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بقلم رئيس التحرير 

 ها هي المتغيرات االسرية في السعودية تغير على ولي العهد مقرن بن عبد العزيز 
ووزير الخارجية س�عود الفيصل فتطيح باألول لصالح محم�د بن نايف وتبعد الثاني 
عن وزارة الخارجية لصالح الس�فير الس�عودي في الواليات المتحدة عادل الجبيركما 

اغارت الطائرات السعودية على مدارس االبتدائية في صنعاء !.
ه�ذا يعني ان جب�ل الرمل الذي كان يخفي ازمة النظام وأزم�ة العائلة الحاكمة قد 
هوى وبدأت التصفيات تدب داخل االسرة وربما سينتهي االمر بانهيار جدارها قبل ان 

ينهار سد مأرب فوق رؤوس المتآمرين وقادة الوهابية السياسية الجديدة !.
قلنا في السابق ونقولها  االن ان التغيير المرتقب في الوظائف السياسية والقيادية 
في االس�رة الس�عودية الحاكمة  بدأ في عهد س�لمان بعد ان كان هنالك قرار امريكي 

بتأجيل التغيير في عهد عبد الله حتى يأتي الملك الحالي !..
المتغيرات الحالية في الوظائف السياسية امريكية بامتياز والهدف المحوري فيها 
تمرير عهد جديد للس�عودية ليس فيه رجال العهود الس�عودية السابقة من الذين كان 
لهم تأثير عمودي  في السعودية الحالية ان لجهة االمساك بالملفات المعقدة الخاصة 
بصناعة التطرف واإلرهاب في السعودية وخارجها  أم لجهة توتير  عالقات السعودية 

مع العالم العربي والصورة المشوهة التي تشكلت لها من الذهن الخليجي!.
االمر االخر � تش�عر الواليات المتحدة االمريكية انها تأخرت كثيرا باجراء التغيير 
السياس�ي في الوظائف القيادية في المملكة وان عدم اس�تثمار فرصة موت عبد الله 
ووجود رجل موال حد النخاع لها في المنطقة سيسبب تصدعات واضحة في عالقاتها 
السياسية مع عدد من دول الخليج ممن تشعر ان تغييرا ما في الوظائف القيادية فيها 

سيترك اثرا ايجابيا في عالقتها بالمملكة !.
اإلطاحة بولي العهد كما تقول معلومات من داخل االس�رة الس�عودية اضافة الى 
ما ذكرنا من اس�باب ترتبط بالقدرة الش�خصية لمقرن  في االستمرار بوظيفة والية 
العهد  لسببين االول صحي فالرجل يعاني من مجموعة من االمراض التي ال يستطيع 
معها البقاء ف�ي منصبه الحالي والثاني الخالف على مجموعة التغييرات التي اجراها 

سلمان في الهيكلية القيادية بعد وفاة أخيه عبد الله.
معلومات اخرى تقول .. ان خالفا نشب بين الملك الجديد وولي عهده على خلفية 
قرار الملك تش�كيل تحال�ف عربي الدارة العمليات العس�كرية في اليم�ن .. العتقاده 
ان تلك العمليات وقرار المملكة الدخول في حرب ضد الش�عب اليمني س�يكون كفيال 
بتوريط الس�عودية في حرب طويلة األمد م�ع الحوثيين الذين ال يكلون وال يملون ... 
وستدفع السعودية الثمن على حدودها ومن اموالها لمخازن االسلحة  المفتوحة في 

الواليات المتحدة االمريكية !.
سلمان بإطاحة شقيقه مقرن وابن عمه سعود الفيصل يكون قد وضع السعودية 
ف�ي فوهة الب�ركان وقاد البالد الى التصعيد و الحرب  كما كان يفعل صدام مع العراق 
والعراقيين وقيادة البعث ومع المقربين اليه ابعادا وقتال كي يبقى السيد  المتفرد في 

قرار الحرب والسالم !.

»عاصفة احلزم« تطيح باصحاب »العزم«
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بارزاين حيمل حلم »الدولة« الكردية إىل البيت األبيض.. وأوباما يبدي ليونة
      المستقبل العراقي / فرح حمادي

اعلن ف�ي أربيل، أمس االربع�اء، ان رئيس 
الع�راق مس�عود بارزان�ي  اقلي�م كردس�تان 
سيبحث مع المسؤولين األميركان خالل زيارة 
إل�ى الواليات المتحدة االس�بوع المقبل العديد 
من القضاي�ا والتطورات االمنية والسياس�ية 
ف�ي العراق والمنطقة ومن بينه�ا قيام الدولة 
الكردي�ة. وق�ال رئي�س دي�وان رئاس�ة اقليم 
كردس�تان فؤاد حس�ين ان ح�رب األكراد ضد 
»داع�ش« ومعرك�ة اس�تعادة الموص�ل من�ه 

وتثبي�ت ح�دود أقلي�م كردس�تان ف�ي الدولة 
العراقية والعالقات بين أربيل وبغداد من ضمن 
محاور مباحثات بارزاني في واش�نطن. وأكد 
حس�ين، في تصريح اطلعت عليه »المس�تقبل 
العراق�ي« أن »أكب�ر تل�ك الملف�ات ه�و قيام 
الدولة الكردية«. وأشار حسين إلى أن بارزاني 
س�يحمل مل�ف الدولة معه إل�ى البيت االبيض 
وسيطرحه بكل عالنية أمام الرئيس األميركي 
ب�اراك أوبام�ا. وكان�ت الوالي�ات المتحدة قد 
رفعت مؤخرا الحزب الديمقراطي الكردستاني 
بزعامة بارزاني واالتحاد الوطني الكردستاني 

بزعامة الرئيس العراقي السابق جالل طالباني 
من قائمتها للمنظم�ات االرهابية قبل الزيارة 
حيث كان هذا ش�رط بارزاني لزيارة الواليات 
المتحدة.واالسبوع الماضي، قال بارزاني خالل 
اجتماع مع أحزاب اقليم كردستان إن الواليات 
المتحدة غيرت سياس�تها حيال تأسيس دولة 
لألك�راد خاص�ة بع�د الح�رب ض�د »داعش«، 
موضحاً أن واش�نطن ليس لديها أي مانع لذلك 
االن »وس�نعلن الدول�ة الكردية حت�ى لو على 
مس�احة ثالث�ة أمت�ار« كما نقلت عنه ش�بكة 
رووداو االعالمي�ة الكردي�ة. وس�تكون هذه 

هي الم�رة الرابعة التي يس�تضيف فيها البيت 
االبيض األميركي لبارزاني إال أن فؤاد حس�ين 
قال إن »ه�ذه الزيارة مختلفة عن س�ابقاتها 
والحرب ضد داعش غيرت الكثير من االمور«. 
من جهته، طالب السياس�ي الكردي المستقل 
محمود عثمان من األكراد ان ينظموا أنفسهم 
ويدعموا زيارة بارزاني إلى الواليات المتحدة، 
لكنه أش�ار إلى أن دعم اقام�ة دولة كردية من 

قبل واشنطن ليس سهالً.

                       التفاصيل ص3

البيت األبيض يحاول االحتواء.. ونواب في »القوى« يغازلون المشروع

     المستقبل العراقي / عادل الالمي

بعدما فش�لت جميع محاوالتها على األرض, تعتزم واش�نطن تشريع 
قانون في الكونغرس يتعامل مع »البيشمركة والفصائل السنية المسلحة 
ف�ي الع�راق كبلدين«، وذلك بهدف تقديم مس�اعدات عس�كرية مباش�رة 

للطرفين دون التنسيق مع بغداد.
المش�روع االمريك�ي جوبه بالرفض القاطع من الوس�ط السياس�ي 
العراقي كونه يهدف لتقسيم العراق الى ثالث دويالت، وفق مخطط نائب 

الرئيس االمريكي جو بايدن.
وفيم�ا اخذ بعض الساس�ة المؤيدين لفكرة تقس�يم الع�راق طائفياً 
يغردون خارج الس�رب بتأييده�م لقرار الكونغرس االمريكي, س�ارعت 
الس�فارة االمريكية ال�ى احتواء الموقف من خالل تأكيدها بان مش�روع 
القرار ال يمثل السياس�ة الخارجية األمريكية, وان واش�نطن تدعم وحدة 

العراق.
وقال المتحدث الرس�مي باسم السفارة األمريكية في العراق جيفري 
لوري، ام�س االربعاء، إن المش�روع المق�دم لمجلس الن�واب األمريكي 
بشأن اعتبار البيشمركة والسنة كدولتين غير قانوني وال يعكس سياسة 

امريكا الخارجية.
ويتضمن القانون منح مس�اعدات إلى بغداد بقيمة 715 مليون دوالر 
لتطوي�ر القوات العراقية لمحاربة »داع�ش« ويوصي بالتعامل مع قوات 
البيش�مركة والفصائل الس�نية المس�لحة في العراق كقوتين منفصلتين 

من أجل »توازن القوى«.
وأوض�ح ل�وري في بيان للس�فارة األمريكي�ة أن »سياس�ة الواليات 
المتح�دة األمريكي�ة تجاه الع�راق لم تتغي�ر، ونحن ندعم ونؤي�د عراقاً 
موحداً«، مبيناً أن »الدعم والمس�اعدات والمعدات العسكرية المقدمة من 

الحكومة األمريكية يتم تسليمها للحكومة العراقية«.
                                                            التفاصيل ص3
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العقبات الثالث أمام احلكومة
       التحليل السياسي /غانم عريبي

نح�ن ف�ي »المس�تقبل العراق�ي« 
نتعاط�ى مع المس�ألة الوطنية كونها 
المس�الة االولى في الهم واالحس�اس 
الش�خصي والنن�ا نذرنا انفس�نا منذ 
الي�وم االول للتاس�يس ان نك�ون في 
الطليع�ة االعالمية الت�ي تجذر الوعي 
وتخلق مناخ االيجابية السياسية التي 
تخرج الدول�ة من الم�أزق والحكومة 

من المشكلة.
من هنا كنا وال زلنا نعتبر انفس�نا 
ش�ركاء ف�ي الحكوم�ة م�ن دون ان 
نتس�لم وزارة »ولله الحمد« او نقبض 
عل�ى تخصي�ص مال�ي »ول�ه الحم�د 
والمنة« إليمانن�ا ان الدولة هي قاعدة 
محورية للفدائية الوطنية التي تعطي 
وال تاخذ وتتعاطى مع الشان الوطني 

بحرقة قلب وجهد واع.
له�ذا حي�ن نتح�دث م�ع الرئي�س 
العبادي عن قضاي�ا الوطن والمواطن 
وطن�ي،  الداف�ع  ف�أن  والسياس�ة 
والمطمح تخليص البلد من المش�روع 
لمس�توى  واالرتف�اع  الداعش�ي 
ف�ي  والتنبي�ه  الوطني�ة  المس�ؤولية 
النهاية ان الوطن يتعرض لمؤامرة ربما 
تذهب ب�ه الى التقس�يم او يتحول الى 
س�احة شراء اسلحة وموازنة منهوبة 
بس�بب  والقت�ال  الح�رب  لمش�اريع 
ق�رار دول�ي ابق�اء داعش تتغ�ول في 
العراق وس�وريا واجزاء من المنطقة.

العقب�ة االولى التي نحذر منها ونرجو 
م�ن الس�ادة ف�ي المكت�ب االعالم�ي 
للرئي�س العب�ادي ان يطلعون�ه عليها 
او يلخص�ون له العقب�ات الثالث »بناء 
على معلومات مؤك�دة« هي ان هنالك 
ق�راراً امريكي�اً صي�غ ف�ي البنتاغون 

صياغت�ه  ف�ي  وش�اركت 
المخابرات االمريكية يقضي 
الح�رب  دائ�رة  بتوس�يع 
والقتال في العراق من خالل 
زيادة مش�تريات العراق من 
عل�ى  والتضيي�ق  االس�لحة 
داع�ش ف�ي وق�ت تتوس�ع 
داعش والمنظمات االرهابية 
االخ�رى ف�ي س�وريا )ف�ي 
االيام الماضية دخلت داعش 
ومجموع�ات ارهابية اخرى 
محافظة ادلب االستراتيجية( 
ما يعني ان التوسع الداعشي 
في س�وريا محس�وب لجهة 
توفي�ر ش�روط االس�تقرار 
االمني والعسكري لها وربما 
المتح�دة  الوالي�ات  تواف�ق 
ومجموع�ة  االمريكي�ة 
م�ن البل�دان الغربي�ة عل�ى 
ف�ي  امن�ة  منطق�ة  اقام�ة 
جغرافيته�ا  تمت�د  س�وريا 
القريب�ة من  المناط�ق  ال�ى 
تح�ت  الس�وري  الس�احل 
وانسانية  مجتمعية  مبررات 
لكن الهدف االس�اس حماية 
الضمانات  وتوفي�ر  داع�ش 
م�ا  وه�و  له�ا  العس�كرية 
سينعش�ها في الع�راق بكل 
تاكيد.عل�ى العبادي ان يعلم 
ان الوالي�ات المتحدة ال تريد 
الع�راق  القت�ال ف�ي  انه�اء 

بالقضاء على داع�ش انما ترغب وهو 
قرارها االس�تراتيجي فت�ح المزيد من 
االس�لحة  م�ن  العس�كرية  مخازنه�ا 
الثقيل�ة والطائ�رات المقاتل�ة واجبار 
العراق على ش�راء تلك االس�لحة وهو 
مايلق�ي بظ�الل كالحة على المش�هد 

السياسي )بدأ بعض المحللين والنواب 
العراقيين  والعس�كريين  والسياسيين 
التاكي�د ان تحري�ر الموص�ل لن يكون 
اال بعد رمضان في حين اقدمت داعش 
على تقسيم الموصل الى ثالث مناطق 
على المس�توى القتال�ي لتوفير الجهد 
واالس�تعداد للمنازل�ة التاريخي�ة مع 

العراقي(.مالحظة  والجي�ش  الحش�د 
مرتبط�ة بالعقب�ة االول�ى، وه�ي ان 
هنالك اصرارا من قبل قادة عسكريين 
عراقيي�ن ان تحرير الموصل لن يتم اال 
على يد ابناء الحش�د الش�عبي الخاص 
بالموصل وليس هنالك ضرورة قتالية 
الشراك الحشد الشعبي من ابناء العراق 

كاف�ة وه�ي »مؤامرة كبي�رة« هدفها 
تاجيل العم�ل بقرار التحري�ر وتاجيل 
النصر بحجة العم�ل ايضا على تدريب 
وتجميع القوى العشائرية في الموصل 
حي�ث سيس�تغرق ذل�ك وقت�ا طوي�ال 
وه�و ماتري�ده داع�ش »تاجي�ل قرار 
حرب التحرير« وتبح�ث عنه الواليات 

المتح�دة االمريكي�ة »زيادة 
والقي�ادة  الجي�ش  محن�ة 
العس�كرية العراقي�ة وه�و 
مايش�عل خالف�ا مري�را في 
الداخل يتخوف منه الشركاء 
والدول�ة«. والحكوم�ة 

العقب�ة الثانية ان هنالك من 
يعمل ف�ي التحالف الوطني 
عل�ى تعطيل حرك�ة رئيس 
الحكومة بالحديث والحركة 
ان  تش�ي  الت�ي  السياس�ية 
وان  يتعث�ر  ب�دا  الرئي�س 
النهج السياس�ي القائم في 
ادارة الدولة غي�ر قادر على 
مج�اراة القضي�ة االرهابية 
وان العب�ادي ب�دا يبتعد عن 
التحال�ف ويع�ود م�ن حيث 
انتهت المس�الة السياس�ية 
في الحكومة الس�ابقة وهو 
م�ا اوقع العراق في المنزلق 
وهو كالم غير حقيقي وغير 
واقعي بالمرة.الحقيقة التي 
يج�ب ان يدركه�ا العب�ادي 
ان رض�ا التحال�ف الوطن�ي 
غاية لن ت�درك وان التحالف 
الثنائ�ي م�ع ه�ذه الجه�ة 
السياس�ية ض�د تل�ك الجهة 
مسالة مرغوبة عند البعض 
للفوز بالمصالح السياس�ية 
الت�ي يق�ف ف�ي مقدمته�ا 
»الش�راكة  عل�ى  التاكي�د 
الثنائية« حيث يداب فريق سياسي في 
التحالف الوطني على تش�غيل عجلتها 
او تسويقها لالستقواء على االطراف 
التحال�ف  ف�ي  االخ�رى  السياس�ية 
ال�كالم  طري�ق  ع�ن  م�رة  الوطن�ي 
الش�خصي واللق�اءات الش�هرية مع 

العبادي ومرة عبر الغمز ان الش�راكة 
تتهدده�ا اعاصي�ر من الش�ك تضطر 
بع�ده تل�ك الجه�ة الى رفع ي�د الدعم 

للحكومة!.
العبادي يعرف ان التحالف الوطني 
لي�س تحالفا حقيقيا مث�ل اي تحالف 
انتخابي، وان الغاي�ات المحورية فيه 
مصلحي�ة، وهن�ا اق�ول ان العب�ادي 
مطال�ب بترتيب بيت التحالف الوطني 
الضغ�ط  ادوات  م�ن  تحري�ره  عب�ر 
مجموع�ة  وه�ي  في�ه  المعروف�ة 
م�ن الق�وى الناف�ذة انتخابي�ا لكنها 
مكس�ورة الجناح!.ان تحويل التحالف 
الوطني الى مؤسس�ة امر مندوب اليه 
اخالقي�ا وسياس�يا ومطل�وب ايض�ا 
مراعاة االستحقاقات االنتخابية وفق 
س�ياقات معياري�ة واليمك�ن اهم�ال 
الق�وى الت�ي س�اهمت ف�ي تش�كيل 
الحكومة اذ لوالها لما جيء بالعبادي 
رئيسا للوزراء ولما تشكلت الحكومة.

يج�ب ان يمارس الرئي�س ضغطا عبر 
ش�ركائه الس�تة في التحالف الوطني 
عل�ى تولي ش�خصية جدي�دة زعامة 
التحالف الوطني م�ن خارج الكيانات 
المهزومة في المس�توى الوطني.. ان 
ش�يعة الع�راق ال ي�ودون رؤية نفس 
الق�وى السياس�ية واالنتخابي�ة التي 
هزمت ف�ي ادارة الحكومة وس�قوط 
الموصل عل�ى رأس التحالف الوطني.

العقبة الثالثة هي ملف الخدمات!.
عل�ى الرئيس ان يتول�ى ادارة اكثر 
من وزارة م�ن موقع ادنى خالل فترة 
قصي�رة للقي�ام بحمل�ة كب�رى م�ن 
المش�اريع واالنج�ازات البنيوي�ة في 
المناطق التي تشكل عمقا ستراتيجيا 
للرئيس وللقواعد الشعبية ولوجوده 

رئيسا للوزراء.

أميركا تريد استمرار »داعش« إلجبار العراق على شراء المزيد من االسلحة

اسرتاليا: القوات العراقية مفتاح وقف انتشار »داعش« يف الرشق األوسط
      بغداد / المستقبل العراقي

اعتبرت وزيرة الخارجية االسترالية جولي بيشوب، 
أم�س األربعاء، القوات األمنية العراقية مفتاحا لوقف 
انتشار تنظيم«داعش« في الشرق األوسط، فيما أكدت 
قيادة القوات المشتركة االسترالية أن القوات العراقية 
اس�تعادت مؤخرا المزيد من األراضي وألحقت المزيد 

من الخسائر بالتنظيم.
وقال�ت بيش�وب ف�ي تصريح�ات أورده�ا موقع 
»أس ب�ي أس« االس�ترالي، إن »مكافحة تنظيم داعش 
االرهاب�ي هو ص�راع اجي�ال، ومم�ا يثي�ر المخاوف 
أن يصبح داعش س�رطانا ينتش�ر في ش�مال ووسط 
افريقيا والش�رق األوس�ط وافغانس�تان وباكس�تان 
وجنوب شرق آسيا«، مبينة أن »القوات العراقية تعتبر 

مفتاحا لوقف انتشار داعش في هذه المناطق«.
من جهته، قال قائد القوات المش�تركة االسترالية 

ديفي�د جونس�ون إن »هن�اك مخ�اوف م�ن انتم�اء 
مجموع�ات صغي�رة لداع�ش ف�ي افغانس�تان، لكن 
ايديولوجي�ا طالب�ان متعارضة مع داع�ش«، مضيفا 
أن »تنظي�م داع�ش تط�ور ليكون حيزا ضمن ش�بكة 
االرهاب العالمية، اعطى له االهمية لتحقيق مكاس�ب 

في العراق«.
وأضاف »لك�ن القوات العراقية اس�تعادت مؤخرا 
المزي�د م�ن االراض�ي ملحق�ة مزي�دا من الخس�ائر 
بالتنظيم االرهابي«، مش�يرا الى أن�ه »على الرغم من 
ك�ون الزخم محدود في بعض المناط�ق، لكنه يجري 

في صالح القوات العراقية«.
يش�ار ال�ى أن الحكوم�ة األس�ترالية أعلن�ت ع�ن 
تحضيرها إلرسال 300 عنصر جديد من قواتها لتدريب 
الجيش العراقي في الحرب ضد تنظيم »داعش«، فيما 
أك�دت أن على العراق هزيمة هذا التنظيم وأنها ال تريد 

ترك العراقيين لوحدهم.

      بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت مس�ؤولة عراقية، يوم 
االربع�اء، عن أن مفوضي�ة االتحاد 
االوروبي وضعت ش�روطاً اساسية 
يجب توفرها لقيام اإلتحاد االوروبي 
بالمساعدة في اعادة اعمار المناطق 
الق�وات  تمكن�ت  الت�ي  المح�ررة 
االمنية من اس�تعادتها من سيطرة 
ف�ي  االرهاب�ي  »داع�ش«  تنظي�م 
شمال وش�رق وغرب البالد.ويعاني 
العراق من ازمة مالية حادة بس�بب 
انخفاض اسعار النفط في االسواق 
العالمية ومضاعفة النفقات المالية 
العسكرية بسبب الحرب على تنظيم 
»داعش«.وقال�ت عض�و مفوضي�ة 
حقوق االنس�ان س�المة الخفاجي 
إن »إجتماع�ا عق�د بي�ن مفوضي�ة 
حقوق االنس�ان ومفوضية االتحاد 
االوروب�ي في بغداد ضم�ن اتفاقية 
االتح�اد  بي�ن  الموقع�ة  الش�راكة 
االوروب�ي والع�راق والت�ي تتضمن 
ثالثة جوانب هي الطاقة واالستثمار 
وحق�وق االنس�ان والديمقراطية«، 
مبين�ة ان »االجتم�اع ناق�ش ع�دة 
جوان�ب تتعل�ق بحقوق االنس�ان«.

واضاف�ت الخفاج�ي ان »مفوضية 
حقوق االنسان االوروبية اكدت انها 
مستعدة للمساعدة في اعادة اعمار 
المناطق المحررة بش�رط ان تكون 
هناك جهة رس�مية حكومية واحدة 
تتعام�ل معها وليس�ت ع�دة جهات 
حكومية، وأن تك�ون المناطق التي 
تح�دد من قب�ل الحكوم�ة العراقية 
عل�ى انه�ا بحاجة الى اعم�ار قد تم 
تأمينه�ا بالكام�ل وتأمي�ن جمي�ع 
الطرق الى تلك المناطق، وان يسود 
القانون في المناط�ق المحررة بدال 
من االعراف العش�ائرية، وأن تحدد 
اولويات اعادة االعمار للمشارع من 

قبل الحكومة العراقية«.

اإلحتاد االوريب
 يضع 4 رشوط العادة إعامر 

املناطق املحررة 

احلشد الشعبي يضع رشطني للمشاركة بتحرير االنبار

جلنة تقيص احلقائق: األسبوع املقبل آخر موعد الستضافة املعنيني بسقوط املوصل

      بغداد / المستقبل العراقي

اب�دت لجن�ة االم�ن والدفاع 
االربع�اء،  أم�س  البرلماني�ة، 
تأييده�ا لدخ�ول قوات الحش�د 
الش�عبي ال�ى محافظ�ة االنبار 
غربي البالد، مؤكدة ان االوضاع 
االمنية س�تزداد تعقيدا في حال 
غي�اب التنس�يق والتع�اون بين 

مختلف الق�وات االمنية العاملة 
على االرض.وق�ال مقرر اللجنة 
شاخوان عبد الله إن »اعضاًء من 
لجنة االمن والدفاع التقوا بهيئة 
الحش�د الش�عبي وقادة الجيش 
لبح�ث تداعيات االحداث االمنية 
ف�ي االنب�ار وأمكانية اس�تثمار 
الق�وات لتحقيق انتصارات على 
أن  الل�ه  عب�د  العدو«.واض�اف 

»هيئة الحشد طالبت بأن يكون 
هناك طلب�ا من ممثلي محافظة 
االنب�ار بمجلس الن�واب أضافة 
ال�ى مجل�س محافظ�ة االنب�ار 
مقدما ال�ى رئيس الوزراء حيدر 
العبادي ك�ي اليتك�رر ماحصل 
في تكريت م�ن اتهامات لقوات 

الحشد بالسرقة والتخريب«.
االنتقادات  ح�دة  وتصاعدت 

العسكرية على مدى  للمؤسسة 
االيام الماضية بعد حادثة ناظم 
ال�ذي تمك�ن عناصر  التقس�يم 
»داع�ش« م�ن الس�يطرة علي�ه 
وقت�ل اكث�ر م�ن 40 عس�كريا 
بضمنهم قائد الفرقة االولى في 
الجيش العراقي قبل ان تتمكنت 
الق�وات االمني�ة من اس�تعادته 

من سيطرة »داعش«.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت لجن�ة تقص�ي الحقائ�ق بقضية 
س�قوط مدين�ة الموص�ل، أم�س األربعاء، 
أن األس�بوع المقبل آخر موعد الس�تضافة 
المعنيين بس�قوط المدينة، فيما أشارت إلى 
بدءها بكتابة تقريرها النهائي بهذا الش�أن.

وقال رئيس اللجنة حاكم الزاملي في حديث 

لعدد من وسائل اإلعالم خالل اجتماع للجنة، 
إن »األس�بوع المقب�ل س�يكون آخ�ر موعد 
الس�تضافة المعنيي�ن بس�قوط الموصل«.

وأض�اف الزامل�ي وه�و رئيس لجن�ة األمن 
والدف�اع النيابي�ة، أن »اللجنة ب�دأت بكتابة 
التقرير النهائي حول سقوط المدينة«.وكان 
الزاملي كشف أن لجنته تتعرض لضغوطات 
من قبل بعض السياس�يين »م�ن اجل تغيير 

مس�ار التحقيق«، فيما أشار إلى أن جلسات 
اللجن�ة جميعها »موثق�ة إعالمياً«.يذكر أن 
عض�و اللجنة عباس الخزاعي أعلن، في )19 
نيس�ان 2015(، أن اللجن�ة س�تقدم تقريرا 
أوليا عن أس�باب س�قوط المدينة والجهات 
المقص�رة في ذلك، مبينا أن عملية س�قوط 
الموص�ل ال تخل�و من األس�باب السياس�ية 

والعسكرية واالجتماعية.

الرشطة تطمئن أهايل دياىل: ال يوجد أي موطئ 
قدم لإلرهابيني 

        بغداد / المستقبل العراقي

اك�د قائد ش�رطة ديال�ى الفري�ق الركن 
جميل الشمري أمس االربعاء عدم وجود اي 
معاقل او موطئ ق�دم للتنظيمات االرهابية 
بش�تى عناوينه�ا ف�ي ديالى، مؤك�دا تنفيذ 
خطط واج�راءات فاعل�ة لمتابع�ة وتعقب 
الخالي�ا النائمة والمتس�للين من محافظات 
اخرى.واته�م مس�ؤول امني ف�ي ديالى في 
وق�ت س�ابق حرك�ة النقش�بندية بالضلوع 
بعملي�ات ارهابية في ع�دة مناطق ردا على 
مقت�ل زعيمه�ا نائ�ب رئي�س الجمهوري�ة 

السابق عزة الدوري.

مناط�ق  »جمي�ع  ان  الش�مري  وق�ال 
وقصب�ات ديال�ى بجمي�ع امتدادتها تخضع 
لس�يطرة الق�وات االمنية بعد انه�اء وجود 
داع�ش االرهاب�ي وتدمي�ر قدرات�ه القتالية 

ومعاقله في ديالى«.
االم�ن وعل�ى  »ق�وات  ان  إل�ى  وأش�ار 
م�دار االع�وام الماضية نجح�ت وبعمليات 
نوعية في القضاء على عش�رات التنظيمات 

االرهابية التي تنتحل اسماء متعددة«.
ولفت الشمري الى »الخطط واالجراءات 
االمني�ة الفاعلة لتعق�ب الخالي�ا االرهابية 
م�ن  وتنقله�ا  تس�للها  ومناط�ق  النائم�ة 

المحافظات المجاورة«.

وقال إن »شرطة ديالى حققت نجاحات 
امني�ة فريدة مقارن�ة بالمحافظات االخرى 
تمثل�ت بهزيم�ة داعش في عم�وم المناطق 
الجغرافي�ة  امتدادته�ا  رغ�م  والقصب�ات 

الواسعة والوعرة«.
واض�اف أن »جمي�ع مناط�ق المحافظة 
االمني�ة والع�ودة  قواتن�ا  تح�ت س�يطرة 

للتنظيمات االرهابية مرة اخرى«.
ويدع�و مس�ؤولون ومواطن�ون ق�وات 
االمن الى اطالق خطط سريعة للقضاء على 
الجيوب والخاليا النائم�ة لداعش في ديالى 
بع�د االح�داث االمني�ة التي ش�هدتها بعض 

المناطق الشمالية الشرقية من المحافظة.

       بغداد / المستقبل العراقي

باق�ر  النق�ل  وزي�ر  وج�ه 
الزبي�دي مكت�ب المفتش العام 
في وزارة النقل بأرس�ال فريق 
للتحقي�ق والتدقي�ق والمتابعة 
بع�ض  قي�ام  ع�ن  للكش�ف 
الجوي�ة  الخط�وط  وكاالت 
المواطني�ن  بابت�زاز  العراقي�ة 
)المسافرين( الى اربيل في ظل 

ازمة النازحين.
بمعاقب�ة  الزبي�دي  وج�ه 
خمس مكاتب من خالل س�حب 
وات����خ�اذ  منه�م  الوكال�ة 

بحقهم  القانوني�ة  االج�راءات 
كم�ا، وج�ه الخط�وط الجوية 
ع�دد  بزي������ادة  العراقي�ة 
الطائ�رات  وحج�م  الرح�الت 

المغادرة من والى اربيل.
وكان الزبيدي اتخذ اجراءات 
قانوني�ة في وقت س�ابق بحق 
ع�دد م�ن ال�وكاالت المخالفة.

وقال�ت الوزارة ف�ي بيان تلقت 
»المس�تقبل العراق�ي« نس�خة 
منه، ان »هذا التوجه يهدف الى 
متابعة المفسدين والمتورطين 
ف�ي  الوزي�ر  مكات�ب  وان 
كافة  الم���حافظ��������ات 
وجه�ت بالمتابع�ة والتنس�يق 
الع�ام  المفت�ش  مكات�ب  م�ع 
المحافظ�ات  ف�ي  المتواج�دة 

لمتابعة هذه الحالة«.

       البصرة / المستقبل العراقي

اجتم�ع محافظ البص�رة د.ماجد النصراوي 
م�ع مدي�ر بلدي�ة البص�رة ورئيس لجن�ة رفع 
العالق�ة  ذات  االمني�ة  والجه�ات  التج�اوزات 

االمن�ي  والمستش�ار 
الثالث�اء  للمحاف���ظ�ة 
28 نيس�ان ف�ي دي�وان 
.وقال  المحاف�����ظ�ة 
د.النص���راوي ،حس�ب 
رئي�س  م�ع  اجتماعن�ا 
مجل�س ال�وزراء حي�در 
العبادي الذي دعا بدوره 
محافظ�ة  تك�ون  ان 
البصرة االجمل والمميزة 
والمستتبة امنيا ، ولذلك 
خ�الل  م�ن  سنش�رع 
خل�ية االزم�ة و القوات 

االمنية المكلفة بحماية ك�وادر البلدية وكوادر 
رفع التجاوزات على االرصفة والش�وارع الذي 
سبب ضررا لوجه البصرة الحضاري والجمالي 
،مشددا ،ان اي شخص يخالف سنحيله للقضاء 
لين�ال عقابه الالزم وس�تبدأ الحمل�ة يوم االحد 
القادم وعليكم االتصال بوس�ائل االعالم ليكون 
االم�ر معلوما ل�دى الجميع 
ألنن�ا نري�د البص�رة االجمل 
واالنظف والمميزة ،مبينا،من 
الواجب عل�ى مديرية البلدية 
االس�تمرار بمشروعها الذي 
تنفذه االن مع دائرة البيطرة 
في مكافحة الكالب السائبة 
والذي أخ�ذ انطباع جيد لدى 
المواطن البصري وان ش�اء 
الل�ه خ�الل الفت�رة المقبلة 
خالية  المحافظ�ة  س�تكون 

من الكالب السائبة .

الزبيدي يوجه بمتابعة حاالت االبتزاز
 من قبل وكاالت اخلطوط اجلوية

النرصاوي : نريد البرصة مميزة 
وآمنة ونظيفة
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           بغداد / المستقبل العراقي

دعت لجنة التربية النيابية، امس األربعاء، إلى جعل الدخول لالمتحانات النهائية لطلبة 
الثالث المتوس�ط والسادس اإلعدادي »عاما وش�امال«، فيما عزت سبب ذلك إلى الظروف 
التي تمر بالبلد وأوضاع النازحين . وقالت رئيسة اللجنة سعاد جبار خالل مؤتمر صحافي 
مع أعض�اء اللجنة، إن »اللجنة توص�ي بجعل الدخول لالمتحان�ات النهائية لطلبة الصف 
الثالث المتوسط والسادس اإلعدادي بفرعيه العلمي واألدبي عاما وشامال«. وعزت جبار 
الس�بب إلى »الظروف الراهن�ة والوضع المتردي في البالد وأوض�اع النازحين في بعض 
المحافظ�ات والمناط�ق العراقية، فضال عن م�ا  تعرضت له بع�ض المحافظات األخرى 
م�ن وضع أمني وأنس�اني«. يذكر أن اس�تيالء تنظيم )داعش( على ع�دد من المحافظات 
أو الم�دن العراقية، وأبرزها الموص�ل، مركز محافظة نينوى،)405 كم ش�مال العاصمة 
بغداد(، منذ )العاشر من حزيران 2014 المنصرم(، تسبب بموجة نزوح كبرى شملت أكثر 

من مليونين و500 ألف شخص إلى داخل البالد أو تهجيرهم خارجها.

الرتبية النيابية تدعو إىل دخول عام وشامل لالمتحانات النهائية
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بعدم�ا فش�لت جمي�ع محاوالتها 
على األرض, تعتزم واش�نطن تشريع 
قان�ون ف�ي الكونغ�رس يتعام�ل مع 
الس�نية  والفصائ�ل  »البيش�مركة 
المس�لحة في الع�راق كبلدين«، وذلك 
به�دف تقدي�م مس�اعدات عس�كرية 
مباش�رة للطرفين دون التنس�يق مع 

بغداد.
المشروع االمريكي جوبه بالرفض 
القاطع من الوسط السياسي العراقي 
كونه يهدف لتقس�يم العراق الى ثالث 
دوي�الت، وفق مخط�ط نائب الرئيس 

االمريكي جو بايدن.
الساس�ة  بع�ض  اخ�ذ  وفيم�ا 
الع�راق  تقس�يم  لفك�رة  المؤيدي�ن 
الس�رب  خ�ارج  يغ�ردون  طائفي�اً 
بتأييدهم لقرار الكونغرس االمريكي, 
ال�ى  االمريكي�ة  الس�فارة  س�ارعت 
احت�واء الموق�ف من خ�الل تأكيدها 
بان مش�روع القرار ال يمثل السياسة 
الخارجي�ة األمريكية, وان واش�نطن 

تدعم وحدة العراق.
الرس�مي باس�م  المتحدث  وق�ال 
السفارة األمريكية في العراق جيفري 
لوري، ام�س االربعاء، إن المش�روع 
المق�دم لمجل�س الن�واب األمريك�ي 
بش�أن اعتب�ار البيش�مركة والس�نة 
كدولتي�ن غي�ر قانون�ي وال يعك�س 

سياسة امريكا الخارجية.
القانون منح مساعدات  ويتضمن 
إل�ى بغ�داد بقيمة 715 ملي�ون دوالر 
لتطوي�ر الق�وات العراقي�ة لمحاربة 
م�ع  بالتعام�ل  ويوص�ي  »داع�ش« 
السنية  البيش�مركة والفصائل  قوات 
كقوتي�ن  الع�راق  ف�ي  المس�لحة 

منفصلتين من أجل »توازن القوى«.
وأوضح لوري في بيان للس�فارة 
الوالي�ات  »سياس�ة  أن  األمريكي�ة 
الع�راق  تج�اه  األمريكي�ة  المتح�دة 
لم تتغي�ر، ونحن ندعم ونؤي�د عراقاً 
موحداً«، مبيناً أن »الدعم والمساعدات 
والمع�دات العس�كرية المقدم�ة من 
الحكوم�ة األمريكي�ة يت�م تس�ليمها 

للحكومة العراقية«.
المق�دم  أن »المش�روع  واض�اف 
لمجل�س الن�واب األمريكي م�ن قبل 
عض�و الكونغ�رس م�اك ثوربيري ال 
يس�تند ال�ى اي قواني�ن، وال يعك�س 
سياس�ة ومواقف الوالي�ات المتحدة 
األمريكية«، مش�يراً ال�ى أن »الرئيس 
أوبام�ا هو المس�ؤول عن السياس�ة 

الخارجية المريكا«.
وفي ردها على توجه الكونغرس, 
أعلن�ت الحكوم�ة العراقي�ة رفضه�ا 
لمش�روع القان�ون المقت�رح، وفيما 
اعتب�رت أن�ه س�يؤدي إل�ى مزيد من 
االنقس�امات في المنطق�ة، دعت إلى 

عدم المضي به.
وق�ال المكت�ب اإلعالم�ي لرئيس 
الوزراء حي�در العبادي في بيان تلقت 
»المس�تقبل العراقي« نسخة منه، إنه 
»في الوقت ال�ذي ترحب به الحكومة 
العراقي�ة بجه�ود جميع ال�دول التي 
تقف إل�ى جانب العراق في حربه ضد 
عصابات داع�ش اإلرهابية وتقدم له 
المساعدات العس�كرية، فأننا نطمئن 
الجمي�ع أن التعام�ل م�ع الحكوم�ة 
العراقي�ة كان وم�ازال واضحاً ضمن 
احت�رام الس�يادة العراقي�ة وه�و ما 
ثوابته�ا  ضم�ن  الحكوم�ة  وضعت�ه 
وتأكيداتها المس�تمرة في مباحثاتها 
مع ه�ذه الدول«.وأض�اف أنه »ليس 

هن�اك م�ن تعام�ل بازدواجي�ة م�ع 
الحكومة من قبل األطراف الخارجية 
ونؤك�د أن أي تس�ليح لن يت�م إال عن 
طري�ق الحكوم�ة العراقي�ة وفقاً لما 

تضعه من خطط عسكرية«.
من جانبها, أب�دت لجنة العالقات 
الخارجية النيابية، تخوفها من خطوة 
الكونغ�رس االميركي بتس�ليح قوات 
خارج االطار الحكوم�ي دون المرور 

بالحكومة.
وق�ال عضو اللجن�ة النائب عباس 
الكونغ�رس  »خط�وة  إن  البيات�ي 
االميركي بتسليح قنوات اخرى خارج 
االط�ار الحكومي وم�ن دون المرور 
بالحكوم�ة هي ارس�ال رس�الة غير 
مطمئن�ة للش�عب العراقي«، مش�يراً 
الى أن »ه�ذه الخط�وة تتعارض مع 
الس�يادة العراقية وه�ي تواجه اليوم 

اكبر هجم�ة ارهابية تمثل�ت بداعش 
والجماعات االرهابية«.

وطالب البياتي الحكومة العراقية 
الكامل�ة  المس�ؤولية  ب�«تحم�ل 
بتس�ليح كل م�ن يقات�ل داع�ش من 
الجيش والحش�د والبيشمركة وابناء 
العشائر«، داعياً هيئة رئاسة البرلمان 
ال�ى »التحرك وفق القنوات الرس�مية 

من اجل الحد من هذا القرار«.
ب�دوره, ع�د رئي�س لجن�ة األمن 
الزامل�ي،  حاك�م  النيابي�ة  والدف�اع 
تقدي�م مش�روع قان�ون الكونغرس 
الدولة  لسيادة  االميركي،«استهداف« 
العراقية وبداية ل�«زرع فتنة طائفية« 

بين العراقيين.
وقال الزاملي، إن »هذا المش�روع 
هو اس�تهداف لس�يادة الدولة وبداية 
ل�زرع فتن�ة طائفي�ة بي�ن مكون�ات 

الش�عب العراق�ي«، الفتاً إل�ى أنه »لو 
كان ل�دى الوالي�ات المتح�دة حرص 
عل�ى الك�رد والس�نة لقام�وا بتنفيذ 
ضرب�ات جوية واضحة ضد الدواعش 
في األنبار والمناطق المتاخمة إلقليم 
كردس�تان، لك�ن ذل�ك لم يح�دث ألن 

أميركا تسعى لتقسيم العراق«.
»أمي�ركا  أن  الزامل�ي  وأض�اف 
تمتلك الكثير من المصالح في العراق 
والمنطق�ة ونحن نعلم جيداً تواجدها 

وتأثيرها«.
النائب�ة عالي�ة  إل�ى ذل�ك، قال�ت 
نصي�ف، ان »ط�رح مش�روع من قبل 
الكونغ�رس االمريك�ي ح�ول العراق 
يمس بلد به س�يادة وبرلمان«، مبينة 
ان »الحكوم�ة االميركي�ة دائما تبين 
ام�ام العال�م بأنه�ا داعم�ة لألج�واء 
بالعراق«.واعتب�رت  الديمقراطي�ة 

نصي�ف »المش�روع االمريك�ي يمثل 
خرق كبير لألعراف الدولية«، مشيرة 
الى انه »حتى االمم المتحدة ال تطرح 
هكذا موضوع بان تكون هناك منحة 
او مس�اعدة مالية تقسم على اساس 

سنة وشيعة وكرد« .
وتابعت نصيف ان »مشروع بايدن 
اصب�ح حقيق�ة واقع�ة وان االم�ور 
واضحة باتجاه تقسيم العراق وليس 
بتثبي�ت الديمقراطية«، مش�ددة على 
ضرورة »التصدي لهذا المشروع الذي 

يهدف لتقسيم العراق«.
اتح�اد  ن�واب  موق�ف  وانقس�م 
الق�وى الوطنية من القرار األمريكي, 
فبعضهم راح مؤيدا للمش�روع, بينما 
اب�دى اخ�رون رفضهم له�ذا التوجه 
الذي س�ينتهي بتقس�يم الع�راق الى 

ثالث دويالت.
وقال�ت عضو اتحاد القوى س�هاد 
العبي�دي, ان »مش�روع باي�دن ال�ذي 
وصفته بسيئ الصيت بتحويل العراق 
الى ثالث دويالت بدأت مالمح تطبيقه 
تظهر على الساحة وما يؤكد ذلك هو 
اعتقاد الحكومة االمريكية ان الوضع 
الحال�ي الذي يم�ر به الع�راق يجعله 

مناسبا لطرح مسألة تقسيمه.
واضاف�ت العبي�دي ان الغاي�ة من 
مش�روع ق�رار الكونغ�رس ه�و جر 
االطي�اف السياس�ية في الع�راق الى 
ح�رب طائفية وإضع�اف البالد كي ال 
تشكل اي خطر على الكيان الصهيوني 
وذلك عن طريق تحريك بعض العمالء 
ألمريكا م�ن السياس�يين العراقيين، 
خاصة وان البالد اذا ما اصبح موحدا 
فانه سيشكل ابرز خطر على اسرائيل 

وفق منظور امريكا.
ودع�ت العبيدي كاف�ة المواطنين 

ال�ى تنظي�م ث�ورة ش�عبية ض�د هذا 
المش�روع االمريكي كونهم الس�بيل 
الوحيد إليقافه، معتبرة االعتماد على 
السياس�يين الذي�ن يمثل�ون االطياف 
العملية السياسية بالخطأ الكبير وان 
اغلبهم وحسب قولها عمالء للواليات 
المتح�دة االمريكي�ة ول�دول اخ�رى 
وال يمك�ن االعتم�اد عليه�م بإيقاف 

المشروع االمريكي.
الرئي�س  نائ�ب  أن  ال�ى  يش�ار 
األميركي جو باي�دن أكد في حزيران 
الثالث�ة  األقالي�م  إنش�اء  ان   ،2013
)ش�يعي وس�ني وكردي( بات خياراً 
»ملحاً وضرورياً« الحتواء األزمة في 

العراق.
وف�ي موقف أخر, رح�ب القيادي 
في اتحاد القوى النائب ظافر العاني، 
بمش�روع قرار الكونغرس االميركي 
لتس�ليح » الجهات المس�لحة السنية 

والبيشمركة.
تلق�ت  بي�ان  العان�ي ف�ي  وق�ال 
»المس�تقبل العراقي« نسخة منه، أن 
»نرح�ب بمش�روع ق�رار الكونغرس 
تس�ليح  المتضم�ن  االميرك�ي 
الش�عب العراقي م�ن ابناء العش�ائر 
والبيش�مركة لمقاتل�ة تنظيم داعش 
االرهاب�ي ف�ي ح�ال عج�ز الحكومة 
ع�ن توفير المس�تلزمات التس�ليحية 
الالزمة ومن اجل الحفاظ على وحدة 

العراق وامن شعبه«.
مس�اعدة  »اي�ة  العان�ي  وثم�ن 
تص�ل  مش�روطة  غي�ر  عس�كرية 
للعراقيي�ن عب�ر القنوات الرس�مية«، 
مش�يراً ال�ى أنه�ا »تعبير ع�ن التزام 
دول�ي لمكافح�����ة االره�اب الذي 
يق�ف العراقيون ف�ي مواجهته نيابة 

عن العالم«.

البيت األبيض يحاول االحتواء.. ونواب في »القوى« يغازلون المشروع
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اعلن في أربيل، أم�س االربعاء، ان 
رئيس اقليم كردستان العراق مسعود 
المس�ؤولين  م�ع  س�يبحث  بارزان�ي 
األمي�ركان خ�الل زيارة إل�ى الواليات 
العدي�د  المقب�ل  االس�بوع  المتح�دة 
االمني�ة  والتط�ورات  القضاي�ا  م�ن 
والسياسية في العراق والمنطقة ومن 

بينها قيام الدولة الكردية. 
وق�ال رئي�س ديوان رئاس�ة اقليم 
ح�رب  ان  حس�ين  ف�ؤاد  كردس�تان 

ومعرك�ة  »داع�ش«  ض�د  األك�راد 
اس�تعادة الموصل من�ه وتثبيت حدود 
أقلي�م كردس�تان في الدول�ة العراقية 
والعالق�ات بي�ن أربي�ل وبغ�داد م�ن 
ضمن مح�اور مباحث�ات بارزاني في 
واش�نطن. وأكد حس�ين، في تصريح 
اطلعت عليه »المس�تقبل العراقي« أن 
»أكب�ر تل�ك الملف�ات هو قي�ام الدولة 

الكردية«.
وأش�ار حس�ين إل�ى أن بارزان�ي 
س�يحمل مل�ف الدولة معه إل�ى البيت 
االبيض وس�يطرحه ب�كل عالنية أمام 

الرئيس األميركي باراك أوباما. وكانت 
الوالي�ات المتح�دة قد رفع�ت مؤخرا 
الكردس�تاني  الديمقراط�ي  الح�زب 
بزعام�ة بارزان�ي واالتح�اد الوطن�ي 
الكردس�تاني بزعامة الرئيس العراقي 
الس�ابق ج�الل طالباني م�ن قائمتها 
للمنظمات االرهابية قبل الزيارة حيث 
كان هذا شرط بارزاني لزيارة الواليات 

المتحدة.
واالس�بوع الماضي، ق�ال بارزاني 
اقلي�م  أح�زاب  م�ع  اجتم�اع  خ�الل 
كردس�تان إن الواليات المتحدة غيرت 

سياس�تها حيال تأسيس دولة لألكراد 
خاص�ة بع�د الح�رب ض�د »داع�ش«، 
لديه�ا  لي�س  واش�نطن  أن  موضح�اً 
أي مان�ع لذل�ك االن »وس�نعلن الدولة 
الكردي�ة حت�ى لو على مس�احة ثالثة 
أمت�ار« كما نقلت عنه ش�بكة رووداو 
الكردي�ة. وس�تكون هذه  االعالمي�ة 
هي المرة الرابعة التي يستضيف فيها 
البي�ت االبيض األميرك�ي لبارزاني إال 
أن فؤاد حس�ين ق�ال إن »هذه الزيارة 
مختلفة ع�ن س�ابقاتها والحرب ضد 

داعش غيرت الكثير من االمور«. 

من جهته، طالب السياسي الكردي 
المس�تقل محمود عثمان م�ن األكراد 
ان ينظم�وا أنفس�هم ويدعم�وا زيارة 
بارزاني إل�ى الوالي�ات المتحدة، لكنه 
أش�ار إل�ى أن دعم اقام�ة دولة كردية 

من قبل واشنطن ليس سهالً.
ف�ي الغض�ون، ع�ادت إل�ى أربي�ل 
قادمة من مدينة عين العرب - كوباني 
السورية قوات البيشمركة الكردية بعد 
انتهاء مهمته�ا القتالية ضد »داعش«. 
وقال قائد قوات البيش�مركة في عين 
العرب كوبان�ي العميد طلعت الزراري 

م�ن  ع�ادت  البيش�مركة  »ق�وات  أن 
كوباني وفقاً للتنس�يق بين حكومتي 
اقلي�م كردس�تان وتركي�ا ويج�ب أن 
نتقدم بالش�كر لتركيا التي سمحت لنا 
بالذه�اب إل�ى كوباني والع�ودة منها 

عبر اراضيها«.
وأكد ان القوات الكردية الس�ورية 
هن�اك بحاجة ماس�ة إلى األس�لحة.. 
موضح�ا »نحن ف�ي اقليم كردس�تان 
بحاجة إلى األس�لحة واألس�لحة التي 
اخذناها معنا مدونة في قوائم ويجب 
اعادتها كم�ا نقلت إلى هن�اك«.  وفي 

الس�اعات األولى من صب�اح األربعاء 
عب�رت تل�ك الوحدة إلى والية ش�انلي 
أورف�ا جن�وب تركي�ا وتوجه�ت ب�راً 
بالمركبات إلى أربيل بينما توجه قسم 

آخر عبر المجال الجوي.
وق�د اثن�ى األمي�ن الع�ام ل�وزارة 
البيش�مركة جبار ياور في بيان اليوم 
على الجهود والتضحيات التي قدمتها 
ق�وات البيش�مركة مهنئ�اً ف�ي مدينة 
كوبان�ي بالنص�ر الكبير عل�ى تنظيم 
داع�ش وتحرير جمي�ع المدن والقرى 

والقصبات هناك.

بارزاين حيمل حلم »الدولة« الكردية إىل البيت األبيض.. وأوباما يبدي ليونة

غضب يواجه تقسيم الكونغرس للعراق.. ودعوات لطرد 
السفري األمريكي من بغداد

البيشمركة تنسحب من كوباني بعد انتهاء المهمة

اإلحباط يسيطر عىل »املصالوه« بعد تأجيل موعد التحرير.. وأجانب »داعش« يغتصبون املنازل 
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خيم االحباط والتشاؤم على الشارع 
الموصلي على خلفية الكشف عن تأجيل 
انط�الق عملي�ة تحري�ر المدين�ة الى ما 
بعد ش�هر رمضان المبارك, وفيما يشير 
ش�هود عي�ان ال�ى ان ه�ذا الق�رار ولد 
ارتياح�ا كبي�را لتنظي�م »داع�ش« الذي 
اخ�ذت اع�داد عناص�ره تتزاي�د بش�كل 
كبير, لفتت الى ان الضربات الجوية التي 
تنفذها طائ�رات التحالف الدولي لم تعد 
مجدية مع تل�ك العصابات بعد ان قامت 
بإف�راغ مقراتها وتجنب التحرك الملفت 

لالنتباه بواسطة االرتال.
التنفيذي�ة  اللجن�ة  لعض�و  وس�بق 
للجبه�ة التركمانية العراقي�ة نور الدين 

كاب�الن، إن كش�ف ع�ن ارج�اء عملي�ة 
اس�تعادة السيطرة على مدينة الموصل، 
وتحريرها من تنظي�م داعش االرهابي، 
إلى ما بعد ش�هر رمضان المقبل. ويرى 
س�كان الموصل ان تحرير مدينتهم بات 
بعيدا خصوصا بعد التصريحات االخيرة 
لبع�ض المس�ؤولين ال�ذي اعلن�وا م�ن 
خالله�ا ان التحرير س�يكون بعد ش�هر 
رمض�ان وربم�ا ابع�د من ذل�ك. ويقول 
المواط�ن مهن�د قاس�م، »س�معنا ف�ي 
االونة االخيرة ان عملية تحرير الموصل 
تأجلت لبعد شهر رمضان او اكثر من ذلك 
لعدم جاهزية القوات وغياب االمكانات 
العس�كرية والمادية للتحرير«. ويش�ير 
إل�ى أن »الكثي�ر م�ن س�كان الموص�ل 
مصاب�ون بخيب�ة ام�ل من ج�راء تأخر 

التحري�ر وكذل�ك تصريح�ات  عملي�ات 
المس�ؤولين غي�ر المتفقة عل�ى عملية 
التحري�ر حيث مرة يعلنون قرب س�اعة 
الصف�ر وم�رة يعلن�ون تأجيله�ا، بينما 
داعش يتحرك بحرية مطلقة في المدينة 
تعليمات�ه  ويف�رض  نش�اطه  وي�زاول 
وقوانينه«. من جانبه، يرى المواطن علي 
حس�ن، إن »تأخر عملي�ة تحرير نينوى 
أعط�ى لداع�ش وقت لبس�ط س�يطرته 
في الموصل واس�تقراره به�ا، وفرض 
الس�كان  وابت�زاز  قوانين�ه وتعليمات�ه 
وجمع األتاوات واألموال تحت مسميات 
ع�دة، ويجن�د عناص�ر جدد ويس�تقدم 
أجانب إلى المدينة ويس�كنهم في بيوت 
وغيره�م«.   والمس�حيين  النازحي�ن 
ويبين، أن »داعش بين فترة وأخرى يبلغ 

المواطني�ن بواس�طة مكب�رات الصوت 
للعج�الت التي يس�تقلها وكذلك الخطب 
وعل�ى  الجوام�ع،  ف�ي  والمحاض�رات 
اهال�ي الموصل ان ال يفكروا بعد بقدوم 
الحكوم�ة والقوات االمني�ة الى المدينة 
مقاتل�ي  مواجه�ة  تس�تطيع  ال  النه�ا 
التنظي�م، وان مصير المدينة وس�كانها 
ارتب�ط بداع�ش الت�ي ثبتت نفس�ها في 
الموصل بش�كل نهائي«. ويؤكد س�كان 
الموص�ل أن »عدد عناص�ر داعش ازداد 
في الفت�رة األخيرة خصوص�ا األجانب 
وعوائله�م حي�ث يقول�ون أن الموصل 
باتت اكثر مدينة آمنة للس�كن بالنس�بة 
له�م، خصوصا أن التنظيم وفر لهم اكثر 
من خمس�ة االف منزل مؤثث فضال عن 
الش�قق والعج�الت الت�ي صادره�ا من 

الس�كان ودوائ�ر الدولة«.وب�ات داعش 
اكثر قس�وة مع س�كان الموصل وازداد 
في ف�رض التعليم�ات والقوانين وكان 
اخره�ا من�ع حالق�ة اللحي�ة، وجم�ع 
األموال من المواطنين تحت باب الزكاة، 
فض�ال ع�ن ان�ه اخل�ى جمي�ع المقرات 
االمنية والعس�كرية وبات اكثر احتياطا 
للغارات الجوية وافضل في التعامل منها 
وتجن�ب مخاطرها.ف�ي نفس الس�ياق، 
يقول المواطن يونس مصطفى، »لم تعد 
الغ�ارات الجوية تؤثر كثي�را في داعش 
داخ�ل الموص�ل، الن�ه تعامل م�ع هذه 
الغ�ارات وع�رف كيف يتجن�ب ضررها 
المواق�ع  واخل�ى  اثاره�ا،  ويتف�ادى 
العس�كرية التابعة للقوات االمنية ، ولم 
يعد ل�ه تجمعات كبيرة ول�م يتحرك في 

ارتال كبيرة ف�ي الموصل«.ويضيف، أن 
»الس�بب ف�ي أن الغارات ل�م تعد مؤثرة 
ف�ي داعش، ألنها لم تكن مركزة وقليلة، 
فلذل�ك نفع�ت داع�ش اكث�ر م�ا ضرته، 
وبذلك تكيف معه�ا بل أن المدنيين باتوا 
اكثر ض�ررا منها خصوص�ا الن عناصر 
داعش انتش�روا داخل األحياء الس�كنية 
وبات�ت الكثي�ر م�ن من�ازل المهدري�ن 
والمس�حيين مقرات لقيادات التنظيم«. 
وف�رض تنظيم«داعش« س�يطرته على 
مدين�ة الموصل، مركز محافظة نينوى، 
ف�ي 10 م�ن ش�هر حزي�ران الماض�ي، 
قبل أن يوس�ع س�يطرته على مساحات 
واسعة ومنها قضاء تلعفر، الذي اضطر 
اآلالف من س�كانه من التركمان الشيعة 

إلى النزوح عنه.

اإلرهابيون يزيدون قسوتهم على المدنيين
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وهذا ما من شأنه يضعف المملكة التي 
أصبحت عجوزاً بسبب هيمنة الجيل القديم 
عليه�ا، األم�ر ال�ذي يس�اعد بس�قوطها، 
خاّصة مع وجود تقارير تفيد بأن المملكة 
باتت مصدراً اساسياً لإلرهاب والجماعات 

التكفيرية بالمنطقة.
وبع�د ثالث�ة أش�هر على تولي�ه عرش 
السعودية بعد وفاه شقيقه الملك عبد الله 
في كان�ون الثان�ي الماضي، أعف�ى الملك 
س�لمان بن عبدالعزيز ولي عهده أخاه غير 
الش�قيق األمي�ر مقرن ب�ن عبدالعزيز من 
والي�ة العه�د وعّي�ن أول حفيد لمؤس�س 
المملك�ة األمير محمد بن ناي�ف خلفاً له، 
كما عّين ابنه محمد بن س�لمان ولياً لولي 
العه�د وس�فير الس�عودية في واش�نطن 
عادل الجبير وزي�راً للخارجية خلفاً لوزير 
الخارجية األقدم في العالم سعود الفيصل 
ال�ذي قض�ى 40 عاماً في منصب�ه. وتأتي 
ه�ذه التعيين�ات ف�ي الوقت ال�ذي ال تزال 
فيه الس�عودية مس�تمرة ف�ي حربها على 
اليمن، علماً أن محمد بن سلمان “قائدها” 
)الحرب( والجبير “صوتها الديبلوماس�ي 

واإلعالمي”.
وفي مرس�وم قال فيه إنه “يسير على 
خطى س�لفه الراحل الملك عبد الله بن عبد 
العزيز في اختيار المرشحين االكثر كفاءة 
لشغل المناصب العليا في المملكة”، أصدر 
الملك س�لمان أوامر ملكية تقضي بإعفاء 
األمي�ر مق�رن ب�ن عبدالعزي�ز م�ن والية 
العه�د ومن منص�ب نائب رئي�س مجلس 
الوزراء بناء على طلبه وتعيينه مستش�اراً 
لخ�ادم الحرمين الش�ريفين بمرتبة وزير، 

وتعيي�ن األمي�ر محمد ب�ن نايف ب�ن ولياً 
للعه�د، ونائب�اً لرئي�س مجل�س ال�وزراء 
وزيراً للداخلية ورئيس�اً لمجلس الشؤون 
السياس�ية واألمني�ة، وبذلك يك�ون الملك 
س�لمان تج�اوز هيئ�ة البيعة الت�ي كانت 
مولج�ة بتس�مية ول�ي العه�د ومبايعت�ه 
واس�تكمل االنق�الب عل�ى تركة ش�قيقة 
الراح�ل الملك عبدالل�ه بإعفائه مقرن من 
منصبه واس�تثناء رئيس الحرس الوطني 
متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز من أي دور 
في تركيب�ة الحكم الجدي�دة. وبهذا يكون 
الُمل�ك ووالية العهد ق�د انحصرا تماماً بيد 

الجناح السديري من أبناء عبد العزيز.
كم�ا قض�ى المرس�وم بتعيي�ن األمير 
محمد بن س�لمان بن عبدالعزيز ولياً لولي 
العهد، ونائب�اً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء 
وزي�راً للدفاع ورئيس�اً لمجلس الش�ؤون 

االقتصادية والتنمية.
وزي�ر  إعف�اء  عل�ى  المل�ك  وواف�ق 
الخارجي�ة األمي�ر س�عود ب�ن فيص�ل بن 
عبدالعزي�ز من منصب�ه لظروفه الصحية، 
وتعيين سفير المملكة في واشنطن عادل 
بن أحمد الجبير وزي�راً للخارجية، على أن 
يتولّ�ى الفيصل منصب وزير دولة وعضواً 
في مجلس الوزراء، ومستش�اراً ومبعوثاً 
خاصاً لخادم الحرمين الشريفين، ومشرفاً 

على الشؤون الخارجية.
كما نّصت األوام�ر الملكية على تعيين 
خالد بن عبدالعزي�ز الفالح وزيراً للصحة، 
وإعفاء وزير االقتص�اد والتخطيط محمد 
بن س�ليمان الجاس�ر من منصبه وتعيينه 
مستش�اراً ف�ي الدي�وان الملك�ي بمرتب�ة 

وزي�ر. وإعف�اء وزي�ر العم�ل ع�ادل ب�ن 
محم�د فقيه م�ن منصبه وتعيين�ه وزيراً 
لالقتص�اد والتخطيط، وتعيي�ن مفرج بن 
سعد الحقباني وزيراً للعمل، وإعفاء نائب 
رئيس الديوان الملكي خالد بن عبدالرحمن 
العيس�ى من منصبه، وتعيين�ه وزير دولة 
وعض�واً ف�ي مجلس ال�وزراء وعضواً في 

مجلس الشؤون السياسية واألمنية.
كم�ا قض�ت األوام�ر بتعيي�ن الش�يخ 
الدكتور خالد بن محمد بن ناصر اليوس�ف 

رئيساً لديوان المظالم بمرتبة وزير، وتعيين 
حمد بن عبدالعزيز السويلم رئيساً للديوان 
الملكي بمرتبة وزير، وتعيين الدكتور ناصر 
بن راجح بن محمد الشهراني نائباً لرئيس 
هيئ�ة حقوق اإلنس�ان بالمرتبة الممتازة، 
وتعيي�ن الدكتور عمرو ب�ن إبراهيم رجب 
نائباً لرئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء 
بالمرتب�ة الممت�ازة، والدكت�ور منص�ور 
ب�ن عبدالل�ه المنص�ور مس�اعداً للرئيس 
العام لرعاية الش�باب بالمرتب�ة الممتازة، 

وإعفاء رئي�س هيئة اإلذاع�ة والتلفزيون 
عبدالرحم�ن ب�ن عبدالعزي�ز اله�زاع م�ن 
منصب�ه، وتكلي�ف نائ�ب وزي�ر الثقاف�ة 
واإلعالم بالعمل الدكتور عبدالله بن صالح 
الجاسر رئيس�اً لهيئة اإلذاعة والتلفزيون 
إضافة إلى عمله، وتعيين صالح بن محمد 
بن عبدالكريم الجاس�ر مستشاراً بالديوان 
الملك�ي بالمرتبة الممت�ازة، وإعفاء نائب 
وزي�ر التعلي�م لش�ؤون البنات ن�ورة بنت 
عبدالل�ه الفاي�ز من منصبه�ا ونائب وزير 

التعليم لش�ؤون البنين حم�د بن محمد آل 
الش�يخ م�ن منصب�ه، وإعفاء نائ�ب وزير 
الصحة للشؤون الصحية منصور بن ناصر 
بن عبدالله الحواس�ي من منصبه، وإعفاء 
نائ�ب وزير الصح�ة للتخطي�ط والتطوير 
الدكت�ور محم�د بن حمزة بن بكر خش�يم 

من منصبه بناء على طلبه.
وقض�ت االوام�ر بص�رف راتب ش�هر 
لجميع القطاعات العس�كرية واألمنية من 

أفراد وضباط ومدنيين.
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الفيصل يبتلع طعم سقوط آل سعود
بلع الملك سليمان السعودي طعم هالك المملكة 

بعد أن أقصى أشقائه وأوالد عمه عن مناصبهم 

دفعة واحدة، مهيئا الجو السياسي في السعودية 

لفوضى كبيرة، حيث من المتوقع أن تنشب خالفات 

بين أبناء آل سعود من أجل الحكم

كلم�ا خرجت م�ن البص�رة وذهبت إلى 
صح�راء الرميل�ة، تطوقن�ي تل�ك الس�حب 
الس�ود. تلتف حولي كما األفاعي. تزعجني 
بخطوطه�ا القاتمة الملتوي�ة. تمنعني من 
االس�تمتاع برحلتي، فأتذك�ر قصيدة نثرية 
كتبها شاعرنا المبدع تميم البرغوثي. يقول 
فيها: دخ�ان كثيف. يوزن باألطن�ان. يعبر 
الخرائ�ط. إن ترف�ع يدك ال تراه�ا، والناس 
يصدم بعضه�م بعضاً كس�يارات المالهي. 
فان تتّبعَت الدخ�ان إلى مصدره وصلت إلى 

غليون القيصر. 
نعم يا )تمي�م( فغالوين قياصرة النفط 
والغ�از تنف�ث س�مومها هن�ا ف�ي س�ماء 

البص�رة، والن�اس يص�دم بعضه�م بعض�ا 
بس�ياراتهم التي ال تحم�ل أرقام�اً. تتراكم 
البع�ض،  بعضه�ا  ف�وق  الس�ود  الس�حب 
وتزداد عتمة وس�وادا كلما توجهنا ش�رقا 
نح�و حق�ول )مجن�ون(. أو كلم�ا توجهنا 
غرباً نحو حقل )الزبير(، فالقبة الس�ماوية 
الواصلة بي�ن حدودنا مع الكويت وحدودنا 
مع إيران، صارت متش�حة بس�واد مخيف، 
ينذر بوقوع ك�وارث بيئية ال حدود لها، وال 
يمكن التكهن بنتائجها المرعبة. األمر الذي 
يستدعي اس�تنفار الجهات المعنية بحماية 
البيئة لرصد هذه االنتهاكات الصحية، ومنع 
انتشارها وتفاقمها. ألنه من غير المعقول 

أن ُتترك هذه السحب تتراكم فوقنا من دون 
رقي�ب وال حس�يب. نحلم أن نصح�و يوما 
من نومن�ا، وقد انجلى الدخان األس�ود من 
سماء البصرة. إذ تجثم غمامة من الملوثات 
النفطي�ة ف�وق صدورن�ا. حجب�ت تمتعن�ا 

بالهواء النقي.
نقترب قليالً من مصادر الدخان الكثيف 
فتمنعنا األس�الك الش�ائكة، ويخيفنا رجال 
الدوري�ات النفطي�ة بوجوهه�م المقنع�ة، 
وعيونه�م المبرقعة، ورؤوس�هم الحليقة. 
هن�اك في تل�ك المفاوز المفتوحة. تنتش�ر 
بالط�ول  األمريكي�ة  الش�ركات  مخيم�ات 
والعرض، تبهرن�ا أنوارها الليلية، ويزعجنا 

دوي محركاته�ا العمالق�ة. األمري�كان في 
كل مكان، حتى ُيخيل إلينا أننا نعيش خارج 
مخيماته�م، وكأنه�م يمتلكون ه�ذه اآلبار 
والحقول النفطية الغنية بالثروات. أو كأننا 

متطفلون عليهم. 
لم يعد النفط نعمة من نعم الله. بل نقمة 
جلبت لنا الكوارث السياسية المتوالية. ربما 
هي لعنة ظلت تطاردنا منذ اكتش�اف النفط 
ألول مرة في صحراء )مس�جدي سليمان( 
وحت�ى يومنا ه�ذا. ه�ي لعن�ة أدخلتنا في 
ح�روب ُمهلك�ة. حرمتنا من اس�تحقاقاتنا 
الحضاري�ة. ثم حملت لنا دخانها وس�حبها 
الثقيلة لتخنقنا، وتس�مم أجوائنا بملوثاتها 

الزفتية، وتسّود عيشتنا.
أتس�اءل أحيانا. كيف يعي�ش الناس في 
المناطق المحيط�ة بحقل )دخان( القطري 
؟، فمنذ عام 1940 وس�حب الدخان الكثيف 
تتصاع�د من حقل )دخ�ان(. أغلب الظن أن 
الناس ماتوا خنقاً بغازات البروبان والبنتان 
والبيوت�ان والدخان. فما بال�ك بمن يعيش 
اآلن تح�ت وط�أة دخ�ان حق�ول )الزبير(، 
ودخ�ان حق�ول )مجن�ون( الت�ي نش�رت 

فيروساتها المجنونة ؟. 
يقول�ون: أن وزارة النف�ط وقعت عقداً، 
في )23 تش�رين الثاني 2011(، مع ش�ركة 
ش�ل لمعالجة الغ�از المصاح�ب للنفط في 

الحق�ول النفطي�ة الجنوبي�ة بع�د موافقة 
مجل�س ال�وزراء ف�ي )15 تش�رين الثان�ي 
2011(، على تأس�يس ش�ركة غاز البصرة، 
الت�ي س�تتولى معالج�ة الغ�از المصاح�ب 
للنف�ط م�ن حق�ول )الرميل�ة - الزبي�ر - 
غ�رب القرنة( بالمش�اركة مع ش�ركة غاز 
الجن�وب المملوك�ة ل�وزارة النفط بنس�بة 
%51، وش�ركتي روي�ال دت�ش ش�ل 44% 
ميتسوبيش�ي الياباني�ة بنس�بة %5. لكننا 
ال نرى أي تحس�ن ف�ي أجواءنا، التي فقدت 
نقاوتها بس�بب بشاعة الس�حب، وتصاعد 
أعم�دة الدخ�ان الت�ي أصبحت أكثر س�واداً 

وعتمة من ذي قبل.

غامئم سود ختنق مدينتي
كاظم فنجان احلاممي

واشنطن بوست تؤرش خارطة املدن 
العنرصية يف أمريكا

  بغداد / المستقبل العراقي

نش�رت صحيفة “واشنطن 
بوس�ت” نتائج دراس�ة أبرزت 
أش�د األماك�ن عنصري�ة ف�ي 
الوالي�ات المتح�دة األميركية، 
أن  خالصاته�ا  ف�ي  وج�اء 
األميركيي�ن األكث�ر عنصري�ة 
هم من يعيش�ون خارج المدن 

بالشمال الشرقي والجنوب.
الصحيفة أبرزت أن الدراسة 
الت�ي أنجزه�ا معه�د “بل�وس 
نتائ�ج  باالعتم�اد عل�ى  وان” 
محرك البح�ث “غوغل”، تقدم 
الناحية  معطي�ات دقيقة م�ن 
بالحص�ول  وتمت�از  العلمي�ة، 
عل�ى إجاب�ات م�ن دون رقابة 
اجتماعية ذاتية.كذلك أوضحت 
أن فريق الباحثي�ن اعتمد على 
استخدام األش�خاص للعبارات 
العنصري�ة أثن�اء بحثه�م على 
موقع “غوغل”، وش�ددت على 
أن بحث األشخاص عن مثل تلك 
العب�ارات ال يعن�ي بالضرورة 

أنهم عنصريون.
أش�ارت  المقاب�ل  ف�ي 
الصحيف�ة أن المعطي�ات التي 

ت�م تجميعها على امت�داد عدة 
أع�وام وباللجوء لع�دة ماليين 
من عمليات البحث على الشبكة 
نتائ�ج  تعط�ي  العنكبوتي�ة، 
تقريبي�ة ح�ول األماك�ن التي 
يتزاي�د فيها ش�كل مح�دد من 
الصحيفة  العنصرية. وذك�رت 
في هذا الصدد أن األماكن التي 
ش�هدت أكبر تمركز الستخدام 
العب�ارات العنصري�ة ل�م تكن 
بالجن�وب، وإنم�ا عل�ى امتداد 
)ش�رقي  “األباالش”  سلس�لة 
أميركا( حت�ى مدينة نيويورك 

وجنوب والية “فيرمونت”.
األماك�ن  بقي�ة  وتتواج�د 
ف�ي  ارتفاع�اً  تش�هد  الت�ي 
الخلي�ج  بس�احل  العنصري�ة 
الجزي�رة  وش�به  األميرك�ي، 
العليا بميش�غان، وج�زء كبير 
من والي�ة “أوهاي�و”. ولفتت 
الصحيف�ة إل�ى أن العنصري�ة 

تقل كلما اتجهنا نحو الغرب.
بي�ن  الراب�ط  وبخص�وص 
بحث األش�خاص عن العبارات 
الش�بكة  عب�ر  العنصري�ة 
مس�توى  وارتفاع  العنكبوتية 
العنصري�ة، ذكرت “واش�نطن 

الباحثين توصلوا  أن  بوس�ت” 
إل�ى وج�ود عالقة ترب�ط بين 
العنصرية  العبارات  اس�تعمال 
على “غوغل” وارتفاع معدالت 
أثن�اء  حت�ى  الس�ود،  وفي�ات 
اس�تخدام فريق الباحثين لعدة 
واقتصادي�ة  عرقي�ة  معايي�ر 
ف�ي  للتحك�م  واجتماعي�ة 
النتائج.“النتائ�ج التي توصلنا 
إليها من خالل الدراس�ة تشير 
إل�ى أن العي�ش داخ�ل منطقة 
تس�جل معياراً مرتفعاً بنقطة 
األبح�اث  نس�بة  ف�ي  واح�دة 
الطاب�ع  ذات  “غوغ�ل”  عل�ى 
بارتف�اع  ترتب�ط  العنص�ري 
نس�بة الوفيات بين الس�ود ب� 
8.2 ف�ي المائ�ة”، بحس�ب ما 
توصل إليه الباحثون. وشددت 
الصحيفة على أن األبحاث على 
مباش�رة  ت�ؤدي  ال  “غوغ�ل” 
لوف�اة األميركيين م�ن أصول 
أفريقية، إال أن دراسات سابقة 
أوضح�ت أن انتش�ار المواقف 
العنصرية يمك�ن أن يؤدي إلى 
المساهمة في تفاقم األوضاع 
للسكان  واالجتماعية  الصحية 

السود.

اخلارجية االيرانية:
ما تقوم به السعودية 
باليمن ينم عن احلقد

  بغداد / المستقبل العراقي

تح�ركات  افخ�م  اعتب�رت 
السعودية  العسكرية  الطائرات 
ف�ي اج�واء اليم�ن بانه�ا تأتي 
ف�ي س�ياق ف�رض المزي�د من 
الضغ�وط على الش�عب اليمني 
المتحدث�ة  البريء.وطلب�ت 
باس�م الخارجي�ة االيرانية من 
خاص�ة  الدولي�ة  المنظم�ات 
الصلي�ب االحم�ر الدولي توفير 
لتقدي�م  الالزم�ة  االرضي�ات 
الغذائية والعالجية  المساعدات 
اليمني.وتعم�دت  للش�عب 
قص�ف  الس�عودیة  الطائ�رات 
الطائرة  لمن�ع  مط�ار صنع�اء 
بالمساعدات  المحملة  االیرانیة 
االنس�انیة للش�عب الیمني من 
الهب�وط ف�ي المطار.وقص�ف 
الطیران السعودي برج المراقبة 
والم�دارج ف�ي مط�ار صنع�اء 
ومط�ارا عس�کریا بالعاصم�ة 
ومط�ار الحدی�دة لمن�ع طائرة 
المساعدات اإلیرانیة من الهبوط 
وکان القصف الذي شهده مطار 
صنعاء ام�س ه�و االعنف منذ 

بدء العدوان السعودي.

سليامين مطمئنًا: الوضع يف سوريا سيتحسن

فايننشال تايمز: دول اخلليج مهددة بخسائر مادية كبرية

  بغداد / المستقبل العراقي

تح�دث قائ�د ق�وات فيل�ق 
القدس اللواء قاس�م س�ليماني 
عن أوضاع المنطقة, خصوصاً 
ف�ي س�ورية والع�راق ولبنان 
وق�ال  وأفغانس�تان،  واليم�ن 
إن الوضع في س�ورية تحّس�ن 
عّما مضى, ونأمل أن يتحس�ن 
أكث�ر ف�ي المس�تقبل القري�ب 
وس�نواصل الدعم، فيما أش�ار 
إل�ى أن الس�عودية ل�ن تحصل 
عل�ى أي مكس�ب ف�ي عدوانها 

على اليمن.
ال�ذي  س�ليماني  وش�دد 
يطل�ق علي�ه مح�ور المقاومة 
االنتص�ارات  “مهن�دس  بأن�ه 
بالمنطق�ة”، عل�ى أن إيران لن 
تت�رد ف�ي محارب�ة الجماعات 
اإلرهابية في تلك البلدان، الفتاً 
إل�ى أن إي�ران اس�تطاعت عبر 
وق�ف تم�دد تنظي�م داعش في 
عدد من البل�دان, لكنه التحالف 
الدولي الذي تقوده واشنطن لم 

يحقق أي تقدم يذكر.
إل�ى  س�ليماني  وتط�رق 

أوض�اع الع�راق ال�ذي تواج�د 
فيها ألكث�ر من مرة, وأش�رف 
عل�ى عدد م�ن المع�ارك، وقال 
ال  الع�راق  ف�ي  “اإلره�اب  إن 
تحدي�داً,  الش�يعة  يس�تهدف 
ب�ل كل طوائ�ف واألدي�ان هي 
األه�داف لإلرهابيين”، مضيفاً 
“أن األوضاع ف�ي العراق كانت 
خاص�ة حيث وص�ل داعش إلى 
بغداد، لكن دعمن�ا للمجاهدين 
العراقيي�ن أرغ�م التنظيم على 

التراجع”.
اليمن�ي، قال  وفي الوض�ع 

إن  س�ليماني  قاس�م  الجن�رال 
“الح�رب على اليم�ن كالعدوان 
الصهيوني على غزة سيفشل”، 
مبيناً أن “الس�عودية لن تنجح 
ف�ي غاراته�ا على اليم�ن, وإن 
تبق�ى  س�وف  الغ�ارات  ه�ذه 
م�ن دون نتائ�ج مث�ل الغارات 

الصهيونية على غزة”.
وأش�ار قائ�د فيل�ق القدس 
اإليراني إلى أن اليمن أكثر الدول 
اإلس�المية فق�راً, وأن التاريخ 
أثبت عجز المعتدين على اليمن 

في تحقيق أهدافهم.

  بغداد / المستقبل العراقي

قال�ت صحيف�ة “فايننش�ال تايم�ز” 
ال�دول الخليجي�ة ب�دأت  البريطاني�ة إن 
تش�عر بتأثي�ر انخف�اض أس�عار النفط 
عالمي�ا، عل�ى الرغ�م م�ن أن تل�ك الدول 
أخبرت األس�واق المالية ألش�هر بأنه لن 
يحدث س�وى تغيير طفيف في الس�لوك 
االس�تثماري في الوقت ال�ذي انخفضت 
في�ه أس�عار النف�ط بمعدل النص�ف منذ 

صيف العام الماضي.
الخليجي�ة  ال�دول  أن  إل�ى  وأش�ارت 
طمأن�ت مواطنيه�ا بأن فت�رة انخفاض 

أس�عار النفط س�تكون مؤقت�ة وكررت 
تأكيده�ا عل�ى التزامه�ا بالحف�اظ على 
اس�تمرار اإلنفاق الموجه نحو تحس�ين 
األوض�اع االجتماعي�ة، لكن ف�ي الواقع 
ب�دأت الحكومات بالمنطق�ة في تقليص 
اإلنف�اق وإع�ادة جدولة خط�ط اإلنفاق 

الكبرى.
وذكرت الصحيفة أن شركات القطاع 
نف�س  األخ�رى  ه�ي  تواج�ه  الخ�اص 
المش�كلة، وبينما يأمل رؤساء الشركات 
ف�ي أن يك�ون الرك�ود المال�ي مؤقت�ا، 
يخط�ط كثي�ر منه�م لفت�رة انخف�اض 
طويل�ة ف�ي أس�عار النف�ط. ونقلت عن 

اإلداري  المدي�ر  س�تابلس”  “ديفي�د 
بوكالة “موديز” في دبي أننا نس�مع من 
الش�ركات عن حذرها بشكل كبير بشأن 

خطط االستثمار في تلك المرحلة.
تحدث�ت الصحيفة عن أن المش�كالت 
التي تواجه المنطقة تكش�فت من خالل 
تقري�ر صن�دوق النقد الدول�ي الذي حذر 
م�ن  الخليج�ي  التع�اون  مجل�س  دول 
مواجهته�ا انخفاض كبير ف�ي العائدات 
الت�ي س�تحصل عليه�ا ه�ذا الع�ام نظرا 
النخفاض أس�عار النفط والذي س�يؤدي 
إلى خس�ارة تلك الدول عائدات مالية هذا 

العام تقدر بنحو 380 مليار دوالر.
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رئاسة محكمة استئناف دياىل
محكمة االحوال الشخصية يف الخالص

العدد 332 / ش / 2015 
اعالن

املدعية / ايناس صدام شحل .
املدعى عليه / مثنى عون عيل .

اقامت املدعية ايناس صدام ش�حل الدعوى 
الرشعي�ة املرقم�ة 332 / ش / 2015 التي 
تطل�ب فيه�ا التفري�ق القضائي اس�تنادا 
االح�وال  قان�ون  امل�ادة 43 م�ن  الح�كام 
الشخصية وعند ارسال ورقة التبليغ لغرض 
تبليغ�ك بموعد املرافعة املص�ادف 6 / 5 / 
2015 اعيدت ورق�ة التبليغ بموجب كتاب 
مركز رشطة جيزان�ي الجول بالعدد 9292 
يف 13 / 4 / 2015 وحس�ب اش�عار املختار 
جيزان�ي  مختارمنطق�ة  ابراهي�م  صب�ار 
الج�ول بمجهولي�ة محل اقامتك ل�ذا تقرر 
تبليغك بصحيفتني محليتني بموعد املرافعة 
املصادف 6 / 5 / 2015 الس�اعة التاس�عة 
صباح�ا وعند عدم حضورك او ارس�ال من 
ين�وب عنك قانونا س�تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق القانون .
القايض

محكمة االحوال الش�خصية 
/ كركوك

العدد / 2543/ش2015/5
اىل املدع�ى علي�ه / منت�ر 

منذر شعبان
لق�د اقامت زوجت�ك املدعية 
الل�ه(  )رغ�د  جم�ال خ�ر 
اع�اله  املرقم�ة  الدع�وى 
وتطلب فها الحكم بالتفريق 
امل�ادة  اح�كام  وف�ق  من�ك 
1/40 م�ن قان�ون االح�وال 
الشخصية وبالنظر ملجهولية 
محل اقامتك لذا تقرر تبليغك 
اعالنا وبصحيفتني  يوميتني 
يف  بالحض�ور  رس�ميتني 
املرافعة املصادف يوم  موعد 
2015/5/11 او ارس�ال من 
ينوب عنك قانونا وبعكس�ه 
سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا .
القايض
عبد محمد عبد درويش

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف واس�ط 

االتحادية
يف  الش�خصية  االح�وال   محكم�ة  

الصويرة
العدد/372/ش/2015 
التاريخ / 2015/4/28

اعالن 
اىل املدعى عليه / صفاء كاظم زامل

اقام�ت املدعي�ة )هدي�ل ولي�د عب�د 
الرحمن( الدعوى املرقمة  اعاله امام 
ه�ذه املحكم�ة تطلب فيه�ا التفريق 
للهجر ولثبوت مجهولية محل اقامتك 

حسب رشح القائم بالتبليغ .
 لذا تقرر تبلغك بالنرش يف   صحيفتني 
ه�ذه  ام�ام  بالحض�ور  محليت�ني  
املحكم�ة  يف جلس�ة املرافع�ة املوافق 
التاس�عة  الس�اعة   2015/5/10
صباحا ويف حالة عدم حضورك تجري 
املرافعة بحقك غيابيا  وفق القانون .
 القايض

مجلس القضاء االعىل
محكمة استئناف بغداد الكرخ االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف املحمودية

العدد: بال
التاريخ: 21/ 4/ 2015 

اعالن
تعلن هذه املحكمة عن فقدان املدعو )محمود عبيد 
ضبع( الذي خ�رج من داره بتاريخ 23/ 6/ 2007 
ول�م يع�د لحد ن�رش االعالن فع�ىل من تتوف�ر لديه 
اي معلومات ع�ن املفقود مراجع�ة املحكمة خالل 
ثالثة ايام من تاريخ النرش وبعكس�ه فان املحكمة 

ستستمر باالجراءات القانونية.
القايض

اعالن
بن�اء ع�ىل الطلب املقدم من الس�يد )عيل 
هان�ي عب�اس ( ال�ذي يطلب في�ه تبديل 
اللق�ب من )عراط�ات( اىل )الالمي( فمن 
لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل 
مدة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه سوف 
تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق احكام 
املادة 21 من القانون االحوال املدنية رقم 

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

اعالن

بناء عىل الطلب املقدم من السيد )احمد هاني 

عب�اس ( ال�ذي يطلب في�ه تبدي�ل اللقب من 

)عراط�ات( اىل )الالم�ي( فم�ن لديه اعرتاض 

مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خالل م�دة اقصاها 

عرشة ايام وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية 

يف الطل�ب وفق احكام امل�ادة 21 من القانون 

االحوال املدنية رقم 65 لسنة 1972 املعدل.

اللواء

تحسني عبد الرزاق فليح

مدير الجنسية العامة/ وكالة

اعالن
بناء ع�ىل الطلب املقدم من الس�يد )زياد 
فليح هندي( الذي يطلب فيه تبديل اللقب 
من )املنتفجي( اىل )العصيبي( فمن لديه 
اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة 
اقصاها عرشة ايام وبعكسه سوف تنظر 
ه�ذه املديرية يف الطلب وفق احكام املادة 
21 م�ن القانون االح�وال املدنية رقم 65 

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

اعالن

بناء ع�ىل الطلب املقدم من الس�يد )محس�ن 

هان�ي عباس ( الذي يطلب في�ه تبديل اللقب 

من )عراطات( اىل )الالمي( فمن لديه اعرتاض 

مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خالل م�دة اقصاها 

عرشة ايام وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية 

يف الطل�ب وفق احكام امل�ادة 21 من القانون 

االحوال املدنية رقم 65 لسنة 1972 املعدل.

اللواء

تحسني عبد الرزاق فليح

مدير الجنسية العامة/ وكالة

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد )حسن 
داود خل�ف( الذي يطلب فيه تبديل اللقب 
م�ن )بن�ي الم( اىل )امل�وزان( فم�ن لديه 
اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة 
اقصاها عرشة ايام وبعكسه سوف تنظر 
ه�ذه املديرية يف الطلب وفق احكام املادة 
21 م�ن القانون االح�وال املدنية رقم 65 

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد االتحادية

دار القضاء  يف بغداد الجديدة
محكمة بداءة بغداد الجديدة

العدد /514/ب/2015
التاريخ / 2015/4/27
اعالن

اىل املدعى عليه / فتيان محمد حسني
بناء ع�ىل اقامة الدع�وى البدائي�ة املرقمة 
اعاله  واملقامة امام هذه املحكمة من قبل 
املدع�ي / ام�ني بغ�داد � اضاف�ة لوظيفته 
والت�ي يطلب بها  بالتعوي�ض عن االرضار 
الت�ي لحق�ت بامانه بغ�داد ملخالفة املدعي 
علي�ه رشوط العقد ع�ىل القطع�ة املرقمة 

1602/13 م 15 بزايز الفضيلية
ولثب�وت مجهولي�ة محل اقامتكم حس�ب 
رشح القائ�م بالتبلي�غ لذا ق�ررت املحكمة 
تبليغك�م اعالن�ا يف صحيفيت�ن محليت�ني 
بالحض�ور اىل ه�ذه املحكم�ة صب�اح يوم 
2015/5/3 وعند عدم الحضور  او ارس�ال 
م�ن ين�وب عنك قانون�ا  س�تقوم املحكمة 

باملرافعة غيابيا وعلنا حسب االصول.
القايض

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

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف البرة

التاريخ: 29/ 4/ 2015 
العدد: 1207/ ش/ 2015 

املدعية/ نغم جواد كاظم
اع�الن للمدع�ى علي�ه /هاش�م بناي 

كاظم
اص�درت ه�ذه املحكمة بتاري�خ 18/ 
3/ 2015 حكم�ا غيابيا بحقك يتضمن 
الحكم بتصديق الط�الق الواقع بينكما 
وملجهولي�ة   2015  /2  /21 بتاري�خ 
محل اقامتك حسبما ورد برشح القائم 
بالتبليغ وتأيي�د املجلس البلدي لقضاء 
الزبر لذا قرر تبليغك اعالنا بصحيفتني 
محليت�ني يوميتني ولك ح�ق االعرتاض 
خ�الل امل�دة القانونية ع�رشة ايام من 
تاريخ النرش وبعكس�ه سوف يكتسب 

القرار الدرجة القطعية وفق القانون.
القايض

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد االتحادية

محكمة بداءة الكرادة
العدد:2371//ب/2014

التاريخ:2015/4/24
اعالن

اىل الش�خص الثال�ث /ش�كرية كاظ�م جويد 
املدعى عليه  

اق�ام املدع�ي  امني بغ�داد  اضاف�ة لوظيفته 
الدع�وى املرقم�ة اع�اله ض�د وزي�ر الع�دل 
اضاف�ة لوظيفته والت�ي يطلب فيه�ا الحكم 
بال�زام دائرة املدع�ى عليه اضاف�ة لوظيفته 
بابطال قيد الش�مل العقار املرقم 1637,1 م4 
د د وي�ة  واعادة تس�مية باس�م دائرة موكلة 
اضاف�ة لوظيفت�ه و لق�رار ه�ذه املحكمة يف 
بادخالك�م   2015/1/22 الجلس�ة  مح�ر 
اش�خاص ثال�ث يف الدعوى اىل جان�ب املدعى 
عليه لذا وملجهولية مح�ل اقامتك قرر تبليغك 
اعالن�ا       بصحيفت�ني     محليت�ني يوميت�ني  
عىل موعد املرافعة املصادف يوم 2015/5/5 
ل�ذا وعند عدم حض�ورك او حضور من ينوب 
عنك س�تجري املرافعة عن�ك غيابا وعلنا وفق 

االصول.
القايض

محكمة االحوال الشخصية
يف البرة

العدد: 2378/ ش/ 2015 
اعالن

اىل املدع�ى علي�ه/ فهد ن�ارص عبد 
الله

اصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم 
 /4  /19 يف   2015 ش/   /2378
2015 والذي يقيض بالتفريق للهجر 
بينك وب�ني املدعي�ة )امان�ي ناهي 
خل�ف( وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك 
حسب رشح القائم بالتبليغ ورشح 
املجل�س البلدي ملنطق�ة قوى االمن 
الداخ�يل علي�ه ق�رر تبليغ�ك اعالنا 
بصحيفتني يوميت�ني محليتني ولك 
حق االعرتاض خالل املدة القانونية 
وبعكس�ه س�وف يكتس�ب الق�رار 

الدرجة القطعية وفق القانون.
القايض
غازي داود سلمان

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرة االتحادية

محكمة بداءة البرة
العدد: 1565 /ب/ 2014 

التاريخ: 29/ 4/ 2015 
اعالن

املدعي/ حيدر عيل نارص
املدعى عليهم/ 1- حوراء وجاسم ابناء عيل نارص

2- سليمة ارويض انتيشون
3- فوزية محسن حسن

4- احمد وسحر ابناء عبد الحسني عيل
5- مدي�ر ع�ام رعاي�ة القارصي�ة اضافة لوظيفت�ه عن القارصين) حس�ن 

وحسني وحبيب وعيل وزهراء اوالء عباس عيل نارص(
6- الشخص الثالث/ فاطمه عباس عيل

تبيع محكمة بداءة البرة العقار تسلسل 52/ 29 نظران مساحته 261,50 
م2 يقع يف منطقة نظران وعىل شارعني فرعيني ضمن منطقة سكنية مشيد 

عليه دارين مفرزة اىل قسمني بصورة غر رسمية.
الدار االوىل مش�غولة من قبل ورثة الرشيك عباس عيل نارص وهي مؤلفة من 
ه�ول وغرفة نوم واح�ده وحمام ومرفق صحي ومطب�خ ومخزن مبنية من 
الطابوق ومسقفة بالشيلمان وكذلك يوجد بناء يف مقدمة الدار عبارة عن محل 
وغرف�ة صغرة مبني من البلوك. االرضي�ة مبلطة بالكايش وان ورثة الرشيك 
عباس عيل نارص ال يرغبون بالبقاء كمستأجرين يف الجزء الذي يشغلونه بعد 
بيع الدار الثاني وهي مشغولة من قبل املدعي تطل عىل الفرع الثاني تحتوي 
غرفة اس�تقبال وهول وغرفة نوم وحمام ومرف�ق صحي مع مرفق خارجي 
وس�احة امامية. الطابق الثاني مش�غولة من قبل املدعى عليه )جاس�م عيل 
ن�ارص( وله باب مس�تقل يحوي غرفتي نوم ومطب�خ ومرفق صحي وحمام 
وهول وانه ال يرغب بالبقاء كمستأجر بعد البيع مبني من الطابوق ومسقف 
بالكونكري�ت درجه عمران الدار قديمة فمن ل�ه رغبة بالرشاء مراجعة هذه 
املحكم�ة ودفع التأمينات القانونية بنس�بة 10 % من القيم�ة املقدرة البالغة 
ثالثمائ�ة واربعة عرش مليون وثمنمائة الف دين�ار وبصك مصدق بأمر هذه 
املحكمة من مرف حكومي وستجري املزايدة الساعة الثانية عرش من ظهر 

اليوم الثالثني التايل للنرش واجور املناداة عىل املشرتي.
القايض

رقم اإلخطار   379 / 2014
إعالن

م�ن / محكمة قوى األمن الداخيل الخامس�ة 
بالبرة

إىل / املته�م اله�ارب )الرشط�ي محم�د عبد 
العباس جمي�ل( املنس�وب إىل مديرية رشطة 
محافظة الب�رة ملا كنت متهم�ا وفق املادة 
37/  من ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 لتسببك 
فقدان البندقي�ة الحكومية املرقمة )63229( 

نوع كالشنكوف.
وبما إن محل اختفائك مجهول اقتىض تبليغك 
بهذا اإلعالن عىل إن تحر أمام محكمة قوى 
األم�ن الداخ�يل للمنطقة الخامس�ة بالبرة 
خالل مدة ثالثون يوما م�ن تاريخ تعليق هذا 
اإلع�الن يف مح�ل إقامتك وتجيب ع�ن التهمة 
املوجه�ة ض�دك وعند ع�دم حضورك س�وف 
تج�ري محاكمت�ك غيابي�ا وتحج�ز أموال�ك 
املنقول�ة والغر املنقولة ويطلب من املوظفني 
العموميني إلق�اء القبض علي�ك أينما وجدت 
وتس�ليمك اىل اقرب س�لطة حكومي�ة وإلزام 
اختفائ�ك  بمح�ل  يعلم�ون  الذي�ن  األهلي�ني 
بإخبار الجهات املختصة اس�تنادا  للمادة 69 
/ أوال وثاني�ا وثالثا ورابعا م�ن قانون أصول 
املحاكم�ات الجزائية لقوى األمن الداخيل رقم 

17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

إلحاقا  بكتابنا  ذي  العدد  ب /830 
بتاري���خ   2015/4/9  الخ���اص 
بإع�الن الوجبة الس�ابعة   لس�نة  
2015  الخاصة بقطاع ) االسكان (  

ضمن تخصيصات تنمية االقاليم 
موع�د  تمدي�د  إىل  نن�وه  إن  ن�ود 
غل�ق املناقصة 1/ اس�كان 2015 

مرشوع
)انش�اء 1500 وح�دة س�كنية يف 
قضاء ش�ط الع�رب املرحلة االوىل( 
ليكون الثالث�اء 2015/5/12 بدالً 

من يوم الثالثاء 2015/5/5.

According to our letter numbered 
B/830 on 9/4/2015 of announce-
ment of seventh  group   for 2015 
of  sector ) housing ( within the  al-
locations of regions development
we would like to intimate you
extending the closing date of the 
tender 1/housing 2015 project 
)construction of 1500 hous-
ing unit in Shatt-Alarab town-
ship )first stage( to be on Tuesday 
12/5/2015 instead of Tuesday 
5/5/2015.

حمافظة البرصة
مديرية العقود احلكومية

قسم التعاقدات
متديد موعد غلق

Extending the date of closing

رئيس مهندسني
احسان عبد اجلبار اسامعيل

مدير العقود احلكومية

 Chief  engineer
    Ihsan A. Ismaeel

director of Government contracts
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الصناعة تبارش بتشغيل مصنع جتميع سيارات شريي بمواصفات حديثة
    كركوك/المستقبل العراقي

ب�دأت إدارة محافظة كرك�وك، ام�س األربعاء، بتوزي�ع البطاقة 
الوقودية الخاصة بجميع المركبات، فيما دعت السائقين الى مراجعة 
وكالء البطاقة التموينية لتس�لم كوبونات تجهيزه�م بالوقود.وقال 
المعاون الفني لمحافظ كركوك علي حمادي، إن “إدارة كركوك تدعو 
أصحاب المركبات الخصوصي واألجرة والحمل لمراجعة وكالء المواد 
الغذائية لتس�لم البطاقات الجديدة، بعد أن بدأت، اليوم بتوزيعها على 
الس�ائقين”.ودعا حم�ادي المراجعين الى “جل�ب البطاقة التموينية 
لع�ام 2014/ 2015 مختومة من قبل وكيل المواد الغذائية ونس�خة 
م�ن س�نوية المركب�ة التي تح�وي اإلبهام األيس�ر وهوي�ة األحوال 
المدني�ة لصاحب المركبة لتس�لم البطاقة الوقودي�ة الخاص بتوزيع 
البنزين”.وتاب�ع حمادي، أن “القس�يمة س�تجهز لصاح�ب المركبة 
بواقع خمسة آالف و500 دينار فقط وهي تشمل قسيمتين لمركبات 
األجرة وقس�يمة واحدة لكل من مركبات الحمل والخصوصي”.يذكر 
أن كرك�وك كانت قد ش�هدت أزمة في تجهيز الوقود بعد العاش�ر من 
حزيران الماضي وعقب س�يطرة تنظيم “داعش” على عدد من المدن 
وتوقف مصفاة بيجي عن العمل، األمر الذي دفع كركوك الى خيارات 
تضمن التجهيز وبأس�عار مدعومة، فيما أعدت أدارة المحافظة نحو 
110 ألف قس�يمة لتجهيزها على س�ائقي المركبات، كما جهزت قبل 

أسابيع 264 ألف قسيمة للنفط األبيض على سكان المحافظة.

    بغداد/المستقبل العراقي

اكد وزير البيئة قتيبة الجبوري، امس االربعاء، ان ملف المواقع 
الملوثة باالش�عاع في جنوب العراق س�ينتهي نهاية العام الحالي، 
مبين�ا ان مل�ف التطهير وصل الى مراحل متقدم�ة بفضل التعاون 
م�ع وزارة العلوم والتكنلوجيا.وق�ال الجبوري في بيان صدر على 
هام�ش لقائه وزير العل�وم والتكنلوجيا فارس جج�و، إن “الفرق 
الفنية في مركز الوقاية من االش�عاع تعمل مع فرق وزارة العلوم 
والتكنلوجي�ا الزال�ة الملوث�ات االش�عاعية ومعالجته�ا باح�دث 
التقني�ات المعتمدة في الوكال�ة الدولية للطاق�ة الذرية”.واضاف 
الجب�وري أن “الجه�ود المتواصل�ة لرفع ه�ذه الملوثات س�يتيح 
االنته�اء من مل�ف المواقع الملوث�ة في جنوب الع�راق نهاية هذا 
العام، ما يس�اعد على تحويلها الى مواقع صالحة لالس�تخدامات 
المدنية”.وتاب�ع الجب�وري أن “مل�ف التطهي�ر وصل ال�ى مراحل 
متقدم�ة بفضل التعاون مع وزارة العلوم والتكنلوجيا المس�ؤولة 
عن تفكيك ونقل المنش�اءات الملوثة ووزارة البيئة الجهة الرقابية 
والمس�ؤولة عن س�المة االج�راءات المتبعة في تفكي�ك وتطهير 
المنش�آت الملوث�ة باالش�عاع”.وأعلنت وزارة البيئ�ة، االثنين )9 
ش�باط 2015( ع�ن االنتهاء من إعداد الخرائ�ط الخاصة بالمواقع 
الملوثة باإلش�عاع في مناط�ق جنوب العراق، واعتب�رت ذلك بأنه 
المرحلة قبل النهائية لغلق ملف المناطق الملوثة باإلش�عاع بشكل 

نهائي خالل العام الحالي.

كركوك تبدأ بتوزيع البطاقة 
الوقودية للمركبات

البيئة: سننتهي من ملف املواقع 
امللوثة باإلشعاع هناية 2015

   بغداد/المستقبل العراقي

اعلن�ت الش�ركة العام�ة لصناع�ة 
اح�دى  االس�كندرية  ف�ي  الس�يارات 
ش�ركات وزارة الصناع�ة والمع�ادن 
عن المباشرة بتش�غيل مصنع تجميع 
النت�اج  الصيني�ة  الش�يري  س�يارات 
سيارات التيكو و الكوين االجرة موديل  
100بالمئ�ة  تجمي�ع  2015وبنس�بة 
وبطاق�ة انتاجية تبلغ 25 س�يارة في 
اليوم  . وقال مدير عام الشركة عدنان 
احمد رزين ان “هذا المصنع تم انشاءه 
لتغطية جزء من حاجة السوق العراقي 
حيث ستغطي ما نسبته 25بالمئة من 
حاجة السوق من س�يارات الشيري”, 
مؤك�دا تس�ويق الوجب�ة االول�ى من 
س�يارات التيك�و والبالغة 60 س�يارة 
الى وزارة التجارة حيث سيكون هناك 
قائم�ة باالس�عار وارقام الش�واصي 
وبع�د اكمال المعاملة المس�تندية من 
قب�ل المواطن الراغب بالش�راء والتي 
تتم عن طريق الش�ركة العامة لتجارة 
الس�يارات يكون اس�تالم السيارة من 
مقر الش�ركة في االس�كندرية مشيرا 
ال�ى ان الكلف�ة االنتاجية له�ذا الخط 
بلغ�ت 25 ملي�ون دوالر   واك�د رزين 
ان س�يارات التيكو التي ت�م تجميعها 
داخ�ل المصن�ع ه�ي ذات مواصفات 
حديثة ومتطورة تشمل ) الحساسات 
 –  dvd  - روف  س�اليد   – الخلفي�ة 
كامي�را- هيت�رات بالمقاع�د – تحكم 
س�رعة موجود في الس�تيرن كما هو 
معمول به في الس�يارات االمريكية ( 
.  واك�د رزي�ن ان “الش�ركة وبتوجيه 
من الس�يد وزي�ر الصناع�ة والمعادن 
باش�رت حاليا بتنفيذ االعمال المدنية 
وتهي�أة للقاع�ات االنتاجي�ة لنص�ب 

معمل صيني المنشأ لصناعة وتجميع 
س�يارة عراقية”, مش�يرا ال�ى ان هذا 
المعم�ل س�يتم نصب�ه داخ�ل قاعات 
ت�م اس�تاجارها م�ن الش�ركة العامة 
لصناع�ة االطارات ف�ي النجف لتكون 

منطلق لصناعة اول سيارة عراقية في 
البلد ) بأسم وتصميم عراقي ( وتكون 
الش�ركة  م�ع  بالتع�اون  التصامي�م 
تصامي�م  وف�ق  الصين�ي  والجان�ب 
الش�ارع  م�ع  تتالئ�م  ومواصف�ات 

العراق�ي وس�تكون عملي�ة التصني�ع 
بداية االمر لس�يارة صالون والبيك اب 
“.  يذكر أن الش�ركة مس�تمرة بتأهيل 
وتطوي�ر معامله�ا وتطوي�ر عملي�ة 
تصنيع الس�يارات من موارد الش�ركة 

لتلبية احتياجات السوق العراقية وما 
تحتاجه وتطويره حسب طلب الجهات 
المس�تفيده وبما يتالئم وطموح الذي 
تتأمل ألش�ركه الوصول أليه في مجال 

تصنيع السيارات .

    بغداد/المستقبل العراقي

 اك�دت وزارة الم�وارد المائية، ان م�ا موجود اليوم 
من خزين مائي في منشئاتها الحيوية ممكن ان يساعد 
العراق على تجاوز ش�حة المياه في فصل الصيف.وقال 
المستش�ار الفن�ي لل�وزارة عون�ي ذي�اب ، إن “الوزارة 
ووف�ق خططه�ا خ�الل فص�ل الش�تاء الحالي ف�أن ما 
موج�ود اليوم م�ن الخزي�ن المائي المتوف�ر في نهري 
دجلة والفرات وبحيرات الثرثار، فضال عن السدود التي 
منها س�د الموصل وذوبان الثلوج الحاصل في المناطق 
الشمالية سيساعد على معالجة تلك الشحة اذا ما حدثت 

خالل فصل الصيف لهذا العام”.
وبين ان “الوزارة س�بق وان طرحت خطة لبناء عدد 
من الس�دود في وس�ط الع�راق من اجل االس�تفادة من 
مياه االمطار والس�يول لغرض خزنها واالستفادة منها 

ألغراض الزراعة وان هذا المشروع هو قيد الدراسة”.
يذك�ر أن كركوك كانت قد ش�هدت أزم�ة في تجهيز 
الوقود بعد العاشر من حزيران الماضي وعقب سيطرة 
تنظي�م “داعش” على ع�دد من الم�دن وتوقف مصفاة 
بيج�ي عن العم�ل، األمر الذي دفع كرك�وك الى خيارات 
تضم�ن التجهي�ز وبأس�عار مدعومة، فيما أع�دت أدارة 
المحافظة نحو 110 ألف قسيمة لتجهيزها على سائقي 
المركب�ات، كم�ا جهزت قبل أس�ابيع 264 ألف قس�يمة 

للنفط األبيض على سكان المحافظة.

    البصرة/المستقبل العراقي

أص�درت محكم�ة الجنح ف�ي البص�رة ق�راراً بالحبس 
البسيط لمدة سنة لمطلق عيارات نارية داخل المدينة، فيما 
أكد القضاء أن مثل هذه القرارات تردع من يعكرون األجواء 
المدنية ويثيرون الفوضى.وقال القاضي عبد الستار بيرقدار 
المتحدث الرس�مي للس�لطة القضائية, إن “ق�راراً بالحبس 
البس�يط لم�دة س�نة أصدرته محكم�ة الجنح ف�ي البصرة 
بح�ق أحد مطلق�ي العي�ارات النارية”.وأض�اف بيرقدار أن 
“التحقيقات أثبتت أن المتهم ق�ام بإطالق العيارات النارية 
م�ن مس�دس داخ�ل المدينة وهو في حالة س�كر ش�ديد”، 
مش�يرا إلى أن “الحكم صدر وفق أحكام القرار 570 لس�نة 
1982 وتم بموجبه مصادرة الس�الح، وتم تصديق القرار”.

وتاب�ع أن “مثل هك�ذا قرارات تش�كل رادعاً أم�ام مطلقي 
العيارات النارية بال طائل السيما من يمارسون هكذا أفعال 

في المناسبات الشخصية ويعكرون الحياة المدنية”.

املوارد املائية: خزيننا سيساعد
عىل جتاوز شحة املياه يف الصيف

احلبس سنة ملطلق عيارات نارية
يف البرصة

    بغداد/المستقبل العراقي

اكد محافظ بغداد علي محس�ن التميمي 
االداري�ة  المش�اكل  م�ن  الرغ�م  عل�ى  ان 
الخدمية التي تعت�رض تقديم الخدمات في 
منطق�ة الس�عادة والكرام�ة لكونه�ا تقع 
ضمن الحدود الخدمي�ة لمحافظة ديالى اال 

ان محافظة بغداد عازمة على توفير جميع 
مطال�ب االهال�ي والمتمثلة بدع�م القطاع 
الصحي والخدمي وقطاع الكهرباء وغيرها 

من الخدمات. 
وق�ال المحاف�ظ خ�الل اس�تقباله وفد 
من اهال�ي منطق�ة الس�عادة والكرامة,ان 
“تل�ك المناط�ق تعان�ي من مش�اكل ادارية 

وخدمي�ة اذ ت�م المطالب�ة بإدراجها ضمن 
حدود محافظة بغداد الخدمية وفصلها عن 
محافظ�ة بغداد ليتس�نى تقدي�م الخدمات 

لها”.
وأك�د ان “على الرغم من هذه المش�اكل 
البيروقراطي�ة عمدن�ا ف�ي المحافظة على 
تجاوزه�ا اذ اوعزن�ا خالل اللق�اء بممثلي 

االهال�ي اج�راء كش�وفات لتأهيل ش�بكة 
الكهرباء واستبدالها حال توفر التخصيصات 
ال�ى جان�ب التوجي�ه باس�تحداث محط�ة 
للصيان�ة وكذل�ك متابعة الجان�ب الخدمي 
وامكانية توفي�ر المتطلب�ات الخدمية قدر 
المت�اح في ظل انعدام الموازنة والتقش�ف 

المالي”.

حمافظ بغداد يوعز بتأهيل املنظومة الكهربائية ملنطقة السعادة

     بغداد/المستقبل العراقي 

اعلن�ت هيئ�ة االس�تثمار الوطن�ي، 
امس االربع�اء، عن اصداره�ا الخارطة 
االستثمارية للعام الحالي 2015، وفيما 
بينت انها تضم 990 مش�روعا، اش�ارت 
الى ان الخط�ة االنمائية لألعمار والبناء 
لألعوام 2014-2010 ل�م تحقق هدفها 

بسبب صراع ايرادات التغيير.
وقال رئيس الهيئة س�امي االعرجي 

ف�ي ملتقى بغ�داد لإلعمال واالس�تثمار 
ببغ�داد،  باب�ل  ال�ذي عق�د ف�ي فن�دق 
الخارط�ة  “الهيئ�ة اص�درت حالي�ا  ان 
 2015 الحال�ي  للع�ام  االس�تثمارية 
والت�ي تتضمن 990 مش�روعا في كافة 
والخدمي�ة”،  االقتصادي�ة  القطاع�ات 
مبينا ان “تحقيق ه�ذه الخارطة يتطلب 
النافذة  االص�الح االقتص�ادي وتفعي�ل 
الواح�دة واإلص�الح المصرف�ي وج�رد 

االراضي وتخصيصها للمستثمرين”.

“الخط�ة  ان  االعرج�ي  وأض�اف 
الخمسية االنمائية لألعمار والبناء التي 
تم وضعه�ا م�ع وزارة التخطيط 2010 
2014- والت�ي ح�ددت ب�� 180 ملي�ار 
دوالر، منها 100 مليار دوالر من الخزينة 
و80 مليار دوالر عن طريق االستثمار لم 
تحقق اال جزء منها، ليس بس�بب العامل 
االمني فقط وإنما صراع ايرادات التغيير 
بين مؤي�دي اقتصاد الس�وق واالنفتاح 

وبين مؤيدي حكم الدولة”.

وتاب�ع االعرج�ي ان “الع�راق حقق 
خالل الخطة الخمس�ية لالع�وام 2010 
2014- بقيم�ة اس�تثمارية بلغ�ت فقط 
73 ملي�ار دوالر ب� 1135 اج�ازة، اال ان 
الحقيق�ة كقيمة نوعي�ة على االرض لم 
ينفذ منه�ا اال على 25بالمئة “، مش�ددا 
على ض�رورة “تقبل القرارات القاس�ية 
اقتص�اد  نح�و  بالتح�ول  المرهون�ة 

السوق”.
أن  المس�تثمرين  عل�ى  ويتوج�ب 

الوطني�ة  للهيئ�ة  يقدم�وا مش�اريعهم 
لالس�تثمار، او هيئ�ة اس�تثمار اإلقليم، 
أو المحافظ�ة، للحص�ول عل�ى إجازات 
االس�تثمار، ويمكنهم أن يتقدموا بطلب 
إج�ازة االس�تثمار إل�ى “دائ�رة النافذة 
الهيئ�ة  اس�تحدثتها  الت�ي  الواح�دة”، 
الوطني�ة لالس�تثمار، والمخّول�ة إعالم 
المستثمر بقرار الهيئة النهائي خالل 45 
يوما م�ن اجل القض�اء الروتين اإلداري 

في منح اإلجازة االستثمارية.

االستثامر الوطني تصدر اخلارطة االستثامرية للعام احلايل بـ 990 مرشوعًا

     بغداد /المستقبل العراقي

الكهرباء,ام�س  وزارة  كش�فت 
االربع�اء, ع�ن س�عي المديري�ة العامة 
لمشاريع نقل الطاقة الكهربائية ألنجاز 
مش�روع خطي ربط محطتي )الديوانية 
الغازية التوليدية � قادسية( 400 ك.ف، 
مطلع ش�هر تموز المقبل، في محافظة 
الديوانية، بهدف رفد المنظومة الوطنية 
ب�انتاج محطة الديواني�ة الغازية البالغ 

500 مي�كاواط. وق�ال مصعب المدرس 
مدير مكتب االعالم واالتصال الحكومي 
ف�ي الوزارة, بأن “المش�روع  وصل الى 
نس�ب أنج�از متقدمة، ويتضم�ن العمل 
ربط محط�ة الديواني�ة الغازية بمحطة 
القادسية الثانوية بخطين، اذ يصل طول،  
مس�ار الخط األول ال�ى 21 كم، وبواقع 
57 برج�اً، ف�ي حي�ن يصل ط�ول الخط 

الثاني الى 22 كم وبعدد62 برجاً”.
ولفت المدرس الى ان”وزير الكهرباء 

قاسم الفهداوي أعرب عن أرتياحه لدعم 
الحكوم�ة المحلية لمحافظ�ة الديوانية 
ف�ي تنفيذ المش�روع ومس�اهمتهم في 
تذلي�ل المش�اكل والعقب�ات التي تواجه 
المالكات المنف�ذة للخط، ومن المتوقع 
ان يتم انجاز الخط وتشغيله مطلع شهر 
تم�وز المقبل، وفق الخط�ة الموضوعة 
ألدخال�ه للخدمة، ألجل دع�م المنظومة 
الكهربائية ب� 500 ميكاواط من محطة 

الديوانية”.

الكهرباء تسعى لرفد املنظومة الوطنية بـ »500« ميكاواط استعدادًا للصيف

     بغداد/المستقبل العراقي

الرقابي�ة  الم�الكات  ب�دأت 
والتفتيش�ية في وزارة التجارة 
،امس االربعاء، اجراءات رقابية 
وتدقيقية على الحبوب المسوقة 
والمزارعي�ن  الفالحي�ن  م�ن 
به�دف تحديد نوعية المحاصيل 

وتحسين نوعيته.
وقال س�عد فارس مدير عام 

الش�ركة العامة لتجارة الحبوب 
في بيان صحفي, ان” المالكات 
الرقابي�ة التابع�ة لش�ركته مع 
الجه�ات الرقابي�ة ف�ي الوزارة 
الرقاب�ة  دائ�رة  تتب�ع  والت�ي 
التجاري�ة والمالية بدأت جوالت 
لمحط�ات  ميداني�ة  وزي�ارات 
السايلوات في جميع محافظات 
البالد بهدف الوقوف على اليأت 
لمحصول  والتس�ليم  االس�تالم 

الحنطة ضمن الخطة التسويقية 
لهذا الع�ام والتي نتوقع زيادات 

كبيرة في االنتاج”.
واضاف ان” زيارات مفاجئة 
المتواجدة  الفح�ص  لمختبرات 
ف�ي كل س�ايلو للوق�وف عل�ى 
العينات التي تم استالمها ونقل 
بعضه�ا الى مختبرات الش�ركة 
الرئسية لتحديد نوعيتها ومدى 
مطابق�ة الفحوص�ات االولي�ة 
مع الفحوص�ات المركزية التي 

تجريها على مستوى المركز”.
واش�ار الى” توجيهات وزير 
عب�د  محم�د  م�الس  التج�ارة 
الكريم بش�ان التدقيق المستمر 
للحب�وب المس�تلمة والوق�وف 
الفالحي�ن  معان�ات  عل�ى 
م�ع  والتنس�يق  ومعالجته�ا 
الجمعي�ات الفالحي�ة والجهات 
الساندة االخرى النجاح الموسم 

التسويقي”.

التجارة تبدأ عمليات الرقابة والتدقيق عىل احلبوب 
     واسط/المستقبل العراقياملسوقة من الفالحني واملزارعني

أعلن�ت إدارة محافظة واس�ط، 
إح�دى  م�ن  عرض�اً  تلقيه�ا  ع�ن 
الش�ركات المحلي�ة لتش�غيل مطار 
الك�وت المدن�ي، وف�ي حي�ن بينت 
اب�دى  النق�ل  وزارة  م�ن  وف�دا  أن 
مالحظات�ه االيجابية عل�ى العرض 
مع امكانية ان يكون المطار للشحن 
الجوي إلفتقاد العراق لهكذا مطار، 
اك�دت أن الع�رض تضم�ن إنش�اء 
جس�ر على نهر دجلة وفندق خمس 
نجوم ومنطقة للتجارة الحرة.وقال 
محافظ واسط مالك خلف الوادي، إن 

“شركة البرهان المتخصصة بإدارة 
وتش�غيل المط�ارات قدم�ت عرضاً 
إلدارة  المحلي�ة  واس�ط  لحكوم�ة 
وتش�غيل مطار الكوت المدني وفقاً 
آللية تعاقدية يتم االتفاق عليها بين 
الطرفين”.وأضاف الوادي أن “وفداً 
من وزارة النق�ل أطلّع على العرض 
ال�ذي تقدم�ت ب�ه الش�ركة وأبدى 
المالحظ�ات االيجابية  جمل�ة م�ن 
مع إمكانية أن يك�ون مطار الكوت 
مطاراً للش�حن الج�وي لعدم وجود 
مطار مماثل ف�ي العراق إضافة الى 
موقع�ه الجغراف�ي المهم”.ولف�ت 
الوادي الى أن “العرض الذي تقدمت 

به الش�ركة تضمن بعض مجموعة 
م�ن نقاط المفاضلة منها إس�تعداد 
الش�ركة إلنش�اء جس�ر عل�ى نهر 
دجلة ف�ي المنطقة المقابلة للمطار 
ال�ذي  الم�روري  الزخ�م  لتخفي�ف 
يحصل داخل المدينة وإنش�اء فندق 
خمس نجوم وكذلك إنش�اء منطقة 
للتج�ارة الح�رة لج�ذب الش�ركات 
والتجار العراقيين واألجانب للتبادل 
التج�اري بم�ا يس�هم ف�ي إنع�اش 
الواقع االقتصادي للمحافظة”.وبّين 
ال�وادي إن “إدارة المحافظ�ة ومن 
خ�الل اللجان المتخصصة س�تقوم 
بدراس�ة العرض بصورة جيدة ومن 
ث�م مفاضلت�ه م�ع باق�ي العروض 
االخ�رى  الش�ركات  قدمته�ا  الت�ي 
الختيار االفضل منها”. وكانت إدارة 
محافظة واس�ط أعلنت أواخر العام 
الماضي عن إكم�ال المرحلة االولى 
للتصامي�م المقترحة لمطار الكوت 
المدني الذي س�ينفذ عل�ى جزء من 
قاع�دة الك�وت الجوي�ة، مؤكدة أن 
المطار سيتم طرحه قريباً كفرصة 
اس�تثمارية أمام الشركات االجنبية 

المتخصصة .

رشكة حملية تتقدم بعرض إلنشاء مطار يف واسط
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وصيف بعيض املعلقين أن أوروبا حولت 
البحير املتوسيط إىل »مقربة« بعيد مقتل 
نحيو 700 الجيئ يوم األحد قبيل املايض، 
فهيل تتحميل أوروبيا مسيؤولية مقتيل 
الالجئين يف البحير املتوسيط؟ ونرى هنا 
ثالثة أسيباب تجعل أوروبا مسيؤولة عن 
أوروبيا  قلصيت  الالجئين.أوالً:  مأسياة 
دوريات اإلنقياذ يف محاولة لردع الالجئن 
عين مغامرة عبيور البحر املتوسيط. ويف 
أكتوبير عيام 2013، مات أكثير من 300 
شخص غرقاً يف قارب بالقرب من جزيرة 
المبدوزا اإليطالية، ويف أعقاب ذلك دشنت 
ايطالييا دوريات ُيعتقيد أنها أنقذت حياة 
130 أليف الجيئ يف عام واحيد. ويف نهاية 
عيام 2014 توقفت الدوريات ألن ميزانية 
العملية البالغة 12 مليون دوالر يف الشهر 
أصبحيت أكيرب مين أن تطيقهيا إيطاليا 
وحدها. ورفض االتحياد األوروبي تقديم 
اليدول  بعيض  يف  سياسيين  ألن  الدعيم 
األعضاء اعتقدوا أن العملية ستغري املزيد 
مين الالجئين وتدعم املهربين عىل املدى 
الطوييل. ونفيذت وكالة حمايية الحدود 
التابعة لالتحاد األوروبي املعروفة باسيم 
»فرونتكيس« عملية أصغر بكثري. وتلقى 
الربناميج الجدييد تمويالً أقيل وأصبحت 
قوارب دوريات الحراسية تعميل بالقرب 
من حيدود االتحاد األوروبيي، وبعيداً عن 
ساحل ليبيا حيث غرق كثري من الالجئن 

يف املايض.
ثانياً: من شيبه املسيتحيل تقريباً دخول 
أوروبيا قانونياً، ألن الالجئ املتقدم بطلب 
الحصول عىل التأشريات األوروبية يواجه 
نظام مين فئتين. األول لألغنيياء، حيث 
يسيتطيع املرء رشاء ترصيح إقامة. لكن 
كل املتقدمين تقريباً من شيمال أفريقيا 
واليرق األوسيط ومين الفئية الثانيية، 
وبالتايل فيإن فرصهم قليلية يف الحصول 
عىل تأشيريات دخيول االتحياد األوروبي، 
وال ُتمنح تأشيريات الدخيول لدول التكتل 
إال إذا تيم التأكيد من أن املتقدم سييغادر 
البالد ثانية. والسيوريون عىل سبيل املثال 
موضع ريبة بسيبب األوضياع يف بالدهم، 
دون حصولهيم عيىل  يحيول  ميا  وهيو 
تأشيريات السيياحة، ويضطير الالجئون 
الذين ال يستطيعون دخول القارة قانونياً 
إىل التفكيري يف خييارات أكثير خطيورة، 
ومنهيا سيلوك طرييق البحير. وبمجيرد 
وصولهم األرايض األوروبية يسيتطيعون 
التقيدم بطلب الحصول عيىل حق اللجوء 
وتصبح فرصهم جييدة يف البقاء. فلماذا، 
إذن، ال يسيمح االتحاد األوروبي ببساطة 
للمهاجرين بيأن يتقدموا بطلب الحصول 
عىل هذه الترصيحات دون إجبارهم عىل 
عبور البحر املتوسط بشكل غري قانوني؟ 
الهيدف فيما يبيدو أن االتحياد األوروبي 
يسيتخدم ميوت بعض املهاجريين كرادع 
لآلخرين. لكن عدد الالجئن الذين يعربون 
البحر يتزايد دوما رغم الوفيات، ويستطيع 
بعض الالجئن من الدول املترضر بشيدة 
أن يتشيبثوا بأميل إمكانيية انتقائهيم يف 
برنامج إعادة التوطن. وكل عام ُيسيمح 
لبضيع مئيات مين الالجئين لإلقامية يف 
مخيمات خيارج االتحياد األوروبي، لكن 
عيدد املهاجريين الذيين يقبلهيم االتحاد 
األوروبيي ضمن هيذا الربنامج ال تأثري له 

تقريباً.
ثالثا: يحتج بعض املعارضن لقبول املزيد 
مين الالجئين يف أوروبيا بيرضورة بقاء 
هؤالء الالجئن يف بلدهم األصيل ليحسينوا 
مسيتويات املعيشية هناك، لكين االتحاد 
بمسيتويات  كثيريا  يحفيل  ال  األوروبيي 
املعيشية هذه ميا دام أنها ال تؤثير كثرياً 
عىل أوروبيا. وقبل الربييع العربي دعمت 
اليدول األعضاء يف االتحياد األوروبي دون 
مواربية الكثري مين األنظمية الحاكمة يف 
شمال أفريقيا والرق األوسط املسؤولة 
عين كثري مين املشيكالت التيي تواجهها 
املنطقية حالييا. وقصف )الناتيو( ودول 
االتحياد األوروبي ليبيا، لكنهم تقاعسيوا 
عمتهيا  التيي  البيالد  بنياء  إعيادة  عين 
الفيوىض واليرصاع الطاحن، وليم تفعل 
أوروبيا إال القليل لتحسين ظيروف هذه 
البيالد، وعيدم االسيتقرار يف ليبيا من بن 
األسيباب الرئيسيية التي تجعل عصابات 
التهريب تسيتطيع العمل دون خوف من 

السلطات.

ريك نوك 

قوارب املوت.. مسؤولية 
أوروبية

من أرشييف وزارة العدل العراقية ويف زمين امللكية أقامت 
دعيوى قضائيية بحق املدعيى علييه فيصل بن الحسين 
مليك العراق من قبل املدعي كاظيم جلعوط صاحب معمل 
طابيوق جلعيوط وكانت الدعوى بالشيكل اآلتيي: املدعى 

كاظم جلعوط صاحب معمل طابوق جلعوط
املدعى عليه: فيصل بن الحسن ملك العراق

وجه الدعوى: أدعى السيد كاظم جلعوط بأنه قد جهز امللك 
فيصل بن الحسين ملك العراق بكمية من الطابوق قيمتها 
100 دينيار ولم يقيم املدعى عليه فيصل بن الحسين ملك 

العراق بتسديد املبلغ املذكور.

أجرأت املحكمة: يبلغ املدعى عليه فيصل بن الحسين ملك 
العراق عن طريق مبلغ املحكمة للمثول أمام القضاء وأخذ 
أفادتيُه وعند حضور املدعى عليه فيصل بن الحسين ملك 
العيراق وبدأ املرافعية أقر املدعى عليه فيصل بن الحسين 
ملك العراق بصحة أدعياء املدعي كاظم جلعوط وأنه ليس 

بقادر عىل تسديد املبلغ املذكور.
قرار املحكمة: حكم القايض بتقسيط املبلغ املذكور شهرياً 
والزم املدعى عليه فيصل بن الحسن ملك العراق بالحضور 
شيهرياً اىل املحكمية وتسيديد األقسياط املفروضية علية 

والبالغة 10 دنانري يف كل شهر.

ومن هذا نستطيع القول أن القانون العراقي كان مستقالً 
يف ذليك الزمان وأن القانون فوق الجميع وال يسيتثنى منه 
أحداً، أما يف هذا الزميان توجد هنالك ضغوطات كثرية عىل 
القضاء العراقي وأن القضاء العراقي ليس مسيتقالً تماماً 
وأن القانون العراقي مجرد حرباً عىل ورق فليس هنالك أي 
حقوق للمواطن ولييس هنالك أي احرتام للقانون من قبل 
البعض في القضاء أصبح شبه مستقل والقواعد القانونية 
ال تطبيق بشيكل صحييح حتيى البسييط منها وبميا أني 
طالباً للقانون أطالب باسيتقالل القضاء وتطبيق القواعد 

القانونية عىل الجميع بدون استثناء.

بالل حنويت �لركابي

القانون فوق اجلميع

يتعن عىل هيالري رودهام كلينتون التي يحتمل أن تصبح 
أول رئيسية للواليات املتحدة أن تخوض السيباق إىل البيت 
األبييض، باعتبارها زوجة الرجل الذي شيغل املنصب ذات 
ييوم. وظهرت تركية بيل كلينتون بالفعيل، بعد مرور أيام 
قليلة من تدشين الحملة، فقد نرت »واشينطن بوست« 
تقريراً بشيأن الخطب التي ألقاها بييل وهيالري كلينتون 
مقابيل املال، ويف التقرير نرى رجالً يسيتطيع جذب انتباه 
الجمييع دون شيك، وجمع ما يزيد عيىل 100 مليون دوالر 
مقابيل خطيب ألقاهيا بين عاميي 2001 و2013.مع أن 
معظم االنتباه يرتكز عىل عالمات االسيتفهام التي يمثلها 
بييل كلينتيون لريكتيه يف الحيياة والسياسية واألعمال 
الخريية، ال يسياور القلق كثريا أنصارها فيما يبدو بشيأن 
تكيرار هفيوات بييل كلينتيون يف حملية هيالري لسيباق 

الرئاسية لعام 2008 عندما قال فيما يتعلق بتصوير باراك 
أوباما لسيجل هيالري يف العيراق »أرحني قليل، واملوضوع 
برمتيه أكرب قصية خرافية شيهدتها«. وحينهيا قارن بيل 
كلينتيون بين انتصار أوباميا يف االنتخابيات التمهيدية يف 
»سياوث كاروالينا« وانتصيار القس »جييس جاكسيون« 
يف الواليية قبله بعرين عاميًا، واتهم حملية أوباما بأنها 
»لعبت بورقة العنرصية«.وبعد ذلك بسيبع سينوات اقرتح 

كلينتون نفسيه أنه انتهى إىل األبد حن رصح ملجلة »تاون 
آنيد كانرتي« يف اآلونية األخرية أنه أخرب زوجتيه أنه يعتقد 
أنيه لم يعد صالحيا لخوض أي تحد. ويؤكيد »بيرت فوكس 
بنر املستشيار يف مجال الطاقة أن عدم دخول بيل كلينتون 
حلبة السيباق حتى اآلن سيببه أن الناخبين يتعن عليهم 
أوالً أن يسيمعوا الرسالة من هيالري، وأن »عىل الجميع أن 
يفهموا أنها املرشح وليس هو، وال بد أن يكون هذا واضحاً 

وأعتقد أنه واضح«.
وذكر »كريس ليهان« املسيؤول اإلعالمي السيابق للحملة 
الرئاسيية لي»آل جور« أن التحدي ألي نائب رئيس يخوض 
سيباق الرئاسة يتمثل يف أن عليه إظهار استقالليته وقوته 
ألن طبيعية عمله كنائيب رئيس ثانوية وداعمة فحسيب. 
وأضياف أنيه تعرض ألميور مثل هيذه مع آل جيور الذي 
تعين علييه إثبيات أنه مسيتقل، لكين هييالري ال تحتاج 
إلبعاد نفسيها بفضل الفرتة التي قضتها عضوا يف مجلس 
الشييوخ األمريكي ووزيرا للخارجية. ويجادل »ليهان« أن 
حتى منتقديها ال يشيكون يف قوتها. ونظراً إىل أن رسالتها 
املحوريية هيي االقيرتاب مين الطبقة الوسيطى، تسياءل 
«ليهان»: مْن لديه سجل أفضل من بيل كلينتون يف التواصل 

مع الطبقة الوسطى؟«

ميليند� هينبريجر

كلينتون ومحلة هيالري

 يتوّجيه الناخبون يف اململكية املتحدة اىل صناديق 
االقيرتاع )يف 7 أيار - ماييو املقبل(، يف وقت أخفق 
االئتالف الحكومي يف بلوغ أهدافه يف خفض العجز 
العام وتقلييص الدين العام، واقترص نجاحه عىل 
بعث النمو يف لندن وجنوب رشق إنكلرتا. والطابع 
األوروبيي يغليب عيىل االنتخابات: بيروز تعددية 
حزبية واحتمال تشكيل ائتالف حكومي جديد أو 
حكومية أقليات. ويبدو أن عهد حكم الحزبن وىّل 
وأفل. واللحمة بن أجزاء من البلد ارتخت، إثر طي 
إنجيازات جمعية مثل الخدمات الصحية الوطنية 
)الضمان الصحي( والعودة عن تأميم الصناعات 
وخدميات دولة الرعاية. وتسيعى أحيزاب قومية 

مثل »الحزب القومي االسكتلندي« )»أس أن بي«( 
و »باليد سييمرو« و »ييوكاي إندبندنس بارتي« 
)يوكيب(، اىل قطف ثمار هذه التغريات. ويبدو أن 
الهوية الربيطانية، بل الهوية اإلنكليزية األوسع، 
مهّددة وهي عىل املحك.وبروز أو »صعود« أحزاب 
قوميية يف اسيكتلندا وويليز، تزامين ميع بيروز 
»يوكيب« يف إنكلرتا. ويتحّدر عدد كبري من ناخبي 
»يوكيب« مين طبقيات عمالية تقليدية، تشيعر 
اليوم باالغرتاب إزاء نخب سياسية ومهنية تهمل 
مصالحهيا يف تقويم الحاجية اىل املهاجرين، عىل 
وجه التحدييد. وهذا االغرتاب سياهم يف تأييدهم 
نايجييل فياراج، وهو مرصيف تاتيري وعضو يف 

الربملان األوروبيي. ويف ظروف مختلفية، لم يكن 
يف اإلمكان نسيبته اىل غري النخب الحاكمة. ولكنه 
يقّدم نفسيه عىل أنه سييايس من خارج النظام، 
ييرب ويدخن ويعيارض اسيتقبال املهاجرين. 
ولكن سياسيات »يوكيب« االقتصادية التي ترفع 
ليواء »دعه يعمل«، سياهمت يف تقويض مصالح 
الطبقية العماليية مين مؤيديه. فالحاجية اىل يد 

عاملة رخيصة أضعفيت الصييناعات التقليدية، 
وكانيت وراء الحاجية اىل املهاجريين والرغبية يف 
خصخصية األصيول الوطنيية ورفيع القيود عن 
االقتصياد – وهي خطوة قّوضت األمن الوظيفي، 
واملوقيف السيلبي إزاء جهاز الخدميات الصحية 
الوطنيية وتقويضيه ال محالية األمين الصحي – 
ويعود الفضيل يف تغيري حياة الطبقية العاملة يف 

العقود السيبعة املاضية، اىل نظام األمن الصحي.
وهذا السياق من اإلصالحات النيوليربالية ساهم يف 
اندالع أزمة الهوية يف اململكة املتحدة. ولن يساهم 
ترسيخ هذا النهج يف حّل األزمة هذه. وشطر كبري 
مين الناخبن صيار ينظر بعن الشيك اىل الهوية 
الربيطانية واإلنكليزية. فناخبو الشيمال الرقي 
والشيمال الغربيي والجنيوب الغربي يتسياءلون 
عين دواعي الوالء لدولة بريطانيية تقّدم خدمات 
قليلة، وتتوسيل خطاباً يدعو اىل إنشاء مؤسسات 
)خدميات( رعاية إقليميية )مناطقية( منفصلة 
ومسيتقلّة، ويسيتخّف بمكانة هيذه املناطق يف 
األمة األوسيع أو األمة الكربى. ومع غلبة احتمال 

استقالل اسكتلندا عاماً بعد عام عىل وقع تعاظم 
شيعبية »الحيزب القوميي االسيكتلندي« )»أس 
أن بيي«( يف إيدينيربغ، يسيود شيعور يف شيمال 
إنكليرتا بأن قلب األمة ينبيض يف لندن ومحيطها، 
وأن السياسيين الربيطانيين ييرون أن املصالح 
اإلنكليزيية تختيزل بمصاليح لنيدن، عيىل وجيه 
التحدييد. وأنظار كثر من سيكان شيمال رشقي 
إنكلرتا تّتجه اىل أقىص الشمال، اىل اسكتلندا. وكثر 
منهم يؤيدون استقالل هذه األخرية إذا ضّمت اىل 
أراضيها شيمال إنكلرتا. واليوم، يسيعى »الحزب 
القومي االسيكتلندي« اىل اسيتمالة سيكان هذه 

املناطق.

كيم مين الضمائير االعالمية املسيترتة التيي تخىش 
قولية الحق وتختبأ وراء قوَل الزور لتبقى سياكنة ، 
وكيم من الضمائر املتصلة بأعداء العراق لتفسيد ما 
يفعليه الخريون وعالمتها الكير، وقلة هي ضمائر 
الرفيع املتحركية التي تحميل العراق همياً واملظلوم 
قضييًة واإلنسيان هدفياً ، وال تخيىش يف الحق لومة 
الئيم ، لذا ال ينطق ضمري الرفع املتحرك باللسيان بل 
هيو النبض الذي يتحدث به الناس ، الزميل االعالمي 

وجييه عباس نميوذج من نمياذج الضميري املتحرك 
الذي يتحسيس ميا يألم منه العراقييون ، ويدخل اىل 
أرواحهيم دون اسيتأذان ، فهيو الحالية الصادقة يف 
زمين البهتيان والزيف والكيذب ، الحالية التي تعرب 
عن نفسيها دون تكليف ، فهو يتحيدث بعفوية ابن 
الشارع الذي اخرسه املنبطحون وأحبطه املتخاذلون 
، فهيو منيرب من ال منرب له ولسيان من ال لسيان له 
، فأصبيح حديث النياس وضمريهم املتحيرك يف كل 

مكامن الوجع ، وهو الضمري الرافع ملعنوياتهم حن 
يعلوهم االنكسيار ، فيكشيف الزيف بجمال كلماته 
التي يتالقفهيا العراقيون ، فال ممنوع لدى وجيه ما 

دام الحق باسيط ذراعيه بن عينيه وال تعلوه الغربة 
، البعيض وصفه باللسيان الطويل ، نعم انه لسيان 
الحق الطويل الذي اقتحم مسياحة املحرم السيايس 

اليذي طامليا تخيوف البعيض مين اقتحاميه، فهيو 
يؤليم الضمائر املسيترتة بالجبن واملتصلية باالنانية 
الشيخصية ، اما الضمائر املتصلة فيحاول وجيه ان 
يوقضها من سباتها علها تستشعر الوطنية وتنقلب 
عيىل ذاتها بذاتها ، وجيه عباس ضمري متحرك غيور 
يحاول ان يحدث ثقبا يف الضمائر السياكنة الصماء . 
لقيد علم وجيه ان الجناح الحكومي لي داعش اخطر 
بكثيري من الجنياح اإلرهابي لها ، ليذا تتنزل كلماته 

كالصاعقية عيىل رؤوس الخونة والفاسيدين ، فهو 
ال يسيتثني احدا ً منهم سيواء كان شييعيا ام سنيا ً 
ام كردييا ، فهو مطلوب للجميع دون اسيتثناء ، فلم 
ُتبقيي ليه كلماته من صدييق ، لكنه لم يسيتوحش 
طريق الحق لقلة سيالكيه ، بل ازداد عزيمة وإرصارا 
ً يوميا ً بعيد يوم النيه الضمري املتحرك اليذي عالمته 
الرفيع يف أوله ويف وسيطه ويف اخيره . ومن كان مع 

الوطن كان الوطن معه.

ماتيو جون�سون

عالء �خلطيب 

غسق اإلمرباطورّية الربيطانّية

وجيه عباس ضمرُي رفع متحرك

فوؤ�د ح�سون

يفـة



فجأة تط�ّورت الخالفات بينه�ا وبين طليقها 
المنت�ج محم�د مخت�ار، حت�ى أنه�ا ق�ّررت 
مقاضاته! رانيا يوسف تتحدث عن أسباب هذا 
الخالف، وبعيداً عن المشاكل والقضايا تتكلم 
على مسلس�لها الجديد »عي�ون القلب«، وترّد 
على اتهامها بتعّم�د اإلثارة في فيلمها األخير 

»ريجاتا«، وتكشف موقف الرقابة منها.
كم�ا تتكل�م عل�ى ابنتيه�ا، والنجمي�ن اللذين 
تتمن�ى العمل معهما، والش�خصية التاريخية 

التي تحلم بتقديمها على الشاشة.
•لم�اذا تطّورت مش�كلتك مع طليق�ك المنتج 

محمد مختار في الفترة األخيرة؟
رفع�ت ضده قضية نفقة، بس�بب عدم إنفاقه 
عل�ى ابنتيه من�ذ أربع س�نوات، وهو يتجاهل 
ذل�ك تماماً، وه�ذا أم�ر يضايقني من�ذ فترة، 
فليس معنى أنني ميس�ورة أن يمتنع عن دفع 
نفقة ابنتيه، باإلضافة إلى أن هذا األمر أصبح 

يزعجهما.
فش�عورهما ب�أن والدهم�ا ال ينف�ق عليهما 
إحس�اس قاٍس بالنس�بة إليهم�ا، والموضوع 
زاد عن حّده عندما جاء محاميه وعرض مبلغ 
ألفي جنيه للبنتين، أي ما يعادل ثالثين جنيهاً 
ل�كل واحدة في الي�وم، فرفضت ذلك، ورفعت 

القضية.
•س�ّببت ل�ك زيجت�ك الثانية بعض المش�اكل 

أيضاً، فهل انتهت؟
حصلت على حكم قضائي بالمبلغ المالي الذي 
أخذه من�ي طليقي الثاني وأنتظر تنفيذه، كان 
هارب�اً خارج الب�الد واآلن أنا س�عيدة ألنه تم 

القبض عليه في دبي بعد اتهامه 
زوجت�ه  عل�ى  بالنص�ب 

ل�ن  هن�اك.  الجدي�دة 
أتنازل عن حقي وأنا 

القضاء  أن  واثق�ة 
المصري س�ُيعيد 
حقوق�ي  ل�ي 

وأيضاً  كامل�ة 
ل�ي  ا مو أ

المسروقة.
 •

 يع�رض 
ل�ك 

لياً  حا

»عي�ون  مسلس�ل 
القل�ب«، كي�ف ت�م 

ترشيحك له؟
عرض عليَّ المؤلف 
الش�ندويلي  ف�داء 
المسلس�ل  فك�رة 
الجانب  وأعجبن�ي 
يقي  لتش�و ا
باإلضاف�ة  فيه�ا، 
ش�خصية  إل�ى 
»س�ميرة«، فه�ي 
المحّرك الرئيسي 
األح�داث،  لكل 
كل  وتخ�دع 
ت  شخصيا

المسلس�ل بأنه�ا كفيف�ة، لكنها ف�ي الواقع 
تس�تطيع رؤية كل الكوارث الت�ي يفتعلونها 
ظن�اً منه�م أن ال أح�د يراهم، ال ب�ل تتفق مع 
المشاهد، فهو الوحيد الذي يعلم الحقيقة وما 

تدّبره لهم.
• هل وجدِت صعوبة في تأدية شخصية الفتاة 

الكفيفة؟
ه�ي تمث�ل أنها كفيف�ة وهذا أصع�ب، فهناك 
مش�اهد كانت تتطل�ب مني أن أك�ون كفيفة 
وأرى في الوقت نفس�ه، فهذه المش�اهد هي 
التي كانت تحت�اج مني إلى مجهود أكبر، لكن 
في المش�اهد التي أكون فيه�ا كفيفة حاولت 

التركيز وكأنني ال أرى بالفعل.
• وم�ا ردود الفعل التي جاءتك حتى اآلن على 

المسلسل؟
كبي�ر،  بش�غف  المسلس�ل  تاب�ع  الجمه�ور 
وأصبح�وا ينادونن�ي باس�م »س�ميرة« بطلة 
العم�ل، ويس�ألونني ع�ن موع�د زواجي من 
»عم�ر« ال�ذي يجس�د دوره ماج�د المصري، 
ولمس�ت أيض�اً نج�اح العم�ل م�ن اإلعالنات 
الهائلة على القناة العارضة للمسلس�ل، والتي 

تزيد مع تقّدم الحلقات.
• يع�ّد هذا المسلس�ل بطولة مطلق�ة لك، فما 

االختالف الذي شعرت به عن باقي األعمال؟
ال يوج�د أي اخت�الف، فأن�ا أرك�ز ف�ي دوري 
فق�ط، وإذا كان هن�اك اختالف فس�يكون في 
مدة التصوير، فف�ي أعمال البطولة الجماعية 

يستغرق التصوير أقل من ذلك بكثير.
•هل مسلسل »السبع وصايا« هو الذي منحك 

هذه الفرصة؟
 لي�س »الس�بع وصاي�ا« فق�ط، بل مسلس�ل 
»الصن�دوق األس�ود« أيضاً، فترش�يحي بطلة 
له�ذا العم�ل منحني هذه الفرصة، ومسلس�ل 

»أهل كايرو« أيضاً حّقق لي نقلة نوعية.
• واجه مسلس�لك اآلخر »الصندوق األس�ود« 

مشاكل عدة قبل عرضه، فما سببها؟
كان م�ن المفت�رض أن ُيع�رض ف�ي رمضان 
الماض�ي، لكن�ه توّقف ألكثر من مرة بس�بب 
أزم�ة في اإلنتاج، فانتقل إلى أكثر من ش�ركة 
إنت�اج حت�ى ت�ّم االس�تقرار عل�ى اس�تئناف 
تصوي�ره بعد رمض�ان الماض�ي ليعرض في 
تشرين األول/أكتوبر الماضي، لكننا لم نلحق 
بالع�رض، فت�م تأجيل�ه لُيعرض ف�ي توقيت 

عرض »عيون القلب« نفسه.
وه�ذا األم�ر س�ّبب لي مش�اكل، ألنن�ي كنت 
أتمنى أن يركز الجمه�ور معي في عمل واحد 
ث�م يعرض العم�ل اآلخ�ر، لكن�ه النصيب في 

النهاية.
• تّم انتقادك بشدة بسبب جرأة دورك في فيلم 

»ريجاتا«، فما ردك؟
ت�م انتقادي من�ذ ط�رح برومو الفيل�م، رغم 
أن مش�اهد البروم�و كان�ت تتضّم�ن جرع�ة 
تش�ويقية لدف�ع الجمهور لمش�اهدة الفيلم، 
لكن من شاهده لم يجد أي جرأة أو أي مشاهد 
خادش�ة للحي�اء، فقد ُحك�م عل�ى العمل قبل 
مشاهدته، وكذلك األلفاظ الجريئة التي جاءت 
في البرومو كانت موظفة في خدمة األحداث، 

ومن يشاهدها في الفيلم سيتأكد من ذلك.
•ش�اركك في الفيل�م العديد م�ن النجوم مثل 
محمود حميدة وإلهام ش�اهين وعمرو سعد، 

فهل استفدت منهم؟
تاريخي ليس كتاريخ محمود حميدة، أو إلهام 
ش�اهين، لكن خبرتي س�محت ل�ي بالوقوف 
أمامهما، ودرس�ت الدور جي�داً قبل التصوير، 
ألنني أعل�م أن لديهم�ا خبرة كبي�رة يجب أن 
أك�ون عل�ى قدره�ا، وبالفعل حدث انس�جام 
بيننا ونجحن�ا جميعاً في صن�ع توليفة فنية 

مختلفة.
• ما األقرب إليك، السينما أم الدراما؟

االثنت�ان، فتك�رار البعض مقولة إن الس�ينما 
هي األق�رب ألنها ذاكرة الفن، هو مجرد كالم 
كان يق�ال منذ س�نوات لوج�ود قناتين فقط 

لعرض المسلسالت.
أما حالي�اً فكل األعمال تتّم مش�اهدتها ألكثر 
م�ن مرة، مثل »أهل كاي�رو« و »موجة حارة« 
وغيرهما من األعمال، وعندما تعاد يشاهدها 
الجمهور ويعج�ب بها وكأنه�ا تعرض للمرة 
األول�ى، فلكث�رة القن�وات التي تع�رض هذه 
األعم�ال يتذكره�ا الجمهور، ومنه�ا »الحاج 
متول�ي« عل�ى الرغم من م�رور 15 عاماً على 

عرضه.
• وماذا عن عملك الجديد لرمضان المقبل؟

أس�تعد فق�ط لمسلس�ل »أرض النع�ام« م�ع 
روب�ي وأحمد زاهر ونس�رين إم�ام، فقصته 
جذبتني للغاية، وهو إنتاج ضخم، وال يمكنني 
ح�رق تفاصيل�ه س�وى أن العمل تش�ويقي، 
وأعتقد أنه مع كل عمل تزداد المسؤولية على 
عاتق�ي، فمع كل خط�وة جدي�دة أحقق نقلة 
أكبر حتى ال أخ�ذل جمهوري الذي أصبح يثق 
في اختياراتي، وهذه مس�ؤولية كبيرة ال أريد 

أن أخسرها.
•ش�اركت في أكثر من فيل�م أجنبي، فلماذا لم 

تستمري بالتمثيل في الخارج؟
بالفع�ل عمل�ت ف�ي أكث�ر م�ن فيل�م، ياباني 
وفرنس�ي وألمان�ي، وكان�ت تج�ارب جيدة، 
وإذا ُع�رض عل�ّي فيل�م أجنب�ي فل�ن أرفض، 
ألنني أس�تطيع أن أفصل بي�ن عملي هنا وفي 

الخارج.
• هل هناك دور تتمنين تقديمه؟

»كليوبات�را«، أتمنى تقديمه في فيلم، فمنذ أن 
رأيت إليزابيث تايلور تجس�د الش�خصية وأنا 
أرغ�ب في ذلك، لكن لألس�ف س�يتطلب األمر 
موازن�ة ضخم�ة، م�ا يح�ول دون تنفيذه في 

الوقت الحالي.
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انتهى حمادة هالل من تصوير مسلس�له الجديد "ولي العهد" المقرر عرضه في 

رمضان المقبل.
وتواج�د معظ�م فريق العم�ل داخل فيال ولي العهد باس�تديو الجاب�ري حيث تم 
تصوير مش�اهد الحلقة األخيرة من المسلس�ل المقرر عرض�ه على قناة "أم بي 

سي مصر".
وتدور أحداث مسلس�ل "ولي العهد" في إط�ار اجتماعي، حول صراع اإلرث بين 
أبناء العائلة الواحدة حيث تعيش أسرة في حياة هادئة حتي يتدخل شقيق الزوج 

ليسبب العديد من المشكالت وتتوالي األحداث.
ويش�ارك في بطولة المسلسل عال غانم ولوس�ي وياسر جالل ومي سليم وهبة 
مجدي وريم البارودي وانتصار ومي القاضي وأحمد عصام وحجاج عبد العظيم 
وط�ارق صبري وكريم أبو زي�د ومجموعة أخرى من الفناني�ن، وهو من تأليف 

أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد النقلي.

تنته�ي الفنانة س�حر رامي من تصوير مسلس�الت "زواج باإلك�راه"، و"مملكة 
يوس�ف المغربي"، و"الكبريت األحمر" التي تخوض بها س�باق رمضان المقبل ، 
نهاية مايو المقبل .مسلسل "زواج باالكراه" تشارك فيه زينة،أحمد فهمي،عمرو 
رمزي،فيدرا ، محس�ن محيي الدين،فرح يوس�ف ،تأليف أكرم مصطفى،وإخراج 

إيمان الحداد ، وإنتاج محمود شميس.
وت�دور أحداث المسلس�ل في إط�ار اجتماعي حول فكرة ال�زواج باإلجبار، وذلك 
بعد أن يجبر رجل األعمال س�عيد الكومي ، الذي يجسد دوره محسن محيي الدين 
، أحم�د الذي يجس�د دوره أحمد فهمي ، على الزواج من ليلى التي تجس�د دورها 
زينة.وتدور أحداث مسلس�ل "مملكة يوس�ف المغربي" حول عالم رجال األعمال 
وم�ا فيه من صراعات ، حي�ث يتناول مراحل مختلفة من حي�اة أحد أقوى رجال 
األعمال في مجال البترول، وهو يوسف المغربي، والصعوبات التي واجهته طيلة 

هذه المراحل والدخول في صراعات تكشف كواليس رجال األعمال.

ريم هالل ترتدي احلجاب بعد إنجاب ابنها "آدم"
 كش�فت الفنان�ة الش�ابة ريم هالل عن األس�باب التي دفعته�ا الرتداء الحجاب بع�د غياب عام 

ونصف العام عن الساحة الفنية، وأبرزها زواجها وإنجابها لطفلها األول "آدم".
وقالت ريم هالل ،في تصريح لها، إن الشخصية الجديدة التي أجسدها في مسلسل "دنيا جديدة 
" هي الس�بب، حيث أظهر في األحداث بشخصية "س�ماح "وهي مدرسة لغة عربية نشأت في 
جو أسري مترابط ارتدت الحجاب عن اقتناع وتعيش قصة حب مع ضابط باألمن الوطني حتي 

تتزوج منه وتطاردها وزوجها مجموعة مشاكل كبيرة.
وتضيف ريم هالل، إن مسلسل "دنيا جديدة" والذي يمثل عودة لقطاع اإلنتاج بعد عدة سنوات 
من توقفه عن اإلنتاج والمسلسل يخرجه عصام شعبان وتأليف مصطفى ابراهيم ويشارك في 

بطولته كل من حسن يوسف وأحمد بدير ونرمين ماهر وسامح الصريطي وأحمد خليل.
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شذى حسون  ورمحة والكليبات الفاضحة
  عن�د مش�اركتي ف�ي تاس�يس الجمعي�ة العراقي�ة 
للتصوي�ر كأول جمعي�ة للتصوي�ر ف�ي الع�راق في 
س�امي  الراح�ل  الفن�ان  اوصان�ي   25/7/1972
النصراوي باالعتناء بالجندي الملكف )رياض احمد( 
وقب�ل ان يصب�ح مطربا.. وذل�ك لكوني ف�ي حينها 
سكرتيرا لنادي ديالى الرياضي في بعقوبة .. ولكون 
الجن�دي ري�اض احمد منتس�با في معس�كر س�عد 

ببعقوب�ة .. ووقته�ا التقيت بالجن�دي  رياض احمد 
ليع�رض علي مواهب�ه الغنائي�ة .. وبالفعل اقمت له 
اكث�ر من لقاء  غنائي على )حلبة المالكمة( وخاللها 
قدم مجموعة من اغاني حس�ين نعمة المشهورة .. 
وبعضا م�ن المقام�ات التي كانت  تنال استحس�ان 
واعج�اب الرياضيين في حينه�ا .. ومع مرور االيام 
اصبح الجن�دي المكل�ف رياض احمد مطربا يش�ار 

ل�ه بالبن�ان .. واخذ يتب�وأ مكانته الغنائي�ة الطربية 
المتميزة وبات في  مصاف المطربين المعروفين ..

وبعد رحيل�ه .. علمت ان ابنته )رحمه( قد ش�اركت 
في )س�تار خليجي( وكادت ان تف�وز باللقب والذي 
حصل عليه احد المطربين الش�باب من السعودية .. 
ومن يومها باتت )رحم�ه( ابنة الراحل رياض احمد 
في مصاف المطربات الخليجيات رغم كونها عراقية 

االص�ل ..ولكن ال�ذي حدث انها وم�ن اجل الحصول 
على الش�هرة واالنتشار تنازلت من مبادئها ولتظهر 
في مالبس فاضحة تكش�ف عن )مفاتنها( استجابة 
للمخ�رج )ج�اد ش�ويري( وذل�ك م�ن خ�الل اغنية 

)بوسة( ؟!!.
وال�ذي حصل م�ع ابنة الراح�ل رياض احم�د والتي 
اس�اءت لفنه .. حصل باالمس مع المطربة العراقية 

)شذى حس�ون( حيث اظهروها في لقطات تكاد ان 
تكون )ش�به عارية( في اغنيتها المش�هورة )روح( 

.!!
والذي وددت االشارة اليه :

لماذا  تحاول الفضائيات الخليجية ان تظهر مطرباتنا 
العراقيات عل�ى مثل تلك )الكليب�ات( والتي ال تخلوا 

من االثارة ؟! ومع سبق االصرار والترصد ؟!!.

خدجية شنديل تعلن موعد زفافها
 

   القاهرة:أعلنت الممثلة التركية "خديجة ش�نديل" بطلة مسلس�ل "يوم كتابة قدري" أنها وحبيبها 
الممث�ل الترك�ي "بوراك سيش�ار" قد اتفقا على الزواج ف�ي 29 مايو)أيار( المقب�ل. وقد بدأ الثنائي 

بتوزيع دعوات الزفاف حسبما ذكر موقع axisofjustice التركي.
ُيذكر أن "ش�نديل" و"سيش�ار" قد ارتبطا بعالقٍة عاطفية منذ قرابة العامين واحتفال بخطبتهما 
منذ بضعة أش�هر في حضور بلين كاراهان وزوجها رجل األعمال التركي بدري غونتاي والممثل 

كرم بورسين.

رانيا يوسف: طليقي ال ُينفق عىل ابنتينا وموعدنا يف املحكمة
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رغم س�نوات عمله الطويلة ف�ي الفن، اضطر 
في وقت ما إلى أن يبيع أثاث منزله لُينفق على 

أسرته، ألنه يرفض العمل لمجرد التواجد. 
الفن�ان أحمد عبدالعزيز يتحدث عن مسلس�له 
الرمضاني المقب�ل، وعودته إلى الس�ينما مع 
الس�بكي، واللحظات التي م�ّرت عليه وجعلته 
يفك�ر في االعتزال، وأزمت�ه الصحية األخيرة، 

كما يتكلم على زوجته وأوالده الثالثة.
• ما الذي س�تقدمه في مسلس�ل »أريد رجالً« 

في رمضان 2015؟
ه�و م�ن نوعي�ة مسلس�الت »الس�وب أوبرا« 
الطويلة، وأجس�د فيه ش�خصية كاتب محبط 
يواجه خالفات عائلية طيلة أحداث المسلسل، 
ويشاركني البطولة إياد نصار وظافر العابدين، 

ومجموعة من الفنانين.
- ما هو إحساسك بالعودة إلى شاشة السينما 

بعد سنوات طويلة؟
األمر ج�اء صدف�ة، عندم�ا اتصل ب�ي المنتج 
محم�د الس�بكي وقال ل�ي إن هناك س�يناريو 
فيل�م جدي�د ل�ه، وسيرس�له ل�ي عب�ر بري�ده 
اإللكتروني. وبالفعل أُعجبت بالس�يناريو رغم 
تس�جيلي بع�ض المالحظات على الش�خصية 
التي سأجس�دها ف�ي الفيلم، لكن ل�م أجد فيه 
ما يش�وب أفالم الس�بكي من خلط�ة تجارية 

معروفة للجمهور.
وعندما علمت أن الفنان عمرو س�عد هو الذي 
س�يقوم ببطولة الفيلم تحّمس�ت كثيراً، ألنني 
أحب�ه وأحترم موهبته، وأث�ق بأنه يريد تقديم 

أعمال ذات قيمة وجودة فنية كبيرة.
وبعدها عندما قابلت السبكي في مكتبه ألكثر 
من مرة، ش�عرت بأنه يري�د تقديم فيلم مميز، 
باإلضافة إلى أن الس�ينما كانت »واحش�اني« 
ج�داً، ألنن�ي غبت عنه�ا فت�رة طويل�ة وأريد 
الوقوف أمام كاميراتها الجديدة، والتعرف إلى 
التقني�ات الحديثة فيها، فوجدتها فرصة جّيدة 

لي.
- لماذا ابتعدت لفترة طويلة؟

ألنن�ي كب�رت ف�ي الس�ن، باإلضاف�ة إل�ى أنه 
خ�الل الس�نوات األربع الماضية ل�م أكن أهتم 
أب�داً بالعمل الفني مق�دار اهتمامي باألوضاع 
السياس�ية ف�ي بلدي، من�ذ ث�ورة يناير وحتى 
اآلن، ورغ�م أنن�ي ال أعمل في السياس�ة، لكن 
كان ذلك م�ن منطلق حبي لت�راب هذا الوطن، 
خاصة أن 80 ف�ي المئة مما قّدمته كان يهدف 
إل�ى خدمة مص�ر، ويتناول قضاي�ا مهمة كما 
حدث في مسلسالت »المال والبنون« و »سوق 
العص�ر« و»الفرس�ان«، كما قدمت ش�خصية 
»قط�ز« الذي كان يدافع عن مص�ر ضد التتار، 
وكن�ت أحياناً أخجل ألنني أق�دم أعماالً وطنية 

كثيرة، لذلك حاولت التنويع فيها.
- ما س�بب ع�دم وجود أعمال فنية بمس�توى 
األعمال التي قّدمتها منذ س�نوات طويلة، مثل 

»المال والبنون« وغيره؟
أح�د أس�باب اختفائ�ي لس�نوات طويل�ة عن 
الشاش�ة، ه�و عدم وج�ود أعمال فني�ة ترقى 
إلى مس�توى القيمة والج�ودة الفنية التي كنا 
نقدمه�ا أن�ا وأبناء جيلي منذ س�نوات طويلة، 

لذلك فّكرت في اعتزال الفن في فترة معينة.
- ه�ل قم�ت بالفعل ببي�ع بعض أث�اث منزلك 

بسبب انقطاعك عن عملك الفني؟
بالفع�ل، خاص�ة أن الس�نوات الماضي�ة أثناء 
ث�ورة يناير وم�ا بعدها لم يكن ل�دي أي مزاج 
للعم�ل الفن�ي، لذلك حتى أصرف على أس�رتي 
قمت ببيع بعض أثاث منزلي في اإلس�كندرية، 

ولم يضايقني ذلك أبداً.
- أال يضايقك عندما تترّدد مقولة أنك من نجوم 

الدراما التلفزيونية وليس السينما؟
على العكس، فذلك يس�عدني للغاية، ألن جيلي 
مث�ل ممدوح عبدالعليم وش�ريف منير وهادي 
الجيار حفر اسمه في الدراما المصرية بدرجة 
كبي�رة، وأنا اخت�رت ذلك الطري�ق بدرجة أكبر 
م�ن الس�ينما، ألنن�ي أح�ب التمثي�ل وأعتبره 
هواية وليس مهنة فقط، ومارستها كثيراً منذ 
سنوات الدراسة والجامعة، وكنت أرى أن الفن 

يدفع المجتمع إلى األمام.
وق�د قّدم�ت ف�ي بدايتي الفني�ة فيل�م »وداعاً 
بونابرت« مع الراحل العظيم يوس�ف شاهين، 
و»الط�وق  مواط�ن«  »ع�ودة  أف�الم  وبع�ده 
نادي�ة  واإلس�ورة« و»حكم�ت فهم�ي« م�ع 

الجن�دي و»ح�ارة برج�وان« مع نبيل�ة عبيد، 
باإلضافة إلى أكثر من 22 فيلماً في ذلك الوقت، 
وبعد كل ذلك قدمت مسلس�ل »ال إله إال الله« - 
الجزء الثال�ث، وكان تجس�يداً لقصة إخناتون 
ونفرتيتي، وجّسدت فيه شخصية »إخناتون«، 
ولمس�ت وقتها تأثير الدرام�ا التلفزيونية في 
الجمهور أكثر من السينما، ألنها أكثر انتشاراً، 
وجمهوره�ا أكبر م�ن جمهور الس�ينما، ألنه 
يتضمن كل الفئات العمرية ومختلف الطبقات 
ف�ي المجتم�ع، لذلك توجهت بدرج�ة أكبر إلى 
التلفزي�ون، وقّدم�ت »الوس�ية« م�ع الراح�ل 
إس�ماعيل عبدالحاف�ظ و »الم�ال والبن�ون«، 
وباق�ي المسلس�الت الت�ي صنع�ت نجوميتي 
وحّقق�ت مكانتي الفنية في قل�وب الجمهور، 
والجمهور في الش�ارع يقول لي إنهم يرونني 
نج�م البي�وت المصري�ة وقريباً منه�م، وذلك 

يشعرني بسعادة كبيرة.
- كيف وجدت الدراما المصرية التي قّدمت في 

رمضان الماضي؟
رغ�م اإلنتاج الضخم في المسلس�الت، هناك 
عي�وب كثيرة ف�ي ما يق�دم على الشاش�ة، 
ومنها ع�دم توافر موضوعات قوّية مقّدمة، 
وذلك يرجع إل�ى ندرة المؤلفي�ن المبدعين، 
باإلضافة إلى عدم وجود استراتيجية واضحة 

ومنظم�ة في صناع�ة هذه األعم�ال والدراما 
بشكل عام، بمعنى تركيز المنتجين على تقديم 
أكثر من 60 مسلس�اًل في شهر رمضان فقط، 

مم�ا يؤدي إلى ع�دم تركيز الجمه�ور في تلك 
األعم�ال، عالوة عل�ى الضغوط الكبي�رة التي 
تق�ع على الفن�ان أثناء تصوير المسلس�ل قبل 
ش�هر رمضان ف�ال ُيتق�ن العمل الفن�ي جيداً، 
لهذا الس�بب ال نجد أعماالً تلفزيونية بمستوى 
»ليالي الحلمية« و »المال والبنون« اللذين كان 

يقبل عليهما الجمهور بدرجة كبيرة.
 م�ن أعجبك م�ن الفناني�ن في الدرام�ا الفترة 

األخيرة؟
أعجبن�ي فنان�ون كثي�رون، مثل عمرو س�عد 
الج�زء  ف�ي مسلس�ل »ش�ارع عبدالعزي�ز«- 
األول. أم�ا الج�زء الثاني فلم يكن بالمس�توى 
نفس�ه، وقلت ل�ه ذلك ولم ينزعج أب�داً، وأحب 
مشاهدة خالد الصاوي وأحترمه كثيراً، وكذلك 
نيلل�ي كريم كان�ت رائعة في »ذات« و»س�جن 
النس�ا«، باإلضافة إلى الفنانين الكبار محمود 
عبدالعزيز وعادل إمام ونور الش�ريف ويحيى 
الفخراني، فمعظ�م أعماله الفنية حملت قيمة 
فني�ة ومس�توى عالي�اً، ونحن نمل�ك كفاءات 
عالي�ة م�ن البش�ر ولك�ن ال نمل�ك إدارة جيدة 
أو رؤوس أم�وال، لذل�ك نجد ممث�اًل كان جيداً 
ف�ي عم�ل معين، وف�ي عمل آخ�ر ال يرقى إلى 

المستوى نفسه.
- ما هي أهم محطاتك الفنية التي تفخر بها؟

»الوس�ية« و»المال والبنون« و»سوق العصر« 
و»ذئاب الجبل« و »مين ميحبش فاطمة«.

األعم�ال  إخ�راج  ابتع�ادك ع�ن  - م�ا س�بب 
المسرحية؟

ال أجد المناخ المناس�ب للعودة الى المس�رح. 
ورغ�م أنني قم�ت بإخراج 25 مس�رحية على 
مسارح الطليعة واألوبرا، أُحّضر حالياً لعرض 
مس�رحي في الفترة المقبل�ة، وكنت أتمنى أن 

أعطي بدرجة أكبر في المسرح.

كندا حنا يف العراب وعني اجلوزة 
 

تس�تعد الممثلة كندا حنا للعودة إلى دمش�ق للبدء بتصوير مش�اهدها في مسلس�ل "العراب" مع المخرج المثنى صبح، والذي تنتجه شركة 
سما الفن لإلنتاج الفني والتوزيع بدمشق، في وقت تواصل تصويرها لمشاهدها في مسلسل عين الجوزة ببيروت.

وفي تصريحات صحفيه  تحدثت كندا عن دورها في مسلسل "عين الجوزة" الذي يخرجه زوجها ناجي طعمي، وقالت إنها تلعب دور 
"نسمة" الفتاة الجنوبية التي ترتبط بعالقة حب مع عباس أول من يطلق رصاصة ضد االحتالل الفرنسي وينشر ثقافة المقاومة 

في تلك المرحلة.وتابعت:" المسلس�ل يتناول فترة االحتالل الفرنس�ي للبنان، وفيه الحب والمقاومة، وأنا سعيدة جداً لتواجدي 
فيه".وكش�فت عن مش�اركتها في مسلس�ل العراب مع المثنى صبح والذي سيصور في دمش�ق دون أن تكشف عن تفاصيل 
شخصيتها فيه تاركة الحديث بأمور كهذه إلى وقت المباشرة في التصوير.وكانت كندا حنا انتهت من مشروعين لها للموسم 

الحالي هما الغربال في جزئه الثاني مع زوجها ناجي طعمي و صرخة روح مع ناجي نفسه.
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تس�تعد الفنانة فل�ة إلطالق ديو "نحن�ا العرب" 
الذي يجمعها بالفنان هش�ام الحاج بعد أن إنتهيا 

من وضع صوتيهما على األغنية .
وف�ي حديث خ�اص مع موقعن�ا ، قال�ت لنا فلة 
ع�ن جديدها :"س�أدخل الى الس�توديو ألس�جل 
جلس�ة طربية ألن الناس كلها تطالبني بها ، كما 
 "live" س�معتم في حفلة مس�رح المدينة ولكن
، كل األغان�ي الطربي�ة القديم�ة س�أعيد غناءها 
وأقصد تلك التي ل�م تغنَّ كثيراً".وأضافت :"قمت 
بجلس�ات عم�ل م�ع ملحنين مغارب�ة يحضرون 
ل�ي أغنيات مغربية مئة بالمئ�ة "ألني بموت في 

المغرب حقيقة".

  القاهرة: إتفق الفنان مصطفى قمر على تسويق أغنيته الجديدة 
"إن�ت اللي اخت�رِت" رقمي�اً من خالل ش�ركة "بوالري�س" التي 
يمتلكها "وليد توفيق"، ضمن التحضيرات التي يباشرها لطرحها 
كأغني�ة منف�ردة )Single( جدي�دة الش�هر المقبل.وكتب كلمات 
األغنية مصطفى حسن، ولحّنها محمد النادي، فيما قام بتوزيعها 
محم�د مصطف�ى، حيث تم تس�جيلها قبل أيام بالقاه�رة تمهيداً 
لطرحه�ا عبر أثير اإلذاعات.ُيذكر أن أغنية "إنت اللي اخترِت" هي 
األغني�ة المنف�ردة األولى ل�"قمر" بعد انتهاء تعاقده مع ش�ركة 
"مزيكا" التي يمتلكها المنتج محس�ن جابر، فيما قام باإلحتفال 
مع مالك الش�ركة الجديدة التي س�تقوم بتوزيع األغنية الجديدة 
رقمياً مس�اء أمس، وذلك داخل أحد المقاهي حيث التقطا الصور 

التذكارية وقطعا قالب الحلوى احتفاًء بهذه المناسبة.

كارم�ن  المطرب�ة  طرح�ت 
س�ينجل  أغني�ة  س�ليمان، 
بعن�وان  الخليجي�ة  باللهج�ة 
"ماه�ي س�هلة" م�ن كلم�ات 
أحمد علوي، ألحان الموسيقار 
ط�الل، وتوزي�ع ولي�د فاي�د، 
ياس�ر  اخ�راج  والكلي�ب م�ن 
الياس�ري. وتعد ه�ذه األغنية 
باللهج�ة  لكارم�ن  الثاني�ة 
الخليجية، والتي تصورها بعد 
كليب "أخباري"، والتي لحنها 

لها فنان العرب محمد عبده. 

غادة عادل تنتهي 70 % من مسلسل »العهد«
 انته�ت غادة ع�ادل من تصوير 70 % من مسلس�ل "العهد" المقرر عرضه ف�ي رمضان المقبل، 
وتكثف "غادة" حاليا ساعات التصوير التي تجرى في عدة مناطق بالقاهرة حتى يتم االنتهاء من 

المسلسل قبل شهر رمضان المقبل.
وت�دور أحداث مسلس�ل "العهد" التي تش�ارك في بطولت�ه الممثلة المصرية س�لوى خطاب عن 
مضم�ون معاص�ر ، وهو عبارة عن زمن مختلف ويدور بين الخير والش�ر وه�ل الخير ينتصر أم 

الشر فى نهاية األمر، كما أن أماكن التصوير مختلفة بحكم طبيعة الموضوع.
ويش�ارك بطولة مسلس�ل "العهد"آسر ياس�ين س�لوى خطاب أروى جودة وهنا شيحة والفنان 
صبري فواز والفنانة ش�رين رضا والفنانة السورية كندة علوش والفنان السوري باسل الخياط 

والفنانة اإلماراتية ميساء مغربي تأليف محمد أمين راضي وإخراج خالد مرعي.
وكان�ت آخر أعم�ال غادة ع�ادل التليفزيونية مش�اركتها في الجزء األول من مسلس�ل "س�رايا 

عابدين".

شذى حسون  ورمحة والكليبات الفاضحة
  عن�د مش�اركتي ف�ي تاس�يس الجمعي�ة العراقي�ة 
للتصوي�ر كأول جمعي�ة للتصوي�ر ف�ي الع�راق في 
س�امي  الراح�ل  الفن�ان  اوصان�ي   25/7/1972
النصراوي باالعتناء بالجندي الملكف )رياض احمد( 
وقب�ل ان يصب�ح مطربا.. وذل�ك لكوني ف�ي حينها 
سكرتيرا لنادي ديالى الرياضي في بعقوبة .. ولكون 
الجن�دي ري�اض احمد منتس�با في معس�كر س�عد 

ببعقوب�ة .. ووقته�ا التقيت بالجن�دي  رياض احمد 
ليع�رض علي مواهب�ه الغنائي�ة .. وبالفعل اقمت له 
اكث�ر من لقاء  غنائي على )حلبة المالكمة( وخاللها 
قدم مجموعة من اغاني حس�ين نعمة المشهورة .. 
وبعضا م�ن المقام�ات التي كانت  تنال استحس�ان 
واعج�اب الرياضيين في حينه�ا .. ومع مرور االيام 
اصبح الجن�دي المكل�ف رياض احمد مطربا يش�ار 

ل�ه بالبن�ان .. واخذ يتب�وأ مكانته الغنائي�ة الطربية 
المتميزة وبات في  مصاف المطربين المعروفين ..

وبعد رحيل�ه .. علمت ان ابنته )رحمه( قد ش�اركت 
في )س�تار خليجي( وكادت ان تف�وز باللقب والذي 
حصل عليه احد المطربين الش�باب من السعودية .. 
ومن يومها باتت )رحم�ه( ابنة الراحل رياض احمد 
في مصاف المطربات الخليجيات رغم كونها عراقية 

االص�ل ..ولكن ال�ذي حدث انها وم�ن اجل الحصول 
على الش�هرة واالنتشار تنازلت من مبادئها ولتظهر 
في مالبس فاضحة تكش�ف عن )مفاتنها( استجابة 
للمخ�رج )ج�اد ش�ويري( وذل�ك م�ن خ�الل اغنية 

)بوسة( ؟!!.
وال�ذي حصل م�ع ابنة الراح�ل رياض احم�د والتي 
اس�اءت لفنه .. حصل باالمس مع المطربة العراقية 

)شذى حس�ون( حيث اظهروها في لقطات تكاد ان 
تكون )ش�به عارية( في اغنيتها المش�هورة )روح( 

.!!
والذي وددت االشارة اليه :

لماذا  تحاول الفضائيات الخليجية ان تظهر مطرباتنا 
العراقيات عل�ى مثل تلك )الكليب�ات( والتي ال تخلوا 

من االثارة ؟! ومع سبق االصرار والترصد ؟!!.

أمحد عبدالعزيز: بعت أثاث منزيل ألنفق عىل أرسيت وفّكرت يف االعتزال

رشا رشبتجي تبحث عن رق احلبيب يف دمشق
 

تقترب المخرجة الس�ورية رش�ا ش�ربتجي من إنهاء تصوير آخر مش�اهد مسلس�ل "عالقات خاصة" للكاتبة نور شيشكلي، 
وبطولة مجموعة من نجوم الدراما السورية واللبنانية والمصرية وفي مقدمتهم باسم ياخور ، ديمة قندلفت ، منى واصف ، 

جيني إسبر ، ماجد المصري و أحمد زاهر وآخرون.
10 أيام قبل الوداع

المخرجة السورية رشا شربتجي أكدت في حديث خاص ل�"نواعم": "لقد بقيت أيام قليلة النتهاء التصوير حيث بقي حوالى 
10 محطات تصوير فقط، وبعدها نستكمل العمليات الفنية مع استمرار عرض حلقات العمل على القنوات الفضائية".

تبحث عن رق الحبيب
وأضاف�ت ش�ربتجي في حديثه�ا لنواعم: "بعد إنه�اء عالقات خاصة، س�أتوجه إلى دمش�ق لبدء 

التحضيرات الفعلية لالنطالق بتصوير مسلسل رق الحبيب، من تأليف فادي 
زيف�ا وعبد المجيد حيدر والمعالجة الدرامية للسيناريس�ت 
خل�دون قتالن و إنتاج ش�ركة س�ما الفن، لم أخت�ر القائمة 
النهائي�ة لألبطال بعد وس�نصّرح ع�ن ذلك عن�د عودتي إلى 

دمشق".
هل ستتوافق مع القائمة القديمة؟

وكان المق�رر أن تنج�ز المخرج�ة رش�ا ش�ربتجي مسلس�ل 
"رق الحبي�ب" في الموس�م الماضي، إاّل أّن انش�غالها بتصوير 
المسلس�ل الخليج�ي "وش رجع�ك"، ح�ال دون حصولها على 
الوق�ت الكافي إلنج�از المسلس�ل وكان من المرش�حين ألدوار 
البطول�ة ف�ي الموس�م الماض�ي كل م�ن أيم�ن زيدان ، س�الف 
فواخرج�ي ، فادي صبيح، ديمة قندلف�ت و عبد المنعم عمايري . 
وعلمت نواعم، أّن قسماً من هؤالء النجوم أصبح من المؤكد أنهم 
س�يكونون حاضرين في العمل المرتق�ب تصويره بعد فترة قريبة 

بينما يتم االتفاق مع اآلخرين.
العالقات في الطبقة الوسطى

وع�ن "رق الحبي�ب"، تقول ش�ربتجي ف�ي حديثها لنواع�م: "عمل 
اجتماع�ي في�ه ميلودراما ويتحدث عن مجموعة أس�ر من الطبقتين 
الوس�طى والمثقف�ة والكثير م�ن القضاي�ا االجتماعي�ة الناتجة عن 
العالق�ات بي�ن هذه األس�ر وأفراده�ا والمحيط الع�ام ومجموعة من 

األفكار المثيرة لالهتمام".



س�احة الفن روح االنس�ان و مش�اعره و احاسيس�ه ، 
و م�ا كان النقد اال تفس�يرا لجم�ال االدب و الفن ضمن 
تل�ك الفض�اءات ، و انما اقحمت االبح�اث التخطابية و 
اللغوية فيه اقحاما مرا و مؤس�فا ، و الّن تلك المجاالت 
االنس�انية يعكس�ها الوجدان و الح�س المرهف ، فاننا 
يمك�ن ان نق�ول ان اعظ�م النظريات االدبية يس�قطها 
الوج�دان .لقد رأينا كيف تهاوت كثير من نظريات النقد 
الوصف�ي التخاطبي ام�ام ظاهرة االب�داع و جماليته ، 
النها لم تكن ممثال حقيقا و مبرزا امينا لظاهر الجمال 
االدب�ي . ال ريب ان الرمزية و االيحائية و تعدد الدالالت 
من اهم انجازات االنسانية الكتابية ، وهي اركان النص 
االدبي المعاصر ، اال انه كما ان هناك فّخفا في كل شكل 
كتابي يوقع صاحبه ف�ي الكتابة الالأدبية ، كالنظم في 
الش�عر الموزون ، و الترّهل في شعر التفعلية و الفنون 
الس�ردية ، و التعقي�د المجاف�ي ف�ي النقد ، فان ش�عر 
النث�ر فيه ف�خ الجفاء و الجف�اف اللغوي ، س�واء كان 
قصيدة نثر ام نصا مفتوحا .ربما صار راسخا حتى عند 
القارئ العادي ان التعبير المباش�ر و الحكاية الوصفية 
ال تقترب كثيرا من غايات االدب ش�عرا كان ام س�ردا ، 
لذلك دوما هناك بحث قراءاتي عن االيحاء ، و ال يَظّن ان 
هناك مالزمة بين الرمزية العالية و الجفاف اللغوي ، بل 

باالمكان ان تكون هناك لغة تجريدية قريبة ممتعة . 
ان العنص�ر األه�م ف�ي االمت�اع االدب�ي ه�و الضرب�ة 
الش�عورية و احضار القارئ ال�ى النص ، وهذا فن قائم 
بنفس�ه ، و ال يتاث�ر بطبيعة اللغة المس�تخدمة ، اال انه 
قد تك�ون الرمزية في بعض االس�اليب مضّرة ، كما اّن 
المباشرة قد تكون مضرة ، بمعنى أخر الجل ادب ممتع 

ال ب�د من الحرص على احضار الق�ارئ الى النص و هّز 
مشاعره بادهاش ظاهري او عميق .

ال ب�د من االده�اش الجل االمت�اع ، و م�ع االيحائية و 
الرمزية ال يتس�ير ذلك اال بلغ�ة متموجة تعتمد الضربة 
الحس�ية ، الج�ل احض�ار الق�ارئ ال�ى الن�ص ، حينها 
يتحق�ق االدب القريب الممت�ع . اذن االدب القريب ليس 
االدب المباش�ر بالض�رورة ، بل وال الرمزي�ة القريبة و 
ال االنزياح�ات المنطقي�ة في قبال االنزي�اح العالي ، و 
انم�ا هو ادب يس�تطيع ان يحضر الق�ارئ الى النص و 
يجعل�ه يعيش اجواءه و يهز مش�اعره و فكره و يبهره 
بأي شكل من اش�كال اللغة حتى لو كانت لغة تجريدية 

ال توصيل فيها و ال حكاية .
و كما ان هناك ادبا قريبا و ممتعا فان هناك نقدا قريبا و 
ممتعا ، و ال يقتضي ذلك االخالل من العلمية و التقريرية 
، و انم�ا يعتمد االقتراب من الش�يوع الفهمي و التطلع 
الفكري للقارئ الع�ام ، بلغة تحافظ على المضمون اال 
انه�ا تصاغ بتراكي�ب قريبة للقارئ ، ال يعس�ر تناولها 
،و ال تك�ون جافة ، م�ع التاكيد دوما على الحفاظ على 
مس�توى الفك�رة و طبيعته�ا .الن ل�كل فك�رة علمية 
تقريرية مس�توى فكري�ا ال يصح التخل�ي عنه الجل 
التبس�يط ، و انما النقد القريب يصوغ تلك الفكرة في 
مس�تواها بلغة قريبة ، بمعنى اخر ان الفكرة و بذات 
المس�توى ب�دل ان تط�رح بلغة معقدة بعي�دة فانها 
تط�رح بلغة قريبة ، و ه�ذا التباي�ن الكتابي نجدده 
ايض�ا في الكتابات الفلس�فية و االجتماعية و التي 
يعان�ي بعضها من البعد و الجف�اف ، بينما يتصف 
االخر بالحالوة و االمتاع ، مع ان الكل يحافظ على 

ذات المستوى من الطرح المعرفي

د. زياد�أبولنب

 إّن المتابع لتجربة الشاعرهش�ام عودة يلحظ 
هذا التدفق الشعري منذ ديوانه األول "حوارية 
الجمي�ز والحج�ارة" ال�ذي صدر ف�ي الكويت 
ع�ام 1989، إل�ى ديوانه "رفيف ال�كالم" الذي 
صدر في عمان عام 2015. فهي تجربة كبيرة، 
امت�ّدت ما يق�ارب الثالثين عام�ا، وهي تجربة 
غنية على مستوى تنّوع الشكل الشعرّي، وعلى 
مس�توى بنية القصيدة ونظامها، ففي الشكل 
الشعري راوح الش�اعر بين القصيدة العمودية 
والتفعيل�ة، أّما على مس�توى البني�ة والنظام، 

فهي تحمل غزليات في امرأة )مجهولة(.
ينط�وي ديوان "رفي�ف الكالم" على قس�مين 
أو عل�ى ورقتي�ن "الورق�ة األول�ى" و"الورقة 
الثانية"، وهذه القسمة تعود للشكل ال المحتوى، 
فالورقة األولى تضم قصائد عمودية، والورقة 
الثاني�ة تض�م قصائد ش�عر التفعيلة.نتبّين من 
عن�وان الكت�اب "رفيف ال�كالم" دالل�ة تحمل 
مدلولها في صورة مجازي�ة، لما تحمله لفظة 
"رفيف" م�ن رّق�ة ونعومة تتفق م�ع الكالم، 
وهو ليس أي كالم! هو كالم العشق، الذي يمثل 
س�لطاناً قوياً على العاشقين، "واختيار الكالم 
أصعب م�ن تأليفه" على حد ق�ول ابن عبد ربه 
ف�ي "العق�د الفريد. وأن�ا أقرأ قصائ�د الديوان 
كنت ألمح في خيالي كتاب "مصارع العش�اق" 
لجعف�ر الس�راج، وما جاء فيه م�ن حكايات ال 

تقّل عما جاء به هشام عودة.
كم�ا أن قصائد هش�ام عودة تعّب�ر عن عذابات 
المح�ب للحبي�ب، كم�ا تص�ور غرب�ة ال�روح 

وسعيها إلى التكامل اإلنساني مع اآلخر، وهذه 
الروح الش�فافة إذا لم تس�تطع أن تتواصل مع 
اآلخر عل�ى صعيد الواقع، فإنه�ا تصّعد الرؤية 
إلى مس�توى الحلم الذي يجعل اإلنسان يتوّحد 

مع اآلخرين، ومع الكون ممثالً بالمرأة.
تمّث�ل قصائد الديوان تجربة غنية في العش�ق، 
ف�ي لغ�ة رقيقة تتف�ق ومقتضى الح�ال، فهي 

سوانح توقظ المش�اعر واألحاسيس، وتؤجج 
العاطفة.

ُيهدي هشام عودة لحبيبته التي سكنت أوراقه 
منذ خمس�ين عام�اً، وال�ذي كتب فيها ش�عراً 
عذباً، وتلك المرأة تمّثلت فيها نساء العالم، فقد 
امتلكت من الصفات التي تمتعت بها دون سائر 
نساء العالمين، وخالف الشاعر مذهب المجنون 

ف�ي محبوبت�ه ليل�ى، فه�و ل�ه "ليل�ى وإيمان 
وفاطمة ومثلهّن بما جادت به الكتُب".

نج�د ف�ي الورق�ة األولى م�ن ديوان�ه قصيدة 
واحدة نض�م تس�عة وثالثين مقطعاً ش�عرياً، 
وف�ي كل مقط�ع م�ن المقاطع صور ش�عرية 
تتول�د ف�ي مقطع آخر، وف�ي كل مقطع قافية 
تختل�ف عن س�ابقتها، ووزناً ش�عرياً مختلفاً، 
وكأن المقاط�ع كتب�ت ف�رادى، وف�ي فت�رات 
زمنية متباعة، وتحمل جميعها دفقة شعورية 

واحدة.
أم�ا الورقة الثانية فهي قصي�دة تفعيلة واحدة 
ف�ي أربعين مقطع�اً، والذي نتبين�ه في الفرق 
بين قصي�دة التفعيلة والقصي�دة العمودية، أن 

التفعيلة تذهب مذهب الس�ردية الش�عرية، في 
حين العمودي يكّثف الص�ورة في بيت لينفتح 
أو يتول�د في ص�ورة جديدة في البي�ت الثاني، 

وهكذا، ومثاله: 
مقطع من الورقة األولى:

سأستظّل بها لو جاءني المطُر
وأحتمي بعيون هّدها السهُر

فالذاهبون إلى مأواِك قيل لهم
إّن النوافذ تبكي حين تنكسُر.

مقطع من الورقة الثانية:
وأراها واقفًة 

تحرُس أشجاَر اللوِز
وُتغمُض عينيها

ليمرَّ الشارُع محتفياً بالعتمِة
من بين يديها

وأراها تحمُل في كفيها الغيَم
وتمضي

وفراشاُت الحقل تمدُّ أصابَعها 
كي تشرَب من ماء الحكمِة

إذ يتدفُق من بين يديها.
نلم�ح تبت�الت أو ابته�االت هش�ام ع�ودة في 
ديوانه هذا تبتالت نزار قباني، وكالهما راهبان 

في محراب واحد، فانظر قول هشام:
أراِك أكبر من صمتي ومن لغتي

ومن حنيني وعشقي وابتهاالتي
فأنِت أول حرف خّطُه قلمي

وأوَل الناِر في أطراِف غاباتي
وفي مقطع آخر:

كتبُت عنِك كالماً ليس ُيْشِبُهُه
ما قالت الناُس في كلِّ الّدواويِن

فأنِت أجمُل من شعري ومن ُكُتبي
تغاُر منِك حروفي إذ ُتناديني

ونلمح أيضاً في ش�عر هش�ام ص�وت المتنبي، 
وهو ُيعلي بأناه، حينما يقول:

أنا الذي نامت الدنيا على كتفي
وغادرت صفحتي األقماُر والشهُب

أنا الذي تنسُج األمواُج أشرعتي
وتستحمُّ بدمعي الناُر والُسُحُب

ويكتُم الغيُم سّري حين أذكرُه
وحين تنظرني عيناِك أقترُب

كم�ا أن هش�اَم متأثٌر بالن�ّص القرآن�ي، وهذا 
التأثر س�واء بالنّص الديني أو النص الش�عري، 
أو الن�ص الثقافي، إّنما ينّم عن ثقافة واس�عة 
يتمتع بها الشاعر، وتنعكس داخل أعماله، فهو 

يقول:
هل أتاِك حديثي

هل أتاِك حديُث قميصي المبلِّل بالوهِم
والغيمِة الكاذبْة
هل أتتِك حروفي

َسلِي دلَّة القهوَة الباردْة 
َسلِي الليَل

حين تناُم النجوم.
يبقى ديوان هشام عودة "رفيف الكالم" عالمة 
بارزة ف�ي التجربة الش�عرية التي خاضها عبر 
س�نوات، من المعاناة واأللم والش�قاء والغربة 
الممزوج�ة بلحظات الفرح والتأم�ل، وقد قّدم 
ف�ي هذا الدي�وان قصائد لها نكهته�ا الخاصة، 
وعالمها المتش�ابك مع الم�رأة، في لغة رقيقة 
تحلق في فضاءات تدفعك لقراءة الديوان دفعة 

واحدة دون ملل أو كلل.

حين مش�ينا يقول رب بغ�داد للحرب كنا ندافع عن 
ش�رف الحبيبة ل�ذا قررنا أن ال نتوقف عن المش�ي 
الطويل المتتالي ,ولكن إلى أين وإلى متى ومن هي 
المحبوب�ة الت�ي ندافع عنها ,ليلى مات�ت ,أم محمد 
جنت ثم ماتت ,أم س�هام لم تصب�ر أكثر من يومين 
على رحيله لتلحقه إلى أرض النجف وتتوسد التراب 
بجنب�ه ,أم ناظم الت�ي تئن لليوم وتنتظ�ر أن يعود 
له�ا لتخطب له فتاة أخر عس�ى أن تنجب له حبيبة 
تنسية بعض دموعه وليصمت قليال عود قاسم ..كل 
الحبيبات يملكن الش�رف ويحملن حق الدفاع عنه , 
فق�ط حربيه هي التي تخلت عنه طواعية ,فال يحق 
لربه�ا أن يجعلنا نودع حياتنا ثمن لش�رف تعرضه 
يومي�ا للهتك حتى لم يبقى فيه زاوية مس�تورة لم 

تنتهكها حتى الكالب .
سميرة أيتها الجميلة

أحملي لي كأسا بيدك اليمين

من خمر أو عسل أو حتى سم 
المهم أن يكون منك وباليمين

سمعت الرب ينادي ندمائه
أن أسقوني كأسا من شمال
وألني أكره الرب حين يسكر
قررت أن أشرب نبيذ شفتيك

 ......... ش�هوة  المت�رع  وجس�دك 
باليمين

وليسقط اليسار
فليسقط ماركس وهتلر ولينين

وكل الثوار األقدمين 
ألنهم ال يعرفوا حقا
طعم الحب المحرم

بالفناء ... الفاني
كأس�ا  الم�وت  يش�ربوا  ول�م 

باليمين.
د.عباس العلي

من روايتي الجديدة _ حرب وحربية

االدب املمتع و النقد القريب

قراءة يف ديوان  رفيف الكالم  لـ هشام عودة

34 دقيقة 
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سنوات الفساد  
عن دار الروسم للصحافة والنشر والتوزيع في بغداد باالشتراك مع دار المؤلف 

للنشر والطباعة والتوزيع في بيروت صدر كتاب للمؤلف موسى فرج. 
 )سنوات الفساد ..التي أضاعت كل شيء..(. .

وفيه ينعى المؤلف المليارات الكثيرة من الدوالرات والتريليونات العديدة من 
دناني�ر العراق التي ضاعت ولكن كيف ضاع�ت ..؟ ! وفيه يخاطب العراقيين 
قائالً: من س�وء طالعكم أنك�م تتقلبون بين عجاف ال حصر لها فمن عجاف 

االستبداد الى عجاف الفساد ..ولست عليكم بوكيل ..
ويخاط�ب الطبقة السياس�ية قائال: ولكن من س�وء حظكم أنت�م أيضاً أن 
حقب�ة حكم تزامن�ت مع ث�ورة األنترنت وجن�ون الفضائي�ات وفوضى 
التعبير عن الرأي فكان غس�يلكم ال تسعه األس�طح وال الفناءات الخلفية 

فق�د باتت الس�احات العامة تضيق به والش�وارع ..يق�ع الكتاب في 462 
صفحه من القطع الكبير .. .

مستقبل استخدام الطاقة
 

أص�درت “مجموع�ة النيل العربية للطبع والنش�ر”، بالقاه�رة، الطبعة 
الثاني�ة من كتاب “مس�تقبل اس�تخدام الطاقة” للمؤلفي�ن فيل أوكيف 
وجيوف أوبرين ونيكوال بيرس�ال.يعّد هذا الكتاب إطاللة ش�املة على 
المشاكل الحالية، ومتوسطة المدى في ما يتعلق بمستقبل الطاقة في 
العالم. كما يع�ّد المختصر المفيد للدارس�ين واألكاديميين.فضال عن 
أنه نداء اس�تغاثة لساس�ة، وأصحاب القرار قصد أخذ زمام المبادرة 
قب�ل فوات األوان، ويمكن اعتباره مادة أساس�ية ال غنى عن قراءتها 
ألولئ�ك الذي�ن يرغب�ون في مناقش�ة موض�وع الطاقة على أس�س 

علمية.كما يتناول بالدراس�ة والفحص المصادر المناسبة والوسائل 
التكنولوجية المس�تخدمة للحصول على الطاقة النووية والطاقة المتجددة من خالل 

اس�تعراض دراس�ات الحالة ذات الصلة بهذا الموضوع بحيث يعقد روابط حيوية بين التكنولوجيا 
والقضايا السياس�ية المرتبطة بها.ومن بين المواد التي تمت إضافتها إلى هذه الطبعة، مواد تركز 

بشكل أعمق على السياسات المتبعة بشأن التغيرات المناخية وتأمين الطاقة 

عبا�س �لعلي

ح�سناُء قومي 
 

�ل�ساعر َجنان �ل�سعدي

حسناُء قومي

جّردْت سيَف الُمقل

بادرتني بسؤاٍل

وكانْت على َعَجل

أيها األشيُب ذو الخاِل على الخد

كيَف يحيى العاشقوَن

دوَن ُقَبل

نطقْت

كسهاٍم في الحشا بذرْت

و تلْتها

أدمٍع هطلْت

بللْت ُحْمَر الُخدوِد

و الشفاِه أشعلْت

برضاٍب و دموٍع مْن شهد

أيقضتني مْن ُسباٍت

و قالْت

يا َرُجل َمْن َجدَّ وجْد

هذي أرضي البوُر ضمأى

فإسقها

َتَنْل الذهب

د �أنور غني �ملو�سوي
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ي�صفه اأخوه بـ)اآلة االنكليز(

توفيق السويدي .. رئيس الوزراء الذي أسقط اجلنسية العراقية عن اليهود العراقيني

        اعداد : د . هادي حسن عليوي

غير إن رئيس الوزراء أصر على إدخاله الوزارة ،وبعد 
نقاش مع الملك وافق على منحه وزارة المعارف ..

نبذة عن حياته :
ولد توفيق بن يوس�ف بن نعمان  السويدي في بغداد 
العام1892 في أس�رة علمية عريقة ، وترجع أصوله 
إل�ى عش�يرة البو مدل�ل من عش�ائر ال�دور ، ووالده 
يوس�ف الس�ويدي من رج�ال الحرك�ة الوطنية منذ 
العهد العثماني ، وش�ارك في أحداث الثورة العراقية 
عام 1920 .. نش�أ توفيق وهو االبن األوس�ط ببغداد 
وأكمل الدراس�ة اإلعدادية ليدخل مدرس�ة الحقوق ، 
ثم انتقل إلى األس�تانة ليكمل دراس�ة الحقوق .. نال 
ش�هادة عالية بالقان�ون من الس�وربون في باريس 
العام 1914.. وهناك انضم إلى المؤتمر العربي العام 
1913 ال�ذي قرر ش�رعية الث�ورة ضد األت�راك ونيل 

الحقوق القومية العربية .. 

نشاطه :
خ�ال الح�رب العالمي�ة األول�ى خ�دم ف�ي الجيش 
العثمان�ي ضابطاً حقوقي�اً، إال انه انض�م إلى جيش 
الث�ورة العربية في الش�ام ث�م عمل أس�تاذا للقانون 
في دمشق .. وبعد س�قوط الحكومة الفيصلية فيها 
،عاد إلى العراق وعّين بوظائف قانونية وأدار مدرسة 
الحق�وق والتدريس فيها ، كما مثل العراق في العديد 
من المؤتمرات الدولية ، حتى تقلد الوزارة في وزارة 
عبد المحس�ن الس�عدون العام 1928 ، وبقي متوليا 

مناصب وزارية ونيابية رفيعة ..
تولى رئاس�ة الوزراء ثاث م�رات المرة األولى كانت 
الع�ام 1929، وكان أصغ�ر م�ن تولى ه�ذا المنصب 
الرفي�ع في تأريخ الع�راق المعاصر، والم�رة الثانية 
الع�ام 1946 ،والم�رة الثالث�ة ع�ام 1950، وش�غل 
منصب وزير الخارجية عشر مرات، كما شغل توفيق 
الس�ويدي ، وزارات ومناص�ب مهم�ة أخ�رى، وكان 
طوال المدة الممتدة بين عامي 1958-1921 في قلب 
اإلحداث في العراق والعالم العربي،عاصرها وشارك 

في صنع القرارات مشاركة فعالة .. 

وزارته األولى : 
طيلة حكم الس�عدون وتوفيق السويدي مستند على 
ذراعه ، وراح الس�عدون يس�وغ للملك فيصل ترشيح 
الس�ويدي لرئاس�ة الوزراء ، ولم ير المل�ك مانعاً في 
هذا الترشيح ، فالوزارة المقبلة مخطط لها أن تكون 
مح�دودة العمر ، وحد فاصل بين وزارتي الس�عدون 
)الس�ابقة والاحقة( ، والذي ش�جع على ترش�يحه 
عاقة السويدي الجيدة بالمندوب السامي البريطاني 
الجدي�د كايت�ون ، حيث كت�ب هذا رس�الة الى وزير 
المس�تعمرات البريطان�ي يق�ول فيه�ا ان�ه ال ي�رى 
ش�خصاَ مناس�باً آخر غير توفيق الس�ويدي ، خاصة 
وإن الس�عدون وعد بمنحه التأييد الكامل ، من جانبه 

ومن جانب حزبه .. 
في 28 نيس�ان 1929 شكل وزارته األولى ، لكنه كان 
الرئيس المقيد أكثر من غيره ، فأولئك مقيدون بإرادة 
دار االعتماد البريطاني والباط ، أم الس�ويدي فمقيد 
إضافة الى ذلك ، بإرادة عبد المحس�ن السعدون ، مع 

ذلك كان مسروراً ببريق المنصب .. 
لم تستطع هذه الوزارة تقديم شيء يذكر،فلم يحدث 
أي تغيي�ر ف�ي الموقف بين العراق وبريطانيا بش�أن 
االتفاقيتين المالية والعس�كرية ، بل انه لم يدخل في 
مفاوضات ح�ول هذا الموضوع ، لق�د كانت وزارته 
فترة انتظار ، ريثما يصل جواب لندن الى بغداد ، فيما 
تختص باالتفاقيتين ،بناء على االقتراح الذي أرسلته 
الحكومة البريطانية خال وزارة الس�عدون السابقة 

 ..
غي�ر إن حدثين لهما قدر م�ن األهمية وقعا في فترة 
االنتظ�ار ، االول : أراد الس�ويدي أن يش�رع الئح�ة 
قانوني�ة للتعرفة الكمركية لبع�ض المواد التجارية ، 
غير انه قبل عرض الائحة على البرلمان ، عقد العديد 
م�ن التج�ار صفقات تجارية ضخم�ة ، وقد تعرضت 
الوزارة النتقادات شديدة متهمة إياها بأنها هي التي 
س�ربت الخبر ، ال س�يما إن وكيل )توفيق السويدي( 
حسقيل ش�نطوب سارع الى شراء السكر من التجار 

واحتكاره ، إذن فالتهمة صحيحة ..
األمر الثاني : عند حلول ذكرى وعد بلفور في 2 تشرين 
الثاني 1929،كانت الجماهير تش�جب بش�دة مواقف 
بريطاني�ا ،والصح�ف تن�دد بالحكوم�ة البريطاني�ة 
ووعوده�ا ودعمها للصهاينة ،فكان أن عطلت وزارة 
الس�ويدي بعض الصحف وأنذرت األخرى ، مما صعد 

المعارضة ضدها .. 
أربعة أش�هر فق�ط واس�تنفذت أغراض الس�ويدي، 
وح�ان موع�د إنه�اء خدمات�ه ، لكن�ه لم ي�درك هذه 
الحقيقة ، فراح الملك فيصل االول يبحث عن طريقة 
إلبع�اده عن الحكم بع�د فضيحة التعرف�ة الكمركية 
، فطلب من رش�يد عال�ي الكياني ومن المستش�ار 
البريطاني لوزارة العدلية ،أن يجدوا له تبريراً قانونياً 
يحقق رغبته ، غير إن ذلك كان مس�تحيا .. ويبدو إن 
الرسالة وصلت الى السويدي ، فقدم استقالته للملك 

في 25 آب 1929 وقبلها الملك فوراً ..
وزارته الثانية : 

ظل الس�ويدي 17 عاما تش�كلت خالها 26 وزارة لم 
يشغل فيها منصباَ س�وى أربع مرات،وهي مشاركة 
محدودة ،قياساً بالفترة الزمنية ،وبعدد الوزارات التي 

ش�هدتها الساحة العراقية .. لكنه خال تلك السنوات 
الطويل�ة لع�ب أدواراً مهم�ة ، وأخ�رى ال تخل�و من 
أهمية في األحداث الس�اخنة ، فكان له دور مهم في 
األحداث التي س�بقت حركة رشيد عالي الكياني في 
مايس العام1941 ، حتى إن أخيه ) ناجي الس�ويدي( 

وصف�ه بأنه )مغرض طماع وآلة بيد االنكليز( ..   إن 
وصف أخي�ه كان دقيقاً‘ فبع�د أن تصاعدت األحداث 
هرب الوصي عبد اإلله الى البصرة خال حركة رشيد 
عالي الكياني ،وكان الس�ويدي يجري اتصاالته مع 
الس�فارة البريطاني�ة ، ويح�اول االتص�ال بالوصي 
،وكان يش�ير على االنكليز بالتدخ�ل وضرب الحركة 
عس�كرياً .. وهكذا كلف الس�ويدي بتش�كيل وزارته 
الثانية في23 شباط 1946 بعد استقالة وزارة حمدي 

الباجه جي ..
العاقات مع بريطانيا :

منذ البداية ، أكد الس�ويدي إن وزارته تؤمن بارتباط 
الع�راق ببريطاني�ا ، وذكر في منهاجها : انه يس�عى 
الى اجراء بع�ض التعديات على المعاه�دة العراقية 
� البريطاني�ة لع�ام 1930 بالش�كل ال�ذي يتاءم مع 
التط�ورات الجديدة ، فقد جاء ف�ي المادة األولى من 

المنهاج : 
� )إن عاق�ات الع�راق الودية الحس�نة م�ع حليفتنا 
بريطاني�ا العظم�ى ترتك�ز عل�ى معاه�دة التحالف 
العراقي�ة � البريطاني�ة ، ولم�ا كان قد م�ًر على عقد 
هذه المعاهدة مدة س�تة عشر سنة قطع فيها العراق 

ش�وطاً بعيداً في س�بيل التقدم واإلنش�اء ،مس�ايراً 
ق�ي ذل�ك مواكب األم�م الناهض�ة ، فق�د أصبح من 
الض�روري تعديلها لجعل الحلف القائم متناس�باً مع 
تقدمه ومتس�قاً مع التطورات ، لذلك ستقوم الوزارة 

بمفاوضة الحليفة بريطانيا بهذا الشأن .. 
لكن السويدي اختار الوقت غير المناسب ، فبريطانيا 
كان�ت خارج�ة لتوها من الح�رب العالمي�ة الثانية ، 
وهي مثقل�ة بتبعات الح�رب المرهقة ، ف�أي اجراء 
تعديل عل�ى المعاهدة قضية س�ابقة ألوانها ، فضاً 
عن كونها عملية ال تخلو من أخذ ورد طويلين ، ومن 
احتماالت تأزم ومعارضة جماهيرية ، وهو ما كانت 

بريطانيا في غنى عنه في تلك الفترة .. 

بعث الحياة الحزبية :
بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ، أكد األمير عبد اإلله 
في خطاب على إن الدولة العراقية ملكية ديمقراطية 
متمس�كة بالسياس�ة الت�ي وضعه�ا المل�ك فيص�ل 
االول .. ه�ذه األركان األساس�ية للسياس�ة الوطنية 
والقومي�ة الت�ي ال غنى ألي حزب أو هيئة سياس�ية 
ع�ن اتخاذها قواعد ثابتة لمناهجه�ا التفصيلية التي 
تضعها هادفة الى خدمة الباد وتحس�ين ش�ؤونها ، 
ف�إن األحزاب والهيئات الوطنية التي لم يعد يصح أن 
تكون الباد خالية منها ، ستتقدم الى األمة بخططها 
ومنهجها في معركة االنتخابات ،فمن فاز منها على 
السواء بثقة الشعب وتأييده اضطلع بالحكم ونهض 
بمس�ؤوليته تنفيذ السياس�ية الوطنية على طريقته 
الخاصة الموضحة في منهاجه، الذي يكون قد عرضه 

مفصاً على الناخبين ، ونال ثقتهم وتأييدهم ..

وعلى هذا االس�اس اتخ�ذت الخط�وات العملية نحو 
بعث الحياة الحزبية في العراق ثانية وكلفت حكومة 

السويدي بهذا الشأن ، وذلك من خال : 
1� غلق معتقل العمارة ، وإنهاء اإلحكام العرفية في 

2 آذار 1946 ..
2� اإلعان في منه�اج الوزارة عن العمل على انتقال 
الباد من الوضع الذي خلفته الحرب العالمية الثانية 
الى الوضع  الطبيعي ، الذي تقتضيه ظروف الس�ام 
، وإنه�اء العم�ل ب)مرس�وم صيانة األمن وس�امة 

الدولة لعام 1940( في 8 نيسان 1946 .. 
3� إلغ�اء الرقابة عل�ى الصحف ، والس�ماح بإصدار 
 .. العمالي�ة  النقاب�ات  وإج�ازة   ، جدي�دة  صح�ف 
فتقدمت س�ت جماعات ال�ى وزارة الداخلية بطلبات 
تأس�يس ألح�زاب سياس�ية ، فوافقت ال�وزارة على 
إجازة خمس�ة أح�زاب ، هي : حزب األح�رار ، حزب 
االس�تقال ، حزب االتحاد الوطني ، حزب الش�عب ، 
الح�زب الوطن�ي الديمقراطي ..فيم�ا رفضت إجازة 
)حزب التحرر الوطني( ، ال�ذي اعتبر واجهة للحزب 

الشيوعي العراقي السري( ..

استقالته :
الغري�ب إن توفيق الس�ويدي واجه فج�أة مصيراً لم 
يكن في حساباته ، فقد وقف وجهاً لوجه أمام خطر 
االس�تقالة ، وذلك عندما تش�نجت األجواء بين بعض 
ال�وزراء من جانب ،وبين بع�ض النواب واألعيان من 
جانب آخر، فقرر سبعة من األعيان مقاطعة المجلس 
حتى تستقيل الوزارة ، وبمقاطعتهم تعطلت اللوائح 
القانوني�ة ، الت�ي حاولت الوزارة إمراره�ا .. لم يجد 
الس�ويدي لمواجهة األمر إال الطل�ب من الوصي عبد 
اإلل�ه ح�ل المجل�س النياب�ي ، إال إن الوص�ي رفض 
طلبه فقدم اس�تقالته ف�ي 31 أيار العم 1946 وقبلت 

االستقالة ..

وزارته الثالثة :
عندم�ا كلف الس�ويدي تش�كيل وزارات�ه الثالثة كان 
مق�رراً أن تك�ون وزارة ائتافي�ة تض�م ممثلين عن 
األح�زاب والكت�ل البرلمانية ، حيث اتصل الس�ويدي 
برؤس�اء الكتل واألح�زاب القائمة النتق�اء ممثليهم 
لاشتراك بالحكومة ، فاصطدم مع حزب االستقال 
حول العمل من اجل فكرة االتحاد السوري � العراقي 
، ال�ذي كان الس�ويدي متمس�كاً بالعمل عل�ى تنفيذ 
هذه الفكرة ، فرفض حزب االس�تقال المشاركة في 
الوزارة ، فقرر الس�ويدي إش�راك المستقلين وحزب 
االتحاد الدستوري الذي يرأٍسه نوري السعيد،فتشكلت 
الوزارة  5 ش�باط 1950 واحتفظ  السويدي بمنصب 
وزير الخارجية ، إضافة لرئاسة الوزراء ، وكانت هذه 
الوزارة قوية في مظهرها ،حيث اش�ترك فيها نوري 
السعيد وعددا من الساسة منهم صالح جبر الذي تولى 
وزارة الداخلية ، وشاكر الوادي للدفاع وضياء جعفر 
للمالية ، وتوفيق وهبي لوزارة الش�ؤون االجتماعية 
، وعبد الكريم االزري للمالية وعبد المهدي المنتفكي 
لألش�غال ، وحسن سامي تاتار لوزارة العدل ، وتولى 
ثاثة أشخاص وزارات با وزارة وهم حامد أغا وهو 
كردي ،وجميل األورفلي ،وخليل كنه .. كشف توفيق 
الس�ويدي عن سياس�ته بأنه�ا تنطوي عل�ى اإلخوة 
العربي�ة وإقام�ة عاقات أوث�ق مع الدول الش�رقية 
والداخل�ي  القانون�ي  اإلص�اح  وتحقي�ق  األخ�رى 
واألعمار الصناعي واالقتصادي، ال س�يما وان س�نة 
1950 كانت واحدة من السنين التي تميزت بالتحسن 
المادي بس�بب إي�رادات الكم�ارك والضرائب وعوائد 
النف�ط المتزاي�دة ، رغم إن توفيق الس�ويدي لم يكن 
مرتاحا لوزير داخليته صالح ، غير إن ش�هادة نوري 
السعيد ،وتأكيدات احمد مختار بابان كانت تشفع له 
بأن صالح س�وف ال يعرقل أي عمل إجراءات يتخذها 

في سبيل إصاح الحالة المالية .. 

إسقاط الجنسية العراقية عن اليهود :
أصدرت حكومة توفيق الس�ويدي الثالثة قانون رقم 
3 لس�نة 1950 الخاص بإس�قاط الجنس�ية العراقية 
عن كل يهودي يروم الهجرة الى إس�رائيل  .. وساعد 
ه�ذا قانون اليه�ود الخروج من العراق الى إس�رائيل 
،وتهري�ب أمواله�م لدع�م الكيان الصهيون�ي بالمال 

والنف�وس ، في�م حقق  الس�ويدي لنفس�ه وأعوانه 
منافع كبيرة ، ويش�ير الباحث اليهودي العراقي مير 
بص�ري : ال�ى تواطأ واضح من قبل رجال السياس�ة 
ف�ي الحكم الملكي س�هل مهم�ة تهجي�ر اليهود من 
العراق ، حيث حصل نوري السعيد وتوفيق السويدي 
وآخ�رون كثر عل�ى منتفع من قبل الش�ركات ، التي 
قام�ت بتهجير اليهود ويقف في طليعة هؤالء رئيس 

الوزراء توفيق السويدي ..
فيما دافع توفيق السويدي عن هذا القانون بالقول : 
بهذا القانون نجحنا في حل عقدة من العقد في بعض 
ال�دول العربي�ة ، فالعراق اس�تطاع به�ذا القانون أن 
يتخلص من مش�كلة اليهود ، الن اليهود – كما زعم، 

كانوا يسيطرون على اقتصاد العراق وتجارته!! 

استقالته :
تش�كيلتة الوزارية ولدت خصومات سياسية لنفسه 
،قوامه�ا األح�زاب السياس�ية ،التي لم يش�ركها في 
ال�وزارة ، وق�د تبلورت ه�ذه الخصوم�ات في قاعة 
البرلم�ان ، حيث وصلت األجواء الى مس�توى التوتر 
بين مؤي�دي الحكومة ومعارضيه�ا ، لدرجة أن قدم 
37 نائباً من المعارضين استقالتهم من البرلمان ..   

وخال مفاوضات وزارته مع شركات النفط األجنبية 
، كان الوص�ي عبد اإلله في لندن ، وكتب رس�الة الى 
نائبه األمير زيد يحدد فيه مستقبل وزارة السويدي  ، 

على النحو األتي : 
)في حالة تقديم السيد توفيق السويدي استقالته من 
رئاس�ة الوزراء أوافق على تخويل س�موكم قبولها ، 
كما أخولكم اختيار من تنسبون إسناد رئاسة الوزارة 
إلي�ه وتعين ال�وزراء ، الذين يعرض أس�ماؤهم على 
س�موكم( ..فكانت هذه الرسالة إشارة الى السويدي 
أن يس�تقيل ، فموض�وع النف�ط حس�اس ، ون�وري 
السعيد هو الذي يفاوض ، في مثل هذه األمور وليس 
الس�ويدي .. وهكذا قدم السويدي اس�تقالته في 12 
أيلول 1950 الى األمير زيد ..هذه المرة لم يغضب علناً 
، ولم يهاجم اآلخرين في الصحف ، بل كان مهذباً في 
عبارات اس�تقالته ، الذي بين في�ه ، انه يترك الوزارة 
ألخ�رى تكمل ما بدأ ب�ه .. لقد حكم الس�ويدي ثاث 
مرات ، لم يستقل في أي منها طوع إرادته ، إنما كان 
يترك الحكم بإش�ارة ، ولثاث مرات لم تكن اإلش�ارة 

هادئة رقيقة ، بل كانت صاخبة وقاسية ..  

محاكمته :
بعد قيام ثورة 14 تموز 1958 أعتقل السويدي،وأحيل 
العلي�ا  العس�كرية  المحكم�ة  ال�ى  الس�ويدي 
الخاصة)محكم�ة الش�عب( ،في الس�اعة الخامس�ة 
من مس�اء يوم األربعاء 29 تشرين أول 1958 عقدت 
المحكمة العس�كرية العليا الخاصة للنظر في قضية 
المتهم توفيق الس�ويدي.. وقد بدأت المحكمة بتاوة 

االدعاء العام بيانه في هذه القضية الذي جاء فيه:
أن االدع�اء العام يس�ند الى المته�م األفعال الجريمة 

التالية :
التدخ�ل ف�ي ش�ؤون  المته�م عم�ل عل�ى  أن  أوالً: 
س�ورية الداخلي�ة وتآم�ر عل�ى كيانه�ا وس�امتها 
خاف�ًا لمصلحته�ا القومي�ة والوطني�ة وبوحي من 
دوائر اس�تعمارية بقصد اإلطاحة بالحكم الش�رعي 
القائم فيها. وقد عقد في س�بيل ذلك عدة اجتماعات 
ومؤتمرات وأمر بتجهيز األسلحة واألموال للمتآمرين 
كم�ا ص�رف له�م الروات�ب الش�هرية )للمتآمري�ن 
والمحكومين وأنصارهم(، كما أرس�ل هو وشركاؤه 
األموال ال�ى لبنان، كما هو ثابت في المستمس�كات 
والوثائ�ق العدي�دة المربوطة باإلضب�ارة التحقيقية 
.. ثاني�اً: أن المتهم عمل على دفع سياس�ة الباد الى 
وجهة تخال�ف المصلحة الوطنية، بتقريبه الباد من 

خطر الحرب.
 خطر جعلها س�احة له�ا بتآمره على كيان س�ورية 
وتدخله بش�ؤون لبنان والس�ماح لألجانب والغرباء 
بالتدخ�ل ف�ي ش�ؤون الع�راق وتوجي�ه سياس�ته 
سياس�ة  وتش�جيع  وإرش�اداتهم  أوامره�م  وف�ق 
األح�اف العدواني�ة خافاً لرغبة الش�عب ومناصبة 
السياس�ة العربية التحررية العداء السافر ومقاومة 
الجمهوري�ة العربي�ة المتحدة، وع�دم االعتراف بها 
..ثالث�اً: أن المتهم عمد الى تحري�ض الدول األجنبية 
على التعرض بس�امة س�ورية ولبن�ان والتدخل في 
ش�ؤونهما الداخلي�ة ض�د مصلحتهما كم�ا عمد الى 
التآم�ر عل�ى قلب نظ�ام الحكم في س�ورية وصرف 
األموال للمتآمرين عليها ودعم نظام الحكم في لبنان. 
كما طلب من المس�ؤولين توجيه جهاز الدعاية لبث 
المفاهيم الرجعية واالستعمارية والطعن والنيل من 
الجمهورية العربية المتحدة وس�يادة رئيسها جمال 
عب�د الناص�ر بتحريض ش�عب الجمهوري�ة العربية 
المتح�دة على التم�رد والعصيان ..رابع�اً: أن المتهم 
عمد عل�ى تبدي�د الث�روة القومي�ة بص�رف األموال 
الطائلة على مش�اريع غي�ر ضرورية بل تحمل طابع 
الض�رر والهدم المح�ض كما مبين بالمستمس�كات 

المربوطة باإلضبارة التحقيقية ..
وبعد س�ماع شهادات الشهود واالس�تماع الى إفادة 
المته�م وإفادة محامي الدفاع ، صدر الحكم بالحبس 
المؤب�د .. ظل توفيق الس�ويدي س�جيناً، لكن  أعفي 
عنه م�ع بقية أقطاب النظام الملكي المحكومين في 
الذك�رى الثالثة لث�ورة ، )أي في تم�وز العام 1961( 
،وان�زوى بعدها نحو عام ف�ي منزله،ثم غادر العراق 
وعاش في لبنان ليبدأ بتدوين مذكراته ، إلى أن توفي 
هناك العام في 15 تش�رين الثاني العام 1968، ونقل 

الى مدفن أسرته في بغداد ..

، وقد وفرت هذه الرابطة األسرية عناصر القوة ألمستمدة من شخصية السعدون ، باعتباره رئيسًا 
ألكثر من وزارة عراقية ، وكان يصفه السعدون بأنه مستشاره الخاص.. 

وقد رشحه السعدون وزيراً للداخلية في وزارته الثالثة ، لكن الملك فيصل االول اعترض عليه الن عمره 
كان 35 سنة،

أمران ساهما في بروز توفيق السويدي على الساحة السياسية : االول : والده الشيخ يوسف السويدي 
من علماء أهل السنة ، وأحد مؤسسي حزب االستقالل ورئيس مجلس األعيان بعد تشكيل المملكة 
العراقية .. األمر الثاني : قربه من عبد المحسن السعدون ، فهو زوج ابنة أخيه ، كما إن أخاه ناجي  
السويدي هو عديل عبد الكريم السعدون شقيق عبد المحسن 



ما إن يحل الش�تاء وتعلن النش�رات الجوية عن س�قوط الثلوج 
بالمرتفعات، حتى يبرمج المغاربة زيارات إلى إحدى المحطتين 
الش�تويتين الش�هيرتين بالمغ�رب: ميش�ليفن، على مش�ارف 
مدينة إيفران، أو أوكايمدن، على مش�ارف مدينة مراكش.تبدو 
ثلوج ميش�ليفن أكثر س�خاء؛ إذ توزع ما تجود الس�ماء به على 
المرتفعات والس�هول، ليش�مل الغطاء األبي�ض مدينة إيفران، 
مانحا إياها لمس�ة تؤكد لقب »سويس�را المغرب« الذي تعرف 
به.م�ن جهته�ا، تفض�ل ثلوج أوكايم�دن أن تبق�ى منزوية في 
األعال�ي، تاركة لمراك�ش، التي تبعد عنها بنح�و 70 كلم، دفء 
طقس�ها وحم�رة بناياتها.ورغ�م م�ا توفره مراك�ش لزوارها 
من مؤهالت س�ياحية، فقد منحتها محطة أوكايمدن الش�توية 
تنويعا س�ياحيا جميال على مستوى الزيارة، بالنسبة لمن قصد 
المدين�ة الحمراء، المعروف�ة، في األصل، بس�احاتها وبناياتها 
التاريخية وطقس�ها الدافئ.ومن المفارقات الجميلة أن محطة 
أوكايمدن الش�توية، التي يقصدها عش�اق الثلوج، شتاء، توجد 
على بع�د كيلومترات قليلة م�ن منتجع أوري�كا الصيفي، الذي 
يطل�ق عليه البعض لق�ب »الحديقة الخلفي�ة لمراكش«، والذي 
يغ�ص ب�زواره صيف�ا؛ حيث تس�تثمر منطق�ة أوري�كا حرارة 
الصيف لتتحول، بأش�جارها ومي�اه واديها، إل�ى مالذ ووجهة 
مفضل�ة للهاربين م�ن صهد مراك�ش، الباحثين ع�ن الخضرة 
واله�واء المنعش.وجرت العادة أن يش�تد اإلقب�ال على محطة 
أوكايم�دن خ�الل نهاية األس�بوع وأي�ام العطل، حي�ث يضاف 
اآلالف م�ن طالب المدارس والجامعات، ممن يأتون في رحالت 
جماعي�ة، إلى أه�ل مراكش، وكثير من س�ياح الداخل القادمين 

من ش�تى مناطق وم�دن المغرب، فضال عن الس�ياح األجانب، 
الذين يقفون مش�دوهين أمام هذا الغن�ى الطبيعي، الذي تتميز 
به منطقة مراكش؛ حيث يمكن للزائر أن يستمتع، ضمن محيط 
150 كيلومت�را، برم�ال الصحراء وقمم الجب�ال وبياض الثلوج 
وموج الشواطئ ومياه الش�الالت وخضرة الحقول واألشجار، 
في اليوم نفسه.وتبدأ متعة زيارة أوكايمدن قبل الوصول إليها؛ 
فعل�ى طول الطري�ق الفاصل بين مراكش والمحطة الش�توية، 
الذي يمكن أن يس�تغرق نحو س�اعة ونصف الس�اعة، يصادف 
الزائر جماال طبيعيا، فاتنا بخضرته وبناياته، ودافئا بس�اكنته.

ينطلق بك الطريق لزيارة أوكايمدن من ش�ارع محمد السادس، 
عب�ر ب�اب إيغلي، أح�د أبواب مراك�ش التاريخية. تت�رك مركب 
»ميكاراما« الس�ينمائي على يمينك ف�ي مواجهة حدائق أكدال، 
التي س�تبدو ل�ك كما لو أنها ال تنتهي في الم�كان. في مقابلها، 
س�تنتبه إلى مركبات سياحية وإقامات أش�به بالقصور، تعاند 
بعضها فيما ترافق ش�ارع محمد الس�ادس.تصل إلى دوار الْهنا 
فتنتبه إلى بناية دار الس�كر التاريخي�ة التي تحولت إلى مطعم. 
ستس�تعيد دروس التاريخ عبر حكاية الملوك السعديين )1554 
- 1659( وهم يس�تبدلون الس�كر المغربي بالرخ�ام اإليطالي، 
قب�ل أن تركن إلى صمتك مس�تمتًعا بمفارقة أن يذهب الس�كر 
مش�روًبا، والرخ�ام إل�ى التاري�خ بتلبس�ه لبناي�ات تاريخي�ة 
مراكش�ية ما زال�ت تمتع العين والذاكرة.عل�ى الطريق، دواوير 
وتجمعات سكنية ترافقها مشاتل نخيل وورد وخضرة. ستعلن 
الفتة أن قرية »اثنين أوريكا« أمامك مباش�رة، خالل مسافة 25 
كل�م من الطري�ق. وعند النقطة الكيلومترية 16 س�تغادر إقليم 

مراك�ش لتدخ�ل إقلي�م الحوز، لكن، ال ش�يء تغير ف�ي المكان 
والمن�اخ. الش�مس، هن�ا، والحم�رة، هن�ا، وهجوم اإلس�منت 
متواصل، هنا، أيًضا. وحده مشهد الضيعات والقصور والفيالت 
المش�تتة في الخالء ينقل لك مستقبالً س�يبدو أمامك غارًقا في 
اإلسمنت. س�ُتتعب نفس�ك في قراءة عناوين مشاريع الفنادق 
والمركب�ات الس�ياحية والمطاعم وال�دور التقليدي�ة الفاخرة 
التي يش�ترك في بنائها مغاربة وعرب وأوروبيون وأميركيون.

ستثير انتباهك معارض الخزف والمنحوتات والزرابي المقامة 
في الهواء الطلق، قبل أن يصل بك الطريق إلى قرية العكرب، ثم 
مباشرة، بعد ذلك، قرية »اثنين أوريكا«.تترك للطريق أن يقودك 
ف�ي التواءات�ه، فيما تمتلئ زواي�ا النظر عبر الجنبات بأش�جار 
الكاليبتوس والصفصاف والزيتون على طول مرتفعات األطلس 

الكبير الحمراء اللون، الراكنة إلى خضرتها.
يواص�ل الطريق التواءاته، فيما تغرق عيناك في تفحص كل تلك 
الدور الحمراء النائمة في البعيد، الملتصقة بجبال تتزين بحمرة 
قانية، لتتس�اءل: كيف أمكن لضجيج المدين�ة أن ينفي البعض 

نحو خالء وفيافي الجبال الوعرة؟
عل�ى جان�ب الطريق الملت�وي، يتجم�ع األطفال والش�بان في 
جماع�ات من اثني�ن أو ثالثة أفراد لبيع الخض�روات والفواكه، 
الت�ي توفره�ا حقول المنطق�ة. العالم�ات الخاص�ة بالفنادق 
والمطاع�م والمقاه�ي تتكاثر كلما ازدادت ب�رودة الهواء الذي 
تتميز به المنطقة.في هذه المرحلة من الطريق، ستبدو الزرابي 
والمعروض�ات الخزفي�ة أش�به بلوح�ات فني�ة تزي�د الطريق، 
األخضر بأش�جاره والفاتن بحمرة تراب الجبال والدور القريبة 

من�ه، جماالً ومتعة. في إحدى اللحظات، سيتش�عب بك الطريق 
إلى طريقين: طريق أول يتواصل نحو قرية »ستي فاطمة«، في 
اتجاه منتجع »أوريكا« الصيفي، وطريق ثان إلى اليمين، يقودك 
نحو محطة أوكايمدن الش�توية.ويقال إن أوكايمدن تعني، في 
األمازيغي�ة، »وادي الرياح األربعة«، أما بعض زوارها الحاليين 
فاخت�اروا أن يضيفوا إليها لقبا ثانيا: »س�طح مراكش البارد«. 
وبين المعن�ى األمازيغي و»برودة الس�طح«، تعتبر أوكايمدن، 
اليوم، مالذا مفضال لرواد الرياضات الش�توية وعش�اق بياض 
الثل�ج. وجرت العادة أن تس�تمر فت�رة وجود الثل�وج بمنطقة 
أوكايم�دن أكث�ر م�ن 120 يوًم�ا، تمتد م�ن منتصف ديس�مبر 
)كان�ون األول( إل�ى منتص�ف أبريل )نيس�ان(، غي�ر أن فرصة 
التزل�ج على الجلي�د، بالش�كل المطلوب، عادة م�ا تنحصر بين 
ش�هري يناير )كان�ون الثاني( وفبراير )ش�باط(.ويتراوح علو 
محط�ة أوكايم�دن بين 2600 مت�ر و3270 مت�ًرا، وهي تصنف 
أهم محط�ة للتزلج على الجليد بالمغرب، الش�يء الذي يجعلها 
األكثر اس�تقطاًبا للزوار، خالل فصل الش�تاء، حيث يجد الزوار 
في استقبالهم مدربين وأدوات للتزلج معروضة للكراء، تتراوح 
بي�ن 100 دره�م )12 دوالرا( و170 درهم�ا )20 دوالرا(، كم�ا 
توف�ر لهم المطاع�م والمقاهي فرصة إدخ�ال بعض الدفء إلى 
المعدة، قبل أخ�ذ صور فوتوغرافية للذك�رى، و»نحت« تماثيل 
من ثلج المرتفعات، وتبادل كرات الثلج، قبل االنخراط في متعة 
»رك�وب« الثلج.وتتوفر المحط�ة على بنية اس�تقبال مقبولة، 
خصوًص�ا أنه�ا تتوفر على أعلى »تيليس�ييج« )عرب�ات معلقة 
بس�لك واح�د( بأفريقيا، يص�ل علوها إل�ى 2300 متر، وس�تة 

»تيليس�كي«، تصل سعتها إلى 4000 شخص في الساعة، فضال 
ع�ن عدد من الفن�ادق والمطاعم والمنتجع�ات الجبلية، غير أن 
هذه التجهيزات تبقى، برأي المهتمين بالمجال الس�ياحي، غير 
كافية بالنظر إلى فرادة وقيمة هذا الموقع، وعدد األنشطة التي 
يقدمها لألش�خاص المولعين، أو حتى غي�ر المولعين، برياضة 
التزل�ج عل�ى الجليد، مم�ن يفضل�ون، على الخص�وص، التنزه 
والصي�د واستكش�اف النقوش الصخرية، الت�ي يرجع تاريخها 
إلى نحو 2100 س�نة قبل الميالد.ويكثر ال�زوار من أخذ الصور 
الفوتوغرافي�ة، خاصة مع م�ا وفرته التكنولوجي�ات الحديثة 
م�ن آالت تصوير رقمية وهواتف ذكية، قب�ل أن يعود كل واحد 
إلى منطقته ومدينته؛ حيث الس�هول خضراء أو جرداء، والمدن 
غارق�ة ف�ي ضجيجها وجدران بناياتها، وفي س�واد األس�فلت 
الذي يلون الشوارع واألزقة.وفي الوقت الذي يفضل فيه معظم 
الس�ياح القيام بزي�ارات خاطفة لمنطقة ومحط�ة أوكايمدن، 
حيث »يخطفون« بعض الصور ويتريضون بصعوبة بالغة على 
بياض الثلج، من دون أمل في المش�اركة، في مس�تقبل األيام، 
في بطولة العالم للرياضات الش�توية، قبل العودة إلى مراكش، 
حيث الليل أطول من ساعاته، والفنادق متوفرة بمختلف أصناف 
النج�وم، والس�احات مزدحم�ة بروادها، والمح�الت التجارية 
تقت�رح معروضاتها، والمطاعم تغ�ري بقائمة وجباتها، يختار 
آخرون قض�اء الليل بفنادق وش�اليهات المحطة، حرًصا منهم 
عل�ى أن يفتحوا أعينهم وقلوبهم، ف�ي صباح اليوم التالي، على 
بي�اض الثلج والهواء النقي، وهدوء »س�طح مراك�ش البارد«.

أخبار ذات صلة

رحالت القطار تنطلق من أواخ�ر الربيع حتى الخريف 
عل�ى المرتفعات الغربي�ة في اس�كتلنداإدنبرة - ذاعت 
ش�هرة أفالم هاري بوتر بفضل أجواء اإلثارة والسحر 
والغموض التي تمتاز بها، ويظهر فيها القطار البخاري 
“جاكوباي�ت س�تيم تري�ن” باس�م القط�ار الس�ريع 
“هوغورتس إكسبريس”.ويتيح هذا القطار السياحي، 
ال�ذي يعتب�ر آخر قط�ار يعم�ل بالبخار في اس�كتلندا، 
فرصة االس�تمتاع بالمناظر الطبيعي�ة في المرتفعات 
بالمنطق�ة الواقعة بين فورت ويلي�ام ومنطقة ماليغ، 
ويجت�ذب ه�ذا القطار الس�ياح م�ن مجتم�ع الصفوة 
والمش�اهير.ومن المش�اهد الرائعة خالل هذه الرحلة 
عندم�ا يش�اهد الس�ياح القط�ار متوقفا ف�ي محطة 
الس�كك الحديدي�ة بأكبر مدين�ة تقع عل�ى المرتفعات 
الغربي�ة ف�ي اس�كتلندا، ويصدر عنه صفي�ر وضجيج 
بينما يتساقط بعض رذاذ األمطار، وتخيم فوق رؤوس 
الس�ياح بعض الس�حب الدخانية المنبعثة من الجرار، 
ويصع�د أغل�ب الس�ياح عل�ى مت�ن القطار قب�ل فترة 
طويلة من انطالق صفارة بدء الس�ير.وتنطلق رحالت 
القط�ار من أواخ�ر فصل الربيع حت�ى الخريف لتقطع 
مس�افة 40 ميال على المرتفعات الغربية في اسكتلندا 
بين ف�ورت ويليام ومنطقة ماليغ، الت�ي تعتبر واحدة 
من ق�رى الصيادين الغربية في بريطانيا.ونظرا إلى أن 

هذه القرية ال تضم الكثير من عوامل الجذب السياحي، 
فإن السياح يكتفون باإلقامة فيها لمدة ساعة ونصف 
لمش�اهدة جميع المنازل أكثر من مرة، عالوة على أنه 

يمكنه�م الوصول إلى م�كان يضم العدي�د من مطاعم 
األس�ماك ف�ي وقت قصي�ر للغاية بعد وص�ول القطار 
“جاكوبايت”.يجوب القط�ار منطقة رائعة ويمر قرب 

تجمعات المياه العذبة والمالحة ويصعد الجبال العالية 
وينطل�ق وس�ط الودي�ان الواس�عة ويجت�از الممرات 
الضيق�ة، وبعد مغادرة ف�ورت ويليام تظهر حركة في 
القطار، حيث تعلن الدليلة الس�ياحية عن مرور القطار 
بأكثر المناطق إثارة أثناء الرحلة، وتطلب من الس�ياح 
فت�ح النواف�ذ حيث يمر القطار على جس�ر بطول 380 
مترا قبي�ل الوصول إلى محط�ة غلينفينان.في رحلتك 
عبر القطار تتجس�د أفالم الكاوبوي التي تابعنها كثيرا 
حيث تشبه مقصورة القطار التاريخية أفالم هوليوود 
وتمت�از العربات األخ�رى بتصميم إس�بارطي إلى حد 
م�ا. وال يزال القطار محتفظ�ا بطابع الفخامة والرقي 
كما كان الح�ال قبل عقود عديدة، ويتم تقديم الش�اي 
والكعك للسياح خالل الرحلة التي تمتد على مسافة 60 
كيلومترا وتمر عبر بحيرة صغيرة تظهر بشكل مختلف 
كل يوم حس�ب الظروف الجوية وحسب أوقات اليوم.

يأتي الس�ياح المغرمون بالس�كك الحديدية من جميع 
أنح�اء العالم للجلوس في القطار التاريخي، الذي يضم 
س�بع عربات تحمل الطاقم الفني والسياح عبر طريق 
غير معتاد يجوب المرتفعات االس�كتلندية الفريدة من 
نوعها. وبعد ظهور هذا القطار في سلسله أفالم هاري 
بوتر الشهيرة، أصبح يستهوي األفواج السياحية أيضا 

من عشاق السحر والمغامرة.

كاتمندو – لم يس�لم ش�يء من الزلزال العنيف الذي ضرب 
نيب�ال، ال البش�ر وال المعم�ار.. القتلى س�قطوا باآلالف، 
والت�راث المعم�اري م�ن معاب�د ومعال�م بوذي�ة وأبراج 
كان ل�ه نصيب�ه المحزن من الدمار.. ب�رج داراهارا تحفة 
معمارية نفيس�ة في العاصمة كاتمندو، لم يسعفه دوره 
بأن�ه كان يحمي المدينة من الغزو األجنبي، فهوى بدوره 
دون أن يتنبأ أحد بمصيره المحتوم..انطلق الجنود وعمال 
اإلغاث�ة، يوم األحد، إل�ى إزالة أنقاض ب�رج داراهارا، في 
العاصم�ة النيبالي�ة كاتمن�دو، بع�د تعّرض الب�الد لزلزال 
عني�ف أّدى إلى تدمير الب�رج التراثي، ولم يبق من معماره 
الش�اهق س�وى دعامة ال يزيد ارتفاعها عن عشرة أمتار.

جث�ث كثيرة انتش�لت م�ن تحت أنق�اض الب�رج األبيض، 
ولك�ن أغلب الضحايا ما زالوا محاصرين داخل هذا المعلم 

التاريخي المدّمر، وفق شهادات متعّددة.
ورغم الكارث�ة المدّمرة، فإّن األنظ�ار تتأّمل البرج بحزن 
ش�ديد، الرتباطه بم�وروث ال يقّدر بثمن ل�دى النيباليين. 
أحد الس�كان تس�اءل بحرقة “من س�يعيد بن�اءه اآلن؟”، 
فه�و لي�س مجرد عم�ارة نيبالية، ب�ل تحفة كان�ت تزين 
مواق�ع التراث العالم�ي في المنطقة.ل�م يتضح بالتحديد 
ع�دد الس�ياح والمواطني�ن النيباليي�ن الذي�ن كان�وا في 
الب�رج متعدد الطواب�ق عند انهي�اره، بل تع�ّددت األرقام 
المطروح�ة لضحاي�ا زل�زال، بلغ�ت قّوت�ه 7.9 درج�ات 
بمقياس ريختر، وقتل فيه أكثر من 4000 ش�خص وشّرد 
الماليين.يسّمى برج داراهارا التاريخي أيضا “بهيمسين” 
وكذلك “بهيمس�ين س�تهامبها”، ويعود بن�اؤه إلى العام 
1825، إذ ش�ّيده آن�ذاك رئي�س ال�وزراء تهابا بهيمس�ين 
باس�م ملكة البالد تريبورا س�انداري ديف�ي، ليكون برج 
حراس�ة يس�تخدم للتنبيه من األخطار الخارجية القادمة 
عن�د اقترابها من مدينة كاتمن�دو. وكان البرج، الذي يقع 
ف�ي حي س�انهارا بالعاصمة كاتمندو، يتكّون من تس�عة 
طواب�ق ويبل�غ ارتفاعه 62 مت�را، قبل أن ينه�ار يوم 25 
أبريل الج�اري بفعل قّوة الزلزال ال�ذي ضرب البالد.وكما 

كان الب�رج مخّصص�ا ل�دق نواقيس الخطر م�ن الغزوات 
األجنبي�ة المحتملة والدعوة إلى اإلس�راع بحمل الس�الح 
للدف�اع عن حي�اض المدين�ة والمملكة النيبالي�ة عموما، 
فإّن�ه كان مس�ّخرا أيضا لدعوة الرعايا إل�ى االجتماع في 
س�احة “تونديكهيل”، شمال شرقي البرج، للمشاركة في 
األنش�طة الش�عبية الكبرى أو في المهرجان�ات العاّمة أو 
إلع�الم العاّمة بق�رارات جديدة اتخذته�ا الحكومة آنذاك. 
وكان الجن�دي المكل�ف بالحراس�ة يس�تخدم، م�ن أعلى 
البرج، بوق�ا تقليديا عمالقا، ينفخ فيه لدعوة األهالي إلى 
التجّم�ع والحضور إل�ى الس�احة العامة.والجدير بالذكر 
أنه س�بق للبرج التاريخي أن انهار م�ن جّراء زلزال عنيف 
خ�الل العام 1934 قتل فيه 8500 ش�خص، ثّم أعاد رئيس 
الوزراء، جودا سامس�هير جونغ باه�ادور رانا، بناءه بعد 

عامي�ن فقط، أي عام 1936، نظرا إلى أهمّيته في الذاكرة 
الجماعي�ة النيبالية، علما أنه كان هن�اك برج آخر توأم له 
لم يعد بناؤه بعد انهياره.وعند إعادة بناء البرج في شكله 
الجديد المتماثل مع س�ابقه، ح�رص رئيس الوزراء، رانا، 
على تشييد شرفة دائرية على مستوى طابقه الثامن، بما 
يتيح مش�هدا بانورامي�ا يطّل على كام�ل مدينة كاتمندو، 
ويتكون م�درج البرج من 25 درجة خارجية و213 درجة 
داخلية تصل إلى قّمة البرج الذي ينتهي بسهم من البرونز 
يرتفع عل�وه إلى 5.2 متر.وعلى الصعي�د المعماري، فقد 
بني البرج على طراز العمارة المنغولية الهندية، فهو يبدو 
كالمنارة الس�امقة، وقد بن�ي بمواد تقليدي�ة نيبالية من 
دون اس�تخدام الحديد، باستثناء الشرفة التي أضيفت في 
بنيان س�نة 1936. وفي كل األحوال فإنه يعد معلما تراثيا 

ينب�ئ بجم�ال العم�ارة المحلّية.يذك�ر أن الب�رج لم يفتح 
للزوار والسياح إالّ في العام 2005، إلى أن انهار تماما يوم 
25 أبريل بس�بب الزلزال المدّمر، حيث مكث تحت أنقاضه 
عش�رات األش�خاص.يذكر أن مدين�ة كاتمان�دو تش�تهر 
بمعابده�ا الهندوس�ية والبوذي�ة وتض�ّم قص�ورا قديمة 
ومعال�م أثرية عدي�دة، إلى جان�ب برج داراه�ارا األبيض 
الواق�ع في قلب البل�دة القديمة.وتزدح�م المعابد البوذية 
ف�ي المدينة، م�ن بينها معب�د س�ويامبهوناث الذي تكثر 
الق�ردة في أنحائ�ه، وكذلك معبد كاثامان�داب أو “المبنى 
الخش�بي” الذي تم تش�ييده ف�ي القرن ال�12 من خش�ب 
شجرة “سال”. وباإلضافة إلى ذلك، توجد بالمدينة معابد 
اآللهة الثالثة، ومعبد جيس�ي ديفال، وغيرها من المعابد 
والمعال�م التاريخية.ويع�ود تاري�خ تأس�يس كاتمان�دو، 
عاصم�ة نيبال وأكبر مدنها، إلى القرن الس�ابع الميالدي، 
وتحدي�دا إلى ع�ام 723 للمي�الد. ويتجاوز عدد س�كانها 
مليون نس�مة. وتقع العاصم�ة كاتماندو ف�ي واد يحمل 
نفس االس�م بوس�ط نيبال بي�ن قمم الهمالي�ا، وبالقرب 
م�ن نه�ر بش�نوماتي عل�ى ارتف�اع حوال�ي 1380 مترا، 
وه�و واد مليء بالمواقع التاريخي�ة والمعابد واألضرحة 
والق�رى ذات الطبيع�ة الخالب�ة. ويحي�ط بالمدينة أربعة 
جبال رئيس�ية هي جبل ش�يفابوري وجبل فولتشوويكي 
وجبل ناغارجوم وجبل تش�اندراغيري.وتعتبر كاتماندو، 
التي تبل�غ مس�احتها 50 كيلومترا مربعا، مرك�زا ثقافيا 
واقتصاديا، حيث تلتقي م�ع مدينتي باتان وباكتابور في 
البعد الس�ياحي واالقتصادي والتراث الثقافي الذي تزخر 
به، ولكّن الجرح الغائر يرتسم اليوم على ما تبقى منها، إذ 
لم يستطع برجها األبيض استشراف ما حّل بها.تبدو نيبال 
الي�وم بلدا منكوبا، يلّفه الحزن الش�ديد من كّل نواحيه، ال 
فقط بس�بب الضحايا البش�رية لزلزال مدمر يعّد األس�وأ، 
ف�ي البالد، منذ 80 عاما، وإّنما أيضا من جراء الدمار الذي 
حّل بكنوز معمارية وتراثية ال يمكن تعويضها، وإن بنيت 

مجّددا.

  »أوكايمدن«.. حمطة شتوية تغري املراكشيني يف مجيع الفصول

قطار اسكتلندا يسحر األلباب

دمار برج داراهارا التارخيي يف نيبال قبل الزلزال
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منتجع »ألتو تيسينو« السويرسي
 كرم الضيافة يف األماكن البكر

 

جيورنيك�و )سويس�را( - يبدو القطار مث�ل الحافلة العامة الش�هيرة 
بلن�دن ذات الطابقين ولكن تم ثني جانبي�ه بصورة غريبة ليصبح على 

شكل يعرف في الرياضيات باسم “شبه المنحرف”.
إن�ه ف�ي الحقيقي�ة قط�ار ريتومبان أحم�ر اللون وهو أش�د الس�كك 
الحديدي�ة المعلقة انحدارا ف�ي العالم، حيث يصعد جب�ال األلب حامال 
ال�زوار. ويصعد القطار لمس�افة 800 متر بدرجة انح�دار تثير الدوار، 
ويكون معدل الصعود سريعا وبالتالي تتسع معالم المناظر الطبيعية، 
وس�رعان ما تبدو السيارات المندفعة على الطريق السريع مثل عربات 
اللع�ب الصغيرة، حيث تنطلق هذه الس�يارات بس�رعة دون أن يس�مع 
لها صوت متجهة إلى الش�مال أو صوب البحيرات اإليطالية الش�مالية.

ويحفل كانتون ألتو تيس�ينو السويس�ري الذي يطلق عليه أيضا اس�م 
تيس�ينو الش�مالي وهو منتجع س�ياحي بالعدي�د من الودي�ان البرية 
المنعزلة وباألماكن الرائعة. ومن المعتاد النظر إلى المنطقة الشمالية 
م�ن هذا الكانت�ون كمجرد موقع للم�رور واالنتقال إلى م�كان آخر أو 
كجزء من سويس�را يتم تجاهله. غير أن المس�افة الممتدة والتي يبلغ 
طوله�ا 60 كيلومترا وتم�ر بمناظر طبيعية بديعة بي�ن ممر جوتهارد 
الجبل�ي في قلب األل�ب وبين مدين�ة بيلينزونا الجميل�ة وهي عاصمة 
كانتون تيس�ينو وتوج�د فيها مجموعة من أبراج وش�رفات الحصون 
تشكل “إيطاليا صغيرة” تس�تحق الزيارة تماما.وتتألق أشجار النخيل 
ف�ي الودي�ان تح�ت أش�عة الش�مس، وتمتد أيض�ا على مرم�ى البصر 
مراع تس�ودها الس�كينة وبحيرات صافية كالبلور إلى جانب السهول 
الخضراء التي يس�هل استكش�افها في ليفينتينا وبلين�و وريفيرا، هذا 
إذا لم نذك�ر العديد من المعالم الثقافية الريفية.ويعد كرم الضيافة من 
المس�لّمات في هذه المنطقة كم�ا أن معالم الجذب المتعلقة باألطعمة 
كثيرة ج�دا، ويعد المطبخ في المنطقة نقطة جذب للزوار في حد ذاته 
خاصة األطباق الش�هية مثل “بروسيتو ديل ألب” وهو طبق من اللحم 
المدخن يماثل نفس النوعية التي تقدم في مدينة بارما اإليطالية. وتعد 
أل�ب بي�ورا أكبر منطقة لم�روج جبال األلب في كانتون تيس�ينو ويعد 
الم�كان المثال�ي لتربية المئات م�ن الخنازير في ه�دوء داخل حظائر 
خش�بية جيدة التهوية، ويقوم الزوار الذي�ن يقضون عطالتهم وكذلك 
الس�كان بش�راء منتجات المزارعين في ألب بيورا وغيرها من المروج 
المرتفعة من متاجر تقع بالشوارع الضيقة في الحي القديم من مدينة 
بيلينزونا. ويمكن لل�زوار أيضا أن يقوموا بجولة يطرقون خاللها أحد 

أبواب الحانات التقليدية المعروفة في المنطقة باسم “جروتو”.  
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       إد كروكس

كانت �ش��ركات النفط واالأعمال التي تدعمها ت�شعى با�شتماتة للح�شول على عمال، فتوافد النا�س اإىل والية داكوتا ال�شمالية من جميع اأنحاء البالد لتلبية 
ه��ذه احلاج��ة. “لقد كان �شربا من اجلنون”، كما تقول �شيندي �شانفورد، مديرة مكتب خدمة الوظائف يف مدينة ويلي�شتون التي ت�شاعف عدد �شكانها من 

14787 ن�شمة يف تعداد عام 2010 اإىل نحو 32 األف ن�شمة.
وو�شع االآالف منهم يف “مع�شكرات عمال النفط”: جمموعات من االأكواخ اجلاهزة حيث ينام العمال ويتناولون الطعام اأثناء العمل 12 �شاعة يف اليوم ملدة 

اأ�شبوعني متوا�شلني، والعودة اإىل ديارهم يف جميع اأنحاء البالد خالل فرتة اإجازة ت�شتغرق اأ�شبوعني اأي�شا.

الـنـفـط يـعـول عـلـى عـودة األسـعـار إلـى 70 دوالر

أتى آخرون إلى هناك دون ترتيب كمقامرة 
دون وظيفة أو أي مكان للعيش فيه. ووصفت 
إحدى حلقات برنامج “إن بي سي نايتلي نيوز” 
ويليس�تون في تش�رين األول )أكتوبر( 2011 
ب� “الم�كان الذي توجد فيه فرص العمل”، في 
الوق�ت الذي كان في�ه االنتعاش ف�ي الواليات 
المتح�دة بطيئا وكان مع�دل البطالة في البالد 
8.8 في المائة، ما أدى إلى طوفان من القادمين 

الجدد المتطلعين إلى فرصة للعمل.
تق�ول س�انفورد “يدخ�ل الناس إل�ى هنا 
ويقولون: لقد عدت للتو من فلوريدا”. وتضيف 
“كانوا ينامون في سياراتهم بسبب عدم وجود 

سكن”.
ازدحم�ت الط�رق بالش�احنات وس�يارات 
ف�ورد نص�ف نق�ل. وق�د يضط�ر الم�رء إل�ى 
االنتظار في الصف 90 دقيقة لقص ش�عره في 
وول م�ارت، أو س�اعتين للحصول على طاولة 
في أح�د المطاع�م القليلة ف�ي المدين�ة. كان 
إيج�ار المنازل المكونة من غرف�ة نوم واحدة 
ف�ي ح�دود 2394 دوالرا ش�هريا، وهو األعلى 
في البالد، وفقا الس�تطالع “دليل الشقق” في 
الع�ام الماضي � أعلى م�ن مناطق نيويورك أو 

سان فرانسيسكو الحضرية.
شركات تزويد الطعام التي تلبي احتياجات 
الق�وة العاملة ف�ي حقول النف�ط التي تتكون 
ف�ي الغالب من الذك�ور، بما في ذل�ك الحانات 
وصالونات الوشم، كانت تبيع كثيرا من السلع 
بس�رعة كبيرة. “بوم تاون بيبز”، كوخ وردي 
مشرق في موقف س�يارات فندق، تديره نساء 
يرتدين س�ترات، يبي�ع كوب قهوة اسبريس�و 

التيه بأكثر من سبعة دوالرات.
الجريمة التي كانت أقل بكثير من متوس�ط 
الوالي�ات المتحدة، ارتفع معدلها بش�كل حاد. 
وكان هن�اك 1328 عملي�ة اعتق�ال جنائي في 
ويليس�تون ف�ي الع�ام الماض�ي، أي أكثر من 

ضعف العدد عام 2013.
وتدافع�ت البني�ة التحتي�ة في ويليس�تون 
جدي�دة  من�ازل  هن�اك  التط�ورات.  لمواكب�ة 
ومن�ازل لم يكتم�ل بناؤه�ا في جمي�ع أنحاء 
المدينة، وخطط لتطوي�ر مركز تجاري بقيمة 
500 مليون دوالر، والتوسع في نظام معالجة 

المياه، وفي مطار جديد.
ويقول جيف زارلنج، من شركة حلول داوا، 
وهي شركة تصميم مواقع إلكترونية وتسويق 
محلية “نلعب لعبة س�يم سيتي SimCity، لكن 
في الحياة الحقيقية، كان علينا بناء كل شيء”.

تقول الفتة بارزة أثناء قدومك إلى ويليس�تون 
“بوم ت�اون، الواليات المتحدة األمريكية” )أي 
بل�دة الطف�رة( لكن في الواقع ل�م تعد المدينة 
مزده�رة كما كان�ت من قبل. فالش�وارع أكثر 
ه�دوءا اآلن، ووق�ت االنتظ�ار للحالقة أصبح 
أقص�ر. ومخيمان م�ن مخيمات عم�ال النفط 
على مش�ارف البلدة يغلق�ان أبوابهم�ا حاليا. 
وع�دد حفارات التنقيب ع�ن النفط في حوض 
ويليس�تون تراجع من 190 في نهاية تش�رين 
الثاني )نوفمبر( إلى 89 حفارة فقط في بداية 
نيسان )أبريل(. وألن كل حفار يوفر نحو 120 
فرصة عم�ل، فإن ذل�ك يعادل تقريب�ا 12 ألف 
فرصة عم�ل اختفت من المنطقة في األش�هر 
الخمس�ة الماضي�ة. ونس�بة البطال�ة حس�ب 
التقاري�ر في المقاطعة ال ت�زال 1.9 في المائة 
فقط - منخفضة بأي معيار من المعايير - لكن 
األي�ام التي كان فيها مجرد القدوم إلى الموقع 

يتيح خيارات عدة من فرص العمل، ولت اآلن.
تقول سانفورد “اعتدنا أن نقول إذا سعيت 
للعمل، فس�تتوافر لديك أرب�ع وظائف، أما اآلن 
فربما توج�د وظيف�ة ونصف”.اإلعالنات ذات 
اإلض�اءة الس�اطعة ح�ول ويليس�تون لتعبئة 
البنزي�ن مقاب�ل 2.49 دوالر للجال�ون الواحد، 
أي أق�ل من ثل�ث تكلفته في الصي�ف الماضي، 
ه�ي تذكير دائم بالس�بب وراء ذل�ك. لقد عانى 
تشكيل باكن وغيره من مراكز النفط الصخري 
األمريكية المصير نفسه الذي تنبأ به مارك بابا 
لصناعة الغاز: لقد كانت ناجحة فوق الحد على 

نحو أضر بها.

انهيار أسعار النفط
بين عام�ي 2010 و2015، نما إنتاج النفط 
األمريك�ي بطريق�ة ال ي�كاد يوج�د له�ا مثيل 
ف�ي تاريخ ه�ذه الصناعة. في ع�ام 2009 بلغ 
متوس�ط إنتاج النفط الخام 5.4 مليون برميل 
يومي�ا. في الش�هر الماض�ي، كان 9.4 مليون، 
أي يقترب من أعلى مس�توياته الذي يزيد قليال 
على عشرة ماليين، وهو متوسط بلغه في عام 

.1970
كان مارك بابا يعتق�د أن النفط أقل عرضة 
لخطر أن يشهد فائضا في المعروض، ألنه على 
عك�س الغاز، يباع في س�وق عالمية متكاملة. 
الواليات المتح�دة ال تصدر النفط الخام كثيرا، 
لكنه�ا تص�در كثيرا م�ن المنتج�ات المكررة، 
مث�ل وقود الديزل، واالرتفاع ف�ي إنتاج النفط 
الخام عمل على اإلضرار بالواردات من إفريقيا 
والش�رق األوس�ط. والتدفق المس�تمر للنفط 
اإلضاف�ي من الوالي�ات المتحدة في األس�واق 
العالمية من ع�ام 2011 إلى صيف عام 2014، 
كان يقابله تعطي�ل اإلمدادات من بلدان أخرى، 
بما فيه�ا ليبيا بس�بب الحرب األهلي�ة الدائرة 
فيه�ا، وإي�ران نتيج�ة العقوب�ات المفروضة 
عليه�ا بس�بب برنامجه�ا الن�ووي. وحتى في 
الوقت الذي ارتفع فيه اإلنتاج األمريكي، ظلت 
أسعار النفط العالمية مستقرة بشكل ملحوظ 

عند نحو 100 � 110 دوالرات للبرميل.
لك�ن الت�وازن في الس�وق ب�دأ التحول في 
الصيف الماض�ي. حينها ازداد إنت�اج الواليات 
المتحدة حتى أس�رع مم�ا كان متوقعا، بعدما 
اكتشفت شركات النفط أساليب جديدة لزيادة 
إنتاجه�ا. وفي الوقت نفس�ه، كان نمو الطلب 
العالم�ي متعث�را، جزئي�ا بس�بب التباطؤ في 
الصين.كانت الظروف مناس�بة إلشعال حريق 
ف�ي أس�واق النفط. فعندم�ا أش�ارت المملكة 
العربية الس�عودية إلى أنها لن تخفض إنتاجها 
لدعم األس�عار، تغي�رت المعنوي�ات. المملكة، 
وه�ي العضو األكث�ر تأثيرا ف�ي منظمة الدول 
المنتج�ة للنفط “أوبك”، كان�ت قد ألمحت منذ 
تشرين األول )أكتوبر( إلى أنها لن تدعم خفض 
اإلنت�اج. وحت�ى اجتماع “أوبك” ف�ي فيينا في 
27 تش�رين الثاني )نوفمب�ر(، كان هناك كثير 
من الذين ال يزالون يأملون في أن الس�عوديين 
س�يفاجئون الجميع ويدعمون خفض اإلنتاج 
بش�كل غير متوقع رغم كل ش�يء. وعندما لم 
يحدث ذلك، انهارت أس�عار النف�ط. وكثير من 
إنتاج الصخر الزيتي األمريكي، الذي تزيد تكلفة 
إنتاجه على نفط الش�رق األوسط عادة، أصبح 
غي�ر مربح.وطبيع�ة اإلنتاج من آب�ار الصخر 
الزيتي هي أنه يتناقص بس�رعة كبيرة للغاية، 
لذلك تحتاج الشركات إلى مواصلة الحفر فقط 
لمجرد الحفاظ على مس�توى إنتاجها. األرقام 
اآلخذة في النقصان في عدد الحفارات العاملة 
ظه�رت عالماتها في األصل في الهبوط القليل 
في إنتاج النفط في تشكيلي باكن وإيجل فورد. 
وإذا بق�ي عدد الحفارات عند هذا المس�توى أو 
هب�ط أكثر من ذلك، فم�ن المرجح أن ينخفض 

إنتاج الواليات المتحدة أيضا.
أرض  أح�د مزارع�ي  اب�ن  هارول�د ه�ام، 
مستأجرة في أوكالهوما، هو اآلن من أصحاب 
الملي�ارات ومالك لحصة أغلبية في كونتيننتال 
ريسورس�يس، وهي م�ن أوائل الش�ركات في 
باك�ن، يقول “إن “أوبك” منخرطة في تس�عير 

جائر، الذي يستهدف الصناعة األمريكية”.
ويتاب�ع “أدركت أن ه�ذا كان تهديدا كبيرا. 
تطوي�ر صناعة الصخ�ور الزيتية هذه يش�كل 
تهدي�دا لحصتها في الس�وق، لذلك اس�تخدمت 
التسعير الطارد للمنافسين، في محاولة لجرنا 
إلى أس�فل، لخفض السعر وقتل هذه الصناعة. 
وهي ناجحة إلى ح�د كبير في ذلك. خالل 120 
يوم�ا خفضت منصات التنقيب عن النفط أكثر 

من النصف في هذا البلد”.

أيام صعبة
ومثل كثيرين في ويليستون، أصبح ريتش 
فيس�تال مهتم�ا بص�ورة وثيق�ة ب�� “أوبك”. 

لكن�ه يعتق�د أن قوته�ا تتضاءل. ويق�ول “إن 
الحل�م األمريك�ي هو أن تكون مكتفي�ا ذاتيا”، 
ويعتقد أن تل�ك نقطة تقترب، بغض النظر عن 
أحدث انكماش ف�ي الصناعة األمريكية. وجاء 
فيستال إلى ويليس�تون خالل الطفرة النفطية 
للعم�ل  الس�بعينيات،  أواخ�ر  ف�ي  الس�ابقة، 
لحس�اب ش�ركة أفلس�ت بس�بب إفراطها في 
التوس�ع. ومع العم�الء والموظفين الذين بنى 
عالق�ات معهم، وقرض مق�داره 15 ألف دوالر 
قال للبنك “إنه كان إلجراء تحسينات منزلية”، 
ب�دأ ش�ركته الخاصة، “النه�ر األحمر لخدمات 
حق�ول النف�ط”، التي مض�ى عل�ى عملها في 
مجال األعمال التجاري�ة 37 عاما. وجزء كبير 
من أعماله�ا يتركز في توريد المواد الكيماوية 
ل�� “الطين” المس�تخدم في حف�ر اآلبار، لذلك 
ترتب�ط ثرواتها مباش�رة بعدد الحف�ارات في 

المنطقة.
وتتعرض ش�ركات النفط لضغوط لخفض 
التكاليف وتعزيز الربحية، ويجري نقل ذلك إلى 
مورديه�ا. وقال بعضهم لش�ركة النهر األحمر 
“إنه�م يريدون تخفيضا بنس�بة 40 في المائة 

في األسعار”.
ويقول كورتيس قش�ر، نائب رئيس تطوير 
األعمال في شركة النهر األحمر “إنه أمر صعب. 
الموردون ل�م يبق لديهم مج�ال للتخفيضات، 
لقد وصلوا إلى مس�توى العظ�م. إنه أمر مؤلم 
إلى ح�د كبي�ر”. قبل ع�ام، كان لدى الش�ركة 
نح�و 120 موظفا، اليوم انخفض العدد إلى 80 
موظفا.لكن فيس�تال يتذكر أوقاتا كانت سيئة 
تمام�ا في الماض�ي. في ع�ام 1985، انخفض 
ع�دد أجهزة الحفر في والية داكوتا الش�مالية 
م�ن 225 حف�ارة إل�ى حفارتي�ن اثنتين فقط. 
ويق�ول “مر علين�ا 32 يوم�ا دون إنجاز طلب 
تس�ليم واح�د. لق�د كان وضعا قبيح�ا حقا”. 
وكان�ت الصناع�ة تتأرج�ح صع�ودا وهبوطا 
م�ن قبل، وهو يتوق�ع أن تصعد مرة أخرى في 

الوقت المناسب.
“بترولي�وم  النفطي�ة  الخدم�ات  ش�ركة 
أخ�رى م�وردة  سيرفس�س”، وه�ي ش�ركة 
لصناع�ة النف�ط في ويليس�تون، س�رحت في 
الع�ام الماض�ي نح�و 30 ش�خصا م�ن قوتها 
العامل�ة البالغة 137 موظفا. وإذا لم تتحس�ن 
الظ�روف، كم�ا يق�ول ميهي�ر فاري�ا، محل�ل 
أعمالها، “س�يتعين علينا التخلص من أكثر من 
30 وظيف�ة”. وتتعرض الش�ركة لضغط هائل 
لخفض األس�عار التي تتقاضاها م�ن الزبائن. 
لكن فاريا يقول “إن هن�اك حدودا للمدى الذي 
يمكن أن تبلغه معدالت األسعار. إذا كنا بحاجة 
إل�ى تخفيض آخر لس�عر البيع بنس�بة 20 في 

المائة، فال يمكننا البقاء على قيد الحياة”.
ه�ذه  البترولي�ة  الخدم�ات  ش�ركة  لك�ن 

والشركات المش�ابهة لها تقدم جزءا من الحل 
لألزمة في هذه الصناعة. ويغلب على التكاليف 
أن تك�ون أعل�ى ف�ي باك�ن مما ه�ي عليه في 
مناط�ق الطف�رة النفطية في والية تكس�اس، 
ويرج�ع ذلك جزئيا إلى أن داكوتا الش�مالية لم 
تط�ور نظاما بيئي�ا للموردين لدع�م الصناعة 
على نطاق واس�ع. فعندما يتعطل جهاز معين 
يجب أن يتم جلب البدي�ل في كثير من األحيان 
ونقله بالشاحنات من هيوستون أو كالجاري، 
بتكلفة كبيرة في الوقت والمال. وبناء ش�بكة 
قوي�ة م�ن الموردي�ن المحليين س�يكون أحد 

الطرق لتخفيض التكاليف.

عمليات التكسير
في منطقة تبعد نحو ساعة من ويليستون، 
يتحط�م الهدوء بس�بب أزي�ز اآلالت. على بعد 
بض�ع مئ�ات م�ن األمتار، ف�ي منطق�ة مليئة 
بالحص�ى، تتزاحم 12 ش�احنة كبي�رة مزودة 
بمضخ�ات ذات ضغط عال، وصف من خزانات 
المي�اه، ومقط�ورات تحم�ل رم�اال، لتكس�ير 
مجموع�ة من اآلب�ار تابعة ل� “ش�تات أويل”، 
شركة النفط النرويجية التي اشترت بريجهام 
إكسبلوريش�ن مقابل 4.4 مليار دوالر في عام 
2011، ومنذ ذلك الحين تعتبر المشغل األجنبي 
األكث�ر نجاحا في الصخ�ر الزيت�ي األمريكي.

العم�ال، الملثم�ون للوقاية من هب�ات الرمال 
الت�ي يجري نثرها في اله�واء، يحافظون على 
أعمال التكسير وكأنها آلة منظمة بشكل جيد. 
هناك ثماني آبار في موقع واحد، منتش�رة من 
تحت الس�طح، ويجري االنتهاء م�ن أربع آبار 
ف�ي وقت واح�د. يت�م توصيل المضخ�ات إلى 
البئ�ر، ويضخ نحو 200 أل�ف جالون من المياه 
لتكس�ير مقطع واحد. ثم يوضع قابس إلغالق 
ذل�ك جي�دا مؤقتا، بينم�ا يتم تكس�ير المرحلة 
الت�ي تليه�ا، وهل�م ج�را، ف�ي التناوب.يمكن 
لعملي�ات الحف�ر وإكمال اآلبار به�ذه الطريقة 
أن تك�ون وس�يلة أرخص بكثي�ر وأكثر كفاءة 
للعم�ل من صن�ع كل واحد منها لم�رة واحدة. 
راس�ل رانكين، وهو اآلن مدير الجيولوجيا في 
شتات أويل، يقول في عام 2013/2014 كانت 
البئ�ر الواحدة تحتاج إلى 22 أو 23 يوما للحفر 
واالنتهاء منها. اآلن تحتاج فقط إلى عش�رة أو 
11 يوما.في األيام األولى لطفرة الصخر الزيتي 
كانت الشركات الصغيرة مثل EOG وبريجهام 
ه�ي الت�ي تتول�ى االبت�كار. اآلن، كم�ا يق�ول 
رانكين، “ش�تات أويل” وغيرها من الش�ركات 
الكبي�رة تحت�اج إل�ى أن تكون ذكي�ة على قدم 
المس�اواة ومبدعة، لحفر مزيد م�ن اآلبار مع 
كل جه�از حفر، واس�تخراج مزيد م�ن النفط 
من كل بئ�ر. ويقول “نحن نواص�ل ضغط هذا 

الظرف، وهناك كثير م�ن الكفاءات الموجودة 
هناك”.التكنولوجي�ات  كس�بها  يمك�ن  الت�ي 
الجديدة تأتي إلى حيز االستخدام في كل وقت: 
سوائل التكس�ير الجديدة، والتدريبات األفضل، 
ومزيد من أجهزة االستش�عار لتقديم البيانات 
حول ما يحدث أس�فل البئ�ر، ومزيد من طاقة 
الكمبيوت�ر لتحليل هذه البيانات التخاذ قرارات 
صائبة بشأن الكيفية التي ينبغي بها حفر البئر 
المقبلة. هناك أيضا وفورات أكثر وضوحا ليتم 
تحقيقها ببس�اطة عن طري�ق إدارة العمليات 
بشكل أفضل.ويقول كورتيس شاك، من شركة 
النهر األحمر، “إن الصناعة خالل فترة االزدهار 
كانت خارج السيطرة”. ويضيف “عندما كانت 
األمور تس�ير بش�كل جنوني، لم يك�ن لدى أي 
شخص الوقت للتفكير في األمر. لم يكن أمامك 
مج�ال إال كس�ب الم�ال، اآلن نح�ن نفعل ذلك 
بشكل صحيح. ال يوجد حل سحري واحد لعالج 
مشكالت هذه الصناعة برمتها”. ويتابع “لكن 
عن طريق قيام الجميع بحفر عميقة والسحب 
معا، فج�أة، تبدأ االقتصاديات في أن يكون لها 
معنى”.وهناك إجماع في ويليس�تون على أنه 
إذا انتعش النف�ط إلى 70 دوالرا للبرميل للخام 
األمريكي القياس�ي، مقارنة ب�� 56 دوالرا في 
األسبوع الماضي، فإن الصناعة ستنتعش. من 
الناحية العملية، من ش�أن ذلك أن يضع س�قفا 
ألس�عار النفط، ألن�ه بمج�رد أن يصبح النفط 
مكلف�ا بما في�ه الكفاية، س�يكون هناك مزيد 
م�ن الحفر وزي�ادة في المع�روض القادم إلى 
الس�وق. ويتوقع هارولد هام، من كونتيننتال، 
انتعاش النفط لكن يعتقد أنه س�يكون انتعاشا 
مح�دودا “ربما نصل إلى س�عر يبلغ 75 دوالرا 
أو 80 دوالرا، لكننا لن نحصل على سعر يراوح 

من 120 إلى 130 دوالرا”.

أبعاد جيوسياسية
آث�ار  األمريكي�ة  النفطي�ة  للطف�رة  كان 
عميقة على بقية العال�م، أدت إلى تعزيز النمو 
االقتص�ادي وتعزي�ز نف�وذ أمري�كا العالمي. 
ويجادل دانيال يرغين في برايس، الذي يش�غل 
منصب نائب رئيس شركة األبحاث iHS، بأنها 
كانت حاسمة في الضغط على إيران للتفاوض 
عل�ى اتفاق بش�أن برنامجها الن�ووي. وكانت 
العقوب�ات الدولي�ة الت�ي خفض�ت ص�ادرات 
النفط اإليرانية فعالة، ألن أس�واق النفط كانت 
مطمئنة إلى أن ارتفاع إنتاج الواليات المتحدة 
م�ن ش�أنه أن يوفر مص�درا بديال لإلم�دادات. 
وبحس�ب يرغي�ن، دون طفرة الصخ�ر الزيتي 
“لم يكن من الممكن التوصل إلى اتفاق مبدئي 
م�ع إيران، ألن إيران لم تك�ن تنوي القدوم إلى 

طاولة المفاوضات”.

كذل�ك س�اعدت الطف�رة في الضغ�ط على 
المنافسين الجيوسياس�يين اآلخرين للواليات 
المتحدة. في روس�يا، عمل االنهيار في أسعار 
النفط، الذي هو مادة التصدير األساسية، على 
تعقيد المشكالت التي تواجه الرئيس فالديمير 
بوتين، الذي كان يتعرض أصال للضغط بس�بب 
العقوب�ات الغربي�ة عل�ى غ�زوه غي�ر المعلن 
لش�رقي أوكرانيا. لكن انخفاض أسعار النفط 
يعتبر سالحا عشوائيا، ألنه يؤذي أيضا حلفاء 
الوالي�ات المتح�دة بم�ا ف�ي ذل�ك الس�عودية 
ونيجيري�ا والع�راق، الت�ي كانت تح�ذر من أن 
الضغ�ط على موارده�ا المالي�ة يعرقل حربها 

ضد تنظيم داعش.
وإذا ل�م يبلغ س�عر النف�ط الدولي س�قفا 
جديدا عند نح�و 80 دوالرا للبرميل، فإن الدول 
التي تحت�اج إلى س�عر أعلى لتحقي�ق التوازن 
ف�ي ميزانياتها س�تتعرض إلى ضغ�وط مالية 

متزايدة.
وأس�عار النف�ط األضعف هي ف�ي المقابل 
أخبار جيدة بالنس�بة لالقتص�اد العالمي، الذي 
يتوق�ع أن يضيف نس�بة نمو ت�راوح بين 0.5 
ف�ي المائ�ة و1 ف�ي المائ�ة ه�ذا الع�ام، وفقا 
لتقديرات البنك الدولي. لكن األثر المترتب على 
بعض الخاس�رين من النفط الرخيص يمكن أن 
يكون كارثيا. وبحس�ب إدوارد مورس، رئيس 
قس�م أبحاث الس�لع في س�يتي جروب “ثورة 
الصخر الزيتي تعتب�ر العامل األكثر تخريبا من 
الناحية السياس�ية في س�وق النف�ط العالمية 
منذ تش�كيل “أوبك” في عام 1960”. والبلدان 
األضعف مالي�ا التي تعتمد على عائدات النفط، 
الت�ي ل�م تراك�م احتياطي�ات كبي�رة للوقاي�ة 
م�ن تقلبات األس�عار، التي ال يمكنه�ا التنويع 
بس�هولة في الصناعات األخ�رى، تواجه خطر 
ضع�ف الحكومة أو حتى “فش�ل الدولة. وهذا 
يش�كل وصفة لعدم االس�تقرار العالمي”.وقد 
أس�همت فترات الهب�وط أو االنهيار الس�ابقة 
في أس�عار النفط في اضطرابات سياسية، بما 
ف�ي ذلك الث�ورة اإليرانية ع�ام 1979، وانهيار 
االتح�اد الس�وفياتي ف�ي أواخ�ر الثمانيني�ات 
وأوائل التسعينيات، وانتخابات عام 1998 التي 
منحت هوجو ش�افيز رئاسة فنزويال. وينبغي 
للمس�تهلكين الذين يتمتعون بانخفاض أسعار 
الوق�ود الناتج�ة ع�ن طف�رة الصخ�ر الزيتي 

األمريكي االحتراس من االضطرابات التالية.
البلدان المنتج�ة للنفط التي تبتهل من أجل 
أن ُتكَشف الغمة الناتجة عن انخفاض األسعار، 
ربما تشعر باالرتياح لفقدان الوظائف ووجود 
آالت الحفر المعطلة في الواليات المتحدة. لكن 
مواطن القوة األمريكي�ة التي حققت الطفرة، 
المتمثلة في ثقافة المش�اريع، وعمق المعرفة 
في مجال النفط والغاز، واالبتكار، واألس�واق 
الرأس�مالية المس�اندة - يج�ري اس�تخدامها 
اآلن إلبقائه�ا على قيد الحياة. ويش�ير التاريخ 
الحديث إلى أنه س�يكون من التسرع أن نراهن 
ضدها.يقول راس�ل رانكين، من “شتات أويل” 
“انظ�ر إلى التقدم الذي حققناه منذ 2006. إنه 
أمر ال يصدق. لذلك بالنسبة لنا )...( أن تقول إن 
األمر انتهى إنما هو داللة على الحمق. س�نظل 

دائما نأتي بحل بشكل أو بآخر”.

اعالن
بن�اء ع�ى الطل�ب املق�دم م�ن الس�يد )ب�در عب�د 
الرس�ول م�رزوق( ال�ذي يطل�ب فيه تبدي�ل اللقب 
من )الش�اهني( اىل )الش�مري( فمن لديه اعرتاض 
مراجع�ة هذه املديري�ة خالل م�دة اقصاها عرشة 
ايام وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف الطلب 
وفق احكام امل�ادة 21 من القان�ون االحوال املدنية 

رقم 65 لس�نة 1972 املعدل.
اللواء
تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنس�ية العامة/ وكالة

اعالن
بن�اء ع�ى الطلب املق�دم من الس�يد )مزه�ر عبيد 
حسن( الذي يطلب فيه تبديل اللقب من )الجناني( 
اىل )الكنان�ي( فم�ن لدي�ه اع�رتاض 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
تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنس�ية العامة/ وكالة

اعالن
بن�اء عى الطلب املقدم من الس�يد )عمر جمال عبد 
الكريم( الذي يطلب فيه تبديل االسم من )عمر( اىل 
)عم�ار( فمن لديه اعرتاض مراجع�ة هذه املديرية 
خالل م�دة اقصاه�ا عرشة ايام وبعكس�ه س�وف 
تنظر هذه املديري�ة يف الطلب وفق احكام املادة 21 
م�ن القانون االح�وال املدنية رقم 65 لس�نة 1972 

املعدل.
اللواء
تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنس�ية العامة/ وكالة

اعالن
بن�اء ع�ى الطل�ب املقدم م�ن الس�يد )مؤي�د عبد 
الرس�ول م�رزوق( ال�ذي يطل�ب فيه تبدي�ل اللقب 
من )الش�اهني( اىل )الش�مري( فمن لديه اعرتاض 
مراجع�ة هذه املديري�ة خالل م�دة اقصاها عرشة 
ايام وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف الطلب 
وفق احكام امل�ادة 21 من القان�ون االحوال املدنية 

رقم 65 لس�نة 1972 املعدل.
اللواء
تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنس�ية العامة/ وكالة

اعالن
بناء عى الطلب املقدم من الس�يد )بش�ري خري الله 
نعم�ة( ال�ذي يطلب في�ه تبديل اس�م ابن�ه املجرد 
م�ن )عيل( اىل )زي�ن العابدين( فم�ن لديه اعرتاض 
مراجع�ة هذه املديري�ة خالل م�دة اقصاها عرشة 
ايام وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف الطلب 
وفق احكام امل�ادة 21 من القان�ون االحوال املدنية 

رقم 65 لس�نة 1972 املعدل.
اللواء
تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنس�ية العامة/ وكالة

اعالن
بناء ع�ى الطلب املقدم من الس�يد )مه�دي صالح 
ضي�ف الل�ه( ال�ذي يطل�ب في�ه تبدي�ل اللقب من 
)العطب�ي( 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 وف�ق احكام املادة 21 م�ن القانون االحوال 

املدنية رقم 65 لسنة 1972 املعدل.
اللواء
تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنس�ية العامة/ وكالة

اعالن 
دع�وة دائنني ان�ي املصفياء 
نه�ى قاس�م لرشك�ة الدباغ 
للمالح�ة والخدمات البحرية 
املح�دودة ادع�و كل م�ن له 
الرشك�ة  ع�ى  اودي�ن  ح�ق 
مراجعتي ع�ى العنوان التايل 
 318 م  االعظمي�ة  بغ�داد 

ز19د2/10.
املصفياء نهى قاسم

فقدان
الهوية  فقدت من�ي 
الصادرة م�ن وزارة 
دائ�رة   / الصح�ة 
 / بغ�داد  صح�ة 
الرصافة بتاريخ 20 
/ 4 / 2015 بأس�م 
/ احمد عب�د الرضا 
يعث�ر  فم�ن  حي�در 
عليه�ا تس�ليمها اىل 

جه�ة االص�دار .

فقدان
وثيق�ة  من�ي   فق�دت 
الطال�ب  باس�م  التخ�رج 
ناريم�ان  حم�د  )عدن�ان 
االعدادية  املرحل�ة  حمدي( 
قس�م  الصناع�ي  الف�رع 
الكهرب�اء الرقم االمتحاني 
 2 6 1 0 0 2 1 0 6 0 5 6
واس�ط اعدادي�ة الصويرة 
الهات�ف  رق�م  الصناعي�ة 
تاري�خ   07830181933
الفقدان 2012/1/12 عى 
من يعثر عليها تسليمها اىل 

جهة االصدار.

فقدان
فق�دت من�ي هوية 
)س�يف  الطال�ب 
الدي�ن هيثم كاظم( 
الص�ادرة من املعهد 
التقني – برصة قسم 
واملع�دات  املكائ�ن 
فرع الس�يارات عى 
عليه�ا  يعث�ر  م�ن 
اىل جه�ة  تس�ليمها 

االصدار.

فقدان

فق�دت من��ي هوي�ة 

املوظ�ف الوزاري����ة 

وزارة  م�ن  الص�ادرة 

النفط – رشكة توزيع 

النفطي�ة  املنتوج�ات 

بأس�م  التوزيع  قس�م 

)كنعان خل�ف رحيم( 

يعث�ر عليها  عى م�ن 

جه�ة  اىل  تس�ليمها 

االصدار.

فقدان هوية
فق�دت مني هوية 
غرف�ة تج����ارة 
الب�رصة بأس���م 
)قاس�م نعي����م 
ع���ى  عط�وان( 
م�ن يعث�ر عليه�ا 
تس�ليمها اىل جهة 

االصدار.

فقدان هوية
فق�دت  مني الهوية 
بأس���م  الص�ادرة 
)قاسم نعيم عطوان 
املف��وض  املدي�ر   –
لرشك�ة هندس���ة 
الف�رات للمق�اوالت 
العام�ة( ع�ى م�ن 
يعثر عليها تسليمها 

اىل جهة االصدار.

فقدان
الهوية  فقدت من�ي 
م��ن  الص���ادرة 
املهندس�ني  نقاب�ة 
املرك�ز  العراقي�ني/ 
بأس����م  الع���ام 
)املهن���دس س�تار 
جب�ار صح�و( عى 
يعث�ر عليه��ا  م�ن 
تسليمها اىل جه���ة 

االصدار.

اعالن
بن�اء عى الطل�ب املقدم من الس�يد )خري الله 
طال�ب مرزوق( الذي يطل�ب فيه تبديل اللقب 
م�ن )الش�اهني( اىل )الش�مري( فم�ن لدي�ه 
اع�رتاض مراجع�ة ه�ذه املديرية خ�الل مدة 
اقصاها ع�رشة ايام وبعكس�ه س�وف تنظر 
هذه املديرية يف الطل�ب وفق احكام املادة 21 
م�ن القان�ون االح�وال املدنية رقم 65 لس�نة 

1972 املعدل.
اللواء
تحس�ني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

اعالن
بناء ع�ى الطلب املقدم من الس�يد )محس�ن 
عبد الرس�ول مرزوق( ال�ذي يطلب فيه تبديل 
اللق�ب م�ن )الش�اهني( اىل )الش�مري( فمن 
لدي�ه اعرتاض مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل 
مدة اقصاها عرشة ايام وبعكسه سوف تنظر 
هذه املديرية يف الطل�ب وفق احكام املادة 21 
م�ن القان�ون االح�وال املدنية رقم 65 لس�نة 

1972 املعدل.
اللواء
تحس�ني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة
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غوارديوال: مالك يف اسبانيا .. مشاغب يف املانيا
اعتدنا طيلة الس�نوات األرب�ع التي قضاها 
االس�باني بي�ب غواردي�وال مدرب�ا لفري�ق 
برش�لونة، أن يق�وم ب�دور امل�درب الهادئ 
املت�زن، وأن تك�ون ردات فعل�ه لألح�داث 
املحيطة به بسيطة، وال تتجاوز رفع األيدي 
اعرتاض�ا عىل حالة تس�لل، أو رصخات من 

مكانه مطالبة بركلة جزاء.
وحت�ى يف أوج املنافس�ة بينه وب�ن مدرب 
ريال مدريد السابق الربتغايل مورينيو، كان 
بيب يتعامل بهدوء مع اس�تفزازات الداهية 
موريني�و، وال يتج�اوب م�ع انفعاالت�ه أو 
اس�تفزازاته التي وصلت إىل املنطقة الفنية 
الخاصة بربشلونة، ليتحول بيب إىل مالك يف 
أعن الربش�لونين واإلسبان عموما، فردات 
فعله عند الفرح أو الغضب تبدو متش�ابهة 
يف بعض األحيان.رحي�ل غوارديوال إىل أملانيا 
وتس�لمه دف�ة القي�ادة يف باي�رن ميوني�خ 
س�اهمت إىل ح�د كبر يف تغي�ر جوانب من 
ش�خصيته، فالبيئة الجادة وامللتزمة إىل حد 
بعيد يف أملانيا قد تختلف عن إس�بانيا، وبذل 
الجه�د الكبر يف التدري�ب كما هو يف املباراة 
أو أكث�ر أحيانا ق�د يعد جانب�ا مختلفا عن 
أس�لوب غوارديوال يف بناء جس�ور الصداقة 
مع الالعبن، ورغم ذلك رحل ويف نيته تكرار 
إنجاز السداسية الذي تحقق مع برشلونة يف 
أول عامن من التدريب، ولم ال؟ فبايرن من 
أكرب أندية أملانيا ومن أكثر األندية منافس�ة 
عىل املستوى األوروبي، لكن ما فكر به بيب 
اختلف ع�ىل أرض الواقع، فخرج من دوري 
االبطال املوسم املايض عىل يد غريمه السابق 
ريال مدريد وبخماس�ية نظيفة يف مجموع 
املباراتن يف الدور قبل النهائي، ولكنه حقق 
خططه محليا بالفوز بلقبي الدوري االملاني 
وال�كأس، وكان لطع�م ال�كأس مذاقا آخر 
بالفوز عىل بروس�يا دورتموند بعد ماراثون 
كروي حس�مه البافاري بهدف�ن يف الوقت 
اإلض�ايف.إذا .. ما الذي غر غوارديوال؟ وملاذا 
أصب�ح مشاكس�ا، ومل�اذا تكررت مش�اهد 
إىل  املش�هد  واعرتاض�ه، وتح�ول  رصاخ�ه 
عن�ف حقيقي عندم�ا حاول االعت�داء عىل 
الحك�م الرابع يف مب�اراة قب�ل نهائي كأس 
املانيا األربعاء والتي خرسها أمام بروس�يا 
دورتموند بال�ركالت الرتجيحي�ة، وملاذا بدأ 

يرضب مقاعد االحتياطين؟ وما هو تفسر 
تهكم�ه ع�ىل الجه�از الطبي خ�الل مباراة 
الذه�اب مع بورت�و الربتغايل؟غوارديوال قد 
ال يك�ون واعيا ملا يقوم به، نتيجة الضغوط 
الكبرة التي يتعرض لها وس�ببها األسايس 
اإلصاب�ات الت�ي لم يكن أش�د املتش�ائمن 
يتوق�ع أن تأت�ي دفع�ة واح�دة ع�ىل فريق 
يطمح بثالثي�ة جديدة، فغياب العبن بوزن 
ريب�ري وروب�ن ومهدي ب�ن عطية وخايف 
مارتينيز وكذلك نجم الوسط شتايغر لفرتة 

طويلة، وهؤالء بمجملهم يش�كلون العمود 
الفق�ري للباف�اري، ولع�ل يف ذل�ك تفس�ر 
لبعض النتائج الغريب�ة التي حدثت للفريق 
خالل مسرة البوندسليغا، وكذلك لخروجه 
الص�ادم من بطول�ة كأس املاني�ا األربعاء. 
اإلصابات وحدها قد ال تكون سبب عصبية 
غواردي�وال، ال�ذي س�يكون للم�رة األوىل يف 
مواجهة معشوقه األزيل برشلونة، وقد تمثل 
ليل�ة األربعاء مؤرش ملا س�تؤول عليه القمة 
األوروبي�ة املنتظرة ب�ن بايرن وبرش�لونة 

الثالثاء املقبل، فالبايرن خرس لقب الكأس، 
وبرش�لونة فاز بسداس�ية أبقته يف مقدمة 
رك�ب املتنافس�ن ع�ىل الليغ�ا اإلس�بانية، 
الربس�ا متكامل الصفوف وغياباته ال تكاد 
تذكر، بينما تواصل حلقات الغياب ضغطها 
عىل طموح�ات البايرن، ولع�ل آخرها تأكد 
غي�اب روبن من جديد بع�د لعبه بديال ملدة 
15 دقيقة فقط أمام دورتموند، وهو ما زاد 
موق�ف غوارديوال تعقيدا، وعصبية، خاصة 
وأن�ه نظر إىل مباراة دورتموند بعن واحدة، 

فيما كان�ت عين�ه الثانية عىل 
الكامب نو، حي�ث يفكر كثرا 
فيما ينتظره يف لقاء الذهاب.
غواردي�وال .. تح�ول إىل الولد 
املش�اغب .. نع�م، ولكننا ال 

يمك�ن أن نلوم�ه، ويبقى 
مدرب�ا أس�طوريا ق�ادرا 
عىل إمتاعنا مع أي فريق 
يق�وده نح�و املزي�د من 

األلقاب.

س�جل الحد البحرين�ي، تع�ادالً جديداً يف 
كأس االتحاد اآلس�يوي لك�رة القدم، هو 
الراب�ع عىل الت�وايل، حيث تع�ادل الثالثاء 
أم�ام ضيف�ه الرشطة العراق�ي 1-1 عىل 

الوطني  بالعاصم�ة اس�تاد 

البحريني�ة املنام�ة. وأصب�ح موقف الحد 
صعباً بالتأهل للدور الثاني، حيث يتنافس 
ع�ىل البطاق�ة الثاني�ة بع�د أن حس�مت 

البطاقة األوىل للجزيرة األردني.
وهو التعادل الرابع عىل التوايل لفريق الحد، 
حيث اصب�ح رصيده 4 نق�اط والرشطة 
العراق�ي 6 نق�اط، ويتص�در املجموع�ة 

الجزيرة األردني برصيد 9 نقاط.
الني�ص  ووادي  الرشط�ة  ويتص�ارع 
الفلس�يطيني )5 نق�اط( ع�ىل البطاق�ة 
الحاس�مة  الجول�ة  وبانتظ�ار  الثاني�ة، 
واألخ�رة القادم�ة التي س�تحدد وصيف 

املجموعة املرافق للجزيرة.
وانتهى الش�وط األول بن الحد والرشطة 

سلبياً.
وس�جل الح�د هدف�ه األول ع�ن طري�ق 
تس�ديدة قوية من خ�ارج منطقة الجزاء 

عرب املحرتف دايو يف الدقيقة 79.
ي�وكار م�ن تس�جيل ه�دف  واس�تطاع 
التع�ادل للرشطة بع�د 5 دقائق فقط من 

هدف الحد.

من جانب آخر، يسضيف الرفاع البحريني 
األربعاء عىل استاد الوطني خصمه الجيش 

السوري لحساب املجموعة الرابعة.
وخس�ارة الرف�اع أو تعادل�ه ق�د تجعل�ه 

خارج املسابقة رسمياً.
الجي�ش  الرابع�ة  املجموع�ة  ويتص�در 

السوري برصيد 10 نقاط.

قدمت الهيئ�ة االدارية لفريق دهوك الريايض طلبا رس�ميا لالتحاد 
العراق�ي يطلب فيه تأجي�ل مباراته االخرة ام�ام فريق الرشطة يف 
الجول�ة االخرة من املجموعة الثانية لل�دوري العراقي املمتاز بكرة 

القدم.
واك�د مدرب الفري�ق حازم صالح: "ان س�بب تقدي�م طلب تأجيل 
املب�اراة يعود لتزامنه�ا مع املباراة االخرة لفري�ق دهوك يف الدوري 
الكردس�تاني الخاص بفرق محافظات اربيل ودهوك والس�ليمانية 

وكركوك".
واش�ار صال�ح اىل أن: "اغلب العبي نادي ده�وك يلعبون يف الدوري 
العراقي املمت�از بكرة القدم ودوري اقليم كردس�تان بنفس الوقت 
مم�ا يجع�ل من املس�تحيل خ�وض مبارات�ن يف ذات الي�وم بنفس 

الالعبن".
يذكر أن ن�ادي دهوك نجح ببل�وغ االدوار النهائية للدوري العراقي 
املمت�از بكرة الق�دم، اىل جانب تأهل�ه للمب�اراة النهائية من دوري 

اقليم كردستان الذي يضم فرق املحافظات الشمالية.

أك�د االنجلي�زي جل�ن جونس�ون الع�ب 
ليفرب�ول، ع�ىل أن�ه ال يتوق�ع بقائه 
داخل قلعة األنفيلد بنهاية املوسم 
جونس�ون  الحايل.جل�ن 
)س�كاي  لش�بكة  رصح 
سبورتس( قائالً: "أتوقع 
رحييل ع�ن قلعة األنفيلد 
بنهاية املوسم الحايل، ألن 
الن�ادي ل�م يفتح مع�ي أمر 
تجديد العقد حتى اآلن".وأضاف: 
"علينا االنتظار ورؤية ما سيحدث، 
أنا لس�ت واثقاً من رحييل بنس�بة 
100%، ولكن عيّل بأن انتظر حتى 

نهاية املوسم".
جونس�ون  جل�ن  وش�ارك 
صاح�ب ال� )31 عام�اً(، يف 26 
مب�اراة وأح�رز هدف�ا وحي�دا 
مع ليفربول، خالل منافس�ات 
املوس�م الحايل.يذك�ر أن فري�ق 
ليفرب�ول يحتل املرك�ز الخامس 
عق�ب  نقط�ة،   58 برصي�د 
الخس�ارة الثالثاء أمام هال 
س�يتي بنتيج�ة 1-صفر 
أندى داوس�ون،  بأقدام 
منافس�ات  ضمن 
الدوري  بطول�ة 
ي  نجلي�ز إل ا
لكرة  املمت�از 

القدم.

دهوك يطلب تأجيل مباراته
امام الرشطة

جونسون يعزف حلن الرحيل
عن ليفربول
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مورينيو يكتب الوصفة التي تساعد آرسنال عىل حتقيق لقب الدوري

أكد املدرب الربتغايل جوزيه مورينيو املدير 
الفني لتشيليس أن غريمه أرسنال قادر 
عىل حس�م لقب الدوري اإلنجليزي 

املمت�از لك�رة الق�دم باملوس�م املقب�ل، لكن 
برشوط معنية وهي التعاقد مع 4 العبن من 

طراز رفيع.
وقال مورينيو يف ترصيحات نرشتها صحيفة 
)م�رور( الربيطاني�ة: "من الصع�ب جدا يف 

الفرتة التي نعيشها، أن نجد فريق يهمن عىل 
الدوري اإلنجليزي املمت�از لكرة القدم، وعىل 
الفرنيس أرس�ن فينجر املدير الفني للغانرز 

أن يستثمر لكي يكون يف املقدمة".
وأضاف: "املس�ابقة هنا، ليس�ت مثل بايرن 

موين�خ يف أملاني�ا، أو بازل مع س�ويرسا، أو 
حتى سيلتيك مع إسكتلندا".

وتاب�ع: "يف الحقيق�ة أرس�نال لدي�ه فري�ق 
اس�تثنائي، كما ق�ال الفرنيس ت�ري هنري 
نجمه الس�ابق، أعطوا الفري�ق 4 العبن من 

الطراز األول، وسرتوا أرسنال ال يقهر".
يذك�ر أن تش�يليس أق�رتب م�ن حس�م لقب 
الربيمرليج، خاصة بعد تعادله االخر سلبًيا 

مع أرسنال عىل ملعب اإلمارات.
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جليل حنون: املحرتفون فشلوا مع كرة امليناء

كش�ف نائب رئي�س الهيئة االداري�ة لنادي 
املين�اء الب�رصي ان االدارة ل�ن تج�دد لالعبن 
املحرتفن املوس�م املقبل بسبب عدم نجاحهم مع 
الفري�ق املوس�م الحايل.واكد جليل حن�ون: "ان الالعبن 
الربازيلين جلسن وجونيور لم يكونا اضافة فنية للفريق 

وكما يج�ب ان يفعل�ه الالعب املحرتف م�ع اي فريق".
واش�ار حنون اىل ان "قيم�ة عقد الالعب جلس�ن كانت 
120 ال�ف دوالر بينم�ا كانت قيمة عق�د زميله جونيور 
140 ال�ف دوالر دون ان يس�تفيد الن�ادي منهما فنيا".
يذكر ان نادي امليناء ضمن احدى بطاقات العبور لالدوار 
النهائية ع�ن املجموعة الثانية لل�دوري العراقي املمتاز 

بكرة القدم بقيادة املدرب السوري حسام السيد.

مباراة لتحديد هوية الفريق الثاين اهلابط للدرجة االوىل

ستش�هد الجولة التاس�عة واالخرة م�ن املجموعة 
االوىل م�ن الدوري العراقي املمتاز بكرة القدم اقامة 
مباراة غاية يف االهمية س�تجمع بن صاحب املركز 
ال�9 ن�ادي مصايف الوس�ط وصاحب املرك�ز ال�10 
نادي الكهرباء.وس�تحدد هذه املباراة هوية الفريق 

الثاني الذي سرافق نادي السليمانية عن املجموعة 
الثانية للهبوط اىل دوري الدرجة االوىل املوسم املقبل.

ويمتلك نادي مصايف الوسط 14 نقطة من 17 مباراة 
وبواق�ع 3 انتصارات و5 تع�ادالت و9  هزائم، بينما 
يمتلك نادي الكهرباء 13 نقطة من 3 انتصارات و4 
تعادالت و10 هزائم.هذا وتشر ترسيبات مهمة من 
داخ�ل اروقة االتح�اد العراقي لكرة الق�دم مفادها 

ان املوس�م الحايل لن يش�هد هب�وط اندية اىل دوري 
الدرج�ة االوىل بس�بب االوض�اع االس�تثنائية الت�ي 
يم�ر بها العراق خالل الف�رتة الراهنة.وكان االتحاد 
العراقي لكرة القدم قد قرر يف وقت س�ابق من العام 
امل�ايض هبوط نادين م�ن ال�دوري العراقي املمتاز 
بكرة الق�دم اىل دوري الدرجة االوىل وصعود فريقن 

ليصبح العدد 20  فريقا يف املوسم املقبل.

ديسرتو مرشح للبقاء يف صفوف ميالن

نيكونام مساعدًا لكريوش مدرب إيران

أرص وكيل أعمال ماتيا ديس�رتو العب روما اإليطايل 
املع�ار لفريق مي�الن، عىل أن موكله م�ن الوارد بأن 
يبق�ى داخ�ل قلع�ة )جوزيبي ميات�زا( م�ع نهاية 

املوسم الحايل.
وكيل أعمال ماتيا ديس�رتو تحدث لقن�اة )جازيتا( 
قائ�اًل: "علينا انتظار ما تبق�ى من مباريات يف عمر 

املوسم الحايل، قبل الحكم عىل املوقف اآلن".
وأض�اف: "الالعبون يأتون إىل ميالن ولديهم حماس 

كب�ر، واعتق�د ب�أن الروس�ونري أظه�ر جودت�ه 
الحقيقة خالل األشهر القليلة املاضية".

وأنهى حديثه قائالً: "هل س�تكون هناك فرتة إعارة 
جديدة؟ سوف نحدد كل يشء بنهاية املوسم الحايل، 

ولكني ال استبعد ذلك الخيار أيضاً".
وش�ارك صاحب ال� )24 عاماً(، يف 11 مباراة وأحرز 
هدفن مع الروس�ونري، خالل منافس�ات املوس�م 
الح�ايل. يذكر أن ميالن يحتل املرك�ز العارش برصيد 
43 نقطة، ضمن منافس�ات بطولة الدوري اإليطايل 

لكرة القدم.

بايرن ميونيخ
يزاحم يونايتد عىل غوندوغان

دخل فريق بايرن ميونخ األملاني، بدائرة املنافسة من أجل الظفر بخدمات االملاني 
إلكاي غوندوغان العب وس�ط بروس�يا دورتموند، خالل فرتة االنتقاالت الصيفية 
املقبلة.صحيف�ة )دييل مي�ل( الربيطانية، أف�ادت بأن فريق باي�رن ميونيخ أبدى 
اهتماماته بضم إلكاي غوندوغان خالل الفرتة 
املقبلة، خاصة عقب التكهنات التي 
أف�ادت بأن�ه ل�ن يواصل مش�واره 

داخل قلعة )سيجنال ايدونا بارك(.
وأضاف�ت الصحيف�ة ب�أن: "فري�ق 
مانشس�رت يونايت�د ع�ىل اس�تعداد 
للتعاقد مع الدويل األملاني خالل فرتة 
االنتقاالت الصيفي�ة مقابل مبلغ 20 
ملي�ون جني�ه إس�رتليني، ولكن بعد 
دخول النادي البافاري بتلك الصفقة، 

من الوارد بأن ترتفع القيمة املالية".
 25( ال��  صاح�ب  الالع�ب  وش�ارك 
عام�اً(، يف 26 مب�اراة وأحرز 3 أهداف 
مع بروس�يا دورتموند، خالل منافسات املوس�م الحايل.يذكر أن أسود الفستفالن 
يقبعوا يف املركز الثامن عىل س�لم ترتيب اندية ال�دوري االملاني لكرة القدم برصيد 

39 نقطة.

س�يعمل املخرضم جواد نيكون�ام أكثر العبي 
إي�ران خوض�ا للمباري�ات الدولي�ة كمس�اعد 
لكارلوش كروش مدرب إيران يف قيادة املنتخب 

الفائز بكأس آسيا 3 مرات سابقة.
وخ�اض نيكون�ام الع�ب أوساس�ونا مباراته 
الدولية 151 واألخرة عندما خرست 3-1 وديا 
أمام الس�ويد يف وقت س�ابق من الشهر الحايل 

وسجل حينها ركلة جزاء لبالده.
وس�يعمل نيكونام كمس�اعد لك�روش مدرب 

الربتغال وريال مدريد الس�ابق الذي وافق منذ 
أيام عىل البقاء يف منصبه حتى نهاية تصفيات 
كأس العال�م 2018 رغم إعالن�ه الرحيل عقب 

الخسارة من السويد.
وب�رر ك�روش ق�رار رحيل�ه الس�ابق بوجود 
انقس�امات يف االتحاد اإليراني لكرة القدم قبل 

أن يتدخل وسيط لحل األزمة.
وعقد مجل�س إدارة االتح�اد اإليراني اجتماعا 
أم�س الثالث�اء وتق�رر أيض�ا تعي�ن أفش�ن 
كمدي�ر  الس�ابق  إي�ران  مداف�ع  بروفان�ي 

للمنتخب.
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امليزان

!Pirate Kings محلة املقاطعة: إّياكم والـ

؟؟هل تعلم
هل تعل�م .... أن املاء الثقيل هو مركب كيميائي 
صيغته d2o ويشكل 0.014 % من املاء العادي...؟

هل تعلم...أن الس�لحفاء تعي�ش 20يوما بدون 
طعام والماء ...؟

ه�ل تعلم أن وزن الطن م�ن الحديد بعد أن يصدأ 
تماما يصبح ثالثة أطنان .

أن أط�ول الحروب يف العالم ه�ي حرب املائة عام 
بني فرنس�ا وبريطانيا، عام 1338م، واس�تمرت 

حتى عام 1453، أي دامت 115 عاماً
أن مس�امري الحدي�د ال تصلح يف تثبيت خش�ب 
البلوط وذلك بس�بب املادة الكيماوية املوجودة يف 

الخشب والتي تتسبب يف صدأ املسامري
أن املنجم املس�مى ) سيربابيالد( الذي إكتشف يف 
الربازيل أنتج أضخم س�بيكة ذهب إذ بلغ وزنها 

600 كيلو غرام دفعة واحدة.
أن غصن الزيتون يرمز إىل الس�الم ، ويكثر شجر 
الزيتون يف بالد حوض البحر املتوسط ، وأن شجر 

الزيتون تعمر 200 سنة .

بع�د لعبة »كان�دي كراش« الت�ي أصبحْت 
تشّكل إدماناً لدى عدد كبري من مستخدمي 
الهوات�ف الذكّية وموقع فايس�بوك، توالت 
األلع�اُب اإللكرتونّي�ة التي يمك�ن تنزيلها 

واستخدامها عىل هذه الهواتف.
وم�ع تط�ّور ه�ذه األلع�اب وازدياده�ا، 
ل�م يع�د مصّنعوها يكتف�ون بانتش�ارها 
ع�رب الدع�وات الت�ي يرس�لها الالعبون إىل 

أصدقائهم االفرتاضيني عىل املوقع األزرق، 
بل لج�أوا إىل اإلع�الن عنها عند اس�تخدام 
أّي م�ن التطبيق�ات املوجودة ع�ىل الهاتف 

الذكي.
 Pirate Kings األلع�اب  ه�ذه  ب�ني  م�ن 
التي يمك�ن تنزيلها مجان�اً، ويمكن رشاء 
خدماتها بمبلغ يرتاوح بني 1500 و76000 

لرية لبنانّية.

يع�اود مرك�ور س�ريه املس�تقيم يف برج 
الحوت، فتزول االرتباكات السابقة وسوء 
التفاهم وتتوّضح الرؤية. تطلّع عىل أمور 
جديدة وتفهم ما جرى يف املايض. تش�ّكك 
يف بع�ض ني�ات الرشيك وتدّق�ق يف بعض 

التفاصيل.

يعاود كوكب »مركور« س�ريه املس�تقيم 
يف بيت�ك الح�ادي ع�رش، ويس�ّوي بعض 
الخالفات. يحمل هذا اليوم تغيرياً مناسباً 
وتزول التباسات س�ابقة او تجد الطريق 
أمام�ك س�الكة. تابع مع الرشي�ك كل ما 

شأنه أن يعود عىل العالقة بالنفع. 

يعاود كوكب »مركور« س�ريه املس�تقيم 
يف بيتك الع�ارش، اي يف الح�وت، ويوّضح 
بعض األمور التي كانت مبهمة، فتستقيم 

أوضاع ويتوّضح بعض االتجاهات. 
تزده�ر العالق�ات االجتماعي�ة، وتش�عر 

باالرتياح.

مرك�ور ال�ذي يس�ري م�ن جدي�د بصورة 
مس�تقيمة يف بيتك التاسع يدعم خطواتك 
ويزي�ل بع�ض اإللتب�اس. ق�د يفاجئ�ك 
الرشي�ك بخطوة متقدم�ة يف العالقة التي 
تجمعكم�ا، فكن جاهزاً ومس�تعداً لذلك. 

بعض الرياضات املائية تنفعك.

ال تدع اآلخرين يستغلونك يف العمل. تقيض 
طيل�ة الي�وم يف اجتماع�ات مهّمة ترتتب 

عليها قرارات حاسمة. 
تت�رف بعفوي�ة م�ع الحبي�ب وهو ما 
يقرّب�ه من�ك أكث�ر. كف�اك تهجم�اً عليه 

وعامله بلطف.

تنفي�ذ  والت�زم  للضغ�وط  تخض�ع  ال 
التعليمات املوجه�ة اليك فقط، وال تبتكر 
ما قد ييسء اىل جهودك يف العمل. استخدم 
طريقت�ك يف البحث عن رشيك مس�تخدما 
كل الوسائل املتاحة و قنوات االتصال مع 

العالم املحيط بك.

ال تستس�لم لألم�ر الواقع، ب�ل عليك أن 
تح�اول تغي�ري الص�ورة لتصب�ح أكثر 

نضارة من أجل مستقبل أفضل.
تمل�ك أوراقاً رابح�ة بمواجهة الرشيك، 
الظ�روف  تتب�ّدل  حت�ى  ترّي�ث  لك�ن 

ملصلحتك.

قد تش�عر ب�رورة مواجه�ة الحقائق، 
وهذا س�يكون يف مصلحتك اذا كنت واثقاً 
يقدرات�ك املهني�ة والفكري�ة. املزاجية لن 
تنفع مع الرشيك، والطباع الحاد سيؤدي 
إىل فت�ور يف العالقة بينكم�ا، وعندها تبدأ 

الخالفات.

عن�د الوصول إىل الجدية املطلوبة لحس�م 
األم�ور، س�تثبت للجمي�ع أنك ق�ادر عىل 
تحقي�ق قف�زات نوعية حاس�مة. مالمح 
عالق�ة جديدة تلوح يف األف�ق، لكّن الحذر 
مطل�وب حت�ى ال تق�ع مج�دداً ضحي�ة 

الخداع والكذب.

تتوّضح نقاط وتتجاوب املحيط معك، وقد 
تعرف لقاًء استثنائياً أو يبر عمل خالّق 
الن�ور أو تجد قاس�ماً مش�رتكاً للتفاهم. 
ال تك�ن كتوم�اً أو تخفي ع�ن الحبيب ما 
ينتاب�ك من قلق عليه، فهو لفرط حبه لك 

ينتظر منك كلمة تريحه.

يع�اود مرك�ور س�ريه املب�ارش يف ب�رج 
الحوت، ويس�وب بعض االوضاع العالقة 
ويزيل االلتباس، كم�ا يردك إىل حقيقة ال 
ب�د من مواجهته�ا. تطرأ ظ�روف تجعلك 
تلمل�م بعض الحن�ني. تبدو متعلق�اً جداً 

بمن تحب.

يع�اود كوك�ب مركور س�ريه املس�تقيم 
ويزي�ل بعض االلتب�اس ويجعلك اقرب اىل 
الحل�ول. بانتظارك لقاء مهّم عىل الصعيد 
العم�ي، تتحدد ع�ىل أثره نتائ�ج املرحلة 
املقبل�ة وفقاً التجاه األمور. يوم هادئ إىل 

جانب الرشيك.

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

بدون تعليق

طبق اليوم

افـقـي

عـامـوي

 –  2  – لبنان�ي  مط�رب   –  1
موس�يقار لبنان�ي – 3 – فقرة 
مدين�ة   –  4  – لإلس�تدراك   –
تركية – أش�اهد – 5 – عكسها 
األس�م الثاني ملطرب عاملي – 6 

– ينس�خ – عالمة موسيقية – 
7 – مط�رب عراقي راحل – 8 – 
عكسها يواجه ويقابل – نصف 

سهام – 9 – ممثلة مرية .

يف  الدول�ة  رج�االت  م�ن   –  1
 – متش�ابهان   –  2  – إيطالي�ا 
األنث�ى م�ن األب�ل – 3 – قص�ة 
فلس�فية لبك�ر بن طفي�ل – 4 
– تجمعات س�كنية وبرشية – 
الطم�ع أو الظن – 5 – عاصمة 

عربي�ة – جده�ا يف غيانا – 6 – 
نصف ش�ارل – عكس�ها إحدى 
حركتي التنفس – 7 – كلمتان : 
عاصمة أفريقية + سجن – 8 – 
غ�زال – لعب – 9 – نصف غوته 

– نسكي .

سـودوكـو

املقادير :
1 كيلو دقيق القمح

2 ملعقة كبرية زيت زيتون
1 ملعقة كبرية خمرية

1 ملعقة كبرية سكر
ملح حسب الرغبة

ماء دافئ للعجن حسب الحاجة
طريقة تحضري الخبز املغربي التقليدي

1. يف وع�اء، تخل�ط جمي�ع املكون�ات 
م�ا عدا امل�اء، ثم يضاف امل�اء بالتدريج 
وتعجن جيداً للحصول عىل عجينة لينة 

ومتماسكة.
2. تقط�ع العجين�ة إىل 4 قط�ع، تكور 

وترتك ترتاح لدقيقتني.
3. تفرد كور العجين�ة براحة اليد قليالً 
حتى تصبح عىل ش�كل قرص أو دائرة، 

وتوضع يف صينية مرشوشة بالدقيق.
4. تغطى الصينية وت�رتك حتى تختمر 

العجينة.
5. يحم�ى الفرن عىل أعىل درجة وتخبز 
فيه دوائر العجينة مل�دة 20-25 دقيقة 

ثم تحمر قليالً تحت الشواية.
6. يخرج الخبز م�ن الفرن ويرتك حتى 

تخف سخونته قليالً ويقدم.

اخلبز املغريب التقليدي

فوائد العاقولمعلومات  عامة
م�واد  ع�ىل  العاق�ول  نب�ات  يحت�وي  محتويات�ه: 
كربوهيدراتية، وجلوكزي�دات، وفالفونيدات، ومواد 
عفصية، وس�تريوالت غري مش�بعة، ومواد راتنجية 
وسكر مختزل، وزيت طيار، ولكن الجذور ال تحتوي 
عىل أي نس�بة من الزيت الطيار، كما يحتوي النبات 

عىل مواد انثراكينونية ومواد صابونية.
- اس�تعماالت العاقول: العاقول م�ن النباتات التي 
لها اس�تعماالت طبية ش�عبية كثرية، فقد قال داود 
األنطاك�ي س�نة 1008ه�� يف العاقول: »أنه ش�وك 
الجم�ال، وه�و نب�ت كثري األش�واك له زه�ر أبيض 
وأصف�ر وحبه مس�تدير، س�ائر أجزاء ه�ذا النبات 

تربئ البواسري رشباً وبخوراً وطالًء ولو برمادها«.

العاق�ول ع�الج للروماتي�زم وح�االت ح�ى الكىل 
، والعاق�ول مل�ني، ومق�يء، ومدر للب�ول، ومطهر 

للجهاز الهضمي.

ويق�ول داس�تور: إن العاق�ول يس�تخدم يف الهن�د 
كمس�هل وم�در للب�ول ومق�يء، العص�ري الطازج 
للنب�ات يس�تعمل للتخلص م�ن حبس الب�ول، كما 
يستعمل النبات يف عمل ضمادة توضع عىل البواسري 
لعالجه�ا، أو يح�رق النبات الج�اف ويوجه الدخان 

املتصاعد جهة البواسري لتخفيف آالمها.
* مالحظة هامة ملرىض البواسري: يجب عىل مرىض 
البواسري عمل أي نوع من الرياضة وأفضلها امليش، 
كما يجب عالج اإلمساك؛ ألنه أساس املشكلة، ويجب 
اإلقالل من تناول الس�مك ولحم البق�ر والحوامض 

والتوابل الحارة، واالستمرار يف دهن فتحة الرشج.
كما يستعمل يف عمل نشوق ضد آالم الشقيقة. 

»رقصة« أدخلتهن السجن
قضت محكمة روس�ية بس�جن ثالث 
ش�ابات بس�بب ادائهن رقص�ة امام 
معل�م مقام يف ذكرى الح�رب العاملية 
الثانية، ونرش مقطع عن الرقصة عرب 

موقع يوتيوب. 
وحكم عىل الش�ابات الثالث بالسجن 
ب�ني ع�رشة اي�ام و15 يوم�ا، وحكم 
عىل راقصتني اخري�ني بدفع غرامات 

مالية.
مدين�ة  يف  العام�ة  النياب�ة  وكان�ت 
نوفوروسيس�ك فتح�ت تحقيق�ا بعد 

انتش�ار مقط�ع مص�ور تظه�ر فيه 
خم�س ش�ابات وفت�اة تحت الس�ن 
القانونية، وهن يؤدين رقصة تنطوي 
موق�ع  يف  جنس�ية،  ايح�اءات  ع�ىل 
العاملي�ة  الح�رب  مخص�ص لذك�رى 

الثانية.
ورأت الس�لطات القضائي�ة ان »ه�ذا 
العم�ل الذي ينطوي ع�ىل عدم احرتام 
الح�رب غ�ري مقب�ول، وكل  لذك�رى 
محاولة لتدنيس مواقع تمجد الجيش 

سيجري توقيفها«.

إذا نظرن�ا إىل كّل الن�كات الت�ي ينتجه�ا هذا 
الربنامج، نجدها عىل الش�كل نفسه يف عر 
التواص�ل واملحادث�ة بني اإلنس�ان ومختلف 
اآلالت حوله، هل يمكن لآللة أن تبدع نكات لم 
نسمعها من أحٍد قبالً؟ وكيف نعلّم الحاسوب 
أن يضحكنا؟ وأين حواسيب العرب من إنتاج 
النكات؟ عن أحد الحواسيب يف جامعة إدنربة 
قول�ه: »أحّب قهوت�ي مثلما أح�ّب الحرب... 
باردة«.يقول ذلك من تلقاء نفس�ه. ال ينقله 
عن أحد. يجرتحه بناء عىل تحليل املاليني من 
الجم�ل، وبناء ع�ىل طريقة تنكي�ت برمجها 

الباحثون هناك. وهو، وإن لم ُيفلح يف رسقة 
البس�مة منك يف هذه املرّة، لكّنه بمعّدل %16 
م�ن الح�االت، يج�ده الن�اس خفي�ف الدّم. 
وإذا قارن�ت ذلك مع الن�كات التي تصدر من 
أش�خاص بلحم ودّم حقيقّيني، تجد أّن نسبة 
م�ا يضح�ك منه�ا ال تتع�دّى 33%. إذاً، ه�ل 
نستنتج أّننا وصلنا إىل عر تتمتع فيه اآللة 
بالظرافة بما يعادل نصف ظرافة اإلنس�ان؟ 
الج�واب: »كاّل«. ولذلك س�ببان: األّول أّنه لو 
كان الجواب »نع�م«، فاملوضوع ينتهي هنا. 

والثاني هو ما يحاول بحثه باقي التحقيق.

حني يبدأ الكومبيوتر.. بالتنكيت

اعداد:رسى داود سلامن

توجد أمثال قديمه يتداولها الناس ولكن 
أكثره�م اليعلمون من أين جاء هذا املثل 
وما قصته الحقيقة... وانا اليوم سأروي 

لكم إحدى القصص التي يقول مثلها
ُيرب للرجل يكتشف خْدَعة أو كذبة.

وأصله 
أن امرأة ُتويف 

زوُجه�ا وت�رك لها بنتا. وكان�ت ألبنت » 
موراَح�ه , وذات ي�وم رأت أُمها » بطْنها 

عالي�ة فاس�تعاذت بالله من الش�يطان 
الرجي�م , ث�م رأت أن ُت�رع بتزويجها 
م�ن » َفد َغش�يم » , س�رتا له�ا وتفاديا 

للفضيحة .
وذات ي�وم َعَث�رت عىل ش�خص غريب , 
فق�ري, فَدعته اىل بيته�ا , وعرَضت عليه 
أن تزوج�ه م�ن أبنته�ا , ليصب�ح هو » 
ال�وايل » يف البي�ت ألنه�ا » ماعْده�ا وايل  
ووافق الرجل عىل ذلك , َفَدعْته اىل الغذاء 

, وَطبَخت له » مرگه ْ َمال
بامي�ه . ث�م َجلس الرجل ي�أكل, فقالت 

ل�ه املرأة : » َعْيني. دْي�ْر َبلك َتره الباميه 
هواَيه تنفخ. ال تاكل هوايه 

وملا انتهى الرجل م�ن الَغذاء حانت منه 
التفاتة اىل  بط�ن البنية فرآها » عاليه » 
ف َح�س بالنفع ف . فنهض عىل قدميه 

, وأخذ عباءته , وقال :
وه�و اليزال ينظر اىل بطن » البنيه خاله 

... تره كالمچ َصحيح 
)اْنهَجم بيْتها للباميه شگد ُتنفخ (

ثم فر من البيت هاربا , ولم يعد 
فذهب قوله مثال.

»اهنجم بيتها للبامية شكد تنفخ«
»3«قصة مثل
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شجرة عمالقة لكنها عاقر!
مس���احة لل���راي 

امل الياسري

ء ح���رة  را ا

ينش�ط ما اطلق علي�ه اصطالحا يف االدبي�ات االعالمية بالطابور 
الخام�س يف وق�ت االزمات والح�روب الداخلية، االم�ر الذي يجب ان 
يبقي ذهن املواطن متيقظا لرصد تلك الش�ائعات لحماية الناس من 
خطر محدق بهم.هذا االمر اش�ار اليه رئي�س الوزراء حيدر العبادي 
يف اجتماع�ه االمن�ي االخري مع وزي�ر الدفاع خالد العبي�دي والقادة 
االمنيني ملناقش�ة االوضاع يف االنبار ورافقها من مالبسات، حيث اكد 
العديد من املس�ؤولني وش�هود عي�ان ان موجة الن�زوح التي حدثت 
مؤخ�را يف االنب�ار كان م�ن ابرز اس�بابها هو تداول الش�ائعات بني 
املواطنني وبش�كل رسيع حيث كانت الش�ائعات ارسع من القذائف 
واطالقات الرصاص ما س�اهم يف انتش�ار عدوى النزوح وترك املدن 
والق�رى والبيوت االنباري�ة فارغة تنتظر ق�دوم عصابات »داعش« 
االرهابي�ة، فض�ال عن ذلك فقد س�اهمت الترصيح�ات النارية التي 
انطلقت من بعض املس�ؤولني عرب وسائل االتصال املتعددة اىل انهيار 
الثق�ة وانعدامه�ا بني املواط�ن االنب�اري والقوى االمني�ة املتواجدة 
يف املحافظة.فق�د ادى تض�ارب الترصيحات وتناقضه�ا وتقاطعها 
مع السياس�ة العامة للدولة العراقية اىل اضع�اف الثقة بني املواطن 
االنباري والحكومة التي جاءت عىل اثر توافق وطني واجماع شعبي 
وكان االحرى بهؤالء السياس�يني ان يدعم�وا الحكومة يف اجراءاتها 
يف مواجه�ة عصابات االرهاب الوافدة من اكثر من 82 دولة من اجل 
تدم�ري الع�راق ارضا وحضارة وش�عبا، وم�ن ه�ذه املنطلقات فان 
مطلقي الش�ائعات واملعرقلني لخطوات الحكومة يف معارك التحرير، 
اليختلف�ون بيشء ع�ن االرهاب�ني والدواع�ش وانما يحقق�ون لهم 
اهدافهم باقل الخس�ائر ويسعون بشتى الوس�ائل اىل تدمري بالدهم 
النه�م رهنوا انفس�هم ألجندات خارجي�ة ووجدوا انفس�هم بعد ان 
تكش�فت االوض�اع انهم منبذون م�ن قواعده�م الجماهريية.اننا يف 
هذه االيام الصعبة من املواجهة الرشسة مع االرهاب العاملي نحتاج 
اىل وح�دة الصف والكلم�ة واملوقف يف دعم االنتص�ارات وتعزيزها يف 
مختلف مدن العراق، واىل عزل االصوات النش�از ومحاسبتها عىل كل 
الترصيحات الناري�ة التي تؤجج الفتنة الطائفية بني ابناء الش�عب 
الواحد الس�يما وان بعض القنوات الفضائي�ة املأجورة اخذت تظهر 
وتح�اور وتلتقي بش�خصيات ارهابية ومعروف�ة بدعمها لعصابات 
»داع�ش« من دون ان تضع اي اعتبار للمش�اعر الوطنية لالنس�ان 
العراق�ي، وه�و االم�ر الذي يش�كل اس�تهتارا بكل القي�م االخالقية 
والوطنية واملهنية من قبل تلك القنوات والتي البد ان تحاسب عىل هذا 
التحريضات والش�حن الطائفي الذي يفتت وحدة الشعب ويؤدي اىل 
انهي�ار البالد واذا لم يتم االصطفاف لتعرية هذا الخطاب التحرييض 
ومحاس�بة مروجيه ومطلقية فان النار تأكل االخرض واليابس ولن 
تبق�ي ش�يئا.فقد كانت اش�ارات رئيس الوزراء واضح�ة يف اهدافها 
ملواجهة حرب الشائعات ونبذ الخطاب املحرض عىل الفتنة الطائفية 
الس�يما ذلك الخط�اب الذي يرتدد يف االزمات عىل ألس�نة سياس�يي 
الصدفة ممن تصدروا املش�هد السيايس بعد ان اعتاشوا عىل االزمات 

واشعال نار الفتن بني ابناء الشعب الواحد.

محمد جبير

حادث�ة النحات اإليط�ايل مايكل أنجلو أدهش�تني، حيث 
قرأت عنه اآلتي: عندما أنهى من نحت تمثاله، الذي أس�ماه 
)م�وىس(، وأس�تغرق وقت�اً طوي�اًل يف عمل�ه، وفج�أة وجه 
معوله للتمث�ال، ورصخ بوجهه أنطق!، ولكن لألس�ف بقي 
ه�ذا التمثال العظيم حجرياً ولم ينط�ق، ألن العمل ال يعرف 
اإلكتم�ال والكم�ال، حينها خاطب نفس�ه قائ�اًل: ما قيمة 
ش�جرة عمالق�ة كث�رية األوراق واألغص�ان، لكنه�ا عاقر ال 

تثمر!.
يف عال�م مثق�ل بالهم�وم واملخ�اوف والنزاع�ات، حي�ث 
مش�اهد املوت الجماعي، والنزوح والفقر والفساد، لواقع ال 
يلي�ق به الكالم، فإن أهم قاعدة للفش�ل إرضاء كل النفوس 
األمارة بالسوء، ولكن الذي يستوجب الحديث عنه، هو رفع 
مس�توى الفكر والضمري، والخط�اب املعتدل البناء، بدالً من 
رفع األصوات املليئة بالحجيج والضجيج، فعند ذاك نستحق 
رضورات العي�ش والخبز، وه�ذه بالفعل قواع�د النجاح يف 

عراقنا الجديد. 
الحكومة الس�ابقة كانت عمالقة بعددها وعدتها، لكنها 
إم�رأة عاقر، فبالرغم م�ن القرارات والقوان�ني، التي أعلنت 
ورشع�ت، بيد أنها ل�م تجد لها مكاناً يف واق�ع حياتنا، حيث 
إمت�ألت ظلم�اً وج�وراً وعدوان�اً، وألن مس�احة صغرية من 
الحري�ة والحضارة، لن تنترصع�ىل فضائيات الهمجية التي 
ال حدود لرشها، وعىل العم�وم فالحضارة الحقيقية مهددة 
دائم�اً بالعنف واملك�ر والخديعة، عىل أن الح�ق هو املنترص 

حتماً.
الفاس�دون يف الع�راق أكث�ر م�ن أن نس�ميهم، ولكنه�م 
يش�كلون ثق�اًل ع�ىل الحكومة والش�عب عىل الس�واء، فهم 
يتبجح�ون بفش�لهم، وكأنهم ش�يوخ قريش عندم�ا قرروا 
الح�رب، عىل النب�ي الكريم محم�د )عليه الص�الة وعىل أله 
الس�الم( قائلني: )يش�هد ربنا ال نرجع حتى نرد بدر، فنقيم 
عليه ثالثاً ونطعم الطعام، وتس�مع بن�ا العرب( ولم يعلموا 
بأنهم ع�ىل موعد مع الهزيمة، فقد أطيحت برؤوس�هم رش 
طيحة.ب�ني مناقب الغ�رب ومثالب العرب، ل�ن تجد فرقاً يف 
العمل املتطرف، ألن النحات اإليطايل أراد أن يستنطق تمثاله، 
املصنوع من الحجر، فرجع أسفاً غضباناً، يف حني أن شيوخ 
قري�ش أخذتهم الع�زة باإلثم، ف�أرادوا القض�اء عىل النطق 
بالش�هادتني، مضافاً اليها والية عيل )عليه السالم(، عىل أن 
املفس�دين يف الحكومة، لم ولن يستطيعوا إستنطاق الحجر 

والبرش، ألنهم كاألنعام بل هم أضل سب.

حوبة حرب الطابور اخلامس
العراق تطلع 

بالعال�م كله

يش�عر حس�ني الالمي أن شارع 
الك�رادة خ�ارج ُيطاب�ق مواصف�ات 
يف  زاره�ا  الت�ي  العاملّي�ة  الش�وارع 
س�فراته املتك�ررة إىل أورب�ا وال�دول 
املتط�ّورة. ويقول الالمي أن »طريقة 
الش�كل الحضاري  ترميم�ه تراع�ي 
والرتاث�ي لبغداد، فهو حديث لكنه لم 
يغبن حّق بغداد الرتاثية، الس�يما من 
خ�الل األرضي�ة املريحة الت�ي نفذت 
الرشك�ة الت�ي عمل�ت يف الش�ارع«.

وق�د نف�ذت رشك�ة »ج�ر االعمار 
للمقاوالت املحدودة« بمتابعة متميزة 
م�ن مدير ع�ام بلدية الكرادة الس�يد 
جمال النعيمي عملية تطوير وتأهيل 
شارع الكرّادة خارج وسط العاصمة 
مواطن�ون  وب�دأ  بغ�داد،  العراقّي�ة 
عراقي�ون يطالب�ون بإدخال الرشكة 
إىل مناطقه�م م�ن أج�ل تطويره�ا 
وتأهليها، وخاّصة يف مجال األرصفة 
األنيق�ة، والذي حّقق�ت فيه الرشكة 

نجاح�اً الفتاً، ع�رب مراعاتها للجانب 
العم�يل والجم�ايل يف إع�ادة تأهيل�ه 
وفق�اً للط�رق واملواصف�ات العاملّية. 
أن  اآلن،  للعي�ان  واضح�اً  ويب�دو 
ش�ارع الكرادة خارج ُيعد من أفضل 
الش�وارع العراقّي�ة، نتيج�ة للجه�د 
ال�ذي بذلت�ه رشك�ة »ج�ر االعمار 
للمقاوالت املحدودة« يف إعادة الحياة 
الخدمي�ة للش�ارع، وه�و اآلن، ُيع�د 
من الش�وارع املريحة للسري والعمل، 

فض�اًل عن انتظ�ار ال�رّكاب لباصات 
النقل، وال�ذي جعلته مريح�اً وأنيقاً 
وعرصّياً، ه�ذا باإلضافة إىل تصاميم 
املقاعد املريحة، والتي راعت الش�كل 
العمران�ي لبغداد.باإلضاف�ة إىل ذلك، 
ف�إن الرشكة راع�ت مقاع�د انتظار 
املركبات ومكبات النفايات الصغرية، 
ووزعته�ا ع�ىل طول الش�ارع، وهي 
تقريباً الوحي�دة التي ظلت محافظة 
عىل نفسها من التلف، بسبب جودتها 

التي تقاوم األج�واء العراقّية الحاّرة 
صيفاً والب�اردة ش�تاًء. وبالرغم من 
ازدحام شارع الكرادة خارج بمحالت 
بي�ع األدوات الكهربائية بالجملة، ما 
يعن�ي أنها تحّمل الكث�ري من األوزان 
ع�ىل األرصفة الجدي�دة، إال أن طاقة 
األرصفة بدت مقاومة لكل الظروف.

وقال الالمي، ال�ذي يعمل يف التجارة، 
أنه يج�ب أن »يتم اس�تغالل الرشكة 
املنف�ذة يف مناطق بغداد كونها قامت 

بعم�ل يخل�و م�ن الفس�اد، ونفذت 
األعم�ال برعة قياس�ية، وس�لمت 
الجم�ال«،  غاي�ة  يف  وه�و  الش�ارع 
الفت�ًا إىل أن »األه�م م�ن كل ذلك هو 
مقاوم�ة الش�ارع ل�كل الظ�روف«. 
ويف اللي�ل، عندما تنث�ال اإلضاءة عىل 
أرصفة الشارع، يزداد الشارع جماالً 
وأناقة، خاّصة مع األلوان التي زينت 
األرصف�ة، ونعوم�ة الرصي�ف الت�ي 
تتيح للس�ائر راح�ة تاّم�ة. وقبل أن 

تعيد الرشكة ترميم وتطوير الشارع، 
كان يمك�ن أن يع�د ش�ارع الك�رادة 
خ�ارج مهج�وراً، إذ كان م�ن النادر 
رؤية الس�ّكان يس�ريون في�ه، لكنه 
بعد الرتميم والتطوير صار يس�تقبل 
العائ�الت والش�ّبان م�ن أجل الس�ري 
فيه. الك�رادة خارج ش�ارع عرصي 
الرشك�ة  اس�تثمار  ويج�ب  وأني�ق، 
املنفذة إلدخالها إىل الشوارع العراقية 

التي تعامي إهماالً كبرياً.

أرصفته أنيقة ومقاومة لألجواء العراقية.. مقاعده مريحة وتراعي الذوق البغدادي

رشكة »جرس اإلعامر« تعيد إحياء شارع الكرادة خارج بعد أن كان مهجورًا

متابعة متميزة من مدير عام بلدية 
الكرادة السيد جمال النعيمي


