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»دويـخ نـاوشـا«
 تتـدرب فـي دهـوك لتشكيــل

 »الدولة املسيحية« يف نينوى
ص4 

سرقوا كل شيئ ووجهتهم القادمة القاهرة

      المستقبل العراقي / خاص

عل�ى خلفية س�يطرة الحوثيي�ن على مفاص�ل الحكم في 
اليم�ن, حصل�ت “المس�تقبل العراقي” عل�ى معلومات تفيد 
بهرب كب�ار القادة البعثيي�ن والمقربين م�ن الطاغية صدام 
حسين الذين كانوا تحت حماية الرئيس اليمين المخلوع علي 
عبد الله صالح, من البلد وهم عالقين حالياً على احد شواطئ 

البحر االحمر.
وتش�ير المعلومات الى ان البعثيي�ن يتفاوضون حالياً مع 

مسؤولين في الجامعة العربية من اجل االنتقال الى مصر.
ووفقاً لممعلومات “المستقبل العراقي” فإن بين الهاربين 
قادة كبار لإلرهاب سيتم ادخالهم للقاهرة عبر جوازات سفر 
مزورة.وتع�ّد اليمن في عه�د صالح ثاني اكب�ر تجمع لقادة 
ح�زب البعث وأقارب الطاغية صدام في الوطن العربي، وتعد 

محافظتي صنعاء ومأرب مركزاً رئيسياً لسكنهم.
وقال�ت مص�ادر ف�ي اليم�ن ل�”المس�تقبل العراق�ي” أن 
“البعثيي�ن االن في مه�ب الريح بعد س�يطرة الحوثيين على 
الحكم في اليمن”, الفتة إلى أنهم “تجمعوا عند أحد شواطيء 
البحر االحمر مع ما استطاعوا حمله من اموال سرقوها من 

العراق في زمن علي عبد الله صالح”.
وقالت المصادر, ان “هؤالء يس�عون لترك اليمن والتوجه 
لمصر, وهم يرتبون مع ثالثة مسؤولين في الجامعة العربية 
منهم س�فير عراقي س�ابق يش�غل منصب مهم في الجامعة 
العربي�ة حالياً, ومس�ؤول كبي�ر في ديوان مش�اريع النظام 

السابق من اجل االنتقال الى مصر”.
وأش�ارت المصادر الى ان “هؤالء الثالثة يملكون عالقات 
مهم�ة في مص�ر ويؤثرون على مس�ؤولين ف�ي المخابرات 
المصرية واألمن, ولديهم حصص في ثالثة مدن سياحية في 
االسكندرية وشرم الشيخ وراس البر”, مضيفا ان “الترتيبات  
تسير باتجاه ادخال هؤالء البعثيين الى مصر بجوازات يمنية 
واردنية مزورة”.وأك�دت ان “بعضهم لعب دور في االرهاب 
ودرب�وا وجندوا اليمنيين وأرس�لوهن الى الع�راق”, دون ان 

تستبعد قيامهم بذات الدور في مصر.

احلوثيون يدفعون »أعوان صدام« للهروب من اليمن

وتستمر الحياة..

ص3بعد »خذالن« الغرب.. العراق يعزز عالقاته مع إيران اقتصاديا.. ومع باكستان عسكريا

»داعش« يتاجر باألعضاء
البرشيـة لتمـويـل عمليـاتــه

 وبغداد تدعو للتحقيق 

االهـانة بعـد التشـريع
تـشــنـيــع!

دياىل تتحّدث عن دور
»مشبوه« للتحالف الدويل وتعترب 

حماربته »غري جادة«
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االنبار: دخول »داعش« اىل البغدادي خمطط امريكــي لغرض تواجــد قواهتـا البــريــة

انتحــاري سلـم نفسـه للقـوات االمنيـة يـروي قصـص مروعـة عن جتنيـد املــراهقيــن

بعـد عـزل النجيفي.. هـل يصبـح اجلبـوري »بطـل« مسلسـل املقـاطعـة؟
رئيس البرلمان يخرج عن حياديته.. ومراقبون يحذرون من سيناريوهات الفراغ

    المستقبل العراقي / خاص

اب�دى مراقبون للش�أن السياس�ي 
تذمره�م ورفضه�م لتماش�ي رئي�س 
مجل�س الن�واب س�ليم الجب�وري مع 
ق�رار المقاطعة الذي اتخذته كتلته في 
البرلم�ان مؤخ�را على خلفي�ة حادثة 
مقتل الشيخ قاسم الجنابي ومجموعة 
من حماية النائ�ب زيد الجنابي, وفيما 

اش�اروا ال�ى ان الجبوري به�ذا القرار 
خرج ع�ن س�ياق االعتدال ال�ذي عمل 
به من�ذ توليه المنصب, ح�ذروا تكرار 
س�يناريو ادارة المجلس  وفق مسلسل 
ينتهج�ه  كان  الي�ذ  »المقاطع�ات« 
سلفه اس�امة النجيفي مما خلق حالة 
م�ن االرب�اك والقطيع�ة بين الس�لطة 
التشريعية والتنفيذية.وقال المراقبون 
في حديثهم ل�«المستقبل العراقي«, ان 

»الجبوري فقد اتزانه بشكل تام عندما 
تبنى قرار كتلة سياسية ال يتجاوز عدد 
نوابه�ا 30 نائبا في وق�ت يفترض  به 
ان يمثل 325 نائبا ف�ي قبة البرلمان«.

اس�فهم   ع�ن  المراقب�ون  وأع�رب 
»النخراط رئيس البرلمان ضمن فريق 
المعارضي�ن الراغبي�ن باالنقطاع عن 
العملي�ة السياس�ية م�ن اج�ل حادثة 
اغتي�ال برلمان�ي, ف�ي وق�ت صمت�وا 

ولم يتخ�ذوا اي موق�ف ازاء  المجازر 
وحمالت التهجير الت�ي طالت االبرياء 
بع�د س�قوط الموص�ل, ف�ي العاش�ر 
م�ن ش�هر حزي�ران الماض�ي, والذين 
ذهبوا ضحية مغام�رات قادة االحزاب 
السياسية التي تبنت ساحات االعتصام 
ف�ي المنطق�ة الغربية والتي ش�جعت 
االرهاب�ي. »داع�ش«  تنظي�م  ظه�ور 

ويرى المراقبون, ان »مقاطعة تحالف 

القوى تعني االستهتار بأرواح ضحايا 
التفجي�رات والقت�ل اليوم�ي, كونه�م 
ل�م يحرك�وا س�اكن عندم�ا تعرض�ت 
مدينة الكاظمية المقدسة والعديد من 
مناط�ق بغ�داد مؤخ�را ال�ى تفجيرات 
كبي�رة راح ضحيته�ا اكث�ر م�ن 100 
مواط�ن, كما ل�م يعلقوا ول�م يقوموا 
بأي فع�ل ازاء الصواريخ التي لم تنفك 
باتج�اه  تنطل�ق م�ن اط�راف بغ�داد 

المناط�ق الش�يعية«.وحذر المراقبون 
من »خط�ورة ان يكون  قرار الجبوري 
الفعلي�ة  البداي�ة  ه�و  بالمقاطع�ة, 
لس�يناريو االع�وام الس�ابقة, عندم�ا 
كان�وا يقاطع�ون البرلمان ف�ي بداية 
الش�هر ويعودون مع نهايته الس�تالم 
ان يتس�لموها حت�ى  رواتبه�م, وم�ا 
يعلن�وا في اليوم التالي مقاطعتهم من 
جديد«.وتاب�ع المراقب�ون ان »حيادية 

وموضوعية احدى الرئاسات الثالثة قد 
ماتت بمجرد تبني الجب�وري اجتماعا 
المق�رر  ان  لكتلت�ه, حي�ث كان م�ن 
يجتمع�وا في دار خاصة او مقر حزبي 
وليس ف�ي دار ضيافة مجل�س النواب 
اس�تخدامها  يحظ�ر  والت�ي  العراق�ي 
إلغراض االجتماعات الحزبية الس�يما 
تلك الت�ي يراد م�ن ورائه�ا التحريض 
والدفع الطائفي والمذهبي والحزبي«.

        المستقبل العراقي / نهاد فالح 

توعد الحش�د الش�عبي, أمس األربعاء, بزحف عسكري كبير 
ص�وب الموص�ل لتحريرها م�ن اإلره�اب، وفيما أك�د ان اعداد 
المقاتلين ستفاجئ  تنظيم »داعش« اإلجرامي, تحدث عن موقعة 
حاس�مة ستش�هدها المدينة بعد تحرير المحافظ�ات المغتصبة 

االخرى – في اشارة الى محافظتي صالح الدين واالنبار.
وبحس�ب مص�ادر مطلع�ة من داخ�ل الموصل, ف�ان ظاهرة 
الكتابة على الج�دران المناهضة لتنظيم داعش اخذت تتزايد في 
االونة االخيرة، االمر الذي دفع الدواعش إلى تس�يير دوريات في 
المناطق وتعيين مخبرين س�ريين له�ذا االمر. وأصبحت معركة 
تحري�ر الموصل على بع�د خطوات قليلة بع�د ان انجزت القوات 
االمنية بمساندة الحشد الش�عبي وابناء العشائر تحرير  مناطق 
واسعة في صالح الدين. وقال االمين التنفيذي للمكتب السياسي 
لمنظمة بدر, احد الوية الحشد الشعبي, محمد ناجي، ان »تنظيم 
داعش س�يتفاجئ بالقوات التي س�تعمل على تحرير الموصل«، 
مبينا ان »اكثر من 5 االف مقاتل من ابناء مدينة الموصل يتدربون 
في دهوك استعدادا لتحرير الموصل، باالضافة الى قوات الجيش 
والش�رطة وعناصر الحشد الش�عبي«.واضاف محمد أن »مدينة 
الموصل ستشهد المعركة الحاسمة مع تنظيم داعش بعد تطهير 

كافة المحافظات التي يتواجد فيها التنظيم«.
                                                                      التفاصيل ص3
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القايض املحمود: رئيس الوزراء أوعز 
برضورة تنفيذ قرارات القضاء

أمريكـا تضـع »رشوطـًا« لتصدير 
الطائرات من دون طيار
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هنري يقترب من دخول عالـم 
التدريب عبر بوابة أرسنال

ميرفت أمين وهيفا وهبي ودنيا غانم 
يربكن صناع الدراما
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االهانة بعد الترشيع..تشنيع!
    التحليل السياسي /غانم عريبي

أن يأت�ي االعت�داء على مصور 
كادر السومرية في مركز النهرين 
بع�د قرار لرئيس ال�وزراء د.حيدر 
العب�ادي بض�رورة توفي�ر البيئة 
الصحفيي�ن  لعم�ل  المناس�بة 
واحترام مهنتهم وتسهيل المهمة 
امر يلتقي وعدم احترام التش�ريع 
االول لرجل المسؤولية االولى في 
البالد وليس هنالك شيء اخرلذلك 
ف�ان الخص�م االول للذي�ن انهالوا 

على المصور بالضرب هو 
الرئي�س العب�ادي. كارث�ة 
محققة ان يتم االعتداء على 
الكاميرا واليد التي تحملها 
واالصاب�ع  والمايكرف�ون 
والمراس�ل  تحمل�ه  الت�ي 
واوراق�ه وحرص�ه الكبير 
على »استنشاق« المعلومة 
الكارثة  الصحفية وس�بب 
ان م�ن يش�رع ه�و ال�ذي 

يعت�دي واال كيف حدث�ت الواقعة 
ام�س هل ام�ام مركز ش�رطة ام 
امام مركز يعنى بالفكر والسياسة 

والثقافة والمعرفة السياسية؟!.
عل�ى  نعت�دي  ان  العي�ب  م�ن 
ونكس�ر  صحف�ي  او  مراس�ل 
كاميرته وكاننا امام حالة همجية 
تقيم ف�ي اح�دى غاب�ات افريقيا 
او ف�ي منظمة س�رية ه�ي التوأم 
االول لمنظم�ة بوك�و ح�رام م�ع 

انن�ي ان�زه االخ�وة العاملين في 
االس�اتذة  م�ن  وجله�م  المرك�ز 
والمفكري�ن والمثقفين العراقيين 
الذي�ن يعمل�ون من اج�ل مقاصد 
اس�تكمال  تلتق�ي وه�م  وطني�ة 
البنى الفكرية والسياس�ية للدولة 
العراقي�ة وبعضه�م اعرف�ه من�ذ 
سنوات معرفة شخصية وهم على 

درجة كبيرة من العلم والمعرفة.
كن�ت اتمنى ان ينبري رجل من 
ه�ؤالء االخوة االع�زة في المركز 
ال�ى اس�تنكار الظاه�رة الهمجية 

تل�ك او ان يخ�رج بي�ان مناس�ب 
ومعقول يقول ان المركز يستنكر 
المص�ور  عل�ى  االعت�داء  حادث�ة 
الصحفي ويدينها بأش�د العبارات 
الن ذل�ك يتنافى والفع�ل الواقعي 
والمنطق�ي لمراكز تعنى بالثقافة 
السياس�ية في بلد ينهض بجد من 
اجل اس�تكمال مس�يرته الخالقة 
والحري�ة  الديمقراطي�ة  تج�اه 
والعدال�ة االجتماعي�ة لك�ن تبين 

اننا الزلنا عل�ى صدام معها وعلى 
وئام مع استخدام االيدي واألرجل 

سالحا في زمن العدالة وزمنها.
لم اس�مع حتى في اكثر البلدان 
االعالمي�ة  الناحي�ة  م�ن  تخلف�ا 
الفضائيات  وبيئ�ة  والتلفزيوني�ة 
المص�ورة كالصوم�ال ان حماية 
اح�د المراكز اعت�دت على مصور 
صحفي وما ه�ي اال لحظات حتى 
ت�م نق�ل المص�ور الضحي�ة ال�ى 

المشفى إلصابته البالغة!.
ه�ذا يعني اننا ب�ال بيئة فكرية 
وال ضمان�ات قانوني�ة وإال لوكنا 
كذلك المتنع الحارس او الشرطي 
او رج�ل البولي�س م�ن المس�اس 
بالكاميرا ولي�س الرجل االعالمي 
او المص�ور ال�ذي يحم�ل جه�از 
يق�رأ  او  يس�مع  ال�م  الكامي�را!. 
الحارس او الشرطي الذي يحرس 
ان  »النهري�ن«  الوطن�ي  المرك�ز 
رئي�س ال�وزراء العب�ادي يحت�رم 
االعالميي�ن والصحفيي�ن ووضع 
له�م مكانة مهمة في حيز خطابه 
المهم�ة  س�هل  حي�ث  الوطن�ي 
المقام�ة  الدع�اوى  كل  واس�قط 
ضد بعضه�م ام ان البعض ال يريد 
ان ين�زل كالم الرج�ل ال�ى حي�ز 
التنفي�ذ قرارا غي�ر قاب�ل للتمييز 
بض�رورة احترام اصح�اب الكلمة 
الحرة وتس�هيل مهمتهم الوطنية 

الشريفة؟!.
العدوان على الصحفي المصور 

ع�دوان واضح على ق�رار الرئيس 
وأول حادث�ة تس�جل ض�د ق�رار 

يقضي بتسهيل المهمة.
ه�ذا يعني ان صاح�ب القضية 
الجه�ة  خصي�م  س�يكون  ال�ذي 
المنفذة للعدوان هو رئيس الوزراء 
القائد العام للقوات المسلحة وإال 
لو ت�رك الحب�ل على الغ�ارب فان 
قرارات رئيس الوزراء االخرى في 
الوطنية  والمس�تويات  المناح�ي 
المماثلة ان لم يأخ�ذ قرارا حازما 
ازاء اهانة الصحفي ستكون كحال 
قرار احترام الصحافي الذي قوبل 
باحت�رام كبي�ر ام�س ف�ي مركز 
النهرين!. المنطق الذي اعتدنا عليه 
في الدولة العراقية يقول اذا اردت 
ان تقتل قضية من القضايا ش�كل 
له�ا لجنة ويبدو ان لجنة تش�كلت 
للنظ�ر ف�ي حادث�ة الع�دوان على 
النهرين وس�تعمل  الصحفي ف�ي 
تل�ك اللجنة ايام�ا وربما اس�ابيع 
وس�تقول اللجنة كلمته�ا في هذا 
االطار ولكن بعد ان تموت القضية 

450 موتة!.
ان الفع�ل الوطن�ي الحقيق�ي 
ال يتأخ�ر ع�ن تلبية ق�رار اللحظة 
المناسبة التي يجد فيها المسؤول 
نفسه مس�ؤوال عن ارش الخدش 
كما تقول النظرية االسالمية لكن 
ابتع�دوا ع�ن االرش  »الجماع�ة« 
والخدش مسافة نهرين من موقع 

الحادثة!.

»الجماعة« ابتعدوا 
عن االرش والخدش مسافة نهرين 

من موقع الحادثة

العبادي يوجه باالحرتام.. اجلبوري: نرفض منع الصحفي من الوصول إىل املعلومة.. 
والداخلية: »مزاج منفلت«

حادثة »النهرين« تلفت نظر الحكومة إلى »أزمة« اإلعالم

      المستقبل العراقي/ سيف الدين الدراجي

أثار اعت�داء ع�دد من عناص�ر حماية 
مركز النهرين للدراس�ات اإلس�تراتيجية 
التاب�ع لمستش�ارية األم�ن الوطني على 
20 صحفي بالضرب المبرح أدى إلى نقل 
بعضهم الى المستشفى، جدالً كبيراً حول 

حرّية الصحافة في العراق.
وفيما أكد مركز النهرين تشكيل لجنة 
تحقيقية بالحادث، وصفت وزارة الداخلية 
االعتداءات عل�ى الصحفيين واإلعالميين 
أنه�ا  مؤك�دة  منفل�ت«،  »م�زاج  ب�أن�ه 
»ترفض« أي اعتداء على السلطة الرابعة، 
وبينم�ا أكد رئيس البرلم�ان رفض البيت 
التش�ريعي من�ع الصحفي م�ن الوصول 
الى الحقيقة، وجه رئيس مجلس الوزراء 
ال�وزارات ومؤسس�ات الدول�ة باحت�رام 

عمل الصحفيين.
وق�ال رئي�س مجل�س ال�وزراء حيدر 

العب�ادي، ف�ي بي�ان تلق�ت »المس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، إنه وجه »وزارات 
ومؤسس�ات الدول�ة كافة باحت�رام عمل 
الصحفيي�ن والمراس�لين ألنه�م يؤدون 
واجباً وطنياً ومهنياً«، داعياً إلى »محاسبة 

أي مقصر أو منتسب باالعتداء عليهم«.
ب�دوره، أك�د رئي�س مجل�س النواب 
سليم الجبوري أن »البرلمان سيتخذ كافة 
االج�راءات لمنع كاف�ة التج�اوزات التي 
تحصل للصحفيين«، الفتاً إلى ان البرلمان 
»يقف مع حماية الصحفي وحق حصوله 

على المعلومة«.
وقال الجبوري خ�الل مؤتمر صحفي 
ف�ي بغ�داد إن »مجل�س الن�واب يرف�ض 
رفضا قاطعا من�ع الصحفي من الوصول 
ال�ى الحقيقة باي طريق�ة«، الفتا الى ان 
»البرلم�ان م�ع حماية الصحف�ي من اي 

اعتداء«.
واش�ار الجب�وري إل�ى أن »البرلم�ان 

حادث�ة  ع�ن  يتمخ�ض  م�ا  س�يتداول 
اعت�داء حماي�ة مركز النهرين للدرس�ات 
االس�تراتيجية عل�ى الصحفيين، من اجل 
ان تأخذ اللجان البرلمانية دورها في هذا 
االط�ار«، مبين�ا »البرلمان س�يتخذ كافة 

االجراءات بهذه القضية«.
وقد أب�دت وزارة الداخلية رفضها ألي 

اعتداء على الصحفيين.
وصفت االعت�داءات عل�ى الصحفيين 
واإلعالميي�ن ب�«م�زاج منفل�ت يتصرف 
خ�ارج الضواب�ط القانوني�ة واألخالقية 
ويس�يء إل�ى ص�ورة األجه�زة األمني�ة 

والعسكرية«.
تلق�ت  بي�ان  ف�ي  الداخلي�ة،  ودع�ت 
»المس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه، إلى 
التص�رف بح�س المس�ؤولية ومحاصرة 
األخط�اء ضمن حدوده�ا وصيانة حرمة 

اإلعالميين والمؤسسات اإلعالمية.
من جانبها، أعلنت لجنة األمن والدفاع 

البرلمانية أنها ستقدم المعتدين للعدالة.
وق�ال عضو اللجنة ماج�د الغراوي إن 
»لجن�ة األمن والدفاع ف�ي مجلس النواب 
تدي�ن وتس�تنكر اعت�داء حماي�ة مرك�ز 
النهرين للدراس�ات اإلستراتيجية والتابع 
لمستشارية األمن الوطني على مجموعة 
من الصحفيين واإلعالميين أثناء تغطيتهم 

مؤتمرا في مقر المركز«.
لجن�ة  الغ�راوي »سنش�كل  وأض�اف 
تحقيقي�ة بش�أن الحادثة والت�ي بدورها 
س�تقدم المعتدين إلى العدال�ة لكي ينالوا 

جزائهم العادل«.
الصحفية  الحري�ات  وطال�ب مرص�د 
عل�ى  »المش�ين«  باالعت�داء  بالتحقي�ق 

الصحافيين. 
تلق�ت  بي�ان  ف�ي  المرص�د  وق�ال 
»المس�تقبل العراقي« نسخة منه، »يدين 
المرصد العراقي للحريات الصحفية بأشد 
العبارات االعت�داء غير المبرر والمش�ين 

ل�ه ع�دد م�ن مص�وري  ال�ذي تع�رض 
ومراس�لي قن�وات فضائية محلي�ة أثناء 
تغطيتهم لمؤتمر ف�ي المنطقة الخضراء 

وسط بغداد«.
وأضاف أن »المرصد يحتفظ بحق رفع 
دعوى قضائية على المتس�ببين باالعتداء 
الذي تس�بب بج�روح وكدم�ات لعدد من 
المراسلين والمصورين ونقل أثنين منهم 
إل�ى مستش�فى ابن س�ينا ف�ي المنطقة 

الخضراء في حالة الخطر«.
إلى ذلك، أدان مركز النهرين، الذي وقع 
في�ه الح�ادث، »التصرف�ات والتجاوزات 
بح�ق االعالميي�ن الذين يمثلون الس�لطة 
الرابع�ة والت�ي لها ال�دور الكبير في دعم 
العملي�ة السياس�ية وايص�ال المعلوم�ة 

والحقائق الى الجمهور«.
تلق�ت  بي�ان  ف�ي  المرك�ز،  وش�دد 
»المس�تقبل العراقي« نس�خة من�ه، »اننا 
سنبقى حريصين على حماية الصحفيين 

لتس�هيل عملهم االعالمي وعدم المساس 
التج�اوز  او  وبكرامته�م  بحقوقه�م 

عليهم«.
ولف�ت المركز إلى أن »ح�دوث تداخل 
بين احد المراس�لين واحد افراد الحمايات 
تطورت الى مش�اده كالمية ومشاجرة«، 

أدى إلى حادث   التعرض للصحفيين.
وأك�د مرك�ز النهري�ن أن أن�ه »جرى 
احتجاز المشتبه بتقصيرهم وتم تشكيل 
ق�دم  ان  بع�د  عاجل�ة  تحقيقي�ة  لجن�ة 
القائم�ون على مرك�ز النهري�ن االعتذار 
)المعتدى عليهم( بش�كل مباش�ر عن اي 

تجاوز صدر بحقهم«.
وق�ال أن المركز س�يتخذ »االجراءات 
وين�ال  المتجاوزي�ن  بح�ق  القانوني�ة 
المقصرين جزاءه�م لردع كل من يحاول 
المساس بمهنة االعالم الحر الذي نسعى 
ان يك�ون س�ندا قويا لقواتن�ا األمنية في 

محاربة االرهاب«. 

      المستقبل العراقي / إياس حسام الساموك

أكد رئي�س الس�لطة القضائي�ة االتحادي�ة القاضي 
مدح�ت المحم�ود إن رئي�س ال�وزراء الدكت�ور حي�در 
العبادي أوعز السلطات التنفيذية بضرورة تنفيذ قرارات 
القض�اء. وفيما لفت إلى أن اللقاء الذي جرى بينهما في 
مقر الس�لطة القضائية األس�بوع الماض�ي كان مثمراً، 

ش�دد على أن الس�لطات جميعها متفقة على تنفيذ 
سياس�ة الدولة.وقال القاضي المحم�ود ان »زيارة 
رئي�س ال�وزراء إلى مق�ر الس�لطة القضائية كانت 
خط�وة ممت�ازة ومقّيمة«، مضيف�اً أن »اللقاء كان 
ناجحاً إل�ى حد كبير؛ ألننا اس�تعرضنا التعاون بين 
الس�لطتين القضائي�ة والتنفيذي�ة م�ع االحتف�اظ 
ان  المحم�ود  وتاب�ع  س�لطة«.  كل  باس�تقاللية 
»الدكتور العبادي أكد على اس�تقاللية كل سلطة مع 
ضرورة التع�اون فيما بينها لغرض تنفيذ سياس�ة 
الدول�ة«، الفتاً إلى أن »ذلك االم�ر كانت قد نادت به 
الس�لطة القضائي�ة االتحادي�ة بموج�ب المادة 47 
م�ن الدس�تور في ض�رورة أن يك�ون التع�اون كل 
حسب اختصاصه«.واشار إلى أن »ملف الموقوفين 
وكيفية حس�م دعاواه�م كان حاض�راً على جدول 

اعمال الزيارة«، مستطرداً »شرحت خالل اللقاء خطوات 
الس�لطة القضائي�ة االتحادية منذ تأسيس�ها والس�يما 
م�ع تجربة انتقال القضاة إل�ى المواقف إلنجاز القضايا 
التحقيقي�ة ثم اتخذنا خط�وة أخيرة إل�ى محل موجود 
الموق�وف بع�د أن اغلق س�جن اب�و غري�ب«، منوهاً أن 
»تلك اإلجراءات سهلت الكثير في حسم القضايا«. وذكر 
أن »رئي�س الوزراء وعد باإليعاز إل�ى الجهات التنفيذية 

كاف�ة بتنفيذ ق�رارات القضاء وإحض�ار الموقوفين في 
المواعيد المحددة أمام جميع المحاكم لحس�م دعاواهم 
لتالفي التأجيل وبقاء المته�م موقوفاً«.وأكد أن »الخط 
البيان�ي بعد الزيارة ارتفع في مع�دالت إنجاز الدعاوى؛ 
ألن الس�لطة التنفيذي�ة ممثلة برجال الش�رطة أصبحت 
تحضر الموقوفين في المواعيد المحددة«، منوها إلى أن 
»القضاء ينظر باحترام إلى رجل الشرطة«، مستدالً بأن 
»مجلس القض�اء االعلى قد عاقب قاضياً؛ ألن أفراد 
حمايته اعتدى على شرطي كان ينفذ واجبه«. ونفى 
رئيس الس�لطة القضائية وبشكل قاطع »وجود اي 
انتقادات لدى السلطة التنفيذية على القضاء حملها 
العبادي خالل زيارته«، وأش�ار إلى أن »اللقاء اسهم 
في تعزيز اواصر التواصل بين الس�لطتين وخرجنا 
بقواسم مشتركة وتأثيراتها كانت ظاهرة«. وشدّد 
عل�ى أن »الس�لطات جميعه�ا متفق�ة عل�ى تنفيذ 
السياسات العامة للدولة مع االحتفاظ بخصوصية 
كل س�لطة«. ووزاد أن »الدكتور العبادي اشاد بدور 
الس�لطة القضائي�ة االتحادي�ة وتأثيره�ا االيجابي 
في تطبيق القانون«، مضيف�اً »اتفقت معه على أن 
س�يادة القانون يجب أن تكون في هذا الظرف على 

وجه الخصوص بصورة تكاملية«.

      بغداد / المستقبل العراقي

محافظ�ة  بمجل�س  عض�و  كش�ف 
االنب�ار، أم�س االربع�اء، ان الحكوم�ة 
المركزي�ة »مص�رة« على عدم تس�ليح 
ابناء العش�ائر ف�ي المحافظة لمحاربة 
ان  اعتب�ر  وفيم�ا  »داع�ش«،  تنظي�م 
الحكوم�ة تحاول ان تدف�ع ابناء االنبار 
الوالي�ات  باحض�ان«  »االرتم�اء  ال�ى 
المتحدة االمريكية.وقال طه عبد الغني 
في حدي�ث برنام�ج )10 لل��11( الذي 
يب�ث عل�ى فضائي�ة »الس�ومرية«، إن 
»الحكوم�ة العراقية تكيل بمكيالين مع 

الحشد الشعبي في محافظة االنبار مع 
غيره من بقي�ة المحافظات«، مبينا ان 
»محافظ�ة االنبار لديها اآلالف من ابناء 
المحافظ�ة المدربين ضمن ل�واء احمد 

صداك الدليمي في قاعدة الحبانية«.
واض�اف عبد الغني أن »هذه القوات 
بانتظ�ار تس�ليحها من قب�ل الحكومة 
االمني�ة  الق�وات  لمس�اندة  المركزي�ة 
ف�ي تحرير المحافظة«، مش�يرا الى ان 
»الحكومة مصرة على عدم تسليح هذه 
القوات وتح�اول ان تدفع ابن�اء االنبار 
لالرتم�اء باحض�ان الوالي�ات المتحدة 
الدول«.وتابع  االمريكي�ة وغيرها م�ن 

عب�د الغن�ي أن »حادث�ة دخ�ول داعش 
الى ناحي�ة البغدادي، مخط�ط امريكي 
بامتي�از من اجل الضغط على الحكومة 
االتحادية من اجل ان تقبل بتواجد قوات 
امريكي�ة بري�ة«، الفتا ال�ى ان »طيران 
التحال�ف ال يتدخ�ل النقاذ م�دن االنبار 
اال بعد ف�وات االوان، فضال ع�ن القائه 
اس�لحة واعتدة لداعش، وهذا دليل على 
اس�تخدام واش�نطن للتنظي�م من اجل 

العودة بريا الى العراق«.
وأك�د ش�يخ عش�يرة البونم�ر ف�ي 
محافظة االنبار نعيم الكعود أن العشائر 
في المحافظة وصلت الى طريق مسدود 

مع الحكومة المركزية بشأن تسليحها، 
فيما اشار إلى أن أهالي ناحية البغدادي 
غربي المحافظة يموتون جراء »القصف 
والجوع«، مطالبا الحكومة بفك الحصار 
ع�ن أهالي الناحي�ة وايصالهم لمنطقة 
آمنة.يذك�ر ان رئيس مجل�س محافظة 
االنب�ار صب�اح كرح�وت اعل�ن، في )4 
ش�باط 2015(، أن رئيس الوزراء حيدر 
العبادي وافق مبدئياً على دعم واشنطن 
لمحافظ�ة األنب�ار من خ�الل الحكومة 
المركزي�ة، الفتاً ال�ى أن العب�ادي وعد 
بزيادة الدعم للق�وات االمنية ومقاتلي 

العشائر في االنبار.

القايض املحمود: رئيس الوزراء أوعز برضورة تنفيذ قرارات القضاء

االنبار: دخول »داعش« اىل البغدادي خمطط امريكي لغرض تواجد قواهتا الربية

      بغداد / المستقبل العراقي

نش�رت ش�بكة »س�ي ب�ي أس« األمريكية 
ص�ورة لزعي�م تنظي�م  »داع�ش« أب�ي بك�ر 
البغ�دادي، تعود إل�ى النصف األول م�ن العقد 
الماض�ي، عندم�ا كان ف�ي س�جن ب�وكا ف�ي 

العراق.
وعل�ى الرغ�م م�ن ع�دم وج�ود اختالفات 
واضحة بين الصورة المنشورة، وصورته التي 
ظه�ر فيها في تموز الع�ام الماضي في خطبة 
في مدين�ة الموص�ل العراقي�ة مرتدًيا مالبس 
سوداء وعمامة، إال أن نزعه النظارة عن وجهه 
كانت الس�مة البارزة للزعيم اإلرهابي. أبو بكر 
البغدادي، أو إبراهيم عواد إبراهيم الس�امرائي 
وفًق�ا للداخلي�ة العراقية، أمض�ى قرابة ثالثة 

أع�وام ف�ي الس�جون األمريكي�ة ف�ي العراق، 
وأفرج عنه في ال�2006.

واس�تلم البغ�دادي قيادة تنظي�م »داعش«، 
الذي كان امتداداً لتنظيم قاعدة الجهاد في بالد 
الرافدين التي أنش�أها أبو مصع�ب الزرقاوي، 

في العام 2010.
وفي الع�ام 2013، أعلن البغ�دادي الوحدة 
بين »دولة العراق اإلس�المية« و«جبهة نصرة 
أهل الش�ام« في س�وريا، الت�ي دعمها ومولها 
في بدايتها، تحت مسمى »الدولة اإلسالمية في 
العراق والش�ام«، وهو ما رفض�ه أمير »جبهة 
النصرة« أب�و محمد الجوالن�ي.  وفي حزيران 
م�ن العام الماض�ي، اختار التنظي�م المتنامي، 
البغ�دادي »خليفة للمس�لمين ف�ي كل مكان« 

ودعا الجميع إلى تقديم الوالء له.

      بغداد / المستقبل العراقي

االمني�ة  اللجن�ة  انتق�دت 
ف�ي مجل�س ديال�ى الحمالت 
للتحال�ف  الجوي�ة  والغ�ارات 
الدول�ي عل�ى مواق�ع داع�ش 
الدولي غير  التحال�ف  واعتب�ر 
جاد. وقال رئي�س لجنة االمن 
ص�ادق  ديال�ى  مجل�س  ف�ي 
الحس�يني ان »الغ�رب لن ولم 
يكن صادقا معنا في الحرب ضد 
داعش او دعم العراق عسكريا 
ما يتطلب االعتماد على االرادة 
الوطني�ة والتخلي عن االرادات 
الخارجية الس�اعية الى نش�ر 
الدم�ار والخ�راب ف�ي البالد«.

الخاضعة  المحافظ�ات  ودع�ا 
لس�يطرة داع�ش ال�ى الح�ذو 
ديال�ى  محافظ�ة  بخط�وات 

وم�ا حققت�ه م�ن انتص�ارات 
دون االس�تعانة ب�اي دعم من 
التحال�ف الدولي مبين�ا »نحن 
اولى بتحرير اراضينا«. واشار 
الحس�يني ال�ى دور المرجعية 
فت�وى  اط�الق  ف�ي  الديني�ة 
الجهاد الكفائي التي لباها ابناء 
الشعب في ديالى والمحافظات 
االخ�رى والت�ي اس�همت ف�ي 
اس�تعادة جميع مناطق ديالى 
وبعض المحافظة من سيطرة 
الى  ارهابي�ي داع�ش. ولف�ت 
»الدور المش�بوه لبعض قوى 
دع�م  ف�ي  الدول�ي  التحال�ف 
الجماعات االرهابية من خالل 
الغذائي�ة  المس�اعدات  الق�اء 
االش�هر  خ�الل  والتس�ليحية 
الماضي�ة والت�ي س�ببت تمدد 
داع�ش وبقائه اش�هر عدة في 

العدي�د من مناط�ق ديالى قبل 
ان تتمكن قوات االمن والحشد 
الش�عبي م�ن تحريره�ا م�ن 
وجود داعش اإلرهابي«. واكد 
مس�ؤولون محليون في وقت 
س�ابق رص�د هب�وط طائرات 
دولية الى معاقل داعش شمال 
ش�رق بعقوب�ة والقائها مؤن 
واس�لحة لتنظيم داعش اال ان 
الق�وات االمريكي�ة والتحالف 
الدولي نفوا هبوط اي طائرات 
لدعم تنظيم داعش تسليحيا او 
الدولي  التحالف  ماديا.ويواجه 
وش�عبية  رس�مية  انتق�ادات 
واسعة في العراق لعدم تحقيق 
نتائ�ج ملموس�ة م�ن الغارات 
والضربات الجوية ضد التنظيم 
الغربي�ة  المحافظ�ات  ف�ي 

والشمالية منذ عدة اشهر.

الكشف عن صورة للبغدادي يف سجن بوكا

دياىل تتحّدث عن دور »مشبوه« للتحالف الدويل 
وتعترب حماربته »غري جادة«



صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي
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            بغداد / المستقبل العراقي

وافق وزير النفط, عادل عبد المهدي, امس األربعاء, على تجهيز وس�ائل 
اإلعالم والصحاف�ة الوطنية بحصصها من الوقود وفق التعريفة الرس�مية 
وبأس�عار مدعومة.وقال المستش�ار اإلعالمي لوزير النفط احمد الساعدي 
في بيان تلقت »المس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إن وزي�ر النفط قرر عدم 
رفع أس�عار الوقود المجهز للصحف ووس�ائل اإلعالم الوطنية, معلنا إلغاء 

القرار السابق بمضاعفة األسعار.
وأض�اف ان »وزي�ر النفط الس�يد عادل عب�د المهدي يؤمن بان وس�ائل 
االعالم هي مؤسس�ات ثقافية اعالمية هدفها التوعية ونش�ر رسالة مهنية 
وطنية من منطلق مسؤولية السلطة الرابعة في تصويب المسارات وتسليط 
الضوء على الظواهر السلبية ومساعدة السلطات الثالث في تصحيح القضايا 

المتعلقة بالبلد والمجتمع بصورة عامة«.

النفط تلغي قرار شمول الصحف والفضائيات برفع أسعار الوقود

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

الرئي�س اإليران�ي  ق�ال نائ�ب 
اسحاق جهانغيري، عقب اجتماعه 
ف�ي النج�ف، أم�س األربع�اء، مع 
المرجع االعلى آية الله السيد علي 
السيس�تاني، إن المرجع شدد على 
ضرورة تعزيز التعاون السياس�ي 
واألمني واالقتص�ادي بين العراق 
وإيران خاصة مع انخفاض اسعار 

النفط.
وأكد جهانغيري في تصريحات 
عقب االجتم�اع دعم بالده للعراق 
في محاربت�ه االرهاب، منوهاً بأن 
فتوى السيد السيس�تاني الخاصة 
تنظي�م  ض�د  الكفائ�ي  بالجه�اد 
»داعش« قد كانت مؤثرة وساهمت 

في دحر تنظيم داعش االرهابي. 
وأوضح انه بح�ث مع المرجع 
واالوض�اع  الثنائي�ة  العالق�ات 
أن  مبين�ا  واألمني�ة،  السياس�ية 
االتفاقيات التي عقدت بين العراق 
وإيران س�تحدث نقل�ة نوعية في 

العالقات بين بغداد وطهران.
وقال جهانغيري انه استمع من 
السيد السيس�تاني خالل االجتماع 
الذي اس�تمر س�اعة إلى جملة من 
توجيهات�ه القيم�ة ف�ي ض�رورة 
االقتصادي�ة  العالق�ات  تعزي�ز 
واألمنية والسياس�ية بين البلدين، 
والتأكيد على الجان�ب االقتصادي 
خاصة بع�د هبوط اس�عار النفط 

وتأثيرها على العراق.
وأضاف أن الس�يد السيس�تاني 
أك�د على ضرورة تعزي�ز العالقات 

بين الع�راق وإيران ف�ي المجاالت 
السياسية واألمنية واالقتصادية.

 وق�ال »تطرقنا إل�ى العالقات 
الثنائي�ة والت�ي أكد عل�ى ضرورة 
تعزيزه�ا ليس في مج�ال التعاون 
في قط�اع النفط فحس�ب، بل في 
تعزي�ز العالق�ات االقتصادي�ة في 
مجال الصناعة والزراعة وضرورة 
دع�م العراق بمش�اريع ج�ادة في 

هذين القطاعين مستقبالً«.
وأش�ار إل�ى أّن مباحثات�ه م�ع 
الس�يد السيس�تاني تناول�ت ايضاً 
قضايا المنطقة والعالم االسالمي 
الع�راق وس�وريا  ذل�ك  ف�ي  بم�ا 
والدول االس�المية االخرى وأيًضا 
العالقات بين الحكومتين العراقية 

واإليرانية.
 وق�ال أيض�اً انه ابلغ�ه تحيات 
خامئن�ي  عل�ي  االعل�ى  المرش�د 
والرئيس اإليراني حسن روحاني.

وأوضح نائ�ب الرئيس اإليراني 
والوف�د  الع�راق  إل�ى  زيارت�ه  أن 
المراف�ق ل�ه والت�ي ب�دأت االح�د 
الماض�ي كان�ت بن�اًء عل�ى دعوة 
رسمية من رئيس الوزراء العراقي 
حيدر العبادي، مؤكًدا أن مباحثاته 
م�ع كب�ار المس�ؤولين العراقيين 
كان�ت ناجح�ة خاص�ة وأن جملة 
من مذك�رات التفاهم واالتفاقيات 
ق�د ت�م التوقيع عليها بي�ن العراق 

وإيران.
وأشار إلى احتمال الغاء تأشيرة 
الدخ�ول بين البلدي�ن، موضًحا أن 
اکثر م�ن مليون و700 الف عراقي 
ق�د زاروا إيران في الع�ام اإليراني 

الماضي فيم�ا توجه مليون و300 
أل�ف إيران�ي إل�ى الع�راق لزي�ارة 
المنتش�رة في  المقدس�ة  العتبات 
العدي�د من مدن�ه، وم�ن المتوقع 
ان يص�ل الرق�م ال�ى اکث�ر م�ن 3 
ماليين في حال الغاء التأشيرة بين 

البلدين.
وكان العبادي قام في العشرين 
)نوفمب�ر(  الثان�ي  تش�رين  م�ن 

بزيارة رس�مية إلى طهران، حيث 
اج�رى مباحث�ات م�ع ع�دد م�ن 
يتقدمهم  اإليرانيي�ن  المس�ؤولين 
المرش�د علي الخامنئ�ي والرئيس 

حسن روحاني.
إل�ى ذلك، اعل�ن في بغ�داد عن 
اتفاق الرس�ال طياري�ن عراقيين 
إلى باكس�تان للتدري�ب وامكانية 

شراء طائرات حربية باكستانية. 

صحاف�ي  مؤتم�ر  وخ�الل 
مجل�س  رئي�س  م�ع  مش�ترك 
الش�يوخ الباكس�تاني ناير حسين 
البرلم�ان  رئي�س  ق�ال  بخ�اري، 
س�ليم الجبوري إن بالده سترسل 
ضباطه�ا إلى اكاديمي�ات االركان 
الحربي�ة الباكس�تانية المعروف�ة 
بكفاءته�ا عالمًي�ا للت�درب هناك. 
وقال إن العراق ابرم عقًدا عسكرًيا 

م�ع باكس�تان لش�راء الطائ�رات 
والسالح وتدريب الطيارين.

وأش�ار إلى وجود تع�اون على 
مس�توى عاٍل مع باكستان لشراء 
الطياري�ن  وتدري�ب  الطائ�رات 
الع�راق  أن  موضح�ا  العراقيي�ن، 
يس�عى ايضا إل�ى االس�تفادة من 
الباكس�تانية  الجامع�ات  خب�رات 
المعروف�ة برصانته�ا العلمية في 

عمل الجامعات العراقية.
باكس�تان  كان�ت  اذا  وفيم�ا 
ستس�اهم في العمليات العسكرية 
العراقية وخاصة الجوية منها ضد 
داع�ش، أوض�ح الجب�وري أن ذلك 
عائ�د إل�ى الحكومة الباكس�تانية 
ه�ذا  ض�د  الدول�ي  والتحال�ف 

التنظيم.
من جهته، أكد بخاري أن بالده 
ال تس�مح بوج�ود االره�اب على 
أرضه�ا وال ترغ�ب بوج�وده على 
أرض أي م�ن دول العال�م. ودع�ا 
المجتم�ع الدول�ي إلى المش�اركة 
الفاعلة في محاربة ودحر االرهاب 
بكل ما يملك من قدرات وامكانات، 
الفت�ا إلى أّن باكس�تان ال تس�مح 
بوجود االرهاب على أرضها او أية 

أرض اخرى.
وأوض�ح ان  زيارته إلى العراق 
ته�دف إل�ى تعزي�ز العالق�ات بين 
بغ�داد واس�الم اباد عل�ى مختلف 
المس�تويات مج�دًدا دع�م ب�الده 
للشعب العراقي في جهوده الرساء 

دعائم تجربته الديمقراطية.
وقبي�ل مؤتمرهم�ا الصحافي، 
فقد بح�ث الجبوري م�ع بخاري، 
ال�ذي وص�ل إل�ى بغداد الي�وم في 
زيارة رسمية، العالقات السياسية 
بي�ن  والبرلماني�ة  واالقتصادي�ة 
البلدي�ن وحربهم�ا ض�د االرهاب، 
حيث تعاني باكستان من استمرار 
مواجهاته�ا العس�كرية مع حركة 
طالب�ان، إضاف�ة إل�ى التط�ورات 
المس�تويين  عل�ى  السياس�ية 

االقليمي والدولي.

بعد »خذالن« الغرب.. العراق يعزز عالقاته مع إيران اقتصاديا.. ومع باكستان عسكريا
السيد السيستاني يحث طهران على التعاون بعد أزمة النفط

        المستقبل العراقي / نهاد فالح 

توعد الحش�د الشعبي, أمس األربعاء, 
بزح�ف عس�كري كبير ص�وب الموصل 
أك�د  اإلره�اب، وفيم�ا  لتحريره�ا م�ن 
ان اع�داد المقاتلي�ن س�تفاجئ  تنظي�م 
»داع�ش« اإلجرامي, تح�دث عن موقعة 
حاس�مة ستش�هدها المدينة بعد تحرير 
المحافظ�ات المغتصب�ة االخ�رى – في 
الدي�ن  ال�ى محافظت�ي ص�الح  اش�ارة 

واالنبار.
وبحس�ب مص�ادر مطلعة م�ن داخل 
الموص�ل, ف�ان ظاه�رة الكتاب�ة عل�ى 
الجدران المناهضة لتنظيم داعش اخذت 
تتزايد في االونة االخيرة، االمر الذي دفع 
الدواعش إلى تسيير دوريات في المناطق 

وتعيين مخبرين سريين لهذا االمر.
الموصل  وأصبح�ت معرك�ة تحري�ر 
عل�ى بعد خط�وات قليلة بع�د ان انجزت 

القوات االمنية بمس�اندة الحشد الشعبي 
وابناء العش�ائر تحرير  مناطق واس�عة 
في صالح الدين. وق�ال االمين التنفيذي 
للمكتب السياسي لمنظمة بدر, احد الوية 
الحشد الشعبي, محمد ناجي، ان »تنظيم 
داعش س�يتفاجئ بالقوات التي ستعمل 
على تحرير الموصل«، مبينا ان »اكثر من 
5 االف مقات�ل من ابن�اء مدينة الموصل 
يتدرب�ون ف�ي ده�وك اس�تعدادا لتحرير 
الموص�ل، باالضاف�ة الى ق�وات الجيش 

والشرطة وعناصر الحشد الشعبي«.
واض�اف محم�د أن »مدين�ة الموصل 
ستش�هد المعركة الحاس�مة م�ع تنظيم 
داعش بعد تطهير كافة المحافظات التي 

يتواجد فيها التنظيم«.
وكان وزي�ر الدف�اع خال�د العبي�دي 
اعتب�ر أن تحري�ر مدين�ة الموص�ل م�ن 
سيطرة »داعش« ستكون نهاية التنظيم 
واإلره�اب، فيم�ا أك�د مض�ي الحكومة 

بتس�ليح الق�وات المس�لحة باالس�لحة 
والعتاد من أرقى المناشئ العالمية.

ف�ي الس�ياق ذات�ه, ق�ال النائ�ب عن 
محافظ�ة نينوى طال�ب المعم�اري، أن 
مدربي�ن اميركيين دربوا اكثر من 5 االف 
متطوعاً من الشرطة المحلية للمشاركة 

في معركة تطهير الموصل.
ولف�ت المعم�اري إن »متطوعين من 
محافظة نينوى يتدربون في معسكرات 
دوب�ردان وزلي�كان وزم�ار ف�ي إقلي�م 
كردس�تان«، مؤكداً أن »عدد المتطوعين 
الذي�ن انخرطوا في الحش�د الوطني بلغ 
5 االف متطوع�ا وأغلبه�م م�ن الجي�ش 
الس�ابق«. وأضاف أن »المتطوعين تلقوا 
تدريباته�م من قب�ل مدربي�ن امريكيين 
وعراقيي�ن، وأصبح�وا جاهزين لخوض 

معركة الموصل لتطهيرها من داعش«.
ون�وه إل�ى أن »وزارة الدفاع جهزت 
المتطوعي�ن الذي�ن تدرب�وا عل�ى القتال 

ب�)2000( بندقية«، مشيرا إلى أن »وزارة 
الداخلي�ة اعترضت على اجراء أي مناقلة 
م�ن وزارة الدف�اع إل�ى وزارة الداخلي�ة 
عل�ى اعتبار ان جمي�ع المتدربين هم من 

الشرطة وليسوا الجيش«.
وأعل�ن مؤخ�را القائد الع�ام للقوات 
المسلحة، حيدر العبادي، بدء تحضيرات 
كبيرة لش�ن الح�رب عل�ى تنظيم داعش 
ف�ي الموصل، كاش�فاً عن تعيي�ن قيادة 
عس�كرية قب�ل ش�هرين نح�و ش�هرين 
لتحريرها. وقال المتحدث الرسمي باسم 
الحكوم�ة، س�عد الحديث�ي، أن »العبادي 
أش�ار إلى حرصه الش�ديد على أن تكون 
عملي�ة الموص�ل ناجح�ة، وأن�ه ال يريد 
التضحي�ة بالمدنيي�ن م�ن خ�الل قت�ال 
ش�رس، والتهيئة الصحيحة س�تقلل من 
الخسائر«، مش�يراً في الوقت نفسه، إلى 
أن »األراضي المحررة يجب أن تكون ألهل 

الموصل، وليس للمركز أو اإلقليم«.

في الغض�ون, أّكد أحد كب�ار الضباط 
في وزارة الدفاع، أن »القيادة العس�كرية 
تعمل مع حكومة إقليم كردس�تان حتى 
تكون عملي�ة تحرير الموصل مش�تركة 
وعلى درجة عالية من التنسيق«، مشيراً 
إلى أن >الشرطة المحلية ستمسك األرض 
بع�د التحري�ر لمنع وق�وع أي�ة عمليات 

انتقام أو تخريبية من )داعش( ».
وأضاف الضابط، الذي طلب عدم ذكر 
اس�مه، أن »الع�راق ال يري�د دخول حرب 
غير محسوبة النتائج مع مسلحي داعش 
ف�ي الموص�ل، لذا ف�إن الق�ادة األمنيين 
يدرس�ون م�ع حكومة أربي�ل والتحالف 
الدول�ي الذي تق�وده الوالي�ات المتحدة 
كل نق�اط الضع�ف والقوة ف�ي التنظيم 
االرهاب�ي م�ن أج�ل اس�تغاللها بش�كل 

صحيح في حسم المعركة المصيرية«.
وعن الوض�ع في الموصل مع اقتراب 
ب�دأت  لتحريره�ا,  العس�كرية  العملي�ة 

ظاهرة الكتابة المناهضة لداعش تنتشر 
وبكث�رة عل�ى الج�دران بش�كل ملف�ت 
للنظر، ومن هذه العبارات )سوف نحرر 
الموصل من دنس�كم و نقتل الدواعش(، 
و)دولة داعش فانية( و)الويل للدواعش 
م�ن غضة اه�ل الموص�ل( و)قادمون يا 
دواع�ش(، فض�ال عن تهدي�دات موجهة 

للدواعش باسمائهم الصريحة.
وتعك�س ظاهرة الكتاب�ة ضد داعش 
على الج�دران في مدين�ة الموصل حالة 
الس�خط الش�عبي التي تتزايد وحالة من 

الغضب تعم المدينة ضد هذا التنظيم.
وكان�ت عصاب�ات داع�ش االرهابية 
احتلت الموصل في العاش�ر من حزيران 
الماضي حيث نزح اآلالف من المحافظات 
الش�مالية والغربية نحو اقليم كردستان 
والجنوبي�ة,  الوس�طى  والمحافظ�ات  
حيث ال يزال الدواع�ش يعبثون بالمدينة 

ويضايقون سكانها.

5 آالف مقاتل لتحرير املوصل..  واحلشد يتوعد »داعش«: سنحسم معركة املصري
»المصالوه« يحاربون التنظيم بـ«العبارات«

»داعش« يتاجر باألعضاء البرشية لتمويل عملياته.. وبغداد تدعو للتحقيق 
       المستقبل العراقي / علي الكعبي

دعا من�دوب العراق لدى االمم المتحدة، امس 
األربعاء, إل�ى التحقيق بجرائ�م تنظيم »داعش« 
البش�رية لضحاي�اه  ف�ي اس�تئصال األعض�اء 
واستخدامها في تمويل انشطته اإلرهابية, الفتاً 
إل�ى أن التنظي�م أعدم أكثر من عش�رة أطباء في 

نينوى لرفضهم المشاركة في هذه العمليات.
وق�ال المن�دوب العراقي لدى االم�م المتحدة 
محم�د الحكي�م، خ�الل مؤتم�ر صحف�ي عق�د 
بمق�ر االمم المتحدة في نيوي�ورك، »أننا نطالب 
االم�م المتحدة ف�ي التحقيق بجرائ�م داعش في 
اس�تئصال االعضاء البش�رية لضحاياه«، مؤكداً 
بأن »خالل األس�ابيع القليلة الماضية تم الكشف 
ع�ن مقابر جماعي�ة لضحايا تنظي�م داعش في 
الع�راق، وقد ظهرت عليها آثار ش�قوق جراحية 
على الجثث حيث فق�دت أعضاء الكلى منهم مع 

أعضاء بشرية أخرى«.
الجث�ث  تل�ك  »لدين�ا  أن  الحكي�م  وأض�اف 
وبإمكانكم المجيء وفحصها«, مؤكداً أن »األمر 
واض�ح جداً بأن هناك أعضاء بش�رية مفقودة«، 
الفتاً ال�ى أن »التنظيم أقدم عل�ى اعدام أكثر من 
عشرة أطباء في الموصل لرفضهم المشاركة في 
عملية اس�تئصال االعضاء البش�رية من ضحايا 

التنظيم«.
وبحس�ب مصادر صحفي�ة, ف�ان »المبعوث 
الخ�اص لألم�م المتح�دة ف�ي الع�راق نيكوالي 
ميالدين�وف زود مجل�س االم�ن بالتقارير التي 
تش�ير الى أن تنظي�م داعش يس�تخدم المتاجرة 
باألعضاء البشرية كأسلوب للتمويل«، مبيناً أن« 

تكتيكات تنظيم داعش تتوسع بمرور الوقت«.
وق�ال  ميالدينوف أن »الهدف األس�اس الذي 
يس�عى الع�راق لتحقيق�ه اآلن ه�و اس�ترجاع 
األراض�ي الواس�عة الت�ي احتلها التنظي�م العام 

الماض�ي«. وكان مجل�س األم�ن الدول�ي صوت 
باإلجم�اع عل�ى مش�روع ق�رار روس�ي يقضي 
بتجفيف منابع تمويل تنظيم )داعش( وغيره من 
التنظيمات »اإلرهابية«، وطال�ب القرار بتجريم 
كل من يشتري النفط من التنظيم وقطع الطريق 
أمام االتجار باآلث�ار، وفيما دعا إلى بذل الجهود 
لمن�ع »اإلرهابيين« من الحصول على مكاس�ب 
مباشرة وغير مباشرة من احتجاز الرهائن، شدد 
على ضرورة محاربة توريد األس�لحة والمعدات 

ذات االستخدام المزدوج.
في الغضون, يعمد تنظيم »داعش« إلى تجنيد 
المراهقين في صفوفه وغسل أدمغتهم ليصبحوا 
أداة من أدواته اإلرهابية التي يضرب بها ويوقع 

من خاللها المزيد من الضحايا.
وق�ال أح�د المراهقي�ن الذي�ن نج�ح تنظيم 
داع�ش اإلرهاب�ي ف�ي جذبهم إل�ى صفوفه بعد 
إغوائه�م وتضليله�م باألوه�ام واألكاذيب حيث 

تحدث المراهق الذي يبلغ من العمر 17 عاما عن 
قيام التنظي�م اإلرهابي بتجنيد أطفال ال تتجاوز 
أعمارهم الرابعة عش�رة لش�ن هجمات إرهابية 

وتنفيذ عمليات انتحارية.
وأش�ارت مصادر صحفية, إل�ى أن »المراهق 
الذي س�لم نفس�ه للقوات االمنية ف�ي بغداد في 
كانون األول الماضي قبل ان يفجر نفسه في أحد 
المساجد, كشف عن قيام تنظيم داعش اإلرهابي 
بتعليم�ه كيفية ارتداء الحزام الناس�ف وتضليله 
باألكاذيب الدينية من أجل دفعه إلى تنفيذ عملية 

انتحارية«.
ووفقا للمراهق فإن معظ�م المجندين الجدد 
ف�ي التنظي�م اإلرهاب�ي أصغ�ر من�ه وتت�راوح 
الرابع�ة عش�رة والسادس�ة  أعماره�م مابي�ن 
عش�رة. وكانت منظمة األم�م المتحدة للطفولة 
اليونيس�يف ح�ذرت مؤخ�را من تزاي�د عمليات 
تجني�د األطف�ال من قب�ل التنظيم�ات اإلرهابية 

وإجباره�م عل�ى المش�اركة في عملي�ات القتل 
الوحشية ومشاهدتها.

وقالت المنظمة إن تنظيم داعش اإلرهابي في 
س�وريا والعراق يوس�ع عمليات تجنيد األطفال 
بش�كل  كبي�ر حي�ث يعم�د إرهابي�وه إلخضاع 
أطفال بس�ن 12 س�نة للتدريب العس�كري ويتم 
اس�تخدامهم كمخبرين وحراس لنقاط التفتيش 
والمواقع االستراتيجية كما يتم إجبارهم أحيانا 
عل�ى العم�ل كانتحاريي�ن ومنفذي�ن لعملي�ات 

اإلعدام.
يذك�ر أن تنظيم )داعش( قد فرض س�يطرته 
على مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى،)405 
ك�م ش�مال العاصمة بغ�داد(، في )العاش�ر من 
حزي�ران 2014(، كما امتد نش�اطه »اإلرهابي« 
بعدها، إلى محافظات ومناطق أخرى من العراق، 
مما أدى الى موجة نزوح كبيرة الى مناطق اقليم 

كردستان وخارج العراق.

انتحاري سلم نفسه للقوات االمنية يروي قصص مروعة عن تجنيد المراهقين
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خدم الشاب الذي يستخدم اسماً حركياً، 
في الجيش االميركي في بغداد بين العامين 
2006 و2007، وع�اد حالي�ا ال�ى الع�راق 
للقتال في صفوف فصيل “دويخ ناوش�ا”، 
وهي عب�ارة باللغة الس�ريانية معناه فداء 
النفس.وبري�ت )28 عام�ا(، نم�وذج لعدد 
م�ن االجان�ب قدم�وا للقتال ف�ي صفوف 
مجموعات مماثلة بدأت تنشأ بشكل محدود 

في شمال العراق.
ويقول الش�اب الذي وش�م عل�ى ذراعه 
الس�يد  اليمن�ى  وعل�ى  رشاش�ا  اليس�رى 
المسيح على رأسه اكليل من الغار ممازحا 

انه “صليبي”.
يت�درب عناصر الفصيل ف�ي قاعدة في 

مدينة دهوك في اقليم كردستان.
ويق�ول بريت اثناء تجوله ف�ي القاعدة 
“االرهابي بنظر البعض هو مقاتل من اجل 
الحري�ة بنظ�ر اآلخري�ن.. نح�ن نقاتل هنا 
من اجل ان يك�ون الناس احرارا في العيش 
بس�ام، م�ن دون اضطه�اد.. م�ن اجل ان 

تبقى أجراس الكنائس تقرع”.
وفي حين لم يتمكن تنظيم “داعش” من 
الس�يطرة على بلدة الق�وش، اال انه اقترب 
منه�ا ال�ى درج�ة دفع�ت غالبية س�كانها 
ال�ى النزوح عنه�ا باتجاه كردس�تان، الذي 
لج�أ اليه عش�رات اآلالف من المس�يحيين 

النازحين.
وش�كلت عمليات الن�زوح الكبيرة هذه 
اب�رز تهديد لوج�ود احد اق�دم المجتمعات 

المسيحية في التاريخ.
وم�ع تمكن ق�وات البش�مركة الكردية 
في االس�ابيع الماضية من اس�تعادة بعض 
المناطق الش�مالية من يد تنظيم “داعش”، 
يقبل مسيحيون على حمل الساح للحفاظ 

عل�ى وجودهم.ويعمل بري�ت ايضا كمجند 
“دوي�خ  فصي�ل  ال�ى  الج�دد  للمنضمي�ن 
ناوشا”، ويس�عى بحسب قوله الى تشكيل 

“كتيبة من المقاتلين األجانب”.
في اسبوعه االول في موقع المسؤولية، 
اس�تقطب بري�ت خمس�ة متطوعي�ن من 
الواليات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا، 
جميعه�م م�ن ذوي الخب�رة العس�كرية او 

عملوا سابقا كمتعاقدين امنيين.
وال تزال هذه “الكتيبة” متواضعة الحجم 
مقارنة مع اآلالف من االجانب الذين قدموا 
للقتال في صف�وف تنظيم “داعش”، اال ان 
بريت يقول ان االهتمام بالقدوم الى العراق 
يتزايد، وثمة 20 متطوع�ا يتأهبون للقيام 
بذل�ك.اول المتطوعين الذي�ن جندهم بريت 
ه�و لويس بارك القادم من والية تكس�اس 
االميركي�ة، والذي تقاعد من قوات مش�اة 

البحرية )المارينز( في كانون االول.
ويق�ول بارك “ل�م اعتد كم�ا يجب على 

زمن السلم )...( اردت العودة” للقتال.
ويوض�ح ان�ه بع�د اداء مهمت�ه االولى 
في افغانستان، ش�خص االطباء انه يعاني 
م�ن “اضطراب م�ا بع�د الصدمة وأش�ياء 
أخرى”، ما حال دون مشاركته في مهمات 
قتالي�ة الحقة.ومنذ تش�رين االول 2014، 
ب�دأ بادخ�ار االموال لالتح�اق بالقتال ضد 
تنظي�م “داعش”.ويقول ب�ارك انه قدم الى 
العراق للدفاع عن باده، على رغم ان فصيل 
“دوي�خ ناوش�ا” ال�ذي بالكاد يض�م بضع 

مئات، لم يخض بعد معارك تذكر.
يضي�ف “انا وطني ال�ى اقصى حد )...( 
اذا كانت حكومتي ال تريد قتالهم، س�أقوم 

انا بذلك”.
وتقود الواليات المتحدة منذ آب، تحالفا 

دوليا يشن ضربات جوية ضد التنظيم الذي 
يس�يطر على مساحات واس�عة في سوريا 
والع�راق. اال ان واش�نطن ودول التحالف، 
ك�ررت م�رارا انه�ا ال تعتزم ارس�ال قوات 
برية للقتال.ولدى المقاتلين االجانب الذين 
ينضمون الى “دويخ ناوش�ا” اس�باب عدة 
للقيام بذلك، منهم ان�درو القادم من مدينة 
اونتاريو الكندية بعدم�ا تنامى اليه ان لدى 
تنظي�م “داع�ش” “مس�الخ” الس�تئصال 
االعضاء البشرية تمهيدا لبيعها.وال تتوافر 
اثبات�ات حول هذه االنباء، اال انه تم تداولها 
عل�ى نطاق واس�ع ف�ي اوس�اط منظمات 
ال  لاس�ام،  مناهض�ة  واخ�رى  انجيلي�ة 

س�يما في اميركا الشمالية.وس�اهم نش�ر 
تنظيم “داعش” شريطا مصورا يظهر قيام 
عناصره بذبح 21 مصري�ا قبطيا في ليبيا، 
ف�ي تزاي�د الدعوات عب�ر مواق�ع التواصل 
االجتماع�ي، لتحرك غرب�ي اكثر حزما ضد 
الذي  المتطرف.ويق�ول س�كوت  التنظي�م 
ت�رك الجي�ش االميركي قبل س�بعة اعوام، 
انه كان يعتزم االنضمام الى وحدات حماية 
الشعب الكردية في ش�مال سوريا، قبل ان 
يدرك ان عناصرها ليس�وا سوى مجموعة 
من اشخاص “حقيرين” بسبب توجهاتهم 
“الشيوعية”، بحس�ب قوله.وقال مقاتلون 
اجان�ب آخ�رون ف�ي “دويخ ناوش�ا” انهم 

عدل�وا ع�ن االنضم�ام ال�ى ق�وات حماية 
الشعب بسبب توجهاتها “االشتراكية”.

وتتبع ه�ذه الوح�دات الفرع الس�وري 
لح�زب العمال الكردس�تاني، واس�تقطبت 
متطوعي�ن اجانب اثن�اء تصديها على مدى 
اربع�ة اش�هر لمحاول�ة تنظي�م “داع�ش” 
السيطرة على مدينة عين العرب )كوباني( 
الكردية ش�مال س�وريا.ويقول آلن دنكان 
وهو مقاتل بريطاني خدم سابقا في الفوج 
الملك�ي االيرلندي انه ترك حديثا القتال مع 
وح�دات الحماية ألس�باب مماثلة.ويش�ير 
ال�ى ان العدي�د م�ن اتراب�ه ب�دأوا بالقي�ام 
باالمر نفسه، معددا اسماء مقاتلين اجانب 

معروفين بين المقاتلي�ن يعتزمون االقدام 
على ذلك في االيام المقبلة.

ويوضح جوردان ماتسون، وهو جندي 
اميركي س�ابق تحول الى ما يشبه “الوجه 
الترويجي” للمقاتلي�ن االجانب المنضمين 
ال�ى وح�دات الحماي�ة الكردي�ة، ان بعض 
المنس�حبين ربم�ا دفعه�م ال�ى ذل�ك حدة 
المعارك التي ش�هدتها مدين�ة عين العرب، 

وانتهت بطرد الجهاديين.
ويقول “غالبية المتحمسين للقتال عبر 
االنترنت توصلوا الى حقيقة ان هذه المهمة 
ليس�ت تقليدية )...( وس�رعان ما يفقدون 

الجرأة على القدوم للقتال او البقاء”.

     بغداد / المستقبل العراقي

»دويخ ناوشا« تتدرب يف دهوك لتشكيل »الدولة املسيحية« يف نينوى
بمالبسه العسكرية وذراعيه الموشومتين وشفته 

المثقوبة، يشكل االميركي بريت رويالز مشهدا غير 
مألوف في بلدة القوش بشمال العراق والتي قدم 
اليها مثل عدد من االجانب، للتطوع في صفوف 

فصيل مسيحي للقتال ضد تنظيم »داعش«

تتطاي�ر التصريحات ه�ذه األيام من كل 
ح�دب وص�وب باتج�اه المواط�ن العربي. 
مثلم�ا تتطاي�ر الش�ظايا واألعي�رة النارية 
المتناث�رة في الفض�اءات المتاحة لمن هب 
ودب، فالمتتب�ع الح�اذق لما تبثه ش�بكات 
اإلعام م�ن تناقض�ات صارخة، سيش�فق 
عل�ى المواطن العربي، ال�ذي اختلطت عليه 
األم�ور، حت�ى انعدم�ت ثقت�ه تمام�اً بتلك 

الشبكات التي فقدت مصداقيتها.
لقد تشكلت أقوى صور الفصام المهني 
في اإلعام العرب�ي تدريجيا عندما تبجحت 
الصح�ف العربية برفضها للتدخل األمريكي 
ف�ي المنطق�ة، في الوق�ت ال�ذي ظلت فيه 

عاج�زة عن توجي�ه أصابع الل�وم واالتهام 
للحكومات العربية، الت�ي منحت البنتاغون 
أوس�ع القواع�د الحربي�ة في قلب الش�رق 
األوسط. فالقواعد الموجودة اآلن في قطر 
بمن�أى تماماً عن انتق�ادات اإلعام العربي. 
أم�ا الفقهاء )وفي مقدمته�م القرضاوي(، 
فقد س�خروا علومهم الدينية لتأليب الناس 
على األنظم�ة العربية )الجمهورية(. لكنهم 
لم ولن يتجرءوا على انتقاد األنظمة العربية 
)الملكي�ة(. وص�ار واضحاً أنه�م يمتلكون 
لرص�د  الخارق�ة  االستكش�افية  الق�درات 
الدكتاتوري�ات الجمهورية البعيدة، من دون 
أن يبص�روا الدكتاتوري�ات الملكية القريبة 

منهم. 
وقف اإلع�ام العربي بكام�ل قوته ضد 
العمليات التي شنتها المقاومة اللبنانية ضد 
إسرائيل، ولم يقف مع المقاومة الفلسطينية 
الت�ي كانت تتلقى الضربات اليومية العنيفة 
من إسرائيل، بل ظل حتى يومنا هذا يتحدث 
بلغ�ة المقاوم�ة. م�ن دون أن ينتقد جرائم 
التنظيم�ات التكفيري�ة المؤازرة إلس�رائيل 

والمؤيدة لها في السر والعلن.
لو حاولن�ا مراجعة المق�االت التحليلية 
والدراس�ات االس�تقصائية، الت�ي نش�رتها 
الصح�ف العربي�ة قب�ل أق�ل م�ن عامي�ن. 
الكتش�فنا أنه�ا اتفق�ت كلها وقت�ذاك على 

ربط ال�والدة المفاجئة لتنظيمات الدواعش 
بالمخاب�رات اإليرانية ونظيرتها الس�ورية، 
المفكري�ن  معظ�م  أن  أيض�اً  والكتش�فنا 
كان�وا  الع�رب  والخطب�اء  والسياس�يين 
يزعم�ون أن تل�ك التنظيمات تتلق�ى الدعم 
والتوجيه من طه�ران، وأنها أداة من أدوات 
النظ�ام الس�وري لقم�ع الثورة المس�لحة 
بقيادة الجيش الحر. خصوصا بعدما أقدمت 
داع�ش عل�ى تصفية قي�ادات ذل�ك الجيش 
المع�ارض للنظام. ث�م دارت األهلة دورتها 
لتثب�ت لنا األي�ام حجم الغب�اء المتغلغل في 
تجاوي�ف األدمغة العربية المش�فرة. والتي 
ظلت متمس�كة بعناده�ا حتى الي�وم الذي 

زعمت فيه إحدى الصحف أن إيران هي التي 
أحرقت الطيار المغدور )معاذ الكساس�بة(. 
بمعنى أن األقام العربية هي التي أس�همت 
ف�ي طم�س الحقائ�ق، وهي التي شوش�ت 
ال�رأي الع�ام، وتعم�دت ارت�كاب األخط�اء 
المتكررة لتوس�يع رقعة الح�رب الطائفية 

المتأججة في الشرق األوسط.
من نافلة القول نذكر أن المشاركين في 
مؤتم�ر )دور اإلع�ام العربي ف�ي التصدي 
ناي�ف  نظمت�ه جامع�ة  ال�ذي  لإلره�اب(، 
العربي�ة، ل�م يتفق�وا عل�ى إج�راءات الحد 
م�ن فوض�ى الفت�اوى الديني�ة المتناقضة، 
والتي أس�همت حتى اآلن في تهديد س�امة 

الن�اس. فعل�ى الرغم م�ن دع�وات المؤتمر 
نحو تكوين رأي عام إسامي موحد. يعتمد 
على الوسطية واالعتدال، ويحترم مكونات 
المجتم�ع العرب�ي عل�ى اخت�اف طوائف�ه 
ومذهب�ه، فق�د تحف�ظ المؤتم�رون عل�ى 
أهم التوصي�ات والقرارات. ه�ذا غيض من 
فيض عن الضي�اع العربي، الذي وقفت فيه 
األمة عل�ى مفترق الطرق المصيرية، وربما 
حس�اباتها  األنظم�ة  تراج�ع  أن  األوان  آن 
السياس�ية، وتعود إلى ش�عوبها وأصالتها 
لتتاب�ع األحداث بوعي نظيف ال يتأثر بحمى 

الفصام اإلعامي المضلل. 
والله يستر من الجايات

    بغداد/ المستقبل العراقي

تمكنت مجموعة من الجيش 
السوري من دخول بلدة الزهراء 
المحاصرة منذ أربع سنوات في 
ريف حلب الش�مالي. وبحس�ب 
المعلوم�ات ف�إن العش�رات من 
المقاتلي�ن اس�تطاعوا االلتفاف 
عبر بل�دة بيان�ون والدخول الى 
بلدة الزهراء. وتمكن الجيش من 
اس�تعادة الس�يطرة على بلدتي 
ح�رد تنين وباش�كوي في ريف 
حل�ب الش�مالي، فيم�ا تس�تمر 
االش�تباكات في بلدة رتيان بعد 
أن كان الجيش قد سيطر عليها. 
وعلى غ�رار العملية العس�كرية 
الواس�عة الت�ي بدأه�ا الجي�ش 
الس�وري جنوب الباد، انطلقت 
عملي�ة عس�كرية جدي�دة لك�ن 
ه�ذه الم�رة ف�ي ش�مال الباد، 
وتحديداً في مدينة حلب وريفها 
الش�مالي.تعمد الجيش السوري 
المس�لحة  المجموعات  إش�غال 
ف�ي ث�اث جبه�ات ف�ي توقيت 
واح�د، الجبهة األب�رز كانت من 

الريف الش�مالي، باغ�ت الجيش 
رتي�ان  ق�رى  ف�ي  المس�لحين 
وباشكوى وحردتنين.من قريتي 
سيفات وحندرات انطلق الجيش 
الس�وري صباح�اً باتج�اه قرية 
حردتنين التي نجح في استعادة 
نح�و  عل�ى  عليه�ا  الس�يطرة 
كامل، ث�م تقدم إلى بلدتي رتيان 
وباشكوي المحاذية المحاذيتين، 
حيث عم�ل على تثبي�ت مواقعه 
فيهما.مف�رق الكاس�تلوا المهم 
كان واح�داً م�ن األه�داف الت�ي 
وضعه�ا الجي�ش نص�ب عينيه؛ 
الجيش الس�وري تقدم باتجاهه 
بعدم�ا نجح في الس�يطرة على 
م�زارع  أبرزه�ا  م�زارع،  ع�دة 
الم�اح غ�رب المنطقة.الهجوم 
الذي استهدف هذه القرى الثاث 
فاج�أ المس�لحين، الذي�ن كانوا 
يتوقعون أن يكون الهجوم على 
حريت�ان وحي�ان وعن�دان عن�د 
الطري�ق الرئيس�ية الواصلة إلى 
بلدتي نبل والزهراء المحاصرتين 
منذ بداية األزمة قبل 4 س�نوات.

التق�دم ف�ي ه�ذه الق�رى يفتح 

نب�ل  قريت�ي  باتج�اه  الطري�ق 
والزه�راء المحاصرتي�ن، وعلى 
بيان�ون  قري�ة  أن  م�ن  الرغ�م 
لس�يطرة  خاضع�ة  ت�زال  ال 
المسلحين جعلها تثبيت الجيش 
الس�وري لمواقع�ه ف�ي بل�دات 
وحردتني�ن  وباش�كوى  رتي�ان 
بحكم الساقطة عسكرياً، بعدما 
أصبح�ت محاص�رة بي�ن فك�ي 
كماش�ة بي�ن الجيش المنتش�ر 
في هذه الق�رى الثاث من جهة 
ومقاتل�ي اللج�ان الش�عبية في 
نب�ل والزهراء من جه�ة أخرى، 
وهو ما يعني قطع طرق اإلمداد 
عنه�ا أيضاً.الجبهت�ان األخريان 
فتحهما الجيش الس�وري داخل 
جبه�ة  األول�ى  حل�ب،  مدين�ة 
ش�يحان - المعامل شمال غرب 
تقدم�اً  س�جل  حي�ث  المدين�ة، 
باتجاه الش�يخ مقص�ود إلكمال 
الطوق عل�ى األحياء الش�رقية، 
أما الثانية فهي في غرب المدينة 
في منطقة جمعية الزهراء حيث 
ُس�جل أيضاً تقدم مه�م للجيش 

السوري.

اجليش السوري يصل إىل بلدة الزهراء 
املحارصة يف حلب

شيزوفرينيا اإلعالم العريب
كاظم فنجان احلاممي

    بغداد/ المستقبل العراقي

وضع�ت الحكوم�ة األميركية سياس�ة لتصدير 
الطائرات من دون طيار العس�كرية والتجارية، بما 
في ذلك الطائرات المسلحة, وقالت إنها تعتزم العمل 
مع دول أخرى لصياغة معايير دولية الستخدام تلك 
األس�لحة.وقالت وزارة الخارجي�ة األميركي�ة إنها 
“ستس�مح بتصدير الطائ�رات الحربي�ة األميركية 
م�ن دون طيار الفتاك�ة بموجب ش�روط صارمة، 
بينه�ا أن تجري المبيعات من خال برامج حكومية 
وأن تواف�ق الدول المس�تقبلة للطائرات على بعض 
)تطمينات االس�تخدام النهائي(”.وال تزال تفاصيل 
السياس�ة س�رية وتأت�ي بع�د مراجعة اس�تغرقت 

س�نتين، وس�ط طلب متزايد م�ن حلف�اء الواليات 
المتح�دة على النوع الجديد من األس�لحة الذي لعب 
دوراً رئيس�اً ف�ي التدخ�ل العس�كري األميركي في 
)أفغانس�تان ,العراق واليمن(.وقد تساعد السياسة 
الجديدة الش�ركات األميركية عل�ى تعزيز مبيعاتها 
من الطائرات العس�كرية والتجاري�ة من دون طيار 
في س�وق عالمية تحتدم فيه المنافس�ة في ش�كل 
متزايد.وطالما حضت ش�ركة “جن�رال أتوميكس” 
الخاص�ة، الت�ي تصنع طائ�رات م�ن دون طيار من 
ط�راز “بريدات�ور” و “ريبر”، وش�ركة “نورثروب 
غرومان كورب” “وش�ركة ‘تيكسترون” وشركات 
األس�لحة األخرى واش�نطن عل�ى تخفي�ف القيود 
الصارم�ة على الصادرات التي يقولون إنها أدت إلى 

خسارة أوامر توريد إلى إسرائيل ودول أخرى.وقال 
نائب رئي�س جمعية صناعات الفض�اء ريمي ناثان 
إن “السياس�ة الجديدة ستس�اعد عل�ى نحو مثالي 
الصناع�ة على تحس�ين فهمه�ا لعملي�ة المراجعة 
المعقدة الحالية لصادرات الطائرات من دون طيار، 
موضحاً أن “الجمعية طلبت إفادة خاصة في ش�أن 

السياسة الجديدة.
جاء التح�ول بعد أيام من اقت�راح أجهزة تنظيم 
الطيران األميركية األحد الماضي قواعد من ش�أنها 
رف�ع القي�ود عل�ى اس�تخدام الطائ�رات م�ن دون 
طي�ار لألغراض التجاري�ة، لكنها ف�ي الوقت عينه 
ستقيد أنش�طة مثل عمليات مراقبة خطوط أنابيب 

النفط”.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أثار عقد هيئات شرعية وقانونية 
إجتماعاً لتحديد سن الزواج في إقليم 
كردستان، جدالً ش�رعياً وإجتماعياً 
ف�ي أوس�اط اإلقليم.وج�اء تحدي�د 
س�ن ال�زواج بعمر “الثامنة عش�ر” 
بع�د إجتماع وزارة األوقاف، وإتحاد 
وهيئ�ة  اإلس�امي،  الدي�ن  علم�اء 
القضاء في اإلقليم، لتحديد ش�روط 

وضوابط عقد القرآن والطاق.

وزارة  إع�ام  مدي�ر  وق�ال 
األوق�اف ف�ي اإلقليم، ف�ي تصريح 
صحف�ي إن س�ن “الثامنة عش�رة” 
هي الس�ن المناس�بة لل�زواج، وإن 
الوزارة س�تحاول عن طريق برلمان 
به�ذا  قان�ون  تش�ريع  كردس�تان 
الخصوص، مش�يراً إلى أنه ‘ال يوجد 
نص ش�رعي يحدد س�ن الزواج، لذا 
نحن نعتمد على لجنة “الفتوى” في 

اإلقليم.
في المقابل أثار هذا االقتراح ردود 

فع�ل معارضة ف�ي أوس�اط علماء 
الدين ف�ي اإلقليم حيث عده بعضهم 

مخالفاً للشريعة اإلسامية.
محم�د  الش�رعي  العال�م  وق�ال 
الك�ردي إن “الفتاة إذا وصلت س�ن 
البل�وغ الش�رعي جاز له�ا الزواج”.

ويرى مواطنون من اإلقليم أن س�ن 
ال�زواج مرتبط بطبيعة كل ش�خص 
واستعداده الجس�مي والنفسي، وال 
عاقة له بالس�ن، فقد يبلغ ش�خص 
ما الخامسة عشرة من عمره ويكون 

وجس�دياً  ونفس�ياً  عقلي�اً  مهيئ�اً 
للزواج، وقد يكون غير ذلك، مؤكدين 
أن الزواج مرتبط بعادات كل مجتمع 

وتقاليده.
وفي حال تم االتفاق بين الجهات 
الش�رعية والقانوني�ة ف�ي اإلقلي�م 
على تحديد س�ن الزواج، فسيش�رع 
البرلم�ان قانون�ا تعاق�ب بموجب�ه 
وزارة األوق�اف علم�اَء الدي�ن الذين 
يبرم�ون عقود زواج لم�ن هم دون 

“الثامنة عشرة”.

أمريكا تضع »رشوطًا« لتصدير الطائرات من دون طيار

حتديد سن 18 للزواج يف كردستان يثري جدالً واسعًا

ً
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اس�تنادا الحكام قانون الرشكات رقم 21 رقم 1997 وتنفيذا لقرار مجلس ادارة 
رشكتنا بجلسته املرقمة 104 املنعقد بتاريخ 2015/1/14

يرسن�ا دعوتك�م لحضور اجتم�اع الهيئة العام�ة الذي س�ينعقد يف مقر الرشكة 
الكائن يف حي الوحدة /محلة 904/ ز80/د1 يف تمام الساعه العارشة من صباح 
ي�وم االثنني املوافق  2015/3/9 ويف حالة ع�دم اكتمال النصاب يؤجل االجتماع 
اىل نفس الزمان واملكان يوم االثنني املوافق 2015/3/16 للنظر يف جدول االعمال 

االتي
1-مناقش�ة تقري�ر مجلس االدارة حول نش�اط الرشكة لعام�ي 2012 و 2013 

واملصادقة عليها
2-االستماع اىل تقرير مراقب الحسابات لعامي 2012 و2013 ومناقشة حساباتها 

الختامية واملصادقة عليهما
3- مناقشة مقسوم االرباح لعامي 2012 و2013 واتخاذ القرار بصددها

4-اق�رار تعيني مراقب الحس�ابات الس�ادة رشكة فرقد الس�لمان لعامي 2012 
و2013

 -تعي�ني مراق�ب الحس�ابات لع�ام 2014 وتحدي�د اج�وره بموج�ب الضوابط 
والتعليمات املعمول بها من قبل نقابة املحاسبني واملدققني

5-ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة 
راجني حضوركم شخصيا يف الزمان واملكان املعينني اعاله او من ينوب عنكم من 
املساهمني بموجب صكوك االنابة التي يمكن الحصول عليها من ادارة الرشكة او 
الغري بموجب وكالة مصدقة من قبل كاتب العدل مع مراعاة احكام املادة 91 من 
قان�ون ال�ركات عىل ان تودع االنابات والوكاالت ل�دى الرشكة قبل ثالثة ايام عىل 

االقل من موعد االجتماع.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية

محكمة بداءة الهندية 
العدد/ 13/س/2014

التاريخ/ 2015/2/16

اىل / املطلوب اطفاء حق الترصف عنهم
مهدي رشاك سدخان وماهر جواد محمد 

اقام املس�تملك الس�يد مدير عام الهيئة العامة للطرق والجس�ور اضافة لوظيفت�ه الدعوى املرقمة اعاله 
والتي يطلب بموجبها اس�تمالك مس�احة )4 اولك و 29م2( من القطعة املرقمة 57 مقاطعة 23 النبهانية 
من اصل املساحة الكلية البالغة 5 دونم و 24 اولك وملجهولية محل اقامتكم تقرر تبليغكم بصحيفة يومية 
محلي�ة واحدة ع�ىل موعد املرافعة املصادف 2015/2/26 وعند عدم حضورك�م او من ينوب عنكم قانونا 

سوف تجري املرافعة بحقكم غيابا وعلنا .
القايض
راسم رحيم اليارسي

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد ) 
كاظم رمضان موىس(  الذي يطلب 
في�ه تبديل لق�ب م�ن )املنهالوي( 
اىل )العن�زي( فم�ن لدي�ه اعرتاض 
مراجع�ة هذه املديري�ة خالل مدة 
وبعكس�ه  اي�ام  ع�رشة  اقصاه�ا 
سوف تنظر هذه املديرية يف الطلب 
وفق احكام امل�ادة 21 من القانون 
االحوال املدنية رقم 65 لسنة 1972 

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

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

اعالن
بن�اء عىل الطلب املقدم من الس�يد  
) كريم ناجي ع�وده ( الذي يطلب 
في�ه تبديل لقب�ه من )ع�وده( اىل 
لدي�ه اع�رتاض  )الزبي�دي( فم�ن 
مراجع�ة هذه املديري�ة خالل مدة 
وبعكس�ه  اي�ام  ع�رشة  اقصاه�ا 
سوف تنظر هذه املديرية يف الطلب 
وفق احكام امل�ادة 21 من القانون 
االحوال املدنية رقم 65 لسنة 1972 

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

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

اعالن
بن�اء عىل الطلب املقدم من الس�يد  
صك�ر(   الكاظ�م  عب�د  )عدن�ان 
ال�ذي يطلب في�ه تبدي�ل لقب من 
)الربيع�ي( اىل )الحجيم�ي( فم�ن 
ه�ذه  مراجع�ة  اع�رتاض  لدي�ه 
املديرية خ�الل مدة اقصاها عرشة 
اي�ام وبعكس�ه س�وف تنظر هذه 
املديرية يف الطلب وفق احكام املادة 
21 من القانون االحوال املدنية رقم 

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

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من الس�يدة  
) فاطم�ة عب�د املحس�ن صك�ر(  
ال�ذي تطلب في�ه تبدي�ل لقبه من 
)الربيع�ي( اىل )الحجيم�ي( فم�ن 
ه�ذه  مراجع�ة  اع�رتاض  لدي�ه 
املديرية خ�الل مدة اقصاها عرشة 
اي�ام وبعكس�ه س�وف تنظر هذه 
املديرية يف الطلب وفق احكام املادة 
21 من القانون االحوال املدنية رقم 

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

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

اعالن
بن�اء عىل الطلب املقدم من الس�يد 
 ) صك�ر  املحس�ن  عب�د  غال�ب   (
ال�ذي يطلب في�ه تبدي�ل لقب من 
)الربيع�ي( اىل )الحجيم�ي( فم�ن 
ه�ذه  مراجع�ة  اع�رتاض  لدي�ه 
املديرية خ�الل مدة اقصاها عرشة 
اي�ام وبعكس�ه س�وف تنظر هذه 
املديرية يف الطلب وفق احكام املادة 
21 من القانون االحوال املدنية رقم 

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

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

اعالن
تسجيل لقب

بن�اء ع�ىل الدع�وة املقامة م�ن قبل 
حس�ني(  ناي�ل  )محم�ود  املدع�ي 
ال�ذي يطل�ب تس�جيل لقب�ه وجعله 
اع�رتاض  لدي�ه  فم�ن  )العام�ري( 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خ�الل مدة 
اقصاها س�بعة ايام وبعكسه سوف 
تنظ�ر هذه املديري�ة يف الدعوى وفق 
احكام املادة 14 م�ن قانون االحوال 
املدنية رقم  65  لسنة 1972 املعدل.
املقدم
عامر هادي عبد
مدير قسم شؤون االحوال املدنية

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

اعالن
بن�اء عىل الطلب املقدم من الس�يد  
)عب�د االم�ري خزعل صك�ر(  الذي 
يطلب فيه تبديل لقب من )الربيعي( 
اىل )الحجيمي( فمن لديه اعرتاض 
مراجع�ة هذه املديري�ة خالل مدة 
وبعكس�ه  اي�ام  ع�رشة  اقصاه�ا 
سوف تنظر هذه املديرية يف الطلب 
وفق احكام امل�ادة 21 من القانون 
االحوال املدنية رقم 65 لسنة 1972 

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

محكمة االحوال الشخصية يف الكرخ
العدد 914/ش/2015

اىل املدعى عليه سالم محمد زايد

اعالن
اقام املدعي ارساء سعدي صالح 
الدعوى الرشعية املرقمة اعاله 
والت�ي يطالب�ك فيه�ا بالحك�م 
وملجهولي�ة  الحضان�ة  وتايي�د 
مح�ل اقامت�ك حس�ب ماج�اء 
ب�رشح املبل�غ القضائ�ي تقرر 
تبليغ�ك بصحيفت�ني يوميت�ني 
ويف حال�ة عدم حض�ورك موعد 
 2015/2/26 املواف�ق  املرافعة 
س�وف تج�ري املرافع�ة بحقك 

غيابيا وعلنا ووفق القانون
القايض

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

اعالن
بن�اء عىل الطلب املقدم من الس�يد  
)عبد ال�رزاق عبد املحس�ن صكر(  
ال�ذي يطلب في�ه تبدي�ل لقب من 
)الربيع�ي( اىل )الحجيم�ي( فم�ن 
ه�ذه  مراجع�ة  اع�رتاض  لدي�ه 
املديرية خ�الل مدة اقصاها عرشة 
اي�ام وبعكس�ه س�وف تنظر هذه 
املديرية يف الطلب وفق احكام املادة 
21 من القانون االحوال املدنية رقم 

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

مديرية تنفيذ الصويرة
رقم االضبارة 2013/155
اعالن

تبيع مديري�ة تنفيذ الصويرة العقار تسلس�ل 
4883/1 م26 الحس�ينية الواق�ع يف الصويرة 
حي السالم العائد للمدين جمعه محمود محمد 
املحج�وز لقاء طل�ب الدائن فال�ح زاير خنجر 
البال�غ 8400,000 ثماني�ة مالي�ني واربعمائة 
ال�ف دين�ار فع�ىل الراغ�ب بال�رشاء مراجعة 
هذه املديري�ة خالل مدة ثالث�ني يوما تبدا من 
الي�وم التايل للنرش مس�تصحبا معه التامينات 
القانوني�ة عرشة من املائة م�ن القيمة املقدرة 
وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل 

والداللية عىل املشرتي
املنفذ العدل

املواصفات
1-موقعه ورقمه قضاء الصويرة حي الس�الم 

4883/1 م26 الحسينية
2-جنسه ونوعه ملك رصف

3-حدوده واوصافه كما مؤرش يف الخارطة
4-مشتمالته التوجد

5-مساحته 250م
6-القيم�ة املق�درة 8.000.000 ثمانية ماليني 

دينار

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

اعالن
بن�اء عىل الطلب املقدم من الس�يد  
)باس�م عبد الهادي صك�ر(  الذي 
يطلب فيه تبديل لقب من )الربيعي( 
اىل )الحجيمي( فمن لديه اعرتاض 
مراجع�ة هذه املديري�ة خالل مدة 
وبعكس�ه  اي�ام  ع�رشة  اقصاه�ا 
سوف تنظر هذه املديرية يف الطلب 
وفق احكام امل�ادة 21 من القانون 
االحوال املدنية رقم 65 لسنة 1972 

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة املختصة بنظر
الدعاوى التجارية يف البرصة

العدد: 11 / ت / 2015 
التاريخ: 8 / 2 / 2015 
اعالن

اىل املدع�ى علي�ه/ فوك�س بين�غ/ املدي�ر 
املف�وض لرشك�ة تاري�م للتج�ارة العامة/ 

اضافة لوظيفته
اق�ام املدعي) ع�واد غي�الن حس�ن( املدير 
املف�وض لرشكة الغي�الن املتح�دة للتجارة 
واملق�اوالت املح�دودة/ اضاف�ة لوظيفت�ه 
الدع�وى التجارية املرقمة 11 / ت / 2015 
ض�دك يطلب فيه�ا الحكم بالزام�ك بتأدية 
ب�دل اجرة عقد املقاولة املربم بينكما املؤرخ 
ادارة  مق�ر  وملجهولي�ة   2011  /  6  /  26
رشكتكم قررت هذه املحكمة تبليغك اعالنا 
بصحيفتني محليتني يوميت�ني للحضور اىل 
هذه املحكمة يوم 26 / 2 / 2015 او ارسال 
من ينوب عنك قانونا وبعكسه سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون.
القايض

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من الس�يدة 
) س�نية قم�رب عنرب(  ال�ذي تطلب 
في�ه تبديل لقب م�ن )الربيعي( اىل 
)الحجيم�ي( فم�ن لدي�ه اعرتاض 
مراجع�ة هذه املديري�ة خالل مدة 
وبعكس�ه  اي�ام  ع�رشة  اقصاه�ا 
سوف تنظر هذه املديرية يف الطلب 
وفق احكام امل�ادة 21 من القانون 
االحوال املدنية رقم 65 لسنة 1972 

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

مجلس القضاء
رئاسة محكمة استئناف البرصة

محكمة بداءة البرصة
العدد: 73 / ب / 2015 

التاريخ: 18 / 2 / 2015 
اعالن

اىل/ املدعى عليه/ ضاحي سفاح غفله
اقام املدعي )حس�نني عبد الرحيم عبود( 
الدعوى البدائية املرقمة 73 / ب / 2015 
ضدك والذي يطلب فيه�ا الحكم بالزامك 
بتحويل الس�يارة املرقمة 8864/ برصة 
بأس�م املدع�ي وملجهولية مح�ل اقامتك 
وحس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ وتأيي�د 
املجل�س البل�دي ملنطق�ة ح�ي الخلي�ج 
العرب�ي/ 4 قررت ه�ذه املحكمة تبليغك 
اعالن�ا بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني 
بالحضور امام هذه املحكمة صباح يوم 
املرافع�ة املص�ادف 3 / 3 / 2015 وعند 
عدم حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك 
قانون�ا س�تجري املرافعة بحق�ك غيابيا 

وعلنا وفق االصول.
القايض

محكمة بداءة ابي الخصيب
العدد: 312 / ب / 2014 
التاريخ: 17 / 2 / 2015 

اعالن
تبيع محكمة بداءة ابي الخصيب العقار املرقم 20 / 59 مقاطعة 29 الرباضعية وذلك يف تمام الساعة الثانية عرش 
م�ن ظه�ر اليوم الثالثني من الي�وم التايل لنرش هذا االعالن فمن له الرغبة بال�رشاء الحضور يف ديوان هذه املحكمة 
مس�تصحبا معه التأمين�ات القانونية البالغة 10 % من القيمة املقدرة وبصك مص�دق ان لم يكن رشيكا وان اجور 

املنادي عىل املشرتي وكما مبينة اوصافه ادناه.
القايض
محمد نزار هاشم البعاج

االوصاف:
العقار املرقم اعاله عبارة عن عرصة مشيد عىل جزء منه دارين وان العقار مساحته 2 اولك 47.53 مرت مربع وانه 
يقع عىل شارع فرعي مبلط وانه قريب من سوق الرباضعية وانه يقع ضمن منطقة سكنية. قدرت قيمة املرت املربع 
الواحد تس�عمائة الف دينار فتك�ون قيمة االرض 312777000 مليون دينار وقيمة ال�دار االوىل اثنتي عرش مليون 
دين�ار وقيم�ة الدار الثانية عرشة ماليني دينار وقيمة املغروس�ات مائتان وخمس�ون الف دين�ار لكل نخلة فتكون 

القيمة العمومية للعقار ارضا ومشيدات ومغروسات 335277000 مليون دينار ال غريها.

اعـالن
اىل / املوظف املستقيل )حممد عبد الزهرة كاظم( 

انذار

نظرا الستقالتك من الوظيفة 
الوظيفية  العالق�ة  والنقطاع 
بيننا والنش�غال ذمتك بلجان 
التضمني لذا اقتىض حضورك 
امام لجن�ة التضمني املركزية 
االوىل لغ�رض االدالء بافادت�ك 
وخالل )10( اي�ام من تاريخ 
نرش االعالن بالصحف الرسمية 
وبعكس�ه س�يصار اىل اصدار 

التوصيات بحقك غيابيا.

الرشكة االهلية للتامني )ش.م(
حرضة السادة مسامهي الرشكة االهلية للتامني املحرتمني

وزارة النفط
رشكة توزيع املنتجات النفطية

هيأة توزيع بغداد

حامد عبد عيل العبديل
مدير هيأة توزيع بغدادرئيس جملس االدارة

اعالن اجتامع اهليئة العامة
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كربالء تفتتح معماًل للحديد يغطي 20 باملئة من حاجة البالد
    بغداد/المستقبل العراقي

كش�فت لجنة الصح�ة والبيئة النيابية، ام�س االربعاء، أنها 
تدرس م�ع وزارة الصحة جدولة أس�عار االدوية المس�توردة، 
مبينة أن الجدولة س�تطبق في بغداد كخطوة أولى.وقال عضو 
اللجن�ة صالح الحس�ناوي، ان “ملف تس�عيرة االدوية مطروح 
على طاولة اللجنة منذ الدورة السابقة لكن امور مختلفة حالة 
دون تطبيقه”، الفتا الى ان “اللجنة اليوم عازمة وبش�كل فعلي 
ال�ى طرح ه�ذا الملف وبقوة وأيج�اد اليات تنظ�م عمل مذاخر 
االدوية والصيدليات بالنس�بة الى اسعار بيع االدوية”.وأضاف 
ان “لجن�ة الصح�ة ت�درس مع ال�وزارة جدولة اس�عار االدوية 
المس�تورة حيث س�تتضمن كيفي�ة توزيعها فض�ا عن تنظيم 
التس�عيرة بالنس�بة للصيدليات”، مش�يرا الى ان “هذه العملية 
س�تنفذ كخطوة اولى في العاصمة بغداد وقريبا س�تعمم على 
بقي�ة المحافظات”.وتاب�ع الحس�ناوي ان “الغ�رض م�ن هذه 
العملي�ة هو تقليل العبء على كاهل الواطن، س�يما ما تمر بها 
الباد م�ن ضائقة والحالة االقتصادي�ة للمواطن”، موضحا ان 
“الجدولة س�تتضمن عقوب�ات صارمة بحق اصح�اب المذاخر 
والصيدليات الذين ال يلتزمون بالتعليمات”.وتشهد المحافظات 
والعاصم�ة بغداد غاًء في اس�عار االدوية، فضا عن أن الواقع 
الصح�ي في العراق م�ا يزال متردياً ما يضط�ر المواطنين، في 
غالبي�ة األحي�ان، إما إل�ى مراجع�ة المستش�فيات الخاصة أو 

السفر إلى الخارج لتلقي العاج الازم.

       بغداد/ المستقبل العراقي

اعلن�ت أمانة بغداد عن تواصل اعمال تطوير وتأهيل س�وق 
الغزل إلظهاره بشكل يليق ويتناسب ومكانة العاصمة بغداد.

وذك�رت مديرية العاق�ات واالعام في بي�ان صحفي ان “ 
ماكات دائرة المش�اريع احدى تش�كيات امانة بغداد واصلت 
اعمال تطوير سوق الغزل التي تضمنت تغليف أرضية المماشي 
الخارجي�ة بالحجر الملون وتغلي�ف األرضيات الخارجية بمادة 
حجر البازلت المس�تورد وأعمال مد قالب جانبي )كربس�تون( 
مع صب طبقة كونكريت س�مك 12س�م  أسفل القالب و أعمال 
رصف األرضيات بحجر البازلت المس�تورد للمنطقة المجاورة 

لسوق السجاد في الشورجة وجامع الخلفاء “ .
واش�ارت الى انه  سيتم خلق امتداد بصري في جدار )الجف 
قي�م( لبواب�ة الس�وق وذل�ك بتغليف الج�دار االمام�ي لمحطة 
المجاري وتش�ييد حمامات صحية بدالً من الحالية لعدم توافر 
الش�روط الصحي�ة فيه�ا وبحس�ب المخطط�ات المع�دة لهذا 

الغرض .
وأضافت ان  “التصاميم المعدة للتطوير تتضمن اعادة رصف 
ارضية الس�وق بمادة الحجر على شكل وحدات متكررة على ان 
تفصل ارضية الس�وق ع�ن ارضية الرصيف بخط م�ن البازلت 
االحم�ر مع اع�ادة إكس�اء الرصيف بم�ادة الحج�ر الرصاصي 
وكذلك اعادة تأهيل االبواب والنوافذ الحديدية لاكشاك الحالية 
وطائها يكون بلون واحد )بني غامق( وازالة الطاء الموجود 

على االجزاء الكونكريتية منها” .
واوضح�ت ان “اعم�ال التطوير تش�مل صيانة المس�قفات 
الحالية وتأجيرها للباعة الجوالين لغرض استغالها مع تأهيل 
الواجهات المطلة على الس�وق بحس�ب مواد بنائها مع تش�ييد 
أماك�ن م�ن الطاب�وق بإرتف�اع )50( س�م والتغلي�ف بطابوق 
)الجف قيم ( لغرض اس�تغالها من قب�ل الباعة لعرض الطيور 
واالقف�اص وتنظيمه�ا وتش�ييد مظ�ات كونكريتي�ة مثمن�ة 

مشابهة لما موجود”.

الصحة النيابية تدرس جدولة 
أسعار االدوية املستوردة

امانة بغداد تواصل اعامل 
تطوير سوق الغزل

    كربالء/ المستقبل العراقي
 

أعلن�ت حكوم�ة كرب�اء المحلي�ة، 
عن افتت�اح المرحلة األول�ى من معمل 
)ش�مس كرب�اء( االس�تثماري لحديد 
التس�ليح والمقاطع، لتغطية 20 بالمئة 
م�ن حاجة الب�اد عند اكتم�ال مرحلته 
الثاني�ة، مبينة أنه يعتم�د على مخلفات 
ف�ي  المس�قطة  والس�يارات  الحدي�د 
المحافظ�ات، ف�ي حين بينت الش�ركة 
الصيني�ة صاحبة المش�روع، إن كلفته 
وصلت إل�ى 53 مليون دوالر، ويعمل به 

حالياً 500 عامل نصفهم عراقيون.
عقي�ل  كرب�اء،  محاف�ظ  وق�ال 
االفتت�اح،  حف�ل  خ�ال  الطريح�ي، 
والتش�غيل التجريب�ي لمعمل )ش�مس 
كرب�اء( للحدي�د الصل�ب، إن “الطاق�ة 
اإلنتاجي�ة للمعم�ل س�تغطي نح�و 12 
بالمئ�ة م�ن حاج�ة الب�اد م�ن حدي�د 
التس�ليح، كمرحلة أول�ى”، متوقعاً  أن 
“تغط�ي مرحلته الثاني�ة 20 بالمئة من 

االحتياج الوطني”.
وع�د الطريح�ي، أن “إقام�ة معمل 
ف�ي  االس�تثماري  كرب�اء  ش�مس 
المحافظة، يدلل على أن المحافظة آمنة 
الش�ركات  وجاذبة لاس�تثمار”، داعياً 
االس�تثمارية العربي�ة واألجنبي�ة، إلى 
فيه�ا  واالس�تثمار  لكرب�اء  “التوج�ه 

بمختلف المجاالت”.
من جانبه, قال رئيس لجنة االستثمار 
في مجلس محافظ�ة كرباء، زهير أبو 
دكه, إن “معمل شمس كرباء، أقيم من 
قبل شركة شاندونغ سينزيان الصينية، 
بعد حصولها على اإلجازة االستثمارية 
الازم�ة ف�ي كان�ون الثاني م�ن العام 
2014 المنص�رم”، مبين�اً أن “الش�ركة 

التزمت بالموع�د المحدد للتنفيذ وبدأت 
باإلنتاج التجريبي فعاً”.

وذكر أبو دكه، إن “الطاقة اإلنتاجية 
للمعم�ل ف�ي مرحلت�ه األول�ى، تص�ل 
إل�ى 250 أل�ف ط�ن س�نوياً م�ن حديد 
التس�ليح”، مؤك�داً أن “المرحلة الثانية 

من المشروع، ستنجز بعد ثمانية أشهر 
إلنتاج المقاطع الحديدية )الشيلمان(”.
وتاب�ع رئي�س لجنة االس�تثمار في 
مجل�س محافظة كرب�اء، أن “المعمل 
يعتمد ف�ي إنتاجه على جم�ع مخلفات 
الحديد من المناطق الصناعية والسيارات 

المس�قطة في عم�وم العراق”.إلى ذلك 
قال مدير ش�ركة ش�اندونغ س�ينزيان 
الصينية فرع العراق، ليث الموسوي، إن 
“كلفة معمل ش�مس كرباء وصلت إلى 
53 مليون دوالر”، مضيفاً أن “المرحلة 
الثاني�ة للمعمل س�تتيح له إنت�اج 450 

أل�ف طن من حديد التس�ليح والمقاطع 
الحديدية”.وأك�د الموس�وي، أن “500 
عامل يعملون في المعمل حالياً نصفهم 
من الصينيين واآلخرين من العراقيين”، 
مس�تطرداً أن “أس�عار منتجات المعمل 

ستنافس المنتج األجنبي”.

العراق يبحث مع الربنامج االنامئي 
وثيقة دعم القطاعني اخلاص والعام

    بغداد/المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة التخطي�ط والتعاون 
االنمائ�ي، ام�س االربعاء، ع�ن اجراء 
مباحثات مع البرنامج االنمائي الوثيقة 
التنموية لدع�م القطاع الخاص والعام 
العراق�ي، فيما بينت انه�ا اتفقت لعقد 
الوثيقة.وقال  اجتماع دوري إلنض�اج 
المتحدث الرس�مي باس�م الوزارة عبد 
الزهرة الهنداوي ، ان “الوزارة تباحثت 
الي�وم م�ع مدي�ر البرنام�ج االنمائ�ي 
التنموي�ة  الوثيق�ة  المول�ى  عب�د  ادم 
الت�ي تتعلق بالعراق للس�نوات -2015

2019 والت�ي تتضمن ث�اث محاور”، 
مش�يرا الى ان “الوثيقة ستطبق خال 
الع�ام المقب�ل 2016 نتيج�ة للظروف 
االمني�ة التي يم�ر بها الع�راق، اضافة 
ال�ى تضمي�ن البرنام�ج الحكوم�ي”.

وأض�اف الهنداوي ان “المحاور الثاثة 
التي س�تتضمنها الوثيقة تشمل محور 
الحكومة الرشيدة وبها اصاح القضاء 

العاملي�ن  كف�اءة  ورف�ع  والقان�ون 
بالدول�ة العاملين والمحور الثاني دعم 
االقتصاد والقطاع الخاص بالعراق من 
خال تقديم االستش�ارات فيما يشمل 
المح�ور الثالث البيئ�ة والطاقة والتي 
ستتضمن مشاريع حالية ومستقبلية”.

واك�د الهن�داوي ان “وزي�ر التخطيط 
س�لمان الجميل�ي رح�ب باالتف�اق”، 
مبينا انه “تم االتفاق على عقد اجتماع 
وتطبيقه�ا  الوثيق�ة  إلنض�اج  دوري 
2016”.واطلقت  المقب�ل  الع�ام  خال 
وزارة التخطي�ط والتع�اون االنمائي�ة 
2013 خط�ة التنمي�ة  16 ايل�ول  ف�ي 
2017-2013 ضمن  الخمسية لألعوام 
احتفالي�ة نظمته�ا الوزارة ف�ي فندق 
الرشيد ببغداد والتي تهدف إلى تقليص 
الفوارق والحواجز بين مناطق الحضر 
والريف، وإنشاء البنية التحتية وتأمين 
والوظائ�ف،  االجتماعي�ة  الخدم�ات 
اضاف�ة تنويع االقتص�اد والذي يعتمد 

حالياً على واردات النفط.

     بغداد/المستقبل العراقي

أعلنت وزارة النقل ، امس األربعاء، عن 
شراء 313 حافلة صينية متنوعة األحجام 
بكلف�ة 36 مليار دينار لنقل المس�افرين، 
مشيرة إلى أنها ستدخل الخدمة خال شهر 
آذار المقب�ل، وفيما لفتت إلى أنها تس�عى 
لتكوين أسطول “يضاهي” دول المنطقة، 
مؤك�دة أن الكثي�ر م�ن مركباته�ا تجاوز 
عمرها الفعلي وال بد من اس�تبدالها.وقال 
مدير عام شركة نقل المسافرين والوفود 
أس�امة الصدر ، إن “الكثير م�ن مركباتنا 
الكبيرة والمتوسطة تجاوز عمرها العملي 
فابد من استبدالها السيما وإنها شاركت 
في الخدمة بمس�تويات عمل كبيرة جداً”، 
مبيناً أن “هناك مش�اريع منذ العام 2013 
تم تأجيلها وسيتم اليوم تفعيلها كمشروع 
بمح�ركات  صيني�ة  حافل�ة   313 ش�راء 
األحج�ام  متنوع�ة  وألماني�ة  إنكليزي�ة 
قيمتها تصل إلى 36 مليار دينار فضاً عن 
وجود شركة فاحصة للمركبات”.وأضاف 
الصدر أن “الش�هر المقبل سيشهد إدخال 

ه�ذه الحاف�ات إل�ى الخدم�ة ف�ي عموم 
محافظ�ات الع�راق وس�تكون للعاصم�ة 
بغداد الحصة األكبر منها بس�بب حاجتها 
للنقل الداخلي”، مش�يراً إلى أن “الش�ركة 
تس�عى إلى تكوين أس�طول من مركباتها 
يضاه�ي دول المنطقة بالعدد والنوعية”.

وأوض�ح الص�در أن “ما تمتلكه الش�ركة 
الي�وم يصل إلى أكثر من ألف مركبة كبيرة 
ومتوس�طة وصغي�رة وجميعه�ا تعم�ل 
بش�كل فعلي، فض�ًا عن، أن قس�ماً منها 

يعم�ل مجاناً كم�ا في المناس�بات الدينية 
في كل عام ومؤخراً شاركت المئات منها 
في نقل النازحين وقوات الحش�د الشعبي 
من مناطق مختلفة”.وأشار الصدر إلى أن 
“الش�ركة تحاول وبكل قدراته�ا المتاحة 
للمواطني�ن”،  الممي�زة  الخدم�ة  توفي�ر 
موضحاً أن “الكثير م�ن مركباتنا الكبيرة 
والمتوس�طة تجاوز عمرها العملي فابد 
من اس�تبدالها خاصة وإنها ش�اركت في 

الخدمة بمستويات عمل كبيرة جداً”.

النقل تعلن رشاء حافالت صينية بكلفة
36 مليار دينار

      السليمانية/ المستقبل العراقي

سجلت وزارة الهجرة والمهجرين 
)667( عائلة نازحة جديدة و توزيع 
اكث�ر من الف حصة م�ن مادة النفط 
االبيض بين النازحي�ن في محافظة 

السليمانية خال يومين فقط  .
وق�ال مس�ؤول غرف�ة عملي�ات 
الس�ليمانية محم�د المش�هداني في 
بي�ان صحفي, ان “ فرق العمل داخل 
بادخال   العملي�ات مس�تمرة  غرف�ة 
العوائل النازح�ة حديثاً ضمن قاعدة 
بيانات الوزارة , اذ تم تسجيل )667( 
عائلة يوم الخامس عش�ر والسادس 
الج�اري  عش�ر م�ن ش�هر ش�باط 
بقاع�دة لش�مولهم بالمن�ح المالية 
والغذائي�ة  العيني�ة  والمس�اعدات 

االساسية “.
واض�اف المش�هداني  ان “توزيع 
)1247( حص�ة م�ن النف�ط االبيض 
جاءت عن طريق فري�ق متواجد في 
مرك�ز المحافظة حي�ث وزع )995( 
حص�ة بي�ن العوائل النازح�ة بواقع 
)100(لتر لكل عائلة , فيما تم توزيع 
)282( حصة من النفط  بين العوائل 

النازحة في قضاء )دوكان(”.
واش�ار ال�ى “ان وزارة الهج�رة 
والمهجري�ن بالتع�اون م�ع غرف�ة 
مس�تمرة  الس�ليمانية  علمي�ات 
بأعمالها بتس�جيل العوائ�ل النازحة 
االنس�انية  المس�اعدات  وتقدي�م 
الضرورية  والغذائية والمس�تلزمات 

لهم”.

     بغداد/ المستقبل العراقي

للصناع�ات  العام�ة  الش�ركة  اقام�ت 
الصناع�ة  الصوفية,اح�دى تش�كيات وزارة 
والمع�ادن, معرض�ا متميزاً في مق�ر الوزارة 
ف�ي العاصمة بغ�داد, لعرض وبي�ع منتجاتها 
المختلفة من الس�جاد العراق�ي الفاخر والذي 
يضاه�ي بنوعيت�ه وجودته الس�جاد االجنبي 
وااليران�ي ب�ل افض�ل منه.وقال مدي�ر اعام 
الش�ركة محم�د متع�ب ف�ي بي�ان صحف�ي, 
ان “معروض�ات الش�ركة تمي�زت بنوعيته�ا 
الجيدة وقياس�اتها المختلفة والوانها الزاهية 
ونقوش�ها الجذاب�ة حي�ث عرض�ت الش�ركة 
الس�جاد بجمي�ع قياس�اته الكبي�رة, وكذل�ك 
س�جاد اللوحات المصورة والمنس�وجة على 
ش�كل لوحة الملوية والقيثارة واضرحة ائمة 
الجوادين”.واض�اف بان” م�ن ضمن منتجات 
ذو  )الكارب�ت(  الموكي�ت  الس�جاد  الش�ركة 
النوعي�ة الممت�ازة وال�ذي تميزت ب�ه ارضية 
قصر المؤتمرات اثناء والدة الحكومة العراقية 
الجديدة والقاعة الكبرى للبرلمان والتشريفات 
الرئاسية” .واشار متعب الى مشاركة الشركة 
ف�ي معرض بغ�داد الدولي وحصول الش�ركة 
عل�ى درع التميز حيث ش�هد المع�رض اقبال 
منقط�ع النظي�ر القتن�اء منتوجات الش�ركة 
فض�ًا عن ذلك قدمت الش�ركة خدمات ما بعد 
البي�ع من خ�ال ايصال المنتج الى المش�تري  
اضافة الى نس�بة خصم لألس�عار خال البيع 
المباشر والبيع باألقساط الى موظفي الدولة 
ولمدة س�نة واح�دة .وبين متع�ب ان “عقود 
مبيعات الش�ركة ال�ى وزارات الدول�ة الدفاع 
والداخلي�ة والصح�ة ال ترتق�ي الى مس�توى 
الطموح ك�ون منتج�ات الش�ركة ذات جودة 
عالية وخاضعة للتقييس والس�يطرة النوعية 
وغير مضرة بالصحة  العامة للمستخدمين”.

تسجيل 667 عائلة 
نازحة جديدة
يف السليامنية 

الصناعات الصوفية تقيم 
معرضًا لعرض منتوجاهتا 
من السجاد العراقي الفاخر

     واسط/ منى خضير عباس

حقق�ت مديري�ة الوق�ف الش�يعي في 
واس�ط نس�بة انجاز 40 بالمئة من أعمال 
تنفيذ مشروع بناء المركز الثقافي والديني 
ف�ي المحافظة بكلفة مالي�ة تزيد على 17 

مليار دينار.
وقال ف�وزي خليل البكري مدير الوقف 

الشيعي في واسط, ان  “نسبة االنجاز في 
مش�روع بناء المركز الثقافي والديني في 
واس�ط بلغت 40 بالمئة, مبين�ا ان “العمل 
يس�ير بوتيرة جيدة وحس�ب المواصفات 
الهندسية المعدة له بإشراف كادر هندسي 
وفني متخصص وكفوء من الوقف الشيعي 
في واسط”. واكد البكري ان “العمل يستمر 
في بعض األحيان الى ساعات متأخرة من 

اللي�ل “, معربا عن امله بانجاز المش�روع 
بالفترة المحددة له مس�بقا والبالغة 900 

يوما “.
الثقاف�ي  “المرك�ز  ان  ل�ى  واش�ار 
والدين�ي يتك�ون من طابقي�ن صمم وفق 
اح�دث التصامي�م المعمارية والهندس�ية 
وبمواصف�ات حديثة وتبلغ مس�احته 11 
دونم ويضم مس�جد الذي يتس�ع الى اكثر 

من 2500 مصلي أماكن للوض��وء ومأذنة 
بارتفاع 40متروكذل�ك يتضم��ن صفوف 
دراس�ية وقاعت�ان للمناس�بات ومكتب�ة 
وقاعة انترنيت وحدائق وأجنح��ة خدمية 
وس�احة لوق���وف الس�يارات باإلضافة 
ال�ى بي�ت إلمام المس�جد وكذل�ك يتضمن 
المش�روع حدائ��ق وأروق�ة مس�ق�ف�ة 

بالقب��اب “.

     البصرة/المستقبل العراقي

أك�دت إدارة محافظة البصرة، 
امس األربعاء، عزمها ربط ضفتي 
ش�ط العرب بخمسة جسور العام 
2016 المقب�ل لمعالج�ة مش�كلة 
االختناق�ات المرورية بالمنطقة، 
في حين بّينت الش�ركة االيطالية 
باق�ر  “محم�د  لجس�ر  المنف�ذة 
الص�در” المعلق، أن نس�بة تنفيذ 
بالمئ�ة،   47 بلغ�ت  المش�روع 
مرجحة إكماله في موعده المحدد 
بع�د إزال�ة التجاوزات م�ن موقع 

العمل.
وق�ال محافظ البص�رة، ماجد 
النصراوي، إن “جس�ر محمد باقر 
الص�در ال�ذي يربط ضفتي ش�ط 
العرب، ينفذ بكف�اءة جيدة وعلى 
وفق مواصف�ات عالمية، من قبل 
ش�ركة ميك االيطالية، وبإشراف 
بريطاني�ة”،  استش�ارية  ش�ركة 
مش�يراً إل�ى أن “ارتف�اع الجس�ر 
س�يكون 35 مت�راً لح�ل مش�كلة 
وعب�ور  المروري�ة  االختناق�ات 
المركب�ات الصغيرة والكبيرة  في 

قضاء شط العرب”.
وأضاف النصراوي، أن “قضاء 
ش�ط العرب يعاني أزمة التواصل 
م�ع مدين�ة البص�رة بس�بب قلة 
“القض�اء  أن  مبين�اً  الجس�ور”، 
س�يربط بمركز المدينة بخمس�ة 
جسور خال العام 2016 المقبل، 

بع�د إكم�ال جس�ر محم�د باق�ر 
وإنج�از  من�ه،  آذار  ف�ي  الص�در 
مش�روع تأهي�ل جس�ر خال�د بن 
الفيح�اء،  منطق�ة  ف�ي  الولي�د 
وإقامة جس�ر عائم ف�ي المنطقة 
موافق�ة  واس�تحصال  نفس�ها، 
الهي�أة االقتصادي�ة ف�ي رئاس�ة 

الوزراء على إقامة  جسر يمتد من 
قضاء ش�ط العرب باتجاه الشارع 
العس�كري وس�ط المدينة، فضاً 
عن وجود الجس�ر الحالي المؤدي 

إلى منطقة التنومة”.
وأوض�ح المحافظة، أن “إدارة 
المحافظة وجهت بتذليل العقبات 

الت�ي تعترض تنفيذ تلك الجس�ور 
وإزالة التعارضات التي تقف أمام 

إنجازها بالوقت المحدد”.
من جانبه قال مدير فرع شركة 
مي�ك االيطالية في الع�راق، عمار 
العبودي، إن “نس�بة إنجاز جس�ر 
محم�د باقر الصدر وصلت إلى 47 
بالمئ�ة”، مبين�اً أن “العمل يجري 
حالي�اً لوض�ع الركائ�ز في ش�ط 
العرب إلكمال هيكل الجسر خال 
الش�هرين المقبلين، بع�د االنتهاء 
م�ن وضع الركائز من جهة قضاء 

شط العرب”.
“إزال�ة  أن  العب�ودي،  وأك�د 
التعارضات م�ن أبنية وتجاوزات، 
ف�ي موق�ع العم�ل، أس�همت في 
المش�روع”،  بتنفي�ذ  اإلس�راع 
مرجحاً “إكمال مش�روع الجس�ر 

في آذار 2016 المقبل”.
يذكر أن شركة ميك اإليطالية، 
أعلن�ت ف�ي آب 2014 المنص�رم، 
عن مباشرتها بإقامة جسر معلق 
يرب�ط ضفت�ي ش�ط الع�رب في 
البصرة، سيكون الثاني من نوعه 

في المنطقة من حيث االرتفاع.

الوقف الشيعي حتقق نسب انجاز متقدمة يف بناء املركز الثقايف والديني يف واسط

البرصة تعتزم ربط ضفتي شط العرب بخمسة جسور
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يتس�اءل عال�م النف�س الس�لوكي األمريك�ي 
ِنر« )ت�ويف ع�ام  »بوره�وس فردري�ك س��ْك�
الس�لوك  »تكنولوجي�ا  كتاب�ه  يف   ،)1990
اإلنس�اني«، ع�ن عالقة الس�لوك باملش�اعر، 
وجدلي�ة تأث�ري كل طرف عىل مس�توى الحدة 
ل�دى الط�رف املقابل. كما يس�أل: ه�ل نحن 
نخاف فنهرب؟ أم أننا نهرب فنخاف؟ والواقع 
أن كال األمريين حقيقي، فعندما نخاف نبتعد، 
وبقدر حجم الخوف يكون الفرار، وهذا األخري 
)أي الفرار( هو أيض�اً بدوره يزيد من جرعة 

الخوف ويدعم تأثريه.
والواق�ع أن الخ�وف رضوري كآلي�ة للحفاظ 

عىل الوجود العضوي، إذا جاء ضمن الوس�ط 
الذهب�ي بني قطبي اليأس واألم�ل، وهو ضاّر 
ثقافياً ألنه يمزق ش�بكة التعاون االجتماعية 
وينت�ج النموذج املنافق. ويمك�ن التحّرر منه 
بغ�رس ش�جرة الالعن�ف، ألن ش�جرة العنف 
جذورها الكراهية وثمرتها الخوف والجريمة، 
وشجرة الالعنف جذورها الحب وثمرتها األمن 
والسالم االجتماعي. فهذه مضامني فلسفية 
يف غاي�ة األهمية، ينبغي لرج�ال األمن العربي 
أن يضعوه�ا يف اعتبارهم خ�الل االجتماعات 
الت�ي ال تنتهي حول كيفية مكافحة اإلرهاب. 
وهذا يتطلب جراحة ثقافية: »أولئك لهم األمن 

وهم مهتدون«.
يعت�ر الخوف عامل ط�رد، كما أن األمل يمثل 
قطب جذب يف املقابل، وهكذا فأفضل »حقل« 
تتحرك في�ه النفس هو الس�باحة بني قطبي 
الخ�وف واألمل، وهذا يفرس ملاذا س�لط الدين 
هذي�ن التياري�ن ع�ىل عق�ل املؤمن ب�ني جنَّة 
عرضه�ا الس�موات واألرض أُع�دت للمتقني، 
ون�ار تتلظ�ى نزاعة للش�وى يف إع�دام بدون 

إعدام!
ولع�ل أفض�ل وض�ع للحرك�ة عند مط�اردة 
مجموع�ة لش�خص تري�د النيل من�ه، هو أن 
يركض مس�تخدماً أفضل مهاراته الفيزيائية 
والروحي�ة عندما يخ�اف أن يقع يف قبضتهم، 
مع كل م�ا لديه من أم�ل يف إمكانية التخلّص 
منهم. وبني هذين القطبني يكون الركض عىل 
وض�ع مثايل، وتب�دأ الحرك�ة يف التباطؤ طرداً 

م�ع ازدياد ش�حنة أحد القطب�ني. عندما يبدأ 
ش�عور الخوف باالزدياد، واإلحس�اس باألمل 
يت�الىش، لتتوقف الحركة تماماً عند اس�تيالء 
أحد الش�عورين بالكامل عىل اإلنسان. فبقدر 
م�ا كان الخوف ضاراً، كان األمل س�ّماً قاتالً. 
وم�ن هنا فقد نبَّهن�ا القرآُن حتى ال يس�تويل 
علين�ا هذا الش�عور املخ�در باألم�ن: »أو أمن 
أه�ل الق�رى أن يأتيه�م بأس�نا ضح�ى وهم 
يلعب�ون؟«. وباملقابل أن ال نستس�لم لليأس، 
فه�و صفة الكافري�ن كم�ا ورد يف العديد من 

اآليات الكريمة.
نخل�ص من هذا إىل أن جمود الروح وتيّبس�ها 

يف حق�ل بعين�ه يقتلها، وأن مخط�ط الحركة 
وتواتره�ا ب�ني قطب�ني هو ال�ذي يدف�ع تيار 
الحي�اة إىل الوج�ود الفع�ال واإليجاب�ي. فهي 
ظاهرة موجودة يف الحياة أينما تفّقدها املرء، 
فالدم�اغ املي�ت يعطي م�ؤرش الس�واء بدون 
موج�ات، وخفق�ان القل�ب يعط�ي مخّطط 
صعود وهبوط ب�دون توقف، والكهرباء تقوم 
ب�رّددات ال تع�رف الراح�ة.. كذل�ك الحال يف 
فعالية ال�روح وحركة املجتم�ع، وكذلك كان 
مخط�ط الحض�ارات يف التاري�خ ب�ني يقظة 
وتألق فانهيار وتفّس�خ، ُس�ّنة الل�ه يف خلقه، 

ولن تجد لسنة الله تبديال.

د.خال�ص جلبي

تكنولوجيا السلوك اإلنساين

يف أي�ام الحرب الباردة، التزم الرؤس�اء األمريكيون بقاعدة 
غري مكتوبة: ال تتحدوا موس�كو يف دائرة نفوذها يف أوروبا 
الوس�طى والرشقية . وأثناء األزمات ح�ول برلني يف 1948 
و،1961 والث�ورة املجري�ة يف ،1956 وغ�زو حلف وارس�و 
لتشيكوس�لوفاكيا يف ،1968 بقي�ت الق�وات األمريكي�ة يف 

أوروبا داخل ثكناتها .
وق�د كنا نعتر نه�ر األلب )عر تشيكوس�لوفاكيا وأملانيا( 
الخط األحمر ملوس�كو، وهم أيض�ًا اعتروه خطنا األحمر، 
والرئيس رونالد ريغان، أرسل أسلحة إىل املتمردين املعادين 
للش�يوعية يف انغ�وال، ونيكاراغ�وا وأفغانس�تان، بينما لم 
يرس�ل إىل البولنديني املنتفضني يف مدينة غدانس�ك س�وى 

آالت ناسخة .
وه�ذا الح�ذر والتعقل قد يكون وص�ل إىل نهايته اآلن . ذلك 
أن الكونغ�رس، والليرالي�ني دع�اة التدخ�ل يف الحزب من 
ديمقراطي�ني وجمهوري�ني يحض�ون الرئي�س أوباما عىل 
إرسال أس�لحة فتاكة إىل أوكرانيا لدعمها يف حربها األهلية 
ضد االنفصالي�ني املوالني للروس . ويف أواخر العام الفائت، 
أرس�ل الكونغرس إىل أوبام�ا مرشوع قان�ون يجيز تقديم 
مساعدات فتاكة إىل كييف، فوقعه . واآلن، تقول "نيويورك 
تايم�ز" إن قائد قوات حلف األطل�ي الجنرال "األمريكي" 

فيليب بريدلوف يؤيد تقديم مساعدات عسكرية إىل أوكرانيا، 
وكذلك وزير الدفاع . وتفيد تقارير أن وزير الخارجية جون 
كريي ورئي�س األركان الجنرال مارت�ن ديمبي منفتحان 

عىل الفكرة .
وتقديم مثل هذه األسلحة سيضمن تصعيد الحرب، ويضع 
الوالي�ات املتحدة يف قل�ب الرصاع، ويدف�ع الرئيس الرويس 
فالديم�ري بوتني إىل ال�رد .وحتى اآلن، ينف�ي بوتني تدخله، 
ولو أن هناك أدلة عىل وجود مستش�ارين روس يف أوكرانيا، 
ولكن إذا بدأت طائرات الش�حن األمريكي�ة تصل إىل كييف 
وهي محملة بأسلحة فتاكة، فسوف يواجه بوتني خيارات 
ع�دة .ربما يراج�ع، ويتخ�ىل ع�ن االنفصالي�ني، وعندئذ 
سينظر إليه عىل أنه مجرد متنمر ال يدافع عن الروس يف كل 
مكان .ولكن ما يتالءم أكثر مع شخصيته، هو أنه سيعتر 
التدخل األمريكي تحدياً، فريسل مدرعات ومدفعية لتمكني 
املقاتلني االنفصاليني من تعزيز مكاسبهم . ويف حال بدا أن 

االنفصاليني قد يهزمون، فسوف يوجه إنذاراً إىل كييف بأن 
روسيا ستتدخل عسكرياً .

أو من املمكن أن يأمر بوتني الجيش الرويس بدخول أوكرانيا 
قب�ل أن تصل األس�لحة األمريكية، من أجل الس�يطرة عىل 
مدين�ة ماريوبول االس�راتيجية، وإقامة مم�ر بري يربط 
األرايض الروس�ية بش�به جزيرة القرم، ث�م يبلغ كييف أنه 

جاهز للتفاوض .
فماذا س�نفعل عندئذ؟ هل سنرسل مستشارين عسكريني 
أمريكي�ني ليقاتل�وا إىل جان�ب األوكرانيني، ما س�يؤدي إىل 
تصعيد الحرب وتزايد الخس�ائر البرشية؟ أم نرس�ل سفناً 
حربي�ة أمريكي�ة إىل البحر األس�ود؟ هل فكرن�ا يف كل ذلك 

ملياً؟
أمريكا لم تك�ن لها أبداً يوماً مصلحة حيوية يف القرم أو يف 
حوض دونباس )رشق أوكرانيا( تستحق الدخول من أجلها 
يف اصطدام عس�كري مع روسيا . وعىل كل حال، لن تكون 

لدينا القدرة العس�كرية عىل التدخل وطرد الجيش الرويس، 
إال إذا كنا مس�تعدين لخوض حرب أوس�ع نطاق�اً، مع ما 

يستتبع ذلك يف تدمري أوكرانيا .
وريغ�ان  ونيكس�ون  وكيني�دي،  ايزنه�اور،  كان  وكي�ف 
س�ينظرون إىل رئي�س أمريكي مس�تعد للمخاط�رة بنزاع 
عس�كري مع روس�يا املس�لحة نووياً ح�ول مقاطعتني يف 
جن�وب رشق أوكراني�ا كانتا يف الواقع جزءاً يف روس�يا منذ 

أيام اإلمراطورة كاترين الثانية؟
إن م�ا يح�دث يف أوكراني�ا اآلن لهو مأس�اة وكارثة، ونحن 
مسؤولون جزئياً عن ذلك، كوننا دبرنا االنقالب الذي أسقط 

الحكومة األوكرانية املوالية لروسيا .
ولك�ن كارث�ة أكر س�تلوح يف األف�ق إذا ورطنا أنفس�نا يف 
الح�رب األهلي�ة األوكرانية، وس�وف نواج�ه، أوالً، هزيمة 
شبه مؤكدة لحلفائنا األوكرانيني، إن لم يكن ألنفسنا أيضاً 
. وثانياً، س�ندفع روس�يا أكث�ر بعيداً عن أوروب�ا والغرب، 
بحي�ث لن يك�ون أمامها بديل آخر س�وى تعميق روابطها 
م�ع الصني الصاعدة .وبدالً م�ن أن نصبح طرفاً محارباً يف 
حرب أهلية ليس�ت حربنا، ملاذا لم تضطلع الواليات املتحدة 
بدور الوس�يط النزيه الذي ينهي هذه الحرب؟ أليس بهذه 

الطريقة يتحقق السالم الحقيقي؟

أق�ل ما يمك�ن أن تفعله مرص ث�أراً لدم�اء أبنائها الذين 
ذبحه�م تنظيم "داع�ش" يف ليبيا أن تش�ن غارات جوية 
ع�ىل معس�كرات اإلرهاب، أم�ا أكثره فأن تش�ن حرباً ال 
ه�وادة فيها تس�تخدم فيه�ا كل إمكانياتها العس�كرية 
والدبلوماس�ية واإلعالمي�ة ملح�ارصة الفئ�ات املجرم�ة 
وتقتص منها لكل من قتل غدراً .بعض املراقبني املهتمني 
بمجري�ات مكافحة اإلرهاب أثاروا، كالعادة، مخاوف من 
وج�ود مؤامرة تس�تهدف جر الجيش امل�رصي إىل فخ يف 
ليبي�ا، وأفاضوا يف تحليل أبعاد ذل�ك، حتى ليكاد يخيل إىل 
كثريي�ن أن التحذير من التدخل هو املؤامرة بحد ذاتها، يف 
حني أصبح واضحاً للعيان أن ترك الوضع يف ليبيا مش�اعاً 
للجماع�ات اإلرهابي�ة والخالي�ا اإلجرامية، س�يكون له 
تبع�ات أخطر من أي مخاطر قد تحص�ل جراء أي تدخل 

مرصي سواء كان منفرداً أو ضمن ائتالف دويل .
املخ�اوف من "فخ" محتمل ملرص يف ليبيا تكون مرشوعة 

إذا كان أي تحرك يف ذاك االتجاه س�يتم من دون دراس�ة 
مس�بقة وتحدي�د لأله�داف املطل�وب تحقيقه�ا، ولك�ن 
ال يج�وز ألي كان أن يبخ�س ال�دول والجي�وش حقه�ا، 
فالجي�ش امل�رصي يصنف كأك�ر جيش عرب�ي واألكثر 
ع�دداً وعدة يف املنطق�ة . وال يمكن تخيل أن جيش�ًا بهذا 
الحج�م وله تاريخ عريق وتجارب قتالية مش�هود لها، ال 
تقف خلفه مؤسس�ات وقي�ادات وأجهزة له�ا الخرة يف 
التخطي�ط وقي�ادة العمليات تجنبه الس�قوط يف الفخاخ 
املكش�وفة . وبوضوح أكر فإن مكافحة اإلرهاب يف ليبيا 
ومساعدة شعبها عىل بناء دولته وحفظ أمنه هي قضية 
مصريية بالنس�بة إىل م�رص والوطن العرب�ي، وحتى إذا 
تطل�ب األمر تضحيات ومكابدة فيج�ب أن تبذل من أجل 

تأمني مستقبل األجيال القادمة .
إيطاليا، املستعمرة السابقة لليبيا، أعربت عن استعدادها 
إلرسال آالف الرجال إىل هذا البلد ملكافحة اإلرهاب وحماية 
ش�واطئها م�ن ق�وارب املهاجري�ن، ومع ذلك ل�م تحذر 
الصحاف�ة االيطالية من "فخ" هناك، بل بدا ش�به إجماع 
يف روم�ا عىل أن تأم�ني ليبيا هو جزء م�ن األمن القومي 
اإليطايل واملتوس�طي . ومن أجل ذلك أصبحت إيطاليا من 
أكثر األصوات مطالبة بقرار أممي، قد يصدر هذا األربعاء، 
يس�مح بتدخل دويل واس�ع براً وبحراً وج�واً . وبعد ذبح 
الرهائ�ن األقباط يف تلك املجزرة املهينة لإلنس�انية، بدأت 
مرص أيضا التحرك، وهو املوقف الذي يجب أن يتم بأرسع 
وق�ت، ولو ف�وت املجتمع ال�دويل هذه الفرص�ة قد يندم 

الحقاً ألن الخطر اس�تفحل بش�هادات الليبيني أنفس�هم 
الذين أصبحوا يس�تغيثون ويس�تنجدون بعد أن وقعوا يف 
الف�خ الذي نصب له�م قبل أربع س�نوات حني صور لهم 
الغرب وبعض العرب العقيد الراحل معمر القذايف شيطاناً 
تجب محاربته، وقد كان ما كان حتى حلت اللعنة بمئات 

امليليشيات واملعسكرات اإلرهابية .
م�ع إطالق أول غ�ارة مرصية عىل اإلرهابي�ني يف مدينتي 
درن�ة ورست، رح�ب مس�ؤولون ليبي�ون منه�م رئي�س 
الحكومة عبدالله الثني وقائد الجيش اللواء خليفة حفر 
بالتحرك املرصي، بينما أكدت أغلب ردود فعل الليبيني عىل 
مواقع التواصل االجتماع�ي تأييدها، وأغلب األغلب أبدى 
اطمئنان�اً للتدخل املرصي وتوجس�ًا م�ن أي تدخل غربي 
مماث�ل، بينما اعترت الجماع�ات املتطرفة مثل حكومة 
ميليش�يا "فجر ليبيا" الغارات املرصي�ة "عدواناً"، وهو 
موقف ليس عفوياً وله دالالت بعيدة، أقلها اإلحساس بأن 

يومها األخري بدأ يقرب أو هكذا يلوح.

باتريك بوكانان 

مفتاح �شعيب

ربم�ا يك�ون قد غ�اب عن س�احة الجدل 

املتعلق بالسياس�ات الرضيبية املفروضة 

عىل الطبقة الوس�طى، أن الرئيس أوباما 

أغفل يف خطابه األخري حول حالة االتحاد 

اإلش�ارة إىل املصطل�ح الش�ائع »الطبقة 

العامل�ة«. ولم يع�د أحد من السياس�يني 

يرغب يف اس�تخدام هذا املصطلح للدرجة 

الت�ي تدف�ع إىل الش�عور بأن�ه تعب�ري لم 

يع�د يختل�ف ع�ن الش�تيمة. ومن ش�أن 

ه�ذا اإلغف�ال املتعم�د له�ذه الرشيح�ة 

االجتماعية املهمة أن يعّقد الحوار املتعلق 

بوض�ع معايري جديدة يمكنها أن تس�اعد 

هذه الفئة املعزولة.

حال�ة  ح�ول  الس�نوية  خطب�ة  كل  ويف 

مصطل�ح  أوبام�ا  اس�تخدم  االتح�اد، 

»الطبقة الوس�طى« )28 م�رة(، لكنه لم 

يس�تخدم مصطلح »الطبقة العاملة« إال 

مرّة واحدة عام 2011، عندما وصف نائبه 

»ج�و بايدن«، ال�ذي كان يجلس بجواره، 

بأنه »صبي ينتم�ي للطبقة العاملة«! ويف 

خطاب الشهر املايض حول حالة االتحاد، 

قال أوبام�ا، إن اقراحاته األخرية س�وف 

تص�ب يف مصلح�ة »كل العائ�الت الت�ي 

تنتم�ي للطبق�ة الوس�طى أو ذات الدخل 

الضعي�ف م�ع أطفالها«. ويب�دو من هذا 

التحدي�د وكأنه تجاه�ل الطبقة التي تقع 

بني هات�ني الرشيحت�ني، وه�ي »الطبقة 

العامل�ة«، إذ إن هن�اك مالي�ني العائ�الت 

تق�ع بني الطبقة الوس�طى م�ن خريجي 

الجامع�ات وب�ني طبقة الفق�راء. ويقود 

ه�ذه الرشيحة الحاصلون عىل ش�هادات 

الدبل�وم من املعاه�د وليس عىل ش�هادة 

البكالوري�وس م�ن الجامع�ات العتي�دة. 

وتش�ري إحصائيات ع�ام 2014 إىل أن 54 

باملئة من العائ�الت التي تضم أوالداً تحت 

س�ّن 18 عام�اً، يعيله�م أولي�اء أمور من 

الحاصلني عىل شهادات الدبلوم.

ويف اس�تطالع للرأي نظم ع�ام 2012، تم 

توجي�ه س�ؤال محدد لرشيحة عش�وائية 

م�ن املواطن�ني األمريكيني عم�ا إذا كانوا 

يعتق�دون أنهم ينتمون ل�»الطبقة الدنيا، 

العلي�ا«،  أو  الوس�طى،  أو  العامل�ة،  أو 

فأج�اب 44 باملئ�ة منهم بأنه�م ينتمون 

إىل الطبقة العامل�ة مقابل 44 باملئة قالوا 

إنهم ينتمون للطبقة الوسطى.

وبغ�ض النظ�ر ع�ن األس�باب وراء هذه 

الظاهرة، يمكن القول إن اختفاء مصطلح 

»الطبقة العاملة« من الخطاب الس�يايس 

األمريكي يعني أن هذه الرشيحة لم تحَظ 

إال بأقل قدر من املساعدة. وشهدت أجور 

الحرفيني الذين لم يحصلوا عىل ش�هادات 

جامعي�ة، مث�ل تقني�و الرعاي�ة الصحية 

وعمال املصانع ومشغلو اآلالت املرمجة، 

انخفاض�اً متواص�اًل. وحقيق�ة األمر أننا 

بحاجة لتدريب صغار الش�ّبان عىل إنجاز 

األعم�ال الت�ي تحت�اج مه�ارة. ويعتق�د 

العديد م�ن الخراء ب�رضورة إعطاء فئة 

العم�ال اهتمام�اً أك�ر ومنحه�م فرصة 

الحصول عىل التعليم الجامعي غري العايل، 

ليسايروا التطورات التي يشهدها القطاع 

الصناعي.

وقد تلّقت الطبقة العاملة رضبات موجعة 

بسبب تراجع الحركات العمالية. وأصبح 

7 باملئ�ة فقط من عم�ال القطاع الخاص 

ينتم�ون لالتح�ادات العمالي�ة. وُيذكر يف 

هذا الصدد أن ارتفاع معدالت العضوية يف 

االتحادات العمالية يف املايض، أدى إىل رفع 

أجور العمال بشكل عام.

وحت�ى نس�اعد الطبق�ة العامل�ة، ع�ىل 

الحكوم�ة أن تتخ�ذ اإلج�راءات الالزم�ة 

إلعادة تفعيل االتحادات العمالية بدال من 

إضعافها وتهميش�ها مثلم�ا يحدث اآلن. 

كما ينبغي أن تستفيد الطبقة العاملة من 

الزيادة املنتظرة يف الحّد األدنى لألجور بعد 

أن هبط�ت قدرته�ا الرشائية ع�ام 2012 

بنس�بة 22 باملئ�ة عم�ا كانت علي�ه عام 

.1970

وخالص�ة الق�ول، إن مس�اعدة الطبق�ة 

العاملة عىل التخلص من ضائقتها يتطلب 

ابتداع سياسات خاصة بها من أجل بلوغ 

ه�ذا اله�دف. فلم�اذا نتغافل ع�ن النطق 

بهذه الحقيقة؟

 �أندرو �شريلني 

إمهال الطبقة
 العاملة!

هل خياطر أوباما بصدام عسكري مع روسيا؟

الفخ الليبي وحدوده

فوؤ�د ح�شون



مريفت أمني وهيفا وهبي ودنيا غانم يربكن صّناع الدراما
القاه�رة: تس�ببت حالة اإلعتذارات التي أصابت األعمال الدرامية في اللحظ�ات األخيرة قبل البدء في تصويرها في إرباك 
صناّع هذه المسلسالت، األمر الذي اضطرهم لمحاولة تدارك الموقف سريعاً من أجل بدء التصوير في المواعيد المناسبة 
للحاق بالعرض الرمضاني.وأبرز هذه األعمال "أستاذ ورئيس قسم" الذي يقوم ببطولته الفنان عادل إمام حيث اعتذرت 
الفنان�ة ميرف�ت أمين عن بطولة العمل في اللحظات األخيرة بس�بب عدم إعجابها بمس�احة الدور الذي س�ُتطل من 
خالل�ه مما دفع المخرج وائل إحس�ان لترش�يح الفنانة الغائبة منذ فترة طويلة نج�وى إبراهيم، والتي وافقت 
على الدور فوراً وبدأت تصويره في أياٍم معدودة.كما واجه مسلس�ل "أرض النعام"، الذي تتقاس�م بطولته 
روب�ي مع رانيا يوس�ف، اعتذاراً من المخرج محمد س�امي ف�ي اللحظات األخيرة رغ�م تأجيل تحضير 
العمل بس�بب ارتباط "س�امي" بمونتاج فيلم�ه األخير "ريجاتا" األمر الذي ه�دد بخروج العمل من 
الس�باق الرمضاني قبل أن تنجح الش�ركة المنتجة في التعاقد مع المخرجة غادة س�ليم التي تولت 
مس�ؤولية إخراج العمل وبدأت في جلس�ات التحضير الخاصة به على أن يب�دأ التصوير في نهاية 
الشهر الجاري بعد تأخيٍر استمر شهراً تقريباً.ورغم ارتباط اسم مسلسل "حارة اليهود" بالفنان 
هاني س�المة إال أنه اعتذر عن المش�اركة في العمل باللحظات األخيرة، مما دفع ش�ركة "العدل 
غروب" لالستعانة بالفنان األردني إياد نصار الذي تحمس للمشروع وأبدى إعجابه بالفكرة وقرر 

تقديمها دون تردد.واضطر فريق عمل الجزء الخامس من مسلس�ل "الكبير قوي" إلجراء تعديالت على الس�يناريو 
الخاص بالعمل بسبب اعتذار الفنانة دنيا سمير غانم عن المشاركة في المسلسل الرتباطها بالموسم الجديد من برنامج "اكس فاكتر" 

المقرر عرضه الشهر المقبل، حيث ستظهر "غانم" في الحلقات كضيفة شرف فقط.

ثالث سنوات تعرضت خاللها ألصعب المواقف، 
فق�دت والديه�ا، وعان�ت أزمة نفس�ية تحاول 
تجاوزه�ا من خالل اس�تعادة نش�اطها الفني، 
والتركي�ز عل�ى خطواته�ا الغنائي�ة والتمثيلية 
المقبلة. الفنانة ش�ذى تكشف تفاصيل ألبومها 
الجدي�د ال�ذي اخت�ارت له اس�م »أن�ا لوحدي«، 
مؤكدة أنه يتناس�ب م�ع حالتها النفس�ية وما 
تعرضت له خالل الفت�رة الماضية. كما تتحدث 
ع�ن تفاصي�ل مسلس�لها »الضاب�ط والجالد«، 
ورأيه�ا ف�ي أزم�ة أحمد ع�ز وزين�ة، وحقيقة 
خالفه�ا مع آم�ال ماهر، وس�بب انفصالها عن 

خطيبها.
- إلى أين وصلت التحضيرات أللبومك الجديد؟

انتهي�ت م�ن تس�جيل األغان�ي، وأيض�اً وضع 
اللمس�ات النهائي�ة عل�ى األلب�وم ال�ذي أتمنى 
إطالق�ه قريب�اً. وهو يحت�وي عل�ى 11 أغنية، 
تعاون�ت فيه�ا م�ع ع�دد كبي�ر م�ن الش�عراء 

والملحنين والموزعين.
- هل اخترت اسم األلبوم؟

س�يكون بعنوان »أن�ا لوحدي«، رغ�م أنني قبل 
ثالث�ة أعوام كنت اخترت اس�م »بح�ب أيامي«، 
ألن�ه كان يعّبر عن حالتي النفس�ية وقتها، فأنا 
كن�ت أعيش أياماً س�عيدة مع وال�دي ووالدتي، 
لكن خالل هذه األعوام فقدتهما ورحال وتركاني 
وحدي، لذل�ك قررت أن يكون اس�م األلبوم »أنا 
لوح�دي«، ألنه أصبح يش�بهني. كم�ا أن أغنية 
»أن�ا لوحدي« تعّد من أغاني األلبوم القريبة إلى 

قلبي، وأتمنى أن تنال إعجاب جمهوري أيضاً.
- ه�ل اس�تمع وال�دك إل�ى األلب�وم كام�اًل قبل 

رحيله؟
اس�تمع والدي إلى عش�ر أغاٍن، لكنه لم يستمع 
إل�ى أغني�ة »بحن ل�ه« الت�ي ق�ّررت ضّمها بعد 
وفات�ه. كان يعّب�ر ل�ي باس�تمرار ع�ن إعجابه 
باألغاني، كما أنه كان س�عيداً باتخاذي كل قرار 
يتعلق باأللبوم بإرادتي الكاملة ودون تدخل من 

أي شركة منتجة.
- ما النصيحة التي كان ُيقدمها لك باستمرار؟

كان يق�ول لي دائماً: »الش�خص الذي يعمل في 
التلفزيون يجب أال يش�اهده«. والمقصود بهذه 
الجمل�ة أن أركز على خطوات�ي الفنية فقط وال 
أهت�م بم�ا يفعله غي�ري، فاالهتم�ام باآلخرين 

سوف يشغلني عن مستقبلي.
أما النصيحة الثانية التي كان يرّددها باستمرار 
هي أن أتمس�ك بمواقفي وآرائ�ي ومبادئي، وال 

أتخلى عنها مهما كانت الضغوط.

- ما الجديد الذي يحمله األلبوم؟
حرصت على ضم العديد من األلوان الغنائية إليه 
حت�ى أتمكن م�ن إرض�اء كل األذواق، فاأللبوم 
فيه جرعة كبي�رة من أغاني الدراما المقس�وم 

والرومانسي.

- أال تتفقي�ن م�ع اآلراء التي تؤكد أن غيابك عن 
الساحة الفنية أّثر على جماهيريتك؟

الث�الث كل م�ا ح�دث معي  خ�الل 
ت  ا س�نو

ال  الماضي�ة 
أن  يمك�ن 

يتحمله 
ي  أ

شخص. من الممكن أن يعتقد البعض أنني أملك 
شخصية قوية، لكني ضعيفة للغاية أمام فقدان 
والدي ووالدتي، فرحيلهم�ا جعل حياتي تنقلب 
رأس�اً على عق�ب، ولم أتمكن م�ن التركيز على 
ش�يء إال بعد فترة، باإلضافة إلى أن هذه الفترة 

شهدت انفصالي عن خطيبي.
كم�ا أن األح�داث السياس�ية أصاب�ت الس�احة 
الغنائي�ة بأكمله�ا بحالة من الش�لل، أّثرت على 
معظم المطربين وأجبرتهم على وقف نشاطهم 

الفني.
- ما سبب انفصالك عن خطيبك؟

إحساسي بأنه لم يقف بجانبي بعد وفاة والدتي 
دفعن�ي لالنفصال عن�ه، فأنا ش�عرت بأنه غير 

متأثر بحزني الشديد عليها.
- من الفنانون الذين ساندوك في هذه المحنة؟

الكثي�ر م�ن الفنانين حرصوا عل�ى االتصال بي 
وزيارتي أكثر من مرة، ولكن مي كس�اب وزينة 
وعم�رو مصطفى كانوا من أكثر الفنانين الذين 
س�اندوني في هذه المحنة، وال يمكن أن أنس�ى 

ما فعلوه معي.
- ترددت أخبار كثيرة حول وجود خالفات بينك 

وبين عمرو مصطفى، فما تعليقك؟
خالف�ي مع عم�رو عل�ى مس�توى العمل 
فقط، فهو لم يوافق بسهولة على التنازل 
عن أغنية »ناسية روحي« التي لحنها لي 
م�ن أج�ل أن أتمكن م�ن تصويرها، لكن 

على المس�توى اإلنس�اني هو صديقي وبمثابة 
ش�قيقي الذي أحبه، وال يمكن أن أنسى وقوفه 
بجانب�ي ف�ي األزم�ات، ورغ�م خالفن�ا الفن�ي 
وش�عوري بأنه لم يس�اعدني كثيراً، أو بالشكل 
الذي توقعته في األلبوم وفي عملي بشكل عام، 
ال ألومه ألنني أحبه، فهو إنس�ان محترم وطيب 

للغاية.
الغن�اء  تجرب�ة  خ�وض  ف�ي  تفكري�ن  أال   -

الخليجي؟
أفكر جدياً في القيام بهذه الخطوة، لكن األغاني 
التي ُعرضت عليَّ الفترة الماضية كانت كلماتها 
تقليدي�ة، فأنا أبحث عن فك�رة ُمختلفة وأرغب 
بالفع�ل في تقدي�م أغني�ة متمي�زة لجمهوري 

الخليجي.
- ما رأيك في انتشار برامج اكتشاف المواهب؟

المش�كلة الت�ي تقلقن�ي ف�ي متس�ابقي ه�ذه 
البرامج أنهم يحققون الشهرة في أقل من ثالثة 
أش�هر دون أن يبذل�وا أي مجه�ود، وأن�ا أعتقد 
بمقول�ة Easy come easy go، فالنج�اح ال�ذي 
يأتي بسهولة يذهب ويختفي سريعاً. وأعتقد أن 
من تخرجوا من هذه البرامج لم يحققوا النجاح 
المتوق�ع لهم، بس�بب اعتمادهم على الش�هرة 
التي حّققوه�ا خالل وجودهم في البرامج التي 

شاركوا فيها.
- ما األلبومات التي نال�ت إعجابك خالل الفترة 

األخيرة؟

ألبوم »شفت األيام« للنجم عمرو دياب، مطربي 
المفض�ل، فهو أس�طورة وصاح�ب تاريخ فني 
ضخ�م، وال يمكن أن أنس�ى النصائ�ح التي كان 
ُيقّدمها لي بإس�تمرار. أعجبني أيضاً ألبوم تامر 
حس�ني »180 درج�ة« وألب�وم صديق�ي تام�ر 

عاشور »عشت معاك حكايات«.
- م�ا النصيح�ة الت�ي قّدمه�ا ل�ك عم�رو دياب 

وتتذكرينها دائماً؟
عمرو دي�اب قّدم لي نصائح كثي�رة، لكن هناك 
جمل�ة قاله�ا وال يمك�ن أن أنس�اها، وه�ي أن 
النجاح الحقيقي ال يعن�ي نجاح أغنية أو ألبوم، 
لكن�ه يق�اس بمدى قدرة اإلنس�ان عل�ى تحّمل 
الضغوط والمش�اكل، وتك�ون لديه القدرة على 

االستمرار.
ولذلك كلما ش�عرت بإحباط أتذك�ر كالمه الذي 
يعطيني قدرة على االس�تمرار، وينتش�لني من 

كل الضغوط والمشاكل.
- تش�اركين ف�ي بطول�ة مسلس�ل »الضاب�ط 

والجالد«، فما الذي حمسك له؟
الس�يناريو ال�ذي يحم�ل رس�الة فني�ة هادفة 
دفعن�ي إلى المش�اركة ف�ي بطولت�ه، كما أنني 
س�عدت بالتعاون مع المخرج هاني إس�ماعيل 
والمؤلف مج�دي اإلبياري، ومع النخبة الكبيرة 
م�ن الفنانين الذين ش�اركوني البطولة، ومنهم 
ط�ارق لطف�ي ومحمد كري�م وهيات�م ولطفي 
لبيب وعفاف ش�عيب، فالعمل معهم كان ممتعاً 

وأتمنى أن ينال المسلسل إعجاب جمهوري.
- ه�ل الظروف الصعبة الت�ي تعرضِت لها خالل 
الس�نوات الث�الث الماضية دفعت�ك للتفكير في 

االعتزال؟
ال أنكر أنني شعرت باليأس واإلحباط في بعض 
األوق�ات، لكني أنجح دائماً في التخلص من هذا 
الشعور السلبي بسرعة، من خالل تذّكر النصائح 
التي كان يقوله�ا الفنان عمرو دياب، وال يمكن 
أن أنك�ر الدور المهم ال�ذي لعبه أصدقائي خالل 
الس�نوات الثالث الماضية، فهم كانوا حريصين 

على دعمي ومساندتي باستمرار.
- م�ا حقيق�ة وجود خالف�ات بين�ك وبين آمال 

ماهر؟
ه�ذه الخالفات انته�ت، وكل ما ف�ي األمر أنني 
كنت أرفض ما يق�ال عن أنها أفضل مطربة في 
مصر قبل أن تطرح ألبوم »رايح بيا فين«، فأنا ال 
أحب المجامالت، لم أكن أراها فنانة ناجحة قبل 
طرح هذا األلبوم. لكن وجهة نظري تغيرت بعد 
طرح األلبوم، واآلن أعتبر آمال مطربة مجتهدة 

وناجحة.
- تربطك عالقة صداقة قوية بالفنانة زينة، فما 

تعليقك على أزمتها األخيرة مع أحمد عز؟
ال أري�د التعلي�ق كثي�راً على هذا األم�ر، وكل ما 
يمكنن�ي قول�ه إن زين�ة م�ن أق�رب صديقاتي 
وال يمك�ن أن أنس�ى وقوفها بجانب�ي بعد وفاة 
والدتي، وكذلك أحم�د تجمعني به عالقة طيبة، 
فهو صديق لي، وال أريد أن أتدخل في هذه األزمة 
وأتمن�ى أن نت�رك جميعاً األمر في ي�د القضاء، 
فهو صاحب الحكم النهائي في القضية، ويجب 

أن نحترم أحكامه.

- بعد س�نوات طويلة في مجال الفن، ما الميزة 
التي وجدتها فيه؟

إحس�اس النجاح وإعجاب الجمهور بما أقّدمه، 
ه�ذا أجمل ش�يء في مج�ال الفن، فإحساس�ك 
بحب الجمهور ال يمكن أن يوصف لكنه ش�عور 

رائع.
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 القاهرة: نجت الفنانة التونسية دّرة من الموت المحقق في حادث 

تصادم بسيارتها خالل عودتها من استوديو تصوير مسلسلها 
الجديد "بعد البداية" في ساعٍة متأخرة من مساء االحد.

وكانت "دّرة" قد نشرت صور للحادث ولسيارتها المهشمة عبر 
صفحتها الخاصة على موقع "إنستغرام"، قبل أن تقوم بحذفها بعد 
وقٍت قصير بسبب التعليقات غير الالئقة التي جاءت على الصورة من 

متابعيها عبر الموقع والتي وصلت لحد الشماتة.
هذا وكانت "دّرة" قد نشرت صورتها في موقع تصوير مسلسل "بعد 
البداية" الذي تشارك في بطولته مع خالد سليم وطارق لطفي ورامي 

وحيد.

 

انتهت المطربة "جنات" من تسجيل أغنية "متتكلمش" 
والتى ستضمها الى البومها الجديد.وقال الموزع أحمد 
ابراهيم: "أتعاون مع جنات بألبومها الجديد فى أغنية 

"متتكلمش" وهى من كلمات امير طعيمة والحان ايهاب 
عبدالواحد ومن توزيعى، كما نقوم بالتحضر ألغان اخرى 

فى األلبوم".
يذكر ان جنات انتهت من تسجيل معظم اغانى البومها 

الجديد والذى تتعاون فيه مع عدد من الشعراء 
والملحنين والموزعين منهم أيمن بهجت قمر، ومحمد 

عاطف، وبهاء الدين محمد، وتامر علي، وعزيز الشافعى، 
وشريف مكاوي.

م ليىل علوي وخالد يوسف مهرجان األقرص ُيكرِّ
 

القاهرة: إس�تقرت إدارة مهرجان األقصر للس�ينما األفريقية على تكريمات الدورة الرابعة من 
المهرج�ان والت�ي تنطلق خ�الل الفترة من 16 إل�ى21 مارس)آذار( بمدين�ة األقصر في جنوب 
مص�ر، علم�اً بأن ال�دورة الجديدة س�تكون مهداة إل�ى روح الفنان خالد صالح حيث س�يصدر 

المهرجان كتاباً يروي سيرته الذاتية.
وقررت إدارة المهرجان تكريم الفنانة ليلى علوي عن مجمل أعمالها الس�ينمائية ومش�اركتها 
في اإلنتاج عبر عدة أعمال حملت رس�الًة فنية مختلفة عن التوجه التجاري الس�ائد لدى غالبية 
المنتجي�ن في بعض الفت�رات وفقاً لحيثيات اإلختي�ار من إدارة المهرجان. كم�ا قررت تكريم 
المخ�رج الس�ينمائي خالد يوس�ف عن مجم�ل أعماله الس�ينمائية والتي وجدت فيه�ا انحيازاً 
لصالح المهمش�ين والمواطنين البس�طاء باإلضافة العتبار عدداً من أعماله ضمن شرارة ثورة 

25 يناير)كانون الثاني(.

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد

يع
سر

ع ال

 عالـم  االسطوانات والكاسيتات املندثر   !!
  عل�ى غرار االنش�طة التي تنظم الحياء االس�طوانات.. 

حي�ث احي�ت عش�رات الموس�يقى ف�ي العال�م.. )يوم 

الكاسيت( بعد ان اقبل على استخدام الكاسيت في ايامنا 

ه�ذه الكثير ممن يش�عرون بالحنين الى ه�ذه التقنية.. 

وكذلك من جي�ل لم يعايش تلك الكاس�يتات وااللبومات 

ولكن�ه يحبه�ا ولهذا نجده الي�وم يتقنها وله�ذا نجد ان 

الكاس�يت قد خرج من طي النس�يان اىل الحياة مجددا.. 

ويعاود انتشاره في العالم كله ..

والدلي�ل ان ش�ركة ف�ي كاليفورنيا وعل�ى طريق احياء 

هذه الوس�يلة الس�معية.. قد باعت اكثر من )350( الف 

كاسيت في السنوات السبع الماضية.

والذي وددت قوله:

انه ورغم الكمية المباعة من الكاس�يتات الس�معية تعد 

ضئيل�ة في بح�ر  االنتاج الموس�يقي العالم�ي.. اال انها 

تؤش�ر عل�ى رغبة ف�ي العودة الى ه�ذه التقني�ة ..  بعد 

وقوعها في غياهب النسيان منذ التسعينات.

ومعنى ذلك ان ش�ركات االنتاج الموس�يقي المس�موع 

س�تعود ايضا الحي�اء االنتاج الغزير لالس�طوانات التي 

كانت منتش�رة في الخمسينات والس�تينات في حضرة 

وج�ود )الكرامفون( وبوقه التراثي الذي كانت البيوتات 

العراقية تكاد ان ال تخلو منه والذي وددت قوله :

ان) االس�طوانة( وم�ن ث�م )الكاس�يت( ق�د كان�ا لهما 

محب�ي  م�ن  الكثي�ر  ان  والدلي�ل  الرائج�ة..  س�وقهما 

الموس�يقى والغناء كانوا يقصدون متاجر الموس�يقى 

والغن�اء للتعرف عل�ى االعمال الجدي�دة.. بخالف ما هو 

الح�ال علي�ه اليوم.. اذ ب�ات باالمكان االط�الع على كل 

جديد عبر االنترنت..

ولك�ن تبقى نكه�ة )االس�طوانات والكاس�يتات( نكهة 

عبقة بالماضي والت�راث وال تعادلها اية نكهة وحتى لو 

كانت ذات تقنية عالية .

شذى: كلام شعرت باإلحباط أتذكر عمرو دياب...



جنيفر لوبيز ترفض اقتحام طفليها عامل الفن
 

نيويورك - كش�فت النجمة األميركية جنيفر لوبيز، أنها ال تظن أن طفليها س�يصبحان في المس�تقبل 
مغنين أو ممثلين.وقالت النجمة العالمية الش�هيرة: “ماكس وإيمي اللذان يبلغان من العمر 5 س�نوات، 

يحب�ان الرق�ص والموس�يقى والغناء كثي�را، عندما يكبران س�يحددان مصيرهم�ا، وال أحد يعرف 
م�ا الذي يخفي�ه مس�تقبلهما”.لوبيز أضافت: “ماك�س وإيمي ذهبا إلى مقاطع�ة برونكس في 

نيويورك، حيث عش�ت طفولتي فعرفا كيف ترعرعت، كنت مجنونة وما زلت وأنا أفعل معهما 
كل م�ا يحبانه وهذا أم�ر عظيم”.وأوضحت المغني�ة العالمية أنها أخب�رت ولديها بأن عملها 
كمغنية وممثلة كان األفضل لها، وبأنها كانت تهرب من المدرسة لكي تكون مغنية، وعندما 

علمت والدتها بد
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القاهرة: عّبرت الفنانة الشابة أيتن عامر عن سعادتها بالنجاح الذي حققه فيلمها األخير "بتوقيت 
القاهرة"، مؤكدة على أنها تعتبر هذا الدور من أهم ما قدمته في مسيرتها السينمائية القصيرة 

بالرغم من صغر مساحته. وأضافت في تصريٍح صحفي  أنها شعرت بسعادٍة كبيرة في التعاون مع 
الفنان نور الشريف والوقوف معه مجددًا أمام الكاميرا مشيرًة ألنها مدينة له بالفضل في إتاحة 

الفرصة لها بالوقوف أمام الكاميرا عندما شاركت معه في بطولة مسلسل "الدالي" الذي عّرف الجمهور 
بها.وعن مشاريعها الجديدة، قالت "عامر" أنها انتهت من تصوير أحدث أفالمها "سكر مّر" مع 

المخرج السينمائي هاني خليفة والمقرر عرضه خالل الفترة القريبة المقبلة باإلضافة لمشاركتها في 
مسلسل "العهد" مع المخرج خالد مرعي والسيناريست محمد أمين راضي، وتصويرها لدورها في 

فيلم "الليلة الكبيرة" مع المخرج سامح عبد العزيز. وأضافت أنها انضمت لفريق عمل مسلسل "بين 
د في كل عمل منهم شخصيًة مختلفة عن األدوار التي عرفها بها  السرايات" مؤخرًا مشيرًة ألنها ُتجسِّ

الجمهور من قبل.

بعد تواريها عن األنظار منذ سنوات ظهرت المطربة المغربية المعتزلة عزيزة 
جالل، بأحد األفراح المغربية حيث تداول نشطاء المواقع االجتماعية مقطع فيديو 
تظهر عزيزة جالل، وهي تحضر لعرس، حيث أحيطات بها العديد من المعجبات 
اللواتي سارعن ألخذ صور معها .عزيزة جالل اسمها عزيزة محمد جالل ولدت عام 
1958 بمدينة مكناس المغربية، التحقت في برنامج المواهب الذي أشرف عليه 

أستاذها الراحل "عبد النبي الجيراري" والذي قدم لها مجموعة من األغاني الوطنية 
والعاطفية ومنها )حلقت عيوني هنا وهناك(.فى عام 1975 انتقلت من المغرب إلى 
اإلمارات العربية المتحدة لتنطلق أوال في سماء الخليج قبل أن تحصل على شهرة 

كبيرة بعد تقديمها لمجموعة من األعمال المتميزة، وفي عام 1985 تزوجت 
عزيزة جالل برجل أعمال خليجي طالبها باالعتزال فقررت االبتعاد لالهتمام 

بأسرتها وبيتها.

طالب الفنان نبيل الحلفاوى بالتوقف عن 
إعالن حاالت الحداد فى الحرب على اإلرهاب 

ضد "داعش" التى اعتبرها معركة مبدأية 
وسيتم استكمالها، مهنئا هذا الجيل على 

معرفته للمعنى الحقيقى للوطنية.
وقال الحلفاوى، فى تغريدة له عبر حسابه 

الشخصى بموقع التواصل االجتماعى "تويتر": 
"هى مجرد بداية لحرب قد تطول.. هنيئا 

لهذا الجيل.. آن له أن يعرف المعنى الحقيقي 
للوطنية.. وأن يشعر بعمق االنتماء.. آن له 

أن يعيش بنفسه ما سمع عنه".

مي سليم أمام حمكمة اجلنح
 

القاه�رة: أُحيل�ت الفنانة األردنية الش�ابة مي س�ليم إل�ى محكمة الجنح المصري�ة على خلفية 
تقديمها وصلة غنائية بأحد الفنادق الكبري دون الحصول على ترخيص مسبق بالغناء.

وجاءت القضية بعد تلقي قسم الشرطة بالغاً يفيد بقيام مي سليم بالغناء في أحد الفنادق دون 
ترخيص مسبق من الجهات المختصة حيث أُحيل البالغ للنيابة العامة التي باشرت التحقيق في 

الواقعة وأحالت القضية لمحكمة الجنح المختصة.
وبموجب القانون فإن المحكمة ستوقع غرامة مالية على "سليم" دون أن تصدر قراراً بحبسها، 
فيما يمكن تسوية القضية بشكل ودي خالل األيام المقبلة بين الفنانة الشابة وهيئة المصنفات 

الفنية.
 

 عالـم  االسطوانات والكاسيتات املندثر   !!
  عل�ى غرار االنش�طة التي تنظم الحياء االس�طوانات.. 

حي�ث احي�ت عش�رات الموس�يقى ف�ي العال�م.. )يوم 

الكاسيت( بعد ان اقبل على استخدام الكاسيت في ايامنا 

ه�ذه الكثير ممن يش�عرون بالحنين الى ه�ذه التقنية.. 

وكذلك من جي�ل لم يعايش تلك الكاس�يتات وااللبومات 

ولكن�ه يحبه�ا ولهذا نجده الي�وم يتقنها وله�ذا نجد ان 

الكاس�يت قد خرج من طي النس�يان اىل الحياة مجددا.. 

ويعاود انتشاره في العالم كله ..

والدلي�ل ان ش�ركة ف�ي كاليفورنيا وعل�ى طريق احياء 

هذه الوس�يلة الس�معية.. قد باعت اكثر من )350( الف 

كاسيت في السنوات السبع الماضية.

والذي وددت قوله:

انه ورغم الكمية المباعة من الكاس�يتات الس�معية تعد 

ضئيل�ة في بح�ر  االنتاج الموس�يقي العالم�ي.. اال انها 

تؤش�ر عل�ى رغبة ف�ي العودة الى ه�ذه التقني�ة ..  بعد 

وقوعها في غياهب النسيان منذ التسعينات.

ومعنى ذلك ان ش�ركات االنتاج الموس�يقي المس�موع 

س�تعود ايضا الحي�اء االنتاج الغزير لالس�طوانات التي 

كانت منتش�رة في الخمسينات والس�تينات في حضرة 

وج�ود )الكرامفون( وبوقه التراثي الذي كانت البيوتات 

العراقية تكاد ان ال تخلو منه والذي وددت قوله :

ان) االس�طوانة( وم�ن ث�م )الكاس�يت( ق�د كان�ا لهما 

محب�ي  م�ن  الكثي�ر  ان  والدلي�ل  الرائج�ة..  س�وقهما 

الموس�يقى والغناء كانوا يقصدون متاجر الموس�يقى 

والغن�اء للتعرف عل�ى االعمال الجدي�دة.. بخالف ما هو 

الح�ال علي�ه اليوم.. اذ ب�ات باالمكان االط�الع على كل 

جديد عبر االنترنت..

ولك�ن تبقى نكه�ة )االس�طوانات والكاس�يتات( نكهة 

عبقة بالماضي والت�راث وال تعادلها اية نكهة وحتى لو 

كانت ذات تقنية عالية .

حققت النجمة الكوميدية هيا الشعيبي حضوراً 
الفتاً في أعمالها األخيرة على مستوى الدراما 
والمسرح من خالل أدوار مميزة قدمتها سواء 
مع الفنان ط�ارق العلي أو الفن�ان القدير عبد 
الحس�ين عبد الرض�ا، وأخيراً مش�اركتها مع 
مس�رح السالم في مس�رحية »نص الليل« بعد 
خروجها من مس�رح طارق العلي إثر خالفات 

لت إلى فضائح. نارية بينهما تحوَّ
الشعيبي التي حجزت لنفسها مكاناً جديداً في 
مس�رح الكب�ار تحدثت مع »له�ا« عن خالفها 
م�ع طارق واللوك الجديد ال�ذي ظهرت به بعد 
أن فق�دت كثي�راً م�ن وزنها ومش�اركتها في 
رمض�ان الماضي بمسلس�ل »العاف�ور«، وعن 
جديده�ا خ�الل المرحل�ة المقبل�ة وعالقته�ا 

األسرية وأمور أخرى، هذه تفاصيلها.
•- بع�د الخالف م�ع الفنان ط�ارق العلي ماذا 

تريد هيا ان تقول له؟
أقول للفنان القدير طارق العلي موفق دائماً في 
أعمالك المقبلة، وتبقي أخي وزميلي وسبق أن 
قلت هذا الكالم أثناء وقوفي على المس�رح من 
خالل مشاركتي في مسرحية »نص الليل« مع 
الفنان عبد العزيز المس�لم، ولكن مع األس�ف 
هناك من أوصل كالماً مغلوطاً لطارق ما جعله 
يعتقد أننا تطاولنا عليه وهذا غير صحيح على 

اإلطالق.
لق�د ذكرناه بكل خير ولم نخدش اس�مه، فهو 
أستاذ وأخ كبير وأعتبره أحد أفراد أسرتي وأنا 

أضع دائماً العشرة في عين االعتبار.
•- ش�كلت أنت وطارق دويتو م�ن طراز فريد 

صعب أن يتكرر؟
بالفعل هذا ما ح�دث وكانت بيننا كاريزما من 
نوع خاص، ولكن مع األسف ما قاله طارق في 
المؤتمر الصحافي من أنه كان يضربني أس�اء 
لي ولزوج�ي كثي�راً، وأنا مقتنعة ب�أن جميع 
م�ن حولنا يري�د أن تعود المياه إل�ى مجاريها 
وكذلك جمهور المسرح الذي أحّبنا وتعلّق بهذا 
الثنائي المميز، ولكن تبقى المشكلة في القيل 

والقال.
وأنته�ز لقائي معك�م وأقول: يا »أب�و محمد« 
لنغلق ب�اب اإلعالم وأنا إل�ى اآلن لم أذهب إلى 
محط�ات فضائية ألتحدث عن ه�ذا الموضوع 
رغم أنني مطلوبة لمقابالت تلفزيونية، وهناك 
محط�ة عرضت علّي مبال�غ مالية ألتحدث عن 
األم�ر ولكنني آثرت الصمت ألنن�ي باقية على 

العشرة التي بيننا. 
•- لنتوق�ف عن�د دورك ف�ي مس�رحية »نص 

الليل«؟
ب�دأت عروضها في عيد الفط�ر العام الماضي 
واس�تمرت بنج�اح منقط�ع النظير، وأجس�د 

بفري�ق  آالء«، وس�عيدة  »أم  فيه�ا ش�خصية 
العمل المميز الذي يجمعني ونخبة من النجوم 
الفنانين مثل عبدالعزيز المسلم، باسمة حمادة، 
عبدالله الب�در، عبدالله الخض�ر، وللعام الثاني 
عل�ى التوالي تس�تمر عروضنا داخ�ل الكويت 
وس�ننطلق قريباً إل�ى دول خليجي�ة لعرضها 
هن�اك. يتزامن عرض ه�ذا العمل م�ع احتفاء 
مس�رح الس�الم بمرور 20 عاماً على تأسيس 
مس�رح الرع�ب الذي ش�كلناه ف�ي الكويت ثم 

انتشر في جميع أنحاء الوطن العربي.
•- أنِت لس�ت خريج�ة المعهد العال�ي للفنون 

المسرحية، ألم يشكل ذلك عائقاً أمامك؟
احترف�ت التمثي�ل منذ ع�ام 1992 عندما بدأت 
كعض�و في المس�رح الش�عبي واختلطت بكل 
الم�دارس الفنية في التمثيل س�واء الدرامي أو 
المس�رحي واكتس�بت خبرة كبيرة م�ن وراء 
التعام�ل مع نجوم الس�احة الفنية، وأعتقد أن 

األمر أساسه موهبة تصقل بالممارسة.
إطالالت�ك  عل�ى  األص�داء  وج�دت  كي�ف   -•

الرمضانية بأكثر من عمل؟
الحم�د لل�ه راضي�ة كل الرض�ا، منذ ش�اهدت 
الحلقات األولى س�واء في مسلسل »العافور« 
أو برنام�ج المس�ابقات »ه�و وه�اي وهي«، 
وردود الفع�ل تثل�ج القلب وأتمنى أن أس�تمر 
على درب النجاح وأرضي جمهوري الذي صنع 

اسم هيا الشعيبي.
•- دعينا نبدأ من مسابقات رمضان؟

ف�ي الحقيقة هذه المس�ابقات لها خصوصية 
ألس�باب ع�ّدة منها أنه�ا تجمعن�ي بثالثة من 
أطيب وأروع األش�خاص: بش�ار الشطي وأمل 
العوض�ي واألم�ورة حال الت�رك، كم�ا جددت 
محط�ة »إم. ب�ي. س�ي« الثق�ة بحض�ور هيا 
الش�عيبي كعنص�ر ناج�ح ال بد من اس�تثماره 
دوم�اً وننتظر إع�ادة التجربة خ�الل رمضان 
المقبل وهو أمر قيد البحث مع إدارة المحطة.

•- هل كنت تخش�ين التأقلم مع بش�ار 
وأمل العوضي؟

م�ن الطبيع�ي أن يحت�اج أي 
فري�ق جدي�د إل�ى الوقت 

بعض�ه  م�ع  ليت�واءم 
م�ن  لك�ن  بعض�اً، 

يعلم  يعرفني جي�داً 
أنن�ي ال أج�د في 

أدن�ى  ذل�ك 
مش�كلة، 

ن�ا  فأ

س�ريعة التأقلم م�ع أي مجموع�ة، خصوصاً 
إذا كان�وا فعالً محبي�ن للعم�ل ويخلصون له. 
وهذا ما وجدته مع بش�ار »المفاجأة« وأّمولة 
الرائع�ة، من الحلقة األول�ى حيث عرفنا فكرة 
البرنام�ج بش�كل جي�د والمهم�ة المناطة بي 
كزوج�ة غي�ورة وانطلقن�ا ف�ي ه�ذا الفضاء 

يغمرنا حب الجمهور وتفاعله.
•- لماذا تصفين بشار »بالمفاجأة«؟

ألنه فاجأن�ي فعالً بخفة الدم الت�ي يتمتع بها 
والعفوية وحس�ن التجاوب وس�رعة البديهة، 
فه�ذا أول تع�اون يجمعن�ا والحمد لل�ه وفقنا 
في إعطاء صورة كومي�دي جيدة وكان رّمانة 
الميزان في البرنامج واستمتعت بالعمل معه.

•- ه�ل الحال ذاته�ا مع الفنان�ة أمل العوضي 
خصوصاً أننا تابعنا مناوشات عدة بينكما؟

أّمول�ة صديقت�ي وحبيبت�ي، س�بق أن ذك�رت 
أنني خش�يت من رد فعلها، خصوصاً أن فكرة 
البرنام�ج تعتم�د على »قفش�ات« بيننا كونها 
»ضرتي«، وبطبيعتي أحب »اتغش�مر« وأمزح 
وأرتج�ل مواق�ف ومقال�ب على اله�واء، ومن 
البروف�ة أو الحلق�ة األول�ى وجدته�ا تتفاعل 
وتبادلن�ي »القفش�ات« و»تقط« عل�ى الهواء. 
هذه األجواء س�اهمت في التفاف المشاهدين 
حول البرنامج، السيما ألننا نتحدث عن محطة 

بثقل »إم. بي. سي« ومكانتها.
•- الجميع الحظ إطاللتك بأكثر من »لوك«؟

في ما يتعلق ب� »اللوك« أحب أن أش�كر خبيرة 
التجميل روان الركيبي الشابة الكويتية صاحبة 
األنام�ل الناعمة والجميلة، وال أبالغ في القول 
إنها تفوقت على الكثيرات من خبيرات التجميل 

و»لو أبي أنافس فيها بأميركا ما أخاف«.

هيا الشعيبي: قول طارق العيل بأنه كان يرضبني أساء يل كثريًا

نور الرشيف يعود من رحلة العالج بطائرة طبية
 

القاه�رة: ع�اد الفن�ان القدير نور الش�ريف إل�ى القاهرة أمس بع�د رحلة عالج اس�تمرت أكثر من 
أس�بوعين بأحد المستش�فيات الكبرى في الوالي�ات المتحدة األمريكية  الكب�رى. إال أنه وصل إلى 
مط�ار القاه�رة على متن طائرة خاص�ة قادمة من الواليات المتحدة، وه�ي طائرة طبية مجهزة، 
حيث تم نقله من الطائرة إلى أحد المستش�فيات الخاصة علماً بأن أفراد عائلته كانوا برفقته في 

رحلة العودة.
ولم يكشف بعد عن سبب عودة نور الشريف في هذه الحالة الصحية المتردية بينما أغلقت الفنانة 

بوسي طليقته ومرافقته في رحلة العالج هاتفها، ولم تتمكن إيالف من التواصل معها.
ويعاني الفنان نور الش�ريف منذ فترة من عدم وصول الدم الي مراكز الجسم بشكل سليم حيث 
خض�ع للعالج في لن�دن لفترة، فيما أدت حالته المرضية النخفاض وزنه بش�كٍل ملحوظ، كما 

تحرص بناته وطليقته الفنانة بوسي على مرافقته في رحالت عالجه.

حممد فؤاد يبدأ تصوير الضاهر 
 

يبدأ الفنان محمد فؤاد تصوير مسلسله الجديد "الضاهر" فى احدى العمارات 
بمنطقة المنيل ومن المتوقع أن يتم التصوير هناك لمدة اسبوع كامل.
ويجس�د "فؤاد" من خالل المسلس�ل ش�خصية ضابط شرطة يقع فى 

غرام فتاة يهودية دون ان يعلم ديانتها وتجس�د الدور الفنانة نسرين 
طافش.

ويش�ارك فى بطولة المسلس�ل تامر عبد المنعم و لبنى عبد العزيز 
وحسن يوسف وحسن كامى وعدد كبير من الفنانين.

ومن المعروف ان مسلس�ل الضاهر ثانى تجارب محمد فؤاد فى 
الدراما التليفزيونية بعد تقديمه لمسلسل اغلى من حياتى.

سهري رمزي تعود جلداول خالل أسبوعني
 

اكدت الفنانة س�هير رمزى انها س�تعود من جديد لتصوير مسلسلها الجديد "جداول" خالل اسبوعين، بعد 
توقف التصوير الكثر من عام، واضافت في تصريح صحفي  انها س�عيدة بعودتها مرة اخرى للمسلس�ل، 
وخاصة انه يس�تعرض رحلة صعود س�يدة بس�يطة من القاع الى القمة، وتلك االدوار تس�تهواها بشكل 

كبير، ويشاركها فى بطولة المسلسل من تأليف فيصل مراد واخراج عادل قطب وبطولة احمد فؤاد سليم 
ومحمود قابيل. وتابعت سهير رمزى انها متفائلة بالمرحلة القادمة، وخاصة بعد مشاهدتها العمال فنية 

قوية فى الفترة االخيرة.



الوالدة

يف مالم�سة احلقيقة الإن�سانّية
قراءة يف قصيدة هو هادئ وأنا كذلك
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 جميل ال�سبيبي

من�ذ فترة مبك�رة من حيات�ه انش�غل الباحث 
العراقي س�لمان كاص�د بالثقافة واألدب، حين 
وجد نفس�ه محاطا بالكتب األدبي�ة والثقافية 
ف�ي البي�ت المتواض�ع بمحل�ة س�بخة العرب 
بالعراق، حيث أس�س أخوه الشاعر عبدالكريم 
كاصد مكتبته العامرة، ومنذ فترة مبكرة أيضا 
مارس كتابة القصة، واش�ترك مع ثلّة متميزة 
م�ن قصاصي البص�رة ف�ي إص�دار مجموعة 
قصصية مش�تركة أطلقوا عليه�ا “12 قصة”، 

صدرت في جزأين ثم توقفت.
كتب الباحث العراقي سلمان كاصد أطروحتين 
مهمتي�ن عن كاتبين م�ن رواد القصة العراقية 
ف�ي العراق هما: فؤاد التكرلي ومهدي عيس�ى 
الصق�ر، وق�د أصبح�ت هاتي�ن األطروحتي�ن 
مص�درا هاما ع�ن هذي�ن الروائيي�ن الرائدين، 
وخ�ال ذل�ك تع�رف عل�ى منج�زات النظري�ة 
النقدية العالمية التي أعانته في كتاباته النقدية 
والثقافية وأصبحت خلفية ارتكاز من خلفياته 

الثقافية.
صرامة النقد

بعد هجرة كاصد إلى اإلمارات العربية المتحدة، 
أفرد وقتا خاصا لكتاباته النقدية متابعا المنجز 
األدبي لش�عراء اإلم�ارات العربية ف�ي الرواية 
وقصي�دة النثر، وق�د أصدر عدة كت�ب في هذا 
المجال، ثم كتب عن أهّم الروايات العربية التي 
رشحت لجائزة البوكر العربية، وهي المقاالت 
الت�ي ش�كلت المت�ن الرئي�س لكتاب�ه “صنعة 
الس�رد”، الصادر عن دار الروسم من إصدارات 

اتحاد األدباء والكتاب في البصرة.
ياحظ الدكتور س�لمان كاصد أن النقد العربي 
لم يتعامل م�ع المنتج العربي في حقل الرواية 
“بشيء من الوضوح والصرامة”، ولذا فالكتاب 
يب�دأ من حي�ث انتهى النقاد بع�دم النظر الجاّد 
والمفعم بروح اكتش�اف الجديد واالس�تثنائي 
في النتاج الروائ�ي العربي، حين ياحظ الناقد 
بوضوح تاّم “إن الروائي العربي ال يزال صانعا 

غير مجترح ألشكال جديدة، إذ أن أشكال الرواية 
العربية التي تطرح اآلن تقليدية وتعاقبية، جل 
م�ا يحاوله الروائ�ي حين يتاعب بش�كلها أن 
يعتمد االس�ترجاعات المبس�طة، دون أن يبني 
هي�اكل معماري�ة جديدة صادمة تثي�ر القارئ 

بشكلها المتطور”.

لق�د ق�رأ الدكتور س�لمان كاصد ثاث عش�رة 
رواية عربية، توزعت على معظم أقطار الوطن 
العربي، ومعظم هذه الروايات كانت مرش�حة 
لجائ�زة البوك�ر العربية، لكن رحلت�ه مع هذه 
الرواي�ات لم تس�فر إال ع�ن آراء صادمة حول 
شكلها المتشابه وتقنياتها المألوفة على الرغم 

من إشادته ببعض تلك الروايات.

وتمث�ل مقدمة الكتاب توجيها مباش�را لقراءة 
المق�االت التي كتبها الناقد في فترات متفرقة، 
وه�ذا التوجيه يمثل وجهة نظ�ره األخيرة عن 
ه�ذا المنجز الروائي، حين يعتبر الرواية صنعة 
“أغلبه�ا يرتب�ط ف�ي أنظمة الش�كل والتاعب 
ف�ي كيفية س�رد األحداث”، ولذا ف�إن المتأمل 
في نص�وص المتن ينبغي له االنتباه ل�”أنظمة 

الشكل وكيفية سرد األحداث”.

غي�ر أن الناظر إلى معظم تلك المقاالت ياحظ 
أنها لم تقرأ معظم تلك الروايات وفق أش�كالها 
الفنية، وفحص أبنيتها الشكلية، بل إلى تلخيص 
مضامينها، ليستنتج ما ذهب إليه في نقده، من 
أمثل�ة ذلك ما كتبه عن رواية ربيع جابر “دروز 
بلغراد”، تحت عن�وان “حكايات زمن الموت”، 
وهي تش�ير إلى باغة الحكاية بالتواش�ج مع 
فحص تجلي آليات الشكل ليتوصل إلى استنتاج 
أخير “رواية جسدت التاريخ والجغرافيا وعادات 
الناس؛ مأكلهم ومشربهم حتى األشياء التي لم 
تخطر عل�ى بال”.الكتاب مجموعة من مقاالت 
حول أهم الروايات العربية التي رشحت لجائزة 
البوكروه�و اس�تنتاج يؤك�د باغ�ة الحكايات 
في الرواية، دون الش�كل، فهو من وجهة نظر 

الناق�د مكرر ولي�س جديدا، عل�ى وفق مقدمة 
الكت�اب، مع أن�ه الحظ أن ربيع جاب�ر قد لعب 
عل�ى “مجموعة من األنظمة النس�قية ببراعة 
وق�درة، واس�تثمر نس�ق التضمي�ن والتناوب 

واالسترجاعات والخاصات والمجمل”. 

الشكل والمضمون
وف�ي مقال ع�ن رواية جبور الدويهي “ش�ريد 
المنازل” بعن�وان “نظام: الباحث عن الهوية”، 
“يقي�م  الروائ�ي  أن  كاص�د  س�لمان  ياح�ظ 
روايت�ه على مب�دإ التضاد ف�ي تبادلية الفائض 
والنقص�ان”، وهو نظام يقيمه على إش�كاالت 
عائلتي�ن  بي�ن  “التقاب�ل  المركزي�ة  الحكاي�ة 
إحداهم�ا مس�لمة واألخرى مس�يحية وضياع 
االب�ن نظ�ام بينهم�ا”، وناح�ظ أن الدويه�ي 
ق�د نجح ف�ي إقام�ة ه�ذا التضاد حت�ى نهاية 
الرواية م�ن خ�ال التلخيص الواف�ي للرواية، 
غير أن الدكتور س�لمان يرى أن شخصية نظام 

ف�ي الرواي�ة “نم�وذج ال ه�و بالمس�يحي وال 
ه�و بالمس�لم، والذي ال ّبد أن يكون مس�طحا، 
نموذج�ا مفرغا با هوية س�واء كان نظاما أو 

غيره”.
وقبل ذلك يتس�اءل “هل هذه شخصية سوية؟ 
ه�ل هي نم�وذج لك�ي يك�ون بط�ل رواية؟”، 
األمر ال�ذي يثير اس�تغرابنا عما قص�ده الناقد 
ب�”شخصية سوية”، وليس شخصية إشكالية 
كما هو مألوف في النقد، فالش�خصية السوية 
كما أكد هو “يكون مسطحا، نموذجا مفرغا”، 
في حين يش�ير تلخيص الحكاية المركزية في 
الرواية إلى أن الروائي أراد فعا أن يقيم نموذجا 
ضائعا بين الهويات القارة التي ال تجيز التحول 
عنه�ا إلى هوية أخرى، وإال س�يكون مصيرها 
القتل كما حدث ل�”نظام” الذي قتل في ظروف 
غامضة، وقد علق الناقد على هذا الموت بكونه 
“موتا عاديا”، لم يستطع الروائي أن يقدم فيه 
“وصفا دقيقا لمأساة الموت بمعناه الدرامي”، 

لكن�ه يؤش�ر أخيرا بنج�اح الدويهي ف�ي إنقاذ 
روايته بخاتمة “أسطورية” للرواية.

وفي قراءته لرواية “دمية النار” لبش�ير مفتي 
ياحظ كاصد أن هذه الرواية بنيت على أساس 
“المخطوطة الرس�الة”، يش�ترك في س�ردها 
س�اردان: الكاتب باسمه “بشير م.” وشخصية 
أخرى تحمل اس�م “رضا ش�اوش”، ويتس�اءل 
الناق�د عن جدوى وجود اس�م الكاتب في متن 
الرواي�ة وه�و لم يكن س�وى وس�يط و”فعله 
الس�ردي )..( صف�را”. كم�ا ياح�ظ أن “20 
صفح�ة من هذه الرواي�ة ال ضرورة لها بل هي 
قد أفس�دتها فع�ا ألنها أدخلتها ف�ي التقليدية 
والتكرار الش�كلي”.وقد اكتش�ف الناقد أخطاء 
س�ردية ولغوية “قاتلة” على حّد تعبيره، ومع 
كل هذه اإلخفاقات في الرواية، يلجأ الناقد إلى 
تلخيص أحداثها لكس�ر ح�دة ماحظاته عنها 
مش�يرا إلى أن الروائي أراد أن يقدم ش�خصية 
روائي�ة تتماهى مع مس�خ كاف�كا، معتبرا أن 

ذلك “ل�م يكن اعتباطي�ا”، فمجمل ه�ذا العمل 
الروائي “هو رصد التقلبات في البنية النفسية 
والس�لوكية لهذا المسخ رضا ش�اوش”. وهو 
نوع م�ن تلطيف جدية قبض�ة الناقد على هذه 
الرواية.وف�ي قراءته لرواية “عناق عند جس�ر 
بروكلي�ن” للكاتب المصري عزالدين ش�كري، 
ناح�ظ أن الناق�د يقت�رح قائا “أج�د أنه ال بّد 
أن يك�ون تسلس�ل للفص�ول؛ أن يتأخر الفصل 
1 ليحت�ل م�كان الفصل 8”، وم�ن الماحظات 
المهمة عن ه�ذه الرواية كونها رواية “ال تبني 
موضوعها على صراعات درامية، بل هي تدخل 
في نس�ق حكائ�ي مفترض عبر س�بع قصص 

قصيرة لهؤالء الساردين”.
وفي تناوله ل�”مجن�ون زينب” للقاص جمعة 
الامي، استثمر أدواته النقدية في تجنيس هذا 
العم�ل أوال، مما تطل�ب منه “تهش�يم” بعض 
النظم النقدية ليخل�ص إلى أنها “حالة متفردة 
م�ن الكتاب�ة الجدي�دة ال تس�تقر عل�ى أرض 
وال يحي�ط به�ا فضاء”.وحي�ن ق�رأ رواية “أم 
الدوي�س” للروائ�ي علي أبو الريش، أش�ار إلى 
أهمية توظيف أو تضمين األسطورة والحكاية 
اقت�رح  الروائ�ي، وق�د  البن�اء  الش�عبية ف�ي 
الدكتور مصطلحا له�ذه الرواية وهو “الرواية 
المفاهيمية/ الجدلية”، حيث “يحاول الروائي 
تركيب عالم متخيل من أش�ياء ليس لها دالالت 
مش�تركة لخلق داللة ش�املة تجمعها ببعضها 
)…( أي االش�تغال عل�ى حري�ة التعبير األدائي 

والسردي”.
س�ناحظ أخي�را أن العدي�د م�ن ق�راءات هذا 
الكت�اب تتجه إلى تحفيز الق�راءة بطرح العديد 
من األس�ئلة الجوهرية عن ه�ذا النوع األدبي، 
الت�ي تفتح أفقا لقراءات أخ�رى لهذه الروايات 

بأسئلة عن مستقبل هذا النوع األدبي.
وتتعل�ق بماهية اإلبداع الروائ�ي ومتى يصبح 
الش�كل عائقا في انفت�اح عال�م الرواية، وهل 
الرم�ز جزء م�ن صنعة الرواي�ة أم يظل مكّونا 
مخفيا؟ وه�ي أس�ئلة واقتراح�ات تتجه نحو 

مستقبل الرواية بالتمعن في واقعها الراهن.

ر�سا احل�سني ر�سا علو�ش
صرخت متألمة م�ن تقلصات رحمها  في تلك الصحرا 
ء المفزع�ة الموحش�ة ، إالم�ن ري�ح س�موم عاتي�ة 
،وضعت�ه وهي تلفظ زفراتها األخي�رة، اجتزت قبضة 
م�ن خصات ش�عرها الطوي�ل  لتربط الحبل الس�ري 

،كانت تواسي نفسها  وتحدث وليدها  وهومقبل على 
دنيا  عدم صورتها بأنها قصيدة ولحن ونغم، رس�مت 
صورة لمكان نقيض للذي أصبحت فيه، هكذا أخبرتها 
جارتها أن الطفل يسمع ما تقوله أمه وعليها أن تحدثه 
عن قصص كم�ا الخيال، وضعت طفلها جانباً و بقيت  

جثته�ا  مكانها تتناثر عليها ذرات التراب،  هذه القصة  
روتها له  مرضعته، استفاق  الشاب من غفلة قد غطى 
فيها للحظات ،مردداً أمي ال تكذب، لقد  ولدت في حقل 
الصنوبر المطل على بيتنا الجميل ،نعم خلجاتها تعزف 

داخلي ، كذب الجميع  وصدقت أمي .

 مادونا ع�سكر/ لبنان
يجّسد الّش�اعر الكبير محمود درويش في هذه القصيدة 
البديع�ة منحوت�ة فلس�فّية تضاه�ي ش�ّتى الّنظرّي�ات 
الفلس�فّية واالجتماعّي�ة والّنفس�ّية الّت�ي تحّدث�ت عن 
اإلنسان وعاقته باآلخر. وهي "منحوتة"؛ ألّن الّشعراء 
يحف�رون فكره�م بقلوبه�م وينقش�ون كلماته�م ف�ي 
الّنفوس فيحّركونها ويوقظون في داخلها وعي المحّبة 
الخالص�ة. وأّما الفاس�فة، ومع كّل االحت�رام لفكرهم 
النّير وعقولهم المستنيرة، إاّل إّنهم يبّثون بعض الجفاف 
وال يحّركون الّنفوس. فهم يكتفون فقط بطرح الجدلّية 
ومناقش�تها ويس�تدرجون العقول إلقناعها.  ومحمود 
درويش من الكبار الّذين لمس�وا الّنفوس وأش�علوا فيها 
نيران المعرف�ة والحّب والحّرّية واليقي�ن، وتحّولوا بعد 
رحيله�م إلى لغة تحاكي اإلنس�ان وتتفاعل معه. "هو"، 
ضمير للغائب يعود إلى اإلنسان وتحديداً إنسانّية اإلنسان. 
ونرى هذا ال� "هو" في القصيدة مش�ابهاً للّشاعر تماماً 
وال يف�ّرق بينهم�ا إاّل أمر واح�د. فللوهل�ة األولى نفهم 
أّن الّش�اعر يتحّدث عن نفس�ه أو كأّنه أمام مرآة تعكس 
ظاهره وداخله العميق. ثّم ما نلبث أن نصطدم في الفرق 
ونتلّمس حضور شخصين في القصيدة، فنحتار ونعاود 
الق�راءة مّرات ومّرات حّتى يتراءى لن�ا الحضور الفعلّي 

لآلخر.  
- الهدوء واالطمئنان. 

وكأّني بالّشاعر يريد تسليط الّضوء على أّن حضور اآلخر 
ال يشّكل هاجساً وال يستدعي الخوف واالّضطراب، )ُهَو 
هاِدٌئ، وأنا كذلَك(. إّنه حضور ضرورّي ومهم في الحياة 
اإلنسانّية. وال يحّدد لنا درويش هوّية هذا اآلخر، ألّنه يريد 
به كّل آخر، أي كّل ش�خص في ه�ذا العالم. هذا الحضور 
األساس�ي والّذي من المفترض أن يكون مطمئناً، يشّرع 
أبواب االنفتاح وااللتقاء ويمّهد للّتواصل اإلنساني الّنابع 

من الهدوء والّسكون ليحّقق الحقاً المحّبة والسام. 
- اختاف مشروع:

)َيْحَتسي شاياً بليموٍن، وأَشرُب قهوًة(، عباراتان تبّينان 
االختاف المش�روع بين البش�ر، وتأتي عب�ارة )هذا هو 
الّش�يء المغاير بيننا( لتؤّكد على ما ورد سابقاً، وهو أّن 
االختاف ال يلغي ذاك اللّقاء اإلنساني وال يؤّثر في إرساء 
الّطمأنين�ة والهدوء، ب�ل لعلّه يعّزز العاقات اإلنس�انّية 

ويمنحها رونقاً وجماالً حّتى تغدو سامية. فهو اختاف 
ظاه�رّي أو لنق�ل بده�ّي ولي�س اختاف�اً ف�ي الجوهر 
اإلنس�اني، وال نقرأ فيه تنازعاً أو تباينا،ً وإّنما المعنى ما 

زال يحتفظ بالهدوء واألمان.
ال ننكر أّن االختاف اإلنساني يبرز في الّتفاوت المعرفي 
واالجتماعي والعائقي والعقدي، وإّنما شّتى االختافات 
الّش�خصّية ال ته�ّدد الجوه�ر اإلنس�اني  واالعتق�ادات 
وال تن�زع عنه صفت�ه الّس�امية المرتكزة عل�ى القيمة. 
فاإلنس�ان قيمة بحّد ذاته بغّض الّنظر ع�ن معتقداته أو 
عادات�ه وتقاليده وموروثات�ه االجتماعّي�ة والّدينّية. ما 
يح�ّدد قيمته ه�ي إنس�انّيته، وكّل ما يعّرف عن�ه فكرّياً 
واجتماعّي�اً وعقائدّياً ال يزيد أو ينّق�ص من هذه القيمة 
وإّنما يس�عى بها إلى االكتمال اإلنساني، خاّصة إذا عرف 
اإلنسان كيف يتشارك مع اآلخر من خال اللّقاء المنفتح 

والمحّب. 
- الخوف واالحتراس: 

أول�ى الخط�وات نحو الّنزاع�ات والّصراع�ات تكمن في 
م�ا تظهره ه�ذه العبارات من خوف وح�ذر مخفّيين من 
اآلخر)هو ال يراني حين أنظُر ِخلَْسًة، أنا ال أراه حين ينظُر 
خلسًة(. فالخوف هو العقبة الوحيدة الّتي تمنع اإلنسان 
م�ن التق�ّدم واالنفتاح، فيرغب في االنع�زال ويجنح إلى 
االنطوائّي�ة والّتقوقع على نفس�ه. ما يجعله رافضاً لكّل 
جدي�د ومتطّور، ويبقى غارقاً ف�ي تقوقعه حّتى يتفّجر 
كبت�ه حق�داً وغضباً على اآلخ�ر. لو أعدن�ا الّنظر في كّل 
الّنزاعات البش�رّية وجدنا أّن سببها األساسّي هو رفض 
اآلخر وع�دم قبوله كما هو. إاّل أّن محمود درويش ذهب 
إلى ما هو أعمق من ذلك، أال وهو الحذر االستباقي وغير 
المبّرر، أّي التكّهنات الّتي يفرضها إّما المحيط االجتماعي 
والّدين�ي والّثقاف�ي وإّم�ا س�طوة اإلع�ام والّسياس�ة 
والّتربية الّصارمة والمنغلقة. هذا ال ينفي الواقع المرير 
الّ�ذي تحياه اإلنس�انّية م�ن نزاعات وصراع�ات، تكمن 
أس�بابها ف�ي الّس�لطة والّتحّك�م والّس�يطرة وتحقي�ق 
المصال�ح والم�آرب. لك�ّن ه�ذه الّنزاعات مس�تمّدة من 
الخبث اإلنس�اني بمعنى آخ�ر من الّظاهر اله�ادئ الّذي 

يخفي في طّياته حذراً وخوفاً وريبة. 
يعيد الّش�اعر رس�م ج�ّو الّطمأنينة والهدوء في القس�م 
الّثان�ي، ولكن هذه الم�ّرة نقرأ تباعداً بّين�اً نتيجة الحذر 

)هو هادٌئ، وأنا كِذلَك. يس�أُل الجرس�وَن ش�يئاً، أس�أُل 
الجرسوَن شيئاً...(. الحركات المشتركة بين الّشخصين 
ال تنف�ي والدة الّس�لبّية ف�ي نفس�يهما، فالخوف يطرح 
أفكاراً س�لبّية ش�ّتى في الّنفس اإلنس�انّية وقد تصّح أو 
ال. لكّنها في جميع األحوال تؤّدي إلى نتائج غير س�ليمة 
ألّن الّنظرة اختلفت، وبدأت الّنفس تحترز وتتأّنى وتبني 
شيئاً فش�يئاً جدار العزلة تحضيراً للّنزاع أو أقلّه لحتمّية 
عدم الّتواص�ل وااللتقاء. تبادل التصّرفات وتش�ابهها ال 
يعن�ي بالّضرورة االّتفاق عليها. فمتى حّل الخوف أحدث 
خل�ًا في الّنفس اإلنس�انّية حّتى ولو ل�م يمّس  الجوهر 
اإلنس�انّي. في ه�ذا المقطع يظه�ر جلّياً انتق�ال الحالة 
اإلنسانّية من اإليجابّية إلى الّسلبّية. ففي حين أّن األبيات 
األولى حافظت على إيجابّية الّتصّرف )يس�أُل الجرسوَن 
شيئاً، أس�أُل الجرسوَن ش�يئاً...(، إاّل أّن األبيات الّاحقة 
جنحت إلى الّس�لبّية مع استخدام الّش�اعر لحرف الّنفي 
)ال(، )أنا ال أقول لَُه: الس�ماُء الي�وَم صافيٌة وأكثُر زرقًة. 
هو ال يقول لي: السماُء اليوَم صافيٌة( والّسماء الّتي تمّثل 
صفاء العاقة بدأت تتلّبد ش�يئاً فشيئاً وتترجم اضطراباً 
ٌة س�وداُء  داخلي�اً يمّهد الضطراب واقعّي. واألبيات )قطَّ
تعُب�ُر َبْيَنَن�ا، فأجّس ف�روَة ليلها ويجسُّ َف�ْرَوَة ليلها...( 
أحدث�ت انفصاالً معّيناً بين الّش�خصين من ناحية الّنمط 
العائقي لذا نرى الّش�اعر يستخدم حرف الّنفي )ال( بدل 

أن يبقي على إيجابّية العبارة. 
- اإلنسان مرآة اإلنسان. 

رغم هذا االنفصال الّضمنّي بين الّشخصين إاّل أّن درويش 
ي�درك في العم�ق أّن ش�ّتى العوامل المؤّث�رة في الّنفس 
اإلنس�انّية والمس�ّببة لابتعاد عن اآلخ�ر ال تنفي كونه 
مرآة، )هل هو المرآُة أبصر فيه نفسي؟(. اآلخر مثلي وال 
يختل�ف عّني، هو أنا وأنا هو، واإلنس�ان ال يدرك ذاته إاّل 
من خال اآلخر بل وال يحّققها إاّل من خاله وباالشتراك 
مع�ه واالنفتاح علي�ه. ويقوله�ا المفّك�ر العراقي "عبد 
الّرازق جبران" بعبارة أجمل: "اإلنس�ان كأس اإلنسان". 
وهذه الفكرة ال تتبّدل وال تتغّير، فاإلنس�ان هو اإلنس�ان 
مذ وجد وس�يظّل حافظاً للقيمة اإلنسانّية في ذاته حّتى 
آخر شخص في الّتاريخ. هي الّظروف الّتي تتبّدل والّنمط 
التفكيري واالجتماعي والّترب�وي. فهو منذ البدء يحمل 
في ذاتّيته الخصال اإلنسانّية ذاتها ولكن ثّمة من يبحثون 

عن اآلخر وثّمة من يستبعدونه ويرفضوه بل ويقتلونه.
- انعدام الّرؤية.

)ث�م أَنظ�ر نح�و عيني�ه، ولك�ن ال أراُه...(. هن�ا تكم�ن 
المواجه�ة، ويتجلّ�ى أهّم عامل للخ�وف وهو عدم رؤية 
اآلخ�ر عل�ى الّرغم من حض�وره الحقيقّي. ونس�أل، هل 
م�ن يقتلون ألس�باب عنصرّية وعقائدّية وسياس�ّية...، 
يرون ضحّيته�م وإن نظروا إليها؟ ه�ل يدركون حقيقًة 
أّنها قيمة إنس�انّية؟ بالّطبع ال، فلو رأوا  لما أقدموا على 

هذا الفعل. 
الخ�وف يعم�ي البصر والبصي�رة ويعّطل العق�ل ويدّمر 
الّروح فيمس�ي اإلنس�ان آلة تتحّرك بوجب أمر خارجّي. 
كم�ا أّن الخوف وس�يلة مهّم�ة في يد من أراد اس�تخدام 
البش�ر ف�ي تنفي�ذ مصالح�ه الّش�خصّية. فه�و يتيح له 
اس�تنفار قواه�م ض�د اآلخ�ر فيس�تخرج كل طاقاتهم 

الّسلبّية ويوّجهها نحوه ليستبعده. 
تظّن أّنك تخاف فتبتعد )أترُك المقهى على َعَجٍل(، ويتهّيأ 
لك أّنه ينبغي عليك أن تهّيئ نفسك للّدفاع )أفّكر: ُربَّما هو 
قات�ٌل(. ولكّن درويش يذهب إل�ى العمق أكثر مّرة أخرى 
ليغوص أكثر ف�ي الّداخل اإلنس�اني، ليفهمنا أّن الخوف 
كام�ن في نف�س كّل واحد مّنا، وكلّنا على اس�تعداد لنبذ 
اآلخ�ر ما لم نس�َع جاهدين الحت�رام القيمة اإلنس�انّية 
)أو ُرّبم�ا ه�و عابٌر قد ظنَّ أن�ي قاتٌل... ه�و خاِئٌف، وأنا 
كذلْك!(. الخوف قاتل القيمة اإلنس�انّية، فكّل قاتل خاف 
من ضحّيته فقتلها خوفاً. إّما خوفاً على الّسلطة أو على 
المكان�ة االجتماعّي�ة أو خوف�اً من فقدان االس�تمرارّية 
والّذوب�ان في اآلخ�ر، أو خوفاً من إظه�ار خوفه، يقول 
نيلس�ون ماندي�ا: "الجبن�اء يموتون م�ّرات عديدة قبل 
موته�م، والّش�جاع ال ي�ذوق الم�وت إاّل م�ّرة واح�دة"، 
فالجبان يقتل نفس�ه عّدة مّرات وه�و يتجّرأ على رفض 
اآلخر واس�تبعاده ونفيه. ث�ّم يقتل نفس�ه عندما يقتله 
ظّن�اً منه أّنه انتصر وحافظ على وجوده. وأّما الّش�جاع 
فهو من يتخّطى خوفه على جميع المس�تويات ويتحّرر 
منه وينطلق بانفتاح عقلّي ونفس�ّي وروحّي نحو اآلخر 

مدركاً أّن به ومعه يتحّقق اكتمال اإلنسانّية.
-----------------

)*( ديوان: ال تعتذر عما فعلت، ص ٨٧- ٨٨
دار رياض الريس لندن  طبعة ١ سنة ٢٠٠٤

 بطن احلوت
 رواي�ة ” بط�ن الحوت” للكاتب�ة اللبنانية صوني�ا عامر. جاءت 
بعدد 95 صفحة متوسطة الحجم، احتوت قصة خرافية تحاكي 

واقع الحال المرير
رواية “بطن الحوت” رواية بَنَفس مختلف وطعم مختلف، فيها 
م�ن المرارة ما يدعوك لمجابهة النف�س، وفيها من األفكار ما 
يجعلك تحاس�ب ذاتك وما صنعت يمينك في هذه الحياة، فإما 
أن تك�ون واحدا من ه�ؤالء األلف الموهومي�ن الباحثين عن 
سعادة موهومة، وإما أن تصنع حياتك بفكرة صلبة متوهجة 

نحو النور والعا، لتكون مصباح نفسك ودليل روحك لخاص بشري كامل 
بعي�د عن الكارث�ة وموت كارثّي إن بقيَت تدور مع الدائر ف�ي دوائر الحياة المفرغة 

دون نتيجة، فا نقول بأن الحياة عبث ومجون ولكنها قرار نصنعه أنا وأنت.

كتاب احلديقة 
 

ع�ن “المؤسس�ة العربية للدراس�ات والنش�ر”، ببيروت، ص�در كتاب بعن�وان “كتاب 
الحديقة: سفر الخافة”، أعّده الكاتب الليبي أبوالحارث موسى بن إبراهيم والمتن هو 

للشيخ بلخير الغدامسي.
يق�ول مؤلف الكت�اب أبوالحارث: “كت�اب الحديقة: س�فر الخافة”، للش�يخ بلخير 
الغدامس�ي )1848 – 1954(، ه�و ن�ص صوف�ي غي�ر مس�بوق، واس�تثنائي لغ�ة 
ومضمونا.ويش�ير إل�ى أنه عثر عل�ى مخطوط النص بعد قص�ة عجيبة يرويها في 
أول الكتاب، بل إن المخطوط نفس�ه هو س�رد دائري مذهل لرحل�ة غيبية-مادية، 
عبر متاهات المقامات والمواسم وأنواع المجاهدات، من “زمن الغيبة” الذي يتيه 
فيه إنس�ان الحديقة بين فضاءات القلق وتخوم الجهل وأقاليم الفراق، حتى يبلغ 

حّد اليأس الكامل.

مفردات يف عوامل خمتلفة 
رجب ال�سيخ

1-
الشجره 

ضلك 
يغطي عيوب أجسادنا

ساعة الشروع
فينطلق االعتناق

2-
الشجرة

تلتصق أقدامنا 
مابين جذورك
فنرسم أحامنا

المقبلة
3-

الشجرة 
يحتمي كل الحالمين

تحت سطوتك
فنكتب ذكريات

4-
الشجرة

نختفى مابين أوراقها
نكتب إسرارنا

المبهمة
5-

الشجرة
صديقتي الوحيدة

حينما 
تغادرنا األحام
فنفتش جذعك

6-
الشجرة 

نترجم على وريقاتك
امآل 

ربما اليتحقق 
في األيام االتيه

7-
الشجرة

تغرسين فينا األمل
والمكابرة 

..
...
....

..... أخاف عليك من التجريف ومعاول الفاشلين
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كان خبيرًا في تزييف االنتخابات البرلمانية

مصطفى العمري .. رئيس الوزراء الذي أسقطته انتفاضة ترشين 1952
، وأدخل دورة ضباط االحتياط في أيلول العام 1914  ، وتخرج فيها برتبة مالزم ثان العام 1916  ،وألحق 

بالقوة المرابطة على الحدود اإليرانية ، كما اشترك مع القوات العثمانية بالدفاع عن حدود بغداد في 
منطقة )سلمان باك ( ،وجُرح إثناء )معركة الكوت ( حيث تقهقرت القوات البريطانية ، وبعد تقدم الجيش 

البريطاني مرة أخرى نحو بغداد اُسر مصطفى العمري في مدينة كوت العزيزية ونقل إلى الهند 

مصطفى محمود حميد العمري المولود في مدينة الموصل العام 1894 , أنهى دراسته  االبتدائية والثانوية 
فيها حتى أصبح معلما في إحدى مدارسها , ثم جاء إلى بغداد العام 1913 ،وانضم إلى مدرسة الحقوق 
،وعين في الوقت نفسه كاتبا في دائرة المعارف ، ولم يمض عام على تعيينه حتى نشبت الحرب العالمية 
األولى العام 1914 ، ليدعًي إلى الخدمة العسكرية 

،وبق�ًي هن�اك حوالي ثالث س�نوات ،حت�ى أطلق 

سراحه العام 1919 .. 
 ع�اد إل�ى بغداد وس�اهم ف�ي الحرك�ة الوطنية ، 
واش�ترك في جمعية العهد الس�رية ، وعين مديراً 
للتحري�ر ف�ي وزارة األوق�اف ، ثم أصب�ح معاون 
س�كرتير وزارة الداخلية سنة 1921 , وأثناء عمله 
ف�ي وزارة الداخلي�ة عين قائم مق�ام قلعة صالح 
الع�ام 1923 ثم قائممقام قض�اء تلعفر ثم قضاء 
مندلي ، فمتصرفا للواء الديوانية )1930 � 1933( 

،عمل في وزارة الداخلية ست عشرة عاماً .. 
المناصب التي شغلها :

-1 وزيرا للداخلية في حكومة حكمت سليمان في 
30 تشرين األول 1936..  

-2عضوا بمجلس األعيان .. 
-3 وزي�را للداخلية للمرة الثاني�ة في وزارة جميل 

المدفعي في 17 آب 1937..
-4 وزيراً للعدلية في حكومة نوري السعيد الثالثة 

في 10 تشرين األول 1941..
-5 وزي�را للداخلية ف�ي حكومة جمي�ل المدفعي 

الخامسة في 2 حزيران 1941..
-6 وزي�را للداخلية في حكومة حمدي الباجه جي 

في 4 حزيران 1944..

رئاسته للوزارة :
كل�ف الوصي األمي�ر عبد اإلله مصطف�ى العمري 
في تأليف الوزارة أثر اس�تقالة الوزارة الس�عيديه 
الحادية عش�رة ، وكانت مهمته إجراء االنتخابات 
النيابي�ة لتأس�يس برلم�ان جديد ‘ بع�د أن أجرى 
ن�وري الس�عيد تعديالً عل�ى قان�ون االنتخابات .. 
فش�كلها  في 12 تم�وز الع�ام 1952 وكانت على 

النحو اآلتي :
مصطف�ى محم�ود العم�ري / رئيس�ا لل�وزراء , 
ووزي�را للداخلي�ة بالوكال�ة .. ماج�د مصطف�ى 
الجب�ار  .. عب�د  االجتماعي�ة  للش�ؤون  / وزي�را 
ألجلب�ي / وزي�را للزراعة .. عبد الل�ه الدملوجي / 
وزي�را للمع�ارف .. عب�د المجيد ع�الوي / وزيرا 
للمواص�الت .. عبد الرحمن جودة / وزيرا للصحة 
.. جمال بابان وزيرا للعدلية .. إبراهيم الشابندر / 
وزيرا للمالية .. حس�ام الدين جمعة وزيرا للدفاع 
.. نديم الباجه جي وزيرا لالقتصاد .. محمد فاضل 

الجمالي / وزيرا للخارجية ..
ويبدو إن اختياره لهذا المنصب جاء لسببين ، هما 
:  س�وف يحطمونه متى ما استطاعوا من التمكن 
من�ه ، لذلك أوكل تش�كيلها إل�ى مصطفى العمري 
الذي ش�كلها ، وع�دت وزارة نوري الس�عيد ، ألنه 

كان من مؤيديه المخلصين ..
االول : ع�دم ارتباط�ه بحزب سياس�ي ، واعتباره 
م�ن السياس�يين المحايدين ، مما يجعل�ه مقبوالً 
في الوسط السياسي وخصوصاً الرسمي ، إلجراء 

االنتخابات .. 
الثاني : يمتلك مصطفى العمري خبرة في السيطرة 
عل�ى االنتخاب�ات .. فق�د كان الوصي يه�دف إلى 
تش�كيل العمري حكومة ائتالفية ، لكن المعارضة 
أرادت تشكيل حكومة األحزاب كلها ‘ وكانت خطة 
الوص�ي ترمي تعي�ن رئي�س وزراء ق�وي ووزير 
داخلي�ة قوي ، فق�د كان يعتق�د إن حكومة كهذه 
تس�تطيع قيادة االنتخابات ، الت�ي كان يأمل منها 
أن تسفر عن فوز نوري السعيد وصالح جبر بعدد 
متس�او م�ن المقاع�د النيابية ‘ مع ع�دد كبير من 

المستقلين .. 
إن الوصي الذي ناقش مع الس�فير البريطاني في 
بغ�داد )تروبتك( ، ل�م يكن ينوي إعط�اء األحزاب 
األخرى دعماً كبيراً ، ألن�ه كان متيقناً إنها جميعاً 
عدوة له ، ولذلك رأى انه ما من س�بب يقضي عليه 
بدعم أناس س�وف يحطمونه متى ما اس�تطاعوا 
من التمكن منه ، لذلك أوكل تشكيلها إلى مصطفى 
العمري الذي ش�كلها ، وعدت وزارة نوري السعيد 

، ألنه كان من مؤيديه المخلصين .. 
فخالل وزارة الس�يد محمد الصدر ) 1948(، تدخٍل 
مصطفى العمري ، الذي كان يشغل منصب وزارة 
الداخلية في االنتخابات ، وأصدر ايعازاته الس�رية 
إلى متصرفي األلوي�ة )المحافظات( والموظفين 
اإلداريين بتأييد مرش�حي الحكومة ، وحين بلغت 
الش�كاوي الس�يد الصدر اس�تدعى العمري وأمره 
بإص�دار أوام�ر هاتفياً بحضوره إل�ى المتصرفين 
بوجوب تعزيز حرية االنتخابات ، فتحدث العمري 
إلى المتصرفي�ن واحداً واحداً ، وق�ال لهم : )إنني 
أكلمك�م بحضور فخامة رئيس الوزراء ، وأكد لكم 
أوامري الس�ابقة بضرورة ترك االنتخابات تجري 
بكل حرية ومنع كل تدخل في ترجيح المرش�حين 

أو خذلهم ( ..
وقد فهم المتصرفون إن مصطفى العمري ال يزال 
الرجل الق�وي ، وإن أوامره هي النافذة دون أوامر 
رئيس الوزراء ، فمضوا على خطتهم ، التي أرادها 

وزي�ر الداخلي�ة .. مما س�ببت في إح�راج موقف 
محم�د الصدر ، وخلق له أزمة قوية ، لكنه العمري 

ارتفع بسببها ..
ورغم إن وزارته الحالية لم تُدم سوى أشهر معدودة 
, إال إن اغل�ب أيامه�ا ل�م تعرف االس�تقرار , حيث 

سادتها الفوضى واالضطرابات واالحتجاجات ..
حل المجلس النيابي :

في 27 تشرين االول العام 1952 , صدر أمر ملكي 
بح�ل المجلس النياب�ي , لكن األحزاب السياس�ية 
المعارضة أعلنت مقاطعتها لالنتخابات الجديدة , 
عدا حزب االتحاد الدس�توري ال�ذي يتزعمه نوري 
الس�عيد , الذي كان طامعا بالحص�ول على أغلبية 
مقاعد المجل�س , وقد اعترضت تلك األحزاب على 
الطريقة الت�ي تُدار فيها االنتخابات على مرحلتين 
كما معمول به سابقا , حيث يقوم الناس بانتخاب 

ممثلين عنهم يقوم�ون بالتصويت , بل طالبوا أن 
تك�ون االنتخابات مباش�رة ، أي إن الناخب  يختار 
المرشح الذي يريده ، وقد أزعج موقف المعارضة 
الوصي عب�د اإلله , خصوص�ا وان المنطقة كانت 
تتعرض ألزمات حادة بسبب االنقالبات والثورات 
الت�ي ج�رت في س�وريا ولبن�ان ومص�ر وإيران , 
ويبدو إن الوصي كان يش�عر بالمخاوف من تأثير 
ذلك على العراق , وانفجار األوضاع بشكل يصعب 
الس�يطرة عليه , وبناءا على مقت�رح قدمه رئيس 
الوزراء مصطفى العمري ورئيس الديوان الملكي 
احمد مختار بابان ,يقضي بدعوة السياس�يين إلى 
اجتماع تش�اوري , قد ينزع فتيل األزمة , وقد لبى 
الساسة تلك الدعوة , وعُقد المؤتمر في 28 تشرين 
االول س�نة 1952 , غي�ر إن م�ا دار ف�ي االجتماع 
جاء عل�ى غير ما هو مأمول , حيث ش�ابت أجواء 
المؤتمر الخالفات والتوترات واالتهامات المتبادلة 
,وخرج بعض السياس�يين م�ن االجتماع , ثم قدم 

وزير المالية إبراهيم الشابندر استقالته ..
 ، االنتخاب�ات  مقاطعته�ا  المعارض�ة  أعلن�ت 
والمقاطع�ة إح�راج لل�وزارة وعقب�ة ف�ي طريق 
انجازه�ا مهمتها الوحيدة ، فأص�در العمري بياناً 
في محاولة لتقليل المعارضة ، جاء فيه : ) أما عن 
االنتخابات فإن ال�وزارة ‘ وان كان يعنيها قبل كل 
شيء تربية الشعب وتثقيفه وإعداده إعدادا حسناً 

، لك�ي يمارس حقوقه المدنية والسياس�ية ، فهي 
ل�م تتبًن مبدأ االنتخاب غير المباش�ر ،  وإنما على 
العكس م�ن ذلك تتبنى مب�دأ االنتخاب المباش�ر ، 
ولتحقيق هذا المبدأ ولسن قانون يكفل تحقيق هذا 
المبدأ بص�ورة صحيحة فإن مجل�س الوزراء قرر 
تأليف لجن�ة تضم فريقاً من كب�ار علماء القانون 
واإلدارة على أن يساهم فيها ممثلون من األحزاب 
لتقوم بإنج�از الئحة القانون ، وإن الوزارة تعطي 
تعه�داً بالمصادقة عل�ى هذه الالئح�ة لتكون بين 

يدي ممثلي الشعب في البرلمان القادم .. 
أراد العم�ري أن يظهر لألح�زاب تفاعله مع بيانه 
هذا ، فوجه إلى األحزاب السياس�ية رسائل خاصة 
دعاه�م فيها إلى االش�تراك ف�ي االجتماعات التي 
وممثل�و  واإلدارة  القان�ون  رج�ال  س�يحضرها 
األح�زاب إلعداد الئحة قانون االنتخاب المباش�ر ، 
لكن رؤوس�اء األحزاب أجابوه برسائل بينوا فيها 
عدم ثقتهم بوعد الوزارة ، ال س�يما إنها ستتخلى 

عن الحكم لوزارة قادمة .. 
ل�م يتوق�ف العم�ري ع�ن محاوالت�ه فعم�د إلى 
المس�اومة ، فعرض على حزب االستقالل ، الذي 
يرأس�ه محمد مهدي كبه بإعطائ�ه )15 ( مقعداً 
نيابياً بش�كل مضمون ، إذا س�كت الح�زب ، ولم 
يطال�ب باالنتخاب المباش�ر ، لك�ن الحزب رفض 

هذه المساومة .. 
ان إصرار الوزارة على إج�راء االنتخابات النيابية 
كان يزي�د م�ن عناصر التذم�ر الجماهيري والتي 

كانت تسير نحو االنفجار بشكل صامت ..  
انتفاضة تشرين الثاني 1952 :

لذل�ك نالح�ظ إن أزمة بس�يطة حدثت ف�ي كلية 
الكيمياء والصيدلة س�اهمت في اندالع انتفاضة 
الحكوم�ة  .. فق�د فوجئ�ت  جماهيري�ة كبي�رة 
بإض�راب ط�الب كلي�ة الصيدل�ة والكيمي�اء عن 
ال�دوام , وكان�ت البداي�ات األولى له�ذا اإلضراب 
عندم�ا أعلنت الوزارة عن اجراء تعديل في النظام 
الداخل�ي للكلي�ة ، فاعتب�ر الط�الب ه�ذا التعدي�ل 
إجحاف�ا بحقه�م ، ألن�ه يقل�ل من ف�رص النجاح 
أمامهم فاحتجوا عليه وأعلنوا إضرابهم عن الدوام 
ابتداء من يوم 26 تش�رين االول , وتضامنت كلية 
الطب والحقوق مع طالب كلية الصيدلة والكيمياء 
, وأعل�ن الطالب المضربون ع�ن تأييدهم لمطالب 
األح�زاب السياس�ية المعارضة ، الت�ي وردت في 
مذكراته�م المرفوعة للب�الط ، ألنها تمثل الصوت 
الحقيقي عن مطالب الش�عب , وطالبوا الحكومة 

االستجابة لها .. 
فقد كان العديد من قادة الطلبة المضربين ينتمون 
إلى األحزاب السياس�ية المعارضة , وقد تجاهلت 
ال�وزارة اإلضراب في بادئ األمر , ولما وجد وزير 
الصح�ة )عبد الرحمن جودة( إن اإلضراب اس�تمر 
بضعة أيام , اضطرت الوزارة إلى إدخال تعديل آخر 
عل�ى نظام الكلية ينص على إن التعديل الس�ابق ال 
يش�مل طلبة الصفوف المنتهي�ة , لكن المضربين 
اس�تمروا في إضرابهم ، فشعرت الوزارة بحراجة 
الموقف من جديد ،فأصدرت تعديالً في 16 تشرين 
الثاني ألغت بموجبه مواد التعديل الس�ابق ، فقرر 
الطالب إنهاء اإلضراب والعودة إلى كلياتهم اعتباراً 

من 19 تشرين الثاني .. 
 وفي 19 تش�رين الثاني نش�ب ش�جار بين الطلبة 
, اث�ر قيام بع�ض الط�الب الذين كان�وا مضربين 

ع�ن الدوام بتأنيب إحدى الطالبات ألنها اس�تمرت 
بالمجيء إلى الكلية طيلة أيام اإلضراب واالستمرار 
بال�دوام , مما دفع بش�قيقها إلى المجيء للكلية ، 
والتفاهم م�ع أولئك الطالب بالك�ف عن مضايقة 
ش�قيقته , فتطورت األمور إلى ش�جار بين هؤالء 
الط�الب من جهة وبين ش�قيق الطالب�ة من جهة 
أخ�رى ، اث�ر قي�ام األخير بض�رب اح�د الطالب , 
فث�ارت ثائرة الطلبة ولم يهدأ لهم بال حتى بعد أن 
اصدر قاض�ي التحقيق أمرا بالقبض على ش�قيق 
الطالب�ة وإيداع�ه التوقي�ف , واعتب�ر الط�الب أن 
الحادث كان مدبراً م�ن قبل عميد الكلية الذي كان 
له صلة قربى بالطالبة فأعلنوا إضرابهم من جديد 
، وطالبوا بعزل العميد وإجراء تحقيق في الحادث 
وس�ارعوا إلى الكليات القريبة منهم لحث طالبها 
على اإلض�راب والتضام�ن معهم حتى تس�تجيب 

الوزارة لمطالبهم .. 
يب�دو إن الحكوم�ة حاول�ت تخفيف ح�دة األزمة 
, وق�ررت إعفاء عمي�د الكلية من منصب�ه , إال إن 
الطالب ل�م يكتفوا بذل�ك بل كان�ت لديهم مطالب 
جديدة , فاتسعت اإلضرابات وازدادت حدتها ،وتم 
توجي�ه الالئم�ة واالته�ام نحو الس�لطة بتنكرها 
مح�اوالت  ل�كل  ومحاربته�ا  الش�عب  لمطال�ب 
اإلص�الح واعتبروا إن سياس�تها نابعة عن ذهنية 
رجعي�ة ,فخرج طالب الكلي�ات بمظاهرة في يوم 
الخمي�س المصادف 20 تش�رين الثاني اس�تنكاراً 
لموقف الس�لطة المتش�دد , وازدادت األمور توتراً 
مرة أخ�رى اثر البيان الذي أص�دره رئيس مجلس 
التعليم العالي في 20 تش�رين الثاني مناش�داً فيه 
الطالب بان ال يس�تمعوا إل�ى الجماعات الصغيرة 
الت�ي أضرب�ت عن الدراس�ة ،ودعاهم إل�ى العودة 

لمقاعد الدراسة ..
اندالع المظاهرات الكبرى :

بينم�ا كان مجلس ال�وزراء مجتمعاً ف�ي صبيحة 
يوم الس�بت المص�ادف 22 تش�رين الثاني لتحديد 
زمان اجراء االنتخابات خرجت مظاهرات صاخبة 
في ش�وارع بغ�داد ، وكان اغل�ب المتظاهرين من 
طلب�ة الكليات والم�دارس الناقمين على الحكومة 
،والرافضي�ن لألوضاع المتردي�ة التي تعاني منها 
الب�الد , كان�ت تل�ك المظاه�رات مقتص�رة عل�ى 
منطق�ة الوزيري�ة التي تقع فيها كلي�ات الصيدلة 
والحقوق والتجارة واالقتصاد ، فأصدرت السلطة 
أم�راً بع�دم تدخل الش�رطة طالما بقي�ت في هذه 
المنطق�ة ، لكنها ش�ددت عل�ى عدم الس�ماح لها 
بالوصول إلى س�احتي باب المعظم والميدان التي 
تقع بالق�رب منها كلي�ات اآلداب والطب والعلوم 
والهندس�ة ،كما اندفعت مظاه�رات أخرى ضمت 
بقي�ة الكلي�ات والم�دارس والثانوي�ات ،  فتجمع 
المتظاه�رون أمام كلية اآلداب في الباب المعظم , 
فاصطدم المتظاهرون برجال الشرطة المنتشرين 
في المنطقة ، واستخدمت فيها الحجارة والعصي 
، فس�قط م�ن جراء ذلك ع�دد من الجرح�ى ، وقد 
واصل المتظاهرون س�يرهم نحو جس�ر المأمون 
)الش�هداء حالياً( ، ونجحوا ف�ي عبوره إلى جانب 
الكرخ ، فانضمت اعداد كبيرة من األهالي والعمال 
، وبلغ�ت أعداده�م اآلالف , واتجه�وا إلى منطقة 
ع�الوي الحل�ة ، ث�م منطق�ة الصالحي�ة ووصلوا 
إلى الس�فارة البريطانية الت�ي كانت تحيطها قوة 
من الش�رطة لتامين حمايتها ومن�ع المتظاهرين 

م�ن الهجوم عليها ، غير إنه�م تمكنوا من رجمها 
بالحج�ارة ، كما رجموا بالحج�ارة تمثال الجنرال 
البريطاني مود قائد الحملة التي دخلت بغداد العام 

  .. 1917
وف�ي نفس الي�وم أي بعد مرور خمس�ة أيام على 
تش�كيل هيئ�ة االرتب�اط الت�ي ضم�ت األح�زاب 
السياس�ية المعارضة , تضام�ن العمال مع طالب 
الجامعات في هذه االنتفاض . فتوقفوا عن العمل 
، وأعلن�وا إضرابه�م ف�ي معامل النس�يج الكبيرة 
، إضاف�ة إلى عمال ش�ركة الدخ�ان األهلية الذين 
اس�تمروا بإضرابه�م ، ال�ذي ب�دأ قب�ل االنتفاضة 
كما س�اهم فيه�ا عمال النفط وكذل�ك أعلن عمال 

المطابع إضرابهم عن العمل ..
ورف�ع   ، حدته�ا  عل�ى  المظاه�رات  اس�تمرت 
المتظاهرون شعارات ضد الحكومة والبريطانيين 
, وطالب�ت باس�تقالة الحكومة وإج�راء انتخابات 
مباشرة , وخرجت مظاهرة من كلية الحقوق نحو 
كلية اآلداب وش�ارك أيضا فيها طلبة دار المعلمين 
العالية ، وانضم إليها طالب كلية التجارة واالقتصاد 
وكلي�ة الطب والصيدل�ة والهندس�ة إضافة لكلية 
المعلمي�ن االبتدائية والعديد من المدارس الثانوية 
, األم�ر ال�ذي جعله�ا م�ن المظاه�رات الكبي�رة 
خ�الل فترة االنتفاضة , وف�ي بعض محالت بغداد 
اصطدمت جموع المتظاهرين مع الشرطة وكانت 
تهت�ف )نريد خبزا ال نريد رصاصاً( وهو تعبير عن 
حالة الغالء الفاحش التي كانت تجتاح البالد , وقد 
ردت الشرطة بقسوة حيث استخدمت السالح في 
محاول�ة لتفريق المتظاهرين ما أدى إلى س�قوط 

العشرات منهم ..
اإلجراءات الحكومية :

ف�ي الي�وم نفس�ه )22 تش�رين الثان�ي( أصدرت 
الحكومة بياناً تطلب فيه من المتظاهرين االنصراف 
إل�ى أعمالهم , فيما ق�ررت وزارة المعارف إيقاف 
الدراسة في جميع مدارس العاصمة على اختالفها 
س�واء كانت رس�مية أم أهلية أم أجنبية ، كما قرر 
مجلس التعليم العالي إيقاف الدراس�ة في المعاهد 
العالية ابتداء من يوم 22 تشرين االول وحتى إشعار 
آخ�ر , ولما ت�أزم الموقف وعجزت الش�رطة عن 
فض المظاهرات , طلب وزي�ر الداخلية إلى آمرية 
القوة السيارة تهيئة قوة كافية لمعالجة األوضاع 
، فاتخذت االمرية في 23 تش�رين الثاني إجراءات 
لتعزيز قواتها لتدارك األزمة قبل استفحالها ، وفالً 
أنزلت قوات جديدة إلى الساحات والشوارع , فيما 
امت�دت المظاه�رات إل�ى مناطق بغ�داد األخرى ، 
وبعض م�دن العراق فقامت مظاهرات في كربالء 
والنج�ف والحلة والديوانية والبص�رة والناصرية 
، وكان�ت األح�زاب المعارضة كحزبي االس�تقالل 
, والوطن�ي الديمقراطي تش�جع على االس�تمرار 
ف�ي المظاه�رات للضغط على الحكوم�ة , وكانت 
مظاهرات ذلك اليوم أكثر حدة من س�ابقاتها وقد 
ألق�ت الش�رطة القبض على العش�رات بينهم عدد 

من الجرحى ..
واصل�ت التظاه�رات ، وقام المتظاه�رون بحرق 
مكت�ب االس�تعالمات األمريك�ي المقابل لس�وق 
الصفافير في ش�ارع الرش�يد ، رداً عل�ى الموقف 
األميركي الس�لبي من قضية فلسطين ،كما هاجم 
المتظاه�رون مق�ر جريدة الع�راق )التايمز( التي 
تص�در باللغة االنجليزية واحرق�وا مكاتبها ،كذلك 
هاجموا مكتب الخطوط الجوية البريطانية ،ومقر 
ح�زب االتحاد الدس�توري ،ال�ذي يتزعم�ه نوري 
الس�عيد , واحرق�وا مركزاً للش�رطة ف�ي منطقة 
باب الشيخ , ثم هاجموا مجلس األعمار واحرقوه 
وبانتصاف النهار س�يطر المتظاهرون على مركز 

العاصمة ..
وف�ي ذلك اليوم بعث الس�فير البريطاني برس�الة 
ش�فوية إلى )مصطف�ى العمري( رئي�س الوزراء 
, طالب�اً منه اتخاذ كل التدابي�ر الضرورية لحماية 
الرعاي�ا واألمالك األجنبية , ول�م تهدأ المظاهرات 
إال بع�د أن قدم�ت الحكومة اس�تقالتها في أواخر 

تشرين الثاني سنة 1952 ..
مرة واحدة فق�ط جاء بها مصطف�ى العمري إلى 
رئاس�ة الوزارة ، مكلف�اً بمهمة واح�دة ، يتوقف 
عليه�ا مس�تقبله الرئاس�ي ، ف�إن نج�ح أمكن له 
الع�ودة إل�ى الحكم ، بع�د أن يصبح من الرؤس�اء 
البارزي�ن ، وإن أخف�ق ض�اع منه الحك�م ، فضاع 

فعالَ ..
نهاية المطاف :

لم يس�تؤزر العم�ري بعد ، وباش�ر العمل عيناً في 
مجل�س األعيان ، وبعد قيام ث�ورة 14 تموز العام 
1958 ت�رك العم�ري الع�راق إلى لن�دن ، وفي 10 
ايلول العام 1960 توفي مصطفى محمود العمري 
بلن�دن , بع�د إصابته بم�رض الس�كري ,وتم نقل 
جثمان�ه بالطائرة إلى بغداد ثم إلى مدينة الموصل 

حيث دُفن في إحدى مقابرها .

اعداد / د. هادي ح�صن عليوي
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تقع تنزانيا في شرق قارة أفريقيا في منطقة البحيرات 
العظمى األفريقي�ة. ويوجد فيها أعلى جبل في أفريقيا، 
وه�و جب�ل كليمنج�ارو، وأخف�ض بقع�ة ف�ي أفريقيا 
وه�ي بحيرة تنجانيقيا. أما عاصم�ة تنزانيا فهي مدينة 

دودوما.
وتنتش�ر ف�ي تنزانيا أكث�ر من مئ�ة لغة مختلف�ة، مما 
يجعلها البلد األكثر تنوعا لغويا في ش�رق أفريقيا. وألن 
تنزانيا تقع تحت خط االس�تواء، فإن الطقس على مدار 
الع�ام يبقى لطيفا، وتتراوح درجات الحرارة من حوالي 
10 درجات مئوية في المرتفعات الشمالية إلى 23 درجة 

مئوية على الساحل.
وتضم العديد من مناطق الجذب الس�ياحي وتشمل جبل 
كليمنجارو، أعلى جبل في أفريقيا، وسيرنغيتي الحديقة 
الوطنية المعروفة عالميا بالهجرات الموسمية المذهلة 
للحيوان�ات، ومحمي�ة نجورونج�ورو البركانية المليئة 
بقطعان كبيرة من الحيوانات البرية كالحمار الوحش�ي 
واأُلُس�ود ووحيد القرن المهدد باالنقراض. كما تشتهر 
بس�ياحة الش�واطئ والج�زر، وبخاصة ج�زر زنجيبار 
وبيمبا ومافيا، حيث صيد السمك والغوص. وهناك أيضا 
مجموعة واس�عة من الوجهات للس�ياحة الثقافية مثل 

الماساي والبوما والمستوطنات في األدغال.
وتوجد في تنزانيا واحدة من عجائب الدنيا الس�بع وهي 
فوهة نجورونجورو وتزور هذه الحفرة أعداد كبيرة من 

السياح القادمين إلى تنزانيا.
في تنزانيا تس�تطيع أن تتابع سنفونيات موسم الهجرة 
في س�يرينجتي حي�ث تهاج�ر الماليين م�ن الحيوانات 
والوح�وش البري�ة في نظ�ام عجيب بحثا ع�ن الطعام 
والم�اء والت�زاوج، وه�ي هج�رة س�نوية تش�تهر بها 
س�يرينجتي،عندما يب�دأ أكثر من س�تة ماليي�ن حيوان 
بري باالنتش�ار في الس�هول المفتوح�ة، ومنها الحمار 

الوحش�ي والغ�زالن و قطع�ان كبي�رة م�ن الجاموس، 
والفيلة والزرافات، والتي تسير بشكل منتظم وهادئ.

ال أح�د يس�افر إل�ى تنزاني�ا دون أن يمر عل�ى زنجيبار، 
األرخبي�ل الس�احلي ال�ذي س�يطر علي�ه البرتغالي�ون 
والعماني�ون في فت�رة زمنية س�ابقة، ومازالت آثارهم 
ش�اهدة على التاريخ لغاية الوق�ت الحاضر حيث العديد 
من الش�وارع المتعرج�ة والمن�ازل العالية من س�تون 
تاون القديم�ة ظلت دون تغيير، ويمكن للزوار المش�ي 
بين قصر الس�لطان، وبيت العجاي�ب والقلعة البرتغالية 
والحدائ�ق والمنازل والمتاج�ر، والحمامات التركية في 

المدينة القديمة.
في جبل ميرو تس�تطيع أن تحقق أمني�ات صغر قديمة 
بأن تصعد إلى األعلى تتس�لق المجهول في عالم س�احر 
حيث يس�تمر الصعود إلى قمة الجبل الشهير لمدة ثالثة 
أي�ام، والطريق إليه يمر عبر الغاب�ات الممطرة المورقة 
من أش�جار التين التي تس�تظل فيها القرود. أما إذا كنت 
تبح�ث عن االس�ترخاء فجزيرة مافيا تحق�ق لك مرادك 
ألنها تمتاز بالش�واطئ المنعزلة التي توفر الخصوصية 
والراح�ة للس�ياح المميزي�ن. كم�ا أنه�ا مرك�ز له�واة 

الغوص.

تنزانيا .. حمميات طبيعية وحيوانات برية

بالمخلف�ات  العال�م  محيط�ات  تع�ج   - واش�نطن 
البالس�تيكية، لك�ن كم منها يجد طريق�ه إلى البحار 
س�نويا؟ إنها كمية تكف�ي لوضع ما يعادل خمس�ة 
أكي�اس بقالة مملوءة بالمخلفات البالس�تيكية على 
كل 30 سنتيمترا من طول سواحل كل دولة في شتى 

أرجاء العالم.
تق�ول نتائج بحث نش�ره العلم�اء مؤخ�را إن كمية 
مذهل�ة م�ن الملوث�ات تق�در بنح�و ثماني�ة مليون 
طن مت�ري من المخلفات البالس�تيكية، تتس�لل إلى 
المحيطات كل عام من 192 دولة ساحلية في العالم، 
وذل�ك بن�اء عل�ى بيان�ات ع�ام 2010. ووردت هذه 

النتائج في دورية “ساينس” العلمية.
واس�تنادا إل�ى زي�ادة مس�تويات المخلفات تش�ير 
تقدي�رات العلم�اء إلى أن أكثر من تس�عة مليون طن 

ستستقر في المحيطات العام الجاري.

وكان الخب�راء قد دقوا ناقوس الخطر في الس�نوات 
األخيرة بشأن الكّم الهائل من أعداد الطيور والثدييات 
والسالحف البحرية والمخلوقات األخرى، الذي تقتله 
المخلفات البالس�تيكية المفس�دة أيض�ا للمنظومة 

البيئية في المحيطات.
والصي�ن مس�ؤولة ع�ن معظ�م تل�وث المحيط�ات 
بالبالس�تيك س�نويا بما يقدر بنح�و 2.4 مليون طن 
-أي نح�و 30 بالمئة م�ن اإلجمالي العالم�ي-، تليها 
إندونيس�يا ثم الفلبين وفيتنام وس�ريالنكا وتايالند 

ومصر وماليزيا ونيجيريا وبنغالدش.
الوالي�ات المتحدة هي الوحيدة م�ن الدول الصناعية 
الغني�ة المدرجة ضمن قائمة أكبر عش�رين دولة في 
العال�م تل�وث المحيط�ات بالمخلفات البالس�تيكية 
وترتيبها هو العش�رون، أم�ا دول االتحاد األوروبي، 

فتحتل مجتمعة المركز الثامن عشر.

وتشتمل المخلفات البالستيكية على كل ما يتبادر إلى 
الذهن من مصنوعات بالس�تيكية، م�ن أكياس البيع 
بالمتاجر والعبوات وألع�اب األطفال ورقائق تغليف 
المنتجات الغذائية وأدوات الصيد و”فالتر” السجائر 
والنظ�ارات الشمس�ية والدالء ومقاع�د المراحيض 

وغيرها من المواد المستعملة في الحياة اليومية.
وهذه التقديرات مس�تمدة من بيان�ات متعددة منها 
بيان�ات البنك الدولي عن كمي�ة النفايات الناتجة عن 
الفرد في جميع الدول ذات السواحل، وكثافة السكان 
عل�ى الس�واحل وكمي�ات المخلف�ات البالس�تيكية 
الناتجة ع�ن كل دولة، ومدى جودة ممارس�ات هذه 

الدول المتعلقة بإدارة مخلّفاتها.
وقالت جينا جامبك أس�تاذ الهندسية البيئية بجامعة 
جورجيا “أعتقد أنه جرس إنذار إلى كميات النفايات 

التي تتراكم عندنا”.

وتش�ير حس�ابات الباحثين إل�ى أن 275 مليون طن 
م�ن النفاي�ات البالس�تيكية، نتج�ت ع�ن 192 دولة 
س�احلية هذا العام، وأن ما يقدر بنحو ثمانية مليون 
طن تس�للت إلى مياه المحيطات، وبمتوسط محتمل 

يتراوح بين 4.8 مليون طن و12.7 مليون طن.
وقال�ت كارا الفن�در ل�و أس�تاذة بح�وث المحيطات 
لدى جمعية “س�ي إديوكيش�ن” التعليمي�ة ومقرها 
ماساتشوسيتس: تتمثل الضرورة الملحة في انتشال 
النفايات البالستيكية لمنعها من تلويث البيئة، يعني 
ذلك االس�تثمار في البنية التحتية إلدارة المخلفات ال 
س�يما في تلك الدول ذات الهياكل االقتصادية سريعة 

النمو.
وأضاف�ت “في ال�دول ذات الدخ�ل المرتفع 

لدين�ا أيض�ا مس�ؤولية الحد م�ن كميات 
المخلفات، ال س�يما البالس�تيكية منها 

 هافان�ا – فتح�ت العاصم�ة الكوبي�ة “هافان�ا” 
أبوابها للس�ياحة العالمية مس�تقطبة أعدادا كبيرة 
من الس�ائحين، حيث زاد إقباله�م بعد التوجه نحو 
التقارب م�ع الواليات المتح�دة األميركية، ووصل 

عددهم نحو مليوني سائح.
وتتضم�ن هافانا القديم�ة المنطقَة الرئيس�يَة ِمْن 
المدينِة األصليِة. وتحد مواقَع جدران مدينِة هافانا 

الحدود الحديثة لهافانا القديمة.
وهافانا القديمة موقع تراِثي لمنظمة األمم المتحدة 
للعل�وم والتربي�ة والثقاف�ِة العالمِية )يونيس�كو( 
واس�ِم هافانا القديمة ُيش�ير أيضاً إلى أحد بلدياِت 
مدينِة هافانا، كوبا، بالح�دوِد األخيرِة الممتدة إلى 

الجنوِب والغرِب ما بعد المدينِة األصليِة.
وقد تأسس�ت هافانا على يد اإلس�بان عام 1519م 
واس�تحالت في القرن السابع عش�ر مركزاً عمالقاً 
لبناء الس�فن في جزر الكاريبي. ويحافظ وسطها 
القدي�م عل�ى مزيٍج مهم م�ن المبان�ي ذات الطراز 

الباروكي والكالسيكي الجديد.
وما إن يدلف الس�ائح أزقتها حتى يسمع األهازيج 
الالتيني�ة، وس�ط مب�اٍن مدهش�ة ف�ي هندس�تها 
المعمارية وحميمية تعلو محيا سكانها، ومع إدراج 
“هافان�ا القديم�ة” ضم�ن قائمة ال� “يونيس�كو” 
لمواق�ع الت�راث العالمي�ة، وتحوله�ا إل�ى متحف 
مفت�وح في الهواء الطلق، ازدادت حركة الس�ياحة 

إليها.

وتحاف�ظ “هافان�ا القديم�ة” عل�ى مزي�ٍج متنوع 
م�ن المبان�ي ذات الط�راز الباروكي والكالس�يكي 
الجدي�د، كمبن�ى “الكابيت�ول” و”ب�الزا أرامي�س” 
و”ب�الزا فييج�ا”، إضافًة إلى مجموعة متجانس�ة 
من المس�اكن ذات القناطر والش�رفات والشبابيك 

الحديدي�ة، الت�ي تتمي�ز بأش�كال معماري�ة الفتة 
لألنظار.

وتزي�ن كل ه�ذا عش�رات الحدائ�ق الصغيرة 
الداخلّية والمتاح�ف التاريخية، والقلعة 
األثري�ة الت�ي ش�كلت حصن�ا منيعا في 

مواجهة القراصنة.
وأوضح المواطن التركي ألتغ أوغوروال 

ال�ذي يعي�ش ف�ي هافان�ا من�ذ فترة 
ب�أن  الس�ياحة  قط�اع  ف�ي  ويعم�ل 
المناخ المعتدل طوال شهور العام من 

العوامل المشجعة على زيارة العاصمة، 
كما أن التوجه نحو تطبيع العالقات مع 
أميركا، وكثرة االستثمارات والمنتجعات 

الس�ياحية فيه�ا، زادت ف�ي أس�باب إقبال 
الس�ائحين القادمين من كندا، ودول أميركا 

الالتينية، ومن تركيا أيضا.
وتتجول في ش�وارع هافانا حناطير خدمة 
للس�ياح، عالوة على الدراجات، والسيارات 
س�يارة  أن  غي�ر  القديم�ة،  األميركي�ة 
“الكوكو”الت�ي تعرف بهذا االس�م لكونها 
تش�به جوز الهن�د، تنتزع إعج�اب الزوار 

أكثر من غيرها.

سنغافورة
بوتقة الثقافات واحلضارات

 
 س�نغافورة أو النمر األس�يوي كم�ا يطلقون عليها ، هي جزيرة س�ياحية 
تق�ع عند الطرف الجنوبي من ش�به جزي�رة ميرنو وتعتبر م�ن أهم الدول 
الس�ياحية الموج�ودة فى العالم لم�ا تمتاز به من أماك�ن غاية فى الروعة 

والجمال يستهدفها الزائرون من كل مكان .
تبل�غ مس�احة س�نغافورة 704 كيلومتر مرب�ع وتعداد س�كانها يصل الى 
5 مليون نس�مة ومعظمهم م�ن الصينين والهن�ود والقوقازيين . معدالت 
الجريم�ة منخفض�ة جداً فى س�نغافورة وه�ي من أكثر ال�دول نظافة فى 
العال�م حيث تض�ع الدولة قوانين صارمة على المخالفي�ن ويمنع التدخين 
ف�ى األماك�ن العامة وتنتش�ر كاميرات المراقب�ة فى كل الش�وارع تقريباً 
، كماتعتب�ر س�نغافورة رابع أهم مركز تج�اري فى العالم كم�ا يعد ميناء 
س�نغافورة خامس أنشط ميناء على مس�توى العالم حيث تعد سنغافورة 

من أهم اإلقتصاديات الموجودة فى العالم .
ومن أهم وأجمل المناطق السياحية فى سنغافورة ..

مسجد السلطان
يعد مسجد الس�لطان أحد أهم األماكن السياحية الموجودة فى سنغافورة 
ويقع المس�جد فى منطقة كامنونج ، وقد بني هذا المسجد فى عام 1824 
وت�م تجدي�ده وبنائه مرة أخرى عام 1825 وأس�تغرق بناءه ثالث س�نوات 
ليصب�ح تحف�ة فني�ة رائعة ف�ى س�نغافورة ، حي�ث يتكون المس�جد من 
األرابيسك وتعتبر القباب الذهبية الموجودة به من أجمل المعالم السياحية 

فى سنغافورة .
نافورة الثورات

تع�د نافورة الثورات أكب�ر نافورة فى العالم عام 1998 وتم تس�جيلها فى 
موس�وعة جينيس ومنذ ه�ذا الوقت تعتب�ر تلك النافورة م�ن أهم المعالم 
الس�ياحية فى س�نغافورة وما يزيد من أهيمة ه�ذه النافورة وقوعها على 
إح�دى محاور أكب�ر مراكز التس�وق فى س�نغافورة وأدى ذل�ك إلى زيادة 
الزي�ارات إلى تل�ك النافورة الجميل�ة ، ونافورة الث�ورات تتكون من حلقة 
دائري�ة محيطها 66 متر ومدعومة بأربع قواعد ومس�احتها حوالي 1683 

متر مربع ويبلغ إرتفاعها 138 متر .
الميرليون بارك 

تق�ع حديق�ة الميرليون ق�رب خلي�ج مارينا أحد أه�م معالم س�نغافورة 
السياحية ومس�احة هذه الحديقة 8.6 م ويوجد بها تمثال مكون من رأس 
أسد وجسم سمكة وهذا التمثال من أهم المعالم فى هذه الحديقة الجميلة 

الحديقة السماوية 
من أجمل وأهم المناطق الس�ياحية فى س�نغافورة تل�ك الحديقة المعلقة 
الت�ى ترتف�ع فوق س�حر األرض ب 200 متر وه�ى تربط بين 
ثالث ناطحات س�حاب ومس�احتها 12.4 أل�ف متر مربع 
وتتضمن الحديقة العديد من أنواع النباتات واألش�جار 
، وقد تكلف إنش�اء تلك الحديقة حوالي 8 مليار دوالر، 

وتسع الحديقة لما يقرب من أربعة آالف شخص.
جسر هندرسون المموج

ه�ذا الجس�ر الرائع من أجم�ل المناطق الس�ياحية 
الموجودة فى س�نغافورة وهو يقع على إرتفاع 36 
متر فوق جسر هندرس�ون، ويربط هذا الجسر بين 
جبل فابر بارك وتيلوك بالنجا هيل ويأتى اآلالف من 
الزائرين لإلس�تمتاع بالمشي فوق هذا الجسر الرائع 

.
حديقة حيوان سنغافورة 

تعد حديقة حيوانات سنغافورة أحد أفضل حدائق 
الحي�وان الموجودة فى العال�م إذ تضم حوالي 315 
نوع م�ن الحيوان�ات، وتعتب�ر تلك الحديق�ة موطنا 
لل�دب القطبي ويبلغ عدد زائريها ف�ى العام حوالي 
1.6 ملي�ون زائر وتعتبر تل�ك الحديقة من حدائق 

الحيوانات المفتوحة .
متحف علوم الفن 

هذا المتحف حديث نوعياً إذ تم إفتتاحه فى فبراير عام 
2011 ويعد هذا المتح�ف تحفة معمارية رائعة حيث 
تم بناءه على ش�كل زه�رة اللوتس وأح�دث إفتتاحه 
نقل�ة نوعية فى الس�ياحة ف�ى س�نغافورة حيث زاد 
عدد القادمين إلى س�نغافورة لمش�اهدة هذا المتحف 
المده�ش وأصبح أكث�ر األماكن الس�ياحية زيارة فى 

سنغافورة .
بالتأكي�د هذه المناطق الس�ياحية ليس�ت كل ش�ئ فى 
س�نغافورة ولكننا إخترنا بع�ض األماكن المميزة لنلقي 
عليها الض�وء، حيث تمتلئ س�نغافورة بالعديد من 
األماك�ن الس�ياحية المميزة األخ�ري مثل 
حديق�ة النبات�ات وجزي�رة سنتوس�ا 

وكذلك قناطر ماريا .

أطنان من املخلفات البالستيكية جتتاح حميطات العالـم

هافانا القديمة متحف ال يمكن إغالقه
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عمدة لندن يبيع التكنولوجيا يف وادي السليكون

فقدان 
هوي�ة  من�ي  فق�����دت 
نقاب�ة االط���ب�اء باس�م 
الدكتور)حي���در عم�ران 
التس�جيل  حياة عيل( رقم 
تس�جيل  بتاري�خ   28899
الرج�اء من   2000/9/28
يعث�ر عليه�ا تس�ليمها اىل 

جهة االصدار.

اعالن
بن�اء ع�ى الطل�ب املقدم م�ن الس�يد )محمد 
منصور محمود( الذي يطلب فيه تبديل االس�م 
املج�رد البنته القارص )ديان�ة( من )ديانة( اىل 
)ادي�ان( فم�ن لديه اع�راض مراجع�ة هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها عرشة ايام وبعكسه 
سوف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق احكام 
امل�ادة 21 من القانون االح�وال املدنية رقم 65 

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

اعالن
بناء عى الطلب املقدم من الس�يدة )خميسة 
عيل حسني( الذي تطلب فيه تبديل االسم من 
)خميس�ة( اىل )فاطمة( فم�ن لديه اعراض 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل م�دة اقصاها 
ع�رشة اي�ام وبعكس�ه س�وف تنظ�ر هذه 
املديري�ة يف الطلب وفق اح�كام املادة 21 من 
القانون االحوال املدنية رقم 65 لس�نة 1972 

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

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة املواد الشخصية يف املعقل
العدد: 3 / مواد شخصية / 2015 

التاريخ: 18 / 2 / 2015 
اعالن

اىل املدعى عليها )نورا جربائل انطوان(
اقام املدعيني )ايلني فليب بولص وكرستني انطوان مارين وجربائيل 
انط�وان مارين( الدعوى املرقمة )3/ مواد ش�خصية/ 2015( لدى 
ه�ذه املحكمة يطالبونك فيها )بأبطال القس�ام الرشعي املرقم 1/ 
م�واد ش�خصية/ 2014 يف 28 / 5 / 2014( وق�د ع�ني يوم 8 / 3 
/ 2015 موع�دا للمرافع�ة وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب رشح 
القائ�م بالتبليغ وتأييد املجلس البلدي يف منطقتي الجنينة واالندلس 
ملجهولية محل اقامتك قرر تبليغك بصحيفتني محليتني يوميتني ويف 
حالة عدم حضورك اىل املرافعة فأنه سوف يتم اجراء املرافعة بحقك 

غيابيا وفق القانون.
القايض

اعالن
بناء ع�ى الطلب املقدم من الس�يد )احمد عبد 
الق�ادر مه�دي( الذي يطل�ب فيه تبديل اس�م 
)ش�قيقه حس�ني عب�د الق�ادر مه�دي( م�ن 
)حس�ني( اىل )حس�نني( فم�ن لدي�ه اعراض 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دة اقصاها 
عرشة ايام وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية 
يف الطل�ب وفق اح�كام املادة 21 م�ن القانون 

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

اعالن
بناء ع�ى الطلب املقدم من الس�يد )حس�ني 
نارص ش�بيب( ال�ذي يطلب في�ه تبديل لقبه 
م�ن )االس�دي( اىل )الحس�يني( فم�ن لديه 
اع�راض مراجعة ه�ذه املديري�ة خالل مدة 
اقصاه�ا عرشة ايام وبعكس�ه س�وف تنظر 
ه�ذه املديرية يف الطلب وفق احكام املادة 21 
م�ن القانون االح�وال املدنية رقم 65 لس�نة 

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

مديرية الجنسية العامة
مديرية جنسية محافظة واسط

شؤون االحوال املدنية
اعالن

بناء عى الطلب  املقدم من قبل الس�يد )عدنان جاسم 
محمد( الذي يطلب تبديل اس�م ولد القارص املجرد من 
)ايه�م( اىل )حيدر( فمن لديه اع�راض مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها عرشة ايام وبعكسه سوف 
تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق احكام املادة 21 من 

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

اعالن
بناء عى الطلب املقدم من السيد )محمد 
حسني عواد( الذي يطلب فيه تبديل لقبه 
م�ن )البزون�ي( اىل )العكي�يل( فمن لديه 
اعراض مراجعة هذه املديرية خالل مدة 
اقصاها عرشة ايام وبعكسه سوف تنظر 
هذه املديرية يف الطلب وفق احكام املادة 
21 م�ن القانون االح�وال املدنية رقم 65 

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

فقدان
فقدت من�ي هوي�ة الطالب 
الصادرة من املعهد التقني/ 
)رضغ�ام  بأس�م  الب�رصة 
رحيم قاس�م( عى من يعثر 
جه�ة  اىل  تس�ليمها  عليه�ا 

االصدار.

مديرية الجنسية العامة
مديرية جنسية محافظة واسط

شؤون االحوال املدنية
اعالن

بن�اء عى الطلب  املقدم من قبل الس�يد )عمر ياس�ني 
حس�ني( الذي يطلب تبديل اس�مه املج�رد من )عمر( 
اىل )عام�ر( فمن لديه اع�راض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه س�وف تنظر 
ه�ذه املديري�ة يف الطل�ب وفق اح�كام امل�ادة 21 من 

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

رقم اإلخطار   1 / 2015
إعالن

من / محكمة قوى األمن الداخيل الخامسة بالبرصة
إىل / املتهم الهارب )الرشطي س�هيل نعمة عبد العايل( املنس�وب إىل قيادة رشط�ة البرصة ملا كنت متهما 
وف�ق املادة/ 5 من ق.ع.د رقم 14 لس�نة 2008 لغيابك ع�ن مقر عملك من تاريخ 11 / 10 / 2012 ولحد 

االن.
وبما إن محل اختفائك مجهول اقتىض تبليغك بهذا اإلعالن عى إن تحرض أمام محكمة قوى األمن الداخيل 
للمنطقة الخامس�ة بالبرصة خالل مدة ثالثون يوما من تاريخ تعليق هذا اإلعالن يف محل إقامتك وتجيب 
ع�ن التهم�ة املوجهة ضدك وعند عدم حضورك س�وف تج�ري محاكمتك غيابيا وتحج�ز أموالك املنقولة 
والغري املنقولة ويطلب من املوظفني العموميني إلقاء القبض عليك أينما وجدت وتسليمك اىل اقرب سلطة 
حكومية وإلزام األهليني الذين يعلمون بمحل اختفائك بإخبار الجهات املختصة استنادا  للمادة 69 / أوال 

وثانيا وثالثا ورابعا من قانون أصول املحاكمات الجزائية لقوى األمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

اعالن
بناء عى الطلب املقدم من الس�يدة )اميه 
نوري عبد الباقي( الذي تطلب فيه تبديل 
االس�م من )امي�ه( اىل )من�ى( فمن لديه 
اعراض مراجعة هذه املديرية خالل مدة 
اقصاها عرشة ايام وبعكسه سوف تنظر 
هذه املديرية يف الطلب وفق احكام املادة 
21 م�ن القانون االح�وال املدنية رقم 65 

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

فقدان
فقدت من�ي  هوية نقابة 
املهندس�ني العراقية بأسم 
الزه�رة  عب�د  )محم�د 
يعث�ر  م�ن  ع�ى  ثان�ي( 
عليه�ا تس�ليمها اىل جهة 

االصدار.

مديرية الجنسية العامة
مديرية جنسية محافظة واسط

شؤون االحوال املدنية
اعالن

بن�اء عى الطلب  املقدم من قبل الس�يد )درش مريهج 
خط�ل( ال�ذي يطل�ب اضاف�ة لقبه م�ن )الف�راغ( اىل 
)العب�ادي( فمن لديه اع�راض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه س�وف تنظر 
ه�ذه املديري�ة يف الطل�ب وفق اح�كام امل�ادة 21 من 

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

فقدان
فق�دت  من�ي هوي�ة الطالب 
)محمد سالم فالح( الصادرة 
م�ن املعهد التقن�ي – البرصة 
املكائن واملع�دات فرع  قس�م 
السيارات عى من يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار.

اعالن
بن�اء عى الطلب املقدم من الس�يد )باقر 
خض�ري عباس( ال�ذي يطلب في�ه تبديل 
لقبه من )العطبي( اىل )املوس�وي( فمن 
لديه اعراض مراجعة هذه املديرية خالل 
مدة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه سوف 
تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق احكام 
املادة 21 من القانون االحوال املدنية رقم 

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

تنويه
ن�رش يف صحيف�ة املس�تقبل 
العراق�ي الثالث�اء 17 / 2 / 
الع�دد )907( اع�الن   2015
محكمة االحوال الش�خصية 
يف الزب�ري 759 / ب / 2015 
ذكر اسم املدعى عليه حسني 
عيل محمد خط�أ والصحيح 
حسني عيل الحمد لذا اقتىض 

التنويه.

مديرية الجنسية العامة
مديرية جنسية محافظة واسط

شؤون االحوال املدنية
اعالن

بناء ع�ى الطلب  املق�دم من قبل الس�يد )داهي حمد 
ع�ويف( ال�ذي يطلب تبدي�ل لقب�ه م�ن )املنتفكي( اىل 
)البيضاني( فمن لديه اعراض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه س�وف تنظر 
ه�ذه املديري�ة يف الطل�ب وفق اح�كام امل�ادة 21 من 

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

اعالن
بناء عى الطلب املقدم من الس�يد )كاظم 
فرج حرج( الذي يطل�ب فيه تبديل لقبه 
م�ن )العطبي( اىل )املوس�وي( فمن لديه 
اعراض مراجعة هذه املديرية خالل مدة 
اقصاها عرشة ايام وبعكسه سوف تنظر 
هذه املديرية يف الطلب وفق احكام املادة 
21 م�ن القانون االح�وال املدنية رقم 65 

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

فقدان
فق�دت مني هوي�ة الطالب )عبد 
الرحمن حس�ن جاسم( الصادرة 
من املعهد التقني/ البرصة قسم 
الصناع�ات الكيمياوي�ة – ف�رع 
تش�غيل الوحدات عى م�ن يعثر 
عليها تسليمها اىل جهة االصدار.

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

مديرية التسجيل العقاري يف البرصة
دائرة التسجيل العقاري يف الزبري

الرقم: 689 
التاريخ: 17 / 2 / 2015 

اعالن
طلب تسجيل عقار مجدد

بناءا ع�ى الطلب املقدم اىل ه�ذه الدائرة 
بتاريخ 14 / 12 / 2014 لتسجيل العقار 
تسلس�ل 90 محلة الكوت بأس�م )ياسني 
زب�ون محمد (مج�ددا بأعتب�ار حائزا له 
بصف�ة املالك للم�دة القانوني�ة ولغرض 
تثبيت امللكية املذكورة تمهيدا للتس�جيل 
وفق احكام قانون التسجيل العقاري رقم 
)43( لسنة 1971 املعدل قررنا اعالن هذا 
الطلب فعى كل م�ن يدعي بوجود عالقة 
او حق�وق معينة عى ه�ذا العقار تقديم 
ما لديه م�ن بيانات اىل هذه الدائرة خالل 
مدة ثالثني يوما من اليوم التايل لنرش هذا 
االع�الن وكذلك الحض�ور يف موقع العقار 
يف الس�اعة الع�ارشة صباح�ا م�ن اليوم 
التايل النتهاء مدة هذا االعالن وذلك الثبات 
حقوقه موقعيا يف الكش�ف الذي سيجري 

يف اليوم املذكور لهذا الغرض.
دائرة التسجيل العقاري يف الزبري
املالحظ
نجم عبد الله حسني

مديرية الجنسية العامة
مديرية جنسية محافظة واسط

شؤون االحوال املدنية
اعالن

بن�اء عى الطلب  املقدم من قبل الس�يد )عيل عباس 
ش�الكة( الذي يطل�ب تبديل لقبه م�ن )الالمي ( اىل 
)الكناني( فمن لديه اعراض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها عرشة ايام وبعكسه سوف تنظر 
ه�ذه املديرية يف الطل�ب وفق احكام امل�ادة 21 من 
القانون االحوال املدنية رقم 65 لسنة 1972 املعدل.
اللواء
تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

      جيليان تيت

بوري�س  كان  األس�بوع،  ه�ذا 
جونس�ون، عم�دة لن�دن، ُيثي�ر حوله 
االهتمام في نيوي�ورك. لكن ليس ألنه 
ي�روج ألف�كاره ع�ن أوروب�ا، أو حزب 
تشرش�ل؛  ونس�تون  أو  المحافظي�ن، 

موضوع كتابه األخير.
ب�دالً م�ن ذل�ك، ي�روج جونس�ون 
للنس�خة اإللكتروني�ة من “بي�ع الماء 
أن�ه  ف�ي ح�ارة الس�قايين”: بمعن�ى 
يخب�ر أصح�اب مش�اريع التكنولوجيا 
األمريكيي�ن أن لن�دن هي م�كان رائع 
للعمل واالس�تثمار. ال علي�ك من وادي 
الس�ليكون أو دامبو Dumbo )األحرف 
األولى من عبارة تعني “أس�فل الجسر 
العلوي ف�ي مانهاتن”( ف�ي نيويورك، 
أصحاب المش�اريع والمس�تثمرين في 
الوالي�ات المتح�دة ينبغ�ي أن يتجهوا 
إلى ش�ورديتش وبورنماوث � أو هكذا 
تقول حمل�ة المبيعات الت�ي يروج لها 

العمدة.
إنها تبدو مهمة دونكش�وتية، لكنها 
مع ذلك جدي�رة بالوق�وف عندها على 
األقل لس�ببين. األول، أنها تقّدم تذكرة 
مفي�دة ح�ول كي�ف يمك�ن أن تتغي�ر 
الموضات في االقتصاد السياسي. قبل 
عقد أو أكثر من الزم�ن، عندما حاولت 
بعث�ات التج�ارة البريطاني�ة “ترويج” 
ع�ن  تحّدث�وا  نيوي�ورك،  ف�ي  لن�دن 
المص�ارف أكثر مما تحدثوا عن بيانات 
الكمبيوت�ر. ف�ي ذلك الحين، أش�خاص 
مثل إيد بولز، عندما كان وزيرا للمالية، 
كان�وا حرص�اء عل�ى تمجي�د لمس�ة 
لن�دن الخفيف�ة، التنظي�م “القائم على 
المبادئ” باعتباره ميزة تنافس�ية على 

نيويورك.
في ه�ذه األي�ام، ال يوجد سياس�ي 
ع�ن  كثي�راً  التح�ّدث  يري�د  بريطان�ي 
المصارف، أو اإلشارة إلى نظام رقابي 
بلمس�ة خفيفة كأن�ه إغ�راء. ذكريات 
أزمة ع�ام 2008 مؤلمة ج�داً. بدالً من 
ذل�ك الرس�الة المناس�بة للسياس�يين 
هي تمجيد مش�هد الش�ركات الناشئة 
الرقمية. تلك الش�ركات غالباً ما تكون 
صغي�رة وتوفر ع�ددا قليال نس�بياً من 
الوظائ�ف، على الرغم م�ن أن الصورة 
التكنولوجية األكبر جيدة � يشير تقرير 

لهذا الشهر إلى أن صناعة التكنولوجيا 
ف�ي لن�دن توظف أكث�ر م�ن 250 ألف 
ش�خص )مقاب�ل نح�و 350 أل�ف ف�ي 
ش�خص في الخدمات المالية في الحي 

المالي(. هذا أمر ُمبهج.
السبب اآلخر لكون زيارة جونسون 
مثيرة لالهتمام هو أنها ُتظهر بغير قصد 
التش�وهات التي ال تزال ُتط�ارد العالم 
المال�ي. بطريقة ما - كما أش�ار فريق 
التجارة البريطاني - تملك لندن سمات 
جّذاب�ة ألصحاب المش�اريع. مثال، هي 

مركز دولي بحق والحكومة )متأخرة( 
تح�اول جع�ل نظ�ام التأش�يرات أكثر 
ليبرالية. هذا األسبوع أخبر مسؤولون 
بريطانيون بعض سكان نيويورك أنهم 
س�يوفرون بعض التأشيرات لموظفي 
الش�ركات الناش�ئة الرقمي�ة ووع�دوا 
بتس�ريع الطلب�ات األخ�رى. وتكاليف 
العمال�ة البريطانية، مث�اًل، أقل من تلك 
الت�ي ف�ي س�ان فرانسيس�كو، وهناك 
ابتكار علمي ينتشر بوفرة في المناطق 
خارج لن�دن. والمواق�ف الثقافية نحو 

ريادة األعمال ُتصبح أكثر ترحيباً. كذلك 
تجمعات التكنولوجيا بدأت تظهر.

لكن األمر الذي ُيثير الس�خرية، كما 
هو في األغلب خارج الواليات المتحدة، 
ه�و النق�ود. إذا نظ�رت إل�ى البيانات 
الخام بشكل معزول، فإن المسار يبدو 
ُمبهجاً. في العام الماضي تم اس�تثمار 
ما يساوي 1.4 مليار دوالر من التمويل 
الجدي�د ف�ي المش�اريع الرقمي�ة ف�ي 
لن�دن، في حي�ن أن 2.1 مليار دوالر تم 
استثمارها في أنحاء المملكة المتحدة 

ككل. هذا ُيعتبر ضعف المس�توى الذي 
كان علي�ه ف�ي ع�ام 2013 - واألم�ر 
الُمثير لالهتمام، أنه أعلى بواقع خمسة 

أضعاف ما كان قبل خمسة أعوام.
نص�ف تلك األموال ت�م تزويدها من 
شركات رأس المال المغامر األمريكية، 
مثل أكس�يل بارتنرز ويونيون سكوير 
كابيتال. مثال، شركة أندرسن هورويتز 
الكائن�ة ف�ي وادي الس�ليكون، ضخت 
58 ملي�ون دوالر ف�ي ش�ركة  أخي�را 
تكنولوجيا مالية تسمى ترانسفيروايز. 

في الواقع، االستثمار األجنبي المباشر 
ف�ي لن�دن يرتف�ع اآلن أس�رع مما هو 
ف�ي برلين ونيوي�ورك، وفق�اً لجيرارد 
جريتش، الرئيس التنفيذي لشركة تيك 

سيتي البريطانية.
لكن المبالغ تبقى متواضعة مقارنة 
بالوالي�ات المتح�دة. من�ذ ع�ام 2012 
استثمرت ش�ركات رأس المال المغامر 
األمريكي�ة نح�و 70 ملي�ار دوالر ف�ي 
دوالر  ملي�ار  و160  الس�ليكون  وادي 
بش�كل ع�ام، وفق�اً للرابط�ة الوطنية 
الع�ام  وف�ي  المغام�ر.  الم�ال  ل�رأس 
الماضي، ذهبت ع�دة مليارات من هذه 

المبالغ إلى نيويورك.
القضية الحقيقية بالنسبة لشركات 
التكنولوجي�ا ف�ي لندن ال تتعل�ق كثيراً 
ب�ل  التأسيس�ي،  الم�ال  رأس  بإيج�اد 
التمويل لتمكين الشركات الناجحة من 
االرتق�اء. ليس باس�تطاعة الش�ركات 
تحُل�م  أن  لن�دن س�وى  ف�ي  القائم�ة 
بالحص�ول حت�ى على ج�زء صغير من 
الق�وة المالية م�ن النوع ال�ذي تملكه 
ش�ركة مثل أوبر.بالطب�ع، إذا كنت من 
الن�وع المتفائ�ل - كما هو جونس�ون 
النشط بال شك - بإمكانك القول إن هذه 
التغيير س�يأتي. المش�هد التكنولوجي 
في وادي الس�ليكون مزدح�م جداً اآلن 
ويت�م المبالغ�ة ف�ي تقييم�ه، حيث إن 
هن�اك رغبة متنامية بين المس�تثمرين 
ف�ي الوالي�ات المتحدة ف�ي البحث في 
الخارج. كذلك المستثمرون األوروبيون 
في حاجة ماسة إلى أماكن ذات إنتاجية 
لوض�ع نقودهم فيها؛ علينا أال ننس�ى 
أنهم ف�ي أوروبا، حيث تحقق س�ندات 
بقيم�ة تريليوني دوالر عوائد س�لبية. 
المصارف في القارة حريصة أيضاً على 

ركوب الموجة واالستفادة منها.
لكن حقيقة أن نصف أموال الشركات 
الناش�ئة الت�ي ُجمعت في ع�ام 2014 
كانت من أمريكا، وليس أوروبا، ُتظهر 
التح�ّدي. الممولون في لندن هم أفضل 
من حي�ث تصميم تداوالت المش�تقات 
المعق�دة وليس تنظيم طريقة معقولة 
بالحجم  المش�اريع  لتموي�ل أصح�اب 
المطل�وب. إذا كانت مهمة جونس�ون 
إلى نيويورك سُتس�اعد على تغيير هذا، 
فإنه يستحق هتافا قويا. لكنه سيكون 

جهدا كبيرا.
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سفينة بارما تواصل الغرق يف قاع األزمات
يتابع عشاق كرة القدم بصفة عامة 
والكالشيو بصفة خاصة أخبار نادي 
بارم�ا األخ�رة بمش�اعر مختلط�ة 
بالح�زن والح�رة يف ظ�ل اق�راب 
ن�ادي ايط�ايل عري�ق م�ن الوصول 
إىل طري�ق الالعودة بس�بب األزمات 
املالية الضخمة والتي ستس�دل عىل 
األرجح أسوأ مش�اهد النهاية لنادي 
كان�ت له صوالت وجوالت ال ُتنىس يف 
ايطاليا ووص�ل إىل منصات التتويج 

يف ايطاليا واوروبا عدة مرات.
بارما ال�ذي حقق لقب كأس ايطاليا 
3 م�رات وخ�ر لق�ب الس�كوديتو 
ال�ذي كان قريباً من�ه للمرة األوىل يف 
تاريخ�ه عام 1997 بف�ارق نقطتني 
فق�ط عن يوفنتوس العمالق بخالف 
امتالكه ألربعة ألقاب اوروبية بواقع 
لقب�ي كأس االتح�اد ولق�ب ألبطال 
االوروبية  للس�وبر  الكؤوس ولق�ب 
أصبح مهدداً باعالن افالس�ه بشكل 
رس�مي بعدما وصل�ت األزمة املالية 
الن�ادي  تاري�خ  يف  مس�توى  ألع�ىل 
واصبح هبوط�ه للدرجة الثانية عىل 

األقل امراً شبه مؤكداً.
األزم�ة ب�دأت تظه�ر مالمحه�ا مع 
نهاي�ة املوس�م امل�ايض وال�ذي قدم 
خالل�ه بارما مس�توى مميز ونجح 
يف انه�اء الدوري يف املركز الس�ادس 
والتأهل رس�مياً إىل بطول�ة الدوري 
تس�ديد  يف  فش�له  ان  إال  االوروب�ي 
بعض االلتزامات املالي�ة كان كفيالً 
بحرمان�ه م�ن املش�اركة االوروبية 
املرك�ز  وتصعي�د تورين�و صاح�ب 
إىل  باإلضاف�ة  بدي�اًل عن�ه  الس�ابع 
خصم نقطة م�ن رصيده قبل بداية 
املوس�م ليب�دأ بارما املوس�م برصيد 

س�الب نقطة وتبدأ معها األزمات يف 
الظهور.األزم�ة املالي�ة اثرت بش�دة 

عىل فريق بارما هذا املوسم فال يملك 
الفري�ق يف رصيده س�وى 10نقاط 

فق�ط بع�د م�رور 23 جول�ة م�ن 
الكالشيو يحتل بهم قاع الرتيب بال 

من�ازع وكانت الرضب�ة األقوى هو 
فش�له يف الحفاظ عىل العبيه بسبب 

ع�دم دفع رواتب جمي�ع العاملني يف 
النادي ومن ضمنهم الالعبني ففسخ 

كاس�انو عق�ده قبل ثالثة أس�ابيع 
بس�بب عدم حصوله ع�ىل راتبه منذ 
سبعة أش�هر كما عاد دي تشييل إىل 
يوفنتوس يف منتصف املوس�م بعدما 
اتف�ق النادي�ني عىل عدم اس�تكمال 
عقد االعارة وال�ذي كان ممتداً حتى 
نهاي�ة املوس�م وواف�ق باليت�ا ع�ىل 
االنضمام للميالن تاركاً سفينة بارما 
التي اصبح غرقها مؤكداً بالرغم من 
من�ح باقي الالعبني بقيادة لوكارييل 
قائ�د الفري�ق الن�ادي مهل�ة بضعة 
ايام للحصول عىل مستحقاتهم قبل 
اتخاذ اج�راء قانوني ضد النادي من 
خالل ش�كوى رس�مية التحاد الكرة 
االيطايل س�يكون من نتائجها خصم 
خمس�ة نق�اط اخ�رى م�ن رصي�د 

النادي يف الدوري.
بالرغ�م م�ن تغي�ر م�الك الن�ادي 
مرتني من�ذ بداية ع�ام 2015 إال ان 
املال�ك الجديد فش�ل يف تس�ديد احد 
االلتزام�ات الرضيبية قب�ل موعدها 
نهاية يوم االثنني املايض بالرغم من 
تأكيدات مدير النادي ان الدفع تم يف 
موعده ليتم الحجز عىل أربع حافالت 
يمتلكه�ا النادي العريق لتبقى ديون 
الن�ادي واملق�درة بما يق�رب من 96 
ملي�ون ي�ورو قابلة للزي�ادة بمرور 
الفوائ�د  بع�ض  وبإضاف�ة  الوق�ت 
ال�ذي  التس�ديد.النادي  يف  للتأخ�ر 
لعب له اس�ماءاً عريقة يف عالم كرة 
القدم مثل بوفون وتورام وكريس�بو 
واس�ريال  وكاناف�ارو  وف�رون 
وتوم�اس برول�ني واورتيج�ا اصبح 
يواجه شبح اللعب يف الدرجة الرابعة 
واألخرة مس�تقبالً يف حالة فشله يف 
تسوية ديونه واعالن افالسه بشكل 
رسمي وهو األمر الذي سيتم حسمه 

خالل االسابيع القليلة املقبلة.

المستقبل العراقي / وكاالت

هنري يقرتب من دخول عالـم التدريب عرب بوابة أرسنال

أف�ادت تقاري�ر صحفي�ة ب�أن ن�ادي 
أرس�نال عرض ع�ىل الفرن�ي تيري 

هن�ري فرصة لب�دء مش�واره التدريبي مع 
النادي خالل الف�رة املقبلة.صحيفة املرور 
الريطانية أكدت عىل أن نادي األرسنال عرض 
عىل العبه األس�بق تيري هنري فرصة تويل 

مس�ئولية تدريب قطاع الناش�ئني بالفريق، 
كخط�وة أوىل له يف مش�واره التدريبي بكرة 
القدم.وارتب�ط الفرني املخ�رضم بالعودة 
مج�دداً إىل ناديه األرس�نال، عق�ب مغادرته 

نادي نيويورك ريد بولز واعتزاله كرة القدم، 
ولكنه فضل أن يصبح ناقد ريايض يف محطة 
سكاي س�بورتس التليفزيونية.وعىل الرغم 
من ذل�ك، يمك�ن أن يتوىل هنري مس�ئولية 

إىل  باإلضاف�ة  األرس�نال،  ناش�ئي  تدري�ب 
مواصلة عمل�ه يف املحطة التليفزيونية، كما 
يفعل جاري نيفيل املدرب املساعد للمنتخب 
اإلنجلي�زي تح�ت قيادة روي هودجس�ون.

الجدي�ر بالذكر، أن تيري هنري أصبح أغىل 
محلل يف تاري�خ كرة الق�دم، حيث يتقاىض 
مبلغ 5 مليون يورو سنوياً يف عقد يمتد ملدة 

6 سنوات.

المستقبل العراقي/ وكاالت

نـاشـئـة الـشـعـلـة
يـتــوج ببطـولــة

الـعـراق 

"ال  برنام�ج  كش�ف   
قن�اة  يف  بورتري�ا" 

برشلونة "بي تي يف" عن 
أن ن�ادي برش�لونة بدأ 

يعمل من اآلن عىل 
لع�ام  صفقت�ني 
وهم�ا   ،2016

للظهر األيمن لنادي 
الرتغ�ايل  بورت�و 
دانيل�و والع�ب خ�ط 

وس�ط باير ليفركوزن 
األملاني الرس بيندر.

ووفق�اً لقن�اة "ب�ي تي يف" 
ف�إن رئيس برش�لونة جوس�يب 

ماريا بارتوميو يري�د تقديم كل من دانيلو 
وبين�در كورقت�ان رابحت�ان يف االنتخابات 
الرئاس�ية والتي س�تجرى بع�د نهاية هذا 

املوسم.
مؤخ�راً  دانيل�و  الرازي�يل  إرتب�ط  وق�د 
باإلنتقال إىل برش�لونة، ال�دويل الرازييل 
يعت�ر املرش�ح األب�رز لخالف�ة دان�ي 
ألفيس والذي س�ينتهي عق�ده يف 30 
يوني�و املقب�ل، وقد أظهر ن�ادي ريال 

مدريد هو اآلخر إهتمام 
للظفر بخدماته.

أخرى،  جه�ة  وم�ن 
مفاج�آة  ف�إن 
لالعب  ه�ي  بارتومي�و 
الرس  الوس�ط  خ�ط 
بيندر، األملاني )25 
يتواجد  لم  عاماً( 
املوندي�ال  يف 
األخر مع املانش�افت 
الع�ب  يعت�ر  وه�و 
إذ  خط وسط متكامل 
بإمكانه اللعب كإرتكاز 
وأيضاً كالعب خط وسط 

متقدم.
وكان ن�ادي أرس�نال ق�د أظه�ر 
إهتمام�اً للتوقي�ع معه،  س�يكون منافس 
البلوجرانا وس�يكون منافس ع�ىل هذه الصفقة 
والتي قد تصل قيمتها بني 25 و 30 مليون يورو.

ويري�د جوس�يب ماري�ا بارتوميو الدخ�ول بقوة 
قبل اإلنتخابات الرئاس�ية، رئيس برش�لونة يريد 
دم�ج دانيل�و وبيندر يف يناي�ر 2016 إذ أن عقوبة 
الفيفا لن تس�مح لهما باإلنضمام لقلعة الكامب 
ن�و يف صيف 2015 إال يف حالة وجود عفو من قبل 

الفيفا.

احتاد املالكمة يسمي وفده املشارك يف بطولة بلغاريابرشلونة حيدد اهدافه يف انتقاالت 2016

منتخب الرباعم الكروي يشارك يف بطولة الرؤيا اآلسيوية

مخسة فرسان يكثفون استعداداهتم
لبطولة اهلند

املقب�ل وف�د  الس�بت  ي�وم  يتوج�ه 
منتخبن�ا الوطن�ي للراع�م بكرة 
العربي�ة  اململك�ة  اىل  الق�دم 
الس�عودية للمشاركة يف مهرجان 
الرؤيا االسيوي الذي يستمر لغاية 
الثامن والعرشين من ش�هر شباط 
الج�اري .وق�ال املدير الفن�ي للمنتخب 

فيصل عزيز ان املش�اركة س�تمنحنا الرؤيا الواضحة 
عن ق�درات تل�ك املواهب الواع�دة التي ت�م انتقاءها 
بش�كل علمي ومهني وفق االمكانيات واملهارات التي 
يتمتع�ون به�ا وبالتايل س�يكون لدينا فرص�ة طيبة 
للوق�وف ع�ىل قدراته�م يف املهرج�ان الكب�ر لغرض 
مواصلة تطوير تلك القدرات لبناء قاعدة كروية صلبة 
نس�تطيع من خاللها رفد املنتخبات بنوعية جيدة من 

الالعبني املميزين  .
واض�اف املدير الفن�ي ملنتخب الراع�م ان الوفد الذي 

يراس�ه عادل كري�م يضم محمد عل�وان مديرا اداريا 
ورع�د كاظم مس�اعدا وهش�ام عيل مدرب�ا للحراس 
واحمد خصيف معالجا ومهيمن صباح رايض ومحمد 
خلي�ل اداريني باالضافة اىل ثمانية عرش العبا هم عيل 
جعفر وخال�د فريد وهاني محمد وعيل كاظم ومؤمل 
عب�اس وحس�ن مجيد ومنتظ�ر عبد االم�ر ومقتدى 
مثنى وحس�نني كريم ومحمد كريم واحمد عبد االمر 
وعباس عيل ورضا نارص ومحمد حسن ومؤمل صالح 

وعيل خالد وعمار غالب ومرتىض حسن .

يواصل خمسة فرس�ان يف فعالية التقاط 
اليومي�ة اس�تعدادا  األوت�اد تحضراته�م 
لبطول�ة الهند الدولية الت�ي تبدأ يف العارش 
لغاي�ة  وتس�تمر  املقب�ل  آذار  ش�هر  م�ن 
الخام�س عرش منه .وق�ال رئيس االتحاد 
املركزي للفروس�ية حيدر حسني الجمييل 
ان خمس�ة العب�ني س�يمثلون املنتخ�ب 
الوطن�ي يف البطول�ة ه�م أس�امة لواء 
بهلول وعيل بعنون وعبد الحميد رشيد 
وعبد الخالق اياد ومحمد مكلف تحت 

ارشاف املدير الفني للمنتخب جاسب جر .
وأشار الجمييل ان االتحاد امن جميع مقومات 
ومتطلب�ات نج�اح الفرس�ان يف بطول�ة الهند 
بغي�ة تحقيق نتائ�ج طيبة التق�ل نتيجة عما 
االس�تحقاقات  اغل�ب  يف  الفرس�ان  يحقق�ه 
الخارجي�ة الس�يما وان املنتخ�ب املتوج�ه اىل 
هن�اك يتمتع بخرة وافية تس�هم يف علو كعب 
الف�ارس العراق�ي لتحقيق املراك�ز األوىل التي 
تمكنه التواجد عىل منصة التتويج رغم تواجد 

منتخبات لديها تاريخ طويل يف اللعبة.
يذكر ان الوفد سيكون برئاسة أمني رس اتحاد 

الفروسية محمود حسني العامري .

البرصة ثالثًا يف بطولة آسيا
للتايكواندو

توج فريق البرصة للتايكواندو باملركز الثالث 
يف بطولة أس�يا التي اختتمت منافساتها يف 
العاصمة اإليرانية طهران  مطلع األس�بوع 

الحايل وبمشاركة أربعني ناديا .
وقال أمني رس االتحاد املركزي للعبة س�داد 
محم�د أن االتح�اد كان موفق�ا  يف اختي�ار 
ن�ادي البرصة لتمثيل البطول�ة ملا يتمتع به 
الالعب�ون م�ن ق�درات وإمكاني�ات مميزة 
مكنتهم من خوض غمار منافسات البطولة 

بنجاح .

وأضاف محمد  لقد شهدت  البطولة تنافسا 
قوي�ا ب�ني األندي�ة املش�اركة  ورغ�م ذل�ك 
اس�تطاع فريق الب�رصة أن يخطف األضواء 

بجدارة ويحصل عىل املركز الثالث .
مبينا أن الوفد تألف من حسني احمد رئيسا  
وض�م يف عضويت�ه ع�الء رشه�ان وصالح 
رسحان مدربني وأربع�ة العبني ثالثة منهم 
حصل�وا ع�ىل الوس�ام الفيض وهم جاس�م 
محم�د بوزن 54 كغم وحس�ني غازي بوزن 
63 كغ�م ومازن إس�ماعيل ب�وزن 80 كغم 
بينما احرز الالعب عدنان رشهان بوزن 74 

كغم من خطف الوسام الرونزي .

توج فريق الش�علة لالشبال والناش�ئني باملركز االول 

فرقي�ا  يف بطول�ة الع�راق للجوجيتس�و والك�وراش 

الت�ي اختتمت امس عىل القاع�ة التخصصية يف نادي 

الشباب الريايض .

وق�ال رئي�س اتح�اد اللعب�ة الدكتور مخلص حس�ن 

ان فري�ق الش�علة ت�وج باملركز االول فرقيا لالش�بال 

والناشئني ثم حل فريق الشباب ثانيا فيما كان املركز 

الثال�ث م�ن نصيب فريق البل�دي من بابل للناش�ئني 

وفريق ميسان لالشبال .

وزاد رئي�س االتح�اد ان تل�ك البطولة كان�ت متخمة 

باملواهب الواعدة الذين يعول عليهم كثرا يف املستقبل 

القري�ب للتواجد يف املنتخب�ات االول لتمثيل العراق يف 

االستحقاقات الخارجية املقبلة .

يذكر ان عرشة اندية شاركت يف البطولة وهي الشعلة 

والشباب والصناعة والتحدي وميسان والبلدي ودياىل 

والحسني والكاظمية والحدود باالضافة اىل منتخبات 

بابل وميسان ودياىل وبغداد الرصافة والكرخ .

أعلن االتحاد املركزي للمالكمة أس�ماء 
وفد منتخبن�ا الوطني لفئ�ة املتقدمني 
املش�ارك يف بطولة بلغاريا الدولية التي 
ستنطلق يف الثالث والعرشين من شهر 
شباط الجاري وتستمر لغاية األول من 

شهر آذار املقبل .
وقال أم�ني رس اتحاد اللعبة عبد الرضا 
عيل ان الوفد الذي يرأس�ه س�عيد عبد 
الحس�ني يضم عيل عبد الزهرة معالجا 
واحمد فلي�ح حكما وجهاز فني مؤلف 
م�ن جاس�م مش�ايل وحس�ني جاس�م 
واحمد عبد العباس باإلضافة اىل س�تة 
مالكمني هم عمار جبار حس�ن وكرار 
كاظ�م س�هم وزي�دون ط�ارق محمد 
واحم�د عبد الكريم احم�د وجعفر عبد 

الرضا وحسن عيل شاكر .
وتاب�ع عيل ان جمي�ع األم�ور اإلدارية 
ت�م  الوطن�ي ق�د  للمنتخ�ب  والفني�ة 
االنته�اء منه�ا وم�ا تبقى م�ن الوقت 
س�يكون مكرس�ا لزيادة الجهد الفني 
والبدن�ي ل�دى املالكمني الذي�ن قطعوا 
ش�وطا طويال يف االس�تعداد والتحضر 

املبكر للبطولة الدولية .
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امليزان

احلب يبدأ بالتابوت

احلليب يسبب التسوس
املحافظة عىل أسنان األطفال لها دور كبري 
يف املحافظة عىل صحتهم بش�كل عام كما 
لألهل دور محوري يف ذلك، وهناك 5 أخطاء 
يرتكبه�ا معظم األهايل يف ما يخص العناية 

بأسنان أطفالهم.
وأبرز تلك األخطاء الس�ماح ألطفال بغسل 
أس�نانهم بأنفس�هم قب�ل عم�ر الثمان�ي 

سنوات.
يف ح�ن ينص�ح األطب�اء األه�ل بمراقب�ة 
أطفاله�م أثن�اء غس�ل أس�نانهم إىل حن 
التأك�د أنه�م ق�ادرون عىل فع�ل ذلك دون 

مساعدة.

ومن العادات التي ترض أسنان األطفال هي 
رشب الحليب قبل النوم مبارشة، فالس�كر 
يف الحلي�ب وإن بق�ي عىل األس�نان طوال 

الليل يزيد نسبة اإلصابة بالتسوس.
ومن األخطاء الش�ائعة التي يرتكبها األهل 
ه�ي تجاهل أهمية زيارة طبيب األس�نان، 
يف حن أن أول زيارة لطبيب األس�نان يجب 
أن تك�ون عندما يبلغ الطفل عمر الس�نة، 

واملتابعة املستمرة كل ستة أشهر.
ولحماية أس�نان الطفل يجب الحرص عىل 
التفريش بع�د تناول األطعمة التي تحتوي 

السكر، بما يف ذلك الفواكه.

؟؟هل تعلم
ه�ل تعل�م أّن 100 ملي�ار خلّية يتك�ّون منها 

املخ البرشي؛ حيث تس�يطر ه�ذه الخاليا عىل 

األعصاب والعضالت وأجهزة الجسم األخرى .

هل تعلم أّن بيض�ة الّنعامة من أكرب البيض يف 

العال�م، وتزن ما يقارب 2 كيل�و غرام , ويبلغ 

س�مك قرشة الّنعامة ما يق�ارب 1.5 ميلمرت؛ 

بحيث يس�تطيع ش�خص وزنه 126.98 كيلو 

غ�رام أن يقف عىل البيضة دون أن تتكّس هل 

تعل�م أّن الّنحلة ترف�رف بجناحيها ما يقارب 

350 مرّة يف كّل ثانية.

هل تعل�م أّن الزواحف لها6000نوع يف العالم، 

والعناكب لها 73 أل�ف نوع يف العالم، و القمل 

له مايقارب 3 آالف ن�وع، والثدّيات لها 4600 

نوع عىل مس�توى العال�م والطيور لها 9 آالف 

نوع.

ه�ل تعلم أّن فم اإلنس�ان يفرز ح�وايل لرت من 

الّلعاب يومّياً.

كث�ريا ما يبحث العش�اق عن أس�اليب غري 
تقليدي�ة للتعبري عن مش�اعرهم، كما يلجأ 
ش�بان إىل طل�ب ي�د رشيكة الحي�اة بطرق 
اس�تعراضية جذاب�ة وغريب�ة. وم�ن هذه 

الغرائب عقد قران يف التوابيت.. يف تايالند.
فق�د احتفل بعض العرس�ان الج�دد يف أحد 
املعابد البوذي�ة يف إحدى املقاطعات القريبة 
من العاصمة بانكوك بإتمام طقوس الزواج 
يف توابي�ت، وذل�ك بمباركة رهب�ان بوذين 
ارشف�وا ع�ىل مراس�م ال�زواج وطقوس�ه 

الغريبة.

فق�د تب�ادل كل عريس مع عروس�ه قس�م 
الح�ب والوف�اء يف التوابي�ت، يف حالة زواج 
ُتضاف إىل سلس�لة طويلة م�ن حاالت عقد 
الق�ران الغريب�ة، مثل أن يج�ري ذلك تحت 
امل�اء، أو ع�ىل قم�م الجبال، أو ال�زواج عىل 
طريقة زومبي املستوحاة من أفالم الرعب.

ثمة مقولة روس�ية تعرب عن قوة الحب بن 
عاش�قن وهي أن »ه�ذا الح�ب يجمعهما 
حتى الق�رب«. لكن يبدو أن ه�ذه املقولة يف 
طريقه�ا إىل أن تأخ�ذ معنى آخ�ر يف تايالند 

لتصبح.. الحب يبدأ من القرب.

عندما يتعلق األم�ر يف بعض اإلتصاالت املهمة 
يف حياتك اليومية يج�ب عليك التفاعل وزيادة 
الق�درة يف الجان�ب املهني�ة والعاطفية ويجب 
علي�ك التضحية من أجل الرشي�ك والدفاع عن 
حقوقها وال ترتك بعض االمور املهمة ان تسري 

بعكسك  .

س�وف تكون الثور لديها قدرة جميلة للتفكري 
بعم�ق م�ع اآلخري�ن لتك�ون ق�ادرة عىل حل 

املشكلة يف أفضل طريقة ممكنة. 
يج�ب علي�ك إحي�اء املحادث�ات القديم�ة مع 

زمالئك أو تحديد موعد للتحدث مع مديرك.

الكلم�ات واألفع�ال جي�دة جدا لك ه�ذه األيام. 
واليوم هو جيد لخطوات فعالة. تستطيع تعزيز 
وإحياء عملك، واجراء محادثات وإعادة تسجيل 
الوثائق. وسيكون من املفيد لك أن تكون عنرصاً 
فع�االً وتبهر األخرين بأف�كارك وعملك الجميل 

حاول اإلبتعاد عن الروتن اليومي.

التغي�ريات التي تؤثر أس�اس الحياة للسطان 
يج�ب أن تناق�ش. وبع�ض الح�االت ال بد من 
مناقش�ته أكث�ر من م�رة. هذا هو ي�وم رائع 
للتح�دث مع أفراد األرسة لها ع�ىل أن تتفاعل 
عىل ق�دم املس�اواة والحفاظ ع�ىل رغبتكم يف 

الهيمنة تحت السيطرة.

ه�ذا ه�و ي�وم رائ�ع لالجتماع�ات، وتب�ادل 
املعلوم�ات والس�فر. س�وف تمت�ص بسعة 
بيانات جديدة وإذا لزم األمر بالتس�اوي تتغري 

بسعة وجهات نظركم. 
ف�إن بع�ض الليون�ز أداء برباع�ة كوس�طاء 

واالستشارين التقنين.

ملحق�ات  الكتس�اب  مناس�بة  ه�و  الي�وم 
الكمبيوتر، ووس�ائل االتصال، والكتب واألدلة 
واملع�دات وااللكرتوني�ات. وينص�ح ل�ك لعدم 
امل�ايل  الوض�ع  املاكي�اج.  منتج�ات  أي  رشاء 
العذراء هو الحصول ع�ىل أفضل وذلك بفضل 

لفي التواصل ومن الود والفكر.

ب�رج امليزان هو ناجح يف بع�ض األمور، ولكن 
يف حاالت أخرى نجاح مشكوك فيها. ويتوقف 
االختي�ار ع�ىل الطاب�ع الخ�اص ب�ك واملزاج. 
واالحتياج�ات األساس�ية التي ه�ي يف الوقت 
الحارض أهمية بالنس�بة لك تلعب دورا هاما: 

عىل سبيل املثال.

هذا ي�وم جيد الج�راء محادث�ات خاصة. ق�د تكون 
املراس�الت التجاري�ة ع�رب اإلنرتنت مكثف ج�دا. قد 
تستدعي القضايا املحلية ذات الصلة ملناقشة مكثفة 
عىل حد س�واء. وهذا هو أيضا وقت مناس�ب اللذاتي 
دراسة. لديك فرصة لوضع االصبع عىل مجمع مخفي 

الناجمة عن بعض األحداث من أيام طفولتك.

ويوىص القوس لتأجيل رشاء أش�ياء: التسع 
يمك�ن أن ي�ؤدي إىل الحص�ول ع�ىل املنتجات 
املعيب�ة أو الت�ي ال لزوم لها. املعام�الت املالية 
التجارية ليست مستحسنة، إما. إذا كان هناك 
يشء يف هذا املجال يجب معالجتها عىل الفور، 

اتخاذ قرار مؤقت يف الوقت الراهن.

خط�ط الجدي يدركون جزئي�ا فقط. قد كنت 
تشعر بخيبة أمل أن أعز آمالك لن تتحقق )عىل 
س�بيل املثال، أن�ت لن تقيم الت�وازن الصحيح 
بينك وبن ش�خص آخر(. شخص تحبه حقا، 
وال�ذي كنت ترغب يف التعاون بش�كل وثيق يف 

املستقبل قد ال مثلك عىل اإلطالق.

الدلو “الورقة الرابح�ة اليوم هو الفكر فريدة 
من نوعها. وسوف تساعدك عىل دراسة جيدة 
بصورة اس�تثنائية وسهولة تأسيس اتصاالت 
بم�ا فيها األجنبية. قد تظه�ر الفائدة يف اتخاذ 
نفس املس�ار مرة أخرى من أج�ل فهم أفضل 

موضوع.

هي س�بب معظم مش�اكل اليوم من قبل عدم 
رغب�ة الح�وت “أو ع�دم الق�درة ع�ىل اتخ�اذ 
اآلخري�ن بعن االعتب�ار. أنه س�وف يكون من 
الصع�ب علي�ك أن تتفاعل مع الن�اس إذا كنت 
تعتقد رأيك أن يكون ألحد الحق الوحيد ووضع 

احتياجاتك فوق الجميع آخر.

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

مستشفى 5 نجوم للصقور
يف بعض األحيان حتى أرشس الطيور الجارحة 
تحتاج إىل القليل من الراحة واالسرتخاء، وهذه 
كانت الفكرة من مستشفى أبوظبي للصقور، 

أكرب مستشفى من نوعه يف العالم. 
يحت�وي هذا املستش�فى، ال�ذي يفت�ح أبوابه 
ع�ىل م�دار الس�اعة، وح�دة للعناي�ة املركزة، 
وقس�ما للتصوي�ر باألش�عة الس�ينية، وغرفا 
خاصة للصقور املصاب�ة بأمراض معدية مثل 
انفلون�زا الطي�ور أو الج�دري، كم�ا أن جميع 
مرافقه مكيفة مركزيا. ويستقبل املستشفى، 
ال�ذي افتتح يف ع�ام 1999، الطيور من كل من 
اإلم�ارات ومنطقة الخليج، بم�ا يف ذلك اململكة 

العربية الس�عودية وقط�ر والكويت، ويتعامل 
س�نويا م�ع ما يزي�د عن 9 آالف ط�ري، ووصل 
ع�دد الطيور، الت�ي تعامل معها من�ذ افتتاحه 
حوايل 67 أل�ف طري. وبحس�ب صحيفة »دييل 
مي�ل« الربيطانية، التي ن�رشت تقريرا مصورا 
عن هذا املستشفى، فإنه يقوم أيضا بالحفاظ 
عىل األنواع املهددة باالنقراض، من خالل زيادة 
أعدادها يف وحدة تفريخ خاصة، قبل أن يعيدها 
الصحيف�ة  وأش�ارت  األصلي�ة.  مواطنه�ا  إىل 
الربيطاني�ة إن�ه وحتى اآلن تم إع�ادة أكثر من 
13 ألف صقر مرة أخ�رى إىل مواطنها األصلية 

يف باكستان وإيران وكازاخستان.

عارضة ازياء بساق صناعية
ش�اركت يوك�و س�اتو، التي 
برتت ساقها منذ سبع سنوات، 
يف حف�ل لع�رض األزي�اء يوم 
عي�د الحب يف الياب�ان، وقالت  
»ه�ديف األس�ايس ه�و تغي�ري 
صورة أن اإلعاقة مسألة تثري 

الشفقة«.
وأضاف�ت س�اتو، البالغة من 
العمر 33 عام�ا، وهي ترتدي 
تن�ورة قص�رية تكش�ف ع�ن 
س�اق صناعية مزدانة بصور 
اليد  الك�رز وم�راوح  لزه�ور 

الياباني�ة التقليدي�ة املذهب�ة 
»أري�د أن أوض�ح أن األجهزة 
الصناعي�ة يمك�ن أن تك�ون 

مبهجة وبديعة أيضا«.
وتابع�ت »س�يكون رائع�ا إذا 
ش�عر الن�اس ب�أن األجه�زة 
التعويضي�ة يمك�ن أن تكون 

أدوات للموضة«.
وأع�د أوزيو وورش�ته - وهي 
ج�زء من هيئ�ة أنش�أت عام 
املصاب�ن  ملس�اعدة   1932
الحديدية  الس�كك  من عم�ال 

- األجه�زة التعويضي�ة لنحو 
س�بعة آالف ش�خص، منه�م 
من يشاركون يف أوملبياد ذوي 

االحتياجات الخاصة.
وأس�س أوزي�و أيض�ا نادي�ا 
رياضي�ا ملس�اعدة م�ن برتت 
أطرافهم للتدريب عىل خوض 
وشارك  الرياضية،  املسابقات 
الفوتوغ�رايف  املص�ور  م�ع 
تاكاواوتيش يف إعداد مجموعة 
م�ن الص�ور تضم 11 ش�ابة 

ممن فقدن ساقا.

بدون تعليق

طبق اليوم

افـقـي

عـامـوي

1 – من أعمال فرقة كركال –
 2 – ماء باألجنبية – اإلسم األول لزعيم 

صيني راحل –
 3 – هدأ املركب يف املرفأ – سلسلة دبال 

أوروبية – 
4 – أس�م مركبة فضائية – نص تيبت  

5 – عملة أسيوية – حرف مكرر –
 6 – من بطاح الس�عودية – من طرق 

إنضاج الطعام -  عكسها شعور –
 7 – حبيب الش�عراء – قلب عىل رأسه  

8 – للندبة – يطيب –
 9 – أحد األديان السماوية – ظهر .

1 – الجبل الذي كلّم الله عليه موىس –
 2 – مدينة أمريكية –

 3 – حرب – األسم األول ملطربة لبنانية 
–

 4 – حي�وان أليف – يبرص »مجزومة« 
–

 5 – مدينة مقدسة –
 6 – عكسها يرنم –

 7 – كرب وترعرع – رقد –
 8 – روائي وشاعر أسكتلندي –

 9 – ممثل فرنيس شهري يف الخمسينات 
بأفالم الفروسية والسيف والرتس .

سـودوكـو

زيت نباتي كانوال - 4 مالعق كبرية
بصل حجم متوسط مفروم فرماً ناعماً - 1

فطر معلّب - 450 غرام
بيض حجم متوّسط - 3

كريمة قليلة الدسم - 200 ملل
جوزة الطيب - ربع ملعقة صغرية

فلفل أسود - ربع ملعقة صغرية
ملح - نصف ملعقة صغرية

جبن أصفر قليل الدسم مبشور - كوب
دقيق أسمر - كوبان

ماء - نصف كوب
رذاذ زيت

طريقة العمل
1- يف وع�اء، أخلط�ي الدقيق األس�مر وامللح 
واس�كبي زي�ت الكان�وال وامل�اء تدريجياً مع 
الدع�ك جي�داً حت�ى تحص�يل ع�ىل عجين�ة 

متماسكة.
2- غّط�ي الوع�اء واتركيه جانب�اً لحواىل 20 

دقيقة.
3- مدّي العجينة عىل سماكة سم واحد.

4- ريّش صيني�ة غ�ري الصق�ة ب�رذاذ الزي�ت 
وضعي العجينة يف داخلها.

5- ريّش مق�الة غري الصق�ة بالقليل من رذاذ 
الزيت وحّميها عىل حرارة متوّسطة.

6- أضيف�ي إليه�ا البص�ل وقلّب�ي م�ن وقت 
إىل آخ�ر حتى يتغ�ري لون املكعب�ات ثّم زيدي 

الفطر.
7- يف وعاء، أخفقي الكريمة مع البيض ورشة 

من امللح والفلفل األسود وجوزة الطيب.
8- أس�كبي املزيج فوق البص�ل واتركيه عىل 

النار حتىتعيل املكوّنات.
9- أس�كبي الحش�وة فوق العجين�ة وانثري 

الجبن عىل الوج بالتساوي.
10- إخب�زي الكي�ش يف فرن محّمى مس�بقاً 

عىل حرارة متوّسطة لحواىل 20 دقيقة.

كيش بالفطر

معلومات  عامة
فوائد الصنوبر

تعد حبوب الصنوبر من أش�هى املك�سات وألذها، 
واالعىل سعراً بينها، تالئمه املناطق الباردة واملعتدلة، 
وينترش يف ال�دول العربية ومنها، لبنان وفلس�طن 
ورشق آسيا وايطاليا، وتكثر استعماالته يف املطابخ 

الرشقية واإليطالية، 
يحت�وي الصنوب�ر عىل مع�ادن وألي�اف وبروتينات 
 ،A,C,D,B3 وفيتامين�ات عدي�دة منه�ا، فيتام�ن

والكالسيوم، والصوديوم، والحديد، واملغنيزيوم.
اليك بعض فوائده من الفتى :

1. يق�وي مناعة الجس�م، ويعمل ع�ىل نمو العظام 
ويقيه�ا من األم�راض الحتوائه�ا ع�ىل فيتامينات 

.C,D
2. يس�اعد يف انقاص الوزن ملن يتبع حمية غذائية، 

ألنها تعطي شعوراً بالشبع.
3. يحس�ن عمل الجه�از العصبي، وينظ�م الخاليا 

العصبية يف الجسم.
4. يساعد يف خفض نس�بة الكوليستريول الضار يف 

الجسم واملحافظة عىل النافع منه.
5. ي�سع امتصاص الكالس�يوم للجس�م الحتوائه 

.Dعىل الدهون غري املشبعة النافعة وفيتامن
6. يعم�ل ع�ىل حماية القل�ب والحد م�ن االمراض 

القلبية والجلطات وتصلب الرشاين.



07709670606
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ألف مرت من الكتب والشقاق!
ات امض���اء

محمد مظلوم

فكرة ، وسؤال .. ؟
مس���احة لل���رأي

كل شئ يف الحياة يتغري..ال شئ ثابت 
كل شئ يف الحياة يتغري - خاصة هذا العرص بالذات - حصل فيه 
قفزات وتطورات رسيعة غري مس�بوقة من ثورات وتغيري وتجديد 
وتطورمس�تمرعىل كل األصعدة - أرضاً وفضاًء وما تحت األرض - 

إالّ قواعد اللغة العربية !
» نحوه�ا ورصفها » بقيت كما ه�ي ثابتة ال تخضع للمتغريات 

والتحديثات , , مخالفة ..!
الفعل واالسم .. والفاعل واملفعول به

الجر واملجرور ... 
الصف�ة واملوص�وف والنعت والتميي�ز.. ظرف امل�كان والزمان 
والجن�اس والطباق وال التعري�ف والعلة واملعل�ول وقواعد الهمزة 
والياء والتاء الطويلة والقصرية وواو الجمع واملثنى ونون النسوة 

إياك�م تنس�وا .. أدوات وح�روف النص�ب والجزم وم�اذا تعمل 
بالحروف وبالحركات وال تنس�وا حروف الج�ر » التي تجر الجمار 
» واملج�رور واملن�ادى والتعّج�ب وأخ�وات كان .. املبت�دأ والخ�ر 
الكناية وأس�ماء الجمل اإلعرتاضية - وأساسية وأخريا وليس اّخراً 
إذا ناديت�م أح�داً من الناس يا ف�ان اتقنوا اللفظ ي�ا املنادى اتقنوا 
الحركات والفواصل والنقط وال تنس�وا عامة اإلستفهام والتعجب 

والنقطتني والنقطة عىل السطروووو ...... 
جمل�ة اعرتاضي�ة .. ال محل لها من اإلع�راب الجناس والطباق 
والبح�ور والق�وايف والج�داول واإلماء وحص�ة اإلنش�اء والتعبري 
واإلعراب وال�وزن والقافية واملقدمة والع�رض .. يا إلهي ماذا بعد 

من قواعد تجعلنا ال نحيد عن سّكتها ورصامتها وجاذبيتها !؟ 
هل س�يأتي عرص وتس�تغني الش�عوب عن لغاته�ا وقواعدها 
وتتف�����اه�م باإلش�ارات أو » الوَم������ا الوم�ى »والحركات 

واألرقام من يعلم ...!!؟؟
واألرواح ربما !؟ 

هل س�تغيب وتندثر لغتنا كما اندثرت ونهبت واقتلعت شعوبنا 
ومكتباتن�ا ومتاحفنا وأس�واقنا وأحياؤنا وتغ�ريات خارطة بادنا 

وأوطاننا من يعلم 
سؤال مرشوع 

سابق ألوانه لكن الكاتب يسترشف دائماً خطوات غري مرئية 
س�ؤال مرشوع , كل الثورات التي حصلت يف التاريخ والعالم لم 
تغري م�ن قواعد اللغات عجبا فهي ثابتة مثبت�ة متينة ال تزعزعها 
ه�زات الش�عوب » التس�ونامية » وال رياح التغي�ري العربية - التي 
حولوه�ا وأجهض�وا أهدافها كما تخدم بقاء األس�د وإرهابه حتى 

فناء البرشية 
هل س�يأتي عرص وتس�تغني الش�عوب عن لغاته�ا وقواعدها 
الجافة - أو املوسيقية , التي تضبط كامنا وحديثنا وكتابتناوكتبنا 
وإعامنا .. يتبادر لذهني هذا السؤال الغريب فكل شئ يف حارضنا 

أصبح غريباً عجيباً......
سؤال مرشوع ؟

كان اس�ُمُه »س�وق الرساي« منذ عرفته نهاية السبعينات، رغم أنه 
يف ذلك الوقت تقريباً جرت تس�ميته ب�»ش�ارع املتنب�ي« بعدما انتصب 
ع�ىل نهر دجلة، قريباً م�ن املكتبة الوطنية، تمث�اٌل »للكويفّ املارق« من 
ات محمد غني حكمت مع أنه ال يوجد يف سرية ضجيع »دير  أعمال النحَّ
العاقول« ما يش�ري إىل أن�ه دخل بغداد مرًَّة، ولم نقرأ له ش�عراً فيها وال 
يف لياليها. كان الطرُف النهريُّ للش�ارع، يضمُّ مبنى »القش�لة � الثكنة 
العثماني�ة« ومجم�ع املحاك�م املدني�ة، ومقه�ى الس�رتاحة املتنازعني 
والقضاة واملحامني، وطاوالت للعرضحالچية )كتاب العرائض ومتابعي 
الدعوات والنزاعات املدنية( وس�وقاً لبيع القرطاسية واملداد الذي كتبت 
ب�ه محاجج�ات نزاع�ات طويلة قب�ل أن تق�دََّم ملجمع املحاكم بش�تى 
اختصاصاتها. كلُّ هذا اختزل بزقاق منرسب عن شارع الرشيد، الشارع 
ال�ذي وصفه جرا بالضيق يف روايته »صيادون يف ش�ارع ضيق«. زقاق 
يموُج بالبرش بني »الرش�يد« و»دجلة« بني »الثكنة العثمانية القديمة« 
واملكتب�ة الوطني�ة، ب�ني »القيرصي�ة« ومقه�ى »الش�اهبندر« وهذه 
التقس�يمات يف األمكنة، ليست مس�افة مكانية فحسب، وإنما مسافة 
ب�ني جماعة وأخرى! يف س�نوات الحصار، وبعد حري�ق مكتبة »املثنى« 
نهاية األلفية املاضية، وشيوع ثقافة االستنساخ، عاد الشارع/ الزقاق 
للواجهة من جديد، أضاء التمثال وخبا »الرساي«. توقفت ساعة القشلة 
الضخم�ة، ونامت أبواق الجنود، وتخلَّت املحاكم عن املزيد من النزاعات 
املدنية، بينما استيقظت بس�طات الكتب، وشاعت الطبعات املقرصنة، 
وغدا الشارع محجَّ املثقفني األسبوعي يف ُجمعتهم، َصاتهم وِصاتهم. 
إنه ش�ارع الثقافة العراقية بالعبارات الحميمة كصيف بغداد، وعبارات 
النميمة املوروثة عن إرث باد الشقاق، حيث دجلة عىل بعد بضعة أمتار 
ه والنَّ�دى« كما يقول الجواهري، ال�ذي ُوِضَع له تمثال  »ُيرسُف يف ش�حِّ
يقرتب يف تكوينه من الكاريكاتور. هو الهامُش يف عطلة املتن وعطالته، 
هام�ُش التم�رُّد وال�ردَّة الرضورية يف زم�ن األصولية حي�ث للمثقفني 
برملانه�م املفتوح بني تماثيل من حجر أس�ود، وأرصفة من كتب بنكهة 

مختلفة يف زمن الطوائف!
والش�ارع، بهويت�ه الحالية، ليس ج�زءاً حيوياً من ذاك�رة مثقفي 
املنفى، فهو من رضورات مرحلتي، الحصار واالحتال، ربما باس�تثناء 

صوت الغناء السبعيني القادم من مكتبة »كريم حنش« يف القيرصية!
اً عىل رصيفي ه�ذا الزقاق  املنفي�ون وإن احتل�ت كتبهم حي�زاً مهمَّ
البغ�دادي الضيق! إال أنهم حني يحرضون يف زيارة ما، يمرون يف الزقاق 
كطي�ور عابرة لي�س لها رسبها وال تجد أعشاش�ها، وإْن كثرت حولهم 
صحبة مش�بوهة، فهم ليس�وا م�ن »جماعات« امل�كان وال ينبغي لهم. 
كتبهم كتبت لعراق آخر وعن أزمنة أخرى، لذا فهم ال يتعرَُّفون تماماً إىل 
تل�ك الخرائط الغامضة، إىل املكان وجماعاته املس�تحدثة يف عراق ثقايف 
ملتب�س يمثل الش�ارع أوضح ص�ورة تقريببة له. ألف مرت م�ن الُكتِب 
واملح�اورات املبثوثة، تلخص ِش�قاق النُّخب وضفاف الن�زاع يف العراق، 
فاألم�ر يف ش�ارع املتنب�ي ال يتعل�ق بكت�اب، لكنَّه حكاية ب�ني رصيف، 
وضفة نهر وبينهما وقائع ملعركة ستظلُّ ُمحتدمة يف العراق، بني الثكنة 

واملكتبة. فؤاد حسونكـاريكـاتـير

مريم نجمه 

وج��وه ت��ف�ت��ق��د ل�ل��دفء
     المستقبل العراقي/متابعة

 تف�رض علين�ا الحي�اة باس�تمرار 
وجوه�ا كث�رية تعي�ش معن�ا وتمتزج 
بحكاياتن�ا لدرج�ة أنها تقاس�منا أدق 
تفاصيله�ا وم�ع ذلك نح�اول جاهدين 
البح�ث عن ذلك العمق الذي يضفي عىل 
عاقتنا بهم شيئا من الدفء واملصداقية، 
لكن ب�دون جدوى ربم�ا ألننا نرص عىل 
أن نتخطاهم مقررين طمس ذكرياتهم 
لألبد وننىس أنهم أصبحوا جزءا أساسيا 
من عاملنا ال نستطيع تجاوزه أو التحرر 
من�ه حتى وإن كان هناك ش�عور خفي 
بداخلنا يس�تنزفنا يل�ح علينا أن نقطع 

صلتنا بهم.
قد نك�ون جميعا عاجزين عن إيجاد 
ترير لاحتفاظ بعاقات تفتقد أساسا 
للح�ب وال�دفء، إال أن وضوحهم معنا 
يجعلن�ا نلم�س م�دى قبحه�م وم�دى 
األطم�اع الت�ي ترتك�ز عليه�ا قيمهم، 
فأخاقه�م ما تزال هش�ة ال تس�تطيع 
مقاومة املغريات م�ن حولها، لذا تقرر 
التن�ازل ع�ن إنس�انيتها لعله�ا تصبح 
ق�ادرة ع�ىل مج�اراة الحي�اة والتأقل�م 
م�ع قس�وتها. تل�ك الوج�وه تحدي�دا 
نتعاي�ش معها لف�رتات طويل�ة لكنها 
من املس�تحيل أن تش�بهنا أو تتش�ارك 

معن�ا بكيفية تعاطين�ا مع الواق�ع أياً 
كانت مامح�ه مع هؤالء فقط نقرر أن 
نكون س�طحيني بمش�اعرنا رغم أنهم 
يملك�ون حق الت�رصف بحياتن�ا كوننا 
نخضع لس�يطرتهم الكاملة التي تتيح 
له�م املج�ال لريس�موا حياتن�ا كيفم�ا 
ش�اؤوا بدون أن يفكروا حتى بالرجوع 
إلين�ا نح�اول أن نبح�ث عن القواس�م 
املشرتكة بيننا لنقيم مدى عمق العاقة 

الت�ي تجمعن�ا، لكنن�ا نصط�دم هناك 
بج�دار الحقيقة ال�ذي يتعم�د تذكرينا 
ب�أن وجوده�م يف أدق التفاصي�ل التي 
نعيشها هو أمر إجباري وليس اختياريا 
نتألم لذلك كثريا، لكن الغريب أننا نعاود 
التفتيش ع�ن األمل الذي كنا نس�تمده 
من أن�اس يتمنون س�عادتنا ويحملون 
لنا دائما الحب وال�دفء واالنتماء حتى 
وإن فرقتنا املمرات الضيقة املمتدة تلك 

والتي من الصع�ب أن تجمعنا بهم مرة 
أخرى.

نس�رتق أحيانا لحظات قليلة قادرة 
ع�ىل اس�تعادة بع�ض الذكري�ات التي 
لنس�تطيع  امل�ايض  أدراج  اس�تقرت يف 
اس�تدعاءها كلما شعرنا بقسوة الحياة 
املش�اعر  ال�ذي يخت�زل كل  وبالوج�ع 
املتناقض�ة التي نأبى أن نعيش�ها ومع 
ذلك نعيش�ها ُمرغمني ال نملك حتى حق 

االختي�ار الذي م�ن املمك�ن أن ينصفنا 
أو ع�ىل األق�ل يمنحن�ا رشف املحاول�ة 
لعلن�ا  اختياراتن�ا  مس�ؤولية  لتحم�ل 
نتحرر من فكرة إلق�اء اللوم عىل القدر 
حينما يتضاعف حج�م خيباتنا ويزداد 
احتياجنا للترير الذي دائما ما يخرجنا 
من دوامة االتهام�ات تلك والتي تقلقنا 
وربما تفقدنا الرغبة يف استحداث حياة 
جدي�دة تختلف كليا عن الحياة التي كنا 

نعيشها من قبل نقرر أن نعيد حساباتنا 
يف طريقة التعاطي مع أولئك األشخاص 
الذين م�ن الصع�ب أن نقاطعهم مهما 

كانت األسباب ملحة.
نح�رص جيدا عىل إبقاء عاقتنا بهم 
متماسكة من الخارج لنتجاوز ضجيج 
الثرثرة الفارغة محملني أنفس�نا أعباء 
جديدة تفوق قدرتها عىل االحتمال لكننا 
نغري حتما شكل مشاعرنا لتنسجم مع 
طبيعتهم القاسية الس�طحية املفتقرة 
الت�ي  الصادق�ة  الحقيقي�ة  للمحب�ة 
يجهلونه�ا تماما بل ربم�ا لم يختروها 

يوما ما.
لذلك نرشع يف اس�تبدال باقة الزهور 
الت�ي عمدن�ا تقديمه�ا للط�رف اآلخ�ر 
م�ع كل املحادث�ات الت�ي كان�ت تجري 
بيننا لتح�ل مكانها الح�دود والحواجز 
والخط�وط فنبتع�د كث�ريا لننع�زل بما 
نفك�ر به أو حت�ى نؤمن ب�ه نبقى عىل 
تواص�ل معهم لك�ن ب�دون أن تتقارب 
أرواحنا ح�د االلتصاق، نعتقد أن قلوبنا 
ما ت�زال ق�ادرة عىل أن تتقاس�م الحب 
معهم من جديد ونن�ىس أنهم عاجزون 
تماما عن اس�تحضار لحظ�ة حقيقية 
يس�ودها الحب والدفء وأش�ياء أخرى 
افتقدناه�ا بس�بب خضوعن�ا لقس�وة 

الظ�روف املحيط�ة بن�ا.

ذك�رت تقاري�ر إخباري�ة الثاث�اء أن مولودا 
وضعت�ه أم�ه داخل مرح�اض يف أح�د القطارات 
الهندي�ة، انزلق من فتحة املرحاض ليس�قط عىل 

القضبان، دون أن يصاب 
بأذى.

صحيف�ة  وأف�ادت 
“ن�اي دني�ا” بأن س�يدة 
تس�افر  كان�ت  حب�ىل 
والي�ة  يف  أرسته�ا  م�ع 
يف  الواقع�ة  راجاس�تان 
شمال غرب الباد، عندما 
شعرت بآالم الوضع بينما 
كانت يف القطار. وأوضح 
الس�يدة 22  أن  التقري�ر 

عام�ا، ذهبت إىل الحم�ام ووضع�ت مولودها ثم 
فقدت الوع�ي.وكان القطار متوقف�ا أثناء وضع 
األم ملولوده�ا، إالّ أن�ه تحرك فيما بع�د ليصل إىل 
بل�دة هانومانج�ار )عىل 
بعد نح�و 13 كيلومرتا(، 
أقاربها  وجده�ا  عندم�ا 
مغش�يا عليها، ثم طلبوا 
املس�اعدة.وأفادت  له�ا 
الهندي�ة  األنب�اء  وكال�ة 
اآلسيوية بأن املولود ظل 
ع�ىل القضبان لس�اعات 
أح�د  أن رآه ح�ارس  إىل 
املخ�ازن القريب�ة بعدما 

سمع بكاءه.

ألنه طم�وح وصاح�ب ذائقة جمالي�ة عاليه انح�از للجمال 
واخت�ار ان يرصد حركة الناس واالش�ياءوالحياة ووجوه الناس 
فاخت�ار الكام�ريا س�احا يوثق 
به�ا وبعد ان تمكن م�ن أدواته 
افتتح اس�تديو هذا هو الشاب 
عبد الحمي�د مؤيد الطائي الذي 
غدا الي�وم اكثرتماس�ا بمهنته 
ليضيف كل يوم جديد من اإلبداع 
عىل طريق التصوير الفوتغرايف 
باحرتاف عال وبهذه املناس�بة 
يب�ارك الس�يد صادق ش�ناوه 
ثامر للطائي مش�واره يف حقل 
التص���وي�ر ويتمن�ى له دوام 

التألق والنجاح .

فتاة تؤدي رقصة 
ع�ىل وقع موس�يقى 
السامبا يف كرنفال ريو 
دي جانريو يف الرازيل 
الس�بت.  انطلق  الذي 
الكرنفال  هذا  ويعتر 
أك�ر ع�رض فن�ي يف 
اإلطاق  ع�ىل  العال�م 
ري�و  أه�ل  ويس�ميه 
راقصة  حفل�ة  “أكر 
عىل وجه البس�يطة” 
ويح�رضه يف الع�ادة 
أكثر من نصف مليون 

شخص.

كرنفال ريو دي جانريو عىل إيقاعات السامبامبارك طموح الطائيمولود ينجو من املوت


