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االف مقاتل من المارينز بانتظار صفقة

      المستقبل العراقي / خاص

وص�ل نح�و 10 آالف جن�دي م�ن ق�ّوات المارين�ز األميركية إل�ى األراضي 
الكويتية، وهؤالء يقومون بالتدّرب كل يوم على عمليات التدّخل السريع وحرب 
الش�وارع، لك�ن اإلدارة األميركية حّت�ى اآلن لم تعلن صراحة عن س�بب تواجه 
هؤالء إلى جانب األراضي المتاخمة للعراق، لكن معلومات تس�ّربت ُتفيد بتجيز 
المقاتلين من أجل معركة الموصل التي أثارت جداالً واسعاً بعد ان كشفت وزارة 

الدفاع األميركية »البنتاغون« مخططها العسكري.
وتتساءل مصادر سياس�ية رفيعة عن ارتباط زيارة رئيس المجلس الوزراء 
حيدر العبادي إلى واش�نطن للقاء أوباما به�ذه القّوات، وإذا ما كانت ُتخفي أي 

صفقة أميركية للضغط على بغداد.
وقال�ت المصادر، في حدي�ث ل�«المس�تقبل العراق�ي« أن اإلدارة األميركية 
س�تطرح عل�ى العبادي في ح�ال إذا ما أراد اس�تعادة الموص�ل وتكريت وطرد 

داعش فإن عليه القبول بجملة من الشروط االمريكية«.
ووفقاً للمصار، فإن في مقدمة الش�روط »القبول بالحل االمريكي القاضي 
بإقامة االقليم على خلفية كالم امريكي في السر يقول ان )داعش( دخلت العراق 
ف�ي ظ�ل دولة مركزية ورئيس وزراء اش�تغل عل�ى النظام المرك�زي وانهارت 
الدول�ة في ثالث مناطق مهمة في العراق وال يطردها بالتالي من هذه المناطق 

اال )النظام الفيدرالي(«.
وأش�ارت المص�ادر إل�ى أن واش�نطن تعتبر »خي�ار الفيدرالية يعيد للس�نة 
حقوقهم ف�ي المياه والموارد الغازي�ة والتمتع بالحقوق المدنية والسياس�ية 

وهو ما يضفي بيئة استقرار حقيقية على الوضع في العراق«.
تض�ع ه�ذه الضغوط�ات العب�ادي أم�ام مواقف محرج�ة تج�اه حلفاءه 
السياس�يين الذي�ن بدوا يضيقون ذرع�اً بعدم تحّقق الكثير م�ن االنجازات التي 
تضّمنها برنامج العبادي الحكومي، فضالً عن عدم ارتفاع سعر النفط الذي زاد 

من إحراج العبادي.
تابع�ت المصادر بالقول أن »االمريكيون يقول�ون ان التحضيرات االمريكية 
لهج�وم الموصل مرهونة بموافق�ة وتوقيتات الجانب العراق�ي«، الفتة إلى أن 
»ساعة الصفر العسكرية تحددها التوقيتات العراقية، اما الجانب االمريكي فهو 

طرف مساعد«.
                                                                                       التفاصيل ص3

واشنطن للعبادي: الفيدرالية مقابل القضاء عىل »داعش«
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»داعش« خيوض »حرب االنفاق« 
و400 ارهايب فـي االنـبـار 
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البرصة..  البرتودوالر
 أم االقليم!
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كربالء حتفـر خندقـًا بطـول 40 كم يفصلها عن االنبـار
»املخرضم« كوبيس رئيسا لبعثة األمم املتحدة يف العراق

تركيا.. عقلها مع »التحالف الدويل« وجسدها مع »داعش«

باريس تتربأ من زيارة برملانيني فرنسيني إىل دمشــق

البنتاغون: 20 ألف بندقية وناظور بـ »17« مليون دوالر وصلت العراق

وزير البلديات يدعو وزيري التجارة والصناعة اليابانيني اىل تعميق التعاون 
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عرشة آالف درجـة وظيفيـة خلـرجيـي الطـب واملعـاهد الصحيـة

الزبيدي يبحث حتديد املسار االفضل للخط السككي بني كربالء والنجف

       المستقبل العراقي / علي إبراهيم

كشف مصدر مس�ؤول ان اعضاء كتلة 
االح�رار والدول�ة العادل�ة والل�واء وأم�ل 
الرافدين ودول�ة القانون الت�ي ينتمي لها 
محاف�ظ كرب�الء، س�يعلنون ف�ي غضون 
اليومين القادمين ع�ن تحالف  تم االتفاق 
مبدئي�اً على  تس�ميته ب�«تحال�ف كربالء 

الوطني« برئاسة عقيل الطريحي محافظ 
كربالء.ويتنظر التحال�ف الجديد قراراً من 
كتل�ة المواط�ن باالنضمام له�ذا التحالف 
حدي�ث  ف�ي  المص�در  عدمه.وق�ال  م�ن 
»توافق�ات  ان  العراق�ي«  ل�«المس�تقبل 
سياس�ية واجتماع�ات ج�رت عل�ى مدار 
العش�رة ايام الماضية بين هذه الكتل من 
اج�ل تش�كيل تحالف يضم جمي�ع اعضاء 

مجل�س محافظة كربالء ال��)27( والذين 
ينتم�ون لكت�ل مختلف�ة من اج�ل خوض 
االنتخاب�ات المحلي�ة القادم�ة  ف�ي كتلة 
واحدة«.وق�د كان اغلب أعض�اء محافظة 
كربالء المقدس�ة ق�د طالبوا باس�تجواب 
الطريحي واقالته لوجود ش�بهات فس�اد 

في اكثر من )14( ملف.
                    التفاصيل ص2

املوقعني عىل استجواب حمافظ كربالء يشكلون حتالفا برئاسته!
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البرصة..  البرتودوالر أم االقليم!
    التحليل السياسي /غانم عريبي

ف�ي أّول تصري�ح ل�ه وه�و يط�أ 
الس�جادة الحمراء في مط�ار البصرة 
اكد رئيس الجمهورية د.فؤاد معصوم 
لك�ن  ش�رعي  ح�ق  البت�رودوالر  ان 
االيف�اء به في الوقت الحالي وفي ظل 
الظروف المالية الصعبة التي يمر بها 
البل�د امر صع�ب.. فهل يج�د القاضي 
وائل عبد اللطيف ان امر اقامة االقليم 
البصري امر س�هل في ظ�ل الظروف 

الحالية التي يمر بها العراق؟!
كنت اتمن�ى على النائ�ب والوزير 
االتحادي السابق وائل عبد اللطيف ان 
ي�زن الزيارة االخيرة للرئيس معصوم 
لمدينت�ه البص�رة بالمي�زان القوم�ي 
البل�د ويعط�ي للمس�ألة  الع�ام ف�ي 
والخطوة في اٍن مع�اً بعدها الوطني، 
خصوصا ونحن في معركة شاس�عة 
االبع�اد وعميق�ة التاثي�ر ف�ي بني�ة 
مجتمعنا العراق�ي والعراقيون احوج 
ما يكون�وا في هذه المراح�ل العاتية 
الى من يوحده�م ويؤلف بين قلوبهم 
عب�د  كان  فه�ل  معه�م..  ويتضام�ن 
اللطي�ف كذلك مع محنة ش�عبه وهو 
يقات�ل داعش من اقص�اه الى اقصاه 
وينزف ال�دم وقد عد الش�عب الوحيد 
في الك�ون من يقاتل داع�ش بالنيابة 

عن االنسانية كلها؟!
ان�ا اج�ل القاض�ي من�ذ ان رايت�ه 
ف�ي اول حلق�ة تلفزيوني�ة الجتم�اع 
مجل�س الحك�م االنتقال�ي وه�و اول 
تجمع س�يادي قبل ان نذهب بافكارنا 

ال�ى االقالي�م لكنن�ي اقول ل�ه، وبكل 
احت�رام ايضا، انك لم تك�ن موفقا في 
التعبير ع�ن مطلب اهلنا ف�ي البصرة 
ال فيم�ا خص البترودوالر، والبلد على 
ش�فا حفرة م�ن انهيار مالي بس�بب 
الموازن�ة وس�عر البرمي�ل المتدن�ي، 
لالقلي�م.  المتعج�ل  الط�رح  والف�ي 
والبصري�ون لو س�ألتهم واحداً واحداً 
باس�تفتاء قومي عام وبضمير وطني 
حقيق�ي ومن خ�الل مراكز اس�تبيان 
واس�تطالع محاي�دة ل�كان له�م راي 
اخ�ر  ف�ي االقليم!.س�أترك الجوان�ب 
الفني�ة مورد اختصاص عب�د اللطيف 
الطرح عليه بعض االس�ئلة التي عادة 
ما يطرحها ابن الشارع البصري عليه 
قب�ل ان يواجهها على ألس�نة الكتاب 
وتلفزيونات االعت�راض القومية وما 
اكثرها. لو كان االقلي�م طرحاً مؤاتياً 
وضرورة ملحة عند الش�ارع البصري 
لم�اذا ل�م تفلح في انتخاب�ات مجلس 
الن�واب حين دخلت ف�ي قائمة واحدة 
مع اسالميين وشخصيات وطنية في 
الس�احة العراقية.. لق�د تميز طرحك 
السياس�ي في االنتخابات التش�ريعية 
الماضية بالدع�وة الى االقليم واوليت 
المس�ألة البصري�ة اهتمام�اً متزاي�داً 
وقدم�ت نفس�ك داعية حق�وق مدنية 
وانسانية »وهو من حقك« للبصريين 
لكن�ك ل�م تف�ز ف�ي االتخاب�ات وفاز 
غيرك في البصرة مم�ن حمل مطالب 
اهون من مطالبك وربما فاز بعضوية 
ليس�وا  اش�خاص  الن�واب  مجل�س 
ف�ي وزن�ك وال تاريخ�ك وال معرفت�ك 

القانونية والسياس�ية فانت اول رجل 
في مجلس الحكم عن البصرة والعراق 
انجبته�م  سياس�ة  »مراهق�و  وه�م 
الصدف�ة والق�ت به�م ف�ي المين�اء« 
فف�ازوا وذهبوا الى بغ�داد وهم نواب 
ع�ن البص�رة وحي�ن فاوض�وا الكتل 
االخرى ليكونوا جزءاً منها فاوضوها 
على قاع�دة ان يكونوا وزراء لوزارات 
منتج�ة!. قام�ة وخبرة وطني�ة مثلك 
»اقول هذا الكالم وانا مقتنع به« كنت 
اتمن�ى ان اس�مع منه كالم�ا مختلفا 
على هام�ش زيارة الرئي�س معصوم 
للبص�رة وقام�ة مثلك كن�ت اتمنى ان 

اراه�ا ف�ي مقدم�ة صف�وف اعض�اء 
مجل�س النواب تقاتل من اجل ارس�اء 
قواع�د النظ�ام الوطن�ي الجدي�د في 
الع�راق في اطار االنته�اء من قوانين 
مهم�ة ال زال�ت تش�غل ب�ال المواطن 
وتؤرق ذاكرة السياس�ي والمس�ؤول 

ورئيس الوزراء.
اظن ان خس�ارتك في االنتخابات، 
وبعي�داً عن ال�كالم الذي نس�معه في 
»الدواوي�ن« و«الجلس�ات السياس�ية 
المواقف  الخاص�ة«، مرتبط بمجم�ل 
بالدعوة  الخاص�ة  السياس�ية واالراء 
الى االقاليم فيما يعيش العراقيون هم 

االحتالل الداعشي وهم التحرير الكامل 
لالراضي العراقية.. هنالك لغة وطنية 
بدات تتصاعد وتاخذ شكلها ومعناها 
القيمي في س�لم الحي�اة العراقية لها 
عالقة بالتحرير والمقاومة ومقارعة 
داعش وحماي�ة الوط�ن العراقي كله 
واال كيف تفس�ر ذهاب الس�يد هادي 
العام�ري الى كركوك وه�و ابن ديالى 
او استقرار السيد ابو مهدي المهندس 
في الجبهة على امت�داد جبهة الحرب 
لنف�س المهم�ة او عل�ى االق�ل زيارة 
الرئيس معصوم الى البصرة والحديث 
التنمي�ة والتطوي�ر والبترودالر  ع�ن 
والوح�دة الوطنية ونق�ل الصالحيات 
والمزيد من العمل على رفع الحيف؟!.

ه�ل ه�ذه الدع�وات والتح�ركات 
والهمم العالية التي تتحرك في الجبهة 
وفي جبهة العمل الخدمي والسياسي 
م�ن اعلى س�لطة حتى ادن�ى وظيفة 
ومهم�ة هي دعوات لالقلي�م ام دعوة 
صارم�ة وحقيقي�ة للوح�دة الوطنية 
وخلق بيئة متماسكة ورصينة لحماية 
المجتمع والدولة والتراب الوطني من 

اي خطوة متعجلة؟!.
م�ا تطال�ب ب�ه ام�ر صع�ب ف�ي 
المرحل�ة الحالي�ة وربما ال�ى مراحل 
الحق�ة م�ا دام الع�راق ف�ي منطق�ة 
االرتج�اج االقليمي والدول�ي ومركز 
عص�ب كل التاثي�رات القادمة فكرية 
وسياسية على منطقتنا وربما يتحول 
الع�راق ال�ى قاعدة ص�د حقيقية لكل 
الدعوات الخاصة بالتجزئة والتقسيم 
ف�ي الداخ�ل وف�ي العالمي�ن العربي 

واالس�المي ولو خي�رت بين ان يكون 
العراق قاعدة الص�د بوحدته الوطنية 
وش�عبه المؤم�ن بخي�اره الكوني او 
ان ينفل�ش على دعوات غير مضمونة 
الجانب فأنا م�ع خياره االول واعتقد 
ان ماليين من العراقين سيكونون مع 

الراي االول.
اخيرا اسال القاضي عبد اللطيف:

هل تضم�ن ان ال يضيع النفط بين 
اصابع القوى المتنفذة بعد قيام االقليم 
ليتحول البصري�ون الى »مكاديه« في 
الباب الش�رقي كما تحول السوريون 
والعراقي�ون بع�د احت�الل داعش الى 
»باع�ة كي�اس نيل�ون« ف�ي ش�وارع 
بغ�داد؟!. ان الذين نظ�روا للفيدرالية 
في الجماعة الش�يعية االولى وانا من 
ه�ذه الجماعة ل�م يكونوا ب�وارد كل 
هذه الفترات العصيبة التي مرت وتمر 
ف�ي الع�راق واال لوكان المجلس�يون 
يعرف�ون ان داع�ش س�تتمدد وتاخذ 
ثلث العراق وان التحدي يفرض القتال 
ف�ي كل الجبه�ات ويفرض مش�روعا 
للوحدة وتاجيل النظر بالفيدرالية الى 

يوم القيامة لفعلوا.
اخي عبد اللطيف..«خلينه« نشوفك 
وجه�ا نيابي�ا ب�ارزا ووزي�را ممتازا 
ادى دوره بأمان�ة وحرفن�ة ومعرفة 
س�يادي  مجل�س  اول  ف�ي  وعض�وا 
انعش�نا ظه�وره وهو ي�ؤرخ لحقبة 
وحدة العراقيين وتماس�كهم وعظمة 
تاريخه�م وه�و تحت ح�راب البنادق 
وس�رف الدباب�ات واحزم�ة االرهاب 

الناسفة.

سيتحول العراق
 إلى قاعدة صد لكل دعوات 

التجزئة والتقسيم في 
العالمين العربي واإلسالمي

االحتادية: قرارات استبدال النواب صدرت وفق القانون مع مراعاة إرادة الناخب
      بغداد / المستقبل العراقي

أكدت المحكمة االتحادية العليا أن قراراتها بخصوص استبدال أعضاء 
مجل�س النواب صدرت وفق�اً للقانون، مش�يرة إلى أنه�ا احترمت إرادة 
الناخ�ب طبقاً للدس�تور. وقال القاضي عبد الس�تار بيرقدار إن المتحدث 
الرسمي للس�لطة القضائية االتحادية »المحكمة االتحادية العليا طبقت 

نصوص قانون استبدال أعضاء مجلس النواب رقم )6( لسنة 2006«.
وأضاف بيرق�دار انه »تم االلتزام بأحكام هذا القانون بلزوم أن يكون 

المستبدل من نفس الكيان والمحافظة وتطبيقاً للمادة )2/2( منه«.
ولف�ت إلى أن »القانون رقم )6( اغفل كيفية اختيار البديل من الكيان 
فذهب�ت المحكمة االتحادية العليا ف�ي قراراتها إلى تطبيق أحكام قانون 
انتخابات مجلس النواب رقم )45( لس�نة 2013 الذي صدر الحقاً لقانون 

استبدال أعضاء مجلس النواب«.
ونبه المتحدث الرس�مي إل�ى أن »القانون )45( رس�م كيفية الحلول 
عند ش�غور احد مقاعد مجلس النواب وراعى نص المادتين )20( و)38/

أوال( من الدس�تور بالش�كل الذي يحترم فيه رأي الناخب«، مس�تدالً بان 

»التشريعات يكمل بعضها البعض إذا وجد نقص في أحداها«.
وفيم�ا أش�ار  إل�ى أن »قانون اس�تبدال األعضاء صدر ف�ي ظل نظام 
)القائم�ة المغلق�ة( الت�ي كان رئيس القائم�ة هو الذي يحدد مس�ارات 
االختيار دون ضوابط«، أك�د أن »االنتخابات األخيرة جرت في ظل نظام 

)القائمة المفتوحة( التي تراعي رغبة الناخب فيمن يريد«.
 وزاد بيرق�دار »م�ن يحصل على أعل�ى األصوات يكون ه�و المتقدم 
بص�رف النظر ع�ن رأي ورغب�ة رئيس القائم�ة«، مس�تطرداً »وفق هذا 
التوجه التشريعي الالحق أصدرت المحكمة االتحادية العليا أحكامها في 

مجال االستبدال«.
متس�ائالً »هل يغل�ب رأي رئيس الكي�ان عند االس�تبدال بمفرده في 
اختي�ار البدي�ل أم يل�زم أن يكون هناك حاك�م في اختيارات�ه«، موضحاً 
أن »ف�ي مقدمة ذلك ع�دد األصوات التي حصل عليها المرش�ح ووجوب 

احترام رأي األكثرية من الناخبين عند االختيار«.
وختم المتحدث الرسمي للسلطة القضائية بالقول »الم يكن في قرار 
المحكمة ما يعطي رئيس الكيان والكيان بذاته ش�عبية أكثر أذا ما اختار 

)الخاسر األكبر( بديالً؟«

      بغداد / المستقل العراقي 

األميركي�ة  الدف�اع  وزارة  أعلن�ت 
)البنتاغون(، أمس األربعاء، عن وصول 20 
أل�ف بندقي�ة أميركية وناظ�ور وتجهيزات 
عس�كرية بأكثر م�ن 17 ملي�ون دوالر إلى 
العراق، وفيما أش�ارت إلى أن العراق تس�لم 

مطلع العام الحال�ي 2015، آالفاً من الخوذ 
مدرع�ة  عجل�ة  و250  الواقي�ة  وال�دروع 
مقاوم�ة لأللغ�ام، لفت�ت إل�ى أن صفق�ة 

مبيعات األسلحة اكتملت خالل 22 يوماً.
البنتاغ�ون  باس�م  المتح�دث  وق�ال 
الكولوني�ل س�تيف وارن ف�ي تصريح�ات 
صحفية ل�)رويترز(، إن »نحو عش�رة آالف 

بندقية أميركية نوع )M16( وعش�رة االف 
وناظ�ور تصوي�ب ذو النقط�ة الحمراء مع 
100 ألف مخزن عتاد وصلت خالل االسبوع 
الحال�ي، إل�ى الع�راق فضالً ع�ن تجهيزات 
عسكرية أخرى بقيمة 17.9 مليون دوالر«، 
مبيناً أن »صفقة مبيعات األسلحة الخارجية 
اكتمل�ت خ�الل 22 يوم�اً أي رب�ع الوق�ت 

االعتيادي«. وأضاف وارن أن »العراق تسلم 
خالل ش�هر كانون الثاني الماضي آالفاً من 
خ�وذ )كيفالر(، ودروعاً واقي�ة إضافة إلى 
250 عجلة مدرعة مقاومة لأللغام«، مشيراً 
إل�ى أن »الوالي�ات المتحدة أرس�لت بتاريخ 
15 ش�باط 232 صاروخاً ن�وع )هيل فاير( 
إل�ى الق�وات العراقي�ة إضافة إل�ى 1,570 

صاروخاً أرسلت العام الماضي«. وأكد وارن 
أن »أجه�زة الالس�لكي للعج�الت المدرع�ة 
ستصل الشهر المقبل«. وكانت وكالة تعاون 
األمن الدفاعي األميركية المعنية بصفقات 
األس�لحة الخارجية في البنتاغ�ون أعلنت، 
ف�ي )27 تش�رين الثان�ي 2014(، موافق�ة 
وزارة الخارجي�ة األميركي�ة عل�ى صفق�ة 

لمس�اعدة العراق لتشغيل وصيانة أسطوله 
من طائرات الش�حن العمالق�ة C-130E و 
C-130J بقيم�ة 800 ملي�ون دوالر، وفيما 
بّينت أن العقد سيستمر لمدة خمسة أعوام، 
أشارت الى أن العقد سيساعد القوة الجوية 
العراقي�ة ف�ي االس�تمرار بتش�غيل ه�ذه 

الطائرات لما بعد عام 2015.

البنتاغون: 20 ألف بندقية وناظور بـ »17« مليون دوالر وصلت العراق

      بغداد / المستقبل العراقي

وص�ف رئي�س مجل�س ال�وزراء العراق�ي 
حيدر العبادي، دور إيران فی محاربة االرهاب 
العالمي ب�«الممتاز والمؤثر«، داعیا الی تعاون 

جمیع الدول االقلیمیة فی هذا المجال.
وبحسب وسائل اعالم ايرانية فإن العبادي 
ع�ّد خالل لقائه وزیر الخارجیة االیراني محمد 

جواد ظری�ف، الحظ�ر المفروض عل�ی ایران 
بالظالم، داعياً الى رفع هذا الحظر.

واش�ار العبادي الی مس�اعدة ایران للعراق 
فی حربه ضد االرهاب، مش�ددا علی اس�تمرار 

التعاون بین البلدین فی مختلف المجاالت.
م�ن جهته نقلت تل�ك الوس�ائل عن ظريف 
قول�ه ان ای�ران ل�ن تت�رك الع�راق وحی�دا فی 

مواجهة االرهاب.

     بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن األمين الع�ام لألمم 
المتح�دة بان كي مون، تعيين 
ي�ان كوبيس، وزي�ر خارجية 
ممث�ال  األس�بق،  س�لوفاكيا 
خاصا له في العراق ورئيس�ا 
لبعثة األمم المتحدة لمساعدة 

العراق )يونامي(.
دوغريك  اس�تيفان  وق�ال 
العام  األمين  المتحدث باس�م 
»ي�ان  إن  المتح�دة،  لألم�م 
البلغ�اري  كوبي�س س�يخلف 
ف�ي  مالدين�وف  نيك�والي 
منصب الممثل الخاص لألمين 
إل�ى  المتح�دة  لألم�م  الع�ام 
الع�راق، ورئي�س بعث�ة األمم 
الع�راق  لمس�اعدة  المتح�دة 
)يونام�ي(«، دون أن يوض�ح 

موع�د ب�دء كوبي�س لمه�ام 
وق�ت  الجديد.وف�ي  منصب�ه 
سابق من الشهر الجاري، قرر 
األمي�ن العام لألم�م المتحدة 
بان كي مون، تعيين البلغاري  
منس�قا  مالدينوف،  نيكوالي 
خاص�ا لعملي�ة الس�الم ف�ي 
الش�رق األوس�ط، وذلك خلفا 

للهولندي روبرت سيري.
وق�ال دوغري�ك إن »ممثل 
ف�ي  الجدي�د  الع�ام  األمي�ن 
كان  كوبي�س،  ي�ان  الع�راق، 
يشغل  منصب الممثل الخاص 
ورئي�س بعثة األم�م المتحدة 
أفغانس�تان  ف�ي  للمس�اعدة 
–يونام�ا- خ�الل الفت�رة من 

2012 الي 2014«.
وتاب�ع إن »ي�ان كوبي�س 
س�يجلب معه خبرات سنوات 

عدي�دة م�ن العمل ف�ي مجال 
والسياس�ة  الدبلوماس�ية 
األمنية الخارجي�ة والعالقات 
االقتصادية الدولية سواء على 
الصعي�د الدول�ي، أو في بلده 

سلوفاكيا«.
كوبي�س  أن  إل�ى  وأش�ار 
ش�غل أيض�ا منص�ب األمي�ن 
التنفيذي للجنة األمم المتحدة 
االقتصادية ألوروبا  في الفترة 
م�ن 2009 ال�ي 2011،ووزير 
 2006 خارجية سلوفاكيا من 
الع�ام  واألمي�ن   ،2009 إل�ى 
والتع�اون  األم�ن  لمنظم�ة 
ف�ي أوروب�ا  م�ن 1999 إل�ى 
كوبي�س  إل�ى  2005،مش�يرا 
الس�لوفاكية  اللغات  يتح�دث 
واإلنجليزي�ة  والتش�يكية 

والفرنسية والروسية.

»املخرضم« كوبيس رئيسًا لبعثة األمم املتحدة يف العراق

العبادي: دور إيران يف حماربة االرهاب 
ممتاز ومؤثر

      بغداد / المستقل العراقي 

اش�اد وزير البلديات واالشغال العامة 
عب�د الكري�م يون�س االنص�اري بعالقات 
الصداق�ة بي�ن الع�راق والياب�ان والدع�م 
الذي تقدمه من خالل القروض الميس�رة 
لتنفيذ عدد من المشاريع الستراتيجية في 
المحافظ�ات .واش���ار االنص�اري خالل 
اس�تقباله وف�د القطاعين الخاص والعام 
برئاس�ة وكيل وزارة التج�ارة والصناعة 
الجدي�دة  التوجه�ات  أن  ال�ى  اليابان�ي 
للحكوم�ة تتجه نحو دعم القطاع الخاص 

وجعله ش�ريكاً اساس�ياً في عملية البناء 
التنموي وتنويع مصادر االقتصاد العراقي 
لكي نغادر االحادية النفطية التي س�ببت 
ازم�ة في ظل انخفاض اس�عار النفط في 
االس�واق العالمي�ة .ودعا االنص�اري الى 
تعميق التعاون و دخول الشركات اليابانية 
بقوه في سوق العمل من خالل االستثمار 
و تنفي�ذ مش�اريع بن�ى تحتي�ة بطريق�ة 
الدف�ع باألجل في المحافظات خاصة وان 
الياباني�ة معروف�ة برصانتها  الش�ركات 
وتقنياتها المتقدمة التي يحتاجها العراق 
باإلضاف�ة ال�ى تدري�ب الك�وادر العراقية 

الفت���ًا ان التعاون مع اليابان قد بدا فعالً 
من خالل تنفيذ ش�ركة هيتاشي مشروع 
ماء البصرة الكبير .من جهته اك��د وكيل 
وزارة التج�ارة والصناع�ة الياباني رغبة 
الياب�ان بالعمل ف�ي العراق والمس�اهمة 
في دعم االقتصاد العراقي ومش�روع ماء 
البصرة خير دليل على رغبة اليابان بالعمل 
في العراق .وع�رض رئيس الوفد الياباني 
تنفيذ ثالثة مش�اريع ف�ي مجالي الصرف 
الصحي والماء.ووع��د الوزير االنصاري 
بدراس�ته�ا وتوقي�ع مذك�رة تفاهم بهذا 

الشأن خالل تلبية الدعوة لزيارة طوكيو.

       المستقبل العراقي / علي إبراهيم

كشف مصدر مس�ؤول ان اعضاء كتلة 
االح�رار والدول�ة العادل�ة والل�واء وأم�ل 
الرافدين ودول�ة القانون الت�ي ينتمي لها 
محاف�ظ كرب�الء، س�يعلنون ف�ي غضون 
اليومين القادمين ع�ن تحالف  تم االتفاق 
مبدئي�اً على  تس�ميته ب�«تحال�ف كربالء 
الوطني« برئاسة عقيل الطريحي محافظ 
كربالء.ويتنظر التحال�ف الجديد قراراً من 
كتل�ة المواط�ن باالنضمام له�ذا التحالف 
حدي�ث  ف�ي  المص�در  عدمه.وق�ال  م�ن 
»توافق�ات  ان  العراق�ي«  ل�«المس�تقبل 
سياس�ية واجتماع�ات ج�رت عل�ى مدار 
العش�رة ايام الماضية بي�ن هذه الكتل من 

اج�ل تش�كيل تحالف يضم جمي�ع اعضاء 
مجل�س محافظة كربالء ال��)27( والذين 
ينتم�ون لكت�ل مختلف�ة من اج�ل خوض 
االنتخاب�ات المحلي�ة القادم�ة  ف�ي كتلة 
واحدة«.وق�د كان اغلب أعض�اء محافظة 
كربالء المقدس�ة ق�د طالبوا باس�تجواب 
الطريحي واقالته لوجود ش�بهات فس�اد 

في اكثر من )14( ملف.
وعق�دت اكثر من جلس�ة الس�تجوابه 
سياس�ية  إرادات  أن  إال  القالت�ه،  تمهي�داً 

وقفت حائالً دون تحقيق ذلك.
وهنا نس�أل اعضاء مجل�س محافظة 
كرب�الء الذين اتهم�وا المحافظ بالفس�اد 
ووقع�وا عل�ى طل�ب اس�تجوابه تمهي�دا 
القالت�ه بع�د ان عرض�وا ملفات الفس�اد 

على وس�ائل االع�الم في جلس�ة لمجلس 
المحافظة كانت علنية، ما الذي حصل كي 
تتجه البوصلة بالتحالف مع فاس�د األمس 
كما كانو يرددون ويصرحون ويتوعدون.

فهل كانو على خطأ والرجل غير فاسد 
وان ما ادعوه هو زورا وبهتانا وهذا يعني 
المصيبة، اما اذا كان الرجل فاس�دا فكيف 

يتم التحالف معه وهذه المصيبة االكبر .
وهن�ا نطال�ب م�ن س�ينضمون له�ذا 
التحال�ف والذي�ن س�بق وان وقع�وا على 
اس�تجواب المحافظ وإقالته أن يكش�فوا 
لل�رأي الع�ام الكربالئي ه�ل ان اتهاماتهم 
وملفاته�م كان�ت حقيقي�ة ام انه�ا كانت 
)افتون�ا  السياس�ي...  لالبت�زاز  ملف�ات 

يرحمكم الله(.

وزير البلديات يدعو وزيري التجارة والصناعة 
اليابانيني اىل تعميق التعاون 

املوقعني عىل استجواب حمافظ كربالء يشكلون حتالفًا برئاسته!

      بغداد / المستقبل العراقي

الداخلية  تفقد وكي�ل وزارة 
والمالي�ة   االداري�ة  للش�ؤون 
الدكتور عقيل الخزعلي مديرية 
الطبي�ة  واالم�ور  الخدم�ات 
للوق�وف عل�ى اه�م المعوقات 
والمعالج�ات الت�ي من ش�أنها 
االرتق�اء الى اعلى المس�تويات 

الخدمية للجرحى. 
وامر الخزعلي بتشكيل لجنة 
اس�تئناف على ق�رارات اللجان 
الطبية، وانجاز جميع متطلبات 
الجرحى في المديرية المذكورة 
ادارياً وذلك بفتح مكاتب وممثل 
ع�ن الدوائ�ر الت�ي يراج�ع من 

خاللها الجريح.
بتبس�يط  أيض�اً  أم�ر  كم�ا 
النج�از  االداري�ة  االج�راءات 
والمرضى،  الجرح�ى  معامالت 
فضالً عن دراس�ة م�اذا نحتاج 
من وزارة الصح�ة لتزويدنا بما 

هو غير متوفر لدينا.

وكيل وزارة الداخلية
 يأمر بإنجـاز متطلبـات 

الــجـرحـى
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            بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الصح�ة تخ��صي�ص 10 آالف درجة ضم�ن آلية التع�يي�ن المركزي 
لخري��ج�ي الكليات والم�عاهد الط�بية، مؤكدة ان اطالق هذه الدرجات س�ي�تم ب�عد 
اكم�ال االج��راءات ال�قانون�ي�ة. وقال مدير اعالم ال�وزارة الدكتور احم�د الرديني ان 
مجم�وع الدرج�ات الوظيفية المخصصة لل�وزارة ضمن موازنة الع�ام الحالي يتجاوز 
13 ال�ف درجة منها 10 آالف درجة لتعيين خريجي كليات المجموعة الطبية والمعاهد 
التقني�ة الصحية وكليات التمريض ضمن آلية التعيي�ن المركزي، فيما تتوزع الدرجات 
المتبقية بين المستش�فيات الجديدة واحتياجات ال�وزارة االخرى. واضاف الرديني ان 
الوزارة تنتظر حاليا اكمال االجراءات القانونية للمصادقة على الموازنة بش�كل نهائي 
ووصوله�ا ال�ى ال�وزارات بغية وضع االلي�ات والضواب�ط الخاصة باط�الق الدرجات 
الوظيفية. واشار  الى ان الوزارة تعمل على تعيين تلك المالكات على شكل تعاقدات لحين 

تخصيص الدرجات المطلوبة لتثبيتها على المالك الدائم ض�من الموازنة الع�امة.

عرشة آالف درجة وظيفية خلرجيي الطب واملعاهد الصحية

       المستقبل العراقي / خاص

وص�ل نح�و 10 آالف جن�دي م�ن 
قّوات المارينز األميركية إلى األراضي 
الكويتي�ة، وهؤالء يقوم�ون بالتدّرب 
كل يوم على عمليات التدّخل الس�ريع 
وحرب الشوارع، لكن اإلدارة األميركية 
حّت�ى اآلن لم تعلن صراحة عن س�بب 
تواج�ه ه�ؤالء إل�ى جان�ب األراضي 
المتاخم�ة للع�راق، لك�ن معلوم�ات 
تس�ّربت ُتفي�د بتجي�ز المقاتلي�ن من 
أجل معركة الموصل التي أثارت جداالً 
واس�عاً بعد ان كش�فت وزارة الدفاع 
مخططه�ا  »البنتاغ�ون«  األميركي�ة 

العسكري.
وتتس�اءل مصادر سياسية رفيعة 
ع�ن ارتب�اط زي�ارة رئي�س المجلس 
ال�وزراء حيدر العبادي إلى واش�نطن 
للق�اء أوباما به�ذه الق�ّوات، وإذا ما 
أميركي�ة  صفق�ة  أي  ُتخف�ي  كان�ت 

للضغط على بغداد.
حدي�ث  ف�ي  المص�ادر،  وقال�ت 
اإلدارة  أن  العراق�ي«  ل�«المس�تقبل 
األميركية س�تطرح عل�ى العبادي في 
ح�ال إذا م�ا أراد اس�تعادة الموص�ل 
وتكريت وطرد داعش فإن عليه القبول 

بجملة من الشروط االمريكية«.
ووفق�اً للمصار، فإن ف�ي مقدمة 
الش�روط »القب�ول بالح�ل االمريكي 
القاض�ي بإقامة االقليم عل�ى خلفية 
ان  يق�ول  الس�ر  ف�ي  امريك�ي  كالم 
)داع�ش( دخلت الع�راق في ظل دولة 
مركزية ورئي�س وزراء اش�تغل على 
النظام المرك�زي وانهارت الدولة في 
ث�الث مناطق مهم�ة في الع�راق وال 
يطرده�ا بالتالي من هذه المناطق اال 

)النظام الفيدرالي(«.
وأشارت المصادر إلى أن واشنطن 
تعتب�ر »خي�ار الفيدرالية يعيد للس�نة 
حقوقهم في المياه والموارد الغازية 
والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية 
وهو ما يضفي بيئة استقرار حقيقية 

على الوضع في العراق«.
العبادي  تضع ه�ذه الضغوط�ات 

أم�ام مواقف محرجة تج�اه حلفاءه 
السياسيين الذين بدوا يضيقون ذرعاً 
بعدم تحّقق الكثير من االنجازات التي 
الحكومي،  العب�ادي  برنامج  تضّمنها 
فضالً ع�ن ع�دم ارتفاع س�عر النفط 

الذي زاد من إحراج العبادي.
أن  بالق�ول  المص�ادر  تابع�ت 
»االمريكي�ون يقولون ان التحضيرات 

االمريكي�ة لهج�وم الموصل مرهونة 
بموافقة وتوقيتات الجانب العراقي«، 
الفتة إلى أن »ساعة الصفر العسكرية 
ام�ا  العراقي�ة،  التوقيت�ات  تحدده�ا 
الجانب االمريكي فهو طرف مساعد«.

وبحس�ب المص�ادر، ف�إن »الع�رض 
االمريكي ما زال ساري المفعول امام 
الرئي�س العبادي ف�إذا قبل بالش�رط 

المش�اركة  رب�ط  وه�و  االمريك�ي 
)االقالي�م(  بح�ل  الموص�ل  بتحري�ر 
شاركت الواليات المتحدة في الهجوم 
على المستوى البري وتدفقت الكتائب 
وعشرات االالف من الجند االمريكيين 
م�ن الكوي�ت وإذا لم يواف�ق على ذلك 
ف�ان الطائرات االمريكية س�تعود الى 
مهمته�ا االمني�ة والعس�كرية االولى 

وهي تقديم السالح الى داعش«.
ان  المص�ادر،  واس�تطردت 
واالس�تياء  االمريك�ي  »االش�مئزاز 
الحش�د  انتص�ارات  م�ن  المتصاع�د 
الش�عبي س�بب اس�اس م�ن اس�باب 
الدع�وة االمريكي�ة للرئي�س العبادي 
حيث يري�د االمريكي�ون الوقوف عند 
اجابات مح�ددة من الرئي�س عن )ما 

هية هذا التنظيم( والجهات التي تقف 
الى جانب�ه تمويالً وتس�ليحاً، وما اذا 
كان هذا الحش�د س�يكون له تأثير في 
مس�تقبل الحياة السياس�ية العراقية 

بعد نهاية الحرب على داعش«.
ان  ايض�ا،  المص�ادر  توض�ح 
تأثي�ر  يتخوف�ون م�ن  »االمريكيي�ن 
اي�ران في المعادلة الش�يعية العراقية 
وتقديمها الدعم التس�ليحي والتمويل 
اس�وة  المقاتلي�ن  آلالف  اللوجس�تي 
بالتموي�ل واللوجس�تك الممن�وح من 
قبل قطر والسعودية وتركيا ألطراف 
ف�ي المجموعات االرهابي�ة  المقاتلة 

في العراق«.
وتذه�ب المص�ادر إلى الق�ول ان 
وراء  م�ن  المح�وري  »المس�تهدف 
الهجم�ة الكبي�رة الت�ي يتع�رض لها 
الحش�د الش�عبي الذي غي�ر كثيراً من 
معادل�ة الحرب مع داع�ش بعد 6/10 
هو صاحب فتوى تشكيله االمام علي 

السيستاني«.
والحال، فإن موضوع زيارة رئيس 
الوزراء القائد العام للقوات المس�لحة 
الى واش�نطن ولقائ�ه الرئيس اوباما 
حالة قابلة للتأويل وتحتمل الرسو في 
كل الموانئ السياس�ية ومنه�ا ميناء 
صفقة تقديم الدع�م البري االمريكي 
مقاب�ل الموافقة على من�ح المناطق 
االقلي�م  صف�ة  والموص�ل  الغربي�ة 
الفيدرال�ي بعد تحرير ه�ذه المناطق 

مباشرة.
العب�ادي  الرئي�س  س�يقبل  فه�ل 
بالصفق�ة ام انه س�يفهم االمريكيين 
ان الطرح المتعجل قد يودي بالبلد الى 

الهاوية؟
هذا ما ستكشفه االيام القادمة!

واشنطن للعبادي: الفيدرالية مقابل القضاء عىل »داعش«
االف مقاتل من المارينز بانتظار صفقة

        المستقبل العراقي/ فرح حمادي

ما زال الغموض يل�ف حقيقة مقتل 
قاس�م س�ويدان, ال�ذي قت�ل قب�ل أيام 
جنوب بغداد, رغم المؤشرات بارتباطه 
باالره�اب م�ن جه�ة, واخ�رى تؤك�د 

عالقته الوثيقة بالقوات االمريكية.
وبع�د وثائ�ق حكومية ص�درت في 
الس�نوات الماضية تدين س�ويدان, احد 
ابرز شيوخ عشيرة الجنابات في مناطق 
جن�وب بغ�داد, بالتعام�ل م�ع تنظي�م 
»القاع�دة« االرهاب�ي وقته�ا, كش�فت 
الحكوم�ة المحلية ف�ي بابل عن هبوط 
طائرات امريكي�ة, امس االربعاء, قرب 

منزل القتيل في منطقة اللطيفية.
واشعل مقتل سويدان بعد اختطافه 
م�ع النائب ع�ن ائت�الف اتح�اد القوى 
الوطنية زي�د الجنابي, خالفاً سياس�ياً 

انتهى بمقاطعة النواب السنة لجلسات 
البرلمان, مع تصاع�د وتيرة االتهامات 

للجهات التي تقف خلف مقتله.
وأصدر مجلس محافظ�ة بابل قراراً 
أو  حكومي�ة  طائ�رة  أي  باس�تهداف 
صديق�ة لم تحص�ل عل�ى اذن بالمرور 
على خلفية هبوط ع�دد من مروحيات 
)االباتشي( االميركية بالقرب من منزل 
س�ويدان بناحي�ة اللطيفي�ة، جنوب�ي 

بغداد.
الخفاج�ي, مستش�ار  ثام�ر  وق�ال 
محاف�ظ باب�ل للش�ؤون األمني�ة، إن�ه 
»لوح�ظ خ�الل األيام الماضي�ة هبوط 
بعض مروحيات أميركية نوع )أباتشي( 
ف�ي ناحية اللطيفية بالق�رب من منزل 
س�ويدان وكذلك في منطق�ة جفجافه 
القريب�ة م�ن مجم�ع حطي�ن بناحي�ة 
اإلس�كندرية، )55ك�م ش�مال الحل�ة(، 

فضالً ع�ن هبوط طائ�رات في منطقة 
الرحالية التابعة لمحافظة كربالء«.

وكش�فت وثيق�ة صادرة ع�ن إدارة 
محافظ�ة بابل قب�ل عام تقريب�ا، تتهم 
س�ويدان بص�الت وثيق�ة م�ع تنظي�م 
القاعدة، وأنه هو من تسلّم الفدية التي 
أطل�ق بموجبها خب�راء الطاقة الروس 
العاملي�ن ف�ي كهرب�اء المس�يب ف�ي 

.2004
تداولته�ا  الت�ي  الوثيق�ة  وتذك�ر 
وس�ائل اعالم محلية، وحملت تصنيف 
»س�ري وش�خصي«، والص�ادرة ع�ن 
دي�وان محافظ�ة باب�ل بتاري�خ 4 اذار 
م�ارس 2014، ومعنون�ة إلى الش�ركة 
العام�ة لتوزي�ع المنتج�ات النفطي�ة/ 
هيئ�ة التجهي�ز، أن كتاب�ا م�ن مديرية 
األم�ن الوطني ف�ي محافظ�ة بابل في 
٢٥ ش�باط من العام الماضي، تضمنت 

معلوم�ات ع�ن قاس�م كريم س�ويدان 
الجنابي، وشقيقه باسم كريم سويدان 
الجناب�ي، اصح�اب مقال�ع الجص في 

ناحية االسكندرية.
ووصف�ت الوثيق�ة الموقعة باس�م 
عل�ي حس�ين راض�ي الع�وادي معاون 
محافظ بابل للشؤون القانونية، الراحل 
الجناب�ي، بأنه »مم�ول لتنظيم القاعدة 
ف�ي اللطيفي�ة«، وأنه »ت�م اعتقاله من 
قبل القوات االميركية بعد تفاوضه مع 
الخبراء ال�روس عندما قامت مجموعة 
بخطفهم، وهم خبراء في طاقة كهرباء 
المس�يب، وتم خطفهم م�ن )قبل( آمر 
المجموع�ة )مه�دي عبد الله س�ويحل 

الجنابي(«.
وبحس�ب الوثيقة, فان قاس�م كريم 
س�ويدان »تس�لم مبل�غ الفدي�ة بداره 
الواقع�ة في اللطيفية«، مش�يرة إلى أن 

»هن�اك مذك�رة قبض وفق الم�ادة )٤( 
اره�اب صادرة من قبل محكمة تحقيق 
بغ�داد المركزية في ع�ام ٢٠١١«، بحق 
الجناب�ي، مبينة أنه »ت�م االعتراف على 
هذه العملية من قبل االرهابي )نصيف 
أب   ١٦ ف�ي  الجناب�ي(  اس�ود  جاس�م 

.»٢٠١١
ولفت�ت وثيقة حكومة بابل المحلية  
إل�ى أن باس�م كريم س�ويدان )ش�قيق 
ف�ي  ش�عبة  قي�ادة  »عض�و  قاس�م( 
النظام الس�ابق ومن المعادين للعملية 
السياسية حاليا«، فيما لم تشر الوثيقة 
إلى عالقة باس�م بعملية خطف الخبراء 

الروس.
وق�د يتس�اءل البع�ض ع�ن طبيعة 
العالقة  التي تربط س�ويدان بواشنطن 
واالره�اب في نف�س الوق�ت, فيما قد 
يذهب اخرون الى ابعد من ذلك, ويعتبروا 

ان الطرفي�ن متنازعين في العلن, ولهم 
عمل مش�ترك خل�ف القضبان الس�يما 
وان االدارة االمريك�ة تواجه س�يل من 

االتهامات بدعم المجاميع االرهابية.
ونفى الس�فير األميركي في العراق 
س�تيوارت جونز، في 9 ش�باط، األنباء 
التي تحدث�ت عن قيام طائرات التحالف 
لتنظي�م  المس�اعدات  برم�ي  الدول�ي 
)داع�ش(، مبين�اً أن هذه األخب�ار يراد 
منها »زعزعة العالق�ات« بين التحالف 

الدولي والحكومة العراقية.
كما بثت أنباء ومقاطع فيديو، خالل 
األي�ام الماضي�ة، تظهر قي�ام طائرات 
مجهولة وصفوها بأنها أميركية،  ألقت 
صندوقين خش�بيين على المنطقة التي 
تحاصره�ا الق�وات األمني�ة والخاصة 
ب�)داع�ش( ف�ي قض�اء بل�د،)80 ك�م 

جنوب تكريت(.

طائرات أمريكية حتج إىل بيت »سويدان« يف اللطيفية .. ووثيقة حكومية تدينه باالرهاب
الغموض يلف مقتله

»داعش« خيوض »حرب االنفاق«.. و400 ارهايب يف االنبار قادمني من سوريا
       المستقبل العراقي / نهاد فالح

عبر نفق سري حاول »داعش« اقتحام المجمع 
الحكومي وس�ط الرمادي, لكن الق�وات االمنية 
كانت يقض�ة ومنعت عناصر التنظي�م االرهابي 

من تحقق هدفهم.
وفيما تش�ير القيادات االمنية ف�ي االنبار الى 
»داعش« بدا يتخذ اكثر من طريقة لتنفيذ عمليات 
نوعية, كشفت معلومات استخباراتية عن تسلل 
اكثر م�ن 400 ارهابي الى المحافظة قادمين من 
سوريا. وبالتزامن مع هذه االحداث, نفذ طيران 
التحالف الدولي عدة غ�ارات في االنبار وتركزت 
في مدينة الفلوجة, التي م�ا تزال تعاني االمرين 
نتيجة سقوط الصواريخ التي يطلقها الدواعش.

وبحس�ب قائد ش�رطة محافظة األنبار اللواء 
الرك�ن كاظ�م الفه�داوي، إن »الق�وات األمني�ة 
تمكنت من كش�ف ممرات س�رية تح�ت األرض 

تم حفرها من قب�ل تنظيم )داعش( حول محيط 
المجمع الحكومي، وس�ط الرم�ادي«، مؤكداً انه 
»ت�م تفجير تلك المم�رات، مما أس�فر عن مقتل 

أربعة عناصر من )داعش( كانوا بداخلها«.
واضاف الفهداوي، أن »تنظيم )داعش( حاول 
اخت�راق المجمع الحكومي، وس�ط الرمادي من 
خ�الل حفر ممرات تح�ت األرض«، مبيناً أنه »تم 
كشف مخططهم وتدمير الممرات التي حفروها 

بعد تفجيرها بالكامل من قبل قوات الشرطة«.
وأش�ار الفه�داوي ال�ى أن »تنظي�م )داعش( 
يحاول اس�تخدام ط�رق إرهابية عديدة في ش�ن 
الهجم�ات ض�د الق�وات األمني�ة الت�ي كش�فت 
مناط�ق  ف�ي  عناص�ره  ومحاص�رة  تحركات�ه 
الرم�ادي التي تش�هد مع�ارك تطهي�ر بدعم من 

مقاتلي العشائر«.
ويس�يطر )داع�ش( عل�ى أه�م وأب�رز م�دن 
األنب�ار منذ ع�ام تقريباً على األح�داث والمعارك 

والمواجهات بين القوات األمنية والعشائرية ومن 
أبرز المناطق التي هي تحت سيطرة التنظيم هي 
الفلوجة والقائم الحدوديان بين العراق وسورية 
وهيت وراوة ونواح أخ�رى منها كرمة الفلوجة 

القريبة من حدود العاصمة بغداد.
وف�ي تط�ور امن�ي اخ�ر, ق�ال مدير ش�رطة 
العامرية التابعة لالنبار الرائد عارف الجنابي، إن 
»تنظيم داعش اإلرهابي قصف، بخمسة بصواريخ 
وقذائف هاون المجمع السكني في قضاء عامرية 

الفلوجة ) 23 كم جنوب الفلوجة(«.
واض�اف الجناب�ي، ان »الهج�وم اس�فر ع�ن 
إصابة 10 مدنيي�ن، وإلحاق أضرار مادية بمنازل 
المواطنين«.وعلى الصعي�د ذاته, قتل 30 عنصراً 
م�ن داع�ش, بقص�ف ج�وي لطائ�رات التحالف 
اس�تهدفت معاق�ل لتنظي�م )داعش( ف�ي ناحية 
الكرمة شرقي الفلوجة.وذكرت مصادر امنية, أن 
»طائرات التحالف نفذت، قصفاً جوياً على معاقل 

لتنظيم داعش ف�ي منطقة ش�ويرتان والجزيرة 
في ناحية الكرمة )20 كم شرقي الفلوجة(، مما 
أس�فر عن مقت�ل 30 عنص�راً من تنظي�م داعش 

وتدمير ست عجالت كانوا يستقلونها«.
وأضاف المصدر، ان »القصف دمر أيضاً مخبأ 
كبي�راً لألس�لحة والصواري�خ كان داخ�ل معمل 
مهجور مع تفجير ثالث س�يارات مفخخة كانت 

معّدة الستهداف قوات الجيش«.
في الغضون, كش�ف مصدر في قيادة عمليات 
األنبار، عن تسلل 400 عنصر من تنظيم )داعش( 
عب�ر األراضي الس�ورية ال�ى االنبار عب�ر قضاء 
القائم الح�دودي، فيم�ا أكد أن عناص�ر التنظيم 

دخلوا بعجالت وأسلحة وصواريخ.
ولف�ت ال�ى ان« هنالك معلومات اس�تخبارية 
دقيقة تؤكد رصد 400 عنصر من تنظيم )داعش( 
أثن�اء دخولهم الى قضاء القائ�م الحدودي، غرب 

األنبار، قادمين من األراضي السورية«.

وأضاف، أن »عناصر التنظيم بعجالت وتحمل 
صواري�خ وثالث ش�احنات محملة باألس�لحة«، 
مش�يراً إلى أن »القوات األمنية تعمل على تعقب 

حركتهم وأماكن تجمعاتهم«.
الى ذل�ك, اس�تهدف »داعش« بخم�س قذائف 
هاون المجمع الس�كني ف�ي ناحية البغدادي ، ما 
اسفر عن اصابة مدني والحاق اضرار مادية بعدد 

من منازل المواطنين في المجمع.
ويح�اول التنظيم االرهابي االنتقام من اهالي 
المجم�ع الس�كني بقصفه�م بقذائ�ف اله�اون 

والصواريخ بدافع الحقد والكراهية«.
اعل�ن مجلس ناحي�ة البغدادي ف�ي محافظة 
االنب�ار مؤخ�را, ع�ن نزوح عش�رات االس�ر من 
المجم�ع الس�كني ف�ي الناحي�ة بس�بب قص�ف 
»داعش« للمجمع وش�ح المواد الغذائية، مطالبا 
الحكوم�ة المركزية بالتدخل وانقاذ هذه االس�ر 

وتوفير متطلباتها.

ضربات جوية نوعية في الفلوجة
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التجربة التي يعت�ز بها اإلبراهيمي كونها 
»كان�ت ناجح�ة نجاح�اً باه�راً ه�ي جنوب 
أفريقيا، واإلشراف على االنتخابات التي أنهت 
نظ�ام التمييز العنص�ري وجاءت بنيلس�ون 

مانديال رئيساً«.
والتجرب�ة الثانية موضع اعت�زازه لبنان، 
حيث ان »اللبنانيين في جملة واحدة يقولون 
الطائف أس�وأ ش�يء في الدنيا، وفي النصف 
الثاني م�ن الجملة يقول�ون الطائف ممتاز«، 
لذل�ك »التجربة ف�ي لبنان مهمة ج�داً، ألنني 
كن�ت اش�تغل ف�ي بل�دي بع�د 15 س�نة من 
حرب ض�روس تع�ذب أثناءها ش�عب لبنان، 
وعلى األقل الحرب انته�ت، واللبنانيون بدأوا 
وال يزال�ون يحاول�ون إع�ادة بناء م�ا دمرته 
الحروب، ولبنان يتحم�ل اليوم عبء مليوني 
الجئ س�وري، بما يوازي نصف عدد سكانه، 
وال تس�تطيع أي دول�ة في العال�م تحمل مثل 
ه�ذا العبء. هناك ح�وادث ومش�اكل، ولكن 
لبن�ان ال ي�زال قائم�اً وواقفاً، وهذا يس�تحق 

تحية كبيرة«.
ووص�ف اإلبراهيمي أوضاع لبن�ان بأنها 
»معقدة وصعبة، لك�ن اللبنانيين لم يتوقفوا 
ع�ن محاولة تحصين ما تحق�ق في الطائف. 
نجحوا في أحيان كثيرة ولم يوفقوا في أحيان 
أخرى، واآلن هناك عقبات، إذ ال يس�تطيعون 
انتخاب رئيس للجمهورية. لبنان يتأثر ببيئته 
اإلقليمية والدولية، وم�ا لم يتحقق في لبنان 
مسؤوليته ال تقع على اللبنانيين وحدهم، هم 
يتحملون جزءاً من المسؤولية، ولكن غيرهم 

مسؤول ومطالب بمساعدة لبنان«.
وع�ن األزمة الس�ورية، ق�ال اإلبراهيمي 
»عندما بدأت األحداث في العالم العربي، التي 
س�ميت بالربيع العربي، قلت أكثر من مرة إن 
منطقتنا وشعوبنا، من دون استثناء، تطالب 
بالتغيي�ر الحقيقي وليس التجميلي، وقلت إن 
كل حكومة من حكوماتنا قادرة أن تقود هذا 
التغيي�ر، والحكومة الت�ي ال تقود هذا التغيير 
س�تكون ضحية ل�ه. اعتق�د أن الحكومة في 
س�وريا لم تتج�اوب م�ع المطالب الش�عبية 
في األيام األولى لذلك فهي تتحمل مس�ؤولية 

كبيرة جداً«.
وأض�اف »مث�ل أي حكوم�ة ف�ي أي بلد، 
فإن�ه ال يمكن للحكومة الس�ورية أن تتملص 
م�ن مس�ؤوليتها عندما يحص�ل الذي حصل. 
س�وريا ُدمرت، وما ُدمر لي�س فقط الحاضر 
والمس�تقبل المهدد إنما الماضي أيضاً. هناك 
كنيس�ة ف�ي حمص بني�ت س�نة 57 ميالدي 
تهدم�ت، ومس�جد خال�د ب�ن الولي�د ته�دم، 
والش�عب الس�وري يعاني جداً، وال يس�تحق 

الذي حصل له«.
ورأى أن »مجلس األمن يكّبل نفسه بسبب 
الخ�الف بي�ن األعض�اء الدائم�ي العضوي�ة، 
وال  ش�ديدة،  خالف�ات  تعي�ش  والمنطق�ة 
يساعدون الشعب الس�وري بالقدر الكافي«. 
وتح�دث ع�ن االجتماع�ات الت�ي عقدها مع 
المسؤولين األميركيين والروس لحل األزمة٫

كان  »داع�ش  أن  اإلبراهيم�ي  واعتب�ر 
التنظي�م المعتم�د م�ن القاعدة ف�ي العراق، 

ف�ي حي�ن أن جبهة النص�رة هي الت�ي كانت 
معتم�دة في س�وريا«، مضيف�اً »ال يمكن أن 
نقف�ل عل�ى أزمة داخ�ل حدوده�ا، وال بد أن 
تتم�دد إلى خ�ارج الحدود بوس�ائل مختلفة. 

في س�وريا أزمة كبيرة تتأثر بالخارج وتؤثر 
بالخارج، واآلن كل من لبنان واألردن وتركيا 
والع�راق تتأث�ر عبر ظروف خطي�رة جداً بما 
يج�ري في س�وريا، وكلما ط�ال الوقت كلما 

ازدادت األخط�ار على هذه الدول«. واعتبر أن 
»الخطيئة الكب�رى واألم هي غزو العراق من 
قبل الواليات المتحدة ف�ي العام 2003، الذي 
أدى إلى انقسام البلد. إن داعش هو ابن القاعدة 

ال�ذي كان يقوده )أب�و مصع�ب( الزرقاوي، 
والس�بب األصلي هو الغزو األميركي للعراق. 
إن األميركيي�ن خلقوا الظ�روف التي أدت إلى 

وجود القاعدة في العراق«.

     بغداد / المستقبل العراقي

كيف ولدت »القاعدة« القبيحة ابنها املشّوه »داعش«؟
شكلت إطاللة المبعوث العربي والدولي السابق

إلى سوريا األخضر اإلبراهيمي، في اليوم الثاني واألخير 
من فعاليات »المنتدى الدولي لالتصال الحكومي«

في الشارقة، عالمة فارقة، استقطبت حضورا واسعا، 
كونه يختزن كما كبيرا من الخبرات كوسيط عربي 

ودولي لحل النزاعات

قبور غري مشمولة بالنبش والتخريب
كاظم فنجان احلاممي

أثب�ت الدواعش أنهم ال يخش�ون الل�ه، وال يخافونه، 
لكنهم يخش�ون أصح�اب المخالب الخبيث�ة، والجماجم 
المحش�وة بأس�مال طغ�اة األناضول، فمن�ذ اليوم الذي 
ش�رع فيه الدواعش بنس�ف قبور األنبياء، ومنذ الساعة 
الت�ي فك�روا فيها بنب�ش قب�ور الصحاب�ة واألئمة بكل 
خس�ة ونذالة وحقد. ظل قبر )سليمان باشا( بمنأى عن 
التخريب والتدمير، فلم يرموه بعقب س�يجارة باعتباره 
الجد األكبر لمؤس�س الدولة العثماني�ة، وباعتباره غير 
مش�مول بتطبيقات فقه التكفي�ر والتدمير الذي اعتنقه 

الدواعش منذ والدتهم في األوكار الظالمية..
لق�د دمر الدواعش كل القب�ور واألضرحة التي مروا 
به�ا، ابتداًء بضريح س�يدنا )يونس(، وس�يدنا )ش�يت( 
عليه�م الس�الم، والصحابي )حجر بن ع�دي(، و)أويس 
القرن�ي( وغيرهم. لكنهم حافظوا على قبر )س�ليمان( 
حت�ى ال يتس�ببوا بإزع�اج أردوغ�ان. فالدواع�ش على 
استعداد تام للتقاطع مع كل األديان والمذاهب السماوية، 
وعلى اٍس�تعداد ت�ام لمخالفة الش�رائع ومخالفة قواعد 
الس�لوك البش�ري الس�وي، لكنهم لن يخالفوا الشيطان 

وال األردوغان.
ففي عملية حربية خاطفة اخترق فيها األتراك الحدود 
السورية، وتوغلوا بعمق 35 كيلومترا مستخدمين مئات 
الدبابات واآلليات العس�كرية والطائرات وجنود الجيش 
والكومان�دوز، م�ن أجل نقل ضريح س�ليمان ش�اه من 
س�وريا إلى تركيا. ولم يكتفوا بتقديم كل أش�كال الدعم 
التعبوي واللوجستي للدواعش ولعناصر تنظيم القاعدة، 
فق�د تك�ررت انتهاكاته�م الس�افرة للح�دود الس�ورية 

والعراقية.
والحقيق�ة أن ه�ذه الخروق�ات الحدودية م�ا كانت 
لتحصل من دون غطاء سياس�ي وعسكري غربي، وهو 
ما يمكن تفسيره أيضاً بتواطؤ تركيا مع الدواعش ومع 
البيش�مركة، ناهيك عن االتفاق التركي – األمريكي على 
تدريب قوات من المعارضة الس�ورية والبيش�مركة. أما 
االستنتاج المتمخض من هذه العملية. فهو أن الدواعش 
ليس�ت لديهم ثواب�ت فقهي�ة، وال قواع�د عقائدية، وال 
معايير تشريعية، وال أخالق إنسانية. لقد دأبوا على نبش 
قبور األنبياء وس�حق رفات الصحابة، لكنهم أبقوا على 
الرموز التركية المتعفنة منذ عام 1227 للميالد، وأكدوا 
بما ال يقبل الشك على عمق الروابط القائمة بينهم وبين 

الحكومة األردوغانية. 
المثير للريبة أن هذا الضريح يقع في منطقة يتواجد 
فيها تنظيم داعش اإلرهابي في منطقة ش�هدت حمالت 
المس�اجد والكنائ�س واألضرح�ة.  لتدمي�ر  مس�عورة 
لك�ن الدواعش لم يتعرض�وا لهذا الضري�ح تثميناً منهم 
ف�ي  الضالع�ة  لخالياه�م  المتواص�ل  الترك�ي  للدع�م 
اإلجرام. فمنحوه القدس�ية وفضل�وه على قبور األنبياء 

والصحابة.
ربم�ا ال تعلم�ون أن س�ليمان ه�ذا، يس�مى أيض�اً 
)س�ليمان الهارب(. ألنه فر من أرض المعركة فغرق في 
نه�ر الفرات، وجرف�ه التيار، وهو اب�ن )قتلمش( ووالد 
)أرطغل(، الذي هو والد )عثمان األول( مؤس�س الدولة 
العثمانية عام 1299. يبدو أن أجداد )أوغلو( و)أرطغلوا( 

أعلى مقاماً عند الدواعش من مقامات األنبياء واألئمة.

    بغداد/ المستقبل العراقي

تناول�ت صحيف�ة “التايم�ز” تطورات 
موض�وع هروب ث�الث فتي�ات بريطانيات 
إلى س�وريا عب�ر تركيا الالت�ي يعتقد أنهن 
يعتزم�ن االلتح�اق بتنظي�م “داع�ش” في 
مق�ال تحت عنوان “ح�ان الوقت ألن تقرر 

تركيا إذا كانت حليف أم عدو”.
واوضحت الصحيفة البريطانية إن تركيا 
أصبحت حليفا غامضا للتحالف الغربي ضد 
تنظيم داعش، ففي الوق�ت الذي تؤكد فيه 
م�رارا دعمها ومش�اركتها في اس�تهداف 
ومالحق�ة عناص�ر التنظيم المتش�دد فإن 
تصرفاتها فيما يتعلق باس�تخدام أراضيها 
كمنفذ رئيس�ي للمتش�ددين القادمين من 
كل أنح�اء العالم لإلنضمام للتنظيم تش�ير 
إل�ى أن م�ا ينقصه�ا فقط وض�ع عالمات 
إرشاد في المطار تكتب عليها “الطريق إلى 

الحرب المقدسة من هنا”.
وأضاف�ت إن�ه ال يخف�ى عل�ى أح�د أن 
لتركي�ا هدفي�ن رئيس�يين واضحي�ن هما 
اإلطاحة بالرئيس الس�وري بش�ار األس�د 
وقم�ع األك�راد حت�ى ال يأت�ي الي�وم الذي 
يمكنهم فيه اقامة دولة مستقلة ومنفصلة 
وه�و ما يجع�ل م�ن الحفاظ عل�ى تنظيم 
الدولة أحد الوس�ائل التي قد تس�اعد أنقرة 
ف�ي الوصول لهدفيها فمن ناحية فضربات 
التحال�ف للتنظي�م تنقص ش�رعية األس�د 
ومن ناحية أخرى ينش�غل األكراد بالحرب 
م�ع التنظي�م. ودعت الغ�رب إل�ى التعامل 
بح�ذر مع التحال�ف مع تركي�ا فيما يتعلق 
بحربه ضد التنظيم المتش�دد الذي تتعامل 
معه أنقرة على أنه وسيلة لتحقيق أهدافها 

قبل أن يكون عدوا.

تركيا.. عقلها
مع »التحالف الدويل« 
وجسدها مع »داعش«

    بغداد/ المستقبل العراقي

نقل�ت وكال�ة األنباء الرس�مية عن 
بيان ل�”اللجن�ة الثورية العليا” التابعة 
التح�ركات  تتاب�ع  “إنه�ا  للحوث�ي، 
المش�بوهة لعب�د ربه منص�ور هادي، 
الفاقد الش�رعية ألي تص�رف كرئيس 
للجمهوري�ة اليمنية، وإن�ه بتصرفاته 
الطائش�ة والمتخبطة قد أضر بالشعب 
اليمني، وأمنه، واستقراره، واقتصاده، 

وحياته”.
وحذر البيان “كل م�ن يتعامل معه 

بصفة رئيس دول�ة، وينفذ أوامره من 
كاف�ة موظف�ي الدول�ة، ومس�ؤوليها 
بأنه�م  الدبلوماس�ية،  وبعثاته�ا 

سيتعرضون للمساءلة القانونية”.
ودعت اللجنة “كافة الدول الشقيقة 
والصديق�ة الحت�رام خيارات الش�عب 
اليمن�ي وقرارات�ه، وع�دم التعامل مع 
ه�ادي، باعتباره لم يعد ذا صفة في أي 
موقع رسمي، بل هو مخل بالمسؤولية 
ومطل�وب للعدال�ة”، على ح�د وصف 

البيان.
م�ن جه�ة أخ�رى، أف�ادت تقارير 

إعالمي�ة نقال ع�ن قيادي ف�ي جماعة 
الحوثي بأن زعي�م الحوثيين عبدالملك 
الحوثي كل�ف القائد الميداني للجماعة 
والرج�ل الثان�ي فيها أبو عل�ي الحاكم 

باستالم أعمال المحافظات الجنوبية.
ونشر رئيس تحرير صحيفة الهوية 
محمد علي العماد ق�رار التفويض في 
صفحت�ه على موق�ع فيس�بوك، دون 
توضيح أس�ماء المحافظات التي كلف 

أبو علي الحاكم باستالم أعمالها.
عل�ى صعيد آخ�ر أف�رج الحوثيون 
الصناع�ة والتج�ارة ف�ي  ع�ن وزي�ر 

الحكوم�ة اليمنية المس�تقيلة واألمين 
العام المس�اعد لح�زب التجمع اليمني 
لإلصالح محمد الس�عدي بعد احتجازه 

لساعات في مدينة ذمار.
بح�زب  إعالم�ي  مص�در  وق�ال 
اإلص�الح، فض�ل ع�دم الكش�ف ع�ن 
هويت�ه، إن “الحوثيي�ن أفرج�وا ع�ن 
الس�عدي وهو حاليا بمنزله بالعاصمة 

صنعاء”.
الوزي�ر  منع�وا  الحوثي�ون  وكان 
اليمن�ي من المغ�ادرة ج�وا عبر مطار 
صنع�اء الدول�ي، إل�ى محافظ�ة عدن 

وأخبروه أنه ممنوع السفر.
تأتي هذه التطورات في وقت تراجع 
فيه الرئي�س اليمني عب�د ربه منصور 
ه�ادي  رس�ميا ع�ن اس�تقالته وقرر 
األمنيي�ن واإلداريين  الموظفين  تغيير 

في القصر الرئاسي في عدن.
من جهة أخرى، أشارت أنباء واردة 
من اليمن إلى أن الرئيس اليمني سيدعو 
قيادات بارزة من عدة محافظات يمنية 
إل�ى عقد اجتماع موس�ع لبحث إعالن 
مدين�ة ع�دن عاصم�ة مؤقت�ة لليم�ن 

ومقرا للحكومة.

احلوثيون: هادي فاقدًا للرشعية ومطلوبًا للعدالة

    بغداد/ المستقبل العراقي

توجهت مجموعة من نواب وش�يوخ 
ف�ي البرلم�ان الفرنس�ي إل�ى العاصمة 
الس�ورية دمش�ق، إلج�راء لق�اءات مع 
المسؤولين فيها.وبحسب أخبار تناقلتها 
وس�ائل إعالم فرنس�ية، فإن المجموعة 
توجهت إلى س�ورية بمبادرة من الحزب 
النائ�ب  وترأس�ها  الحاك�م،  اإلش�تراكي 
االش�تراكي، رئي�س مجموع�ة الصداقة 
الفرنسية الس�ورية، جيرار بابت. وتضم 

المجموع�ة، التي م�ن المنتظ�ر عودتها 
إلى فرنس�ا، النائب عن حزب االتحاد من 
أجل حركة شعبية المعارض، جاك ميار، 
والس�يناتور ع�ن الحزب ذاته ج�ان بيير 
فيال، والسيناتور عن حزب الديمقراطيين 
والمستقلين، فرانس�وا زوشيتو، إضافة 
إل�ى بابت. ولم يتأخر التصريح الرس�مي 
من فرنس�ا، حيث قالت وزارة الخارجية، 
إن ‘الن�واب ال يمثلون الموقف الفرنس�ي 
عل�ى  مش�ددة  الس�ورية’،  األزم�ة  م�ن 

ضرورة اعتبار الزيارة “فردية”.

    بغداد/ المستقبل العراقي

اف�ادت مصادر محلية، ان عصابات 
داع�ش االرهابية اقدم�ت على تحويل 
بعض منازل المسؤولين التي استولت 
عليها في مدينة الموصل الى مش�افي 

ميدانية لجرحاها .
ان “عصاب�ات  المص�ادر  وذك�رت 
داع�ش وف�ي محاول�ة منه�ا الخفاء 
خس�ائرها التي تتكبده�ا في الموصل 
والعملي�ات  الج�وي  القص�ف  ج�راء 

العسكرية التي تنفذها القوات االمنية 
ضده�ا في مناط�ق محافظ�ة نينوى، 
المس�ؤولين  من�ازل  بتحوي�ل  قام�ت 
الى مش�افي ميداني�ة لتقديم الخدمات 
لجرحاه�ا  ال�الزم  والع�الج  الطبي�ة 

والتستر على القتلى”.
واش�ارت ال�ى ان “ارهابيي داعش 
ف�ي  الموص�ل  مش�افي  يس�تغلون 
الحص�ول على االدوية والمس�تلزمات 
الطبي�ة لتزوي�د المش�افي التابعة لهم 

بها”.

باريس تتربأ من زيارة برملانيني 
فرنسيني إىل دمشق

»داعش« حيول منازل مسؤويل املوصل 
اىل مستشفيات 

    بغداد/ المستقبل العراقي

الجمهوري�ة  رئي�س  اش�ار 
ال�ى  روحان�ي  حس�ن  اإلس�المية 
االنج�ازات الخارجي�ة الت�ي حققته 
حكومته قائال “نحن في هذا المجال 
حقنن�ا تقدم�ا في ما يتعل�ق بتعزيز 
العالق�ات مع العال�م وباألخص مع 

دول الجوار”.
نكم�ل  س�وف  “نح�ن  واض�اف 
تقدمنا بحل المش�اكل التي تواجهنا 
ومن جملتها الملف النووي  وسوف 
نكمل حت�ى النهاية بغض النظر عما 

يقوله هذا و ذاك”.
ش�وطا  قطعن�ا  “لق�د  وص�رح 
هاما خالل الس�نة الفائتة في مجال 

الن�ووي و كم�ا هو معلوم ت�م ازالة 
بعض العقوبات عن ايران على شرط 
ع�دم المتابعة ف�ي المج�ال النووي 

مؤقتاً”.
و أك�د رئي�س الجمهوري�ة عل�ى 
ضرورة رف�ع العقوب�ات الظالمة و 
غير الشرعية المفروضة ضد ايران .

و تاب�ع قائ�ال “نح�ن أعلن�ا م�ن 

الي�وم األول في األم�م المتحدة على 
أن العقوب�ات االقتصادي�ة تتعارض 
وحقوق االنسان وعلى هذا األساس 

نحن ال نشعر بالعزلة”.
واك�د “نح�ن ف�ي المفاوض�ات 
النووي�ة لن نرضخ ال�ى الضغوطات 
الخارجي�ة وال نقب�ل بالمذل�ة , و لن 

نقبل بالمزيد من العقوبات”.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن النائ�ب األول لمحاف�ظ كربالء 
جاسم الفتالوي، امس االربعاء، مباشرة 
الحكومة المحلي�ة بحفر خندق بمحاذاة 
حدوده�ا اإلداري�ة مع محافظ�ة األنبار 
لمنع تسلل الجماعات اإلرهابية.واوضح 
الفتالوي للصحفيي�ن، ان “الخندق يمتد 

بط�ول ) 40 ( كل�م وبع�رض ) 4 ( امتار 
وبعمق )5( امتار يمتد من ش�ركة الفتح 
ش�مال المحافظة وصوالً الى المس�طح 
المائي ف�ي بحيرة الرزازة غرب�اً”, مبينا 
ان “كلفة المش�روع بلغ�ت ) 16 ( مليار 
“الخن�دق  ان  عراقي”.واض�اف  دين�ار 
س�يدعم بأبراج مراقبة وكآمرات ليؤدي 
دوره على أكمل وجه ف�ي حفظ الحدود 

اإلداري�ة الغربية للمحافظة, مش�يرا الى 
ان الخندق سيكون بمسافة تمنع وصول 
النيران غير المباش�رة ال�ى اقرب نقطة 
س�كنية من المحافظة”.ولفت الفتالوي 
لي�س  األمن�ي  االحت�راز  “ه�ذا  ان  ال�ى 
األمثل في حف�ظ أمن كربالء لكننا نعمل 
بالمتيسر ونس�تثمر كل الفرص لحماية 
مواطنين�ا”, مش�ددا عل�ى ان “الخن�دق 

ليس الهدف من�ه منع دخول أبناء األنبار 
الى كربالء, وأنما للسيطرة على الدخول 
العشوائي الذي يس�تغله اإلرهاب لتنفيذ 
مخططاته اإلجرامية”.ويعيد هذا الخندق 
الى الواجهة الخالف على الحدود االدارية 
بين محافظتي االنبار وكربالء ال سيما ما 
يتعل�ق بمنطقة النخي�ب التي تمتد مئات 

الكيلو مترات في المنطقة الصحراوية.

روحاين: جيب رفع العقوبات عن ايران

كربالء حتفر خندقًا بطول 40 كم يفصلها عن االنبار
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تعلن رشكة نفط الوسط / رشكة عامة / بغداد الراشدية مجاور محطة كهرباء القدس عن اجراء املناقصة 
املرقم�ة ) ن و / و/ 2015/ 5( والخاص�ة ب� )مناقصة تاجري س�يارات دفع رباعي / هيئة نفط واس�ط( 
فعىل الراغبني باالش�راك باملناقصة اعاله من الرشكات او املقاولني من ذوي الخربة واالختصاص  مراجعة 
قس�م املش�ريات هم او وكالئهم املخولون عن طريق دوائر كاتب العدل للحصول عىل وثائق  املناقصة لقاء 
مبلغ قدره )100,000( مائة الف دينار غري قابلة للرد وحس�ب ما مبني ادناه وتودع العطاءات يف صندوق 
العطاءات املرقم )2( الكائن يف استعالمات الرشكة وسيكون انعقاد املؤتمر الخاص باالجابة عن استفسارات 
املشاركني يف الساعة العارشة صباحا من يوم االحد املوافق 2015/3/1 يف مقر الرشكة علما بان اخر موعد 
لتقدي�م العطاءات يف موعد اقصاه الس�اعة الثانية عرش ظهرا من ي�وم االحد املوافق 3/8/ 2015 ويتحمل 
من تحال عليه املناقصة اجور نرش االعالن  ويلتزم باس�تكمال اجراءات التعاقد خالل )14( يوما من تاريخ 
اعالن االحالة، علما بان الكلفة التخمينية تبلغ )262,800,000( مائتان واثنان وستون مليون وثمان مائة 
   )  WWW.mdoc.oil.gov.iq  ( ال�ف دينار عراقي فق�ط وللمزيد من للمعلومات مراجعة املوقع االلكرون�ي

قسم املشريات واالخراج � املناقصات املحلية .
مالحظات:

*يق�دم العطاء بثالث ظروف مختومة ويقدم بظرف واحد كبري ويثبت عليها اس�م الرشكة او املكتب ورقم 
املناقصة ويشمل الظرف االول العرض الفني والظرف الثاني يشمل العرض التجاري والظرف الثالث يشمل 

املستمسكات املطلوبة.
*يتم ايقاف بيع وثائق املناقصة قبل خمسة ايام من تاريخ الغلق اعاله

الوثائق املطلوبة عند رشاء وثائق املناقصة:
1 � تقديم شهادة تاسيس الرشكة وبنسخة مصورة ملونة مصدقة من مسجل الرشكات لعام 2015 وهوية 

اتحاد الناقلني نافذة لغاية 2015/12/31
2 � عىل ممثل الرشكة او املكتب تقديم ما يؤيد تخويله رشاء اوراق املناقصات وتقديم العروض باسمها.

الوثائ�ق املطلوبة عند تقديم العطاءات / توضع يف ظرف الوثائ�ق املطلوبة )تقديم الوثائق اعاله اضافة اىل 
الوثائق املطلوبة ادناه (

1 � وصل رشاء املناقصة وتهمل العطاءات بخالف ذلك
2 � عق�د ايجار املكتب لعام 2014 باس�م صاحب الرشكة او املكتب مذك�ور فيه العنوان الكامل للرشكة او 

املكتب او سند ملكية صادر من مديرية التسجيل العقاري باسم صاحب الرشكة او املكتب
3 � شهادة عضوية من اتحاد الناقلني العراقيني

4 � هوية اتحاد الناقلني العراقيني نافذة لغاية 2015/12/31
5 � تامين�ات اولي�ة غري مرشوطه )خطاب ضمان او صك مصدق او كفالة مرصفية ضامنة( تقدم من قبل 
مقدمي العطاءات او املدير املفوض او املؤسس�ني للرشكة املش�اركة يف املناقصة من احد املصارف املعتمدة 
لدى البنك املركزي العراقي لصالح رشكة نفط الوس�ط وبرقم املناقصة اعاله وبمبلغ )3,369,600(  ثالثة 
مالي�ني وثالثة مائة وتس�عة وس�تون الف  وس�تة مائة دينار عراق�ي فقط وبظرف مغل�ق  منفصل يرفق 
مع ظرف الوثائق املطلوبة ويش�ري بش�كل واضح اىل رقم املناقصة واس�م املرصف العراقي املصدر لخطاب 
الضمان او الصك املصدق وتصادر هذه التامينات يف حالة عدم توقيع العقد بعد )14( يوم من تاريخ تبليغ 
املق�اول باالحال�ة مع اتخاذ االج�راءات القانونية واالدارية بح�ق املقاول، ويهمل اي عط�اء ال يحتوي عىل 

التامينات االولية .
6 � تقدي�م كت�اب يبني فيه س�المة املوق�ف الرضيبي من الهيئ�ة العامة للرضائب واملوق�ف املايل للرشكات 

واملكاتب  العراقية املشاركة.
7 � تقديم شهادة تاسيس الرشكة وبنسخة ملونة مصدقة من مسجل الرشكات لعام 2015

8 � تقديم ما يثبت حجب البطاقة التموينية عن املشمولني بالحجب.
9 � تقديم ملخص لالعمال املماثلة التي قامت بانجازها الرشكة مؤيدة من جهات التعاقد املعنية.

اعالن
ق�دم املواطن )خط�اب عجيل 
عباس(  طلب�ا يروم فيه تبديل 
اىل  )خط�اب(  م�ن  )االس�م( 
)ف�ادي(  فم�ن لدي�ه اعراض  
ع�ىل الدع�وى مراجع�ة  هذه 
املديري�ة خ�الل م�دة اقصاها 
ع�رشة ايام وبعكس�ه س�وف 
تنظ�ر هذه املديري�ة يف الطلب 
وف�ق اح�كام امل�ادة )21( من 
املدنية رقم  القان�ون االح�وال 

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

اعالن
بناءا ع�ىل الطلب املقدم من الس�يد  
)جمع�ة عبد النبي في�اض( الوكيل 
عن املدعو )مهدي عاش�ور اس�ود( 
والد القارص )اسود مهدي عاشور( 
ال�ذي يطل�ب في�ه تبديل )االس�م( 
من )اس�ود( اىل )محمد( فمن لديه 
اعراض  عىل الدعوى مراجعة  هذه 
املديري�ة خالل م�دة اقصاها عرشة 
ايام وبعكس�ه س�وف تنظ�ر 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
بناءا عىل الطلب املقدم من السيد  
)عثمان ابراهيم عبد عيل( الذي 
يطل�ب فيه تبديل )االس�م( من 
)عثم�ان( اىل )مصطفى( فمن 
لدي�ه اع�راض  ع�ىل الدع�وى 
مراجعة  هذه املديرية خالل مدة 
اقصاه�ا عرشة ايام وبعكس�ه 
س�وف تنظ�ر ه�ذه 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
بن�اءا ع�ىل الطل�ب املق�دم من 
السيد  )مال الله عباس مويدر( 
الذي يطل�ب فيه تبديل )اللقب( 
م�ن )الضاه�ي( اىل )الضاحي( 
فمن لديه اعراض  عىل الدعوى 
مراجعة  هذه املديرية خالل مدة 
اقصاه�ا عرشة ايام وبعكس�ه 
س�وف تنظ�ر ه�ذه 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
بن�اءا ع�ىل الطلب املق�دم من 
الس�يد  )آي�ات عدن�ان جياد( 
الذي يطلب فيه تبديل )االسم( 
من )آيات( اىل )جود( فمن لديه 
اعراض  عىل الدعوى مراجعة  
م�دة  خ�الل  املديري�ة  ه�ذه 
اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه 
س�وف تنظر ه�ذه املديرية يف 
الطل�ب وفق اح�كام املادة 21 
م�ن القان�ون االح�وال املدنية 

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

مجلس القضاء االعىل
محكمة االحوال الشخصية

يف بني سعد
املدعو عليه / احمد كريم قاسم 

/ مجهول محل االقامة .
اقام�ت زوجتك س�يماء جعفر 
الرشعي�ة  الدع�وى  س�لمان 
املرقمة 404 / ش / 2014 امام 
محكمة االحوال الش�خصية يف 
بني س�عد دي�اىل التفريق فيما 
بينك�م خ�الل عرشة اي�ام من 

ثاني يوم للنرش .
القايض
محمود جاسم محمد

اعالن
بن�اءا ع�ىل الطل�ب املق�دم من 
الس�يد  )ج�واد كاظ�م خرض( 
الذي يطل�ب فيه تبديل )اللقب( 
م�ن )الوحي�د( اىل )املوس�وي( 
فمن لديه اعراض  عىل الدعوى 
مراجعة  هذه املديرية خالل مدة 
اقصاه�ا عرشة ايام وبعكس�ه 
س�وف تنظ�ر ه�ذه 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
بن�اءا ع�ىل الطل�ب املق�دم من 
الس�يد  )حس�ني عب�د الحافظ( 
الذي يطلب في�ه تبديل )اللقب( 
من )الدليمي( اىل )بيت الطويل( 
فمن لديه اعراض  عىل الدعوى 
مراجعة  هذه املديرية خالل مدة 
اقصاه�ا ع�رشة ايام وبعكس�ه 
س�وف تنظ�ر ه�ذه املديرية يف 
الطلب وفق احكام املادة 21 من 
القان�ون االحوال املدنية رقم 65 

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

فقدان شخص
فقد املدع�و عباس 
جواد كاظ�م جالب 
البهاديل يوم السبت 
الس�اعة السابع�ة 
عىل ليلة الجمع��ة 
االتص�ال  يرج��ى 
عل���ى الهات���ف 

07711231895

اعالن
بناءا عىل الطلب املقدم من السيد  
)فاض�ل عب�د الكريم يوس�ف( 
الذي يطل�ب فيه تبديل )اللقب( 
)الحس�ني(  اىل  )املحم�د(  م�ن 
فمن لديه اعراض  عىل الدعوى 
مراجعة  هذه املديرية خالل مدة 
اقصاه�ا عرشة ايام وبعكس�ه 
س�وف تنظ�ر ه�ذه 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
بن�اءا ع�ىل الطل�ب املق�دم من 
السيد  )محمد سالم عيل( الذي 
يطل�ب فيه تبدي�ل )اللقب( من 
)العيدان�ي( اىل )اليارسي( فمن 
لدي�ه اع�راض  ع�ىل الدع�وى 
مراجعة  هذه املديرية خالل مدة 
اقصاه�ا عرشة ايام وبعكس�ه 
س�وف تنظ�ر ه�ذه 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

فقدان وصل

املرق�م  الوص�ل  فق�د 

 /  1  /  25 يف   63443

2010 عن الدكان املرقم 

46 واجهة جميلة بمبلغ 

ق�دره 6000000 س�تة 

ماليني دينار فقط بأسم 

/ احم�د هادي حس�ون 

فمن يعثر عليه تسليمه 

اىل جهة االصدار .

اعالن
بناءا عىل الطلب املقدم من الس�يد  
)رج�ب نج�م محمد( املس�تدعي 
القارص)صدام حس�ني  ابن�ه  عن 
رجب نجم( الذي يطلب فيه تبديل 
)اسم ابنه( من )صدام حسني( اىل 
)حس�ني( فمن لديه اعراض  عىل 
الدع�وى مراجع�ة  ه�ذه املديرية 
خ�الل م�دة اقصاها ع�رشة ايام 
وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية 
يف الطلب وفق احكام املادة 21 من 
القان�ون االحوال املدني�ة رقم 65 

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

اعالن
بناءا عىل الطلب املقدم من السيد  
)باس�م محمد عيل محمد دين( 
الذي يطل�ب فيه تبديل )اللقب( 
من )بندر س�نك( اىل )االس�دي( 
فمن لديه اعراض  عىل الدعوى 
مراجعة  هذه املديرية خالل مدة 
اقصاه�ا عرشة ايام وبعكس�ه 
س�وف تنظ�ر ه�ذه 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

فقدان وصل

املرق�م  الوص�ل  فق�د 

 /  1  /  25 يف   63442

2010 عن الدكان املرقم 

47 واجهة جميلة بمبلغ 

ق�دره 6000000 س�تة 

ماليني دينار فقط بأسم 

/ احم�د هادي حس�ون 

فمن يعثر عليه تسليمه 

اىل جهة االصدار .

اعالن
بناءا عىل الطلب املقدم من السيد  
)عصام محمد عيل محمد دين( 
الذي يطل�ب فيه تبديل )اللقب( 
من )بندر س�نك( اىل )االس�دي( 
فمن لديه اعراض  عىل الدعوى 
مراجعة  هذه املديرية خالل مدة 
اقصاه�ا عرشة ايام وبعكس�ه 
س�وف تنظ�ر ه�ذه 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
بناءا عىل الطلب املقدم من السيد  
)جاسم محمد عيل محمد دين( 
الذي يطل�ب فيه تبديل )اللقب( 
من )بندر س�نك( اىل )االس�دي( 
فمن لديه اعراض  عىل الدعوى 
مراجعة  هذه املديرية خالل مدة 
اقصاه�ا عرشة ايام وبعكس�ه 
س�وف تنظ�ر ه�ذه 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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد: 2080 / ب / 2014 

التاريخ: 23 / 2 / 2015 
اعالن

املدعى عليه/ سالم بدر عباس
اقام املدع�ني) خالد وزي�اد ووداد اوالد وديع 
جب�وري( الدع�وى البدائية املرقم�ة 2080 / 
ب / 2014 ض�دك والذي يطل�ب فيها الحكم 
بابطال الوكاالت املزورة وابطال معاملة البيع 
للبس�اتني املرقمات 74 / و 241 مقاطعة 57 
/ النزلة ولتعذر تبليغك ملجهولية محل اقامتك 
حسب رشح مبلغ مركز رشطة ابي الخصيب 
واملجل�س البل�دي ملنطقة طري�ق الصحراء/ 
2 تق�رر تبليغ�ك اعالنا بصحيفت�ني محليتني 
يوميتني بالحضور امام هذه املحكمة صباح 
يوم املرافعة املوافق 2 / 3 / 2015 وعند عدم 
حض�ورك او ارس�ال م�ن ينوب عن�ك قانونا 
س�تجري املرافع�ة بحقك غيابي�ا وعلنا وفق 

االصول.
القايض

اعالن
بن�اءا ع�ىل الطل�ب املق�دم من 
الس�يد  )حسني عبد النبي عيل( 
الذي يطل�ب فيه تبديل )اللقب( 
من )الفراغ( اىل )الجعفر( فمن 
لدي�ه اع�راض  ع�ىل الدع�وى 
مراجعة  هذه املديرية خالل مدة 
اقصاه�ا عرشة ايام وبعكس�ه 
س�وف تنظ�ر ه�ذه 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
بن�اءا ع�ىل الطل�ب املق�دم من 
السيد  )صخيلة عمران موىس( 
الذي يطلب فيه تبديل )االس�م( 
من )صخيلة( اىل )حليمة( فمن 
لدي�ه اع�راض  ع�ىل الدع�وى 
مراجعة  هذه املديرية خالل مدة 
اقصاه�ا عرشة ايام وبعكس�ه 
س�وف تنظ�ر ه�ذه 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

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

االتحادية
محكمة بداءة البرصة

العدد: 154 / ب / 2015 
التاريخ: 24 / 2 / 2015 

اعالن
املدعى علي�ه/ فادي منري ياس�ني/ املدير 
املفوض لرشكة يس يس للتجارة واملقاوالت 

العامة املحدودة/ اضافة لوظيفته
بتاري�خ 8 / 2 / 2015 ت�م تبليغك بالنرش 
بجريدتني محليتني يوميتني االوىل صحيفة 
املس�تقبل بالع�دد 902 يف 10 / ش�باط / 
2015 ص )5( وكذل�ك صحيف�ة ال�رشق 
بالع�دد 2003 يف 10/ 2 / 2015 ص )4( 
تبني ب�أن رقم الدع�وى امل�راد تبليغك هو 
 / ب   /  145 ولي�س   2015  / ب   /  154
2015 لذا اقت�ى التنويه. علما بأن موعد 

املرافعة يوم 5 / 3 / 2015 .
القايض

وزارة الكهرباء/املديرية العامة 
النتاج الطاقة الكهربائية

/املنطقة الوسطى

تنويه
اىل كاف�ة ال�رشكات واملكات�ب 
نود اعالمكم تم الغاء املناقصة 
والخاص�ة   )1391( املرقم�ة 
بتجهي�ز فالتر ه�واء للوحدات 
كهرب�اء  ملحط�ة   )4�3�2�1(

الصدر الغازية .
راجني التفضل باالطالع

وزارة النفط
رشكة نفط الوسط

اعالن للمرة االوىلرشكة عامة

املدير العاماملدير العام

اعـالن
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الزبيدي يبحث حتديد املسار االفضل للخط السككي بني كربالء والنجف
     بابل/المستقبل العراقي

أعلن�ت محافظة باب�ل، ع�ن مصادق�ة وزارة البلديات على 
التصامي�م الخاص�ة للمرحلة الثالثة لمش�روع مج�اري الحلة 

الكبير، مبينة أن كلفة المشروع تبلغ نحو 546 مليار دينار.
وق�ال النائب االول لمحافظ بابل وس�ام اصالن في تصريح 
صحف�ي, إن “وزارة البلدي�ات واالش�غال العام�ة صادقت على 
التصاميم والكش�وفات الالزمة لمش�روع مجاري الحلة الكبير 

المرحلة الثالثة”.
وأضاف اص�الن أن “المش�روع يضم مدين�ة الحلة الصوب 
الصغي�ر والكبير بس�ت مناط�ق والمرحلة االول�ى من مجاري 
قضاء الهاش�مية وناحيتي القاس�م والمدحتي�ة جنوبي الحلة 

وبكلفة مايقارب 546 مليار دينار”.
وتابع اصالن أن “المحافظة س�تقوم بإعالن المشروع على 
الش�ركات المختصة كافة حال اكم�ال المصادقة عليه من قبل 
وزارة التخطيط كاجراء قانوني”، مبيناً أن “المش�روع يعد من 
اه�م المنجزات التي حققته�ا المحافظة في ظل الظرف المالي 

للبالد”.

       بغداد/ المستقبل العراقي

افتت�ح محافظ بغداد علي محس�ن التميمي مدرس�ة جديدة 
في ابو غريب بواقع 12 صف حيث تعتبر هذه المدرس�ة الثانية 
الت�ي يت�م افتتاحها في القضاء من مجموع 15 مدرس�ة اخرى 

قيد االنجاز.
وق�ال التميمي خالل جولته الميداني�ة للقضاء والتي افتتح 
خاللها مجموعة من المش�اريع بمختل�ف القطاعات, ان “هذه 
المدرس�ة تعتب�ر ثاني مدرس�ة يت�م افتتاحها ف�ي القضاء من 

مجموع 15 مدرسة هي قيد االنجاز وسيتم افتتاحها تباعا”.
واوض�ح ان “المش�روع انج�ز ضم�ن التوقيت�ات العقدي�ة 
وبمواصف�ات حديث�ة تض�م 12 صف وجن�اح ل�الدارة وجناح 
للصحيات وس�احة لالصطفاف وبيت للحارس وحدائق ، فضال 
عن اكس�اء االرضية بالمرمر م�ع اثاث مكتبي متكامل واجهزة 

تكييف واثاث مدرسي “.

        بغداد/ المستقبل العراقي

ناقش وزير الموارد المائية محسن الشمري،امس االربعاء، 
المسودة االولية لالعالن الوزاري في باريس.

وذك�ر بيان للمكت�ب االعالمي لوزارة الم�وارد المائية, ان” 
وزير الموارد المائية محسن الشمري والوفد المرافق له حضر 
االجتم�اع الثاني للجنة الوزارية الذي عقد بمقر اليونس�كو في 
باريس لمناقشة المسودة االولية لالعالن الوزاري والذي سيتم 
االعالن عنها اثناء فعاليات المنتدى العالمي السابع للمياه الذي 

سيعقد في كوريا الجنوبية خالل شهر نيسان المقبل”.
 ومن المؤمل ان يقام المنتدى العالمي للمياه يوم ال�13 من 
شهر نيسان المقبل في مدينة جيونجيو الكورية الجنوبية حيث 
سيتضمن طاوالت مس�تديرة رفيعة المستوى حول إشكاليات 

مهمة مرتبطة بالمياه.

البلديات تصادق عىل تصاميم املرحلة 
الثالثة ملرشوع جماري احللة الكبري

التميمي يفتتح مدرسة ابتدائية
يف قضاء ابو غريب 

املوارد املائية تناقش املسودة 
االولية لالعالن الوزاري يف باريس

    بغداد/المستقبل العراقي
 

عق�د وزي�ر النق�ل باق�ر الزبيدي 
اجتماع ثالثي بين الوزارة ومحافظتي 
المس�ار  لتحدي�د  وكرب�الء  النج�ف 
االفض�ل للخط الس�ككي الخاص بين 

المدينتين المقدستين.
وذك�ر مكت�ب الزبي�دي ف�ي بيان 
صحفي, ان “ وزير النقل باقر الزبيدي 
استقبل محافظ النجف عدنان الزرفي 
وتم مناقش�ة عقد اجتماع ثالثي بين 
وزي�ر النق�ل و محافظ�ي النج�ف و 
كربالء ح�ول تحديد المس�ار االفضل 
للخط السككي الخاص بين المدينتين 
المقدس�تين النجف و كربالء ألنجاح 
المدينتين  المقدس�ة لهاتين  الزيارات 
بتقدي�م  الكفيل�ة  الس�بل  وتوفي�ر 

الخدمات النوعية على مدار العام”.
وتاب�ع ان “ الجانبي�ن بحث�ا افاق 
التعاون المشترك خصوصاً في مجال 
تنفي�ذ مش�اريع ال�وزارة بمحافظ�ة 

النجف االشرف “.
يذكر ان ماليين الزائرين يتوافدون 
الى مدينتي كربالء والنجف المقدستين 
عل�ى م�دار الس�نة الداء الزي�ارة مما 
يتطل�ب وس�ائل نقل س�ريعة ومتينة 
الزائرين  كالقط�ارات تنه�ي معان�اة 

خصوصا في الزيارات المليونية .

واسط تتهم الرشكة الرتكية املكلفة بمرشوع ماء 
الكوت بـ »التحايل«

    واسط/المستقبل العراقي

الش�ركة  إدارة محافظ�ة واس�ط،  اتهم�ت 
التركي�ة المكلفة بمش�روع ماء الك�وت الكبير 
ب�”التحاي�ل على القان�ون”، وأمهلتها 15 يوماً 
ل�”إثب�ات جديته�ا” ف�ي العمل.وق�ال محافظ 
واس�ط، مال�ك خل�ف ال�وادي، إن “المحافظ�ة 
كش�فت عن كثير من المخالفات وعدم الجدية، 
ف�ي مش�روع م�اء الك�وت الكبير ال�ذي تنفذه 
ش�ركة جفرا أزنالر التركي�ة، بكلفة 140 مليار 
دينار”، مش�يراً إلى أن “الم�دة المحددة إلنجاز 
المش�روع الذي تبل�غ طاقته عش�رة آالف متر 
مكعب في الساعة، هي 540 يوماً، لكن الشركة 
المنفذة تلكأت كثيراً في تنفيذه، ولم تكمل منه 
إال 39 بالمئ�ة، بفارق كبي�ر عن الجدول الزمني 
المخطط”.وأضاف الوادي، أن “ضعف المراقبة 
عل�ى المش�روع أدت إلى قيام الش�ركة التركية 
بإحالة تنفيذه إلى مق�اول ثانوي من الباطن”، 
مبيناً أن ذل�ك “المقاول تلكأ ه�و اآلخر بالعمل 
بنحو يهدد القس�م األكبر من معدات المشروع 
“المحافظ�ة  أن  المحاف�ظ،  باالندثار”.وأك�د 
أمهلت الشركة التركية 15 يوماً إلثبات جديتها 
وحس�ن نيته�ا، وبخالف ذل�ك تق�وم بمطالبة 
وزارة البلديات واألشغال العامة، التدخل لوضع 
حد لتلكؤ المشروع، كونها ربة العمل”، عاداً أن 
“مشروع ماء الكوت الكبير هو أكثر المشاريع 
الوزارية تلكؤاً في المحافظة”.ويشغل مشروع 

ماء الكوت الكبير مساحة 118 دونماً في منطقة 
“أم هلي�ل”، ش�مالي الك�وت، ويتضم�ن نصب 
أربعة أحواض ترسيب ومضخات دفع وسحب، 
ونصب ش�بكات ماء تغذي أنحاء مناطق مركز 
مدينة الكوت.وأعلنت وزارة البلديات واألشغال 
العام�ة في )ال�12 م�ن آذار 2012(، عن توقيع 
عقد م�ع ش�ركة جفرا أزن�الر التركي�ة لتنفيذ 
المشروع، مبينة أن المدة المحددة إلنجازه هي 
540 يوماً.وتق�وم ثالث ش�ركات تركية بتنفيذ 
مش�اريع مهم�ة في واس�ط، هي يونفرس�ال 
أجان، التي تتولى تنفيذ  مستش�فى س�عة 400 
س�رير في الك�وت بكلف�ة أكثر م�ن 45 مليون 
دوالر، وجفرا أزنالر لتنفيذ مشروع ماء الكوت 
الكبير، إضافة إلى كوركيم لتنفيذ مش�روع ماء 
قضاء بدرة، بكلفة 55 مليون و667 الف دوالر.

     بغداد/المستقبل العراقي

االعم�ار  وزارة  أعلن�ت 
واالس�كان أن دائرة اإلس�كان 
أحدى تشكيالت الوزارة تواصل 
تنفيذ مجمع الحمزة الش�رقي 
السكني في محافظة الديوانية 
 Precast بطريقة البناء الجاهز

العازلة للحرارة.
االعالم�ي  المرك�ز  وق�ال 
ف�ي  الحكوم�ي  واالتص�ال 
يض�م  “النظ�ام  إن  ال�وزارة, 
مس�بقة  وجدران�اً  س�قوفاً 
الصب بس�مك )20 - 15 س�م( 

وتحتوي على ع�وازل حرارية 
جس�ور  م�ع   )Foam Block(
مخفي�ة للج�دران تس�اعد في 
الكهربائي�ة  الطاق�ة  أخت�زال 
الداخل�ة  األولي�ة  والم�واد 
المرك�ز  البناء”.وأض�اف  ف�ي 
االعالم�ي, إن “مجمع الحمزة 
الش�رقي الس�كني الذي ُيشيد 
على ارض تبلغ مس�احتها 51 
دونم�اً يتك�ون م�ن عم�ارات 
الطواب�ق  متع�ددة  س�كنية 
ُصممْت وف�ق نموذجين االول 
تض�م  عم�ارة   22 بع�دد   A
)264( شقة س�كنية بمساحة 

)139,5م2( للش�قة الواح�دة, 
الثاني B بع�دد 12عمارة تضم 
)192( شقة س�كنية بمساحة 
)120,5 م2( للش�قة الواح�دة 
ليصبح المجموع الكلي للشقق 

السكنية )456( شقة”.
يذكر أن المجمع يضم عدداً 
المرافقة  الخدمي�ة  األبنية  من 
من )م�دارس ومراك�ز صحية 
وغيره�ا(  واس�واق  واداري�ة 
م�ع كاف�ة الش�بكات الخدمية 
وأعم�ال الموقع الخارجية من 
س�احات وفضاءات أس�تراحة 

وحدائق وتشجير.

االعامر تواصل تنفيذ جممع احلمزة الرشقي بطريقة 
البناء اجلاهز

      بغداد/المستقبل العراقي

أعل�ن البنك المرك�زي العراقي، امس 
األربع�اء، عن البدء بتطبي�ق نظام جديد 
للح�واالت وبيع العملة، فيما نفى توقف 
بيع�ه للدوالر.وق�ال البنك في بي�ان له، 
إن “البن�ك ق�رر اعتماد نظ�ام جديد في 
الحواالت النقدية للدوالر عبر آلية وطرق 
س�تخدم الس�وق واالقتص�اد وتس�يطر 
على س�عر صرف ال�دوالر مقابل الدينار 
العراقي”.وأض�اف البن�ك ف�ي بيان�ه أن 
“ه�ذا النظام ال يعني أن البنك س�يتوقف 
عن بيع الدوالر بش�كل نقدي للمصارف 
وشركات الصيرفة وإنما سيستمر ببيعه 
وفق آلية جديدة”، من دون أن يذكر مزيداً 
من التفاصي�ل عن اآللية.يذك�ر أن البنك 
المركزي العراقي تأس�س كبنك مستقل 
بموجب قانونه الصادر في السادس من 

آذار من العام 2004 كهيأة مستقلة.

      بغداد/ المستقبل العراقي

نف�ت وزارة التربي�ة، ام�س االربعاء، 
تأجيل صرف رواتب المعلمين والمدرسين 
عش�رة ايام، مؤك�دة ان ص�رف الرواتب 
أس�وة  المح�دد  موع�ده  عن�د  س�يكون 
بموظفي وزارات الدول�ة االخرى.وقالت 
المتحدثة باس�م الوزارة س�المة الحسن، 
في تصري�ح صحفي “ننفي نفي�ا قاطعاً 
تاجيل صرف رواتب المعلمين والمدرسين 
عش�رة اي�ام، أو كل اربعبي�ن يوم�ا، كما 
أش�يع في بعض وسائل االعالم”، مؤكدة 
أن “رواتب المعلمين والمدرس�ين س�يتم 
صرفها في الوق�ت المحدد لها، والصحة 
لما اش�يع بتاجيلها”.وأوضحت الحس�ن 
أن “صرف رواتب المعلمين والمدرس�ين 
س�يكون اس�وة بموظفي وزارات الدولة 
االخرى”، مبينة أنه “في حال صدور قرار 
بتأجي�ل صرف روات�ب موظف�ي الدولة، 
فأن المعلمين والمدرسين غير مشمولين 
بذلك”.وكانت بعض وسائل االعالم ذكرت 
أن وزارة التربي�ة س�تمضي ف�ي ص�رف 
رواتب المعلمين والمدرس�ين كل اربعين 
يوما اعتبارا من الشهر الجاري، فيما أبدى 
المعلمون والمدرس�ون تخوفهم من هذه 
االنباء، وطالبوا الوزارة بتوضيح رسمي 
ف�ي هذا الش�أن. يش�ار إل�ى أن المتحدث 
باسم مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي 
2015، ان تأخي�ر  17 ش�باط  أك�د، ف�ي 
الروات�ب عش�رة ايام اج�راء احترازي لن 
يعمل به اال عند الضرورة القصوى وعدم 
توفر الس�يولة المالية، واشار الى ان ذلك 

لن يعمل به بصورة دورية.

البنك املركزي يبدأ 
بتطبيق نظام جديد 

للحواالت وبيع الدوالر

الرتبية: رصف رواتب 
املعلمني واملدرسني
يف موعدها املحدد

     بغداد/ المستقبل العراقي

دع�ا وزي�ر الكهرباء قاس�م الفه�داوي، 
ال�ى ح�ث المواطنين عل�ى ترش�يد الطاقة 
أن هن�اك  فيه�ا، مؤك�داً  اإلس�راف  وع�دم 
تسعيرة جديدة تصاعدية للحد من الهدر في 

الكهرباء.
وق�ال المتحدث الرس�مي بإس�م الوزير 
محم�د فتح�ي حنت�وش في بي�ان صحفي, 
إن “وزير الكهرباء قاس�م الفه�داوي التقى 
البص�رة ورئي�س مجلس�ها ف�ي  محاف�ظ 
زيارة اس�تغرقت يومين لالطالع على واقع 
المحافظ�ة وايج�اد الحلول للمش�اكل التي 

تعاني منها”.
وأض�اف حنت�وش أن “الوزير دع�ا اثناء 
المواطني�ن  ح�ث  ال�ى  بالمحاف�ظ  لق�اءه 
عل�ى ترش�يد إلطاقة وع�دم اإلس�راف وان 
يلعب رج�ال الدي�ن دورا في تثقي�ف الناس 
بع�دم التج�اوز وس�رقة الكهرب�اء”، مبيناً 
أن “للمجل�س الق�درة عل�ى عق�د الن�دوات 
والتثقي�ف عب�ر وس�ائل االع�الم للح�د من 
ظاه�رة اإلس�راف وأهمي�ة تفعي�ل الجباية 

لتمويل مشاريع الوزارة”.
وأكد حنتوش، أن “الفهداوي كش�ف عن 

تسعيرة جديدة تصاعدية للحد من الهدر في 
الكهرباء”.من جانبه، دعا مجلس المحافظة 
خ�الل البيان، الى “التع�اون مع الوزارة عبر 
تش�ريعات محلي�ة الس�تخدام الع�وازل في 
االبني�ة كحل معتمد في كثير من الدول للحد 

من الهدر ف�ي الكهرباء فضال عن اس�تثمار 
وض�ع  لدراس�ة  ال�وزارة  م�الكات  وج�ود 
ألمنظوم�ة ف�ي البص�رة وحل اإلش�كاالت 

اإلدارية والمالية والقانونيه مع المجلس”.
يذك�ر أن الفه�داوي أعلن م�ن محافظة 

البص�رة، ام�س االول الثالث�اء، ان ال�وزارة 
س�تجهز بع�ض المحافظ�ات بالطاقة لمدة 
24 س�اعة خالل الصيف المقبل، فيما اكدت 
محافظة البصرة ان حاجتها للكهرباء تعادل 

اربع محافظات.

     بغداد/ المستقبل العراقي

اس�تيراد  بمن�ع  البيئ�ة  وزارة  طالب�ت 
المع�دات واالدوات االحتياطي�ة الخاضع�ة 
التفاقية بازل الدولية المتعلقة بنقل النفايات 

الخطرة والتخلص منها عبر الحدود.
وق�ال مدير عام دائ�رة التوعية واالعالم 
البيئي امير علي الحس�ون في بيان صحفي,  
ادخ�ال  بمن�ع  وجه�ت  البيئ�ة  وزارة  ان 

واس�تيراد االجهزة الكهربائية المس�تعملة 
والمع�دات واالدوات االحتياطي�ة الخاضعة 
التفاقية بازل الدولية ،مبينا ان قسم مراقبة 
الكيمياوي�ات وتقيي�م المواق�ع الملوثة في 
الدائرة الفنية ل�وزارة البيئة اعتبر ان المواد 
الكهربائي�ة المس�تعملة تع�د م�واد خطرة 
الحتوائها عل�ى مواد كيمياوية س�امة وان 
النفاي�ات الناجم�ة ع�ن عملي�ات التجمي�ع 
الكهربائي�ة وااللكترونية ه�ي مواد خطرة 

وهي من ضم�ن المواد الخاضع�ة التفاقية 
الخط�رة  النفاي�ات  المتعلق�ة بنق�ل  ب�ازل 

والتخلص منها عبر الحدود .
واض�اف الحس�ون ان قان�ون انضم�ام 
( لس�نة   3( ب�ازل رق�م  الع�راق التفاقي�ة 
2009 المرف�ق الثام�ن التس�مح باس�تيراد 
المواد االلكترونية والكهربائية المس�تعملة 
باالضافة الى المعدات واالدوات االحتياطية 
الخاضع�ة لنف�س االتفاقي�ة ، مش�يرا ال�ى 

ان اوام�ر المن�ع جاءات بناء عل�ى توصيات 
اللجن�ة المش�كلة م�ن قب�ل االمان�ة العامة 
لمجلس ال�وزراء المعنية بوض�ع الضوابط 
الخاصة باس�تيراد االجه�زة والمعدات التي 
خولت وزارة البيئة من�ح الموافقات البيئية 

الستيراد المواد المستعملة .
وكان الع�راق انض�م ال�ى اتفاقي�ة بازل 
الدولي�ة المتعلق�ة بنق�ل النفاي�ات الخطرة 

والتخلص منها عبر الحدود عام 2009 .

الكهرباء تكشف عن تسعرية جديدة تصاعدية للحد من اهلدر يف الطاقة

البيئة تطالب بمنع استرياد املعدات واالدوات االحتياطية وفق اتفاقية بازل

وزارة العدل
دائرة التنفيذ مديرية تنفيذ الكرادة

رقم االضبارة  : 2013/2667
التاريخ : 2015/2/25

مذكرة االخبار بالتنفيذ
لالموال غري املنقولة

اىل املدين : محمد كريم سلمان 
عنوانه : االسكندرية القرية  العرصية /حي الشهداء 

بالنظر لتع�ذر تبليغكم وحس�ب رشح القائ�م بالتبليغ 
وحس�ب كتاب مركزرشط�ة القري�ة العرصي�ة بالعدد 
3516 يف 2015/2/23 وتايي�د مخت�ار القرية العرصية 
–ح�ي الش�هداء ان�ه ليس لدي�ك موطن دائ�م او مؤقت 
تق�رر تبليغ�ك بصحيفتن محليت�ن اعتبارا م�ن اليوم 

التايل للنرش 
ونخربك�م بان�ه تق�رر حج�ز االم�وال املنقول�ة  امل�واد 
املحجوزة لك واالبراج وحس�ب محرض الحجز املؤرخ يف 

 2015/1/27
البال�غ  حم�ودي   عب�د  ن�ورة  الدائ�ن  طل�ب  لق�اء 
10/000/000 ع�رشة مالي�ن دين�ار فيج�ب عليك�م 
اداء املبل�غ املذكور خالل مدة ثالثة اي�ام من اليوم التايل 
لتاريخ تبليغكم بهذه االخبار واال فان االموال املحجوزة 
بموجب هذا القرار س�تباع وفقا للقانون وذلك اس�تنادا 

للمادة )69 ( من قانون التنفيذ
املنفذ العدل





 القاه�رة: إش�تكت الفنان�ة ش�يماء 
فرغل�ي أرمل�ة الفن�ان الراحل س�عيد 
صال�ح أن نقاب�ة الممثلي�ن ل�م تنف�ذ 
تعهدها الس�ابق بإعادة ش�قة الفنان 
الراح�ل لم�ا كانت علي�ه قب�ل وفاته 
بشهوٍر قليلة بعدما شب فيها الحريق 
الضخ�م، مش�يرًة ألنه�ا فوجئ�ت بعد 
أث�اث  دون  للش�قة  بتس�لمها  وفات�ه 
باإلضاف�ة لع�دم تجهيز غرفها بش�كٍل 
كام�ل، حي�ث تم االكتف�اء بإزال�ة آثار 

الحريق في عدد من الغرف. 
وأضاف�ت ف�ي تصري�ٍح ل�"إيالف" 
أنه�ا أصبحت تحص�ل على معاش 
النقابة الش�هري بعد وفاته لكنه 
مبلغ هزيل للغاية ال يكفي تكلفة 
س�داد إيجار الش�قة التي كانت 
تقي�م فيها م�ع الفن�ان الراحل 
الفت�ة ألنها تعرض�ت للكثير من 
المشاكل منذ وفاة "صالح" حتى 
اليوم.وإذ شرحت أنها اضطرت ألن 
تعيش في الش�قة لمدة 3 أشهر دون 

أثاث، قالت أنها فوِجَئت قبل يومين بمحضر من 
المحكمة يقضي بالحجز عل�ى الغرفة الوحيدة 
التي تقيم فيها باإليجار والتي كانت تعيش فيها 

مع الفنان الراحل.
وأوضحت أن هناك نزاع بين منتج يدعى مدحت 
الش�ريف والراح�ل س�عيد صال�ح بعدم�ا كان 
يفترض أن يقدما عمالً مسرحياً معاً، حيث حصل 

"صالح"عل�ى مبلغ 20 ألف جني�ه ك�"عربون" 
للمس�رحية، ثم س�افر المنتج للخارج ولم يعد، 
لكن�ه عاد وكلف محاميه بالدخ�ول في نزاعات 
قضائية من أجل اس�ترداد األموال، مش�يرًة ألن 
هذه األزمة قد بدأت منذ العام 2010 عندما جاء 
المحام�ي وطلب الحصول عل�ى 100 ألف جنيه 

وليس 20 ألف فقط من أجل التعويض.
 وأضاف�ت أنها حرص�ت على إخف�اء الخبر عن 
"الراح�ل" قب�ل وفاته بس�بب حالته النفس�ية 
وفقره مادياً، وأكدت أنها سددت للمحامي جزءاً 
من المبل�غ خالل الس�نوات الخمس�ة الماضية 
حتى وصل إجمالي ما س�ددته ل��35 ألف جنيه 
قبل أن تتعثر في السداد بعد وفاة "صالح" فقام 
المحامي باللج�وء للمحكمة ليحصل على حكم 

بالحجز على أموال وممتلكات الورثة.
 إال أنه�ا فوجئ�ت بالحجز على ما ه�و موجود 
في الش�قة باعتباره م�ن ممتلكاتها على الرغم 
من أن حك�م الحجز على الورثة البد أن يش�مل 
ابنته هن�د، األمر الذي لم يحدث حتى اآلن الفتة 
ألنها ال تعرف السبب الحقيقي وراء الحجز على 

ممتلكاتها هي فقط.

بيروت: أطلقت الفنانة اللبنانية نانسي 
عج�رم فيديو كليب أغنيته�ا الجديدة 
"وبك�ون ج�اي ودعك" عب�ر قناتها 
الخاصة على YouTube وذلك بعدما 
أجلته ع�دة مرات بس�بب األحداث 

األليمة التي شهدها الوطن العربي مؤخراً.
وإذ أوضح�ت "عجرم" أن التأجيل جاء بس�بب 
عل�ى  بالح�زن  وش�عورها  األليم�ة  األح�داث 
الضحاي�ا األبرياء، ذكرت أن ه�ذه األغنية " من 
كلم�ات كم�ال قبيس�ي، ألح�ان يحيي الحس�ن 

وتوزي�ع باس�م رزق، أم�ا الكليب فم�ن إخراج 
اللبناني فادي حداد.

ُيذك�ر أن أغني�ة "وبك�ون ج�اي ودع�ك" ه�ي 
األغنية الرابع�ة التي تقوم "عجرم" بتصويرها 

من ألبومها األخير "نانسي 8".

 بيروت: ضيف اليوم هو نجم الس�ينما والدراما 
المصرّية أحمد الس�عدني، الذي يخبرنا في هذا 
اللق�اء المصّورعن توقيت عرض فيلم "س�وء 
تفاهم" غير المناسب في ظّل الظروف الراهنة 
في مصر، وإلغاء حفل العرض األّول للفيلم في 
القاهرة. وعّما إذا طرح على الش�ركة المنتجة 
تأجيل العرض، قال أحمد الس�عدني في حديثه 
الصحف�ي " بالفعل، لقد طرحت على الش�ركة 
المنتجة فك�رة تأجيل عرض الفيلم عندما كان 
س�يصدر بتاريخ 24 يناير، وذلك بسبب أحداث 
25 يناير، والش�ركة إس�تجابت فعالً لطرحي، 
واألح�داث تك�ّررت الي�وم لألس�ف بش�كل ال 
يتوّق�ف. ولو إعتمدنا عل�ى األحداث لن ُيعرض 
أّي فيل�م، وكم�ا تعلم ف�إّن ع�رض األفالم هو 
عب�ارة ع�ن دورة رأس م�ال وعل�ى األفالم أن 
ُتعرض في وقت معّين، وكّل ما نس�تطيع فعله  
ه�و إلغ�اء العرض الخ�اّص، ألّنه م�ن الصعب 
اإلحتفال ف�ي هذا الوقت، على عكس ما حصل 
في بيروت، حيث أّن الشعب اللبنانّي إعتاد على 
األح�داث األليمة، فتجده في الصباح يعاني من 
الضرب والنار، وفي الليل يذهب للس�هر، ولكن 
نحن في مصر، ال نريد أن نتعّود أصالً، ونتمّنى 
أن تقف هذه األحداث س�واء ف�ي لبنان، أو في 
مصر، وأنا أس�تغّل الفرص�ة ألتوّجه بالتعازي 
إل�ى كّل أُس�ر الش�هداء". وع�ن معاناته خالل 
تصوي�ر الفيلم ف�ي الغردق�ة، قال الس�عدني: 
"لقد صّورنا في سهل حشيش، وهو من أجمل 
األماكن في العالم، وليس في مصر فقط، وهو 
م�كان مريح ج�داً لألعصاب، ولك�ن في وقت 
التصوي�ر كان الج�ّو بارداً جداً، وهناك مش�هد 
رومانس�ّي بيني وبين س�يرين ُيفترض بنا أن 
نجلس على شاطئ البحر في الليل، وهي كانت 
ترتدي فستاناً قصيراً، في حين كنت أرتدي تي 
ش�يرت، وكان الج�ّو "تلج"، "وإحنا جالس�ين 
نرتعش من الب�رد، وقاعدين منحّب في بعض، 

مش عارف إّزاي؟!" )يضحك(. 
إتحرقت ولعت خالص!

وع�ن تعّرض�ه للح�روق الجلدّية بس�بب كثرة 
لإلس�تجمام  جلوس�ه 

أّش�عة  تح�ت 

الش�مس في أوق�ات الراح�ة خ�الل التصوير، 
قال الس�عدني: " في اللي�ل كان الجّو بارداً، في 
حي�ن أّن في النه�ار كان الجّو ح�اراً جداً، وفي 
األّي�ام التي لم يكن فيه�ا تصوير "خدت حّمام 
ش�مس وإتبس�طت، وبعد كده إتحرقت، ولعت 

خالص."
وقوفي أمام تامر حسني أكسبني التعاطف!

وعّما إذا خ�اف من أداء دور األخ الحقود لتامر 
حس�ني ال�ذي يتمّت�ع بجماهيرّي�ة كبيرة في 

مسلس�ل "فرق توقيت" الذي قّدمه خالل شهر 
رمض�ان الماض�ي، ق�ال: " في الحقيق�ة، هذا 
ال�دور يحتوي على عمل تمثيل�ّي عاٍل جداً، ألّن 
الش�خصّية الت�ي أّديتها تعود لش�خص مدمن، 
يعاني الكثير من المش�اكل، وتص�ل به األمور 
إلى اإلنتحار، مما جعل النهاية مأساوية، ولكّنه 
يصالح أخاه قبل الموت، مّما جعل الش�خصية 
تكتس�ب تعاطفاً كبيراً". وعن أعماله الجديدة 
لش�هر رمضان المقبل، قال: " أحّضر لمسلسل 

"الكبري�ت األحمر" من تألي�ف الدكتور عصام 
الش�ّماع، وتأليف األس�تاذ خيري بش�ارة، مع 
ش�ركة "راي�ت ماركتين�غ"، ونحن ف�ي طور 

إختيار باقي فريق العمل". 
والدي زّي الفّل وأتمّنى العمل معه

وع�ن صّحة ما ت�رّدد بأّنه سيش�ارك بعمل مع 
وال�ده الممّثل صالح الس�عدني، ق�ال: "أتمّنى 
العمل مع والدي، ولكن حّتى اآلن ليس�ت هناك 

مشاريع في الوقت الحالي". 
وع�ن صّح�ة وال�ده ق�ال الس�عدني لعدس�ة 
"إي�الف": "الحم�د لله، هو زّي الفّل، وأس�تغّل 

الفرصة ألحييه وأقول له "إزّيك يا ُعمدة".
وع�ن إطاللت�ه ف�ي الص�ورة اإلعالنّي�ة لفيلم 
سوء تفاهم بشكل ُيشبه جايمس بوند، يجيب 
ضاحكاً: " لم يكن ينقصني س�وى المس�ّدس، 
وبصراحة المس�ؤولة عن تنس�يق األزياء مايا 
حّداد، قّدمت عمالً جميالً جداً في الفيلم، وهذه 
الم�ّرة األولى التي أظهر فيه�ا بفيلم واحد ب3 
لوكات مختلفة، ألّن الفيلم يحتوي على مراحل 
زمنّية مختلف�ة، ومراحل مادّية مختلفة أيضاً، 
ومايا بصراحة "عاملة ش�غل حلو جداً"، ونعم 

أشبه جيمس بوند". )يضحك(. 
وعندما س�ألناه: "متى سيحين وقت نجومّيتك 
المطلقة أكان في المسلسالت، أو في السينما، 
أجاب: " والله أنا ال أرّكز في هذا األمر، والمهّم 
بالنس�بة لي هو أن أقّدم عمالً جّي�داً، ولكن إن 
ش�اء الل�ه، مسلس�ل "الكبريت األحم�ر" الذي 
أخبرتك عنه، ُيعتبر أّول بطولة ُمطلقة بالنسبة 

لي". 
لم أوّجه الشتائم للناس 

وع�ن صّح�ة توجيه�ه الش�تائم ألصحابه من 
خ�الل تطبيق�ات التواص�ل عل�ى هاتف�ه، قال 
ضاح�كاً: " تعّرضت لقرصن�ة من قبل أحدهم، 
حيث أرسل لي فيروس�اً على تلفوني، وأصبح 
ين�زل لديه تطبيق�ات كالوات�س آب، والتانغو، 
وُيرس�ل الش�تائم للن�اس من رقم�ي، والناس 
كان�ت تظّن أّني ش�خصياً من أق�وم بذلك، مّما 
عّرضني لمش�اكل كثيرة، ولكّني غّيرت رقمي 

في النهاية". 

www.almustakbalpaper.net

فنــــون   العدد )914(  الخميس 26  شباط  2015 9-8
يواصل الفنان فتحي عبد الوهاب عقد عدد من 

جلسات العمل مع المنتج إيهاب صديق لالنتهاء 
من التفاصيل الخاصة بالعمل الدرامي الجديد 

"األستاذ وحرمه" الذي سيلعب بطولته فتحي 
عبد الوهاب والمقرر عرضه على عدد من القنوات 

الفضائية خالل شهر رمضان المقبل .
األستاذ وحرمة تأليف د. أيمن عبد المنعم،إخراج 
رائد لبيب ويشارك في بطولته رانيا فريد شوقي.

يذكر أن آخر أعمال فتحي عبد الوهاب كانت 
المشاركة في بطولة فيلمي ريجاتا وهز وسط 

البلد.

تمّيز حفل األوسكار بدورته الـ87 هذا العام بحضور ألمع النجوم والعروض 
الشبابية الفنية المتنوعة التي رطبت أجواء الحفل وخلقت منافسة تلقائية في 
أداء الضيوف الممّيز حيث تفوقت ليدي غاغا بأداء أوبرالي استحق التصفيق.

   القاهرة: تمّيز حفل توزيع جوائز األوسكار هذا العام في دورته الـ87 
بالموسيقى الشعبية والكالسيكية وحضور ألمع النجوم والمواهب الشابة في 
هوليود، ما حول األمر لشبه منافسة في األداء تمّيزت فيها ليدي غاغا بأداء 

أوبرالي استحق التصفيق للتفوق بذلك على "ريتا أورا"، "تيم ماك غرو" وباقي 
العروض التي نستعرضها تباعًا من األسوأ إلى األفضل:

 ،Lost stars 5 بعرض Maroon وانطلق الحفل مع فرقة آدام ليفين وفرقة
إال أن هذا العرض رغم إبهاره افتقد لبعض اإلنسجام وذلك ألن الفرقة بدت 

مرتبكة وقدمت عرضًا سريعًا افتقد لبعض التنظيم.

جنيفر لوبيز ومارك أنطوين حيتفالن بعيد ميالد طفليهام
 

القاه�رة: إحتفل�ت الممثل�ة األميركية وزوجها الس�ابق الممث�ل "مارك أنطون�ي" بعيد ميالد 
طفليهما التوأم ماكس وإيمي اللذين بلغا عامهما الس�ابع. ونش�رت "لوبيز" البالغة من العمر 
45 عام�اً صورًة تجمعها ب�"أنطوني" البالغ من العمر 46 عاماً بصحبة الطفلين عبر حس�ابها 

على "إنستغرام".
ُيذك�ر أن "لوبيز" ق�د انفصلت عن "أنطوني" في العام 2011 بعد زواٍج دام قرابة س�بع أعوام، 
ث�م رف�ع الثنائي قضية الط�الق وتبعاتها من حضانة األطفال وتقس�يم أمالكهما المش�تركة، 
علم�اً أن "لوبيز" قد ارتبطت بعده بمصمم الرقصات "كاس�بر س�مارت" ث�م انفصلت عنه في 
يونيو)حزي�ران(2014 بع�د ارتباٍط دام لعامين، فيما ارتبط "أنطوني" رس�مياً بخطبة عارضة 

األزياء "شانون دي ليما" في نوفمبر)تشرين الثاني(2014.
 

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 .

مل �أ�شتم �لنا�س عرب �لتلفون و�لكربيت �لأحمر �أّول بطولة مطلقة يل

أمحد السعدين: وقويف أمام تامر حسني أكسبني التعاطف

شيامء فرغيل 
زوجة سعيد صالح النقابة لـم توف بوعدها والقضايا تالحقني

نانيس عجرم تطلق  كليب وبكون جاية ودعك



مي عز الدين تصور حالة عشق
 

القاهرة: تس�تعد الفنانة مي عز الدين لبطولة أحدث أعمالها الدرامية "حالة عش�ق" المقرر عرضه خالل ش�هر رمضان المقبل. وبدأت "عز الدين" 
جلسات التحضير النهائية للمسلسل المقرر إنطالق تصويره في الشهر المقبل، فيما استقر المنتج محمود شميس على باقي فريق العمل بالكامل.

ويضم فريق العمل الفنان خالد سليم، روجينا، وحازم سمير، فيما يقوم بكتابة العمل السيناريست محمد صالح العزب الذي أوشك على اإلنتهاء 
من كتابة جميع الحلقات، علماً أن التصوير سيتم في القاهرة حيث يجري بناء الديكورات الداخلية التي سيتم تصوير غالبية المشاهد فيها. 
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القاهرة: سافرت الفنانة المصرية هنا شيحة إلى مملكة البحرين للمشاركة في المؤتمر 
 "Snow White" الصحافي الخاص بإطالق الحملة الدعائية للعرض المسرحي العالمي

والذي تستضيفه المملكة في الشهر المقبل. علمًا أنها ستعود إلى القاهرة فور 
مشاركتها في المؤتمر الصحافي الستكمال تحضيرات تصوير مشاريعها الدرامية 
الجديدة، حيث ستستكمل تصوير دورها في مسلسلي "العهد" و"البيوت أسرار" 

علمًا أنها أوشكت على اإلنتهاء من تصوير "البيوت أسرار" الذي يصل عدد حلقاته 
ل�60، وكان قد بدأ تصويره في نهاية ش���هر نوفمبر)تش���رين الثاني( الماضي.هذا 

وطلبت "شيحة" من مخرجي العملين إجازة لمدة 10 أيام في األيام األخيرة من شهر 
مارس)آذار(، حيث ستسافر مجددًا إلى البحرين اعتبارًا من من يوم 22 مارس)آذار( 

لمدة 10 أيام لتجري بروفات العرض المسرحي قبل العرض المباشر للجمهور يوم 25 
مارس)آذار( لمدة 5 أيام متواصلة.

صفت المطربة شذى حسون ألبومها الجديد " ولهانة" بأنه ثمرة عمل 
سنتين متواصلتين معتبرة إياه ألبوما يلبي ذائقة الجمهور العربي في 
عدة بلدان.وفي تصريحات خاصة بالفن أكدت شذى أن ما يميز هذا 
األلبوم أن ما تم تصويره من أغان هو واحدة فقط، على حين نجحت 
أغنيات أخرى لم يتم تصويرها، مقارنًة بينه وبين ألبوم " وجه تاني" 
الذي سبق " ولهانة" حيث نجحت في ذلك األلبوم األغنيات التي تم 
تصويرها.وحول أكثر ما أثارها في "ولهانة" قالت:" األهم أن اللهجات 

العربية كثيرة، فلدينا المغربي ولدينا الخليجي، ولدينا العراقي 
ولدينا العماني".وأضافت: "كل أغنية نجحت لدى الجمهور المستهدف 
منها، وكان مميزا أن تلقى األغنية ذات اللهجة المغربية صدى واسعا 

في أوساط الجماهير المغربية".

اعتذرت الفنانة السورية نسرين طافش عن عدم المشاركة 
فى مسلسل "الضاهر" الذى يقوم ببطولته محمد فؤاد رغم 
بدء تصويره بالفعل، وقالت "نسرين" انها قررت ان تكتفى 

هذا العام بمسلسل مصرى واحد وهو "الف ليلة وليلة"، تأليف 
محمد ناير وإخراج رؤوف عبد العزيز وبطولة شريف منير 
ونيكول سابا وآسر ياسين وأمير كرارة.وتجسد من خالل 

المسلسل دور حبيبة اسر ياسين، كما تجسد دور توأم كل 
واحدة مختلفة عن االخري في مالمح شخصيتها.من ناحية اخرى 
ستنتهى "نسرين" من تصوير الف ليلة وليلة، وتسافر لسوريا 
لتصوير المسلسل السورى "سفينة نوح" مع المخرج حاتم على.

جنى تطرح كليب بنت جديدة  
طرحت المطربة اللبنانية "جنى" فيديو كليب أغنيتها الجديدة "بنت جديدة" على قناتها الرسمية 

على موقع "يوتيوب" وذلك قبل عرضه على القنوات الفضائية الخميس المقبل.
أغني�ة "بنت جديدة" هى أول�ى أغانى "جني" باللهجة المصرية، وهي من كلمات جاد ش�ويري 
ومحم�د خلي�ل، وألحان محمد يحيي وم�ن توزيع جيمي حداد، وقام�ت بتصويرها مع المخرج 

جاد شويري.

 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 .

تأت�ى واقعة إحال�ة الفنان حس�ين فهمى إلى 
محكم�ة الجن�ح بتهم�ة س�ب وق�ذف الفنان 
محمود قابيل وتحديد موعد النطق بالحكم في 
القضية ف�ي مطلع مارس المقبل، على خلفية 
تصريحات أدلي بها حس�ين فهمي لقناة إم بي 
س�ي مصر، اعتبرها محمود قابيل سًبا وقذًفا 
ف�ي حقه، مما دعاه لرف�ع دعوي قضائية ضد 

فهمي.
قضي�ة "فهم�ي" و"قابي�ل" تذكرن�ا بعدد من 
وقائع سب وقذف كان الفنانون طرفها أو أحد 

أطرافها على األقل، ومنها:
إلهام شاهين وعبد الله بدر

ومن أبرز تل�ك األزمات األمة التى تعرضت لها 
الفنانة إلهام شاهين من عبد الله بدر حيث قام 
بدر باتهامها بالزنا والتى س�اندها فيها جمع 
كبير من الفنانين, والجمهور أيًضا ضد هجوم 
عبد الله بدر وقت حكم اإلخوان وقد صدر حكم 
بالحب�س لمدة 6 أش�هر مع الش�غل، وتغريمه 
مبلغ�ا وق�دره 10 أالف جنيه، إثر إدانته بس�ب 
وقذف الفنانة إلهام شاهين وتزييف صور لها 

مخلة باآلداب العامة.
شيرين وشريف منير

ومن أب�رز تلك الوقائ�ع الواقع�ة األخيرة بين 
الفنانة شيرين, والفنان شريف منير حيث قام 
منير بتحرير محضر ضد شيرين لتضرره منها 
، بس�بب س�قوط كمية من مياه التكييف على 

شرفة منزله أكثر من مرة.
وج�اء بالبالغ أن العناي�ة اإللهية أنقذت إحدى 
بناته عقب إلقاء أحد أفراد أسرة الفنانة قطعة 
رخام كادت أن تسقط على رأس ابنته، وعندما 
عاتبها فوجئ بالمطربة تؤنبه بألفاظ خادشة 
بالحي�اء، مم�ا دفع�ه لتحرير محض�ر ضدها، 
وتول�ت النياب�ة التحقي�ق. ثم ت�م الحكم على 
شيرين بالحبس 6 أش�هر، وكفالة قدرها 500 
جنيه، ودفع تعويض مدني مؤقت قدره ألفين 
جني�ه، في قضية س�ب وقذف الفنان ش�ريف 
منير لك�ن األمر انتهى بالتصالح بعد أن قدمت 

له اعتذاًرا .
غادة عبد الرازق ومحمد سامى

ومن تلك الوقائع أيًضا قي�ام المخرج المخرج 

محمد س�امى عبدالعزيز بتحرير جنحة س�ب 
وقذف ض�د الفنان�ة غ�ادة عبدالرازق بس�بب 
نش�وب خالف بين المدعى وبين المعلن إليها، 
ويرجع الخالف إلى واقع�ات النزاع إلى وجود 
تعاقد بين ش�ركة "ج�ى إم" لالنتاج الفنى مع 
الطالب بصفته مخرج س�ينمائى ومع المعلن 
إليه�ا بصفته�ا ممثل�ة عل�ى إنتاج عم�ل فنى 
تليفزيونى تحت مس�مى )حكاية حياة( حيث 
يقتصر دور الطالب فيه على االخراج والمعلن 
إليها، بطلة المسلس�ل وتم ذل�ك التعاقد بمقر 
الش�ركة س�الفة الذكر، وتم توقيع عقد اتفاق 

بذلك بين الطرفين .
بس�بب مش�ادة حدث�ت بينهم�ا فى مسلس�ل 
حكاية حياة لعدم إستعدادها لتنفيذ كافة بنود 
العق�د المبرم بينهم�ا ، فقام الطال�ب بالتنبيه 
عليها أكثر من مرة وحثها على احترام مواعيد 
التصوي�ر واالهتم�ام بالعم�ل الفن�ى أكثر من 
ذل�ك ، إال غ�ادة إليها لم تبالى به�ذه التعليمات 
األم�ر ال�ذى أدى إل�ى وج�ود مش�ادة كالمية 

بينهما داخل )لوكيشن( التصوير وانتهت هذه 
المش�ادة بمغادرة المخرج للم�كان معلناً عدم 

االستمرار فى العمل اذا تكررت أخطاء غادة .
ولم تنته المش�ادة الكالمية عن�د هذا الحد من 
قب�ل المعلن إليها االولى حي�ث فوجئ الطالب 
بأن غ�ادة قامت بارس�ال بلطجية الى ش�قته 
وقام�وا باالعت�داء علي�ه وعل�ى أثر ذل�ك قام 
بتحري�ر محض�ر والتى م�ازال المحض�ر قيد 

التحقيقات حتى االن .
كم�ا فوجئ المخرج بوابل من الس�ب والقذف 
م�ن المعل�ن اليه�ا عل�ى ش�بكة المعلوم�ات 
الدولي�ة "االنترنت" حيث جاء على لس�انها :" 
أنه�ا أك�دت أن مش�اكل محمد س�امى منذ بدأ 
التصوي�ر ال تنتهى فكان دائما يوجه الس�باب 
لجميع العاملين بالمسلس�ل ، فكانوا يقومون 
بالشكوى منه لها كما أنه متواجد فى لوكيشن 
التصوي�ر دائما تحت تأثي�ر المخدر األمر الذى 
يجعل�ه غي�ر م�درك لما يفعل�ه ط�وال الوقت 
لك�ن هيئة المحكم�ة قرارها المتق�دم ببراءة 

غ�ادة بس عدم تقدي�م أى دليل س�واء مقروء 
أو مس�موع ي�دل على إرت�كاب الفنان�ة غادة 

عبدالرازق لجريمة السب والقذف .
منال عفيفي ومحمد الغيطي

وكانت الفنانة من�ال عفيفي قد أقامت دعوى 
س�ب وقذف ضد محمد أحم�د الغيطي المؤلف 
والسيناريست المش�هور طالبت فيها بتوقيع 
أقص�ي العقوب�ة عليه لقيامه بنش�ر موضوع 
يتضمن عبارات س�ب وقذف ف�ي حق موكلته 
وقال إن موكلته فوجئت بنش�ر موضوع تحت 
عن�وان »حكاية حس�ين س�الم وفنانة اإلغراء 

الشابة«.
وتطرق�ت فيه إلي أن س�الم تع�رف عليها من 
خالل فيلم مع عادل إمام مش�يًرا إلي أن س�الم 
ت�زوج الفنان�ة وقام بدف�ع 20 ملي�ون دوالر 
مهره�ا وش�قة ف�ي المهندس�ين إضاف�ة إلي 
قيامه بجلب أثاث الش�قة من إيطاليا وإسبانيا 
وقيام�ه بإحض�ار المطبخ م�ن باريس.وقال 
الغيطي إن سالم خصص للفنانة طائرة خاصة 

تقوم بنقلها إليه عندما يطلبها.
إيمان رجائى

قامت الفنانة إيمان رجالى برفع دعوى س�ب 
وق�ذف ضد أح�د رج�ال األعم�ال وإن�ه تعمد 

مضايقتها وتهديدها .
ريم وميسرة

وكانت الفنانة ميسرة قامت برفع دعوى سب 
وق�ذف ض�د الفنانة ري�م الب�ارودي من خالل 
إرسال رسائل على تليفونها المحمول تضمنت 
عب�ارات تخ�دش الحي�اء وقض�ت المحكم�ة 

بالحبس شهر وكفالة 1000 جنيه .

 

فنانون يف املحاكم بسبب »سب وقذف«

إنجي وجدان تستعد ملسلسل ملا تامر ساب شوقية
 

تس�تعد الفنانة انجى وجدان لتصوير دورها فى مسلس�ل "لما تامر س�اب ش�وقية" وهو الجزء 
الخامس من مسلس�ل الست كوم الش�هير "تامر وشوقية" بطولة مى كساب واحمد الفيشاوى. 
ومن المقرر بدء التصوير خالل ش�هر مارس القادم، بدون الفنان احمد الفيشاوى، الذى اعتذر 

ع�ن ع�دم تقديم الج�زء الجديد، ليش�هد الموس�م الجديد انفص�ال تامر وش�وقية وعدد من 
المفاجآت األخرى.

المسلس�ل م�ن تأليف ميش�يل نبيل ومن إخ�راج عمر رش�دى.من ناحية اخ�رى قالت 
"وجدان" انها تبحث عن فيلم سينمائى تعود به للسينما، وخاصة بعد عودة االفالم 

الجيدة فى الفترة االخيرة.

 
رجاء اجلداوي : الزعيم يساهم بنجاح  

كل من يقف أمامه
  

القاه�رة –أكدت الفنانة رجاء الجداوي أن دورها بمس�رحية 
"الواد س�يد الش�غال" يعد أحد العالمات الفارقة بتاريخها 

الفني؛ حيث تس�تثمر اآلن نجاحها به�ا منذ 20 عاًما عند 
عرضها ألول مرة.وقال�ت النجمة المصرية، في تصريح 
صحف�ي " إن بعض اإلفيهات التي رددتها في المس�رحية مثل 
"يا شماتة أبلة ظاظا فيا"، مازال يحفظها الجمهور ويرددها حتى اآلن.وأضافت أن النجم 

عادل إمام يساهم بنجاح كل من يقف أمامه، بفضل نجوميته وتوهجه الذي يساهم في نجاح العاملين معه.

إطاللة عرصية وألبوم جديد جلوزف عطية  
بيروت: ُيطل الفنان جوزف عطية بكل جديد  في العام 2015، حيث يعمل المخرج وليد ناصيف على جمع أرشيفه 

بحلقاٍت متتالية سُتعَرض على شاشات التلفزة كما سُتعَرض على موقعه الخاص itivi.tv وتضم مقابالت جديدة 
ل�"عطية" مع عدد كبير من اإلعالميين، الملحنين، الشعراء، الموزعين والمشاهير الذين تعاملوا معه منذ بدايته 

الفنية، علماً أنه س�ينقل تفاصيل لقاءاته في مجالت عدي�دة تكلمت عنه وتناولت أخباره الفنية. هذا وُتعَرض 
الحلقة األولى من هذا العمل يوم الخميس الموافق في 26 فبراير)شباط( الجاري على الموقع itivi.tv ويوم 

الس�بت 28 عند الساعة السابعة مساَء على جميع شاش�ات ال�LBC، علماً أن "ناصيف" بدأ العمل على هذا 
البرنامج  في أواخر سنة ال�2014 تزامناً مع اإلطاللة الجديدة ل�"عطية"، وهو ثمرة التعاون بين "ستار 

سيستم" و"itivi.tv". من جهٍة أخرى، انتهى "عطية" من تصوير أغنيته الجديدة "حب ومكّتر" تحت 
إش�راف "ناصيف"، علماً أنها س�ُتعَرض على شاش�ات التلفزة في منتصف ش�هر مارس)آذار( 

المقبل، وهي من كلمات وألحان رامي شلهوب، توزيع شادي الباشا وإنتاج "ستار 
سيستم".ُيذكر أن "عطية" س�يطرح في 19 من شهر مارس)آذار( المقبل 

ألبوم�ه المنتظ�ر بعنوان "حب ومكّتر" في األس�واق، 
إنت�اج "س�تار سيس�تم"  م�ن  وه�و 

وتوزيع شركة "وتري".



رأي يف الشعرية النقدية

امُلرسل إليه ُمكون نيص يف خطاب نساء النهضة

الصديق بودوارة: لكي تكون لديك رواية جيب أن يكون لديك وطن
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 خلود الفالح 
الصدي�ق بودوارة: أحيان�ا ال يمكن للكاتب أن 

يتخلى عن ذاتيته
الصديق ب�ودوارة قاص وروائ�ي ليبي، صدر 
له “البحث عن الس�يدة ج”، “شجرة المطر”، 
“يحكى أن”، “منساد”، إن كان ميالن كونديرا 
يق�ول “م�ا تس�تطيع الرواي�ة أن تقول�ه ال 
يس�تطيع أي فن آخ�ر أن يقوله”، فإن الكاتب 
الصديق ب�ودوارة يعتب�ر الرواي�ة مخزونا ال 
ينف�د من حكاي�ات البش�ر، ألنها وببس�اطة 
متناهية سيرة البش�ر أنفسهم، فالرواية هي 
النم�ط الوحيد م�ن الكتابة الذي ول�د قبل أن 

تولد الكتابة ذاتها.
منذ األزل، وفي حكايات الخلق القديمة، كانت 
الرواية، رواية النشوء وانبعاث البذرة وقصة 
التكوين، هك�ذا يرى الروائ�ي الليبي الصديق 
ب�ودوارة فن الرواي�ة، إذ يرى أنن�ا نعثر على 
عناص�ر رواي�ة متكامل�ة ونحن نق�رأ صراع 
اآلله�ة على قم�ة جبل األوليمب م�ع عمالقة 
الش�ر األزليي�ن، ونق�رأ رواية عتي�دة عندما 
نطالع المالحم الش�هيرة لجلجامش وهرقل، 
فالرواية ليس�ت إال ذاكرة للبش�ر، وس�يرتهم 
قب�ل أن ينطقوا ب�أّي حرف، ونح�ن لم نفعل 
أكثر من تنميق هذه الس�يرة وضخ المزيد من 
األوج�اع والهواج�س في بدنه�ا المتخم بكل 

شيء.
رواية ليبية غائبة

إن كان لدينا رواية بتفاصيل ليبية، وبمخزون 
تراثي ليبي، رص�دت تحوالت المجتمع الليبي 
عب�ر فترة م�ن الزمن، يرّد الصدي�ق بودوارة: 
لكي تك�ون لديك رواية، يج�ب أن يكون لديك 
وط�ن، ه�ذا في العم�وم، ولك�ن، إذا أردت أن 
تك�ون “ليبي�ا” هي بي�ت القصي�د، فيجب أن 
نعترف أن للرواية الليبية بذورا تعود إلى سنة 
1961، وأنها تجس�دت حية ت�رزق عبر أعمال 

روائيي�ن مبدعي�ن، لك�ن المثاب�رة كانت هي 
الفريضة الغائبة في معتقد الرواية الليبية.

أشهر الروائيين كتبوا أنفسهم في شخصيات 
رواياتهم بصدق وش�فافية بالغين، ولو أنهم 

لم يصرحوا بذلك
ويضي�ف: كتب الروائيون الليبي�ون أعمالهم، 
لكن ال أحد منهم جعل كتابة الرواية مشروعا 
له، قرأنا روايات ليبية، لكننا لم نقرأ مشروعا 
روائي�ا ليبيا متكام�ل األركان، حتى أن روائيا 
مثل “أحم�د إبراهيم الفقيه” ب�دا متدفقا في 
ثالثيته الزاخرة، وتوقعنا والدة أول مش�روع 
روائ�ي ليبي يس�رد باتصال تاريخ�ا متأججا 
لذهني�ة ليبي�ة وخصوصي�ة مجتمعي�ة لهذا 
الوطن المترامي األطراف، لكن هذا المشروع 
لم يكتمل، وعدن�ا نقرأ روايات متناثرة ألديب 
هنا وآخر هناك -وأنا منهم وأعترف بذلك- لم 
نتمكن من التأسيس لوالدة “حنا مينا” ليبي، 
يتمع�ن ف�ي تفاصيل الش�ارع الليب�ي بأزقته 
وبحارت�ه ورعات�ه ومزارعي�ه وتج�اره، وال 
“نجي�ب محف�وظ” ليبي يغوص ف�ي مالمح 
الش�خصية الليبية بكل إيجابياتها وسلبياتها. 
فالرواي�ة مطالب�ة برواية ه�ذه الحياة فقط، 
إم�ا بالواقعية المغرقة، أو بالرمز أو بالخيال، 

وستكون رائعة لو مزجت كل هذا معا.
وإلى أّي مدى أصبح القارئ مؤثرا في نجاح أو 
فشل التجربة اإلبداعية يقول بودوارة: القارئ 
ال يجامل، وال يرحم في إصدار حكمه النهائي، 
ه�و أيضا تصعب خديعته وتمرير حيلنا عليه، 
إنه حساس جدا تجاه معرفته بصدق الروائي 
ومدى تفانيه ف�ي التعبير عن الفكرة، وإذا ما 
اكتش�ف زيف إحساس الروائي، فإنه ال يتأخر 
ف�ي نب�ذ الرواية وإس�قاطها وجعله�ا مجّرد 

كتاب يعلوه الغبار على رف مكتبة.
من أعمال الصديق بودراوة الروائية

ثاب�رت على حضور جلس�ات معالج�ة الجن 
للكثي�ر م�ن الممسوس�ين، وتأمل�ت بعناي�ة 
إحس�اس البش�ر وهم يحملون في دواخلهم 
كائن�ات أخ�رى تختلف ع�ن طبيعته�م تمام 

االختالف، لكنها تسكن معهم نفس الجسد.
تمعن�ت في مالم�ح وجوههم وه�م تتوجع، 
وقسماتهم وهي تئن، وجلودهم وهي تتقلص 
وتتم�دد بتأثي�ر األل�م والخ�وف والدهش�ة، 
وسمعت أصواتهم وهي تتغير وتتلون وتعلو 

وتهدأ.
أما رواية “الكائنات” فهي الرواية المظلومة، 
ف�ي رأيه، ويوضح: ب�دأت كتابتها في ظروف 
صعب�ة تتعل�ق بوضع الب�الد بأس�رها، حيث 
انعدام االستقرار النفسي والمكاني والمالي، 
كل شيء كان يضطرب من حولي وأنا أكتبها، 

لهذا طالت فت�رات التوقف، وتوالت محاوالت 
العودة إلى كتابتها من جديد.

رواي�ة تغوص ف�ي يومي�ات ليبيي�ن يعانون 
م�ن  بالكثي�ر  أطاح�ت  مفاجئ�ة  متغّي�رات 
المفاهيم وغّي�رت العديد من القناعات، وهي 
رواية تتنقل من الحاضر إلى الماضي لتقتبس 
منه ث�ّم تغادره إل�ى مس�تقبل متخّيل وتعود 

منه إلى حاضر أبطالها.
ضد التفاصيل

ع�ن رأيه في تواجد الكاتب داخل ش�خصياته 
يق�ول: ه�ذا صحي�ح إلى ح�ّد بعيد، وأش�هر 
الروائيي�ن كتب�وا أنفس�هم ف�ي ش�خصيات 
رواياته�م بصدق وش�فافية بالغي�ن، ولو لم 
يصرح�وا بذل�ك أحيانا، وال يمك�ن للكاتب أن 
يتخلى عن ذاتيته بهذا الخصوص، فهو عندما 

يق�رر كتابة رواي�ة أو قصة، فإن ش�خصيته 
تتصدر المشهد أوال، وتتلبس أبرز شخصياته، 

وربما يبني عليها باقي هيكل الرواية.
ويضيف محدثن�ا: أحيانا أخ�رى يلجأ الكاتب 
إلى ش�خصية أخ�رى يختزنها عقل�ه الباطن 
ويكت�م أس�رارها، لكنه في روايت�ه يفتح لها 
باب سجنه، ويطلق لها العنان فتسرح وتمرح 
وتصول وتج�ول لتعّبر عن ذاتها وتصرخ كما 

شاء لها الصراخ.
يعتب�ر الكات�ب الصدي�ق ب�ودوارة أن كث�رة 
التفاصيل في القصة تحّولها إلى منشور ممل 
بإم�كان أي “ب�اش كاتب” أن يم�أ منه آالف 
الصفح�ات. ليس ثم�ة إب�داع وال موهبة في 
كتابة قصة مزدحمة بالتفاصيل التي نحفظها 
عن ظه�ر قلب، آن�ذاك تتحّول إل�ى كالم عابر 

يتلفظ به عابرون، وتتكفل بنش�ره الريح، بال 
عم�ق، وال غوص، لكن القصة إذا لم تكن فعل 

عمق وغوص وريادة فهي بال معنى.

للرواي�ة الليبي�ة ب�ذور تعود إل�ى 1961، عبر 
أعم�ال روائيين مبدعين، لك�ن المثابرة كانت 

هي الغائبة في معتقد الرواية الليبية
إن كان�ت األح�داث الت�ي تم�ّر به�ا منطقتنا 
العربية يمكنها خلق أسلوب جديد في الكتابة 
الروائي�ة، كان رأي ب�ودوارة: أعتقد ذلك، من 
المنطقي أن تفعل األح�داث فعلها في األدب، 
وتضع بصمته�ا على نمط الكتابة وأس�لوب 
التناول. شخصيا، أعتقد أن ما حدث هو زلزال 
حقيق�ي أطاح بالكثي�ر من المس�لمات، لكن 
أس�وأ آثاره أنه أط�اح بالدول ف�ي طريقه، ال 
أقصد األنظمة وال الش�خوص، لكني أعني أن 

ثمة معضلة في هذا الشأن.
ويضيف: األنظمة التي كانت س�ائدة تشكلت 
عل�ى مق�اس زعم�اء بعينهم، كل ش�يء كان 
مخلوق�ا بعناي�ة لهم وم�ن أجله�م، وعندما 
ش�يء،  كل  معه�م  س�قط  فج�أة،  س�قطوا 
المؤسسات والهياكل اإلدارية، ومعها تهاوت 
الدول�ة بمفهوم س�يطرة الكل عل�ى األجزاء، 
تفتت كل ش�يء، وعندم�ا أراد الناس -بعد أن 
خب�ا وهج الثورة- أن يعودوا إلى جنة الدولة، 
وج�دوا صعوبة في ذل�ك، ألن ه�ذه المرحلة 
أنتج�ت ش�ريحة شرس�ة، أكثر شراس�ة من 
حكامه�ا الس�ابقين، هذه الش�ريحة أصبحت 
عل�ى اس�تعداد للتعامل مع الش�يطان لكي ال 
تقوم الدولة من جديد، وها نحن نعاني مرارة 

هذه المرحلة.
بكل هذا الوجع، أعتقد أن األدب سوف يتنفس 
مناخا مختلفا ليكتب من خالله ما كان يختلف 
عن الس�ائد بعد أن تهاوى الكثير من الثوابت، 

ونحن باالنتظار.

حممد �شني�شل الربيعي 
ان النق�د لدربة بعيدة عن الش�عر وف�ن أكثر رؤية 
م�ن عم�ق القصيدة لم�ا فيه من تأم�ل مكثف في 
فض�اءات أخرى ق�د ال يجد الناقد نفس�ه فيها من 
خالل النص الش�عري ...وأخرى ان الناقد الش�اعر 
يتع�رض لنوب�ات ش�عرية قلق�ة يحف�ز به�ا تلك 
الخلجات الروحية لينهي نزاعا بين الذاكرة النقدية 

والذاك�رة الش�عرية ..واننا لفي ش�ك م�ن والدات 
فوضي�ة في كتابة النص من لدن الناقد ...كما وان 
النص الجيد يول�د بثنائية موحدة تحمل النص مع 
نقده ...والنقد دربة التشبه والدة القصيدة فالناقد 
شاعر في موضع الوالدة , وناقد في موضع النقد 
على أال يكون ابستومولوجيا في طريقة التعاطي 
م�ع اآلخرين وه�و أحوج م�ا يكون األق�رب لتلك 

الجرعة ثم ان مكونات اإلب�داع العلمية لدى الناقد 
قد ال تكون متوفرة ل�دى غبره والدليل انه يتصور 
عك�س مفهوم النصية لكنه يفلح في النهاية والن 
س�يل اإلنتاج بات في وف�رة فقد الكثير من ميزات 
النص الجيد ح�ري بالناقد ان ي�رى بعين الباصرة 
ذلك التوزيع واإلنتاج واالستهالك ومسالة اإليجاد 
تبقى نسبية بين ناقد وآخر ولكن ليس هنالك شيء 

قبي�ح ...ان العملية النقدية ذائق�ة يختلف مذاقها 
بين ناق�د وآخر فقد تظهر باش�راقة المتمكن هنا 
وق�د تخبو عن�د غي�ره , كذلك النص الش�عري بيد 
الش�اعر الناقد وال اج�د فرقا حينم�ا يكون النص 
المتأتي م�ن الناقد الش�اعر ان يوضع على طاولة 
ناقد آخر او ش�اعر ناقد وه�ي بالنتيجة لعبة فنية 

المبدع من يجيدها ...

زهور كرام

كلم�ا تطور الفك�ر النقدي، بتطور مناهج�ه وتصوراته 
ومفاهيم�ه، انفتح أكثر على اإلمكانيات المتعددة للنص 
والخط�اب. كل نص/ خطاب هو عب�ارة عن طبقات من 
القول، متداخلة في ما بينها، تتأسس على منطق الظاهر 
والغي�اب. نظ�ام ه�ذا المنط�ق هو الت�ي ُيمَي�ز النص/

الخط�اب، ويمنح�ه خصوصيت�ه الذاتية، كم�ا ُيعَبر عن 
مستوى التشخيص، ودرجة التبليغ، وشكل صوغ القول. 
ه�ذه التركيبة المتداخل�ة هي التي تجع�ل من كل نص/

خطاب تعبيرا منفتحا على تجدد القراءة، والداللة.
ولهذا، قد نعتبر من بين أهم مظاهر استمرارية أي تعبير 
نصي، ب�دون تأث�ره باالنحرافات التاريخي�ة، هو قدرته 
على ال�والدة الجديدة م�ع كل مرحلة جدي�دة. لكن ذلك، 
يبقى مش�روطا بتجديد الق�راءة، وتطويره�ا، واعتماد 
س�بل جدي�دة لق�راءة تركيب�ة منطق�ه. له�ذا، فعالقتنا 
بالتاري�خ ومراحل�ه ومحطاته تتحقق أيض�ا، من خالل 
اعتماد ملفوظ وخطاب المنتمين إليه. إذ، تس�مح إعادة 
ق�راءة خطابات س�ابقة، بإنت�اج وعي مختل�ف عن تلك 
الخطابات، بفع�ل تغيير منهجية التن�اول. الفكر يتطور 
بتط�ور مناهجه، وبه�ذا التطور ُينجز ح�وارا ثقافيا مع 
تل�ك الخطابات.ُتهيم�ن على الدراس�ات النس�ائية بعض 
التصورات التي باتت جاهزة وُمستهلكة. كلما تم الحديث 
عن المرأة في المش�هد العربي قديما أو زمن النهضة، تم 
استحضار صورتها باعتبارها موضوعا، في سبيل منح 
العصر الحديث مكتس�ب انتقال المرأة من الموضوع إلى 
الذات الفاعلة. غير أننا عندما نعتمد االش�تغال بخطابات 
الم�رأة في زم�ن النهضة، ونعي�د قراءة قوله�ا الفكري 
واألدب�ي، منطلقي�ن من تحلي�ل الخطاب، ومس�تفيدين 
م�ن المناهج الحديث�ة، فإننا نلمس ص�ورا مختلفة عن 
وعيه�ا، ورؤيته�ا لأش�ياء، مما يعك�س حضورها ذات 
فاعل�ة، وذلك بتحلي�ل قوله�ا، وتفكيك نظ�ام خطابها. 
وعلي�ه، وج�ب منهجيا، إع�ادة النظر ف�ي مجموعة من 
التص�ورات والمفاهي�م الت�ي نظ�ل نجت�ر مضامينه�ا، 
بدون العمل على إع�ادة تفكيكها، والنظر في وضعيتها. 
نلتقي في ه�ذا الصدد بعينة من النص�وص، والتعبيرات 
والخطابات التي أنتجتها المرأة زمن النهضة، والتي تثير 
االهتم�ام بطبيعة صوت المرأة/الكاتبة، أكثر من طبيعة 
الموضوع. من بين التعبيرات، نس�تحضر مقالة الكاتبة 
مري�م خالد الواردة في مدخ�ل انطولوجيا »الدر المنثور 
ف�ي طبقات ربات الخدور« )1895(، للمؤلفة زينب فَواز 
العاملي، حول »وجوب تعليم البنات ردا على معترض هذا 

المقصد«. وعلى الرغم من ك�ون موضوع تعليم البنات، 
يع�د موضوع�ا مهما زم�ن النهضة، وقد يمن�ح للمقالة 
ج�رأة صاحبتها، غي�ر أن المثير في ه�ذه المقالة، ليس 
هو الموضوع في حد ذاته، وإنما طريقة بناء الحكي عن 
الموضوع، وطبيعة ترتيب نظ�ام الخطاب، ويتجلى ذلك 
من خالل قوة حضور الُمرس�ل إلي�ه )وهو رافض تعليم 

ف�ي البنات(، باعتباره عنصرا بنائيا 
المقالة، وقدرة المؤلفة على 
استثمار لغة اآلخر/ الُمرسل 
إلي�ه، وجعلها لغ�ة الكتابة، 
والتفس�ير،  والتعلي�ل، 
والحوار. مما سمح بوجود 
تع�دد وجهات النظر حول 
موضوع »تعليم البنات«، 
التركي�ب  ه�ذا  وفس�ح 
اللغ�وي المج�ال أم�ام 
الق�ارئ لُيك�َون رأي�ه، 
ويتح�ول م�ن مج�رد 
إلى  لموقف،  مستهلك 

صاحب وجهة نظر. 
تتع�رض  هك�ذا، 
الكاتب�ة مريم خالد 
في مقالة »وجوب 
تعلي�م البن�ات ردا 
على معترض هذا 
إل�ى  المقص�د« 
أحقية البنت في 
التعليم، انطالقا 
من بناء خطاب 

تحليل�ي 
ي  ي�ر تبر و
إلى  توجه�ه 
يعترض  من 
الحق.  ه�ذا 
تبدأ  وله�ذا 

لته�ا  مقا
باالفتتاح التال�ي: »ال أدري ما 

ال�ذي دفع بالمعترض إلى هذا القول وال أعلم ما هذا 
الغش�اء ال�ذي قام أمام عيني�ه فلم يعد ينظ�ر من ورائه 
الفوائ�د الحاصل�ة التي ال ينكره�ا إال من أعم�اه الجهل 
وخيم فوق رأس�ه الغ�رور« )ص 11(. تبدأ مقالتها بالرد 
عل�ى أولئك الذين م�ا تزال أعينهم عاج�زة عن النظر في 

فوائد التعليم، ويتم ردها بأس�لوب التعجب، لتحس�م في 
األمر م�ن البداية، معتبرة بذلك أن اعت�راض حق التعليم 
للبنت يثير التعجب. ومن أجل أن تدحض رأي المعترض، 

تأتي بكالمه، لترد عليه في حضرة المتلقي:
»كقول�ه هل تقصد أن ترس�ل ابنت�ك للمكت�ب… أراد أن 
يتكلم فبحث في زوايا دماغه وفتش مخبآت قريحته فلم 
ير إال أن تعلمنا ص�ورة خارجية وضرر عظيم فهل يظن 
أن العل�م خلق للرجل لعم�ري أنه في ضالل 
عظيم«  وخط�أ  مبين 
ص  (

.)11
تلغي  ال 
تبة  لكا ا
اآلخ�ر/ 

المعترض، 
تقصي  وال 
 ، قف�ه مو
نم�ا  إ و
ه  تس�تحضر
خ�الل  م�ن 
ر  س�تحضا ا
كالمه، لتؤسس 
عل�ى  خطابه�ا 
إنها  معارضت�ه. 
بأق�وال  تأت�ي 
عل�ى  المعت�رض 
لترد  البن�ات  تعليم 
رأى  ف�إذا  عليه�ا. 
أن  المعت�رض  ه�ذا 
إلى  إذا ذهبت  البن�ت 
فإنم�ا  المدرس�ة، 
بطريق�ة  تتأث�ر  ق�د 
لب�اس األخري�ات، مما 
مطالب�ة  إل�ى  يدفعه�ا 
أهلها بالمالبس والزينة 
نفس�ها، ويبعده�ا ذل�ك 

ممارسة  ف�إن عن  البيتي�ة.  األش�غال 
الكاتب�ة تجيبه قائلة: »وأس�فاه على المعت�رض ال يعلم 
أن هذا الغلط غير الحق بالبنات فقط بل بالش�بان أيضا، 
فإن�ي أقر به�ذا الغلط ولكن�ه ليس عمومي�ا، أال يعلم أن 

للن�اس طبائ�ع ومي�وال مختلف�ة فالبعض يميل�ون إلى 
اإلس�راف والتبذير والبعض إلى العلم والتهذيب والبعض 
لغرور العالم وش�هواته فال خ�وف على ابنة واقعة تحت 
ظروف كهذه فمهما كانت طائش�ة وميالة لإلس�راف ال 
ب�د م�ن أن يعلق في ذهنها أث�ر التهذي�ب، والتي ال يفعل 
منها التهذيب المدرس�ي ال يفع�ل فيها ولو لزمت البيت« 
)ص 11 و12(. بع�د مواجهة الكاتب�ة لخطاب الرف�ض، 
تواجه المعترض نفس�ه وتدعوه إلى التحلي بالشجاعة: 
»فعلي�ك أيه�ا المعارض أن تتش�جع وال تخ�ف من هذه 
المض�ار، بل أن تص�وب آمالك للفوائد الجم�ة التي تنتج 
م�ن تعليم البنات وال تحتقر علمهن فإنك بذلك تحتقرهن 
وال تن�س أن المرأة هي المحور الذي تدور عليه أس�باب 
النجاح وهي س�بب التقدم والفالح وهي حافظة للهيئة 

االجتماعية ومرآة اآلداب العمومية« )ص 12(. 
ُتذكر مري�م خالد المعارض هنا، ب�دور المرأة المحوري 
ف�ي عملية التغيي�ر االجتماعي، وتعل�ن أن صوت المرأة 
سينطلق، وس�يدوي في أرجاء س�ورية، تؤكد ذلك بثقة 
ضميره�ا الحاضر بش�كل ملم�وس: »أما أن�ا فعندي أن 
صري�ر أقالمن�ا الحاض�رة س�يدوي ف�ي وديان س�وريا 
ويؤث�ر في آذان الهيئ�ة االجتماعي�ة« )ص 12(. تدفعها 
ه�ذه الثقة إلى توجيه الدعوة إلى النس�اء قائلة: »فعلينا 
أيتها السيدات بالتحفظ من كل أمر يحط شأننا ومالزمة 
الخط�ة التي ترفع قدرن�ا ومقامنا، واعلم�ن أن األنظار 
تراقبن�ا واإلصالحات تنتظرنا والمرأة مرآة الوطن، فيها 
يظه�ر هيكله ومنها يعرف كيف ه�و ورجاؤنا أن نكون 

نحن الرابحات والمعترضون الخاسرين« )ص 12(.
تنج�ز مقال�ة مريم خال�د أفقها ف�ي الدفاع ع�ن أحقية 
تعليم البنات زمن النهضة، من خالل بناء تركيبي، يعتمد 
تعددي�ة اللغات واألص�وات، وينبني عل�ى حوارية حول 
الموضوع تتأس�س بي�ن صوتين، ونمطين م�ن الوعي، 
ولغتي�ن متناقضتين، فل�م نعد نوجد مباش�رة أمام لغة 
الكاتب�ة، ووجهة نظرها، بقدر م�ا أصبحنا أمام وجهتي 
نظ�ر مختلفتين، تطلبتا منا كق�راء اتخاذ موقف منهما. 
إنه�ا كتاب�ة ال تقف عن�د وص�ف الموض�وع، وال تتبنى 
أس�لوب تجاهل رأي اآلخر، كما ال تعتم�د طريقة اإللزام 
ف�ي تبن�ي الموق�ف، يحدث ذل�ك، من خ�الل اعتماد رأي 
الُمعارض، وجعله عنصرا أساسيا إلنجاز المقالة، كما ال 
تلغي إمكانية بروز موقف جديد، ألنها ُتشرك القارئ في 
صياغة الموقف، وتستحضر مختلف الضمائر، لتدخل في 
نقاش في ما بينها، لتنتص�ر الكتابة في النهاية لطريقة 

التفكير في الموضوع، وليس للموضوع وحده.

»حممد احلبويب« سرية لـم تكتمل
 

صدر كتاب »محمد الحبوبي« س�يرة لم تكتمل امالها على فراش 
الموت وحاورته منى س�كرية، مراجعة احمد الحبوبي. في سيرة 
شاب عربي تلقى دروسه في المانيا وطالباً للحقوق في القاهرة، 
ثم عاد الى بغداد محامياً وناش�طاً في العمل السياس�ي، والعمل 
الطالبي ايام كانت الس�احات العربية والميادين محطات للعمل 
الطالب�ي ولح�ركات التحرير م�ن افريقيا الى امي�ركا الالتينية.

خ�اض العم�ل السياس�ي وارتب�ط وجداني�اً ونثرياً م�ع المناضل 
العربي عصمت سيف الدولة. وتنقل بين لبنان وليبيا والقاهرة وحمل هم وطنه الصغير 

والكبير.
الكت�اب منش�ورات »دار المدى« بيروت، طبعة اولى ع�ام 2014 وهو عبارة عن حوار طويل 
غني وش�يق فيه لوحة شاملة عن مالمس�ة الوعي العربي العلماني والقومي التقدمي وغير 

العنصري والمؤمن بالحرية والدولة وعمل المؤسسات ورفض الفكر الطوائفي.

أيقونات ىف »وشم الفراولة«
 

ع�ن دار س�فنكس للخدم�ات الثقافي�ة والفني�ة، ص�در مؤخرا دي�وان الش�اعر كمال 
عبدالرحم�ن »وش�م الفراولة«، ال�ذى يضم 14 قصي�دة؛ تتنوع بين الش�عر العاطفى 
والفلس�في، وتتصدرها قصيدة »األيقونات«.. التى يس�تعرض فيها الش�اعر تجربته 

اإلنسانية ورؤيته للحياة بطريقة متفردة تذكرنا برباعيات الخيام..
ويقول الش�اعر كم�ال عبدالرحمن فى قصيدته التى يحمل الديوان اس�مها »وش�م 

الفراولة«:
اشتهى ما تشائيَن

بيتاً ُيلْملُِم أقداَمِك الُمتَعَباِت
مَصابيَح تشهُق َهاالتُ�ها

َماواِت باتَساِع السَّ

عذابات اإمراأة 
رجب ال�شيخ

أرجوِك....سيدتي......-1

ساعدني بفك وثاقي

أرفعي تلك الهالة

فوق جسدي 

أعيدي رأسي

لي...

فلم أعد أحتمل

ذلك القيد

بال رأس.....

فما عدت أرى....2

االشياء بوضوح

مرتبك أنا ....مذبوح

غدوت اتخبط في متاهاتك

وشعوذتك

التي تخنق أفكاري

مجنونة بائسه

أنت ....

ان أستطعت أستأجريني ألمراءة

أخرى ....

أوبيعيني في سوق النخاسه

لعلى أجد سجان أخر

يرحمني ...

.لقد صبرت طويال.....3

على صحرائك المتراميه

جرعت العلقم والصبار

عطشت ....ذقت مخاوفك

وعذاباتك

والظمأ دنس أوردتي

دعيني ...اتركيني

ارفعي ذلك السحر 

من بدني .... أقتليني

لعلني ....أصبح مظلوما ....

على يد أمراءه ......

إنهاء الدردشة
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ارتكب أبشع الجرائم اإلنسانية بحق اآلشوريين وعشائر الفرات األوسط 

بكر صدقي : أقام أول دكتاتورية يف العراق بإسم التقدمية
 .. وفي ذات الوقت كان يميل إلى أعمال اللهو والفساد .. ، ولم يغفر له االنكليز له تهديداته أبان تمر 

اآلشوريين بقتل أحد أعضاء البعثة العسكرية البريطانية
كان ضابطًا المعًا جريئًا وجسورًا، يتصف بالصفات العسكرية الصارمة الشديدة خاصة عندما قاد الجيش 
العراقي في مجزرة سميل ضد اآلشوريين العام 1933 على عهد وزارة رشيد عالي الكيالني، ثم ضد 
انتفاضة عشائر الفرات األوسط العام 1935 

نبذة عن حياته :
ولد بكر صدقي في قرية عس�كر القريبة من مدينة 
كركوك الع�ام 1886 ، من أبوين كرديين ، درس في 
إسطنبول في المدرسة الحربية وتخرج منها برتبة 
م�ازم ثان في الجيش العثماني، ش�ارك في الحرب 
العالمي�ة األول�ى ، والتح�ق بالجيش الس�وري عند 
إعان فيصل ملكا على س�ورية الع�ام 1918 ،غادر 
س�وريا بعد س�قوط المل�ك فيص�ل األول واحتال 
الجيش الفرنسي سوريا ، واستقر في مدينة الرقة ، 
واشتغل في االستخبارات البريطانية للعامين 1919 
و1920 ف�ي المنطق�ة المتن�ازع عليها بي�ن العراق 
وتركي�ا .. انضم إل�ى الجيش العراق�ي العام 1921 
برتبة مازم أول ، وتدرج حتى وصل إلى رتبة فريق 

ركن في عهد الملك غازي .. 
التهيئة لانقاب :

في أواخر عهد وزارة ياس�ين الهاشمي الثانية اشتد 
الص�راع بين الوزارة والمعارضة التي عملت جاهدة 
إلس�قاط الوزارة التي س�عت للتمس�ك بالحكم بكل 
الوس�ائل والس�بل ، وفي تلك األيام كان الفريق بكر 
صدقي يشغل  قائد الفرقة الثانية ، طمح بكر صدقي 
بالحكم فتحرك ، واس�تطاع إقناع رجال ذوي نفوذ 
داخل المؤسسة العسكرية ، وفي مقدمتهم الفريق 
عبد اللطيف نوري قائد الفرقة األولى والعقيد محمد 
علي جواد قائد الق�وة الجوية لانضمام إلى فكرته 

وتأييد اإلطاحة بحكومة الهاشمي .. 
س�ارت األمور بتكتم ش�ديد مما منع االستخبارات 
العسكرية من كش�ف الحركة قبل وقوعها .. وجاء 
موعد من�اورات الخريف للجيش العام 1936 ووجد 
بك�ر صدقي ضالته المنش�ودة في هذه المناس�بة، 
فقد كان�ت المناورات تقتض�ي إجرائها في منطقة 
جبل حمرين في محافظة ديالى بين خانقين وبغداد 
، وكان من المفترض أن تكون الفرقة األولى بقيادة 
الفري�ق عب�د اللطيف ن�وري في موق�ع الدفاع عن 
بغداد ، فيما تكون الفرقة الثانية بقيادة بكر صدقي 

في موقع الهجوم ..
انقابه

في 29 تموز العام 1936 سافر رئيس أركان الجيش 
الفريق طه الهاشمي ش�قيق رئيس الوزراء بمهمة 
إلى خ�ارج العراق ، وأناب عن�ه الفريق عبد اللطيف 
نوري مما س�هل لانقابيين األم�ور كثيرا، وجرى 
االتف�اق عل�ى نقل الفرق�ة الثاني�ة م�ن قرتبة إلى 
قرغان ليل�ة 25/26 تش�رين األول ، على أن يجري 
تسلل وحدات الفرقة ليلة 28 / 29 تموز إلى بعقوبة 
مرك�ز محافظة ديالى المتاخمة لبغداد ، والتي تبعد 
عنها حوالي 50 كم .. وفي ليلة الخميس 26 تشرين 
االول الع�ام 1936 زحفت قوات الجيش إلى بعقوبة 
ووصلته�ا صب�اح اليوم التالي ، حي�ث قامت بقطع 
خط�وط االتص�ال ببغ�داد ، واس�تولت عل�ى دوائر 
البريد والتلفون وعدد من المواقع اإلستراتيجية في 
المدينة ، ثم واصلت زحفها نحو بغداد في الس�اعة 
الس�ابعة والنصف بقيادة الفريق بكر صدقي، وفي 
الساعة الثامنة والنصف من صباح ذلك اليوم ظهرت 
في س�ماء بغ�داد طائرات حربي�ة يقوده�ا العقيد 
محم�د عل�ي ج�واد وألق�ت آالف المنش�ورات التي 
احتوت على البيان األول لانقاب .. في الوقت الذي 
كانت الطائرات تلقي بيان االنقاب ، استقل حكمت 
س�ليمان سيارته وتوجه نحو القصر الملكي )قصر 
الزه�ور( حاماً المذكرة الت�ي وقعها الفريقان بكر 
صدق�ي وعبد الطيف ن�وري ،والتي حددا فيها مهلة 
أمدها 3 س�اعات للملك غازي إلقالة وزارة ياس�ين 
باش�ا الهاش�مي حيث س�لمها إل�ى رئي�س الديوان 

الملكي رستم حيدر ..
حاول وزي�ر الدفاع الفريق األول جعفر العس�كري 
وق�ف زحف ق�وات االنقابيين نحو بغ�داد، فاتصل 
ببك�ر صدقي وأبلغ�ه أنه آت لمقابلت�ه ، وأنه يحمل 
رس�الة من الملك غازي ، كان�ت فرصة بكر صدقي 
قد حلت للتخلص من جعفر العس�كري صهر الرجل 
القوي ووزير الخارجية آنذاك والمقرب من اإلنكليز 
الفريق األول نوري الس�عيد باش�ا، فرتب األمر مع 
الضباط المقربين منه الغتياله والتخلص منه ، وما 
أن وصل الفريق األول جعفر العسكري إلى المنطقة 
المح�ددة ، حت�ى جردوه م�ن س�احه ومرافقيه ، 
بعدها تقدم عدد من الضباط ، ووجهوا صوبه واباً 
من الرص�اص حيث لقًي مصرعه ف�ي الحال ، ولما 
وصل الخبر إلى نوري الس�عيد باشا سارع باللجوء 
إلى السفارة البريطانية التي قامت بدورها بتهريبه 

إلى الخارج ..
اس�تمرت ق�وات اإلنقابيون بالزحف نح�و بغداد ، 
حي�ث وصل�ت أبوابها الس�اعة الرابعة بع�د الظهر، 
لذل�ك أضطر الملك غازي من توجيه خطاب التكليف 
إلى حكمت س�ليمان في 29 تش�رين األول بتشكيل 
وزارة جدي�دة، وعن�د الس�اعة الخامس�ة والنصف 
كان�ت القوات قد دخلت ش�وارع بغ�داد من دون أن 

تلقى أية مقاومة .. 

مصير أقطاب النظام :
أما ياسين الهاش�مي ورشيد عالي الكياني ونوري 
الس�عيد فق�د غ�ادرا العراق عل�ى الفور بمس�اعدة 
الس�فارة البريطانية خوفاٌ من بطش بكر صدقي .. 
أراد قائ�د االنقاب بكر صدقي أن يرس�ل من يقوم 
بتصفية نوري الس�عيد والكياني والهاشمي إال أن 
حكم�ت س�ليمان رفض الفك�رة في الوقت نفس�ه 
نظم�ت العناص�ر المعارض�ة التظاه�رات المؤيدة 
لانقاب وللحكومة الجدي�دة ، وقدمت التظاهرات 
بمطال�ب للحكوم�ة تدع�و فيه�ا إلى إص�دار العفو 
العام عن المس�جونين السياس�يين ،وإطاق حرية 
الصحافة وحرية التنظيم الحزبي والنقابي ، وإزالة 
آث�ار الماضي ، والعمل على رفع مس�توى معيش�ة 
الش�عب وضمان حقوقه وحرياته ، وتقوية الجيش 
ليكون حارس�اً أميناً الس�تقال الب�اد، ولم تقتصر 

التظاه�رات على بغداد ، بل امتدت إلى س�ائر المدن 
األخرى ..

س�يطر بكر صدقي عل�ى مقدرات الب�اد وكان هو 
الحاك�م الفعل�ي األول واألخي�ر، لق�د رت�ب قوائم 
م�ن  ومعظمه�م   ، الن�واب  لمجل�س  المرش�حين 
المؤيدين ل�ه، وقد جرت االنتخابات في 20 ش�باط 
1937 وجاءت النتيجة كما خطط لها سلفاً ،وأصبح 
يمتلك ظهيراً قانونياً لبقائه س�يد الموقف من دون 

منازع ..   
جماعة األهالي واالنقاب :

ضم�ت حكومة االنق�اب حكمت س�ليمان )رئيس 
الوزراء( عدداً منقادة جماعة األهالي ، وهم :  جعفر 
أبو ألتم�ن )المعتمد العام األس�بق للحزب الوطني( 
الذي بادر إلى حل نفسه أواخر العام 1933 )أي أيام 
وزارة رش�يد عال�ي الكياني( ، وكام�ل الجادرجي 
ويوسف عز الدين )وهما ابرز قادة جماعة األهالي( 
، وجماعة األهالي تشكلت من مجموعة من الشباب 
الديمقراط�ي ال�ذي ال يؤم�ن بالعنف ، وق�د حملت 
الجماعة اس�م )األهال�ي( ، وهي الجري�دة اليومية 

الناطقة باسمها .. 
وفي العام 1933 صدر كراس اعتمدته الجماعة باسم 
)الشعبية( بتأثير مباشر من عبد الفتاح إبراهيم احد 
أقطاب ه�ذه الجماعة ، لكنه كان الش�خص الوحيد 
الذي رفض تأييد انق�اب بكر صدقي وحذرهم منه 

، له�ذا ترك عبد الفتاح جماع�ة األهالي،التي اتهمت 
من قب�ل القوى القومية والمحافظ�ة بأنها جماعة 
شيوعية وان الش�عبية ليست سوى شيوعية تحمل 

اسما مختلفا .. 
انضمام حكمت سليمان لجماعة األهالي :

خال تش�كيل ياسين الهاش�مي وزارته عرض على 
حكمت س�ليمان وزارة المالية التي رفضها مطالبا 
ب�وزارة الداخلية ، لكن ياس�ين رف�ض طلبه فحدث 
خصام قوي بين الرجلين ، كانت تلك الحادثة س�ببا 
في تقوية عاقات حكمت مع أقطاب جماعة األهالي 
، خاص�ة مع كامل الجادرجي وأب�و ألتمن ولم تكن 
هذه الصلة خافية على ياس�ين الهاشمي وأنصاره ، 
لكن الموضوع الذي لم يخطر قي البال أن يس�تطيع 
حكمت الربط بين )بكر صدقي( و)جماعة األهالي( 
بحي�ث بلغ�ت ه�ذه الصل�ة ذروته�ا الدراماتيكي�ة 
باالنق�اب الذي أطاح بحكومة ياس�ين الهاش�مي 
بضرب�ة خاطف�ة .. والحقيق�ة أن حكم�ت لم يكن 
ف�ي يوم من األيام يحمل أف�كار تقدمية فهو زميل 
نوري السعيد وياسين الهاشمي وجعفر العسكري 
ومع�روف بمكيافيليت�ه ، صحيح أنه اس�تطاع أن 
يلع�ب دورا اليس�تهان به في رب�ط الجماعة ببكر 
صدقي ، لكنه كان يؤمن بالمحافظة على االرتباط 
ببريطانيا وسياستها وصيانة النظام الملكي ودعم 

اإلقطاع بكل صوره .. 
ه�ذه الحقائق وتنكر حكمت س�ليمان بعد تس�لمه 
حكوم�ة االنق�اب للبرام�ج اإلصاحي�ة التي كان 
يطرحه�ا في جريدته )البي�ان( ووقوفه إلى جانب 
بك�ر صدق�ي بش�كل مطلق ض�د جماع�ة األهالي 
الت�ي يفترض أنه احد قادته�ا البارزين جعل وزراء 
األهال�ي )كام�ل وأب�و ألتمن  ويوس�ف ع�ز الدين 
وناجي األصيل( يقدمون اس�تقاالتهم من الوزارة 
بل غادروا العراق خش�ية بط�ش بكر صدقي بهم ، 
وهكذا كش�ف بك�ر صدقي عن عقليته العس�كرية 
االس�تبدادية ، مثلم�ا كش�ف حكمت س�ليمان عن 

سلوكه الميكافيلي )الغاية تبرر الواسطة(!!
وزارة االنقاب :

أت�م اإلنقابيون تش�كيل وزارتهم وص�درت اإلرادة 
الملكية بتش�كيلها في الس�اعة السادسة مساًء 29 

تشرين االول 1936 وجاءت على النحو اآلتي :
-1 حكمت س�ليمان رئيسا للوزراء ووزيرا للداخلية  
-2 جعف�ر أب�و ألتم�ن – وزي�را للمالي�ة  -3 صالح 
جب�ر – وزيرا للعدلي�ة  -4 د. ناجي  األصيل – وزيرا 
للخارجي�ة  -5 كامل الجادرج�ي – وزيرا لاقتصاد 
والمواصات  -6 عبد اللطيف نوري – وزيرا للدفاع  

-7 يوسف عز الدين  - وزيرا للمعارف .. 
أم�ا بك�ر صدقي فق�د تول�ى منصب رئي�س أركان 
الجيش ، بدالً من الهاش�مي الذي أحيل على التقاعد 

 ..
كانت وزارة حكمت س�ليمان تحمل نيات إصاحية 
، وكان�ت ته�دف إل�ى إدخ�ال إصاح�ات سياس�ية 
واجتماعي�ة واقتصادي�ة لرفع مس�توى الش�عب ، 
والقض�اء على االس�تغال ،كما جاء ف�ي منهاجها 
الوزاري ، لكن س�يطرة بكر صدقي على األمور من 
وراء الس�تار، وتدخل الجيش في السياس�ة لم يدعا 
للوزارة والبرلمان وال ل�”جماعة األهالي” الفرصة 
لتنفيذ كثير من بنود البرنامج الذي تبنته الوزارة ..

وازداد ت�دخ�ل بك�ر صدقي في ش�ؤون الحكم في 
حي�ن إن صفته كان�ت رئاس�ة أركان الجيش، حتى 

ان�ه اخذ يحضر جلس�ات مجلس ال�وزراء، ويتدخل 
في مناقش�اته، ويفرض علي�ه آراءه ورغباته، وهو 
أمر مخالف للدس�تور وأص�ول الحكم ، فقدم وزراء 
جماعة األهالي استقاالتهم احتجاجاً على ذلك ، كما 

بينا ..
إقامة كردستان الكبرى :

اهت�م بكر صدق�ي اهتماماً بالغاً في تش�كيل جيش 
قوي وتنظيمه ، وكانت له عاقة وطيدة مع السفير 
األلماني ف�ي العراق ) فرتزجروب�ا ( الذي صرح إن 
بكر صدقي يخطط إلنش�اء دولة كردستان الكبرى 
التي تضم كردس�تان الع�راق وتركيا وإيران ، تكون 
دولة قوية قادرة على صيانة اس�تقالها ، كما طلب 
من )فرتزجروبا( بأن يس�تخدم ضابط�اً ألمانياً من 
ضباط األركان ليعهد إليه مهمة وضع خطة للدفاع 
عن كردستان في حالة احتال االنكليز بغداد ، وعلى 
اثر ذلك تم استخدام الكولونيل )هاينز( ، وهو ضابط 
كبي�ر متقاع�د منتحا صف�ة جيولوج�ي ، فوضع 
خطة س�رية للدفاع عن الحدود الش�مالية الشرقية 
وع�ن بغداد إزاء هج�وم االنكليز ، بعد أن اس�تطلع 
وكش�ف الح�دود م�ن راوندوز إل�ى خانقي�ن ، كما 
س�افر إلى إيران لاطاع على الحدود ، وتحدث مع 
ش�يوخها في موضوع الدفاع عن كردستان وحدود 
المواقع  اإلستراتيجية العسكرية كمواقع المدفعية 
والرشاشات ، وكيفية بناء االستحكامات وأماكنها 
، وأب�دى مقترحات�ه بش�أن الط�رق اإلس�تراتيجية 
واالس�تعدادات الازم�ة لتس�ليح الجي�ش وتموينه 
،وجم�ع كاف�ة المعلوم�ات ف�ي تقري�ر باأللمانية 
ومترجم لانكليزية فأعطى نسخة منه لبكر صدقي 
واألخرى للس�فير فرتزجروبا ، وقد احتفظ به بكر 

صدقي في حقيبته الخاصة ..
نهاية بكر وانقابه :

تع�رض بك�ر وحكومت�ه لهجم�ات المعارضة التي 
تمكنت أخيرا من اإلجهاز عليها ونجحت في اغتياله 
قائدها الفريق بكر صدقي في الموصل ، حيث ُدعي 
إلى من�اورات عس�كرية يجريه�ا الجي�ش التركي، 
وفي طريق�ه إلى تركيا قرر بك�ر صدقي أن يقضي 
ليلته في مقر س�رب الق�وة الجوية ف�ي الموصل ، 
وبينم�ا كان يجلس عص�راً أمام بناية مقر الس�رب 
محاط�اً بعدد من الضباط ،دخل عليه الجندي محمد 
التلعفري ووقف على رأس بكر صدقي وأطلق عليه 
ثاث رصاصات كانت كافية لقتله .. يقول إسماعيل 
العارف في كتابه )أسرار ثورة 14 تموز( إن الضابط 
ال�ذي هيأ الجندي محمد التلعف�ري لعملية االغتيال 
ه�و محمد خورش�يد الكردي األص�ل ، وان العملية 
باألس�اس كان مخطط لها من قب�ل بعض الضباط 
الكبار والعديد من رجال السياسة العراقية، ولم يكن 
االنكليز بعيدين عن موضوع االغتيال بالتأكيد، فقد 
كان قلقه�م ي�زداد يوماً بعد يوم م�ن توجهات بكر 
صدقي ، وجاء زواجه من إحدى الغانيات األلمانيات 
ليزي�د من قلق االنكلي�ز ، وهكذا طويت صفحة بكر 
صدقي وانتهت مغامرته على يد جندي يقال انه كان 

يعمل نادالً في مقر السرب ..
ف�ي المقابل اعتب�رت العناصر القومي�ة الموصلية 
الشابة س�قوط حكومة ياسين الهاش�مي على اثر 
االنقاب نكسة لطموحها القومي في العراق، وفي 
مقدمتهم يونس الس�بعاوي وجمال المفتي وحازم 
المفتي مع مجموعة من الضباط العسكريين الذين 
أبعدته�م حكوم�ة االنق�اب إلى الموص�ل ، وكانوا 

على صلة بالكتلة العس�كرية القومية التي يتزعمها 
العقيد صاح الدين الصباغ )موصلي المولد سوري 
األصل( ومن هؤالء محمد فهمي سعيد )مقدم لواء 
المنطقة الش�مالية( وكامل ش�بيب وسعيد الخياط 
وعمر فوزي وطاهر يحي وإبراهيم الراوي ومحمد 
خورش�يد وقاس�م مقصود وعزيز ياملكي )رئيس 
ن�ادي الضب�اط في الموص�ل(، فضا ع�ن الضابط 
الموصل�ي الل�واء محمد أمي�ن العمري)أمر منطقة 
الموصل( الذي اظهر تعاطفه مع هؤالء الضباط .. 

وق�ام المحامي الموصلي محمد يونس الس�بعاوي 
مع عدد من رفاقه بنشاط بارز في عقد االجتماعات 
، وتعبئ�ة الجهود بين ضباط ه�ذه الكتلة وعدد من 
السياس�يين بقص�د التع�اون للقي�ام بعم�ل منظم 
يس�تهدف اإلطاحة بحكومة االنقاب، وكانت هناك 
محاوالت عديدة من قبل الكتلة العس�كرية القومية 
الغتي�ال بكر صدقي، وتحقق�ت محاولتهم األخيرة 
ف�ي مط�ار الموص�ل ف�ي 11اب الع�ام 1937عن�د 
وصول�ه إل�ى مطار الموص�ل برفقة اللواء حس�ين 
ف�وزي قائد الفرقة األولى، كم�ا التحق به على متن 
الطائ�رة العس�كرية محمد عل�ي جواد قائ�د القوة 
الجوي�ة، وكان ف�ي اس�تقبالهم الل�واء محمد أمين 
العم�ري والمق�دم محم�د فهمي س�عيد. فاغتنمت 
الكتل�ة القومية ذل�ك وقامت بتنفي�ذ خطة وضعها 
المقدم محمد فهمي س�عيد والنقيب الطيار محمود 
هندي والنقيب الخيال محمد خورشيد والعقيد عزيز 
ياملك�ي، وقام بتنفيذها نائب العريف الخيال محمد 
عبد الل�ه التلعفري الذي أطلق النار على بكر صدقي 
وزميله قائد القوة الجوية في حديقة استراحة مقر 

ضباط القوة الجوية بمطار الموصل ..
عارض اللواء محمد أمين العمري إرس�ال المتهمين 
إلى بغداد لخش�يته من تعرضهم النتقام أعوان بكر 
وطال�ب بإرس�ال اللجن�ة التحقيقية إل�ى الموصل، 
وم�ع ذل�ك تم اعتق�ال عدد كبي�ر من الضب�اط كان 
قس�م كبير منهم من أبناء المدينة مع عدد من نواب 
الضب�اط والجن�ود.إزاء ذلك قرر الل�واء محمد أمين 
العمري رفض ذلك وأعلن في 14 آب 1937 انتفاضة 
الموص�ل العس�كرية، وأعل�ن ع�ن قط�ع العاقات 
مع الحكوم�ة المركزية في بغ�داد، وذلك من خال 
بيان أصدره بالمناس�بة أعلن فيه دوافع االنتفاضة 
العس�كرية في الموصل ومن أهمها: س�يطرة نزوة 
االنتق�ام ل�دى الحكوم�ة وأنص�ار بك�ر بقيامه�م 
باعتق�ال الكثير م�ن الضباط مم�ن ال دخل لهم في 
األمر بتات�ا، وإص�رار الحكومة على نقل المش�تبه 
به�م إلى بغ�داد. وف�ي البي�ان الثاني ح�اول اللواء 
محمد امين العمري توس�يع مسؤوليات االنتفاضة 
العس�كرية، وأعلن فيه أيضا خروج ما سماه البيان 
)بحكوم�ة الموصل( المتضامنة بجيش�ها وإدارتها 

عن سلطة الحكومة المركزية ..
وف�ي ذات الوق�ت اصدر اللواء محم�د أمين العمري 
أوام�ره للوحدات العس�كرية المرابطة في الموصل 
والموالي�ة ل�ه اخ�ذ كل االس�تعدادات والعم�ل على 
تحصي�ن المدين�ة وإقام�ة المتاريس ف�ي مداخلها 
وطرقاتها وضبط الدوائ�ر الحكومية ذاتها ووضع 
أجه�زة الهات�ف والبرق تح�ت الرقابة العس�كرية، 
كم�ا عم�ل على ضم�ان تأيد وإس�ناد بع�ض أمري 
الحاميات العس�كرية في الديوانية والحلة وكركوك 
والس�ليمانية، وأعلن في الوقت ذاته إخاصه للملك 
والع�رش من خ�ال برقي�ة بعثها للملك غ�ازي، ثم 
أرس�ل بع�د ذل�ك الل�واء محمد امي�ن العم�ري الى 
الحكوم�ة في بغ�داد بمطال�ب الضب�اط والعناصر 
الوطني�ة والقومية في الموص�ل والتي أكدت على: 
استقالة حكومة حكمت سليمان باعتبارها حكومة 
االنق�اب الس�ابق وتألي�ف حكومة بديلة برئاس�ة 
جميل المدفعي، وعدم االستجابة لمطالب الحكومة 
المركزي�ة بتس�ليم المتهمي�ن بمقتل بك�ر صدقي، 
وكذلك القب�ض على قتلة جعفر العس�كري وضياء 
يون�س ومحاكمتهم م�ع قتلة بك�ر صدقي ومحمد 

على جواد في محكمة واحدة ..
وكانت حكومة حكمت سليمان تعاني وضعا حرجا 
ف�ي بغ�داد زاد م�ن حراجته�ا إعان العقي�د محمد 
س�عيد التكريتي أمر معس�كر الوش�اش ف�ي بغداد 
وقوف�ه وتأي�ده لحكوم�ة الموصل وأي�ده في ذلك 
كبار الضب�اط والعناصر القومية ف�ي الجيش الذي 
ضم نسبة كبيرة من أبناء الموصل من العاملين في 
تلك القطعات وغيرها في بغداد وبقية مدن العراق.

عندها أدرك حكمت س�ليمان حراجة موقفه وعمل 
على تقديم استقالة حكومته في 17اب 1937 وكلف 

المدفعي بتشكيل الحكومة الجديدة ..
 ش�كل هذا االنق�اب مؤش�را محفوف�ا بالمخاطر 
تضم�ن تصفية الحس�ابات بي�ن الكتل العس�كرية 
المتصارع�ة داخ�ل الجي�ش ومظه�را فع�اال م�ن 
مظاهر تدخل الجيش في ش�ؤون الباد السياس�ية 
راح ضحيت�ه فيما بعد ع�دد كبير من ضباط الجيش 

العراقي كان قسم  كبير منه من أبناء الموصل ..

اعداد / د. هادي ح�صن عليوي
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فـلـسـطـيـنـيـو الـداخـل واالنـتـخـابـات اإلسـرائـيـلـيـة
       مجد كيال

من��وذج ال�شتعم��ار الإ�شرائيلي منهٌك اأكرث من غريه. هو ل يكتفي بقمع املجتمع الفل�شطيني داخ��ل الأرا�شي املحتّلة عام 1948، لكّنه ي�شتنزفه اأي�شًا من خالل اإ�شراكه 
بالعملّي��ة ال�شيا�شّية “الدميوقراطّية” لإدارة �شوؤون قمعه. اأحد الأمثل��ة على ذلك يتكرر ظهوره منذ النكبة مبعّدل مّرة كل �شنتني: ت�شُقط حكومُة اإ�شرائيلّية، يحددون 

املوعد وتبداأ املعركة النتخابّية، ثم ين�شّم اإىل الواقعة الفل�شطينّيون يف اإ�شرائيل، الذين ُفر�شت عليهم املواطنة الإ�شرائيلّية. 
م��رًة كّل �شنت��ني ي�شتبك املجتمع اأوًل مع �شوؤال خو�ض النتخابات اأو مقاطعتها، وهو ال�شوؤال الأهم، بحي��ث اأن امل�شاركة يف النتخابات الإ�شرائيلّية هي الفا�شل الأعر�ض 
بني �شقّي اخلارطة ال�شيا�شّية الفل�شطينّية، ولكليهما م�شّوغات مبدئّية وبراغماتّية جديرة باملالحظة، بل اإن الأحزاب املتعددة داخل كل �شق حتمل لختياراتها املت�شابهة 

م�شّوغات ومربرات متناق�شة اأحيانًا.

وبعد تجاوز هذا “السؤال”، تبدأ المنافسة 
ف�ي  المش�اركة  السياس�ّية  األح�زاب  بي�ن 
االنتخاب�ات، ث�م يتفاق�م الس�جال إل�ى ح�ّد 
النزاع�ات القاس�ية الت�ي وصلت ف�ي حاالت 
كثيرة إلى التخوين والعنف الكالمي والجسدي 

بين المتنافسين.
الفلس�طيني  المجتم�ع  تره�ق  نزاع�ات 
لفت�رات طويل�ة، وتخلّف ش�رخاً جدي�اً بين 
كوادر األحزاب الذين يش�كلون نس�بة عالية 
م�ن مجم�وع الفاعلي�ن والقي�ادات المحلّية 
والطالبّي�ة في الحركة الوطنّية الفلس�طينّية 
ف�ي الداخ�ل. كذل�ك، ف�إن كثافة المنافس�ة 
االنتخابّية تحول دون استقرار يتيح لألحزاب 
السياس�ّية إص�الح وتطوير وتطهي�ر بنيتها 
التنظيمّي�ة، واالس�تثمار بخط�اب اجتماعي 
ش�جاع يجازف ف�ي عالقته بالحال�ة األبوّية 
القائم�ة.. ه�ذا في حال أحس�ّنا الظ�ن بأنهم 

ينوون ذلك فعالً.
وس�ط ه�ذه الحال�ة المتك�ررة، تبرز في 
كّل دورة انتخابّي�ة مس�ألة وح�دة األح�زاب 
االنتخاب�ات،  ف�ي  المش�اركة  الفلس�طينّية 
لتش�غل حّي�زاً جدياً م�ن الخط�اب المتداول، 
وال�ذي وص�ل في أحي�ان كثيرة ح�ّد التلويح 
بمقاطع�ة االنتخاب�ات ف�ي ح�ال ل�م تتف�ق 
األح�زاب عل�ى خ�وض االنتخاب�ات بقائم�ة 
برلمانّية مشتركة. “لماذا ال يتوّحدون؟” هو 
الس�ؤال األكثر طرحاً عل�ى اإلطالق في فترة 
االنتخاب�ات، حّتى تحّولت الوح�دة مع مرور 
الزم�ن م�ن مطلب انتخاب�ّي إلى حل�م وردّي 
بعي�د، ما فت�ئ يتعّثر عاماً بعد ع�ام. هل كان 
ذل�ك مطلب�اً عاطفياً؟ ربم�ا، لكن�ه ينبع من 
فطرة سياس�ّية جماعّية ل�م تلمس في العمل 
النضالي لألحزاب الفلس�طينّية ضد إس�رائيل 
أي ف�ارق جوهرّي ُتس�قطه على الممارس�ة 
السياس�ّية الرؤى المختلفة للص�راع، الدينّية 
والقومّي�ة والطبقّية. كما أن�ه ينبع من فهم 
أساس�ّي لك�ون اختالفاتنا الفكرّي�ة ال مكان 
لتجس�يدها في إطار النظ�ام الصهيونّي، ألن 

حربه علينا وجودّية وليست ِخالفّية.

كيف تعرّثت “اإرادة �شعٍب” حّتى الآن؟
خّيب�ت األح�زاب “إرادة” ش�عبها، حي�ث 
فشلت لسنوات طويلة المساعي والمفاوضات 
المتكررة لتش�كيل قائمة انتخابّية مشتركة، 
وذلك لسببين أساسيين: األّول وصولّي والثاني 
مبدئ�ّي. أوالً، تلعب على الس�احة السياس�ّية 
هيئات فلس�طينّية ضّيقة عدة تحت ُمس�ّمى 
حركات أو أح�زاب أُنش�ئت كأدوات تنظيمّية 
وإعالمّي�ة للمصلحة االنتخابية، معتمدًة على 
الوظائف والمحس�وبّيات لتخدم ش�خصّيات 
سياسّية محورّية، دون طرٍح سياسّي أو بنيٍة 
تنظيمّية حزبّية.. شخصّيات برزت بنشاطها 
الفردّي الذي ترافق إما مع منحها مس�احات 
ظهور شاس�عة في اإلعالم اإلسرائيلّي، وإما 
م�ع مخزون م�ن الموالي�ن بداف�ع انتماءات 
حمائلّي�ة ومحلّي�ة كان�ت وال زال�ت تعززها 
جميع التّيارات، لمكاسب انتخابّية. واعتمدت 
ه�ذه الهيئ�ات الصغي�رة دائم�اً، ف�ي س�بيل 
حصول كل واحٍد من أصحابها على مقعده في 
البرلمان، على تحالفها مع واحد من األحزاب 
الثالثة المركزّية. وقد دفعت هذه الشخصّيات 
إلى استمرار تنافس األحزاب بقوائم مختلفة 
لتعزيز حاجة تلك األحزاب المركزية للتحالف 

معها ولضمان مكانتها.
أما الس�بب اآلخر، فهو الموق�ف المبدئّي 
ال�ذي يحمل�ه الح�زب الش�يوعي، وه�و أحد 

التّيارات األساسية، واألقدم من بينها، متمثالً 
للس�الم  الديموقراطّي�ة  “الجبه�ة  بقائم�ة 
فك�ري/ موق�ف  أوال  وه�و  والمس�اواة”. 

اجتماع�ّي من التيار اإلس�المي ال�ذي اعتبره 
الحزب “تّياراً ظالمياً”، ال مكان للتحالف معه 
حّتى على صعيد االئتالفات الطاّلبية الوطنّية 
في الجامع�ات. ونذك�ر بهذا الص�دد الجانب 
الطاّلبي بال�ذات، ألن اإلش�كالّية المطروحة 
هن�ا أّدت )إل�ى جان�ب عوام�ل أخ�رى( إل�ى 
الهب�وط ال�ى الحضي�ض ال�ذي وصل�ت إليه 

الحركة الطالبّية في الداخل.
ويج�در التنبي�ه إل�ى أن ه�ذا الموق�ف لم 
يمس بأسهم الحزب الشيوعي بين المطالبين 
بتوحيد األحزاب، بق�در ما رفع التأييد له في 
أوس�اط علمانّية مناهضة لإلسالم السياسي 
كما في أوس�اط مس�يحّية. والس�بب الثاني، 
األكث�ر جوهرّي�ة، ه�و أن الحزب الش�يوعي 
الذي يرى نفسه حزباً عربياً - يهودياً انطالقاً 
من فهمه الطبق�ّي للصراع، برفض االنضواء 
تح�ت مظل�ة قومّي�ة تس�تثني تعريف�اً نفراً 
م�ن ك�وادره اليه�ود الديموقراطيي�ن الذين 
يعتبرهم “ش�ركاء في النض�ال”. ويتخذ هذا 
الموق�ف وجهًة مناقض�ة لتلك الت�ي اتخذها 
التّيار القوم�ّي الديموقراط�ّي متمثالً بحزب 
أن  تأسيس�ه  من�ذ  األخي�ر  رأى  إذ  التجّم�ع، 
القائمة المش�تركة هدف بح�د ذاتها، كممثلة 
لرؤية بن�اء المؤسس�ات الوطنّية وتوحيدها 
تحت س�قف قومّي. وتجدر اإلش�ارة في هذه 
النقطة إلى تصريحات “التجمع” غير القابلة 
للتأوي�ل، والت�ي أّدت ب�ه لدخ�ول مفاوضات 

القائمة المشتركة دون حيز للمناورة.
 

كيف حتققت “اإرادة �شعٍب”؟
هذا العام، جاءت البشارة من قرية اسمها 
كفر ق�رع، كان�ت ق�د اجتمعت فيه�ا “لجنة 
الوفاق” – لجنٌة فّوضتها األحزاب السياس�ّية 
لتحدد مصير القائمة المش�تركة عبر مهّمتها 
بي�ن  المقاع�د  تقس�يم  واألخي�رة:  األول�ى 
االحزاب.. وذلك على الرغم من ادعاء األحزاب 
السياس�ّية بأّن المقاعد تعّبر ع�ن قّوة تمثيل 
كل طرح سياس�ّي، وعليه ف�إن الصراع ليس 

صراع�اً انتهازي�اً. ادعاٌء منطق�ّي كان يمكن 
قبول�ه ل�وال االمتن�اع ع�ن أي نق�اش ح�ول 
برنامج سياس�ّي مشترك أو خطوط سياسّية 
عريض�ة، قب�ل االتف�اق على تقاس�م الكعكة 
البرلمانّي�ة. على أية حال، وفي المحّصلة أتت 
البش�ارة: أطلقت األلعاب النارّي�ة في الهواء 
وافتت�ح م�زاد التفاخر بين الك�وادر حول أي 
األح�زاب ق�ّدم تضحيات أكبر ألج�ل الوحدة. 
من راق�ب المواق�ع اإلخبارّية متابعاً س�اعًة 
بس�اعة “ُلعبة الكراس�ي” التي حّددت مصير 
“إرادة ش�عٍب”، كان�ت قد أتتهم البش�ارة بعد 
أن تعّدى الس�أم حدوده، خاصًة بعد أن وردت 
صور عشرات الرجال )رجال فقط( فوق سّن 
الخمس�ين، يحتفلون ب�� “اإلنج�از التقّدمّي 

التاريخّي”.
اآلن، عل�ى الجمه�ور أن يص�ّدق أن ه�ذه 
التّيارات توّحدت بدافع المصلحة المش�تركة 
ال بداف�ع المصال�ح الفئوّية، فُيع�رض األمر 
على أن�ه حدٌث تاريخّي وُيطرح في س�ياقات 
تبال�غ ف�ي قيمت�ه. لك�ن الحقيق�ة أن ه�ذه 
الوحدة تحققت على اثر واقٍع سياسّي فرضه 

اإلسرائيلّيون علينا، ولم نختره “بإرادتنا”.
ف�ي آذار/م�ارس 2014، س�ّن البرلم�ان 
االنتخاب�ات  لقان�ون  تعدي�ال  اإلس�رائيلّي 
البرلمانّي�ة )وه�ي انتخاب�ات نس�بّية لدائرة 
واح�دة(، يقضي برفع نس�بة الحس�م من 2 
ف�ي المئة، إل�ى 3.25 في المئة، وهي نس�بة 
تش�ّكل خطراً جسيماً على تمثيل كل األحزاب 
الفلس�طينّية التي رأت به�ذا التعديل هجوماً 
مباش�راً عليه�ا به�دف إس�قاطها. وتح�ّول 
الحديث عن “الهجوم المباشر” على األحزاب 
العربّية إلى الرس�الة االنتخابّية الوحيدة التي 
تدعو الناس للتصويت بداف�ٍع الرّد عليه. لكّن 
األحزاب تتجاهل كلياً أن رفع نسبة الحسم له 
قاعدة خالفّية صهيونّي�ة داخلّية تتجاوز من 
بعيد مس�ألة إبقاء األحزاب الفلس�طينّية في 
البرلمان أو التخلّص منها، فهو مّتصل بموقف 
نتنياه�و من�ذ الثمانينّي�ات بوج�وب تغيي�ر 
طريقة الحكم في إس�رائيل م�ن نظام متعدد 
األحزاب إلى نظام حزبّي ثنائّي مقتدياً بمثاله 
األميرك�ي األعل�ى.. وه�و نق�اش صهيوني 

داخلّي تشغله مرّكبات كبيرة ومعقدة.

يريده ما  يقول  �شعٍب” ل  “اإرادة 
 طرح�ت القائم�ة المش�تركة حّت�ى اآلن 
شعارها: “إرادة ش�عب”، ونشرت برنامجها 
السياس�ي الذي ال يص�ّرح عالنّية عن موقفه 
من جوهر صراعنا مع إس�رائيل – صراع ضد 
األيديولوجّية  مشروٍع اس�تعماري لتجس�يد 
دول�ة  إقام�ة  عب�ر  الصهيونّي�ة  العنصرّي�ة 
يهودّي�ة. برنام�ج يتل�ّوى إذ يناه�ض قانون 
“القومي�ة اليهودّية للدول�ة” )الذي ناهضته 
أح�زاب إس�رائيلّية أيضاً(، ولكن�ه ال يعلن أي 
رف�ٍض لتعريف الدول�ة كدول�ة يهودّية، كما 
ال يذك�ر موقف�اً م�ن الصهيونّية. أما بش�أن 
األراضي المحتلّ�ة عام 1967 مثالً، فال يطرح 
البرنامج السياس�ّي أي تلميٍح يتجاوز خطاب 
س�لطة أوس�لو. لم تظهر حّتى اليوم، أي قبل 
االنتخاب�ات الت�ي س�ُتجرى بعد ش�هر واحد 
)ف�ي 17 آذار/مارس(، بوادر طرٍح سياس�ّي 
يشّكل خطوًة لألمام على الخارطة السياسّية 
القائمة، طرح تحمل�ه القائمة للناس كقيمٍة 
تثقيفّية وتعبوّية تتج�اوز عبارة “صّوتوا لنا 

ألننا توّحدنا”.
وذل�ك على الرغ�م من أن توّح�د األحزاب 
الفلس�طينّية ه�و الفرص�ة األنس�ب إلعالن 
أي طرح سياس�ي جامع مهم�ا كان صدامياً، 
ألن المؤسس�ة الصهيونّي�ة غي�ر ق�ادرة في 
ه�ذه المرحل�ة على ش�طب ترش�يح القائمة 
ومنع الفلس�طينيين من المنافسة، لالهتزاز 
الذي س�يؤدي إليه ذلك في النظام السياس�ي 
القائ�م. كذل�ك، لم تفّك�ر القائمة المش�تركة 
بتصعيد خطابها السياس�ي كن�وع من أنواع 
الرّد على رفع نس�بة الحسم وتضييق الخناق 
عليها، والتهديد بأن هذا التضييق لن يؤّدي إاّل 
إل�ى المزيد من تصعيد الخط�اب وتأزيم حال 

االحتالل.
إن نّي�ة نتنياه�و المعلن�ة في االس�تمرار 
برفع نسبة الحس�م، وتقّدمه الواضح باتجاه 
تغيير طريقة الحكم في إسرائيل التي سينجم 
عنها غياب التمثيل للفلس�طينيين، لم يطرحا 
حّت�ى اآلن لدى األحزاب الفلس�طينية أس�ئلة 

تؤخ�ذ بجدّية ح�ول ص�واب رب�ط وجودها 
التنظيمي بوجودها في الكنيست اإلسرائيلّي 
)وهو الحال اليوم(، والحاجة الماّس�ة إليجاد 
قن�وات عم�ل وتنظيم وتمويل أخ�رى تقلّص 
األض�رار التنظيمّي�ة والجماهيرّية المحتملة 
في حال تخلّص اإلس�رائيليون م�ن األحزاب 
الفلسطينّية في الكنيس�ت. هذه كلّها عوامل 
مبادرة ال زالت الخارطة السياس�ّية الرسمّية 

في الداخل الفلسطيني بعيدة عنها.
لم تكن الوحدة استجابة ل� “إرادة شعب” 
قدر ما كانت استجابة لظرٍف سياسّي فرضه 
الظال�م على المظل�وم، وس�يلة تكّيف ما مع 
تعديالت ُيجريها المس�تعمر عل�ى منظومته 
– ه�ذه خس�ارة ف�ي المعرك�ة، ألّن المعركة 
السياس�ّية م�ع االس�تعمار ه�ي أن تناض�ل 
لتف�رض علي�ه واقع�اً يضط�ّر ه�و للتكّي�ف 
مع�ه، فيغير منظومته باس�تدامة حتى تفقد 
اس�تقرارها. إن استس�هال اس�تخدام شعار 
“إرادة ش�عٍب” ف�ي هذا الظرف ال يبّش�ر بأن 
السنوات القريبة ستش�هد حالة من التحديق 
السياس�ّي الجّدي للفلس�طينيين بمستقبلهم 
التنظيمي والفكري. شعاٌر إشكالي يطلب من 
العق�ل أن يتوّقف عن تأنيب�ه، إلى ما بعد يوم 
االنتخاب�ات.. ثم تدور الدّوام�ة من جديد بعد 
أقل من س�نتين. لكن هل يدفعنا ذلك للوقوف 
عل�ى الحياد؟ ه�ذا ليس خي�ارا، إنم�ا الخيار 
يق�ع دائم�ا على انته�از كل ظرف سياس�ّي، 
مهما بلغ النقاش معه، من أجل إنهاك النظام 

بتناقضاته.

اخلارطة ال�شيا�شّية
ثالث�ة تّي�ارات مركزّي�ة عل�ى الخارط�ة 
السياسّية للفلس�طينيين في الداخل توّحدت 
ف�ي قائم�ة انتخابّي�ة مش�تركة النتخاب�ات 
اختالفاته�م  عل�ى  اإلس�رائيلي.  البرلم�ان 
الفكرّية، شيوعّيون وإس�المّيون وقومّيون، 
س�يقفون يوم 17 آذار/م�ارس في مواجهة 

الخارطة السياسّية اإلسرائيلّية برّمتها.
تتصّدر القائم�ة “الجبه�ة الديموقراطّية 
اش�تراكّية  حرك�ة  والمس�اواة”،  للس�الم 
تأسس�ت  يهودّي�ة   - عربّي�ة  ديموقراطّي�ة 

ف�ي الع�ام 1977 تعبيراً عن ائت�الف عدد من 
الحركات والمجموعات اليسارّية حول الحزب 
الش�يوعي، وق�د كان األخير أع�رق األحزاب 
الت�ي انخ�رط فيه�ا الفلس�طينيون بع�د أن 
س�مح الصهاينة بعمله فنال قسطاً من حرّية 
التنظي�م في الوقت الذي ُقمعت فيه الحركات 
الفلسطينّية األخرى.باركت الجبهة اتفاقيات 
أوس�لو واحتفلت بها. حصلت في االنتخابات 
األخي�رة على 4 مقاعد برلمانّي�ة، ويتوّقع أن 
تحص�ل من خ�الل القائم�ة المش�تركة على 

خمسة مقاعد.
 التّيار اإلس�المي في القائمة يمّثله الشق 
الجنوبي للحركة اإلسالمّية التي تأسست عام 
1971 ناهلًة من أدبيات اإلخوان المس�لمين. 
في العام 1996 انش�ّقت الحركة اإلس�المّية 
بعد خالفات بدأت من نقاش اتفاقّية أوس�لو 
ول�م تنت�ِه عنده�ا. الش�ّق الجنوب�ّي اخت�ار 
المنافس�ة في انتخابات الكنيس�ت بناًء على 
ق�راءة براغماتّية للوضع في الداخل، وكانت 
تلك لحظة تبلوره كتياٍر “إس�المّي معتدل”. 
في االنتخابات األخيرة حصل الشّق الجنوبي 
على 3 مقاع�د برلمانّية، وف�ي المفاوضات 
لتشكيل القائمة المش�تركة تنازلت الحركة 
عن مقعد رابع لئال تشكل عقبًة أمام الوحدة. 
بع�د انته�اء المفاوضات ق�ال القي�ادّي في 
الحركة، مس�عود غنايم: “الش�يخ الغنوشي 
زعي�م ح�زب النهضة التونس�ّي ق�ال: نحن 
خس�رنا الحكم وربحنا تونس. ونحن نقول 
إننا خسرنا مقعداً وربحنا الوحدة”. االشارة 
دالالت  حمل�ت  التونس�ّي  النهض�ة  لح�زب 
سياسّية واضحة حول توّجهات الحركة. هنا 
يجدر التنبيه إلى أن الش�ّق الشمالّي للحركة 
اإلسالمّية، ويقوده الشيخ رائد صالح، يدعو 
لمقاطعة االنتخابات بشكٍل مبدئّي، وإن كان 

نداء المقاطعة ُيطلق بصوٍت خافٍت.
أما التّي�ار الثالث فه�و “التجمع الوطني 
الديموقراط�ّي” الذي أسس�ه عزمي بش�ارة 
ف�ي الع�ام 1996 ومع�ه تّي�ار مرك�زي من 
حرك�ة أبن�اء البل�د. انطلق التجّم�ع على إثر 
التراج�ع السياس�ي ال�ذي ع�ّم الداخ�ل بعد 
توقي�ع اتفاقي�ة أوس�لو، رافض�ا االتفاقّية 
وطارح�اً برنامج�ه لبناء المؤسس�ات تحت 
سقف قومّي، ورافضاً “يهودّية الدولة” عبر 
مطالبته بدولة ثنائّية القومّية أو ما أس�ماه 
“دول�ة لجمي�ع مواطنيها”. حص�ل التجّمع 
ف�ي االنتخابات األخيرة عل�ى 3 مقاعد. بعد 
تأس�يس التجّم�ع، ظّل ج�زء م�ن المنتمين 
لحرك�ة أبن�اء البلد فيه�ا متمّس�كا برفضه 
المش�اركة ف�ي البرلم�ان اإلس�رائيلّي، لكّن 
الحرك�ة على عراقتها وتماس�ك خطابها، لم 
تس�تطع أن تش�ّكل حالة ش�عبّية لمقاطعة 

االنتخابات.
 أم�ا المرّكب الرابع ف�ي القائمة، وهو ال 
يعّبر عن تّيار فك�رّي، فهو “الحركة العربّية 
للتغيير” التي تأسس�ت في العام 1996 على 
يّد أحمد طيبي. طيبي كان مستش�اراً لياسر 
عرفات خالل س�نوات أوسلو األولى وأسس 
“العربية للتغيير” التي لم تنافس يوماً بشكٍل 
منفرٍد، إنما تحالفت ف�ي كل دورة انتخابّية 
مع ح�زٍب مختلف به�دف حصول رئيس�ها 
عل�ى مقعده البرلمانّي الوحيد. ليس للحركة 
وج�ود ش�عبّي منّظ�م، وبنيته�ا التنظيمّية 
صورّية، ومع ذلك استطاع أحمد طيبي جذب 
اهتمام إعالمّي كبير في الس�نوات األخيرة، 
أص�ّر بواس�طته عل�ى أن يضم�ن مقعدي�ن 

برلمانيين، واحداً له والثاني لصهره.

اعالن
بن�اءا عىل الطلب املقدم من الس�يد  
)عب�د الكريم حس�ن خل�ف( الذي 
يطل�ب في�ه تبدي�ل )اللق�ب( م�ن 
)عطبي( اىل )املوس�وي( فمن لديه 
اعرتاض  عىل الدعوى مراجعة  هذه 
املديرية خالل م�دة اقصاها عرشة 
ايام وبعكس�ه س�وف تنظ�ر 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 احوال واسط االتحادية
قسم شؤون احوال واسط

اعالن
بناءا عىل الطلب املقدم من السيد  )محمد 
جي�اد محم�ود( ال�ذي يطلب في�ه تبديل 
)اللق�ب( م�ن )الدليم�ي( اىل )التميم�ي( 
فمن لديه اع�رتاض  عىل الدعوى مراجعة  
هذه املديري�ة خالل م�دة اقصاها عرشة 
ايام وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف 
الطلب وفق اح�كام املادة 21 من القانون 
لس�نة 1972   65 رق�م  املدني�ة  االح�وال 

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

فقدان
من�ي   ف�����ق����دت 
املرقم�ة  الترصيح�ة 
 )1402010910009(
 )1401280940029(
كم�رك  م�ن  والص�ادر 
)رشكة  بأسم  الجنوبية 
س�ينوك( عىل من يعثر 
اىل  تس�ليمهم  عليه�م 

جهة االصدار.

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية احوال واسط االتحادية
قسم شؤون احوال واسط

اعالن
بناءا عىل الطلب املقدم من السيد  )حسن 
جي�اد محم�ود( ال�ذي يطلب في�ه تبديل 
)اللق�ب( م�ن )الدليم�ي( اىل )التميم�ي( 
فمن لديه اع�رتاض  عىل الدعوى مراجعة  
هذه املديري�ة خالل م�دة اقصاها عرشة 
ايام وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف 
الطلب وفق اح�كام املادة 21 من القانون 
لس�نة 1972   65 رق�م  املدني�ة  االح�وال 

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

فقدان
فقد مني  وصل القبض 
الحكومي امانات املرقم 
ب���مبل�غ   )237590(
ملي�ون   )1.750.000(
 /  10  /  2 يف  وم�ؤرخ 
)كاظ�م  بأس�م   2012
خزع�ل محمد( عىل من 
يعث�ر عليه تس�ليمه اىل 

مقر الجريدة.

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية احوال واسط االتحادية
قسم شؤون احوال واسط

اعالن
بن�اءا عىل الطلب املقدم من الس�يد  )ليث 
عيىس قمرايل( الذي يطلب فيه تبديل )اسم 
ابنته القارص ريم�اس ( من )ريماس( اىل 
)فاطمة( فمن لديه اعرتاض  عىل الدعوى 
مراجعة  هذه املديرية خالل مدة اقصاها 
ع�رشة ايام وبعكس�ه س�وف تنظر هذه 
املديري�ة يف الطل�ب وفق اح�كام املادة 21 
من القانون االحوال املدنية رقم 65 لس�نة 

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

فقدان
فقد مني  وصل القبض 
الحكومي امانات املرقم 
)238421( ب�����مبلغ 
)875000( الف ومؤرخ 
 2012  /  2  /  21 يف 
بأس�م )كاظ�م خزع�ل 
محم�د( عىل م�ن يعثر 
علي�ه تس�ليمه اىل مقر 

الجريدة

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية احوال واسط االتحادية
قسم شؤون احوال واسط

اعالن
بناءا ع�ىل الطلب املقدم من الس�يد  )طه 
عطي�ة زاي�ر( ال�ذي يطل�ب في�ه تبدي�ل 
)اللق�ب( من )ال�راي( اىل )مكصويص( 
فمن لديه اع�رتاض  عىل الدعوى مراجعة  
هذه املديري�ة خالل م�دة اقصاها عرشة 
ايام وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف 
الطلب وفق اح�كام املادة 21 من القانون 
لس�نة 1972   65 رق�م  املدني�ة  االح�وال 

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

فقدان
هوي�ة  من�ي  فق�دت  
بأس�م  الوزارية  املوظ�ف 
الكري�م  عب�د  )حكم�ت 
من  والص�ادرة  س�لمان( 
وزارة الصناعة واملعادن/ 
لصناعة  العام�ة  الرشكة 
ت  ي�ا و كيميا و لبرت ا
بالب�رصة ع�ىل م�ن يعثر 
عليه�ا تس�ليمها اىل جهة 

االصدار.

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية احوال واسط االتحادية
قسم شؤون احوال واسط

اعالن
بناءا عىل الطلب املقدم من السيد  )عاشور 
حس�ن زاي�ر( ال�ذي يطل�ب في�ه تبدي�ل 
)اللق�ب( من )ال�راي( اىل )مكصويص( 
فمن لديه اع�رتاض  عىل الدعوى مراجعة  
هذه املديري�ة خالل م�دة اقصاها عرشة 
ايام وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف 
الطلب وفق اح�كام املادة 21 من القانون 
لس�نة 1972   65 رق�م  املدني�ة  االح�وال 

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

فقدان
فقدت  مني الهوية 
املرق���مة )4960( 
والصادرة من وزارة 
بأس�م  التخطي�ط 
)رائد هوير صالح( 
فعىل من يعثر عليها 
تس�ليمها اىل جه�ة 

االصدار.

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية احوال واسط االتحادية
قسم شؤون احوال واسط

اعالن
بناءا عىل الطلب املقدم من السيد  )مهدي 
حس�ن زاي�ر( ال�ذي يطل�ب في�ه تبدي�ل 
)اللق�ب( من )ال�راي( اىل )مكصويص( 
فمن لديه اع�رتاض  عىل الدعوى مراجعة  
هذه املديري�ة خالل م�دة اقصاها عرشة 
ايام وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف 
الطلب وفق اح�كام املادة 21 من القانون 
لس�نة 1972   65 رق�م  املدني�ة  االح�وال 

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

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية احوال واسط االتحادية
قسم شؤون احوال واسط

اعالن 
بناءا عىل الطلب املقدم من الس�يد  )خلف 
جي�اد محم�ود( ال�ذي يطلب في�ه تبديل 
)اللق�ب( م�ن )الدليم�ي( اىل )التميم�ي( 
فمن لديه اع�رتاض  عىل الدعوى مراجعة  
هذه املديري�ة خالل م�دة اقصاها عرشة 
ايام وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف 
الطلب وفق اح�كام املادة 21 من القانون 
لس�نة 1972   65 رق�م  املدني�ة  االح�وال 

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

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية احوال واسط االتحادية
قسم شؤون احوال واسط

اعالن
بناءا عىل الطلب املقدم من السيد  )يوسف 
عطي�ة زاي�ر( ال�ذي يطل�ب في�ه تبدي�ل 
)اللق�ب( من )ال�راي( اىل )مكصويص( 
فمن لديه اع�رتاض  عىل الدعوى مراجعة  
هذه املديري�ة خالل م�دة اقصاها عرشة 
ايام وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف 
الطلب وفق اح�كام املادة 21 من القانون 
لس�نة 1972   65 رق�م  املدني�ة  االح�وال 

املعدل.
اللواء
تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة
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احتاد الكرة يسمي اكرم سلامن مدربًا للمنتخب الوطني يف تصفيات كأس العالـم
اك�د امل�درب الجديد للمنتخ�ب اكرم 
س�لمان يف اول ترصيح بعد استالمه 
املهمة ان التسمية كانت مقررة منذ 
يوم امس بعد االتصاالت التي اجراها 
اتحاد الكرة والتي وافقت عىل املهمة 

دون تردد.
واض�اف اك�رم س�لمان : ان اتح�اد 
الك�رة اج�رى مع�ي منذ اي�ام عددا 
من االتص�االت ومن خالله�ا اتفقنا 
عىل جميع االمور وبانتظار الس�فر 
اىل بغداد والب�دء برحلة التحضريات 
للمرحلة املقبلة والتي ستكون مهمة 
صعبة آمل من الجميع ان يساهم يف 

تقديم العون للمنتخب الوطني.
املتواج�د  س�لمان  اك�رم  واوض�ح 
حالي�ا يف العاصمة االردني�ة عمان، 
التدريب�ي  ال�كادر  موض�وع  ح�ول 
م�ع  بالتش�اور  س�يكون  املس�اعد 
االتحاد خصوص�ا يف ظل وجود عدد 
من االس�ماء التدريبي�ة الجيدة التي 
تخدمن�ا يف التواج�د م�ع يف ال�كادر 
التدريبي، مع التاكيد عىل بقاء نفس 
الكادر املس�اعد يف امم اسيا االخرية 
وامكانية ادراج مساعد جديد يعوض 
رحيل يحيى علوان للمنتخب االوملبي 
ووف�ق م�ا يتناس�ب م�ع مفكرتي 

التدريبية.
عىل صعيد آخر س�يخوض منتخبنا 
الوطن�ي لكرة القدم ث�الث مباريات 
ودي�ة دولية خ�الل أي�ام الفيفا دي 
نهاي�ة الش�هر املقبل م�ع منتخبات 
ال�رأس األخ�ر وغينيا االس�توائية 
بدب�ي األماراتي�ة،يف مباريات مهمة 
ألس�ود الرافدين لكي يتقدم للمركز 
الثام�ن بتصني�ف االتحاد األس�يوي 
لكرة الق�دم وذلك قبل أج�راء قرعة 
تصفي�ات كأس العال�م بش�هر أيار 

املقبل . 
وق�ال عض�و االتحاد املرك�زي لكرة 
الق�دم يحي�ى كري�م: " أن منتخبنا 
الوطني سيالعب منتخب " ال��رأس 
األخ�ر " وال�ذي يحت�ل التصنيف 
الخام�س  ،ي�وم  دولي�اُ   )35( رق�م 
والعرشي�ن م�ن ش�هر آذار املقبل يف 
دولة اإلمارات، مش�رياُ بذات السياق 
ب�أن الوطن�ي س�يلعب مباراتني مع 
منتخب "غ�ينيا االستوائية " والذي 
يحتل التصنيف ال�)49( دولياُ ، خالل 
يوم�ي )28/ و31( من ذات الش�هر 

وبالتحديد يف أيام الفيفا دي .
وأضاف كريم : " أن املباريات الودية 
قد االتفاق عليها بش�كل رسمي وتم 
املصادقة عليها من قبل اتحاد الكرة 
خالل اجتماع اليوم الثالثاء ، مش�رياُ 
ب�أن نتائ�ج املباري�ات الودي�ة التي 
س�يخوضها الوطن�ي خالل الش�هر 
الق�ادم هي بداية األعداد والتخطيط 
ل�تأهل املنتخب لكأس العالم 2018 
يف روسيا ، لكوننا نطمح بأن يصبح 
منتخبن�ا الوطن�ي ع�ىل رأس أحدى 
املجموعات الثماني�ة ، وذلك لتجنب 
مالق�اة املنتخبات الكب�رية ) اليابان 
وأي�ران وكوريا الجنوبية وأس�راليا 

وازوبكستان( 
وستضّم قرعة تصفيات كأس العالم 
 )40( األس�يوية  للق�ارة  التأهيلي�ة 
منتخب�اُ ، لتوّزع ع�ىل 8 مجموعات 
مجموع�ة  كل  يف  خمس�ة  بواق�ع 
وتقام منافس�اتها م�ن الفرة )11 
حزيران/يوني�و الق�ادم و29 آذار/

كل  أول  ويتأّه�ل   ،)2016 م�ارس 
مجموع�ة وأفضل 4 منتخبات تحتّل 
املركز الثان�ي )12 منتخباً( إىل الدور 
الحاس�م يف تصفي�ات كأس العال�م 
كم�ا تتأّه�ل إىل نهائي�ات كأس أمم 

آسيا 2019.

المستقبل العراقي / بغداد

ادارة كربالء تلوح بعقوبات مالية لالعبيها املحرتفني

كش�فت الهيئة االداري�ة لنادي كربالء عن اتخ�اذ قرار مبدئي 
بمعاقب�ة محرفيها لعدم س�فرهم مع الفري�ق اىل محافظة 
دهوك ملواجهة زاخو ضمن منافس�ات الدوري املمتاز,مؤكدة 
عىل ان العقوبات ستصل اىل قطع جزء كبري من مستحقاتهم 
املالية اضافة اىل عقوبات انضباطية اخرى.وقال عضو الهيئة 
االداري�ة لن�ادي كرب�الء وليد ع�ي: ان"اداراة النادي س�تعقد 
الي�وم اجتماع�اً اس�تثنائياً م�ن اجل مناقش�ة ع�دم التحاق 
مح�ريف الفريق للس�فر اىل محافظة ده�وك ومواجهة فريق 
زاخو ضمن منافس�ات ال�دوري بالرغم م�ن تبليغ املحرفني 
يف صف�وف الفريق بأن عقوب�ات صارمة س�تتخذ بحقهم يف 

ح�ال االخالل ببنود التعاقد."واوضح ان" االدارة قررت مبدئياً 
بمعاقبة الالعبني املحرفني املتخلفني عن حضور مباراة زاخو 
حيث س�تتخذ بحقهم عقوب�ات مالية وانضباطي�ة لتخليهم 
ع�ن الفريق يف وقت حرج جداً ك�ون مباراة زاخو تعني الكثري 
لفريقنا كونها مباراة تحدي."وختم قوله ان" االدارة شخصت 
العدي�د من الحاالت عىل الالعبني املحرفني حيث تعمد البعض 
منه�م الغي�اب يف ع�دد م�ن املباري�ات الس�ابقة بدواعي غري 
حقيقي�ة تلخصت باالصابة او التمارض من اجل الضغط عىل 

االدارة لدف�ع باقي مس�تحقاتهم املالية م�ن الدفعة الثانية 
الت�ي واعدت االدارة بدفعه�ا خالل االي�ام القليلة املقبلة 

لذى س�تكون هناك قرارات تتوازى واالثر السلبي الذي 
تركه الالعبني املذكورين بتعمد غيابهم عن الفريق".

المستقبل العراقي/ متابعة

حممد كاصد: التقدم املبكر 
كان له اثر سلبي عىل الرشطة

دي بروين ينتقد مورينيو

مييس يرتك االحتفاالت يف ملعب اإلحتاد

قيص منري: اليمكن االستهانة بامكانيات الكرخ

كشف العب فريق الزوراء ُقيص منري عن رغبة 
فريقه بمواصلة تحقيق االنتصارات يف الدوري 
املمتاز بعد األداء املتميز الذي ظهر عليه 
الجن�وب  ام�ام نف�ط  الفري�ق 
والذي تكلل بالفوز باربعة 
أهداف،مش�ريا اىل ان 
الفري�ق  الك�رخ 

الذي س�يواجه الزوراء الس�بت املقبل يمتلك توليفة 
جي�دة من الالعبني الخربة والش�باب وبقيادة مدرب 
طم�وح س�يحاولون ق�در إمكانه�م تك�رار نتيجة 
املرحل�ة االوىل التي انته�ت ملصلحتهم بهدف دون رد 
االم�ر الذي س�يجعل من املب�اراة مفتوح�ة عىل كل 

االحتماالت.
وق�ال من�ري: ان"ال�زوراء يم�ر بف�رة جي�دة م�ن 
االس�تقرار البدن�ي والنف�ي عطف�ا ع�ىل النتائ�ج 
الجيدة التي حققها الفريق منذ انطالقة منافس�ات 

املرحل�ة الثاني�ة االمر الذي يعول علي�ه كثريا ليكون 
الدافع لتحقيق نتيجة الفوز عىل الكرخ يوم الس�بت 

املقبل".
وأوض�ح ان"الجه�از الفن�ي لفري�ق ال�زوراء حّذر 
الالعبني من مغبة االستهانة بامكانيات العبي الكرخ 
الذين س�بق له�م وان أحرج�وا الن�وارس يف املرحلة 
االوىل ملا يمتلكه الفريق من العبني عىل مستوى عال 
وقي�ادة تدريبية ش�ابة طامحة بايص�ال الفريق اىل 

ابعد من األدوار النهائية لبطولة الدوري".

كش�ف حارس مرم�ى ن�ادي الرشطة االس�باب التي 
وقف�ت امام اه�دار فريقه الفوز ام�ام الحد البحريني 
ضمن منافس�ات بطولة كأس االتحاد االسيوي, مشرياً 
اىل ان استس�هال الالعب�ني للمباراة بع�د التقدم بالنتيجة 
كان�ت لها العدي�د من االثار الس�لبية للخروج م�ن املباراة 
بنقط�ة وحي�دة. وقال ح�ارس مرمى فري�ق الرشطة محمد 
كاص�د: ان" فريقنا اضاع فرصة تحقي�ق اوىل النقاط الثالثة يف 
املجموع�ة بعد اه�دار التقدم املريح عىل فري�ق الحد البحريني يف 
اوىل مبارياتنا يف املجموعة الثانية لبطولة كأس االتحاد االسيوي بعد 
الهفوات الواضحة من قبل بعض الالعبني بعد تس�جيل امجد كلف هدف 
التعزيز الثاني للفريق". واضاف ان"التقدم بنتيجة املباراة مبكراً بهدفني 
دون رد كان له اثر س�لبي عىل الفريق من خالل استس�هال االمور داخل 
املب�اراة بعدم الضغ�ط بقوة عىل مفاتي�ح اللعب لدى الفري�ق البحريني 
االم�ر الذي منح الفريق الخصم الدافع للع�ودة بنتيجة اللقاء وهو ما تم 
بالفعل".واوض�ح ان" املباريات التي تقام عىل الصعيد االس�يوي تختلف 
بش�كل واض�ح عن تل�ك التي تقام يف ال�دوري املحي لذل�ك يجب ان يعي 
الالعب�ني جيداً عدم وجود اي مباراة س�هلة يف املجموعة وعلينا ان ندخل 
املباري�ات املقبلة من اج�ل الخروج بنتيج�ة الفوز دون النظ�ر اىل باقي 

نتائج الفرق االخرى".

ش�ّن كيفن دي بروين، العب فولفس�بورج األملان�ي، هجوًما حاًدا 
عىل فريقه الس�ابق تش�يلي ومدربه جوزيه مورينو، معتربًا أنه 
ل�م يعط�ِه الفرصة كاملة داخل البلوز ولم ُي�ربر له أبًدا ملاذا ال يتم 

االستعانة به ويجلس بصورة دائمة عىل مقاعد البدالء.
وكان دي بروين قد انضم إىل صفوف فولفس�بورج يف يناير 2014 
مقابل وصل إىل 20 مليون يورو، ومنذ بداية هذا املوس�م وهو من 
أفضل الالعبني يف البوندسليجا وسجل 8 أهداًفا وصنع 12 أخرى.

ال�دويل البلجيك�ي يف مقابلة مع صحيفة ش�بورت بيل�د األملانية، 
ق�ال عن مدربه الس�ابق "جوزي�ه مورينيو أبًدا ل�م يوضح يل ملاذا 
ال يس�مح يل باللعب إال نادًرا. ُكنت أتدرب جيًدا. ربما األمور كانت 
ستس�ري مختلفة إذا م�ا دفعوا لجينك من أج�ل رشائي 45 مليون 
يورو بداًل من 8 مليون فقط، كانت مكانتي س�تتغري حينها وكنت 

سأحصل عىل املزيد من الفرص."
وتابع ابن ال� 23 ربيًعا "يف النهاية أّود أن أقول أن تشيلي بالنسبة 
يل تجرب�ة غري جيدة. النادي عالم مختل�ف، كان عمري حينها 22 

عاًما ولكنني لم أكن مجنوًنا."
دي بروين حالًيا ُيعد من أبرز الالعبني يف أوروبا، وتسعى الكثري من 
الفرق إىل الحصول عىل خدماته كمانشس�ر سيتي وباريس سان 
جرمان وبايرن ميونخ، يف الوقت الذي كشفت فيه صحيفة "بيلد" 
أن إدارة الفولفي تسعى لتجديد التعاقد بينها وبني العبها إلعطائه 

مبلغ مايل أكرب يضمن بقائه لفرة طويلة يف فولكسفاجن آرينا.

المستقبل العراقي/ متابعة

المستقبل العراقي/ متابعة

المستقبل العراقي/ وكاالت

نف�ى املدير االداري املح�ي لنادي الرشطة 
هاشم رضا االنباء التي يتناقلها البعض 

ع�رب مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي عن 
وجود مؤامرة تحاك من اجل ابعاد املدير 

الفني لكرة الرشطة محمد يوسف,مشرياً 
يف الوقت ذاته اىل ان عدم تواجد املدير الفني 
مع الفري�ق خالل مباراة الحد جاء بس�بب 
ع�دم وص�ول بطاقت�ه االس�يوية الخط�اء 

ادارية بحتة.
وق�ال املدي�ر االداري املح�ي لن�ادي الرشطة 
هاش�م رضا: ان" قيادته لفري�ق الرشطة اليوم 
ام�ام الح�د البحريني ج�اء بطلب من قب�ل املدير 
الفن�ي للفريق املرصي محمد يوس�ف بحكم قربي 
من الالعبني خصوصاً بعد تعذر تواجد االخري يف دكة 
احتياط الفريق الس�باب تتعلق بتأخ�ر اصدار بطاقته 

االسيوية".
واوضح ان" التش�كيلة التي واجهت الح�د البحريني اليوم تم 
وضع�ه م�ن قبل املرصي محمد يوس�ف باالضاف�ة اىل جميع 

التغريات التي اجريت خالل سري حصتي اللقاء".
وخت�م قول�ه ان" االنب�اء الت�ي تناقلتها ع�رب مواق�ع التواصل 

االجتماعي عن وجود لوبي يحاول ابعاد املدير الفني للفريق,عاداً 
تلك االمور س�يكون لها تأثري سلبي عىل الفريق بصورة عامة 

يف حال اس�تمرار التداول بها يف ظل االس�تحقاقات املقبلة 
للفريق عىل الصعيدين املحي واالسيوي".

المستقبل العراقي/ وكاالتالمستقبل العراقي/ متابعة

هاشم رضا ينفي وجود 
مؤامرة البعاد املرصي 

حممد يوسف

رغ�م تحقيق الفوز أمام مانشس�ر س�يتي بنتيجة 2-1، 
غ�ادر نج�م برش�لونة ليو مي�ي أرضي�ة مي�دان ملعب 
"اإلتح�اد" يف حال�ة غضب كبري بس�بب ضياع�ه لربة 
جزاء يف الدقيقة 93 والتي تحصل عليها إثر خطأ من بابلو 
زاباليتا.وذك�رت صحيف�ة "ماركا" أنه م�ع إعالن الحكم 
األملان�ي فيليك�س بريت�ش لصاف�رة النهاي�ة، احتفل كل 
العبي الفريق الكتالوني يف وسط امللعب بهذا الفوز الثمني 
بإس�تثناء ليو ميي والذي لم يرغ�ب يف اإلحتفال مع أحد 
وتوج�ه مبارشة إىل غرفة خل�ع املالبس.وأضاع ميي هذا 
املوس�م ثالث رضبات جزاء، وخالل مسريته مع برشلونة 
13: خمسة يف كأس امللك، أربعة يف الدوري اإلسباني، ثالثة 
يف دوري ابطال اوروبا وواحدة يف كأس الس�وبر االسباني.

وق�دم ميي مباراة كب�رية أمام زمالء أجويرو، ش�ارك يف 
الهدفني وكانت له مس�اهمة كبرية من الناحية الدفاعية، 
ولك�ن رضبة الج�زاء التي تص�دى لها جو ه�ارت جعلت 
مباراته غ�ري مثالية.وقد خرج زمالئه بع�د املباراة للدفاع 
عنه، وقال لويس س�واريز والذي س�جل هدفني يف املباراة: 
"لو س�جل الهدف لم يكن سيحس�م التأهل".ومن جانبه، 
رصح رئي�س النادي جوس�يب ماريا بارتومي�و قائالً: "ال 
يه�م إذا ميي ل�م يس�جل، إنه يلعب بش�كل جي�د دائماً 
وس�جل العديد من األهداف، ويقدم أشياء كثرية للفريق".

وس�يحاول ميي تدارك املوقف يف مباراة اإلياب عىل ملعب 
الكام�ب ن�و، األرجنتين�ي ال زال يف رصاع م�ع الربتغ�ايل 
كريس�تيانو رونال�دو يف قائمة ه�دايف دوري أبطال أوروبا 
عىل م�ر التاريخ، إذ أحرز75 هدف�اً ويتقدم بفارق هدفني 

عىل نجم ريال مدريد )73 هدفاً(.

أعلن العب الوسط املخرم مارك بريشيانو االعتزال الدويل 
بعد التتويج بلقب كأس آسيا لكرة القدم مع اسراليا عىل 
أرضها الش�هر املايض.وأح�رز بريش�يانو 13 هدفا يف 84 
مباراة دولية مع اسراليا وشارك يف ثالث نهائيات متتالية 

لكأس العالم أعوام 2006 و2010 و2014 مع بالده.
بريشيانو  يف بي�ان الي����وم وقال 

ء  ألربع�ا "ق�ررت اعتزال ا
الدويل  اللع�ب 
اسراليا  مع 
رغ������م 
شع��وري 
ببع���ض 
لح���زن  ا

لكن مع كثري من الفخ�ر." وأضاف "تمثيل بالدي 
يف الرياض�ة التي أحبها منحني تجربة مذهلة وهو 
يشء أعتز به لكن لم أكن أضمن استمرار ذلك طوال 
الوقت."ورغ�م خ�وض القليل م�ن املباريات ضمن 

التشكيلة األساس�ية مع اسراليا يف السنوات األخرية 
لعب بريش�يانو )35 عاما( دورا مهما يف صعود بالده 

لنهائيات كأس العالم. وقال بريش�يانو "حالفني الحظ 
بما يكفي الرتداء قميص منتخب اس�راليا يف كل بطولة 

كربى لكرة القدم ومقابلة بعض أفضل الناس ومش�اركة 
النجاحات واالخفاق�ات مع بعض أفضل الالعبني وتوجت 
كل هذا بمس�اعدة الفريق عىل الفوز بكأس آسيا 2015." 
وأض�اف "كانت مغامرة ال تن�ى مع الكثري من الذكريات 
االيجابي�ة لك�ن أش�عر ان�ه ح�ان الوق�ت كي أت�رك هذه 
املجموع�ة الرائع�ة م�ن الالعبني الش�بان لتواص�ل قيادة 

منتخب اسراليا نحو األمام.

المستقبل العراقي/ وكاالت

بريشيانو نجم اسرتاليا يعلن اعتزاله الدويل
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امليزان

الذئب الرمادي مهدد باالنقراض

وجبات اكثر..وزن اقل
أظهرت دراسة، أجريت مؤخرا، أن البالغني الذين 
يتناولون وجبات صغرية عديدة كل يوم يميلون 
الس�تهالك نوعي�ة طع�ام أفض�ل، ويتمتع�ون 
بوزن أقل عمن يأكل�ون وجبات أقل وأكرب.وأكد 
الباحث�ون أن األش�خاص الذي�ن يتناولون عددا 
أقل من الوجبات يميلون لتناول الطعام يف وقت 
متأخر م�ن الليل، ورشب املرشوب�ات الكحولية 
م�ع الوجب�ات، وكال األمرين يس�اهم يف ارتفاع 
مؤرش كتلة الجس�م لديهم، وهو مقياس الوزن 
نسبة إىل الطول.وأوضح الباحثون أن األشخاص 
الذي�ن يتناول�ون وجب�ات أكثر كان�وا يف الغالب 
يميلون إىل استهالك أطعمة ذات سعرات حرارية 
أقل، وقيمة غذائية أعىل مثل الخرضوات.وقالت 
أخصائي�ة تغذية يف مركز مونتي فيور الطبي يف 
نيوي�ورك، إيلينا توفار: »ه�ذه املقولة منطقية 

إذ أن تناول الطعام بش�كل متكرر يبعد الجوع، 
ولهذا ال ينتهي بنا األمر بالتهام كل ما تقع عليه 
أيدين�ا يف وقت الح�ق، وبالتايل يرج�ح أن تكون 
األطعمة التي نتناولها ذات فوائد صحية أكرب«.

وحلل الباحثون م�ن جامعة إمبرييال كولدج يف 
لن�دن ويف كلي�ة فينربغ للط�ب يف جامعة نورث 
وس�رن يف ش�يكاغو يف الواليات املتحدة بيانات 
2385 بالغا، من دراسة سابقة جرت بني عامي 
1996 و1999. وأشارت البيانات إىل أن املشاركني 
يف الدراس�ة، الذين كانوا يتناول�ون الطعام أقل 
من أربع مرات خالل 24 س�اعة، اس�تهلكوا ما 
معدله 2472 من السعرات الحرارية، يف حني أن 
املش�اركني الذين تناولوا الطعام س�ت مرات أو 
أكثر خالل 24 ساعة استهلكوا ما معدله 2129 

سعرا حراريا.

؟؟هل تعلم
هل تعل�م أّن أطول سلس�لة جبلّية تقع يف 

املحيط األطليس.
ه�ل تعلم أّن عبد الله ب�ن جحش أّول أمري 

يف اإلسالم.
ه�ل تعلم أّنه إذا دخلت نمل�ة يف أذن الفيل 

يموت .
هل تعلم أّن صالة الظهر أّول صالة صاّلها 

رسول الله.
ه�ل تعل�م أّن 13 ثاني�ة فق�ط ه�و الرّقم 
القي�ايس لدجاج�ة اس�تمرّت يف الط�ريان 

حتى اآلن .
هل تعلم أن األذن اليرسى تكون أقل سمع 

من األذن اليمنى.
هل تعل�م أّن صوت األم م�ن أّول األصوات 

الّتي يمّيزها الّطفل عن باقي األصوات .
هل تعل�م أّن عضلة الفك هي أقوى عضلة 

يف جسم اإلنسان .

لألس�ماك  األمريكي�ة  اإلدارة  ذك�رت 
والحياة الربية أن الذئب الرمادي، الذي 
يعي�ش يف والي�ات منطق�ة البحريات 
العظم�ى الغربي�ة بأمريكا الش�مالية 
ووالية وايومنغ األمريكية، عاد مؤخرا 
امله�ددة  األن�واع  قائم�ة  يف  لين�درج 
منح�ه  مم�ا  والخط�ر،  باالنق�راض 

الحماية من عمليات الصيد.

يج�ئ ه�ذا الق�رار تنفي�ذا ألوامر من 
قضاة اتحاديني أعادت الذئب الرمادي 
ليخض�ع ملظل�ة الحماي�ة يف والي�ات 
وميشيغان  ووسكونس�ن  مينيس�وتا 

ووايومنغ.
لألس�ماك  األمريكي�ة  اإلدارة  وتفك�ر 
والحياة الربية فيما إذا كانت ستطعن 

عىل هذا الحكم.

مهنياً:ال تس�تلم م�ن اول صعوبة تواجهها 
حاول ان

تك�ون ع�ىل ق�در م�ن تحم�ل املس�ؤولية 
عاطفياً:حاول

ان تشارك الحبيب بمشاكلك فقد تجد الحل 
لديه .

مهنياً:ح�اول ان تبح�ث ع�ن حل�ول بديلة 
للمشاكل التى

حج�م  م�ن  تقل�ص  ك�ي  له�ا  تتع�رض 
مسؤولياتك عاطفياً:ال

تكن كثري االنتقاد الي عمل يقوم به الحبيب 
 .

مهنياً:ح�اول ان تس�دد ديونك قبل موعدها 
كي ال

العدي�د م�ن  تراك�م علي�ك عاطفياً:تج�د 
االشياء

املش�ركة بين�ك و ب�ني الحبيب مم�ا يقرب 
املسافات بينكما .

مهنياً:ال تضع ثقتك العمياء كلها بش�خص 
واحد عليك

ان تكون يقظا عاطفياً:ش�خصيتك الجذابة 
هي التى

تجذب من تحب اليك .

مهنياً:ان�ت بالتأكي�د تس�تحق الرقية التى 
حصلت

عليها و لكن احذر من الحسد عاطفياً:عليك 
ان

تعطي اهتماما اكثر لرأي األهل بعالقتك مع 
من تحب .

مهنياً:ال تتأخر عىل عملك و التزم بمواعيدك 
كي ال

تحصل عىل انذار من مديرك عاطفياً:لالسف 
من تحب ال

يق�در ه�ذه التضحي�ات و االهتم�ام الذى 
تمنحه له.

مهنياً:علي�ك ان تكون اكثر حذرا و ان تتعلم 
من

امل�ايض  يف  ارتكبته�ا  الت�ى  اخطائ�ك 
عاطفياً:يجب ان

تقوي روابط الثقة بينك و بني من تحب .

مهنياً:علي�ك ان تك�ون اكث�ر دق�ة يف تنفيذ 
اعمالك

عاطفياً:تبح�ث يف املايض ع�ن حب قديم و 
تسعى اىل

تجديد العالقة .

مهنياً:ان�ت طم�وح جدا و لك�ن ال تدع هذا 
الطموح

يأخذك بعيدا عن الواق�ع عاطفياً:بعد فراق 
طويل

تسعى اىل املصالحة مع من تحب .

مهنياً:حاول ان تتعامل بحسم مع الظروف 
املحيطة

عاطفياً:ال تنظر اىل سلبيات من تحب حاول 
دائما

ان تفكر يف ايجابياته .

مهنياً:تنهال عليك املزيد من املهام و
املس�ؤوليات ح�اول ان تكون ع�ىل قدر من 

هذه
املس�ؤولية عاطفياً:ال تستهر بمشاعر من 

تحب و
حاول ان تعطيه املزيد من االهتمام .

مهنياً:ال تيأس فاالمور س�تكون لصالحك يف 
املستقبل القريب فقط تحىل بالصرب 

عاطفياً:املظه�ر الخارجي وح�ده ال يكفي 
اهتم اكثر بالشخص.ص

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

معرض سيارات يرفض احلسناوات
»ش�نغهاي«  مع�رض  منظم�و  أعل�ن 
للس�يارات عزمه�م التخيل ع�ن خدمات 
العارض�ات اللوات�ي تتم االس�تعانة بهن 
للفت أنظار الزوار إىل السيارات املشاركة 
يف املعرض.يف هذا الس�ياق أعلن القائمون 
ع�ىل املع�رض أن�ه ينبغي ع�ىل الرشكات 
الس�يارات  خصائ�ص  ع�ىل  الركي�ز 
ومواصفاتها التقنية وما إىل ذلك، »وسوف 
األنظ�ار  ش�د  مح�اوالت  اس�تثناء  يت�م 
لوص�ف  وفق�ا  الرخيص�ة«  باألس�اليب 
هؤالء.م�ن جانبه�م أعل�ن بع�ض كب�ار 
املوظف�ني يف رشكات منتج�ة للس�يارات 

عن ارتياحهم لهذا القرار، مع اإلشارة إىل 
أن ظه�ور العارضات بمالبس معينة يثري 
انتقاد الكثريين.أما بعض الفتيات اللواتي 
املع�ارض  يف  ال�رشكات  تتعاق�د معه�ن 
فق�د قال�ت بعضه�ن إن مش�اركتهن يف 
املع�ارض جزء ال يتجزأ من روح الفعالية 
وثقافتها حس�ب وصف املوديل الصينية 
دان دزي آن، وذل�ك انطالق�ا م�ن ع�دة 
أسباب.. األول هو أن عدد الفتيات اللواتي 
يرتدي�ن مالب�س فاضحة ضئي�ل للغاية، 
والثان�ي أن الرشك�ة املتعاق�دة هي التي 
تحدد طبيعة املالب�س للعارضات.اللجنة 

املنظمة ملعرض »شنغهاي« تبدي تمسكا 
بموقفها الرافض لالستعانة بالعارضات، 
ب�ل هناك مقرحات تق�دم بها بعض من 
أعضائها لالمتناع عن اس�تدعاء الفنانني 
للمش�اركة يف املع�رض بتقدي�م األغاني 
إىل  الفنية.وتش�ري اإلحصاءات  والفقرات 
أن ع�دد الذك�ور يف الصني يزي�د عىل عدد 
اإلناث، إذ أن هناك 120 رجال مقابل 100 
امرأة، ما يعتربه مراقبون س�ببا رئيس�ا 
يدفع الرج�ال إىل االقراب من العارضات 
يف مالبس�هن القص�رية والحملق�ة به�ن 

والنظر رصاحة إىل مفاتنهن.

بيض بطعم الفواكه
إذا كن�ت من محبى البي�ض والفاكهة 
الحمضي�ة، فربم�ا علي�ك أن تفك�ر ىف 
زي�ارة اليابان ألنك س�تجد هناك بيض 

»يوزوتاما«. 
ويب�دو بيض »يوزوتام�ا« مثل البيض 
العادى لك�ن له رائحة وم�ذاق فاكهة 
»ي�وزو« الحمضي�ة التى تش�تهر بها 
الياب�ان. وفاكه�ة »ي�وزو« ه�ى نتاج 
وه�ى  واليوس�فى  الليم�ون  تهج�ني 
مش�هورة بقوة داخل املطبخ اليابانى، 
وعادة ما تس�تخدم لتنكي�ه الحلويات 
ب�دال م�ن الليم�ون ولها رائح�ة ذكية 
متمي�زة، وب�دأ العال�م الغرب�ى يعرف 
هذه الفاكهة مؤخرًا. وذكرت صحيفة 

»ديىل تليج�راف« الربيطانية، أن بيض 
»يوزوتاما« ينتج ىف مزارع ياماس�اكى 
ش�يكوكو  جزي�رة  غ�رب  جن�وب  ىف 
الياباني�ة، حي�ث يت�م تغذي�ة الدجاج 
بنظ�ام يحت�وى ع�ىل قش�ور فاكه�ة 
اليوزو وبذور السمسم والذرة. وتساعد 
الغذائ�ى  النظ�ام  ىف  الي�وزو  قش�ور 
للدجاج عىل تغيري رائحة ومذاق البيض 
ال�ذى تنتج�ه، وتقول املزرع�ة املنتجة 
إن األش�خاص الذي�ن ال يحبون رائحة 
البيض عليهم اآلن تجربة هذه الرائحة 
الرائع�ة للفاكهة الحمضي�ة املوجودة 
ىف بي�ض »يوزوتاما«، فضال عن مذاقه 

الفاتح للشهية.

بدون تعليق

طبق اليوم

افـقـي

عـامـوي

1 – ملحن لبناني راحل –
 2 – مخرج سينمائي مرصي –

 3 – من األطراف – نصف رامز – من 
طرق رفع األثقال –

 4 – أس�م شقيق فيديل كاسرو الذي 
شغل منصب وزير – عاصفة بحرية 

 5 – مدينة فلسطينية

 6 – نس�بة إىل دول�ة أس�يوية – يكرب 
ويرعرع –

 7 – يعطي أضواء – فوق العني –
 8 – أدي�ب فرنيس ش�هري – عكس�ها 

دولة عربية –
 9 – مختص���ر إل����ى آخ��ره – 

لإلست��فهام .

1 – مخرج سينمائي مرصي –
 2- دولة أمريكية – وسام –

 3 – يبرص مجزومة – خوف –
 4 – عاصفة أفريقية – للنهي –

 5 – أهتم وأكرث – غزال –
 6 – لف – رشود أو كربياء –

 7 – اإلس�م الثان�ي ألديب عربي يف 
عهد العثمانيني – عاصفة أوروبية 

–
 8 – ممثلة مرصية –

 9 – مضيق يوناني شهري بمعركة 
تاريخية .

سـودوكـو

املكّونات
خمرية - ملعقتان صغريتان وربع

ماء دافئ - ربع كوب
صفار بيض - 2

حليب دافئ - كوب
سكر - ملعقة كبرية

ملح - نصف ملعقة صغرية
دقيق - 3 أكواب وثلث

زبدة - كوب
زالل بيض مخفوق - 1

نصائح
- يمكنك حش�و الكرواس�ون بالش�وكوالتة.

طريقة العمل
1- ذّوب�ي الخم�رية يف املاء يف وع�اء صغري وضعيه 

جانباً.
2- أخفق�ي صف�ار البي�ض، أضيف�ي مزي�ج املاء 
والخمرية، الس�كر، املل�ح، الحليب وثلث�ا كوب من 

الدقيق يف وعاء كبري.
3- ضع�ي م�ا تبقى م�ن الدقيق يف وع�اء وقّطعي 

الزبدة إىل قطع صغرية عىل الدقيق.
4- أضيفي بعدها املزيج السابق وحرّكي املكونات 
بملعق�ة كب�رية حت�ى يرّط�ب الدقيق وتتماس�ك 

املكونات.
5- غّطي العجينة واتركيها جانباً لحواىل 4 ساعات 

أقلّه.
6- أنق�يل العجين�ة إىل س�طح مرش�وش بالدقيق 

وادعكيها بيديك.
7- قّسمي العجينة إىل 3 أقسام متساوية الحجم.

8- إفردي كل قسم إىل دائرة باس�تخدام الش�وبك.
9- قّطعي كل دائرة إىل 12 مثلّث.

10- لّف�ي كّل مثلّث ب�دءاً من الجه�ة العريضة إىل 
الرأس.

11- ضع�ي الكرواس�ون يف صينية ف�رن مدهونة 
بالزبدة.

12- غّط�ي الصيني�ة واترك�ي الكرواس�ون حتى 
ترفخ.

13- إدهني الكرواس�ون بزالل البيض املخفوق ثّم 
اخبزيها لحواىل 20 دقيقة يف فرن محّمى.

الكرواسون

معلومات  عامة
فوائد اخلردل

لب�ذور الخردل الكث�ري والكثري من الفوائ�د الرائعة، 
وقد ورد ذكر الخ�ردل يف القرآن الكريم،«َيا ُبَنيَّ إِنََّها 
إِْن َت�ُك ِمْثَقاَل َحبٍَّة ِمْن َخ�رَْدٍل َفَتُكْن يِف َصْخرٍَة أَْو يِف 
�َماَواِت أَْو يِف اأْلَْرِض َيأِْت ِبَها اللَّ�ُه إِنَّ اللََّه لَِطيٌف  السَّ
َخِب�رٌي« فع�ىل الرغم م�ن أن حبة الخ�ردل ذكرت يف 
القرآن الكري�م مثاالً لصغرها ودق�ة حجمها إال أن 
الل�ه قد منحه�ا أهمي�ة وفوائد مذهل�ة، تعرف مع 
فري�ق كل يوم معلومة طبية ع�ىل أهمية تلك الحبة 

وقيمتها العالجية.
الفوائ�د الصحي�ة للخ�ردل: إن الفوائ�د الصحي�ة 
لب�ذور الخ�ردل يمكن أن تق�رب جزئًيا م�ن فوائد 

عائل�ة الكرن�ب فيم�ا يس�مي ب�� العائل�ة النباتية 
الصليبي�ة الت�ي تحت�وي ع�يل العديد م�ن املركبات 
وامل�واد الغذائية التي تعمل عىل الوقاية من رسطان 
الجه�از الهضم�ي.   حي�ث إنه�ا مث�ل باق�ى أنواع 
الكرن�ب، تحت�وي عىل كمي�ات وفرية م�ن مغذيات 
نباتية تس�مى الجالكوس�ينوالت، وتحت�وى البذور 
أيًض�ا عىل إنزيمات املريوزين�ار التي يمكن أن تقوم 
بتج�زيء الجالكوس�ينوالت ملغذي�ات نباتية أخرى 
تسمى إيزوسيوس�يانيد، ولقد تم دراسة هذه املواد 
يف حب�ة الخ�ردل وغريها م�ن البذور م�راًرا وتكراًرا 

واستخدامها كمضادات للرسطان.
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حارب داعش، لكن ال تقتلهم
مس���احة لل���رأي

أحمد مصطفى

نقطة رجوع...
ح���رة اراء

 ب�ن الصعود والهبوط نتأرج�ح جميعا ونحن نمر 
بمراح�ل الحي�اة املختلف�ة وكأنن�ا نغمات عيل س�لم 
الحي�اة املوس�يقي؛ نعزف ألح�ان تنوعت ب�ن الفرح 
والجرح...نعزف دون ان ُندرك اننا مفاتيح ُجمل الحياة 
املوس�يقية، تلك الحياة التي مهم�ا تأرجحت الحانها 
فبن الجملة واألخرى هناك نقطة فاصلة تمنحك لحن 

بطعم النجاح يف حياة جديدة أنها نقطة رجوع..
عندم�ا كنت طفلة كان أبي رحمه الله يقول يل قبل 
كتاب�ة أي موض�وع تعب�ر » ما بن الجمل�ة والجملة 
نقط�ة؛ هذه نقطة رجوع قبل البداية الجديدة، نقطة 
تفصل وتجمع بن املايض واآلتي، فقبل أن تس�تكميل 
ال�رد عليك بالرجوع ملا قب�ل النقطة، فال حارض بال 
مايض..«  أخ�ذت هذه النصيح�ة يف االعتبار ولم أكن 
أدري أنه�ا س�تكون يف يوم م�ن األيام »مفت�اح األمل 

والنجاح«.
لم تعد هذه النقطة أسرة ملواضيع التعبر فحسب 
ب�ل باتت رفيقة طليقة يف مس�ار حيات�ي؛ مع كل ألم 
وتعثر وإحب�اط أضع نقطة ألقرأ بتمع�ن وأتعلم قبل 
أن أكُت�ب جمل�ة جديدة يف حياتي.  ما خلق الله ش�يئا 
إال لحكم�ة وال وق�ع يف كون�ه ح�دث إال بتقديره وقد 
تغي�ب عنا حكمة األم�ر فتتخبط عقولن�ا يف متاهات 
الطريق، فإذا اهتدينا لها س�هل علينا االستفادة منها 

وتسخرها يف ما ينفعنا.
... ه��ذه ه��ي الحي���اه ش�ئ��ت أم أبي����ت؛ 
ل�ن تتعاف���ي دون أن تت��أل��م، ولن تتعل���م دون 
أن تخط�ئ، ول�ن تنج���ح دون أن تفش����ل ول��ن 
تح����ب دون أن تفق����د. مهما حدث ال تيأس خذ 
نفس عميق...انظر لألفق الواسع بكل ما فيه وشاهد 
نفس�ك وكل م�ن حولك يف صمت؛ س�تجد أنه ال يوجد 
إنسان يولد فاشالً، وال يستمر فاشالً وال يبقي فاشالً؛ 
إال أن أراد ه�و ذلك!! ال تلعب دور الضحية، ألنك تصنع 
حياتك بنفس�ك لذا تحمل مس�ؤولية نفسك الن ال أحد 
يمكنه أن يحقق لك أي يشء س�وي أنت...كن واثقا يف 
الل�ه ويف قدرتك فأنت ق�ادر أن تحول فش�لك من قوة 

سلبية ضاغطة للقاع إيل قوة إيجابية دافعة لألمام.
العقب�ات واإلحباط�ات تحصل لن�ا جميعا؛ منا من 
يعتربها نقطة النهاية، ومنا من يتخذها نقطة رجوع 
قبل االنطالق. وبن النقطة والنقطة نستمع لكثر من 
ألحان سلم الحياة املوسيقي.. الحزين والراقص وآخر 

بطعم النجاح .

ع�ى طريقة فصيل خط�ر من املنافقن سياس�يا الذين 
يصفه�م املرصي�ون بأنهم يس�رون عى طريق�ة »أنا مش 
إخوان لكن باحرتمهم«، يش�عر املرء من قمة مكافحة عنف 
املتش�ددين التي يس�تضيفها الرئيس األمريكي باراك أوباما 
ال تخ�رج عن كونها ترويج لوصف مماثل »مش داعش لكن 

باحرتمهم«.
وكما كان يتن�در البعض بعد انتخ�اب الرئيس األمريكي 
بتسميته باس�م إخواني »بركة حس�ن أبو عمامة« حرص 
الرئي�س األمريكي يف كلمته تمهيدا لقمت�ه عى التفرقة بن 

اإلرهابين واملسلمن.
ولع�ل اإلدارة األمريكي�ة أدرى به�ذا من�ا نح�ن الع�رب 
واملس�لمن، فق�د كان ألجهزته�ا الفض�ل األك�رب يف تهيئ�ة 
وتجهي�ز »املجاهدين« يف باكس�تان وافغانس�تان ليحققوا 
»نقلة نوعية« يف تطوي�ر اتجاه العنف الديني لدى جماعات 
كاإلخوان التي ش�كلت املصدر الرئي�ي للتجنيد بينما تولت 

دول غنية التمويل واألمريكان التنفيذ.
ه�م أدرى إذا بتل�ك الف�وارق الدقيق�ة ب�ن »املتش�ددين 
العنيفن« واملعتدلن من إخوان و«سلفين جهادين« وتبدو 
اس�رتاتيجيتهم واضحة يف أنهم يريدون ما يس�مى »اإلسالم 
السيايس« )أي بوضوح اإلخوان وأمثالهم( يف الحكم يف بعض 

دول املنطقة.
لم يكن غريبا إذا أن تس�مع من متحدثة أمريكية رسمية 
م�ا معناه أن القضاء عى اإلرهاب )داعش( ال يكون بقتلهم 
بل إيجاد فرص عمل لهم! )ربما لدى حكومات اإلخوان التي 
يردها األمريكان(. وال تفس�ر هناك لكالم أوباما عن »حرب 
فكرية« ضد داعش ومثيالتها سوى بانه يريد تعين »وكالء« 

يف املنطقة للقيام باملهمة ال يمكن إال أن يكونوا اإلخوان.
ويمكن تفه�م ايضا تعليقات البعض ع�ى اتفاق أمريكا 
وتركيا عى »تدريب وتسليح معارضة سورية معتدلة« بأنه 
ال يع�دو كونه تفريخ لدفعة جديدة من اإلرهابين )إخوان يف 

األغلب أو من يجندهم اإلخوان(.
ويتوقع يف الفرتة القادمة، إذا كان لالسرتاتيجية األمريكية 
أن تنجح، أن تشهد املنطقة تعاظما لنفوذ تركي واتفاقا مع 
إيران وربما تعاون تركي/إيراني ملكافحة »داعش فكريا«!!

املطل�وب من�ا إذا أن نح�ارب داعش لك�ن ال نقتلهم، وأن 
نقت�دي بالنموذج األمريكي يف االحتواء. وغدا، نجد موظفا يف 
إدارة محلي�ة يف إحدى ق�رى دول املنطقة يحكي عن ماضيه 
حن كان »يذب�ح املرتدين« قبل أن يهتدي ويس�تتاب ضمن 
»برنام�ج أبو عمامة لتأهيل املش�وهن عقليا ونفس�يا من 

الذباحن وحارقي البرش أحياء«.
فؤاد حسونكـاريكـاتـير

مي إسماعيل

ش��ع��اع أم��ل ي��ب��دد أل�م ال���ي��أس
     المستقبل العراقي/متابعة

 ع�ى نافذة أحالمها هناك تقف حائرة 
أمام أس�ئلة كث�رة تح�اول أن تج�د لها 
إجابات ش�افية منطقية تحررها من ألم 
آث�ر أن يقتح�م عاملها املتواض�ع الرصن 
مح�اوال تجريده�ا م�ن الثقة الت�ي تأبى 
التنازل عنه�ا ربما ألنه�ا تمنحها القدرة 
أن  انتق�اد م�ن ش�أنه  ع�ى تج�اوز أي 

يضعفها. 
ش�عور غري�ب يجربها ع�ى أن تعاود 
النظر إىل املرآة م�رارا وتكرارا لتلمح فيها 
حلم�ا جدي�دا ال يقب�ل االنكس�ار، حلم�ا 
يس�تطيع أن ينقذه�ا م�ن م�رارة اليأس 
الذي ي�رص أن يباغتها ب�ن الحن واآلخر 
ليخربه�ا أنها كربت وأن فرصها يف الزواج 
تضاءلت، إن لم تكن تالشت تماما، تحدق 
يف وجهه�ا ال�ذي تعرف�ه جي�دا علها تجد 
بن تقاس�يمه املنهكة الحزينة شعاع أمل 
يعدها بعمر جميل تعيش�ه مع ش�خص 
تثق به يعرف جيدا كيف يعوضها عن كل 

ما مىض.
لكنها تق�رر برعة أن تدي�ر ظهرها 
للمرآة لتعود بذاكرتها إىل بداية العرشينات 
من عمرها حيث كانت تقرأ يف أعن النسوة 
اللوات�ي ك�ن ي�رتددن ع�ى من�زل أهلها 
بحج�ة البحث عن فتاة تمتلك من الجمال 
الخارج�ي ال�يء الكث�ر، جمل�ة واحدة 
مفاده�ا أن لديها كل الصف�ات اإليجابية 

إال الجم�ال ال�ذي يعتربن�ه أه�م مطل�ب 
بالنسبة لهن. وكأنهن يردن أن يتفاخرن 
بقدرتهن عى اختيار الفتاة املناسبة، التي 
من املمكن أن ت�ريض طموحهن وطموح 
أبنائه�ن، متجاه�الت تمام�ا أي صف�ة 
أخرى من ش�أنها أن تحل م�كان الجمال 
الخ�ارق القائم ع�ى معاير ق�د ال تكون 

جميعه�ا متوافرة يف فتاة واحدة رس�من 
الواه�م  الخارجي�ة بخياله�ن  مالمحه�ا 
السطحي الذي يحاولن من خالله الفصل 
بن الش�كل واملضمون وذل�ك الهتمامهن 
الشديد بالقشور غر آبهات بما ستحويه 
دواخلهن من قيم وأخالق، املهم بالنس�بة 
له�ن أن يكن عى درجة كبرة من الجمال 

أما الصفات الثانوية األخرى فهي ال تدخل 
ضمن األولويات التي تتصدر تلك القائمة 
الطويلة التي تستثني الجانب املعنوي من 

حساباتها. 
تتأل�م كث�را عندم�ا تتذك�ر نظرتهن 
الق�ارصة وكالمه�ن القايس ال�ذي يفتقد 
لكل املش�اعر اإلنس�انية الرقيقة فترشع 

يف ل�وم نفس�ها لكن دون ج�دوى تحاول 
جاهدة نس�يان كل القس�وة التي شعرت 
بها بس�بب تفكر البعض املح�دود لعلها 
تس�تطيع أن تحاربهم بأسلحة جديدة لم 
ينتبه�وا لها من قبل أس�لحة ق�ادرة عى 
أن ت�ربز جماله�ا بطريق�ة مختلفة غر 
تل�ك الطريق�ة التقليدية التي س�ئمناها 
والتي تقترص فقط عى املظهر الخارجي 
دون االهتم�ام بجوانب أخ�رى كالتعليم 

والثقافة واللباقة.
كلن�ا يعل�م جي�دا أن ه�ذه الصف�ات 
تكف�ي  ال  وحده�ا  اإليجابي�ة 

حتم�ا ه�ي بحاج�ة إىل الش�كل املقب�ول 
ال�ذي يمنحها الق�درة عى دخ�ول قلوب 
تش�رتط يف محبتها لألشخاص أن يكونوا 
عى درجة كب�رة من الجمال، لكننا أيضا 
قادرون عى وضع االس�تثناءات التي من 
املمك�ن أن تنص�ف أش�خاصا جاهدوا يف 
س�بيل تطوي�ر أنفس�هم فنجح�وا ونالوا 
وأبدعوا ليس�تحقوا عن جدارة أن يكونوا 

خيارا مناسبا يف كل املواقف. 
ويبقى تقييمنا للجمال نس�بيا يختلف 
من ش�خص آلخ�ر لكننا ينبغ�ي أن نتفق 
ع�ى نقط�ة جوهرية وه�ي أن املبالغة يف 
إظه�ار الجمال الخارجي قد يفقدنا جزءا 
كب�را م�ن ش�خصيتنا التي 
تصب�ح حتما أس�رة كلمات 
املدح واإلط�راء فنقرر وبدون 
ت�ردد تعطي�ل كل اإلمكان�ات 
الت�ي م�ن ش�أنها أن تضفي 
بريق�ا حقيقيا  ع�ى جمالن�ا 
يزي�د من قوتن�ا وثقتنا بذواتنا 
التي تنبذ الس�طحية واألحكام 
ربم�ا  الق�ارصة  العش�وائية 
ألنه�ا تنح�از للمظاه�ر وتهمل 
جانبا آخ�ر مهما يركز أساس�ا 
ع�ى التفاعل اإليجاب�ي، واضعا 
واإلحس�اس  والعطاء  املش�اركة 
مع املحيط�ن وكيفي�ة التعاطي 
معه�م يف مقدم�ة رشوط الجمال 

اإلنساني الراقي. 

“الكرش” أصبح من أكثر من املشاكل املنترشة بشكل كبر يف عرصنا هذا خاصة الرجال وتراكم 
الدهون يف هذه املنطقة يس�بب الكثر من املشاكل الجسدية والنفسية، فهو يعطى منظرًا غر الئق 
وس�وف نتعرف س�وًيا عيل نوع فاكهة جميل جًدا يس�اعدنا يف التخلص من مشكله الكرش نهائًيا. 
هذه الفاكهة هي الرمان، ونحن نعلم أن الرمان ذكر يف القرآن الكريم يف بعض س�ور القرآن الكريم 
اَن  }َوُهَو الَّذِي أَْنَش�َأ َجنَّاٍت َمْعُروَشاٍت وََغْرَ َمْعُروَش�اٍت َوالنَّْخَل َوالزَّْرَع ُمْخَتلًِفا أُُكُلُه َوالزَّْيُتوَن َوالرُّمَّ
ُف�وا إِنَُّه اَل ُيِحبُّ  ُه َي�وَْم َحَصاِدِه َواَل ُتْرِ ُمَتَش�اِبًها وََغ�ْرَ ُمَتَش�اِبٍه ُكُلوا ِمْن َثَم�رِِه إَِذا أَْثَمَر َوآُتوا َحقَّ

ِفَن{ )األنعام،141(. الُْمْرِ
وذكر فاكهة مثل الرمان ىف كتاب الله ىف أكثر من موضع يؤكد أن لها فوائد عظيمة لإلنسان وقد 
أكدت دراسة غربية أنه لكى يتم التخلص من مشكلة الكرش نهائياً يجب أن ترشب كوًبا من عصر 

الرمان يومياً ألن لديه قدرة عجيبة عى تفتيت الدهون املرتاكمة يف منطقه البطن.

  وج�دت دراس�ة نرشت يف مجلة الس�كتة الدماغية أن عدم القدرة ع�ى الوقوف باتزان عى قدم 
واحدة ألكثر من 20 ثانية أمر يرتبط بزيادة خطر اإلصابة بما يعرف بالسكتة الدماغية »الصامتة«، 
وهي نزف محدود بالدماغ ال يسبب حدوث أي أعراض، لكنه يزيد خطر اإلصابة بالسكتات الدماغية 
الكاملة وبالخرف. وقال الدكتور ياسوهارو طابارا، وهو أستاذ مساعد يف الطب الجيني لدى جامعة 
كيوتو اليابانية:« ان القدرة عى الحفاظ عى توازن الجسم بالوقوف عى قدم واحدة بمثابة االختبار 
امله�م ال�ذي ُيظهر الحالة الصحية للدم�اغ«.وكان مجلس البحوث الطبي�ة باململكة املتحدة قد وجد 
الع�ام املايض أن األش�خاص الذي�ن يبلغون من العم�ر 35 عاماً ويمكنهم الوقوف ع�ى قدم واحدة 
مل�دة 10 ث�وان وأعينهم مغلقة من املرجح أن يبقوا يف حالة صحية جيدة خالل مدة قدرها 13 عاماً. 
يف ح�ن تبن للمجلس م�ن خالل النتائج التي توصل إليها يف نفس الس�ياق أن من يمكنهم الوقوف 

ثانيتن فقط تتضاعف لديهم 3 مرات أخطار الوفاة قبل سن ال� 66.

هل تستطيع الوقوف عىل قدم 20 ثانية؟الرمان للتخلص من الكرش


