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التحالف اإليراين الرويس يرعب »تل ابيب« 
ويـقـلـق واشـنـطـن

السياسة العراقية »العرجاء« سمحت لواشنطن بالعبث باألمن والسيادة

       المستقبل العراقي / خاص
 

بات جلّياً أن تنظيم »داع�ش« اإلجرامي ُيدار من الغرف المغلقة التابعة 
لإلدارة األميركية في واش�نطن، واألكثر وضوحاً من  هو أن البيت األبيض 
يج�ّر الع�راق إلى مس�تنقع اإلره�اب الداعش�ي، نتيجة رف�ض العراقيين 

ر البنى التحتية واالجتماعية للعراق. لالحتالل األمريكي الذي دمَّ
التقارير الُمسّربة تؤكد أن من خّطط لخلق »داعش« في العراق وسوريا 
هي المخابرات األميركية، مستعينة بذلك بتجارب مشابهة لها في الماضي، 
ومنها على وجه الخصوص تجربة طالبان في أفغانستان، والتي آذت فيها 
االتحاد الس�وفيتي إلى أن أدى إلى انهياره.بعد سقوط مدينة الموصل في 
حزيران العام الماضي، ضاعت الخطوط الواقعية لتتبع السبب، فالطائرات 
األميركية المس�ّيرة كانت تحلّ�ق فوق المدينة، وهي ل�م تنّبه إلى خطورة 
الوضع، وبعد أيام على قضم »داعش« لثلث مساحة البالد، سارعت اإلدارة 
األميركي�ة إلى االعالن بان الحرب على التنظيم اإلرهابي ستس�تغرق نحو 
3 أعوام أو أكثر.واشنطن وضعت السقف الزمني مبّكراً، قبل أي حسابات، 
لك�ن يتضح أنها كانت على علم بمواقيت الحرب، وأنها س�تّزج العراقيين، 
قّوات أمنية وفصائل حش�د ش�عبي، في ح�رب اس�تنزافطويلة االمد.وقد 
أوهمت واش�نطن الحكومة العراقّية بالتعاون م�ن أجل طرد »داعش« من 
العراق، وش�ّكلت عل�ى هذا األس�اس »التحال�ف الدولي« من أج�ل توجيه 
ضربات جوّية إلى التنظيم المتطّرف، وتبّين أن هذا التحالف غرضه األساس 
القيام باس�تطالعات متكّررة ألجل إرسال المعلومات إلى »داعش«، فضالً 

عن مساعدة عناصره المحاصرين بالعتاد والسالح.
زّجت واش�نطن، والحال هذا، بالعراقيين في حرب استنزاف ال آخر لها، 
فالقّوات األمنية مس�نودة بفصائل الحش�د الش�عبي، وأبناء العشائر، في 
الوق�ت ال����ذي تقوم بتحرير مدينة، إال أنها س�رعان ما تواجه س�قوط 

مدينة أخرى.
                                                                                 التفاصيل ص3
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االنبـار تستنجـد بالبيشمركـة.. واألخيـرة تعتـذر: بارزاين ال يقبـل 

التعزيزات تصل إىل مصفى بيجي.. و »داعش« ينقل قتاله اىل املوصل
قيادي في الحشد لـ »             «: سنتحرك لحسم المعركة

     المستقبل العراقي/عادل الالمي

يتع�رض مصف�ى بيج�ي النفطي إلى 
هجم�ات متكررة من قبل تنظيم«داعش« 
لك�ن  الماض�ي  الس�بت  من�ذ  االرهاب�ي 
القوات االمنية المكلفة بحماية المصفى 
منع�ت تلك العصابات من الس�يطرة على 
اكب�ر مصف�ى نفطي ف�ي الع�راق. وقاد 
»داعش« هجوماً وصف ب�«األعنف« على 
المصف�ى, امس الثالثاء, عبر اس�تخدامه 

االنتحاريي�ن والعجالت المفخخة, اال انه 
لم يفل�ح بتحقيق هدفه باحتالل الموقع, 
فيما يعزو مختصون تكرار الهجمات الى 
انسحاب الحشد الشعبي من صالح الدين 
بعد اتهامه بنهب وسرقة وتدمير المنازل. 
وعل�ى خلفية ه�ذه التط�ورات, وصلت 
تعزي�زات عس�كرية كبي�رة ال�ى مصفى 
بيجي من قوات الحشد الشعبي,كما نفت 
اللجن�ة االمنية في حكوم�ة صالح الدين 
س�قوطه بيد«داع�ش« االرهابي. وحمل 

النائب في التحالف الوطني والقيادي في 
الحش�د الش�عبي فالح الخزعلي, الجهات 
السياس�ية الت�ي طالبت باخراج الحش�د 
الش�عبي م�ن ص�الح الدي�ن, مس�ؤولية 
ه�ذه الخروقات, نافيا س�يطرة«داعش« 
عل�ى مصف�ى بيج�ي. وق�ال الخزعل�ي 
ل�«المس�تقبل العراق�ي«, ان »المصف�ى 
محاص�ر من�ذ أكث�ر م�ن ش�هرين وكان 
م�ن المق�رر ان يتحرك الحش�د الش�عبي 
والق�وات االمني�ة لتحرير  تل�ك المناطق 

المتاخمة له, لكن االصوات النش�از التي 
طالبت بانسحابنا, اوقفت عملية  تطهير 
جميع المناطق«, مش�يرا الى أن »داعش 
لم يفرض س�يطرته عل�ى المصفى, وان 
هجمات�ه كانت قرب المداخل الرئيس�ة«, 
الفت�ا ال�ى ان »الوض�ع مس�يطر علي�ه 
والحش�د  االمني�ة  الق�وات  حالي�ا,وان  
الش�عبي س�يبدأن التح�رك م�ن اكثر من 
محور لحسم معركة بيجي«.بدوره، نفى 
نائ�ب رئي�س اللجنة االمني�ة في مجلس 

محافظ�ة ص�الح الدي�ن خال�د الخزرج، 
أنباء ف�رض تنظي�م »داعش« الس�يطرة 
عل�ى اج�زاء م�ن مصف�ى بيج�ي، فيما 
بين أن الق�وات االمني�ة أحبطت هجوما 
للتنظي�م وقتلت 40 مس�لحا ودمرت 10 
س�يارات.وقال الخزرج�ي،  إنه »ال صحة 
لس�يطرة لمس�لحي داع�ش عل�ى أجزاء 
من مصف�ى بيج�ي«، مبين�ا أن »القوات 
االمني�ة تمكنت من ص�د هجوم )داعش( 
على محيط المصفى وقتلت 40 مس�لحاً 

وحرقت 10 سيارات«. وأضاف الخزرجي 
أن�ه »الصحة ايضا ألنباء مقت�ل آمر لواء 
حماية المصفى«، مش�يراً ال�ى أن »الذي 
قتل ه�و ضابط برتبة مالزم أول«. وتابع 
نائ�ب رئيس اللجنة األمني�ة أنه »ما زالت 
ف�ي منطقة الجزي�رة معاق�ل لداعش ما 
بين بيجي والدجي�ل باتجاه االنبار وهي 
مس�افات شاسعة وواس�عة تمتد لمئات 

الكيلومترات«.
                        التفاصيل ص3

     بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال رئي�س جماعة علم�اء العراق خال�د المال إن وف�داً رفيع 
المس�توى م�ن مش�ايخ الدي�ن والسياس�يين س�يتوجهون إل�ى 
األزهر األس�بوع المقبل، من أجل كش�ف جرائ�م عصابات داعش 

االرهابية.
وأض�اف الم�ال أن »الوف�د تم تش�كيله من قب�ل رئيس مجلس 
ال�وزراء حي�در العبادي، وغالبيت�ه من رجال الدين والسياس�يين 

السنة«.
ووص�ف الجام�ع األزهر في مص�ر مطلع ش�هر آذار الماضي 
عصاب�ات داع�ش اإلرهابية بأنه�م »خوارج وبغاة« يس�عون إلى 
تش�ويه الدي�ن اإلس�المي، فيم�ا دع�ا »والة األم�ر« إل�ى قتالهم 
ودحرهم.يذكر أن تنظيم )داعش( قد فرض س�يطرته على مدينة 
الموص�ل، مركز محافظة نينوى، في العاش�ر م�ن حزيران العام 
الماض�ي قبل أن يفرض س�يطرته على مناطق أخ�رى عديدة من 
الع�راق، وقد ارتك�ب »انتهاكات« كثيرة بحق األهالي الس�يما من 
األقلي�ات، والمواق�ع الديني�ة والحضارية، عدتها جه�ات محلية 

وعالمية عديدة »جرائم ضد اإلنسانية، وإبادة جماعية«.
ويش�هد العراق وضع�ا أمنيا اس�تثنائيا، إذ تتواص�ل العمليات 
العس�كرية األمنية لطرد تنظيم »داعش« من المناطق التي ينتشر 
فيه�ا بمحافظ�ات نينوى وص�الح الدين وكركوك، بينما تس�تمر 
العمليات في األنبار لمواجه�ة التنظيم، كما ينفذ التحالف الدولي 
ضربات جوية تس�تهدف مواقع التنظيم ف�ي مناطق متفرقة من 

تلك المحافظات توقع قتلى وجرحى في صفوفه.
ص3التعليم تسمح لطلبة احلشد الشعبي بأداء االمتحان النهائي من 100 باملئة
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االحتادية تؤجل طعن املركزي بامدتني يف موازنة 2015
       بغداد / المستقبل العراقي

قررت المحكم�ة االتحادية العلي�ا تأجيل النظر 
بدع�وى الطعن بع�دم دس�تورية المادتين 46 و50 
م�ن الموازنة العام�ة االتحادية لس�نة 2005 حتى 
الرابع من الش�هر المقبل، فيما وافقت على إدخال 
رئيس مجلس الوزراء إضافة إلى وظيفته ش�خصاً 

ثالثاً في الدعوى.
وق�ال القاض�ي عبد الس�تار بيرق�دار المتحدث 
الرسمي باسم السلطة القضائية االتحادية في بيان 
تلقت »المستقبل العراقي« نسخة منه أن »المحكمة 
االتحادية العليا قررت تأجيل النظر في دعوى البنك 
المركزي للطعن بعدم دس�تورية المادتين 46 و50 
م�ن قانون الموازنة العامة االتحادية لس�نة 2005 

إلى الرابع من الشهر المقبل«.

وأش�ار إل�ى أن »التأجيل كان لغرض اس�تكمال 
اإلج�راءات، وقد تقرر إدخال الس�يد رئيس الوزراء 

إضافة إلى وظيفته شخصاً ثالثاً في الدعوى«.
بدوره، أك�د احمد الجلبي، رئيس اللجنة المالية 
ف�ي مجلس الن�واب ال�ذي يش�كل طرفاً ثالث�اً في 
الدع�وى ف�ي مع�رض إفادته ام�ام المحكم�ة، أن 
»البن�ك المركزي ب�اع من خالل م�زاد العملة للمدة 
بي�ن -2006 2014 م�ا قيمت�ه 312 ملي�اراً و750 
مليون�اً و598 أل�ف دوالر أي م�ا يع�ادل %57 من 
مجم�وع واردات النفط البالغ�ة 551 ملياراً و749 

مليوناً و957 ألفاً و142 دوالراً«.
وق�ال إن »البن�ك المركزي قام في س�نة 2009 
فقط ببي�ع %92 مما دخل على الب�الد من واردات 

النفط«.
وأض�اف أن�ه »إذا أخذن�ا بعي�ن االعتب�ار عن�د 

تشريع المادة 50 من الموازنة أن مجموع استيراد 
الحكوم�ة م�ن 2006 إل�ى 2014 من الخ�ارج بلغ 
115 ملي�اراً فقط نجد أن مجم�وع العملة األجنبية 
المباع�ة للقطاع الخ�اص والت�ي معظمها متجهة 

إلى استيرادات القطاع الخاص بلغت ثالثة أضعاف 
االستيراد الحكومي«.

وأوضح الجلبي، حس�ب البيان، أن »هذا الشيء 
غير صحيح ألن اس�تيراد الحكومة يش�مل الوقود 

واستيرادات وزارات الدفاع والداخلية وغيرها«.
وتاب�ع الجلبي أن »بي�ع هذه الكمي�ات الهائلة 
تس�بب في هدر العملة الصعبة التي تحصلنا عليها 
من واردات النفط ما سبب ضررا كبيرا على الدولة 
، جزء من هذه الضرر ما تعانيه االن من ش�حة في 

السيولة النقدية«.
وفيم�ا لفت رئي�س اللجنة المالي�ة في مجلس 
الن�واب إل�ى »أن البيع ع�ن طريق البن�ك المركزي 
تسبب في حالة من الفساد واالفساد انعكست على 
الوض�ع العام ف�ي البالد«، أوضح أن »الدس�تور لم 
يح�دد ما يبيعه البنك م�ن العملة، إنما ذكر في نص 

المادة ان�ه مكلف باس�تخدام ادوات اخرى لحماية 
العمل�ة الوطنية«.واسترس�ل الجلب�ي أن »مجلس 
الن�واب وجد من هذه المادة حماية للعملة الصعبة 
الوطني�ة ومن�ع البنك من ممارس�ة صالحياته في 
حماي�ة العملة«.وقال إن »م�ا أورده وكيل المدعي 
)البن�ك المركزي( حول أن تش�ريع الم�ادة 50 من 
قان�ون الموازنة يحم�ل اعباء مالية ه�و دفع غير 
صحيح«، مش�يرا إلى أن »ارتفاع اس�عار الدوالر ال 
يحمل الدولة أعب�اء مالية بل العكس فهو يخففها، 

عندما تقوم بتسديد التزاماتها بالدينار العراقي«.
وأوضح أن »السعر الذي يحدده البنك المركزي 
هو خيار له ال يس�تند  إلى قاعدة معينة«، الفتا إلى 
أن »قي�ام البن�ك المرك�زي ببيع العمل�ة عن طريق 
المزاد ارتفع س�بعة أضعاف من 2006 لغاية عامي 

2013 و2014«.

احلكيم يرفض الرشوط االمريكية: قواتنا قادرة 
عىل حترير البالد

الداخلية تربم اتفاقًا إلنشاء معمل البطاقة املوحدة واجلواز االلكرتوين

جملس الوزراء يقرر رصف أكثر من ملياري دينار 
الحتياجات خمترب املقابر اجلامعية

       بغداد / المستقبل العراقي

رف�ض رئي�س المجلس االعل�ى عمار 
الحكيم، أمس الثالثاء، الشروط االمريكية 
للتدخل ف�ي المعركة التي يخوضها قوات 
االمن العراقية مدعومة من قوات الحش�د 
العراقيي�ن  اك�د ق�درة  الش�عبي، وفيم�ا 
الش�روط  وص�ف  الب�الد،  تحري�ر  عل�ى 
االمريكي�ة بأبعاد قوات الحش�د الش�عبي 
ع�ن المش�اركة, مقاب�ل تدخله�ا الجوي 

بالمعرك�ة بالمرفوضة.وقال الحكيم، في 
بيان تلقت »المس�تقبل العراقي« نس�خة 
منه، »اننا نقول شكرا لكل من يدعمنا في 
معركتنا المصيرية ولكل من يقف معنا في 
هذه اللحظ�ة التاريخية من حياتنا وحياة 
وطنن�ا ولكننا نقول ان الدع�م يجب ان ال 
يكون مغلفا بشروط وإمالءات علينا وان 
الصديق ال يش�ترط على صديقه والحليف 

ال يشترط على حليفه«.
واكد ان »العراق ابتلى باإلرهاب األسود 

والفك�ر المنحرف الظالمي التكفيري منذ 
عشر س�نوات وكنا دائما نستمع لنصائح 

أصدقائنا وحلفائنا«.
كل  جربن�ا  »انن�ا  الحكي�م  واض�اف 
الوصف�ات وكل الحلول وكل الخبرات وقد 
حان الوقت كي يستمعوا الينا والى حلولنا 
ولتتوقف قائمة الش�روط المرافقة للدعم 
والنصائح فنحن كدولة نقبل النصح ولكن 
ال نقب�ل الش�روط وخصوص�ا التعجيزية 

منها وتحت أي مبرر«.

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن المستش�ار الفن�ي لوزارة 
الداخلية الفريق جواد احمد البالغي، 
أمس الثالثاء، عن ان الوزارة اكملت 

اب�رام عقد النش�اء معم�ل البطاقة 
الموحدة والجواز االلكتروني. وقال 
البالغي في بيان تلقت »المس�تقبل 
ان وزارة  العراق�ي« نس�خة من�ه، 
الداخلي�ة اكملت ابرام عقد النش�اء 

الموح�دة والجواز  البطاق�ة  معمل 
ال�وزارة  ان  موضح�ا  االلكترون�ي 
ش�كلت لجنة مختصة للتباحث مع 
ممثلي شركة D&G((االلمانية حول 
انجاز المشروع. واضاف ان اللجنة 

عقدت عدة اجتماعات و ورش فنية  
لمدة س�نتين من اج�ل الوصول الى 
النهائية النش�اء مش�روع  الصيغة 
الموحدة والجواز  الوطنية  البطاقة 

االلكتروني.

       بغداد / المستقبل العراقي

وافق مجل�س الوزراء، أم�س الثالثاء، 
ملياري�ن  مق�داره  مبل�غ  تأمي�ن  عل�ى 
واربعمائة مليون دينار الى وزارة الصحة 
من اج�ل تأمين اهم االحتياج�ات لمختبر 
المقابر الجماعية في دائرة الطب العدلي، 
مش�يرا ال�ى أن المبل�غ م�ن تخصيصات 
احتياطي الطواريء للسنة المالية 2015.

وجاء ف�ي بيان ع�ن المكتب االعالمي 
ق�رر  »المجل�س  إن  ال�وزراء،  لرئي�س 
الموافق�ة  المنعق�دة  جلس�ته  خ�الل 
عل�ى قي�ام وزارة المالي�ة بتأمي�ن مبل�غ 
وزارة  ال�ى  مق�داره)2,400,000,000( 
الصحة من تخصيصات احتياطي الطوارئ 
للسنة المالية/ 2015«. وأضاف البيان أن 
»تأمين هذا المبلغ جاء من أجل تأمين اهم 
االحتياجات لمختبر المقابر الجماعية في 

دائ�رة الطب العدلي لس�رعة انجاز عملية 
التع�رف على هوي�ة الضحايا والش�هداء 
والمفقودي�ن نتيجة العملي�ات االرهابية 

التي قامت بها عصابات داعش«.
ويش�هد العراق وضعاً أمنياً استثنائياً، 
حيث تتواصل العمليات العسكرية األمنية 
لط�رد تنظيم »داعش« م�ن المناطق التي 
ينتش�ر فيه�ا، بينم�ا تس�تمر العملي�ات 

العسكرية في األنبار لمواجهة التنظيم.

      بغداد / المستقبل العراقي

النواب  أك�د رئي�س مجل�س 
س�ليم الجبوري، أم�س الثالثاء، 
على ضرورة اإلس�راع بتش�ريع 
قانون الح�رس الوطني، معتبرا 
أن�ه يمث�ل احد مرتك�زات وثيقة 
وق�ال  السياس�ي.  االتف�اق 
مكت�ب الجبوري ف�ي بيان تلقت 
»المستقبل العراقي« نسخة منه، 
إن »رئيس مجلس النواب س�ليم 
الجب�وري التق�ى رئي�س لجن�ة 
النيابي�ة حاكم  والدف�اع  األم�ن 
الزاملي«، مبينا أن »الجانبين بحثا 
اس�تكمال اإلج�راءات القانونية 
لمس�ودة قانون الحرس الوطني 
وأهمي�ة التوافق علي�ه إلدراجه 
ضمن ج�دول أعم�ال المجلس«. 
وأك�د الجبوري، بحس�ب البيان، 
على »أهمية اإلس�راع بتش�ريع 
القانون م�ن اجل تعزيز القدرات 
األمنية ألبناء القوات المسلحة«، 
مبينا أن�ه »يمثل اح�د مرتكزات 
وثيقة االتفاق السياسي«. وكان 
س�ليم  الن�واب  مجل�س  رئي�س 
الجبوري أك�د أن قانون الحرس 
الوطن�ي س�يكون عل�ى ج�دول 
أعمال البرلمان في األيام القليلة 
المقبل�ة. يذكر أن قانون الحرس 
الوطن�ي الذي وص�ل الى مجلس 
النواب يش�هد س�جاال سياس�ياً 
تحت قب�ة البرلم�ان، إذ تعترض 
عليه بعض الكتل كونه، بحس�ب 
رؤيته�ا، يتضمن فق�رات تؤدي 
ال�ى »زعزعة« اللحم�ة الوطنية، 
ف�ي حين ت�رى كت�ل أخ�رى أنه 
مه�م ويع�د اح�د أركان االتفاق 
السياس�ي ال�ذي مه�د لتش�كيل 

الحكومة الحالية. 

رئيس الربملان
 يشدد عىل رضورة ترشيع 

احلرس الوطني

بيجي.. درة الثروة الوطنية
       التحليل السياسي /غانم عريبي

بيج�ي درة وتكريت مس�احة من تراب 
وش�تان بي�ن درة الث�روة الوطني�ة الت�ي 
تفي�ض الُمصّفى من النف�ط وتراب ال تأتي 
منه اال االتهامات المباشرة للحشد الشعبي 
وس�رايا المقاومة، مع ان ال�دم الذي اريق 
على جنب�ات التراب من اجس�اد ابناءنا في 
تكري�ت ال تس�تطيع بيج�ي م�ن تكرير ما 

يعادله اجساد مقدسة لمئة عام قادمة!.
من اهمل نافذة الثروة في بيجي وقدمها 
لقم�ة س�ائغة في اف�واه الدواع�ش وبقي 
صامدا في تكريت ظنا منه ان تكريت نهاية 
التاريخ وبيجي باتت آمنة من هجمات ابناء 

ابي سفيان؟.
ما ج�رى ان داعش اوهمتن�ا بهزيمتها 
في تكري�ت لكنها وهي هارب�ة من مواقع 
ال�دور والعوجة اخذت ق�رارا بمباغتتنا في 
بيج�ي بأس�بابها االقتصادية عب�ر الحاجة 
للنفط والمكرر منه في المصفى وللحاجة 
الى استبداد الهيبة التي فقدتها في المعارك 

االخيرة!.
ال�ذي حصل انن�ا قّصرنا م�ع المصفى 
وم�ع الث�روة الوطني�ة ول�م نع�ط اولوية 
لحماية هذه المس�احة المقدسة من ارض 
الوطن ما تس�تحق ان تكون عليه مس�احة 
مماثل�ة واهملنا هيبة الدول�ة عبر التركيز 
والتخطي�ط بعملي�ات االنب�ار الت�ي ب�ات 
خمس�ون بالمئ�ة منه�ا بيد داع�ش في ما 
تقترب مجموعات اخرى من هذه العصابة 
الس�رية م�ن المجمع�ات الحكومي�ة فيما 
استعادت مجموعات ابي سفيان الداعشية 
)هيب�ة الدول�ة( البغدادية بقتله�ا آمر لواء 
المصف�ى والتوغ�ل عميق�ا ف�ي االس�وار 

الكونكريتية المنيعة للمكان.
اوهمن�ا االع�الم الحكوم�ي ان بيج�ي 
باتت ف�ي الخلفيات لكن المع�ارك االخيرة 
كش�فت ان داع�ش ال زال�ت ف�ي الخلفيات 
وان الخلفي�ات في ثقافتها العس�كرية هي 

)امامي�ات( متقدمة ولم يس�تطع 
الجهد االخب�اري للجيش والقوات 
تنظ�ف  ان  المتحش�دة  النوعي�ة 
الداعش�ي  الوج�ود  م�ن  الم�كان 
رغم انه�ا ال تبعد عن�ه رغم اعالن 
الحكوم�ة العراقي�ة بتحرير بيجي 
اكث�ر م�ن مئت�ي مت�ر عل�ى ابع�د 

التقديرات.
ان المواط�ن العراق�ي بات في 
حي�رة م�ن ام�ره وه�و يكتش�ف 
ان بيج�ي تح�ررت م�ن الدواعش 
وضعته�ا  العراقي�ة  الق�وات  وان 
آمن�اً  ب�ات  الطري�ق  وان  خلفه�ا 
بوجه جحافل الحش�د الشعبي الى 
المدن والقرى والقصبات العراقية 
المحتلة ثم يستفيق على معلومات 
تورده�ا وكاالت االنب�اء المحلي�ة 
توغ�ل  داع�ش  ان  تق�ول  وه�ي 
عميق�ا وال يبع�د س�وى عش�رات 
االمتار ع�ن المؤسس�ات الخاصة 
بالمصف�ى تمام�ا كم�ا وصل على 

بعد عش�رات االمتار 
م�ن الم���جمع�ات 
في  الحك����ومي�ة 

الرمادي!.
الحيرة  ه�ذه  ان 
المواط�ن  تتدف�ع 

العراقي الى ع�دم التصديق باع�الم الدولة 
العراقي�ة  الدول�ة  ببيان�ات  وال  العراقي�ة 
الصادرة وال بتقدي�رات كبار الضباط الذين 
يتحدث�ون ع�ن تفاصيل مع�ارك بيجي من 

موقع المسؤولية المباشرة عن المصفى.
قلناه�ا ونك�رر تأكي�د القول هن�ا.. ان 
هنال�ك ش�يئا م�ا حدث ووس�ع من )ش�ق 
النفوذ الداعش�ي( في المصفى وهذا الشق 
نبهنا في وقت سابق القيادة العامة للقوات 
المس�لحة عليه قب�ل وقوع الكارثة بس�تة 
اشهر ولكبار الضباط المسؤولين عن ادارة 
المصف�ى وكتبن�ا في ه�ذه االثن�اء كالما 

مهما عن تفاصيل عس�كرية وامنية مهمة 
داخل المصفى وعلى حدوده تتعلق بكفاءة 
القص�ف  وعملي�ات  المش�رفين  الضب�اط 
الجوي لمواقع داع�ش حيث تمت كثير من 
تل�ك الهجمات بالخط�أ فتم قص�ف قواتنا 
المس�لحة داخل المصفى وعل�ى حدوده.. 
وكانت الردود ان هذا الكالم مبالغ فيه وان 

االجواء مستقرة ومستتبة في المكان!.
ليعم�ل القائد الع�ام للقوات المس�لحة 
ان ال�دول الكبرى وفي مقدمته�ا الواليات 
الدع�م  تق�دم  ال  االمريكي�ة  المتح�دة 
االستخباري واالمني والتسليحي للقيادات 
الدع�م  تق�دم  ب�ل  المنكس�رة  العس�كرية 

للمنتصرين في المعارك الفاصلة.
نح�ن ن�درك ان الرئيس العب�ادي يقوم 
بعم�ل اس�تثنائي ف�ي ه�ذا االط�ار ويعمل 
ب�كل جد من اجل اختصار زمن االنتصارات 
والحاق الهزيمة الشاملة بداعش ولكن عليه 
ان يم�ارس دوره وصالحيات�ه الرئاس�ية 
الكبي�رة لمنع وق�وع االخطاء بأس�تخدام 
اكبر مس�احة ممكنة من النفوذ السياس�ي 
والعس�كري لالطاحة بالضباط المنهزمين 

وتسليم القيادة للضباط االكفاء.
البد ان نتصارح مع اخوتنا في التحالف 
الوطن�ي وفي الحكومة العراقية اننا غالينا 
باالنتصارات التي حققتها القوات العراقية 

في ما مض�ى في تكري�ت وجرف 
الصخر وعشرات القرى والقصبات 
والمدن العراقية التي كانت محتلة 
م�ن قب�ل داع�ش واس�تولينا على 
القص�ور الرئاس�ية واس�تخرجنا 
لك�ن  س�بايكر  ش�هداء  جثامي�ن 
داعش استولت على بيجي وستبدأ 
منذ الليلة -ال سمح الله- استخراج 
النفط من المصفى وبيعه للتجار.. 
وهكذا تبدأ دورة التاريخ بالحركة 

والفاعلية التصاعدية والتنازلية!.
ف�ي ال�درس المس�تخلص من 
خ�رق بيج�ي ان على القائ�د العام 
التنبه بضرورة  للقوات المس�لحة 
اج�راء تغي�رر حقيقي ف�ي البنية 
للمصف�ى  الماس�كة  العس�كرية 
والمالحظات  المؤاخ�ذات  بس�بب 
اداء  عل�ى  المثبت�ة  الميداني�ة 
المسؤوليات العسكرية المسؤولة 

عن هذه البنية.
المهمة االخرى ان المس�ألة لم 
وزراء  رئاس�ة  تع�د 
منقطع�ة الصلة عن 
التحال�ف  مرجعي�ة 
ومكوناته  الوطن�ي 
السياسية اذ ال بد من 
الع�ودة الى التحالف 
وبي�ان االس�باب الت�ي ت�ؤدي دائم�ا ال�ى 
االنكسارات العس�كرية وتفجير االستقرار 
ف�ي العاصمة بعش�رات المفخخات بنفس 
المس�توى ال�ذي نع�ود في�ه ال�ى التحالف 

الدولي.
ان العودة الى التحالف الوطني ضرورية 
مثلما هي ضرورية دراسة اسباب االخفاق 
االخي�ر لكي ال تس�تفحل االزمة وتتش�كل 
مجموعة من الجبهات السياسية في بغداد 
ض�د رئي�س ال�وزراء اضاف�ة ال�ى الجبهة 
الداعش�ية التي اقتربت منا ف�ي بيجي كما 
حدث م�ع رئي�س ال�وزراء الس�ابق نوري 

المالكي وبنفس المكان!.
ان واح�دا م�ن اه�م االس�باب التي ادت 
لخس�ارة الموصل وتدهور وض�ع القوات 
المسلحة فيما بعد الهوة الواسعة الشاسعة 
بين رئيس ال�وزراء والتحالف الوطني وقد 
ادت الجبه�ة السياس�ية التي تش�كل ضده 
ف�ي التحالف الدولي الى نهاية عهد الرئيس 
المالكي لكن بخسارة ثقيلة على المستوى 

الوطني.
االعف�اءات التي طالبت مئ�ات الضباط 
في وزارة الدفاع وفي مختلف المس�تويات 
والصنوف رس�الة يج�ب ان تفهم في اطار 
تنظيف المؤسس�ة العس�كرية من الحاالت 
الفاس�دة والضعيف�ة وغير الكف�وءة وان 
ننطلق الى بناء قوات مس�لحة نوعية ال ان 
نفاجئ بعد يوم من ق�رار حملة االعفاءات 

بانهيارين كبيرين في بيجي والرمادي!.
بيج�ي ناق�وس خط�ر كبي�ر ال يمك�ن 
تج�اوزه ونص�ف الحكومة في واش�نطن 
فكي�ف س�يكون االم�ر وبيجي ف�ي قبضة 

داعش؟.
ان القائد العام للقوات المسلحة مطالب 
بتج�اوز امتح�ان بيج�ي العس�ير بع�د كل 
موج�ات الكر والفر التي ج�رت بين قواتنا 
المسلحة وداعش وان يضعنا في صورة ما 
يج�ري في كل مرة يتم فيها تحرير المدينة 
م�ن الدواع�ش ث�م يع�ودون م�رة اخ�رى 
ويدخلونه�ا او يهددونها ويش�كلون خطرا 
كبي�را عل�ى احترازاتنا االمني�ة واجراءاتنا 
المماثل�ة لحماية الثروة الوطنية التي نحن 
بأمس الحاجة اليه�ا في ظل انخفاض حاد 
ف�ي اس�عار النف�ط العالمية وعل�ى رئيس 
العس�كرية  الق�وة  يس�تدعي  ان  ال�وزراء 
المكلف�ة لحماية المصفى ويطالب بش�رح 
واضح في االس�باب التي ادت وتؤدي دائما 

لحدوث هذه الخروق الكارثية.
بيجي ال بد ان تعود في الساعات القادمة 
س�يادة الرئيس وخرق داعش في المصفى 

يجب ان ال يتكرر.

»داعش« اوهمتنا بهزيمتها في تكريت لكنها وهي هاربة أخذت قرارًا 
بمباغتتنا في بيجي

       بغداد / المستقبل العراقي

البلدي�ات  وزي�ر  اعل�ن 
واالش�غال العامة عبد الكريم 
يون�س االنصاري ب�أن قضاء 
قريب��اً  الحس�ينية سيدش�ن 
عه�داً جدي�داً م�ن الخدم�ات 
البلدية تش�مل البن�ى التحتية 
ضمن خطة ال�وزارة للوقوف 
بشكل مباشر على احتياجات 
المواطني�ن .ووعد االنصاري 
ش�يوخ  اس�تقباله  خ�الل 
ووجهاء وعدد من مس�ؤولي 
الدوائ�ر الخدمي�ة ف�ي قضاء 
الحس�ينية بردم المستنقعات 

وبرك المياه وتس�وية الحفر 
الش�وارع  ف�ي  والمطب�ات 
البن�ى  بكام�ل  واالهتم�ام 
التحتية  اس�تعداداً لبدء عملية 
التبليط للش�وارع التي انتهت 

فيها عمل المجاري .
وأه��اب الوزير االنصاري 
القض�اء  ووجه�اء  بش�يوخ 
بالتعاون م�ع البلدية ال ظهار 

المدينة بالمظهر الالئق.

وزير البلديات يعد وجهاء احلسينية بعهد جديد 
مــن الـخـدمـات

       بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن عدد من نواب محافظة نينوى، أمس 
الثالث�اء، أن تنظي�م »داع�ش« أع�دم أكثر من 
1500 معتق�ل م�ن أبن�اء المحافظ�ة، وفيما 
دعوا وزارتي الدفاع والداخلية وقادة الحش�د 
الش�عبي وأبناء العشائر إلى اإلس�راع بإعادة 
»أم الربيعي�ن« إلى أحضان الوط�ن، أكدوا أن 
أهالي نين�وى يعدون الس�اعات للخالص من 

التنظيم.
وقال�ت النائب�ة ع�ن المحافظ�ة انتص�ار 
الجب�وري خ�الل مؤتم�ر صحاف�ي عقدت�ه 
بمبن�ى البرلم�ان بحض�ور ع�دد م�ن ن�واب 
نين�وى إن »داع�ش مس�تمر بتنفي�ذ جرائمه 
ضد العراقيين بمختل�ف طوائفهم«، مبينة أن 
»التنظي�م أبلغ أهالي جنوب الموصل بإعدامه 
أكث�ر 1500 معتق�ل من أبناء نواح�ي القيارة 

والش�ورة وحمام العليل«.وأضافت الجبوري 
أن »المعدومي�ن يمثل�ون ش�رائح المجتم�ع 
م�ن ضب�اط وش�يوخ وعش�ائر ومرش�حين 
جامعيي�ن  طلب�ة  ع�ن  فض�اًل  لالنتخاب�ات، 
وموظفين«، الفت�ة إلى أن »المغدورين ألقيت 
جثثه�م في أماك�ن مجهولة م�ن قبل محاكم 

داعش«.
وأوضحت أن »داعش منع إقامة مجالس عزاء 
على أرواح الش�هداء بس�بب عدم مبايعة عشائر 
جن�وب الموص�ل للتنظي�م«، مش�يرة إلى »عدم 
امتالكه�م أرقاماً دقيقة ح�ول أعداد المغدورين 
من أبناء نينوى طيلة األش�هر الماضية، بس�بب 
عدم وجود مؤسس�ات حكومي�ة هناك«.ولفتت 
الجب�وري إل�ى أن »هن�اك ش�هادات م�ن أهالي 
المناط�ق تفيد بقي�ام داعش بإلق�اء الجثث في 
منطقة )الخس�فة( التي تعتب�ر اليوم من كبرى 

المقابر الجماعية لدى التنظيم«.

نواب نينوى: »داعش« أعدم أكثر من 1500 معتقل
من أبناء املحافظة
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قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الثالثاء، السماح 
للطلب�ة المنضمين في صفوف الحش�د الش�عبي ب�اداء االمتحانات 

النهائية من 100%.
وقال المدير العام لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة الدكتور 
سهيل نجم عبد الله، إن وزير التعليم العالي وافق على السماح للطلبة 
المنضمي�ن في صفوف الحش�د الش�عبي من الدارس�ين في الكليات 

االنسانية حصراً بأداء االمتحانات النهائية من 100% .
وأوض�ح عبد الله ان الوزارة اش�ترطت على المش�مولين بالقرار 
استيفائهم نصاب الدوام بنسبة %60 وتقديم ما يؤيد انضمامهم الى 
الحشد الشعبي من هيئة الحشد الشعبي حصراً وعدم النظر باستثناء 

الطلبة الدارسين في التخصصات العلمية والتطبيقية. 

التعليم تسمح لطلبة احلشد الشعبي بأداء االمتحان النهائي من 100 باملئة

       المستقبل العراقي / خاص
 

بات جلّي�اً أن تنظي�م »داعش« 
اإلجرام�ي ُيدار من الغرف المغلقة 
ف�ي  األميركي�ة  ل�إدارة  التابع�ة 
واش�نطن، واألكث�ر وضوح�اً من  
ه�و أن البيت األبيض يج�ّر العراق 
إلى مس�تنقع اإلرهاب الداعش�ي، 
نتيج�ة رف�ض العراقيين لالحتالل 
ر البنى التحتية  األمريكي ال�ذي دمَّ

واالجتماعية للعراق.
التقارير الُمس�ّربة تؤكد أن من 
خّط�ط لخلق »داع�ش« في العراق 
وسوريا هي المخابرات األميركية، 
مس�تعينة بذلك بتجارب مش�ابهة 
له�ا ف�ي الماض�ي، ومنه�ا عل�ى 
وج�ه الخص�وص تجرب�ة طالبان 
في أفغانس�تان، والت�ي آذت فيها 
االتحاد الس�وفيتي إلى أن أدى إلى 

انهياره.
بعد سقوط مدينة الموصل في 
حزي�ران الع�ام الماض�ي، ضاعت 
الخط�وط الواقعية لتتبع الس�بب، 
المس�ّيرة  األميركي�ة  فالطائ�رات 
كان�ت تحلّق ف�وق المدين�ة، وهي 
ل�م تنّبه إلى خطورة الوضع، وبعد 
أي�ام عل�ى قض�م »داع�ش« لثلث 

مس�احة الب�الد، س�ارعت اإلدارة 
األميركية إل�ى االعالن بان الحرب 
على التنظيم اإلرهابي ستس�تغرق 

نحو 3 أعوام أو أكثر.
الس�قف  وضع�ت  واش�نطن 
الزمن�ي مبّكراً، قبل أي حس�ابات، 
عل�ى  كان�ت  أنه�ا  يتض�ح  لك�ن 
وأنه�ا  الح�رب،  بمواقي�ت  عل�م 
س�تّزج العراقيي�ن، ق�ّوات أمني�ة 
وفصائل حش�د ش�عبي، في حرب 

استنزافطويلة االمد.
وقد أوهمت واشنطن الحكومة 
العراقّي�ة بالتعاون م�ن أجل طرد 
»داعش« من العراق، وشّكلت على 
ه�ذا األس�اس »التحال�ف الدولي« 
من أجل توجيه ضربات جوّية إلى 
التنظي�م المتط�ّرف، وتبّين أن هذا 
التحال�ف غرض�ه األس�اس القيام 
باستطالعات متكّررة ألجل إرسال 
المعلوم�ات إل�ى »داع�ش«، فضالً 
عن مساعدة عناصره المحاصرين 

بالعتاد والسالح.
زّجت واش�نطن، والح�ال هذا، 
بالعراقيي�ن في حرب اس�تنزاف ال 
آخر لها، فالقّوات األمنية مسنودة 
بفصائل الحش�د الش�عبي، وأبناء 
العش�ائر، ف�ي الوقت ال�ذي تقوم 

بتحري�ر مدين�ة، إال أنها س�رعان 
ما تواجه س�قوط مدينة أخرى... 
وهك�ذا ظل المقاتل�ون العراقيون 
في كّر وفّر مع »داعش« اإلرهابي، 
وهم يخس�رون األرواح واألموال، 
من دون تقّدم واقعي باس�تطاعته 
بش�كل  »داع�ش«  عل�ى  القض�اء 

نهائي.وبعد االنتصار المتحّقق في 
تكري�ت، قام�ت اإلدارة األميركية، 
الت�ي ظل�ت تطالب بإبعاد الحش�د 
الش�عبي عن العملي�ات، ، بتحريك 
صنيعته�ا »داع�ش« إل�ى مصفى 

بيجي.
ويعاني المصفى منذ ثالثة أيام 

من هجمات متكررة، وقد س�يطر 
التنظيم اإلرهابي على أجزاء مهمة 
منه أمس الثالثاء بع�د أن تخاذلت 
ورفض�ت  األميركي�ة  الطائ�رات 

قصف ارتال »داعش«.
وفق�اً ل�كل التس�ريات، فالذي 
اس�تنزاف  ح�رب  ه�و  يح�دث  

تخوضه�ا واش�نطن ض�د العراق، 
تستهدف البنى التحتية، واالقتصاد 
والم�وارد البش�رية، وكل ه�ذا له 

حساباته.
تدّم�ر  الت�ي  التحتّي�ة  فالبن�ى 
الي�وم، تعّول واش�نطن عل�ى أنها 
س�تعود بعد ذلك من أجل الحصول 
على عق�ود لبنائه�ا، أم�ا الموارد 
البش�رية الت�ي ُتذب�ح كل يوم في 
تتي�ح  فه�ي  اإلره�اب،  مح�ارق 
ل�إدارة األميركي�ة ضم�ان ع�دم 
وجود مقاومة لها في العراق، بعد 

عودته إليه.
فه�ي  النف�ط،  وبخص�وص 
س�تضمن بذل�ك النف�ط العراق�ي 
بأبخ�س األث����م�ان، وس�يربط 
باالقتص�اد  ال�عراق�ي  االقتص�اد 
األميركي، وسيكبل ويصبح أسيراً 

لشركاتها االمبريالية.
يح�دث كل ه�ذا، بينم�ا تق�ف 
السياسة العراقّية على قدم عرجاء، 
اإلدارة  مفاوض�ة  تس�تطيع  ال 
األميركية للحصول على الس�يادة 

العراقية وأمن المواطنين.
لم يحدث حّت�ى اآلن أن خاضت 
المتعاقب�ة  العراقّي�ة  الحكوم�ات 
ح�واراً جاّداً وواعياً مع واش�نطن 

تس�تطيع من خالل�ه أن تكون نّداً، 
وأن توقف مخططاتها الخبيثة عند 
حدودها، وبالرغم من عيش أغلب 
المعارض�ة العراقّية ف�ي إيران، إال 

أنها لم تستمد نظرتها السياسية.
حصل�ت طهران ف�ي آخر األمر 
مفاوض�ات  ف�ي  مبتغاه�ا  عل�ى 
النووي، بينم�ا ظلّت أميركا توّرط 
الع�راق بصفقات تس�ليح تقبض 
أثمانها من دون أن توّرد الس�الح، 
المف�اوض العراقي بع�د 12 عاماً 
على إنقض�اء نظام البعث المقبور 
فش�ل بتحقي�ق اتف�اق م�ع البيت 
الخط�ط  م�ن  يخلّص�ه  األبي�ض 

الخبيثة.
المطلوب اآلن هو الجلوس إلى 
طاولة ح�وار مع أوبام�ا وفريقه 
للتوّصل إلى اتفاقية تضمن للعراق 
س�يادته أوالً، وثانياً مساعدته في 
الخ�الص م�ن اإلره�اب م�ن دون 
وال  االتفاق�ات،  عل�ى  االلتف�اف 
التس�ويف ف�ي الوع�ود، وبخالف 
ذلك فإن الع�راق ماثل في الخراب، 
وس�تصنع في الس�ي آي إي آالف 
التنظيم�ات االرهابي�ة التي تعيث 
بالعراق فس�اداً واجرام�ا وإرهاباً 

كلما قارب على الشفاء.

السياسة العراقية »العرجاء« سمحت لواشنطن بالعبث باألمن والسيادة

        المستقبل العراقي/عادل الالمي

يتع�رض مصف�ى بيج�ي النفطي إلى 
هجم�ات متكررة من قبل تنظيم«داعش« 
االرهابي منذ السبت الماضي لكن القوات 
االمنية المكلف�ة بحماية المصفى منعت 
تل�ك العصابات من الس�يطرة عل�ى اكبر 

مصفى نفطي في العراق.
وص�ف  هجوم�اً  »داع�ش«  وق�اد 
ب�«األعنف« على المصفى, امس الثالثاء, 
االنتحاريي�ن والعجالت  عبر اس�تخدامه 
المفخخ�ة, اال انه لم يفلح بتحقيق هدفه 
باحت�الل الموقع, فيما يع�زو مختصون 
تك�رار الهجم�ات الى انس�حاب الحش�د 
الشعبي من صالح الدين بعد اتهامه بنهب 

وسرقة وتدمير المنازل.
وعلى خلفي�ة هذه التطورات, وصلت 
تعزي�زات عس�كرية كبي�رة ال�ى مصفى 
بيجي من قوات الحشد الشعبي,كما نفت 
اللجن�ة االمنية في حكوم�ة صالح الدين 

سقوطه بيد«داعش« االرهابي.
وحم�ل النائب ف�ي التحال�ف الوطني 

والقي�ادي ف�ي الحش�د الش�عبي فال�ح 
الخزعلي, الجهات السياسية التي طالبت 
ص�الح  م�ن  الش�عبي  الحش�د  باخ�راج 
الدين, مس�ؤولية ه�ذه الخروقات, نافيا 

سيطرة«داعش« على مصفى بيجي.
ل�«المس�تقبل  الخزعل�ي  وق�ال 
العراق�ي«, ان »المصف�ى محاص�ر من�ذ 
أكث�ر م�ن ش�هرين وكان م�ن المقرر ان 
يتحرك الحشد الش�عبي والقوات االمنية 
لتحري�ر  تلك المناط�ق المتاخمة له, لكن 
االصوات النش�از التي طالبت بانسحابنا, 
اوقفت عملية  تطهي�ر جميع المناطق«, 
مشيرا الى أن »داعش لم يفرض سيطرته 
عل�ى المصف�ى, وان هجماته كانت قرب 
المداخل الرئيس�ة«, الفتا الى ان »الوضع 
مس�يطر عليه حاليا,وان  القوات االمنية 
والحشد الشعبي سيبدأن التحرك من اكثر 

من محور لحسم معركة بيجي«.
ب�دوره، نف�ى نائ�ب رئي�س اللجن�ة 
االمنية في مجلس محافظة صالح الدين 
خالد الخزرج، أنباء فرض تنظيم »داعش« 
الس�يطرة على اجزاء م�ن مصفى بيجي، 

فيم�ا بي�ن أن الق�وات االمني�ة أحبط�ت 
مس�لحا   40 وقتل�ت  للتنظي�م  هجوم�ا 

ودمرت 10 سيارات.
صح�ة  »ال  إن�ه  الخزرج�ي،  وق�ال 
لس�يطرة لمس�لحي داع�ش عل�ى أجزاء 
من مصف�ى بيج�ي«، مبين�ا أن »القوات 
االمني�ة تمكنت من ص�د هجوم )داعش( 
على محيط المصفى وقتلت 40 مس�لحاً 
وحرقت 10 سيارات«. وأضاف الخزرجي 
أن�ه »الصحة ايضا ألنباء مقت�ل آمر لواء 
حماية المصفى«، مش�يراً ال�ى أن »الذي 
قتل ه�و ضابط برتبة مالزم أول«. وتابع 
نائ�ب رئيس اللجنة األمني�ة أنه »ما زالت 
ف�ي منطقة الجزي�رة معاق�ل لداعش ما 
بين بيجي والدجي�ل باتجاه االنبار وهي 
مس�افات شاسعة وواس�عة تمتد لمئات 
»الق�وات  أن  موضح�اً  الكيلومت�رات«، 
الموج�ودة غي�ر كافي�ة لتحري�ر مناطق 
الجزي�رة والمناط�ق المحيطة بالمصفى 
العب�ادي والدف�اع والداخلي�ة  وناش�دنا 
المتواج�دة  الق�وات  بتعزي�ز  والحش�د 
هناك وطالبن�ا بتحرير المناط�ق لتأمين 

ليس�ت  االس�تجابة  أن  إال  المصف�ى 
بالمستوى المطلوب«. واعتبر الخزرجي 
أن »الس�بب الرئيس لتكرار الهجوم خالل 
اليومي�ن الماضيي�ن عل�ى المصف�ى هو 
انسحاب الحشد الشعبي من داخل المدن 
الى أطرافها وخارجه�ا وهم قد أصبحوا 
أبطاالً ووجودهم من الضرورات القصوى 
لمس�اندة الق�وات االمنية«، عازيا س�بب 
انس�حابهم ل�� »رأي مجل�س المحافظة 
باالنسحاب بعد عمليات السلب والنهب«.

وكان مص�در امن�ي في ص�الح الدين 
ق�د كش�ف ع�ن استش�هاد آم�ر حماي�ة 
مصفى بيجي وتس�عة من مرافقيه خالل 
اش�تباكات م�ع تنظي�م »داع�ش« داخل 
المصف�ى، فيم�ا اش�ار ال�ى ان التنظي�م 

سيطر على اجزاء كبيرة من المصفى.
وبع�د تلقيه�م ضرب�ات موجع�ة في 
مصف�ى بيجي, طال�ب تنظي�م »داعش« 
اهال�ي قضاء الش�رقاط، ش�مال تكريت، 
التب�رع بالدم لجرحاه الذي�ن اصيبوا في 
المعارك، كما نقل التنظيم مئات الجرحى 
والقتلى الذين قضوا في تلك المعارك عبر 

ارتال من العجالت الى مدينة الموصل.
وقال�ت مص�ادر محلي�ة, إن »عناصر 
تنظيم داعش طالبوا االهالي عبر مكبرات 
الصوت المثبته في عجالتهم التبرع بالدم 
لجرحاه، وس�ط قضاء الشرقاط، )120 

كم شمال تكريت(«.
وأض�اف المص�در، وهو أحد ش�يوخ 
ووجه�اء قض�اء الش�رقاط، طل�ب عدم 
الكش�ف ع�ن اس�مه، أن »تنظي�م داعش 
نقل مئات الجرح�ى والقتلى الذين قضوا 
ف�ي معارك مصفى بيج�ي باتجاه قضاء 

الشرقاط ومن ثم الى مدينة الموصل«.
الجي�ش  »طي�ران  المص�در  وطال�ب 
والقوة الجوية بقصف العجالت واالرتال 
الكبي�رة الم�ارة بالطري�ق الراب�ط بي�ن 
قضائي الش�رقاط – بيجي«، الفتا الى أنه 
»الطري�ق الذي يس�تعمل عناصر التنظيم 

بنقل مقاتليه باتجاه مصفى بيجي«.
واشار المصدر الى ان »عناصر التنظيم 
مازال�وا ينقل�ون العج�الت والمقاتلي�ن 
بأتج�اه قضاء بيجي وللي�وم الثالث على 
التوال�ي«.  ف�ي الغض�ون, اعلن�ت فرقة 

العب�اس القتالية )احدى فصائل الحش�د 
الش�عبي( ع�ن تح�رك ج�زء م�ن قواتها 
لتعزيز االمن في مصفى بيجي الواقع في 

محافظة صالح الدين.
وقال قائد الفرقة الشيخ ميثم الزيدي، 
ان »القي�ادة العام�ة للق�وات المس�لحة 
وجهت طلباً لفرقة العباس لتعزيز االمن 
في المصفى بس�بب تعرضه الى هجمات 
داعش«، مبين�ا »انه تم ارس�ال تعزيزات 
كبيرة من الفرقة بضمنها فوج المغاوير 
)ق�وات الغضب( م�ع كام�ل التجهيزات 

الصاروخية والمدفعية«.
واش�ار الى ان »تلك القوات اكتس�بت 
مكافح�ة  ف�ي  عالي�ة  قتالي�ة  خب�رات 
االرهابيي�ن بعدم�ا ش�اركت ف�ي معارك 
م�ن  وغيره�ا  تكري�ت  مدين�ة  تحري�ر 

المدن«.
ولفت الزي�دي انه »تم تدش�ين كتيبة 
المدرعات الحديثة التي استلمتها الفرقة 
والت�ي س�تكون حاض�رة لتلبي�ة طل�ب 
القيادة العامة للقوات المس�لحة وتأمين 

مصفى بيجي«.

التعزيزات تصل إىل مصفى بيجي.. و »داعش« ينقل قتاله اىل املوصل

اإلدارة األمـيـركـيـة تـدمـر الـبـنـى الـتـحـتـيـة وتـكـبـل الـبـالد بـالـديـون
امريكا تستنزف العراق

قيادي في الحشد لـ »            «: سنتحرك لحسم المعركة

االنبار تستنجد بالبيشمركة.. واألخرية تعتذر: بارزاين ال يقبل 
       المستقبل العراقي / نهاد فالح

بينم�ا ينف�ي مص�در في رئاس�ة كردس�تان 
صدور قرار بإرسال فوجين من البيشمركة لقتال 
»داعش« في االنبار, تشير االخيرة الى انها قدمت 
طل�ب ال�ى القي�ادة الكردي�ة, وحصل�ت موافقة 
رئيس االقليم مس�عود بارزاني على ارسال هذه 

القوات.
وتش�هد االنب�ار تط�ورات امنية عل�ى خلفية 
س�يطرة تنظي�م »داعش« عل�ى عدد م�ن المدن 
ومهاجم�ة مدين�ة الرمادي من اكث�ر من محور, 
لكنها منقسمة بشان قبول تدخل الحشد الشعبي 

في المعركة ضد »داعش«.
وتشير مصادر امريكية الى ان ساسة وزعماء 
عش�ائر ف�ي االنب�ار, طالب�وا خالل لقاء س�ري 
بالس�فير االمريكي في بغداد بعدم تدخل الحشد 
الش�عبي, في حين وجه�ت االتهامات الى جهات 

سياس�ية بالوقوف وراء س�قوط ع�دد من مدن 
االنبار مؤخراً.

ونف�ى مصدر ف�ي رئاس�ة اقليم كردس�تان، 
امس الثالثاء, ارس�ال قوات من البيش�مركة الى 
محافظ�ة االنبار للمش�اركة ف�ي عمليات تحرير 

المحافظة من ارهابيي »داعش«.
وق�ال المصدر، انه لم يصدر اي قرار بارس�ال 
البيش�مركة الى محافظة االنبار للمش�اركة في 
تحريره�ا، موضح�اً ان االنباء الت�ي تحدثت عن 

الموافقة على ارسال البيشمركة ال اساس لها.
واض�اف المصدر ان »اي قرار يتعلق بارس�ال 
ق�وات البيش�مركة الى خ�ارج اقليم كردس�تان، 

بحاجة الى موافقة برلمان كردستان عليه«.
ب�دوره, ق�ال رئيس مجلس محافظ�ة األنبار 
صب�اح كرح�وت، إن »رئي�س اقلي�م كردس�تان 
مس�عود البارزان�ي واف�ق عل�ى طل�ب تق�دم به 
مجلس محافظة األنبار بإرسال فوجين من قوات 

البيشمركة الى مدينة الرمادي للمشاركة بمعارك 
التطهير ضد تنظيم )داعش(«، مبيناً أن »الفوجين 

سيصالن خالل األيام القليلة المقبلة«.
وأض�اف كرح�وت أن »الفوجي�ن س�يصالن 
بأس�لحتهم وعجالتهم وكافة المعدات الالزمة«، 
مش�يراً إلى أنه »س�يتم تس�ليم الفوجين قواطع 
العمليات بإس�ناد من الجي�ش العراقي وطائرات 

التحالف الدولي«.
وكان محافظ األنبار صهيب الراوي أعلن، عن 
وص�ول تعزيزات عس�كرية الى ع�دد من مناطق 
محافظ�ة األنبار من بينها مدينة الرمادي ، مبيناً 
أن »التعزي�زات وصل�ت الى مناط�ق التماس مع 

تنظيم )داعش(«.
ويسيطر »داعش« على أهم وأبرز مدن األنبار 
من�ذ عام تقريباً، ومن أبرز تلك المناطق الفلوجة 
والقائ�م الحدودية بي�ن العراق وس�وريا وهيت 
وراوة ون�واح أخرى منها كرمة الفلوجة القريبة 

من حدود العاصمة بغداد.
في الغضون, فتح إقليم كردستان، باب التطوع 
للخدم�ة العس�كرية لمواطني اإلقلي�م »حصراً« 
ضمن تش�كيالت جدي�دة تقرر اس�تحداثها ويتم 
تدري�ب أفرادها وتس�ليحهم بمس�اعدة الواليات 

المتحدة األميركية.
حكوم�ة  ف�ي  »البيش�مركة«  وزارة  وقال�ت 
إقليم كردس�تان، في بيان ، إن�ه »من أجل تقوية 
وتطوي�ر وتنظيم وح�دات قوات البش�مركة في 
كردس�تان، وإلش�راك كافة القوميات واألطياف 
من مواطني كردس�تان ف�ي العمليات والمهمات 
الوطني�ة للدفاع.. قررت الوزارة تش�كيل لواءين 
بنظام التطوع«. وأش�ار البيان إلى إنه تم »تحديد 
اإلج�راءات المالئم�ة من قبل مجل�س الدفاع في 
وزارة البش�مركة، حول خطوات وكيفية تشكيل 
الوح�دات الجدي�دة وش�روط القب�ول وعملي�ة 
التدري�ب، ومن ثم تحدي�د أماكن نش�ر الوحدات 

للقيام بالمهمات الوطنية«.
ولفت إلى أن »القادة والمس�ؤولين الِكبار في 
الوالي�ات المتح�دة األميركية الصديق�ة، تعهدوا 
بتأمي�ن كافة التجهيزات من األس�لحة والذخائر 
والمعدات واألجهزة والمستلزمات الالزمة لهذه 

الوحدات«.
واش�ترط إقلي�م كردس�تان عل�ى الراغبي�ن 
بالتطوع أن يكونوا من مواطني اإلقليم، من دون 
التفري�ق بينهم على أس�اس انتماءاته�م العرقية 

والدينية.
س�تقبل  »البيش�مركة  أن  البي�ان  وأوض�ح 
الطلبات لمن تراوح أعمارهم بين 18 و30 س�نة، 
عل�ى أن تكون األفضلية لمن هم في س�ن أصغر، 

كذلك لمن يحمل شهادة أعلى من غيره«.
وتاب�ع البي�ان أن ش�رط االنضم�ام للق�وات 
الجدي�دة ه�و »االس�تعداد للمش�اركة بالتدريب 

وتنفيذ مهمات في أي جزء من كردستان«.

شيوخ عشائر موالين لـ »داعش« يضغطون على واشنطن لمنع تدخل الحشد
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لم تكد موس�كو تعلن أنها سترفع الحظر 
عن توري�د أس�لحة »أس 300« إل�ى طهران، 
حتى سارعت واشنطن إلى التعبير عن قلقها، 
وت�ل أبيب عن تنديده�ا، معتبرة أن القرار هو 
من تبع�ات االتفاق الجاري عق�ده مع إيران، 

حول برنامجها النووي.
وقد وّقع الرئيس الروسي فالديمير بوتين 
مرس�وماً يلغي حظر تس�ليم إيران صواريخ 
الس�ابق  الرئي�س  كان  ال�ذي  »أس300-«، 
ديمت�ري مدفيدي�ف قد أص�دره ع�ام 2010، 
وفق�اً لما أعلنه الكرمل�ن. وكان مدفيديف قد 
منع تسليم هذه الصواريخ إلى إيران، بموجب 
عق�د انتقده الغربيون وإس�رائيل طبقاً لقرار 
لألمم المتح�دة، يفرض على إي�ران عقوبات 

بسبب برنامجها النووي.
الروس�ية،  بالخط�وة  طه�ران  ورّحب�ت 
مؤكدة أنها يمكن أن تس�اعد في إحالل »أمن 

دائم« في المنطقة. 
وقال وزير الدفاع اإليراني حس�ن دهقان 
إن »تط�ّور التعاون الثنائي مع روس�يا ومع 
ال�دول المجاورة في مج�االت مختلفة يمكن 
أن يك�ون فع�االً ج�داً م�ن أج�ل االس�تقرار 
واألم�ن الدائم في المنطقة«، في إش�ارة إلى 
»التهدي�دات م�ن خ�ارج المنطق�ة وازدي�اد 

النشاطات اإلرهابية«.
ويأتي ذلك في وق�ت أعلن فيه نائب وزير 
الخارجية س�يرغي ريابكوف أن ب�الده تزّود 
إيران بالحبوب والمعدات، في مقابل إمدادات 
من النفط الخام، في إطار اتفاق مقايضة بين 
البلدين، مؤكداً أن إمدادات موس�كو ال تنتهك 

العقوبات الحالية المفروضة على إيران.
وف�ي اجتم�اع للجنة الدولي�ة في مجلس 
الفيدرالية الروس�ي، ش�ّدد ريابكوف على أن 
بالده تطال�ب برفع الحظر عل�ى تزويد إيران 
بالسالح، مع توقيع اتفاق نهائي حول برنامج 
طهران النووي. وقال إن آفاق وش�روط رفع 
هذا الحظر مس�ألة عالقة، مؤكداً أن روس�يا 

تطالب قبل كل ش�يء بإلغائ�ه كخطوة أولى 
بعد توقيع اتفاق نهائي.

وف�ي حين أكد الدبلوماس�ي الروس�ي أن 
ف�رض عقوب�ات على إيران م�ن جديد ممكن 
فقط بقرار خاص م�ن مجلس األمن الدولي، 
إال أنه لفت إلى أن احتمال اس�تئناف س�ريان 
مفع�ول العقوب�ات ض�د إي�ران تلقائي�اً أمر 
غي�ر مقبول. وق�ال ريابكوف »كنا نتمس�ك، 
وس�نواصل تمس�كنا الحق�اً، خ�الل عملي�ة 
المفاوض�ات بأكمله�ا، بعدم ج�واز تقويض 
القانون الدول�ي ودور ونف�وذ مجلس األمن 

الدولي«.
الدبلوماس�ي  لف�ت  أخ�رى،  جه�ة  م�ن 
الروس�ي االنتب�اه إل�ى أن المفاوض�ات بين 
إيران والسداس�ية ستجري قبل نهاية نيسان 
الحالي، مش�يراً إلى أن م�ن غير الواضح اآلن 
مس�توى تمثيل األطراف في الجولة الجديدة. 
وأع�رب عن اقتناعه بأن االتفاق المس�تقبلي 
ح�ول البرنام�ج الن�ووي اإليراني سيس�مح 
بتس�وية »إحدى بؤر التوتر األكثر قدرة على 
االنفجار في منطقة الشرق األوسط الواقعة 
قرب حدودنا، وسيس�اهم في قسط كبير في 
العمل على تعزيز نظام عدم االنتشار النووي 
وآليات�ه«، مؤك�داً أن ذل�ك يتطاب�ق تماماً مع 

مصالح روسيا.
في السياق ذاته، نقلت وكالة »انترفاكس« 
عن مس�ؤول في وزارة الدفاع الروسية قوله 
إن الوزارة ستكون مستعدة لتسليم منظومة 
الصواري�خ إلي�ران س�ريعاً، إذا حصل�ت على 
الض�وء األخض�ر لعم�ل ذل�ك، في حي�ن أكد 
وزي�ر الخارجية الروس�ي س�يرغي الفروف 
أن منظوم�ة الصواريخ ألغراض »دفاعية وال 
تش�كل تهديداً عل�ى دول المنطق�ة، بما فيها 
إس�رائيل«. وأش�ار إل�ى أن إي�ران، في ضوء 
التط�ورات األخي�رة في اليم�ن، باتت بحاجة 
إل�ى منظومة دفاع ج�وي عصري. كذلك ذكر 
أن موس�كو تأخ�ذ في عين االعتب�ار في هذه 
الخط�وة »الس�معة والتج�ارة«، موضحاً أن 

ب�الده »لم تعد ترى ض�رورة للحظر الطوعي 
الذي فرضته على إيران«.

في مقابل ذل�ك، رّدت واش�نطن على هذا 
اإلع�الن عبر وزي�ر خارجيتها ج�ون كيري، 
ال�ذي عّبر لنظيره الروس�ي ع�ن »القلق« من 
قرار ب�الده رفع الحظر عن تس�ليم صواريخ 
إليران. وق�ال المتحدث باس�م البيت األبيض 
جوش ايرنس�ت، للصحافيين، إن قرار روسيا 
ب�دء مقايض�ة النفط مقابل الس�لع ق�د يثير 

القلق أيضاً بشأن العقوبات.
لك�ن كيري داف�ع، في ه�ذه األثن�اء، عن 
التفس�ير ال�ذي قدمه التفاق اإلط�ار الخاص 
بالبرنام�ج الن�ووي اإليران�ي، بعد التفس�ير 
األعل�ى  المرش�د  أعلن�ه  ال�ذي  المختل�ف 
الس�يناتور  وق�ول  اإليراني�ة،  للجمهوري�ة 
ف�ي مجلس الش�يوخ جون ماكي�ن إن كيري 

»واه�م«. وق�ال وزي�ر الخارجي�ة األميركي 
لمحطة »إيه.بي.سي.«، »أتمسك بكل حقيقة 
ذكرته�ا«. وع�ن التصريح�ات اإليرانية، قال 
»تعرف�ون أنه�م س�يضعون بصمته�م عل�ى 
وجهة نظرهم وسيزعمون بالتأكيد أننا نضع 

بصمتنا على وجهة نظرنا«.
أميركياً أيضاً، قال المتحدث باسم الوزارة 
العقيد س�تيف وارن للصحافيين »معارضتنا 
لبي�ع ه�ذه الصواريخ قديم�ة وعلنية. ونحن 
نعتقد أن )بيع الصواريخ( ال يساعد«. وأشار 
وارن إلى أنه لم يتضح، على الفور، ما إذا كان 
قرار بوتين هو في حّد ذاته انتهاكاً للعقوبات 
الدولي�ة المتف�ق عليها، مضيف�اً أن »محامي 
مبيع�ات  ف�أّي  ذل�ك..  سيدرس�ون  ال�وزارة 

لتكنولوجيا متطورة تسبب لنا القلق«.
من جهتها، نّددت إس�رائيل بقرار روسيا، 

ورأى وزير االستخبارات يوفال شطانينتس، 
في بيان، أن »هذه نتيجة مباش�رة للش�رعية 
التي منحت إليران عبر االتفاق الجاري إعداده، 
والدليل على أن النمو االقتصادي الذي س�يلي 
رف�ع العقوب�ات ستس�تغله إيران ف�ي مجال 
التسلّح وليس لما فيه خير الشعب اإليراني«. 
وقال ش�طانينتس»مع تنّصل إيران مادة بعد 
مادة من اتفاق اإلطار.. ب�دأ المجتمع الدولي 
بالفعل بتخفيف العقوبات«، مضيفاً أنه »بدالً 
من مطالبة إي�ران بوقف نش�اطها اإلرهابي 
في الشرق األوس�ط والعالم، يتم السماح لها 
بتسليح نفسها بأس�لحة متقدمة ستزيد من 
عدوانها«. ويأتي اإلعالن الروسي غداة زيارة 
وزي�ر الخارجية الفرنس�ي للري�اض لطمأنة 
حلفائه الس�عوديين بش�أن االتف�اق النووي 
المتوق�ع مع إيران. ورغم أن فابيوس أش�ار، 

خ�الل الزي�ارة، إلى أن »م�ا تّم االتف�اق عليه 
حت�ى اآلن إيجابي«، إال أنه لف�ت إلى أن هناك 
نقاطاً رئيسية ما زال يتعّين حلّها بعد االتفاق 
اإلط�اري م�ع الق�وى الكبرى. وف�ي مؤتمر 
صحافي مع نظيره السعودي سعود الفيصل، 
شّدد وزير الخارجية الفرنسي على أنه »يجب 
أال يكون هناك بعد عس�كري ممكن«، إضافة 
إل�ى »مس�ألة العقوبات ورفعه�ا وإعادتها«، 
إذا م�ا انتهكت إي�ران تعهداته�ا. وأوضح أن 
»هاتين المسألتين لم تحاّل بعد، وما زال يجب 
العمل عليهما«، مضيفاً أن »فرنسا تتطلّع إلى 
اتفاق صلب ويمكن التحقق منه«. من جهته، 
قال س�عود الفيصل “نح�ن متفقون على أنه 
يجب أن يك�ون االتفاق النهائ�ي واضح، وأال 
يكون هناك ش�يء مخفي، وأن تبقى منطقة 

الخليج خالية من أسلحة الدمار الشامل”.

     بغداد / المستقبل العراقي

التحالف اإليراين الرويس يرعب »تل أبيب« ويقلق واشنطن
في الوقت الذي تمضي فيه إيران والدول الكبرى

في المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق نووي نهائي 

بحلول 30 حزيران، أعلنت روسيا رفع الحظر عن توريد 

صواريخ »أس 300« إلى إيران، األمر الذي اعتبرته كل 

من واشنطن وتل أبيب مثيرا للقلق

متغي�رات سياس�ية خطي�رة تلوح في أف�ق األقط�ار الخليجي�ة، وتنذر 
بوق�وع كارثة حقيقية ال تخطر على بال الجن األزرق، فكل المؤش�رات التي 
سنس�تعرضها هنا توحي بأن مصيرنا سيكون مثل مصير قبائل الموهيكانز 
في الش�مال الكن�دي، أو مثل مصير قبائ�ل المايا، الذين تعرض�وا للفناء في 
غاب�ات األمازون بح�راب العصابات اإلس�بانية االستكش�افية، التي منحت 
نفس�ها حق اس�تباحة دماء الهنود الحمر، الس�كان األصليي�ن، حتى كادت 
تفنيه�م عن بكرة أبيه�م، وصارت أرضهم مل�كاً صرف�اً للمجاميع األوربية 
الهمجية الزاحفة نحو القارة الجديدة، بش�قيها الشمالي )أمريكا الشمالية، 
والجنوبي )أمريكا الجنوبية(. ربما كانت الكاتبة االس�تقصائية )تانيا حسو 
Tania Hsu( أول المتنبئي�ن بس�قوط حق�ول النف�ط الخليجي�ة ف�ي قبضة 
البنتاغ�ون، فق�د أصابت كب�د الحقيقة في مقالته�ا التحليلي�ة، التي كتبتها 
في الثاني عش�ر م�ن تموز )يوليو( 2004، تحت عن�وان )الخطط األمريكية 
 ،)THE WISDOM FUND( ونش�رتها ف�ي صحيف�ة ،)الحت�الل الس�عودية
 New El عندم�ا وصفت س�واحلنا الخليجية بخارط�ة )األل�دورادو الجديدة
Dorado(، بمعنى أن س�واحلنا الغنية بالنفط والغاز. باتت مرشحة أكثر من 
أي وقت مضى للتقس�يم والضياع بأدوات البنتاغون، مثلما سقطت حضارة 
األل�دورادو )مملكة الذهب( بأدوات األرمادا األس�بانية. لقد انتش�رت قطع 
األسطول األمريكي بفرقاطاتها وحامالتها وغواصاتها وبوارجها، في طول 
الخليج العربي وعرضه، فتمددت من مدخل ش�ط العرب حتى مضيق هرمز، 
وم�ن مضيق هرمز حتى مضيق باب المندب، ومن مضيق باب المندب، حتى 
مضايق تيران والس�ويس، وصارت هي التي ُتخضع ناقالت النفط والس�فن 
التجاري�ة للتفتي�ش القس�ري في عرض البح�ر، وهي التي تس�تجوبها عند 
مقتربات الموانئ العربية، وتبس�ط نفوذها على المسالك المالحية المؤدية 
إليه�ا، وتوس�عت قواعده�ا الحربية في خط�وط التماس البري�ة، حتى فاق 
تعدادها تعداد الجيوش الغازية في كل الحروب والمعارك القديمة والحديثة. 
لقد كش�ف هنري كيس�نجر عن تفاصيل خطته، التي نش�رها على صفحات 
مجلة )هاربر( باسمه المس�تعار )الجندي الغامض(، والتي تضمنت احتالل 
حق�ول النف�ط العربية من رأس البيش�ة إل�ى رأس الخيم�ة، وتضمنت أيضاً 
االس�تعانة بخبراء نفطيين من تكس�اس وأوكالهوم�ا إلدارة حقول النفط 
والغ�از، وطرد الس�كان األصليين من ديارهم، أو إجباره�م على العيش بين 
كثب�ان الصح�راء. ووردت هذه األفكار الش�يطانية في دراس�ة أعدها مركز 
الدراس�ات العلي�ا بجامعة هارفارد، تضمنت الس�بل الكفيلة للس�يطرة على 
النف�ط العالمي، وكان من الطبيعي أن تس�عى أمريكا منذ س�بعينيات القرن 
الماضي عندما أعلنت عن وق�ف التعامل بنظام النقد الدولي، وأوقفت تبديل 
الدوالر بالذهب، فكس�رت اتفاقية بريتون وودز، وخرقت االتفاقات الدولية 
المعق�ودة بينها وبين حليفاتها من الدول الغنية، وأصيب عالم المال بذهول 
ش�ديد جراء ه�ذا القرار، الذي أبعد الذه�ب كلياً عن س�احة التعامل النقدي، 
وأق�ر النفط ليكون عل�ى قمة االقتص�اد الدولي من كاف�ة الوجوه. فأصبح 
النف�ط العرب�ي هو الغط�اء الحقيق�ي للدوالر، وهو الس�ر المعب�ر عن قوة 
إمبراطوريته�ا، وبالتال�ي ف�أن الح�روب النفطية التي خاضته�ا أمريكا في 
ح�وض الخليج العرب�ي، أو التي كانت طرفاً فيها، ل�م تكن من باب الصدفة. 
لقد بدأت أمريكا باحتالل العراق وأفغانس�تان، ونشرت قواعدها الحربية في 
قل�ب الخليج العربي )في قطر(، وصارت هي الت�ي تمارس اإلرهاب بذريعة 
مكافحة اإلرهاب، ثم سارعت إلى تعزيز قوة االنتشار السريع )في فلوريدا(، 
وهي القوة المميزة بألوانها الصحراوية، والمدربة للتدخل السريع في بلداننا 
الخليجي�ة، والتي تعرف اآلن باس�م مركز القيادة الوس�طى، ويختصرونها 

بكلمة )سنتكوم Centcom(، وما أدراك ما سنتكوم ؟.
والله يستر من الجايات

اخلليج يف قبضة البنتاغون
كاظم فنجان احلاممي

اليمن هتزم عاصفة »الزهايمر«
   بغداد / المستقبل العراقي

بالت�وازي م�ع الغ�ارات اليومي�ة والتدمي�ر 
الممنه�ج للمنش�آت الحيوية اليمني�ة والحصار 
تنش�ط  يمن�ي  24ملي�ون  لتجوي�ع  المف�روض 
الدبلوماسية السعودية لتسخير نفوذها ومكانتها 
للحصول على تأييد الدول العربية واإلسالمية بل 
والعالمية ولو أقتضى األمر إستخدام الضغوطات 
الممكنة لكس�ب التأيي�د بالرغم م�ن االمكانيات 
العسكرية الهائلة واالنفاق على التسليح بمليارات 
ال�دوالرات ضم�ن صفقات عس�كرية مش�بوهة 
وأس�لحة محرمة دوليا. تجرج�ر  المملكة معها 
إل�ى هاوية اليمن 10من ال�دول لتعويض عجزها 
ع�ن تحقي�ق انتص�ار ف�ي مواجه�ة مجموعات 
قبلية يمنية مس�لحة  عاصرت وجابهت تحديات 
الطبيعة القاسية والجغرافيا المعقدة في يمن ما 
بعد ثورة 21ستمبر,  وبالرغم من حتمية النتائج 
وكارثيتها على الجميع فتحقيق النصر آلل سعود 
يقتضي الدفع باآلخرين إلى المحرقة في تصفية 
الع�ام  المخط�ط  النهائي�ة وضم�ن  الحس�ابات 
الهادف لتفكيك الجمي�ع وبالجميع . يتداول أبناء 
اليمن أخبار “العاصفة”  “بس�خرية” متجاوزين 
ظروفهم الصعبة ومؤكدين أنها معركة مصيرية 
للخروج النهائي من بيت الطاعة الس�عودي الذي 
لطالما أشعل الحروب والفتن الداخلية وكان سببا 

في كل نزاع يمني يمني من خالل ادواته الداخلية 
الت�ي اوجدها باالغ�راء المالي على مدي س�نين 
حكم اليمن وحكومتنه المتعاقبة . هناك من أوهم 
المملكة أن العاصفة ستحقق أهدافها في ساعات 
وما إن أنقضى يومها األول قالوا إنها تحتاج أليام 
حت�ى تحقق تغيي�رات على الموقفين السياس�ي 
والعس�كري وما إن أنتهى أسبوع العاصفة األول 
حتى نس�جوا ف�ي خياالته�م أس�ئلة مخيفة عن 
ج�دوى العمليات وكم من األس�ابيع تحتاج حتى 
تحقق أهدافها في جهل واضح لمجريات التاريخ 
والجي�وش التي تعاقبت على غزو اليمن ودحرها 
اليمنيون واعملوا فيها القتل والتشريد وما جيش 
العثمانيين والبرتغ�ال واالنجليز عن هذا التاريخ 
ببعي�د. أيام فقط تفصلنا عن نهاية الش�هر األول 
من العمليات العس�كرية وحينه�ا وعلى ما يبدو 
س�تكون المملك�ة ق�د تورط�ت أكثر وص�ار من 
الصعوب�ة بمكان إنتش�الها وإنقاذه�ا من جحيم 
اليمن وحتماً س�ترتد العاصفة عليهم . فمن يقرأ 
التاريخ ومن يستوعب دروسه .. ف� على ما يبدو 
أن األوه�ام وغطرس�ة الق�وة س�تكتب نهاية آل 
سعود أو على األقل بداية النهاية فالنفس الطويل 
في اليم�ن والمأزق يضيق بقص�ر العوجاء ولعل 
مفاج�أت األيام القادمة تكش�ف الكثير عن أزمة 
التحالف كنتيجة حتمية ل� صمود ش�عب اإليمان 

والحكمة .

عقيلة طالباين لبارزاين: حلم االحتاد مر
   بغداد / المستقبل العراقي

نش�رت مواق�ع وصح�ف كردية نص رس�الة 
للح�زب  الموجه�ة  احم�د”  إبراهي�م  ”هي�رو 
الديمقراطي الكردستاني بتاريخ 2015-4-8 حول 
قيام الح�زب الديمقراطي الكردس�تاني باعتقال 
قائد “قوات حماية شنكال” القائد الميداني حيدر 
شش�و المعتقل من قبل األجه�زة األمنية التابعة 
للح�زب الديمقراطي الكردس�تاني وال�ذي أطلق 

سراحه باتفاق الحزبين الكرديين.
ل�م تن�ف أو تؤك�د زوج�ة الرئي�س الطالباني 
وعض�و المكت�ب السياس�ي ف�ي ح�زب االتح�اد 
ورد  والت�ي  الرس�الة  الكردس�تاني  الوطن�ي 
فيه�ا: هي�رو ابراهي�م احم�د “الى قي�ادة الحزب 
الديمقراط�ي الكردس�تاني إناء االتح�اد الوطني 
امتأل… ال تجعلوه�ا تنضح أيها الكردس�تانيون، 

اشهدوا للتاريخ… 
م�رة أخ�رى وألي س�بب كان وبأية اي�اد فان 
ما تحقق بدماء الش�هداء مهدد ب�ان يمتزج بالدم 
والحرب… الكثير يتس�اءل عن سر صمت االتحاد 

الوطني الكردستاني”.
ق�د يفس�رون األمر بان�ه ضعف م�ن االتحاد. 
كال، صمتنا هو م�ن موقف القوة، ألننا ال نريد ان 
تث�كل اية ام كردية على ي�د كردي. ال نريد للدم ان 
يسيل بعد استش�هاد 1500 بيشمركة في حرب ” 

داعش”.
لن نسمح لبغض المغرضين ان يهدم ما ناضل 
وعمل من اجله المام الكبير وأمام عينيه. الكل في 
كردس�تان يعلم متى عاد هؤالء الى كردس�تان… 
أق�ول لرئيس اإلقلي�م: ال تتعام�ل كرئيس الحزب 
الديمقراط�ي الكردس�تاني، بل كرئي�س لإلقليم، 
ض�ع حداً للذي�ن يتهجم�ون على حزب الش�هداء 
… ه�ي ليس�ت رس�الة حرب، ب�ل ه�ي الحقيقة 
التي نؤكدها واكدها التاري�خ والمتمثلة بان لحم 
االتحاد الوطني هو مر ولم يتمكن أحد ان يبتلعه.

اتابع�ك بدقة، وعل�ى علم بأية رس�الة تودون 
توجيهه�ا باالعت�داء عل�ى برلماني م�ن ” حركة 

التغيير” واعتقال أحد أعضاء االتحاد الوطني.
اك�رر القول: ان االتحاد ليس مع إعادة الحرب 
الداخلية الذي يمثل تاريخاً اسوداً. نحن كنا ونبقى 
الس�باقين للدعوة الى السالم. مرة أخرى سنكون 
حمام�ة الس�الم واقولها ب�كل ص�دق ووضوح: 
لنتوح�د ولنك�ن حمائ�م س�الم وال ن�دع للري�ح 
الس�وداء ان تأخ�ذ بأي�ة ط�رف كان. لن نس�امح 
اس�الة الدم م�ن إصبع طفل في االتح�اد الوطني 
فكيف الحال مع أح�د قياديه. تغاضينا عن الكثير 
وتحملن�ا كثيراً… ننتظر اإلص�الح وعودة األمور 
واألوضاع الى حالها. هذه هي رس�التنا والرسالة 
المقبل�ة يج�ب ان تبدأ من قبلكم ببناء كردس�تان 

وسالمتها وكرامة شهدائها.

السعودية تطلب من »جبهة النرصة« نقل 2500 عنرص إلی اليمن
   بغداد / المستقبل العراقي

کش�فت صحیفة »البناء« اللبنانیة 
عن أن الس�لطات السعودیة طلبت من 
العصابات اإلرهابیة التکفیریة المسماة 
ب�»جبه�ة النصرة« التي تتلقی األوامر 
منها نقل 2500 مقاتل من س�وریا إلی 
الیمن للمشارکة في العدوان السعودي 
المستمر علی الشعب الیمني. وأشارت 
الصحیف�ة ف�ي تقری�ر نش�رته إلی أن 
حزب الله یستعّد لمعرکة القلمون علی 
الحدود اللبنانیة السوریة بالتنسیق مع 
الجی�ش اللبنان�ي ال�ذي یواصل خطته 
علی حدود السلسلة الشرقّیة المتمثلة 
بقضم التالل اإلستراتیجّیة، وبالتزامن 
م�ع الغ�ارات الت�ي ینّفذه�ا الطی�ران 
المس�لحین  عل�ی  الس�وري  الحرب�ي 
اإلرهابیین في جرود عرس�ال وجرود 
فلیطة. ونقل�ت الصحیفة عن مصادر 

أمنی�ة قولها إن ‘التحضی�رات لمعرکة 
القلمون تأتي مترافقة مع التحضیرات 
الس�تعادة م�ا تبق�ی م�ن إدل�ب لمنع 
تمّدد المجموعات المس�لحة المؤتمرة 
بغرف�ة عملی�ات غازی عنت�اب، اتجاه 
القصی�ر والقلمون«، مش�یرة إلی »أّن 
االس�تعدادات تج�ري بالتزام�ن مع ما 
حقق�ه الجی�ش الس�وري م�ن تق�دم 

ف�ی الزبداني، وفي ظّل م�ا ُیحکی عن 
عملیة تنظیف في سلس�لة جبال لبنان 
الش�رقیة، الت�ي س�توزع مهامها علی 
الجی�ش اللبناني وح�زب الله والجیش 
الس�وري کّل ضم�ن نطاق�ه”. وأکدت 
الصحیفة أن ‘الجیش السوري مستمّر 
ف�ي عمله ف�ي القلمون وفق�اً للخطة 
اللبنان�ي  والجی�ش  یعتمده�ا،  الت�ی 

ارتفعت معنویاته بش�کل ملحوظ بعد 
نجاحه في 3 عملیات استباقیة نفذها، 
ویعتب�ر أّن اس�تمرار ه�ذه المنهجی�ة 
العسکریة س�یحقق األهداف الدفاعیة 
التي یتوخاها’، مضیفة بأن ‘حزب الله 
مرت�اح ج�داً لإلنجازات الت�ي یحققها 
مع الجیش السوري فی سوریة، والتي 
یحققه�ا الجی�ش في لبن�ان”. ونقلت 
أن  عس�کریة  مص�ادر  ع�ن  »البن�اء« 
‘تنظی�م »داعش« تراجع ف�ي القلمون 
واضط�ر أن ینقل جزءاً من مجموعاته 
إل�ی الش�مال والش�رق ف�ي س�وریة، 
وأن الق�وة المتبقی�ة له�ذا التنظیم ال 
تع�ادل 40 ف�ي المئة مما کان�ت علیه 
س�ابقاً ف�ي القلمون’. ورأت أن س�بب 
تراج�ع »داع�ش« یع�ود إل�ی ‘الضغط 
الذی مارس�ه الجیش السوري وحزب 
الل�ه بطریقة ذکی�ة، وطریق�ة تعامل 
الجیش اللبنان�ي، لجهة الحصار ومنع 

اإلمدادات في ش�کل واسع”. وأشارت 
إل�ی أّن م�ا یس�می ب�»الجی�ش الحّر« 
بات وکأنه غیر موجود، مع اس�تمرار 
تمرک�ز المجموع�ات المتناث�رة الت�ي 
ال تش�کل ثقالً عس�کریاً یغی�ر طبیعة 
المش�هد. وأوضحت مصادر الصحیفة 
‘أّن »جبهة النص�رة« تکاد تکون القوة 
العس�کریة الرئیس�یة ف�ی القلم�ون، 
لکنه�ا تعاني م�ن تراج�ع المعنویات 
بس�بب الحص�ار والضغ�ط العمالن�ي 
بس�بب الحاجة لعناصرها فی مناطق 
أخ�ری باتجاه الریف، فض�اًل عن طلب 
الس�عودیة منها نقل 2500 مقاتل إلی 
الیم�ن’. وعلی�ه رأت المص�ادر أنه ‘إذا 
اإلرهابیة علی  المجموعات  اس�تمّرت 
ه�ذه الحال فإن ال ضرورة لما یس�می 
معرک�ة القلم�ون إال إذا حص�ل متغّیر 
مفاج�ئ، عند ذل�ک تب�دأ المعرکة من 

دون إنذار مسبق’.

ًَ
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إلحاقا بكتابن�ا ذي الع�دد ب/ 720 بتاريخ 2015/3/29  
الخ�اص بإع�ان الوجب�ة الرابع�ة   لع�ام 2015  لقط�اع 
)كهرباء نقل –تربية وزاري – تربية – انتاج طاقة ( ضمن 

تخصيصات برنامج تنمية االقاليم 
نود إن ننوه إىل

*تغي�ر الكلفة التخمينية مل�روع 2/كهرباء نقل 2015 
T.T م�روع )انش�اء خط نق�ل 132 ك.ف ثنائ�ي الدائرة

لتغذي�ة محط�ة املدين�ة من محط�ة القرن�ة 400 ك.ف (  
لتك�ون )8,849,300,000 ب�دال م�ن  8,783,000,000( 
وتكون نس�بة التامينات االولي�ة )265,479,000 بدال من 

 )263,490,000
* تمديد موعد غلق املناقصة  ليكون االربعاء 2015/4/29 

بدال من االحد 2015/4/19 الساعة الثانية ضهرا 
* تغير الكشف الفني للمناقصة 

اس�تنادا اىل كت�اب هيئة التخطيط وتنمية البرصة/قس�م 
تخطيط القطاعات  ذي العدد  642 يف 13/ 4 /2015

عىل الركات الت�ي قطعت عىل املناقص�ة مراجعة ديوان 
محافظة البرصة مديرية العقود الحكومية قسم التعاقدات 

لجنة بيع التنادر لتغير الكشف الفني.

إلحاقا بكتابنا ذي العدد ب/ 799 بتاريخ 2015/4/5  الخاص بإعادة 
اع�ان رق�م )1( لع�ام 2015  لقطاع )كهرباء توزي�ع- كهرباء نقل ( 

ضمن تخصيصات برنامج تنمية االقاليم 
نود إن ننوه إىل

*تغير الكلفة التخمينية للمناقصتني  7/كهرباء نقل /2015 مروع 
) انشاء خطني نقل 132 ك.ف ثنائي الدائرة T.Tمداخل لتغذية محطة 
الدير من خ�ط هارثة قرنة 132 ك.ف ( لتك�ون )750,000,000 بدال 
من 700,000,000( وتكون نس�بة التامين�ات االولية )22,500,000 

بدال من 21,000,000(
8/كهرب�اء نقل /2015 مروع )انش�اء خط نق�ل 132 ك.ف ثنائي 
الدائ�رة T.T لتغذي�ة محط�ة القرن�ة القديم�ة  م�ن محط�ة القرن�ة 

400ك.ف(
لتكون )3,815,300,000 بدال من  3,394,500,000( وتكون نس�بة 

التامينات االولية )114,459,000 بدال من 101,835,000( 
*تمدي�د موعد غلق املناقصتني   ليك�ون االحد  2015/4/26 بدال من 

الخميس  2015/4/16 الساعة الثانية ضهرا 
*تغير الكشوفات الفنية للمناقصتني 

اس�تنادا اىل كت�اب هيئ�ة التخطيط وتنمي�ة البرصة/قس�م تخطيط 
القطاعات  ذي العدد  642يف 13/ 4 /2015 

ع�ىل الركات الت�ي قطعت عىل املناقصتني مراجع�ة ديوان محافظة 
البرصة مديرية العقود الحكومية قس�م التعاق�دات لجنة بيع التنادر 

لتغير الكشوفات الفنية.

According to  our letters numbered  B/720  on  29/3/2015 of 
announcement fourth group  for 2015 of  )electricity trans-
mission-ministerial education –education –power production  
( within the allocations of regions development program
We would like to intimate you
* changing the  estimated cost of2/transmission electricity 
/2015 )establishing transmitting line 132 k.v double circle 
T.T to supply Al-Mdina station from Al-Qurna station 400 k.v (  
to be from )8,783,000,000 to 8,849,300,000( and the initial 
insurances is being  from )263,490,000 to 265,479,000(
*  extending the closing date of the tender  to be Wednesday 
29/4/2015 instead of Sunday 19/4/2015 at 2:00pm
*changing the technical statement of the tender 
According to the letter of  Basra development  and planning 
commission / sectors planning department numbered 642   
on 13 /4 /2015
All the participant companies must attend  Basra governorate 
divan /directorate of government contract /contracts Dep./
Tenders sale commission for change
Technical statement

According to  our letters numbered  B/799  on   
 5/4/2015 of re-announcement )1(   for 2015 of  )electricity distri-
bution-electricity transmission  ( within the allocations of regions de-
velopment program 
We would like to intimate you
* changing the  estimated cost of the two tenders  
7/electricity transmission  /2015 )establishing  of two transmitting 
line 132 k .v double circle T.T to supply Al-Dair station from Hartha 
Qurna line 132k.v ( to be from )700,000,000 to 750,000,000( and the 
initial insurances from )21,000,000 to 22,500,000( 
8/electricity transmission/2015 )establishing of transmitting line 
132 k.v double circle T.T to supply old Qurna station from Qurna sta-
tion 400 k.v (
to be from )3,394,500,000 to 3,815,300,000( and the initial insur-
ances is being  from )101,835,000 to  114,459,000 (
 *  extending the closing date  of the  two tenders  to be Sunday  
26/4/2015 instead of Thursday  16/4/2015 at 2:00pm
 *changing the technical statements of the two tenders 
According to the letter of  Basra development  and planning commis-
sion / sectors planning department numbered 642   on 13 /4 /2015
All the participant companies must attend  Basra governorate divan /
directorate of government contract /contracts Dep./
Tenders sale commission for change
Technical statement

حمافظة البرصة
مديرية العقود احلكومية

قسم التعاقدات

حمافظة البرصة
مديرية العقود احلكومية

قسم التعاقدات

تنويه
 Intimation

تنويه
 Intimation

رئيس مهندسني
أحسان عبد اجلبار إسامعيل

مدير العقود احلكومية

رئيس مهندسني
أحسان عبد اجلبار إسامعيل

مدير العقود احلكومية

Engineers chief
Ihsan A. Ismaeel  

director of Government  contracts

Engineers chief
Ihsan A. Ismaeel  

director of Government  contracts
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البيئة تغرم حمطة النارصية الكهربائية 68 مليون دينار
    بغداد/المستقبل العراقي

      
طالب�ت لجن�ة الخدم�ات واالعم�ار ف�ي مجل�س محافظة 
ميس�ان، الحكومة المركزية بتوفير المبالغ المالية المخصصة 

للمحافظة من البترودوالر وتنمية االقاليم.
وقال رئيس الجنة وس�ام جواد كاظ�م, ان “ أعضاء مجلس 
المحافظ�ة اجتمع�وا مع ع�دد من أعض�اء البرلمان لمناقش�ة 
اس�تحقاق المحافظة من البت�رودوالر ومبالغ تنمي�ة األقاليم 

الستمرار عجلة األعمار في المحافظة “.
واض�اف “ كان�ت هنال�ك الجدي�ة ف�ي االس�تماع لمطال�ب 
المحافظة من قبل األعضاء البرلمانيين ، الفتا الى ان “ اإلعمال 
الحالي�ة ف�ي المش�اريع التحتي�ة والمش�اريع المخصصة هي 

مشاريع عام  2013 “.

     بغداد/المستقبل العراقي

 باش�رت وزارة التربي�ة، امس الثالثاء، بإرس�ال 50 كرفانا 
مدرس�يا إلى المحافظات الوس�طى والجنوبية ليصل العدد إلى 
ألفي كرفان مدرس�ي، مؤكدة أن الكرفانات ستخصص للطلبة 
بدال من المدارس المتض�ررة والمتجاوز عليها من قبل العوائل 
النازح�ة. وق�ال مدير ع�ام التخطيط في ال�وزارة نايف كاظم، 
إن “اللجن�ة العلي�ا إلغاث�ة النازحي�ن برئاس�ة صال�ح المطلك 
وبالتنس�يق مع وزارة التربية أرسلت ألفي كرفان مدرسي على 
ش�كل دفعات إلى المحافظات الوس�طى والجنوبية الستيعاب 
الطلب�ة في المدارس المتضررة “. واض�اف أنه “تم االتفاق مع 
أصحاب الش�احنات إلرس�ال 50 كرفان اليوم، ليصل العدد إلى 
ألف�ي كرفان”، الفتا إلى أن “الوزارة بص�دد صرف مبالغ مالية 
لتأهيل المدارس المتضررة في ديالى وصالح الدين إلى صندوق 

االعمار”.
وأشار كاظم إلى أن “أغلب المدارس في المحافظات ما زالت 

تسكنها العوائل النازحة، مما يربك عمل الوزارة”.

ميسان تطالب بتوفري املبالغ املالية 
املخصصة من »البرتودوالر«

الرتبية جتهز املحافظات الوسطى 
واجلنوبية باملدارس الكرفانية

    ذي قار/المستقبل العراقي

محافظ�ة  بيئ�ة  مديري�ة  أعلن�ت 
ذي ق�ار، ام�س الثالث�اء، ع�ن فرض 
غرامات مالية عل�ى محطة الناصرية 
الكهربائي�ة بقيمة 68 ملي�ون دينار، 
عازية السبب الى رمي مخالفاتها في 

األنهر من دون معالجة.
وق�ال مدي�ر بيئة ذي قار محس�ن 
عزيز، إن “المديري�ة فرضت غرامات 
مالي�ة بقيم�ة 68 ملي�ون دين�ار على 
محط�ة الناصري�ة الحراري�ة بس�بب 
رم�ي مخلفاتها ف�ي األنهر مباش�رة 
ب�دون معالج�ة، فض�ال ع�ن ف�رض 
غرام�ة مالي�ة ش�هرية تق�در بنح�و 
أربعة ماليين دينار جراء تلوث الهواء 
المنبعث عن المحط�ة وأربعة ماليين 
ش�هريا نتيج�ة مخالفته�ا الضوابط 
المتبعة في مخازن المحطة”.وأضاف 
عزيز، أن “هذه اإلجراءات تأتي ضمن 
أنش�طة المديري�ة لمتابع�ة التأثيرات 
الناتج�ة عن تلك األنش�طة على البيئة 
وصح�ة المواطنين”، مش�يرا الى أن 
“تل�ك اإلج�راءات فرضت أيض�ا على 
المنش�أة النفطية الت�ي لها تأثير على 
البيئ�ة، وس�تتخذ عقوب�ات صارم�ة 
بحق المؤسسات المخالفة للمحددات 
البيئية بهدف االرتقاء بالواقع البيئي”. 
يذك�ر أن مديري�ة بيئ�ة محافظة ذي 
قار، أعلنت في )12 نيسان 2015( عن 
إغالقها 11 نش�اطا صناعي�ا مختلفا 
وتوجي�ه أكثر من 80 إنذارا ألنش�طة 
مختلفة بالمحافظة، عازية سبب ذلك 

لمخالفتها للمحددات البيئة المتبعة.

امانة بغداد تبارش برفع احلواجز الكونكريتية من شارع دمشق
   بغداد/المستقبل العراقي 

أعلن�ت أمانة بغداد، امس الثالثاء، 
المباشرة برفع الحواجز الكونكريتية 
من ش�ارع دمش�ق وس�ط العاصمة 
تواص�ل  أنه�ا  ال�ى  بغ�داد، مش�يرًة 
المغلق�ة  الش�وارع  فت�ح  اج�راءات 
ورف�ع الكتل الكونكريتية بالتنس�يق 

مع قيادة عمليات بغداد.
وقالت مديرية العالقات واالعالم 

في بي�ان صحفي، إن “مالكات دائرة 
بلدية مركز الكرخ باشرت إزالة الكتل 
الكونكريتية من شارع دمشق الممتد 
م�ن تقاط�ع الع�الوي حتى س�احة 
الفارس العربي بالتنسيق مع القوات 

االمنية”.
وأضاف البي�ان أن “الدائرة قامت 
بفتح عدد من االستدارات التي كانت 
مغلقة ألسباب أمنية في هذا الشارع 
لتأمي�ن انس�يابية حركة الس�يارات 

ومستعملي الطريق وفك االختناقات 
المرورية”.

وتاب�ع أن “دوائ�ر امان�ة بغ�داد 
الش�وارع  فت�ح  اج�راءات  تواص�ل 
المغلق�ة ورف�ع الكت�ل الكونكريتية 
بالتنس�يق م�ع قيادة عملي�ات بغداد 
تنفي�ذاً لتوجيه�ات رئي�س ال�وزراء 
المس�لحة  للق�وات  الع�ام  القائ�د 
وتماشياً مع االس�تقرار األمني الذي 

تعيشه العاصمة بغداد”.

    بغداد/المستقبل العراقي

 اعلن�ت وزارة العم�ل والش�ؤون 

خمس�ة  تخصي�ص  االجتماعي�ة، 

مليارات دينار من اجل تغطية قروض 

الصناعيين التي س�بق واعلنت عنها، 

مبين�ة ان خم�س محافظ�ات فق�ط 

ستستفاد من هذا التخصيص. 

وق�ال مدير ع�ام دائرة التش�غيل 

والقروض في الوزارة رياض حس�ن 

ل�”الغد ب�رس”، إن “الدائ�رة فتحت 

ب�اب التقديم للحص�ول على قروض 

الخدمات الصناعية لمدة شهر ابتداء 

م�ن منتصف ش�هر ش�باط الماضي 

ولغاي�ة منتصف ش�هر اذار الماضي 

للعام الحالي وتقدم نحو 750 شخصاً 

من اجل االستفادة من القرض والذي 

يصل الى نح�و 10 ماليين دينار لكل 

مشروع وحسب طبيعة عمله”. 

ولفت ال�ى ان “ما ت�م تخصيصه 

له�ذا المش�روع بح�دود 5 ملي�ارات 

ه�ذه  “اط�الق  ان  مبين�ا  دين�ار”، 

عم�ل  ف�رص  س�توفر  الق�روض 

ومش�اريع صغي�رة ممك�ن ان تقلل 

من حج�م البطال�ة وتحري�ر المنتج 

الوطني الذي بات مقيدا بالمس�تهلك 

س�يما وان هذه الق�روض خصصت 

للمشاريع الصناعية فقط”. 

واكد حسن ان “خمس محافظات 

ه�ذه  م�ن  تس�تفاد  س�وف  فق�ط 

والنج�ف  بغ�داد  وه�ي  الق�روض 

ق�ار،  وذي  والديواني�ة  وكرك�وك 

باعتباره�ن من المحافظ�ات االكثر 

بطال�ة”، مش�يرا ال�ى ان “المرحل�ة 

المقبلة ستش�مل بقي�ة المحافظات 

وحسب ما يخصص من اموال”.

    بغداد/المستقبل العراقي

أعلن المستش�ار اإلعالمي لوزير 

النفط احمد الساعدي، امس الثالثاء، 

عن انتهاء مش�كلة تعيي�ن خريجي 

معاه�د النفط في الع�راق، فيما أكد 

أن ال�وزارة وفرت درج�ات وظيفية 

للخريجين.

وقال الساعدي في بيان صحفي،  

انه”حصل�ت موافق�ة وزي�ر النفط 

تعيي�ن  المه�دي عل�ى  ع�ادل عب�د 

خريج�ي معاه�د النف�ط”، مبينا أن 

“التعيين س�يتم وفق دفعات وسيتم 

توزيعه�م عل�ى الش�ركات النفطية 

التابعة للوزارة”.

“وزي�ر  أن  الس�اعدي،  وأض�اف 

النف�ط اس�تطاع أن يوف�ر درج�ات 

وظيفية لخريج�ي المعاهد النفطية 

مركزي�ا  تعينه�م  أن  اعتب�ار  عل�ى 

بالرغم من قلة التخصيصات المالية 

للدرجات الوظيفية في وزارة النفط 

لهذا العام بس�بب العج�ز المالي في 

الموازن�ة العام�ة للب�الد”، موضحا 

النفطي�ة  المعاه�د  خريج�ي  أن 

س�يتم تعيينه�م على ش�كل دفعات 

بحس�ب الش�ركات التي تحت�اج الى 

اختصاصاتهم”.

يذك�ر أن وزارة النف�ط تعلن بين 

الحي�ن واآلخ�ر ع�ن تعيي�ن جميع 

الطلبة المتخرجين من معاهد النفط 

ألعوام السابقة، من أجل االستفادة 

ف�ي  واس�تيعابهم  خبراته�م  م�ن 

مؤسساتها.

العمل تعلن ختصيص 
مخسة مليارات دينار 

للقروض الصناعية

النفط: خرجيو املعاهد 
النفطية سيعينون

يف رشكات الوزارة
      بغداد/المستقبل العراقي

الصناع�ة،  وزارة  دع�ت 
ام�س الثالث�اء، المواطني�ن الى 
االلب�ان  منتج�ات  اقتن�اء  ع�دم 
المس�توردة، وفيم�ا بين�ت انها 
تتأث�ر بعملي�ات الخ�زن والنقل، 
طالبت بض�رورة تفعي�ل قانون 
حماي�ة المنت�ج الوطني بفرض 

الضرائب على المنتجات والسلع 
الوافدة المختلفة.

الش�ركة  ع�ام  مدي�ر  وق�ال 
العامة لمنتوجات االلبان التابعة 
زوري,  كاظ�م  ج�واد  لل�وزارة 
ان “االلب�ان المس�توردة تحم�ل 
م�واد كيمياوي�ة تحفظ ش�كلها 
الع�ام لغرض قب�ول تداولها في 
االس�واق بعي�داً ع�ن التداعي�ات 

الس�لبية المحفوف�ة بالمخاط�ر 
التي تؤث�ر على صحة وس�المة 
المس�تهلك اثناء تناولها”، مبينا 
تتأث�ر  االلب�ان  “منتج�ات  ان 
بعمليات الخزن والنقل معاً، وهذا 
يحت�اج الى كلف مادي�ة التتوائم 
وأس�عارها الزهي�دة الت�ي تصل 
الجبن  المس�تهلك الس�يما مادة 
الطري والقش�طة التي التتحمل 

كثي�را من الوقت المقرر خش�ية 
لالس�تهالك  صالحياته�ا  نف�اذ 

البشري”.
“جمي�ع  ان  زوري  وأض�اف 
منتجات الشركة من مادة االلبان 
خاضعة للضوابط المعتمدة لدى 
الجه�از المرك�زي العراقي الذي 
اعطى لكل منتوج خصوصية من 
حيث نفاذ صالحيته ومنها الجبن 

الطري والقش�طة خالل س�بعة 
اي�ام التي تنت�ج بتاثي�ر الحرارة 
الفائقة ب�)140( درجة مئوية”, 
مش�دداً عل�ى ض�رورة “تفعي�ل 
قان�ون حماي�ة المنت�ج الوطني 
بف�رض الضرائب على المنتجات 
والسلع الوافدة المختلفة السيما 
االلبان منها التي تفتقر البس�ط 

معايير السيطرة النوعية”.

     بغداد/المستقبل العراقي

اعلن وزي�ر االعمار واالس�كان طارق 
العام�ة  آش�ور  ش�ركة  ان  الخيكان�ي, 
للمق�اوالت اإلنش�ائية وبإش�راف دائ�رة 
الطرق والجسور التابعتين للوزارة انجزت 
عددا من مش�اريع الطرق والجس�ور في 
عم�وم المحافظات مابين أعم�ال صيانة 

طرق وإنشاء ممرات ثانوية .
“الم�الكات  أن  الخيكان�ي,  وق�ال 
الهندسية والفنية للوزارة أنجزت عددا من 
المشاريع المهمة في محافظتي السماوة 
وذي قار منها إنش�اء الممر الثاني لطريق 
س�ماوة � ناصري�ة بط�ول )49( والممر 
الثان�ي لطري�ق ناصرية � س�ماوة بطول 
41 كم . واوضح  أن جميع “فقرات العمل 
في المش�اريع تم تنفيذها بالكامل بنسب 
انجاز وصلت إلى 100 بالمئة والتي شملت 
تنفيذ األعمال الترابية والقناطر األنبوبية 

والصندوقي�ة وأن ما تبق�ى من العمل هو 
فق�ط تنفي�ذ أعم�ال التخطي�ط ومن بين 
المشاريع التي أنجزتها شركة اشور أيضا 

هو تنفيذ جس�ر الدراجي )فوق الس�كة ( 
ف�ي محافظ�ة الس�ماوة بط�ول )41 ( م 
وهو يقع ضمن طريق س�ماوة � ناصرية 

، ومش�روع صيانة طريق صدر اليوسفية 
القدي�م بطول )6 ( كم حيث ش�مل العمل 
إص�الح المناط�ق المتضررة م�ن التبليط 
القدي�م وذلك م�ن خالل قلعه�ا ومعالجة 
الطري�ق  اكس�اء  ث�م  وم�ن  التش�ققات 
وتنظي�ف األكت�اف الجانبي�ة للطريق من 
الحش�ائش واألدغال”. وأش�ار الوزير الى 
أن “ش�ركة اش�ور تواصل أعمالها بتنفيذ 
طريق الحج البري كربالء � رزازة )الممر 
الثاني ( بطول 45 كم وهو من المش�اريع 
المهم�ة الت�ي تنفذها الش�ركة لما له من 
أهمية اقتصادي�ة تتمثل كونه يعتبر ممرا 
حيوي�ا للمركبات ذات الحم�والت الثقيلة 
الت�ي تنق�ل الم�واد األولي�ة م�ن المقالع 
الموج�ودة على جانبي الطرق ، باإلضافة 
إل�ى دوره الكبي�ر والمباش�ر في تس�هيل 
انس�يابية حركة س�ير المرور أمام قوافل 
الحج�اج المتوج�ه إل�ى الديار المقدس�ة 

ألداء مناسك الحج والعمرة”.

الصناعة تدعو املواطنني اىل عدم اقتناء االلبان املستوردة

    البصرة/المستقبل العراقي

البصرة,ام�س  صح�ة  دائ�رة  اعلن�ت 
الثالثاء, عن فتح لجنة ثانية لفحص النظر 
للمتقدمي�ن عل�ى رخص قي�ادة المركبات 

)اجازات السوق(.
وق�ال مدير العي�ادات الطبية الش�عبية 
في البصرة صالح السعيد, ان “مقر اللجنة 
الثانية س�يكون في الجهة المقابلة لملعب 
الجمهورية وس�ط البصرة، مش�يرا الى ان 
ه�ذه اللجنة س�تعمل على تخفي�ف الزخم 
الحاص�ل من قبل المتقدمي�ن على اجازات 

السوق.
وأض�اف الس�عيد ان مديري�ة العيادات 

الطبية الشعبية ستقوم بافتتاح لجنة اخرى 
خالل فترة شهر في قضاء القرنة  لتخفيف 
العب�ئ على اهال�ي ش�مالي المحافظة، ال 
فتا الى ان هن�اك مقترحا ايضا لفتح لجنة 

رابعة في قضاء الزبير.

    بغداد/المستقبل العراقي

أك�دت وزارة النقل، امس الثالثاء، أن 
مشروعي ميناء الفاو والسكك الحديدية 
من أه�م مش�اريع التنمية ف�ي العراق، 
فيما أوضحت أن المشروعين سيسهالن 

عملية انتقال البضائع وبكلفة أقل.
وقال الوكي�ل الفني لل�وزارة بنكين 
ريكان�ي، إن “مش�روعي مين�اء الف�او 
والس�كك الحديدي�ة يعتب�ران م�ن أهم 
بع�د  الع�راق  ف�ي  التنمي�ة  مش�اريع 
الطاق�ة الكهربائية والم�اء”، مؤكدا أن 
“المشروعين شريانان س�يبثان الحياة 
االقتصادي�ة في جميع الم�دن العراقية 

وجميع دول الجوار”.
وأض�اف ريكاني، أن “المش�روعين 
م�ن ش�أنهما إنع�اش حرك�ة البضائع 
واألش�خاص وتس�هيل حركة النقل من 
مدينة ألخ�رى ومن دولة ألخرى، فضال 
ع�ن تس�هيل عملي�ة انتق�ال البضائ�ع 

وسرعتها وبكلفة أقل”.
وكان�ت وزارة النقل، أعلنت في وقت 
سابق أن الوزارة انتهت بشكل كامل من 
تصاميم ل� 16 مش�روع س�كك حديدية 
تربط م�دن العراق بدول الج�وار، مبينا 
أن كلفة الكيل��و مت���ر الواحد من هذا 
المش��روع يت���راوح بي�ن 20 الى 25 

مليون دوالر.

البرصة تفتتح مراكز جديدة لفحص املتقدمني 
عىل اجازات السوق

النقل: ميناء الفاو والسكك احلديدية أهم 
مرشوعني للتنمية يف العراق

االعامر تنجز عددًا من مشاريع الطرق واجلسور 
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الكثريون يف بالدي العربية باتوا ال يثقون بالسياس�ة 
والسياسيني يف كل عالقاتهم مع قضية بناء األوطان 
ألن كل ما يحصل من خراب وحروب واقتتال يدل عىل 
هذا املعنى بصدق، كما أن قس�ماً مهماً من الجمهور 
العربي الذي يسعى اىل العيش الكريم أصبح يدرك أن 
عالم السياسة اجتهد يف السنوات والعقود السابقة يف 
مسألتني حيويتني: كيف يمكن السيطرة عىل املجتمع 
لضم�ان بقاء الس�لطة؟ وكي�ف يمكن نه�ب املوارد 
العام�ة رغ�م أن هذه امل�وارد هي مل�ك للمجتمعات 

االنسانية ولها دور يف تنمية نوعية حياتها؟.
برصاحة، السياس�ة والسياس�يون يف بالدي العربية 
ال يزال�ون ال يؤمن�ون بأن العمل الس�يايس يمكن أن 
يكون عبارة عن مستوى متقدم للغاية من مستويات 
عش�ق األوط�ان ال س�يما السياس�يني املوجودين يف 

دوائر القرار واملسؤولية العليا.
بعيداً عن املثالية،  كنا نحلم بأش�ياء جميلة ألوطاننا 
ونح�ن ش�باب صغار وكن�ا نعل�م أن تحقي�ق هذه 
األح�الم العظيم�ة للمجتم�ع يتطل�ب من�ا الوصول 
اىل دائ�رة القيادة والقرار والتأثري التي ستس�مح لنا 
بوض�ع الخط�ط والوس�ائل لبن�اء س�عادة األوطان 
ورخائها وبالتأكيد كان سياسيون كثريون يحلمون 
األح�الم ذاتها لكنه�م عندما وصل�وا اىل دائرة القرار 
ل�م يحقق�وا أحالمهم يف عش�ق الوطن بل س�عوا اىل 

أحالمهم الخاصة الضيقة.
كن�ت أتح�دث م�ع أصدق�اء مقرب�ني ح�ول حاجة 
السياس�ة والسياس�يني اىل م�دارس خاصة يف بالدي 
العربية تعلمهم العش�ق الرومان�ي يف حب األوطان 
ب�دالً من ق�راءة نظري�ات ماركس ولين�ني وأنجلس 
الت�ي  االيديولوجي�ة  السياس�ية  الجماع�ات  وكل 
تالعب�ت بمصري أوطانها وعرضتها اىل كل هذا التعثر 

والدمار.
بالفع�ل، هن�اك جمه�ور واس�ع وعري�ض يف بالدي 
العربي�ة، بات يش�عر بامللل والضج�ر عندما يتحدث 
سياس�يون وقادة عن الش�عارات الوطنية، فعش�ق 
األوط�ان ال يحت�اج اىل ش�عارات بل اىل ط�رق فعالة 

نربهن فيها بأننا عاشقون لهذا الوطن.
يعني العشق الروماني لألوطان، أن لنا هدفا محددا 
كسياسيني وهو سعادة ورخاء مجتمعاتنا ألنه ليس 
مطلوباً أن نسعى اىل اقناع الناس بإيديولوجيا معنية 
يج�ب ان يدافع�وا عنه�ا ولي�س املطل�وب أن ندرس 
أبناءن�ا التعاري�ف الخاص�ة بالوطني�ة والعالقة مع 
الوطن ولذل�ك كل أدبيات أحزابنا السياس�ية ال تزال 
تخل�و من عب�ارة س�عادة األوطان وكيفية عش�قها 

بطريقة صحيحة.
يف املفه�وم الديمقراط�ي، يمكن للعش�ق الروماني 
لألوطان أن يقنعنا بشكل عميل بمشاركة الرشكاء يف 
الحكم والتخيل عن السلطة بطريقة سلسة والتعاون 
مع املعارضة واالصغاء لها، كما يمكن لهذا العشق أن 
يلهمنا بأن األوطان يجب أن تدار من دون اس�تحواذ 

وكراهية.
يف عش�ق األوطان، س�يقتنع الكثري من السياس�يني 
بأن نجاحهم مرهون بمالمح السعادة املرسومة عىل 
وجوه الب�رش يف الطرقات واألحياء واملدن واألقضية، 
كما أن معنى هذا العشق هو أن نبني هذا الوطن ألنه 
امل�كان الوحيد الذي يمكن أن نعيش فيه وهو خيارنا 
الوحي�د.ويف العش�ق الروماني لألوطان، س�يختار 
السياس�يون الوط�ن دائم�اً ومصلحت�ه وس�المته 
ومص�ريه الجمي�ل والس�عيد عندم�ا يخ�ريون ب�ني 
الس�لطة وبني الوطن، بني املكسب من السلطة وبني 
املجتمع، ب�ني الكريس الذي يجلس�ون عليه وبني أن 

يناموا عىل تراب وطن سالم وآمن وسعيد.
ببس��اطة ش�ديدة، يف عش��قنا الروماني للوطن، 
نرى ان هذا الوطن أهم بكثري من مصالحنا ورغباتنا 
وكل حس�اباتنا وكل انفعاالتن�ا وكل ايديولوجياتن�ا 
وحت�ى كل كراماتنا املزيفة الت�ي يمكن أن نقنع بها 
أنفس�نا لنقات�ل اآلخرين م�ن أخوتنا باس�م الدفاع 
ع�ن الوطن لكن�ه يف الحقيقة هو دفاع عن الس�لطة 
ومكاس�بها ومتعه�ا. ويف ه�ذا العش�ق الرومان�ي 
لألوط�ان، لي�س هن�اك م�كان لالس�تبداد والقم�ع 
والتخوين، فكلنا وطنيون ومواطنون ولكل واحد منا 
دوره يف بناء الوطن وس�عادته، فالعاشق ال يقتل وال 
يبطش وال ييء لآلخ�ر وال يتآمر ألن هذه الصفات 

هي صفات السياسيني غري العاشقني.

با�سل حممد

عشق األوطان
أرغُب أن أعي�د عىل حرضاتكم القليل من تأريخ اإلس��الم 
ف�� عند بداية الدعوة النبوية الرشيفة أتحد العرب وتأمروا 
ع�ىل قتل النبي محم�د صل الله عليه واله وس�لم وجمعوا 
م�ن كل قبيل�ة فرداً لكي يضي�ع دمُه الطاهر ب�ني القبائل 
وكان�ت الوقفة العظيمة من قبل األمام عيل أبن أبي طالب 
علي�ه الس�الم أبن عم الرس�ول محمد صل الل�ه علية واله 
وس�لم حالت دون ذلك بعد أن ن�ام عىل فراش النبي األكرم 
محمد صل الله عليه واله وسلم .. وبعد ذلك أتحد العرب يف 
معرك�ة الخندق واىل يومنا هذا ما أتح�د العرب أال وكان يف 
أتحاده�م قتل وظالم وتهج�ري ... اىل جانب ذلك لقد تعلمنا 
ودرس�نا يف مدارسكم يا حكام العرب أن العرب أخوًة تحت 
ش�عار ) أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة ( الم نتعلم يف 
مدارس�كم أن ب�الد العرب أوطاننا وأن الع�رب إخواننا وأن 
واق�ع هذا الش�عار ) أم�ة عربية نائم�ة ذات رذالة دائمة ( 
نع�م ف� لقد صنعها أل س�عود بدوالراتهم م�ن أرذل الدول 

ف�� نحن ن�رى الي�وم أتحاد الع�رب ضد أنفس�هم وقصف 
الش�عب اليمني العربي األصل هذا الشعب الذي يمثل شبة 
الجزيرة العربي�ة أصل القبائل العربي�ة بينما تلك إرسائيل 
ت�رح وتمرح يف فلس�طني املحتلة منُذ الس�تني س�نة وال 
أحد يطال�ب يف حريتهم وال تجرأ الع�رب واتحدوا وقصفوا 
تل أبي�ب بل العكس أتخ�ذوا من إرسائيل حليف�ٌة لهم ضد 
الش�عوب العربي�ة واىل جانب ذل�ك لقد أعم�ت دوالرات أل 
س�عود بعض حكام الع�رب املرتزقة نعم أنه�م مرتزقة أل 
سعود ف� أل سعود يسريونهم حسب ما يشتهون ويزجون 
به�م ملقاتلة إخوانه�م العرب .. وه�ذا ما ألت الي�ِه ثورات 

الربيع العربي ويف الواقع هي ثورات الخريف العربي ثورات 
القتل والتهجري والدم�ار والظالم هذه الثورات التي قامت 
بدوالرات أل سعود ومزقت الصف العربي ومزقت الشعوب 
العربية والوحدة الوطنية ف� لقد دمرت دوالرات أل س�عود 
الوط�ن العربي ون�رشت التعصب الفكري واإلس�المي عرب 
دع�م وتمويل وأس�ناد التنظيمات املتطرفة م�ن ) القاعدة 
و داعش ( ونرشهم داخل الش�عوب العربية وقتل اخوانهم 
العرب وتهجريهم ونرش الظالم واإلس�اءة اىل اإلس�الم دين 
املس�اواة والرحمة .. ونحن نشهد اليوم عىل قيام أل سعود 
تحالفه�م املزعوم واملدعوم بدوالراتهم ومرتزقتهم وقصف 

إخوانهم من الش�عب اليمني العرب�ي األصل ... ونحن نرى 
اليوم تسلط أل س�عود ف� عندما نتطلع عىل الربوتوكوالت 
الدولي�ة واملحلية نقف عند بعض النق�اط املهمة ومنها ال 
يج�وز ألي ملك أو رئيس دولة أو تحت أي مس�مى كان أن 
يخرج م�ن القمة املنعقدة وخاصتاً عن�د القاء أمني القمة 
املنعقدة كلمة ُ ف� شاهدنا امللك السعودي يخرج من القمة 
العربية املنعقدة وعند القاء أمني الجامعة العربية كلمُة واىل 
جانب ذلك يقوم املرتزقة مرتزقة أل سعود الرئيس املرصي 
بتودي�ع ومصافحة امللك الس�عودي نعم ه�م هؤالء حكام 
الربيع العربي حكام الدوالرات لقد طمروا هيبتنا ونكس�وا 
رؤوسنا ... وحقيقة تحالف أل سعود ومرتزقتهم حرباً عىل 
الش�عب اليمني وس�الًم مع إرسائيل ) أذا صنعاُء تش�كونا 
ف�� كلنا يمُن ( يا حكام وطغاة العرب س�وف يأتيكم يوماً 
ما وتعدمون يف األزقة والش�وارع ألن الظل�م ال يدوم ولكل 

ظالم نهاية ...

 بالل حنويت �لركابي

باحتادهم قصفوا اليمن

�سادق نا�سر

ال يمكن تجاهل الدور الذي لعبته كوبا يف قارة أمريكا الالتينية وجزء كبري من العالم، فقد 
كانت واحدة من القالع التحررية والثورية يف العالم وأس�همت بش�كل كبري يف إحياء مثل 
الحرية لدى العديد من الش�عوب، كان بعض األقطار العربية يف قلب هذه املعادلة .ارتبط 
اس�م كوب�ا بقائدها الفذ فيدل كاس�رو الذي واجه الغطرس�ة األمريكية يف خمس�ينات 
وس�تينات القرن امل�ايض، وقاد دولة تع�د واحدة من أه�م الدول وأكثرها تأث�رياً يف قارة 
أمريكا الجنوبية، وساهم يف وضع بالده عىل خريطة العالم الثالث وسخرت كل إمكاناتها 
لتأسيس دولة ذات بنية صلبة ملواجهة السياسة األمريكية .وساعد كوبا يف صنع تاريخها 
وجود االتحاد الس�وفييتي ال�ذي كان يخوض هو اآلخر حرباً باردة م�ع الواليات املتحدة 
والغ�رب، حيث كان للدعم الس�وفييتي األثر الكبري يف صمود كوبا، وه�و الدعم الذي كاد 
أن يفج�ر حرب�اً عاملية ثالث�ة يف القضية املعروف�ة ب "أزمة الصواريخ" ع�ام 1962 بعد 
عامني تقريباً من محاولة فاش�لة قامت بها أمريكا إلسقاط نظام الرئيس الكوبي فيدل 
كاس�رو، واملعروفة ب "ح�رب خليج الخنازي�ر" .كان األمريكيون يخططون إلس�قاط 
نظام كاس�رو واس�تخدموا لذل�ك املعارضة الكوبي�ة لديهم، إال أن الكوبي�ني تمكنوا من 
تغيري املعادلة ملصلحتهم وكس�بوا املعركة التي كانت بداية لعمليات فاش�لة أخرى لغزو 
كوب�ا .اليوم وبعد أكثر من س�تة عقود يعيد األمريكيون النظ�ر يف عالقاتهم بكوبا، وقبل 
يومني التقى الرئيس باراك أوباما يف بنما الرئيس الكوبي راؤول كاس�رو، ش�قيق القائد 
التاريخي فيدل كاس�رو، وذلك بعد أن تغريت الكثري من املعادالت السياسية والعسكرية 
يف ه�ذه املنطق�ة .أدرك األمريكيون أنهم ليس�وا قادرين عىل إس�قاط نظ�ام له جذوره 
الش�عبية القوية؛ فعىل الرغم من أن كوبا تعد بلداً فقرياً مقارنة بالواليات املتحدة وحتى 
بدول أخرى يف القارة األمريكية، إال أنها تمكنت من صنع تاريخ خاص بها، وكان النظام 
الكوبي نداً ألمريكا، التي حاولت خالل س�نوات كثرية تغيري النظام وإس�قاطه بوس�ائل 
مختلفة، لعل أبرزها اس�تغالل املعارض�ة الكوبية املتواجدة يف الواليات املتحدة، باإلضافة 
إىل الحصار االقتصادي ووضعها يف قائمة الدول الداعمة لإلرهاب .نجحت كوبا يف مجاالت 
عدي�دة، لعل أبرزه�ا الطب، التعليم والرياض�ة، وصنع الكوبي�ون تاريخهم الخاص بهم 
وتأثر العديد من الش�عوب الحرة بالفكر الكوبي القائم عىل رفض االستعباد الذي حملته 
الدول االس�تعمارية لدول وش�عوب كثرية .قدمت كوبا نموذجاً راقياً لعالم ثالث مختلف، 
ونجح�ت يف تقديم نفس�ها للعالم باعتبارها قلعة صامدة يف وج�ه املخططات األمريكية 

التي كانت والتزال ترغب يف تركيع شعوب العالم واالنقياد لسياستها .

انقىض أكثر من أس�بوعني عىل عاصفة الحزم، التي يقوم 
به�ا التحالف العرشي بقيادة اململكة العربية الس�عودية، 
وبنك األهداف املنش�ودة انتهى؛ ويتجدد يوميا، حسب ما 
تدليه من معلومات، طائرات االس�تطالع األمريكية، التي 
تج�وب اليمن ش�ماال وجنوب�ا، والزاَل القصُف مس�تمراً، 
بمعدل 120 طلعة جوية يومياً، كما يقول العميد العسريي 
املتحدث باس�م العاصفة، الهدف املعلن من العملية عودة 

الرشعية للرئيس عبد ربه منصور هادي. 
اليمنيون عاش�وا لقرون بمذهبيهما الش�افعي والزيدي، 
والحكم الزي�دي لليمن الحديث بدأ س�نة 1635م، حينما 
بس�ط القاس�م بني محم�د القاس�م نفوذه ع�ىل اليمن، 
وك�ون اململكة القاس�مية بعد طرد العثماني�ني منها، ثم 
ع�ادوا ليكونوا اململكة الثانية املتوكلية س�نة1915، التي 
أُطيح بها س�نه 1970، بحرب الثمان سنوات، وبمساعدة 
جم�ال عبد النارص لصاحب االنقالب عبدالله الس�الل، ب� 
70 ألف جندي مرصي ق�ىض منهم 15 ألف، بينما دعمت 

السعودية مملكة املتوكلية إىل آخر يوم من حياتها.

الي�وم تغريت املواق�ف، وأصب�َح األُخ عدواً، وب�اَت رشيُك 
األمِس خصماً، وصارت السعودية عدواً للحوثيني وصالح 
معا، مثلما كانت إمرباطورية فارس، وشاه إيران "رشطي 
الخليج"، صديق السعوديني باألمس، أضحت الجمهورية 
اإلسالمية يف إيران العدو األول بدال من "إرسائيل"، يف نظر 
بعض الس�عوديني، الذين تحكمهم مبادئ اإلس�الم أسوة 

باإليرانيني..!
ترصيحات املرش�د اإليراني الس�يد عيل خامنئي األخرية، 
أخذت طاب�ع التهديد، أكثر منها للتهدئة، وزامنها وصول 
سفينتني حربيتني إيرانيتني إىل املنطقة القريبة من ميناء 
ع�دن وب�اب املن�دب، غايتها املعلن�ة حماي�ة املضيق من 

هجمات القراصنة، اآلتية من سواحل الصومال املجاورة.
أنص�اُر الل�ِه الحوثي�ون يتقدم�ون ع�ىل األرض يومي�اً، 
وتستس�لُم املدن والبلدات أمامهم، بمعاونة بقايا الجيش 
املوايل للرئيس الس�ابق عيل عبدالله صالح وقبائل املناطق 
املس�اندة لهما، أما املدافعوَن فهم القبائل املنضوية تحت 
ح�زب التجمع اليمن�ي لإلصالح، ذات األصول املتش�ددة، 
وتنظيم قاع�دة الجهاد يف اليمن، الذي أصبح اآلن "أنصار 
الرشيع�ة" وال�ذي تبن�ى تفجري مس�اجد صنع�اء، وراَح 

ضحيتها 124 مصليا.
عاصف�ة الح�زم ال ُيع�رف مت�ى تنتهي - أو مت�ى تحقق 
أهدافه�ا، كم�ا أن بع�ض أعض�اء التحالف العش�اري ال 

يعل�م  بها، إال من خالل املش�اهد التي أظهرها التلفزيون 
الس�عودي، ولق�اء أن�ف امللك س�لمان مع أن�وف املهنئني 
بإنط�الق العاصفة، يف وق�ت متأخر من اللي�ل، أما خيار 
الح�رب الربي�ة يف الوق�ت الح�ارض فبعيد، نظ�را لخذالن 
النارص من مرص- تركيا- باكستان، وضعف القوة الربية 

للجيش السعودي.
مفت�ي الس�عودية وج�د حال للحرم�ة الت�ي كان يتبناها 
س�ابقا، للتجني�د اإلجب�اري، من خ�الل مراجع�ة تاريخ 
معرك�ة مؤت�ه، كم�ا نق�ل عن�ه..!، واآلن أفت�ى بحاللها 
ووجوبها، ألن اململكة وبالد اإلس�الم تمر بمرحلة صعبة، 

واألعداء يربصون بها الرشور.
تبقى األيام القادمة هي من تقرر كيف س�يكون املش�هد 
برمته؟ فهل أن عاصفة الحزم س�رفع أنف الس�عودية؟، 
لتناف�س ع�ىل املرك�ز األق�وى يف املنطق�ة، من خ�الل ما 
يتبعه�ا من هجوم بري ق�ادم، يقض مضاجع أنصار الله 
الحوثي�ني، أو أن اليمنيني س�يمرغون أنف الس�عودية يف 

الراب، كما قالها املرشد اإليراني.

باقر �لعر�قي

 أنف السعودية بني احلزم والتمريغ..!

بينما نعي�ش عواصف من العذاب، ونطع�م أعمارنا أياما 
بنكه�ة الحزن، يأخذنا االعتياد عىل ذلك، فال ننتبه ألبنائنا 

وهم يتلوثون بمشاهد املوت ولغة الخراب.
من�ذ عقود كث�رية، تتوارث الحي�اة العراقي�ة حروبا، فلم 
نس�مع نحن أي�ام طفولتنا، س�وى أحادي�ث أمهاتنا عن 

قلقهن عىل آبائنا وأخوتنا من املوت. 
لم نسمع سوى أخبار الشهداء والضحايا والقتىل، وكانت 
صور املعركة التي تبث عرب تلفزيون العراق آنذاك، واحدة 
من مش�اهد ربيع أعمارنا، لغة الح�رب حارضة يف البيت 
والش�ارع، ويف املدرس�ة كان درس الوطني�ة عب�ارة ع�ن 

مقاتل وحرب وقائد رضورة!. 
وعندما كربنا مع الحروب لم نس�تطع إنهاءها، بل دخلنا 
يف أخ�رى أعتى، وها نحن نورث لصغارن�ا ما ورثناه من 

اآلباء.

س�يقول الجمي�ع أن الواق�ع ف�رض ذل�ك، وأن ال س�بيل 
إلبع�اد الطفل عن تأثره بالواق�ع اليومي امليلء بكل هذه 
املش�كالت، لكنني أقول: ه�ل نملك س�عيا فعليا لصناعة 
ثقاف�ة خاصة بالطف�ل؟، هل يوج�د مثل ه�ذا الهم لدى 

مؤسساتنا املعنية؟ 
ما هي الس�راتيجية التي تتبناها الدول�ة لحماية ذهنية 
الطف�ل وذائقته من كل ما يمأل محيطه من خراب وعنف 
وإسفاف؟، هل فكرت الدولة بإنشاء قناة فضائية خاصة 
ب�ه، ومدعومة بنخب مثقفة واكاديمية تس�عى لتقويمه 

وحمايت�ه لتس�هم بب�ث املفاهي�م االنس�انية املرجوة يف 
شخصيته؟ وماذا عن سعي الجهات التعليمية والربوية؟، 
أين هي القنوات املعني�ة بتحفيز ودعم وإظهار الطاقات 
املبدع�ة ب�ني االطفال؟، وم�اذا ع�ن االبت�كار يف املدارس 
االبتدائية؟، وأين هي اس�اليب دعمه وما هي؟، وماذا عن 
دور النش�اط املدريس؟ هل اس�تطاع ان يخ�رج لنا طفال 
مبتك�را، فنان�ا، أديبا؟، هل يمكن  له�ذه الدائرة ان تقول 
بأنها اس�همت بدعم وش�هرة طفل موهوب؟، وإن فعلت 
ذلك، فهل يتناس�ب فعلها، مع كم املواهب العراقية؟ ماذا 

عن دعم الدولة ألساليب االبتكار العلمي والفني يف هذا
 املجال؟. 

كي�ف يمكن أن تس�هم النخ�ب املثقفة يف الب�الد بصناعة 
خط�اب حقيقي قادر عىل تأهيل الطف�ل ملرحلة املراهقة 
والش�باب ال س�يما وان الطفولة هي املعني األول  لذاكرة 
اإلنسان ووعيه وتشكل ش�خصيته؟ ثمة سبل كثرية عىل 
الدول�ة اتباعها لنرش هذه الثقافة، وهي س�بل لم تحقق 
الدول�ة منه�ا ش�يئا، فال مس�ارح خاص�ة بالطف�ل، وال 
مس�ابقات ألدب الطفل وفنه، أما غي�اب الدروس املعنية 
بالف�ن واملوس�يقى يف امل�دارس، ف�كأن الحدي�ث فيه أمر 

مستحيل ، وهذه إحدى غرائب الواقع ومآسيه . 
نحتاج وس�ائل يمكن من خاللها لف�ت انتباه الطفل عن 
مشاهد املوت والعنف املتكررة يف محيطه ؟ وسائل تسهم 

بإبعاده عن لغة الش�ارع العنيفة التي تس�ور حياته.

�سالح ح�سن �ل�سيالوي 
طفولة بنكهة احلروب

فوؤ�د ح�سون

تـــاريخ يليـــق بكــوبــــا



 
تعترف ب�أن الدموع صنعت منها امرأة قوية... 
النجمة نبيلة عبيد التي تعود إلى الساحة الفنية 
 The Star »من خ�ال برنام�ج »نجمة الع�رب
وترأس لجنة تحكيمه، تحدثت إلينا عن تفاصيل 
وأس�رار كثيرة تتعلّق بهذه التجربة، وكش�فت 
المتس�ابقات،  بع�ض  عل�ى  انفعاله�ا  س�بب 
والمعايي�ر التي تختار على أساس�ها المواهب 
لاس�تمرار ف�ي البرنام�ج، كم�ا تتكل�م على 
موقفها من تقديم قصة حياتها على الشاشة، 
ورأيها في ما فعلته إلهام شاهين، وغيرها من 

االعترافات في هذا الحوار.
- ُع�دِت إلى الس�احة الفنية م�ن خال برنامج 
»نجم�ة الع�رب« The Star، فما س�بب الغياب 

طوال الفترة الماضية؟ 
بعد تقديمي مسلسل »العمة نور« ومشاركتي 
ف�ي بطولة الج�زء الثان�ي من مسلس�ل »كيد 
النس�ا« تلقيت العدي�د من الع�روض الدرامية 
والسينمائية، لكنها لم تجذبني، فأنا لن أشارك 
في أي عمل فني لمجرد التواجد على الس�احة 
الفنية، ول�ن أقدم دوراً ال يضي�ف إلى رصيدي 
الفن�ي أو يقّل قيمًة وأهمي�ًة عما قدمته طوال 
الس�نوات الماضية، لذلك فضلت االنتظار حتى 
ُعرض�ت عل�يَّ فك�رة برنامج »نجم�ة العرب« 

والتي تحّمست لها كثيراً.
- وم�ا س�بب 

هذه الحماسة؟
رغبت�ي في خ�وض تجربة ُمختلف�ة كانت من 
األس�باب الرئيس�ية الت�ي حّمس�تني للجلوس 
على كرس�ي تحكيم هذا البرنام�ج، باإلضافة 
إلى حرصي على مس�اعدة المواهب الحقيقية 
وتقدي�م جي�ل جدي�د م�ن الفنان�ات، خاص�ًة 
الت�ي  المواه�ب  اكتش�اف  أن جمي�ع برام�ج 
ُقدم�ت خال الفترة الماضي�ة كانت تهدف إلى 
اكتش�اف مواهب ف�ي مجال الغن�اء ولم يهتم 
أحد بالتمثيل، لذلك أنا سعيدة بكوني أول فنانة 

تهتم باكتشاف مواهب تمثيلية.
خ�ال  واجهت�ك  الت�ي  الصعوب�ات  وم�ا   -

التصوير؟
الس�فر إل�ى أكث�ر م�ن دول�ة عربي�ة أصابني 
باإلره�اق، لكن التجرب�ة كانت تس�تحق مني 
ب�ذل هذا الجه�د الكبير، فأنا س�افرت إلى دبي 
والمغ�رب وتونس ولبن�ان... ألنني رفضت أن 
يكون البرنام�ج محلياً يقتص�ر على المواهب 
المصرية فقط، وفّضلت أن يكون على مستوى 

كل الدول العربية.
- م�ا المعايي�ر الت�ي تختاري�ن على أساس�ها 
المتسابقات لكي يتأهلن إلى المراحل النهائية 

في البرنامج؟
هن�اك أكثر م�ن معي�ار أخت�ار على أساس�ها 
المتسابقات ليتأهلن إلى المراحل المقبلة، لكن 
المعي�ار الرئيس�ي هو الموهبة با أدنى ش�ك، 
ثم الص�وت الجيد والتمتع بمق�دار من الجمال 
واللباق�ة، باإلضاف�ة إل�ى قدرته�ا على 

اإلبداع دائماً.
- كي�ف كانت ردود األفعال التي 
وصلت�ك بعد عرض الحلقات 

األولى من البرنامج؟
أريد أن أكشف في البداية 
قب�ل  ش�عوري  ع�ن 

ع�رض البرنامج، فأن�ا كنت خائفة وش�عرت 
بالرعب الشديد من ردود أفعال الجمهور، فهي 
تجربة جديدة بالنسبة إلّي، ولذلك كان الشعور 
هذه الم�رة ُمختلفاً. ففي كل عمل أش�ارك في 
بطولته أشعر بالخوف تجاه ردود األفعال، لكن 
ه�ذه المرة كان الخوف ش�ديداً للغاية، والحمد 
لل�ه اطم�أن قلبي بعد ع�رض الحلق�ة األولى، 
ألنه�ا خرج�ت بش�كل ُممي�ز ونال�ت إعج�اب 
جمهوري، وشعرُت بنجاح البرنامج من خال 
ك�ّم المكالمات التي تلقيتها م�ن أصدقائي في 
الوس�طين الفن�ي واإلعامي، وقد عب�روا لي 
عن إعجابهم الش�ديد بفك�رة البرنامج، لكنني 
ال أنس�ى مكالمة الفنانة مديحة يس�ري والتي 
كان�ت من أوائ�ل الفنانين الذي�ن حرصوا على 
تهنئت�ي، كم�ا كان�ت حريص�ة على مش�اهدة 
الحلق�ة األول�ى بالكام�ل رغ�م مرضه�ا وقت 

عرض البرنامج.
- ه�ل صحي�ح أن البرنامج يبح�ث عن خليفة 

لك؟
بالطبع ال، وال أعرف سبب انتشار هذا االعتقاد 
الخاطئ ل�دى البع�ض، فالبرنام�ج يهدف إلى 
اكتشاف فتاة تمتلك موهبة حقيقية في مجال 
التمثي�ل وق�ادرة على أن تكون نجم�ة العرب، 
فأن�ا غير مؤمن�ة بفك�رة وجود فنانة تش�به 
األخرى، وال بد من أن يكون لكل شخص يدخل 

هذا المجال أسلوبه الخاص به.
- البع�ض ي�رى أن نجم�ة العرب ال ب�د من أن 

تكون مصرية، فما تعليقك؟
بصراح�ة أرفض ه�ذه اآلراء، لكنني في الوقت 
نفس�ه ُمتفهم�ة وجهة نظ�ر أصحابه�ا، فهم 
كان�وا يعتق�دون أنن�ي أبح�ث ع�ن خليفة لي 
ولذل�ك ال بد من أن تكون مصرية، لكن هذا غير 
صحيح. فخال سفري إلى لبنان ودبي وتونس 
اكتشفت مواهب حقيقية ومتسابقات قادرات 

على حمل لقب »نجمة العرب«.
وبمناس�بة الحدي�ث ع�ن ه�ذا األم�ر، أؤكد أن 
اعتم�اد البرنام�ج عل�ى اكتش�اف مواهب من 
جمي�ع أنح�اء الوطن العربي ولي�س من مصر 
فق�ط، م�ن األس�باب القوي�ة التي حّمس�تني 

لخوض هذه التجربة.
- م�اذا ُيمث�ل ل�ك لق�ب »نجمة مص�ر األولى« 

والذي حملته لسنوات طويلة؟
ه�ذا اللقب كان هدية من جمهوري ولم أمنحه 
لنفس�ي. فنج�اح األف�ام الت�ي ش�اركت في 
بطولتها وتقديم أدوار تركت بصمة في تاريخ 
الس�ينما دفع�ا الكثير لمنحي ه�ذا اللقب الذي 
كان بمثابة طاق�ة إيجابية في حياتي تمنحني 
القدرة على االس�تمرار وتقدي�م أفضل ما لديَّ 

دائماً.
- لم�اذا ل�م ن�َر أي فنانة تحمل ه�ذا اللقب من 

بعدك؟
الظروف التي نعيش�ها هي س�بب اختفاء هذا 
اللق�ب، فنحن نش�هد حال�ة حرب ف�ي الوقت 
الحال�ي واألوض�اع غير مس�تقرة ف�ي مصر، 
وبالتال�ي ه�ذا األم�ر أث�ر ف�ي الس�ينما وفي 
القضايا التي تتناولها، فهدف السينما اآلن هو 
اس�تعادة نش�اطها ومكانتها من جديد، ولذلك 
ليس�ت هناك فرصة لظه�ور ممثلة تحمل لقب 
»نجمة مصر األولى«، فالظروف الصعبة أقوى 

منا جميعاً.
- َمن ِمن الفنانات الجديدات جذبت انتباهك؟

ال أريد اإلجابة عن هذا السؤال، ألنني فنانة وال 
يحق ل�ي تقويم غيري، وأعتق�د أن النقاد أكثر 

قدرة مني على اإلجابة عن هذا السؤال.
- ت�رّددت أخب�ار كثي�رة ع�ن تقديم مسلس�ل 

يتناول قصة حياتك، فهل هذا صحيح؟
كام ف�ارغ، فأن�ا أرف�ض تقدي�م عم�ل فني، 
سواء أكان س�ينمائياً أم درامياً، يتناول حياتي 
الخاص�ة، وال أتمنى أن ُيقدم هذا العمل س�واء 
في حياتي أو بعد وفاتي، وسبب رفضي يرجع 
إلى س�وء أعمال الس�ير الذاتية التي ُقدمت في 
الفت�رة األخيرة وكانت دون المس�توى في ما 

عدا مسلسلي »أم كلثوم« و »أسمهان«.
- بعد س�نوات طويلة ف�ي التمثيل، ما مميزات 

هذا المجال؟
حب الجمهور أكبر ميزة ونعمة من الله سبحانه 
وتعالى أش�كره عليها يومياً، فإحساس�ي بأن 
هن�اك مايين األش�خاص الذي�ن يحبونني من 
دون مصلح�ة ويعش�قون ما أقدم�ه من أفام 
ومسلسات إحساس رائع ال ُيمكن وصفه، وال 

يشعر به سوى الفنان الناجح فقط.
- ما أقرب أعمالك إلى قلبك؟

جميع األفام والمسلس�ات التي ش�اركت في 
بطولتها لها مكانة في قلبي، لكن فيلم »رابعة 
العدوية« ه�و األقرب وله مكان�ة خاصة جداً، 
ليس فقط ألنه أول عمل س�ينمائي خضت من 
خاله أولى بطوالتي الُمطلقة، لكن ألنه ال يزال 
يحظى بنسبة مشاهدة كبيرة كلما ُعرض على 

القنوات الفضائية.
- هل هناك أفام أو مسلسات ندمت عليها؟

بصراح�ة ال، لس�بب واحد وهو أنن�ي لم أوافق 
ط�وال الس�نوات الماضية على المش�اركة في 

بطولة أي عمل فني إال بعد تفكير طويل.
سر النجاح 

ليس سراً واحداً، بل هناك أسباب كثيرة مّكنتني 
من تحقي�ق النجاح وجعل الجمه�ور يمنحني 
لق�ب »نجمة مصر األولى«. أهم هذه األس�رار 
الح�ب، فأنا وقعت ف�ي حب التمثي�ل من دون 
انتظ�ار ُمقاب�ل، وتفرغت له س�نوات طويلة، 
وكنت ُمخلصة له وتعامل�ت مع كل فيلم قمت 

ببطولته بجدية شديدة.
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حالة من الجدل أثيرت على مواقع التواصل االجتماعي، بعد انتش�ار صور زعم البعض 
أنها لزوجات الس�لطان سليمان ولوالدته وابنه، حيث كانت هذه الصور صادمة؛ حيث 
ظ�ن الكثيرون أن زوجات الس�لطان س�ليمان وأفراد أس�رته يتش�ابهون ف�ي الجمال 
واألناقة التي ظهر بها أبطال المسلس�ل التركي "حريم الس�لطان" والمسلسل العربي 

"سرايا عابدين".
هذه الصور القت العديد من التعليقات الساخرة؛ بسبب عدم تمتع النساء الاتي ظهرن 
به�ا بالجمال، بل كانوا أش�به بالرجال كم�ا وصفهن البع�ض، إال أن البعض اآلخر أكد 
أنه�ا صورة مزيفة؛ مؤكداً أن التصوير الفوتوغراف�ي لم يكن متواجداً بهذا العصر، بل 

ونشروا صوراً مرسومة للسلطان سليمان وعائلته.
الجدير بالذكر أن الفنانة نيللي كريم؛ التي تش�ارك في بطولة "س�رايا عابدين" نشرت 
الص�ور التي صدم�ت الكثير؛ عبر حس�ابها على موق�ع فيس بوك، وعب�رت أيضاً عن 

دهشتها وكتبت: "يا لهوي.. مين دول".

أج�رى الفن�ان عادل إم�ام مداخلة هاتفي�ة مع أحد 
البرام�ج التي اس�تضافت ابنه محمد ام�ام والفنان 
الكومي�دي الش�اب علي ربي�ع للكام ع�ن فيلمهما 
كابتن مص�ر لكن عادل فاجأ الجميع وهو يقول عن 

علي ربيع : "ده واد عبيط أوي على فكرة".
وبعدها تس�اءل كثيرون كيف يقول عادل هذا الكام 
عن ممثل ناش�ئ؟ إال أن علي ربيع نفسه سارع عبر 
صفحت�ه على في�س بوك ليؤك�د اأن الفن�ان الكبير 
ع�ادل إم�ام كان يمزح في المداخل�ة وأن عاقته به 
طيبة بدليل أنه يش�اركه في مسلسله الجديد "أستاذ 
ورئيس قس�م". يذكر أن علي ربيع لفت األنظار إليه 

من خال مسرحية "تياترومصر".

جنات تتألق يف حفل »ستيال دي ماري«
 تألق�ت المطرب�ة المغربية جنات في االحتف�ال بعيد الربيع، حيث ارتدت فس�تان قصير أبيض 
منق�وش بورود بلوني األحمر والبرتقالي، وتاج ورود على رأس�ها، وق�د أقيم الحفل في قرية 

"ستيا دي ماري" في العين السخنة.

 

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد
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�سر
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اسامء خلدهتا االغاين البغدادية
 م�ن المع�روف ان االغني�ة البغدادي�ة تلغ�ي 
المس�افة بينها  وبين موضوعه�ا .. وذلك عن 
طري�ق مخاطبة الن�اس بلغة تلقائي�ة .. ومن 
بين ه�ذه االغاني التي تنطب�ق عليها مثل هذه 
االوص�اف تولد اغنية الموس�م .. تل�ك االغنية  
الت�ي لها ش�هود .. واش�خاص حقيقيين .. او 
اش�خاص معنويين .. وهي دائما تحكي قصة 

.. او تدور  حول قصة .. او تشهد على قصة ..
والذي يرجع مثل تلك االغاني البغدادية القديمة 
يجد نفس�ه امام )دفاتر للنف�وس( .. وكمثال 
على ذلك ذلك الشخص الذي رددت اسمه احدى 

االغاني وهو )صبري( !!.
ترى من هو صبري هذا ؟!!.

والواقع ان ذلك االسم الذي جاءت به االغنية .. 

قد  يكون )عدنان( او اسما اخر .. ولكن الشاعر  
اختار اس�م )صبري( من بين )دفاتر النفوس( 

لكي يخلد  في نلك االغنية الشهيرة :
" الله  يخلي صبري � صندوق اميني البصرة " 
علما بان صبري افندي كشخص ليس مشهورا 

.. لكن االغنية هي التي جعلته مشهورا .
وكذا الحال بالنس�بة الس�م )ليلى( التي خلدت 

اسمها االغنية المعروفة :
" يقول�ون ليلى في الع�راق مريضة � اال ليتني 
كنت الطبيب المداويا" علما ان )ليلى العراقية( 
هي مجرد صورة ادبية من نس�ج  خيال شاعر 

من الشعراء !!.
وك�ذا الحال بالنس�بة لاس�ماء االخ�رى التي 
وردت  في العديد من االغاني البغدادية القديمة 

مثل :
" جواد جواد مسيبي � انت سبيت اهل الهوى � 
عجب انت ما تنس�بي ؟ " و " احميد يا مصايب 
الل�ه" و )يا كهوت�ك  عزاوي( وغيره�ا الكثير 

والكثير من االسماء !!.
وال�ذي وددت قول�ه : لم�اذا اختف�ت مثل تلك 

االسماء من قائمة اغانينا الجديدة ؟!.

اس�تقبلت المطربة اللبنانية اليسا الربيع بالحفل الذي اقامته 
مس�اء امس االول  في فندق الماس�ة التابع للقوات المسلحة 
بالقاهرة.اليسا ارتدت فستان باللون االخضر طويل وحاز على 
اعجاب الحضور الذي أس�تقبل المطرب وائل جسار قبل صعود 

اليس�ا على المسرح.واستطاعت اليس�ا ان تتغلب علي احزانها 
بعدم�ا دخلت في حالة حزن ش�ديدة بعد وف�اة الفنان اللبناني 
عص�ام بري�دي، ال�ذي نعته عب�ر حس�ابها على موق�ع تويتر، 

وقدمت التعازي إلى أسرته.

إليسا تستقبل الربيع يف مرص 
بالفستان األخرض

نبيلة عبيد: دموعي صنعت مني امرأة قوية



بع�د غياب اس�تمر ألكثر من عش�ر س�نوات، عاد 
اإلعالمي ممدوح موس�ى إلى الشاش�ة من جديد 
ببرنام�ج »المفاج�أة«، الذي يقدمه على شاش�ة 
mbc مصر، لكن عودته ش�هدت خالفاً بينه وبين 
عمرو دي�اب، الذي قّرر رفع دع�وى قضائية ضد 
برنامجه، لعدم اس�تئذانه في استخدام الفيديوات 

التي ظهر بها.
اإلعالمي ممدوح موسى تحّدث إلينا عن أزمته مع 
عم�رو، والمفاجآت التي يكش�فها في برنامجه، 
ونوع العالقة بينه وبين الزعيم عادل إمام وأنغام 
ومي�ادة الحن�اوي، والهدي�ة الت�ي أرس�لتها إليه 
لطيف�ة، ورأيه في عودة ش�يرين عبدالوهاب إلى 
التمثي�ل، والمقارن�ة التي تحدث دائم�اً بين تامر 

حسني وعمرو دياب.
- م�ا س�بب غياب�ك ألكثر من عش�ر س�نوات عن 

الساحة اإلعالمية؟
ابتعادي من الس�احة لم يكن بإرادتي، والمس�ألة 
ب�دأت عندما ترك�ت التلفزيون المص�ري لحدوث 
بعض الخالفات بيني وبين المسؤولين عن إدارته 
حين�ذاك، بعده�ا مررت بظ�روف عائلي�ة صعبة 
اس�تمرت ألكثر من أرب�ع س�نوات أجبرتني على 

الغياب طوال تلك الفترة.
- وهل أّثر هذا الغياب في عالقتك بالنجوم؟

عالقت�ي بالنج�وم لم تنش�أ عل�ى مب�دأ العمل أو 
المصلحة المتبادلة حتى تتأثر بغيابي عن شاش�ة 
التلفزيون، بل هي قائمة في األساس على الصداقة 
التي وصلت م�ع الكثيرين ومنهم إلى حد األخّوة، 
ولذلك كن�ا وما زلنا على تواص�ل دائم، وبارك لي 
الكثيرون برنامجي، ولمس�ت إحساسهم الصادق 
تجاه�ي، ومنه�م المطرب�ة الرائعة لطيف�ة التي 
قامت بتسجيل إحدى أغنيات عمرو دياب بصوتها 
وأرسلت إلّي الفيديو كهدية للبرنامج، ومصطفى 
قمر الذي أبدى اس�تعداده لعمل مجموعة حلقات 

في البرنامج.
- وكيف جاءتك فكرة برنامج »المفاجأة«؟

أعّد لهذا البرنامج منذ أكثر من خمسة عشر عاماً، 
فهو ل�م يكن وليد اللحظة،إذ كنت أس�افر إلى كل 
دول العالم مع النجوم وأقوم بتصويرهم بنفسي 
ف�ي حياته�م الطبيعية ألقدم إلى الجمهور ش�يئاً 

مختلفاً لم يشاهده من قبل في أي برنامج فني.
وهن�اك أج�زاء م�ن تل�ك الفيدي�وات عرضت في 
برامجي الس�ابقة، لكنني كنت أحتفظ بفيديوات 
أخرى لنفسي، ألنه كان لديَّ حلم أن أقدم برنامجاً 
يع�رض الجان�ب اآلخر م�ن حياة الفن�ان وُيظهر 
تفاصيل مس�يرته ومعاناته للوصول إلى الشهرة 
والنجومية، وأسعى من خالل البرنامج إلى تقريب 
الفنان من جمهوره من خالل التركيز على مواطن 
القوة ف�ي حياة النجم، وتقديم أس�رار وحكايات 
تتعلّق بحياته الخاصة والمهنية وتفاجئ محبيه، 
ومن هن�ا جاء اختياري الس�م البرنام�ج الذي ال 
يعتبر عنواناً تش�ويقياً كما يظ�ن البعض، بل هو 

االسم األنسب لطبيعة البرنامج.
- ه�ل كنت تتوّق�ع ردود األفع�ال اإليجابية على 

البرنامج؟

لم أتوقع نس�ب المش�اهدة التي حازها البرنامج 
منذ حلقته األولى، وأثناء التجهيزات كنت أش�عر 
بتوت�ر وخوف كبيرين وكأن�ه أول برنامج أقّدمه 
عل�ى الشاش�ة. ورغم س�عادتي ب�ردود األفعال، 
ما زلت أش�عر بالقل�ق، ألن إقب�ال الجمهور على 
أكب�ر  مس�ؤولية  يحّملن�ي  البرنام�ج  مش�اهدة 
ويجعلن�ي أصر على تقديم األفض�ل في الحلقات 
المقبلة. وأعد الجمهور بأنه سيشاهد كل نجومه 
على مس�توى العالم العربي كله، بشكل لم يرهم 
به من قبل، وسيعيش معهم أحداثهم اليومية من 

خالل برنامجي.
- بمج�رد ع�رض التنويهات الخاص�ة بالبرنامج 
والت�ي أعلنت فيه�ا البداية بحلق�ات عمرو دياب، 
صدر بيان من مكتبه اإلعالمي يؤكد أنه سيقاضيك 
ويقاضي القناة ألنه لم يتم اس�تئذانه لعرض تلك 

الحلقات في برنامج تلفزيوني، فما تعليقك؟
ما حدث كان مفاجأة بالنسبة إلّي ولم أكن أتوّقعه 
أب�داً. وفي هذا الوق�ت، كنت منش�غالً بالتحضير 
لع�رض الحلق�ة األول�ى م�ن البرنام�ج، وعلمت 
بالخب�ر عبر اتص�ال الكثي�ر م�ن الصحافيين بي 
للوق�وف على حقيقة األمر، لكنني كنت أؤكد لهم 
أنه ل�م يصلني أي إن�ذار بوق�ف البرنامج، وحتى 
اآلن ل�م يحدث ذل�ك، والدليل أننا مس�تمرون في 
ع�رض البرنامج من دون مش�كلة، وكل ما حدث 
أن القن�اة تلّقت إنذاراً بوق�ف العرض، لكنها رّدت 
على ذلك بأنني منتج البرنامج والمسؤول الوحيد 

عن أي شيء يتعلّق به.

- ه�ل ترى أن برنام�ج »المفاجأة« أثر س�لباً في 
عالقة الصداقة بينك وبين عمرو دياب؟

ال يمك�ن أن يؤث�ر أي ش�يء في عالقت�ي بعمرو، 
ومتأكد أنها ستستمر بالقوة والصالبة نفسهما، 
وكل م�ا ح�دث س�يزول مع م�رور الوق�ت، ألننا 
نتعامل على أننا ش�قيقان ولسنا صديقين فقط، 
والخ�الف يمك�ن أن يحدث بي�ن أي طرفين، لكن 
طالما هناك ذكريات ومواقف عدة جمعتنا، فال بد 
من أن يم�ّر الخالف وكأنه لم يك�ن، وما حدث لم 
يش�عرني بالغضب بل بالحزن على عمرو نفسه، 

وخفت أن يؤث�ر ذلك في عالقته بجمهوره الذي 
أبدى إعجابه بما عرض في البرنامج.

- من أقرب أصدقائك في الوسط الفني؟
الزعي�م ع�ادل إم�ام م�ن أق�رب أصدقائي، 
وبدأت عالقتنا منذ زمن بعيد وقبل أن يرزق 
بابنه محمد، وهو من أقرب الش�خصيات 
إل�ى قلبي وأفخر دائم�اً بأنني عرفته عن 
قرب، ألن�ه فنان عظيم ظل متربعاً على 
القم�ة ألكثر من خمس�ين عام�اً، وهو 
أيضاً م�ن الفنانين الذي�ن أحتفظ لهم 
بفيديوات نادرة جداً قمُت بتصويرها 
ف�ي العدي�د م�ن األماكن الت�ي كان 
يزورها، وأتمنى أن أقدم شيئاً يوازي 
قدره وتاريخه الكبير، ويكون تكريماً 
بس�يطاً مني لهذا الفنان الذي شّرف 
مصر في العديد من المحافل الدولية.
أيض�اً عالقت�ي بأنغ�ام جي�دة ج�داً 

وممتدة منذ كان عمرها س�تة عشر عاماً، وكنت 
حينها صديق�اً لوالده�ا ونتقابل دائم�اً وتعّرفت 
إليها، وهي فنانة تمتلك إحساس�اً ال نلمس�ه لدى 
أي مطرب�ة أخ�رى، وكذل�ك س�ميرة س�عيد التي 
تعلم�ت الحب م�ن أغنياتها وقدمت له�ا أكثر من 
ست حلقات في برامجي السابقة، وهي من أجمل 
وأق�رب الحلق�ات الى قلب�ي، ألنها تتعام�ل أمام 
الكاميرا ببساطة وال تتصنع أو تغير في أسلوبها، 
كما أن مش�اعرها الرقيقة هي الت�ي تقودها في 
مس�يرتها، أيض�اً مي�ادة الحن�اوي أح�رص على 
التواص�ل معه�ا بش�كل يوم�ي لالطمئن�ان إليها 

ومعرفة كل جديد في حياتها.
- وم�ا ن�وع العالق�ة بين�ك وبي�ن ش�يرين عب�د 

الوهاب؟
ش�يرين تعتبر من أقرب أصدقائ�ي، وأفخر دائماً 
بأنني كنت س�بباً في تعري�ف الجمهور بها، وذلك 
بظهورها في برنامجي »ش�ارع النجوم« قبل أن 
تقدم أغنية »آه يا ليل« التي اشتهرت بها، وألبومها 
األخير »أن�ا كتير« نال إعجابي وأعتبره من أفضل 
ألبوماته�ا على مدار مش�وارها الفن�ي، وأدعمها 
حالي�اً في ق�رار عودتها إل�ى التمثي�ل وتقديمها 
مسلسل »طريقي« في رمضان المقبل وأتوّقع أن 

تقدم عمالً محترماً ومميزاً.
- هل تفكر في دخول مجال التمثيل؟

من�ذ أن ظه�رت على الس�احة اإلعالمي�ة وهناك 
العدي�د م�ن العروض الت�ي قّدمت لي للمش�اركة 
بأعمال فنية، س�واء أفالم أو مسلس�الت، لكنني 
دائم�اً أرف�ض ذلك، ألنن�ي أعش�ق التخصص وال 
أريد المجازفة بما حّققته من نجاحات، كما أنني 
راٍض ومقتن�ع بكوني مذيع�اً، وال أريد أن أتطرق 
إل�ى منطقة أخ�رى يمكن أن أفش�ل فيها وتكون 
نقطة س�وداء في مش�واري المهني، ل�ذا أرفض 

دخول مجال التمثيل نهائياً.

تنتهي قريبًا من تصوير فيلم من ظهر راجل
 

القاه�رة: وافق�ت الفنانة رانيا يوس�ف على بطولة الفيلم الس�ينمائي الجديد "ش�د أجزاء" مع 
الفن�ان محمد رمضان والمنتج أحمد الس�بكي. فيما تنتظر اس�تكمال فري�ق العمل خالل األيام 
المقبل�ة تمهي�داً إلنطالق التصوي�ر قريباً خاصًة وأن الفيلم مرش�ح للعرض خالل موس�م عيد 

الفطر المقبل.
هذا وتقوم "يوسف" راهناً بتصوير دورها الذي أوشك على اإلنتهاء في فيلم "من ظهر 

راجل" مع الفنان آسر ياسين والمنتج أحمد السبكي المقرر عرضه قريباً، فيما تصّور 
دورها في مسلسل "أرض النعام" المقرر عرضه خالل رمضان المقبل.
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القاه�رة: ُتط�ل الفنانة نهال عنبر على الشاش�ة ألول مرة 
كمذيعة من خالل برنامجها الجديد "عنبر الستات" المقرر 
عرضه م�ع إنطالق بث قناة "العاصم�ة" الجديدة يوم 25 
أبريل)نيس�ان( الجاري. وينتمي البرنامج لنوعية البرامج 
اإلجتماعية اإلنسانية الذي تتطرق من خالله إلى المشاكل 
الت�ي تواج�ه المجتمع المص�ري باإلضاف�ة لمعالجة عدد 
من الحاالت اإلنس�انية م�ن المحتاجين وح�االت اإلدمان 
للش�باب.هذا وصّورت "عنبر" عدداً م�ن حلقات البرنامج 
بالفعل تمهيداً لعرضه�ا، فيما لم تحدد المحطة ما إذا كان 
البرنامج س�ُيعرض مرًة أو مرتين أس�بوعياً على شاشتها 
خاص�ًة مع وج�ود عدد م�ن الحلقات المس�جلة والتي تم 

االنتهاء منها. 

قال�ت النجم�ة صوفيا لورين :"ف�ي صغري لم يكن لنا كأس�رة قدرة 
مالي�ة كبيرة ، فقد ترك وال�دي العائلة وذهبت م�ع والدتي الى روما 
وحاول�ت أن أجد عمالً هناك ألس�اند العائل�ة وكان أول عمل حصلت 
علي�ه ك�«extra« في فيلم »Quo Vadis« وعملت في عدة أفالم أخرى 
 Vittoro De »ال�ى أن قابل�ت المخ�رج العالمي »فيتوري�و دي س�يكا
Sica وهو الذي حقاً دفعني وس�اعدني وقد كبرت بمساعدته لي وقد 
أمضي�ت معه في العمل مدة عش�رين عاماً من حيات�ي وأنا مدينة له 

بذلك".
وأضافت لورين في حديثها لمجلة "الموعد" مع الزميل جورج دوس 
:"نش�أت وقت الحرب العالمي�ة الثانية وكنا فق�راء ودواعي الحرب 
جعلت حياتنا صعبة للغاية الى أن تمكنت من الحصول على عدة ادوار 

في أفالم مختلفة وقد عملت أفالماً كثيرة".

نع�ت الفنانة س�يمون على حس�ابها بموقع 
التواصل االجتماعي "فيس بوك"، والدها الذي 
توفي منذ 24 عاما في يوم ش�م النسيم عقب 
تناوله سمكة فس�يخ فاسدة. وقالت سيمون 
"م�ن ٢٤ س�نة وف�ي ي�وم ش�م النس�يم زي 
النهاردة كان بابا الله يرحمه مشغل أغنياتي) 
كعادت�ه ( دايم�ا، وبص�وت عال�ي وفرح�ان 
وس�عيد جدا وحضرنا جميع أنواع األس�ماك 
من فس�يخ وملوحة وس�ردين ورنجة وماما 
في المطبخ تجهز وال ت�أكل وأخي )مرحوم( 
م�ن أكل هذه األش�ياء وال يحب رائحتها فترك 

البيت". 

مي عز الدين : جسمي أصبح ضعيفا بسبب التوتر
 

بعثت الفنانة مي عز الدين رس�الة ش�كر إلى المذيعة هند رضا بس�بب النصائح التي تعطيها لها 
بإستمرار بضرورة الحفاظ على صحتها و تناول الفاكهة و الخضروات المفيدة .

وكتبت عبر حس�ابها على موقع إنستجرام :" بشكرك يا هند رضا انك فكرتيني بضرورة اني آكل 
فاكهة كان بقالي س�نين مبعملش كدة و فعال اليومين دول مع الش�غل الكتير و ضعف جس�مي 
بس�بب الش�غل و التوتر ، حافظوا علي أكل الفاكهة يا جماعة بجد مهمة" .و تواصل مي عزالدين 
تصوير مش�اهدها بمسلس�ل " حالة عشق " و الذي تخوض من خالله س�باق الدراما الرمضاني 

الُمقبل .

اسامء خلدهتا االغاين البغدادية
 م�ن المع�روف ان االغني�ة البغدادي�ة تلغ�ي 
المس�افة بينها  وبين موضوعه�ا .. وذلك عن 
طري�ق مخاطبة الن�اس بلغة تلقائي�ة .. ومن 
بين ه�ذه االغاني التي تنطب�ق عليها مثل هذه 
االوص�اف تولد اغنية الموس�م .. تل�ك االغنية  
الت�ي لها ش�هود .. واش�خاص حقيقيين .. او 
اش�خاص معنويين .. وهي دائما تحكي قصة 

.. او تدور  حول قصة .. او تشهد على قصة ..
والذي يرجع مثل تلك االغاني البغدادية القديمة 
يجد نفس�ه امام )دفاتر للنف�وس( .. وكمثال 
على ذلك ذلك الشخص الذي رددت اسمه احدى 

االغاني وهو )صبري( !!.
ترى من هو صبري هذا ؟!!.

والواقع ان ذلك االسم الذي جاءت به االغنية .. 

قد  يكون )عدنان( او اسما اخر .. ولكن الشاعر  
اختار اس�م )صبري( من بين )دفاتر النفوس( 

لكي يخلد  في نلك االغنية الشهيرة :
" الله  يخلي صبري � صندوق اميني البصرة " 
علما بان صبري افندي كشخص ليس مشهورا 

.. لكن االغنية هي التي جعلته مشهورا .
وكذا الحال بالنس�بة الس�م )ليلى( التي خلدت 

اسمها االغنية المعروفة :
" يقول�ون ليلى في الع�راق مريضة � اال ليتني 
كنت الطبيب المداويا" علما ان )ليلى العراقية( 
هي مجرد صورة ادبية من نس�ج  خيال شاعر 

من الشعراء !!.
وك�ذا الحال بالنس�بة لالس�ماء االخ�رى التي 
وردت  في العديد من االغاني البغدادية القديمة 

مثل :
" جواد جواد مسيبي � انت سبيت اهل الهوى � 
عجب انت ما تنس�بي ؟ " و " احميد يا مصايب 
الل�ه" و )يا كهوت�ك  عزاوي( وغيره�ا الكثير 

والكثير من االسماء !!.
وال�ذي وددت قول�ه : لم�اذا اختف�ت مثل تلك 

االسماء من قائمة اغانينا الجديدة ؟!.

ممدوح موسى: عمرو دياب ال جيرؤ عىل التحّدث معي وإدارة أعامله فاشلة

يش�هد س�باق دراما رمض�ان الق�ادم، تزاحم كبي�ر من النج�وم العرب، 
للفنانين المصريين، حيث يش�ارك عدد كبير منهم فى الماراثون الدرامي 
المقب�ل، بل وس�يظهر بعضهم فى أكثر من مسلس�ل. وفى ه�ذا التقرير 

نرصد اهم مسلسالت الفنانين العرب.
"مريم" :

قررت هيفاء وهبي المش�اركة ف�ي الدراما الرمضانية القادمة من خالل 
مسلس�ل "مريم" ويش�اركها البطولة خالد النبوي وريه�ام عبد الغفور 

وحسن حسني، وهو من إخراج محمد علي.
"بعد البداية" و"مشاعر حائرة" و"ظرف أسود" :

تخ�وض الفنان�ة التونس�ية درة س�باق الدرام�ا الرمضاني�ة، من خالل 
مسلس�الت "بع�د البداي�ة" م�ع ط�ارق لطف�ى وخال�د س�ليم و فاروق 
الفيش�اوى وروجين�ا ولقاء الخميس�ى ومحم�ود الجن�دى، ومن تأليف 
عمرو سمير عاطف، وإخراج أحمد خالد. كما تشارك في "مشاعر حائرة 
" م�ع رجاء الج�داوي وأحمد فلوكس، ومن تألي�ف باهر دويدار وإخراج 
حسين ش�وكت. وايضا "ظرف اسود" مع عمرو يوسف وصالح عبدالله 

وإنجي المقدم، ومن تأليف أيمن مدحت وإخراج أحمد مدحت.
"شهر زاد" :

تخوض نيكول س�ابا س�باق الدراما الرمضانية من خالل المش�اركة في 
بطول�ة مسلس�لي وهما "أل�ف ليلة وليلة" مع ش�ريف منير واس�ر يس 

ونورهان وسناء شافع.
"نصيبي وقسمتك" :

يش�ارك فى بطول�ة المسلس�ل اللبناني�ة نيكول س�ابا والتونس�ية درة 
واألردنية مى س�ليم، بجانب مجموعة من النجوم المصريين منهم هانى 
سالمة وريهام عبد الغفور وشيرى عادل وريهام حجاج، وهو من تأليف 

عمرو ياسين. 
"رشيد عارف أسرار" :

تعاقدت الفنانة اللبنانية نور على المش�اركة في بطولة هذا المسلس�ل، 
والتي تتعاون من خالله مع أحمد رزق وأحمد صفوت والعمل، من تأليف 

حسام صبري وإخراج موسى عيسى.

"العهد":
تش�ارك الفنانة األردنية صبا مبارك 
والس�ورية كندة علوش ف�ي بطولة 

مسلس�ل "العه�د"، م�ع نخب�ة م�ن 
الفناني�ن المصريين منهم غ�ادة عادل 

وآسر ياسين وآيتن عامر، وهو من تأليف 
محمد أمين راضي وإخراج خالد ميري.

"تحت السيطرة" :
يخ�وض الفنان التونس�ي ظاف�ر العابدين س�باق الدراما 

الرمضان�ي من خالل المش�اركة في بطولة هذا المسلس�ل، مع 
النجم�ة نيلل�ى كريم ومحم�د فراج ونس�رين أمين وجيه�ان فاضل 
وهانى ع�ادل وهانى خليفة، وم�ن تأليف السيناريس�ت مريم نعوم 

ومن إخراج تامر محسن.
"أريد رجالً" :

وهو من بطولة االردني اياد نصار، والفنان التونسى ظافر العابدين، 
ويشاركهما البطولة أحمد عبد العزيز ولقاء سويدان وميرنا المهندس 
وسهير المرشدى، ومن تأليف شهيرة سالم، ومحمد مصطفى ومن 

إنتاج صباح اإلخوان، ويناقش العمل مشاكل الحب والزواج .
"حارة اليهود":

وه�و من بطولة اياد نصار، ويش�ارك فى بطولت�ه مجموعة كبيرة من 
الفنانين منهم منة ش�لبى وريهام عبد الغفور، ومن تأليف مدحت العدل 

وإخراج محمد جمال العدل.
"من الجاني" :

المسلس�ل بطول�ة اياد نصار، وم�ن اخراج أحمد خالد موس�ى في أولى 
التج�ارب اإلخراجية فى مجال الدراما التليفزيونية، ويعرض المسلس�ل 
حلق�ة واحدة أس�بوعًيا يوم الخميس من كل أس�بوع وعددها 13 حلقة، 
وهى حلقات منفصلة، ويناقش المسلس�ل فى كل حلقة قضية مختلفة، 
ويحق�ق فى قضية جنائية معينة، حيث تدور أح�داث العمل حول جرائم 

مختلفة. 

النجوم العرب يزامحون املرصيني يف دراما رمضان 2015



مزيج بين الموهبة والحس األخالقي
مع وف�اة الروائ�ي األلمان�ي توماس مان ع�ام 1955 
والش�اعر األلمان�ي برتولت بريخت ع�ام 1965 انتهى 
عهد هام من تاريخ األدب األلماني في القرن العشرين. 
ومقارن�ة بهما، لم يكن غونت�ر غراس )1927-2015( 
أعظ�م م�ن كت�ب باأللماني�ة في عص�ره، ولكن�ه كان 
أب�رز وأوعى الش�هود الش�عريين والسياس�يين عليه. 
عاش االثنان عصرا اس�تفحلت فيه األسئلة الوجودية، 
وعدم اإلجابة عليها إجابة ش�افية. غ�راس وحده قّدم 
اإلجابات، مذكرا األلمان أن منتصف القرن كان بمثابة 
عهد م�ن الرعب.وبمواهب�ه األدبية وحس�ه األخالقي 
خاض اهتياج الحرب العالمية الثانية حين تجّند في سن 
السابعة عش�رة -والرفض وقتذاك كان معناه الموت- 
في س�الح الطيران األلماني، فشهد كيف “كان الموتى 
يدفن�ون موتاهم”. لم يدِر أحد بدوره في الحرب إال بعد 
أن جاهر بكلمات تقطر ألما بمشاركته فيها قبل صدور 
س�يرته الذاتية “تقش�ير البصل”، “إن صمتي طيلة كل 
هذه الس�نوات هو أحد األس�باب التي دعتني إلى كتابة 

هذا الكتاب، كان ال بّد أن أكشف أخيرا الحقيقة”.

الوجه المنسي من التاريخ
لم تك�ن الرواية األلمانية قبل غراس ق�د ثّبتت أقدامها 
ف�ي الواقعي�ة األوروبي�ة، إذ األلمان س�بقهم اإلنكليز 
والفرنسيون بعدة سنوات، والواقعية كما نعرفها على 
يد ديكينز تلكأت في االنتقال إلى ألمانيا. اضطلع غراس 
بمهم�ة تطويرها، ونال نوبل عام 1999 ألن “حكاياته 
الرمزي�ة الس�وداء العابث�ة تصور الوجه المنس�ي من 
التاري�خ”.وال عجب، فقد تجّذر على يده األدب األلماني 
ف�ي القرن العش�رين من خ�الل تجليات ع�دة، أبرزها 
رواي�ة “طبل�ة الصفي�ح” )1959(، ن�ص أصي�ل الفح 
يعّب�ر ع�ن الواقعي�ة الس�حرية وهو يكش�ف عن مكر 
النازية التي تس�لقت ظهر المجتم�ع األلماني وأكتافه 
ث�م خنقت�ه خنقا.يرفض بطلها أوس�كار أن ينش�أ في 
عال�م من االنحالل األخالقي، وفي مش�اهد له وصفها 
أحد النق�اد بأنها “لوحة لبيكاس�و”، يلطم جيال كامال 
وه�و يهجو م�ن أغرتهم األف�كار النازية، مث�ل والدْي 
غراس.انتقص بعض النقاد من قيمة الرواية لدرجة أن 
أحدهم وصمها “باإلباحية التجديفية”. ومع ذلك نالت 

تقديرا س�ينمائيا بعد أن اس�تلهم منها المخرج فولكر 
ش�لوندورف فيلما فاز بالس�عفة الذهبية في مهرجان 
كان وجائ�زة األوس�كار ألفض�ل فيل�م أجنبي.وبه�ذه 
الرواية أرسى غراس دعائم مفهوم الواقعية السحرية، 
مرس�خا اله�دف منه�ا، أال وه�و القب�ض عل�ى اتحاد 
األضداد، اتحاد قد يتراءى متناقضا في الظاهر، يس�بر 
التناقض�ات القطبية كالحياة والم�وت، أو الماضي ما 
قبل االس�تعماري في مقابل الحاضر ما بعد الصناعي. 
وش�أنه ش�أن مواقف غراس، كثيرا ما يتس�م أسلوبه 
بوجهتْي نظر متعارضتي�ن، تعتمد إحداهما على رؤية 
عقالنية للواقع والثانية على قبول الخوارق باعتبار كّل 

منهما حقيقة معتادة مجّردة من الخيال.

الفضائل األخالقية
طالما انجذب غراس إلى الس�وريالية غير أن أدبه يغلب 
عليه حس أخالقي حثه على رس�م ش�خصيات تجس�د 
العفة المسيحية. وهنا يتراجع منظور التطور الروحي 
عند غ�راس خلف سلس�لة م�ن المغامرات في س�ياق 
“الكارث�ة تلو الكارثة”. فهو ال يمارس األخالق بدعوى 
التف�وق وال يلَ�ّوح بتصريحات مباش�رة تلّم�ع القيم. 

وبدي�ال ع�ن الغائية المتعم�دة، يلعب الح�ظ والصدفة 
دورهما ف�ي هذا األدب، لتت�وارى النش�وة الدينية في 
سبيل مجرد البقاء على قيد الحياة. وحين يقبل بالفعل 
الخالص، يهرع في صورة إغراء للجسد أو نصرة لقضية 
الشيطان.ومثله مثل تش�ارلز ديكينز وجيمس جويس 
وضع غراس مسقط رأسه، مدينة دانتزغ، نصب عينيه، 
وفي مركز مخيلته الشعرية. وأجمل ما كتبه يستحضر 
ذكريات المدينة ويحتفي بها. ثمة إحساس ما بالتقوى 
يربطه بها، ش�واطئها وس�كانها وصراعاتها القومية 
المميت�ة. وإيقاع اللحن الحزين التي يغنيه راوي رواية 
“طبلة الصفيح” من أجل المدينة يبّين الهوس بالمكان 
الذي يدفع نثر غراس.بينما توحي بعض قصائد غراس 
بأن�ه، بعد نج�اح “ثالثية دانتزغ”، ش�عر ب�أن المجاز 
خسر بعض حريته في التعبير عن هذا التوتر الطفولي 
المنطلق من األحكام األخالقية الذي رأيناه في الثالثية. 
وتأثي�ر أدب كاف�كا ذي المغزى األخالقي الش�ائع في 
كتابات�ه واض�ح تمام الوضوح، إنه إرث أوس�كار بطل 
روايته األش�هر الذي س�ّرب الوعي بال�ذات إلى المجال 
االجتماع�ي. كان غراس قد وّطد أقدامه الش�عرية قبل 
نجاحه منقطع النظير في كتابة الرواية.ال تخفى على 

أحد مواق�ف غراس السياس�ية؛ دعا أهل بل�ده إلى نبذ 
التعصب والش�مولية، وكان من أشد المؤلفين األلمان 
الذين عادوا إسرائيل واستنكروا مرارا عنصريتها. ذكر 
ف�ي إح�دى حواراته أنها “ق�وة نووي�ة ال تخضع ألية 
رقاب�ة، متجاهل�ة العديد من ق�رارات األم�م المتحدة. 
تس�رق األرض منذ س�نوات وتهّج�ر أصحابها، وتنظر 
إليه�م باعتبارهم بش�را م�ن الدرج�ة الثانية”.لم يعبأ 
وال ش�ك حين منعته إس�رائيل من دخ�ول أراضيها في 
خط�وة طفولي�ة ع�ام 2012 بعد أن كت�ب قصيدة “ما 
يجب أن يق�ال”، اتهم فيها إس�رائيل بالتخطيط إلبادة 
إيران وتهديد األمن العالمي، متش�ككا في طبيعة دعم 
األلمان إلس�رائيل، ال حكومة، وإنما شعبا.كان غراس 
دائ�م االنتصار لقيم الديمقراطية، وقد وجد في أدبه ما 
يس�تغله في س�بيل هذا الغرض، لم يك�ن دارس النحت 
والرس�م رومانس�يا على أرض الواقع، صرح في أكثر 
من مناس�بة أن األعمال الفنية بمثاب�ة ظاهرة عقيمة 
تاريخيا، مج�ردة من أية نتائج العملي�ة، “وهنا تكمن 

عظمتها”.

رجل التناقضات
وقف غراس في حياته شامخا في وسط ثقافي ألماني ال 
يزال يعاني االستقطاب السياسي واالنقسام الشعري، 
وتميزه يكمن في خطوات حذرة اتخذها في المس�افة 
الواقع�ة بين بريخت وجوتفريد م�ن خالل اضطرابات 
الس�تينات وما بعدها. عّده المراقبون موقفا متوازنا، 
يش�به في الظاهر موقف ش�يموس هيني بعدها بعقد 
من الزمان في إيرلندا الش�مالية، يؤّيد فيه الش�اعر ما 
ال يرضى عنه شفويا في سبيل خدمة القضية الكبرى، 
ولكن غراس كان واعيا بأن الش�عر يص�ّر على احتالل 

منطقة حرة من اإلبداع.
والح�ق أن األدب األلمان�ي اصطب�غ بصبغة سياس�ية 
أش�ّد راديكالية من إيرلندا. وكان رّد فعل غونتر غراس 
على من أصروا على “االلتزام بالقضية” هو أن انخرط 
ف�ي السياس�ة الحزبي�ة ف�ي مس�تهل الس�تينات.وما 
أراده م�ن هذه الزعام�ة المتنامية ه�و “حريته في أن 
يصي�ر مهرجا” ف�ي تناقض تام مع بع�ض تصريحاته 
المتصادمة مع النظام السياس�ي وقته�ا وفي العقود 
التالي�ة. ه�ل كان يتالع�ب بالجانبين؟ وه�ل كان يلجأ 
إلى االس�تعارة حين يوّد توجيه ضربة أقوى سياس�يا، 

ويبادر بالهجوم الشعري حين يحلو له؟

 حيدر عبد الر�ضا 
تأبين المسكوت عنه ومغاليق مقصدية االختالف

بي�ن تابين المس�كوت عن�ه ومقصدية فض�اء االختالف 
, تكم�ن حركة القصي�دة وحيويته�ا المفاهيمي�ة , وكل 
منهما يحث )االخر( ويمهد له كقرين , والذي نقصده هنا 
بالمس�كوت عنه , تحديدا ليس ما ال ت�راه العين – الرائية 
– وما المس�كوت عنه هنا اال جملة من التشكيالت تجمع 
بي�ن مايرويه االخ�ر او العقل االختالف�ي الجمعي , وبين 
م�ا تفرزه )الذاك�رة الرائية( , من هنا يب�دو لنا ان قصائد 
)كريم جخيور ( تش�تغل على هذي�ن المحورين , فيالرغم 
م�ن ان هذي�ن المصدرين يش�كالن ابتداءا وظاه�را ركنا 
للنشاط الشعري الراصد , اال ان استثناء الشاعر هنا يكمن 
في طبيع�ة هذين المحوري�ن او المرتكزي�ن , وتميزهما 
وخصوصيتهم�ا معا . وهي في رأينا تش�ير الى اش�كالية 
الش�عري في ادبنا , بمعنى الكيفية والس�مة لتي تبرز هنا 
, وهي ذات صلة باالبداع والمبدع وسعيه لتشكيل سماته 
, وتحقي�ق نظرن�ه وتعميق وتطوير رؤي�اه للعالم . وهذا 
ايض�ا ما يعط�ي المتلقي المدي�ات المعرفي�ة التي يرتكز 
عليها الش�اعر , سواء بفنه الش�عري او المعرفة الخاصة 
لمشروعية الحياة , اي ان ما يتحقق في القصيدة , حركة 
المخيل�ة والرؤي�ا , مما يحفز هن�ا اللغة الش�عرية لتأخذ 
دورها الواعي في تش�كيل بنيات القصيدة . يعتمد الشاعر 
, في تشكيل قصيدته على محورين – كما ذكرنا – فاالول 
, هو المس�كوت عنه مما يحيط بافعاله , وما يمد احداثه 
وانماطه بالحيوية والحركة والنماء , وهنا يحاول الشاعر 
التعام�ل مع ) المس�كوت عنه ( على نحو اس�تثنائي , اي 
انه يعكس ما يخفيه مقصد االختالف , ويعكس�ه ويحمل 
اليه , تحقيقا لش�عرية السرد والوصف . فمن المالحظ ان 
مكونات المس�كوت عن�ه لدى الش�اعر , دال على مرأيات 

اختالفي�ة كثيرة لكنها , تؤول بتعددهالتترك اثار س�يرها 
. وهي )مس�كوتات( دالة على ظواه�ر وبنيات )فكرية/

اختالفي�ة( خالص�ة, يوث�ق الش�اعر صل�ة القصي�ده بها 
ليعمق دالالتها كالمحطات الموحشة , الحروب , السواد , 
الوطاويط , على المصاطب ينمو االنتظار. وهي تفاصيل 
تعتم�د االش�ارة . فالش�اعر قلم�ا يمنح وصفه وس�رده 
امت�دادا متواليا , بل يوازن في االقتص�اد اللفظي , مكتٍف 
الجمله الش�عرية الى اقصى حد , لكنها تدفع الى تفاصيل 
مخبأه ضمن نس�يجها او مس�مياتها . وهي بالتالي تشير 
الى توصالت فكرية مؤش�را ظواهرا نفسية وواجتماعية 

وسياسية . اي , ثمة احاالت
كامنه في تكشفه هذه ) المسكوتات عنها ( اما في مجال 
االخت�الف في ايقاع وظيفية القصي�ده – كما ذكرنا - انه 
اليعتمد )غائب( فقط , بل يتعدد الفعل الش�عري هنا على 
ش�كل ) راٍو سببي / غائب الغائية ( كان قد روى الظاهرة 
النس�قية واختفى , ثم اخذت عن�ه وامليت على المدون – 
الش�اعر – او انها مدونات متروكة او مكتش�فة س�ياقيا 
معني�ة بالقصد, كالوثيقة او نش�رات الح�رب او [الذهول 
احتراز الفرح ../وتفس�ح الغربان س�وادها ] وهي ايضا 
تش�تغل على محور االحال�ة , وتفتح قصديات متش�عبة 
وممت�دة ف�ي الحي�اة وظواهره�ا , واخرى ه�ي الذاكرة 
اذ تنش�طر ال�ى نمطين هم�ا ذاكرة فردي�ة اي ما يضمره 
)المس�كوت عن�ه( , والذي كثيرا ما يكون مش�اركا داخل 
)فعل الراوي( اي , داخل فعل حركة السرد المنقسمة من 
خ�الل رؤية الجماع�ة , كالش�فاهيات المتناقلة . كل هذه 
االنم�اط من وظائ�ف حركة تش�كيلة ) بني�ة االختالف( 
, حي�ث تدف�ع بالش�اعر المتمركز في خل�ق القصيدة الى 
تفجي�ر هذه الطاقات الكامنه وغي�ر الكامنة , وفتح افاق 
االس�تقراء المعرف�ي داخ�ل ظاه�رة تاثي�رات الموازن�ة 

والتكثيف الش�عري النابع من ذاكرة جدلية ناشطة , وهذا 
لربما يقودنا بدوره الى مس�ألة بدوره الى مس�ألة اخرى 
ف�ي غاي�ة االهمية هي ان ) المس�كوت عنه / االختالف ( 
في ديوان )خارج السواد ( قد جعل من قصائده ذات نفس 
درامي يقوم على حس�البية الوعي بي�ن الذات والمحيط , 
وهو االمر الذي قد جعل القصائد ذات ايقاع متوتر بس�بب 
ه�ذا التنازع : لذلك قلنا ان ) المس�كوت عنه / االختالف ( 
عند الشاعر كريم جخيور في ديوان ) خارج السواد ( يؤدي 
باهداف�ه الوظيفية الب�ارزة , الى ان يك�ون عنصرا بنائيا 

دراميا , بالرغم من السردية العاطفية التي تتواتر متموجة 
ف�ي قصائ�ده – ولعل قراءة خاصة في قصي�دة )آزار امي 
اسود ( تعطينا نموذجا للمسكوت عنه في ديوان ) خارج 
السواد( تكاد ان تكون القصيدة حوارا داخليا يستعيد فيه 
الش�اعر حوارا ثنائيا مع ش�خصية ) العارف ( في وجود 
عدم�ي . غي�ر ان هذا الح�وار الثنائي يكش�ف عن تقاطع 
بين هم الش�اعر الداخلي وه�م )العارف( غير ان القصيدة 
تنكسر في ثلثها االخير فيتحول المونيلوج من االنعطاف 
الباطن�ي المنعطف ال�ى الوعي المدرك لطبيعة االش�ياء . 

وبذل�ك تنتقل القصي�دة في هذا الثلث ال�ى تعليق وجودي 
عاطفي تفسيري, ثم تعود في مقطعها االخير الى حالتها 
االولى االنعطافية . نالح�ظ هنا ايضا ومن على قصيدة ) 
تراجيدي�ا ( من ان حالة المس�كوت عنه يش�تد تتابعه في 
المقاط�ع االنعطافي�ة الداخلية , حي�ث جملة)والغموض 
ارتب�اك االخر ( عل�ى حين تنعدم حالة )المس�كوت عنه ( 
ف�ي باقي المقاطع التفس�يرية , وس�بب ذلك واضح , هو 
ان المقاط�ع االنعطافي�ة تق�وم عل�ى عب�ارات انطباعية 
س�ريعة ذات جمل قصيرة متقطعة متناف�رة بحيث تاتي 
العب�ارة )الغم�وض االرتب�اك االخر( لتك�ون الخيط الذي 
يق�رب االنطباعات الخارجية المتباعدة , ويعطيها داللتها 
االنفعالية . على حين ان المقطع التفس�يري ال يحتاج الى 
حالة ما من توظيف ثيمة المسكوت عنه وال حتى شئ من 

طريقة بنية فضاء االختالف :
من اجل بياض اشد وطأًة

السواد يلوح بالمكوث
الوطاويط مدالة بخيط الخرافة

يناكدها قوس الفضاء
اصابع الغبار

ترتب لقاماتنا
عويال حادا ... ص41

وبمثل هذه النبرة التعليمية , وان تكن ذات طبيعة )اعترافية 
( مباشرة , هي مما يشوب قصائد ديوان الشاعر ويفقدها 
ق�درا من التركيز , بس�بب صيغتها التوضيحية , ومع ذلك 
تظل ميزة )المسكوت عنه /االختالف( هي السمة الفنية 
البارزة في هذا الديوان , كما انها تش�كل مجهودا ش�عريا 
يعبر عن حساس�ية فائقة الداللة عل�ى الدرامة العاطفية 
الوصفي�ة التي توظف من اجلها ) المس�كوت عنه / بنية 

االختالف(.

تأت�ي حامل�ة معه�ا أص�راراً .. غي�ر منس�جم م�ع 
محيطه�ا .. يبدو االمر لها نزهة ومع االخرين يبدو 
كدمة غير مرغوبة .. حينما يكتشف أحدنا أنه يملك 
أشياًء تعود للمجموع فهذا أختالس .. مرة أختالس 

روحي وأخرى كما يقولون مادي ..
ك�ذا الوهن حين يكتس�ح الجس�د .. كم�ا يفعل ذاك 
المسؤول الكبير حين يعالج على حساب الدولة من 

أعراض التهاب اللوزتين ..
ه�م يقولون ُرب ضارة نافعة .. لكن نزلة البرد ليس 

به�ا أحتمال المنفعة النها عبارة عن حمى ورش�ح 
مقيت .. عندما أصبت بها أخر مرة قبل نهاية الشتاء 
لجأت ال�ى االدوية التي اعتقدت أنها مؤثرة .. لكنها 
أستمرت باصرارها الغير منسجم مع جسدي شهراً 

كامال .. كما سيدتنا صاحبة االقمار السوداء .. 
ترى ماقيمة االنس�ان حين ينكمش على بذرة جافة 

..
ألست صاحب المطعم الذي يقع عند مفترق الطريق 

الترابي عن التبليط ..؟ 
تفضلي سيدتي ..

هنا تنزاح االمور نحو سفح متجدد لرغبة االقتناص 
.. م�ا زلت أفكر في أعادة تناول الدواء بدون وصفة 

.. يقال أن كبس�ول االلتهاب له انعكاس�اته الصحية 
لكن صاحبت�ي تتناول علب منه ب�ال توقف رغم ألم 

المفاصل ..
كانت أمي تتدواى بعرق السوس .. وعطابة ساخنة 
تشد بها رأسها الموجوع من ألم ارتفاع ضغط الدم 
.. وف�ي أحس�ن حاالت أب�ي كان يعم�ل الحجامة .. 
لكنهما أبداً لم يحاوال أمتالك شيء يعود لالخرين ..

االم�ور الدائرة بين الضرر والنفع مش�كلة ليس من 
الس�هل حلها .. أنها التكتمل فيه�ا الحلول بل تبقى 
نصفي�ة أو جزئية .. لكنها تبق�ى تلعب على حاالت 

االنهاك في الترصد .. 
النتيجة ش�به النهائي�ة أن ما جرى وم�ا يجري في 

أحتم�االت المك�وث ضمن أط�ر المتوق�ع .. لم يعد 
للرفاهية مكان بسبب الجدل البيزنطي ..

االحتكام ألس�س العالج بالطب الصيني فيه أغتراب 
.. وق�رار بالبح�ث ع�ن منظومة جاه�زة تصب في 
مصلح�ة الدولة الت�ي انهكتها طلبات المس�ؤولين 
اُلكث�ر .. ألن أمتيازاتهم أخالل في الموازين .. وبقاء 

حمى االنفلونزا سارية حتى عند مجيء الصيف .. 
أن�ه أنتح�ار بط�يء .. يبحث ف�ي توري�ث االزمات 
لالجي�ال القادم�ة دون ه�وادة .. لذا رجع�ت تفكر 
بالنك�وص محبط�ة ألن المطع�م لم يعد ل�ه وجود 
.. بس�بب الب�رد الذي ع�اود معه أمراض الش�تاء .. 

فانقضت أجمل المواسم بال فسحة ..

الواقعي السحري يرتجل عن موكب السياسة والشعر

قراءة يف ديوان خارج السواد للشاعر كريم جخيور

مطعم الطريق
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رشفة العار
 

المؤلف: إبراهيم نصرالله.الناشر: الدار العربية للعلوم � بيروت.
' ف�ي هذه الرواية يكثف الكات�ب كل خبراته الجمالية والمعرفية، 
بحي�ث تضاف�ر تسلس�ل األح�داث وطريق�ة بناء الش�خصيات 
وس�رعة اإليقاع والمفارقات المؤلمة والمش�اهد االس�تباقية 
والمس�ترجعة وبعض تقنيات الرواية البوليس�ية مع المعاناة 
الحادة لبطلة الرواية ولبقية شخوصها، لتقديم رواية ساخنة 
تتص�دى لمعالج�ة قضي�ة راهنة ش�ديدة الحساس�ية مثيرة 
للقلق: ' جرائم الش�رف' ضحاياها نس�اء مظلومات معذبات 
غير قادرات على الدفاع عن أنفس�هن أمام قس�وة المجتمع 
وعاداته وتقاليده. إنها رواية تنطوي على دفاع ش�جاع عن 

حق المرأة في صون حياتها التي هي منحة مقدسة'.

رواية »احلالة صفر«
 

صدرع�ن دار ميريت مؤخ�را رواية " الحالة 
صف�ر" لعماد ف�ؤاد وتتن�اول الرواية حاله 
غي�اب ارادي بفعل المخدروهي حالة نادرة 
اليصل احد اليها بس�هولةوفيها تتكش�ف 
رؤى عوالم جديدة وبتماس االنس�ان اكثر 

مع روحه
يذك�ر ان رواي�ة الحالة صف�ر هي العمل 
الروائي االول للكات�ب وصدرله من قبل 
خمس دواوي�ن هي ) اش�باح جرحتها 
عج�وز  نس�اء  زي�ر  االضاءة،تقاع�د 
،حرير، كدمة زرق�اء من عضة الندم ، 

عشر طرق للتنكيل بجثة (

احلب يف زمن االنفجارات 
رجب ال�ضيخ 

اصبح البارود لغة 

يحجب احالم

العصافير 

دماء

تعانق االسفلت

تفتش عن حبيبها

بين أزمنة 

ووجوه تكاد التعرف

الصمت ..

الدخان ...أتربة رماديه

سوداء ....بيضاء

تمسح مالمح 

الوجوه ...مابين تلك

االجساد المضرجة على أرصفة

وضجيج ....

تصرخ ...حبيبي ....

ذلك المكان ...الموعد ,,,االنتظار

الساعه ..

محطة الباص

مكان كان يشغلنا

في ساعات 

االنتظار ....

بقيت أجساد بال وجوه 

ووجوه بال أجساد

وانتهى اللقاء ....وردتها الحمراء

اصابها الذبول في زمن االنفجارات

هالة �ضالح الدين

�ضالح جبار خلفاوي



كتب11
www.almustakbalpaper.net

   العدد )948(  االربعاء 15  نيسان 2015

عرض/ عائشة عبد الغفار

» األكاديمي�ون يتحدثون عن مص�ر«.. هو عنوان أحدث 
الكت�ب الص�ادرة قبل أي�ام ع�ن دار نش�ر »فالماريون« 
الفرنس�ية الش�هيرة. وقد كتب مقدمة الكت�اب الدكتور 
بط�رس بط�رس غال�ى س�كرتير ع�ام األم�م المتحدة 

األسبق.
 وأما مضم�ون النص فقد عرضته المؤرخة الفرنس�ية 
آن جوف�روا، ومعه�ا هيلين رين�ار الباحثة ف�ى المعهد 
انبه�ر  لم�اذا  الكت�اب  ويش�رح  بباري�س.  المص�رى 
األكاديمي�ون والفنانون والعلماء والكّتاب الفرنس�يون 
بمصر هب�ة النيل، وتغّن�وا بهذا البلد األس�طورى؛ ومن 
ه�ؤالء: مون�ج ودين�ون وش�اتوبريان وكوكت�و وإريك 
أورس�ينا وش�امبليون وماس�بيرو.. وغيرهم.الدكت�ور 
بط�رس بطرس غال�ى كتب فى المقدم�ة- التى أعطاها 
عنوان »ل�م ننته أبدا من وصف مص�ر«- قائال: إن مصر 
أبدّي�ة؛ فهى أرض الحضارة التى ال ت�زال منذ قرون تثير 
الفض�ول، وتحرك المش�اعر، وتبهر الكت�اب والباحثين 
الذين يحاولون كشف أس�رارها. إنها أرض النيل الخالد. 
ويضي�ف الدكت�ور غالى: »لق�د بلغت 91 عام�ا ومازلت 
أنظر إلى مص�ر ونيلها نظرة خش�وع وانبهار بعظمتها 

وجماله�ا.. فأنا ف�ى أعماقى ابن لمص�ر وخادمها، مثل 
أجدادى الذين وهبوا حياتهم لمصر جيال بعد جيل.«

وقال: لقد تحمس�ت لهذا العمل، ال�ذى يدعونا إلى زيارة 
مص�ر، من خ�الل نظرة« الكّت�اب المس�افرين الذين هم 
من أعظم أدباء األدب الفرنس�ى، ومن خالل نظرة علماء 
التاريخ واآلثاروالفنانين.. وأرجو أن تس�هم هذه التحية 
المقدم�ة منه�م جميعا فى اس�تئناف إش�عاع الحضارة 
المصرية، كم�ا آمل أن يتعرف القارئ له�ذا الكتاب على 
مص�ر المعاص�رة؛ رائ�دة ح�ركات التحرر ف�ى إفريقيا 
وآسيا، والتى تس�عى اآلن لتحقيق االستقرار والرفاهية 

والحرية.
الباب األول من هذا الكتاب الموسوعى جاء تحت عنوان« 
بع�ض لحظات التاري�خ.. بورتري�ه لكليوبات�را«.. بقلم 
واحد من ألمع المتخصصي�ن فى التاريخ اإلغريقى، هو 
فرانس�وا ش�امو.. ثم وصف لمصر اإلغريقية الرومانية 
بقلم مارجريت يوريسينير.. ومقال لجان ريشارعن ملك 
فرنسا لويس التاسع، الذى قاد حملة صليبية على مصر، 
وتم اعتقال�ه فى المنصورة، بدار اب�ن لقمان.. ثم مقال 
لجان دورميس�ون.. عميد األكاديمية الفرنسية؛ يتحدث 
في�ه عن أنور الس�ادات، ال�ذى قال عنه إنه س�يبقى حيا 
فى ذاكرة ووجدان اإلنس�انية، حيث رآه يجسد الشجاعة 
بكل معانيها؛ العسكرية والمدنية، وشجاعة اإلقدام على 

تحقيق السالم.
.. وأت�ى الب�اب الثان�ى تح�ت عن�وان »مصر ف�ى عيون 
كّت�اب رحال�ة«.. ويتحدث عن عش�ق الفرنس�يين مصر 
قب�ل وفى أثن�اء القرن الثامن عش�ر. ثم يتن�اول الحملة 
الفرنس�ية على مصر. وس�نجد مقاال للدكتور إسماعيل 
س�راج الدين، يش�رح فيه الصلة بين المعه�د المصرى؛ 
الذى يترأسه حاليا العالم الجليل الدكتور إبراهيم بدران، 
ومكتبة االس�كندرية.. ويس�رد المقال الطاب�ع العالمى 
لهذا المعهد منذ تأسيس�ه فى القرن التاسع عشر وحتى 
اآلن، وق�د ضم المعهد أعضاء موقرين، مثل طه حس�ين 
واألمير عمر طوس�ون ومحمود الفلك�ى والدكتورعلى 
إبراهيم. وفى هذا الباب أيضا جزء من مراسالت نابليون 
بونابرت بمنفاه فى جزيرة سانت هيلين.. واالحتفاالت 

التى حضرها نابليون فى مصر.
وحم�ل الب�اب الثال�ث عن�وان« مص�ر ف�ى ق 19 .. ولع 
فرنسى«.. وسوف يستمتع القارئ بمقال لشاتوبريان.. 
وصف فيه مصر بأنها مهد العلوم وأم األديان والقوانين.. 
وقال إنه ش�رب من ماء الني�ل، ووصف هرم خوفو بأنه 
الباب األبدى الذى بنى فى عالم الخلود. وسنقرأ يوميات 
فيردينان ديليس�بس عن احتفال افتتاح قناة الس�ويس، 
وكي�ف صرح�ت االمبراط�ورة أوجين�ى فى بور س�عيد 
يومها:»لم أر فى حياتى ش�يئا أجمل من هذا االحتفال!« 

. وبع�د ذلك س�نجد فص�ال بعن�وان »الهروب 
الثقافى واالنفجار الس�كانى« ؛ وبه مقاالت 
لجان كوكتو، وبيير لوت�ى.. وكيف أن لوتى 
أه�دى كتابه »وفاة فيله« لصديقه المصرى 
مصطف�ى كامل. وكان لوت�ى قد أطلق فى 
هذا الكتاب صرخة تحذير من ضياع جزيرة 
فيله وغرقها.. وهو ما انتبه له العالم بعد 

60 عاما من تأليف الكتاب.
وبالكت�اب أيض�ا ج�زء بعن�وان »مص�ر 
وعلم�اء اآلث�ار«.. ويحدثن�ا ع�ن عطاء 
عدد ضخ�م م�ن العلم�اء الفرنس�يين؛ 
مثل جان إي�ف امبيرور.. الذى أنقذ آثار 
االس�كندرية الغارقة، وبيي�ر مونتيه.. 
عالم آثار كنوز الدلتا، ومارييت باشا.. 
نابغ�ة عل�م المصري�ات ف�ى الق�رن 
التاس�ع عشر، وجاس�تون ماسبيرو 
الحدي�ث،  المصري�ات  عل�م  أس�تاذ 
وش�امبليون.. الذى قال:« إننى كلى 
لمصر.. ومصر هى كل ش�ىء لى!« 
.. وال يبق�ى إال أن أوج�ه دعوة إلى 
المترجمي�ن بس�رعة ترجم�ة هذا 

الكتاب الفذ.

يتن�اول الدكت�ور إبراهي�م الحي�دري ف�ي كتاب�ه الجديد 
الصادر عن دار الس�اقي بي�روت 2015 موضوع اإلرهاب 
وانتش�اره ف�ي جمي�ع أنحاء العال�م، ويبح�ث خطورته 
وحساس�يته وتعقيده ونتائجه الوخيم�ة على المجتمع 
والفرد، وذلك عبر دراسته من الناحيتين السوسيولوجية 
والسيكولوجية. كما يعالج الكتاب سوسيولوجيا العنف 
واالتجاه�ات النظري�ة في تفس�يره وعالقت�ه بالطبيعة 
البش�رية مس�تعرضا أهم النظريات الت�ي عالجت العنف 
واإلرهاب، وفي مقدمتها نظريات العقد االجتماعي، بدءاً 
م�ن هوبز ولوك، مروراً بمارك�س وفرويد وابن خلدون، 

وصوالً إلى فوكو وهابرماس.
ان اش�كالية االره�اب أصبح�ت اليوم في غاي�ة االهمية 
الرتباطاته�ا المتع�ددة وتطبيقاته�ا العملي�ة وتأثيراتها 
االجتماعي�ة والسياس�ية واالخالقي�ة، لكونه�ا ظاه�رة 
عالمي�ة ومحلية ف�ي آن، وموجودة في الش�رق كما في 
الغرب وفي جميع الدول والمجتمعات، سواء كانت دينية 

او علمانية. وقد تطورت هذه الظاهرة الخطيرة
ال�ى ممارس�ة يومي�ة تعب�ر ع�ن عن�ف وقس�وة ، تدمر 
االنسان والمجتمع والحضارة، وخاصة حين تتحول الى 

ايدولوجية تكفيرية.
لق�د أصبح االره�اب هاجس خ�وف وقلق يثي�ر الرعب، 
خاص�ة وان اإلره�اب لي�س حرب�ا نظامية، وانم�ا يعبر 
ع�ن نفس�ه بأعمال إرهابي�ة مختلفة وعلى ش�كل حرب 
عصاب�ات غي�ر منظم�ة بحيث أصب�ح األم�ر مألوفا في 
العراق وسوريا وافغانستان وغيرها ولم يسلم من اعمال 
العن�ف واالره�اب حتى ال�دول الغربية الكب�رى. واألكثر 
أهمية وخطورة ورعباً هو ان األفراد والجماعات والدول 
اخ�ذت تواج�ه ع�دوا مجهوال ال تعل�م متى وأي�ن وكيف 
يظهر ولماذا ولمن يوجه ضرباته القاسية. واألمر األكثر 
خط�ورة هو ان االرهاب أصب�ح إرهابا جماعياً من القتل 
والذب�ح والتدمي�ر واالبادة ومن أكثر م�ن مصدر او جهة 
او م�كان، وأخذ االرهابيون يس�تخدمون أحدث األجهزة 
االتص�ال  ووس�ائل  والتقني�ات  واألس�لحة  والوس�ائل 

التكنولوجية الحديثة.
واالره�اب ظاهرة عالمية قديمة جديدة عامة وش�املة ، 
ب�ل هي من أخطر واعقد المش�اكل التي تواجه البش�رية 
.ان�ه حرب على جوهر الحياة الذي هو س�عادة االنس�ان 
عل�ى هذه األرض. كما ان اش�كالية العن�ف اخذت تتطور 
بع�د ان تط�ورت ادوات العن�ف واس�اليبه تط�ورا تقنيا 
هائ�ال، وبصورة خاصة بعد التط�ور التكنولوجي وثورة 
المعلومات واالتصاالت االلكترونية، التي كونت من العالم 
قرية كونية صغيرة، الى درجة لم يعد من الممكن القول، 

ب�أن ثمة غاية سياس�ية تتناس�ب مع قدرته�ا التدميرية 
الهائلة، او تبرير استخدامها في الصراعات السياسية.

وم�ن الناحي�ة السوس�يولوجية فالعن�ف ه�و ظاه�رة 
اجتماعي�ة عام�ة وش�املة وتوجد كلم�ا كان هناك ظلم 
وقم�ع واس�تبداد وتس�لط، يقابل�ه عجز وخض�وع عن 
مجابهت�ه. ولهذا فالعنف ه�و التعبير الم�ادي للتعارض 
والخ�الف واالختالف الذي يولد الص�راع والتنازع وليس 

التعاون والتفاهم والحوار.
والس�ؤال الهام والمطروح أمامنا هو: هل يولد اإلرهابي 
بالض�رورة إرهابيا؟ ولماذا يفجر اإلرهابي نفس�ه وهو 

منتشي من الفرح؟!
ان التحليل السوس�يولوجي والس�يكولوجي يجيب على 
ان االرهاب�ي ال يول�د بالض�رورة ارهابي�ا، وانما يصبح 
كذلك بفعل عوام�ل بيئية واجتماعية وسياس�ية ودينية 
مختلفة، ولذلك من الضروري دراس�ة العوامل واالسباب 
االجتماعي�ة واالقتصادي�ة والسياس�ية والعقائدية التي 
تنت�ج هذه الظاهرة أو تدفع اليها، وان فس�اد الحكومات 
وقمعه�ا وضعف الوعي السياس�ي وحم�الت التحريض 
الدين�ي التكفيري�ة ض�د االخ�ر المختلف وغيره�ا، تنتج 
حواض�ن مهيئ�ة لتقب�ل الفك�ر التكفي�ري، مما يس�هل 
للحركات اإلرهابية اس�تغالل الش�باب الذين يبحثون عن 
معنى لحياتهم وتوكيد هويتهم الضائعة واغرائهم بوعود 

براقة فشلت الدولة العلمانية عن تحقيقها.
والح�ال ان أخطر ما في هذه الردة الحضارية هو جانبها 
الالمرئي فيها، وهو عالم األفكار، الذي يفصح عن نفسه 
ف�ي االيديولوجي�ا التكفيرية التي ت�زود االرادة بطاقات 
ورغبات وميول لالنتقام واستخدام العنف والقسوة. كما 
ان ظواهر العنف واالرهاب لم تنتشر بهذا الشكل الواسع 
والسريع إال بوجود تربة حاضنة تنتشر فيها ايديولوجية 

مولدة.
يتضمن الكتاب مقدمة وخمس�ة فص�ول. يبحث الفصل 
بالطبيع�ة  العن�ف وعالقت�ه  األول ف�ي سوس�يولوجيا 
البش�رية. كم�ا يبحث ف�ي إش�كالية اإلره�اب من حيث 
المنظم�ات  دور  وكذل�ك  وأس�بابه  وتاريخ�ه  تعريف�ه 

اإلرهابية المختلفة في نشر العنف واإلرهاب.
اما الفصل الثاني فيتضمن مبحثا في الثقافة والعنف من 
حيث س�ياق التثقيف وتأثيره على ش�خصية الفرد ونمو 
ميول�ه نحو الح�ب والتع�اون والعمل او نح�و الكراهية 
والعن�ف واإلرهاب .كما يبحث في وجوه العنف المتعددة 
كالعنف المض�اد والعنف العرقي والعنف الديني المقدس 

والعنف الجنسي وغيرها.
ويركّز الفصل الثالث حول مفهوم األصولية في الش�رق 

والغ�رب التي ترتب�ط بالحركات الديني�ة وخاصة حركة 
الصح�وة اإلس�المية التي تعم منطقة الش�رق األوس�ط 
بص�ورة خاصة. وكذلك ج�ذور الفكر الس�لفي الجهادي 
الذي يعود الى الفكر الوهابي الذي يعتمد على النقل وليس 
العقل. كما يبحث في أهم الحركات اإلس�المية األصولية 
المتطرفة وعلى رأسها حركة االخوان المسلمين وتنظيم 
القاع�دة واخواته�ا وتفرعاته�ا وخاصة تنظي�م الدولة 
اإلس�المية في الع�راق والش�ام "داعش" وم�ا قامت به 
من قتل جماعي وس�بي وتشريد . إضافًة إلى األصوليات 
الدينية األخرى، كاليهودية والمسيحية، وكذلك الحركات 
الثورية التي خرجت على الس�لطة في اإلسالم كالخوارج 

والحشاشين وغيرهما.
ويتضم�ن الفصل الراب�ع تحليال سوس�يولوجيا لظاهرة 
اإلره�اب. فاإلرهاب�ي ال يّول�د بالضرورة إرهابي�ا وانما 
يصب�ح اإلرهابي كذل�ك بفع�ل عوامل عدي�دة اجتماعية 
واقتصادي�ة وعقائدية وسياس�ية. ولذل�ك فاإلرهاب هو 
صنيعة من صنائع المجتمع، مركزين على س�يكولوجية 
اإلره�اب ودوافعه، حي�ث يعيش اإلرهابي حالة نفس�ية 
وأف�كار متطرفة يعتقد بها الى درجة الهذيان. فهو يكفر 
وال يفكر، وذلك بس�بب ثقافة العنف وحمالت التحريض 
الديني وغس�ل الدم�اغ وأخذ حب�وب الهلوس�ة وغيرها 
وكذلك ذوبان الش�خصية في اآلخر واالحتماء به. إضافة 
ال�ى صدمة الحداث�ة ودخول عناصر الحض�ارة والمدنية 

الغربية من األبواب الخلفية.
أم�ا الفصل الخام�س واألخير فقد تضم�ن بحث مفهوم 
التس�امح وثقافة التس�امح وكذلك نش�أته ف�ي التاريخ 
واهتمام األديان به وخاصة االس�الم والمسيحية، مركزا 
عل�ى دور عص�ر التنوي�ر وفالس�فته ف�ي نش�ر مفهوم 
التس�امح وتعميقه من جون ل�وك الى فولتير وكانت الى 
غان�دي وماندي�ال وغيرهم. كما تطرق ال�ى أهمية الئحة 
حقوق االنسان التي صدرت من اليونسكو وكذلك مبادئ 

األمم المتحدة من اجل التسامح وتعزيزه.
وف�ي األخي�ر ح�اول المؤلف ق�در اإلمكان رص�د جميع 
ح�االت العنف واإلره�اب وتحليل اس�بابهما ودوافعهما 
وكذل�ك  وغيره�ا،  والسوس�يولوجية  االنثروبولوجي�ة 
تأثيراته�ا االجتماعية والنفس�ية واألخالقي�ة على الفرد 

والمجتمع
يذك�ر إن إبراهيم الحيدري عالم اجتم�اع وكاتب عراقي. 
ص�در له ع�ن دار الس�اقي “تراجيديا كرب�الء”، “صورة 
الش�رق في عي�ون الغ�رب”، “النظام األبوي وإش�كالية 
الجن�س عن�د الع�رب”، “النق�د بي�ن الحداث�ة وم�ا بع�د 

الحداثة”.

سوسيولوجيا العنف واإلرهاب

ال شك أن »البيت األبيض« هو المكان 
ال�ذي تتطلّع ل�ه األنظار ف�ي العالم 
اليوم باعتباره مقر رئاس�ة رؤساء 
الوالي�ات المتح�دة األميركي�ة من�ذ 
قيامه�ا حت�ى الي�وم. وه�و بالتالي 
الم�كان »األكثر إس�تراتيجية« وهذا 
يتطلّ�ب أن يك�ون بالتال�ي أح�د أكثر 
مراك�ز العال�م س�رّية، م�ن حيث ما 

تخبئه جدرانه من »أسرار«.
و»أس�رار البي�ت األبيض« ه�و عنوان 
كت�اب الباحثتين الفرنس�يتين »نيكول 
باش�اران«، صاحبة العديد م�ن الكتب 
ح�ول الوالي�ات المتح�دة األميركي�ة، 
و»دومينيك س�يمونيه«، التي قّدمت مع 
المؤلفة كتابا سابقا عرف نجاحا كبيرا 
ل�دى القّراء تحت عنوان » 11 س�بتمبر، 

يوم الفوضى«.
الم�اّدة األساس�ية له�ذا الكت�اب تجدها 
المؤلفتان في كّم كبي�ر من الوثائق التي 
كان�ت من أكث�ر أس�رار العال�م محافظة 
عليه�ا وصونا لها من أنظ�ار الرأي العام. 
تلك الوثائ�ق تّم رفع »الس�رّية« عنها منذ 
فت�رة وجي�زة وتخ�ّص مذك�رات كان قد 

كتبها رؤساء أميركيون سابقون ووثائق 
أراشيف تعود لألجهزة السرّية األميركية 
والعديد من المحادث�ات »الخاّصة« التي 
تّم »التقاطها س�ّرا« كان�ت قد دارت في 
»المكتب البيضاوي« بالبيت األبيض، أي 
في المكتب الرس�مي لرئي�س الواليات 

المتحدة األميركية.
وفي جميع الح�االت تدعو المعلومات 
الت�ي يت�م »الكش�ف عنها« إل�ى إعادة 
النظ�ر بعمق في العديد م�ن القناعات 
»الثابتة حتى عهد قريب حيال األفكار 
التي كانت س�ائدة عن بعض رؤس�اء 
أمي�ركا الذين كانوا بمثابة »رموز« أو 

»أيقونات« التاريخ األميركي كلّه.
ما تؤّكد علي�ه المؤلفتان هو أن مثل 
ه�ذه الكلم�ات تتع�ارض تماما مع 
الصورة التي سادت لدى األميركيين 
عن الرئي�س ابراه�ام لنكولن »رمز 
الحري�ة والتحرر« في أميركا والذي 
يق�ال ويت�ردد أنه دف�ع حياته ثمنا 
للمعرك�ة الت�ي خاضه�ا م�ن أجل 

وضع حد نهائي للعبودية.

أرسار البيت األبيض.. 
وثائق ورؤساء وحكايات

أول�ى الم�ؤّرخ األلمان�ي، ال�ذي ن�ال ش�هادة 
الدكت�وراه م�ن جامع�ة كولومبي�ا األميركية، 
اهتمام�ه الرئيس�ي لدراس�ة تاري�خ الوالي�ات 
المتحدة وتاريخ الرأسمالية وتاريخ العالم وهو 
أس�تاذ التاريخ األميركي في جامع�ة هارفارد. 
وبعد أن قّدم عملين س�ابقين عن »البورجوازية 
األميركي�ة« وصعودها ف�ي المجتمع األميركي، 
يك�ّرس كتاب�ه األخي�ر لدراس�ة »إمبراطوري�ة 

القطن«.
م�ا يتبادر للذهن مباش�رة عند ق�راءة عنوان هذا 
الكتاب هو أنه دراس�ة تاريخية له�ذه المادة التي 
لعب�ت دورا كبي�را ف�ي حي�اة البش�ر وصناع�ات 
النسيج وغيرها منذ بدايات المجتمعات اإلنسانية 
حت�ى الحقب�ة الراهنة. لكن الموضوع األساس�ي 
لهذا الكت�اب، وإلى جان�ب البع�د التاريخي لمادة 
القط�ن، هو البحث في آليات تطور العالم الحديث 
وصعود الرأس�مالية على ضوء ال�دور الذي لعبته 

هذه النبتة.
ومن األفكار األساسية التي تتردد في تحليالت هذا 
الكتاب حول القطن وال�دورة التي رافقت مكانته 
منذ القرن الثامن عش�ر وثورته الصناعية الكبرى 
والتوّسع االس�تعماري وما ترتب عليه من نشوء 
»إمبراطوري�ات« شاس�عة، أنه ترّس�خت تراتبية 

اجتماعي�ة تتمّيز بقدر كبير من »تهميش البعض« 
و»زي�ادة كبيرة في ثروات آخري�ن« مما يعّبر عن 

إحدى السمات الرئيسية للمنظومة الرأسمالية.
ويج�دد المؤل�ف الق�ول ان�ه إذا كان�ت نيويورك 
ق�د عرف�ت تكّدس�ا رأس�ماليا كبيرا، ف�إن مدينة 
»مانشستر« البريطانية أصبحت في أواسط القرن 
التاسع عش�ر أهم مركز في العالم ل� »الصناعات 
القطني�ة«، بحي�ث أنها اس�تطاعت بع�د حين أن 
تناف�س الصناع�ات النس�يجية اآلس�يوية »نوعا 

وكّما«.
وب�رز طم�وح »وض�ع ي�د الس�لطة المركزي�ة 
الحقا يدها على مس�احات كبيرة من األراضي« 

المنتجة للقطن.
ويبي�ن الكت�اب أن دورة ذات طاب�ع رأس�مالي 
ترّكزت ح�ول القط�ن ودور أصح�اب مزارعه 
والعاملين في قطاع�ه ومصّنعيه والموظفين 
الذي�ن عملوا في مختلف النش�اطات المتعلّقة 
في�ه. تلك ال�دورة غ�دت، كما يكت�ب المؤلف، 
في صميم اهتم�ام »اإلمبرطورية البريطانية 
ومستعمراتها في العالم«. ثّم غدا القطن أحد 
المحّركات األساسية في النشاط االقتصادي 
للبل�دان النامية، التي وجدت ف�ي تلك المادة 

أحد مصادر ثروتها الرئيسية.

إمرباطورية القطن..
آليات صعود الرأساملية وتوجهاهتا

األكاديميون يتحدثون عن مرص

' صدر حديثًا عن دار الساقي "سوسيولوجيا العنف واإلرهاب"  للكاتب ابراهيم الحيدري يتناول الكاتب فيه  موضوع اإلرهاب وانتشاره في جميع أنحاء العالم، ويبحث خطورته وحساسيته 
وتعقيده ونتائجه الوخيمة على المجتمع والفرد، وذلك عبر دراسته من الناحيتين السوسيولوجية والسيكولوجية. ويرّكز على الحركات األصولية السلفية، وكذلك على جذور الفكر السلفي 

الجهادي. كما ويبحث في أهم الحركات اإلسالمية األصولية المتطرفة، وعلى رأسها حركة اإلخوان المسلمين وتنظيم القاعدة وتفرعاتها، وخاصًة تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام 
)داعش(، إضافًة إلى األصوليات الدينية األخرى، كاليهودية والمسيحية، وكذلك الحركات الثورية التي خرجت على السلطة في اإلسالم كالخوارج والحشاشين وغيرهما. '



      المستقبل العراقي/متابعة
 

 ه�ل العمر هو من يح�دد طريقة عيش�نا.. أم أن رغبتنا 
العي�ش بطاق�ة وحيوية وح�ب للحياة هي الت�ي تجعل 
من العمر مجرد حس�اب رقمي؟م�ا بين قدرة الفرد على 
تحقيق ما يريد واس�تمتاعه بكل لحظة، رغم تقدم سنه،  
وش�عوره بالحيوي�ة واألم�ل والطاقة، يقابله ش�خص 
آخر يش�عر بالهرم رغ�م صغر س�نه؛ األول يعيش حياة 
إيجابية، واآلخر ال يش�عر بنكهة الحياة ألنه يعيش أكبر 
م�ن عمره الرقمي.وتأتي مؤث�رات الحياة المحيطة التي 
تفرض نفسها على الفرد لتؤثر في تفكيره وشخصيته، 
وف�ق اختصاصي�ي علم النف�س واالجتم�اع، فكثير من 
األش�خاص ال يع�ون أن اإلنج�ازات ال تح�دد بالعمر، بل 
ه�ي قابلة للتحقيق في مراحل عمري�ة مختلفة ومن لم 
ينج�ح في بداي�ة الطريق قد يحققه�ا الحقا.العاملة في 
مجال منظم�ات المجتمع المدني  فريال مس�عود، ترى 
أن لكل مرحل�ة عمرية متطلباته�ا وطريقة العيش التي 
يحياه�ا الف�رد، بحي�ث ال تتع�ارض مع الرق�م العمري، 
فه�ي من تق�رر كيف تعيش وما تري�د أن تفعله بحياتها 
طالم�ا ال تؤذي م�ن حولها.وتضيف مس�عود أن عمرها 
ال يعن�ي أن تتوق�ف ع�ن العي�ش بس�عادة والتمتع بكل 
ي�وم من حياتها، وفي الوقت نفس�ه تش�ير ال�ى أن لكل 
مرحلة عمرية متطلباتها التي قد تتعارض أو تتوافق مع 
الضواب�ط االجتماعي�ة المحيطة.وتوض�ح أن الضوابط 
المعرفي�ة والصحي�ة تتحكم بالش�خص أحيان�ا، لكنها 

حتم�ا ال تح�دد الرغب�ة التي يري�د أن يعيش به�ا ونمط 
الحياة التي يراها مناس�بة ل�ه، وهنا يصبح العمر مجرد 
حبر على ورق، وهو أمر س�هل التحقيق بحسب خبرتها 
وطريقة حياتها حتى اليوم.أما بالنسبة للسيد خالد معن 
“ متقاع�د”، فإن الحياة لم تتوقف بعد تقاعده، الفتا إلى 
أن نش�اطاته تنوعت وب�ات لديه وقت طوي�ل كي يقوم 
ب�كل ما كان يريد أن ينجزه س�ابقا ولم يس�تطع نتيجة 
ظروف صعبة، معتبرا أن عمره الرقمي 69 وذلك ال يعني 
شيئا مقابل فرحته بما حققه والتي أعادته أربعين عاما 
للوراء، كما يقول.معن الذي استثمر راتبه التقاعدي في 
مشتل صغير، أراد أن يمتلكه منذ كان شابا، وجد فرصته 
بع�د أن أنه�ى خدمت�ه العس�كرية، ليقض�ي وقت�ه بين 
األزهار واألش�جار التي يجيد العناية بها، والتي س�ددت 
ديون�ه كافة.وم�ا يراه مع�ن أنه رغم مش�اكله الصحية 
التي تحتم أن يس�تريح بالمنزل، يجد أن صحته تتحس�ن 
حين يتحرك في أرجاء المش�تل وي�روي األزهار ويقدم 
الخدم�ة لزبائن�ه، ما جعله يش�عر بأنه ف�ي الثالثين من 
عمره وبأنه صديق ألبنائه وليس والدا لهم، خصوصا أن 
لياقته البدنية عالية وحيوته ونش�اطه يبدآن منذ طلوع 
الش�مس.وتعد شخصية اإلنسان األس�اس في اهتمامه 
بالعمر والعطاء واالستمتاع بالحياة، وفق االختصاصي 
االجتماع�ي د.حس�ين خزاع�ي، منوها إل�ى أن األهداف 
والطموح�ات ال ترتبط بمرحل�ة معينة.ويبين الخزاعي 
أن طبيعة األفراد ونظرتهم للحياة تلعبان دورا مهما في 

تحديد أسلوب حياتهم.

ويضي�ف أن البعض يمتلك نظرة تش�اؤمية، وهؤالء هم 
من يحسب للرقم حسابا، وقد يكون شابا ولكنه رأى في 
ع�دم قدرته على اإلنجاز والخيبات المتتالية عامال مهما 
ليش�عر باليأس ألن�ه لم يحقق م�ا أراده في هذه الس�ن 

فوجد أنه لن يقدر عليها كلما تقدم به العمر.
وللنظ�رة التفاؤلي�ة إس�هام كبير ف�ي تحقي�ق اإلنجاز 
والعي�ش براح�ة ومتعة والش�عور بالش�باب، بحس�ب 
االختصاصي النفس�ي د. محم�د الحباش�نة، مؤكدا في 
الوقت نفس�ه أن لكل مرحل�ة عمرية متطلبات نفس�ية 
ترافق الفرد ومتطلبات اجتماعية تفرض نفس�ها عليه.

وفي المقابل، فإن الطريقة التي تنظر بها السيدة أسماء 
علوان لعمرها، بأنه رقم، تأتي بس�بب اقترابها من س�ن 
التقاع�د؛ حيث تش�عر بأن المجتمع يف�رض العزلة على 
صاحبه وأن ينتظر الموت، ما يعزز الخوف بداخلها رغم 

الطاقات التي تشعر بها وحبها للحياة.
وي�رى د. عب�د المنعم صبيح أن الق�درة العمرية تفرض 
نضج�ا عقلي�ا وعاطفيا والتي تس�اعد اإلنس�ان على أن 
يكون راضيا عن نفس�ه، وحاالت الضغط النفس�ي التي 
يمر بها خالل مراحله العمرية المختلفة وتحدد نوعيتها 
طبيعة الفرد، بين كونه إيجابيا أو س�لبيا، وبين أن يكون 

منطلقا أو ملتزما بما يفرضه محيطه.
ويؤك�د أن النض�ج العاطفي والعقلي يعن�ي أن يتصرف 
الف�رد بعقالني�ة وطريقة مناس�بة باخت�الف المواقف 
والظ�روف، وتفاعله م�ع المحيط.وف�ي المقابل، يعتبر 
صبي�ح أن القيود االجتماعية والقيود الش�خصية أمران 

مختلفان، فلكل مجتمع ضوابط قد تمنعه من أن 
يكون على طبيعته ونفسه وقد يكون الفرد نفسه 

مس�ببا في أن يفرض قيودا على ذاته تلزمه بعمره 
من خالل خوفه االجتماعي.

ومن خالل خبرة علوان العملية في إحدى الشركات 
الحكومي�ة كمحاس�بة، فه�ي تعتبر أن�ه رغم كل 

الطاق�ات الت�ي يمك�ن أن يمتلكها الف�رد لكن 
تتحط�م كل أحالم�ه ورغبت�ه ف�ي العي�ش 

حي�ن يبل�غ س�ن التقاع�د والتوقف عن 
اإلنتاجي�ة والعمل، فتجعل من يتقاعد 

وتلغ�ي  الس�لبية  أف�كاره  رهي�ن 
تواج�ده لألس�ف ويصب�ح العمر 
الرقمي مقياس�ا لكل شيء.لكن 
خزاع�ي يرى أن العمر ال يجب أن 
يكون مقيدا ألي س�لوك إيجابي، 

عمري�ة  مرحل�ة  م�ن  واالنتق�ال 
ألخرى ال يعني أن العطاء توقف، فيجب 

االستفادة منها بتوظيف الخبرات لتحقيق 
اإلنجازات ولو في مراحل عمرية متقدمة.

وين�وه خزاعي ال�ى دور الخبرات التي يمر 
بها اإلنسان، واالس�تفادة منها لتحقيق ما 

يريد خالل مراحله العمرية المختلفة.
ويبقى العمر رقما ال يحدد من يكون الشخص 

وماذا يفع�ل، طالما هنالك أم�ل وحب للحياة 
ورغبة في اإلنجاز والعمل والنجاح.

هل ُتعتبر األبراج دليل الشخص ومرشده، بأن تنبئه ببعض 
صفات�ه وصفات اآلخرين م�ن ذات البرج أو من برج آخر؟ 

وهل تتنبأ له بمستقبله وما سيتعّرض له؟
ال ي�زال هنال�ك التب�اس مفاهيم�ي في تصني�ف ومعرفة 
األبراج وتأثيرها النفس�ي على الشخص، فالبعض ال يزال 
يعتقد أنها تدخل في علم الغيبيات، ولذلك يرفضون التعاُمل 
معها “ك�ذب المنجمون ولو صدق�وا”، بينما يرى البعض 
اآلخ�ر أنه�ا علم فلك�ي يرصد صف�ات الش�خصية ويحلل 
طبائعها، وأصبح علما ُي�درس في الجامعات وُتجرى فيه 

بحوث علمية.
ي�رى س�مير كام�ل مهن�دس كمبيوت�ر، أن�ه يوج�د فرق 
بين األب�راج والتنجي�م، فاألخير يعني التنبؤ بالمس�تقبل 
المجه�ول، وهو خ�رق واضح لتعاليم األديان الس�ماوية، 
ألن مفاتي�ح الغي�ب في ي�د الخالق وحده -ع�ز وجل- أما 
عل�م األبراج فهو نتاج دراس�ات فلكية تتحدث عن صفات 
األب�راج والعالقات بينها، فمثال صفات برج الثور أنه عنيد 
وه�ادئ وأعصابه ب�اردة، وهذه الصفات لي�س لها عالقة 
بالتنبؤ بالمس�تقبل، بل هي صفات يحمله�ا كل المنتمين 
إل�ى هذا الب�رج، وللتأكد م�ن ذلك يمكننا بس�هولة البحث 
ف�ي هذه الصفح�ات عن أصح�اب هذا الب�رج، ومن خالل 

المعارف واألصدقاء.
بينم�ا تؤكد س�ارة أحمد الخبيرة في عل�م األبراج، أن لكل 
إنس�ان “خارط�ة والدة”، وهذه الخارطة تض�م عددا من 
الصفات األصلية أو الثابتة والمتحّركة، فالصفات األصلية 
يحمله�ا أصحاب الب�رج الواحد وهي ُمش�تركة بينهم، أما 
المتحّرك�ة فتل�ك التي يطرأ عليها تغيير مرده إلى األس�رة 
وطريق�ة التربية والبيئ�ة والمحيط الذي يعي�ش فيه، لذا 
ق�د نجد اثنين من البرج نفس�ه من دون صفات ُمش�تركة 
بينهما، وتقول: غالبا ما تس�َعى لمعرفة برج كل ش�خص 
تتعّرف إليه للمرة األولى، كُمحاولة س�ريعة لتكوين فكرة 
مبدئي�ة ع�ن ش�خصيته، وبع�ده تبدأ ف�ي معرف�ة كيفية 
التعاُمل معه، ألن كل شخصية تحتاج إلى نوع ُمختلف من 

التعاطي تبعا لبرجها.
أما رنا س�عيد موظفة فتق�ول: إنها مرت س�ابقا بتجربة 
زواج فاش�لة انته�ت بالط�الق، وال تريد تك�رار التجربة، 
وعندم�ا علم�ت أن الخاط�ب من ب�رج الس�رطان، قاَمت 
بش�راء كتب األبراج وقرأت الكثير عن صفاته الشخصية، 
وحينما وجدت أنه يتناَسب مع نفسيتها وتفكيرها أعلنت 
الموافق�ة، وحتى اآلن ال يعرف أحد حتى خطيبها نفس�ه 
أنه�ا قامت بذلك، “ألن�ه ال يزال هناك الكثي�ر من الناس ال 
يس�توعبون معنى األبراج، ويظنون أنها ُمجرد تس�لية أو 
لمعرف�ة المس�تقبل، ويظن البعض أنه أم�ر ُمخالف للدين 

قب�ل معرفتهم بماهيت�ه”، لذلك فهي ال تس�أل أيا كان عن 
برج�ه، إال حينما تش�عر باالرتياح عن�د الحديث معه، ألن 

الكثير من الناس يسيؤون فهم الموضوع.
أما رحاب” ربة منزل”، ما إن تتعّرف على شخص ما حتى 
ولو كان بش�كل عابر، حتى تس�أله تلقائيا عن برجه، وإذا 
كان�ت الي�وم توّقفت عن ق�راءة كتب األب�راج، فقد قرأت 
كثيرا منها في الماضي، وأصبح�ت ُملمة بجميع الصفات 
الش�خصية لكل األبراج، وتس�تطيع حاليا أن تعرف أبراج 

الذين تتعاَمل معهم.
وبدات ابتس�ام أيمن” موظفة بأحد البنوك”، قراءة أبواب 
الح�ظ في الصحف اليومية والمجالت حينما كانت طالبة، 
وبس�بب صغر س�نها وقلة خبرتها الحياتية، كانت ُتصّدق 
كل ما تقرأه، ولكن بعدما كبرت تركت تلك العادة اليومية، 
ولكنها حين قرأت ذات يوم عن مواصفات ش�خصيتها في 
أحد األبراج، ووجدتها ُمتطابقة تماما، قاَمت بش�راء ِعدة 
كتب ع�ن األبراج، وبدأت في ق�راءة كافة الصفات لجميع 
األب�راج، ومنذ ذل�ك اليوم أصبحت ُتم�ارس هواية “تحليل 
الش�خصيات” من خالل ُمراقبة تصّرفات اآلخرين، وصار 
ف�ي إمكانه�ا معرف�ة أن هذا الش�خص مثال برج�ه ترابي 
م�ن طريقة حديثه، وأن تلك من “برج األس�د” من نظرات 

عينيها.
وال تب�دي هال�ة داوود مهندس�ة ديك�ور، اهتمام�ا كبيرا 

باألب�راج، فه�ي تقرأ الحظ للتس�لية فق�ط، وال تؤمن بها 
إطالق�ا، لكنه�ا التق�ت مؤخ�را )برجلي�ن( وف�ي مواقف 
ُمتباين�ة، ولكنه�ا اس�تغربت ُقدرتهما العجيب�ة على ذكر 
صفاتها الش�خصية، فأحدهما رجل أعمال كبير ويبلغ من 
العمر 60 عاما، ومنذ اللقاء األول بينهما تمّكن من معرفة 
برجه�ا، وذكر لها صفات ش�خصيتها، وماذا تكره؟ وماذا 

تحب؟ وكيف تتصّرف في مواقف ُمعّينة؟
وبعدها بأي�ام قابلت مهندس�ا في ُمنتصف العمر س�ألها 
ع�ن برجه�ا، وعندما أجابت�ه أعطاها تحلي�ال ُمفّصال عن 
ش�خصيتها، وال ي�زال ه�ذا األم�ر يدفعه�ا إل�ى كثير من 
التس�اؤل، حول مدى إمكانية هؤالء األش�خاص وُقدرتهم 

على قراءة الشخصيات بهذه الدقة المتناهية.
اإلنس�ان بطبعه أناني، ل�ذا يحب كل ش�يء ُمرتبط بذاته، 

ولهذا يشعر بأن البرج الذي ينتمي إليه أمر خاص به
وعل�ى الجانب اآلخ�ر، تجد س�امية منص�ور “موظفة”، 
أن الحك�م عل�ى الن�اس م�ن خ�الل أبراجهم ه�و أمر غير 
واقع�ي، وق�د توّصل�ت إل�ى ه�ذه القناع�ة بعد س�نوات، 
فق�د كان�ت ُمهتم�ة بش�دة باألب�راج، وق�رأت الكثير عن 
مواصفاته�ا، ولكنها توّصل�ت في النهاية إل�ى أن عوامل 

د أخ�رى هي التي ُتحّدد الش�خصيات،  تعو
األول�ى  بالدرج�ة  للتربي�ة 

الذي  والمحيط  والبيئ�ة، 

ينش�أ فيه الف�رد، وما يتع�ّرض له من ُمش�كالت حياتية، 
أو م�ا ُيصادف�ه من مواقف إيجابية أو س�لبية تس�هم في 
إكس�اب ش�خصيته ش�كلها ومضمونها، وهذه النتيجة ال 
تطلقها سمر اعتباطا، فهي قَضت ردحا من الزمن ال سيما 
أي�ام المراهقة تقرأ كت�ب األبراج، لكن م�ع األيام وزيادة 
األعباء الحياتية، واالنش�غال بالعَم�ل وبأمور أهم توّقفت 

عن القراءة.
وع�ن تجربتها م�ع األبراج وعالقتها باألش�خاص فتقول 
زينب طالب، أخصائية اجتماعية: إن اإلنسان بطبعه أناني، 
لذا يحب كل ش�يء ُمرتب�ط بذاته، ولهذا يش�عر بأن البرج 
الذي ينتمي إليه أمر خاص به، فيحب أن يطلّع عليه ليعرف 
نفس�ه أكثر، وترى أن األبراج تس�تحوذ على اهتمام كثير 
م�ن الناس، فقد كانت تعَمل في جهة ما، وتس�َمع بش�كل 
يومي حوارات تدور حول الشخصيات عبر أبراجهم، األمر 
الذي دفعها هي األخرى إلى أن تقرأ، لتستطيع أن ُتجاريهم 
ولتعرف عن نفس�ها وعن اآلخرين، وأصبح لديها مخزون 
من المعلومات، ولهذا فهي س�ريعا ما تتعّرف إلى برج َمْن 
ُتحادث�ه، وترى اإلعج�اب من خالل نظ�رات أو تعابير َمْن 

ن أبراجهم. يجدون أنها “ذكية اجتماعيا” عندما تخمِّ
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عني األرسة عىل األبراج: الكثري من التسلية والقليل من التنبؤ

 
 تتش�ّكل نظ�رة المجتمع للم�رأة األرملة عل�ى أنها مطمع 
للرجال، وتصاحبها سلوكيات أخرى ال تعني بالنسبة إليهم 
س�وى أنها فريس�ة، فهم ال يقدرون درج�ة معاناتها وأنها 
تتحمل مس�ؤوليات كبيرة بمفردها، فيغف�ل المجتمع عن 
ذل�ك ويبدأ في ترّقب حركاتها، بع�د أن كانت تعيش حياتها 

بكل حرية وسعادة قبل وفاة زوجها.
ترى الدكتورة نهلة محمد أس�تاذ علم االجتماع ، أن الرجال 
الذي�ن يتطلع�ون إل�ى النس�اء األرام�ل لديه�م نق�ص في 
الش�خصية بس�بب ُظلمهم لهذا الصنف من النس�اء، فبدال 
من أن يس�هم الرج�ال والمجتمع في ُمس�اندتها وإعانتها 
عل�ى تربية أوالدها، تتع�ّرض األرملة إلى ضغوط نفس�ية 
واجتماعية لمج�رد كونها أرملة ال تحلم س�وى باالهتمام 

بأطفالها وتربيتهم.
لكن األرملة عادة ما تعيش أزمة حقيقية مع المجتمع الذي 
يجعلها في مش�قة طوال حياتها كونها بال زوج، وفي هذا 
الش�أن توضح الدكتورة، أن واقع حي�اة المرأة األرملة بعد 
وف�اة زوجها معّقدة للغاية، نظ�را ألنها تعيش في ُمجتمع 
شرقي تحكمه عادات وتقاليد صارمة، وهو ما يجعلها في 
صراخ دائم بس�بب الموروثات الثقافي�ة والطبيعية الثابتة 
التي يؤمن بها المجتمع، والتي تهدر أيضا حق المرأة نتيجة 

للترمل.

بدورها، توضح هناء نجم  “ مش�رفة تربوية ، أن اإلس�الم 
أعط�ى الم�رأة األرملة حقا ش�رعيا ف�ي ال�زواج بعد وفاة 
زوجها، لكن هناك الكثير من الزوجات يحرصن على الوفاء 
ألزواجهن ويفضلن إكمال حياتهن دون زواج، وهؤالء يكن 

ُعرضة لمطامع الرجال ونظرات المجتمع الدونية.
وتابع�ت، نظرة المجتم�ع إليهن تضعهن في بؤرة س�يئة. 
فالمرأة األرملة ال تس�تحق ه�ذا الظلم ولكن الواقع هو من 
يف�رض عليها حل ه�ذه المعضل�ة بالبحث ع�ن زوج دون 
رضاها وذلك حتى تتماَش�ى م�ع الواقع وتعيش حياة آمنة 
وتتمكن من الهروب من نظ�رات الرجال والمجتمع الغافل 
عن الثقافة الديني�ة والوعي.وأضافت قائلة، الظلم قد يقع 
عل�ى المرأة األرملة حتى من أق�رب الناس إليها أيضا، وفي 
الكثي�ر من األحي�ان يبدأ األهل بالبحث ع�ن تزويج األرملة 
م�رة أخرى، ومحاولة إيجاد عائل وس�ند له�ا حتى لو كان 
يكبرها بسنوات عديدة لكي يخرجها من صدمات المجتمع 
وصراعه الشرس معها.فاألرملة عندما تشعر بأنها عاجزة 
وضعيف�ة نتيج�ة الظل�م الذي وق�ع عليها م�ن الجميع، ال 
تجد مالذا س�وى باللجوء إلى ال�زواج دون أن يكون لها أي 
مش�اعر تجاه الش�ريك الجديد، ولكنها مرغمة ألنها ترغب 
في مواصلة حياتها وتربية أوالدها، وتحاول أن تتكّيف مع 
الحي�اة الجديدة الت�ي فرضها المجتم�ع عليها.ويقول احد 
أس�تاذ الشريعة اإلسالمية: إن اإلس�الم أباح للمرأة األرملة 
حق الزواج وُممارس�ة حقوقها الشرعية، بعد مرور أشهر 

الِعدة، ويوضح، أن المجتمع ل�ن يرحم المرأة األرملة، وقد 
يصفه�ا البع�ض بأنها جاحدة ب�ل وخائن�ة، وبالتالي يظل 
التناُقض ُمستمرا بين قيم المجتمع وحقوق المرأة األرملة.

وأش�ار إلى أنه رغم التفاف الجميع حول المرأة األرملة بعد 
وف�اة زوجه�ا، إال أن ذل�ك ال يس�تمر طويال، وتب�دأ النفس 
البش�رية بارت�كاب األخط�اء بح�ق الزوج�ة األرملة دون 
أدن�ى اعتبار للقيم وافتقار اإلنس�انية، ويب�دأ المجتمع في 
فرض المحصنات وتش�ويه هذه الصورة المشرقة بالحكم 
عليه�ا بال بين�ة ودون أي رحمة ورأف�ة بأحوالها.وأضاف، 
بعض األرام�ل في المجتمع يجدن أن�ه بزواجهن بعد وفاة 
أزواجه�ن، يكن ق�د حققن وس�يلة للتغلب عل�ى الظروف 
المادي�ة المتعثرة، حي�ث تبحث األرملة على س�ند لها لكي 
يكفله�ا هي وأوالده�ا، وبذلك لم تكن ُمذنب�ة ما دامت غير 
ُمخطئة أو ُمغضبة لله.وفي س�ياق ُمتصل، يش�ير الدكتور 
طارق ش�لبي خبي�ر العالق�ات الزوجية إل�ى أن الكثير من 
األرامل يس�عين إلى الحفاظ على األس�رة والتمسك بتربية 
أوالدهن بش�كل مترابط، فاألرملة تظل غايتها األساس�ية 
في النهاية أن ترسم صورة ُمستقبل جديد ُمشرق ألوالدها 
مل�ؤه اآلمال والطموحات، لكن المجتمع يبدأ في تحطيمها 
وتشويهها بدال من إكسابها القوة واألمان، فبعد أن عزمت 
عل�ى تحقي�ق تطلع�ات أوالدها ورعاي�ة مصالحه�م، يبدأ 
المجتمع بنظرته الس�يئة الخاطئة والسلبية والتي غالبا ما 

تجعلها مترددة.

جحود املجتمع أقسى عىل األرامل من ضغوط احلياة

     المس����تقبل العراقي/متابعة 

          عبي���ر عص���ام 
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           المختار ولد محمد

للحد من الهجرة املتوا�شلة للجامعيني املوريتانيني، ومن اإغراءات خليجية مب�شاعفة الرواتب للأ�شاتذة اجلامعيني )التي ال تتجاوز يف الغالب االألف دوالر يف نواك�شوط(، جرى 
ا�شتح��داث جامعت��ني اىل جانب جامعة نواك�شوط، كربى جامعات موريتانيا، التي بات��ت جامعة خمت�شة باالآداب والقانون واالقت�شاد. وقام��ت جامعة نواك�شوط، من خلل كلية 
االآداب بافتتاح ق�شمني ملدر�شة الدكتوراه، احدها خا�ص باالدب العربي واالآخر خا�ص باجلغرافيا. و�شيفتتح قريبا ق�شمني اآخرين اأحدهما للقانون واالآخر للتاريخ. هذا يف حني 

ت�شتعد جامعة الطب والعلوم املوريتانية الفتتاح مدر�شة للدكتوراه �شت�شمل يف بداية االمر تخ�ش�شات الريا�شيات والكيمياء.

موريتانيا تطرق باب مدارس الدكتوراه

وي�رى المهتمي�ن بالعملي�ة التعليمية أن من ش�أن 
ه�ذه الم�دارس الخاصة بالدكت�وراه تحقي�ق االكتفاء 
الذاتي وتذليل بعض المش�اكل التي تعي�ق األكاديميين 
الموريتانيي�ن، خصوصا أنهم عك�س جيرانهم في دول 
المغ�رب العرب�ي، يدرس�ون باللغة العربي�ة. وبغرض 
هذا التوس�ع، وّقع�ت موريتانيا اتفاقي�ات مع جامعة 
المنصورة المصرية، وس�تمّكن االتفاقية من استقبال 
موريتانيا لبعض كبار المشرفين على مدارس الدكتوراه 
من تلك الجامعة مقابل ان تساعد الجامعة الموريتانية 
نظيرته�ا المصرية بدعم في مجاالت دراس�ات الهجرة 
والتصّح�ر، وه�ي مج�االت حق�ق فيه�ا االكاديميون 
الموريتانيون نجاحا دفع جامعات اس�بانية وفرنسية 

الى ابرام اتفاقيات تعاون لالستفادة منها.

االستثمار عائقا
تقدم الحكومة الموريتانية دعماً للجامعات وتشجع 
االس�اتذة بمنحهم قطع ارض مغرية في افخم االحياء 
بالعاصم�ة الموريتاني�ة، إال أن�ه يبقى مش�كل الموارد 
المالي�ة واحدا من اب�رز العوائق حس�ب القائمين على 

التعليم الجامعي الموريتاني.
وق�د مول البنك االس�المي للتنمية مش�روع وقفي 
لصالح جامع�ة العيون، وهي جامعة ترك�ز على اللغة 
العربية والشريعة االسالمية، استحدثها الموريتانيون 
ف�ي اقص�ى الش�رق الموريتان�ي، ولم يك�ن اختيارهم 
لمدين�ة العيون مقرا للجامعة على س�بيل الصدفة، ذلك 
ان نش�ر الدين الوس�طي ف�ي هذه المنطق�ة المتاخمة 

للش�مال المال�ي الملته�ب، حي�ث القاع�دة وافرعه�ا 
المختلف�ة، هو محاولة يق�ول الموريتانيون ان هدفها 

هو مواجهة الفكر بالفكر.
م�ن  الموريتاني�ة  الجامع�ة  االتفاقي�ة  وس�تمكن 
االس�تفادة من مداخيل عمارات سكنية سيقيمها البنك 
في وس�ط العاصمة الموريتاني�ة، وقد رصد مبلغ أولي 
من اثني عش�ر مليون دوالر للمش�روع األول من نوعه 
ف�ي موريتاني�ا. وإن كانت جامعة العيون قد اس�تغلت 
“مواجه�ة التطرف” للحصول على ه�ذا التمويل، تبقى 
جامعة الطب والتقني�ات تعاني من ضعف اإلمكانيات، 
ويبق�ى العج�ز المالي واح�دا من العراقي�ل التي تحول 
دون تأديتها مهامها، مما جعل العش�رات من الدكاترة 
يهاجرون. فأزيد من عش�رين أس�تاذا هاج�روا للعمل 
في جامع�ات غربية من اجل عوائ�د مادية افضل ومن 
اج�ل تمكينه�م م�ن مواصل�ة البحث في ظ�روف تليق 

بتخصصاتهم.
ويق�ول بعض كبار االطب�اء الموريتانيي�ن إن كلية 
الط�ب ل�و مّكن�ت م�ن م�وارد مالي�ة الئقة لم�ا كانت 
موريتاني�ا تعان�ي الي�وم بع�ض األوبئ�ة، ولم�ا كانت 
امراض من قبيل البلهارسيا تقض مضجع ابناء الجنوب 

الموريتاني القاطنين على النهر.
وفي ظل هذه المعطيات العامة، يقلل بعض االساتذة 
من اهمية م�دارس الدكتوراه، ب�ل ويذهب بعضهم الى 
الق�ول إنها كغيرها من الق�رارات االرتجالية، مجرد ذر 
للرم�اد ف�ي العي�ون وأن هدفها هو التبج�ح بانجازات 

غائبة وال تعدو كونها حبراً على ورق.

اعالن
ق�دم املواط�ن )عم�ر ص�ادق جس�ام ( 
طلب�ا يروم في�ه تبديل )االس�م( وجعله 
)عم�ار( ب�دال م�ن )عم�ر( فم�ن لديه 
اع�راض مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل 
مدة اقصاها عرشة ايام وبعكسه سوف 
ينظ�ر بالدعوى وفقاح�كام املادة )21( 
م�ن قان�ون االح�وال املدنية رق�م )65( 

لسنة 1972 املعدل.
اللواء

تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العام وكالة

اعالن
ق�دم املواطن )جبار ع�ذاب وادي ( طلبا 
يروم فيه تبديل )لقبه( من )العبودي( اىل 
)التميم�ي ( فمن لديه اعراض مراجعة 
هذه املديرية خ�الل مدة اقصاها عرشة 
اي�ام وبعكس�ه س�وف ينظ�ر بالدعوى 
قان�ون  م�ن   )21( امل�ادة  وفقاح�كام 
االح�وال املدنية رقم )65( لس�نة 1972 

املعدل.
اللواء

تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العام وكالة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد: 480 / ب / 2015 
التاريخ: 14 / 4 / 2015 

  اىل/املدعى عليها  / ناظم حسني محسن 
اصدرت  هذه املحكمة قرار الحكم املرقم 480/ب/2015 
يف 2015/4/12 ض�دك  واملتضمن الزامك بتأيده للمدعي 
)مازن جواد اس�ماعيل( مبلغ وقدره اثنا عرش الف دوالر 
امريك�ي وتحميل�ه الرس�وم واملصاريف واج�ور محاماة 
وكيل�ه املدعي املحامية اس�يل داود س�عودي مبلغ قدره 
خمس�مائة الف دين�ار ولتع�ذر تبليغ�ك وملجهولية محل 

اقامتك تقرر تبليغك اعالنا 
 بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني ول�ك  ح�ق االع�راض  
واالس�تئناف والتميي�ز  خالل امل�دة القانونية   وبعكس�ه 

سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية   
القايض

محمد قاسم عبود

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد: 394 / ب / 2015 
التاريخ: 12 / 4 / 2015 

  اىل/املدعى عليها  / ناظم حسني محسن
 اصدرت   محكمة بداءة البرصة قرارها  بالدعوى املرقمة 
394/ب/2015 بتاريخ 2015/4/2 ضدك يقيض بالزامك 
بدفع مبلغ قدره خمس�ون الف دوالر امريكي معلقا عىل 
االس�تكتاب والنك�ول عند اليم�ني للمدعي) مهن�د جواد 
اس�ماعيل( ول�دى محاولة تبليغك بق�رار الحكم تبني من 
رشح املبل�غ القضائ�ي وتايي�د املجل�س البل�دي ملنطق�ة 
الس�اعي انك مجهول محل االقامة علي�ه قررت املحكمة 
تبليغ�ك  بالقرار اعالن�ا     بصحيفتني    محليتني يوميتني 
ومنح�ك  حق االعراض  واالس�تئناف والتمييز وبعكس�ه    

يكتسب القرار الدرجة القطعية   
القايض

علوان بربوت البزوني

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد:403//ب/2015

التاريخ:9 /2015/4
اعالن

اىل املدعى عليه / نصري صالح مهدي
اقام املدعي  ) ماجد قاسم عودة (  الدعوى البدائية   املرقمة 
403/ب/2015  ض�دك والذي يطلب فيها   مبلغ مقداره 
)130,000( دوالر  مائة وثالثون الف دوالر بموجب الصك 
املرقم 36617 يف 2011/11/10 واملس�حوب عىل مرصف 
ايالف االس�المي ولتعذر تبليغك وملجهولية   محل اقامتك 
حسب رشح املبلغ ملركز رشطة الخلود يف محافظة واسط 
/ الك�وت واملجل�س البل�دي ملنطقة الزه�راء الثانية عليه     
تق�رر تبليغ�ك   اعالن�ا   بصحيفت�ني     محليتني يوميتني  
بالحضور امام ه�ذه املحكمة صباح يوم املرافعة املوافق 
2015/4/22  وعن�د   عدم حضورك او ارس�ال من ينوب 
عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق 

االصول. 
القايض جعفر كاظم املالكي

اعالن
ق�دم املواطن )محمد رعد ش�اكر ( طلبا 
ي�روم فيه تبديل )لقبه( من )العاني( اىل 
)الش�مري ( فمن لديه اعراض مراجعة 
هذه املديرية خ�الل مدة اقصاها عرشة 
اي�ام وبعكس�ه س�وف ينظ�ر بالدعوى 
قان�ون  م�ن   )21( امل�ادة  وفقاح�كام 
االح�وال املدنية رقم )65( لس�نة 1972 

املعدل.
اللواء

تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العام وكالة

اعالن
قدم املواط�ن )يارس رعد ش�اكر ( طلبا 
ي�روم فيه تبديل )لقبه( من )العاني( اىل 
)الش�مري ( فمن لديه اعراض مراجعة 
هذه املديرية خ�الل مدة اقصاها عرشة 
اي�ام وبعكس�ه س�وف ينظ�ر بالدعوى 
قان�ون  م�ن   )21( امل�ادة  وفقاح�كام 
االح�وال املدنية رقم )65( لس�نة 1972 

املعدل.
اللواء

تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العام وكالة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف املعقل
العدد /1028/ش/2015

التاريخ :2015/4/14
اعالن

اىل املدعى عليه / زيد حيدر يوسف
اقامت املدعية ) س�ارة باسم جاس�ب (الدعوى الرشعية 
املرقم�ة  1028/ش/2015   لدى هذه املحكمة تطالبكم 
فيها التفريق القضائي للهجر وقد عني يوم 2015/4/27 

موعدا للمرافعة 
  وملجهولي�ة مح�ل اقامتكم حس�ب رشح القائم بالتبليغ 
وتايي�د املجل�س البل�دي لقضاء الزب�ري انتقال�ك اىل جهة 
مجهول�ة ق�رر تبليغكم     بصحيفت�ني  محليتني يوميتني 
ويف حالة عدم حضوركم اىل املرافعة فانه سوف يتم اجراء 

املرافعة  بحقكم غيابيا وفق القانون.
القايض

مؤيد جرب الشاوي

محكمة االحوال الشخصية يف الزبري
العدد /789/ش /2015

التاريخ : 2015/4/14
اعالن

اىل املدعى عليه / حسني عيل الحمد
اقام�ت املدعية   الدعوى املرقمة  اعاله  والتي 
تطلب فيها التفريق منك للهجر ولدى تبليغك 
تبني انك مجهول محل االقامة وحس�ب رشح 
مبل�غ الرشط�ة املؤي�د م�ن مخت�ار املنطقة 
واملجل�س البلدي عليت�ه تقرر تبليغ�ك اعالنا  
بصحيفت�ني  محليت�ني  وعلي�ك الحض�ور يف 
موع�د املرافع�ة 2015/4/30 ويف حالة عدم 
الحضور س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابا 

وفق  للقانون.
 القايض فاضل حسني خضري

محكمة االحوال الشخصية يف كركوك
العدد /1493/ش2015/5

اعالن
اىل املدعى عليه / نزهان محمود مضحى

اقامت املدعية  )رن�ا  وعد الله محمد( الدعوى 
اعاله امام هذه املحكم�ة تطلب فيها تصديق 
الطالق الواق�ع بينكما بتاري�خ 2014/8/25 
ال�زواج  انه�ا زوجت�ك بموج�ب عق�د  حي�ث 
الصحي�ح املرق�م 354 يف 2004/6/1 الصادر 
من محكمة االحوال الشخصية يف نينوى ولكما 
م�ن ف�راش الزوجي�ة الطفلة )ره�ف  نزهان 
محمود( وملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك 
اعالن�ا  بصحيفتني  محليتني بموعد املرافعة يف 
2015/4/19 وعند عدم حضورك او من ينوب 
عنك ستجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق 

القانون.
القايض عبد محمد عيل درويش

اعالن
ق�دم املواط�ن )محمود حس�ني  ( طلبا 
يروم فيه تبديل )اس�م ابنه( من )عمر( 
اىل )عم�ار ( فمن لديه اعراض مراجعة 
هذه املديرية خ�الل مدة اقصاها عرشة 
اي�ام وبعكس�ه س�وف ينظ�ر بالدعوى 
قان�ون  م�ن   )21( امل�ادة  وفقاح�كام 
االح�وال املدنية رقم )65( لس�نة 1972 

املعدل.
اللواء

تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العام وكالة

اعالن
ق�دم املواط�ن )باس�م ابراهي�م قاس�م 
( طلب�ا ي�روم في�ه تبدي�ل )لقب�ه( من 
)العب�ودي( اىل )التميم�ي ( فم�ن لدي�ه 
اع�راض مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل 
مدة اقصاها عرشة ايام وبعكسه سوف 
ينظ�ر بالدعوى وفقاح�كام املادة )21( 
م�ن قان�ون االح�وال املدنية رق�م )65( 

لسنة 1972 املعدل.
اللواء

تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العام وكالة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف البرصة
العدد /626/بحث/2015

التاريخ :2015/4/13
اعالن

اىل املدعى عليه / كاظم محمد نعيم
اقام�ت املدعي�ة  )علياء عب�اس فاضل( الدع�وى املرقمة 
626/بح�ث/2015 ضدك تطل�ب فيها الحك�م بالتفريق 
القضائ�ي للهج�ر وق�د لوح�ظ م�ن ال�رشح ال�وارد من 
املج�يل البلدي ملنطقة الجزائر حي عثم�ان انك مرتحل اىل 
جه�ة مجهولة وغ�ري معلومة عليه تق�رر تبليغك    اعالنا  
بصحيفت�ني  محليت�ني يوميت�ني بالحض�ور ام�ام ه�ذه 
املحكم�ة صب�اح ي�وم 2015/5/4 ام�ا مكت�ب الباح�ث 
االجتماعي وعند عدم حضورك او من  يمثلك قانونا سوف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون.
    

القايض / غازي داود سلمان

رقم االخطار
2015/242

اعالن
م�ن / محكمة ق�وى االمن الداخ�يل املنطقة 

الخامسة بالبرصة
اول   . م  )الرشط�ي  اله�ارب   املته�م   / اىل 
حس�نني عب�د الرزاق حس�ني(  املنس�وب اىل    
مديري�ة رشطة محافظة الب�رصة     ملا كنت 
متهما وفق املادة  5 / ق.ع.د رقم 14  لس�نة 
2008   لغياب�ك ع�ن مق�ر عملك م�ن تاريخ  
2008/5/20 ولح�د االن واملادة 37/ من ق. 
ع .د رقم 14 لس�نة 2008 لتس�ببك يف فقدان 
االوراق التحقيقية الخاصة بتس�ليب العجلة 
الحكومي�ة املرقم�ة 43393 فح�ص مؤقت 

بغداد نوع النكروز   
  وبما ان محل اختفائك مجهول اقتىض تبليغك 
به�ذا االع�الن ع�ىل ان تحرض ام�ام محكمة 
ق�وى االم�ن الداخ�يل للمنطق�ة الخامس�ة 
بالب�رصة خالل مدة ثالث�ون يوما من تاريخ 
تعليق هذا االعالن يف محل اقامتك وتجيب عن 
التهم�ة املوجه�ة ضدك وعند ع�دم حضورك 
س�وف تج�ري محاكمت�ك غيابي�ا وتحج�ز 
اموال�ك املنقولة والغري املنقول�ة ويطلب من 
املوظفني العموميني القاء القبض عليك اينما 
وجدت وتس�ليمك اىل اقرب س�لطة حكومية 
وإلزام االهليني الذين يعلمون بمحل اختفائك 
باخبار الجهات املختصة اس�تنادا للمادة 69 
/اوال وثاني�ا وثالثا ورابع�ا من قانون اصول 
املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخيل رقم 

17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

وزارة الداخلية
وكالة الوزراء لشؤون الرشطة

املديرية العامة لرشطة محافظة بغداد
مديرية رشطة بغداد الكرخ

مديرية رشطة ابي غريب
مركز رشطة الرسالة

العدد: 14384 
التاريخ: 30/ 10/ 2014

تعميم اوصاف مفقود
تنفي�ذا لقرار الس�يد ق�ايض التحقيق امل�ؤرخ يف 15/ 5/ 

2011 واملرفقة نسخة منه طيا واملتضمن:-
تعمي�م اوصاف املفقود )امجد عيل حامد دهر املس�اري/ 
تولد 1985 / ش�غله كاس�ب/ يس�كن اب�ي غريب/ حي 
غ�واص/ اس�م االم جميل�ة محم�ود محم�د( وامللصقة 
صورت�ه اعاله والذي فقد بتاريخ 28/ 5/ 2008 يف قضاء 

ابي غريب/ حي غواص مع التقدير.
عىل من يعثر عليه االتصال بالرقم 07801119499 .

الرائد
ضابط مركز رشطة الرسالة

اعالن
قدم املواط�ن )فاضل عذاب وادي ( طلبا 
يروم فيه تبديل )لقبه( من )العبودي( اىل 
)التميم�ي ( فمن لديه اعراض مراجعة 
هذه املديرية خ�الل مدة اقصاها عرشة 
اي�ام وبعكس�ه س�وف ينظ�ر بالدعوى 
قان�ون  م�ن   )21( امل�ادة  وفقاح�كام 
االح�وال املدنية رقم )65( لس�نة 1972 

املعدل.
اللواء

تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العام وكالة

مجلس القضاء االعىل
محكمة بداءة ابي الخصيب

 العدد /75/ ب/2015
التاريخ /2015/4/12

اىل السيد/ لبيب طالب محسن
 اقامت املدعية  )زينب كاظم احمد العيل(  الدعوى 
البدائي�ة املرقمة اعاله تطلب فيه�ا افراز القطعة 

املرقمة 203 مقاطعة 54 السبيليات الغربية 
    وملجهولي�ة مح�ل اقامتكم حس�ب رشح القائم 
بالتبليغ وتايي�د املجلس البلدي ل�ذا تقرر تبليغكم 
اعالنا   بصحيفت�ني  يوميتني بالحضور امام هذه 
املحكم�ة يف موع�د املرافعة املواف�ق 2015/4/27 
الس�اعة التاس�عة صباحا وعند عدم حضوركم او 
ارس�ال من ينوب عنك�م قانونا س�تجري املرافعة 

بحقكم غيابيا وعلنا.
القايض

اعالن
بن�اء ع�ىل الطل�ب املق�دم من الس�يد ) 
محم�د عبد الرضا جح�ني(   الذي يطلب 
في�ه تبدي�ل اللق�ب       من  )ذك�ر (  اىل 
)الحلف�ي( فمن لديه اع�راض مراجعة 
هذه املديرية خ�الل مدة اقصاها عرشة 
ايام وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية 
يف الطل�ب وف�ق اح�كام امل�ادة 21 م�ن 
القانون االح�وال املدنية رقم 65 لس�نة 

1972 املعدل.
اللواء

تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين
العدد / 126 

م / نرش فقدان
قررت هذه املحكم�ة نرش فقدان املدعو 
) رعد صباح محمد عاش�ور ( الذي فقد 
يف محافظ�ة صالح الدين بتاريخ 25 / 4 
/ 2003 ولم يعرف يش عن مصريه لحد 
االن وع�ىل من يعث�ر علي�ه وتتوفر لديه 
معلومات عنه االتصال بذويه الس�اكنني 
يف قضاء بلد – ناحية االسحاقي / العلث 
/ او مركز رشطة االسحاقي خالل شهر 

من اليوم التايل لنرش االعالن .

اعالن
قدم املواطن )حيدر صالح جمعه ( طلبا 
يروم فيه تبديل )لقبه( من )العبودي( اىل 
)التميم�ي ( فمن لديه اعراض مراجعة 
هذه املديرية خ�الل مدة اقصاها عرشة 
اي�ام وبعكس�ه س�وف ينظ�ر بالدعوى 
قان�ون  م�ن   )21( امل�ادة  وفقاح�كام 
االح�وال املدنية رقم )65( لس�نة 1972 

املعدل.
اللواء

تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العام وكالة

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من السيد ) فليح 
حس�ن ن�ارص(   الذي يطلب في�ه تبديل 
االس�م املجرد    من  )فليح (  اىل )فالح( 
فمن لديه اعراض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه 
سوف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق 
اح�كام امل�ادة 21 من القان�ون االحوال 

املدنية رقم 65 لسنة 1972 املعدل.
اللواء

تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

اعالن
بن�اء ع�ىل الطل�ب املق�دم من الس�يد ) 
مرت�ىض نارص هيال (  ال�ذي يطلب فيه 
تبدي�ل اللق�ب       م�ن  )الهي�ال (  اىل 
)الكنع�ان( فمن لدي�ه اعراض مراجعة 
هذه املديرية خ�الل مدة اقصاها عرشة 
ايام وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية 
يف الطل�ب وف�ق اح�كام امل�ادة 21 م�ن 
القانون االح�وال املدنية رقم 65 لس�نة 

1972 املعدل.
اللواء

تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

فقدان
فق�دت  من�ي الترصيحة الكمركي�ة املرقمة 
باس�م   2014/8/17 املؤرخ�ة  596/ص 
املس�تورد) رشكة بيكرهيوز( والصادرة عن 
دائرة كمرك املنطق�ة الجنوبية عىل من يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار

دعوة دائنني
نحن املصفيان اركان نجم عبد وحيدر سلمان حسن لرشكة نجمة الكرادة للتجارة 
العامة املحدودة تحت التصفية . ادعو كل من له حق او دين عىل الرشكة مراجعة 

عنوان التايل – بغداد املنصور تقاطع سيد الحليب – عمارة الفرقان ط 1 .
املصفيان / اركان نجم عبد وحيدر سلمان حسن

فقدان
فق�دت  من�ي اج�ازة فرن الصم�ون حجري 
الص�ادرة م�ن الرشكة العام�ة للحبوب فرع 
البرصة االسم التجاري) فرن النارصي (رقم 
االج�ازة 2506 املوقع الب�رصة الصفاة  عىل  

من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

دعوة دائنني
عب�د  آم�ال   / املصف�ي  ان�ي 
رأس  لرشك�ة  احم�د  الجب�ار 
الخيمة لالستشارات الهندسية 
املحدودة . ادعو كل من له حق 
او دي�ن عىل الرشك�ة مراجعة 
الب�رصة  يف  الرشك�ة  عن�وان 

مناوي باشا .
املصفي آمال عبد الجبار احمد

اعالن
قدم املواط�ن )مصطف�ى صالح جمعه 
( طلب�ا ي�روم في�ه تبدي�ل )لقب�ه( من 
)العب�ودي( اىل )التميم�ي ( فم�ن لدي�ه 
اع�راض مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل 
مدة اقصاها عرشة ايام وبعكسه سوف 
ينظ�ر بالدعوى وفقاح�كام املادة )21( 
م�ن قان�ون االح�وال املدنية رق�م )65( 

لسنة 1972 املعدل.
اللواء

تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العام وكالة

رقم االخطار
2015/4

اعالن
م�ن / محكم�ة ق�وى االم�ن الداخ�يل 

املنطقة الخامسة بالبرصة
اىل / املتهم الهارب  )النقيب عوده جبار 
ع�ودة(  املنس�وب اىل  مديري�ة رشط�ة 
محافظ�ة الب�رصة ملا كن�ت متهما وفق 
امل�ادة  5 / ق.ع.د رقم 14  لس�نة 2008   
الختالس�ك املس�دس  الحكوم�ي املرقم 
fvm451  ن�وع كلوك مع كافة ملحقاته 

مع 45 اطالقه من نوعه. 
  وبم�ا ان محل اختفائك مجهول اقتىض 
تبليغك به�ذا االعالن عىل ان تحرض امام 
محكم�ة ق�وى االمن الداخ�يل للمنطقة 
الخامس�ة بالب�رصة خالل م�دة ثالثون 
يوم�ا م�ن تاري�خ تعليق ه�ذا االعالن يف 
محل اقامتك وتجيب عن التهمة املوجهة 
ضدك وعند عدم حضورك س�وف تجري 
محاكمتك غيابيا وتحجز اموالك املنقولة 
والغ�ري املنقول�ة ويطلب م�ن املوظفني 
العمومي�ني الق�اء القب�ض علي�ك اينما 
س�لطة  اق�رب  اىل  وتس�ليمك  وج�دت 
حكومية وإل�زام االهليني الذين يعلمون 
بمحل اختفائك باخبار الجهات املختصة 
اس�تنادا للم�ادة 69 /اوال وثاني�ا وثالثا 
ورابع�ا م�ن قان�ون اص�ول املحاكمات 
الجزائي�ة لق�وى االمن الداخ�يل رقم 17 

لسنة 2008.
رئيس املحكمة

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد  )عبد 
ال�رزاق هونه محمد(   ال�ذي يطلب فيه  
تبدي�ل اللق�ب    م�ن  )الس�داوي (  اىل 
)االس�دي( فمن لديه اع�راض مراجعة 
هذه املديرية خ�الل مدة اقصاها عرشة 
ايام وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية 
يف الطل�ب وف�ق اح�كام امل�ادة 21 م�ن 
القانون االح�وال املدنية رقم 65 لس�نة 

1972 املعدل.
اللواء

تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة
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منتخبنا الوطني بمجموعة سهلة مع تايلند واندونيسيا وفيتنام والصني تايبه
صدام خليجي بني السعودية واإلمارات يف آسيا

قرعة صعبة عىل األردن والكويت

اكد رئيس اللجنة االوملبية الوطنية العراقية الكابتن رعد حمودي 
ع�ى رضورة مواصلة التالق واالبداع للري�ايض العراقي بجميع 
امليادين العربية واالسيوية والعاملية رغم كل املعوقات التي تقف 
حائال امام الرياضة العراقية ، جاء ذلك خالل اس�تقباله رئيس 
واعضاء منتخبنا الوطني للسباحة املتوجني باوسمة منافسات 
بطول�ة الع�رب االوملبية للفئ�ات العمرية الت�ي اختتمت يف دبي 
وبحض�ور عضو املكتب التنفيذي زاهد ن�وري واملدير التنفيذي 

جزائر السهالني .
رئي�س  وق�ال 
اللجن�ة االوملبي�ة 
ان ما تحقق من 
انج�از ل�م ياتي 
ب�ل  ف�راغ  ع�ن 
نتيج�ة الجه�د 
من  املتواص�ل 
االتح�اد  قب�ل 
ز  لجه�ا ا و
مم�ا  الفن�ي 

يجعلن�ا 
التحضريات  نطالبك�م بمواصل�ة 

اليومية  وااللتزام بالتعليمات من قبل الجهاز الفني لغرض 
صق�ل وتطوير قدراتك�م وتحقيق انجازات يف ال�دورات العربية 
واألس�يوية املقبل�ة مؤك�دا ع�ى رضورة االنضب�اط والتعامل 
بالخلق الريايض كون ذلك يعد الركيزة األساس�ية لوقوفكم عى 

منصات التتويج .
واشار حمودي ان العمل شاقا بسبب الكثري من العوائق وأهمها 
عدم توفري أحواض الس�باحة النوذجية لك�م ولكننا متواصلني 
مع مع�ايل وزير الش�باب والرياضة عبد الحس�ني عبطان الذي 
يدعم ويس�عى اىل توفري البني التحتية لجميع االتحادات ومنها 
اتحادك�م املمي�ز ولكن ه�ذا اليمنعنا ان نعمل بم�ا متوفر لدينا 
من ارضي�ة وتحقيق االنجازات بش�كل يليق بس�معة الرياضة 

العراقية .
م�ن جانبه قدم رئيس اتحاد الس�باحة رسمد عبد االله الش�كر 
والتقدي�ر لرئي�س اللجنة االوملبي�ة عى اس�تقباله وفد املنتخب 

املتوج بمنافسات بطولة العرب يف دبي .
واش�ار رئيس االتحاد ان دعم اللجنة االوملبية خالل املدة االخرية 
لتل�ك املواهب وط�ول االنتظار عليهم ج�اءت نتائجه من خالل 
الف�وز ع�ى دول كبرية بحجم مرص وتون�س واملغرب يف املحفل 
العرب�ي االخ�ري بدب�ي مم�ا يجعلنا عى يق�ني ان تل�ك املواهب 
س�تكون حارضة فوق منصات التتويج يف البطوالت االس�يوية 

والعربية املقبلة رغم كل العقبات.
فيم�ا اكد املدي�ر التنفيذي للجن�ة االوملبية جزائر الس�هالني ان 
تواجدن�ا يف اللجنة االوملبية هو لتحقي�ق االنجاز وبالتايل تحقق 
االنج�از بتل�ك املواهب العمرية مم�ا يؤكد انن�ا بدءنا بخطوات 

علمية ومهنية صحيحة .
وتاب�ع الس�هالني ان اللجنة االوملبية حريص�ة كل الحرص عى 
دع�م وتوفري كل الس�بل الكفيل�ة لالرتقاء باملواه�ب الرياضية 
ومنه�ا رشيح�ة الس�باحني وبالت�ايل نحن نش�د عى ي�د اتحاد 
السباحة الذي يتمتع بقاعدة مميزة من املواهب التي اثبتت انها 

عى قدر املهام الوطنية امللقاة عى عاتقها.

االوملبية تشيد بنتائج السباحة
يف البطولة العربية

المستقبل العراقي/ متابعة

أس�فرت القرع�ة املزدوج�ة للتصفي�ات 
كأس  لنهائي�ات  املؤهل�ة  االس�يوية 
اس�يا  وكأس  بروس�يا   2018 العال�م 
2019 باإلم�ارات عن مواجه�ات ملتهبة 
للف�رق العربي�ة حيث يصط�دم اإلمارات 
بالس�عودية يف املجموع�ة األول يف قم�ة 
خليجي�ة بينم�ا وق�ع كال م�ن الكوي�ت 
ولبن�ان يف املجموع�ة الس�ابعة ويتواجه 
البحري�ن واليم�ن يف املجموع�ة الثامن�ة 
وكانت القرعة قد أجريت اليوم بالعاصمة 

املاليزية كواالملبور .
فيم�ا ج�اء الفريق العراق�ي يف مجموعة 
س�هلة نس�بية وجميع فرقها من جنوب 
غرب القارة، كما جاءت قطر يف مجموعة 
سهلة نسبيا مع الصني واملالديف وبوتان 

وهونج كونج .
وما يضاعف م�ن أهمية التصفيات هذه 
املرة أنها ستحسم الرصاع عى 12 مقعدا 
املق�رر   2019 آس�يا  كأس  نهائي�ات  يف 
إقامته�ا يف اإلم�ارات، حيث ق�ررت لجنة 
املس�ابقات باالتح�اد اآلس�يوي للعبة أن 
تكون فعاليات الدور الثاني من تصفيات 
املؤهل�ة  نفس�ها  ه�ي   2018 موندي�ال 
لبطولة كأس آس�يا 2019 عى أن تحسم 
باق�ي مقاع�د النهائي�ات اآلس�يوية من 
خ�الل مرحل�ة منفصلة م�ن التصفيات 

تقام بعد هذا الدور.
وقسمت املنتخبات ال40 إىل 5 مستويات 
طبقا لرتتيبها يف التصنيف العاملي الجديد 
الصادر عن )فيفا( الخميس، حيث وزعت 
هذه املنتخبات ال40 عى 8 مجموعات يف 
الدور الثاني من التصفيات خالل القرعة 
وضمت كل مجموع�ة 5 منتخبات بواقع 
فري�ق واحد من كل من هذه املس�تويات 

الخمسة.
وض�م املس�توى األول منتخب�ات إي�ران 
والياب�ان وكوري�ا الجنوبي�ة وأس�رتاليا 
واإلمارات وأوزبكستان والصني والعراق، 
فيم�ا ض�م املس�توى الثان�ي منتخب�ات 
واألردن  وقط�ر  وعم�ان  الس�عودية 
والبحري�ن وفيتن�ام وس�وريا والكويت، 
منتخب�ات  الثال�ث  املس�توى  وض�م 
أفغانستان والفلبني وفلسطني واملالديف 
وتايالند وطاجيكس�تان ولبن�ان والهند، 
واملستوى الرابع منتخبات تيمور الرشقية 

وقريغيزستان وكوريا الشمالية وميانمار 
وسنغافورة  وإندونيس�يا  وتركمانستان 
وبوت�ان، واملس�توى الخام�س منتخبات 
ماليزيا وهونج كونج وبنجالديش واليمن 

وجوام والوس وكمبوديا وتايوان.
وتتنافس منتخب�ات كل مجموعة يف هذا 
ال�دور بنظ�ام دوري من دوري�ن )ذهابا 
وإيابا( حيث تقام مباريات هذا الدور من 

11 حزيران املقبل إىل 29 آذار 2016.

كل  يف  األول  املرك�ز  صاح�ب  ويتأه�ل 
مجموع�ة إضافة إىل أفض�ل 4 منتخبات 
تحتل املركز الثاني إىل الدور الثالث األخري 
من تصفيات موندي�ال 2018 كما تتأهل 
ه�ذه املنتخبات ال12 مب�ارشة إىل كأس 

آسيا 2019 باإلمارات.
وتقس�م هذه املنتخب�ات إىل مجموعتني 
يف ال�دور الثال�ث من تصفي�ات املونديال 
حي�ث تض�م كل مجموع�ة 6 منتخب�ات 

تتنافس فيم�ا بينها ايض�ا بنظام دوري 
من دورين )ذهابا وإيابا( ليتأهل صاحبا 
املركزي�ن األول والثاني من كل مجموعة 
إىل املوندي�ال مبارشة فيم�ا يصل صاحبا 
املركز الثالث يف املجموعتني إىل دور فاصل 

عى التأهل للمونديال.
أم�ا املنتخب�ات ال��24 التالي�ة يف خت�ام 
منافس�ات الدور الثاني فإنها ستتنافس 
يف تصفي�ات نهائية ق�ارصة عى التأهيل 

لكأس آس�يا م�ن أجل الحص�ول عى 11 
مقعدا يف البطولة القارية يف حني ستكون 
البطاق�ة األخرية من نصيب منتخب البلد 
املضيف، حيث تش�هد كأس آس�يا 2019 
مش�اركة 24 منتخبا ولي�س 16 منتخبا 

مثلما كان الحال يف النسخ املاضية.
وينتظ�ر أن تس�فر القرع�ة ع�ن أكث�ر 
م�ن مجموع�ة تض�م كل منه�ا أكثر من 
منتخ�ب عربي يف ظل وج�ود 7 منتخبات 
عربية ضمن فرق املستوى الثاني إضافة 
ملنتخبي اإلمارات والعراق يف فرق املستوى 
األول ومنتخبي فلس�طني ولبنان يف فرق 
املس�توى الثالث واليمن يف فرق املستوى 

الرابع.
م�ن  ال�دور  ه�ذا  منافس�ات  وتش�هد 
التصفيات 10 جوالت تق�ام فعالياتها يف 
11 و16 حزي�ران املقب�ل، ويف3 و8 أيلول 
املقب�ل، والثام�ن و13 م�ن ترشي�ن أول 
املقب�ل، و12 و17 ترشي�ن الثان�ي املقبل 

و24 و29 آذار 2016.

المستقبل العراقي/ متابعة

ثائر جسام يطالب ادارة النفط بإبعاد املحرتفني

كانتونا: برشلونة فاز بكأس العالـم وليس اسبانيا!

إبراهيموفيتش خيار ليفربول االول

باريس ترتشح لالوملبياد بعد قرن كامل

طالب املدي�ر الفني لنادي النفط الريايض 
ثائر جسام الهيئة االدارية للنادي بابعاد 
الالعب�ني املحرتفني عن النادي بس�بب 
ع�دم الحاجة لخدماته�م اثر تراجع 

الصورة الفنية لهم.
واك�د نائب رئي�س الهيئة االداري�ة للنادي كاظم 
س�لطان: " ان املدي�ر الفني للفريق ثائر جس�ام 
طال�ب بابع�اد الالعب�ني املحرتفني عن تش�كيلة 
الفريق بس�بب عدم الحاجة لخدماتهم الفنية يف 

ما يتبقى من مباريات املوسم الحايل".

واش�ار س�لطان اىل ان " املدرب ثائر جسام طلب 
ابعاد املحرتف البوسني نوفا واملحرتف النيجريي 

اوجينا بسبب تردي مستواهما الفني".
يذك�ر ان ن�ادي النفط فق�د كل امل ل�ه بالعبور 
لالدوار النهائية من الدوري العراقي املمتاز بكرة 

القدم.

كش�فت صحيف�ة "أس" االس�بانية أن الالع�ب الفرنيس 
الس�ابق إيري�ك كانتونا اس�تغل وجوده يف حف�ل توزيع 
جوائز لوري�وس الرياضية العاملية وأطلق ترصيحا مثريا 
للجدل كعادته عندما أكد أن اسبانيا لم تفز بكأس العالم 

بل فاز بها إقليم كتالونيا.
وق�ال أس�طورة ك�رة الق�دم الفرنس�ية خ�الل املؤتمر 
الصحفي الذي عقد عى هامش الحفل: "فازت اس�بانيا 
بوج�ود ع�رشة العبني م�ن برش�لونة .. اس�بانيا لم تفز 

باملونديال بل فاز به إقليم كتالونيا .. لقد فاز به برشلونة".
ويف مع�رض رده عى س�ؤال حول ما إذا كان�ت عالقته بكرة 
الق�دم قائمة حتى اآلن، أج�اب كانتونا :"ال .. لقد س�ئمت .. 
حقق�ت حلم�ي باللع�ب يف أفضل األندي�ة يف العال�م وبجانب 

أفضل الالعبني".
وأض�اف: "لس�ت مش�تاقا للعب من جدي�د .. عندم�ا قررت 
االعت�زال كان األمر صعبا وذلك ألن ك�رة القدم مثل املخدرات 
.. عندما ترى مباراة عرب التلفاز تتس�اءل ملاذا لست هناك؟ .. 
تشتاق لها جسديا وعقليا ولكن كان لدي شغف ألقوم بأشياء 

أخرى".

تسعى إدارة ليفربول اإلنجليزي لتقديم عرض رسمي للظفر 
بخدم�ات الدويل الس�ويدي زالت�ان إبراهيموفيت�ش مهاجم 
باري�س س�ان جريم�ان الفرن�يس خ�الل ف�رتة االنتقاالت 
الصيفية املقبلة، بعدما تلق�ت دفعة معنوية كبرية 
عق�ب ترصيح�ات ن�ارص الخليف�ي رئي�س النادي 

البارييس.
صحيف�ة "مريور" الربيطانية، أكدت ان إدارة الريدز 

ترغب بقوة يف ضم العمالق الس�ويدي، لتدعيم خط الهجوم، 
وذل�ك بعدما رصح رئيس باريس س�ان جريم�ان أنه يتمنى 

بقاء إيديسون كافاني ويرى فيه مستقبل وقوة فريقه.
التقري�ر أش�ار إىل أن إدارة الري�دز س�رتصد 25 مليون يورو 
لض�م إبرا ال�ذي ينتهي تعاقده مع س�ان جريمان مع نهاية 

املوسم املقبل.
ترصيحات رئيس س�ان جريمان األخرية تلمح إىل أنه يسعى 
لالس�تفادة من وراء بيع النجم املخ�رم صاحب 33 عاًما، 

بحسب التقرير.

صدق مجل�س بلدي�ة باري�س، بأغلبية 
موس�عة عى ترش�ح املدينة الفرنس�ية 
الحتض�ان أوليمبي�اد 2024، أي بعد قرن 

بالتمام من استضافتها للدورة يف 1924.
ول�م يعارض األمر س�وى أعض�اء مجلس 
البلدي�ة املنتمني لألحزاب البيئية واليس�ار 
املتطرف، حيث اعتربوا أن ميزانية مثل هذه 

األحداث دائما ما تتضاعف بمرور الوقت.
ووافق�ت أغلبي�ة كبرية من أعض�اء املجلس 
ال��163 عى الرتش�ح، وذلك يف أحد أش�كال 
الذي�ن  االش�رتاكيني  ب�ني  الن�ادرة  التواف�ق 
يس�يطرون عى العمودية واملحافظني، الذين 

يشكلون املعارضة.
وستتنافس باريس بهذه الطريقة، يف ظل دعم 
الحكوم�ة، م�ع كل م�ن بوس�طن وهامبورج 
وروم�ا وهي امل�دن التي أعلنت نيتها الرتش�ح 

حتى اآلن.
وق�ال البطل األوليمبي الس�ابق وعضو اللجنة 
ال�ذي  الدولي�ة تون�ي اس�تانجيه  األوليمبي�ة 
ربما يصبح الواجهة الرئيس�ية مللف الرتش�ح 
الفرنيس: "سنرتكز عى هذا التوافق السيايس 
لدع�م التحرك الريايض، ال�ذي يجب أن يأتي يف 

صدارة ملف الرتشح".
واعترب استانجيه أن قرار مجلس البلدية يمثل 
"خط�وة حاس�مة نح�و تقدي�م ملف ترش�ح 
صل�ب" القن�اع أعض�اء اللجن�ة الدولية بمنح 

باريس حق التنظيم.
من جانبها ش�كرت عم�دة املدينة آن هيدالجو 
املحافظني عى ه�ذه الهدن�ة األوليمبية لعدم 

تلويث ملف الرتشح بجدل سيايس.
دورة  تنظي�م  الفرنس�ية  العاصم�ة  وتن�وي 
منخفض�ة التكالي�ف بقيم�ة س�تة ملي�ارات 
و200 ملي�ون ي�ورو، بعيدا عن تل�ك الخاصة 
بأوليمبياد لندن وبكني وريو دي جانريو والتي 
بلغ�ت فيها 14 ملي�ار و30 ملي�ار و12 مليار 

يورو عى الرتتيب.
وأوضح�ت هيدالجو أن ملف الرتش�ح س�يتم 
تقديمه رس�ميا أمام اللجنة األوليمبية الدولية 
هذا الصيف وذلك قب�ل انتهاء املهلة املحددة يف 

منتصف سبتمرب/أيلول.
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برعاية اللجنة األوملبية القطرية وباهتمام وترتيبات تتناسب مع 
حج�م الحدث تواصل�ت يف مدينة الدوحة القطرية االس�تعدادات 
الكب�رية الس�تضافة وتنظيم االس�تفتاء الري�ايض األول لتكريم 
أفض�ل رياضية وريايض عربي لع�ام 2014 والذي يقيمه االتحاد 
العرب�ي للصحاف�ة الرياضي�ة وتنظم�ه لجن�ة االع�الم الريايض 
القطري�ة مس�اء الثالثاء املقبل بحضور الش�يخ س�عود بن عبد 
الرحم�ن ال ثان�ي االمني العام للجنة االوملبي�ة القطرية وحضور 
كب�ار الش�خصيات الرس�مية والرياضي�ة واالعالمي�ة يف الوطن 
العربي من الذين تمت دعوتهم من قبل االتحاد العربي للصحافة 
الرياضية ولجنة اإلعالم الريايض القطري واالتحاد القطري لكرة 
الق�دم حيث ق�ام اإلتحاد بدع�وة عدد من االعالمي�ني الرياضيني 
الع�رب لحضور حفل تدش�ني س�تاد الري�ان الدويل أح�د املالعب 
املخصصة الستضافة مباريات بطولة كاس العالم الدوحة 2022 

إىل جانب حفل التكريم...
وس�يتم يف االحتف�ال تقديم الجوائ�ز والحوافز الفض�ل رياضية 
عربي�ة وافضل ريايض عربي لعام 2014 إىل جانب افضل منتخب 
ري�ايض عربي والش�خصية الرياضية العربية لع�ام 2014 وذلك 
خ�الل الحفل الكبري الذي س�يتابعه عش�اق الرياض�ة يف الوطن 
العرب�ي من خالل النق�ل التلفزيوني واملواكب�ة االعالمية الكبرية 

القطرية ويف طليعتها قنوات الكأس من قبل وسائل االعالم 
ضي�ة  يا لر وصحيفة الرشق والصحف ا

ي�ة  لقطر األخرى والصحف العربية ا
التي تمت دعوتها لحضور 

هذا الحدث الكبري
ب�دوره اكد الزميل محمد جميل عبد القادر رئيس االتحاد العربي 
للصحاف�ة الرياضية بأن االتحاد حرص عى توفري اقىص درجات 
الحيادي�ة املوضوعي�ة واملهني�ة يف عميلة اختي�ار االفضل للفوز 
بجوائز هذا االس�تفتاء العربي الريايض حيث تم حرص االسماء 

املرشحة للتنافس عى الجوائز وفق االنجازات التي تحققت عرب 
االبطال والبطالت اسماء نيانع من املغرب وفاطمة املشهداني 

من العراق ومنى الشباح من تونس ومريم جمال الدين من 
البحرين واس�امه امللويل من تون�س والعربي بورعده من 

الجزائ�ر وايهاب عب�د الرحمن من مرص وعب�د الرحمن 
املصاطفة من االردن ومعتز برشم من قطر وعيل عباس 

من البحري�ن وعبد الكري�م أودار من املغ�رب ..وترك 
مهم�ة اخيتار الفائزين للجنة الخ�رباء التي كان قد 

تم تشكيلها برئاسة الزميل بدر الدين اإلدرييس من 
أج�ل هذه الغاية عى ان يتم االعالن عن االس�ماء 
ليلة االحتف�ال الكبري الذي س�يتخلله العديد من 

املفاجات ..من جهة اخرى يعقد االتحاد العربي 
للصحافة الرياضية اجتماعا للجنته التنفيذية 
يف الدوحة يوم 22 ابريل نيسان الجاري وذلك 
الس�تعراض برامج االتح�اد للمرحلة املقبلة 
واملصادق�ة ع�ى التقريري�ن االداري واملايل 
ع�ن املرحل�ة الس�ابقة والبح�ث يف االمور 
املدرج�ة عى جدول االعمال كما أفاد بذلك 
الزمي�ل عوني فريج األمني العام والناطق 

اإلعالمي لإلتحاد .

فاطمة سعد ضمن افضل الرياضيني العرب

األسباني، كشف أسطورة كرة القدم األرجنتينية ليونيل مييس نجم هجوم برشلونة 
أن�ه قب�ل والدة ابن�ه تياغو، كان يغض�ب كثريا بس�بب أي هزيمة يمن�ى بها إىل حد 

االنع�زال عن الن�اس أليام. وق�ال الالعب األرجنتين�ي يف مقابلة مع مجلة )برس�ا( 
التي يصدرها النادي الكتالوني: "يف الس�ابق عندما كنت أخرس أو أقوم بيشء يسء 

أت�رك التح�دث مع األخرين خ�الل 3 أو 4 أي�ام .. اآلن عندما أع�ود إىل البيت بعد أي 
مباراة وأرى ابني يزول عني كل يشء". واعرتف مييس أن والدة ابنه يف ترشين ثان/ 

نوفم�رب العام 2012 غريت له حياته وش�خصيته: "هو أوال ثم يأتي أي يشء آخر .. 
لق�د غري نظرت�ي للمباريات". وأض�اف: "كوني أصبحت أبا فهذا س�اعدني كثريا يف 

تنمية ش�خصيتي ويف التفكري أن هناك أش�ياء أخرى يف العالم غري كرة القدم". وأكد 
مييس أنه اآلن يش�عر بأنه أكثر س�عادة، معرتفا أنه لم يكن ع�ى ما يرام من الناحية 

الجس�دية والنفسية العام املايض. وأردف النجم األرجنتيني قائال: "أشعر بالسعادة .. 
يف الحقيقة لقد بدأت هذا املوس�م بطريقة مختلفة بعد ما حدث يف العام املايض ... لقد 

عش�ت عاما عصيبا بسبب اإلصابات واألداء غري الجيد ولكنني بدأت هذا املوسم بشكل 
مختلف وأش�عر أنني بخري اآلن". وأرجع مييس مس�تواه املتذبذب يف املوس�م املايض 
بس�بب وجوده خارج امللعب لوقت طويل: "عندما كنت أعود يف كل مرة كنت أش�عر 
أنني لست عى ما يرام .. حاولت نسيان ما عشته يف ذلك العام حتى أستعيد أفضل 
مس�توياتي .. أش�عر أنني بأفضل حال". ويعترب إحراز الثالثي�ات )هاتريك( هو 
أكثر ما يشعر الالعب األرجنتيني بالسعادة، وعن هذا األمر تحدث قائال: "أحتفظ 
بالكرات مع الكؤوس يف دوالب زجاجي، ولكنني أفكر يف استخدامها بشكل آخر". 
ويدع�و مييس زمالءه يف برش�لونة إىل التوقيع عى الكرات الت�ي يحصل عيلها يف 
نهاية املباريات التي يسجل فيها )هاتريك(: "أجعلهم يوقعون عى الكرات كنوع من 
االعرتاف بفضل الجميع .. بدونهم ما كان يل أن أحصد كل ما وصلت إليه عى املستوى الفردي وخاصة 

يف تسجيل هاتريك، حيث أنني أعتمد عليهم كثريا لتحقيق ذلك".

مييس: تياغو غري نظريت للحياة
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امليزان

»اإلنارة الذكية« ترشدك إىل الطريق

مهرجان ملكافحة الغربان

؟؟هل تعلم
هل تعلم أّن األسبوع عند الفراعنة املرصّيني يتكّون 

من 10 أيام.

ه�ل تعل�م أّن األن�ف واألذن من األعض�اء الوحيدة 

يف جس�م اإلنس�ان الّتي ال تتوّقف ع�ن النمّو طوال 

الحياة.

هل تعلم أّن آية الكريس أعظم آية يف القرآن الكريم.

ه�ل تعلم أّن معدة اإلنس�ان تحتوي ع�ى نحو 35 

مليون غدة هضمّية.

هل تعلم أّن الفيل يعّب عن حزنه بالبكاء، وهو بذلك 

يش�به اإلنس�ان يف الّتعبري عن رّدات فعله بالدموع 

فمن الّظاهر أّن الفيلة تبكي حني تحزن أو حني تفقد 

أحد صغارها، وتصاحب تلك الدّموع ترّصفات تشبه 

ترّصفات البرش؛ حيث تحتفظ بعظام صغارها بعد 

موتها من شدة حزنها عليها.

ه�ل تعل�م أّن إرسافيل علي�ه الس�ام أّول من قال 

سبحان رّبي األعى.

ه�ل تعلم أّن إس�ماعيل عليه الس�ام أّول من ركب 

الخيل.

كل م�ا يج�ب ع�ى الف�رد القيام 
ب�ه ه�و تحدي�د وجهته والس�ري 
بواس�طة تطبي�ق هاتفي خاص 
، وس�تقوم الكام�ريات واألجهزة 
الخاص�ة بتتبعه وإن�ارة طريقه 
، ه�ذا كله بفضل إبت�كار باحثني 
فنلنديني، تقنية تدمج بمصابيح 
اإلنارة وكامريات املراقبة لتصبح 
ذكي�ة، وترض�خ ه�ذه األجه�زة 

ألوامر الفرد وتساعده يف التوجه 
إىل املكان الذي يريده .

الباحث�ون  كم�ا ويعم�ل ه�ؤالء 
التقني�ة  ه�ذه  إس�تخدام  ع�ى 
به�دف مراقب�ة األطف�ال، حي�ث 
أن أدوات اإلستش�عار ق�ادرة عى 
الطف�ل  تنف�س  مع�دل  معرف�ة 
ودرجة حرارت�ه إضافة إىل حالته 

الغذائية.

يوم مه�م جدا، ولذلك س�تكرس كل طاقتك 
وجه�ودك يف م�رشوع واح�د فق�ط ولكنه 
مرشوع جماعي. تبدأ عملك بحماش شديد 
وهذه ه�ي طبيعت�ك فأنت ش�خص محب 
للعم�ل ومجته�د. تتمن�ي أن تحق�ق نتائج 

ملموسة ومرضية.

هل تخيلت نفسك يوما يف منصب املدير العام 
أو لدي�ك س�لطة يف أي هيئ�ة؟ أمامك فرصة 
الي�وم لتحتل منصب�ا مثل ه�ذا. تتخذ اليوم 
ق�رارات مصريية بش�أن مس�تقبلك. تتمتع 
الي�وم بكاريزما مختلفة. اعت�ب اليوم يوما 
مختلفا ولن يتكرر ولذلك حاول أن تستغله.

يوم ميلء بالتوتر وربما تشعر أن جميع من 
حولك ال يصغون إليك، وأن الجميع يستغلك 
ويس�تغل جه�ودك. ربم�ا تت�رصف أمامك 
اآلخري�ن بهدوء ولكن�ك يف الحقيقة غاضب 
جدا. ال تخاف م�ن التعبري عن غضبك حتى 

ال تتأثر صحيا.

كطبيع�ة موالي�د ب�رج الرسط�ان، تتمت�ع 
بإحس�اس عال يمكنك م�ن تهدئة اآلخرين 
وم�داواة جروحهم يف األزم�ات الصعبة. إذا 
كنت تقوم بذلك من أجل اآلخرين فقط دون 
كسب أي أموال، فلم ال تفكر يف استغال تلك 

املوهبة بشكل عميل؟

علي�ك أن تكون أكثر قدرة ع�ى التعامل مع 
املواق�ف الصعبة يف العم�ل. ال تبك عى حب 

قديم وانطلق اىل األمام. 
العم�ل يش�غل بال�ك ويحت�ل كل تفك�ريك. 
ال تك�ن حساس�ا وتأخ�ذ كل كلم�ة يقولها 

الحبيب عى محمل الجد.

عليك أن تكون ح�ذرا خال هذه الفرتة وأن 
تع�رف كيف تحاف�ظ عى س�معتك املهنية. 
ال تي�أس بل اب�ذل املزيد م�ن الجهد إلنجاح 
العاق�ة بين�ك وب�ني الحبيب. اختل�ط أكثر 
بزماء العمل فهذا سيكون مفيدا لك وألدائك 

يف املستقبل.

ال ترتك الي�وم أي تفاصيل دون أن تراجعها 
وتدرس�ها جيدا. يف لحظة تشعر أنك وجدت 
اللحظ�ة  نف�س  يف  ولك�ن  اآلخ�ر  نصف�ك 
س�ترتاجع ع�ن ه�ذه الفك�رة. تضط�ر إىل 
تس�وية الكثري من املعام�ات املهمة اليوم. 

تشعر بالراحة بسبب قرب األصدقاء منك.

علي�ك أن تج�د حل�وال لألم�ور العالق�ة وال 
تدعها تتفاق�م. قف إىل جانب الحبيب خال 
هذه الفرتة فهو يف أمس الحاجة إليك. تبدو 
قويا اليوم وال أحد يستطيع مقاطعتك أثناء 
النقاش. لس�ت مرغم�ا عى تنفي�ذ طلبات 

الحبيب إن لم تكن مقتنعا.

علي�ك أن تعط�ي الي�وم الكثري م�ن الحجج 
املقنعه لتبير موقفك. تشعر بالظلم بسبب 
اتهام�ات الحبي�ب لك. علي�ك أن تكون أكثر 
قدرة عى تحمل املس�ؤولية. أنت املس�ؤول 
ع�ن ترصفات�ك املاضية ولذل�ك ال تتذمر إذا 

وقعت يف العديد من املشاكل اليوم.

األمور كلها تس�ري لصالح�ك اليوم وتحصل 
عى م�ا تريد. تح�ّل بالتفاؤل وال تستس�لم 
للمشاعر السلبية. تحاول التغيري يف طريقة 
عملك نحو األفضل وه�ذه خطوة إيجابية. 
علي�ك أن تك�ون أكث�ر ق�درة ع�ى التحكم 

بمشاعرك مع الحبيب.

علي�ك أن تكون أكثر التزام�ا يف عملك خال 
ه�ذه الفرتة. ال تت�رسع يف ق�رار االنفصال 
وادرس كل خيارات�ك. حافظ ع�ى عاقاتك 
داخ�ل العمل وال توت�ر األجواء كي ال تخرس 
قضيت�ه  إذا  ولك�ن  ممي�ز  ي�وم  الجمي�ع. 

بمفردك.

باستطاعتك اليوم حل القضايا الطارئة، ألن 
لديك الكفاءة والقدرة عى تحليل املستجدات 
والوض�ع الح�ايل بأعصاب هادئة وأس�لوب 
منطق�ي. تتع�رض لبع�ض املضايقات من 
األهل بسبب عاقتك بالحبيب، لكنك رسعان 

ما تضع حدا لذلك.

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

بدون تعليق

طبق اليوم

افـقـي

عـامـوي

1 – مل�ك بولون�ي رد األت�راك ع�ن 
فيين�ا – 2 – ممثلة مرصية – أحد 
 – – نص�ف غوت�ه   3  – الوالدي�ن 
منادى – موت – 4 – عكسها تقال 
لألم�ري – آل�ة تحدد الكمي�ة – 5 – 
قرع – أستفرس مني – 6 – مملكة 

عربية قديمة – لقب لرافع األثقال 
– 7 – ش�اعر بلجيكي – عبودية – 
8 – ش�قيقة مريم الع�ذراء وقفت 
معها عى الجلجلة – 9 – عكس�ها 

من أبناء إسماعيل بن إبراهيم .

1 – أديب وشاعر ورئيس جمهورية 
الس�نغال 1960 – متشابهة – 2 – 
من أحياء لندن فيه قرص البملان – 
3 – إحسان – مبتكر طريقة قراءة 
العمي�ان – 4 – متش�ابهة – أس�م 
عل�م مذك�ر – 5 – أصابع – نضمر 

– 6 – عكس�ها أغنية لعبد الوهاب 
– 7 – بحر يتفرع من األطليس بني 
أمريكا الوس�طى والجنوبية وجزر 
األنتي�ل – ضع�ف – 8 – ي�رشع – 
مدين�ة يف األردن – 9 – قائ�د عربي 

شهد الريموك

سـودوكـو

مقادير ملفوف الباذنجان
نصف كيلو لحمة مفرومة 

6 حبات باذنجان )حجم كبري(
2 بصلة مفرومة ناعمة

3 كوب عصري طماطم
4 ماعق زيت للطبخ

1 حزمة بقدونس مفروم
ملعقة وصط ملح لللحمة

ملعقة صغرية فلفل و بهار
زيت للقيل

طريقة تحضري ملفوف الباذنجان
1. ضع�ي زيت الطبخ عى النار و اضيفي 
اليه اللحمة واب�دأي بتقليبها حتى يتغري 
لونها، اضيفي البصل املفروم عى اللحمة 
و قلّبيه ثم ريش امللح والفلفل وتأكدي من 

عدم وجود سائل داخل الخليط.
2. ازي�يل اللحمة عن الن�ار وبعد 5 دقائق 
ضع�ي البق�دوس املف�روم فوقه�ا حتى 

يبقى لونه اخرض.
3. اب�داي بتقش�ري الباذنج�ان وقطعي�ه 
رشائ�ح  اق�يل  ط�ويل،  بش�كل  رشائ�ح 
الباذنج�ان حت�ى تصب�ح ذهبي�ة الل�ون 
وضعيه�ا ع�ى ورق مصاص حت�ى تبد 

قلياً.
4. ع�ى ل�وح التقطيع او بصحن واس�ع 
اف�ردي رشائ�ح الباذنج�ان، عن�د الراس 
ضع�ي ملعق�ة لحمة ولف�ي الرشيحة اىل 
الداخل، وهك�ذا حتى تنتهي الكمية ريص 

امللفوف جيداً يف صينية.
5. اغ�يل عصري الطماط�م عى النار فقط 
دقيقة وملحيه بحس�ب الرغبة واسكبيه 
ف�وق الباذنجان امللف�وف، ضعيه بالفرن 

ملدة نصف ساعة.
6. زيني طبقك بالبقدونس قدميه ساخنا 

مع االرز االبيض وصحن خضار.

ملفوف الباذنجان

فوائد الباذنجانمعلومات  عامة
1. فوائد الباذنجان ملرىض السكري:

ينصح البنامج القومي للتعريف بالس�كر وجمعية 
مرض الس�كر األمريكية بتن�اول الباذنجان كنظام 
غذائي عى أساس أنه يعمل عى عاج مرض السكر 
م�ن النوع الثاني حيث أنه غن�ي باأللياف ومحتوى 
منخفض م�ن الكربوهي�درات املنخفض�ة الذوبان 
وتش�ري نتائج الدراس�ات أن الفينوالت املستخلصة 
م�ن الباذنج�ان تمن�ع اإلنزيم�ات الت�ي تعمل عى 
توفري بيئة الس�كري من خال التحكم يف امتصاص 

الجلوكوز وخفض ضغط الدم.
2. فوائد الباذنجان للكولسرتول:

نس�ب  خف�ض  أج�ل  م�ن  الباذنج�ان  يس�تخدم 
الكولس�رتول بالدم وهناك بعض الدراسات العلمية 

الت�ي تؤكد هذا األمر حي�ث أن ثمار الباذنجان غنية 
بمحتواها من األلياف ومن املعروف أن األلياف لدها 
الق�درة الفائقة عى من�ع امتصاص ال�دم للدهون 

والكولسرتول.
3. فوائد الباذنجان للرسطان:

أثبت�ت بعض الدراس�ات اليابانية يمكن أن يس�اعد 
ع�ى الوقاي�ة من الرسط�ان حيث أن�ه يحتوي عى 
مثبط�ات تعمل ع�ى الوقاية منه من خ�ال عملها 
عى تثبي�ط تغذية الخايا الرسطانية باألوكس�جني 
واملواد املغذية األخرى , مثل مادة الناسونني املضادة 

لألكسدة املوجودة بقشور الباذنجان.

القاهرة – شنت محافظة السويس 
املرصي�ة الواقع�ة رشق العاصم�ة 
القاه�رة حملة موس�عة للتخلص 
م�ن الغربان تب�دأ يف األول من مايو 
القادم أطلقت عليها شعار “الغراب 

بجنيه”.
وقررت املحافظة املرصية تش�جيع 
يف  مس�اعدتها  ع�ى  املواطن�ني 
التخلص من الغربان التي أصبحت 
الس�ويس مأوى له�ا، وأعلنت أنها 
س�تخصص جنيها واحدا كمكافأة 

ل�كل م�ن يس�لم جث�ة الغ�راب إىل 
املحافظة.

وأكد مصدر مسؤول باملحافظة أن 
الس�ويس تعد أكب م�أوى للغربان 
ع�ى مس�توى محافظ�ات مرص، 
حي�ث يصل ع�دد الغرب�ان فيها إىل 
مليوني غ�راب، وتحتوي عى أعداد 
كب�رية م�ن أعشاش�ها، مش�ريا إىل 
أن املحافظ�ة ق�ررت ش�ن حمات 
إلبادته�ا بعد معان�اة املواطنني من 

إزعاجها.

التامرين متنح الرشاقة
والتناسق

نورنب�ورغ - توص�ل باحث�ون أمل�ان إىل أن تمارين تقوي�ة العضات ال 
تقترص عى جعل الجس�م أكث�ر لياقة وجماال، وإنما تمت�د فوائدها إىل 
تنش�يط الجه�از املناعي ورفع جاهزيته وقوته، وش�ددوا عى تنس�يق 
التدريب بش�كل متوازن بني العضات العليا والسفى للوصول إىل أفضل 

النتائج.
يويص الخباء بتوزيع تمارين تقوية العضات عى سائر أماكن الجسم 
وعدم االكتفاء بتدريب الذراعني، مثل ما هو شائع، وحثوا عى أن يشمل 
ذل�ك الظهر والكتفني والرجل�ني والبطن والخرص. ونوه�وا عى أن تلك 
التمارين لن تفيد وحدها يف بناء العضات دون وجود نظام غذائي يعمل 

عى مساعدتها يف إحراز تقدم ملحوظ.

يعتق�د علم�اء الجيولوجيا أن الس�بب 
الرئي�س النقراض الحيوان�ات يف نهاية 
الع�رص البريم�ي هو ارتف�اع حموضة 
مي�اه البحار الناتج ع�ن انبعاث كمية 
كبرية من الغازات من براكني س�يبرييا.

فقدأعل�ن العلم�اء أن س�بب انق�راض 
الكائنات الحية يف نهاية العرص البريمي 
قبل 252 مليون سنة كان تحمض مياه 
املحيط�ات الناتج عن ث�ورات الباكني. 
ذاب�ت يف مي�اه املحيط�ات خ�ال 10 
آالف س�نة، كميات كبرية من غاز ثاني 
أوكس�يد الكربون مما تسبب يف اختال 

النظام البيئي عى الكرة األرضية.
واس�تمرت عملي�ة انق�راض الكائنات 
الحية حوايل 60 ألف سنة، وانقرض 90 
باملائة من األن�واع التي كانت تعيش يف 
املي�اه وثلثا الكائنات الت�ي تعيش عى 
الجيولوجي�ا،  علم�اء  اليابس�ة.ويؤكد 
كب�رية  أهمي�ة  دراس�تهم  لنتائ�ج  أن 
بالنس�بة للع�رص الح�ايل، حيث يش�ري 
تقري�ر املنظمة العاملية لألرصاد الجوي 
الصادر عام 2014 إىل أن رسعة ارتفاع 
حموض�ة مي�اه املحيطات ه�ي األعى 

حاليا منذ 300 ألف سنة.

براكني وراء انقراض احليوانات
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فشل فاضح للعدوان السعودي
ات امض���اء

عبد الرضا الساعدي 

ء ح���رة  را ا

م�ازال كي�ل االتهام�ات ه�و الس�اح الفع�ال يف س�احة 
سياسيي وطننا وأعضاء كتلنا ورؤسائها، إذ هو أقرب وسيلة 
يس�تخدمونها يف كل محف�ل ومقام ومقال، وه�م اليتوانون 
عن تحدي�ث مفرداتهم وأدواتهم بما يتطل�ب له املوقف، فإن 
كان سياس�يا فهم يتنابزون بألقاب أحزاب بعضهم البعض، 
ويتقاذف�ون فيما بينهم بمايض هذا الح�زب او ذاك التنظيم، 
وينرش كل منهم غس�يل اآلخر عىل حبال تطول حينا وتقرص 
أحيانا، وفق مصلحة او مأرب او غاية مرسومة ومدروسة. أما 
إن كان املوقف قوميا، فهم يستخدمون ال� )Update( بحنكة 
عالية، فيعي�دون صياغ�ة مصطلحات؛ الن�ارصي واليميني 
واليساري والرشقي والغربي حس�ب مقتضيات اللحظة. أما 
الطامة الكربى فهي حني يستدعي املوقف التمظهر باملظاهر 
الوطني�ة، فهو عن�د أغلب ساس�تنا )عيد وجاب�ه العباس(.. 
ذل�ك أن أغلبهم تدفعه األنا واألنانية اىل التظاهر بحب الوطن، 
والتلون »وطنيا« بمهارة تفوق الحرباء أداًء واتقانا، وأظنهم 

املقصودين بقول اإلمام عيل عليه السام:
الخري يف ود امرئ متلون

إذا الريح مالت مال حيث تميل
وقطعا ه�م اليفقهون عن ثوابت القي�م واملبادئ الوطنية 
ش�يئا س�وى الرب�ح امل�ادي، فالوط�ن عندهم يمث�ل )مول( 
يتبضع�ون فيه ، وهم يف حال بقائهم داخل الوطن منتفعون، 
ويف حال هجره اىل أحضان بل�دان أخرى تنتظرهم منتفعون 
أيض�ا. والفرق عنده�م إن زها وطنهم وارتق�ى من بلد فقري 
اىل ن�اٍم ثم متطور، او تده�ور حاله وتقهقر ، فمفردة الوطن 
التش�كل يف مفاهيمه�م ش�يئا يذك�ر، فيم�ا تش�كل لدى كل 

املخلوقات والكائنات الحية رمزا كبريا وإن كان غريزيا..!
إن مف�ردة الوط�ن تس�تخدم لإلنس�ان، والعط�ن للبعري، 
والعرين لألسد، كذلك باقي األنواع.وتحصيل حاصل، فالوطن 
صغر أم كرب، مرعًى كان أم ارضا جرداء، جبا أم واديا، روضة 
من رياض الجنة أم حفرة من حفر النار، فهو وطن نحّن اليه 
ون�ذود عنه ونلوذ به، يف حلنا وترحالنا، ونش�تاق اليه ش�وقا 
 Home( حد املرض حتى أطلق عىل املتش�وق لوطنه مصطلح

sick( وقد قالها أحمد شوقي:
وطني لو شغلت بالخلد عنه

نازعتني إليه بالخلد نفيس
فالعج�ب كل العج�ب..! ملن يملك جنس�ية الينتم�ي اليها 
بدمه وروحه وجميع جوارحه، واألس�ف كل األسف أن يكون 
يف بل�د مثل العراق أناس يرون ان أصغر الحيوانات تس�تميت 
من أجل موطنها، وهم يعتربون الوطن محطة أو )كش�ك( او 

دار اسرتاحة.

علي علي

رغ�م غاراته�ا الجوية املكثف�ة العدوانية عىل الش�عب اليمن�ي املظلوم ، 
تحاول الس�عودية عرب إعامها وقنواتها املأجورة املعروفة أن تضلل الحقيقة 
أم�ام ال�رأي العام العرب�ي والدويل ولكن م�ن دون جدوى .. وأك�رب دليل عىل 
فشلها األكيد هذا هو قصفها لتجمعات مدنية وسكانية وبنى تحتية ال صلة 
لها بالجانب العس�كري ، رغم الدعم األمريكي واإلرسائييل لها .. قصف يطال 
األطفال والنس�اء والش�يوخ األبري�اء ، هذا من جانب ، وم�ن جانب آخر هو 
تواصل نجاح أبطال اليمن املتصدين للعدوان الس�عودي ، يف تحقيق إنجازات 
عىل األرض ومنع هذا العدوان الغاش�م من تحقيق أهدافه .. هذا عىل الصعيد 
العسكر والتعبوي .. أما عىل الصعيد الشعبي واملعنوي ، فقد أدى هذا العدوان  
إىل أن ينترش شعار »اللعنة عىل آل سعود« بشكل واسع إىل جانب شعار »املوت 
ألمريكا« و«املوت إلرسائيل ». ويعترب الخرباء الدوليون إن التدخل العس�كري 
الس�عودي املبارش يف اليمن، يشري إىل فشل املخططات السعودية التي أنفقت 
خاله�ا مئات املليارات م�ن الدوالرات لرتويج اإلره�اب والعنف، وبالتايل يعد 
فش�ا سياس�يا وثقافيا للس�عودية..  كما إن العدوان الس�عودي عىل اليمن 
محكوم بالفش�ل مسبقا، وهذا األمر ناجم من الحسابات البعيدة عن الواقع 
والش�عور الكاذب بالقوة لدى الحكام السعوديني الجدد، وبالتايل فالسعودية 
لن يمكنها احتال اليمن بل أن هذا العدوان س�يكون مقدمة الستعادة اليمن 
األرايض اليمنية التي تحتلها السعودية، فرجل يمني مسلح قادر عىل مواجهة 
10 مس�لحني س�عوديني _حس�ب وص�ف الخرباء وال�رأي العام _..  الفش�ل 
الس�يايس اآلخر أيضا حصل عندما صوت الربملان الباكستاني مؤخرا لصالح 
قرار يقيض بعدم التدخل العس�كري يف اليمن يف إطار عملية »عاصفة الُجرم 
‘‘ ضد اليمن ، حيث طلبت الس�عودية من باكس�تان يف وقت سابق املساهمة 
بسفن وطائرات وجنود يف إطار الحملة العسكرية التي شنتها ضد الحوثيني .. 
كما عرب الربملان الباكستاني عن مخاوفه الجدية بشأن تدهور الوضع األمني 
واإلنساني يف اليمن وتداعيات ذلك عىل السلم واالستقرار يف املنطقة .. وهو ما 
يعني أن األيام املقبلة ستش�هد مواقف جديدة وعديدة ضد هذا العدوان سواء 
من الدول املتحالفة مع السعودية أو خارجها ..  عىل الصعيد الداخيل اليمني 
فإن العدوان الغاش�م الس�عودي قد أدى ويؤدي يومي�ا إىل املزيد من التكاتف 
والتاحم ب�ني األحزاب والتنظيمات السياس�ية فهناك إدانة واس�عة لجرائم 
غارات العدوان السعودي أعلنها يف صنعاء مؤخرا 19 حزبا وتنظيما سياسيا 
يف بيان صحفي مش�رتك تضم�ن موقفا موحدا ملناهضة التدخل العس�كري 
الس�عودي وأكدت هذه األحزاب السياس�ية رضورة التصدي الحازم إلفشال 
الهجمة العدوانية وأهدافها املش�بوهة، محذرة أي قوى سياسية داخلية من 
التربي�ر للعدوان أو مس�اندته .. وهك�ذا يقف اليمنيون الي�وم وبكل ما أوتوا 
م�ن قوة بوجه عدوان الس�عودية وحلفائها، وتبدوا مواقف الش�ارع متحدة 
عىل رضورة تح�دي الظروف واألزمات ومقاومة الع�دوان ومطالبة املجتمع 
الدويل إليقافه والسعي لحل سيايس .. وهكذا ارتفع اليوم الصوت الذي يقول 
‘‘ إن إدانة تدخل الس�عودية يف اليمن وعدوانها العس�كري ضد أرضه وجيشه 
وإنس�انه وجيشه وإنس�انه هو التزام وطني ودستوري وإنساني وأخاقي, 
وب  من ش�أنه أن يكب�ح جماح املعتدي�ن وينبههم إىل خط�ورة فعلتهم ويصَّ
األمور باتجاه إيجاد حل س�لمي لألزمة اليمنية ب�دل املقامرة الخارسة التي 

تفاقم املشكات وتوَّسع من رقعتها‘‘.

الوطن.. بمفهوم ساستنا

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

               تتــضـــامــــــن مــع االبــطــال


