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بقلم رئيس التحرير 

تنط�وي العملي�ات االخي�رة لداعش ف�ي الرمادي عل�ى تحويل الن�زوح الى توطين 
والنازحي�ن ال�ى الجئين بعيدا ع�ن بيوتهم .. اما اله�دف االعلى في النظرية الداعش�ية 
فه�و زيادة  اعباء الدولة وإس�قاطها  في فخ  المعاناة الكارثية واالحتراس�ات  االمنية 

والذهاب الى اقصى التشكيك بالهويات والوجوه !..
م�ا ح�دث ان داعش فقدت الس�يطرة على اغل�ب المناطق التي احتلته�ا .. اما بفعل 
اجتياح الجيش والحش�د الش�عبي او القلق من مغبة االجتياح، لهذا بدأت بتوفير الجهد 
العسكري باستخدام »الناس« دروعا بشرية مرة واوراقا ضاغطة على الحكومة لتأخير 

مسيرة خطط العمليات العسكرية مرة أخرى وهذا الذي جرى بالفعل !.
الهدف الداعش�ي صهيوني بامتياز واس�تعادة لزمن الحروب العربية �  االسرائيلية 
في 1948 و 1967 .. فقد اجتاحت القوات االس�رائيلية فلس�طين عبر عصابات الهاغانا 
وارتكب�ت فيه�ا المج�ازر  في كفر قاس�م وف�ي 1967 احتل�ت الق�دس وأرغمت آالف 

الفلسطينيين على مغادرة   العاصمة نحو االردن !.
ما جرى ان المش�روع الصهيوني بدأ يتجدد في الرمادي بس�يوف داعش وسكاكين 
المنظمات االرهابية االجنبية المتحالفة معها  باحتالل بغيض لمعظم المناطق الغربية 
ودفع عشرات االالف من ابنائها  نسائها ورجالها الى النزوح بغية تحقيق هدف استمرار 
العمليات وحرق التراب والش�جر والمنازل وتحويل المس�افة بي�ن الرمادي والمناطق 

الشيعية المتاخمة الى مناطق رمادية معزولة !.
ان التوطي�ن هو اله�دف االكبر في الحملة الداعش�ية على االنبار، ام�ا من يقول ان 
داع�ش تري�د تعوي�ض خس�ارتها ف�ي تكريت وبيج�ي  بانتص�ار وهمي فه�و ال يفهم 
اس�تراتيجية الجماع�ات االرهابية وغير قادر على فك لغز المش�روع الذي اتت من اجل 
تنفيذه داعش في العراق والشام حيث اشرنا الى ذلك في اعدادنا السابقة من المستقبل 

العراقي بالتفصيل.
ان داعش جزء من المش�روع االسرائيلي الخاص بتوسيع حلم » حدودك يا اسرائيل 
م�ن الفرات الى الني�ل« اذ ليس بالضرورة ان تأتي الدبابات االس�رائيلية وتجتاح الدولة 
اللبنانية او تس�قط نظام بش�ار االسد بالفعل العسكري االسرائيلي الذاتي، بل من خالل 
صفعة جماعات ارهابية من نسخ الحالة العربية تحمل  االسالم دينا وتدعي الدفاع عن 

الدولة االسالمية مثلما ترفع عنوان الخالفة االسالمية المزعومة !.
ان داع�ش ه�ي اول الحل�م ومنته�اه وأول الجماع�ات الت�ي عززت وج�ود الدولة 
االس�رائيلية في الحالة العربية في س�وريا ولبنان والعراق ومن هنا ال ارى اي فرق بين 
الدولة االسرائيلية والدولة االسالمية المزعومة التي يرفع شعارها الدواعش من الرقة 

السورية الى الموصل العراقية !.
لقد استقر فلسطينيو 1948 و 1967 في لبنان وسوريا على امل العودة  الى بالدهم 
لكن الحروب العربية ضد اس�رائيل كرس�ت الدولة العبرية واعترفت بها اخيرا ونس�يت 
القضية الفلس�طينية  وتحول التوطين جملة مفيدة في المؤتمرات » االنسانية الدولية 

وملعون من ال يدعو الى التوطين« !!.
ال تنس�وا  ايها العراقي�ون صراخ المنظم�ات الدولية وبعض الع�رب وهم يتباكون 
على اهل االنبار العالقين بين داعش وكفيل الس�لطات المحلية في كربالء وبابل وبغداد  

والديوانية وكأن اجراء الكفيل اجراء عقابي وتناسوا عقاب داعش لسنة الرمادي !.
اخش�ي ان تمر عاصفة التوطين علينا كما مرت » عاصفة الحزم »على العرب وهم 

يظنون ان السعودية  تحمي حضرموت من الموت !.

ال ملرشوع التوطني !
رأي

السعودية خرست احلرب.. والدمار يطال اليمن

»ماركوس«

قم بكل ما 
تفعله في حياتك وكأنه آخر

 عمل تقوم به
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تــــــحــــــركــــــات »قــــــادة الـــــســـنــــــة« تـــحـــرج الـــــعــــــبـــادي

       المستقبل العراقي / خاص
  

يوش�ك شهر العس�ل، الذي انبجس بعد تنصيب حيدر العبادي رئيساً لمجلس 
ال�وزراء، أن ينته�ي بعد الخالف�ات الكبيرة الت�ي يفجّرها قادة من السياس�يين 

السّنة، وتحّركاتهم السياسية خارج إطار الدولة وعلمها.
وكان آخ�ر تلك األفعال زيارة القادة الس�نة، س�ليم الجب�وري رئيس مجلس 
النواب، وأس�امة النجيفي نائب رئيس الجمهورية، وصالح المطلك نائب رئيس 
ال�وزراء، إلى األردن للقاء الملك عبد الله، والتنس�يق معه بش�أن ملفات ال يعلم 
عنه�ا أحد، فض�اًل عن كون الزيارة غير رس�مية، بالرغم من تمثيل السياس�يين 

لمناصب مهّمة.
وتعتقد مصادر سياس�ية بارزة ان »الخالفات السياسية التي عقدت وخربت 
الحياة العراقية بشكل عام بدأت تتخذ وتيرة اعلى واشد بعد فترة هدوء تقريبي 

منذ تسمية رئيس وزراء جديد«.
وترى المصادر أن الس�بب يكمن ب�«الس�رب السني الذي يستمر في تغريده 
النشاز ومحاولته التفرد في القرارات التي تمس مصير العمليات العسكرية التي 

استنزفت العراق اقتصادياً وامنياً«.
وأك�دت المصادر ل�«المس�تقبل العراقي« أن »زيارة الوفد الس�ني برئاس�ة 
الجب�وري تمت من دون عل�م العبادي وكذلك«، موضح�ة أن »وزير الدفاع خالد 
العبي�دي اطلق الكثير م�ن القرارات آخرها إعالن س�اعة الصفر في االنبار دون 

علم العبادي«.
ووفق�اً للمصادر، فإن »هناك امور كثيرة تدار في الخفاء بش�كل تحجب فيه 
المعلوم�ات عن رئيس الحكومة وه�ي بداية الذهاب الى منطقة كتلك التي مرت 

بها الحكومة السابقة عندما طلقت االحزاب الحاكمة بعضها البعض«.
وأردف�ت المصادر ان »العبادي ُيطلع الرئاس�ات والبرلمان على كل تحركاته 
وخط�وات عمله لكنه يتفاجأ بان ش�ركائه من بعض الكرد والس�نة يتصرفون 

بأنانية وبسرية«.
وتابعت المصادر أن »الكثير من السياس�يين يس�تغلون الجنبة الدبلوماسية 
المفرطة لدى العبادي ومجاملته لهم خوفاً من ان تنقلب فترة حكمه الى واحدة 

مشابهة لتلك التي مرت بها الحكومة السابقة«.

التوافق ينهار
اجلبوري والنجيفي واملطلك يعقدون »صفقات« دون علم احلكومة

حمـافـظ البصـرة
يـوعــز بـحـل مـشـاكــل

املــواطـنـيـن

رسـالـة الـى شيـعـة 
الـعـراق
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معصوم: هناك خاليا نائمة لداعش يف دول غربية وعربية

 تكشف خفايا قرار وقف العدوان السعودي عىل اليمن 
الرياض اجبرت على التفاهم مع الحوثيين

     المستقبل العراقي/خاص

حصلت«المس�تقبل العراق�ي« على معلومات 
مهم�ة عن االتفاق الس�ري الذي عق�د بين ايران 
والسعودية والذي دفع االخيرة الى ايقاف حربها 

على اليمن وفق ما يعرف ب�«عاصفة الحزم«.
وبحس�ب مصادر دبلوماس�ية, ف�ان« القرار 
السعودي جاء بعد اتصاالت سرية بين السعودية 
وإي�ران بوس�اطة عماني�ة, إليجاد حل سياس�ي 
يظه�روا  أن  دون  مكاس�بهم  للحوثيي�ن  يبق�ي 

بمظه�ر المنتص�ر«. وأوضح�ت المص�ادر, إن » 
الس�عودية ذهبت باتج�اه هذا التفاه�م لتفادي 
خط�ر هج�وم ب�ري حوث�ي يه�دد حدوده�ا ,قد 
ال  تس�تطيع الق�وات الس�عودية البري�ة إيقاف�ه 
خاصة بع�د رف�ض الباكس�تانيين المس�اعدة«. 
ولفت�ت المصادر الى ان »الحل السياس�ي لالزمة 
اليمنية يتضمن انش�اء مجلس رئاس�ي برئاس�ة 
ش�خص مقبول من الحوثيين ومش�اركة حوثية 
وبقاء قواته�م في األماكن التي س�يطروا عليها 
ومش�اركتهم في إدارتها«,  مضيفة ان »الرياض 

رش�حت رئيس الحكومة المس�تقيل خالد بحاح 
, ال�ذي يالقي قبول واس�ع م�ن قب�ل الحوثيين, 

لرئاسة اليمن,كبادرة حسن نية ».  
»وافق�ت  الس�عودية  ان  المص�ادر  وبين�ت 
عل�ى مش�اركة الحوثيي�ن ف�ي إدارة اليم�ن في 
مجلس رئاس�ي بقيادة البح�اح, كما وافقت على 
بقاء وجودهم العس�كري كامال ف�ي محافظات 
الش�مال«. وش�ارت المص�ادر ال�ى ان�ه »ووفقا 
له�ذا االتف�اق ف�ان الس�عوديون ملزمي�ن بدفع 
مليارات الدوالرات للحوثيي�ن, تحت مظلة إعادة 

إعمار اليمن على أن ال يس�لم شيء إال بعد خروج 
الحوثيين م�ن مدن الجن�وب«. ونوهت المصادر 
ال�ى انه »يجري حاليا ترتيب م�ع أمريكا لتوجيه 
مجلس األمن باتخاذ قرار بدعم الحل السلمي في 
اليمن بنفس الخط�وط المذكورة أعاله إلعطائه 
ش�رعية دولي�ة. وأعلنت الس�عودية، امس االول 
الثالث�اء، عن انتهاء عملي�ة »عاصفة الحزم« في 
اليم�ن، وانط�الق عملي�ة »إع�ادة األم�ل« هناك، 
مبينة أن ذلك يأتي استجابة لطلب الرئيس اليمني 

عبد ربه منصور هادي.

ص3بغداد وطهران تتفقان عىل ضبط احلدود .. وروسيا تعد بتسليح العراق ملحاربة »داعش« 
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سبايكر متخفيًا مع النازحين
28
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ص3 تـهـريـب 200 مـلـيــار دوالر مــن الـعــراق

ممثل األمم املتحدة:
سبايكـر هلـا اولويـة يف عملنـا

ص16و ال يمكن السكوت عنها

االردن تـرقـص
 عــلــــى جـــــــراح 

ص3الـعـراقــيـيـن !

سالف فواخرجي: أخوض تجربة اإلخراج 
السينمائي بفيلم »رسائل الكرز«

انيستا يؤكد انه لـم يبتعد 
عن مستواه المعهود

http://www.kvisoft.com/pdf-merger/


�سيا�سية2
www.almustakbalpaper.net

العدد )954(  الخميس 23  نيسان  2015   

رسـالـة الـى شـيـعـة الـعـراق
       التحليل السياسي /غانم عريبي

                        
بع�ض  ان  اش�عر  م�رة  الول 
السياس�ية  الش�يعية  الكيان�ات 
تخونك�م  بالبرلم�ان  الممثل�ة 
مرتين..م�رة حي�ن اقس�مت انها 
س�تكون خط الدفاع االول عنكم 
بدايات التأسيس في مقتبل القرن 
الماض�ي ث�م تخلت ع�ن التزامها 
الداخلية وترف قادتها  بخالفاتها 
الس�لطة  ات�وا  فيم�ا بع�د حي�ن 
وتعرفوا عل�ى نعيمها بعد جفاف 
وج�وع وع�وز وم�رة ثانية حين 
انتخبتموه�م ممثلي�ن عنكم في 
البرلمان فطفقوا يخصفون على 
عوراتهم اثر خالفهم مع بعضهم 
على كل ش�يء وأخي�را »الهيئات 
المستقلة داخل التحالف الوطني« 
فتركوكم وربكم تنتظرون الفرج 
من السماء بعد ان اوصدوا ابوابهم 
بوجوهكم وراح�وا »يتماطلون« 
فيم�ا بينهم على قصع�ة الهيئات 
المس�تقلة!. تس�نت ل�ي الفرصة 
السياس�ية  التجرب�ة  اعي�ش  ان 
الش�يعية اللبنانية وكيف تشكلت 
كتل�ة »الوف�اء للمقاومة« وكيف 
بدأت تلك الكتلة تلفت انظار الكتل 
االخرى بذكاء طرحها السياس�ي 
ونوعية الخطاب المجتمعي الذي 
يداف�ع ع�ن المحرومي�ن واالهم 
نظاف�ة ي�د نوابها وش�خصياتها 
خلفه�ا  يق�ف  وم�ن  السياس�ية 
امامه�ا الس�يد حس�ن نص�ر الله 
النف�س والجهد  اوقف�وا  وكي�ف 
ووظيف�ة »النائب« ف�ي البرلمان 
م�ن اجل خدم�ة لبن�ان كل لبنان 
فض�ال ع�ن مجتمعه�م الش�يعي 
والوطني اللبناني ففازوا باحترام 
الجمه�ور اللبنان�ي كل الجمهور 
اللبناني بدليل انه لليوم لم يسمع 
اح�د او يقرأ ف�ي جري�دة لبنانية 
عن فس�اد نائب في كتل�ة الوفاء 
للمقاومة او ماليين نائب اخر في 
عم�ان او بي�روت او مجون نائب 

»من تحت اللحاف«.
بي�ن  المس�تعرة  الح�رب  ان 
مختل�ف اقطار التحال�ف الوطني 

عل�ى الهيئ�ات المس�تقلة ال تمت 
اليكم ايها الش�يعة بأية صلة قدر 
صلتها به�ؤالء الذي�ن يتعاركون 
الهيئ�ات  تل�ك  قصع�ة  عل�ى 
والحقيق�ة ان االخ�وة ف�ي بقية 
الكت�ل »فضوه�ا« واتفق�وا على 
ان تأخ�ذ كل كتل�ة ف�ي التحال�ف 
الش�يعي الكريم هيئ�ة او هيئتين 
لكن المش�كلة في دول�ة القانون 
»97« نائب�ا حي�ث سيس�تاثرون 
ببقية الهيئات وهن�ا دب الخالف 
بينهم حول الكيفية او االلية التي 
يتم توزيع الهيئ�ات على الكتل او 

العدد!.
ه�ذه » عركة« كت�ل ويجب ان 
تفهم�وا ان ع�راك الكت�ل ال ينتج 
م�ن  مجموع�ة  إال  النهاي�ة  ف�ي 
الهيئات  التوافق�ات على توزي�ع 
المس�تقلة وق�س على ذل�ك بقية 
»التوافق�ات« التي بدات تتس�رب 

بالوكالة  تعيين�ات  حول 
قي�ل في وس�ائل االعالم 
العراقي�ة انه�ا التزامات 
الحكوم�ة  رئي�س  م�ن 
لالخوة في دولة القانون 
مقابل تخلي السيد نوري 
الوالي�ة  ع�ن  المالك�ي 

الثالثة للعب�ادي وهو ماتجلى في 
تعيين العطية على الحج والزيارة 

وحسن الياسري على النزاهة.
لقد نش�أت ظاهرة التحالفات 
التج�ارب  ف�ي  السياس�ية 
الديموقراطي�ة لبن�اء حكوم�ات 
مظاه�ر  تأس�يس  او  رصين�ة 
برلمانية يعتد بها في اطار الدفاع 
ع�ن الحق�وق المدنية للن�اس اال 
ف�ي الع�راق فالكت�ل السياس�ية 
تتشكل من اجل التفرد بالحصص 
والرواتب  والس�فر  واالمتي�ازات 
العالية وال�وزارات والعقود وكل 
وزارة ال يدخله�ا إال ابن�اء الحزب 
الذي اس�تولى عليها ف�ي معركة 
 « واتح�دى  الحكوم�ة  تش�كيل 
وأكررها م�رة اخرى« اتحدى من 
يقول خالف ذلك ان يأتيني بشاهد 
واحد يدحض نظرية  ان كل وزارة 
تابعة للحزب الذي يستولي عليها 

وليست تابعة للحكومة!.
مث�ل  الع�راق  ش�يعة  بع�ض 
بعض س�نة العراق لم ي�أت اليهم 
م�ن الس�لطة إال عجاجه�ا اذ ل�م 
يس�تول على المغانم اال االحزاب 
الكبي�رة واألدنى منها او العناصر 
السياسية التي تشتغل في محيط 
بعض القادة وإال ماذا افاد ش�يعة 
العراق من وزاراتهم »الس�يادية« 
وغير الس�يادية وماذا افاد س�نة 
الع�راق م�ن وزاراتهم الس�يادية 

وغير السيادية إال الحصرم؟!.
افاد من الس�لطة  عمليا..الذي 
هم شيعة السلطة وسنة السلطة 
ولم يستفد منها الش�يعة العراق 

والسنته!.
عشرات االالف من سنة العراق 
يهج�رون من منازلهم في ابش�ع 
غارة داعش�ية عليهم قبل يومين 
في الرمادي وباتوا في العراء هم 
ونس�ائهم ورجالهم وبناتهم..كم 

مس�ؤول او وزي�ر او نائب س�ني 
من الذين عودونا على خطاباتهم 
الت�ي ماقتل�ت ذبابة  وعنتريات�م 
ذهب الى اهلنا السسنة النازحين 
وواس�اهم ونام معهم في العراء 
وق�دم اليهم من مال�ه الخاص او 
بعض فوائد امواله في البورصات 
السويسرية واالمريكية واللبنانية 
واالردني�ة وقال له�م هاانذا ليس 

الفتى من يقول كان ابي؟!.
ك�م نائب ش�يعي واس�ى اهل 
والجرح�ى  الش�هداء  المقاتلي�ن 
الذين س�قطوا في معارك الشرف 
الوطن�ي وقدم من مال�ه الخاص 
او قادته�م م�ن ق�دم م�ن مال�ه 
الخاص او ارس�ل ابنه الى جبهات 
القت�ال للدف�اع عن الوط�ن الذي 
حلب�وه حلبا حت�ى بان�ت عظام 
صدره المكسورة من شدة الحلب 
للسنوات الماضية من عمر الحلب 
السياسي والمالي في ظل تجربة 

اح�دا  التحاس�ب  ديموقراطي�ة 
واغلب الهيئ�ات الرقابية التعاقب 
بسبب غياب الضمير » وكل واحد 
لزمل�ه ش�غله عل�ى الثان�ي ب�س 
يحجي يحج�ي الثاني عليه« وكم 
قائ�د مك�ث ف�ي جبه�ات القتال 
ش�هرا كام�ال باس�تثناء ثل�ة من 

المجاهدين القادة.
الحقيقة التي يجب ان يفهمها 
ويعيها شيعة العراق هي ان هنالك 
تجرب�ة ف�ي الديموقراطية فريدة 
في الع�راق لكنها معطلة بس�بب 
الذهني�ة الحزبي�ة  وج�ود ه�ذه 
الرخيص  التوزي�ع  القائمة عل�ى 
للحص�ص والمغانم حي�ث تفهم 
الديموقراطية والحكومة والدولة 
واإلمكان�ات  واالم�ة  والث�روة 
والع�راق كبلد وش�عب وس�يادة 
بوصفه »مجاال رحبا لبناء الثروة 
القيادية« باستثمار كل  والشأنية 
حال�ة حزبية لعناصر اس�تقطاب 

معينة قد تكون دينية او سياسية 
او عشائرية!.

ه�ي  المعطل�ة  التجرب�ة  ان 
المس�ؤولة عن الخراب الذي يعم 
الع�راق اذ ليس م�ن المنطقي ان 
تكون هنال�ك ديموقراطية ودولة 
وس�يادة مصان�ة وح�دود منيعة 
وتاتي داعش الين�ا وتحتل ببضع 
س�اعات اكثر م�ن تلث مس�احة 
العراق..ياجماعة ان ماحدث دليل 
ان هنال�ك ارادة داخلي�ة عراقي�ة 
متحالفة مع ارادة اقليمية ودولية  
لكس�ر ارادة التجربة وضياع ثلث 
الع�راق وتقدي�م كمي�ات كبي�رة 
م�ن االس�لحة لداع�ش فضال عن 
المليارات التي تركناها في البنوك 

لداعش!.
سؤالي البسيط«

من المسؤول عن الوضع الذي 
وصلن�ا اليه الي�وم.. م�ن يتحمل 
ج�رى  م�ا  مس�ؤولية 
والح�دود  الن�اس  عل�ى 
واألعراض بحيث تتحول 
الم�دن العراقية والطرق 
الرئيسة بين المحافظات 
الغربية وبغداد الى طرق 
هج�رات قاس�ية تذكرنا 
بهج�رات االك�راد ال�ى تركيا ايام 

الكيمياوي؟!.
مطالب�ون  الع�راق  ش�يعة  ان 
بوقفة مع النفس ومع السياسيين 
الذي�ن يعملون من اج�ل احزابهم 
وانفس�هم واليعمل�ون م�ن اجل 
وان  وس�نته  وش�يعته  الع�راق 
يتحركوا على هؤالء السياس�يين 
في وقفة جدية تحاس�ب والتترك 
المس�يء وتعاق�ب والتهم�ل من 
يطاله�م العقاب وتس�ائل وتتابع 
االس�ئلة وتتب�ع المس�ؤول ال�ى 
منام�ه وتجل�ده بس�وط النكب�ة 
التي وضعنا به�ا وكبل العراقيين 
باوزاره�ا حي�ث الوزر اكب�ر من 
احتالل سفلة داعش لبلدنا وال شدة 
اكبر وال اوس�ع من ش�دة انتهاك 
االعراض واغتصاب النساء بينما » 
الشباب« يتناطحون خلف االبواب 
المغلقة حول الهيئات المس�تقلة 

وكارث�ة العمل بال�وكاالت!. حين 
تتح�دث به�ذا الخط�اب يفاجئك 
المعتدلون الوسطيون »وهم كذبة 
بالمناس�بة« ان المس�الة ليس�ت 
كذلك واألمر ينط�وي على خدمة 
القضي�ة  وان  العراق�ي  للش�عب 
له�ا عالق�ة بالدس�تور واالتفاق 
عل�ى تش�كيل الحكوم�ة وهنالك 
خط قدي�م جديد بدأ يتس�رب الى 
الحكومة والمستقلة النتمناه بعد 
ان غادرن�اه وحي�ن »تحصرهم« 
وتق�ول لهم ان المس�الة ليس�ت 
كذل�ك وان حواراتكم في الصباح 
م�ع االخ العب�ادي مختلف�ة ع�ن 
خطاباتكم ف�ي الليل عل�ى منابر 
التوجيه السياس�ي يقولون لك ان 
خالفنا م�ع العبادي اليوم ش�بيه 
بخالفنا مع من س�بقوه باألمس 
والحقيق�ة ان الجماع�ة يريدون 
ان يكون العب�ادي »تفصيل« على 
مرامه�م وه�ذا امر غي�ر منطقي 

وغير مفيد!.
ياشيعة العراق اعلموا ان بعض 
الكتل السياس�ية ب�كل مكوناتها 
التعم�ل من اجلكم بل هي معركة 
ضاري�ة اش�د من معركة الحش�د 
الوطن�ي ض�د داع�ش م�ن اج�ل 
الف�وز بمغانم حكوم�ة اتت عبر 
انتخابات انتم شاركتم بصناعتها 

عبر اصابعكم الملونة!.
التعطوا اصواتكم الهل المغانم 
الب�ررة  البنائك�م  اعطوه�ا  ب�ل 
الذي�ن تعتق�دون انه�م يمثلونكم 
وم�ا اكثره�م بينك�م الي�وم وقد 
ب�ان فس�ادهم وتبجحه�م يجب 
ان يط�ردوا م�ن خ�الل التضييق 
على مس�احات دورهم االنتخابي 
والسياسي في الس�احة العراقية 
فالتنخدعوا بخطابهم والتغرنكم 
لغة البكاء عليكم فيهم ومس�حة 

الرهبان على وجوههم!.
انتخبوا من تعتقدون انه يحقق 
لك�م المغنم م�ن ابنائكم وبناتكم 
واترك�وا هؤالء الذين فش�لوا في 
ادارة حكومة كانت بالنس�بة لكم 
فرص�ة بعد اكثر من 100 عام من 

العزل واإلقصاء والهيمنة!.

التحالفات السياسية في التجارب الديموقراطية تأتي لبناء حكومات رصينة إال في العراق 
فالكتل السياسية تتشكل من اجل التفرد بالحصص واالمتيازات

السياحة تتسلم قطعتني تراثيتني عثر عليهام خالل عمليات تكريت
      بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الس�ياحة واآلثار، 
تس�لمها  ع�ن  األربع�اء،  ام�س 
للعهد  تراثيتين تع�ودان  قطعتي�ن 
العثماني كان قد عثر عليهما خالل 
عمليات تحرير مدينة تكريت، فيما 
اعتبرت أن الحشد الشعبي يحافظ 
على حاض�ر وتراث الع�راق خالل 

مواجهته مع تنظيم »داعش«.
بي�ان  ف�ي  ال�وزارة  وقال�ت 
الس�ياحة  »وزي�ر  إن  صحف�ي، 
واآلثار عادل فهد الشرش�اب تسلم 
قطعتين تراثيتين تعودان إلى العهد 

العثمان�ي م�ن قب�ل مدي�ر متحف 
اإلم�ام الحس�ين )ع( ع�الء الدين 
ضي�اء كان ق�د عث�ر عليهم�ا لواء 
علي األكبر التابع للعتبة الحسينية 
المقدسة خالل معارك التحرير في 

مدينة تكريت«.
وأعرب الشرشاب، وفقا للبيان، 
عن ش�كره »ألبناء الحشد الشعبي 
من ل�واء علي األكب�ر الذين عثروا 
عل�ى تل�ك القط�ع التي تع�ود إلى 
العهد العثماني وقاموا بتس�ليمها 
للوزارة«، مبينا أن »الحشد الشعبي 
اليوم يقدم صورة مش�رقة أخرى 
م�ن ص�ور الجه�اد، الس�يما ف�ي 

حفاظه على حاضر وتراث العراق 
عصاب�ات  مواجهت�ه  خ�الل  م�ن 
داع�ش اإلرهابي�ة، الخط�ر الداهم 

الذي ينشر الظالم بكل مكان«.
وأضاف الشرشاب أن »المعركة 
الت�ي نواجهه�ا اليوم ه�ي معركة 
وجود وبالتالي كل ما موجود على 
األرض مه�دد، وهذا م�ا أوضحته 
األحداث م�ن خالل قتل اإلنس�ان، 
ح�رق  إل�ى  بعده�ا  واالنتق�ال 
المكتب�ات ومن ثم تدمير وس�رقة 
آثارنا«، مشيرا إلى »أننا أكدنا مرارا 
وتكرارا أن هذا المشروع اإلرهابي 
ممنهج وليس صدفة ألنه يستهدف 

اإلنس�ان وحضارت�ه ومحو ذاكرة 
الشعوب«.

وأوضح أن »القطع التراثية يزيد 
عمرها عن ال�100 س�نة«، منوها 
إل�ى أن »العراق يحق�ق انتصارات 
متتالية في ارض المعركة، وعندما 
نجد مقاتال في ميدان القتال يدافع 
ع�ن الع�راق بي�د ويحاف�ظ عل�ى 
حضارة وتراث بلده باألخرى، هذا 
األمر يجعلنا نفخر جميعا بمقاتلي 

الحشد الشعبي األبطال«.
إن  ضي�اء  ق�ال  جانب�ه،  م�ن 
»الحفاظ على الممتلكات الحضارية 
للع�راق مس�ؤولية الجميع واليوم 

عث�ر أبطال ل�واء عل�ي األكبر على 
وأوصلوهم�ا  القطعتي�ن  هاتي�ن 
لمتحف العتبة الحسينية، وبدورنا 
للمتح�ف  معه�م  نس�لمهما  اآلن 
العراقي بتوصي�ة من األمين العام 

للعتبة الحسينية المقدسة«.
وكانت وزارة الس�ياحة واآلثار 
ح�ذرت، ف�ي )9 آذار 2015(، م�ن 
اس�تمرار تنظيم »داع�ش« بتدمير 
ل�م  أن�ه  طالم�ا  اآلث�ار  وس�رقة 
يج�د »رادع�ا قويا«، فيم�ا جددت 
مطالبته�ا بموق�ف دول�ي ص�ارم 
إليقاف جرائ�م التنظيم التي تطال 

»ذاكرة البشرية«.

معصوم: هناك خاليا نائمة لداعش يف دول غربية وعربية

الزبيدي يبحث مع السفري األمريكي قرض رشاء 40 طائرة »بوينغ«

توافد اكثر من مليوين زائر اىل سامراء بذكرى 
استشهاد االمام اهلادي »عليه السالم«

       بغداد / المستقبل العراقي

أكد رئيس الجمهورية فؤاد 
معص�وم، ام�س االربع�اء، أن 
تنظيم »داع�ش« أبعد مايكون 
عن الدين، مشيرا إلى أنه يتفق 
مع نظي�ره التركي في وصف 
فيما  ب�«الفي�روس«،  التنظيم 
كش�ف أن هن�اك خالي�ا نائمة 

تابعة للتنظيم تعمل في صمت 
ف�ي ع�دد م�ن ال�دول الغربية 
خالل  معصوم  والعربية.وقال 
مؤتم�ر صحافي مش�ترك مع 
نظي�ره الترك�ي رج�ب طيب 
اردوغان عقد ف�ي انقرة، ، إن 
»تنظيم داع�ش االرهابي ابعد 
ما يكون عن الدين االسالمي«، 
مؤك�داً أن�ه يتفق م�ع نظيره 

التركي ب�«وصف هذا التنظيم 
بالفايروس«.

وأضاف معصوم أن »هناك 
خالي�ا نائم�ة لتنظي�م داعش 
تعم�ل ف�ي صم�ت ف�ي ع�دد 
من ال�دول الغربي�ة والعربية، 
وستش�كل خط�راً محتمالً في 

مستقبل هذه الدول«.
ووصل رئي�س الجمهورية 

ف�ؤاد معص�وم، مس�اء امس 
العاصمة  إل�ى  الثالث�اء,  االول 
التركية أنقرة في زيارة رسمية 

وحضور مؤتمر السالم.
يش�ار إل�ى أن تركيا س�بق 
وأن أعلن�ت اعتزامه�ا تنظي�م 
مؤتمر دولي من أجل الس�الم 
بمش�اركة دول ع�دة من اجل 

بحث مشاكل المنطقة.

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن نائب رئيس ديوان الوقف الشيعي 
الش�يخ س�امي المس�ع����ودي، ام�س 
األربعاء، عن تواف�د أكثر من مليوني زائر 
إل�ى مدينة س�امراء بذك��رى استش�هاد 

اإلمام الهادي )ع(.

وق�ال المس�عودي في بي�ان مقتضب 
، إن »أكث�ر م�ن مليوني زائ�ر توافدوا إلى 
مدين�ة س�امراء بذكرى استش�هاد اإلمام 

علي الهادي عليه السالم«.
وأعل�ن دي�وان الوقف الش�يعي، امس  
االول الثالث�اء )21 نيس�ان 2015(، ع�ن 
تخصي�ص أس�طول باصات لنق�ل زائري 

اإلمام علي الهادي )ع( بسامراء مجاناً.
وفي الي�وم ذاته, دعا مجلس محافظة 
ص�الح الدين، جميع المؤسس�ات إلى بذل 
كل ما بوس�عها لراحة زائ�ري اإلمام علي 
الهادي، فيما أكد أن زيارة هذا العام تتميز 
عن سابقاتها كونها تزامنت مع انتصارات 

وطنية.

       بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل وزي�ر النق�ل المهن�دس باقر 
مكتب�ه  ف�ي  االربع�اء  ام�س  الزبي�دي 
ستيوارت جونز س�فير الواليات المتحدة 
األمريكي�ة والوف�د المراف�ق ل�ه، وجرى 
خالل اللقاء استعراض األوضاع السياسية 

وجهود القوات األمنية في محاربة داعش 
اإلرهاب�ي، وجه�ود التحال�ف الدولي في 
مس�اعدة الع�راق لمحارب�ة ه�ذا التنظيم 

المجرم.
كما بح�ث الجاني�ان موض�وع تقديم 
القرض الخاص بتمويل ش�راء 40 طائرة 
نوع بوينغ بمبل�غ 2 مليار دوالر )القرض 

الميسر( األمريكي من قبل اكزم بنك، وتم 
االتف�اق عل�ى عقد لق�اء مش�ترك بنهاية 
شهر نيسان بين السيد وزير النقل ووزير 
المالي�ة والس�فير األمريك�ي والمص�رف 
والمختصي�ن   TBI للتج�ارة  العراق�ي 
للتباح�ث ح�ول الق�رض الذي س�يقدمه  

اكزم بنك لشراء الطائرات.

      بغداد / المستقبل العراقي

 أعلنت حركة عصائب أهل الحق 
،اح�دى فصائل الحش�د الش�عبي, 
أن الق�وات االمني�ة بالتع�اون مع 
الحش�د الش�عبي وضع�ت خط�ة 
لتوجيه ضربات عس�كرية لتنظيم 
»داع�ش« في منطقة س�يد غريب 
الدين.وق�ال  ص�الح  بمحافظ�ة 
القي�ادي ف�ي عصائب أه�ل الحق 
إن »عصائ�ب  الطليب�اوي،  ج�واد 
أهل الحق وفصائل الحشد الشعبي 
وضعت اللمس�ات األخيرة للخطة 
العسكرية التي س�ُتوجه لدواعش 
في منطقة س�يد غريب«، مبيناً أن 
»الخطة تشترك بها فصائل الحشد 
الس�ريع  ال�رد  وق�وات  الش�عبي 
أن  إلى  الذهبية«.ولف�ت  والفرق�ة 
»هن�اك بع�ض الجي�وب لتنظي�م 
إل�ى  تحت�اج  زال�ت  ال  )داع�ش( 
القطعات  معالجة عس�كرية، وأن 
العس�كرية التابعة للقوات االمنية 
والعصائب تصد هجومات لداعش 
دون وقوع أي خسائر في صفوف 
الحشد الش�عبي«، مبيناً »أن العدة 
والع�دد للق�وات األمنية والحش�د 
كافية لتنظيف القصبات اإلرهابية 
في صالح الدين«.يذكر أن محافظة 
عملي�ات  تش�هد  الدي�ن  ص�الح 
عس�كرية منذ األول من شهر اذار 
الماضي، حيث اس�تطاعت القوات 
م�ن  الش�عبي  والحش�د  االمني�ة 

تطهير اغلب المناطق.

عملية عسكرية
 مرتقبة للقضاء عىل داعش 

       البصرة /المستقبل العراقييف منطقة سيد غريب

ماج�د  الدكت�ور  البص�رة  محاف�ظ  وج�ه 
النص�راوي بح�ل المش�اكل والمعوق�ات التي 

اس�تكمال  دون  تح�ول 
معامالت عدد من المراجعين 
لدي�وان المحافظ�ة وخاصة 
ذوي االمراض المس�تعصية 
،جاء ذلك خالل لقاء الدكتور 
النصراوي االحد 19 نيس�ان 
الجاري في قاعة السياب في 
دي�وان المحافظ�ة ع�دد من 

هؤالء المواطنين .

م�ن جانبه�م ش�كر اصح�اب المعام�الت 
لتواصل�ه  النص�راوي  الدكت�ور  والمراجعي�ن 
المستمر مع اهالي البصرة ومتابعة قضاياهم 

ومشاكلهم وحلها.

       المستقبل العراقي / علي ابراهيم

كش�ف رئيس مجلس محافظة كربالء نصيف 
الخطاب�ي ،امس األربعاء، عن إلق�اء القبض على 
)10( مطلوبين وفق المادة )4( إرهاب بينهم احد 
منفذي جريمة سبايكر. وقال الخطابي  في تصري 
ل�«المس�تقبل العراقي«, إن« األجهزة األمنية في 
المحافظة ألق�ت القبض على عدد من المطلوبين 
وفق المادة ) 4( إرهاب كانوا متخفين مع العوائل 

النازح�ة م�ن محافظ�ة االنب�ار، 
بينه�م اح�د مرتكب�ي جريم�ة 
الرئيس�يين ».وأضاف  س�بايكر 
الخطابي إن« التحقيقات األولية 
المطلوبي�ن كش�فت ع�ن  م�ع 
اح�د المجرمي�ن المس�ؤول عن 
مهاجم�ة منزل محاف�ظ االنبار 
صهيب الراوي«. من جانبه, قال 
رئيس اللجنة األمنية في مجلس 

محافظ�ة كربالء عقي�ل المس�عودي إن« عملية 
االعتقال تم�ت بناًء على معلومات إس�تخباراتية 
دقيقة إلى جانب تدقيق أسماء الداخلين إلى كربالء 
ومطابقتها مع أسماء المطلوبين المحفوظة في 
الحواسيب عند السيطرات الخارجية للمحافظة«. 
وأك�د المس�عودي أن »البع�ض م�ن المعتقلي�ن 
اعترف صراح�ة في التحقي�ق االبتدائي بارتكاب 
جرائم فيما زالت التحقيقات مستمرة مع البعض 
اآلخر منهم«. وأش�ار المسعودي إلى أن« مجلس 
س�ابق  ق�رار  اتخ�ذ  المحافظ�ة 
يقضي بعدم دخ�ول أي نازح أو 
مهجر إل�ى كربالء، لع�دم قدرة 
اس�تيعابهم  عل�ى  المحافظ�ة 
ودخوله�م أالن يحتاج إلى قرار 
جدي�د، مضيف�اً إن« هن�اك نية 
القامة مخيم�ات للنازحين على 
لمحافظت�ي  االداري�ة  الح�دود 

كربالء واالنبار«.

حمافظ البرصة يوعز بحل مشاكل املواطنني

كربالء تعتقل احد منفذي جريمة سبايكر متخفيًا مع النازحني



صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي
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            بغداد / المستقبل العراقي

اس�تثنت وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية المعاقين من شرط العمر للشمول برواتب 
ش�بكة الحماي�ة االجتماعي�ة. المتحدث باس�م الوزارة عم�ار منعم اوضح ف�ي تصريح ل� 
الصباح ان شمول المعاقين قبل صدور القرار كان لمن هم بعمر 15 عاما فما فوق باستثناء 
المكفوف والش�لل الرباعي، مشيرا الى ان قانون الحماية االجتماعية الجديد تضمن شمول 
م�ن هم دون خ�ط الفقر بصرف النظر عن العمر للمتقدمين من االفراد او االس�ر للش�مول 
باعانات ش�بكة الحماية. واضاف ان ال�وزارة بانتظار صدور التعليم�ات الخاصة بالقانون 
للعم�ل بموجبها، منوها بان الضرورة تقتضي العمل وفق س�ياقات مهنية تحقق المصلحة 
العام�ة للفئ�ات المس�تهدفة لديها، وهو م�ا دعا الوزارة الس�تحصال موافق�ة الوزير على 
المباش�رة باس�تثناء العاجزين من هم دون خط الفقر من ش�رط العمر وشمولهم باعانات 
الش�بكة لحين ورود التعليمات وحسب االستحقاقات والزيارات الميدانية التي تنفذها فرق 

البحث االجتماعي. 

استثناء املعاقني من رشط العمر للشمول برواتب احلامية

       المستقبل العراقي/ عادل الالمي

الن�واب بتهريب  يحقق مجلس 
نح�و 200 ملي�ار دوالر من العراق 
الى البلدان االخرى منذ عام 2005 
ولغاي�ة الع�ام الماض�ي , وفيم�ا 
تش�ير اللجنة المالي�ة النيابية الى 
ان اس�ترجاع تلك االم�وال يتطلب 
اقامة دع�اوى قضائية على الدول 
المستفيدة ,كشفت عن اجتماعات 
مكثف�ة لمعرف�ة مالبس�ات هذه 

السرقة.
وتهرب ام�وال طائلة من راس 
الم�ال العراقي الى خ�ارج الحدود 
, بينم�ا يتوج�ه البل�د لالقت�راض 
من ال�دول االخ�رى للخ�روج من 
ازمت�ه المالية الخانقة كونه مهدد 

ب�«االفالس«. 
وخالل اليومين االخيرين,عقدت 
وزارة المالي�ة اجتماع�ات مكثفة 
م�ع ممثلي�ن ع�ن صن�دوق النقد 
الدول�ي م�ن اج�ل الحص�ول على 
قروض  ومنح مالية لمعالجة ازمة 
نقص السيولة المالية الناجمة عن 
انخف�اض اس�عار النف�ط بع�د ان 

وصل سعر البرميل الى 50 دوالر.
المالي�ة  اللجن�ة  وق�ال عض�و 
النيابية احمد حمه ل�«المس�تقبل 

العراق�ي«, ان »لجنت�ه تحق�ق في 
تهريب هذا المبلغ الكبير الى خارج 
الع�راق«, مضيف�ا انه�ا » ت�درس  
بع�ض الجه�ات الرقابي�ة حيثيات 
ودوافع القضية », مش�يرا الى ان 
»استرجاعها يتطلب اقامة دعاوى 
قضائي�ة على المصارف الخارجية  

التي حولت لها هذه األموال«.
ويترت�ب عل�ى أس�باب هج�رة 
رؤوس األم�وال نت�ائج وآثار عدة 
كضعف النمو االقتصادي، وضعف 
وارتف�اع  التش��غي�ل  مس�توى 
نسبة البطال�ة، و تعطيل استثمار 
الم�وارد االقتصادي�ة داخل الدولة 
النقدية  االحتياطيات  ،واس�تنزاف 
للدول�ة ،وع�دم اس�ت�قرار العملة 

المحلية .
ولفت حمه الى وجود ش�كوك 
ف�ي عملي�ة تهري�ب تحوي�ل هذه 
أن  مرجح�ا  الطائل�ة«,  االم�وال 
»تأخ�ذ ه�ذه القضي�ة مس�ارين, 
أألول في اطار الفس�اد والعمليات 
المش�بوهة, والثاني ه�و ان راس 
المال جبان بما انه لم يحصل على 
مناخ استثماري جيد بالتالي يهرب 
من منطقة الى منطقة اخرى وهذا 
هو س�بب نزوح االموال من داخل 

العراق الى خارجه«. 

اللجن�ة  عض�و  ويس�تدرك 
المالية بالق�ول, أن »لجنته تدرس 
م�ع بقي�ة اللج�ان حيثي�ات هذه 

القضي�ة, وهناك اجتماع موس�ع 
س�يعقد ف�ي االي�ام المقبل�ة بين 
هيئ�ة رئاس�ة البرلم�ان واللجن�ة 

المالي�ة ولجن�ة النزاه�ة واللجنة 
االقتصادية ومجموعة من الدوائر 
التنفيذية بما فيه�ا ديوان الرقابة 

النزاه�ة والجريمة  المالية وهيئة 
االقتصادية واألمن الوطني والبنك 
المرك�زي إلجراء بح�ث كامل عن 
ردع  ومحاول�ة  المش�كلة  ح�ول 

مهربين المال العراقي«.
اللجن�ة  عض�و  اك�د  ب�دوره, 
المالي�ة النيابي�ة مس�عود حي�در، 
ان »اللجن�ة س�تقف على اس�باب 
خ�ارج  الصعب�ة  العمل�ة  تهري�ب 
العراق وعملي�ات المضاربة داخل 
الس�وق العراقية م�ن قبل ضعاف 
النف�وس الذي�ن يس�عون لتدمي�ر 
االقتصاد العراقي«، مش�يرا الى ان 
»اللجنة س�تتخذ اجراءات صارمة 
بحق ه�ؤالء واحالتهم الى القضاء 

لينالوا جزاءهم العادل«. 
ولف�ت حي�در ان »مجم�وع ما 
تم تهريبه م�ن العملة الصعبة منذ 
عام 2005 الى عام 2014 بلغ 200 
ملي�ار دوالر من اص�ل 312 مليار 

دوالر«.
وس�بق للجنة تقص�ي الحقائق 
لصن�دوق تنمية الع�راق DFI ، عن 
ش�كها بأن أم�وال الفس�اد المالي 
ته�رب إل�ى الخ�ارج ع�ن طري�ق 

حواالت بيع مزاد البنك المركزي.
وفي وقتها, ق�ال رئيس اللجنة 
النائ�ب أحمد الجلب�ي إن »مجموع 

م�ا دخل عل�ى العراق في س�نوات 
2006 وحت�ى 2012 م�ن إي�رادات 
النف�ط زاد ع�ن 370 ملي�ار دوالر 
أمريكي، كما بلغ�ت مبيعات البنك 
المرك�زي في م�زاد ال�دوالر لتلك 
الفترة أكثر من 207 دوالر«، مبيناً 
أن »نس�بة مبيعات البنك المركزي 
تبلغ 56 بالمائة من إيرادات العراق 

في تلك الفترة«.
العراقي�ة  األم�وال  ورؤوس 
الت�ي تص�ل قيمته�ا ال�ى مليارات 
ال�دوالرات, بدأت تتج�ه نحو دول 
أخ�رى علّه�ا تج�د حضه�ا هناك 
كدول االتحاد السوفيتي ومن بينها 
»جورجي�ا« التي باتت تس�تقطب 

رؤوس أموال كبيرة من العراق.
من�اخ  ان  مختص�ون  وي�رى 
االس�تثمار في الع�راق غير متوفر 
وهناك اموال عراقية كثيرة تهرب 
ال�ى الخارج وه�ذا ينعكس س�لبا 
عل�ى الواق�ع االقتص�ادي ويؤخر 
عجلة التق�دم في البلد, مش�ددين 
على ضرورة ايقاف هجرة رؤوس 
األموال للخ�ارج أو الحد منها عبر 
وضع القوانين المنظمة لالستثمار 
األجه�زة  وتطوي�ر  وتطويره�ا، 
المالية والمصرفي�ة، وعدم وضع 

القيود على االستثمار.

البرلمان يحقق بسرقة تعادل موازنات ثالثة اعوام! 

        المستقبل العراقي/فرح حمادي

االردني�ة  الحكوم�ة  تتعام�ل 
بتناق�ض كبي�را ازاء االح�داث في 
الهاش�مية  فالمملك�ة   الع�راق, 
الت�ي تأخذ 10 بالمئ�ة من حاجتها 
ب�«اس�عار  بغ�داد  م�ن  النفطي�ة 
مدعومة«, تحولت بش�كل او بأخر 
الى »حاضنة لإلرهاب« الذي يحصد 

ارواح العراقيين االبرياء يوميا.
دبلوماس�ية  مصادر  وبحس�ب 
من عمان , فان« العاصمة االردنية, 
ع�زاء  مجال�س  اقام�ة  ش�هدت 
لإلرهاب�ي ع�زت ال�دوري«, مبينة 
ان »مس�ؤولين اردنيين وعراقيين 
حض�روا تل�ك المجال�س«,دون ان 

يفصح عن اسمائهم. 
ونع�ت عائل�ة الطي�ار األردني 
أعدم�ه  ال�ذي  الكساس�بة  مع�اذ 

ال�دوري  »داع�ش« حرق�ا، ع�زت 
ال�ذي قتل في معارك جبال حمرين 

الجمعة الماضية. 
ه�ذه  مث�ل  نس�تغرب  وال 
م�ن  االس�تفزازية«  »التصرف�ات 
االردن , ألن�ه لي�س موقف�ا جديدا 
عل�ى البلد الذي اقام العزاء س�ابقا 
على المقبور صدام حسين دون ان 
يراع مشاعر ألعراقيين الذين قدموا 
قوافل من الش�هداء بسبب رعونة 
البعث الفاش�ي, وتحول الى منصة 
للخطاب�ات المحرضة على العملية 
السياسية كونه يأوي العشرات من 

المطلوبين للقضاء العراقي. 
لك�ن الغري�ب ف�ي االم�ر, ه�و 
العراقي�ة«   الدبلوماس�ية  »صم�ت 
االردني�ة  الحكوم�ة  مواق�ف  ازاء 
النظ�ام  ب��«ازالم  وتمجيده�ا 
البائد«, وتحوله�ا مالذ امن لمئات 

اإلرهابيي�ن, ورج�ال الدي�ن الذين 
افتوا بحرمة محاربة »داعش« في 

العراق. 
وف�ي تعليق�ه على االس�تفزاز 
االردن�ي, ق�ال النائب ع�ن ائتالف 
دول�ة القان�ون محم�د الصيه�ود 
ان«  العراق�ي«,  ل�«المس�تقبل 
الحقيقة اصبحت واضحة بوضوح 

الشمس«.
اس�تغرابه  الصيه�ود  واب�دى 
م�ن »الع�داء ال�ذي تبدي�ه االردن 
للع�راق وللعملي�ة السياس�ية من 
خ�الل احتضانها لقيادات »داعش« 
المتطرفة و  التكفيري�ة  والتيارات 
البعثيي�ن الصداميي�ن, بينما تقدم 
بغداد لها تسهيالت ودعم اقتصادي 
خاص�ة النفط العراق�ي الذي يورد 

لهم بأسعار مدعومة«.
وطالما تعلن الحكومة االردنية 

عن دعمها ألمن واستقرار العراق, 
عق�ب لقاءاته�ا ومش�اوراتها مع 
المس�ؤولين العراقيين, لكن ذلك ال 
يمثل رغبته�ا الحقيقية, وإنما هو 
»كالم ناع�م« به�دف الحفاظ على 
الدع�م العراق�ي متمثال بش�حنات 

النفط رخيصة الثمن.
وفي اخر زيارة ل�ه الى العراق, 
اك�د رئي�س ال�وزراء االردن�ي عبد 
الل�ه النس�ور، اس�تمرار العمل في 
مش�روع أنبوب النفط مع العراق، 
معرب�اً عن ثقته بأن رئيس الوزراء 
المكلف حيدر العبادي سيستمر في 
هذا المش�روع الذي يخ�دم األردن 

والعراق بشكل كبير.
الدبلوماس�ية  موق�ف  وع�ن 
العراقية,دع�ا النائب ع�ن التحالف 
الوطن�ي رزاق الحيدري, الحكومة 
العراقي�ة ووزارة الخارجي�ة ال�ى 

اتخ�اذ موق�ف ح�ازم م�ع كل من 
يحاول االساءة للشعب العراقي«.  

وأردف الحي�دري قائ�ال, »لق�د 
طلبن�ا من وزي�ر الخارجي�ة عدت 
خ�الل  مباش�ر  وبش�كل  م�رات 
العالق�ات  لجن�ة  ف�ي  حض�وره 
الخارجي�ة البرلماني�ة ان�ه البد ان 
يك�ون هنال�ك ردا حازم�ا تج�اه 
االس�اءات الت�ي تصدر م�ن بعض 
الدول«.وبي�ن النائب ع�ن التحالف 
الوطن�ي في حديثه ل�«المس�تقبل 
الس�لفي  التي�ار  ان«  العراق�ي«, 
متجذر في المجتم�ع االردني,وان 
الحكومة االردنية والملك يجاملون 

هذه المنظمات والتجمعات«.
وتوع�د النائ�ب ع�ن التحال�ف 
الوطن�ي, »بموق�ف حقيقي تجاه 
االردن  القامتها مجالس عزاء على 
المجرم عزت الدوري«, مس�تنكرا 

ه�ذه التصرف�ات الت�ي اعتبره�ا, 
وع�دم  العراق�ي  للش�عب  اس�اءة 
مراعاة عواطفه وأحاسيس�ه كون 
هذا المجرم يعد صفحة سوداء في 

تاريخ العراق.
وبدال من ان يتخذ العراق موقفا 
حازما تج�اه األردن, راح عدد من 
المس�ؤولين يتهافت�ون عل�ى هذا 
البلد تحت مظلة التنسيق المشترك 

لمحاربة«داعش«!.
النائبة ع�ن التحالف  وبحس�ب 
ف�ان  نعم�ة,  عواط�ف  الوطن�ي 
الن�واب  »زي�ارة  رئي�س مجل�س 
س�ليم الجب�وري، ونائ�ب رئي�س 
الجمهورية اسامة النجيفي، ونائب 
رئي�س الوزراء صال�ح المطلك الى 
العاصم�ة االردني�ة عمان بش�كل 
مفاج�ئ يثير الكثير من الش�كوك، 
خاصة ان الزيارة غير رس�مية ولم 

يكن معلنا عنها«.
وطالب�ت »الجب�وري بايض�اح 
موقف�ة ام�ام البرلم�ان، وكش�ف 
اسباب زيارته الى االردن ونتائجها 
لمجل�س  القادم�ة  الجلس�ة  ف�ي 

النواب«.
وأش�ارت ال�ى انن�ا »نس�تغرب 
من توج�ه كل قيادات اتحاد القوى 
العراقي�ة في الحكوم�ة والبرلمان 
الى االردن لكي يعقدوا اجتماعاتهم 
الحكوم�ة  متس�اءلة  الس�رية«, 
والتحال�ف الوطن�ي ه�ل يعلم�ان 
به�ذه الزيارة، وس�ر اجتماعاتهم 

في االردن«.
والنجيف�ي  الجب�وري  وكان 
والمطلك قد وصال ,األحد الماضي، 
ال�ى العاصم�ة األردني�ة عمان في 
يوم�ا  تس�تغرق  رس�مية  زي�ارة 

واحدا. 

االردن تـرقـص عـلـى جـراح الـعـراقــيـيـن !
تقيــم جمـالـس العــزاء للمجــرم الـــدوري وتأوي االرهـابيني .. واحلكـومة صـامتـة!

هتريب 200 مليار دوالر من العراق .. واملالية النيابية:اسرتجاعها 
يتطلب اقامة دعاوى قضائية 

نواب لـ »              « : المملكة تحت رحمة  »التكفيريين«

بغداد وطهران تتفقان عىل ضبط احلدود .. وروسيا تعد بتسليح العراق ملحاربة »داعش« 
       بغداد/المستقبل العراقي

وقعت الحكومتان العراقي�ة وااليرانية، امس 
االربع�اء، اتفاقا عل�ى ضبط الح�دود ومكافحة 
المخالف�ات القانونية على جانبي البلدين، وفيما 
أكدت قيادة ح�رس الحدود العراقي�ة العمل على 
منع استخدام االراضي العراقية الستهداف ايران، 
وصف�ت قيادة حرس الح�دود االيرانية االتفاقية 

ب�«المهمة«.
وق�ال قائد حرس الح�دود العراقية اللواء عبد 
الكري�م مصطف�ى خ�الل مؤتمر صحاف�ي عقد 
بفن�دق الش�يراتون، وس�ط اربي�ل، إن »االتفاق 
سيتيح متابعة جميع االمور في الحدود العراقية 
االيرانية والوقوف على مستجدات االعمال سواء 
العس�كرية او المتغي�رات بالح�دود ومعالجته�ا 
بالتنسيق المش�ترك بين القيادة العليا وبين قادة 

المناطق«.
وأض�اف عب�د الكريم أن�ه »تم االتف�اق كذلك 
على متابع�ة االعمال االرهابي�ة والوقوف بقوة 
بوج�ه االرهاب الذي يس�تهدف البلدي�ن وتقديم 
باالعم�ال  او  بالمعلوم�ات  س�واء  المس�اعدات 

العسكرية«.
وتاب�ع عبد الكري�م أن »قوات ح�رس الحدود 
س�تقوم بمتابع�ة جمي�ع النق�اط المتف�ق عليه 
وتامي�ن االراض�ي العراقي�ة ومنع اس�تخدام اي 
م�كان لضرب الدولة الجارة ايران، س�واء تنظيم 
)داع�ش( او اي�ة اعم�ال ارهابية اخ�رى وتقديم 
المس�اعدة والع�ون والمعلوم�ات خ�الل االي�ام 

القادمة«.
الح�دود  قائ�د ح�رس  م�ن جانب�ه, وص�ف 
االيرانية الجنرال قاس�م رضائ�ي خالل المؤتمر، 
إن »ه�ذه االتفاقي�ة مهمة النها تات�ي في وقت 

لدين�ا حدود مش�تركة طويلة ونح�ن بحاجة الى 
تنسيق تام«، معربة عن سعادته بانه مع »جميع 
المؤام�رات التي تحاك من قبل اع�داء جمهورية 
ايران االس�المية لكن حدودنا آمنة ولدينا تنسيق 

وتعاون تامان«.
ويمتد الشريط الحدودي بين العراق وإيران من 
الجنوب الى الش�مال بواقع 1600 كم، كما توجد 
ح�دود مائية بين البلدين، في الجنوب إذ ينقس�م 
جزء من ش�ط العرب الى جانبين أحدهما عراقي 
واآلخر إيران�ي، ويفصل بينهما خ�ط )التالوك(، 
ويطلق اإليرانيون على الجزء المشترك من الشط 
اس�م )أرفن�د رود( الذي يعن�ي بالعربي�ة )النهر 
العظيم(، وهي تس�مية أصبحت معتمدة من قبل 
المنظمات المالحية الدولية، وأيضاً تم اعتمادها 

من قبل شركة )غوغول( في خرائطها.
ويش�هد العراق وضع�ا امنيا اس�تثنائيا عقب 

س�يطرة تنظيم«داعش«  على مدينة الموصل في 
, العاش�ر من شهر حزيران الماضي, حيث اخذت 
تلك العصابات بالتواف�د على العراق عبر حدوده 

المفتوحة مع سوريا واألردن وتركيا.
ف�ي الغضون,اعتبر وزير الخارجية الروس�ي 
س�يرغي الف�روف، أن تنظيم »داع�ش« هو عدو 
رئيس�ي لبالده، مش�يراً الى أن روس�يا تس�اعد 

العراق وسوريا من خالل توفير االسلحة.
ونقلت وكالة »رويترز« عن الفروف قوله، إن 
»تنظيم داعش هو العدو الرئيس�ي لنا في الوقت 
الراهن بس�بب انضمام مئات المواطنين الروس 
ومئات االوربيين ومئ�ات االميركيين للقتال الى 
جانب التنظي�م االرهابي وعودته�م الى بلدانهم 

والقيام باألفعال الدنيئة«.
وأضاف الفروف »نحن نس�اعد كال من العراق 
وس�وريا ربما بش�كل اكثر فعالية م�ن اي جهة 

أخرى من خالل توفير االسلحة للجيوش وقوات 
األمن في كال البلدين«.

االس�تخبارات  ف�ي  كبي�ر  مس�ؤول  وح�ذر 
الروس�ية، ف�ي )11 نيس�ان 2015(، م�ن التأثير 
المحتم�ل للجماع�ات« االرهابية« داخل روس�يا 
وخصوصا تنظيم »داعش« بين الجالية المسلمة 
في ش�مال القوقاز، مؤك�داً وجود خالي�ا نائمة 
في الشيشان وهي تنتش�ر الى محافظات شمال 

القوقاز.
وتثي�ر مح�اوالت تنظي�م »داع�ش« لف�رض 
س�يطرته على س�وريا والع�راق قل�ق المجتمع 
الدول�ي، إذ أعرب�ت دول�ة ع�دة من بينه�ا عربية 
وأجنبي�ة عن »قلقه�ا« حيال مح�اوالت التنظيم 
ه�ذه، قب�ل أن يق�وم التحال�ف الدول�ي بقي�ادة 
واشنطن بضربات جوية لمواقع التنظيم بمناطق 

متفرقة من البلدين.

حرس الحدود االيرانية تصف االتفاقية بـ »المهمة«



»عاصفة الحزم« تتالشى أمام صمود الحوثيين
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أنه�ت  والعش�رين،  الس�ابع  الي�وم  ف�ي 
السعودية »عاصفة الحزم« على اليمن، في ما 
يؤّش�ر إلى بلوغها طريقاً مسدوداً، خصوصاً 
أّن أهداف الحرب المعلنة، بعودة »الش�رعية« 
واستس�ام »أنصار الله«، لم تتحّقق، وهو ما 
يش�ير الى ان الحرب لم تضع أوزارها بش�كل 
رس�مي، وأن تسوية سياس�ية جرى طبخها 
بعي�داً ع�ن األض�واء، ويتوق�ع ان ُيعل�ن عن 

نضوجها في عاصمة ما.
»عاصفة الحزم«، بدأت وانتهت بطلب من 
الرئيس اليمن�ي، المقيم في الس�عودية، عبد 
ربه منص�ور هادي، وفقاً لبي�ان »التحالف«، 
الذي أّكد »سرعة استئناف العملية السياسية 
وفق ق�رار مجلس األم�ن الدول�ي والمبادرة 
الخليجية ومخرجات الح�وار الوطني«، على 
أن يستمر في »حماية المدنيين«، وما وصفه 
ب� »مكافحة اإلرهاب«، محتفظاً لنفسه بحّق 
التدخل في اليمن متى يراه مناس�باً »للتصّدي 
للتحركات والعمليات العس�كرية للميليشيات 
الحوثي�ة وم�ن تحال�ف معها«، م�ن دون أن 
يأتي البي�ان على ذكر »عودة الش�رعية« الى 
اليمن، على عكس بي�ان انطاق العملية. قبل 
إعان وقف الحرب بس�اعات، كانت إيران قد 
أش�ارت، على لسان مس�اعد وزير الخارجية 
اإليراني حسين أمير عبد اللهيان، إلى »تفاؤل 
بأّنه، خال الس�اعات المقبلة، سنشهد وقفاً 
للهجمات العسكرية في اليمن، بعد بذل جهود 
كبيرة«. وإيران التي كانت أول المعلنين، كانت 
كذل�ك أول المرحبي�ن، إذ اعتب�رت المتحدث�ة 
باسم وزارة الخارجية مرضية افخم أّن »قرار 
وقف إطاق النار ووقف المجازر بحق األهالي 

األبرياء والعّزل، يمّثل خطوة إلى األمام«.
إّل أن الحرب التي استمرت طوال 27 يوماً، 
ونّف�ذت خالها 2415 غ�ارة، وفقاً للمتحّدث 
باس�م »التحال�ف« أحم�د عس�يري، انته�ت 
بخسائر فادحة في األرواح، فضاً عن التدمير 
المنهج�ي للبن�ى التحتية في الباد. وتش�ير 
أرقام »منظمة الصح�ة العالمية« إلى أّن عدد 
القتلى وصل إلى 944 شخصاً، وجرح 3500، 
ولكّنه�ا تؤّك�د، في الوق�ت ذات�ه، أّن األرقام 
الحقيقي�ة هي أعل�ى بكثير. بداية مؤش�رات 
وقف العملية العسكرية جاءت في بيان وزارة 
الدف�اع الس�عودية األول من�ذ ب�دء »عاصفة 
الح�زم« ف�ي 26 آذار الماضي، وبعد س�اعات 
على إصدار الملك سلمان أمراً ملكياً بمشاركة 
ق�وات »الح�رس الوطني«، إذ أعلن�ت الوزارة 

»إزال�ة التهدي�د عل�ى أم�ن المملك�ة العربية 
الس�عودية والدول المجاورة من خال تدمير 
األس�لحة الثقيلة والصواريخ البالس�تية التي 
اس�تولت عليها الميليشيات الحوثية والقوات 
الموالي�ة لعل�ي عبدالل�ه صال�ح م�ن قواعد 
ومعس�كرات الجيش اليمن�ي«. »أنصار الله« 
على لسان عضو المكتب السياسي عبد الملك 
العجري، أش�ارت إلى أّن إنهاء العملية يتزامن 
مع إحراز تقدم نحو اتفاق سياس�ي ش�امل، 
مؤك�داً أّن الجماع�ة »كانت تتوّق�ع أن يكون 
هناك اتفاق على وقف إلطاق النار بعد توقيع 
اتفاق سياس�ي.. وأن الموافق�ة عليه جاهزة 
تقريباً«. وفي مؤتمره الصحافي األخير، كّرر 
أحمد عس�يري الحدي�ث عن اإلنج�ازات التي 
حققتها العملية العس�كرية، معلن�اً بداية ما 
أس�ماه »عملية األمل«. وفيما أوضح أّن هذه 
العملية ستش�هد »مزيجاً من العمل السياسي 
والديبلوماس�ي والعس�كري«، أكد اس�تمرار 
فرض حظر بحري لمنع وصول األسلحة إلى 
»اللج�ان الش�عبية« التابعة ل�� »أنصار الله«. 
في هذه األثناء، ق�ال وزير الخارجية األردني 
ناصر جودة إّن مجلس األمن الدولي س�يعقد 
اجتماعاً في الس�ابع والعش�رين من الش�هر 
الحال�ي لمراجع�ة الموقف من أزم�ة اليمن، 
موضح�اً، ف�ي تصريح�ات للصحافيي�ن في 
مقر األمم المتحدة في نيويورك، أّن المجلس 
س�يعاود الجتم�اع م�رة أخرى خ�ال األيام 
المقبل�ة، لمتابع�ة مدى اللت�زام بتنفيذ بنود 
الق�رار. ماذا حص�ل قبل س�اعات على إعان 

انتهاء »عاصفة الحزم«؟
بداي�ة كان اإلع�ان اإليراني ع�ن احتمال 
توقف الحرب خال الس�اعات المقبلة، إّل أن 
األم�ر الملكي باس�تدعاء »الح�رس الوطني« 
للمش�اركة في »عاصفة الحزم« ب�دا مربكاً، 
خصوصاً أنه لم ُيعرف على وجه التحديد ما هو 
الدور الذي س�يضطلع فيه »الحرس« في هذه 
العملية. ول يزال غير واضح س�بب استدعاء 
»الح�رس« الذي يقوده المي�ر متعب بن عبد 
الله من�ذ الع�ام 2010، إذا كان »التحالف« قد 
ق�ّرر إنهاء عملياته في اليمن، إّل أّن عس�يري 
ع�اد وأّك�د أن »الح�رس الوطني« سيش�ارك 
ف�ي »حماي�ة الح�دود الجنوبي�ة للمملكة«. 
ولّم�ا كانت قيادة العملية العس�كرية منوطة 
بالقوات الجوية الس�عودية والق�وات البرية 
التابعة لوزارة الدفاع الس�عودية، على رأسها 
المير محمد بن سلمان، ابن الملك السعودي، 

لم يبرز أّي دور ل�� »الحرس الوطني« بقيادة 
متع�ب إل�ى أن ص�در األم�ر الملك�ي، ي�وم 
أم�س. والحرس الوطني هو أح�د القطاعات 
العسكرية في السعودية، ويعمل على مساندة 
القوات المس�لحة التابعة لوزارة الدفاع أثناء 
الحرب مع »عدو خارجي«، ومس�اندة وزارة 
الداخلية عن�د اختال األمن الداخلي والس�لم 
والمنظم�ات  اإلره�اب  ومكافح�ة  األهل�ي 
اإلرهابي�ة. وأعرب وزير »الح�رس الوطني« 
متع�ب بن عب�د الله، ف�ي تصريح�ات نقلتها 
وكالة األنباء الس�عودية الرسمية – »واس«، 
ع�ن »بال�غ العت�زاز إث�ر ص�دور أم�ر خادم 
الحرمين الش�ريفين بمشاركة قوات الحرس 
الوطني في ه�ذه المهمة«، مؤكداً »الجاهزية 
التام�ة والس�تعداد المتكام�ل لكاف�ة قوات 
الحرس الوطني، وهو الدور الذي يتش�رفون 
بأدائه إلى جانب إخوانهم وزمائهم في بقية 
القطاعات العسكرية«. وتجدر اإلشارة إلى أّن 
دول مجلس التعاون الخليجي كانت قد أّكدت، 
خال اجتماع في نيويورك، أمس األول، أّنه ل 
مجال لوقف إطاق النار في اليمن ما لم يلتزم 
الحوثيون بق�رار مجلس األمن الذي يطالبهم 
بالنسحاب من المناطق التي سيطروا عليها. 
وفي خت�ام الجتماع مع األمي�ن العام لألمم 
المتح�دة، قال الس�فير الس�عودي لدى األمم 
المتح�دة عبد الل�ه المعلمي إن ب�ان كي مون 

»يريد نهاية س�ريعة للعمليات الحربية. نحن 
جميعاً نريد نهاية س�ريعة للعمليات الحربية، 
لك�ن هن�اك ش�روطاً للتوصل إل�ى ذلك وهي 
شروط نص عليها القرار« 2216 الذي أصدره 
مجل�س األم�ن. وأدت الغارات األخي�رة التي 
نّفذته�ا طائ�رات »التحال�ف« إل�ى مقتل 40 
ش�خصاً على األق�ل، غالبيتهم م�ن المدنيين، 
فض�ًا ع�ن إصاب�ة العش�رات ف�ي ضربتين 
جويتين. واس�تهدفت غارة جسراً للعبور في 
الخ�ط الواصل بي�ن صنع�اء وإب في منطقة 
الدليل مديرية المخادر في المحافظة، ما أدى 
إل�ى مقتل 20 مدنياً وإصاب�ة 16 آخرين، كما 
قتل 13 مدنياً وس�بعة جنود في ضربة أخرى 
اس�تهدفت مبنى أمنياً في مدينة حرض قرب 
ح�دود اليمن م�ع الس�عودية. وكان الرئيس 
األميرك�ي باراك أوبام�ا قد التقى ف�ي البيت 
األبيض، أمس األول، ولي عهد أبو ظبي محمد 
ب�ن زايد آل نهيان، إذ رّك�ز اللقاء »على أهمية 
تطبيق قرارات مجلس األمن الدولي ومبادرة 
مجلس التعاون الخليج�ي في اليمن بصفتها 
التحال�ف  ودور  األزم�ة،  لتس�وية  مدخ�ًا 
الس�عودي في تثبي�ت الش�رعية وحفظ أمن 
واستقرار الش�عب اليمني«. ووفقاً للمتحدث 
باس�م مجلس األمن القومي أليستير باسكي 
ف�إن »الزعيمين بحثا الحاجة المس�تمرة إلى 
توفير مع�دات وإمدادات عس�كرية ضرورية 

لتنظي�م  التص�دي  إط�ار  ف�ي  لإلم�ارات« 
»داع�ش«، ودع�م الوليات المتح�دة للعملية 
العس�كرية ف�ي اليم�ن. وف�ي غض�ون ذلك، 
أكد مصدر مصري ل� »س�بوتنيك« الروس�ية 
أّن وزي�ر الخارجي�ة اليمني الس�ابق أبو بكر 
القرب�ي، المتواجد في القاهرة منذ أس�بوع، 
يحمل مبادرة من الرئيس اليمني السابق علي 
عب�د الله صالح لح�ل األزمة اليمنية. وأش�ار 
إل�ى أّن المبادرة التي يحمله�ا القربي، تتعلق 
بوقف العملية العسكرية والعودة إلى الحوار 
وتس�وية األزمة، مش�يراً إل�ى أن زيارة وزير 
الخارجية المصري س�امح شكري المفاجئة 
إلى الس�عودية تتعلق بالمب�ادرة، وأنه يجري 
التشاور بين الرياض والقاهرة حول إمكانية 
قب�ول مب�ادرة الرئي�س اليمني الس�ابق علي 
عب�د الله صالح. والتقى ش�كري في الرياض 
نظيره سعود الفيصل، حيث بحثا الوضع في 
اليمن، وتنسيق المواقف بين دول »التحالف«، 
وأس�لوب التعام�ل م�ع األزم�ة والخط�وات 
الجاري اتخاذها. وأكد بيان لوزارة الخارجية 
م�ن  ع�دداً  تن�اول  الوزيري�ن  أّن  المصري�ة 
القضاي�ا اإلقليمي�ة ذات الهتمام المش�ترك، 
وفي مقدمتها األوضاع في س�وريا، وأهمية 
اجتم�اع رؤس�اء األركان الع�رب ف�ي مق�ر 
الجامعة العربية في القاهرة بش�أن تش�كيل 
الق�وة العربية المش�تركة. ونقلت »رويترز« 

عن مس�ؤول يمني قوله إن ممثلين عن حزب 
»المؤتم�ر« تقّدم�وا باقتراح�ات للحكوم�ة 
المستقيلة للتوصل إلى اتفاق سام، لكنه ذكر 
أنه س�يتعين على الجماعات المسلحة الوفاء 

بالمزيد من الشروط قبل أن تقبل الحكومة.
اتص�الت  »هن�اك  المس�ؤول  وأض�اف 
ومبادرات لوقف إطاق النار غالبيتها مقدمة 
من قياديين في حزب الرئيس السابق. لكن أّي 
مب�ادرة لن يتم قبوله�ا إّل إذا أعلن الحوثيون 
وصال�ح اللت�زام بتنفيذ ق�رار مجلس األمن 
الدولي«. وأعلن�ت وزارة الدفاع األميركية أّن 
النتش�ار البح�ري األميرك�ي قرب ش�واطئ 
اليمن يتيح للولي�ات المتحدة »الحفاظ على 
خياراته�ا«، بع�د إعانه�ا عن إرس�ال حاملة 
والمدم�رة  روزفل�ت«  »ثي�ودور  الطائ�رات 
»نورمن�دي«، ليتزام�ن ه�ذا م�ع العان عن 
اقت�راب مجموع�ة م�ن الس�فن اليرانية من 
الش�واطئ اليمني�ة. وق�ال المتح�دث باس�م 
الس�فن  إن نش�ر  وارن  البنتاغ�ون س�تيفن 
الحربية ال�12 في خليج عدن وشمال المحيط 
الهن�دي إنما يأت�ي »رداً على تده�ور الوضع 
األمني ف�ي اليمن«، معتبراً أّن وصول س�فن 
إيراني�ة تش�تبه الولي�ات المتح�دة بأنها قد 
تحمل أسلحة إلى الحوثيين كان أحد »أسباب« 
القرار بزيادة النتش�ار البحري األميركي في 

المنطقة.

     بغداد / المستقبل العراقي

السعودية خرست احلرب.. والدمار يطال اليمن
آالف الضحايا المدنيين، وعشرات آالف المشردين، 

وتدمير لمقومات الدولة، هي أبرز ما أنجزته 

»عاصفة الحزم«، التي أعلنت بدء تالشيها قبل 

اكتمال »أهدافها« المعلنة، مع انقضاء األسبوع 

الرابع على بدء الحرب

كلم�ا تع�رض الع�راق لع�دوان س�افر. 
الفقي�ر يهاجر والغني يغ�ادر. كانت صدمة 
مفزع�ة لن�ا عندم�ا قرأن�ا توقع�ات وزارة 
التخطيط العراقية عن ارتفاع معدلت الفقر 
بين العراقيين إلى أكثر من %30 في غضون 
األش�هر الثاثة الماضية بع�د موجة النزوح 
والتهجير القسري في عدد من المحافظات، 
فيم�ا رجحت انخفاض تلك النس�بة في حال 
اس�تقرار الوض�ع األمن�ي. وق�ال المتحدث 
)الهنداوي( باسم وزارة التخطيط: )إن موجة 
النزوح األخيرة لعدد من المحافظات، والتي 
كان آخرها نزوح مواطني محافظة األنبار، 
س�يزيد م�ن مع�دلت الفقر في الع�راق إلى 

نسبة تزيد على ما سجلته اإلحصاءات نهاية 
الع�ام الماضي(. يبدو أن الفقر يواصل فتكه 
بفقراء ش�عبنا عاماً تلو اآلخر، ليصبح أكثر 
فتكا بس�كان المناطق التي عبثت بها معول 
اإلرهاب، وهو ما دف�ع وزارة التخطيط إلى 
التحذير من تفاقم مؤش�رات الفقر المدقع، 
لكنن�ا ف�ي حقيقة األم�ر ننزع�ج كثيرا من 
سماع هذه األخبار المؤسفة، ونرى أن الفقر 
والجوع اش�د خط�راً من إره�اب الدواعش، 
وأن تحسين معيشة األسر المنكوبة يقتضي 
الهتم�ام بها ورفع مواردها المالية، فبعيداً 
ع�ن صخب الفضائي�ات وتضليلها اإلعامي 
المتواص�ل. تبق�ى حقيقة واح�دة، أن هناك 

عراقيي�ن يموت�ون م�ن الج�وع، ويبحثون 
ف�ي صناديق القمامة عن كس�رة خبز تخمد 
ص�راخ بطونه�م الخاوي�ة.  هناك ش�ريحة 
م�ن أبن�اء جلدتنا يعيش�ون بينن�ا ول ندرى 
عنهم ش�يئا، وهناك موازي�ن مختلة في هذا 
الوط�ن، وأولوي�ات مقلوبة تجعلن�ا نطارد 
سارق أرغفة الخبز ليسد جوعه، بينما يرفل 
برامك�ة العصر ف�ي واحات الب�ذخ والثراء. 
يفلت هؤلء ويسقط الفقراء، وينطبق علينا 
قول س�يد الحكماء: )إنما أهلك الذين قبلكم 
أنهم كانوا إذا س�رق فيهم الش�ريف تركوه، 
وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد(. 
نحن نواجه أخطاراً أش�د فت�كاً من اإلرهاب 

وأش�د ض�راوة م�ن أي مؤام�رات أخ�رى، 
فالفقر والج�وع قنابل موقوتة، نحن نش�ّد 
فتيلها كل يوم حت�ى تنفجر علينا، لن يطلب 
الناس مزي�دا من المطالب السياس�ية، ولن 
تطعمهم الش�عارات الوطنية، ولن تستطيع 
أبواق اإلعام المضلل أن تربط على بطونهم 
الخاوي�ة، التي تص�رخ طلب�اً للقمة عيش ل 
يجدونه�ا، أو طلب�اً لم�اذ آمن ف�ي العراء. 
ربم�ا يظ�ن البع�ض أن المل�ف األمني يجب 
أن يك�ون م�ن أولوي�ات الدولة، وه�ذا خطأ 
استراتيجي، فهناك ملفات تسبق هذا الملف، 
وف�ي مقدمته�ا إعان الح�رب عل�ى الفقر 
واألمي�ة، والقض�اء عل�ى البطال�ة، ورعاية 

األس�ر المتض�ررة، ولب�د لنا من اإلس�راع 
بتوفي�ر مس�تلزمات األم�ن للعاملي�ن ف�ي 
المجال اإلنس�اني، وتعزيز قوة فرق اإلنقاذ 
الت�ي ل يتع�ذر عليها الوصول إل�ى المناطق 
المحفوف�ة بالمخاطر، والتي تش�ّكل عائقاً 
رئيس�ياً أمام إيصال المس�اعدات اإلنسانية، 
فقد أدت العمليات اإلرهابية على مدى العام 
الماضي إلى عرقلة العمليات اإلنس�انية في 
الق�رى العراقي�ة الواقعة في قل�ب األحداث 
المميتة. والتي ل تزال تعاني من مس�تويات 

مرتفعة للغاية في احتياجاتها اإلنسانية. 
هناك عوامل كثيرة دفعت الناس للهجرة 
نح�و المناطق اآلمنة، تمثل�ت بفقدان األمن 

واألمان، وفقدان ف�رص العمل، وعدم توفر 
الم�وارد في مناطقهم األصلية، وضغوطات 
الحياة المعيش�ية، وغياب الخدمات الصحية 
والتعليمي�ة والمدني�ة. ختام�ا نق�ول: لق�د 
توح�دت صف�وف أبن�اء الش�عب العراق�ي 
بوقفتهم الوطنية النبيلة، المعبرة عن أسمى 
درجات تاحمهم في األزمات، حينما فتحوا 
بيوته�م وقلوبه�م لس�تقبال النازحين من 
أشقائهم، غير عابئين بكل الحواجز الطائفية 
الت�ي خلقه�ا زعم�اء الس�يرك السياس�ي. 
فالشعب العراقي يمثل وحدة واحدة ل تقبل 
التجزئ�ة ول التفرقة، ول تقبل التراجع أمام 

كاب اإلرهاب والخراب.

الوجه األقبح لإلرهاب
أمحد املهري

كامارو 2014 بانتظار مشرتكي زين العراق
   بغداد / المستقبل العراقي

فرص�ة ذهبي�ة تقدمها ش�ركة 
زين العراق إحدى شركات مجموعة 
زين الرائدة ف�ي خدمات التصالت 
المتنقل�ة ف�ي منطق�ة  والبيان�ات 
الش�رق الوس�ط وش�مال افريقيا، 
لمش�تركيها للحصول على س�يارة 
الممي�زة.   2014 كام�ارو  األح�ام 
العرض يشمل جميع مشتركي زين 
العراق و تجري السحبة على جميع 
اجهزة مودم زين e-Go أو زين فاي 
 2015\1\1 تاري�خ  م�ن  المفعل�ة 
30\4\2015 للفوز بس�يارة  لغاية 
كام�ارو 2014. وتعليق�اً على هذه 
المسابقة المميزة قال مدير اإلعام 
والعاقات العامة في شركة زين د. 
سعد الحسني  “تس�عى شركة زين 
العراق الى المس�اهمة ف�ي تحقيق 

طموح�ات الش�باب العراق�ي م�ن 
خال خدماتها التي تواكب أحدث ما 
توصلت إلي�ه تكنولوجيا التصالت 
والمعلوم�ات ف�ي العال�م، كما أنها 
تس�عى إل�ى أن تس�هم مش�اريعها 

والثقافية  القتصادية والجتماعية 
في إح�داث تأثير ايجاب�ي في حياة 
المجتم�ع الش�ريك، ومن خال هذه 
المس�ابقة تقدم زين العراق فرصة 
ذهبية لمش�تركيها للفوز بس�يارة 
ممي�زة وف�ي الوقت نفس�ه التمتع 
بخدم�ات النترن�ت الس�ريع ال�ذي 
توّف�ره لمش�تركيها ف�ي كل أرجاء 
الع�راق  بعد ادخاله�ا لخدمة الجيل 

.”3.9G الثالث
تتوجه زين العراق من خال هذه 
المسابقة المميزة الى جيل الشباب 
ال�ذي يعش�ق الس�يارات الرياضية 
وتقدم ل�ه فرصة ذهبي�ة للحصول 
على س�يارة األحام سيارة كامارو 
2014 التي تتميز بتصميمها الخاب 
واألنيق والتي تجمع الفخامة بطابع 
رياض�ي ال�ى جان�ب التكنولوجي�ا 

العالية.

طالبان تعلن انطالق هجامهتا 
الربيعية يف افغانستان

   بغداد / المستقبل العراقي

طالب�ان  حرك�ة  أعلن�ت 
أن  الربع�اء  الي�وم  الفغاني�ة 
س�يبدأ  الربيع�ي”  “هجومه�ا 
اعتبارا من الجمعة 24 نيسان/ 
بش�كل  وسيس�تهدف  ابري�ل 
اساس�ي الجنود الجانب الذين 
ل يزالون منتش�رين في الباد.

وف�ي بي�ان له�ا قال�ت الحركة 
له�ذه  الرئيس�ية  اله�داف  ان 
العملي�ة الت�ي س�ميت “العزم” 
ول  الجان�ب  المحتل�ون  ه�م 
العس�كرية  قواعده�م  س�يما 
الدائمة ومراكزهم الستخبارية 
ف  تس�تهد و . سية ما بلو لد ا و

العملية مس�ؤولي الس�لطة في 
الس�تخبارات  واجهزة  كاب�ول 
ف�ي  والش�رطة  والجي�ش 
البادعلى حس�ب ما اف�اد بيان 
طالبان.وتشن حركة طالبان كل 
عام سلس�لة هجمات مع حلول 
فص�ل الربيع تس�تهدف القوات 
الفغاني�ة  والق�وات  الجنبي�ة 
منذ الع�ام 2001.وانهى الحلف 
الطلس�ي “الناتو” ف�ي كانون 
الول/ ديسمبر مهمته القتالية 
في افغانس�تان غير ان 12500 
 9800 بينه�م  أجنب�ي  جن�دي 
امريكي ل يزالوا منتش�رين في 
هذا البلد بحج�ة تدريب القوات 

الفغانية.

3 آالف تونيس يقاتلون إىل جانب اإلرهاب
يف سوريا والعراق

   بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن كات�ب الدول�ة ل�دى وزي�ر 
الداخلية التونسية المكلف بالشؤون 
ع�دد  أن  الش�لي  رفي�ق  األمني�ة 
التونسيين الذين التحقوا بالتنظيمات 
اإلرهابية في سوريا والعراق يتراوح 

بين 2800 و3000 إرهابي.
وأكد الشلي خال الورشة الختامية 
لبرنامج الحدود للجميع التي نظمتها 
أم�س  التونس�ية  الداخلي�ة  وزارة 
بالتع���اون م�ع من��ظم�ة فورين 
أن�د كوم��نوولث أن بضع مئات من 
التونس�يين موج�ودون حالي��ا في 
ليبي��ا إما للتدرب أو س���يلتحقون 
بالتنظيمات اإلره��ابية في شت�رق 

ليب��ي��ا وغرب��ها.
وأش�ار الش�لي إلى أن الس�لطات 
التونس�ية تمكن�ت من من�ع 12 ألف 
إرهاب�ي تونس�ي م�ن التوج�ه نحو 
أن ع�دد  وتركي�ا موضح�ا  س�وريا 
العائدين من سوريا وهم 500 إرهابي 
يمثل�ون مش�كلة كبي�رة وخاصة أن 
المعالج�ة األمنية وحده�ا لحل هذه 

المشكلة ل تكفي.
وكان رئي�س ال�وزراء التونس�ي 
الحبيب الصيد أعلن الش�هر الماضي 
أن الس�لطات التونسية اعتقلت نحو 
400 إرهابي من�ذ توليه منصبه قبل 
شهر في إطار حملة تشنها الحكومة 
اإلرهابي�ة  الجماع�ات  لماحق�ة 

المنتشرة في الباد.
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إلحاقا بكتابنا ذي العدد ب/ 906 
بتاريخ 2015/4/21  الخاص 
باعالن الوجبة التاس�عة لعام 
2015  لقط�اع )تربية وزاري 
– تربي�ة( ضم�ن تخصيصات 

برنامج تنمية االقاليم
نود إن ننوه إىل ان يكون انعقاد 
املؤتمر بمق�ر ديوان محافظة 
البرصة بدال م�ن مقر مديرية 

الطرق والجسور.

KH_11_2015 -:رقم املناقصة
starting motor -:عنوان املناقصة

التبويب:- 10_4_14
تعلن املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية / الفرات االوسط عن اجراء مناقصة )starting motor( ملحطة كهرباء الخريات 

الغازية  
فع�ى الراغب�ن من الرشكات واملكاتب  التخصصية املس�جلة   داخل العراق وخارجه  مراجعة قس�م الش�ؤون التجارية يف مقر 
املديرية الكائن يف مدينة الحلة / منطقة الجمعية / خلف محطة كهرباء الحلة الغازية للحصول عى رشوط االشرتاك باملناقصة 
واملواصفات  والكميات  وجدول املناطق االقتصادية لقاء مبلغ قدره )150,000( مائة وخمسون الف دينار ال غريها غري قابل 

للرد اال يف حالة الغاء املناقصة من قبل املديرية حيث يعاد ثمن رشاء وثائق املناقصة 
 فقط دون تعويض مقدمي العطاءات ويكون تقديم العطاءات يف مقر املديرية واخر موعد الستالم العطاءات هو الساعة الثانية 
عرش ظهرا من يوم الغلق 2015/5/24 ويف حال كون موعد الغلق يف عطلة رس�مية يكون الفتح يف بداية يوم الدوام  الذي يليه 
وان املديرية غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن  علما ان املبلغ التخميني 
للمناقصة هو )440,000,000( اربعمائة واربعون مليون دينار عراقي فقط ملنشأ بريطاني او امريكي وحسب الجدول املرفق 

مع املواصفات ويتم تقديم العطاء والتامينات باالعملة املحلية مع  مراعاة ما ييل :
1 � من اهم املعايري االساسية يف تقديم العطاءات هي قرص فرتة تنفيذ العمل

2 � املديرية غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 
للمعلومات  يتم نرش التفاصيل الخاصة بالطلبات املعلنة  ملديريتنا عى العنوان التايل:

www.epmf.moelc.gov.iq : املوقع االلكرتوني ملديريتنا

According to  our letters num-
bered 
B/906  on 21/4/2015 of an-
nouncement ninth  group  for 
2015 of  )ministerial education 
–education( within the alloca-
tions of regions development 
program
We would like to intimate you 
the conference would be held in 
the Basra governorate divan in-
stead of  directorate of roads & 
bridges .

حمافظة البرصة
مديرية العقود احلكومية

العدد: ب/ 909 قسم التعاقدات
التاريخ: 22/ 4/ 2015

تنويه
 Intimation

رئيس مهندسني
أحسان عبد اجلبار إسامعيل

مدير العقود احلكومية

Engineers chief
Ihsan A. Ismaeel  

director of Government  contracts

املهندس 
امحد بدر كاطع 

املدير العام

وزارة الكهرباء
املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية

اعالن  مناقصة حمليةالفرات االوسط

الرشكة العامة لتجارة املواد الغذائية

تنويه

نش���رت صحيف���ة )املستقبل 
العراقي( اع��الن و الخ�����اص 
و   2015/8 رق�م  باملناقص�ة  
الخاصة بنقل امل�واد الغذائية من 
مخازن الرشكة اىل محالت الوكالء 
داخل محافظة ) واسط ( يف العدد 
 2015/4/21 بتاري�خ   )  952(
و لكن ل�م يتم ذك�ر بريد الرشكة 

وموقعها االلكرتوني التايل:-
العنوان : جمهورية العراق -  بغداد 

– املنصور – شارع النقابات 
 Address: Republic of Iraq –

Baghdad – Al - Mansoor

Web site: WWW.IRAQSFSC.COM

E-MAIL: foodstuff1@iraqsfsc.org / 

E-MAIL: foodstuff2@iraqsfcs.org 

لذا اقتىض التنويه

اعالن
بن�اء ع�ى الطلب املق�دم م�ن الس�يد  )محمد الزم 
كحام�ي(   ال�ذي يطل�ب في�ه  تبدي�ل اللق�ب    من  
)البوس�ليمة (  اىل )املحم�داوي( فمن لديه اعرتاض 
مراجع�ة هذه املديري�ة خالل م�دة اقصاها عرشة 
ايام وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف الطلب 
وف�ق احكام امل�ادة 21 من القان�ون االحوال املدنية 

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

اعالن
بن�اء عى الطلب املق�دم من الس�يد  )صالح مهدي 
احمد(ال�ذي يطلب فيه تبجيل اللقب    من  )ديراوي 
(  اىل )الحس�يني( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه 
املديري�ة خالل م�دة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه 
س�وف تنظ�ر هذه املديري�ة يف الطلب وف�ق احكام 
املادة 21 من القانون االحوال املدنية رقم 65 لس�نة 

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

اعالن
بن�اء ع�ى الطلب املق�دم م�ن الس�يد ) ناظم مطر 
جاس�م  ( ال�ذي يطل�ب في�ه تبدي�ل اللق�ب    م�ن  
)القاس�م (  اىل )املكاصي�ص املوس�وية( فمن لديه 
اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة اقصاها 
عرشة ايام وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف 
الطلب وفق اح�كام املادة 21 م�ن القانون االحوال 

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

اعالن
بناء عى الطلب املقدم من الس�يد  )عيل عبد الزهرة 
حي�اوي (  ال�ذي يطل�ب في�ه تبدي�ل اللق�ب    من  
)القاس�م (  اىل )املكاصي�ص املوس�وية( فمن لديه 
اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة اقصاها 
عرشة ايام وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف 
الطلب وفق اح�كام املادة 21 م�ن القانون االحوال 

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

اعالن
بن�اء عى الطلب املقدم من الس�يد ) مس�لم موىس 
جاس�م (  ال�ذي يطل�ب في�ه تبدي�ل اللق�ب    م�ن  
)القاس�م (  اىل )املكاصي�ص املوس�وية( فمن لديه 
اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة اقصاها 
عرشة ايام وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف 
الطلب وفق اح�كام املادة 21 م�ن القانون االحوال 

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

اعالن
بن�اء ع�ى الطل�ب املق�دم م�ن الس�يد  )داود 
س�لمان صدام (  الذي يطلب فيه تبديل اسمه     
م�ن  )داود (  اىل )احم�د( فم�ن لديه اعرتاض 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خالل م�دة اقصاها 
عرشة ايام وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية 
يف الطلب وف�ق احكام امل�ادة 21 من القانون 

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

اعالن
ق�دم املدع�ي عمر محم�د حمزة  طلب�ا يروم 
فيه تبديل اس�مه من عمر اىل عمار فمن لديه 
اع�رتاض عى الدعوى مراجعة ه�ذه املديرية 
خالل مدة اقصاها عرشة ايام وبعكسه سوف 
ينظ�ر بالدع�وى وفق اح�كام امل�ادة 21 من 
قان�ون االح�وال املدنية رقم 65 لس�نة 1972 

املعدل .
اللواء تحسن عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العام / وكالة

اعالن
قدم املدعي عمر ضي�اء عيىس طلبا يروم فيه 
تبدي�ل اس�مه م�ن عم�ر اىل عماد فم�ن لديه 
اع�رتاض عى الدعوى مراجعة ه�ذه املديرية 
خالل مدة اقصاها عرشة ايام وبعكسه سوف 
ينظ�ر بالدع�وى وفق اح�كام امل�ادة 21 من 
قان�ون االح�وال املدنية رقم 65 لس�نة 1972 

املعدل .
اللواء تحسن عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العام / وكالة

محكمة بداءة الصويرة
العدد: 184 / ب/ 2011 

اعالن
تبيع هذه املحكمة باملزايدة العلنية السيارة املرقمة 
282975 / بغ�داد خصويص ن�وع واز قيادة موديل 
1987 فع�ى الراغبن بالرشاء الحضور يف الس�اعة 
الثاني�ة ع�رش ظهرا م�ن اليوم الخام�س عرش من 
الي�وم الت�ايل للنرش مس�تصحبن معه�م 10 % من 

القيمة املقدرة ويتحمل املشرتي الداللية واالعالن.
القايض
عامر عبد الله خرض

رقم اإلخطار   177 / 2015
إعالن

م�ن / محكم�ة ق�وى األم�ن الداخ�يل الخامس�ة 
بالبرصة

إىل / املته�م اله�ارب )الرشط�ي صال�ح مهدي عبد 
اللطي�ف ( املنس�وب إىل مديري�ة رشط�ة محافظة 
الب�رصة  ملا كنت متهما وف�ق املادة/ 37 من ق.ع.د 
رقم 14 لس�نة 2008 لتسببك يف حصول االرضار يف 

العجلة الحكومية املرقمة 695 نوع بوكس باليزر.
   وبم�ا إن مح�ل اختفائك مجهول اقت�ىض تبليغك 
به�ذا اإلع�الن ع�ى إن تح�رض أمام محكم�ة قوى 
األم�ن الداخ�يل للمنطقة الخامس�ة بالبرصة خالل 
م�دة ثالثون يوما م�ن تاريخ تعليق ه�ذا اإلعالن يف 
مح�ل إقامت�ك وتجيب ع�ن التهم�ة املوجهة ضدك 
وعند عدم حضورك س�وف تجري محاكمتك غيابيا 
وتحج�ز أموال�ك املنقولة والغ�ري املنقول�ة ويطلب 
من املوظف�ن العمومين إلقاء القب�ض عليك أينما 
وجدت وتس�ليمك اىل اقرب س�لطة حكومية وإلزام 
األهلي�ن الذي�ن يعلم�ون بمح�ل اختفائ�ك بإخبار 
الجهات املختصة اس�تنادا  للم�ادة 69 / أوال وثانيا 
وثالث�ا ورابعا من قانون أصول املحاكمات الجزائية 

لقوى األمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

اعالن 
ق�دم املواطن  )صب�اح عبد الرحيم حس�ن( دعوته 
القضائية لتبديل اس�م  )ابنت�ه(  وجعله )الزهراء( 
بدال من )وركاء( فم�ن لديه اعرتاض مراجعة هذه 
املديرية خالل عرشة  ايام من تاريخ النرش  وبعكسه 
س�وف تنظر هذه املديرية بطلبه استنادا اىل احكام 
امل�ادة  )21(  من قان�ون االحوال املدنية رقم ) 65 ( 
لسنة 1972 املعدل عى ان يكون النارش باسم مدير 

عام الجنسية املحرتم .. 
اللواء تحسن عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العام وكالة

اعالن
ق�دم املدعي جمع�ه صالح مفت�ن طلبا يروم 
في�ه تبدي�ل لقب�ه  م�ن الف�وادي اىل العبودي  
فم�ن لدي�ه اع�رتاض ع�ى الدع�وى مراجعة 
ه�ذه املديرية خالل م�دة اقصاها عرشة ايام 
وبعكس�ه س�وف ينظر بالدعوى وفق احكام 
املادة 21 م�ن قانون االح�وال املدنية رقم 65 

لسنة 1972 املعدل .
اللواء تحسن عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العام / وكالة

اعالن
ق�دم املدعي عمر س�امي علي�وي  طلبا يروم 
فيه تبديل اس�مه من عمر اىل عمار فمن لديه 
اع�رتاض عى الدعوى مراجعة ه�ذه املديرية 
خالل مدة اقصاها عرشة ايام وبعكسه سوف 
ينظ�ر بالدع�وى وفق اح�كام امل�ادة 21 من 
قان�ون االح�وال املدنية رقم 65 لس�نة 1972 

املعدل .
اللواء تحسن عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العام / وكالة

فقدان
فقدت من�ي  لوحة ادخ�ال مؤق�ت واملرقمة 1693 
مف�ردة والعائ�دة لرشك�ة وذر ف�ورد الربيطاني�ة 
والص�ادرة م�ن كم�رك املنطقة الجنوبي�ة  عى من 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار.

فقدان
فقد مني  وصل القبض الحكومي امانات الصادر من بلدية 
الب�رصة املرق�م 295137 وم�ؤرخ 2011/1/30 وبمبل�غ 
)450,000( الف دينار باس�م )احمد عبد النبي مجبل (عى 

من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار.

فقدان
فقدت  مني الس�فينة املرقمة 127 واملس�ماة 
)النعمة (واملسجلة باسم )عيل يوسف ياسن 
( ع�ى م�ن يعث�ر عليه�ا تس�ليمها اىل جه�ة 

االصدار 
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الصحة: الدواء العراقي ال يسد احلاجة.. وسنفتتح مصانع أدوية جديدة
   واسط/المستقبل العراقي

أقامت كلي�ة القانون بالتعاون مع مكتب مجلس النواب في 
واس�ط حلقة نقاش�ية حول قانون األحزاب المزمع اقرارة في 
مجلس النواب العراقي بمش�اركة وحضور عدد من المختصين 
في الش�ؤون القانونية والقضائية وأعض�اء الحكومة المحلية 

في واسط .
العراق�ي,  تلقته”المس�تقبل  للجامع�ة,  بي�ان  وبحس�ب 
ف�ان” الحلقة مناقش�ة تضمنت أربع�ة مح�اور ،المحوراالول 
ح�ول الصياغ�ة القانونية للمش�روع , والمح�ور الثاني تناول 
المالحظ�ات القانونية حول القان�ون والتعارف والمصطلحات 
ال�واردة ف�ي , فيما تن�اول المح�ور الثال�ث األهداف وأس�ماء 
األحزاب والش�عارات التي يحملها كل حزب , بينما ركز المحور 
الراب�ع على تحدي�د األح�زاب الجماهيرية والهيكلي�ة وتجربة 

األحزاب في الدول الكبرى.
ولف�ت البي�ان الى ان “الحلقة النقاش�ية خرج�ت  بعدد من 
التوصي�ات منه�ا رف�ع القي�ود الت�ي ال تتماش�ى م�ع التوجه 
الحض�اري في البل�د ووضع ش�هادة إيداع لكل ح�زب في احد 
المص�ارف الحكومي�ة ومقترح�ات أخرى حول دائرة ش�ؤون 

األحزاب”.

     ذي قار/المستقبل العراقي

اعلن�ت لجن�ة الصح�ة والبيئة بمجل�س محافظ�ة ذي قار، 
امس االربع�اء، عن اختناق 
12 طالب�ا اثر اندالع حريق 
في مدرس�ة ثانوية وسط 

مدينة الناصرية.
اللجن�ة  رئي�س  وق�ال 
عل�ي الغالب�ي، ان “حريقا 
اندلع، الي�وم، داخل ثانوية 
ف�ي  الواقع�ة  الوالي�ة 
منطق�ة الصالحية وس�ط 
مدين�ة الناصري�ة، م�ا ادى 

ال�ى اختناق 12 طالبا”. واضاف الغالبي ان “س�بب الحريق هو 
تم�اس كهربائي”، مش�يرا الى ان “فرق الدف�اع المدني تمكنت 

من السيطرة على الحريق واخماده”.
يذكر أن العاصمة بغداد تشهد حالها حال باقي المحافظات، 
وبش�كل مستمر حرائق عدة السيما في دوائر الدولة واألسواق 
التجاري�ة الكبيرة، فيما تعزو فرق الدف�اع المدني غالبيتها إلى 

حدوث تماس كهربائي.

جامعة واسط تناقش قانون 
األحزاب

اختناق 12 طالبًا يف حريق 
بمدرسة وسط النارصية

    بغداد/المستقبل العراقي

عديل�ة  الصح�ة،  وزي�رة  أك�دت 
حم�ود، امس االربع�اء، أن المصانع 
الدوائي�ة العراقي�ة ال تغطي س�وى 
عش�رة بالمئة م�ن حاجة ال�وزارة، 
مبينة التزامها بقرار مجلس الوزراء 
الخاص بش�راء الدواء العراقي دعماً 
لإلنتاج الوطني، في حين دعت نقابة 
الصيادل�ة لدع�م الصناع�ة الدوائية 
الش�ركات  كبري�ات  واس�تقطاب 

العالمية لالستثمار في العراق.
وقالت حمود، إن “مصانع الدواء 
المحلية ال تغطي سوى عشرة بالمئة 
م�ن حاجة وزارة الصحة”، مش�يرة 
بق�رار  ملتزم�ة  “ال�وزارة  أن  إل�ى 
مجلس الوزراء الخاص بشراء الدواء 

العراقي دعماً لإلنتاج الوطني”.
بدوره, أقر نقي�ب الصيادلة، عبد 
الرسول محمود، بأن “إنتاج مصانع 
األدوية العراقية يغطي نسبة ضئيلة 
من حاجة الس�وق المحلية”، منتقداً 
“عدم وجود اس�تثمارات أجنبية في 

مجال الصناعة الدوائية”.
وق�ال محم�ود، إن هنال�ك “20 
األدوي�ة  بإنت�اج  معني�ة  ش�ركة 
مس�توياتها  تتف�اوت  الع�راق  ف�ي 
وقدراته�ا”، مؤك�داً أن “إنت�اج تلك 
الش�ركات يغطي نس�بة ضئيلة من 
الحاج�ة المحلي�ة تت�راوح بين -10

15 بالمئ�ة، بعكس الح�ال مع الدول 
 75 الت�ي تؤم�ن قراب�ة  المج�اورة 

بالمئة من أدويتها محلياً”.
ودعا نقي�ب الصيادلة، إلى “دعم 
الصناع�ة الدوائية لتوس�يع اإلنتاج 

“وج�ود  ع�ن  كاش�فاً  الوطن�ي”، 
مصانع دوائية جديدة قيد التأسيس 
أو الحص�ول عل�ى اإلجازة”.وانتقد 
محم�ود، “ع�دم وجود اس�تثمارات 
أجنبية في مجال الصناعة الدوائية”، 

معرب�اً ع�ن أمل�ه ب�أن “تس�تقطب 
كبريات الش�ركات الدوائية العالمية 
العراق”.وتع�د  ف�ي  لالس�تثمار 
الش�ركة العام�ة لصناع�ة األدوي�ة 
والمس�تلزمات الطبية في س�امراء، 

التي تأسس�ت عام 1965 وباش�رت 
اإلنت�اج التجريب�ي ع�ام 1973، من 
أكب�ر منتجي ال�دواء بالع�راق تليها 
الش�ركة العام�ة لصناع�ة األدوي�ة 
والمس�تلزمات الطبي�ة ف�ي نينوى، 

الت�ي تأسس�ت ع�ام 2002، وهم�ا 
تابعتان ل�وزارة الصناعة والمعادن، 
الش�ركات  عش�رات  ع�ن  فض�اًل 
والمعامل الدوائي�ة الخاصة متباينة 

األحجام والقدرات.

    بغداد/المستقبل العراقي

اعلنت وزارة البيئ�ة، امس االربعاء، 
ع�ن اغالقها 65 برجا لش�بكات الهاتف 
النق�ال في العاصم�ة بغ�داد وعدد من 
المحافظ�ات، عازي�ة س�بب ذل�ك ال�ى 

مخالفتها للضوابط والقوانين البيئية.
وق�ال الوكي�ل الفني بالوزارة جاس�م 
الفالح�ي ف�ي بي�ان صحف�ي، ان “الفرق 
الفني�ة التابعة ل�وزارة البيئ�ة اغلقت 65 
برجا من ابراج ش�بكات الهاتف النقال في 
بغداد والمحافظات”، عازيا سبب ذلك الى 
“ع�دم حصولها على الموافقات االصولية 
بع�د نف�اذ فت�رة االن�ذار القانوني�ة التي 
منحتها الوزارة لتلك االبراج للحصول على 
الموافق�ات القانونية وحس�ب المحددات 
البيئية”.واضاف الفالحي ان “وزير البيئة 
قتيبة الجبوري ش�دد على ضرورة تفعيل 
االجراءات القانونية بحق شركات الهاتف 
النق�ال المخالفة واتخ�اذ كافة االجراءات 
الالزمة بحقه�ا حرصا على البيئة وصحة 
االنس�ان ف�ي الع�راق”، مش�يرا ال�ى ان 
“ال�وزارة تعتمد مجموعة م�ن المحددات 
والضواب�ط الواج�ب توفره�ا ف�ي نصب 
وتش�غيل ابراج الهاتف النقال وذلك ضمن 
استراتيجيتها لحماية وتحسين البيئة في 
العراق”.يذك�ر ان المفتش العام في وزارة 
البيئ�ة رائ�د الح�داد س�بق ان اك�د وجود 
غرام�ات مالي�ة قانونية تق�در بنحو 100 
مليار دينار، على ش�ركات الهاتف النقال، 
مطلوب تس�ديدها للخزينة العامة، عازيا 
س�بب ذلك الى ع�دم التزامه�ا بالضوابط 
والمحددات البيئية لبعض االبراج المخالفة 

في بغداد والمحافظات.

    بغداد/المستقبل العراقي

بجمي�ع  الكهرب�اء  وزارة  باش�رت 
االص�الح  خط�ة  بتنفي�ذ  مديرياته�ا 
المؤسس�ي ومكافح�ة الفس�اد لالعوام 
)م�ن 2015 لغاي�ة 2019(، الت�ي ته�دف 
الى اس�تثمار الموارد البش�رية والمادية 
لالرتق�اء بمس�توى االداء المؤسس�اتي، 
واش�اعة روح النزاه�ة والش�فافية ف�ي 
الجهازين االداري والفني في الوزارة، عبر 
وضع اليات ومؤش�رات لبناء نظام اداري 
كفوء وفاعل وش�فاف يس�هل م�ن ادارة 
الموارد والعمليات بشكل متميز يقلل من 
الهدر.وق�ال مدير اعالم ال�وزارة مصعب 
مكافح�ة  “إس�تراتيجية  ان  الم�درس, 
الفس�اد تش�تمل على التوعي�ة والتثقيف 
في مجال القوانين المعمول بها من خالل 
تنظيم دورات تدريبي�ة والتعريف باوجه 
الحماي�ة القانوني�ة لتحصي�ن موظف�ي 
ال�وزارة والتروي�ج لبناء واش�اعة ثقافة 
مجتمعية تس�تند عل�ى القي�م االخالقية 
الحمي�دة، والش�عور بالمس�ؤولية تجاه 
االخرين، وترسيخ قيم تفضيل المصلحة 
العامة والشعور بالمسؤولية”.ولفت الى 
انها” تتضمن ايضا تنفيذ فقرات مكافحة 
الفساد في المشتريات والتعاقدات ونشر 
خدم�ات الحوكمة االلكترونية مع تطوير 
االلي�ات وتب�ادل ومش�اركة المعلوم�ات 
والمعرفة داخ�ل المديريات والدوائر، الى 
جان�ب تحس�ين وتطوي�ر اداء منظوم�ة 
الطاق�ة الكهربائية واس�تخدام الطاقات 
المتج�ددة والحفاظ عل�ى البيئة وتحفيز 
ودع�م االس�تثمار الخاص ف�ي قطاعات 
التوليد والنق�ل والتوزيع، فضال عن رفع 
كف�اءة اداء الموظفين واختي�ار تعيينهم 
الوظيف�ي  الوص�ف  لمتطلب�ات  وف�ق 
الموهوبين واعداده�ا لتولي  واحتض�ان 
مناصب ادارية قيادية مستقبالً، باالضافة 
ال�ى العديد م�ن االجراءات التي ستس�هم 
بش�كل جاد في رفع كف�اءة اداء الوزارة 

والعاملين فيها”.

البيئة تغلق 65 برجًا 
لشبكات اهلاتف النقال

الكهرباء تبارش
بتنفيذ خطة االصالح 

ومكافحة الفساد
     بغداد/المستقبل العراقي

ام�س  بغ�داد،  امان�ة  اعلن�ت 
االربع�اء، عن اعتمادها تس�عيرة 
جديدة لمواقف السيارات تصل الى 
خمس�ة االف دينار، فيما اش�ارت 
ال�ى ان المخالفين عن التس�عيرة 
الجدي�دة يحال�ون للقض�اء وق�د 
تلغ�ى عقودهم في حال تكرارهم 

المخالفة.
االمان�ة  اع�الم  مدي�ر  وق�ال 
حكي�م عب�د الزه�رة، ان “االمانة 
اتخذت اج�راءات جدي�دة للتعاقد 
م�ع اصح�اب مواقف الس�يارات 
بع�د احال�ة ه�ذه الس�احات الى 
االش�خاص م�ن خ�الل الم�زاد”، 

مش�يرا الى ان “الضوابط تقتضي 
ان تكون الس�احات ضمن مواقع 
نظامي�ة وله�ا مداخ�ل ومخارج، 
اضافة ال�ى وجود لوح�ات داللة 

يش�ير الى المبل�غ الواجب دفعه، 
فضال عن ارقام هواتف ألصحاب 

هذه المواقف”.
ان  الزه�رة  عب�د  وأض�اف 

“االمانة اعتمدت تس�عيرة جديدة 
لمواقف الس�يارات بسبب ارتفاع 
االس�عار وع�دم الت�زام اصحابها 
والبالغ�ة  الس�ابقة  بالتس�عيرة 
1000 دينار”، مبينا ان “التسعيرة 
حددت بحسب عدد الساعات على 
ان تكون الس�اعة الواح�دة بالف 
دين�ار وتص�ل ال�ى خمس�ة االف 
دين�ار للوق�وف لخمس س�اعات 
ويبقى هذا المبلغ حتى لو استمر 
توق�ف الس�يارة ألكث�ر م�ن هذا 
الوق�ت”. وتاب�ع عب�د الزهرة ان 
“بعض مواقف السيارات ال تلتزم 
التي حددتها  الرسمية  بالتسعيرة 
ال  الس�احات  ه�ذه  الن  االمان�ة، 
الش�خاص  وانم�ا  اليه�ا  تع�ود 

او  او مطاع�م  ل�وزارات  تابعي�ن 
اس�واق تجارية”، مش�يرا الى ان 
“الس�احات التابع�ة لألمان�ة في 
ح�ال مخالفته�ا للتس�عيرة فانه 
يتم تغري�م القائمي�ن عليها ومن 
ث�م احالته�م ال�ى القض�اء وق�د 
تلغ�ى عقودهم ف�ي ح�ال تكرار 

المخالفة”.
اصح�اب  معظ�م  ان  يذك�ر 
الس�يارات يش�كون م�ن ارتف�اع 
اس�عار مواق�ف الس�يارات لعدم 
الت�زام اصح�اب ه�ذه المواق�ف 
ت�م  الت�ي  الرس�مية  بالتس�عيرة 
تحديدها من قبل االمانة والبالغة 
1000 دين�ار، والت�ي تص�ل ه�ذه 

االسعار الى خمسة االف دينار.

امانة بغداد تعتمد تسعرية جديدة لساحات وقوف السيارات

      بغداد/المستقبل العراقي

اجرى محاف�ظ بغداد علي محس�ن التميمي 
جول�ة تفقدي�ة لزي�ارة العوائ�ل النازح�ة م�ن 
وتوزي�ع  العاصم�ة  ال�ى  االنب�ار  محافظ�ة 
المس�اعدات الغذائية واالس�تماع ال�ى مطالبهم 

واحتياجاتهم والتعاطي معها وتوفيرها.
وقال المحافظ خالل زيارته العوائل النازحة 
المقيمة في جامع نداء الله في منطقة الوزيرية 

ان “المحافظ�ة بادرت ومن�ذ بداية عملية نزوح 
العوائل االنبارية للعاصمة بتسخير كل امكانياتها 

لتقديم الخدمات المختلفة لتلك العوائل”.
واوضح التميمي ان “المطالب التي تقدم بها 
النازح�ون تلخصت ح�ول منحة الملي�ون دينار 
المقدم�ة من قبل وزارة الهج�رة والمهجرين اذ 
تم اجراء االتص�االت الفورية ووعدونا بالوزارة 
بتشكيل فرق مختصة العداد جرود بعدد العوائل 
وتنظيم استمارات ليتسنى للوزارة صرف المنح 

عليه�م ، فض�ال عن اج�راء االتص�االت بالدوائر 
التابع�ة ل�وزارة النف�ط بغية توفير المش�تقات 
النفطي�ة ووقود الموالدات لالماكن التي تتواجد 

فيها تلك العوائل لضمان توفير الكهرباء”.
وتاب�ع  ان “المحافظة قامت بنصب اكثر من 
700 خيم�ة في اب�و غريب وفي ناحية الرش�يد 
اطلق عليه مخيم الوحدة وكذلك في منطقة بزيبز 
الى جان�ب افتتاح مجمع كرفان�ي يحتوي على 
200 كرفان يتس�ع اليواء الفي نازح في منطقة 

النه�روان ، مؤك�دا ان حال توف�ر التخصيصات 
المالية ستس�ارع المحافظة بانش�اء مجمعات 
جديدة اليواء النازحين وبفترات زمنية قياس�ية 
، فضال ع�ن البدء بالعمل وبالتنس�يق مع وزارة 
الصناع�ة ووزارة العل�وم والتكنلوجي�ا ووزارة 
البيئة لتهيئة مكان جديد يمكن اش�غاله من قبل 
النازحين بعد تخصيص بع�ض االموال لتقطيع 
القاعات الموجود به اذ يتسع هذا المكان إليواء 

اكثر من ستة أالف نازح”.

حمافظ بغداد يوزع مساعدات غذائية عىل نازحي االنبار

     بغداد/المستقبل العراقي

العام�ة  ديال�ى  ش�ركة  اعلن�ت 
للصناعات الكهربائية احدى شركات 
وزارة الصناعة والمعادن عن تجهيز 
والقط�اع  الكهرب�اء  دوائ�ر  قط�اع 
الخ�اص بمنتوجه�ا م�ن المحوالت 
بمختل�ف  الكهربائي�ة  والمقايي�س 
سعاتها واطوارها خالل شهر شباط 
الماضي.وقال مدير عام الشركة عبد 
الودود عبد الس�تار محمود, انه” تم 
تس�ويق كمية )27( محول�ة توزيع 
بمختلف السعات وكمية اخرى بلغت 
)748( م�ن المقايي�س الكهربائي�ة 
باطوار مختلف�ة ايضاً لصالح وزارة 
الكهرباء, و تم بيع عدد من محوالت 

التوزيع بس�عات مختلفة الى جانب 
المقايي�س الكهربائي�ة ذات االطوار 
المتباين�ة منها )4( للش�ركة العامة 
اخ�رى  ومحولت�ي  للمنظوم�ات 
ديال�ى  كهرب�اء  توزي�ع  لمديري�ة 
ومحولت�ي لش�ركة س�يف المل�وك 
ومحولت�ي لش�ركة الرش�يد العامة, 
وكم�ا تم تجهيز ش�ركة عي�ن االبل 
ب�� )306( مقي�اس كهربائي بطور 
واح�د و)300( اخ�رى بثالثة اطوار 
ب��)142(  المواطني�ن  وتجهي�ز 
مقي�اس وباط�وار مختلف�ة , مبيناً 
ان كوادر الش�ركة الفنية والهندسية 
تمكن�ت من اعادة ع�دد من محوالت 
التوزي�ع  للخدم�ة لصالح ع�دد من 
دوائر القطاع  العام والخاص ايضاً”. 

م�ن جه�ة اخ�رى, نظم�ت ش�عبة 
التدريب والتطوير في الش�ركة ندوة 

لمدراء االقسام والش�عب والمعامل 
حول ترش�يد النفق�ات والمصاريف 

وتقليصه�ا الى حد يتوائ�م واالزمة 
المالية التي تش�هدها الش�ركة التي 
القي�ت بضاللها على تعث�ر مبيعاتها 
والمقاييس.وق�ال  المح�والت  م�ن 
مدير قسم الشؤون المالية نهاد حاتم 
جاري, ان” الطرق المتبعة والمؤدية 
ال�ى تخفيض النفق�ات والصرفيات 
الس�يما عن�د ش�راء الم�واد االولية 
خط�وط  تخ�ص  الت�ي  الضروري�ة 
االنت�اج التي يجب ان يكون  اقتنائها 
من اس�واق الجملة وبسعر اقل حتى 
تكفي س�د حاجة الخطة الس�نوية, 
وحجب بعض المكافات, والتشجيع 
على التقاعد وزي�ادة منح االجازات 
التي تخلو م�ن الراتب وتفعيل نظام 

الفئات للراغبين على ذلك.

الصناعات الكهربائية جتهز القطاع العام باملحوالت واملقاييس املتطورة 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كركوك االتحادية

محكمة بداءة كركوك
العدد : 264/ب/2015

التاريخ / 2015/4/16
اعالن

املدعى /  نوزاد محمد عيل وجماعته
املدعى عليه / ايدن عبد الجبار فتح الله

عطف�ا ع�ىل الحكم الصادر من هذه املحكمة بالع�دد 264/ب/2015 وامل�ؤرخ يف 2012/5/31 واملتضمن ازالة 
ش�يوع امللك املرقم )164/122م 66 صاري كهية( املوصوف يف ادناه باملزايدة العلنية ملدة ثالثني يوم اعتبارا من 
اليوم التايل للنرش  فعىل الراغبني بالرشاء مراجعة هذه املحكمة  يف تمام الساعة )12( ظهرا مستصحبني معهم 
التامين�ات القانونية البالغة 10% م�ن القيمة املقدرة والبالغة )ثمانمائة مليون دينار( ان لم يكونو من الرشكاء 
وعند انتهاء املدة املذكورة  س�تجري االحالة وفقا لالصول واذا صادف  يوم االحالة عطلة رس�مية فيكون اليوم 

الذي يليه موعدا لذلك 
القايض االول

حمزة اسماعيل خرض 
اوصاف العقار

نوع العقار/ ملك رصف
املساحة / 797 مرت مربع

املنش�أت والشاغل : دار تحتوي عىل خمس�ة غرف وصالون ومطبخ ومشتمالت صحية مع كراج مسقف متخذ 
كمعم�ل لعمل النرشات الضوئية وقس�م من البناء معزول بواس�طة حواجز متخذ كمش�تمل يحتوي عىل ثالثة 
غرف ومطبخ ومش�تمالت صحي�ة وبيتونة مفصولة عن اصل البناية من الحجر والجص مس�قف بالش�يلمان  
واالرضية كايش مزود باملاء  والكهرباءمش�غولة من قب�ل رشكة اوروك للدعاية والنرش واالعالن لصاحبه فرهاد 

فاتح اسماعيل يرغب بالبقاء بعد البيع بصفة مستأجر.

وزارة العدل
دائرة تنفيذ الصويرة

رقم االضبارة 459 / 2011 
اعالن

تبيع مديرية تنفيذ الصويرة العقار تسلس�ل 27 م 28 جويميس�ة اس�هم 
املدين وعىل وجه الشيوع العقار يف جويميسة الغربية العائد للمدين ) عايد 
مكطوف ادهيم ( املحجوز لقاء طلب الدائن ) عالء حس�ني حس�ن ( البالغ 
) 650000000 ( س�تمائة وخمس�ون مليون دينار فع�ىل الراغب بالرشاء 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل مدة ثالث�ني يوما تبدأ من الي�وم التايل للنرش 
مس�تصحبا معه التامين�ات القانونية عرشة من املائة م�ن القيمة املقدرة 

وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي .
املواصفات :

1 – موقعه ورقمه / سهام املدين يف العقار 27 م 28 / جويميسة الغربية 
وعىل وجه الشيوع .

2- جنسه ونوعه / مملوك للدولة / حق الترصف .
3 – حدوده واوصافه كما مؤرش يف الخارطة .

4 – مش�تمالته / بستان مغروس بالنخيل والحمضيات وبكثافة ويحتوي 
عىل تسع دور سكنية مبنية بصورة عشوائية .

5 – مساحته / 18 دونم مساحة املدين وعىل وجه الشيوع .
6 – الشاغل / ذوي املدين .

7 – القيمة املقدرة / 504000000 خمسمائة واربعة مليون دينار .
منفذ الدل
سعود كامل عاشور

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الزبيدية 

رقم االضبارة 201/20/626
تبيع مديري�ة تنفيذ )الزبيدية( الس�يارة املرقمة 
374335 بغ�داد / خص�ويص يف الزبيدي�ة العائد 
للمدين )س�مري س�عدون محمد ( املحجوز لقاء 
طلب الدائ�ن )مالك كاظم مج�ول( البالغ )ثالثة 
ماليني( دينار فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه 
املديري�ة خ�الل عرشة اي�ام تبدأ من الي�وم التايل 
للنرش مستصحبا معه التأمينات القانونية %10 
من القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية 

وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي 
املنفذ العدل 

املواصفات 
1� موقعه ورقمه / الس�يارة املرقمة 374335 , 

بغداد خصويص 
2� جنسه / نوع دايو سلو 

3� اوصاف�ه / مودي�ل 1995 , اللون اخرض ذات 
هيكل خارجي متوس�ط ومجهز بتخ�م اطارات 

رديئة صالحة لالستعمال يف الوقت الحارض 
القيمة املقدرة / 3000000 , ثالثة ماليني دينار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة بداءة الصويرة
العدد: 194 / ب/ 2015 

اىل/ املدعى عليه حيدر حميد حسن
تبليغ

اق�ام املدعي )حيدر ع�ذاب ذويب( الدع�وى البدائية املرقمة 
اع�اله مدعي�ا فيها ان�ه قد اش�رتى من�ك الس�يارة املرقمة 
198735 فح�ص مؤق�ت نوع ف�ورد بمبلغ ق�دره مليونان 
وخمس�مائة الف دين�ار عراقي وانك قد اس�تلمت كامل بدل 
البيع نقدا ولكون العقد باطل كونه لم يتم تس�جيله يف دوائر 
امل�رور املختصة فق�د طلب الحك�م باعادة الح�ال بينكم اىل 
ما كانت علي�ه قبل التعاقد وتحميلك الرس�وم وكافة اتعاب 
املحاماة ولثبوت مجهولية محل اقامتك حس�ب كتاب مركز 
رشط�ة الصوي�رة بالع�دد 4132 يف 18/ 3/ 2015 وكذل�ك 
االش�عار الص�ادر م�ن مخت�ار منطق�ة جويميس�ة املختار 
)فالح نوري حمزة( عليه قررت املحكمة تبليغك بصحيفتني 
محليت�ني يف موعد املرافعة املصادف 26/ 4/ 2015 ويف حال 
ع�دم حضورك او م�ن ينوب عنك قانونا س�تجري املرافعات 

بحقك غيابيا.
القايض عامر عبد الله خرض

تنويه

ورد سهوا يف جريدة املستقبل العراقي 

بالع�دد 950 يف 19/ 4/ 2015 حيث 

ورد يف اع�الن ف�رع النج�ف االرشف 

لتوزي�ع املنتج�ات النفطي�ة كلم�ة 

للمرة الثالث�ة خطأ والصحيح للمرة 

الثاني�ة و 2012 خط�أ والصحي�ح 

2013 لذا اقتىض التنويه.
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اس�تغل البعض الهجوم اإلرهابي الذي أسفر عن استشهاد 
املدعي العام س�ليم ك�راز بالقرص العديل يف تش�اغاليان يف 

إسطنبول كمادة إلثارة الفوىض.
يجب مراجعة السياسات األمنية من خالل تحليل جيد لوترة 
األح�داث. بيد أننا نناقش فيما بيننا بش�أن وقائع الش�جار 
الت�ي حدثت ب�ن املحام�ن عىل ب�اب املحكم�ة والعروض 
السياس�ية التي تص�م اآلذان. فإذا لم نحلّ�ل الهجمات التي 
نش�هدها تباعا بش�كل صحيح فس�تعود تركيا بسهولة إىل 
األي�ام التي كان اإلرهاب فيها يحدِّد أجندة البالد، األمر الذي 
س�يفيض بدوره إىل مزيد من الخس�ائر يف األرواح وفساد يف 

الصحة النفسية للمجتمع. لكن من الذي يكرتث بذلك؟
لقد وصلنا إىل نقطة مفزعة للغاية بس�بب سياسات التوتر 
الت�ي تحق�ق أهدافا سياس�ية كث�رة لكنها تكّب�د املجتمع 
خس�ائر بالجملة. فإذا كنا يف تركيا ال نستطيع أن نتشاطر 
األل�م فيما بيننا، فهذا يعني أننا س�نجد صعوبة يف أن نبقى 
كشعب واحد. ويف الواقع فإن األلم ليس هو العنرص الوحيد 
ال�ذي يجربنا ع�ىل تنحية الخالف�ات السياس�ية االعتيادية 
جانب�ا، ولو لبعض الوق�ت؛ إذ علينا تن�اول املخاطر األمنية 
املتزايدة قبل أن نصبح ضحايا لرصاعات كبرة. ففي البداية 
يج�ب عىل جهاز القضاء وبروقراطية األمن والسياس�ة أن 
يضعوا القبع�ة أمامهم ويحلّلوا هذا الخط�ر. فإن ُقتل مدع 
ع�ام داخل الق�رص العديل فكيف سيش�عر املواط�ن العادي 

باألمن يف الشارع؟
لنعيد الفيلم من بدايته ولنبحث عن النقاط التي ارتكبنا فيها 
األخطاء. إن تنظيم جبهة التحرير الشعبي الثوري اإلرهابي 
لي�س تنظيما حديث العهد، وتاريخ�ه ونمط عملياته وبنية 
تس�ليحه معروفة. وقد ثبت من خالل الواقع وما ش�هدناه 
أن�ه تنظيم قادر عىل تنفيذ العملي�ات اإلرهابية داخل املدن. 
ويمكننا القول إنه من أكث�ر التنظيمات التي يجب تعقبها. 
بق�ي أن نق�ول إننا ل�و تعقبن�ا التنظيم عن طريق وس�ائل 
اإلعالم حتى فإن التنظيم لديه طراز يمكن من خالله ضبط 

بعض التفاصيل األولية الخاصة به.
عندم�ا أعلن التنظيم مس�ؤوليته ع�ن العملي�ة االنتحارية 
الت�ي ش�هدتها منطق�ة الس�لطان أحم�د بإس�طنبول عن 
طري�ق الخطأ أدىل بترصيح يندر أن نصادفه قال فيه "عفوا 
فانتحاريون�ا يف امل�دن، وقد اعتقدنا أنه�م الذين نفذوا هذه 
العملية". اعتقدوا أن أليف س�لطان كالس�ن التي هاجمت 
مقر مديرية األمن يف إسطنبول، هي ذلك االنتحاري. وكانت 
كالس�ن قد هاجمت قبل وقت قريب أحد مراكز الرشطة ثم 

هربت واختفت بسهولة.
وإذا انتقلنا بالحديث عن املسلحن اللذين قتال املدعي العام 
كراز فسنجد أنهما شخصيتان يعرفهما الصحفيون الذين 
يتابع�ون هذه القضية ولو بش�كل قليل. ف�إذا كان تنظيم 
معروف وعنارص معروفة تنتس�ب إليه يس�تطيعون تنفيذ 
عمليات خطرة كتلك التي شهدناها، فيتحتم علينا أن نقف 
لنراجع أنفس�نا ونبحث عن النق�اط التي أخطأنا فيها.كان 
رئي�س الجمهوري�ة رجب طي�ب أردوغان ورئي�س الوزراء 
أحمد داود أوغلو قد اعتربا العملية التي نفذتها الرشطة ضد 
اإلرهابين "ناجح�ة" وعربا عن تقديرهما ألفرد األمن. فإذا 
كانت عملية لم تنقذ فيها الرهينة "ناجحة" فما هو معيار 
الفش�ل؟ فلو كان املس�ؤولون رفيعو املس�توى بالدولة هم 
الذين أبلغوا نبأ استشهاد كراز إىل ذويه هل كانوا سيقولون 
لهم: العملية نجحت لكننا لم نستطع إنقاذ فقيدكم!يجب أال 
يمنعنا وجوب التساؤالت حول املالبسات املتعلقة باالشتباك 
ب�ن ق�وات األم�ن واإلرهابي�ن عن النق�اش ح�ول كيفية 
املفاوض�ات التي ج�رت بن الطرفن قب�ل أن يصل األمر إىل 
االش�تباك.وبطبيعة الحال البد كذلك من مناقشة العمليات 
الت�ي جرت بعد ذلك الحادث. هل ش�نت قوات األمن حمالت 
دهم لتمتص غضب الش�ارع أم أن هن�اك خطوات حقيقية 
من ش�أنها كرس ش�وكة التنظيم اإلرهابي؟ فه�ل يعقل أن 
يرتك التنظيم أي أثر يف املركز الثقايف املسمى ب�"إيديل" الذي 
تع�رف عالقته بالتنظيم ويتعرض لحم�الت قوات األمن إثر 
كل عملية إرهابية؟كنا نواجه مثل هذا السيناريو باستمرار 
يف الس�نوات التي كان الرصاع فيها قائما بن الدولة الرتكية 
وح�زب العم�ال الكردس�تاني اإلرهاب�ي. إذ كان الجنراالت 
الذين يهملون مهماتهم األساس�ية ويتدخلون يف السياس�ة 
الداخلية يشنون عمليات خارج الحدود الرتكية ويقصفون 
م�ن الجو بع�ض األماكن ويدع�ون أنهم "وجه�وا رضبات 
قوي�ة وقصموا ظه�ر التنظي�م". وكان يس�تمر وقع هذه 
الكذب�ة حت�ى تقع عملي�ة إرهابية جديدة. والي�وم نرى أن 
وحدات األمن واالس�تخبارات املسؤولة عن تأمن املدن تلجأ 
إىل اس�تخدام الطريقة نفس�ها من أجل التسرت عىل عيوبهم 
الكب�رة. فمن ناحية يحاولون امتص�اص غضب املواطنن 
م�ن خالل ش�ن عملي�ات دهم رمزي�ة، ومن ناحي�ة أخرى 
يس�عون ليجعلوا الناس ينش�غلون عن التس�اؤل والنقاش 
يف املوضوع األصيل باملش�اكل الصورية بن وس�ائل اإلعالم 
واملحامين.ه�ل املحام�ون أو الصحفي�ون ه�م الذين كان 
واجبهم أن يمنعوا تنظيما أعلن أنه س�ينفذ عملية إرهابية 
عن طري�ق إرهابين معروف�ن بأس�مائهم وهوياتهم فلم 
يمنعوه�م؟ فهل كانت مهمتهم إلقاء القبض عليهم قبل أن 

تبادر الوحدات االستخباراتية إىل تنفيذ ذلك؟ 
إن من يستغلون س�لطة الدولة وصالحياتها ينسلخون من 
مس�ؤولياتهم بطريق�ة احرتافي�ة لدرجة أن م�ن ينظر إىل 
األحداث التي تش�هدها تركيا من الخارج يمكن أن يعتقد أن 
أحزاب املعارضة هي التي تسيطر عىل الرشطة واملخابرات.

أوج�ه كلمت�ي األخرة إىل املس�ؤولن يف جه�از القضاء: كم 
مدعي�ا عاما قتل حت�ى اآلن؟ وكيف س�يثق املواطن العادي 
يف جه�از القضاء الذي ال يس�تطيع التحقي�ق جيدا حتى يف 

الهجمات التي تستهدفه مبارشة؟

بولنت كوروجو

هل تسمون هذه بالعملية 
الناجحة؟

بع�د أن أب�دت إرسائي�ل معارضة رشس�ة لفك�رة إنضمام 
فلس�طن إىل املحكم�ة الجنائي�ة الدولية، خش�ية مواجهة 
الجنائي�ة  املحكم�ة  أعلن�ت  دولي�ة،  بقضاي�ا  مواطنيه�ا 
أمس إنضمام فلس�طن رس�مياً إىل قائمة ال�دول املنضمة 
للمحكمة، وبذلك أصبحت فلس�طن العضو 123 من الدول 
املنظم�ة لنظ�ام روما األس�ايس لع�ام 1998م. وبإنضمام 
فلسطن للمحكمة، يحق لها مالحقة مسؤولن إرسائيلين 
بتهم�ة إرتكاب جرائم ح�رب أو أخرى متعلق�ة باإلحتالل، 

وذلك بداية من 13 حزيران 2014م.
إن إعالن املحكم�ة الجنائية الدولية قبول فلس�طن عضواً 
كام�اًل فيه�ا، يعترب إنجازاً للش�عب الفلس�طيني وانتصاراً 
لضحاي�اه الذين وقعوا نتيجة اإلحت�الل اإلرسائييل وجرائم 
الح�رب التي ارتكبه�ا وال يزال منذ إنش�اء كيانه عىل أرض 
فلس�طن، كم�ا يعترب خط�وة أوىل من ِقب�ل املجتمع الدويل 
لع�زل الكيان الصهيوني الغاصب، ورفع الحصانة والغطاء 
عن جرائمه ضد اإلنس�انية وجرائم الحرب التي نفذها ضد 

أبناء الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
تختص املحكمة الدولية بجرائم اإلبادة الجماعية التي تعني 
حس�ب تعريف ميثاق روما القتل أو التس�بب بأذى ش�ديد 
بغ�رض إهالك جماعة قومي�ة أو إثنية أو عرقي�ة أو دينية 
إه�الكاً كلي�اً أو جزئياً، وقد ش�نت إرسائي�ل هجوما جوياً 
وبري�اً عىل قطاع غزة يف الصيف الفائت، وصف بأنه األعنف 

أس�فر عن مقتل أكثر من 2000 ش�خص وج�رح أكثر من 
11 ألفا، ويف هذا اإلطار ينوي الفلسطينيون بعد إنضمامهم 
إىل املحكم�ة رف�ع قضيتن ض�د إرسائيل، تتعل�ق إحداهما 
باألنشطة اإلس�تيطانية اإلرسائيلية، فيما تستهدف الثانية 
إج�راء تحقيق ش�امل وموس�ع يف الترصف�ات اإلرسائيلية 

خالل الحرب األخرة عىل غزة.
هذا القرار س�بب هيس�رتيا وفزع�اً مخيف�اً إلرسائيل، ألن 
اله�دف من�ه هو محاس�بة ق�ادة اإلحت�الل اإلرسائييل عىل 
الجرائم التي ارتكبوها ضد الش�عب الفلس�طيني، وتش�مل 
هذه الجرائ�م "مجموعة القوانن الت�ي تبيح إعتقال آالف 
الفلسطينين من بينهم األطفال، وهدم املنازل، والعقوبات 
الجماعية، وتش�كيل عصابات إره�اب يهودية مثل عصابة 
دفع الثمن )مس�توطنون(، وتس�ليح املستوطنن ومنحهم 
الحق يف القت�ل ونهب األرض وتخري�ب ممتلكات املواطنن 
ومزروعاته�م"، وبالت�ايل فإن هذا الق�رار يصب يف مصلحة 
الفلس�طينين بشكل كبر وخطوة أوىل نحو خوض معركة 
سياسية وقضائية متواصلة وش�املة ضد جرائم اإلحتالل 

اإلرسائي�يل ملعاقبت�ه ع�ىل جرائم�ه التي تأت�ي يف مقدمتها 
جرائم حمالت العدوان املتكررة عىل قطاع غزة، وإنتهاكات 
القان�ون ال�دويل وحقوق اإلنس�ان، وممارس�ة جرائم ضد 

اإلنسانية عرب املسلسل املستمر لتهويد القدس.
نح�ن اآلن أمام تحٍد كبر يتطلب التغير يف اإلس�رتاتيجيات 
واألدوات ألنه لم يعد باإلمكان، بالطريقة القديمة، أن نصل 
إىل نتائج ملموس�ة، فإرسائيل لن تقبل العملية السياس�ية 
وكل املب�ادرات الت�ي تبذل م�ن هنا وهن�اك للتوصل إىل حل 
للقضية الفلس�طينية، فالخيار األفض�ل حالياً للتعامل مع 
اإلحتالل ه�و العودة إىل الكفاح واملقاومة بكل أش�كالهما، 
وكرس حال الصمت ملواجهة العملية اإلستيطانية والتهويد 
املستمر للقدس، وإنطالقاً من ذلك يمكنني القول إن تحرير 
األرايض الفلسطينية املغتصبة سيكون عن طريق املقاومة، 
فهي الس�بيل الوحيد للتصدي للعدوان الغاش�م، وقد أثبتت 
املحادث�ات واملفاوض�ات عىل مر العقود الس�ابقة فش�لها 
وع�دم التزام هذا الكي�ان بها. لذلك ال بد م�ن التوحد خلف 
إس�رتاتيجية واضحة وثابتة ودائمة لفضح اإلحتالل وعزله 

ومواجهته بكل أش�كال املقاومة س�واء كانت عسكرية أو 
إعالمية أو قضائية إىل أن يزول عن كامل األرض واملقدسات 

الفلسطينية.
القضي�ة الفلس�طينية ال يمكن أن تت�آكل ألنها قضية حق 
تاريخ�ي، ومهم�ا حاولوا أع�داء األمة تغيي�ب القضية عن 
الش�عوب العربية فإنه�ا لن تغيب، وس�تبقى القدس وقود 
الثورات العربية وستبقى يف قلوب كل السورين، ولن تغيب 
عن أذهانهم، وس�تبقى س�ورية ملزمة بالنضال من أجلها 
ولن تتخىل عنها حتى يحقق الش�عب العربي الفلس�طيني 
تقري�ر مص�ره ويقيم دولته املس�تقلة ع�ىل أرض وطنه، 
وهذه الثوابت ال يمكن املساومة عليها إلرتباطها بالعقيدة 
القومية التي تؤمن بها س�ورية، وبالت�ايل إن انضمام دولة 
فلسطن رس�مياً إىل املحكمة الجنائية يعد حدثاً مفصلياً يف 
مسرة نضال الش�عب الفلس�طيني والجهود الدبلوماسية 
والقضائية املبذولة من أجل اسرتجاع الحقوق الفلسطينية 
كافة.أتوجه بالتهنئة اىل الش�عب الفلسطيني عىل إنضمام 
دولة فلس�طن اىل محكمة الجنايات الدولية بما يتيح كبح 
العدوانية اإلرسائيلية عرب تمكن الفلسطينين من مالحقة 
املس�ؤولن اإلرسائيلي�ن بته�م إرت�كاب جرائ�م حرب ضد 
الش�عب الفلسطيني، فتحية من س�ورية األبية املرابطة إىل 
كل مقاوم وكل ش�هيد يس�قط عىل أرض فلسطن من أجل 

تحريرها شرباً شرباً.

د. خيام �لزعبي

فلسطني تكسب الرهان وتنترص

ال خالف وال اختالف بن كل العراقين عىل تحرير كل شرب 
دنسه االجراميون الظالميون من عصابات "داعش".وإذا 
كان�ت مدينة تكري�ت قد تحررت فع�اًل، وان االنبار تجري 
فيها حالياً عمليات حازمة وشجاعة للتحرير، فان املوصل 

لن يطول األمد يف االتجاه نحو تحريرها الحقاً.
 واذا كان العراقي�ون ق�د اجتمع�وا ع�ىل التحري�ر كمب�دأ 
أس�اس وجندوا عقولهم واسلحتهم نحو هذا التوجه؛ فان 
هذا التحرير س�يفيض اىل اكتس�اب خربات معمقة تتعلق 
برضورة توحيد العراقي�ن لصفوفهم لئال يخرتق بالدهم 
طامع آخ�ر يعق�ب تنظيم "داع�ش" االرهاب�ي.. ذلك ان 
عصاب�ات "داعش" م�ا كان لها ان تط�أ اقدامها العراق.. 
إال بوج�ود اي�اٍد آثم�ة كانت تعزف ع�ىل اوت�ار الطائفية 
والعنرصي�ة والفس�اد االداري وامل�ايل.. م�ا ألح�ق أف�دح 

الخسائر بالعراق والعراقين.
اآلن.. وقواتنا الوطنية املسلحة تقاتل بإرصار نبيل باتجاه 

تحري�ر االنبار، الب�د ان يرافق عملها إع�الم يحمل خطاباً 
موحداً.. بحيث ال يتناقض مع س�واه، وال )يغرد( كل عىل 
وف�ق هواه، ذل�ك ان تعدد األص�وات من ش�أنه أن يجعل 
املواقف تتباين والنتائج تتعثر والقلق يأخذ بلباب املقاتلن 

وذويهم.
لقد ش�هدنا مثل ه�ذا الخطاب االعالمي املتع�دد الرؤى يف 
أكثر من موقف أمني، وبات مصدر تعليقات سلبية راحت 
تتخذ من فوىض الترصيحات سبيالً لتحقيق مآربها والنيل 
من مصداقية االعالم العراقي – األمني والعس�كري – عىل 

وج�ه التحديد. واألم�ل يكمن يف توحد الخط�اب االعالمي 
ليكون دقيقاً وواضحاً ورصيحاً وصادقاً وجريئاً يف تقديم 
الحقائ�ق امام الن�اس، لكي يكونوا عىل بين�ة من أمرهم، 

وكي يعدوا العدة إللحاق الهزيمة بالعدو اآلثم.
كذل�ك يتطلب واق�ع املعرك�ة ان نصنع قدراً م�ن االنتباه 
ب�أن عصاب�ات "داعش" تخ�رج عن أي فه�م عقائدي او 
مبدئي يمكن الركون اىل خطابه التضلييل السلفي الجاهل 
والحاق�د ع�ىل كل ما أنجزت�ه البرشية من عط�اء مجتهد 
وازده�ار مط�رد. إن "داع�ش" ق�وة اجرامي�ة فوضوية، 

الهدف لها س�وى تدمر العمران البرشي برمته، والعودة 
ب�ه اىل الجاهلي�ة التي تحتك�م اىل منطق تركت�ه البرشية 
وغادرت�ه اىل األبد منذ س�نوات طويل�ة واليمكن العودة اىل 

زمن العبودية والظالم والتخلف.
هذا الخطاب التعبوي.. البد ان يرافق عملية تحرير االنبار 
واملوص�ل وكل م�كان يف العال�م وط�أه تنظي�م "داعش" 
االرهابي، بوصفه تنظيماً يعتقل العقل ويتس�لح بالحقد 

والجهل ازاء كل ما انجزته البرشية.
إن االنبار.. املدينة املتسعة أرضاً وأفقاً والتي تحاذي ثالثة 
بل�دان )س�وريا، االردن، الس�عودية( التحتاج اىل الس�الح 
األم�ى واالحدث لتحريرها فحس�ب، وإنما تحتاج اىل ما 
يع�زز هذا اإلق�دام الفاعل عىل تحريرها م�ن هذه القوى 
االجرامي�ة التي تريد أن تعيث يف األرض فس�اداً، وعىل كل 
ق�وى الخر والتحرر ان تعمل عىل إن�ارة الدروب والعقول 

النجاز النرص املرتقب.

ح�سب �هلل يحيى

عن حترير األنبار

عندما س�معت ه�ذا الخرب عرب إح�دى قنوات آل 
س�عود ممن تصف نفس�ها بأنه�ا  عربية، كدت 
أنفجر غيضا، وأمس�ك جهاز التلفاز الخاص بي 
وأرميه وأحطمه، لوال أنني تمالكت نفيس يف آخر 
لحظة، وتراجعت عن قرار تحطيم جهاز التلفاز، 
ألنني س�أخرس الوس�يلة األهم التي تكشف عن 
مدى كذب وفضاعة ودموي�ة التحالف الخليجي 
املرصي ال�ذي تقتل طائراته م�ن أبناء اليمن كل 
يوم ما ال يقل عن 20 إنس�انا ناهيك عن الجرحى 
والثكىل واملفقودي�ن الذين تفحمت جثثهم تحت 
أنق�اض م�ا دمرت�ه طائ�رات الع�دوان العرب�ي 

البشع.
والخرب املس�تفز هو "افتتاح حديقة للفراش�ات 
يف دبي" فبالله عليكم أيها العرب أيها املس�لمون 
أال يس�تفزكم مثل هذا الخرب م�ن قناة يقال أنها 
عربي�ة، وهي تنقل خرب ال يفوقه س�خافة إال ما 
تقوم ب�ه االمارات م�ن قتل ألبن�اء اليمن وحرق 
األطفال والنساء تحت ذريعة حماية أبناء اليمن 
ودعم الرشعية، الت�ي تفتقرها هي ذاتها كبقية 

أشباه الدول يف منطقة الخليج.
قمة االس�تفزاز النفيس التي تقابلها قمة الربود 
يف م�ن نرش الخرب الناتج عن غباء الذهن ودموية 
الفع�ل الذي اقرتفت�ه )آالت الخلي�ج( وهو تعبر 
عن أس�ماء األرس التي تحكم يف منطقة الخليج، 
وه�م بالفعل آالت دموية إجرامية يف أيٍد أمريكية 

صهيوني�ة، تنفذ لهم ما يري�دون من مخططات 
تدمرية للوطن العربي برمته، فال يمكن أن تجد 
أي أزم�ة يف التاريخ الس�يايس العرب�ي املعارص، 
يف أي دول�ة عربي�ة - وأحيان�ا يف دول غر عربية 
- إال وتج�د وراءه�ا عق�ال أو دشداش�ة، وهذه 
ه�ي الحقيقة التي ل�م يجرؤ الكثر م�ن العرب 
لقولها واإلفصاح عنها، وما يحدث اآلن يف العراق 
وس�وريا وم�ا كان يف ليبيا ومرص، وما تش�هده 
اليم�ن ألكرب دليل عىل صحة ما نقوله يف حق تلك 

اآلالت األمريكية والصهيونية.
نس�تحلفكم بالله أيها العرب أيها املسلمون، هل 
رأيتم استفزازا وتجاهال ملا ترتكبه تلك املومياءات 
املتكلسة واملحنطة التي ال تفقه فداحة ما قامت 
ب�ه من جريمة ش�نعاء لن ينس�اها أبن�اء اليمن 
ألجي�ال عدي�دة قادم�ة، فم�ا تقوم ب�ه طائرات 
وبارج�ات )التخل�ف العرب�ي( من قت�ل وتدمر 
للبنى التحتي�ة لليمن الذي يتباه�ون به وكأنهم 
ق�د حرروا بي�ت املقدس من الدن�س الصهيوني، 
ل�ن يزي�د اليمنين إال صم�وداً وإرصارا عىل الثأر 
م�ن أعدائهم الذين اس�تقووا ع�ىل جارتهم التي 
تمث�ل أقرب الدول وأكثرها ارتباطا بش�عوب تلك 
الحكومات.ما يس�تفز يف الخرب املذاع عن افتتاح 
حديق�ة الفراش�ات يف مدينة دبي ه�و ترتيبه يف 
قائم�ة األخب�ار، حيث ج�اء عقب أخب�ار القتل 
والتدمر للمدن اليمنية التي كذبوا ويكذبون فيها 

عىل من ال يرى األمر عىل حقيقته من أبناء الشعب 
العرب�ي عموم�اً والخليج�ي عىل وج�ه التحديد، 
وكأن تلك الدماء واألشالء والقتل والحرق ألطفال 
وأبن�اء الش�عب اليمن�ي والتدم�ر وم�ا ترتكبه 
طائ�رات آل س�عود وآل نهي�ان وآل... ال يحرك يف 
نفوس أبناء الشعب العربي أي مشاعر إنسانية، 
وكأنه خرب عاب�ر من األخبار الت�ي اعتربتها تلك 
القناة ومن يقوم بدعمه�ا وتوجيهها من األمور 
العادي�ة، بل واإلنجاز ال�ذي رأوا نرشه باعتباره 
حدثا يس�تحق التوقف عنده، وهنا تأتي خطورة 
الخرب وما يوحي إليه من أن األمور تس�ر بوترة 
عادي�ة، وكأن حكامهم لم يرتكبوا أي جرائم قتل 
وتنكي�ل بأبناء اليمن، بل ويتباهون ان طائراتهم 
تقص�ف امل�دن اليمنية لي�ل نهار عىل م�دى أربع 
وعرشين س�اعة، وهنا نقول لهم أال تبت أيديكم 

أيها العربان، فأنتم األشد كفراً ونفاقا.
ما يس�تفز أيض�اً هو حال�ة التوه�ان والتبلد يف 
مش�اعر أبن�اء الخلي�ج م�ن مواطن�ن عادين، 
حيث يناف�ح بعضهم عم�ا ترتكب�ه حكوماتهم 
م�ن قت�ل يوم�ي ومج�ازر يف اليم�ن، وكأن تلك 

الحكوم�ات تؤدي عمال بطولي�ا ال تفوقه بطولة 
س�وى ردود أفع�ال رج�ال الدين الس�عودين أو 
اإلماراتي�ن أو القطرين الذين أص�دروا الفتاوى 
املباركة للمجازر التي تنفذها قوات حكوماتهم، 
ويدعون لتجنيد ش�باب تلك الش�عوب الخليجية، 
وكأنهم يف حالة حرب مع أعداء اإلسالم، وهو ما 
سيس�ألون عنه يوم ال ينفع مال وال بنون إال من 
أتى الله بقلب سليم، وهنا فقط يوقن اإلنسان أن 
الشعوب الخليجية شعوب خانعة مدجنة من قبل 
تل�ك األرس والحكومات، وهو م�ا أحزننا عليهم، 
ف�إىل متى س�يبقون يف تل�ك الغيبوب�ة، وإىل متى 
سيعيش�ون ش�به أموات ينافقون الش�يخ فالن 
ويقبلون أيدي األمر ع�الن، وهكذا حال أغلبهم، 
أم�ا األحرار م�ن أبناء تلك الش�عوب - ومن أفراد 
األرس الحاكم�ة - فق�د هجروا بلدانه�م ورحلوا 
إىل خارجه�ا معارضن ملا ترتكب�ه تلك األرس من 
تحكم وس�يطرة عىل مقدرات تلك الش�عوب التي 
تجثم عليها يف حالة من الغلبة عىل أبناء الخليج.

وم�ن هن�ا نوجه ن�داء لجمي�ع أبن�اء الخليج أن 
أفيق�وا من س�باتكم، وكفاكم خنوع�ا ولتلحقوا 

الت�ي تش�هده  التط�ور والديمقراطي�ة  برك�ب 
املنطق�ة العربي�ة، ولتكن لكم كلمتك�م الفاصلة 
التي س�تحدد مس�تقبل أبنائكم الذين من املؤكد 
أنكم ال ترتضون لهم العيش فيما عش�تموه من 
خنوع وتقديس ألف�راد عادين وأقل من عادين، 
فه�م ال يملك�ون فك�را وال رؤى وال إمكاني�ات 
ذهني�ة وفكرية تؤهله�م ألن يحكموك�م، وكلنا 
نع�رف إمكان�ات حكامك�م حيث لم يش�ذوا عن 
نظرائه�م من حكام بع�ض ال�دول العربية التي 
ث�ارت عىل حكامها، حتى وإن لم تش�هد بلدانهم 
االس�تقرار املطلوب إىل اآلن، لكنها تس�ر بخطى 
حثيث�ة نح�و العي�ش الس�وي بحري�ة وكرام�ة 
إنس�انية ال تضاهيه�ا مالي�ن حكامك�م الذي�ن 
يتش�دقون بأنهم ينفقونها عليك�م كأنهم أولياء 
نعمتك�م، يف ح�ن أنهم ناهبون لث�روات بلدانكم 
ومواردها النفطية التي لو أنفقت عىل متطلبات 
التنمية البرشية واإلنس�انية يف بلدانكم لنهضتم 
إىل مص�اف الدول املتقدمة.أفع�ال حكام الخليج 
وقتلهم لألبرياء من أبناء العراق وس�وريا وليبيا 
وآخرها اليمن لن تشفع لهم يوم تالحقهم جثث 
األطف�ال املتفحم�ة واألمهات الالت�ي قتلن وهن 
نائم�ات جوار أطفاله�ن، أحي�اء وأمواتا، ونحن 
نربأ بكم يا أبناء الخليج أن تلطخوا أيديكم بدماء 

إخوانكم اليمنين، ولو حتى بشطر كلمة.
املفارق�ة الغريب�ة العجيب�ة والتناقض املس�تفز 

ال�ذي أث�ار مش�اعر أبناء اليم�ن ج�راء العدوان 
عليه�م ال يضاهيه ما أحدثه خ�رب افتتاح حدائق 
الفراش�ات يف دب�ي عقب خ�رب مج�ازر طائرات 
تل�ك  أعلنت�ه  ال�ذي  الحاكم�ة  الخليجي�ة  األرس 
القن�اة العربية الت�ي تتدثر بعباءات ودش�اديش 
اآلالت األمريكي�ة والصهيونية من آل س�عود وآل 
نهي�ان وآل...، وهو ما يفت�ح أمامنا باب التوقع 
الس�يايس لتلك األرس، وأن تكون املوجة القادمة 
م�ن موجات الث�ورة العربية يف منطق�ة الخليج، 
فليس�ت األرس الحاكم�ة يف الخلي�ج بمنأى عما 
ارتكبته األنظمة العربية السابقة يف بعض الدول 
العربي�ة الت�ي نجحت بع�ض ثوراته�ا، وال تزال 
أخرى يف مرحلة املخاض التي ستسفر عنه حياة 
كريمة لتلك الش�عوب يف املدى القريب، فهي بذلك 
تؤصل لحياة كريمة يف أنظمة ديمقراطية تستمد 
رشعيتها السياسية من الشعب الذي يمثل مصدر 
السلطات، وليس من العائالت واألرس التي منحت 
نفس�ها رشعية الرق والعبودية ألبناء ش�عوبها 
التي س�تثور قريباً إن شاء الله.ويف الختام نوجه 
رس�الة واضحة وجلية مفادها: أن اليمن عصية 
ع�ىل من رام غزوها والنيل من كرامة أبنائها ولن 
يس�تمر العدوان الخليجي العرب�ي عليها طويالً، 
ولننتظر غ�داً فإن غداً لناظره قريب، وس�تبقى 
اليم�ن مق�ربة للغزاة. وحفظ الل�ه اليمن من كل 

رش ومكروه... وللحديث بقية.

د. جماهد �سالح �ل�سعبي
حديقة الفراشات يف ديب.. وجمازر املوت يف اليمن

فوؤ�د ح�سون



س�عاد الصغي�رة أو باألح�رى »س�عوده« الت�ي 
استطاعت أن تلفت أنظار المشاهدين بحضورها 
وجاذبيته�ا وعفويته�ا الش�ديدة من�ذ تقديمها 
برنامج مس�ابقات رمضانياً، ثم جاءت إطاللتها 
األولى ف�ي الدراما الرمضانية من بابها العريض 
وحظه�ا الواف�ر ف�ي عملين م�ع الفن�ان الكبير 
عبد الحس�ين عبدالرضا في مسلس�ل »العافور« 
والفنان�ة القدي�رة س�عاد عبدالله في مسلس�ل 
»ثريا«، واس�تطاعت أن تثّب�ت أقدامها على حلبة 
التنافس الش�بابي في مسلس�ل »للحب كلمة«... 
س�عاد الصغيرة كم�ا أطلقنا عليه�ا لنمّيزها عن 
س�عاد الكبيرة، من عائلة فني�ة معروفة، فأمها 
وخاالته�ا ممثالت وه�ي أصغر العنق�ود الفني 
بينهن، وقد كش�فت ف�ي حوارها لمجل�ة »لها« 
ق�رار ابتعاده�ا م�ن الدرام�ا ف�ي هذا الموس�م 
لظروفه�ا الخاصة على حّد قولها... كما تطرقت 

الى الكثير من المواضيع.
أم  »س�عاد«  الجمه�ور  ينادي�ك  أن  تفضلي�ن   -

»سعوده«... ومن أطلق عليك »سعوده«؟
إسمي سعاد وأفّضل »س�عوده«، فهو اسم الدلع 
الذي تناديني به والدتي الفنانة مي البلوشي منذ 

صغري ودخلت به الوسط الفني.
- بعد نجاحك الكبير في العام الماضي، هل تجدين 

ف�ي  اختيار أدوارك؟صعوب�ة 
 ، فل�م نع�م

أتوقع أن أصاب بهذه الحيرة بعد البدايات القوية، 
لكنني بدأت أهتم كثيراً أو ربما أقلق أكثر وأس�أل 
عن تفاصيل خاصة بالعمل يتعين علّي أن أضعها 

في االعتبار في قراراتي المقبلة.
- ما هي تحضيراتك الجديدة لهذه الفترة؟

ب�كل صراحة لم أحّضر ألي ش�يء، س�واء 
ف�ي الدرام�ا أو البرامج، ويؤس�فني أنني 
اعت�ذرت ع�ن الكثير من األعم�ال وحتى 
ع�ن اللق�اءات والبرام�ج التلفزيونية 
رغم العروض الكثيرة التي انهالت 
عل�ي، ومنها أعمال ل�م أكن أحلم 
بها واحترت كثيراً، لكنني قّررت 
في النهاية أن اعتذر عنها جميعاً 
لظ�روف صحية خاص�ة أمّر 
بها وس�أصرح عنه�ا قريباً 

بإذن الله.
- م�ا األدوار الت�ي تتمني�ن 

تقديمها؟
ال ش�يء محدداً ف�ي بالي، 
سوى أنني ال أريد أن أضع 
نفس�ي في قالب أو إطار 
معي�ن، ألك�رر نفس�ي، 
خاص�ة أنن�ي ل�م أقدم 
كثيرة  تج�ارب 
اآلن  حت�ى 
ا  له�ذ و
أري�د 
ن  أ

أخوض كل التجارب.
- هل تري�ن أن حصرك في إط�ار الفتاة الجميلة 

يظلم موهبتك؟
ال، فبالنس�بة إل�ى تجربت�ي الت�ي قدمته�ا العام 
الماض�ي، كان هن�اك تنوع يعتمد عل�ى الموهبة 
والحضور الش�خصي وكانت أكثر من ش�خصية 
ال تش�به األخرى، وكبداية اعتقد أنني حاولت أن 
أظهر القليل من طاقتي الفنية الكبيرة والمواهب 

التي تتفجر في داخلي.
- ظه�ورك مع القديرين عبدالحس�ين عبد الرضا 

وسعاد عبدالله في عام واحد، ماذا شكل لك؟
كان بمثابة حلم ل�م أتوقعه والكثير من الفنانين 
يجتهدون لتحقي�ق هذا الحلم. فمج�رد الوقوف 
أمامهما ش�رف كبير لي، وللحقيقة لم أس�ع إلى 
ه�ذا األم�ر، ألنني ل�م أتوقعه، فكل ش�يء حدث 
بالصدف�ة، وعندم�ا ج�اءت الفرص�ة ق�ررت أال 
أفّوتها، فأجهدت نفس�ي في البحث عن تفاصيل 
الدور والش�خصية ألكون على قدر المس�ؤولية 

التي أُلقيت على عاتقي.
- ع�رف دورك في مسلس�ل »للح�ب كلمة« جدالً 
بين محبين ومنتقدين لسلوك الشخصية، فكيف 

وجدِته؟
»للح�ب كلمة« كان أولى تجارب�ي أمام الكاميرا. 
ولألمان�ة ل�م أكن أع�رف أنه يجب عل�ّي تقمص 
الشخصية وقراءتها بتمعن، ولهذا قرأت رؤوس 

أقالم وخضت التجربة ك� »سعوده« اإلنسانة.
وعندم�ا ع�رض المسلس�ل، اكتش�فت ماهي�ة 
الش�خصية وكي�ف كان ينبغي عل�ّي أن أقدمها، 
ولهذا ش�عرت أيضاً بما شعر به المشاهدون، فال 
ألومه�م صراحة على النقد وإنما أتقّبل النقد من 

دون تجريح.

- أنت محتكرة من باس�م عب�د األمير... ما رأيك 
باالحتكار الفني عموماً؟

هذا كالم غير صحيح. وبالنسبة إلى االحتكار، ال 
أؤيد هذا النوع من االتفاقات المكتوبة، فالعقود 
تحاصر الفنان خاصة إذا كان في بداية مشواره، 
ورغم أنني اجتهدت في تقديم نفسي وأجهدتها 
بتل�ك األعم�ال، إال أنني خضت أكث�ر من تجربة 
اس�تفدت منها، فلوال عملي في أكثر من ش�ركة 

أنتاج النحسرت معرفتي.
- حققت نجاحاً في مسرحية »مدينة المرجان« 
والت�ي كان�ت م�ن إنتاج خالت�ك هند البلوش�ي، 
فكيف تثّمنين التجربة ولماذا لم نرك في موسم 

آخر؟
كان�ت من أجم�ل التج�ارب الت�ي خضتها حيث 
أدرك�ت معن�ى النجاح وعش�ت لحظ�ة وقوفي 
على الخشبة ش�عوراً ال يوصف، ولوال الظروف 
الت�ي طرأت عل�ى خالتي في عي�د األضحى، لما 
توقفنا، وأنا من أول المش�جعين... وعلى الرغم 
من أنني كنت ف�ي بداية زواجي، إال أنني وافقت 

على الفور.
- هل تفكرين بخوض تجربة اإلنتاج؟

ال أعتق�د، ألن هذه األمور تحت�اج إلى التخطيط 
الجي�د والخب�رة والتفكي�ر المل�م بالكثي�ر من 
التفاصيل، وأنا ال أزال في سن صغيرة، واإلنتاج 
ليس مجالي، فكل شخص يحتاج إلى خبرة أكبر 

في عمله لُيقدم على خطوة جديدة فيه.
- قد تقّدمين على تجربة الغناء...

ال أعتق�د اب�داً، فالفكرة مس�تبعدة ل�دي، ألنني 
ال أمل�ك هذه الموهب�ة، كما أن الغن�اء ليس من 

ميولي.
- م�ا النصائ�ح التي تحصلين عليه�ا من والدتك 

الفنانة مي البلوشي؟
والدتي هي صديقتي وأختي وأقرب شخص إلّي، 
فيوم�ي حاف�ل بالنصائح ولله الحم�د، وبالمثل 
أق�دم إليها النصيح�ة، فأنا الوحي�دة التي تتقبل 

مني فال تنحصر نصائحي بالكم.
- ما الدور الذي يلعبه زوجك في حياتك الفنية؟

زوج�ي هو نصفي الثاني. فمن�ذ فترة الخطوبة 
وهو يش�رف على أعمالي من خالل مش�اركتي 

في مسرحية »مدينة المرجان«.
- حقق�ت نجاح�اً الفتاً ف�ي تقدي�م البرامج، أال 

تفكرين بتكرار التجربة؟
التقديم التلفزيوني كان من بدايات أحالمي، فأنا 
س�بق وقلت إن التقديم ه�و حلمي األول، وكنت 
من�ذ البداية أخط�ط وأفضل أن أك�ون مذيعة ال 
ممثلة، ورفضت خوض المجالين، ولكن الفرص 
التي ج�اءت م�ن المنتجي�ن واقتن�اع الكثيرين 
حول�ي أم�ور جعلتني أخ�وض التمثي�ل وأهمل 
حلم�ي، ولكنني س�أظل أتمنى عودت�ي كمذيعة 

وبقوة .
- كي�ف تتعاملي�ن م�ع مس�ألة األج�ر... وه�ل 

تخجلين الحديث عن المال؟
أخجل جداً جداً، وكانت أمي سابقاً هي المسؤولة 
ع�ن المفاوض�ات والعق�ود التي يتواله�ا اآلن 

زوجي.
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القاه�رة - غي�ب الم�وت الفنان 
المص�ري إبراهي�م يس�ري ع�ن 
عم�ر يناه�ز 65 عام�ا. وإبراهيم 
يسري من مواليد 20 أبريل 1950 
ودرس  التج�ارة  بكلي�ة  التح�ق 
بها لم�دة عامين، ث�م حصل على 
العال�ي  المعه�د  بكالوري�وس 
للفنون المسرحية 1975، وانضم 
إل�ى مس�رح الطليع�ة، ث�م اتجه 
إل�ى التلفزي�ون ورغ�م موهبت�ه 
المتميزة فإن أعماله الس�ينمائية 

كانت قليلة العدد.

في تغطية خاصة لبرنامج "النشر"، حلت الفنانة جاكلين ضيفة على الحلقة 
حي�ث تمحور موضوع الحلقة حول مجالت تحم�ل صوراً لفنانات عاريات.

تحدثت جاكلين عن الموضة الس�ابقة ولفتت الى ان األفالم قد تحتوي على  
بعض المش�اهد التي تحمل االث�ارة، لكنها ال تحمل االبت�ذال، خصوصاً في 
المش�اهد التي كانت تمثل على ش�اطئ البحر. وأك�دت جاكلين ان الفنانات 
الس�ابقات اجم�ل من فنان�ات اليوم، ول�م تكن الفنانة تس�عى ال�ى اظهار 
مفاتنه�ا، بل كانت الحياة طبيعية بهذا الش�كل، وان ه�ؤالء الفنانات العراة 
ل�م يكّن م�ن الفنانات العرب. وع�ن لقبها جاكلين مونرو، ه�و لقب حازته 
ف�ي صغرها بس�بب اللباس ال�ذي كانت ترتدي�ه، وكانت ه�ذه الفترة خالل 
انطالقتها.وع�ن الحياة التي نعيش�ها اليوم، لفتت جاكلين الى ان العري هو 
الس�ائد وليس االغراء، فهناك العديد من االش�خاص الذي يظهرون بمالبس 

لكشف أجسادهم فقط، وأكدت أن ال رسالة من التعري.

تس�تعد الفنانة العراقية ش�فق لخوض أولى بطوالتها المس�رحية 
بمصر بعنوان "بؤجة" وهي مسرحية يخرجها مازن الغرباوي.

وتلعب فيها شفق شخصية فتاة عراقية شابة وتقدم معه أيضا عدة 
شخصيات داخل العرض الذي تدور أحداثه حول األوضاع المختلفة 
بوطننا العربي حاليا، ويشارك فيها عدد من الشباب العربي المنتمين 

لجنسيات مختلفة.
وكانت ش�فق قد شاركت من قبل في بطولة فيلم "زجزاج" في دور 
مريم وهي فتاة مصرية تعمل في ديسكو ضمن أربع فتيات هم ريم 
البارودي وميرنا المهندس وياس�مين كساب، باإلضافة لها بالطبع 
.تحلم بالزواج حتى ينصب عليها احد الش�باب تحت هذا الحلم.على 
صعيد آخر تس�تعد ش�فق للعب بطولة فيلم س�ينمائي جديد تتكتم 

تفاصيله.

نوال الزغبي تطلق ألبومها اجلديد يف عيد الفطر
 بيروت –: تنشغل نوال الزغبي بالتحضير أللبومها الجديد الذي سيبصر النور في الصيف المقبل 
بالتزامن مع عيد الفطر المبارك لتقدمه كعّيدية لّكل عّش�اقها وجمهورها الذي ينتظر بش�غف 
اصداراتها الجديدة.وقد تعاونت في هذا األلبوم مع مجموعة من الملحنين والشعراء عرف منهم 
رام�ي جمال ومحمد رحي�م ومحمود الخيامي.واس�تعداداً الصدار هذا األلب�وم الجديد وضعت 
بالتع�اون م�ع مجموعة من أصدقائها خطّة لترويج األلبوم واألغاني الجديدة التي س�تصدرها 
في الصيف المقبل.الى ذلك، حلّت ضيفة شرف على حفل »ذا اليتيست إيفينت« الخاص باألزياء 
الذي نظمته ش�ركة »دو اند دون« في فندق »سوفيتيل النخلة في دبي« بمشاركة مجموعة من 
مصّممي األزياء الذين قّدموا آخر صيحات الموضة في عروض متتالية أمام حضور حاش�د من 

الفنانين واإلعالميين وّسيدات المجتمع والمهتمين بالموضة واألزياء واألناقة.

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد

يع
�سر

ع ال

جالوزة الطرب هذه االيام
 كثي�را ما ترددت العودة لمش�اهدة )المهازل( 

الت�ي باتت تس�ميها الفضائيات اغ�ان عراقية 

.. ولك�ن ال�ذي لفت انتباهي مؤخ�را ان احدى 

الفضائي�ات قد قامت بع�رض اغنية تدعوا الى 

)التعذيب واالغتصاب لفتاة( ومن قبل شخص 

ما .. ووسط كل تلك القيود والسالسل الحديدية 

والدماء الملطخة على الجدران !!.

ولك�ن المؤل�م حق�ا .. ان تل�ك الجريم�ة التي 

يرتكبه�ا ذل�ك الرج�ل )المط�رب( بح�ق تل�ك 

)الفت�اة( الت�ي رفض�ت حب�ه .. تت�م وس�ط 

مجموع�ة من الحس�ان م�ن ابن�اء  جنس تلك 

الفت�اة .. وهن يقمن بدور الجالد واالغواء من 

اجل ارضاء ذلك الرجل .. وهن على تلك الشاكلة 

من )السادية االنثوية( والتي تؤكد وتدعوا الى 

ممارس�ة الرذيل�ة والقن�وع والرض�وخ وبكل 

تلك المش�اهد التي قل ان نش�اهدها في افالم 

الجريم�ة والرعب .. فكيف الح�ال اذا ما كانت 

تلك المش�اهد الش�نيعة والفضيعة نش�اهدها 

في اح�دى االغاني العراقية وم�ن قبل مطرب  

كان المف�روض ان يق�دم للمش�اهدين اغني�ة 

رومانس�ية حالمة .. وخاصة اذا ما كان االمر 

يقع في مفاهيم )الحرب( ؟!

والذي وددت قوله  :

اذا م�ا كان�ت اغانين�ا ق�د وصل�ت ال�ى تقديم 

المطرب يق�وم بدور االغ�واء لطالباته وحتى 

لمدرسته او طبيبته ويتخيلها معه في الفراش 

الحرام ..او يق�وم المطرب بدور الجالد وتجاه 

حبيبت�ه التي رفضت حبه .. ووس�ط كل اولئك 

الحريم.فكي�ف  )الج�الوزة والجالدي�ن( م�ن 

ستكون اغانينا في االيام القوابل ؟!.

القاهرة –: أعربت النجمة الس�ورية س�الف فواخرجي عن سعادتها بالعودة إلى 
القاهرة بعد غياب ثالث سنوات، حيث تم تكريمها في الجمعية اللبنانية لإلهتمام 
بكبار السن، والتي اختارت مجموعة من النجوم العرب لتكريمهم.سالف تشتاق 
إل�ى الدراما المصري�ة لغيابها الطوي�ل، وتتمنى من الجمه�ور المصري متابعة 
احدث أفالمها »رس�ائل الكرز« الذي تولت إخراجه بنفسها.تصور أيضا مسلسل 
»الحرائر« من إخراج باس�ل الخطيب، ومسلس�ل »حارة المشرقة« إخراج ناجي 
طعمي.وحول غيابها عن مصر قالت: أكثر من عمل ضخم خالل الس�نوات األربع 
األخي�رة كان يفترض أن أكون مش�اركة فيه وتم التأجيل، لكن كل ش�يء بوقته 
جيد، وال أتعجل، لكنني ال أس�تطيع اإلبتعاد عن مص�ر، والفن المصري جزء من 
الف�ن العربي، ونمثل دائرة واحدة متكاملة ندف�ع بعضنا بعضا من أجل التواصل 
والتطور والتحديث.وحول السينما قالت: قدمت فيلمي »األم« و »بانتظار الياسمين« 
ولي تجربة إخراج س�ينمائي وأصبحت ش�غوفة جدا باإلخراج، اكتشفت نفسي في هذا 
المجال وأشعر أنني جيدة به.وقالت إن »رسائل الكرز« الذي تخرجه يتحدث عن قطعة محتلة 
من س�وريا وهي أرض الجوالن والفيلم رومانسي ومن وراءه وطن وذكريات وتفاصيل.وتقول 

إن فيلم »األم« من السينما االجتماعية وليس السياسية، كما تردد على مواقع التواصل االجتماعي.
وتضيف: الفيلم ليس عن عالقة أم وأبنائها ولكن عالقة مواطن بوطنه وقدمت شخصية فاتن، التي تحب كل 
من حولها لكن فقدانها ألمها وزوجها يجعل الحزن مس�يطرا على مشاعرها كليا.وأضافت: حرصنا في الفيلم على 

طرح المجتمع السوري بكل اختالفاته بدون اإلشارة إلى وجهة نظر معينة تسيطر على المشهد.

سالف فواخرجي:
 أخوض جتربة اإلخراج السينامئي بفيلم »رسائل الكرز«

سعاد: قلب زوجي أثمن قطعة أمتلكها!



واحدة من أكثر وجوه الدراما الس�ورية حسنا 
وجم�اال ، ومن أكثرهن ق�درة على التكيف مع 
أي دور يع�رض عليها، ما س�مح لها بالظهور 

بمظهر النجمة في وقت مبكر.
تشارك في ثالثة أعمال وفي ثالثة بلدان عربية، 
ما يجعلها تس�افر وتتعب فتفقد متعة السفر، 
ف�ي وق�ت تحض�ر إلط�الق موق�ع إلكتروني 
يحمل اس�مها وال تحضر شيئا للزواج الذي ما 

زال مؤجال حتى اآلن.
إنها مديح�ة كنيفاتي نجمة الدراما الس�ورية 

وحوار خاص ل�"الفن".
 تتواجدين في مسلس�لين عربيين مش�تركين 

في وقت واحد.. ما الذي يعنيه ذلك لك؟
يعن�ي الكثير وبخاص�ة عندما يك�ون الظرف 
قد فرض على الدراما الس�ورية تصوير أعمال 
بعيدا عن البلد ، ويعني لي أيضا أنه ليس س�هال 
عل�ى االطالق ان تتنقل بي�ن اكثر من دولة في 
أوق�ات متقاربة، لكنه في الوقت نفس�ه يعني 
لي ان الدراما الس�ورية موجودة في س�ورية 
وخ�ارج س�ورية وه�ذا انتص�ار حقيق�ي لها 

تحققه في ظروف استثنائية.
 لنب�دأ م�ن مسلس�ل تش�يللو في بي�روت.. ما 

الشخصية التي تظهرين فيها؟
مسلس�ل تش�يللو رائع ، قصته أقرب للواقعية 
ويجتهد المخرج س�امر برق�اوي لتقريبه من 
فك�ر المتلقي العادي. ش�خصيتي فيه س�هام 
الت�ي تكون فت�اة متمردة ومعترض�ة على كل 
شيء تواجهه بما في ذلك الزواج وأشياء اخرى 
تقترب تارة وتبتعد تارة عن المحور االساسي 
في القصة، لكنها في النهاية شخصية مستقلة 

ولها حضورها القوي والمؤثر. 
ومسلسل فتنة زمانها في دبي؟

فتنة زمانها مسلسل كوميدي فكرته اكثر من 
رائعة والجميل اكثر هو وجود نجوم عرب فيه 
من اكث�ر من بلد كمصر ولبنان والخليج فضال 
عن سورية، وكذلك اختيار المخرج عماد سيف 
الدي�ن لثنائي كوميدي س�وري متفاهم للقيام 
بدوري البطولة هما سامية الجزائري وحسام 
تحس�ين بك. كل هذا يوحي بأننا سنكون امام 

مسلسل في قمة الروعة والنجاح. 
المسلس�ل يص�ور كله ف�ي منتجع.. م�اذا من 

اضافات حول ذلك؟
هن�اك ايضاح�ات ولي�س اضاف�ات فالمنتجع 
يك�ون مكانا تنزح الي�ه عائلة مدي�ر المنتجع 
االحم�د..  محم�د  ش�خصيته  يجس�د  ال�ذي 
وبوصول العائلة كلها من س�ورية تبدأ فصول 

االث�ارة والكوميديا وبخاصة م�ن قبل النجمة 
سامية الجزائري التي تكون هي فتنة زمانها.

 وماذا عن شخصيتك في العمل؟
أؤدي دور س�كرتيرة المدي�ر وحي�د "محم�د 
االحمد" وتتصل االمور في النهاية الى الزواج 
لكن ف�ي خضم فص�ول من االث�ارة والضحك 
وبخاص�ة م�ن لحظ�ة وص�ول أم�ه وزوجها 
"س�امية الجزائري وحسام تحس�ين بك" الى 
المنتج�ع والتفاع�ل ال�ذي يحص�ل م�ع نزالء 
المنتجع من اشخاص ينتمون الى اكثر من بلد 

عربي. 
تن�وع الجنس�يات ف�ي ه�ذا العمل م�اذا يعني 

بالنسبة لك؟
لي�س التنوع في الجنس�يات وح�ده المثير بل 
نوعي�ة النجوم واالس�ماء الحاض�رة لها وقع 
كبي�ر مثل النجم المصري احمد راتب والنجمة 
مادلين طب�ر وغيرهما. العمل مبش�ر بصورة 
الئق�ة ع�ن االعم�ال العربي�ة المش�تركة وأنا 

متفائلة به.
 إذا اضفن�ا مسلس�ل فارس وخم�س عوانس، 
تكونين امام ثالث�ة مخرجين في وقت واحد.. 

كيف تنظرين لألمر؟
األم�ر جي�د ومش�جع والمخرج�ون الثالث�ة 

س�وريون وأعرفهم واعرف م�ا الذي يطلبونه 
م�ن الممث�ل، كم�ا ان االعمال الثالثة س�ورية 
وهذا شيء جميل ومطلوب بالنسبة بأي ممثل 

ان يعمل في دراما بلده.
 ومس�ألة التنق�ل بي�ن ثالثة بل�دان عربية في 

فترة زمنية قصيرة أليس مربكا؟
في الحقيقة متعب ويش�تت الذهن احيانا لكن 
للقدرة على التنس�يق والخبرة التي اكتس�بتها 
ف�ي الس�نوات الس�ابقة جعلت االمور أس�هل 
نوع�ا ما، وعموما ال غنى عن اي مسلس�ل من 
المسلس�الت الثالثة وال ع�ن اي بلد من البلدان 
الثالثة التي يتم التصوير فيها لألعمال الثالثة.

 هل ما زلت بعد هذه التنقالت من هواة السفر 
أم اصابك شيء من الملل لكثرته؟

الس�فر جميل وأنا أحب�ه لكن عندما 
يكون ملزماً يصبح متعباً، وفي 

الفترة الس�ابقة والحالية لم 
للعمل، فانتفى  اال  اس�افر 

ف�ي  البهج�ة  عام�ل 
الرحالت والسفر. 

ألم تس�افري للسياحة 
ف�ي الس�نوات األربع 

االخيرة؟

بقص�د  كان�ت  س�فراتي  كل  ال.  اس�ف  ب�كل 
المش�اركة ف�ي الدرام�ا إم�ا في لبن�ان او في 
الخلي�ج، وأعت�رف بأنن�ي مش�تاقة للتنف�س 

والسياحة بعيدا عن مواعيد التصوير.
 هل جهزت برنامجا سياحيا للصيف المقبل؟

بصراح�ة ال، لك�ن عل�ى مس�توى الس�ياحة 
الداخلي�ة في س�ورية س�أنتهز الفرص�ة بعد 
انتهاء مش�اريعي للموس�م الحالي للسفر إلى 
مدينة الالذقية في الساحل السوري وهناك لي 

الكثير من األصدقاء واألقرباء. 
وال�زواج مت�ى س�تفرجين عن�ه وق�د ط�ال 

احتباسه؟
في الفترة الماضية لم افكر باالمر وفي الفترة 
الحالية ال ش�يء يلوح في االف�ق، وأؤمن بأنه 
يأتي قس�مة ونصيب وب�دون تحضي�رات له، 
لكنن�ي ال اتوق�ع ان يطول الزم�ن حتى اكون 
متزوج�ة وإن كن�ت عاجزة ع�ن تحديد موعد 

معين له.
 هل لنا ان نتوقع ذلك في هذا العام ؟

ال اعتق�د ، فالتركيز في العام الحالي س�يكون 
عل�ى العمل فق�ط. ربم�ا العام المقب�ل يكون 

مناسبا للزواج وربما العام الذي بعده. 
هل م�ا زلت تتواصلين مع الن�اس على مواقع 

التواصل؟
لي�س دائما ودخول�ي العال�م االفتراضي قليل 
لكنني أس�تعد لمشروع انشاء موقع الكتروني 
يحم�ل اس�مي س�يكون موع�ده قريب�ا وبعد 

االنتهاء من تصوير مشاريعي للعام الحالي.
 

وهل يحتاج اطالق موقع الكتروني لوقت حتى 
يصبح واقعا؟

بالنس�بة ل�ي يحتاج ذلك والس�بب أنن�ي أفكر 
بإطالقه ضمن حفل خاص سأدعو إليه أصدقاء 
لي في الوسط وفي المجتمع وإعالميين، وهذا 
الحف�ل يحتاج إلى فراغ األم�ر الذي لن أحصل 

عليه اال بانتهاء المشاريع.

   نجوى كرم..بني بوسة قبل النوم وحبيبي مني؟!
 

تس�تعد الفنان�ة نجوى كرم لبدء تصوير أغنية جديدة بعنوان "بوس�ة قبل النوم" وهي، كما ت�ردد من بعض المصادر، من 
كلمات فادي مرجان، ألحان و توزيع علي حسون، وستقوم بتصويرها مع المخرج فادي حداد في شمال لبنان، يأتي ذلك 
بعد أن تم االعالن انها ستصور كليب في 21 من الشهر الحالي في أوروبا. وعلم أن األغنية من اللون الشعبي، وهذا ما هو 
مستغرب فقد تم الترويج منذ فترة أن األغنية التي ستطرحها قريبا هي بعنوان "حبيبي مين" من اللون الرومانسي، وهذه 
ليست المرة األولى حيث كان ايضا قد تردد أنها ستطرح "حبيبي مين" ثم طرحت األغنية ذات اللون الشعبي "عالصخرة" 
حينها، مما يجعلنا نس�أل عما اذا كانت نجوى تتقصد االبتعاد عن اللون الرومانس�ي حاليا؟!وقد نطرح سؤاال آخر عما إذا 
كانت "بوس�ة قبل النوم" هي مجرد تمويه لطرح "حبيبي مين" كمفاجأة لجمهورها واين س�تصور نجوى الكليب؟ في 

شمال لبنان أو أوروبا؟ هذا ما سنعرفه في األيام القليلة المقبلة.
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تس�تعد الفنانة العراقية ش�فق لخوض أولى بطوالتها المس�رحية 
بمصر بعنوان "بؤجة" وهي مسرحية يخرجها مازن الغرباوي.

وتلعب فيها شفق شخصية فتاة عراقية شابة وتقدم معه أيضا عدة 
شخصيات داخل العرض الذي تدور أحداثه حول األوضاع المختلفة 
بوطننا العربي حاليا، ويشارك فيها عدد من الشباب العربي المنتمين 

لجنسيات مختلفة.
وكانت ش�فق قد شاركت من قبل في بطولة فيلم "زجزاج" في دور 
مريم وهي فتاة مصرية تعمل في ديسكو ضمن أربع فتيات هم ريم 
البارودي وميرنا المهندس وياس�مين كساب، باإلضافة لها بالطبع 
.تحلم بالزواج حتى ينصب عليها احد الش�باب تحت هذا الحلم.على 
صعيد آخر تس�تعد ش�فق للعب بطولة فيلم س�ينمائي جديد تتكتم 

تفاصيله.

   القاهرة: إنتهى الفنان صابر الرباعي أمس من تس�جيل "تتر" مسلس�ل 
"ذهاب وعودة " في استوديو "أحمد إبراهيم" بالقاهرة. وكان "الرباعي" 
ق�د حض�ر إلى القاهرة برفقة مدي�ر أعماله علي المول�ى وذلك بعد غياب 
عامي�ن عن مصر، لتس�جيل أغنية "تتر" المسلس�ل والت�ي تحمل عنوان 
"بنتخلق" من كلمات الش�اعر أيمن بهجت قمر وألحان وليد سعد وتوزيع 

أحمد إبراهيم.
ُيذكر أن مسلسل "ذهاب وعودة" من تأليف عصام يوسف، وتدور أحداثه 
حول العديد من القضايا السلبية التي تفاقمت أخيراً في المجتمع المصري 
والعربي. ويش�ارك في بطولته كل من الفنان أحمد الس�قا، مجدي كامل، 
ياس�ر جالل، أحمد رات�ب، إنجي الُمق�دم، إيهاب فهمي، ولي�د فواز، لقاء 
سويدان وعدد كبير من الفنانين الشباب، علماً أنه من إخراج أحمد شفيق 

وإنتاج شركة المتحدين لإلنتاج اإلعالمي "ّصباح إخوان" وإيغل فيلم.

القاه�رة: تعود الممثل�ة التركية "مين�ا توغاي" 
للشاش�ة بمسلس�ل جديد يحمل عن�وان "رائحة 
الفراولة". وس�يبدأ ع�رض المسلس�ل ابتداًء من 
ش�هر يونيو)حزي�ران( الق�ادم، حيث س�ُيعَرض 
حصرياً على شاشة قناة Atv التركية حسبما ذكر 
موق�ع Gecce التركي.ه�ذا وكان�ت "توغاي" قد 
ابتعدت لفترٍة طويلة عن الشاش�ة منذ انفصالها 
عن الموسم األول من مسلسل "مد جزر" بانتهاء 
دوره�ا، علماً أن هذا المسلس�ل من إنتاج ش�ركة 
"غول�د فيل�م" وسيش�اركها بطولت�ه الممث�الن 
"يوس�ف جيم" و"ماه�ر غونش�راي"، والممثلة 

"دمات أوزدمير".

حورية فرغيل :ليس من املعقول ان ارتدي جلبابًا عىل البحر
 

بعد اثارتها الجدل بس�بب ارتداء المايوه في عدد م�ن اعمالها، قالت الممثلة حورية فرغلي، "لقد 
كن�ت ملكة جم�ال مصر وارتدي�ت المايوه على المس�رح، كما ارتدي�ه في حيات�ي العادية، وكل 

النجمات في زمن السبعينيات كن يرتدين المايوه في األفالم".
وتابعت فرغلي، في مقابلة مع الزميل أحمد عاش�ور لمجلة سيدتي، "الجمهور ليس غبياً، فليس 
من المعقول ان ارتدي جلباباً وانا على البحر، واتفادى فكرة االثارة من خالل ارتداء مايوه قطعة 

جالوزة الطرب هذه االيام
 كثي�را ما ترددت العودة لمش�اهدة )المهازل( 

الت�ي باتت تس�ميها الفضائيات اغ�ان عراقية 

.. ولك�ن ال�ذي لفت انتباهي مؤخ�را ان احدى 

الفضائي�ات قد قامت بع�رض اغنية تدعوا الى 

)التعذيب واالغتصاب لفتاة( ومن قبل شخص 

ما .. ووسط كل تلك القيود والسالسل الحديدية 

والدماء الملطخة على الجدران !!.

ولك�ن المؤل�م حق�ا .. ان تل�ك الجريم�ة التي 

يرتكبه�ا ذل�ك الرج�ل )المط�رب( بح�ق تل�ك 

)الفت�اة( الت�ي رفض�ت حب�ه .. تت�م وس�ط 

مجموع�ة من الحس�ان م�ن ابن�اء  جنس تلك 

الفت�اة .. وهن يقمن بدور الجالد واالغواء من 

اجل ارضاء ذلك الرجل .. وهن على تلك الشاكلة 

من )السادية االنثوية( والتي تؤكد وتدعوا الى 

ممارس�ة الرذيل�ة والقن�وع والرض�وخ وبكل 

تلك المش�اهد التي قل ان نش�اهدها في افالم 

الجريم�ة والرعب .. فكيف الح�ال اذا ما كانت 

تلك المش�اهد الش�نيعة والفضيعة نش�اهدها 

في اح�دى االغاني العراقية وم�ن قبل مطرب  

كان المف�روض ان يق�دم للمش�اهدين اغني�ة 

رومانس�ية حالمة .. وخاصة اذا ما كان االمر 

يقع في مفاهيم )الحرب( ؟!

والذي وددت قوله  :

اذا م�ا كان�ت اغانين�ا ق�د وصل�ت ال�ى تقديم 

المطرب يق�وم بدور االغ�واء لطالباته وحتى 

لمدرسته او طبيبته ويتخيلها معه في الفراش 

الحرام ..او يق�وم المطرب بدور الجالد وتجاه 

حبيبت�ه التي رفضت حبه .. ووس�ط كل اولئك 

الحريم.فكي�ف  )الج�الوزة والجالدي�ن( م�ن 

ستكون اغانينا في االيام القوابل ؟!.

مدحية كنيفايت:أنا عاجزة عن حتديد موعد معني لزواجي

دخلت النجمة وفاء موصللي في تصوير ثالثة مشاريع جديدة للموسم الجديد 
تت�وزع بين الكوميدي والبيئي الش�امي ومعها تقرأ عدة نصوص للمرحلة 

المقبلة.وفي تصريحات صحفية خاصة  أكدت موصللي أنها تصور حاليا 
في مسلسل "صدر الباز" مع المخرج تامر إسحق مشيرة إلى أنه عمل 

بيئي ش�امي يتناول مرحلة عثمانية من تاريخ دمشق.وعن دورها 
في المسلسل قالت:" ألعب فيه دور أم فارس وأكون امرأة طيوبة 

جدا ومحبة للناس وأتعرض لظل�م كبير لكنني أتوكل على الله 
بكل ش�يء ويكون عندي قناعة بأن المس�تقبل س�يحمل كل 

ما هو جميل وخير لي".أما المش�روع الثاني فهو مسلسل 
" دني�ا" في جزئه الثاني وفيه تلعب دورها نفس�ه الذي 

أدته في الجزء األول قبل 15 عاما.وقالت:" ألعب دور 
س�حر، ويكون زوجي الطبال ال�ذي أدى دوره عبد 
الفتاح مزين، وفي هذا الجزء س�يقترب العمل من 
المجتمع الس�وري في المرحلة الحالية ويستفيد 
م�ن ردود فعل الناس حول ما يجري في البالد".

بينما دخل�ت منذ يومين في تصوير مش�اهدها 
في لوحات من مسلس�ل بقعة ض�وء في الجزء 

ال� 11 مع المخرج عامر فهد.

فوزية حممد: العمل مع سعاد عبد 
اهلل متعة ال تضاهى

أكدت الممثلة فوزية محمد أن العمل مع الممثلة س�عاد عبد الله 

متعة ال ُتضاهى، فهي ال تضن على أحد بالكلمة الحلوة، التي من 

شأنها أن ترفع الروح المعنوية لدى الجميع".

وأشارت محمد خالل مقابلة مع جريدة الراي الكويتية، الى أنه 

"أعتقد أن دور المرأة الهادئة والطيبة األنس�ب إلّي، ألنها تعّبر 

عن ش�خصيتي الحقيقية، واألقرب إلى طبيعتي... لكن هذا ال 

ينف�ي قدرتي على تقديم أدوار أخرى على غرار الش�خصيات 

المركبة، التي تعد عقدًة للكثير من الممثلين

وفاء موصليل: هذه هي مشاريعي الثالثة اجلديدة
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القاهرة- غيب الموت ش�اعر العامي�ة المصري الكبير 
عبد الرحمن االبنودي الذي توفي الثالثاء عن عمر يناهز 

في 76 عاما، بحسب ما قالت زوجته نهال كمال.
االبنودي، كان يعان�ي من تدهور حالته الصحية اخيرا، 
اث�ر جراح�ة اجراها ف�ي المخ ف�ي مستش�فى الجالء 
العس�كري في القاهرة االحد، بحسب ما افادت مصادر 
مقرب�ة منه.وق�د أصي�ب األبن�ودي بتجمع�ات دموية 
بالم�خ، فتم نقله م�ن اإلس�ماعيلية إلى المستش�فى، 
حيث أجرى فريق من األطب�اء جراحة دقيقة له. وفور 
االنته�اء م�ن الجراح�ة تم نقله إل�ى العناي�ة المركزة، 

وخضع إلشراف كامل.
و عبدالرحمن األبنودي ، ولد عام 1939م في قرية أبنود 
بمحافظ�ة قنا في صعيد مص�ر، ألب كان يعمل مأذوناً 
ش�رعياً وه�و الش�يخ محم�ود األبن�ودي، وانتقل إلى 
مدينة قنا وتحديداً في شارع بني على حيث استمع إلى 
اغاني الس�يرة الهاللية التي تأثر بها، تزوج من المذيعة 

المصرية نهال كمال وله منها ابنتان آية ونور.
م�ن رائعة “عيون القلب” إلى “وأنا كل ما أقول التوبة” 
ومن “ساعات ساعات” إلى “عزيزة” وصوال إلى “عدى 
النه�ار” و”أحل�ف بس�ماها وبترابها”، خ�ّط األبنودي 

مسيرة إبداعية ظلت في الذاكرة والوجدان.
إنس�ان جمع في قلب�ه هموم وأح�زان وأفراح البش�ر 
أجمعي�ن، وش�اعر نحت قصائ�د من طي�ن وأغاني من 
ن�ور وأهازيج من س�حر. يعتبر عبدالرحم�ن األبنودي 
واح�دا من أش�هر ش�عراء العامية ف�ي مص�ر والعالم 
العربي شهدت معه وعلى يديه القصيدة العامية مرحلة 

انتقالي�ة مهم�ة ف�ي تاريخها، كت�ب لكب�ار المطربين 
وتنوعت أعماله ما بين العاطفي والوطني والشعبي.

قّدم األبنودي تجربة شعرية فريدة شديدة الثراء، حيث 
ارتق�ى بقصائده “العامية” إلى درجة من الرقي عادلت 

قصائد “الفصحى”، وس�طر تاريخا طويال من الش�عر، 
م�ن خالل تجرب�ة امتزجت ب�كل أنواع الش�عر، ما بين 
الوطن�ي والعاطف�ي والش�عبي، حتى أصبح�ت أعماله 
راس�خة ف�ي وج�دان األرض العربية بش�عبها وترابها 

وسمائها.
1964 أول م�ا نش�ر  وكان دي�وان )األرض والعي�ال( 
للش�اعر الذي أص�در فيما بعد دواوي�ن منها )الزحمة( 
و)جواب�ات جراح�ي القط( و)بع�د التحية والس�الم( 
و)وجوه على الش�ط( و)الموت على األسفلت( إضافة 
إل�ى )أيامي الحلوة( الذي نش�ره في حلقات أس�بوعية 
بجري�دة األهرام ويض�م قصصا وأحداث�ا ومواقف من 

سيرته الذاتية.
كم�ا حققت )س�يرة بني ه�الل( التي جم�ع نصوصها 
المصرية والس�ودانية والتونس�ية على م�دى 25 عاما 
شهرة واسعة. وترك األبنودي دواوين شعرية مسموعة 
حيث كانت األمس�يات الش�عرية التي أحيا المئات منها 

في مصر والعالم العربي تحظى بحضور كبير.
والش�اعر الذي ن�ال ف�ي الثمانينيات ليس�انس اآلداب 
من قس�م اللغة العربي�ة بكلية اآلداب جامع�ة القاهرة 
كت�ب أكثر م�ن 700 أغنية لمطربين ع�رب منهم وردة 
الجزائرية وماجدة الرومي وصباح ومن المصريين عبد 
الحليم حافظ وش�ادية ونجاة ومحمد رش�دي ومحمد 

منير.
كم�ا كتب أغاني العديد من المسلس�الت مثل "النديم"، 
و)ذئ�اب الجب�ل( وغيره�ا وكتب ح�وار وأغان�ي فيلم 
شيء من الخوف، وحوار فيلم الطوق واإلسورة وكتب 
أغان�ي فيلم البريء.حصل األبن�ودي على جائزة الدولة 
التقديري�ة عام 2001، ليك�ون بذلك أول ش�اعر عامية 
مص�ري يفوز بجائزة الدولة التقديرية. كما حصل على 

جائزة محمود درويش لإلبداع العربي للعام 2014.

عبداهلل مك�سور 
عندم�ا تقف أمام لوحة للفن�ان العراقي المقيم 
ف�ي بلجي�كا س�تار نعم�ة تش�عر أن مكّون�ات 
اللوحة وكأنها تسعى إلى الطيران في محاولته 
لالنعتاق من كل ما يحيط به، فالعملية اإلبداعية 
عن�د نعمة ال تحتاج خطوطا حمراء أو أس�الكا 
شائكة، فهي خالصة الفس�حة النقية الصافية 
الصادق�ة بعي�دا ع�ن كل التراكم�ات األخالقية 
واأليديولوجي�ة، وم�ن هن�ا تكم�ن الرغبة في 
التحلي�ِق بعي�دا ع�ن كل ش�يء، فالمتلقي يقف 
أم�ام منتج إنس�اني صادق ج�دا وغير خاضع، 
فيتمتع بالحري�ة الكاملة والرغب�ة في الذهاب 
بعيدا، بحثا عن الجس�د الذي يخفيه ستار نعمة 

بين لوحاته.
لوحات تجريدية تعبيرية متعددة عرضها ستار 
نعم�ة ف�ي معرضه الش�خصي وس�ط حضور 
كبير ف�ي العاصمة البلجيكية بروكس�ل، حيث 
ق�دم الفن�ان العراقي تجربت�ه عب�ر العديد من 
اللوحات التي تحاكي الجسد البشري باستخدام 
واضح لتقنية األلوان الواحدة، أو ما بات يعرف 
ب�”اإلنستليشن” والذي فتح له كما يقول آفاقا 

جديدة ووسائل تعبير مختلفة.
خ�رج الفنان من إط�ار لوحة الحام�ل والمواد 
الكالس�يكية ف�ي الرس�م، ليتعامل م�ع المادة 
النقية الطبيعية باعتبارها مفردات لخلق العمل 
اإلبداعي دون الحاجة إلى المواد المصنعة، فكل 
ما يحيط به يحاول التقاطه بعدس�ته البش�رية 
ليتح�ول في م�ا بعد إلى مش�روع عمل ذي بعد 

تجريدي واضح.
وربم�ا هذا ناب�ع من ش�عور نعمة ب�أن كل ما 
حولن�ا هو تجريد الحياة بمجملها، تجريد برغم 
التفاصيل التي تبدو واضحة أحيانا هنا وهناك، 
التجري�د ف�ي تجربت�ه يب�رز فك�رة الغم�وض 
الدائ�م التي نعيش�ها، كم�ا يدعو إلى التس�اؤل 
والبحث والنظر للش�كل والل�ون بعين مختلفة، 
تتيح التأمل وإش�باع رغبتنا المجردة في تلقي 

الجمال.
نوافذ جديدة

الفن هو حلم بل حلم مس�تمر كم�ا يراه نعمة، 

فالحلم عن�ده زاد المعرفة من خالل تلك الرغبة 
الصوفية الس�ايكولوجية العظيمة، حين يشرع 
الوجدان والعقل في االرتقاء إلى ما فوق الواقع 

لفت�ح نواف�ذ جديدة تعّم�ق روحانية اإلنس�ان 
وتخلق قصصا وشعرا.

والحل�م كما يرى س�تار ه�و ذاك الفعل الغريب 
المتمث�ل ف�ي فض�اء اإلب�داع باعتباره نش�اطا 
فائضا عن الواق�ع العادي الممل والروتيني، لذا 
يس�توعب كل ما هو مجن�ون وجميل ومبتكر، 
فاأللوان الممزوجة تعطي إش�ارات أزلية تطبع 
العال�م بس�حرها بعي�دا ع�ن االفتراضية.نعمة 
يح�اول أن ينقل الواق�ع كما يراه ح�را منعتقا 
نحو األفضل، فالجسد البشري بمذكره ومؤنثه 
هو هاجس ستار، ولكن هذا الجسد غير واضح 
المعالم فكأّنه يس�كن في عمق اللوحة وأمامه 

الكثير من العقبات والتشابكات.
وهن�ا يرى س�تار أن اإلنس�ان عندما تحس�س 
الجم�ال ف�ي داخل�ه كان بمحاولة االكتش�اف 
عن طريق األف�كار الدينية والس�حرية والتأمل 
والتص�وف، وم�ن هن�ا ي�رى الفن�ان العراقي 
أن الجس�د ه�و األداة األول�ى لجّر تل�ك األفكار 
الروحاني�ة والجمالي�ة من الداخ�ل العميق إلى 

الخ�ارج الفيزيائي، لذلك يعتقد أن الجس�د كان 
المنبع األول للتعبير بأش�كاله الفنية والدينية، 
حي�ن لم يك�ن هنال�ك انفص�ال بي�ن الطقوس 
الروحية الدينية عن الص�ورة الفنية باعتبارها 

عمال وجدانيا أيضا.
عندها كان الجسد أداة عظيمة فطرية وجاهزة 
للتعبير، فتولد الرقص واإليحاء والتشكيل، ومن 
هنا ربما جاءه الش�عور بأن الجسد أداة جاهزة 
تمتل�ك تل�ك الطاق�ة التي ه�ي امت�داد لألفكار 
الجمالي�ة والروحية المركزة منذ األزل، حيث ال 
حاجة إلى االبتعاد كثيرا عن الفطرة األولى كما 

يرى فناننا.
المطل�ق،  بالبي�اض  مركب�ة  فارغ�ة  اللوح�ة 
ولحظته�ا تبزغ فك�رة البدء بالعم�ل من خالل 
طريق إبداعي تس�لكه، وهذا ما يراه ستار نعمة 
الذي يش�عر دائما ب�أن اللوحة جاه�زة بداخله 
قب�ل حتى الش�روع بفكرة الرس�م كم�ا يقول، 
جاهزة بمعنى تراكم الرصيد البصري والفكري 

والتقني.
تبدأ لحظة االنطالق باندالق األش�كال واأللوان 
على فضاء اللوحة، حيث يتداخل بعدها التنظيم 
والقصدي�ة والوعي ال�ذي يتآم�ر أحيانا ويربك 
فنانن�ا، عل�ى حد وصفه، لش�عوره ب�أن العمل 
اإلبداعي فع�ل يجب أن يكون نقيا وعفويا جدا، 
ك�ي يأخذ مس�احته الكاملة ف�ي روح المتلقي 

الذي يتفاعل معه دون شروط مسبقة.
الجس�د يس�كن في عمق اللوحة وأمامه الكثير 

من العقبات والتشابكات
رؤى مجردة

افتراض س�تار غياب الش�روط المس�بقة لدى 
المتلقي واضح في الجرأة الكامنة بين الخطوط 
التجريدية الممتدة عب�ر لوحاته، والمتمثلة في 
لجوئه إلى الجس�د رغم كل ما يطرح عن عملية 
الصدام مع المجتم�ع العراقي الذي ينتمي إليه، 
حي�ث يعّول س�تار نعم�ة على العراق الس�اكن 
في عقل�ه الباطن بصفته بل�دا متحضرا، يمتلك 
رصي�دا تاريخي�ا كبيرا يقترب ف�ي جوهره من 

المدني�ة، وكل التراج�ع الحاص�ل الي�وم ما هو 
إالّ حال�ة طارئ�ة عل�ى بل�د الفن والموس�يقى 

والتشكيل والجمال.
وهن�ا يحدثن�ا س�تار ع�ن معرض�ه األخير في 
الع�راق بعد غياب طوي�ل امتّد س�نوات عديدة، 
حيث سمع بعض األصوات التي تتهمه بالسعي 
نحو العري واالنحالل، ولكن في المقابل وعلى 
الضفة األخرى كان هن�اك جمهور كبير تفاعل 
مع الفكرة التي طرحها في لوحاته تلك، باعتبار 
الع�ري حال�ة انكش�اف ومصارح�ة وباعتباره 
تصّوف�ا ودروش�ة وزه�دا أمام ح�االت العنف 
والتط�رف والرجعي�ة الموج�ودة ف�ي الواق�ع 

خارج اللوحات.
من رؤيته المجردة للواقع ال يرى ستار نعمة أن 
إقحام مفردات البيئة العراقية الصريحة ضرورة 
في العمل الفني، مع يقينه أن الجس�د البش�ري 
هو جزء أساس�ي م�ن البيئة الت�ي ننتمي إليها، 
فهو خالصة مش�اعرنا وعواطفن�ا وانفعاالتنا 
البش�رية الخاصة. والف�ن العراقي اليوم يعيش 
كم�ا يؤكد فناننا حالة مخ�اض رهيبة، ألن هذا 
الك�م الهائل من العن�ف واالرتب�اك المحيط بنا 
يحتاج إلى اس�تيعاب، وفسحة كاملة من التأمل 

والمراجعة.
وي�رى نعمة ف�ي األخير أن المش�هد العراقي ال 
يسيطر عليه فقط اللون األحمر، بل هنالك ألوان 
كثيرة تفرض نفس�ها على الفضاء الشكلي في 
العراق، بدءا من األصفر لون التصحر والجفاف 
وأل�وان الصدأ العتيقة، إضاف�ة إلى األحمر لون 
العن�ف والح�رب، فب�الد الرافدين الي�وم جرح 
مفتوح وهاجس ال يفارق فناننا رغم محاوالته 
ب�أن يك�ون أكثر قب�وال بق�دره لكون�ه عراقي 

الجذور.
تل�ك األرض الت�ي ص�ارت متخم�ة بالقذائ�ف 
والدينامي�ت ف�ي جن�ون عبثي رهي�ب، ال بد أن 
يتوقف كما يقول س�تار الذي يعتبر أنه ال بّد من 
االنتباه أيضا إلى أن لون الدم هو ذاته لون الحب 

واألزهار الجميلة.

الش�اعرة روال حس�ن ف�ي معاج�م اللغ�ة : العظم 
الذي يلي المرفق : حس�ن نبات يلتوي على الش�جر 
وله زهر : الحس�ن زه�رة : نجمة الرحل�ة الطويلة 
هي مس�ار رواية ل�دى الروائيين ولوحة تش�كيلّية 
مباش�رة ل�دى الفناني�ن وملحم�ة ش�عرّية ذاتّي�ة 
وموضوعّي�ة ل�دى الش�عراء ألّنه�ا ُلغ�ة المخّيل�ة 
واالله�ام مع�اً وم�ن ابداعاتها أربع�ة دواوين 1 �� 
ش�تاءات قصيرة 1996 2 �� حْس�رة الظّل 1999 3 
��� نصف قمر 2008 4 �� عل�ى االرجح نحن ُنغّني 
اآلن 2012 هبطت روال واس�رتها من قرية الماّلجة 
وضبب�ت مش�اعرها ونقلته�ا إلى دمش�ق م�روراً 
بطرطوس وهي منسجمة مع ذاتها ال مع المألوف 
الجتماع�ي . وقد أثبتت وجوده�ا التاريخي الفاعل 
من خ�الل وعيه�ا الحض�اري المتق�ّدم وامتالكها 
إرادة فوالذي�ة صلْب�ة لمقاوم�ة التي�ارات الغيبّي�ة 
والهوّي�ات التقليدّية .ولم ُتفّكر يوم�اً ما في إقامة 
أّية ندوة ثقافّية في منتديات رسمية بل اقامتها في 

منتديات مدنّية واس�تبدلت القطيع�ة المعرفّية مع 
المراكز واالتحادات الرس�مّية بالعالقات المعرفّية 
م�ع منتدي�ات المجتم�ع المدني ورأت ف�ي الزواج 
نوع�اً من القيد األس�ري . ُثّم تحررت من�ه الحقاً . 
واس�تبدلت عش�ق اآلخر بعش�ق الش�عر والطبيعة 
وهو اس�تبدال مؤقت الن الحياة تقوم على الثنائّية 
العش�قّية بين الجنسين أوالً ِعْش�ق الطبيعة ثانياً . 
واّن دالالت قصائدها يمتزج فيها الذات بالموضوع، 
والواقعّية بالرمزّية ، وعشق الحبيب بعشق الوطن 
، والتاري�خ بالذاك�رة ، والهّم الذات�ي بالهّم الوطني 
.والحداث�ة الش�عرّية ف�ي ادبّيات روال ه�ي تجديد 
ف�ي الّص�ور الش�عرّية والموضوع�ات والمعاني . 
وتجديد داخلي في الموس�يقا االنطباعّية للمقاطع 
والقصيدة معاً . وفي قصائدها ال تتعامل الش�اعرة 
روال حس�ن مع موضوعات الهجاء والرثاء والمدح 
والفخ�ر واالعتزاز بالت�راث الماض�وي التقليدي ، 
والمأل�وف االجتماع�ي الش�عبوي بل توج�د لديها 
صرخات احتجاجّية ضّد فرض القيود والمس�لمات 
والغيبّيات والخرافات والمشعوذات ، وضّد تقديس 
امراء الحرب وسالطين الخالفة ويبقى الشعر حالة 

تنبؤي�ه ينقل المبدع المنتج والمت�ذّوق والناقد من 
عالم المجس�دات إلى عال�م التجريدات ومن الرتابة 
والتكرار إلى المتحّول واالنتعاش ومن امالء الفراغ 
إل�ى تفعيل الزم�ان والمكان واالفكار والش�عر في 
قصائدها يجعلك طائراً تجوب اآلفاق وملكاً متّوجاً 
بالص�ور وااليقاع والداللة وتدّف�ق الرغبات ودفء 
المشاعر والشعر في مجمله عند روال حسن مسافر 
ومستوطن ويعيش إنسانه االغتراب واالستالب في 
الوطنين : وطن الّس�فر والُغرب�ة ، ووطن الطفولة 
والذاكرة وأنين ...وتأوهات وتأمالت ... ومراجعات 
وخيب�ات وانتص�ارات ويمت�زج في ش�عرها الذات 
بالموضوع والحس�رة بالَف�رج والغربة بالذكريات 
والرومان�س بالواقعّية والتمنّي�ات باألفعال والهّم 
الخ�اص باله�ّم العام وح�ّب الوطن بح�ّب الحبيب 
واالنشائّية بالمتخيلة وترى اّن غياب فاعلّية العلوم 
االنس�انّية واألدب والف�ّن ف�ي مجتمع االس�تهالك 
تجع�ل الكائن الفكرة يصبح كائن�اً عضّوّياً صرٍفاً ، 
مم�ا يؤّدي بالتقادم التاريخي إل�ى تحويل الرغبات 
ل�دى اإلنس�ان إل�ى حاج�ات والبش�ر إلى وس�ائل 

والسلع إلى غايات

الشاعر عبدالرمحن األبنودي يرحل تاركًا أيامه احللوة

اجلسد البرشي يستعرض ثراءه اجلاميل يف معرض عراقي بربوكسل

روال حسن يف معاجم اللغة
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املحلسة 
الرواي�ة الرابعة للكاتبة إيم�ان الدواخلي؛ فيها قفزت الكاتبة ع�دة درجات لألمام، 
ووصلت بأس�لوبها وتجس�يد ش�خوصها وحبكتها للخروج بنص قوي متماس�ك 
ومشوق، تبدأ فيه فال يمكنك تركه إال وقد استكملته حتى كلمة النهاية. في النص 
الكثير من العالقات المتش�ابكة التي تشرِّح المجتمع، عبر شخصيات ال تستطيع 
تحدي�د إن كانت واقعي�ة أم فانتازية، وتصفعك بالكثير من الحقائق بقس�وة قد 
تجعل�ك تنكر للحظة أن األمر حقيقي، قبل أن تكتش�ف أن�ه بالفعل ليس حقيًقا 
وإنم�ا ه�و فقط عم�ل روائي وص�ل بك إل�ى تصديقه والتس�اؤل ع�ن حقيقة 

أبطاله.
أبط�ال العمل متع�ددون، لم تقف الكاتب�ة مع أيهم لتجعله األوح�د، بل تنقلت 
بينهم، وط�ورت األحداث، وقدمت الصورة متكاملة بهم جميًعا، واس�تعانت 
بأج�واء كثي�رة م�ن الب�ذخ والفقر والج�ن والمس�جد والجنس والمدرس�ة 
والمج�ون، لتق�ول لنا في النهاية م�ا أرادت أو لتجعلنا نقوله نحن بأنفس�نا 

مع طي الكتاب.

املحاكمة- ملسة الرش
 

 ص�در ع�ن دار" ن"روايتان محكمت�ا البناء أولهم�ا “المحاكمة” للكاتبة 
المتألقة صاحب�ة الرصيد الضخم من الجوائز األدبية، وهذه آخرها، هبة 
الله محمد؛ حيث فازت بالمركز األول في مس�ابقة التكية للسنة الرابعة 
ف�رع الرواية وكان موضوعه�ا “المكان بطال للنص” وق�د أتقنت هذه 
التقنية الصعبة وأخدتنا معه�ا للمحاكمة، لنعيش رحلة إلى المحكمة، 
ونتم�رد مع البطل ونت�وه معه ونتجول وراء القف�ص وفوق المنصة 
وبين أروقة البناء ذي الهيبة، ولنحصد في النهاية متعة أدبية واعترافا 

للكاتبة بالتميز القوي جدا بين أندادها من األقالم الشابة
الرواي�ة الثانية ذات طابع بوليس�ي ، لكن الكات�ب محمود الجعيدي 
أخذنا في تش�ويق جيد وحبكة محسوبة لتتطور األحداث وتصل بنا 
إل�ى النهاية بإجادة يحس�د عليها بين كتَّاب ه�ذا اللون، الذي يحتاج 

لتركي�ز كبي�ر لتجنب س�قطات البن�اء والمنطقي�ة والتصعي�د، فأتت 
مستحقة للفوز والنشر وإثراًء للون يكاد أن يختفي في الكتابات العربية.

بابلو �سعيدة 

حظًا طيبًا
هيثم الطيب

كان باستطاعتي ان انتظر

الني اآلن نادم

وبال جدوى هذا الندم

الن ثمة من انظر في عينيه واحزن

بعد ان سقطت االقنعة

لكننا بشر

ربما بعض االفكار لن تغير شيئا

والحقيقة ان هذ مايثير حزني ايضا

الماضي هو ماسأكتبه االن

ربما سوف اتذكر

ان عاصفة من الغضب تسكنني

وان الكلمات تضطرب على شفتي

حينما تصرخ جوارحي

كن قويا" ودع تلك الشجرة اليابسة

لفأس الحطاب

كن قويا وانظر حولك

وسترى ان قلبك مازال ينبض

والكون يتسع الحالمك

ها انت تعود من رحلتك

وقد التمعت ارادتك

سيسمعون صوتك االن تقول:

سأجعل من لياليهم موحشة

سأجعلهم يأنون مثل القش عندما يحترق

سأجعلهم يأنون مثل خربة تعبث بها الريح

سأضع في جراحهم ملح الغضب

وأسمع انينهم

سأتذوق طعم خيبتهم

واغمرهم بكل اقذار المدينة

هم المنطفئين من الماضي

هم صدأ الحكايات وشواهد المقابر

هم الحزن الذي انقضى

وانا من زمن آخر

نصفه كلمة واالخر محبة

لذا اصبحت انا العالم الذي سيكون

وقلبي هو المنتصر

لي اليوم والغد وكل الذي سيكون

فتمنوا لي حظا طيبا لكي ابقى قويا

واطرد الشر الذي يثقل القلب

في هذا الزمن الرديء
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»بطل« احلنطة امل�صمومة التي وزعت على املناطق الكردية

املقبور عزة الدوري .. وبرش القاتل بالقتل ولو بعد حني

        اعداد : د . هادي حسن عليوي

ـ قدم عزة طلبا ليصبح شرطيا ،لكنه لم يقبل ..
ـ قبل تموز 1968 بشهرين ،شوهد الدوري يقف أمام 
مرقد اإلمام أبـي حنيفة النعمان في االعظمية، يبيع 
الثلـج في صيف بغـداد الالهب ،ولم يفارقه منشـار 
قطع الثلج حتى انقالب 17 تموز 1968 ، ليظهر على 
شاشة التلفزيون أمام أعين زبائنه البغاده عضواً في 
أعلى هيئة حكومية هي مجلس قيادة الثورة ،وعضواً 

في أعلى هيئة حزبية هي القيادة القطرية ..
ـ تقول عنه أم علي معلمة مدرسـة الدور )أنها كانت 
تلتقـي بهـذا الصبـي وقد افتـرش باب الـدار ،وغمًر 
وجهُه سـرب من الذباب ( ،نشـأ وهو يحمل كل عقد 
الشعور بالنقص واالنسحاق ،ليس أمام أبناء تكريت 
فحسـب ،بل أمـام أبناء قريـة العوجة أيضـا ، فبرع 
بالخضوع واالنحناء البن القرية األول )احمد حسـن 
البكـر( ومن بعـده لطاغية العصر )صـدام ( .. وفي 
واحـدة من حـاالت الذلة والخضوع التـام ،رفع عزة 
الدوري برقية إلى سـيده الطاغيـة ،عندما عينه قائدا 
للمنطقـة الشـمالية في منتصف شـهر كانون األول 
1998 قائالً : )إلى الجبل مجداً وعزاً إلى البحر الزاخر 
جوداً وكرماً ..إلى المستشـرف بهمته جبين النجوم 
العاليـة إصراراً وعزماً .. إلى الذي رجاله في سـاحة 
الوغى، وفؤاده أرسـخ من الطود منكباً ..إلى السيف 
علي والى إباء الحسـين ،وصولـة عمر ،وحنكة خالد 
..إلى منبع الدوحة النبوية الزاهرة ،وسـليل الطاهرة 
..إلى سـيدي الرئيس الفدى صدام حسين حفظه الله 

ورعاه( ..
ـ بعد تجربة الحرس القومي سيئة الصيت ،ورد اسمه 
فـي كتاب )المنحرفون( إلى جانب الجالد ناظم كزار 
في مسـؤولية إحدى قطاعات الحرس التي أسـرفت 
في االعتـداء علـى المواطنين ، ومصـادرة الحريات 
،فأودع السـجن بعد انقالب 18 تشرين الثاني 1963 

..
ـ لـم يكن عضواً فـي القيادة القطريـة ، قبل انقالب 
17 تموز ، لكنه سـرعان ما قفز إلى هذا الموقع بعيد 
االنقالب ،ليشـكل مـع )طه الجزراوي( الذي سـبقه 
إليـه ثنائيـا يدعم المواقـف التي تصب فـي مصلحة 
)صـدام( ، لهـذا بقًي هذه المـدة الطويلة في منصبه 
، ولـم تطله ماكنة اإلعدامات التي حصدت العديد من 

)الرفاق ( ..
وألنه كان أداة طيعة ، حقق الطاغية العديد من مآربه 
من خالله ،ووصل به إلى أهدافه في إزاحة منافسـيه 
في الحزب ،وبسلوكه هذا مكن الطاغية وساعده في 
التمهيد لتسلطه وقفزه إلى الموقع األول في الحزب 
،وقبـل نهاية العـام 1969اصبح عضـوا في مجلس 
قيادة الثورة ،وكان من المتآمرين على رفيقه صالح 

مهدي عماش ،وطالب بإعدامه ..
ـ وفـي االجتمـاع التالـي كان هذا الثنائي متحمسـا 
لترشـيح صـدام ليكون نائبـا لرئيس مجلـس قيادة 
الثـورة ونائبا ألمين سـر القيـادة القطرية،وبفضل 
جهودهمـا المـؤازرة للبكـر ،ووقـوف عبـد الكريم 
عبد السـتار الشـيخلي معهمـا ،تبـوأ الطاغية صدام 
هـذا الموقع الذي كان يحلم بـه ، وبعد عودة عماش 
اسـتقبله في المطار صالح عمر العلي عضو مجلس 
قيـادة الثورة والقيادة القطرية ، وسـأله عماش عن 
المؤتمر فاندهش الرجل ،وطلب منه أن يشـرح له ما 
جـرى في غيابه ،وبعد سـماعه للحديث قال :أن هذه 
ليسـت مؤامرة عماش علـى الحزب والثـورة ،وإنما 
هي مؤامرة البكر وصدام على صالح مهدي عماش ، 
ليكون صدام نائبا للبكر ،وأكد لصالح بأنه سيكشـف 
ذلـك في اللقاء القادم ، وفعـال أثيرت مؤامرة عماش 
المزعومة بحضوره ،فقال البكر )ال ،ال ، إخوان، هذه 
القضيـة اتضحـت لنـا والمعلومات ضـد )أبو هدى(

عماش غير صحيحة ،وال حاجة لمناقشتها ( ..
وزير اً للزراعة :

فـي نهاية العـام 1969عين الـدوري وزيرا لإلصالح 
الزراعي ،ثم وزيـرا للزراعة واإلصـالح الزراعي بعد 
دمـج الوزارتين العـام 1972 ، وهـو )بطل(الحنطة 
المسـمومة التـي وزعـت علـى المناطـق الكرديـة 
في شـمال ،ومناطق الجنـوب ،وعلى مدينـة الثورة 
وتسببت في قتل وتشويه عدة أالف من فقراء العراق 
.. ـ كما أصبح رئيسـا للهيئة العليا لحملة االستزراع 
، فلـم يشـهد العـراق اسـتزراعا شـتوياً أو صيفياً ، 
ولـم يدب اإلصـالح الزراعي في األراضـي العراقية ، 
وانخفض اإلنتاج وتقلص إلى حدوده الدنيا ،وشهدت 
قـرى وأريـاف العـراق هجـرة جماعية مكثفـة إلى 
المدن، وهدر أموال الشعب على مشاريع مرتجلة في 
الدواية وسـواها ، ال سـيما مشـروع ري الدور الذي 
رفده باألموال ضخمة رغم فشـله ،وفي هذه الفترة 
أفهمـه صـدام أن عليـه أن يكون شـعبياً حتى يحبه 
الفالحـون .. ولكـي يكون شـعبياً ، فقد جلس داخل 
برميل الرافعة التي تعمـل لتنظيف المبازل ، وعبرت 
به فـوق المبزل ،مع صـورة تلفزيونية نـادرة لعزة 

وهو متكوم كأنه مجموعة من األوساخ .. 
قيادته للعمل الشعبي :

كانت المشـاريع التي تـم إنجازها بواسـطة اللجنة 
العليا للعمل الشعبي برئاسة عزت الدوري ،مشاريع 
ارتجالية فاشلة ، ولم تجن البالد شيئا منها ولم تأت 
الفائدة المرجوة من أنشـأها ،وهي كثيرة ،وأهدرت 
فيها أموال طائلة بالرغم من تسـمية العمل الشعبي 
المجاني التـي أطلقت عليها .. فالدواية والمغيشـي 
والخالصة والدور ، وهشاشـة التفكير الذي انطلقت 
منه ، من ذلك الحين بدا التشخيص الدقيق لشخصية 

رئيس اللجنة العليا للعمل الشعبي ، ومن وقتها صار 
حقـاًل تجـرب فيـه كل المشـاريع الخائبـة ،حتى أن 
رأس النظام في بغداد أدرك بالدليل القاطع أن رفيقه 

عـزة الدوري ال يضع يده على شـيء ، أال وينتاب ذلك 
الشـيء النقص واالنخفـاض والضمـور .. ووصفه 

طارق عزيز بأنه :)نصف مثقف( ..
وزيراً للداخلية : 

في تشـرين الثاني العام 1974عيـن وزيرا للداخلية ، 
واختير ليكون مبعوث السـلطة للتفاوض مع شهداء 
قبضة الهدى )الشيخ عارف البصري وصحبه األبرار 
( للتخلـي عن مبـادئ اإلسـالم الحركـي ، من خالل 
الظهور على شاشة التلفزيون والبراءة من انتمائهم 
لحـزب الدعـوة اإلسـالمية ، وفـي هذا اللقـاء علمه 
الشـيخ الشهيد البصري درسـاً في كيفية المحافظة 
علـى المبادئ وصـون األمانة ، قال لـه : )يا هذا : أن 
حكمتم علـًي باإلعدام ، ألني أدعو إلى اإلسـالم فهو 

شرف من الله لًي ،أزيدًك وضوحاً إن الله وفقني لحج 
بيته الحرام العام 1971 ، فدعوته وأنا متعلق بأستار 
الكعبة بان يرزقني الشـهادة ، وها أنا ذا أحصل على 
هـذا الشـرف ، وعلى يـد أرذل خلـق الله ،فـال يمكن 
التنـازل عنها .. إني أرفض أن أبيـع ديني لكم ، معاذ 
الله أن أبيع ديني للمجرمين ، ال أسـمح ألحد أن يرفع 

تاج الشهادة عن رأسي ،مقابل متاع الدنيا الزائلة ..
فخـرج )...........( الجبـان غضبانـاً ،ورجعـُت إلـى 
أخوتـي وحدثتهم عن المكيدة التافهة .. وهكذا خرج 

عزة الدوري خائباً مدحوراً ..
عزة .. وإعدام رفاقه :

ـ بعد انفراد الطاغية )صدام (بالسـلطة في 16 تموز 
1979)سـمي عزة نائبا لرئيس مجلـس قيادة الثورة 
( ، وبهذا الصدد )ينقل عن عدنان خير الله( انه سـأل 
ابـن عمتـه وزوج شـقيقته ،ذات يوم عن السـر في 
اختيار عزة الـدوري نائبا له ؟ فأجابه صدام ضاحكاً 

وساخراً اخترته ألنه صنم (. )عنز يعني( ..
وأول عمـل قام به هذا الصنم ، بعـد أن احتل منصبه 
الجديـد ، انـه تخلـى عن رفيـق دربه وابـن منطقته 
)محمـد محجوب الـدوري( وزيـر التربيـة ،وعضو 
مجلس قيادة الثورة ، وهو يسـاق إلى ساحة اإلعدام 
..وشـهد يوم الثامن من آب 1979 تجربة مخيفة في 
اسـتخدام الضد النوعي ، فقد دعًي إلى ساحة اإلعدام 
،أقربـاء المحكوميـن فـي الجيـش الشـعبي ،لتنفيذ 
الحكـم بأقاربهـم ،فالسـامرائي ينفذ حكـم اإلعدام 
بالسـامرائي ، والحمدانـي ينفذ اإلعـدام بالحمداني 
، وإذا لـم يكـن للمحكوم باإلعدام قريـب في الجيش 
الشـعبي ، يكلف أحد أعضاء منظمته الحزبية بتنفيذ 
حكـم اإلعدام بمسـئوله الحزبي ، ومـن ضمن الذين 
اشـرفوا على حفلـة اإلعدامات ، وشـاركوا فيها في 
إحدى سـاحات القصـر الجمهوري )عـزت الدوري( 
الـذي نفذ بتكليـف من الطاغية حكـم الموت بقريبه 
)محمد محجوب الدوري ( وانتقل خبر هذه الجريمة 
همسـاً بيـن الناس فـي تكريـت والـدور والمناطق 
القريبـة منهمـا ،وصاحـب ذلك موجة من السـخط 

واالستنكار الخفي ..
شخصية الدوري .. حقل للطرائف الساخرة :

)حكى صـدام كامل ،لعـدد من العراقييـن في عمان 
،وفـي هذا المجال ، أن عمه )صدام حسـين( دعا إلى 
اجتماع عاجل ، ليزف إليهم بشرى إلغاء قرار الحصار 
، بعـد أن أوهمه طـارق عزيز والصحـاف واالنباري 
بأن مجلـس األمن الدولي اتخذ قـراره ،ولم يبق غير 
إصـداره ، والتـأم االجتمـاع ، وكان )عـزة الدوري( 
يجلـس على يمين صدام كعادتـه ودق جرس الهاتف 
الخاص بصـدام ،وكان المتحدث علـى الطرف اآلخر 
نزار حمـدون الذي أبلغ صـدام أن مجلس األمن مدد 
قرار الحصار لشـهرين مقبليـن ، وصدرت عن صدام 
صرخـة مصحوبة بحرقـة وصاح : أتمـدد !!بصيغة 
االسـتفهام والتوكيد ،وفجأة قفز )عزة الدوري( من 
كرسـيه ، وانبطح على األرض مستسلماً )كما يقول 
صـدام كامل ( فنظـر إليه صدام باسـتغراب وقال له 
)شـبيك ولك( يعني ماذا حدث لك ؟( فرًد عزة الدوري 

)سـيدي ..أنـت صحـت أتمـدد( ، فضـج الحاضرون 
بالضحك( ..

ـ وبالرغـم من بالدته ومحدوديـة ثقافته فان صدام 
أغدق عليـه كثيرا مـن المواقع الحزبيـة والمناصب 
الرسـمية ،فهـو نائب رئيـس مجلس قيـادة الثورة ، 
ونائب أمين سـر القيـادة القطرية ، وعضـو القيادة 
القوميـة ، والفريـق أول ركـن ، ونائـب القائد العام 
للقوات المسلحة ، ورئيس المجلس الزراعي األعلى ، 
ورئيس المجلـس األعلى لمحو األمية ، ويرأس دائما 
الهيئة العامة لكل االنتخابات ، وعمليات اإلحصاء في 
العـراق ..ـ إن الطاغية يعرف حجم صاحبه وكفاءته 
،وقد قـال عنه في أحد االجتماعـات )أن الرفيق عزة 
ال يصلـح لعمل أو مهمة ، وأن أفضل مكان له هو في 

قضاء الدور وسط مزارعه وأغنامه ونسائه( ..
ـ ينقـل عباس محمد جاسـم )أبو وجدي(عضو فرع 
نينـوى للبعث ، في بدايـة الثمانينات قائـاُل )إن عزة 
الـدوري جـاء إلى الموصـل على رأس لجنـة تحقيق 
حزبيـة فـي تهـم موجهة ألحـد الرفاق فـي الفرع ، 
وكانت التقارير المرفوعة ضـد المتهم تحمل أرقاماً 
كثيرة في إدانته ، وبعـد اطالع الدوري عليها خاطب 
أعضـاء فرع نينوى )أيها الرفاق ال تقسـوا كثيرا في 
تقاريركم على رفاقكم من أبناء مدينة الموصل ، فان 
الرفيق الواحد هنا يعادل عشـرة رفاق من الناصرية( 
، وعندمـا نبهـه بعـض أعضاء الفـرع علـى أن )أبو 
وجدي( الجالس معهم هو من الناصرية ، لم يبال بما 

قالوا ولم يتراجع عما قال( ..
الحملة اإليمانية :

ـ شـارك الـدوري فـي العـام 1993 فـي "الحملـة 
اإليمانيـة" التي أطلقهـا صدام ، وكانـت لعزة نزعة 
صوفيـة شـديدة, أثـرت على سـلوكه فـي كثير من 
األحيـان ، ولـه عالقـة وطيدة مـع مشـايخ األكراد 
والعـرب الصوفيـة , وقـد تكـون تلـك العالقـات قد 
سـاعدت كثيـرا في بقـاءه حيـا وطليقاً هـذه المدة 
الطويلة ..إن هذا المجرم الملطخة يداه بدماء األبرياء 
،كثيـراً ما يؤم تكايا الدروشـة وضرب الدراويش في 
تكريت والدور وسـامراء ،ويسـاهم في االحتفاالت 
الدينية ،ليظهر بمظهر الناسك المتعبد لتضليل الناس 

،وتغطية جرائمه .. 
أمراضه :

من المؤكد أن الدوري مصاب بقرحة المعدة ، ويعاني 
من مـرض في القولـون ، وروماتيزم فـي العظام ، 
وسـرطان في الـدم ، إضافة إلـى الكآبـة واالكتئاب 
منذ فترة طويلة .. سـافر مرتين إلى النمسـا للعالج 
، بعدما أخذ سـرطان الدم يفتك به .. أثار وصوله إلى 
فينـا في المـرة الثانية عاصفة مـن االحتجاج قامت 
بـه بعض أطـراف المعارضـة العراقية ، واسـتجاب 
لها أحزاب نمسـاوية بعد أن عرفت حقيقته كمجرم 
حـرب ، ومشـارك لحاكـم بغـداد في جرائـم تتنافى 
مع حقوق اإلنسـان ، ويعاقب عليها القانون الدولي 
،وبعـد أن أحـس خطـورة الموقـف في النسـا هرب 
من المستشـفى قبل أن يسـتكمل عالجـه ، خوفاً أن 
يتعرض لالعتقـال حيث طلبت منظمة العفو الدولية 

محاكمتـه ،خصوصا انه أحد أبرز أفراد العصابة التي 
احتلت الكويت ، وارتكبت جرائم ضد اإلنسانية ..

محاولة اغتياله :
تصـدى المجاهديـن البطلين )عمار جـواد أبو الهيل 
الصالح( و)محمد صاحب صالح الموسوي( من أبناء 
مدينة الفهود الثائرة ، لهذا السفاك المجرم في مدينة 
كربالء المقدسـة إيذانـاً باالقتصاص منـه .. فجرت 
محاولـة اغتياله في 22 تشـرين الثاني 1998 عندما 
كان في زيارة إلى مدينة كربالء .. وجاء الكشـف عن 
هـذه المحاولة الخطيـرة من وكالة األنبـاء العراقية 
الرسـمية حيث قالت : إن عـزة إبراهيم الدوري نائب 
رئيـس مجلس قيـادة الثـورة نجـا أمـس االول من 
محاولة اغتيال فى كربالء )على بعد 100 كلم جنوب 
بغـداد( ، وأضافت الوكالة )نجـا منها ولم يصب بأي 
سـوء( ، وتابعـت الوكالـة )إن الحادث وقـع عندما 
وصل عـزت إبراهيم فـي السـاعة 10,30 من صباح 
األحد 22 تشـرين الثاني الى ضريح األمام الحسـين 
،وقبل أن يحضر احتفاال بذكرى ميالد األمام الحسين 
الذي يصادف أيضا يوم كربالء( ممثال للرئيس صدام 
حسـين .. وأضافت الوكالة )وإثناء ترجل النائب من 
السـيارة لمصافحة المسـتقبلين ، وبحضـور اعداد 
غفيرة من الجماهير التي تجمعت للمناسبة ، أطلقت 
على الموقع قنبلتان يدويتان( ، وتابع المصدر نفسه 
)وأدى الحـادث الـى إصابـة عـدد من رجـال حماية 
النائـب والحاضريـن وعدد مـن المواطنيـن بجروح 
.. ولم يشـر المصـدر إلى هوية المنفذيـن .. وأجرت 
األجهزة األمنية حملة اعتقاالت واسـعة بين الشباب 

الكربالئي ، وغيب الكثير منهم .. 
مهمات أخرى :

- كان المفاوض الرئيسـي مع الشيخ الكويتي، سعد 
العبد الله السـالم الصباح، لحل المشـاكل الحدودية، 
وجـرت تلك المفاوضـات برعاية الملـك فهد بن عبد 
العزيز آل سـعود، لكن المفوضات فشـلت ، وتوترت 
العالقـات ، لتنتهـي بغـزو صدام للكويـت ، في 2 آب 

 ..1990
ـ أنيـط له منصب النائب العام للقوات المسـلحة بعد 

احتالل الكويت ..
ـ كما أنيطت به قبيل دخول قوات االحتالل األمريكي 
إلى العراق في نيسـان العام 2003 القيادة العسكرية 

للمنطقة الشمالية .. 
جرائمه :

• أشرف على حملة اإلعدامات التي شنها النظام على 
أعضاء وقيادات الحزب الشيوعي العراقي ..

• المشـهور عن الوغد األصفر إن صـدام منحه رتبة 
فريـق أول ركـن ،رغم انـه مدني وهارب مـن تأدية 
الخدمة العسـكرية أصال ، نظير إخالصه في إفشـال 
محادثـات جـدة بيـن الكويـت والعـراق ، وسـحقه 
االنتفاضة الشعبية بعنف في جنوب العراق وشماله 
بعد حرب تحرير الكويت وتدمير المباني والمقدسات 

 ..
• جريمـة حلبجـة : لدى انـدالع حرب الخليـج العام 
1991 نقلـت عنه صحيفـة نيويورك تايمـز تحذيره 
لألكـراد من إثارة أي متاعب للحكم في بغداد ، مذكراً 
بالهجمـات الكيماوية على بلـدة حلبجة العام 1988 

التي تسببت في مقتل آالف األكراد ..
عزة ما بعد صدام :

ـ بعـد تنفيذ حكم اإلعدام بحق صـدام في 30 كانون 
األول العـام 2006 ، سـمي عـزة الدوري أميًنا لسـر 
القيـادة القطريـة والقوميـة، ثم ظهر انشـقاق في 
الحـزب ، بعد أن قرر الدوري فصـل 150 عضًوا على 
خلفية قرارهم عقد مؤتمر قطري في دمشـق ، دون 
موافقته ،بقيادة محمد يونس األحمد ،العضو السابق 

في القيادة القطرية ..
ـ نسب له اإلشراف على الكثير من العمليات المسلحة 

داخل العراق ..
ـ أسـس تنظيما إرهابيا تحت مسـمى القيادة العليا 

للجهاد والتحرير وأصبح قائد له ..
ـ ظهـر تسـجيل صوتي منسـوب إليه فـي 31 تموز 
العام 2010، أدلى فيه خطاباً بمناسبة انقالب 1968 
،دعـا فيه الى إسـقاط النظام الجديـد ،وإعادة البعث 

للسلطة ..
ـ تم بث تسـجيل مرئي يعزى له يوم 7 نيسـان العام 
2012 فـي ذكرى تأسـيس حزب البعـث ،هاجم فيه 
إيـران ،واتهمهـا بالتدخل في شـؤون العـراق ،وأكد 
أن حـرب حزب البعـث أصبحت ضد إيـران ونفوذها 
فـي العراق .. كما أكد أن حـزب البعث مع المعارضة 

السورية ..
ـ ظهر الدوري في تسـجيل مرئـي آخر يوم 5 كانون 
الثاني العام 2013، محاوالً استغالل تظاهرات االنبار 

ليدعو الى الحرب الطائفية ..
ـ كما ظهر في تسجيالت أخرى ، وساهم تنظيمه مع 

داعش في احتالل الموصل والمناطق األخرى .. 
ـ وذكر انه ورغد صدام حسـين وقيـادات من البعث 
أشرفوا على جريمة قاعدة سبايكر في مدينة تكريت 
التي تم فيها إبادت 1700 عسكري في القاعدة ، وهم 

عزل من السالح ..
مقتله :

أعلـن في يـوم الجمعة 17 نيسـان إن قوات الحشـد 
الشـعبي وأبناء عشـائر العلم التي تقاتـل إلى جانب 
القوات األمنية اسـتطاعوا تدميـر عجلتين وقتل من 
فيها ،وهـم 12 من عناصر داعش فـي منطقة جبال 
حمرين الممتدة بين محافظتي ديالى )شـمال شـرق 
بغـداد( وصالح الدين )شـمال( ،مضيفـاً أن من بين 
القتلى جثة تحمل مالمح الدوري،وأنه سـيتم فحص 

الجثة للتأكد من هويته..

كان أطوله���ا اعتقال���ه منذ العام 1963 إلى العام 1967.. تزوج عزة أربع مرات ، وله ولدين " 
احمد وإبراهيم " فيما يذكر عالء بش���ير في كتابه كنت طبيبا لصدام حس���ين إن عدد زوجات 
عزة خمسة زوجات .. وقد تزوجت ابنته )هوزان( من عدي بن صدام ، لكنها كانت زيجة غير 

ناجحة ..

ولد عزة إبراهيم الدوري الحربي في العام 1942 من وسط فالحي فقير في ناحية الدور، 
القريبة من تكريت،كان يشتغل مع والده في بيع الثلج في الصيف،وأحشاء الخراف والغنم 
)باجه( في الشتاء،ولم يتجاوز تحصيله العلمي الشهادة االبتدائية.. 
� انتسب إلى حزب البعث أوائل ستينيات القرن الماضي ، اعتقل عدة مرات، 



ط�وال م�ا يقرب م�ن ألف ع�ام بقي�ت أب�واب القاهرة 
الت�ي بناه�ا القائد الفاطم�ي، جوهر الصقلي، ش�اهدة 
عل�ى مراح�ل العنف�وان واالنكس�ار المص�ري، غير أّن 
العش�وائية والفوض�ى أخذت س�كنتا عل�ى مقربة من 
ه�ذه األبواب أو ما تبقى منه�ا، مّما يجعلها وفق خبراء 
اآلثار مهّددة باالندثار، بعدما تحّولت إلى منّصات للباعة 

المتجّولين..
قال�ت ري�م ياس�ين، الباحث�ة المتخّصص�ة ف�ي اآلثار 
إن  ل�”الع�رب”،  اإلس�امية والقبطي�ة، ف�ي حديثه�ا 
ألبواب القاه�رة قيمة تاريخية كبرى، فقد كانت تحمي 
عاصمة الخافة الفاطمية وما بعدها، لكنها تعاني اآلن 
قدرا من اإلهمال، ويس�تند أصح�اب الحرف ببضاعتهم 
إلى بع�ض جدرانها، دون اكت�راث بأهميتها التاريخية، 
وخال الس�نوات األخيرة تضّررت أبواب القاهرة كثيرا 
إلى درجة يمكن أن تهّدد بزوالها، ما لم تس�ارع الجهات 

المعنية بإنقاذها.
واس�تغربت ياس�ين، وهي أيضا مدّرسة مساعدة بكلية 
اآلث�ار بجامع�ة قن�اة الس�ويس، تجاه�ل المس�ؤولين 
الن�داءات المتتالي�ة م�ن الباحثي�ن المهتمي�ن باآلث�ار 
اإلس�امية لترميم تلك األبواب واالهتمام بها والتنسيق 

مع مس�ؤولي أحي�اء منطقة مص�ر القديم�ة، للتعامل 
مع الباع�ة المتجّولين المحيطين به�ا بهدف وضع حّد 

لتخريب تاريخ ال يقّدر بثمن.
يذكر أّن القائد جوهر الصقلي قّرر فور دخول الفاطميين 
مصر )ع�ام 969 للمياد المواف�ق 355 للهجرة( تأمين 
عاصم�ة الدولة الفاطمية فأحاطها بس�ور ضخم مزّود 
بثمانية أبواب، هي باب زويلة وباب الفرج في الجنوب، 
وباب الفتوح وباب النصر من الش�مال، وباب القراطين 
والبرقية في الشرق وباب سعادة والقنطرة في الغرب.

وعلى مدى التاريخ الاحق، تفّشت الفوضى في المكان، 
فل�م يب�ق من هذه األبواب س�وى ثاثة فق�ط، هي باب 
النص�ر وباب الفتوح وب�اب زويلة، والت�ي أعيد بناؤها 
بأم�ر م�ن األمير ب�در الجمالي في الفترة م�ن 480 إلى 
485 هجري، وقام ببنائه�ا ثاثة أخوة وفدوا إلى مصر 
من مدينة »أزاسا« بأرمينيا، وتولّى ك��ل واحد من��هم 

بناء باب من األبواب الث��اثة.
األس�اطير جعلت باب زويلة ملجأ ألحام الباحثات عن 

الزواج واإلنجاب
ويعد باب زويلة أش�هر هذه األب�واب، حيث جرى ذكره 
في التاريخ بأنه الباب الذي ش�نق عليه طومان باي آخر 

س�اطين المماليك، بع�د أن هزم في موقع�ة الريدانية 
عام 1517 للمياد، حيث أمر الس�لطان العثماني س�ليم 
األول بشنقه على باب زويلة، وتركت جثته معلقة لمدة 
ثاث�ة أيام، قبل أن يتّم دفنها في قبة الغوري، ليتّم بذلك 

اإلعان عن دخول الباد للحقبة العثمانية.
إعدام االنكس�ار هذا س�بقه بس�نوات طويلة إعدام آخر 
ال ي�زال يعتبر رم�زا مهما لانتصار، حيث ش�هد حادثة 
إعط�اء الس�لطان المملوكي س�يف الدين قط�ز أوامره 
بقط�ع رؤوس رس�ل التت�ار الذي�ن بع�ث به�م قائدهم 
هوالك�و تهدي�دا ومطالبة باالستس�ام، وذل�ك بعد ما 
لمس�ه من عجرف�ة وتهديد في تعامله�م، فما كان منه 
إال أن أم�ر بقطع رؤوس�هم وتعليقها عل�ى باب زويلة، 
قبل أن يقضي على أسطورتهم في موقعة عين جالوت. 
وبذلك س�ّطر واحدا من أهم انتص�ارات مصر خال تلك 

العهود.
وس�مي باب زويلة بهذا االس�م نس�بة إلى قبيلة زويلة، 
إح�دى قبائل المغ�رب العربي، التي حض�رت مع القائد 
جوهر الصقلي، وس�اهمت في بناء السور، ويعتبر من 
أجمل أبواب القاهرة، حيث يش�غل مساحة مربعة يبلغ 
طول كل ضلع فيها 25 مترا، وله برجان مقّوس�ان عند 

القاعدة تغلب عليهما االس�تدارة وممّر مس�قوف بقبة، 
لكن مع مرور الزمن اختفت معظم زخارفها.

كما يطلق على باب زويلة اس�م “بواب�ة المتولّي”، فقد 
ذك�رت بع�ض الرواي�ات التاريخية أن وال�ي مصر كان 
يجل�س على الب�اب في وقت محّدد للتع�ّرف على أحوال 
رعيت�ه وينصت لش�كاواهم، ف�ي حين تذك�ر أخرى أّن 
االس�م يعود إلى مس�ؤول يدعى “متولي الحسبة” كان 
يجلس بج�وار الباب أيضا لتحصيل رس�وم الدخول إلى 
القاهرة، ونس�ب القاهريون إليه كرامات عدة منها أنه 
يس�افر للصاة ف�ي الحرم المكي ثم يع�ود إلى القاهرة 

في اليوم نفسه.
وتقول الحكايات الش�عبية أنه نظ�را ألن الخليفة المعز 
لدين الله الفاطمي كان يستخدم باب زويلة ويهمل باب 
الف�رج المجاور له، فقد انتش�رت بين العاّمة أس�اطير 
عن ق�درات باب زويلة الخارقة، منه�ا أن من يدخل من 
الب�اب األول يكون مباركا، حت�ى أّن العاقر لو مّرت منه 
تنجب، والعانس تتزوج، وكانت النس�اء تربطن خيوطا 
في مسامير الباب أما في اإلنجاب، أما الباب الثاني فإّن 

من يدخله ال يفلح بل ينشغل في المجون والعبث..
وبن�ي باب الفت�وح ع�ام 1087 للمي�اد، وكان موقعه 

عندما أنش�أه جوهر الصقلي قريبا من رأس حارة )بين 
الس�يارج(، وعندما جدد بدر الجمال سور القاهرة أنشأ 
ب�اب النصر والفت�وح في موضعهم�ا الحالي وربطهما 
بسور يوصل بينهما بإحكام عبر طرق وسراديب بظهر 

السور وفي جوفه.
ويتكّون هذا الباب من برجين مس�تديرين يتوس�طهما 
المدخ�ل، وف�ي فتحتيهما حلية مكّونة من أس�طوانات 
صغي�رة، وه�ي نوع م�ن الزخ�ارف راج خ�ال الفترة 
الاحقة ف�ي تحلية دوائ�ر العقود، وفي أعل�ى المدخل 

تماثيل على هيئة كبش بقرنين.
ويتصل باب النص�ر بباب الفت�وح بطريقتين: إحداهما 
من فوق الس�ور، واألخرى من تحته، وهو ممّر معقود 
بإتق�ان، على جانبيه حج�رات بما يعطي فكرة واضحة 

عن نظام الحصون المصرية في ذلك الوقت.
أّم�ا ب�اب النصر فيتك�ّون م�ن برجين مربعين نقش�ت 
عليهما في الحجر أشكال تمثل بعض وسائل الحرب من 
سيوف وتروس، ويتوسط البرجين باب شاهق به فتحة 
في أع�اه، كان الجنود يس�تخدمونها في ص�ب المواد 
الكاوي�ة ف�وق رؤوس الغ�زاة وكّل من يح�اول اقتحام 

الباب عنوة.

تعتب�ر جزر باالو من أجمل مواق�ع الغوص في العالم، 
وتقع هذه الجزر في المحيط الهادئ على مسافة 800 
كلم من الس�احل الش�رقي للفلبين و 3200 كلم جنوب 
ج�زر الياب�ان. ويكفي الس�ياح االس�تعانة بتجهيزات 
سباحة “االس�نوركلينج” لاس�تمتاع بمشاهدة أروع 
األس�ماك وبمختل�ف األحج�ام في ه�ذه المس�تعمرة 
األلماني�ة الس�ابقة.وتعتمد جزر باالو ف�ي اقتصادها 
عل�ى الس�ياحة بالدرجة األول�ى؛ حيث يزوره�ا أعداد 
كبيرة من السياح سنوياً بفضل ما تزخر به من مناظر 
طبيعية س�احرة وش�عاب مرجانية رائعة. وتس�تقبل 
ه�ذه الجزر أفواجاً كبيرة من الس�ياح اليابانيين، الذين 
يرغبون في االستمتاع بالس�باحة في المحيط الهادئ 

بمياهه ذات اللون األزرق الداكن.
وعل�ى الرغ�م من ع�دم تمرس الس�ياح على س�باحة 
االسنوركلينغ، إال أن مدرب الغوص المرافق للمجموعة 
الس�ياحية طلب منهم الس�باحة مع التيار بكل بساطة 
وس�هولة، وظل هو في القارب، وطل�ب منهم التلويح 
ل�ه فق�ط، إذا ش�عر أحده�م بالتع�ب واإلجهاد.ونظراً 
ألن الس�ياح يسبحون فوق الش�عاب المرجانية خارج 
أرخبيل ب�االو، فإنهم لم يضيعوا مزي�داً من الوقت في 
األفكار المتعلقة بالتحرك إلى األمام بواسطة الزعانف 
ونظارات الغ�وص؛ حيث كانت المناظر تحت الماء في 

غاية الروعة والجمال.
شعاب مرجانية بديعة

وحيثم�ا يوجه الس�ياح أنظاره�م، فإنهم يش�اهدون 
الش�عاب المرجاني�ة ذات األل�وان البديعة واألس�ماك 
الملون�ة باألصف�ر واألبي�ض واألزرق، باإلضاف�ة إلى 

األسماك الكبيرة والصغيرة واألسماك الرفيعة للغاية.

وتكثر أسراب األسماك تحت الماء، بحيث يشعر الزوار 
ب�أن هذه اللحظة هي س�اعة الذروة، ويخي�ل إليهم أن 
هذه األسماك تعود إلى بيوتها ومنازلها بعد يوم العمل 
في البحر. وفجأة ظهر قرش الشعاب المرجانية باللون 

الرمادي وبطول مترين ونصف أمام السياح.
وقد تعرف السياح على أس�ماك القرش على الفور من 
خال ش�كل الطوربي�د والزعنف�ة الظهري�ة. وأوضح 
مدرب الغوص أن هذه األس�ماك تنتمي إلى نوع س�مك 
قرش الشعاب المرجانية الرمادي، والذي ينشط خال 

الليل. وأكد مدرب الغوص أنه ليس هناك داع للقلق.
ينصب اهتمام األسماك المفترسة على اصطياد أسماك 
المواري أو أس�ماك الجراح، وال تس�عى إل�ى مهاجمة 
السياح، بل إن احتمال إصابتهم بالبرق أصبح أعلى من 

التعرض لحادث بسبب أسماك القرش.
ولم يع�د التفكير يقتص�ر حالياً عل�ى كيفية الحصول 
على حس�اء زعان�ف القرش، ب�ل إنه يت�م حماية هذه 
األس�ماك المفترس�ة ف�ي جزر ب�االو من ع�ام 2009، 
باعتبارها صديق لإلنس�ان وتس�اعد ف�ي الحافظ على 

الت�وازن البيئي، وبالتالي ف�إن هذه المنطقة تعتبر أول 
محمية طبيعية ألسماك القرش في العالم وال تزال أكبر 
المحمي�ات، ولذلك يتعين على الس�ياح، الذين يرغبون 
في الغوص هن�ا، التعايش مع أس�ماك القرش.وهناك 
العدي�د م�ن الش�ركات الس�ياحية التي تق�وم بتنظيم 
جوالت الغوص واالس�نوركلينغ، وغالباً ما تكون هذه 
الج�والت من خال الس�باحة م�ع التي�ار؛ ألنها تكون 
مريح�ة للغاية، حيث يطفو الس�ياح على س�طح الماء 
ويشاهدوا المناظر البديعة في مياه المحيط ذات اللون 
األزرق الداكن. وبعد ذلك يتم تجميع الس�ياح بواس�طة 

القارب بعد السباحة لعدة مئات من األمتار.
أوقات عصيبة

وعل�ى الرغم من الموق�ع المنعزل لجزر ب�االو، إال أنه 
لم يمنع نش�وب معارك ضارية بي�ن القوات األمريكية 
والياباني�ة خ�ال الح�رب العالمي�ة الثاني�ة، وال تزال 
حطام الطائرات في المياه والبنادق القديمة في كهوف 
المرتفعات شاهداً على هذه األوقات العصيبة التي مرت 
على الجزيرة. وقد خضعت جزر باالو لس�يطرة الرايخ 
األلمان�ي لمدة 15 عاماً، بعد أن تم ش�راء المس�تعمرة 
في عام 1889 من إس�بانيا التي مزقتها الحرب األهلية 
بثم�ن زهيد، ولكن تم التخلي عنه�ا لليابانيين في عام 
1914 مع بداية الحرب العالمية األولى، وال يزال يعيش 
به�ا عدد قليل من األلم�ان. وباإلضافة إلى ذلك، ال يزال 
يقيم في مدينة كورور القنصل الفخري باعتباره ممثاً 
ع�ن برلين، ويعم�ل على رعاية الس�ياح األلمان، الذين 
يقصدون جزر باالو للراحة واالس�تجمام واالستمتاع 
بالس�باحة والغ�وص ومش�اهدة الش�عاب المرجانية 

البديعة.

حيدر آباد )الهند( - حيدر آباد مدينة تأسس�ت على قصة 
ح�ب بين األمير محم�د قلى وفتاة قروي�ة بالغة الجمال 
ه�ام األمي�ر بحبه�ا اس�مها بهاجماتي.. وف�ي موضع 
قريتها ش�يد األمير عند توليه العرش مدينة أطلق عليها 
بهاجناجار إرضاء لمحبوبته ثم س�رعان ما تحول اس�م 

المدينة إلى حيدر آباد.
وتش�تهر المدينة الي�وم بالم�ذاق الطي�ب ألرز البرياني 
بالتكنولوجي�ا  المش�هورة  آب�اد  س�يكندر  وتوأمته�ا 

والمعلومات.
ومن أبرز المعال�م الجديرة بالزيارة في حيدر آباد مدينة 
راموجي لإلنتاج السينمائي التي تقع على أطراف المدينة 
وتمتد على مساحة تقدر بألفي هكتار على سطح يابس 
ذي طبيع�ة مرتفع�ة، وبحيرات موزعة على مس�احات 

متفرقة وعدد من التال الجميلة .
والزائ�ر لحي�در آب�اد ال بد ل�ه من الم�رور بتش�ارمينار 
وه�و المس�جد ذو المن�ارات األربع وال�ذي يحيطه اآلن 
سوق يحمل نفس االس�م وتم تأسيسه من قبل مؤسس 
حيدر آباد ع�ام 1591 في مركز تخطيط المدينة األصلي 
ويتكون من أربع مآذن رش�يقة ترتفع إلى ارتفاع 48.7 

مترا فوق سطح األرض.
ويطل ش�ارمينار على أربع طرق رئيسية وكل كل مئذنة 
في�ه تتك�ون من أربع�ة طواب�ق ويفصل بي�ن كل طابق 
وآخر ش�رفة وبداخل كل واحدة نحو 149 س�لمة يمكن 
للزائر استخدامها للصعود إلى أعلى ليتمتع بمنظر خاب 

للمدينة.
ويقع المس�جد في الطرف الغربي من الس�قف المفتوح 

والج�زء المتبقي من الس�قف كان بمثابة محكمة خال 
فترات حكم قطب شاهي.

وم�ن بين المعالم الس�احرة التي تش�د الزائ�ر في حيدر 
آباد، قصر تش�او محل، الذي كان أحد مقرات حكم حيدر 
آب�اد عندم�ا كانت خاضعة لحك�م نظام المل�ك وقد بني 
هذا القص�ر على عدة مراحل وهو اآلن واحد من المباني 
التراثية ويضم أربعة قص�ور تجمع بين الطراز المغولي 
والط�راز األوروب�ي م�ع عدد م�ن القاعات الت�ي تحوي 

ممتلكات عائلة نظام الملك.
وقد تجذب�ك النهض�ة الصناعية والطبية ف�ي حيدر آباد 
لكنك لن تتذكر من ذلك ش�يئا بعد زيارتك لمتحف س�االر 

جون�ج الذي يأخذ الزائر في إبحار وس�ط مقتنيات 
وتحف أثرية من مختل�ف األماكن ليضم واحدة من 
أكب�ر المجموع�ات م�ن التحف في العالم وتش�مل 
الخ�زف الصيني كي�ة، والتماثيل الش�هيرة بما في 
ذل�ك محجبات ريبيكا ومارغريت وأحد الش�ياطين 
السبعة الرئيسيين، ومجموعة رائعة من الخناجر 

والتحف ولوحات فنية نادرة.
يبق�ى  س�حر مدين�ة حيدر آب�اد ال ح�دود له 

لك�ن ال يمكن أن تنس�ى معبدها الش�هير 
ومطبخه�ا المتنوع، فمعبد بيرال ماندير 

مش�يد من الرخ�ام األبيض يطفو على 

أف�ق المدينة، على كاال به�اد. ورغم موقع حيدر آباد في 
جنوب الهند، ياحظ أن مأكوالتها التقليدية تأثرت كثيرا 
بأس�اليب الطهي في شمال الهند والمأكوالت الفارسية، 
ويعد طبق البرياني أفضل مقدمة للتعرف إلى 

ت  ال ك�و حيدر آباد التقليدية.مأ

ابواب القاهرة شاهدة عىل حوادث االنتصار واالنكسار

جزر باالو.. جنة يف أحضان املحيط اهلادئ 

حيدر اآباد مدينة العجائب
قرص تشاو حمل من املعالـم التي تشد الزائر
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مدينة اخلليل 
تواجه حماوالت لتزييف تارخيها العريب

 
مح�اوالت تزييف تاريخ الح�رم اإلبراهيمي ال يمكن أن تمحو 

مامحه العربية اإلسامية
اعتداءات االس�تيطان اإلسرائيلي المتكررة على مدينة الخليل 
تؤك�د اس�تمرار سياس�ات إفراغه�ا م�ن أهلها الع�رب ومن 
عروبتها والس�عي إل�ى تهويدها في نهاية المط�اف. فمدينة 
الخليل الفلس�طينية ف�ي الضفة الغربية ال ت�زال الهدف األول 
لألطم�اع االس�تيطانية، كم�ا أن أول عمل اس�تيطاني تم في 
الضف�ة تمثل ف�ي إقامة نواة اس�تيطانية في كف�ار عصيون 
الموقع االستراتيجي على مشارف مدينة الخليل وفي السياق 
نفس�ه يمكن التأكي�د أن المخططات اإلس�رائيلية إزاء الحرم 
اإلبراهيمي ليس�ت أق�ل خطورة من المخطط�ات الصهيونية 

لتهويد األقصى المبارك.
تح�دق بالح�رم اإلبراهيم�ي مخاطر جمة ف�ي المقدمة منها 
مح�اوالت إس�رائيل تحويل الح�رم إلى كنيس يه�ودي خال 
الس�نوات القليل�ة القادمة، وبالع�ودة إلى محاول�ة توصيف 
الحرم اإلبراهيمي الشريف، يذكر بعض المؤرخين أنه يتكون 
من بناء ذي أربعة حيطان من الحجر المصقول، طوله ثمانون 
ذراعا وعرضه أربعون، وارتفاعه عش�رون، وثخانة الحيطان 
ذراع�ان، ويح�وي مقصورة ومحرابا في ع�رض البناء.  وفي 
المقص�ورة محاري�ب جميل�ة به�ا قب�ران رأس�اهما للقبلة، 
وكاهم�ا من الحج�ر المصق�ول بارتفاع قامة رج�ل واحد، 
األيمن هو قبر اسحق بن إبراهيم، واآلخر قبر زوجته وبينهما 
عش�رة أذرع، وأرض هذا المشهد وجدرانه مزينة بالسجاجيد 

القيمة والحصر المغربية التي تفوق الديباج حسنا.
وحين يخرج الس�ائر من المقصورة إلى وس�ط المشهد، يجد 
مش�هدين أم�ام القبل�ة، األيمن به قب�ر إبراهي�م الخليل وهو 
مشهد كبير، وفي داخله مشهد آخر ال يستطيع الزائر الطواف 
حوله، ولكن له أربع نوافذ ُيرى منها. أما المشهد الثاني الذي 
على يس�ار القبلة فيضم قبر سارة زوجة إبراهيم الخليل عليه 
الس�ام، وبي�ن القبري�ن ممر، وه�و كالدهليز وب�ه كثير من 
القناديل والمسارح، وبعد هذين المشهدين قبران متجاوران، 
األيمن هو قبر النبي يعقوب واأليسر هو قبر زوجته وبعدهما 
المنازل التي اتخذها إبراهيم لضيافة زائريه وبها س�تة قبور، 
وخارج المشهد منحدر وفيه قبر يوسف بن يعقوب، وهو من 

الحجر بنيت عليه قبة جميلة. 
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      محمد بنعزيز
 

حين توش�ك االنتخاب�ات، يخرج الحزب 
من س�باته ويس�تعيد صلته بتقلبات الحياة 
اليومية فُيعديه مخاضها. وبالمناس�بة ولد 
ح�زب جديد ف�ي المغ�رب. جري�دة واحدة 
فق�ط ذك�رت عل�ى صفحتها األول�ى، وفي 
زاوي�ة صغيرة، خبر االنش�قاق الذي حصل 
في االتح�اد االش�تراكي للقوات الش�عبية. 
من س�خرية التاريخ أنه عندما انش�ق حزب 
“النهض�ة والفضيل�ة” ع�ن ح�زب العدال�ة 
والتنمية، هنأ زعيم االتحاد االشتراكي زعيم 
اإلس�اميين: مب�روك الزي�ادة )المول�ود(. 

يستحق تهنئة اآلن. كما تدين تدان. 
لدينا إذن ُحزيِّب اش�تراكي جديد. شعبّية 
اليس�ار تتراج�ع وأحزاب�ه تتكاث�ر. يعان�ي 
الرفاق م�ن فائض الزعم�اء. تاريخ االتحاد 
ه�و تاري�خ انش�قاقات من�ذ 1975. يق�ول 
الس�اخرون إن االتح�اد االش�تراكي ح�زب 
ولود. ويزعم المتفلس�فون أن االنشقاقات 
دليل على انطباق النظرية االنقس�امية على 

المجتمع المغربي.
مر زم�ن كان يمكن لخبر االنش�قاق أن 
يكون على صفح�ات كل الجرائد مع عنوان 
بالبنط العريض. حين يسمع المغربي كلمة 
حزب يفكر في االتحاد االشتراكي. للتقصي، 
س�ألت ماحظا مطلعاً: كيف هو حال حزب 
االتح�اد م�ن الداخل؟ أجاب وه�و يفكر في 
رواية “اللجنة” لصن�ع الله إبراهيم: الحزب 
اآلن يأكل نفس�ه في الصراع حول األجهزة 
والمكاتب. في داخل الحزب يأكلون ما تبقى 

من ارث ما تركه األولون.
محدثي من ذوي القربى، مناضل اتحادي 
حزي�ن. وإذا قال األحباب ه�ذا الكام فماذا 
س�يقول الخصوم؟  يضي�ف محدثي مركبا 
صورة متكاملة: الحزب اآلن حافلة مهترئة. 
أداة عتيق�ة وبالية، ل�م تخضع للصيانة منذ 
1996، تاري�خ الموافق�ة على آخر دس�تور 
في عهد الراحل الحس�ن الثاني. ال تستطيع 
الحافل�ة مس�ايرة الط�رق المس�تجدة. ل�ذا 
ين�زل منها ال�ركاب الذين يحترم�ون الزمن 
ويحتاج�ون اليه، بينما يصي�ح بائع التذاكر 
بحثا عن راكبين ج�دد كيفما كانوا. من هم 
الراكب�ون الجدد؟ األعي�ان وأحفادهم، وقد 
صار لهم اس�م عصري “رجال األعمال”. ما 
البنية التنظيمية التي تناسب أحزاب األعيان 

– رجال األعمال؟ بنية موسمية.
ما الفروق بين األحزاب المغربية؟ 

الفرق األول تنظيمي. وفيه نجد نموذجين 
تنظيميين. نم�وذج ذو بنية س�تالينية: يتم 
تش�كيل خايا مكتب الفرع. تشكل الفروع 
المكات�ب اإلقليمية. وتش�كل ه�ذه المكتب 
الجهوي. حاليا في المغرب ستة عشر جهة. 
غالبا يكون للحزب ست عشرة مكتبا جهويا 
تنتخب المؤتِمرين. وفي المؤتمر – يفترض 
أنه س�يد نفس�ه وهو أعلى هيئة تقريرية - 
يجري انتخاب لجن�ة مركزية تقوم بدورها 
بانتخاب المكتب السياس�ي. وه�ذا ينتخب 
زعي�م الحزب. وينطبق ه�ذا التوصيف على 
ثاث�ة أح�زاب ه�ي االس�تقال، واالتح�اد 

واالشتراكي، والعدالة والتنمية. 
الّش�كل التنظيمي الثاني عبارة عن بنية 

موس�مية تنطب�ق على ج�ل األح�زاب التي 
توص�ف بأنه�ا يمينية وإدارية، أي ش�كلتها 
وزارة الداخلي�ة وأرضعتها طوي�ا. أحزاب 
ُخلق�ت لتعي�ش في الحكوم�ة وال تعرف ما 
معن�ى المعارض�ة. ُتس�ّير م�ن خارجها لذا 
فمؤتمراتها ش�كلية. أش�به بموس�م ينعقد 
ر - يقرر الزعي�م )كما الحال في  حي�ن يصفِّ
حزب “الحركة الش�عبية”(. ن�ادرا ما تكون 
له�ا مق�رات، وحي�ن تتوف�ر تك�ون مغلقة 
أغلب الوق�ت. هكذا يضطر الح�زب للتكيف 
م�ع البيئة التقليدية التي يري�د التأثير فيها. 
يتش�به الح�زب بالقبيلة وزعيمه بالش�يخ. 
يقول قيادي حزبي يميني – قَبلي بأن وجود 
لد مشاكل.  مقر مفتوح سيخلق نقاشات ويوِّ
فحي�ن ال يكون للمناضلين من يتش�اجرون 
معه، سيتش�اجرون م�ع زعيمه�م أو فيما 
تجمع�ات  أو  أحزاب/قبائ�ل  ه�ذه  بينه�م. 
للبيروقراطي�ة العلي�ا ف�ي اإلدارة. أح�زاب 
يتيم�ة اآلن، وق�د عرفت مجده�ا االنتخابي 
ف�ي عه�د وزي�ر الداخلي�ة األس�بق إدريس 
البص�ري 1999-1974.   في هذه األحزاب، 
يت�م اختيار الزعي�م بالتصفي�ق والزغاريد. 
فالحزب عصري ومحت�واه تقليدي. ومن ال 
يزغ�ردون ُيط�َردون. وبعد مدة يؤسس�ون 
مقاول�ة صغي�رة اس�مها ح�زب. بع�د ذلك 
تندلع المعارك بين المنس�حبين فيتضح أن 
االنسحابات لم تتأسس على خط فكري، بل 
هي صراع مصالح يجري تغليفه بش�كاوي 
الديمقراطي�ة  وغي�اب  “الكولس�ة”  م�ن 
الداخلية.   الفرق الثاني يخص كمية الوثائق 
لدى كل حزب. فألحزاب اليسار كمية كبيرة 

من الوثائق واألرضيات والبيانات والباغات 
المحررة ف�ي المقاهي.. بينما لدى األحزاب 
“اليمينية/القبلية” قليل من األوراق والكثير 

من المقاعد في البلديات والبرلمان. 
الف�رق الثال�ث يخ�ص الديباج�ة. فلكل 
حزب ديباجته، في حي�ن تتفق كل األحزاب 
الممثلة في البرلمان بص�دد الِدين والملكية 
والصحراء. الدين هو اإلس�ام، دين الدولة، 
والصح�راء مغربية، والملك هو المرجع. لم 
يطالب ح�زب واحد بنزع صاحي�ات الملك 
أثناء تحرير دس�تور 2011. تصنف األحزاب 
بأنه�ا يمينية ويس�ارية وإس�امية ونصف 
علمانية. لكن في هذه المواضيع الثاثة تبدو 
متش�ابهة. إذا كانت جل األحزاب متشابهة، 

فلماذا تتزايد الدكاكين السياسية؟ 
يقول الشاعر أحمد مطر: 

أكَثُر األشياِء في َبلَدِتن�ا
األح�زاب
والَفْق�ر

وحاالت الّط�اِق .
في المغرب ستة وثاثون حزبا. والرقم 
36 يعن�ي الجن�ون ف�ي المغ�رب ألنه اس�م 
جن�اح ف�ي مستش�فى مخص�ص للمرضى 
النفس�يين. لم يع�رف المغرب ق�ط الحزب 
درس  ال�ذي  الثان�ي  الحس�ن  ألن  الوحي�د 
الحقوق في فرنسا كان حريصا على مظهره 
الديمقراطي، وألن المل�ك يعرف أن التحكم 
في ح�زب واحد أصع�ب من إدارة عش�رين 
حزبا. واألس�وأ أنه ف�ي المغرب فكل تنظيم 
يتصرف كح�زب. اتحادات مهني�ة تتصرف 
كأح�زاب. رئيس جامعة كرة القدم يتصرف 

كح�زب. كل جريدة تتصرف كحزب، واآلراء 
عل�ى صفحاته�ا أكث�ر م�ن األخب�ار. اتحاد 
الكتاب حزب يتشقق كل خمس سنوات.كل 
هذه األحزاب ع�بء على الديمقراطية. على 
الحزب تناول حبوب منع الحمل للتوقف عن 
التكاث�ر. في انتظار ذل�ك يترتب ما يلي على 

االنشقاقات:
فسيفس�ائية  سياس�ية  خريط�ة  أوال 
وزعام�ات فردي�ة تغامر باالنش�قاق تجعل 
التحالف�ات الحكومي�ة بحاجة ماس�ة لعدد 
الوزاري�ة. لتش�كيل  المناص�ب  كبي�ر م�ن 
التحالفات، تطول المفاوضات حتى تتعفن.  
يج�ري الحديث عن تعديل وزاري هذه األيام 
وتتحدث الصحف عن مفاوضات وحرب في 
بعض األحزاب بين المرش�حين لاس�تيزار. 
كي�ف تج�ري المفاوض�ات؟ قطع�ة قطعة 
ولي�س بالجمل�ة. حي�ن يس�ود منطق “خذ 
وهات” تنحط السياس�ة بمعناها األخاقي 
الق�رار  يبق�ى  ثاني�ا  مقايض�ة.  وتصي�ر 
السياس�ي وهندس�ة مس�تقبل المغرب بيد 
اللوبي�ات األمنية واالقتصادية. ثالثا تنافس 
مدمر يخلق قوى سياسية منهكة لن تحصل 
على الس�لطة. أصبحت األحزاب في موقف 

دفاعي، لذا خفضت من سقف مطالبها.   
النتيج�ة هي أن ص�ورة الش�أن العام ال 
تشجع على االنخراط فيه. وهذا ما يفسر أن 
التسجيل في اللوائح االنتخابية مفتوح لمدة 
طويلة والش�عب غير متحمس ليصير زبونا 
لألحزاب. وإذا س�ألت مقاطعا: لماذا يصلح 
الحزب اليوم؟ يجيب: للفوز في االنتخابات.   
يعك�س انحطاط الظاه�رة الحزبية - وهي 

ظاهرة ال تس�تقيم الديمقراطي�ة بدونها – 
أزمة الطبقة الوسطى. الحل؟ إعادة تشكيل 
المشهد الحزبي عبر عمليات اندماج أحزاب 
متقارب�ة إيديولوجي�اً. أي�ن س�يجري هذا؟ 
ف�ي األح�ام، ألن وزارة الداخلي�ة تخت�ار 
نم�ط االقت�راع ول�ن ترف�ع نس�بة العتب�ة 
لتضطر األح�زاب لتتكتل فتقوى ضد وزارة 

الداخلية.  
ه�ذه ه�ي الوقائع وهي تترك أث�راً، إذ ال 
يمكن للمرء إال أن يش�عر بح�زن عميق عن 
كل هذه الطاقة الت�ي ُتهدر في معارك حول 

زعامة األحزاب قبيل كل انتخابات. 
وبينم�ا أنه�ي ه�ذا المقال ع�ن الحزب 
المنشق نش�رت الجرائد خبرا جديدا: حركة 
تصحيحي�ة ُتخّي�ر زعي�م ح�زب “الحرك�ة 
الش�عبية” بْين الحوار أو االنشقاق. ثم خبر 
آخ�ر: نف�ى إدري�س لْش�َكر، زعي�م االتحاد 
االشتراكي للقوات الشعبية، أن يكون الملك 
محمد الس�ادس قد اس�تقبل زعماء أحزاب 
المعارض�ة البرلمانية. بعد أربع وعش�رين 
س�اعة نش�ر الدي�وان الملك�ي باغ�ا أعلن 
في�ه أنه بطلب م�ن أح�زاب المعارضة عقد 
معهم ثاثة أعضاء من الديوان الملكي لقاء 
لمناقشة وضعية العاقات بين المؤسسات، 
وخصوصا المعارضة بالبرلمان والحكومة، 
وتحديدا رئيس�ها عبد اإلل�ه بنكيران. طلبوا 
أن يصغ�ي القص�ر لش�كاويهم ض�د رئيس 
الوزراء اإلسامي الذي تزداد شعبيته بفضل 
المطر وتراجع أسعار النفط. إنه الخوف من 
االنتخاب�ات القادمة. لم نص�ل قط إلى هذه 

الدرجة من انحطاط الظاهرة الحزبية.

املغرب: انحطاط الظاهرة احلزبية

           جون جابر

مث��ل حم��ات املقاطعة ال�صابقة التي قادها الطلبة �ص��د �صركات التبغ وامل�صارف التي لديها عمليات يف جن��وب اإفريقيا، فاإن احلملة العاملية 
لتعري��ة الوقود الأحفوري والتحول عنه بداأت اأ�صواتها يف الظهور. مع دعم رفيع امل�صتوى من �صحيفة “اجلارديان” وح�صار بع�ض الطاب 
اإدارة اجلامع��ة يف هارف��ارد هذا الأ�صبوع، يريد اأن�صار هذه احلملة تعطيل �صركات النفط والغاز يف العامل من خال �صربها يف املكان املوجع 
نها من النجاح. حتى اأن�صار احلملة  كِّ َ تقنة، تعترب متناق�صة وغري عملية للغاية على نحو ل يمُ - وهو مواردها املالية.احلركة مبثابة متثيلية ممُ
يعرتف��ون باأنه��م لي�صوا جادي��ن متامًا - فر�صهم لإغاق “اإك�ص��ون موبيل” اأو “رويال دات���ض �صل” �صفر تقريب��ًا، واأ�صواوؤهم هم اأنف�صهم 

�صتنطفئ يف حال فعلوا ذلك. اإنها حملة �صيا�صية مغلفة باإطار مايل، من اأجل قوانني بيئية وفر�ض �صرائب على الكربون.

محلة لتعطيل رشكات النفط والغاز العاملية

م�ن  بالقل�ق  يش�عرون  ال  المؤي�دون 
تناقض�ات مطالبه�م. عندم�ا تحدث�ت إلى 
بي�ل ماكيبين، مؤس�س الحرك�ة، على خط 
االعتصام في جامعة هارفارد هذا األسبوع، 
كان س�عيداً ب�أن “الحركة تنطل�ق بطريقة 
ُمش�ّجعة” عل�ى الرغم من رف�ض جامعته 
االمتثال. باستثناء قلة النوم، بعد أن أمضى 
ليل�ة واحدة “ف�ي كيس للن�وم تحت بعض 

الشجيرات”، فقد كان يشعر بنشاط كبير.
وينبغي له ذلك. فأي حملة تحقق مثل هذا 
التأثي�ر رغم افتقاره�ا الواضح إلى المنطق 
تس�تحق االحت�رام على مض�ض. وحقيقة 
أن المؤسس�ات الخيرية، مثل مؤسس�ة آل 
جيتس وويلكوم ترست - األهداف الرئيسية 
لحملة صحيف�ة “الجارديان” - تواجه اآلن 
انتقادات علنية بدون س�بب ُمقنع، إنما هي 
تكري�م لق�وة الفكرة، حت�ى إن كانت فكرة 

مسلوقة وفجة.
جع�ل  مث�ا،   - تركي�زاً  أكث�ر  حمل�ة 
المس�اهمين يبيعون األس�هم في ش�ركات 
مناجم الفحم وش�ركات ح�رق الفحم التي 
ُتنتج انبعاثات غاز الدفيئة األكثر - ستكون 
معقول�ة أكث�ر وم�ن المرج�ح أن تنج�ح. 
لكن حس�ب الوضع الحال�ي، نصيحتي ألي 
مؤسس�ة تجد نفس�ها هدفاً لحملة س�حب 
االس�تثمارات، ه�ي التص�رف مث�ل حاملي 
اللوح�ات اإلعاني�ة: القي�ام بلفت�ة رمزية 

كبيرة والمتابعة كالمعتاد.
بدون ش�ك ذكر ماكيبي�ن نقطة خطيرة 
ف�ي مقالت�ه األصلية ف�ي مجل�ة “رولينج 
ستون” في عام 2012، التي أطلقت الحملة. 

قال “إن الش�ركات والبلدان الُمنتجة للنفط 
تحتفظ باحتياطي�ات يبلغ حجمها أضعاف 
الحج�م الذي ُيمك�ن أن ُيس�تخدم للكهرباء 
والغاز بدون رفع درجة حرارة األرض أكثر 
من درجتين - وه�و ارتفاع حدده عديد من 

العلماء كحد آمن”.
إذا كنت تؤمن باآلثار الكارثية المحتملة 
من ظاه�رة االحتباس الح�راري، كما أفعل 
أنا، فهذه فكرة واقعي�ة. وهي تنطوي على 
أن المس�اهمين يح�ددون قيم�ة ش�ركات 
الطاقة بن�اء على االحتياطي�ات التي إذا تم 
اس�تخدامها بالكامل يمكن أن ُتسّبب دماراً 
مناخي�اً. الفج�وة بي�ن التقييم�ات المالية 
والرفاهي�ة المجتمعي�ة أدت إل�ى تحذيرات 
ب�أن أصول الطاق�ة “عالقة” ألن�ه ال يمكن 

استخدامها فعلياً.
لك�ن ماكيبي�ن ينطلق من ه�ذه الفكرة 
“إن  تق�ول  الت�ي  النتيج�ة  إل�ى  ويقف�ز 
المساهمين ينبغي لهم سحب استثماراتهم 
والغ�از”.  النف�ط  ش�ركات  م�ن  بالكام�ل 
ب�دأت الحركة بفضح المؤسس�ات الخيرية 
ومؤسس�ات األوقاف، على أمل إنتاج تأثير 
ُمضاعف وتحويل ش�ركات إنتاج النفط إلى 
“أس�هم الخطيئة”، على نحو يشبه شركات 
التب�غ. يق�ول “نح�ن ال نأم�ل ف�ي إف�اس 
ش�ركة إكسون، لكننا نعمل على إفاس تلك 

الشركات سياسياً”.
اس�تهداف ش�ركات النفط الكبرى بهذه 
الطريق�ة ُيعتب�ر ضّيقا فوق الحد وواس�عا 
ف�وق الحد ف�ي الوقت نفس�ه. ضّي�ق فوق 
الح�د، ألنه ال يوج�د منطق في إلق�اء اللوم 

على شركات إنتاج المواد الخام للطاقة بدالً 
من الشركات واألشخاص الذين يستهلكون 
الطاقة. لماذا ينبغي أن تكون شركة أكسون 
هدف�اً لس�حب االس�تثمارات منه�ا، بينم�ا 
تنجو ش�ركات أخ�رى مث�ل أبل الت�ي تدير 
مراك�ز خوادم تمتص الطاقة وتنتج مايين 

األجهزة اإللكترونية؟
الحمل�ة مليئ�ة بالتناقض�ات. صحيف�ة 
“الجاردي�ان” مدعومة ب� 650 مليون جنيه 
من مؤسس�ة أوقاف مرتبط�ة بالنفط، من 
حصتها الس�ابقة في مجل�ة “أوتوتريدر”. 
لقد منح صندوق روكفلربراذرز األمريكي، 
الذي يدع�م تنوي�ع االس�تثمارات، ماالً من 
ثروة نفطية. وأرباح األس�هم من ش�ركات 
النفط والغاز تدعم مؤسسة أوقاف جامعة 
هارفارد التي تبل�غ قيمتها 36 مليار دوالر، 

التي ساعدت على تعليم المتظاهرين.
ُيس�مح للجميع بقليل م�ن النفاق، لكن 
الصعوبة أعم�ق من ذلك. جامع�ة هارفارد 
-كم�ا ذك�ر رئيس�ها، درو فوس�ت- تعتمد 
“اعتماداً واس�ع النطاق” على طاقة الوقود 
األحف�وري لتدفئة وإن�ارة المباني، وتزويد 
وس�ائل النق�ل بالوق�ود، وتش�غيل أجهزة 
الكمبيوتر. لكن النشطاء سيكونون قانعين، 
إذا باعت أس�همها في ش�ركات الطاقة مع 
االس�تمرار في اس�تخدام منتجاتها. هذا ال 

يبدو منطقياً.
المش�كلة الثاني�ة هي االتس�اع. الحملة 
ض�د قط�اع ذي قيمة س�وقية بلغ�ت نحو 
أربع�ة تريليون�ات دوالر ف�ي ع�ام 2013، 
حس�ب “برنام�ج األص�ول العالق�ة” ف�ي 

جامعة أكس�فورد. التدفق النق�دي في هذا 
القط�اع يدعم عدي�دا من صنادي�ق التقاعد 
والمؤسس�ات الخيري�ة: عملي�ة اس�تحواذ 
“ش�ل” المق�ررة عل�ى مجموع�ة ب�ي جي 
تعني أن المجموعة المكونة من الش�ركتين 
ستدفع 9 في المائة من أرباح أسهم مؤشر 

فاينانشيال تايمز 100.
وحت�ى إذا س�حبت بع�ض المؤسس�ات 
الخيرية استثماراتها، هذا من شأنه أن يكون 
بمثابة قطرة في دلو، يمكن ملؤه بس�هولة 
من ِقبل المساهمين األقل اهتماما بالحمات 
واألقل وعياً اجتماعياً. المؤسسات الخيرية 
ُيمكن أن ُتحقق مزيدا من خال بيع األسهم 
ف�ي الش�ركات المس�ؤولة ع�ن االنبعاثات 
األكثر، مثل ش�ركات إنتاج الفحم. لكن هذا 
قط�اع أصغر، وأصب�ح في األص�ل ضعيفاً 

بسبب صعود الغاز الصخري.
م�ن الناحية العملية، النش�طاء يهتمون 
بتحقي�ق تأثي�ر سياس�ي واس�ع أكث�ر من 
اهتمامهم بتحقي�ق تأثير مالي عميق. إنهم 
يرغبون في تشويه سمعة القطاع بالكامل 
إلجبار الحكومات على س�ّن القوانين. لكن 
لماذا ينبغي أن تس�تمع أي مؤسسة خيرية 
إل�ى احتجاج ال يؤخذ على محم�ل الِجد من 

ِقبل الُمتظاهرين أنفسهم؟
لق�د باع صندوق روكفلرب�راذرز معظم 
استثماراته في الفحم العام الماضي، متعهداً 
بإيجاد “اس�تراتيجية مناسبة من أجل مزيد 
من تنويع االس�تثمارات عل�ى مدى األعوام 
القليلة المقبل�ة”. بالتال�ي ماكيبين يحتاج 

إلى حجة أفضل إذا أراد تسريع األمور.
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باألرقام.. نيامر يعيش حالة مميزة يتفوق هبا عىل نفسه

اإلحتاد الياباين يطرح تذاكر مباراته امام العراق
يف االسواق

أكدَّ نادي برش�لونة اإلس�باني لكرة 
القدم، تفوقه عىل ُمنافس�ه باريس 
س�ان جريم�ان الفرن�ي، يف رب�ع 
نهائ�ي دوري ابط�ال أوروبا، وذلك 
بتحقيق الفوز عليه إياباً يف الكامب 
س�جلهما  نظيف�ن  بهدف�ن  ن�و 

الربازييل نيمار دا سيلفا .
ويب�دو أنَّ الالع�ب الربازي�يل الدويل 
يعيش هذا املوس�م حالًة استثنائية 
م�ع الن�ادي الكاتلون�ي ُيب�دع فيها 
بص�ورة واضحة حيث س�جل أمام 
الن�ادي الفرني هدف�ه ال� 30 هذا 

املوسم.
وتفوق نيمار دا سيلفا عىل النسخة 
الس�ابقة ل�ه يف املوس�م املايض مع 
تات�ا مارتينو حيث س�جل يف كامل 
املوس�م املايض 15 هدفاً مع الفريق 
الكاتلوني بواق�ع 9 أهداف يف الليغا 
، 4 يف دوري أبط�ال أوروب�ا ، 1 يف 
كأس املل�ك ومثله يف كأس الس�وبر 

اإلسباني.
فيما يظه�ر أنَّ الربازييل يعيش هذا 
املوس�م تفوق�اً عىل ال�ذات قبل كل 
يشء بتس�جيله ل�� 30 هدف بواقع 
18 ه�دف يف الليج�ا أي ضع�ف م�ا 
س�جله املوس�م املايض يف املسابقة 
وبال شك هي قابلة للزيادة مع بقاء 
سبع جوالت يف البطولة اإلسبانية .

�ا تفاصي�ل أه�داف نيم�ار ه�ذا  أمَّ
املوسم فهي 18 هدف يف الليجا كما 
سلف ، إضافًة ل� 6 أهداف يف دوري 

األبطال ومثلها يف كأس امللك .
وب�ات نيم�ار بثنائيت�ه أمام س�ان 
جريمان خامس الع�ب برازييل عرب 
تاريخ املس�ابقة األوروبي�ة يتمكن 
م�ن تس�جيل ثنائي�ة يف ال�دور ربع 
النهائ�ي بع�د ريفال�دو، رونال�دو، 

كاكا، وإيدو.

اكد املدير االداري للمنتخب الوطني بكرة 
القد باس�ل كوركيس بان مباراة املنتخب 
الوطني امام نظريه الياباني بات اجراءها 
امر مؤكد يف العاصمة طوكيوا,مش�رياً يف 
الوق�ت ذات�ه اىل ان االنباء الت�ي تتناقلها 
بع�ض وس�ائل االع�الم عىل ع�دم تأكيد 
موعد املباراة هي مجرد ش�ائعات ال دقة 
لها.وقال املدير االداري للمنتخب الوطني 
بكرة القدم باسل كوركيس: ان":توصلنا 

م�ع الجانب الياباني خ�الل املدة املاضية 
لالتف�اق عىل االم�ور التي تتعل�ق بواقع 
اقام�ة الق�اء الك�وري كاف�ة حي�ث من 
املؤمل ان تجرى املب�اراة يف الحادي عرش 
من شهر حزيران املقبل قبل خمسة ايام 
من الس�فر ملواجهة املنتخب االندونيي 
يف اوىل مبارياتنا يف التصفيات االس�يوية.

املخاطب�ات  جان�ب  "اىل  ان  واض�اف 
الرس�مية التي تؤك�د اجراء املب�اراة بن 
الياباني  العراق�ي ونظ�ريه  االتحادي�ن 
ف�أن االخ�ري ق�د تم طب�ع تذاك�ر دخول 

املباراة وسيتم خالل املدة املقبلة طرحها 
لالس�واق القتنائه�ا من قب�ل الجماهري 
املباراة".واوض�ح  الراغب�ة يف مش�اهدة 
ان" املدير الفن�ي للمنتخب الوطني اكرم 
احم�د س�لمان اعرب ع�ن ارتي�اح كبري 
ملواجهة اليابان الذي يعد واحد من افضل 
املنتخبات عىل مس�توى الق�ارة الصفراء 
ومواجهت�ه بغ�ض النظ�ر ع�ن النتيجة 
س�يكون عام�ل ايجابي عىل املس�توين 
رشي�ط  ق�ص  قب�ل  والبدن�ي  النف�ي 

املشاركة يف التصفيات االسيوية".

حممد قابل: إحتاد الكرة عاجز
عن اسرتداد حقوقي

اكد العب امانة بغداد محمد قابل بان اتحاد الكرة غري قادر 
عىل الدفاع عن حقوق الالعبن املالية بالرغم من انش�ائها 
لجان متخصصة لف�ض النزاعات ب�ن الالعبن واملدربن 
م�ن جانب والهيئ�ات االدارية م�ن جانب اخر, مش�رياً يف 
الوق�ت ذات�ه اىل ان لجن�ة ش�ؤون الالعب�ن ال يمكنها ان 
تجرب االندية عىل سداد املبالغ املالية املتبقية بعهدة ادارات 
االندية وهناك العديد من الحاالت التي ذهبت ادراج الرياح 
دون وجود اي حل حتى االن.وقال العب امانة بغداد محمد 

بحقوق�ي املالية التي قابل: ان"نادي كربالء الزالت لم تويف 

تبلغ اكثر من تس�عون مليون دينار عراقي مبيناً يف الوقت 
ذات�ه اىل ان ادارة الحايل ماطل�ت كثريا بهذا الخصوص من 
اجل ان افقد االمل بالحصول عىل حقوقي الرشعية ,ولكن 
برصاح�ة ال اعتق�د ان االدارة الحالي�ة س�تفي بوعوده�ا 
العدي�دة التي تحدث�وا عنها يف كل م�رة افتحها باملوضوع 
".واض�اف ان" برصاحة اتحاد الك�رة ال يقوى عىل الدفاع 
عن حق�وق الالعبن وضمان عدم اه�دار حقوقهم املالية 
,فلجنة ش�ؤون الالعب�ن ال يمكنها ان تج�رب االندية عىل 
س�داد املبالغ املالية املتبقية بعه�دة ادارات االندية وهناك 

العديد من الحاالت التي ذهبت ادراج الرياح دون وجود 
اي حل حتى االن".

المستقبل العراقي/ وكاالت
   

كش�ف املدير الفني لكرة نادي زاخو ع�يل هادي بمفاتحته من قبل 
ادارة زاخ�و بتجديد تعاق�ده لقيادة فريقها الكروي خالل املوس�م 
املقبل من منافسات الدوري املمتاز بعد النقلة النوعية التي احدثها 
مع كرة ابناء دالل,مش�رياً يف الوقت ذات�ه اىل انه تلقى عدد اخر من 

العروض للحصول عىل خدماته.
وق�ال املدي�ر الفن�ي لكرة زاخ�و عيل ه�ادي: ان"فاتحتن�ي الهيئة 
االداري�ة لنادي زخ�و بتجديد عق�دي لقيادة الفريق خالل املوس�م 
املقبل خصوصاً بعد ان قدمت االضافة الفنية التي اسهمت يف خروج 
الفريق خالل املوس�م الحايل بنتائج متميزة بالرغم من الظرف املايل 
الصع�ب الذي ق�وض من فرصة اس�تقطاب عدد م�ن الالعبن من 

خارج املحافظة".
واض�اف ان" اىل جان�ب ع�رض ادارة زاخو , تلقي�ت عروض اخرى 
م�ن اندي�ة العاصمة والجن�وب اضافة اىل احد االندي�ة الجماهريية 
وس�اقوم بدراس�ة تلك العروض بشكل مس�تفيض من اجل اختيار 
العرض االفضل الذي يتناس�ب وامكانياتي التدريبية وطموحاتي يف 

املنافسة يف بطولة الدوري املمتاز".

اعرتف الدويل التش�ييل اليكسيس سانشيز العب ارسنال االنجليزي، 
بأن�ه لم يكن يعرف الكثري ع�ن نوعية العبي فريقه، قبل وصوله إىل 
قلع�ة اإلم�ارات قادماً من برش�لونة 

اإلسباني.
اليكسيس سانش�يز رصح لوسائل 
اإلع�الم قائ�اًل: "عندم�ا وصلت إىل 
الفري�ق، ل�م أك�ن أع�رف الالعب�ن 
بشكل جيد، ولكني تفاجأت حقاً 

بجودة زمالئي بالفريق".
وأض�اف: "ال أق�ول ذلك 
ألنني مطالب به كالعب 
ولك�ن كل  بالفري�ق، 
الع�ب مع آرس�نال 
رائعة  جودة  لديه 
نه�ى  أ و . " حقاً
قائ�اًل:  حديث�ه 
"كون�ي جزء من 
الفري�ق،  ذل�ك 
أش�عر  يجعلن�ي 
أن�ا  بالفخ�ر، 
بالعدي�د  س�أفوز 
الدويل  األلقاب هنا".وش�ارك  من 
التش�ييل صاحب ال�� )27 عاماً(، 
يف 45 مب�اراة وأح�رز 22 هدفا مع 
ارس�نال، خالل منافس�ات املوسم 
الحايل.يذكر أن فريق ارس�نال يحتل 
املرك�ز الثان�ي برصي�د 66 نقطة، 
وسيالقي نظريه تشيلي األحد، 
ضم�ن منافس�ات الجول�ة 
ال34 م�ن بطولة الدوري 
اإلنجلي�زي املمت�از لكرة 

القدم.

عيل هادي يرتيث بالتجديد لزاخو 
ويدرس عروض جديدة

سانشيز فخور بتواجده مع آرسنال

المستقبل العراقي/ متابعة

المستقبل العراقي/ وكاالت

مانشسرت يونايتد يقدم عرضًا
لضم هوملس

ربط�ت العديد من التقارير الصحفية انتقال 
ال�دويل االملان�ي مات�س هومل�س مداف�ع 
بروس�يا دورتموند اىل مانشس�رت يونايتد 
االنجليزي خالل فرتة االنتقاالت الصيفية 

املقبلة.
وتأكي�دا مل�ا تداولت�ه وس�ائل االع�الم 
املختلف�ة يف الفرتة املاضي�ة .. أعلنت 
صحيف�ة )بيل�د( االملاني�ة يف عددها 
الصادر االربعاء، أن ادارة مانشس�رت 
يونايت�د قدّم�ت اول عرضا رس�ميا 
لض�م هومل�س يف حزي�ران/ يوني�و 
املقبل، حي�ث بلغت قيمته 30 مليون جنيه 
اس�رتليني. ووفقا ألكثر الصحف شعبية يف أملانيا، 

ف�إن مانشس�رت يونايتد قري�ب جدا من 
خطف هومل�س صاحب ال� )26 عاما(، 

رغم تبقي عامن عىل انتهاء عقده مع اسود 
الفستفالن واملمتد حتى العام 2017.

وم�ع إع�الن امل�درب االملان�ي يورغ�ن كلوب 
رحيله عن تدريب بروسيا دورتموند مع نهاية 
املوسم الحايل، يبدو أن هجرة جماعية تلوح يف 

االفق من ملعب )س�يجنال ايدون�ا بارك( ألبرز 
الالعبن، خاص�ة اذا ما ارشف كلوب عىل تدريب 

احد فرق الدوري االنجليزي املمتاز لكرة القدم كما 
ه�و متوقعا.والجدير بالذك�ر أن ماتس هوملس يعد 

م�ن أبرز املدافعن يف املوندي�ال الربازييل االخري، والذي 
حقق لقب منتخب ب�الده )املاكينات االملانية( عقب 
الفوز عىل االرجنتيني يف املشهد الختامي عىل ملعب 

املاراكانا.

المستقبل العراقي / وكاالت

المستقبل العراقي/ وكاالتالمستقبل العراقي/ وكاالت

إحتاد األثقال يقلص وفده املشارك يف البطولة اآلسيوية

مدرب: هناك نظرة »قارصة«من احتاد الكرة ملدريب املحافظات

المستقبل العراقي / متابعة

المستقبل العراقي / متابعة

أعلن االتحاد العراقي املركزي لرفع االثقال اختار 
13 رباع�ا وثمانية رباعات للمش�اركة يف بطولة 
غ�رب اس�يا الت�ي تضيفه�ا العاصم�ة االردنية 
عمان، مؤكدا ان الوضع املايل الذي تعيشه اللجنة 
االوملبي�ة تس�بب بتقليص ع�دد العب�ي املنتخب 
الوطن�ي اىل النصف.وأوض�ح ام�ن رس االتح�اد 
مصطف�ى صال�ح: ''ان اتحاده أق�ام أختبارات 
اس�تعدادا  الوطن�ي  املنتخ�ب  العب�ي  لتس�مية 
للمش�اركة يف بطولة غرب اس�يا الت�ي تضيفها 
العاصمة االردنية عمان التي س�تقام االس�بوع 

املقب�ل اذ تم أختي�ار 13 رباع�ا وثمانية رباعات 
وهو نص�ف عدد العب�ي املنتخب ال�ذي كان من 
املقرر ان يس�ارك يف البطولة كوننا نشارك بثالثة 
فئات هي الناشئن والشباب واملتقدمن سيما ان 
الوضع املايل الذي تعيش�ه اللجنة االوملبية تسبب 
بتقليص عدد العب�ي املنتخب الوطني اىل النصف 
بعد ان اعتمدنا العبن من النشئن للمشاركة مع 

الشباب ومن الشباب للمشاركة مع املتقدمن.
واوض�ح الدكتور مصطفى صال�ح ان االتحاد 
املرك�زي ق�رر ارشاك العبن جدد م�ع املنتخب 
الوطن�ي بع�د اج�راء االختب�ارت لع�دم وجود 
معس�كرات تدريبي�ة ليواصل�وا تحضرياته�م 

ونتوق�ع ان يك�ون النجاح حليفه�م اذا ما تم 
رعايتهم اذا م�ا عرفنا ان اتحاد رفع االثقال يف 

طليع�ة االتحادات التي قدم�ت برنامجها 
للجنة الفنية التي تدرست الربامج 

االوملبي�ة  اللجن�ة  يف  الفني�ة 
بأط�الق  خ�ريا  وتأملن�ا 

وزيادته�ا  ميزانيتن�ا 
والزلن�ا ننتظر اذا ما 

عرفنا ان االش�هر 
املاضية  االربعة 

لم نستلم فيها 
اي مبلغ.

اعرب املدرب الس�ابق لك�رة كربالء حيدر 
يحيى عن اس�فه للتعامل غري املهني الذي 
يتعام�ل به اتحاد الكرة م�ع مدربي اغلب 

اس�تثنينا محافظات العراق اذا م�ا 
العاصم�ة بغ�داد 

خ���الل  م�ن 
تسمية املدراء 
لفني����ن  ا

للمنتخب�ات الوطني�ة بمختل�ف فئاته�ا , 
مشرياً يف الوقت ذاته اىل ان انعدام الفرصة 
يف اثب�ات الذات ل�دى العديد م�ن املدربن 
قت�ل طموحهم يف تقدي�م االضافة الفنية 
للك�رة العراقية.وقال املدرب حيدر يحيى: 
ان"هن�اك تفضيل واضح م�ن قبل اتحاد 
الك�رة ملدرب�ي العاصمة بغ�داد عىل باقي 
محافظات العراق السباب تتعلق بالنظرة 
الدونية لتلك الرشيح�ة من املدربن وعدم 
االيمان بقدراتهم الفنية , واال بماذا نفرس 

عملية تس�مية مدرب�اً للمنتخب 
االوملب�ي عىل الرغم من فش�له يف 

تقديم اي اضاف�ة فنية خالل قيادته 
لكرة كرب�الء والنجف واملصايف".واضاف 

ان" الحدي�ث ع�ن املعايري الت�ي وضعتها 
لجنة املنتخب�ات الوطنية هي مجرد كالم 
ال طائ�ل من ورائ�ه يف ظل ما نش�اهده 
م�ن عملي�ة تس�ميات العدي�د منه�ا ال 
تمتلك سجيل تدريبي متميز او شهادات 

تدريبية مرموقة".

انيستا يؤكد انه لـم يبتعد عن مستواه املعهود

الرشكة السويدية تنفي توقف العمل يف نادي الرشطة

أكد اإلس�باني أندريس إنيس�تا، العب وسط 
برش�لونة، متصدر الدوري االس�باني الحايل 
الثالث�اء، أن�ه ل�م يبتعد عن مس�تواه 
"مطلق�ا"، وذل�ك بع�د تألق�ه أم�ام 
باري�س س�ان جريم�ان الفرن�ي، 
يف إي�اب رب�ع نهائ�ي دوري أبطال 
أوروبا لك�رة القدم، يف املباراة التي 
انته�ت لصال�ح الربس�ا بهدف�ن 

نظيفن.
وقال إنيس�تا، يف ترصيحات لقناة 
املب�اراة: "عندما  "بلوس" عقب 
يش�عر املرء أنه بحال�ة جيدة ال 

يهم الطريقة أو الهيئة التي يقوم بها، دائما 
ما يمكن تحس�ن املس�توى وهذا ما أحاول 
القيام به، أنا س�عيد، لم أبتعد عن مس�تواي 
مطلق�ا، ولكن أحيانا تس�ري األم�ور أو ترى 
الجماهري األم�ور بطريق�ة أو بأخرى"، ردا 
ع�ىل االنتق�ادات التي وجهت ل�ه بانخفاض 

مستواه.
وقاد "الساحر" فريقه للتقدم بهدف سجله 
نيمار بعدما راوغ العديد من العبي البي اس 
ج�ي، قب�ل أن يج�رى تبديله بن الش�وطن 

بزميله تشايف هرنانديز.
ويف ترصيحات الحقة للتلفزيون اإلس�باني، 
أعرب عن س�عادته بالش�عور االيجابي الذي 
راوده يف ي�وم جميل بالنس�بة لكل جماهري 

برش�لونة التي اس�تمتعت باملباراة، وبتأهل 
الفريق إىل نصف النهائي.

وأوضح: "رغم انتهاء لقاء الذهاب 1-3 فإن 
املباراة لم تكن س�هلة، تعاملنا معها بصورة 
جيدة للغاي�ة، والقوة كانت ال�رس، فتقدمك 
يف النتيج�ة يجعلك مس�رتخيا بعض اليشء، 
تعاملنا م�ع املب�اراة بصورة جي�دة للغاية، 
وكنا نعرف أن تس�جيل األهداف واالستحواذ 
سينهيان األمور لصالحنا، وقد كان".وأردف: 
"الوص�ول إىل نصف النهائي للمرة الثامنة يف 
عرش س�نوات أمر هام للغاية، مجددا، نحن 
هنا، للمنافس�ة عىل بطاقة التأهل للنهائي، 
من الصعب الحديث عن املرش�حن يف نصف 

النهائي".

نف�ى املدي�ر االقليمي الئت�الف رشكتي 
نوردك سبورت السويدية و اي كي جي 
االماراتية العاملتان عىل انش�اء املدينة 
الرياض�ة املصغرة لن�ادي الرشطة من 
خ�الل ورود اي كت�اب من قب�ل وزارة 

الداخلي�ة الجه�ة الراعي�ة للم�رشوع يؤكد عىل 
رضورة ايقاف العمل لوجود تلكؤ وعدم االلتزام 
بالجدول الزمني املعد النهاء املرشوع كما يشاع 
مؤخ�را يف بع�ض وس�ائل االعالم.وق�ال ماج�د 
محس�ن املدير االقليمي الئتالف رشكتي نوردك 
س�بورت الس�ويدية و اي ك�ي ج�ي االماراتية: 
ان"ل�م نتل�ق اي كتاب رس�مي من قب�ل وزارة 
الداخلية الجهة الراعية النش�اء مرشوع املدينة 
الرياضية لنادي الرشط�ة الريايض الباب تتعلق 
بع�د االلتزام بالج�دول الزمني املعد النس�يابية 
العمل".واوضح ان" قطعنا شوط كبري يف عملية 
صب األساس�ات للمنش�ات املتواجدة يف املدينة 

املذكورة وسنحاول خالل االيام املقبلة ان يكون 
العم�ل وفق مدت�ن صباحية ومس�ائية ملواكبة 
الج�دول الزمني ال�ذي اعد قب�ل توقيع الرشكة 
لعق�د البناء حيث كانت هن�اك زيارة خالل املدة 
املاضي�ة م�ن قبل املدي�ر العام إلت�الف رشكتي 
)اي ك�ي ج�ي( االماراتي�ة و)نوردك س�بورت( 
الس�ويدية لالطالع بصورة مبارشة عىل س�ريان 
العمل".واوض�ح ان" كن�ا مجربين بع�د عملية 
الحفر للتأني بوضع أساس�ات املنش�ات لوجود 
مياه جوفية كثرية يف املساحة املخصصة للبناء 
وبعد معالجة املوضوع العمل االن يس�ري بوترية 

متصاعدة دون اي توقفات".

غوارديوال يكشف رس إنتفاضة البايرن
قال مدرب بايرن ميونخ، اإلسباني جوسيب غوارديوال، الثالثاء إن رس الفوز 
الكبري عىل بورتو الربتغايل بستة أهداف لواحد يف إياب ربع نهائي دوري أبطال 

أوروب�ا لكرة الق�دم، كان تحلي�ل وتصحيح 
أخط�اء مباراة الذهاب، التي خرسها الفريق 
إضاف�ة  لواح�د،  أه�داف  بثالث�ة  الباف�اري 
لل�روح الكب�رية لالعبيه.وأوض�ح غوارديوال 
األملان�ي  التلفزي�ون  لقن�اة  ترصيح�ات  يف 
الثاني�ة "حللنا أخطاء لقاء الذهاب 
"لعبنا  وصححناها".وأض�اف: 
يف الهج�وم بش�كل مختلف، 
علين�ا  إن  لالعب�ن  قل�ت 
الكف�اح يف امللع�ب وفعلن�ا 
ذل�ك طوال أوق�ات املباراة، 
يف الدف�اع، لم نك�ن نعلم أن 

جاكسون مارتينيز سيضغط ليمنع تقدم تشابي ألونسو، واليوم أخذنا حذرنا 
وقمنا بالالزم".وتعليقا عىل تمزق بنطاله خالل اللقاء بس�بب كثرة تحركاته: 
"لقد تمزق، س�أحتاج لبنطال آخر يف نص�ف النهائي".وأقر غوارديوال أن فوز 
الي�وم هو واح�د من أهم انتصاراته م�ع بايرن، وذل�ك يف مباراته ال�100 مع 
الفري�ق البافاري: "ال اس�تطيع أن أنفي 
ذلك، أعلم أنه مهم، أعلم 
ما ينتظرونه مني يف هذا 
"مررنا  النادي".وأضاف: 
للغاي�ة  صعب�ة  بف�رتة 
بإصاب�ة ثماني�ة العب�ن 
مراح�ل  أمامن�ا  وكان�ت 
حاس�مة، له�ذا أنا س�عيد 
بف�وز الي�وم وبالفوز عىل 
ليفرك�وزن يف كأس  باي�ر 
أملاني�ا، الفري�ق أظه�ر أنه 

يستحق ذلك".

المستقبل العراقي / وكاالت
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امليزان

األرنيكة تعالج التواء املفاصل

طائرات درون.. ساعي بريد

؟؟هل تعلم
هل تعلم أن صداع الشقيقة يصيب األطفال أيضا 

ولكن بنسب أقل مما يصيب الكبار
 هل تعلم أن املاء يكّون حوايل 90 باملائة من وزن 

الجسم
 هل تعلم أن الحصان يموت اذا قطع ذيله 

هل تعلم أن الس�لحفاة هي الحيوان التي يحفظ 
عظمه يف لحمه 

هل تعلم أن تونس هي أكرب دولة من حيث إنتاج 
الزيتون

 هل تعلم أن أقرص رجل يف العالم هو الهندي جول 
إذ أن�ه ال يتج�اوز طوله أكثر من إثنني و س�تني 

سنتيمرتا
هل تعلم أن النسور ال تموت و لكنها تنتحر بسبب 

املرض
ه�ل تعل�م أن - الدلف�ني - هو أذك�ى الحيوانات 

الثديية
هل تعلم أن أقرب نجم إىل األرض هي الش�مس و 

تبعد حوايل 93 مليون ميل.

نص�ح الدكت�ور فريدري�ك – فواري�ن، 
املم�ارس الع�ام واملتخص�ص ىف الطب 
الفرنس�ية  الجمعي�ة  ىف  التجان�ى 
الجس�م،  للتخدي�ر وتنش�يط أعض�اء 
باس�تخدام زه�رة األرنيك�ة الجبلي�ة، 
حي�ث تعم�ل ع�ى تهدئ�ة الصدم�ات 
والت�ورم الناتج ع�ن التص�ادم بفضل 
فوائدها ض�د االلتهابات املختلفة، كما 
نصح الرياضيني باس�تخدامها ىف حالة 

تعرضهم اللتواء املفصل أو خلعه.
وأوض�ح فواري�ن أن الزهرة تس�تخدم 
لتهدئ�ة اآلالم،  العملي�ات  كذل�ك بع�د 
الل�وز، وكذل�ك يف  اس�تئصال  خاص�ة 
األم�راض املزمن�ة والذي�ن يعانون من 
ظه�رت  الذي�ن  أو  الثقيل�ة  الس�يقان 
عندهم فجأة كدمة زرقاء اللون واآلالم 
الناتجة عن داء مفصى مش�وه وكذلك 

آالم العضالت.

مهني�اً: لدي�ك الفرص�ة للتق�دم يف عملك 
والحص�ول ع�ى ترقية إىل منص�ب أعى. 
عاطفياً: تمر بأزمة عاطفية وتجد نفسك 
حزيناً ووحيداً. اجتماعياً: يقدر لك صديق 
وقوف�ك إىل جانب�ه ودفاع�ك عن�ه. رق�م 

الحظ: 7.

مهني�اً: تواج�ه مش�كلة غ�ر متوقعة يف 
العمل ما يربكك ويوت�رك. عاطفياً: يقف 
الحبي�ب إىل جانب�ك يف محن�ة تم�ر به�ا. 
اجتماعياً: تتحرر من مشكلة كبرة كانت 
تش�غل بالك كثراً يف الف�رتة األخرة. رقم 

الحظ: 6.

مهنياً: تميش عى الدرب الصحيح للوصول 
إىل مس�تقبل مهني واعد. عاطفياً: تشعر 
بالس�عادة والطمأنين�ة إىل جانب الحبيب 
وتفكر يف اإلرتباط به رس�مياً. اجتماعياً: 
تف�اوض به�دوء وال ترىض بالقي�ام بأي 
تضحية يف س�بيل قضية مي�ؤوس منها. 

مهني�اً: التش�اؤم لي�س من طبع�ك، كن 
أكث�ر إيجابية وس�تجد أن األم�ور تجري 
ع�ى ما ي�رام. عاطفياً: كن أكث�ر وداً مع 
الحبيب حتى ال تتأزم األمور بينكما أكثر. 
اجتماعي�اً: الوق�ت من ذهب ف�ال تضيع 

وقتك عى أمور تافهة. رقم الحظ: 11.

مهنياً: إح�ذر من طريق�ة إرسافك للمال 
حت�ى ال تقع يف مأزق مايل أنت بغنى عنه. 
عاطفي�اً: تث�ر إعجاب من تح�ب بتألقك 
الخارجي وابتسامتك الجذابة. اجتماعياً: 
يستش�رك صديق قري�ب منك بخصوص 

قرار حاسم يف حياته. رقم الحظ: 8.

مهنياً: كن دقيق�اً يف مواعيدك، بانتظارك 
فرص�ة عمل كبرة فال تضيعها. عاطفياً: 
ال تس�ئ فهم الحبيب فهو يعم�ل جاهداً 
إلقناع�ك بوجه�ة نظ�ره. اجتماعي�اً: ال 
تتدخل يف ش�ؤون اآلخري�ن وتفرض رأيك 
عليه�م ألن ذل�ك يجعلهم ينف�رون منك.

مهنياً: الحظ حليفك فاستفد من الفرصة 
املتاحة أمام�ك وال ترتدد يف اتخاذ أي قرار 
لتحسني حياتك املهنية. عاطفياً: شكوكك 
بالحبيب ليس�ت يف محله�ا، فهو مخلص 
لك ويك�ن لك امل�ودة والح�ب. اجتماعياً: 

تجتمع بالعائلة.

مهنياً: تواجه تح�ٍد جديد يف العمل ولكنك 
تخرج من�ه منترصاً. عاطفي�اً: إبتعد عن 
املغامرات العاطفية وابحث عن ش�خص 
يمكنك الوثوق به. اجتماعياً: ال تدع الكالم 
الذي يدور من حولك يؤثر فيك، إنه مجرد 

ثرثرة. رقم الحظ: 11.

مهنياً: يوّجه إليك أحد األشخاص انتقاداً بشأن 
عمل�ك م�ا يزعجك كث�راً ويقلل م�ن عزيمتك. 
عاطفياً: إس�مع إىل ما يقول�ه الحبيب وال تقلل 
م�ن أهميته، ق�د يكون عى ح�ق. اجتماعياً: ال 
تحكم عى األشخاص من النظرة األوىل بل انتظر 

لتتعرف عى شخصيتهم أكثر. رقم الحظ: 5.

مهنياً: ال تدع أمورك ومشاكلك الشخصية 
تؤث�ران يف أدائ�ك يف العم�ل. عاطفي�اً: ال 
ترتدد يف اتخاذ قرار حاس�م بشأن عالقتك 
اتصاالت�ك  تكث�ر  اجتماعي�اً:  بالحبي�ب. 
وتنقالتك وتتصاعد ش�عبيتك باس�تمرار. 

رقم الحظ: 6.

مهني�اً: ابتعد ع�ن العصبية وتح�لَّ بالصرب، 
ستواجهك بعض املشاكل يف العمل. عاطفياً: 
توّجه اإلتهامات للحبي�ب من دون أن تتأكد 
من معطياتك ما يفاجئه ويجرح مشاعره. 
اجتماعي�اً: يأتمن�ك أحد األصدق�اء عى رس 
كبر فال تفضح أمره وكن عند حسن ظنه. 

مهني�اً: ال تفق�د تركيزك يف العم�ل وانتبه 
إىل أدق التفاصي�ل حت�ى ال تقع يف الخطأ. 
عاطفياً: ترغب يف إضفاء اإلثارة إىل حياتك 

العاطفية ألنك مللت الروتني.

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

بدون تعليق

طبق اليوم

افـقـي

عـامـوي

أفقي
بطل�ة كأس العال�م لك�رة   1

القدم o 2006 نصف طعام
طر طوي�ل األرجل واملنقار   2

o سئم o لتفسر املعنى واالستطراد.
األوام�ر  م�ن  مجموع�ات   3
للكمبيوت�ر لعم�ل يشء م�ا o متالزم�ة 

االلتهاب التنفيس الحاد.
يلتق�ي  حي�ث   o ق�رب   4

امللتقون.
مجموعة طق�وس وتقاليد   5

لحدث ما o احد الوالدين
 o قدح وذم ش�عرا o أخط�أ  6

سأم وضيق من بطء مرور الوقت.
للنداء o عكس منغلق  7

 o الش�ديدة  الن�ار  الس�نة   8
متشابهات

توق�ف   o خ�روج  نص�ف   9

بطل�ة كأس العال�م لكرة   1
القدم 1994.

يقطع باألس�نان وخاصة   2
اللحم o مدينة باكستانية.

أش�ياء غ�ر مفهوم�ة أو   3
صعبة الفهم o يصيبه الجنون.

فعل أمر يقال عند الصالة   4
o خوف مريض

ارتفع وعال.  5

بالغ�ة  فج�وات   o بح�ر   6
الصغر يف الجسم أو ورق النبات.

م�ن   o الح�رب  عك�س   7
ينعق.

نص�ف نبات o م�ا يوضع   8
عى األثاث لحمايته أو لزينته فتفرش 

عليه.
ن�ادي  يف  ليب�ي  الع�ب   9

الش�باب الس�عودي.

سـودوكـو

مقادير طاجن اللحمة :
6 حبات بصل صغر غر مقطعه

2/1 ك لحمة بقرى او لحم الرقبة
عود صغر قرفة

6 حبات قرنفل
ورق لورا

حبة مرقة ماجى مقطعة صغر
معلقة صغرة فلفل اسود حب

2/1 معلقة فلفل اسود مطحون
معلقة ملح

معلقة ك خل تفاح
معلقة ك خل عادية

4 حبات ثوم متقطعه للنصف
4 حبات طماطم  مبشورة

4/1 معلقة كمون
4/1 معلقة كسربة ناشفة

ماء مغى
زيت

————————
طريقة طاجن اللحمة :

ىف حل�ة كب�رة نحمر البص�ل الصغر لغاية 
مايحمر خفيف ونشيله عى جنب

نقط�ع اللحمة  انص�اص ونحطها ىف نفس 
الحلة الى كان فيها البصل ونس�تنى لغاية 
ماتترشب مايتها ونشوحها لغاية ماتتحمر 

خفيف
نضيف الت�وم والخل والتواب�ل كلها ونقلب 
ونضي�ف البص�ل ونقل�ب لغاي�ة مالخليط 
اللحمةونضي�ف  يتحمرطاج�ن  يبت�دى 

الطماطم
طاجن اللحمة بالفرن

ونجي�ب طاج�ن ونضي�ف لي�ه كل الخيلط 
ون�وزع املرق�ة عى ال�وش  ونضي�ف املاية 
لغاية ما تغطى وش اللحمة وندخلها الفرن 

ملدة ساعة او اكرت
ونطلع الطاجن ملا املاية تبقى صوص تقيل 

والوش يحمر وتتقدم مع الرز والخضار

طاجن اللحمة بالتوابل والبصل

فوائد الروبيانمعلومات  عامة
1. فوائد الروبيان الصحية للرسطان:

حيث أن الجمربي غني بالس�يلينيوم وهو يعمل عى 
من�ع تكوين الش�قوق الحرة التي تس�بب الرسطان 

وبعض األمراض األخرى.
2. فوائد الروبيان الصحية للتخسيس:

باعتبار الروبيان يحتوي عى كميات قليلة من الدسم 
والربوتني املنخفض الس�عرات وبالتايل عى السعرات 
الحراري�ة حيث أن 115 جراما م�ن الروبيان تحتوي 
ع�ى 23.7 جراما م�ن الربوتني أي أنه�ا تقدم حوايل 
112 سعرا حراريا وأقل من جرام واحد من الدهون.

3. فوائد الروبيان الصحية للجلد والشعر:

إن استخدام الشامبو وصابون االستحمام غر كاف 
وحدة للحفاظ عى الشعر والجلد دون إمدادات كافية 
م�ن الربوتني حيث أن الربوتني هو الجزء الحيوي من 

أجل حيوية جميع أنسجة الجسم.
4. فوائد الروبيان الصحية للعظام:

ف�إن وج�ود الفس�فور بكث�رة يف الجم�ربي وكذل�ك 
الكالس�يوم والفس�فور الالزمني للعمل معا من أجل 

الحصول عى عظام وأس�نان قوية .
5. فوائد الروبيان الصحية لالكتئاب :

الجم�ربي غن�ي بأحم�اض أوميج�ا 3 الدهنية حيث 
تش�ر الدراس�ات إىل أن ه�ذه األحم�اض تعمل عى 
تخفيف حدة االكتئاب وتس�اعد عى تحس�ني الحالة 
النفس�ية لدى األش�خاص الذي يعان�ون بالفعل من 

هذه املشاكل النفسية .

يب�دأ الربيد الس�ويرسي يف الصيف املقبل اختبارات خاصة لتس�ليم 
الط�رود بواس�طة الطائ�رات بدون طي�ار بالتعاون م�ع الخطوط 
الجوي�ة الدولي�ة الس�ويرسية ورشك�ة تصني�ع الطائ�رات اآللي�ة 

.Matternet األمركية
حيث أعلن متحدث باس�م هيئة الربيد يف س�ويرسا أنهم س�يبدأون 
تجارب خاصة لتس�ليم الطرود بواسطة الطائرات اآللية التي تعمل 

بدون طيار.
ونقلت وسائل إعالم سويرسية عن برنهارد بوركي قوله: »سنقوم 
بتلك االختبارات خالل الصيف املقبل. وقد يكون األمر مثراً لالهتمام 
بالنس�بة لجهة متخصصة يف الخدمات اللوجستية مثل هيئة الربيد 

السويرسية«.

غوغل توّسع إيصال اإلنرتنت
ن�رشت رشكة غوغل منش�ورا جديدا 
ت�رشح به آخ�ر تط�ورات مرشوعها 
ال�ذي أطلق�ت علي�ه اس�م بروجيتك 
ل�وون Project Loon، وال�ذي يهدف 
إىل تأمني خدمة االتصال باإلنرتنت يف 
املناط�ق النائية والبلدان النامية التي 
ال تتوفر فيها خدمات اإلنرتنت إال عى 
 Project نط�اق ضيق.وتعتمد فك�رة
Loon ع�ى وج�ود محّط�ة إرس�ال 
أرضية متصلة بمزود خدمة اإلنرتنت، 
تق�وم بإرس�ال الخدم�ة ع�رب أمواج 

راديوي�ة، ليتم اس�تقبالها بواس�طة 
الهوائيات الخاص�ة باملناطيد، لتقوم 
األخرة بإرس�ال الخدمة إىل هوائيات 
االستقبال الخاصة بمشرتكي الخدمة 

عى سطح األرض.
وُيذك�ر أن رشك�ة غوغل ق�د أطلقت 
امل�رشوع قب�ل ح�وايل عام�ني م�ن 
خدم�ة  تأم�ني  به�دف  وذل�ك  اآلن، 
االتصال باإلنرتنت بتكلفة منخفضة 
لألشخاص الذين ال تتوفر لديهم هذه 

الخدمة بعد.

اكتش�ف علم�اء فل�ك م�ن جامع�ة والي�ة 
بنس�لفانيا 50 مج�رة جدي�دة يعتق�د انها 
صالح�ة للس�كن وتعي�ش عليه�ا كائنات 

حية. 
يذك�ر ان عالم الفيزي�اء النظري�ة، فريمن 
دايس�ون، أقرتح يف س�تينات القرن املايض 
ع�ى علماء الفل�ك، البحث ع�ن »اخوة» لنا 
باستخدام املوجات املتوسطة لألشعة تحت 
الحم�راء. ألن الكواك�ب الت�ي توج�د عليها 
حياة تتميز بانبعاث األش�عة تحت الحمراء 

ذات املوجات املتوسطة الطول.

وتمكن خرباء من الوالي�ات املتحدة تحقيق 
هذا املقرتح وأطلقوا اىل الفضاء التلس�كوب 
يف  س�اعدهم  ال�ذي   ،»WISE« الفضائ�ي 
اكتش�اف أكثر م�ن 100 ألف مج�رة، بينها 
50 فقط تنبعث منها األشعة تحت الحمراء 
ذات املوجات املتوس�طة الطول. لكن يقول 
الباحثون انه البد من اجراء دراسات إضافية 
للتأكد فيما إذا كانت األش�عة تحت الحمراء 
الت�ي رصدوها يف هذه املج�رات ناتجة عن 
عملي�ات الفيزي�اء الفلكية أم ع�ن كائنات 

حية وأجهزة فضائية متطورة.

اكتشاف 50 جمرة غري صاحلة للسكن
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رضيبة الديمقراطية باهض الثمن
مس���احة لل���راي 

جعفر العلوي

لس�ت متيقن إن الصفح عن جميع املحترضين أمر واجب، 
بمج�رد اقرتاب أج�ل أحدهم، َي�رى القتلة والطغاة، أنفس�هم 

أبرياء عند وضع رؤوسهم عىل وسادة القدر.؟
نع�م الهروب من العق�اب هو عني الظلم ذاته، والفس�اد ال 
يعن�ي بالرضورة أم�ور مخلة بالرشف، أو جنح�ة ترتكب هنا 

وينجو فاعلها هناك.
فوىض عارمة تعصف باملجتمع العراقي، خروج عن القانون 
بات س�مة مالزمة لدى أغلب ضعاف النف�وس، الرادع  معدوم 

حتى املوت، »ومن أمن العقاب أساء األدب«.
كان اإلنس�ان يعيش يف العراق قبيل التغيري مثخن بالجراح، 
مع ذلك تراه أس�دل عليها برقع الحش�مة متأسيا.. »بصاحب 

اليشء أوىل بحمله«.
أس�تبرش هؤالء خريا بتحقيق األمني�ة وزوال تلك املُدّى التي 
كان�ت يف يوم ما س�بب جراحهم، أمال منه�م بحكيم يداوي ما 

ظهر منها وما بطن.
هي أمنية ليس�ت صعبة املن�ال، أحيانا تبدو األمور أس�هل 
مم�ا تصوره عقولنا، لكن ما أفرزه الواقع كان بمرارة الجراح 
السابقة، عقول مريضة تقبع بأجساد جميلة، خطت لنفسها 

القدر مع تنايس آالم الناس وتشنجاتهم.
أوهمونا بفكرة جميلة كانت تراود الكثري، بل كانت بلس�ما 
لجراح بعضنا، نعم كلمة هو قائلها »الديمقراطية« هي الحلم 
ال�وردي الجميل الذي يس�تطيع ازال�ة عوالق الجس�د املتعب، 

وإعادة حيويته ونظارته.
ل�م يخطر بب�ال أحده�م إن الديمقراطية ف�ن وعلم واجب 
تعلمه من الصغر، وترويض النفس عليه، وإن لها وجوه عدة، 

قد يكون منها )رصاصة رحمة بذلك الجسد الفاني(.
م�ع تط�ور الزم�ن وتع�دد أف�ق الديمقراطي�ة أصب�ح من 
املستحيل أن تكون هي البديل عن الحياة السابقة؛ فقد ضاقت 
النفوس ذرعا منها، وتس�امت األرواح بني الحاالت الثالث حيث 

وجدت الهواء مهربا حرا لها.
ح�ان الوقت لرتك العمل بمس�ميات الغ�رب ومصطلحاته، 
واخ�رتاع مصطلح جديد يليق بنا كش�عب وحضارة، قادر عىل 
بن�اء نفوس أبناء الوطن، كفى فرق�ة وتفرقة، لن يكون ذنبنا 
انن�ا ولدن�ا ألب وأم عراقي�ان ليتهمونا بالتبعي�ة آلخرين، هل 
الش�به قريب اىل هذا الحد لهؤالء، حت�ى أصبحنا ال نميز أوجه 
التش�ابه بيننا، وننظر ملج�رد الخالف الواهي عم�ا يبعدنا عن 
بعضنا.حتما س�يكون الشبه قريب جدا لو أوغلنا بقتل بعضنا 
البع�ض بدواعي ديني�ة وابتعدنا عن انتمائن�ا لنلتقي عند أول 
رصاص�ة قنص تروم ذهابنا اىل عالم الحس�اب والعقاب.حتما 
لن يفلت أحد من ي�د العدالة الكربى؛ مهما حصل ومهما َحَمَل 
من أع�ذار، ألن اللعبة يف النهاية ليس�ت بأيدينا بل كانت أيدينا 

دمى متحركة بيد العبينا.

تواص�ل إدارة  ثانوي�ة ال�رشوق األهلية ممثلة بمرشفها األس�تاذ محمود وبمديرها األس�تاذ الفاضل 
مازن مهدي حس�ن ومعاونه األس�تاذ نصري عيل صالح والهيئة التدريسية الفاضلة ، تواصل جهودها 
م�ن اجل االرتقاء باملس�توى التعليمي والرتب�وي لطلبة الثانوي�ة وأعدادهم لعبور املراحل الدراس�ية 
والتحض�ري لالمتحانات النهائية ، لذا يتقدم لفيف من أولياء أمور الطلبة بالش�كر واالمتنان والتقدير 
له�ذه الجه�ود املتميزة ، متمنني إلدارة ثانوية الرشوق املوفقي�ة والنجاح يف عملهم عىل طريق خدمة 

العملية الرتبوية.

يتقدم ش�يوخ ووجهاء وأه�ايل مدينة حي 
اور ببغ�داد ببالغ الش�كر والتقدير للس�يد 
مؤيد الالم�ي نقيب الصحفي�ني العراقيني 
والسادة اعضاء مجلس النقابة والصحفيني 
ورجال الدين االفاضل والشيوخ والوجهاء 
ع�يل  واالس�تاذ  والربملاني�ني  واملس�ؤولني 
الدراجي رئيس مؤسسة املستقبل العراقي 
للصحاف�ة والن�رش الذين ح�رضو مجلس 
الفاتحة املقام عىل روح الغفور له الصحفي 
املبدع املرحوم )هاني شاوي العقابي( الذي 

وافاه االجل اثر حادث مؤسف.
لق�د كان املرحوم أخاً عزي�زاً علينا نحن يف 
منطقة س�كناه وكان محب�ا للجميع وله 
دور متمي�ز يف تأس�يس جمعي�ة خريية يف 
املنطقة ع�ام 2009 ضمت الوجوه الخرية 
م�ن الش�يوخ والوجهاء وأس�همت يف حل 
العدي�د م�ن املش�اكل والحض�ور املتمي�ز 
يف جمي�ع املناس�بات س�واء يف األف�راح او 
اإلح�زان وم�ا اىل ذل�ك من مناس�بات التي 

تشهدها املنطقة.
نكرر شكرنا وامتنانا لجميع الذين حرضو 
مجلس الفاتحة وشاركونا يف العزاء سائلني 
الب�اري عز وج�ل ان يحف�ظ الجميع وان 

يحفظ العراق من جميع األرشار.

إنا لله وإنا إليه راجعون
السيد لفتة موىس االعرجي 

الش�يخ ماجد خزعل الحريش�اوي والشيخ ابو 
س�الم الفرطويس والشيخ ابو محمد الفريجي 
والشيخ نعيم كاظم الغراوي والشيخ ابو عادل 
الكعبي والش�يخ ابو عادل الدبي والش�يخ ابو 
قي�س الس�اعدي والش�يخ ابو ق�ي الحلفي 

والشيخ ابو حمد العذاري.

إدارة ثانوية الروق األهلية
جهود متميزة عىل طريق املسرية الرتبوية

شكر عىل تعزية

     بغداد/المستقبل العراقي

جدد املمث�ل الخاص لألم�ني العام لألمم 
املتح�دة الجدي�د يف الع�راق ي�ان كوبيت�ش 
تأكيد وقوف االمم املتحدة اىل جانب الش�عب 
العراقي ومساعدته لتخطي محنته الراهنة.  
وقال كوبيتش خالل لقائه نقيب الصحفيني 
العراقي�ني مؤي�د الالمي ونخبة من رؤس�اء 
تحري�ر الصحف ومدراء القن�وات الفضائية 
ووكاالت االنب�اء املحلي�ة ان مهمت�ي تتمثل 
بمس�اعدة الش�عب العراق�ي للخ�الص من 

الخط�ر الذي يمثله تنظي�م داعش االرهابي 
ومساعدة العراق عىل استعادة اراضيه التي 
احتله�ا ذلك التنظي�م ومس�اعدة الحكومة 
ع�ىل ضمان وح�دة الع�راق.  وتعهد بعرض 
معاناة الش�عب العراق�ي والنازحني بصفة 
خاص�ة ام�ام املس�ؤولني يف االم�م املتح�دة 
كونه�م بحاجة اىل مس�اعدة املجتمع الدويل 
واملنظمات الدولية من اجل تذليل الصعوبات 
التي يواجهونها يف ظل ارهاب داعش مؤكدا 
دعم املجتمع الدويل للحكومة والقوات االمنية 
ب�كل الط�رق وذل�ك اس�تنادا اىل االتفاقيات 

الدولي�ة بم�ا يس�هم يف دحر تنظي�م داعش 
االرهابي.  واش�ار اىل ان االم�م املتحدة تقف 
مع القوات االمنية والحش�د الشعبي وابناء 
العش�ائر وهم يحاربون داع�ش ويحاولون 
اس�تعاد االرايض التي اغتصبها هذا التنظيم 
املتط�رف داعي�ا الحكومة اىل الب�دء بعملية 
اعادة النازحني اىل مناطقهم املحررة بأرسع 
وق�ت.  وأردف  ممث�ل االم�ني الع�ام لألم�م 
املتح�دة قائال , ان�ا »امثل الش�عب العراقي 
والحكومة العراقية, وواحد منكم, وس�أنقل 
معاناتك�م اىل االمني العام وبش�كل تفصييل 
من اجل تفعي�ل كل االتفاقيات الدولية التي 
تس�هم يف ترسيخ السالم يف العراق من خالل 
توفري الدعم الالزم للقوات املسلحة العراقية 
والحشد الشعبي وابناء العشائر يف مواجهة 
ع�ىل  رده  مع�رض  داع�ش«.ويف  تنظي�م 
مداخالت ع�دد من رؤس�اء تحرير الصحف 
ومنه�م رئي�س تحرير صحيفة »املس�تقبل 
العراق�ي« االس�تاذ عيل الدراج�ي قال ممثل 
االم�ني العام لألمم املتح�دة, اننا »امام عمل 
صعب وش�اق ونحت�اج اىل وقفتك�م وتكرار 
اللقاءات معكم وتنس�يق املواقف مع نقابة 
الصحفي�ني العراقيني ألنك�م تمثلون صوت 

الشعب العراقي«.

وع�ن جريم�ة س�بايكر, لف�ت كوبيش 
اىل أنه�ا » ضمن اولويات اجن�دة عمل االمم 
املتح�دة يف الع�راق وال يمكن الس�كوت عن 

هذه الجريمة البشعة«.
واضاف ان االمم املتحدة س�تدعم العراق 
من اجل كش�ف املتس�ببني بجريمة سبايكر 
عن�ارص  وان  خاص�ة  للعدال�ة  وتقديمه�م 
داعش قد تجمعوا م�ن مختلف بلدان العالم 
لقت�ال العراقي�ني مؤك�دا ان االم�م املتحدة 
تستنكر اي جريمة س�واء كانت ضد السنة 
او الش�يعة.  وب�ني انه بحث من�ذ مجيئة اىل 
العراق مع املس�ؤولني السياس�يني يف بغداد 
واربي�ل واملرجعية الديني�ة يف النجف ممثلة 
بالس�يد عيل السيس�تاني وام�ام جامع ابي 
حنيفة النعمان احمد حس�ن ال طه اوضاع 
البالد وقال انه وجد من الزعماء السياسيني 
والدينيني رغبة وعزما عىل أنهاء االزمة التي 
تم�ر بها البالد ومس�اعدة النازحني وقال ان 
هذا ماس�نعمل عليه خالل املرحل�ة املقبلة.  
وع�ن التع�اون ماب�ني بعث�ة االم�م املتحدة 
ونقاب�ة الصحفيني العراقي�ني اكد كوبيتش 
اهمية ال�دور الذي يضطلع ب�ه الصحفيون 
العراقيون يف اعادة اعم�ار بلدهم ومواجهة 
يف  والجه�ود  الطاق�ات  وحش�د  التحدي�ات 

معارك تحرير املدن والقصبات من س�يطرة 
داعش واجرامه وقال ان االرسة الصحفية يف 
الع�راق تبذل جهودا كبرية من اجل ترس�يخ 
رغ�م  املجتم�ع  يف  الديمقراطي�ة  مفاهي�م 
املخاط�ر والتهديدات التي تواجه مس�ارات 
العم�ل الصحف�ي. م�ن جهت�ه اك�د نقي�ب 
الصحفيني العراقيني مؤيد الالمي ان االرسة 
الصحفي�ة قدم�ت اكثر من /400/ ش�هيد 
خ�الل /12/ س�نة املاضية من اج�ل اعالء 
الكلمة الحرة املس�تقلة وقال انها ستواصل 
نهجه�ا يف العطاء والتضحية من اجل خدمة 

قضاي�ا املواطن وبناء البل�د. واضاف الالمي 
انن�ا س�نواصل عملنا بكل جه�د محافظني 
عىل نهجنا املستقل وسنحث الخطى لكشف 
ح�االت الفس�اد يف مفاصل الدول�ة وفضح 
واضع�ني  كل�ل  او  خ�وف  دون  املفس�دين 
مصلحة الش�عب العراقي ف�وق كل اعتبار. 
واك�د الالم�ي ان الع�راق كب�ري يف تأريخ�ه 
وعمقه الحضاري والرتاث�ي وهذا مايفرض 
عىل العراقيني جميعا مواصلة العطاء بجهد 
ومثابرة العادة امج�اد املايض بكل ماحمله 

التاريخ من مآثر وعظمة.

جريمة سبايكر من اولويات اجندة عمل االمم المتحدة في العراق وال يمكن السكوت عنها

كوبيتش يؤكد خالل لقائه الالمي ونخبة من رؤساء حترير الصحف ومدراء القنوات الفضائية : 
مهمتي تتمثل بمساعدة الشعب العراقي للخالص من خطر تنظيم داعش االرهايب


