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      المستقبل العراقي / خاص

كش�فت مصادر نيابية بارزة, امس االثنين, 
النق�اب ع�ن اتفاق سياس�ي ما ي�زال في طور 
اإلع�داد والمناقش�ة يقض�ي بتش�كيل االقليم 
الس�ني واالس�تجابة لمطالب تل�ك المحافظات 
مقابل انسحاب المجاميع االرهابية في خطوة 

اليجاد مخرج لالزمة االمنية الراهنة.  
وتروج تلك المصادر له�ذا االتفاق من خالل 
التلوي�ح بع�زل »داع�ش« تمهي�داً لهزيمته في 
المنطقة الغربية عبر انسحاب  الفصائل السنية 

التي تقاتل الى جانبه وتوفر له المالذ االمن.
وقالت المصادر ان ل�«المس�تقبل العراقي« 
أن »االتف�اق يتضمن منح الس�نة العرب اإلقليم 
واالستجابة لمطلبهم هذا على ان يشمل األنبار 
اوال كنم�وذج تلح�ق ب�ه مناطق اخ�رى الحقا 
من المحافظات الس�نية مقابل انس�حاب  كافة 

األجنحة السنية التي تساند داعش حاليا وتقاتل 
الى جانبه«.

وبحس�ب المص�ادر, ف�ان »الق�وة الس�نية 
الت�ي تقاتل ال�ى جان�ب داعش تبل�غ قرابة ٣٣ 
الف مقاتل من أبناء العش�ائر الس�نية وعناصر 
النظام البعثي ومنتس�بي الق�وى األمنية فضالً 
عن ان قرابة ٦٠ بالمئة من النس�يج االجتماعي 
في الموصل واالنبار وصالح الدين كان واليزال 
بمثاب�ة حاضن لتل�ك الجماع�ة اإلرهابية وهو 
ما يش�كل عقبة امام تنظيف الم�دن وأخالءها 
م�ن الدواع�ش«. ويس�يطر تنظي�م »داع�ش« 
على مناطق واس�عة في صالح الدي�ن واالنبار 
ونينوى, وفيم�ا تواصل القوات االمنية تقدمها 
في معركة اس�تعادة االرض المغتصبة وتحقق 
انجازات كبيرة, تحاول بعض القوى السياسية 
الحص�ول عل�ى »المكاس�ب« عبر اس�تخدامها 

االرهاب ك�«ورقة ضغط«.

املساومة عىل العار
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ما هكذا يا دولة االمارات العربية اهلندية!
       التحليل السياسي /غانم عريبي

قررت »دول�ة االمارات العربية 
المتحدة« انهاء اقامات المواطنين 
العراقيين المقيمين على اراضيها 
في س�ابقة ل�م تقدم عليه�ا دولة 
عربي�ة م�ن قب�ل.. حت�ى  دول�ة 
الكوي�ت اعادت دخ�ول العراقيين 
بعد انتهاء الغزو وسمحت بإقامة 
العراقي فوق اراضيها بعد سقوط 

النظام الدكتاتوري السابق!.
االجراء االمارات�ي الغريب هذا 
يندرج ف�ي دائرة الع�داء الالمبرر 
الذي يكن�ه »المش�اريخ حفظهم 
الله« للعراق والعراقيين خصوصا 

شيعة العراق!..
ه�ذا  ان  االم�ر   ف�ي  الغري�ب 
االج�راء قوب�ل برد فعل ب�ارد من 
قبل االوس�اط الرس�مية العراقية 
خاص�ة وزارة الخارجية العراقية، 
حي�ث وقفت س�اكتة ول�م يصدر 
منه�ا رد فعل رس�مي للتعبير عن 
ازاء  العراق�ي  الرس�مي  الموق�ف 
انهاء إقامات المواطنين العراقيين 
المقيمين في االمارات وتلك قضية  

ثانية!.
ترى ما ال�ذي يدفع بالخارجية 
العراقية، قب�ل ان نحاكم الموقف 
االماراتي الرس�مي، الى السكوت 
عل�ى  االجراء ه�ذا، هل ه�و عدم 

الدراية بالحادث؟
اذا كان كذلك فهو كارثة محققة 
الع�راق  يك�ون  ان  اس�تبعد  وان�ا 
»غاف�ال« عم�ا يفع�ل االماراتيون 
بالعراقيي�ن ف�ي دب�ي.. ب�ل أميل 
الى فرضي�ة عدم المب�االة بإنهاء 

اقام�ات العراقيي�ن الذين 
غادر األع�م االغلب منهم 
بس�بب الظ�روف االمنية 
السياس�ية الملتبس�ة في 
البالد.. وعدم الالمباالة له 
الشخصي  بالمزاج  عالقة 
للذين على ايديهم يس�يل 
الموقف العراقي الرسمي 

مكتوبا!
ربم�ا يخش�ى البعض 
العراقية  الخارجي�ة  ف�ي 
االماراتي  باإلجراء  البوح 
والحدي�ث الوطن�ي عن�ه 
التي  اقامت�ه  خوفا عل�ى 
اس�تحصله���ا وال يه�م 
بع�د ذل�ك اذا م�ا اقدم�ت 
الغ�اء  عل�ى  االم�ارات 
اقام�ات آالف العراقيين.. 
فاألم�ر س�يان م�ن غير 
ان  والمقب�ول  المنطق�ي 
يم�ر االج�راء االمارات�ي 
ف�ي  العراقيي�ن  بح�ق 
االمارات م�ن دون اجراء 
عراق�ي مماث�ل.. وان لم 
تفعل الس�لطات العراقية 
ش�يئا ف�ي مواجه�ة هذا 
اإلج�راء فه�ي مقص�رة 
الوطنية  االع�راف  بحكم 
وزارة  وج�ود  وع�رف 
خارجي�ة  تمث�ل الع�راق 
وتمثل النظام السياس�ي 

الوطني!
لم اقرأ اي اشارة في الصحافة 
العراقية وال في اية وسيلة اعالمية 
تلفزيوني�ة او اذاعي�ة خب�ر الغاء 
اقام�ات العراقيين ف�ي االمارات.. 

ربم�ا ه�و التغاف�ل ع�ن معان�اة 
العراقيي�ن في الخارج بعد التغافل 

االكبر عن معاناتهم في الداخل!
م�ن  االالف  مئ�ات  ن�زوح  ان 
ابناء الشعب العراقي من الرمادي 

والموص�ل ومناط�ق متفرقة من 
الع�راق ف�ي ظ�ل الح�رب الحالية 
م�ع داعش وح�روب االقاليم التي 
ش�نت من قبل التوقي�ع االمريكي 
على اقام�ة االقاليم الغ�ى معاناة 

اعم�ال  ج�دول  ف�ي  العراقيي�ن  
لذا  العراق�ي  المس�ؤول والوزي�ر 
ال ف�رق في المحصل�ة العامة بين 
المواط�ن والمضي  الغ�اء اقام�ة 
بحروب داعش إلقام���ة االقاليم 

في العراق!
ه�ذه كارث�ة.. ألي�س 

كذلك؟
عل�ى وزارة الخارجية 
تتعام�ل  ان  العراقي�ة 
االمارات�ي  االج�راء  م�ع 
»الطائف�ي« بإجراء اش�د 
كي يفهم »الشيوخ« الذين 
»ف�وق  انفس�هم  ي�رون 
والعراقيين  الم���ري�خ« 
انه�م  »الس�راديب«  ف�ي 
ومس�رفون  مخطئ�ون 
ف�ي الت�ورط بالطائفي�ة 
النجس�ة وس�وف تنقلب 
الطاول�ة عل�ى التدبيرات 
االماراتية بحق العراقيين 
وتفضيلهم الهنود السيخ 
والباكستانيين المتوترين 
طائفيا م�ن خاليا داعش 
واب�ن الدن وس�يرون ان 
الطائفي�ة التي يتعاملون 
بها مع مواطنين عراقيين 
ل�وال الظ�روف الصعب�ة 
التي اضطرتهم لترك البلد 
لكان�وا اس�يادا وزعم�اء 
الصح�راء  ت��ل�ك  عل�ى 

المترامية »العكل«!
المعلومات اس�تقيتها 
من مواطن عراقي الغيت 
ان  دب�ي..  ف�ي  اقامت�ه 
الغ�اء تلك  الدولة ق�ررت 
خلفي�ة  عل�ى  االقام�ات 

االحداث اليمنية.
عل�ى  س�لمان  ص�ال  فكم�ا 
الحوثيي�ن ف�ي صنع�اء خليجي�ا 
يج�ب ان يص�ول خليف�ة ال�ذي ال 

يعرف ما يجري ف�ي »االمارات...
الس�يكية....« على ش�يعة العراق 

المقيمين في الدولة!
هذه دولة  سيرثها السيك ومن 
عليها وس�نرى بعد عش�رين سنة 
االماراتيين وهم يقودون طقوس 
الخلي�ج  س�احل  عل�ى  س�يكية 

وينعمون بأكالت الكاري.
اعود ثانية واسأل:

م�ا عالقة الح�رب الس�عودية 
على الشعب اليمني بإلغاء اقامات 

العراقيين في دبي؟ 
انه�ا الدولة الطائفي�ة الجديدة 
الهندي�ة  العربي�ة  االم�ارات  ف�ي 
الت�ي تأسس�ت على خلفي�ة ابعاد 
العراق الجديد عن دائرة المشاركة 
واالندم�اج.. وهو ن�وع من العزل 
»الطائف�ي« و«القوم�ي« يمارس 
على العراق كدولة وعلى العراقيين 
كش�عب! من الي�وم وصاعدا ليس 
من ح�ق »دولة االم�ارات العربية 
المتح�دة« ان تتحدث عن مواقفها 
للحكوم�ة  الداعم�ة  القومي�ة 
العراقي�ة وليس م�ن حقها القول 
انه�ا تق�ف ال�ى جان�ب الش�عب 
العراقي في مواجهة داعش وتدعم 
مش�روع المصالحة وأية حكومة 
عراقية  تتش�كل بعد كل انتخابات 
تش�ريعية.  ان الموق�ف االماراتي 
الغري�ب وغي�ر المس�تغرب ه�ذا 
دلي�ل واضح ان تل�ك الدولة تتزعم 
مشروعا تآمريا لمحاصرة العراق 
ف�ي اندماج�ه العرب�ي المفترض 
وتحاص�ر العراقيين لزي�ادة اعباء 
الدول�ة العراقية وقت�ل الناس بدم 

بارد!.

ما عالقة حرب السعودية على الشعب اليمني بإلغاء إقامات العراقيين في دبي؟

اخلارجية: العراق حيارب إرهابيني من 62 دولة عىل أرضه
     بغداد / المستقبل العراقي

قال وزير الخارجية إبراهيم الجعفري، 
أمس الثالثاء، ان العراق وافق على مساعدة 
ودعم بلدان العالم المختلفة ش�ريطة عدم 
التواجد العس�كري من أي دولة كانت على 

أرضه. 
المستش�ارين  وج�ود  إن  وق�ال 
العس�كريين في الميدان ال يمس بالسيادة 
العراقي�ة ألن وجودهم استش�اري وليس 
عس�كريا وبموافق�ة الحكوم�ة ومجلس 

النواب وفق الضوابط العراقية. 
جاء ذلك خالل لقاء الجعفري مع وزير 
الدف�اع اإليران�ي حس�ين دهق�ان والوفد 

المرافق له، حيث تم خالل اللقاء استعراض 
مجمل األوض�اع األمنية وتطورات الحرب 
الت�ي يخوضه�ا الع�راق وجه�ود ال�دول 
الداعمة له ض�د تنظيم )داعش( اإلرهابي، 
والعالقات بين العراق وإيران وسبل تعزيز 

آفاق التعاون المشترك.
وأض�اف أن »العراقيي�ن س�يتجاوزون 
التجرب�ة  الت�ي تواج�ه تق�دم  التحدي�ات 
الديمقراطية والعملية السياسية من خالل 
تضاف�ر جهود كاف�ة الوطنيي�ن من كافة 
الخلفي�ات الديني�ة والمذهبي�ة والقومية 
والسياس�ية الذي�ن يص�رون عل�ى حفظ 
وح�دة الص�ف الوطن�ي وبمس�اعدة دول 
العال�م الصديق�ة«. وأكد الجعف�ري عمق 

العالق�ات التاريخي�ة بين الع�راق وإيران، 
مش�يداً بالدعم والمس�اعدة ال�ذي تقدمه 
إي�ران للتجرب�ة ف�ي العراق ف�ي مواجهة 
الخطر المشترك المتمثل بعصابات داعش، 
وقال إن »العراق يخوض حرباً عالمية ضد 
إرهابيي�ن جاؤوا من أكثر من 62 دولة من 
أجل الحفاظ على وحدته وحماية المنطقة 

والعالم من خطر اإلرهاب«.
ب�دوره، أش�اد وزي�ر الدف�اع اإليراني 
بالتضحيات التي يقدمها الش�عب العراقي 
في حربه ضد داعش، مؤكدا استمرار دعم 
ومس�اندة بالده للع�راق ف�ي الحرب ضد 
اإلرهاب وتأكيد بالده على ضرورة تعزيز 
العالقات الثنائية في مختلف المجاالت. كما 

بحث وزير الداخلية العراقي محمد س�الم 
الغبان في بغداد م�ع وزير الدفاع اإليراني 
القضاي�ا األمني�ة ذات االهتمام المش�ترك 
وس�بل تعزيزها لما فيه مصلح�ة البلدين 
الجاريين. واستعرض الغبان- خالل لقائه 
م�ع وزير الدفاع اإليران�ي والوفد المرافق 
له – مجمل العمليات األمنية والعس�كرية 
التي تخوضها القوات العراقية ضد تنظيم 
)داع�ش( اإلرهابي.. مؤكدا ع�زم القوات 
العراقي�ة على تحرير كامل التراب الوطني 
من قبض�ة داعش. وجدد الوزي�ر اإليراني 
دعم ب�الده للحكومة العراقية واس�تعداد 
وزارة الدف�اع اإليرانية لدع�م قوات األمن 

العراقية لتمكينها من دحر داعش.

      بغداد / المستقبل العراقي

 قال الكولونيل، جيمس رييد، 
وه�و قائد بقوات دلت�ا األمريكية 
الخاص�ة، إن هن�اك العدي�د م�ن 
التحدي�ات التي تواج�ه عناصرنا 
عند الخ�روج في مهمات مثل تلك 
التي قتلت أبوس�ياف في س�وريا 
وف�ي قل�ب معق�ل ق�وي لتنظيم 
»داع�ش«. وأوض�ح ريي�س وهو 
االس�تخباراتية  الش�ؤون  محل�ل 
ل�دى CNN: »هناك ث�الث عناصر 
للغ�ارات التي تنفذه�ا قوات دلتا، 
وهي عنصر المفاجأة والس�رعة 
وردود الفعل، فعندما يصل هؤالء 
العناص�ر إل�ى الهدف ع�ن طريق 
المروحية فإن عنصر المفاجأة قد 
زال وعلي�ه فإن عليه�م االنخراط 
مع األهداف بأكبر س�رعة ممكنه 
عملي�ات  أي  وتجن�ب  لش�غلهم 
مضادة يتم التحضير لها.« وتابع 
قائ�ال: »التحدي�ات الهائل�ة خالل 
عملي�ات االش�تباك ال تقل أهمية، 
فعل�ى العناص�ر ومن�ذ هبوطهم 
إل�ى رجوعه�م إل�ى المروحي�ات 
االستمرار بإطالق النار واالشتباك 
ولك�ن لي�س بص�ورة عش�وائية 
فعل�ى العناص�ر تحدي�د مص�ادر 
النيران وال�رد عليها والتمييز بين 
المدنيين  المسلحة وبين  األهداف 
ويج�ب أن ال ننس�ى أن كل ذل�ك 
تتع�دى  ال  هائل�ة  بس�رعة  يت�م 
دقائ�ق على األغلب.« وحول القاء 
القب�ض عل�ى زوجة أبوس�ياف، 
قال ريي�د: »س�أوضح الموضوع 
ببس�اطة، زوجتي مث�ال تعلم كل 
ش�يء عن�ي، تعلم مع م�ن أخرج 
وم�ن أقابل ومع من أذهب لتناول 
الجعة ومع م�ن أنخرط باألعمال 
وغيرها العديد من األمور، وعليه 
نستطيع معرفة حجم المعلومات 

التي يمكن أن تعرفها.

»أم سياف« 
كنز معلومات »داعش« لدى 

»الدلتا« األمريكية

جملـس الـوزراء يوجـه بتكــريـم »الصـامـديـن« 
وانزال »أشد« العقوبات باملتخاذلني

حقوق اإلنسان: »داعش« أعدم 600 شخص باألنبار 
وحبس املدخنني ورجم النساء

      بغداد / المستقبل العراقي

وجه مجلس الوزراء، أمس 
الثالث�اء، بتكري�م المقاتلين 
اش�د  وإن�زال  الصامدي�ن 
العقوب�ات ب�«المتخاذلي�ن« 
ف�ي مدين�ة الرم�ادي مركز 
أكد  محافظ�ة األنب�ار، فيما 
إصرار الحكومة على تحرير 
آخر شبر من أرضالعراق من 

سيطرة تنظيم »داعش«.
وقال مكتب رئيس الوزراء 
حيدر العبادي في بيان تلقت 
نسخة  العراقي«  »المستقبل 
من�ه، إن »مجل�س ال�وزراء 
قرر بإجم�اع أعضائه تكريم 
صم�دوا  الذي�ن  المقاتلي�ن 
ف�ي وجه الهج�وم اإلرهابي 
العقوب�ات  اش�د  وإن�زال 
أدى  الذي�ن  بالمتخاذلي�ن 

موقفه�م إل�ى تداعي�ات في 
الرمادي«.

أكد  أن »المجلس  وأضاف 
عل�ى إص�رار الحكومة على 
تحرير آخر ش�بر م�ن ارض 
الع�راق الطاهرة م�ن براثن 

عصابات داعش اإلرهابية«.
األنبار  محافظة  وشهدت 
تطورات أمني�ة الفتة تمثلت 
عل�ى  »داع�ش«  بس�يطرة 

مدين�ة الرم�ادي، فيما أعدم 
التنظيم عش�رات األشخاص 
ف�ي المحافظة، األم�ر الذي 
أجبر آالف األسر على النزوح 
م�ن المدين�ة والتوج�ه نحو 
بغداد، وسط تصاعد الدعوات 
بض�رورة إرس�ال تعزي�زات 
مس�نودة  للمحافظة  أمني�ة 
بالحش�د الش�عبي م�ن أجل 

طرد التنظيم.

      بغداد / المستقبل العراقي

لحق�وق  العلي�ا  المفوضي�ة  أعلن�ت 
اإلنسان، أمس الثالثاء، أن تنظيم »داعش« 
أعدم أكثر من 600 شخص بذريعة »عصيان 
األوامر والوقوف مع القوات الحكومية«، 
مش�يرة ال�ى أن التنظيم عاق�ب المدخنين 
بالس�جن في »أقف�اص« موضوع�ة أمام 

الن�اس و«جل�د ورج�م« كل ام�رأة تظهر 
يدها. وقال عضو مجلس المفوضية فاضل 
الغ�راوي ف�ي مؤتم�ر صحفي ف�ي مبنى 
البرلم�ان، إن »المفوضية م�ا تزال تراقب 
بقلق اس�تمرار عصابات داع�ش بارتكاب 
جرائ�م إبادة وجرائم ضد اإلنس�انية بحق 
المدنيي�ن في محافظ�ة االنب�ار، وآخرها 
إعدام اكثر من 600 شخص بحجة عصيان 

األوامر والوقوف مع القوات الحكومية«، 
موضح�ا أن »عصاب�ات داع�ش االرهابية 
قامت بحصار المدنيين واتخاذهم كدروع 
ودف�ن  الممتل�كات  ومص�ادرة  بش�رية 
الكثيري�ن في مقاب�ر جماعي�ة والتهجير 
القس�ري آلالف األطف�ال والنس�اء وكبار 
الس�ن واختط�اف آخري�ن ف�ي الرم�ادي 

وتجنيدهم لتنفيذ عمليات إرهابية«.

      بغداد / المستقبل العراقي

قض�ت محكم�ة بلجيكي�ة أمس على س�بع 
نس�اء بأح�كام بالس�جن بتهم�ة دع�م تنظيم 
داعش ونش�ر المفاهيم المتشددة بين الشابات 
إلقناعه�ن بالتوج�ه إلى س�وريا لالنضمام إلى 

صفوف الجماعة والزواج من مقاتليها. 
وقال�ت المحكم�ة الواقعة ف�ي انتويرب إن 
أربع�ة م�ن النس�اء -وه�ن خم�س بلجيكيات 
وهولندية واحدة ومغربية واحدة- لم يحضرن 
الجلسة لسماع النطق بالحكم ويعتقد أنهن في 
س�وريا ضمن كتائب بتنظي�م داعش. وصدرت 

عل�ى األربع�ة عقوبات غيابية بالس�جن خمس 
سنوات لكل منهن. 

أما الالئي حضرن الجلسة فقد تمت إدانتهن 
بتهمة تسهيل مغادرة المجندات بتنظيم داعش 
وجمع أموال للمنظمات الساعية إلى بث األفكار 
المتشددة بين الفتيات. وصدرت ضدهن أحكام 

بالسجن تراوحت بين 20 إلى 30 شهرا.
رج�اًل   45 حوك�م  الماض�ي  ش�باط  وف�ي 
ينتمون لجماعة الشريعة من أجل بلجيك�����ا 
اإلسالمية المتشددة واتهموا باالنتماء لمنظمة 
إرهابي�ة. وحك�م عل�ى زعي�م ه�ذه الجماع�ة 

بالسجن 12 عاماً.

      بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل وزير الداخلي�ة محمد س�الم الغبان، أمس 
الثالث�اء، وزير الدف�اع االيراني اللواء الدكتور حس�ين 
دهقان�ي ووف�د رفي�ع المس�توى م�ن وزارة الدف�اع 
االيراني�ة. وناقش الغبان، وفق بيان لل�وزارة، عدد من 
القضاي�ا االمنية ذات االهتمام المش�ترك وبحث س�بل 

تعزيزها لما فيه مصلحة البلدين الجاريين.
االمني�ة  العملي�ات  مجم�ل  الغب�ان  واس�تعرض 
والعس�كرية التي تخوض غمارها القوات العراقية ضد 
عصاب�ات داع�ش االرهابية وع�زم هذه الق�وات على 
تحري�ر االراضي المغتصبة على كام�ل التراب الوطني. 
من جهت�ه اكد وزير الدفاع اإليران�ي الوزير دعم بالده 

الدف������اع  وزارة  واس�تعداد  العراقي�ة  للحكوم�ة 
االيراني�ة لدعم ق�وات االم���ن العراقي�ة لتمكينها من 

دحر عصابات داعش. 

بلـجـيـكـا تـديـن سـبـع نـسـاء بـتـهـمـة
 دعــم »داعــش«

وزير الدفاع اإليراين يؤكد للغبان دعم بالده للقوات العراقية

      بغداد / المستقبل العراقي

قال نائب رئيس المجلس العراقي 
العاصم�ة  ف�ي  محم�د  ش��يخ  آرام 
الش�رق  إن  )بودابس�ت(  الهنغاري�ة 
االوس�ط ل�ن يس�تقر اذا ل�م يتحقق 
االس�تقرار ف�ي العراق، مؤك�دا على 

ض�رورة اإلس�راع في تق�ديم الدعم 
الالزم للعراق وعلى الن�طاق الدولي.

وق�ال ف�ي مق�ابلة م���ع ق�ناة 
االقتص�اد  وصح�يف�ة   )RTL(
الهنغاريتين »بدون استقرار الع�راق 
الش��رق األوس��ط  ال يوج��د ف�ي 
الس��الم واالستقرار«.  وثمن موقف 

الحكومة الهنغارية لمساعدة الج�يش 
أن  العراق�ي والبيش�مركة، مضيف�ا 
الدع�م والمس�اعدات م�ن هنغاري�ا 
تع�بير واض�ح على التفه�م لحج�م 
الخ�ط�ر وتهدي�دات اإلرهابيين على 
أم�ن المنطقة والع�ال�م. وفي جانب 
آخ�ر من ح�ديث نائب رئيس المجلس 

الذي أش��ار ف�يه الى مج�موعة من 
المشاريع القانونية وإقرار ع�دد من 
القواني�ن من قبل البرلم�ان العراقي 
والذي أثر بشكل ايجابي على الع�ملية 
الس�ياس�ية والمصالحة الوطنية في 
العراق. كما تح�دث شيخ محمد ع�ن 
»ال�دور البطول�ي للج�ي�ش العراقي 

الش�عبي  والح�ش�د  والبيش��مركة 
وأبن�اء الع�ش�ائر ف�ي الح��رب ضد 
تنظيم داع��ش اإلرهابي موضحا أن 
»تق�دم داع�ش عل�ى األرض، ل�يس 
يق��وم  الح�قيق�ي وم�ا  بالحج��م 
به م�ن ح�م�الت دعائي�ة وإعالمية 
ضم�ن  ه��و  وح�ش�ية  وأس��اليب 

مخ�ط�ط الح�رب النف�سية«.
وق�ال »نح��ن على علم ت�ام بأن 
و  والبيش�مركة  العراقي�ة  الق�وات 
الح�ش�د الش�ع�بي وأبناء الع�شائر 
ينتصرون يوميا على ه�ذه المجاميع 
اإلرهابي�ة ويص��دوهم بك�ل ح�زم 

وش�جاعة«.

نائب رئيس الربملان: ال استقرار يف الرشق األوسط ما لـم يستقر العراق
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          بغداد / المستقبل العراقي

واف�ق البن�ك المركزي العراق�ي، أمس الثاث�اء، على إط�اق ترليون دين�ار للمصارف 
الخاصة لتمويل قروض المشاريع، مبينا انه تم اقرار تعليمات تنظيم عمل شركات ضمان 

القروض المصرفية.
وقال البنك في بيان له تلقت »المستقبل العراقي«، نسخة منه، إنه »قرر الموافقة خال 
اجتماع مجلس ادارة البنك المركزي على أطاق مبلغ )١( ترليون دينار للمصارف الخاصة 
لغ�رض تمويل ق�روض المش�اريع الصغي�رة والمتوس�طة للمواطنين واق�رار الضوابط 

الخاصة بها«.
وأض�اف البن�ك أنه ق�رر »ايضا اق�رار تعليمات تنظيم عمل ش�ركات ضم�ان القروض 
المصرفية«، مش�يراً إلى »مباش�رة الخبير االقتصادي ماجد محمد حسن الصوري كعضو 
بمجلس ادارة البنك المركزي العراقي ممثا عن المصارف الخاصة بعد حصول الموافقات 

االصولية بذلك«.

البنك املركزي يوافق عىل إطالق ترليون دينار إلقراض املواطنني

     المستقبل العراقي/ نهاد فالح

لم يحدد لغاي�ة اآلن موعد انطاق 
العملي�ة الكب�رى لتحري�ر االنبار من 
عصابات »داعش« رغم تحش�يد قوات 
عس�كرية كبيرة في قاع�دة الحبانية 
العس�كرية, وفيما يش�ير قي�ادي في 
الحشد الش�عبي الى انه قواته بحاجة 
ال�ى مزي�د م�ن الوق�ت لك�ي تخطط 
جيدا لحس�م المعركة باقل الخس�ائر, 
كش�فت مصادر مطلعة عن الشروط 
والضمانات التي طرحها قادة الحش�د 

مقابل دخول لانبار.    
وبحس�ب مص�ادر مطلع�ة, ف�ان 
»هنال�ك مخ�اوف كبي�رة ل�دى ق�ادة 
الحش�د الش�عبي مخ�اوف م�ن )فخ 
امريك�ي( ف�ي االنب�ار، عب�ر تصوير 
المقاومة االس�امية  دخول فصائ�ل 
الى المحافظة اجتياح ش�يعي لتأليب 
الرأي العام الدولي ضد هذه القوات«.

وقال المتحدث باسم هيئة الحشد 
الشعبي كريم النوري، إن »االستعدادات 
تتواصل لوضع خطة محكمة لتحرير 
األنب�ار«، ع�اداً أن »المعركة لن تكون 
س�هلة برغم أنها أقل تعقي�داً من تلك 
التي خاضتها قوات الحش�د الش�عبي 

في صاح الدين وديالى«.
وأض�اف الن�وري، أن »الهيئة هي 
من يخت�ار م�كان المعرك�ة وزمانها 
الوق�ت  بع�ض  تحت�اج  فإنه�ا  لذل�ك 
لدراس�ة الظ�روف كله�ا ك�ي تك�ون 
األمور محس�ومة لصالحها«، مشيراً 
إلى أن »التنسيق يتم حالياً بين القوات 
األمنية، وعش�ائر األنبار كون مجلس 

المحافظة خارج المعادلة«.
وأوض�ح المتحدث باس�م الحش�د 
الش�عبي، أن »الهيئ�ة تأخ�ذ باالعتبار 
إمكانية وجود مفخخات وانتحاريين 
داع�ش«،  تنظي�م  م�ن  وقناصي�ن 
مس�تدركاً بالق����ول »لك�ن ق�وات 
الحشد الش�عبي تمتلك تجربة وخبرة 
جيدة تمكنها م�ن مواجهة محاوالت 

داعش وأساليبه«.
في المقاب�ل, قالت مصادر مطلعة 
ل�«المس�تقبل العراق�ي«, ب�ان »قادة 
بتصوي�ت  طالب�وا  الش�عبي  الحش�د 
ف�ي  بالقت�ال  بتخويله�م  البرلم�ان 
االنبار دون قيد او ش�رط لضمان عدم 
تكرار س�يناريو تكريت المتمثل بسيل 
االتهام�ات لهذه القوات بع�د اقتحام 

المدينة وتحريرها من داعش«.
ولفت�ت المصادر ال�ى ان »من بين 
الضمان�ات الت�ي طال�ب بها الحش�د 
الش�عبي قبيل االنطاق بعملية تحرير  

االنب�ار ه�ي ع�دم مش�اركة الطيران 
المستش�ارين  واس�تبعاد  األميرك�ي 
االميركيين فضا عن اسكات االصوات 

النشاز التي تحاول تشويه صورته«.
ووجه رئيس ال�وزراء القائد العام 
العب�ادي،  المس�لحة حي�در  للق�وات 
األحد الماضي، هيئة الحش�د الشعبي 
والفصائل المجاهدة كافة، االستعداد 

لتحرير الرمادي من »داعش«.
مجل�س  رئي�س  ق�ال  ب�دوره, 
محافظ�ة االنبار صب�اح كرحوت، إن 
»القوات األمنية تس�يطر على مناطق 

الدواع�ش  يصله�ا  ل�م  إس�تراتيجية 
لغاي�ة اآلن في مدينة الرمادي«، مبينا 
والصوفي�ة  الس�جارية  »مناط�ق  أن 
والمناطق القريبة من منطقة الملعب، 
وه�ي تمث�ل 30بالمئ�ة من مس�احة 

مدينة الرمادي«.
»وص�ول  أن  كرح�وت،  وأض�اف 
طائع الحش�د الش�عبي الى محافظة 
تنظي�م  وهل�ع  خ�وف  أث�ار  االنب�ار 
»داع�ش«، مش�يرا ال�ى أن »التنظي�م 

أصبح مهزوما من الداخل«.
النوعي�ة  االس�تعدادات  وع�ن 

مكافح�ة  جه�از  للمعركة,كش�ف 
االره�اب عن تس�لمه أس�لحة جديدة 
س�تدخل المعرك�ة في عملي�ة تحرير 

مدينة الرمادي.
وق�ال المتح�دث باس�م مكافح�ة 
االره�اب صب�اح النعم�ان ان »قوات 
مكافحة االرهاب ستعتمد استراتيجية 
أمني�ة جديدة بأس�لوب فع�ل الصدمة 
داع�ش  عصاب�ات  عل�ى  والضرب�ة 

االرهابية في الرمادي«.
وأض�اف ان�ه »ت�م اع�ادة انفت�اح 
قوات النخبة التابع�ة لجهاز مكافحة 

االرهاب في مناط�ق اخرى بالرمادي 
وتم اع�ادة انتش�ارها بمناطق اخرى 
لتأمين طرق االم�داد ومنطلق لعملية 
تطهي�ر الرم�ادي التي س�تنطلق بعد 
اس�تكامل االس�تعدادات اللوجس�تية 

والبشرية«.
وأوضح النعمان ان »عملية تحرير 
الرمادي هي قريب�ة ولكن تحتاج الى 
اس�تعداد واس�تحضار واس�تراتيجية 
فكل منطقة لها خصوصية والرمادي 
تحت�اج الى خطط تختلف عن االماكن 
االخرى« مضيفا »فيم�ا يخص جهاز 

مكافحة االره�اب فالخطط موجودة 
وكذل�ك الدع�م واالس�ناد ف�ي قاعدة 
الحبانية سيتم ارس�الها الى المناطق 

المتواجدين فيها بالمدينة«.
م�ن جانب�ه, الم�ح قائ�د ش�رطة 
االنبار اللواء الرك�ن كاظم الفهداوي، 
الى ان منطقة حصيبة ستكون نقطة 
انط�اق لعملي�ات عس�كرية لتحرير 

جميع مدن االنبار.
»القي�ادات  إن  الفه�داوي  وق�ال 
االمني�ة تمس�ك قطاع�ات مدربة من 
الجيش والشرطة المحلية واالتحادية 
وجه�از مكافح�ة االره�اب ومقاتلي 
العش�ائر وخطوط ص�د متكاملة في 
منطقة حصيبة الش�رقية )7كم شرق 

الرمادي(«.
رئي�س  كش�ف  الفلوج�ة,  وف�ي 
المجل�س المحل�ي لناحي�ة العامري�ة 
ش�اكر العيساوي، بأن القوات االمنية 
اعلن�ت النفير العام على خلفية انهيار 

االمن في مدينة الرمادي.
وقال العيساوي إن »القوات االمنية 
وابناء العش�ائر ف�ي عامرية الفلوجة 
اعلنت النفير العام، على خلفية انهيار 
االمن ف�ي مدينة الرمادي ونية تنظيم 
»داع�ش« االرهابي مهاجم�ة الناحية 

من محاور مختلفة«.
واض�اف ان »الق�وات العس�كرية 
انتش�رت  العش�ائر  بأبن�اء  مس�نودة 
وبش�كل مكثف عن�د مداخل ومخارج 
المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة 
االتحادي�ة، ف�ي خط�وة ته�دف ال�ى 
دحر اي هجوم داعش�ي قد يس�تهدف 
محافظ�ة  إدارة  وكان�ت  الناحي�ة. 
االنب�ار أعلنت، الجمع�ة الماضية، عن 
سيطرة تنظيم )داعش( على المجمع 
الحكومي مدينة وسط الرمادي مركز 
محافظة األنبار، في حين أعلنت وزارة 
الداخلي�ة، ع�ن قي�ام الق�وات األمنية 
ب�«هجوم مضاد« السترجاع المناطق 
التي سيطر عليها تنظيم )داعش( في 

الرمادي بإسناد من طيران التحالف.

تخوفات من فخ أميركي.. وقادة الفصائل: المعركة أسهل من صالح الدين
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      بغداد/ المستقبل العراقي

يبدو ان العاقة المرتبكة بين اربيل 
وبغداد ستاخذ مساراً اخر من التعقيد, 
على خلفي�ة  تصريحات رئيس االقليم 
االخيرة بشان س�عيه لتوطيد العاقة 
م�ع اس�رائيل, في موقف اس�تفزازي 
يتناف�ى م�ع موق�ف العراق م�ن هذا 

الكيان.
ول�م تقتص�ر ب�وادر االزم�ة حول 
هذه التصريحات فحسب, وانما اخذت 
تتجذر بس�بب تحركات االكراد بش�ان 
اع�ان »الدول�ة الكردية« الت�ي كانت 
العنوان االبرز لزيارة بارزاني االخيرة 

لواشنطن.
ولعل العاقة الكردية- اإلس�رائيلة 
ليس  باالمر الجديد, لكنها ضلت طيلة 
الفت�رة الماضية في طور الس�رية, إال 
أن الغريب في االمر اخراجها للعلن في 
ه�ذا التوقي�ت- اي بالتزامن مع حراك 

اعان »الدولة الكردية«.
وينظ�ر ال�ى مغازلة الك�رد الى تل 
ابيب على انها الخطوة االولى للحصول 
على الدعم االمريكي, نتيجة للتاثيرها 
الكبير في السياسة االمريكية وقرارات 

الكونغرس والبيت االبيض.
العراق�ي«  ل�«المس�تقبل  وس�بق 
ان كش�فت بان واش�نطن ستدير ملف 

بع�د  الع�راق«  كردس�تان  »انفص�ال 
تن�ازالت قدمها بارزاني للبيت االبيض 
عل�ى ان تكون ف�ي »الدول�ة الكردية«  
قاع�دة عس�كرية امريكي�ة لتحجي�م 

الدور االيراني في المنطقة.
العبري�ة  الثاني�ة  القن�اة  ونقل�ت 
ع�ن بارزان�ي قول�ه, أنه »يطم�ح إلى 
إل�ى  إع�ادة العاق�ات م�ع إس�رائيل 
س�ابق عهده�ا، تماماً كم�ا كانت في 
الس�بعينيات والثمانيني�ات من القرن 
الماضي، حينم�ا كانت عاقات وثيقة 
بارزان�ي  الجانبي�ن«.كام  بي�ن  ج�داً 
ورد في س�ياق تقرير مصور عرضته 
»القن�اة االس�رائيلية« ع�ن األوض�اع 

االقلي�م،  ف�ي  واألمني�ة  السياس�ية 
وأظهر مراس�ليها يجول�ون مع قوات 
العس�كرية،  بآلياته�م  »البيش�مركة« 
ويعاين�ون مجري�ات القت�ال ومحاور 

المواجهات ضد تنظيم »داعش«.
كذل�ك أظه�ر التقرير االس�تضافة 
والحف�اوة التي اس�ُتقبل المراس�لون 
به�ا، بحض�ور رئي�س اإلقلي�م واب�ن 
أخيه س�يروان بارزاني، الذي وصفته 
القن�اة بأنه قائد قوات »البيش�مركة« 
والمش�رف عل�ى س�ير المع�ارك ضد 
»المتطرفي�ن« هناك. وفي موقف اخر 
مخيب لامال, اعتبر سيروان بارزاني 
اإلس�رائيليون ليس�وا أع�داًء وليس�وا 

أشخاصاً خطيرين.
وكذل�ك ش�دد عل�ى أن م�ن يطلق 
عل�ى إس�رائيل توصيف ع�دو، يهدف 
»إلى اإلبقاء على النزاع اإلسرائيلي �� 
الفلسطيني با حل، وهذا يمكنهم من 
الكذب على شعوبهم، فإسرائيل ليست 
المشكلة«. في الغضون, عقد مسعود 
البرزاني ونائبه كوس�رت رسول علي 
كردس�تان،  إقلي�م  برلم�ان  ورئي�س 
السياس�ية  األط�راف  م�ع  اجتماع�اً 
الكردية، تطرق إلى مس�ألة اس�تقال 
النفط، وزيارة  كردس�تان، ومش�كلة 
البرزان�ي األخي�رة للوالي�ات المتحدة 
األميركي�ة. وأكد البيان الرئاس�ي، أن 

لق�اءات بارزاني والوف�د المرافق مع 
الرئي�س ب�اراك أوباما ونائب�ه وكبار 
المس�ؤولين الحكوميي�ن، أفضت إلى 
الحصول على ضمانات سياسية في ما 
يتعلق بدعم األكراد وحق تقرير مصير. 
في س�ياق متصل، نقل وزي�ر اإلعمار 
واإلس�كان ف�ي حكوم�ة كردس�تان، 
درباز كوسرت، عن أوباما قوله خال 
لقائ�ه البرزاني، إنه »لن نقف في وجه 
تطلعاتكم، ولك�ن أولوياتنا في الوقت 

الحالي هزيمة داعش«.
كان  ال�ذي  كوس�رت،  وأوض�ح 
عض�واً في الوفد المرافق لبارزاني إلى 
واشنطن، أن »بارزاني أكد للمسؤولين 

يع�ودوا  ل�م  األك�راد  أن  األميركيي�ن 
ال�دول  أتب�اع  انتظ�ار  قادري�ن عل�ى 
المجاورة معهم سياس�ة جيدة أو ال«، 
مبين�اً أن بارزاني أبل�غ كاً من أوباما 
ونائبه جو بايدن، أن »الش�عب الكردي 
جدير بأن يقرر مصيره بنفس�ه، وأن 
مسألة االستقال ستجري سلمياً وعن 
طريق إجراء االستفتاء، وبالتفاهم مع 

الجهات ذات العاقة في بغداد«.
وأشار المس�ؤول الكردستاني إلى 
أن بايدن تحدث بطريقة أكثر شفافية، 
ناقاً على لس�انه قوله لبارزاني »بكل 
تأكي�د س�نرى الدول�ة الكردي�ة خال 

حياتي وحياتك«.

بــارزانــي يـغــازل اسـرائــيـل: لــسـتــم أعــداء
اإلقليم يستقبل إعالم »الصهاينة« على جبهات القتال

السفري السويدي يزور سجينا متهام باإلرهاب.. وخيشى الكشف عن »املدربني« لدواع أمنية
       بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن محافظ ذي قار يحي�ى محمد باقر 
الناصري، أمس الثاثاء، عن سعي المحافظة 
لاس�تفادة من تجربة السويد الديمقراطية، 
وفيما أش�ار إل�ى أهمية االس�تعانة بالتقنية 
الس�ويدية ف�ي تطوير النفط، رفض س�فير 
السويد في العراق الكشف عن مواقع مدربي 

باده العسكريين في العراق.
وقال يحي�ى محمد باق�ر الناصري خال 
مؤتم�ر صحفي مش�ترك عقده مع الس�فير 
الس�ويدي يورغ�ن لندس�تروم ف�ي دي�وان 
المحافظ�ة إن، إدارة المحافظ�ة بحثت »مع 
السفير السويدي في زيارته الثانية لمحافظة 

ذي ق�ار جمل�ة م�ن القضاي�ا ذات االهتمام 
المشترك والسيما دخول الشركات السويدية 
ال�ى المحافظ�ة واالس�تفادة م�ن الخب�رات 

والتقنيات السويدية المتطورة«.
واضاف الناصري أن »التجربة الس�ويدية 
ف�ي الحي�اة الديمقراطي�ة تجرب�ة ناجح�ة 
ويمكن االس�تفادة منها في ترسيخ التجربة 
العراقي�ة«، مش�يراً إل�ى أن »وجود الس�فير 
الس�ويدي وتعاون�ه م�ع حكوم�ة ذي ق�ار 
سيس�اعد في تحقي�ق القضاي�ا المطروحة 
ويعطي نتائج طيبة في اس�تقدام الش�ركات 

السويدية«.
وتاب�ع الناص�ري أن »المحافظة تس�عى 
لاس�تفادة من التقنية السويدية في تطوير 

الصناع�ة النفطية الس�يما ان ذي قار تمتلك 
راب�ع احتياط�ي نفطي ف�ي الع�راق«، الفتاً 
إل�ى أن »هن�اك اكث�ر م�ن ش�ركة س�ويدية 
تعمل ف�ي ذي قار من بينها ش�ركة )اي كيو 
س�بيس( االس�تثمارية التي حصل�ت مؤخراً 
عل�ى ترخي�ص إلنش�اء قري�ة س�كنية ف�ي 
منطق�ة المصطفاوي�ة«، مؤكداً ف�ي الوقت 
ذاته، »وجود تعاون بين الش�ركات العراقية 

والشركات السويدية في مجال االستثمار«.
من جانبه، قال الس�فير السويدي يورغن 
لندستروم خال المؤتمر، إن »مملكة السويد 
ارس�لت خبراء عس�كريين لتدريب القطعات 
والق�وات العراقية العس�كرية وهم يعملون 
حالي�اً ف�ي الع�راق وال يمكن االفص�اح عن 

مواقع انتشارهم«، مؤكداً انه »بحث مع ادارة 
ذي ق�ار الدعم الس�ويدي في مج�ال تطوير 
القدرات والخبرات العسكرية العراقية وعمل 
الشركات السويدية وامكانية دخولها للعمل 
في المحافظة«. واشار لندستروم الى »عمق 
العاقات السياس�ية واالقتصادية والتجارية 
بين الع�راق ومملكة الس�ويد وهذا يتجس�د 
بالتعاون المشترك في المجاالت كافة وكذلك 
بوج�ود الصناعات الس�ويدية المرموقة في 
العراق عبر منتجات شركات سكانيا وفولفو 
واريكسون وتكنولوجيا الشركات السويدية 
االخ�رى«، مبين�اً ان »ع�دداً م�ن الش�ركات 
الس�ويدية تعمل حالياً ف�ي محافظة البصرة 
ومناطق اخرى من العراق وهي حريصة على 

ان يتطور عملها ليشمل محافظات اخرى في 
العراق«.

وقد زار السفير السويدي سجيناً سويدياً 
محكوماً باإلعدام بتهمة اإلرهاب في س�جن 
ان  الس�ويدي  الس�فير  الناصرية.واوض�ح 
»لقاءه بإدارة محافظة ذي قار تناول قضايا 
ع�دة تخ�ص الس�ويد والع�راق ومحافظ�ة 
ذي ق�ار م�ن بينها نق�ل الخب�رات والقدرات 
ومج�االت التعاون المش�ترك ف�ي المجاالت 
السياس�ية واالقتصادية والتجارية وتطوير 
عم�ل منظم�ات المجتمع المدن�ي والتجربة 
الديمقراطية« موضحاً ان�ه »رغم المعوقات 
االمنية والمالي�ة التي حصلت خال المرحلة 
الماضي�ة، لك�ن هن�اك بع�ض االنج�از بين 

زيارت�ّي االول�ى والثانية لمحافظ�ة ذي قار، 
فهناك عمل في مجال االنشاءات واالستثمار 

والصحة«.
الس�ويدية  العراقي�ة  العاق�ات  وتش�هد 
تقدماً ملموس�اً منذ العام 2003 حيث اعادت 
السويد تعيين سفير لها في العراق، فضاً عن 
محاولته�ا دخول الس�وق العراقية خصوصاً 
ف�ي توري�د المع�دات الثقيل�ة كالش�احنات 
وآليات البناء للعراق، وشهدت المدة الماضية 
زيارات متع�ددة آخرها كان لوزير الخارجية 
الس�ويدي الى بغداد واربيل، وتضم الس�ويد 
أكب�ر جالي�ة عراقي�ة ف�ي أورب�ا وكانت قد 
استقبلت خال س�نوات الحصار على العراق 

اآلالف منهم.

زار الناصرية لبحث تطوير النفط ونقل التجربة الديمقراطية
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بن كاس�بيت، فإّنها تعتقد أّن 
تل أبيب تقوم بتنسيق خطواتها 
م�ع الري�اض، الفت�ًة إل�ى أّن�ه 
لي�س صدف�ة أّن اإلس�رائيليين 
يرفض�ون الدخول في حوار مع 
األمريكيين، وفي المقابل يقوم 
مل�ك الس�عودية بعملي�ة علنية 
محرج�ة ويق�ول “ال” للرئي�س 

األمريكي.
ونق�ل كاس�بيت ع�ن مصدر 
رفي�ع  أوروب�ّي  دبلوماس�ّي 
المستوى قوله إّن إسرائيل تعمل 
ضّد االتفاق الن�ووّي مع إيران، 
عل�ى جمي�ع الس�احات، وليس 
الكونغرس األمريكي،  فقط في 
وإنًما في الخليج أيضاً، ُمش�يراً 
اإلس�رائيلية  المس�يرة  أن  إل�ى 
الس�عودية،  المس�يرة  تدع�م 

وبالعكس، على حّد تعبيره.
إس�رائيل  إن  قائ�ًا  وأردف 
تعي�ش ذروة حرب دبلوماس�ّية 
عالمّية، س�رّية في ج�زء منها، 
ض�ّد أمريكا، ف�ي ه�ذه الحرب 
إس�رائيل بالذات هي م�ن تقود 
أو إْن شئت هي الكبرى، بحسب 

الدبلوماسّي األوروبّي عينه.
أّما المحف�ل األمريكّي، الذي 
وصف�ه الصحافي اإلس�رائيلّي، 
بأّن�ه مطل�ع عل�ى األم�ور ف�ي 
تّدخ�ل  إّن  فق�ال  واش�نطن، 
نتنياهو في السياسة األمريكّية 

الداخلّية، والخط�اب الذي ألقاه 
الكونغ�رس  مجلس�ي  أم�ام 
ف�ي مواجه�ة ال س�ابق لها مع 
الرئي�س، كل ذل�ك حص�ًرا كان 
ل�ه جدوى لمعس�كر أوبام�ا، إْذ 
وح�دوا األقلي�ة الديمقراطي�ة، 
وتاب�ع المحف�ل عينه قائ�ًا أّنه 
بس�بب ذلك فم�ا بق�ي نتنياهو 
ُيح�اول  أْن  ه�و  اآلن  ليفعل�ه 
االس�تفادة من الوض�ع لصالح 
تحقيق ما ُيمكن�ه من العقارات 
أم�ن  أج�ل  اإلس�تراتيجّية م�ن 
إس�رائيل القوم�ّي، وه�ذا يجب 
أن يق�وم ب�ه اآلن، يج�ب ضرب 
الحديد بينما هو س�اخن، ولكن 
نتنياه�و يتصرف مثل ش�خص 
يع�رف م�ا ال يع�رف اآلخرون، 

بحسب وصفه.
وكشف كاس�بيت النقاب عن 
أّن ش�خصيات أمنّية إس�رائيلّية 
رفيع�ة المس�توى ف�ي مج�ال 
قب�ل  ش�اركت  االس�تخبارات 
عدة ش�هور ف�ي )لعب�ة حرب( 
أقيمت في أح�د المراكز البحثّية 
تتخي�ل  بأمري�كا،  الكب�رى 
اللعب�ة س�يناريوهات مختلف�ة 
للمفاوضات بين القوى الكبرى 
عل�ى  التم�رن  ضم�ن  وإي�ران 
أس�اليب تحرك مختلفة، وحتى 
إمكاني�ة تدهور ش�ديد، وصواًل 
العس�كرية،  المواجه�ة  إل�ى 

الشخصيات اإلسرائيلية لم تلعب 
دوًرا ف�ي اللعب�ة ذاته�ا، ولك�ن 
عندما ُس�ئلت من قبله، رّدت: ال 
ُيمك�ن الذهاب إل�ى مفاوضات 
مصيرّي�ة من ه�ذا الن�وع دون 
عص�ا، الق�وى الكبرى وس�يما 
الوالي�ات المتحدة يلعبون فقط 
وتابع�ت  الج�زرة،  باس�تخدام 
الشخصيات قائلًة إّن واشنطن 
ذهب�ت إل�ى المفاوضات مع 
إي�ران كدولة راعي�ة وليس 
كدولة كبرى، بينما تتصرف 
إيران وكأنه�ا دولة عظمى 
غي�ر قلقة من انعكاس�ات 

أفعالها، حسبما ذكروا.
ونق�ل ع�ن المس�ؤول 
اإلس�رائيلّي قوله إّنه بعد 
كل جولة مفاوضات مع 
إي�ران، ع�اد األمريكيون 
إل�ى باده�م وش�رعوا 
بمجه�ود يائ�س للمزيد 
من الليونة في موقفهم، 
وفك�روا بحلول خاقة، 
فتنازل�وا هن�ا وهن�اك، 
إيج�اد قط�ع  وحاول�وا 
لُيقّدموها  أخ�رى  حلوى 
تفعل�ه  وم�ا  لإليرانيي�ن، 
إي�ران بع�د كل جول�ة م�ن 
المباحثات؟ ال ش�يء، يعودون 
إلى بادهم وال يقومون بش�يء 
وال يتزحزح�ون ع�ن موقفه�م 
وليس�وا قلقين. وتابع: ال ُيمكن 
إدارة المفاوضات بهذه الطريقة، 
الحقيقة األبرز هي أّن اإليرانيين 
العسكري في  علّقوا برنامجهم 
العام 2003 عندما اجتاح الجنود 
الع�راق، ال يح�ث  األمريكي�ون 
أح�د الوالي�ات األمريكي�ة على 
اجتياح أي مكان، ولكن ال ش�ك 
أّن إي�ران تحترم الق�وة وتفهم 
القوة، والحقيقة أنهم يفهمون 
ومقتنع�ون ومتأك�دون أّن�ه ال 
ني�ة ألمريكا باس�تخدام الخيار 
العس�كري، وأال مخ�رج أمامها 
سوى إنجاز االتفاق، وهذا األمر 

يسير لصالح إيران. 
وتاب�ع الصحاف�ي، نقاً عن 

المص�ادر ف�ي كلٍّ من ت�ل أبيب 
وواشنطن، قائاً إّنه بين الجانب 
اإلسرائيلّي السعودّي من جهٍة، 
وبي�ن األمريكيي�ن توج�د اآلن 
هاوي�ة عميق�ًة ج�ًدا وال يمكن 
جس�رها تقريًب�ا، األمريكي�ون 
متمس�كون بموقفه�م: ال بديل 
عن االتف�اق م�ع إي�ران حالًيا، 
هذا هو الوض�ع القائم يجب أْن 
ُيحق�ق أقصى مزاي�اه وخفض 
عيوب�ه ق�در اإلم�كان، في حال 
أنجز االتفاق س�يصدقه الرئيس 

في الكونغرس.
ونقل ع�ن مصدر إس�رائيلّي 
موث�وق قوله إّنه لدى إس�رائيل 
إنجازات  لتحقيق  إمكانية  اليوم 
كبي�رة ج�ًدا ف�ي كل م�ا يتعلّق 
بأمنه�ا القومي، وس�يكون من 
الممك�ن القي�ام بح�وار ح�ول 
اليوم ال�ذي يلي االتف�اق، وعن 
مساعدة أمنّية وعسكرّية، وعن 
أس�اليب ال�رد لح�االت اختراق 
االتفاق من قبل إيران، وعن الرد 
اإلسرائيلّي، وعن شروط تشديد 
العقوب�ات م�ن قبل واش�نطن، 
وع�ن سياس�ة مش�تركة والرّد 
على اس�تمرار استفزازات إيران 
الش�رق األوس�ط عموًما،  ف�ي 
وفي الدول المحيطة بإس�رائيل 

على وجه الخصوص.
أّن�ه  إل�ى  كاس�بيت  ولف�ت 
ف�ي ه�ذه الفترة بال�ذات، يقوم 
نتنياه�و بالتحضي�ر لُمواجه�ة 
متنام�ي  سياس�ّي  تس�ونامي 
س�يحط عل�ى إس�رائيل، الفًت�ا 
إل�ى أّن أّول عامات�ه ق�د بدأت، 
حي�ث تلّقى رئيس ال�وزراء قبل 
أّي�ام معلومات ع�ن المآزق في 
واش�نطن حول تجديد المبادرة 
أْو  الق�وة،  بكام�ل  الس�لمية 
االكتف�اء بقرار مجل�س األمن، 
دون فرض الفيتو، ُمش�ّدًدا على 
أّن نتنياه�و س�يبذل كّل م�ا في 
وس�عه لكي يتنازل األمريكيين 
عّما س�ّماها بالعملية الس�لمّية 
م�ع الفلس�طينيين، عل�ى ح�ّد 

قوله.

إرسائيل والسعودية يف خندق واحد بمواجهة إيران

تكلمنا في مقالة س�ابقة عن رواس�ب 
المفردات التركي�ة التي تركها العثمانيون 
في لهجتنا الدارجة، وليس�ت هنالك لهجة 
واصطاح�ات  بمف�ردات  تحف�ل  عربي�ة 
مبتك�رة تدل عل�ى الظلم والقه�ر والعنف 
والم�وت،  واالغتي�ال  والقت�ل  والتعذي�ب 
مثلم�ا تحف�ل لهجتنا العراقي�ة. والعجيب 
باألم�ر أن لهجتن�ا تغتن�ي يوم�اً بعد يوم 
بالمزيد من المفردات والعبارات المبتكرة، 
فالعراق�ي وح�ده يفه�م معن�ى )صكاكة 
– َعاّس�ة – حواس�م – نكري�ة – دم�ج – 
طّك�وه بالدهن – طّكوه ب�وري – قفاصة 
– فضائيين – طروه أربع طرات – كّوموه 
– ش�الوه – إنثرم – الطايح رايح – مفخخ 

– شارب نفط( وال يخفى على أحد أن هذه 
المف�ردات ما ه�ي إالّ انعكاس لما عاش�ه 
الشعب العراقي، ويعيشه من رعب وخوف 
وقلق، كنتيج�ة منطقية لما زرعته أنظمة 
القم�ع الدم�وي، الت�ي توالت عل�ى حكم 
العراق منذ س�قوط الحكم الملكي ولغاية 
2003، ثم جاءت مرحلة الفوضى الخاّقة 
لتضي�ف إلى دفاتر القلق اليومي مجموعة 
هائل�ة من المفردات العجيبة، التي تتحفنا 

بها القريحة العراقية من وقت آلخر.
طّك�وه بالده�ن: وه�و تعبي�ر عراقي 
قدي�م يع�ود لحقب�ة الثمانين�ات، ويعني: 
تآمروا عليه، ولفقوا له أخطر التهم، حتى 

أوصلوه إلى حبل المشنقة. 

َص�ّكاك: الَصّكاك هو القات�ل المأجور، 
والَصّكاك في العربية الفصحى هو حافظ 
( فيعني: َضَرَب.  الصك�وك. أما الفعل )َصكَّ
�يوِف:  من قوله�م: اِْصِط�كاُك الَقْوِم ِبالسُّ
َض�َرَب  الرج�ان:  وأصَط�كَّ  َتضاُرُبُه�ْم. 
أحدهم�ا اآلخ�ر. لكنه�ا ص�ارت اليوم من 
مفردات االغتياالت والتصفيات الجسدية، 
التي ينفذها الَصّكاك�ة في المدن العراقية 

الفقيرة.
عاّس: الَعاّس )بفتح العين وتش�ديد 
الام( هو الواشي والنمام، والُعاس )بضم 
العين( هو الطع�ام، قولهم: ما أكلُت اليوَم 
ُعاس�ًا. َعلََس الرجل: أكل وشرب. أما في 
العراق فالعاّس هو الواشي والنّمام، الذي 

يتزلف لرجال الس�لطة عن طريق النميمة 
والوشاية، والكلمة قريبة من )الَعّساس(، 
ال�ذي يكلف�ه الس�لطان الجائ�ر بمراقب�ة 

الناس والتربص بهم.
الق�اف  ُتلف�ظ  )الن�گ��ري(:  النق�ري 
مثلما ُتلفظ الجيم المصرية. فالنقري: هو 
الحرام�ي الخفي�ف الحرك�ة، واللص الذي 
تخصص بسرقة المال العام. يقولون: َنَقَر 
الطائر الَحبَّ�ة التقطها. نقره�ا نقراً. وقد 
اس�تعار العراقيون هذه المف�ردة للتعبير 
عن مه�ارة الحرامي�ة الجدد، وس�رعتهم 

الفائقة في تنفيذ عمليات السرقة.
حواسم: حوسم - يحوسم - حوسمة، 
فهو من الحواسم. ظهر هذا المصطلح يوم 

أعلن صدام عن خوض معركته الخاس�رة 
بتدمي�ر  تس�ببت  الت�ي  الحواس�م(،  )أم 
العراق كله، وتس�ببت بموج�ة عارمة من 
النهب والس�لب، فأطلق العراقيون تسمية 
الحواس�م عل�ى الُس�ّراق والمس�روقات. 
ث�م أصبح�ت المبان�ي العام�ة والخاص�ة 
هدف�ا للزاحفين نح�و المدن، فس�كنوها 
واستقروا فيها، ومنهم من ظل رافعاً راية 
الحواس�م حتى يومنا ه�ذا، وُيطلق عليهم 
)العوائل المحوس�مة(. ثم أخذ العراقيون 
يصف�ون كل متج�اوز على أراض�ي الغير 

بأنه )حواسم(.
ش�الوه: خطفوه، واقت�ادوه عنوة إلى 
م�كان مجه�ول. فالفع�ل )ش�ال( يعني: 

رف�ع. م�ن قوله�م: ش�ال الش�يء: رفعه 
وحمل�ه. وأحيان�ا تعن�ي: رح�ل وانتق�ل. 
قولهم: ش�الت األس�رة: انتقلت إلى مدينة 
أخ�رى. فكلم�ات )الرفع والحم�ل والنقل 
واالنتق�ال والترحيل( اجتمعت في لهجتنا 
بمفردة )شالوه( لتعبر عن جرائم اإلرهاب 

والخطف المسلح.
قّف�اص: القّفاص ف�ي لهجتنا المحلية 
ه�و النّص�اب، الذي يس�تغل طيب�ة الناس 
ف�ي  لكن�ه  )يقّفصه�م(.  ويس�تغفلهم 
الفصح�ى صانع األقفاص ال�ذي يصنعها 

من جريد النخل.
الله�م أكفن�ا ش�ر العاّس�ة والنكرية 

والقّفاصة والصّكاكة. اللهم آمين.

مفردات من دفاتر القلق
كاظم فنجان احلاممي

»داعش« هيدد أوروبا بإطالق »ساعة الصفر« يف روما

الكويت تطلب حتكياًم دوليًا لتجاوز السعودية عىل آبارها

  بغداد / المستقبل العراقي

نش�ر أنصار داع�ش التكفيري عل�ى موقع 
“تويتر” صورا تهدف إلى التأكيد على وجودهم 
ف�ي أوربا وانتظارهم “س�اعة صفر” مناس�بة 
لشن هجمات .  ونقل مركز “سايت” المتخصص 
في رصد نشاط التكفيريين في اإلنترنت، صورا 
التقطت على خلفية الكولوسيوم في روما وفي 
مناطق أخرى بالعاصمة اإليطالية، تظهر عليها 
الفت�ات كتب عليه�ا :”دول�ة اإلس�ام باقية... 
باقية . روم�ا”، “دولة الخافة في روما”، “في 
روما اآلن يتم الرصد وتحدي�د الهدف.. بانتظار 

س�اعة الصفر”.وتظه�ر بعض الصور ش�وارع 
في مياتو، بما ف�ي ذلك كاتدرائية المدينة. كما 
التقطت العديد من الصور على خلفية س�يارات 
تابع�ة للش�رطة.وبالتزامن م�ع نش�ر الصور، 
حذرت الحكومة الليبية من وجود تكفيريين في 
صفوف المهاجرين الذين ال ينقطع تدفقهم إلى 
أوربا على الرغم من تزايد حوادث غرق القوارب 
والتي أس�فرت خال األش�هر القليل�ة الماضية 
عن مصرع المئات. وكان وزير الثقافة واإلعام 
الليب�ي عمر القويري قد قال في تصريح لوكالة 
“أنس�ا” اإليطالية إن القوارب التي س�تصل إلى 
إيطاليا في غضون األسابيع القادمة ستقل ليس 

مهاجرين فقراء فحسب، بل و”دواعش” أيضا. 
ودع�ا الوزير إلى رفع الحظ�ر الدولي عن توريد 
األسلحة إلى ليبيا، مؤكدا أن الحكومة التي تتخذ 
من طبرق مقرا لها، تس�تطيع ش�راء األس�لحة 
والمع�دات الضروري�ة لضمان األم�ن في الباد 
ولوضع حد لتدفق المهاجرين الذين يس�تقلون 
قوارب من سواحل ليبيا في طريقهم إلى أوربا.

أما عبد الباسط هارون المستشار فى الحكومة 
الليبي�ة، فق�ال إن تنظيم “داع�ش” متورط في 
تهريب البش�ر إلى أوربا، إذ تبلغ عائدات نشاطه 
ه�ذا مايين ال�دوالرات، كم�ا أنه يس�تغل هذه 

الفرصة إلرسال عناصره إلى أوربا.

  بغداد / المستقبل العراقي

ف�ي  المس�ؤول  اللوغان�ي  جم�ال  ص�رح 
“مؤسس�ة البترول الكويتي�ة” للصحفيين بأن 
الكوي�ت تس�عى لتعويض حج�م اإلنت�اج الذي 
فق�د ج�راء توق�ف حقل�ي الخفج�ي والوف�رة 
المش�تركين م�ع الس�عودية عبر التوس�ع في 
حفر اآلبار لزيادة القدرة اإلنتاجية للوصول إلى 
مس�تويات ما قبل عملية التوقف .وأدى الخاف 
النفطي مع السعودية إلى إغاق هذين الحقلين 
الواقعين في المنطق�ة المحايدة، وكانا ينتجان 

أكثر م�ن 500 أل�ف برمي�ل يومي�ا كان البلدان 
يتقاسمانها بالتوازي.

وتجدر اإلش�ارة إلى أن إنت�اج الكويت حاليا 
يبل�غ 2.9 ملي�ون برمي�ل يوميا.وأغل�ق حق�ل 
الخفج�ي البحري ال�ذي ينتج 300 أل�ف برميل 
يوميا في تش�رين األول الماض�ي بقرار أحادي 
م�ن الس�عودية لدواع بيئي�ة، أما حق�ل الوفرة 
فأغلق األس�بوع الماضي بحي�ث توقف اإلنتاج 
ف�ي المنطقة المحايدة بالكامل.وأفادت مصادر 
صناعي�ة بأن الس�لطات الكويتية اس�تاءت من 
تجديد الس�عودية في عام 2009 اتفاقا لمدة 30 

عاما مع شركة شيفرون السعودية التي تتولى 
اإلنتاج م�ن حقل الوفرة من دون استش�ارتها.

ردا على ذلك ق�ررت الكويت االمتناع عن تجديد 
رخص إقامة موظفي الشركة النفطية.وأشارت 
صحيفة الجري�دة المحلية إلى أن الكويت طلبت 
تحكيما دوليا في الخاف مع الرياض.ويش�كل 
توق�ف اإلنت�اج ضرب�ة كبي�رة للكوي�ت التي ال 
تمل�ك قدرة إنتاج إضافية، عل�ى عكس جارتها.

ويأتي توقف اإلنتاج في المنطقة المحايدة فيما 
تشهد السوق الدولية إفراطا في اإلنتاج أدى إلى 

تراجع كبير في األسعار.

واشنطن ال تريد نفط السعودية!
  بغداد / المستقبل العراقي

تراجع�ت ص�ادرات النف�ط الس�عودي إلى 
الواليات المتحدة ألدنى مستوى لها منذ األزمة 
المالية، وهو م�ا يعكس أثر طفرة إنتاج النفط 
الصخري الكندي. واشترت الواليات المتحدة في 
المتوسط أقل من مليون برميل يومًيا من الخام 
السعودي خال العام الماضي، وفًقا لما تظهره 
البيانات الحكومية األمريكية.وتحاول المملكة 
تعويض خس�اراتها في الس�وق األمريكية من 
خال تس�ريع تمحورها في تجاه آسيا، وباتت 
الصين تتنافس مع الواليات المتحدة باعتبارها 
واحدة من أكبر مشتري الخام السعودي. ولكن 
أي ضع�ف في العاق�ات االقتصادية التي تعزز 
الروابط الس�عودية األمريكية سوف يبقى أمًرا 
مثيًرا للقل�ق في الرياض، وخاص�ًة في الوقت 
ال�ذي تمر في�ه المملك�ة بتح�والت كبيرة في 
السلطة.وقال جيس�ون بوردوف، وهو المدير 
المؤس�س لمركز جامع�ة كولومبيا لسياس�ة 
الطاقة العالمية “يش�ير س�لوك المملكة خال 
العام الماضي إلى أنها أدركت أن سوق الواليات 
المتح�دة عل�ى وش�ك االنخفاض، وأن ش�رق 
الس�ويس كان هو س�وقها النام�ي“. وأضاف 
“لكن هناك حدود لهذه الرؤية؛ حيث إن المملكة 
تريد أن تكون متنوعة، وهي تحتاج إلى التواجد 
في الواليات المتحدة ألس�باب جيوسياسية”.

وكان�ت آخر مرة وصلت فيها ص�ادرات النفط 
الخ�ام الس�عودية إل�ى الوالي�ات المتحدة في 
المتوس�ط إل�ى ما هو أق�ل من ملي�ون برميل 
يوميًّا لفترة طويلة هي عام 2009، عندما أدت 
األزم�ة المالية إلى انخفاض الطلب على النفط 
الخ�ام. وقد انخفض�ت الصادرات إل�ى أقل من 
هذا المس�توى في أش�هر معينة أيًض�ا، ولكن 
ليس لفت�رات طويلة.وحدثت التجربة الوحيدة 
المماثلة في الذاكرة الحديثة خال الثمانينيات، 
عندم�ا خفض�ت المملكة إنتاجه�ا النفطي في 
محاولة فاشلة لدعم األسعار. وفي عام 2013، 
اس�توردت الوالي�ات المتح�دة في المتوس�ط 
أكث�ر من 1.5 ملي�ون برمي�ل يومًيا.وفي حين 
أن الزي�ادة الحادة في إنتاج النفط في الواليات 
المتح�دة قد أخ�ذت بالفع�ل م�كان الكثير من 
النفط الخام الذي اعتادت الباد على اس�تيراده 
من غ�رب إفريقيا، إال إن ارتف�اع الواردات من 
كندا قد تكون هي الق�وة الدافعة األخرى وراء 
اس�تيراد نفط أقل من الش�رق األوسط. ويصل 
الوالي�ات  إل�ى  الكندي�ة  متوس�ط الص�ادرات 
المتحدة اآلن إلى أكثر من 3 مايين برميل يوميًّا، 
أي بزي�ادة قدرها مليون برميل تقريًبا منذ عام 
2011. والت�زال المملك�ة العربي�ة الس�عودية 
ثاني أكبر مصدر للنف�ط للواليات المتحدة بعد 
كن�دا، وتمتلك حصًصا ف�ي المصافي ومصانع 
البتروكيماوي�ات ف�ي الباد.وكان�ت صادرات 

النفط إلى الوالي�ات المتحدة هذا العام أقل من 
ثلث ما اس�توردته أمريكا خال الفترة نفس�ها 
من العام الماض�ي، وانخفضت هذه الصادرات 
بحوال�ي 400 ألف برميل منذ عام 2012. ولكن 
الص�ادرات تع�ززت من�ذ أواخر م�ارس، وفًقا 
لبيانات الحكومة األمريكية، وهو ما يشير إلى 
أن المملك�ة ق�د ال تكون مس�تعدة للتخلي عن 
حصته�ا ف�ي الس�وق األمريكية.ويلعب النفط 
دوًرا كبي�ًرا في تاريخ العاق�ات بين الدولتين، 
وبعد س�ت س�نوات فقط من تش�كل المملكة 
العربي�ة الس�عودية ف�ي ع�ام 1932، أخرجت 
ستاندارد أويل أوف كاليفورنيا الذهب األسود؛ 
ما أدى إل�ى تحوي�ل المملك�ة الصحراوية إلى 
العب رئي�س على الس�احة العالمي�ة. واليوم؛ 
تض�خ المجموع�ة النفطية المملوك�ة من قبل 
الدولة، أرامكو، -تقريًبا- واحًدا من كل تس�عة 
براميل نفط مس�تهلكة عل�ى الصعيد العالمي.

وتس�وق المملك�ة العربي�ة الس�عودية حالًي�ا 
نفطها بقوة إلى آس�يا، بع�د أن فقدت حصتها 
في الس�وق لصالح إيران والع�راق. وقال وزير 
النف�ط المخض�رم، علي النعيم�ي، خال رحلة 
إلى بكين في أبريل/نيس�ان: إن المملكة ترسل 
اآلن أكث�ر من مليون برمي�ل يوميًّا إلى الصين. 
وأض�اف: “اليزال الطلب اآلس�يوي على النفط 
قويًّ�ا، ونحن على اس�تعداد لتوري�د كل ما هو 

مطلوب“.

  بغداد / المستقبل العراقي

هل هناك عالقة بين مقاطعة العاهل 
السعودي مؤتمر »كامب ديفيد« األخير 

مع زعماء دول الخليج وبين العالقات 
المتردية بين تنتنياهو والرئيس األمريكي 
أوباما؟ بحسب مصادر دبلوماسية رفيعة 

المستوى، قال الصحافي اإلسرائيلي 
المخضرم



   العدد )970(  االربعاء 20  آيار  2015عربية ودولية5
www.almustakbalpaper.net

افغانستان: سجن 11 رشطيًا لتقاعسهم 
يف الدفاع عن »فرخنده«

          امل�ستقبل العراقي / وكاالت

عوقب 11 من رج�ال الرشطة األفغان 
بالس�جن ملدة سنة واحدة لتقاعس�هم 
ع�ن حماي�ة ام�رأة قتل�ت ع�ى أيدي 
الحش�ود يف العاصم�ة كابول يف ش�هر 

آذار املايض.
وكان�ت االم�رأة واسمه�ا فرخنده قد 
قتلت رضبا بعد أن اتهمت جزافا بحرق 
نسخة من القرآن رغم أن الشهود نفوا 

ذلك.
وك�ان القضاء األفغاني ق�د حكم عى 
4 أش�خاص باالعدام يف نفس القضية 

يف وقت سابق م�ن الشهر الحايل، فيما 
سجن 8 آخرون.

وأدت الحادث�ة إىل ان�دالع احتجاج�ات 
واسع�ة النط�اق يف افغانس�تان ع�ى 
به�ا  تعام�ل  الت�ي  الس�يئة  املعامل�ة 

النساء.
وأخلت املحكمة ي�وم الثالثاء ساحة 8 

رجال رشطة آخرين.
وكان�ت فرخن�ده ق�د دخل�ت يف جدال 
م�ع بائ�ع تعاوي�ذ يف م�زار ش�اه دو 
ببي�ع  لقيام�ه  وانتقدت�ه  ش�امشايرا 
بضاعته للنس�وة الزائرات. ويقع املزار 
عى مسافة قريبة من القرص الرئايس 

وسوق العاصمة الرئييس.
وك�ان بائع التعاويذ م�ن ضمن قائمة 

الذين صدرت بحقهم أحكام اعدام.
وكان بائع التعاويذ ق�د اتهم فرخنده 
علنا بحرق نس�خة من القرآن، وعندما 
سمع�ت الجموع ه�ذا االتهام هاجموا 

فرخنده وقتلوها.
واعرتف بعض من الذين شاركوا يف قتل 
فرخن�ده امام املحكم�ة بأنهم صدقوا 

كالم بائع التعاويذ.
يف  أج�ري  رسم�ي  تحقي�ق  وتوص�ل 
القضية اىل أن�ه ال يوجد دليل عى قيام 

فرخنده بحرق القرآن.

مجلس القضاء االعى 
محكمة بداءة البرصة

العدد: 1501/ب/2013   
التاريخ: 19 / 5 / 2015 

اعالن
املدعي / سعد جمال الدين احمد الفحام
املدعى عليهم : 1 � عباس فاضل احمد

2 � يحي جعفر احمد
تبي�ع محكم�ة ب�داءة البرصة العق�ار تسلس�ل 94 / 8 
التحسينية  مساحته 1280م2 عى الشارعر العام املؤدي 
اىل منطقة البرصة القديمة مجاور لبناية الوقف الس�ني 
للمنطق�ة الجنوبية مشيد عليها هيك�ل بناية مؤلف من 
خمس�ة طواب�ق كونكريتية وان البناية قي�د االنشاء كل 
طابق يحتوي  صاالت كبرية مفتوحة عى بعضها البعض 
فمن ل�ه الرغبة  بال�رشاء مراجعة ه�ذه املحكمة ودفع 
التامينات القانونية بنسبة 10% من القيمة املقدرة للعقار 
البالغ�ة اربعة مليارات وثمنمائة واربعة واربعون مليون 
ومائة وخمسة وسبعون الف دينار    وبصك مصدق المر  
هذه املحكم�ة  من مرصف حكوم�ي  وستجري املزايدة 
الساعة الثانية عرش من ظهر  اليوم الخامس عرش   التايل  

للنرش  واجور املناداة عى املشرتي.  
القايض
ليث جرب حمزة

فقدان
القب�ض  وص�ل  من�ي   فق�د 
املرق�م  امان�ات  الحكوم�ي 
329950 والص�ادر م�ن بلدي�ة 
البرصة ومؤرخ 2013/12/24 
ملي�ون    2250000 وبمبل�غ 
باس�م )قاسم لفت�ه مطر( عى 
من يعثر عليه تس�ليمه اىل جهة 

االصدار

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة

استئناف بغداد / الكرخ االتحادية
محكمة بداءة البياع

العدد / 22/كشف/ 2015 
التاريخ / 2015/5/10
اعالن

املطل�وب الكشف ض�ده / هاش�م احمد 
سلم�ان مجهول محل اقامت�ه حاليا اقام 
املدع�ي )امني بغداد / اضاف�ة لوظيفته( 
الدع�وى املرقم�ة )22/كش�ف/ 2015( 
لدى ه�ذه املحكمة يطالب�ك فيها )اجراء 
العق�ار  ح�ال  واق�ع   وتثبي�ت  الكش�ف 
مح�ل  وملجهولي�ة  الدع�وى(  موض�وع 
اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ وتاييد 
املجلس البلدي انتقال�ك اىل جهة مجهولة 
قرر تبليغك بصحيفتني محليتني  يوميتني 
 )2015/5/25( ي�وم  املرافع�ة  بموع�د 
الس�اعة التاسعة ويف حالة عدم حضورك 
او من ينوب عنك قانونا ستجري املرافعة 

بحقك غيابا وعلنا وفق القانون .
القايض

اعالن
بن�اء ع�ى الطلب املق�دم من الس�يد  
)ش�اكر جياد كاظم( املس�تدعى عن 
ابن�ه القارص جياد ش�اكر جياد الذي 
يطل�ب في�ه تبدي�ل اسم  م�ن  )جياد 
(  اىل )محم�د( فم�ن لدي�ه اع�رتاض 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خ�الل مدة 
اقصاه�ا عرشة ايام وبعكس�ه سوف 
تنظ�ر ه�ذه املديري�ة يف الطلب وفق 
احكام امل�ادة 21 من القانون االحوال 

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

اعالن
بناء عى الطلب املقدم من السيد )صادق 
كاظ�م خلي�ف( ال�ذي يطلب في�ه تبديل 
اللقب م�ن )العجي�ي( اىل )املالكي( فمن 
لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل 
مدة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه سوف 
تنظ�ر هذه املديرية يف الطلب وفق احكام 
املادة 21 من القانون االحوال املدنية رقم 

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

اعالن
بن�اء ع�ى الطلب املقدم من الس�يد  
)نعشة محس�ن دعبل (الذي يطلب 
في�ه تبديل اس�م الجد م�ن ) دعبل 
(    اىل )دعيب�ل( فمن لديه اعرتاض 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خ�الل مدة 
وبعكس�ه  اي�ام  ع�رشة  اقصاه�ا 
سوف تنظر هذه املديرية يف الطلب 
وف�ق احكام امل�ادة 21 من القانون 
االحوال املدنية رقم 65 لسنة 1972 

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

اعالن
ق�دم املدع�ي ف�راس محم�ود سالم  
طلبا ي�روم فيه تبديل اس�م ابنه من 
عم�ر اىل انس فمن لديه اعرتاض عى 
الدعوى مراجعة هذه املديرية خالل 
م�دة اقصاه�ا عرشة ايام وبعكس�ه 
سوف ينظ�ر بالدعوى وف�ق احكام 
امل�ادة 21 من قان�ون االحوال املدنية 

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

اعالن
ق�دم املدعي فالح لطيف كاظم  طلبا 
ي�روم فيه تبديل لقب�ه من الكاظمي 
اىل الجاب�ري  فمن لديه اعرتاض عى 
الدعوى مراجعة هذه املديرية خالل 
م�دة اقصاه�ا عرشة ايام وبعكس�ه 
سوف ينظ�ر بالدعوى وف�ق احكام 
امل�ادة 21 من قان�ون االحوال املدنية 

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

اعالن
ق�دم املدع�ي عب�د ال�رزاق  لطي�ف 
كاظ�م  طلبا ي�روم في�ه تبديل لقبه 
م�ن الكاظمي اىل الجابري  فمن لديه 
اعرتاض عى الدع�وى مراجعة هذه 
املديري�ة خ�الل م�دة اقصاها عرشة 
ايام وبعكس�ه سوف ينظر بالدعوى 
وف�ق احك�ام امل�ادة 21 م�ن قانون 
االحوال املدنية رقم 65 لس�نة 1972 

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

اعالن
قدم املدعي عزيز جعفر محمد عي  
طلبا يروم فيه تبديل لقبه من ربيع 
اىل الجابري  فمن لديه اعرتاض عى 
الدعوى مراجعة هذه املديرية خالل 
مدة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه 
سوف ينظ�ر بالدعوى وفق احكام 
املادة 21 من قانون االحوال املدنية 

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

اعالن
ق�دم املدع�ي محم�د احم�د عل�وان  
طلب�ا يروم فيه تبدي�ل اسم ابنه  من 
قابيل اىل اثري فمن لديه اعرتاض عى 
الدعوى مراجعة هذه املديرية خالل 
م�دة اقصاه�ا عرشة ايام وبعكس�ه 
سوف ينظ�ر بالدعوى وف�ق احكام 
امل�ادة 21 من قان�ون االحوال املدنية 

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

اعالن دعوة دائنني
انوارياس خضري  اني املصفية 
لرشكة امنية املستقبل للتجارة 
واملق�اوالت العام�ة املحدودة . 
ادعو كل من له حق او دين عى 
الرشكة مراجعتي عى العنوان 
التايل – بغداد – جميلة ش�ارع 

512 قرب مطعم حبايبنا .
املصفية 
انوارياس خضري

اعالن
قدم املدعي احمد ابراهيم محمد  طلبا 
يروم فيه تبديل لقبه  من الهندي  اىل 
الفيصالوي  فم�ن لديه اعرتاض عى 
الدعوى مراجعة هذه املديرية خالل 
م�دة اقصاه�ا عرشة ايام وبعكس�ه 
سوف ينظ�ر بالدعوى وف�ق احكام 
امل�ادة 21 من قان�ون االحوال املدنية 

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

فقدان
 فق�دت من�ي التصاريح الص�ادرة من 
كمرك املنقط�ة الجنوبية باسم) رشكة 

شلمربجر(
1 27925 يف 2014/10/26
2 28393 يف 2014/10/30
3 27851 يف 2014/10/23
4 27923 يف 2014/10/26
5 29227 يف 2014/11/10
6 29226 يف 2014/11/10
7 27768 يف 2014/11/10
8 29225 يف 2014/11/10

9 27824 يف 2014/10/23 
عى م�ن يعثر علي�ه تس�ليمه اىل جهة 

االصدار

مجلس القضاء االعى
رئاس�ة محكمة استئن�اف البرصة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية

يف املعقل
العدد / 1479/ش/2015

التاريخ /2015/5/19
اعالن

اىل ااملدعى عليها) منى كمال حسني 
(اقام املدع�ي محمد جعف�ر كريم 
الدع�وى الرشعي�ة املرقمة 1479/

املحكم�ة  ه�ذه  ل�دى  ش/2015 
يطالبك بتصدي�ق الطالق الخارجي 
وقد ع�ني ي�وم 2015/6/1 موعدا 
للمرافعة وملجهولي�ة محل اقامتك 
حسب رشح القائم  بالتبليغ وتاييد 
املجل�س البل�دي انتقال�ك اىل جهه 
مجهول�ة ق�ررت املحكم�ة تبليغك 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميتني ويف 
حال عدم حضورك اىل املرافعة فانه 
س�وف يتم اج�راء املرافع�ة غيابيا 

بحقك.
القايض
نوري قادر املالكي

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف الزبري

اعالن طلب تسجيل عقار مجددابناء 
ع�ى الطلب املقدم اىل ه�ذه الدائرة 
بتاريخ 2015/5/7 تس�جيل تمام 
العقار  تسلس�ل 439  محلة الكوت 

باسم زينب سعدون عبد الجبار
حائزا له  بصفة املالك املدة القانونية 
املذكورة  امللكي�ة  ولغ�رض تثبي�ت 
احك�ام  وف�ق  للتس�جيل  تمهي�دا 
قانون التسجيل العقاري رقم )63( 
لسنة 1971 قررنا اعالن هذا الطلب 
فعى كل م�ن يعي بوجود عالقة او 
حقوق معينة من هذا العقار تقديم 
ما لديه م�ن بيانات اىل هذه الدائرة 
خ�الل م�دة ثالث�ني يوم�ا اعتب�ارا 
من الي�وم التايل لنرش ه�ذا االعالن 
وكذلك الحض�ور يف موقع العقار يف 
الس�اعة العارشة صباحا من اليوم 
الت�ايل النتهاء مدة هذا االعالن وذلك 
الثب�ات حقوقه موقعي�ا يف الكشف 
ال�ذي سيجري يف اليوم املذكور لهذا 

الغرض.
املالحظ نجم عبد الله حسني

العدد/6851 
مجلس القضاء األعى 

التاريخ /2015/4/30 
رئاسة محكم�ة استئناف بغداد 

/الكرخ االتحادية
 محكم�ة األح�وال الشخصية يف 

الكاظمية 
م/ إعالن قيمومة وفقدان

ساج�د  /حس�ني  املدع�و  إىل   
ع�وده قدمت زوجتك )رقية عي 
إبراهيم ( طلب إىل هذه املحكمة 
بطل�ب يف نصبه�ا قيم�ة علي�ك 
إلدارة ش�ؤونك باعتبارك مفقود 
 )2006/12/19( بتاري�خ 
علي�ه تقرر تبليغ�ك بصحيفتني 
محليتني لغ�رض حضورك إمام 
هذه املحكم�ة أو من ينوب عنك 
قان�ون ويف امل�دة القانوني�ة ويف 
ح�ال ع�دم حض�ورك للمحكمة 
بتنصي�ب زوجت�ك قيم�ة عليك 

ووفق األصول
القايض محمد عبد الرضا حطاب

مجلس القضاء االعى
رئاس�ة محكم�ة استئن�اف واسط 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية

يف الصويرة
العدد 361 / ش 

اعالن
إىل املدع�ى علي�ه / حس�ني هادي 

حسني
اقامت املدعية ي�رى ابراهيم عبد 
الكريم الدع�وى املرقمة اعاله امام 
هذه املحكمة تطلب فيها نفقة لها 
والبنها ابراهي�م ولثبوت مجهولية 
مح�ل اقامتك حس�ب رشح القائم 
بالتبلي�غ ل�ذا تقرر تبليغ�ك بالنرش 
يف صحيفت�ني يوميت�ني محليت�ني 
بالحض�ور ام�ام ه�ذه املحكمة يف 
جلس�ة املرافعة املواف�ق 27 / 5 / 
2015 الساعة التاسعة صباحا ويف 
حال�ة عدم الحضور تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وفق القانون .
القايض
ابراهيم احمد سالم

مجلس القضاء االعى
رئاس�ة محكم�ة استئن�اف واسط 

االتحادية
محكمة بداءة الزبيدية

العدد 240 / ب / 2015 
إىل املدعى عليه / احمد عبد الستار 

جبار وهب
م / تبليغ

املرقمة  البدائية  الدعوى  ملقتضيات 
240 / ب / 2015 واملقام�ة م�ن 
قب�ل املدعي / محمد حمزة ش�حل 
/ ض�د املدع�ى علي�ه ) احم�د عبد 
الس�تار جبار وه�ب ( والذي يدعي 
ب�ان ل�ه بذمة املدع�ى علي�ه مبلغ 
قدره خمس�ة ماليني دينار عراقي 
وملجهولية محل اقامة املدعي عليه 
تق�رر النرش بصحيفت�ني محليتني 
لغرض تبليغك بالحض�ور يف موعد 
املرافعة املص�ادف 26 / 5 / 2015 
وبخالفه يت�م اجراء املرافعة بحقك 

غيابا ووفقا للقانون مع التقدير .
القايض
غازي رحيم التميمي

اعالن
بن�اء ع�ى الطلب املقدم من الس�يد  
)عب�د الرض�ا حس�ني عوي�د (الذي  
يطلب فيه تبديل اللقب من السياب 
اىل الخرس�ان    فم�ن لديه اعرتاض 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خ�الل مدة 
وبعكس�ه  اي�ام  ع�رشة  اقصاه�ا 
سوف تنظر هذه املديرية يف الطلب 
وف�ق احكام امل�ادة 21 من القانون 
االحوال املدنية رقم 65 لسنة 1972 

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

رقم اإلخطار   391 / 2015
إعالن

م�ن / محكمة ق�وى األم�ن الداخي 
الخامسة بالبرصة

إىل / املتهم الهارب )الرشطي حس�ني 
إىل  املنس�وب   ) االم�ري حمي�د   عب�د 
مديرية رشطة محافظ�ة البرصة  ملا 
كنت متهما وفق املادة/ 5 من ق.ع.د 
رق�م 14 لس�نة 2008  لغياب�ك ع�ن 
مقر عملك من تاريخ 2014/10/18 

ولحد االن   
 وبم�ا إن مح�ل اختفائ�ك مجه�ول 
اقت�ى تبليغ�ك بهذا اإلع�الن عى إن 
تح�ر أم�ام محكم�ة ق�وى األم�ن 
الداخي للمنطقة الخامس�ة بالبرصة 
خ�الل م�دة ثالث�ون يوما م�ن تاريخ 
تعلي�ق هذا اإلع�الن يف مح�ل إقامتك 
وتجي�ب ع�ن التهمة املوجه�ة ضدك 
وعن�د ع�دم حض�ورك س�وف تجري 
محاكمت�ك غيابي�ا وتحج�ز أموال�ك 
املنقول�ة والغري املنقول�ة ويطلب من 
املوظف�ني العمومي�ني إلق�اء القبض 
عليك أينما وجدت وتس�ليمك اىل اقرب 
سلطة حكومية وإلزام األهليني الذين 
بإخب�ار  اختفائ�ك  بمح�ل  يعلم�ون 
الجه�ات املختصة استنادا  للمادة 69 
/ أوال وثاني�ا وثالثا ورابعا من قانون 
أص�ول املحاكم�ات الجزائي�ة لق�وى 

األمن الداخي رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

رئاس�ة محكمة استئن�اف البرصة 
االتحادية

  محكم�ة  االح�وال  الشخصي�ة يف 
البرصة

2639/ش/2015
العدد/865/ش/2015 
التاريخ / 2015/5/19

اعالن 
اىل املدع�ى علي�ه / جاس�م مه�دي 

جاسم
اقام�ت املدعي�ة ح�وراء خ�ري الله 
جاس�م    الدعوى املرقم�ة 2639/

ش/2015  865/ش/2015
ضدك تطلب فيه�ا الحكم بالتفريق 
للهجر وقد لوحظ من الرشح الوارد 
من املجل�س البلدي ملنطق�ة الحر/ 
كربالء املقدسة انك مرتحل اىل جهة 
مجهولة وغ�ري  معلومة عليه تقرر 
تبليغك اعالنا بصحيفتني   محليتني 
ام�ام ه�ذه  بالحض�ور   يوميت�ني 
املحكم�ة صب�اح ي�وم 2015/6/9 
ام�ام مكت�ب الباح�ث االجتماع�ي 
وعن�د ع�دم حضورك او م�ن يمثلك 
قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق القانون. 
القايض 
غازي داود سلمان

محكمة بداءة ابي الخصيب
العدد : 213/ب/2014
التاريخ /2015/5/14

اعالن
تبيع محكمة بداءة ابي الخصيب العقار املرقم 152 مقاطعة 
11 ب�اب طويل والقنطرة وذلك يف تمام الس�اعة الثانية عرش 
م�ن ظهر الي�وم الثالثني م�ن الي�وم التايل لنرش ه�ذا االعالن 
فم�ن ل�ه الرغبة بال�رشاء الحض�ور يف ديوان ه�ذه املحكمة 
مستصحبا معه التامينات  القانونية البالغة 10% من القيمة 
املقدرة وبصك مصدق ان لم يكن رشيكا وان اجور املنادي عى 

املشرتي وكما مبينه تفاصيلها ادناه 
القايض
محمد نزار هاشم البعاج

االوصاف
العق�ار املرقم اعاله عبارة عن بس�تان تس�قى سيحا بمياه 
امل�د مس�احته دون�م و 74  م2 مل�ك رصف وان العق�ار  يقع 
داخ�ل القرية وان�ه خايل من املشي�دات ومغ�روس  بعدد من 
اش�جار النخيل مختلفة االعمار  واالن�واع قدرت قيمة الدونم 
الواح�د من  االرض مبلغ مقداره مائة وعرشون مليون دينار 
فتكون القيمة العمومية للعق�ار مبلغ مائة وثالثة وعرشون 
ملي�ون وخمس�مائة واثنان وخمس�ون الف دين�ار ال غريها 

)123552000 مليون دينار ال غريها (

محكمة بداءة شط العرب
العدد / 67/ب/2015
التاريخ 2015/5/10

اعالن
تبيع محكمة بداءة ش�ط العرب باملزايدة العلنية العقار 
املرق�م  290/21 مقاطع�ة 12 التنومة وهو عبارة عن 
دار يقع يف قضاء ش�ط العرب شارع 17 مساحته 200 
م�رت مربع وان ال�دار تتكون من ثالث غ�رف  منام مع 
استقبال وهول ومطبخ وحمام ومرفق صحي وان الدار 
مشيدة من البلوك ومسقف بالكونكريت  وارضية الدار 
مبلط�ة بالكايش وان الدارقديمة وان الدار   مس�تاجرة 
من ش�خص اجنبي ويرغب  بالبقاء وبصفة مس�تاجر 
يف حالة بيعها فمن لديه الرغبة يف الرشاء مراجعة هذه 
املحكمة يف اليوم الثالثني التايل لنرش االعالن مستصحبا 
مع�ه التامين�ات القانوني�ة  البالغة 10%   م�ن القيمة 
املق�درة للعقار والبالغة 85000000 خمس�ة وثمانون 
ملي�ون دين�ار ويتحم�ل املش�رتي اجور ن�رش االعالن 

واملناداة .
القايض
واثق عبود عبد الكاظم

فقدان 
فقدت مني  هوية املوظف 
م�ن  الص�ادرة  الوزاري�ة 
ش�بكات  الكهرب�اء  وزارة 
باس�م)  الب�رصة  ش�مال 
سمري حام�د عبد الخر( 
عى من يعثر عليه تسليمه 

اىل جهة االصدار

رشكة املصنع العراقي للمواد الصيدالنية 

العدد 144 

التاريخ 13 / 3 / 2015

رأس املال املدفوع 1100000000 دينار عراقي .

دعوة الهيئة العامة لالجتماع

إىل مس�اهمي رشكة املصن�ع العراقي للم�واد الصيدالنية 

املساهمة الخاصة الكرام

استن�ادا الحكام امل�ادة 87 و 88 من قانون الرشكات رقم 

21 لسنة 1997 املعدل وتنفيذا لقرار مجلس ادارة الرشكة 

املؤرخ 12 / 3 / 2015 .

يرن�ا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة صباح يوم 

الجمعة املصادف 12 / 6 / 2015 الساعة العارشة صباحا 

يف مقر الرشكة الكائن يف بغداد الجديدة حي الخليج محلة 

727 زقاق 23 مبنى 23 ملناقشة جدول االعمال التايل :

1 – مناقش�ة تقري�ر مجل�س االدارة عن نش�اط الرشكة 

للسنة املالية 2013 .

2 – مناقشة تقرير مراقب الحسابات لعام 2013 .

3 – مناقشة الحسابات الختامية لعام 2013 .

4 – تعيني مراقب حسابات لعام 2014 وتحديد اجوره .

5 – انتخاب مجلس ادارة جديد من ) 5 ( خمس�ة اعضاء 

اصليني ومثلهم احتياط .

راجني حضوركم اصالة او انابة احد املس�اهمني بموجب 

سن�د االناب�ة او توكيل الغ�ري بموجب وكال�ة صادرة من 

كاتب العدل عى ان تودع االنابات والوكاالت قبل 3 أيام من 

تاري�خ االجتماع ويف حالة عدم تحق�ق النصاب القانوني 

يؤج�ل االجتم�اع إىل االسب�وع الذي يليه يف نف�س الزمان 

واملكان املحدد واملصادف 19 / 6 / 2015 .

لؤي لبيب رشيد مرزا

رئيس مجلس االدارة
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النقل تعلن فتح طريق خاص لـتكيس بغداد.. وتؤكد تعيني 600 شاب 

فريق طبي عراقي يزيل ورمًا يزن نحو 3 كغم من مبيض طفلة يف واسط

   بغداد/المستقبل العراقي

بحث وكي�ل وزارة الصناعة والمعادن مك�ي عجيب حمود، 
مع وفد ايراني س�بل التعاون المش�ترك في المج�ال الصناعي 

وابرام اتفاقات للشراكة.
وبحس�ب بيان للوزارة اصدرته، امس الثالثاء، فان” حمود، 
التقى بمكتبه في مقر الوزارة ببغداد ممثلي شركة IEI االيرانية 
المتخصصة بالصناعات االلكترونية واالتصاالت، وجرى خالل 
اللقاء الذي حضره مدراء عامون عدد من ش�ركات ومقر وزارة 
الصناع�ة، التباح�ث ح�ول الف�رص االس�تثمارية المتاحة في 
مجال الصناعات االلكترونية وتكنلوجيا المعلومات، ومناقشة 
امكانية ابرام عقودا للش�راكة مع عدد من شركات الوزارة ذات 
االختصاص المماثل مثل الشركة العامة للمنظومات، والشركة 

العامة لنظم المعلومات”.
ولفت البيان الى انه “حم�ود اكد على “ضرورة تقديم كافة 
التس�هيالت لغرض التوصل الى اتفاقات ش�راكة فاعلة لغرض 
تطوير عمل شركات الوزارة، وتنفيذ مشاريع مستقبلية بهدف 
تطوي�ر الصناعة العراقي�ة”، مبديا الرغبة في “االس�تفادة من 
خبرات الش�ركات االيرانية، في ضوء مذكرة التفاهم التي سبق 
ان وقعتها الوزارة مع الجانب االيراني لتعزيز التعاون الصناعي 
بي�ن البلدين”.ووج�ه االط�راف المعنية ب�”دراس�ة الموضوع 
وتهيئة الملفات المطلوبة لغرض اس�تكمال االجراءات االدارية 
والقانونية، واس�تحصال الموافقات الالزم�ة لتوقيع مثل هذه 

العقود”.

   بغداد/المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الكهرباء، امس الثالثاء، أنها س�تطفئ خطين 
للطاقة في بغداد لمدة ست ساعات، إلجراء تحوير فيهما، وفيما 
بينت أن ذلك يأتي لغرض تقوية مس�ارات العاصمة، أشارت إلى 
أن األخيرة س�تتأثر بالقط�ع حتى عصر اليوم.وق�ال المتحدث 
باس�م الوزير محمد فتحي في بيان صحفي، إنه “سيتم إطفاء 
خطي )رش�يد-جنوب بغداد(، و)جنوب بغداد-أمين( لمدة ست 
س�اعات”، الفتاً إل�ى أن ذلك يأتي ل�”غرض إج�راء تحوير على 
خط )مس�يب غازية-جن�وب بغداد( ليصبح )مس�يب الغازية-
رشيد( لغرض تقوية مسارات محافظة بغداد”.وأضاف فتحي، 
أن “بغداد س�تتأثر بالقط�ع خصوصا منطقة الكرخ الش�مالي 
وسيس�تمر القطع حتى الس�اعة الرابعة عصرا”.وكانت وزارة 
الكهرب�اء أعلنت، في )7 أيار 2015(، عن إعادة خط )الرش�يد- 
جنوب بغداد( بعد يومين من انفصاله عن العمل نتيجة سقوط 
أحد األبراج بسبب سوء األحوال الجوية، فيما أكدت أنه سيسهم 

بتقليل ساعات القطع المبرمج في العاصمة.

الصناعة تبحث مع وفد ايراين 
ابرام اتفاقيات للرشاكة

اطفاء خطني للطاقة يف بغداد 
لتحويرمها وتقوية مسارات العاصمة

   بغداد/المستقبل العراقي

النق�ل، ع�ن  أعلن�ت وزارة 
فت�ح طريق خاص ل�”تكس�ي 
بغ�داد” ال�ى المط�ار، وفيم�ا 
أش�ارت الى تخصيص سيارات 
ل�ذوي االحتياج�ات الخاص�ة، 
أكدت تعيين 600 ش�اب ضمن 

المشروع.
نق�ل  ع�ام  مدي�ر  وق�ال 
ف�ي  والوف�ود  المس�افرين 
ال�وزارة أس�امة الص�در عل�ى 
هامش مؤتم�ر عقدته الوزارة 
بشأن مشروع “تكسي بغداد”، 
باق�ر جب�ر  النق�ل  إن “وزي�ر 
الزبي�دي وج�ه بفت�ح طري�ق 
خاص لمش�روع تكس�ي بغداد 
الى مطار بغ�داد حتى ال تكون 
هن�اك منافس�ة لبقي�ة مداخل 
المطار االخرى، كما س�تكون 
الكتروني�ة”،  عارض�ة  هن�اك 
مبين�اً أن “المش�روع هو ليس 

للمطار فقط بل لكل بغداد”.
“المش�روع  أن   ، وأض�اف 
قام أيض�اً بتخصص س�يارات 
الخاص�ة  االحتياج�ات  ل�ذوي 
مس�افرين  لوج�ود  نظ�راً 
لغ�رض الع�الج”، مش�يراً إلى 
م�رة  س�يكون  “التفتي�ش  أن 
الوزي�ر  واح�دة، حي�ث وج�ه 
بتشديد التفتيش لكن من دون 

التكرار”.
من جانبه، قال معاون مدير 
نقل المسافرين والوفود مجيد 
العامري إن “الش�ركة المنفذة 

أكث�ر م�ن  للمش�روع وف�رت 
500 س�يارة من موديل 2015 
ومن مختلف االنواع”، مش�يراً 
إل�ى أن “الس�يارة تضم اجهزة 
مراقب�ة تكون متصل�ة بمركز 

الش�رطة وذلك للمحافظة على 
المسافر”.

أن “الوزارة  العامري،  وأكد 
قام�ت بتعيي�ن أكثر م�ن 600 
ش�اب ضم�ن المش�روع بي�ن 

سائق وموظف خدمة ومترجم 
ومرافق”، الفتاً إلى أنه “ينبغي 
ان تتوف�ر ش�روط معين�ة في 
الس�ائقين وهم أن يكونوا من 
خريجي الجامعات او الدراس�ة 

االعدادي�ة وإتق�ان اكث�ر م�ن 
لغة”.

العام�ة  الش�ركة  وكان�ت 
التابع�ة  المس�افرين  لنق�ل 
ل�وزارة النق�ل اعلن�ت ف�ي )8 

كان�ون األول 2014( ع�ن فتح 
أمام ش�ركات  العط�اءات  باب 
الراغب�ة  المتخصص�ة  النق�ل 
مش�روعي  ف�ي  بالمش�اركة 

“تكسي” بغداد والبصرة.

   بغداد/المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الصحة، عن تمكن 
فري�ق طب�ي عراقي م�ن رفع ورم 
ي�زن نحو 3 كغم م�ن مبيض طفلة 
ف�ي محافظة واس�ط، مؤك�دة أن 

الطفل�ة تتمت�ع بصحة جي�دة بعد 
إجراء العملية لها.

وقال مدير إع�الم الوزارة أحمد 
الردين�ي، إن “مستش�فى الصويرة 
الع�ام بمحافظة واس�ط اس�تقبل 
طفلة مريض�ة تبلغ م�ن العمر 12 

عام�ا تعان�ي م�ن انتف�اخ البط�ن 
ونحول عام وفقر دم”.

وأوضح الرديني أن “الفحوصات 
المختبرية والس�ريرية التي أجريت 
ف�ي  ورم  وج�ود  بين�ت  للطفل�ة 
مبيضها األيمن يبلغ وزنه ما يقرب 

م�ن 3 كغ�م وبحج�م يص�ل الى 8 
سم”.

وبين أن “الفري�ق الطبي أجرى 
العملية وتكللت بنجاح من دون اي 
مضاعفات تذك�ر والمريضة تتمتع 
بصح�ة جيدة”.وكانت دائرة صحة 

كرك�وك اعلنت، في )5 أيار 2015(، 
عن نجاح فريق طبي من مستشفى 
عملي�ة  بإج�راء  التعليم�ي  آزادي 
جراحي�ة ن�ادرة لطفل ف�ي الثالثة 
من عمره مصاب بفتحة والدية في 

القلب.

   بغداد/المستقبل العراقي 

نظمت وزارة البيئة، امس الثالثاء، اجتماعاً تشاورياً 
إلعداد وثيقة تنظيم األلغام والمخلفات الحربية وتحديد 
مسؤوليات الجهات ذات العالقة بها، موضحة أن الهدف 
هو إعداد سياسة وطنية للتعامل مع المخلفات الحربية 
الخطرة.وقال مدير دائرة شؤون األلغام في الوزارة خالد 
رش�اد في بيان صحف�ي، إن “ال�وزارة نظمت،اجتماعاً 
تشاورياً بحث وثيقة تنظيم األلغام والمخلفات الخطرة 
وتحديد مس�ؤوليات الجهات ذات العالقة”، موضحا أن 
“الغ�رض هو إع�داد السياس�ة الوطني�ة إلدارة التعامل 
مع المخلفات الحربية”.وأضاف رش�اد، أن “الهدف من 
إعداد السياس�ة الوطنية للتعامل مع المخلفات الحربية 
الخطرة وتحديد مسؤوليات الجهات ذات العالقة لغرض 
تنظي�م آليات وعمليات التعامل م�ع األلغام والمخلفات 
الحربية الخطرة ف�ي العراق”، مبينا أن “الهدف يتضمن 
تحدي�د مس�ؤوليات وزارات البيئ�ة والدف�اع والداخلية 
والعل�وم والتكنولوجي�ا وهيئ�ة األلغ�ام والمخلف�ات 
الحربي�ة الخطرة في إقليم كردس�تان، لتنفيذ مهام في 
هذا الش�أن وفقا للمعايير الوطني�ة والدولية”.يذكر أن 
مصطلح األلغام والمخلفات الحربية الخطرة تم تحديده 
على أنها كل ما تخلفه العمليات العس�كرية من مختلف 
أن�واع األس�لحة دون إزالة وبقاي�ا األس�لحة والذخائر 
التي اس�تخدمت في أثناء الحرب ضمن مواقع العمليات 
العسكرية وتركت دون إزالة مثل حقول األلغام والذخائر 

غير المنفلقة.

   بغداد/المستقبل العراقي

 135 بغ�داد، ع�ن وج�ود  اس�تثمار  كش�فت هيئ�ة 
مش�روعا اس�تثماريا معطال ف�ي العاصمة بس�بب عدم 
تخصيص األراضي المناسبة والتأخر في المصادقة على 
المخصص�ات والتصامي�م، داعي�ة الحكومة ال�ى إصدار 
ق�رارات جريئ�ة بمعاقبة من يتس�بب بتأخر المش�اريع 
االس�تثمارية.وقال رئيس الهيئة شاكر الزاملي ، إن “اهم 
اس�باب تأخر المشاريع االستثمارية وتلكؤها في العراق 
بش�كل عام وبغداد بشكل خاص يعود الى عدم تخصيص 
االراضي المناس�بة للمشاريع االستثمارية وتأخر الجهة 
المالكة ف�ي توقيع العق�ود لالراضي وتس�ليم االراضي 
للمس�تثمرين والمصادقة على المخططات والتصماميم 
م�ن قبل الجه�ات المعنية، فض�ال عن وج�ود الكثير من 
المش�اريع على اراض فيها متجاوزون”.وأضاف الزاملي 
أن “تلك االس�باب ادت الى تأخير وتعطيل 135 مش�روعا 
استثماريا في بغداد منذ سنتين، وكان من الممكن ان توفر 
هذه المشاريع فرص عمل وتجلب رؤوس أموال وتقضي 
على نسبة كبيرة من البطالة”، داعيا إلى ضرورة “اصدار 
الحكومة ق�رارات قوي�ة وجريئ�ة بمعاقبة المتس�ببين 

بتأخر المشاريع االستثمارية وتسليم االراضي”.

البيئة تعد وثيقة للتعامل مع األلغام 
واملخلفات احلربية اخلطرة

135 مرشوعًا استثامريًا معطاًل
بسبب عدم ختصيص األرايض يف بغداد

امانة بغداد تنفذ محلة الزالة التجاوزات قرب جرس النهضة واملنصور

النجف تستعد إلطالق مرشوع البطاقة الذكية بدالً من التموينية

    بغداد/المستقبل العراقي

أك�د رئي�س مجل�س محافظ�ة ذي ق�ار حميد 
الغزي، امس الثالثاء، أن األس�بوع المقبل سيشهد 
المباشرة بإنشاء سدة نهر الحفار في المحافظة، 
عازياً الس�بب ال�ى أهمية الس�دة لمعالجة ارتفاع 
الملوح�ة واألمراض في المنطق�ة، مبيناً أن المدة 

المحددة إلنشاء السدة هي سبعة أيام.
وقال الغزي في بيان صحفي، إن “أهالي ناحية 
الطار التابعة لقضاء سوق الشيوخ قدموا شكوى 
إل�ى المجل�س بس�بب انخف�اض منس�وب المياه 
ف�ي نه�ر الحفار وجري�ان مياه األه�وار باالتجاه 
العكسي وكذلك زيادة الضخ من قبل دائرة المصب 
الع�ام”، مبينا أن “ذلك األمر أدى إلى زيادة نس�بة 
الملوح�ة في النهر وتضرر األهالي جراء إصابتهم 
باألم�راض فض�اًل عن تض�رر كبير ف�ي الثروتين 

الحيوانية والنباتية”.
وأكد على ضرورة “إنشاء سدة في نهر الحفار 
الواقع في قضاء س�وق الشيوخ لمنع رجوع مياه 

األهوار والمصب العام إليه ومعالجة ارتفاع نسبة 
الملوحة في النهر”.

وأضاف الغزي، “تم االتفاق على ضرورة اتخاذ 
ق�رار من قبل مجل�س المحافظة وبالتنس�يق مع 
وزارة الموارد المائية ومديرية الموارد المائية في 
ذي قار بإنشاء سدَّة داخل نهر الحفار لكي تساهم 
في إرتفاع منس�وب المياه في النهر ما يؤدي إلى 
إرجاع المياه عكس�ياً إلى األهوار”، مشيراً الى أنه 
“سيتم فتح مصبات وجداول داخل الهور من أجل 

تخفيف نسبة الملوحة”.
وتابع أنه “س�يتم العم�ل بهذا اإلج�راء مطلع 
األس�بوع المقبل بع�د أن يتم تهيئة المس�تلزمات 
الضرورية، مش�يراً إلى أن “هذه المش�كلة سُتحل 
خ�الل س�بعة أيام وه�ي الم�دة المحددة إلنش�اء 
الس�دة”.يذكر أن نه�ر الحف�ار يغ�ذي المناط�ق 
الممت�دة بي�ن ناحي�ة كرمة بن�ي س�عيد وناحية 
الطار، ويعاني األهالي في هذه المناطق منذ ثالث 
أش�هر من ارتفاع نسبة الملوحة في المياه نتيجة 

انخفاض المنسوب.

ذي قار تعتزم  إنشاء سدة هنر احلفار ملعاجلة 
امللوحة األسبوع املقبل

    بغداد/المستقبل العراقي

وافق�ت وزارة التج�ارة، ام�س الثالث�اء، على 
تجهي�ز األس�ر العراقي�ة بخمس�ة كغم م�ن مادة 
الطحين الصف�ر ضمن مفردات البطاقة التموينية 
ف�ي ش�هر رمض�ان المقب�ل، مبين�ة أن الحص�ة 

ستتضمن أيضا زر عنبر. 
وقال وزي�ر التجارة مالس محم�د عبد الكريم 
في بي�ان صحف�ي، إن “هيئ�ة الرأي ف�ي الوزارة 
قررت الموافقة على تجهيز جميع األسر بالطحين 
الصفر وال�رز العنب�ر وتوزيعها قبل حلول ش�هر 
رمض�ان”، مبين�ا أن “كميات ال�رز المحلي العنبر 
المس�وقة ه�ذا العام تف�وق كل األعوام الس�ابقة 

وتغطي جميع المحافظات العراقية”.
وأضاف عبد الكريم، أن “مالكات الوزارة ستبدأ 
بإجراءات س�ريعة إليصال الرز المحلي الى جميع 
المحافظ�ات، فض�اًل ع�ن تكليف الش�ركة العامة 
لتصني�ع الحب�وب بطح�ن أكث�ر م�ن 55 ألف طن 
م�ن الحنطة وتحويله�ا الى طحي�ن صفر لغرض 

استخدامها من قبل المواطنين خالل شهر رمضان 
الكريم”.يذكر أن كميات مفردات البطاقة التموينية 
الواجب توفرها س�نوياً تتوزع تتطلب توفير أربع 
ماليي�ن و400 ألف طن م�ن الحنطة، ونحو 1200 
مليون طن رز و912 ألف طن من السكر و500 ألف 
ط�ن من مادة حليب األطف�ال، فضال عن 600 ألف 
طن من مادة زيت الطعام، لتوزيعها على أكثر من 

34 مليون مواطن مسجلين ضمن نظام التموين.

التجارة: سنوزع طحني صفر ورز عنرب
ضمن التموينية يف رمضان

     بغداد/المستقبل العراقي 

أعلنت امانة بغداد عن تنفيذها حملة 
جديدة إلزالة التج�اوزات الحاصلة على 
العامة  الشوارع واألرصفة والس�احات 
في العاصمة بغداد بالتنس�يق مع قيادة 

عمليات بغداد.
وذكر بيان لالمانة تلقت “المستقبل 
العراقي” نس�خة من�ه, أن “دائرة بلدية 
مرك�ز الرصاف�ة قام�ت بالتع�اون م�ع 

مديري�ة الحراس�ات واألم�ن ف�ي أمانة 
بغ�داد وبالتنس�يق م�ع قي�ادة عمليات 
بغداد وبعد إس�تنفاد جمي�ع اإلجراءات 
القانونية واإلن�ذارات بحق المتجاوزين 
بإزال�ة ع�دد م�ن التج�اوزات الحاصلة 
ق�رب جس�ر النهض�ة المتمثل�ة برف�ع 
العدي�د من الهي�اكل والس�كراب وازالة 
6 أكش�اك ضم�ن محل�ة 101 كم�ا ت�م 
اغالق س�احة غي�ر مرخصة ف�ي محلة 
103 وإزالة التج�اوزات الحاصلة ضمن 

محلة 104 منطقة الس�نك”.واضاف ان 
“دائرة بلدية الش�عب قام�ت ايضا بهدم 
مسقفات ومواقع لبيع االغنام وإزالة 5 
اكش�اك مش�يدة من الحديد كما تم إزالة 
بناية]صال�ة لاللع�اب[ متج�اوزة على 
الش�ارع العام”.وأش�ارت الى ان “بلدية 
المنص�ور قامت بإزال�ة 5 احواض لبيع 
االسماك متجاوزة على شارع السبعاوي 
ومعرضين لبي�ع الس�يارات متجاوزين 

وغير مرخصين” .

     النجف االشرف/المستقبل العراقي

اكد مجلس محافظة النجف االشرف، 
امس الثالثاء، انه يس�تعد بالتعاون مع 
الجه�ات الحكومي�ة المركزية إلطالق 
ب�دال م�ن  الذكي�ة  البطاق�ة  مش�روع 
التمويني�ة بش�كل تجريب�ي، مبين�ا أن 
المش�روع س�يطبق في منطقة واحدة 

من ثم سيعمم في المحافظة.
وقال عضو المجلس حسن الزبيدي 

، إن “مشروع البطاقة الذكية في غاية 
االهمية يحتاجه المواطنين، وسيساهم 
في ح�ل الكثي�ر م�ن المش�اكل الفنية 
والمالية واالمنية، السيما ان الكثير من 
دول العالم تتبع هذا النظام المتطور”، 
مش�يرا الى “امكانية نجاح المش�روع 

في محافظة النجف االشرف”.
واضاف ان “النجف محافظة تمتاز 
باس�تقرار امن�ي كبي�ر، وه�ذا العامل 
يش�جع على نج�اح المش�روع”، مبينا 

ان “المشروع سينطلق بشكل تجريبي 
في منطقة الحرية الت�ي تمتاز بكثافة 
سكانية محدودة ومناسبة إلجراء هذه 

التجربة”.
“نج�اح  ان  الزبي�دي  واوض�ح 
المشروع في المحافظة سيشجع على 
تطبيق�ه في عم�وم محافظ�ة النجف 
اوال وفي عموم المحافظ�ات العراقية 
ثاني�ا”، الفتا الى ان “الجه�ات المعنية 
في النجف والحكومة المركزية تستعد 

الط�الق هذه التجربة وتس�تكمل كافة 
ف�ي  النطالق�ه  تمهي�دا  االمكاني�ات 

حزيران المقبل”.
يدع�م  النج�ف  ان “مجل�س  واك�د 
بقوة هذا المش�روع امال ف�ي ان يعمم 
في كل المحافظة، النه س�يقضي على 
الروتين ويسهم في التخفيف عن كاهل 
المواطن، وسيوفر المجلس الدعم بكل 
انواعه المالي والفني واالداري إلنجاح 

المشروع”.
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لم يك�ن اليوم االخ�ر قبيل انعقاد اجتم�اع منتجع 
كام�ب ديفيد ب�ن الرئي�س االمركي ب�اراك اوباما 
وقيادات دول مجلس التعاون الخليجي سوى لحظة 
مواجه�ة حقيقي�ة لألزم�ة الصامت�ة ب�ن الرياض 
وواش�نطن عىل خلفية االتفاق النووي بن الواليات 
املتحدة االمركي�ة وايران، فضال عن ش�عور املرارة 
ال�ذي اجتاح اململكة بتخيل واش�نطن ع�ن حلفائها 
الخليجي�ن وفق حس�ابات املصال�ح االقليمية التي 
تربطها بإيران اآلن. وق�د ترجم هذا الخالف بتخلف 
ثالث�ة م�ن ق�ادة دول الخلي�ج اضاف�ة اىل العاه�ل 
الس�عودي عن حضور االجتم�اع واقتصار الحضور 
عايل املستوى عىل امر الكويت الشيخ صباح االحمد 

وأمر قطر الشيخ تميم بن حمد.
وباالضاف�ة للخالف الصامت ب�ن العاصمتن، فان 
دافع�ا آخ�ر أدى اىل عدم حضور العاهل الس�عودي، 

وهو محاولة الزج بابنه الش�اب محمد بن س�لمان 
داخل أروقة صنع القرار االمركي من خالل التماس 
ال�ذي يخلقه حضوره يف أجواء اجتماع كامب ديفيد 
ممث�ال عن اململك�ة اىل جان�ب ويل العهد الس�عودي 
محم�د بن نايف، حيث كانت واش�نطن قد س�جلت 
وقوفها اىل جانب بندر بن س�لطان يف الخالفات التي 
نش�بت بينه وبن محمد بن س�لمان والتي أطاحت 
باالول من منصبه نائبا لوزير الدفاع اثناء تويل الثاني 
مهام ادارة مكتب والده س�لمان بن عبدالعزيز الذي 
كان ولي�ا للعهد آنذاك، ضمن زوبعة الرصاعات التي 
شهدتها اململكة اثناء مرض العاهل السابق عبدالله 
ب�ن عبدالعزي�ز، وكان املوق�ف االمرك�ي متعلق�ا 
بصفقات التس�ليح الضخمة الت�ي تعقدها اململكة 
م�ع كربي�ات رشكات تصني�ع االس�لحة االمركية 
برعاي�ة بندر ومقابل عموالت تصل اىل مئات املالين 

من الدوالرات.
ومحمد بن سلمان هو االبن البكر للعاهل السعودي 
م�ن زوجت�ه الثالث�ة، وع�ىل الرغ�م م�ن ان�ه يحتل 
التسلس�ل الثالث بن أخوته غر االش�قاء، إذ يكربه 
س�نا س�لطان بن س�لمان رائ�د الفضاء ومس�ؤول 
الس�ياحة وعبدالعزيز بن س�لمان الذي كان يش�غل 
نائ�ب وزي�ر النفط، إال ان�ه يعد االبن املق�رب للملك 

سلمان الذي عينه وزيرا للدفاع ووليا لويل العهد.
وإذ تمك�ن محم�د بن س�لمان م�ن إزاح�ة بندر بن 
س�لطان ع�ن طريق�ه امل�ؤدي اىل االدارة االمركي�ة 

وتمكن من انت�زاع اعجاب الرئي�س االمركي باراك 
اوباما الذي قال عنه ع�ىل هامش اجتماعات كامب 
ديفي�د "هذه ه�ي امل�رة األوىل التي يتاح لن�ا العمل 
مب�ارشة مع ويل ويل العهد األمر محمد بن س�لمان، 
وأعتق�د أن�ه أث�ار إعجابن�ا بمعارفه وذكائ�ه الذي 
يتج�اوز عم�ره"، إال ان ثم�ة خالف�ا جوهريا بقي 
دون ح�ل ب�ن العاصمت�ن، وه�ذا الخ�الف رسبته 
مجلة "ف�ورن بولي�ي" ذات الصل�ة بمراكز صنع 
الق�رار ىف الواليات املتحدة االمركي�ة يتمثل يف طلب 
الرياض ودول خليجية اخ�رى توقيع معاهدة دفاع 

مشرتك مع الواليات املتحدة ملواجهة أي خطر إيراني 
محتمل، خصوصا وان العن�وان العريض للقمة هو 
تهدئ�ة الهواج�س الخليجي�ة م�ن توقي�ع االتفاق 
النووي بن واشنطن وطهران، لكن واشنطن رفضت 
الطلب، مكتفية يف املرحلة الحالية بعروض تس�ليح 
جديدة ستدر عىل رشكات السالح االمركية مليارات 
الدوالرات، فيما س�تواصل اس�تنزاف ميزانيات دول 
الخلي�ج التي تحتل رأس قائمة ال�دول االكثر انفاقا 
ع�ىل التس�لح بع�د ام�ركا وبريطانيا والص�ن، إذ 
انفقت الس�عودية وحده�ا ما يقارب الخمس�مائة 
بليون دوالر عىل التس�لح خالل السنوات املاضية.لم 
تنِف واشنطن بشكل نهائي الخطر االيراني املحتمل 
ع�ىل دول الخليج، ولم تؤكده أيضا، فقد راهنت عىل 
الدبلوماسية الغامضة يف تسويق الخوف اىل عواصم 
الخلي�ج لدفعه�ا نح�و املزيد من االنف�اق عىل رشاء 

االس�لحة االمركية، يف ح�ن ان الرياض التي تعاني 
م�ن االختناق االمني نتيجة وج�ود تنظيم "داعش" 
عىل حدودها مع العراق، ووجود حركة "انصار الله" 
عىل حدودها مع اليم�ن، إضافة اىل تنامي الحركات 
املتطرفة داخل أراضيها، تعي أن رشاء السالح وحده 
ال يحاف�ظ ع�ىل امنها، وإذ يذك�ر خرباؤها االمنيون 
بعجز قوات درع الجزيرة عن وقف االجتياح العراقي 
للكويت ع�ام 1990، فانهم يبدون قلقا ش�ديدا من 
ممانعة واش�نطن توقيع اتفاقية دفاع مشرتك تلزم 
الواليات املتحدة بالدف�اع عنها يف حال تعرضها ألية 
مخاط�ر خارجية. لكن حس�ابات الحق�ل الخليجي 
امللغم بالنفط وصناعة االرهاب ال تنطبق بالرضورة 
مع البي�در االمركي املتخم بدوره بأس�لحة قديمة 
خارج�ة عن الخدمة، وال مجال لتس�ويقها إال لدول 

الخليج وبعض املناطق الساخنة يف العالم الثالث. 

قبل أقل من س�بعن عاماً ش�هد العرب أك�رب كوارثهم، وإن لم 
تك�ن األوىل له�م؛ فق�د حدثت نكبة 1948 يف فلس�طن وس�لم 
العرب بتواطؤ غربي مفاتيح املنطقة إىل »إرسائيل« وبريطانيا 
لرتس�ما منذ ذلك التاريخ خريطة جديدة للمنطقة العربية بدءاً 

من فلسطن.
ويف الحقيقة فإن نكبة 1948 فضحت األنظمة العربية التي لم 
تحس�ن الترصف حيال الرتتيبات الربيطانية لغرس »إرسائيل« 
خنجراً مس�موماً يف جس�د األمة العربية، عرب وع�د بلفور عام 
1917 وما تبعه من ترتيبات أخذت العرب عىل حن غرة وبدأت 
بتأس�يس الدول�ة اليهودي�ة التي التهم�ت فيما بع�د األرايض 

الفلسطينية تباعاً.
نكبة فلس�طن ه�ي أفص�ح تعبر ع�ن النكبات الت�ي عرفها 
الع�رب منذ م�ا بع�د 1948، فمنذ ذل�ك التاريخ تغ�رت هوية 
العرب التضامنية، وبدأ مسلسل االنهيار يف منظومة القيم التي 

جمعت العرب وأظهرت حجم االنقسام الذي أصاب جسد األمة 
العربية بأكملها وليس فقط بعض األنظمة الحاكمة.

يف الس�نوات والعق�ود الالحقة لنكبة فلس�طن، تح�ول العرب 
إىل مج�رد أرق�ام يف األم�م املتح�دة، ب�ل وش�هدنا »انبطاحات 
كثرة« يف التعاطي مع توابع احتالل فلس�طن يف األمم املتحدة 
وغره�ا ؛ فقد خانت األنظمة التي كانت قائمة حينها القضية 
الفلس�طينية يف محاف�ل دولي�ة عدي�دة، وعوضاً عن الس�عي 
الس�تعادة فلس�طن املحتلة كامل�ة، بدأ الع�رب يف قبول فكرة 
دولتن وش�عبن، بل وتحولت املطالبة باس�تعادة كل فلسطن 

إىل مطالبة باالعرتاف بحدود 1967، وهي الحدود التي صنعتها 
»إرسائي�ل« وبريطانيا والواليات املتحدة وبقي�ة الدول الغربية 

وفرضتها عىل العرب.
وع�ىل الرغ�م م�ن أن قضية فلس�طن ظل�ت حي�ة يف وجدان 
الش�عوب العربية، إال أن األنظمة الحاكم�ة رضخت لإلمالءات 
الغربي�ة واألمريكية، وتحولت فلس�طن عند بعض األنظمة إىل 
مج�رد خطاب لالس�تهالك اإلعالمي، إذ إن الخطاب الس�يايس 
للنظ�ام العربي ظل يدغدغ مش�اعر املواطن�ن بلغة عاطفية، 

لكنه يفتقر إىل العقل السيايس.

نكب�ة 1948 إذاً، تحول�ت إىل لعن�ة أصاب�ت األنظم�ة العربي�ة 
كافة، إذ إن الجميع اس�تثمر القضية الفلس�طينية كل حسب 
حاجته إليها لتثبيت س�لطته، بل أس�وأ من ذل�ك أن بعضاً من 
ه�ذه األنظم�ة تحول إىل خص�م للقضية الفلس�طينية، ورأينا 
خ�الل العقود املاضية كيف أن بع�ض األنظمة العربية دخل يف 
خصومات مس�تمرة مع القيادات الفلسطينية، التي كانت هي 
األخ�رى عنواناً لألزمات واالنقس�امات التي عاش�تها وال تزال 

القضية الفلسطينية.
لعن�ة التفريط بالقضية الفلس�طينية أصابت الع�رب جميعاً، 
ويبدو أن هذه اللعنة ستستمر مع العرب إىل ما النهاية، خاصة 
إذا ل�م يتحرك الع�رب باتجاه إعادة ترتي�ب أوراقهم من جديد 
واالنطالق من فلس�طن منصة لحل يؤدي إىل اس�تعادة حقوق 
الش�عب الفلس�طيني الذي ال ي�زال يدفع ثمن أخط�اء الحكام 

العرب، الذين ارتضوا املهانة ألنفسهم ولشعوبهم.

عطيل �جلفال

كامب ديفيد.. تسويق الرعب

�شادق نا�شر  

نكبات العرب

لق�د كان الح�دث األهم خ�الل األس�بوع املايض 
هو الدع�وة التي وجهها الرئي�س أوباما إىل قادة 
دول مجل�س التعاون الخليج�ي لعقد اجتماعات 
تمتد ليومن يف كل من واش�نطن ومنتجع كامب 
ديفي�د القري�ب م�ن العاصم�ة، والذي ع�ادة ما 
ُيخصص لكبار زعماء العالم، ما يدل عىل حفاوة 
اس�تقبال أم�ركا لكب�ار زواره�ا م�ن الخلي�ج، 
وأيض�اً أهمية االجتماع ملا يناقش�ه من مواضيع 
وقضايا مهم�ة. وأكثر من ذلك حرِص أوباما عىل 
إرشاك كبار مس�ؤويل إدارته مثل وزراء الخارجية 
والدف�اع والطاق�ة يف إش�ارة واضح�ة إىل الطابع 
الجدي لالجتماعات، وأنها تتجاوز كونها لقاءات 
بروتوكولي�ة. ويف 14 مايو الج�اري عندما اختتم 
الق�ادة اجتماعاتهم أص�در البيت األبي�ض بياناً 
مش�رتكاً مطوالً يتضمن مالحق عدة تؤكد توصل 
الواليات املتح�دة ودول مجلس التعاون الخليجي 
إىل اتفاق�ات بش�أن ع�دد م�ن القضاي�ا امللح�ة. 
ويب�دو أن أوباما وهو يس�تقبل ضيوف�ه ويعقد 
مباحثات ثنائية وجماعي�ة معهم كان يبني عىل 
تاري�خ طويل م�ن التعاون األمرك�ي الوثيق مع 
البلدان الخليجية، حيث أعادت األطراف التش�ديد 
يف البي�ان املش�رتك ع�ىل »تعزي�ز أوارص الرشاكة 
العميقة«، كما أضافوا أنهم »مس�تعدون لتوطيد 
تل�ك العالقات يف ش�تى املجاالت بم�ا فيها الدفاع 
واألمن، وتطوير مقاربات مش�رتكة تهم القضايا 
اإلقليمية بهدف دعم املصالح املش�رتكة يف أجواء 

من االستقرار واالزدهار«.
وق�د اس�تغل أوباما ه�ذه املناس�بة لإلعالن عن 
آلي�ات جديدة للتعاون، فض�اًل عن برامج محددة 
لبيع السالح والتدريب وإجراء مناورات عسكرية 
مش�رتكة. واأله�م من ذلك إش�ارة أوبام�ا إىل أنه 
يف ح�ال تعرض أح�د البل�دان الخليجي�ة العتداء 
س�تعمل الواليات املتحدة مع رشكائها يف املنطقة 
»لتحديد طبيعة العمل املناس�ب، واس�تخدام كل 
الوسائل املتاحة، بما فيها استخدام القوة للدفاع 
ع�ن رشكائن�ا يف مجل�س التع�اون الخليج�ي«. 
والش�ك أن هذا التعه�د يعد التزام�اً أمركياً قوياً 
بالدف�اع عن دول الخليج يذكرن�ا بإعالن للرئيس 
األسبق جيمي كارتر يف يناير 1980 عندما أكد أن 
الواليات املتحدة مستعدة الستخدام القوة إذا لزم 
األمر للدفاع عن الخليج، وهو إعالن ارتبط وقتها 
بسياق التمدد السوفييتي يف املنطقة والتحذير من 
زعزعة استقرار الرشق األوسط بعد الغزو الرويس 
ألفغانس�تان. ومنذ ذل�ك اإلعالن امله�م والواليات 
املتح�دة تعمل جنباً إىل جن�ب مع الدول الخليجية 
لبن�اء دفاعاتها وتعزيز أمنها من خالل اتفاقيات 
ثنائي�ة. وحتى بعد تغر طبيعة التهديد يف الخليج 
إثر س�قوط االتحاد الس�وفييتي واصلت الواليات 
املتح�دة دعمها لدول مجلس التع�اون الخليجي، 
حي�ث تدخل�ت لوقف اعت�داء صدام حس�ن عىل 
الكويت يف 1990، فضالً ع�ن تعاملها مع أخطار 
أخرى محدقة باملنطقة بنرشها لقوات عسكرية 
يف ع�دد من ال�دول بتعاون وتنس�يق معها.ولكن 
عندما أصدر البيت األبيض بيانه األخر إثر اللقاء 
مع الدول الخليجية كان من الواضح أن الرس�الة 
موجهة باألس�اس إىل طهران، فالواليات املتحدة، 
كم�ا هو معروف، منخرط�ة يف مفاوضات نووية 
مع إيران، ويعرف أوباما أن دول الخليج قد تشعر 
ب�أن الواليات املتح�دة منش�غلة بمباحثاتها تلك، 
وربم�ا تكون ق�د انرصفت عن التزامه�ا بالدفاع 
عن منطقة الخليج. ولذا جاءت قمة كامب ديفيد 
األخرة لتبديد مخاوف ال�دول الخليجية وطمأنة 
قادته�ا، وهو ما ترجم�ه البي�ان الختامي، وهو 
بيان إن كان يدعم املفاوضات الجارية مع إيران، 
إال أنه يش�رتط أيضاً أن يكون أي اتفاق »ش�امل 
وقابل للتحقق، وأن يعالج االنش�غاالت اإلقليمية 
والدولية بش�أن الربنامج الن�ووي«. ومن الالفت 
أن البيان أش�ار بوض�وح إىل أن »الواليات املتحدة 
ودول مجلس التعاون الخليجي تعارض األنشطة 
املزعزع�ة لالس�تقرار الت�ي تنخرط فيه�ا إيران 
باملنطقة، وس�تعمل معاً ع�ىل التصدي لها«. كما 
ش�دد البيان ع�ىل أن »تتعامل إي�ران مع املنطقة 
عىل أس�اس مبادئ حس�ن الجوار، وعدم التدخل 
يف الش�ؤون الدخلي�ة ل�دول املنطق�ة، فضالً عن 
رضورة احرتام الس�يادة الرتابي�ة للدول.. واتخاذ 
إيران لخطوات ملموسة وعملية لبناء الثقة وحل 
خالفاته�ا م�ع جرانها بطرق س�لمية«، وهو ما 
يش�كل تحذي�راً واضحاً إليران بالك�ف عن تهديد 
ال�دول الخليجية باعتبار هذا التحذير مكوناً ثابتاً 

وخطاً أحمر يف السياسة الخارجية األمركية.
وباإلضافة إىل موضوع إيران أجرى الرئيس أوباما 
أيضاً مناقش�ات رصيحة مع ق�ادة الخليج حول 
ع�دد من القضاي�ا األخرى املهمة ليخ�رج البيان 
األخ�ر برؤى مش�رتكة بش�أن قضاي�ا مكافحة 
اإلرهاب والتصدي لتنظيم »داعش«، وأيضاً حول 
م�ا يجري يف اليمن وس�وريا وقضية الس�الم بن 
الفلس�طينين وإرسائيل. ويف كل ذلك كان أوباما 
مدركاً لبع�ض أوجه االخت�الف يف وجهات النظر 
بن البلدان الخليجي�ة والواليات املتحدة، وهو ما 
س�عى إىل معالجته بالتأكيد ع�ىل متانة العالقات 
وع�ىل التزامات أم�ركا الدفاعية واألمنية يف وجه 

األخطار والتهديدات املحدقة بالخليج.

ويليام رو

أمريكا واخلليج.. 
رشاكة مستمرة

عندم�ا بزغ فج�ر القرن العرشين، كان العدو األس�ايس الجاثم 
عىل صدر الحركة العربية الحديثة هو نر الس�لطنة العثمانية، 
مع اش�تداد تي�ار الترتيك يف أع�ىل األجهزة الحاكم�ة فيها. وقد 
أّدى ع�دم الوضوح الكام�ل لألفق الس�يايس، إىل اعتبار تيارات 
من الحرك�ة القومية العربية أن بمقدورها االعتماد عىل القوى 
الغربي�ة، الطامع�ة بوراث�ة االمرباطوري�ة العثماني�ة، م�ع أن 
االس�تعمار الربيطاني كان قد أعلن عن نياته يف املرشق العربي، 
وخاص�ة يف م�رص )1882(، فيما أعل�ن الفرني ع�ن نياته يف 

املغرب العربي.
وم�ا إن ش�ارفت االمرباطورية العثمانية ع�ىل االنهيار يف نهاية 
الح�رب العاملي�ة األوىل )1914-1918(، حت�ى أفصح�ت الدول 
الغربي�ة االس�تعمارية )بريطانيا وفرنس�ا بال�ذات( عن نياتها 
املبارشة لوراثة اإلمرباطورية بوثيقتن شهرتن، دّشنتا وقائع 

التاريخ العربي املعارص منذ بدايات القرن:
� اتفاقية س�ايكس � بيكو لتقاس�م الوطن العربي بن فرنس�ا 

وبريطانيا.
� و »وع�د بلف�ور«، القتطاع بقع�ة يف قلب الوط�ن العربي بن 

مغربه ومرشقه )فلس�طن(، ومنحه�ا إىل الحركة الصهيونية، 
رشيكة التحالف االس�تعماري الغربي، وهو الذي كان من شأنه 
أن يخل�ص التحالف من عقدة العنرصي�ة األوروبية ضد اليهود 
م�ن جهة، ويقيم حاج�زاً منيعاً غريباً يف وس�ط الوطن العربي 

من جهة ثانية.
من�ذ تل�ك املرحلة، أصبح�ت خريط�ة األع�داء التاريخين أمام 
الع�رب املعارصي�ن، تدع�و اىل مقارع�ة التخل�ف والتجزئة من 
جهة، ومقارعة االس�تعمار الغربي مقارع�ة مبارشة من جهة 
ثاني�ة، بعدما دخلت كل أقاليمه من املحيط اىل الخليج تحت نر 
االس�تعمارين املبارشين لكل من بريطانيا وفرنسا )وإيطاليا يف 

ليبيا(.
لك�ن مرحلة جديدة ولدت يف منتصف القرن العرشين، مع قرب 

انهي�ار النفوذ االمرباطوري لكل من فرنس�ا وبريطانيا يف مياه 
قناة السويس، وقرب جالء االستعمار الغربي املبارش عن الدول 
العربي�ة، واحدة بع�د األخرى، فأعيد تش�كيل خريط�ة األعداء 

التاريخين امام الحركة العربية الحديثة:
� النفوذ االس�تعماري األمرك�ي الجديد، الزاح�ف لوراثة نفوذ 

االستعمار القديم يف املنطقة العربية بأرسها.
� ارسائي�ل، الت�ي اصبحت تمث�ل زواجاً غر رشعي ب�ن بقايا 
النف�وذ االس�تعماري القدي�م يف املنطق�ة العربي�ة، وإطالل�ة 

االستعمار الجديد عليها.
اىل جانب هذه الخريطة الجديدة لألعداء، راح العرب يتخّبطون 
يف مح�اوالت، كث�راً م�ا تفش�ل، وقليالً م�ا تنج�ح، يف محاربة 

العدوين التاريخين الثابتن: التخلف والتجزئة.

وم�ع أن ح�رب 1967، ج�اءت لتكم�ل امل�رشوع الصهيوني يف 
التس�لط عىل كام�ل الرتاب الفلس�طيني، فإن خل�اًل تاريخياً يف 
سّدة الحكم يف أكرب األقطار العربية، أي مرص، أدى اىل أن يتحول 
اإلنج�از العس�كري العربي يف ح�رب 1973، من كون�ه رداً عىل 
عدوان 1967، اىل مقدمة إلس�قاط إرسائي�ل من خريطة العداء 

التاريخي للعرب، واالستسالم لنتائج حربي 1948 و1967.
لكنن�ا، ومع تفاقم الرتاجع العربي التاريخي يف كل من س�وريا 
والعراق واليمن، املهّددة كلها بأخطار التقس�يم، نشعر بما هو 
أفدح من استس�الم انظمة الحكم العربية الرس�مية للمرشوع 
الصهيون�ي يف فلس�طن. فق�د ب�دأت تظه�ر يف بع�ض البيئات 
الش�عبية العربية، ظواهر تكاد تس�قط حالة الع�داء التاريخي 
للحرك�ة الصهيونية، وتس�قط بالتايل الع�داء العربي التاريخي 

إلرسائيل، ومعها كل أساسيات وثوابت القضية الفلسطينية.
هل ه�ذا وضع نهائي أو مرش�ح للتفاقم مع س�يل الرتاجعات 

العربية؟
األمل م�ا زال معقوداً عىل صح�وة تاريخية للش�عوب العربية، 

تستعيد فيها خريطة واضحة ألعدائها الثابتن. 

�ليا�س �شحاب 

عداء العرب ملن؟

فوؤ�د ح�شون



عندما ارت�دت مالبس ش�بيهة بمالبس الرجال 
اندهش البع�ض، وردد البعض اآلخر أنها تفعل 
هذا هرباً من المضايقات، لكنها ومع اعترافها 
بخطورة قضية التحرش، تؤكد أن ال عالقة لألمر 
بمالبسها. النجمة ياس�مين رئيس تتحدث عن 
موقفها إذا ما تعرضت لمضايقات في الشارع، 
وع�دم التكافؤ بي�ن الرجل والم�رأة، وعالقتها 
بالموضة والقراءة والماكي�اج والرياضة، كما 
تعت�رف بالمهمة الصعبة الت�ي ُتلقى على عاتق 
الفنان�ة، وتتكلم على أدواره�ا الجديدة ونقطة 

ضعفها السرية وموهبتها المخّبأة.
• رغ�م النجاح الكبي�ر الذي حققت�ه من خالل 

تعاونك مع المخرج محمد خان في فيلم »فتاة 
المصنع«، لكنك فاجأت الجميع بالتعاون 

م�ع المخ�رج أحم�د عامر م�ن خالل 
بطولة فيلم »بالش تبوسني«، الذي 

ُيمثل أولى تجربة إخراجية له. ألم 
تخشي من هذه الخطوة؟

أنا ال أفكر بهذه الطريقة، ألنني 
مؤمنة بأن المخرجين الشباب 
والموهبة،  الج�رأة  يمتلك�ون 
ويص�ّرون  دائم�اً عل�ى تقديم 

أفضل م�ا لديهم من خالل األفالم 
الت�ي يخرجونها. وأحم�د عامر 
ُيعد واحداً من هؤالء المخرجين 

الق�درة على  الذي�ن يمتلكون 
اإلبداع باستمرار. فهو 

مخرج يتمتع برؤية خاصة، وقد تأكدت من ذلك 
خالل التصوير واس�تمتعت بكل مش�هد قدمته 

في هذا العمل.
• وما الذي حّمسك لبطولة هذا الفيلم؟

الدور هو الس�بب الرئيس�ي في موافقتي على 
بطول�ة الفيل�م م�ن دون ت�ردد، إذ أجس�د من 
خالله شخصية فنانة تمكنت من تحقيق شهرة 
واس�عة. وهذا الدور ُمختل�ف تماماً عن األدوار 
الت�ي قدمته�ا م�ن قبل، وجدي�د على الس�ينما 
المصرية، كما أن فكرة الفيلم ُمختلفة وأحداثه 

مشوقة للغاية.
الت�ي  الرس�الة  •م�ا 

يناقشها الفيلم؟
»ب�الش  فيل�م 
تبوسني« يحاول 
ع�ن  الكش�ف 
اآلخر  الوج�ه 
للفن�ان وم�ا 
من  يواجهه 
ت  ب�ا صعو
كل  مش�ا و
خالل مشوار 
النجاح، كما 
مدى  ُيظه�ر 
الشهرة  تأثير 
والنجومية في 
وما  شخصيته، 
يتع�رض ل�ه من 
خ�الل  مواق�ف 
تصوير أفالمه. 
الفيلم  ه�ذا 
ي�ب  قر
للغاي�ة 

م�ن 

قلب�ي وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور ويحقق 
نجاحاً ال يقل عما حققته في »فتاة المصنع«.

•  وماذا عن تفاصي�ل دورك في فيلم 
»من ضهر راجل«؟

ال أري�د التح�دث ع�ن دوري وأُفّض�ل أن يكون 
بمثابة مفاجأة لجمهوري، وكل ما ُيمكنني قوله 
إن أحداث هذا الفيلم تدور في إطار رومانس�ي، 
لكنه عمل غير تقليدي، ألن العالقات بين أبطال 
الفيلم متش�ابكة وُمعقدة لدرجة كبيرة للغاية. 
بصراح�ة، أكثر ما حّمس�ني لبطولة هذا الفيلم 

هو الدور، ألنه ُمختلف وجديد.
هل صحيح أنك قررت اعتزال الدراما   •
من أجل التفرغ لمشاريعك وتحقيق أحالمك في 

السينما؟
غي�ر صحي�ح عل�ى اإلط�الق، فابتع�ادي ع�ن 
الدرام�ا خ�الل الفت�رة الماضية ال يعن�ي أنني 
ق�ررت التركيز على الس�ينما فقط. انش�غالي 
بتصوير فيلمْي »بالش تبوس�ني« و »من ضهر 
راج�ل« دفعني الى االعتذار عن جميع العروض 
الدرامية في الفترة األخيرة، لكنني أتمنى العمل 
في التلفزيون، وإذا وجدت السيناريو المناسب 
خالل الفترة المقبلة فسأتخذ الخطوة من دون 

أي تردد.
•رغم مرور فترة طويلة على عرض فيلم »فتاة 
المصن�ع«، ال ي�زال يحصد جوائ�ز دولية حتى 

اآلن، فهل كنت متوقعة هذا النجاح الكبير؟
بالطب�ع كن�ت واثقة بحج�م النج�اح، فالعمل 
في فيلم تح�ت قيادة المخ�رج العبقري محمد 
خ�ان ُيضيف ال�ى أي فنان، وتوليه مس�ؤولية 
اإلخراج س�بب رئيس�ي في نجاحه، ولكنني لم 
أتوق�ع أن يحظ�ى الفيلم بهذا الع�دد الكبير من 
الجوائ�ز، والتكريم�ات ف�ي العدي�د م�ن الدول 
األوروبي�ة والعربي�ة. وبصراحة، ل�م أتوقع أن 
يج�ذب الفيلم جمهوراً من ثقاف�ات أخرى غير 
عربية، فأنا ال يمكن أن أصف لك مدى س�عادتي 
بعرض الفيلم في الس�ويد. وبمناس�بة الحديث 
ع�ن الجوائز، تذك�رت جملة قاله�ا لي المخرج 
محمد خان خالل التصوير، وهي: »كوني واثقة 
بأنك س�تحصلين على جائزة عن دورك في هذا 
الفيلم«، ولذلك  أق�ول له اآلن بأنني تمكنت من 

حصد ست جوائز وليس جائزة واحدة.
• ألن ن�رى عمالً فنياً يجمع�ك بزوجك المخرج 

هادي الباجوري؟
قريباً جداً سيحدث ذلك.

•ما أقرب أعمالك الفنية إلى قلبك؟
الحمد لله كل دور قدمته منذ دخولي مجال الفن 
أضاف إلي واكتس�بت منه خب�رات عديدة. لكن 
الفيل�م األقرب إل�ى قلبي هو »فت�اة المصنع«. 
كم�ا أن دوري في فيلم »واح�د صحيح«، الذي 
تعاونت م�ن خالله مع هاني س�المة، ودوري 
في مسلس�ل »طرف ثال�ث«، ال�ذي ُعرض منذ 

عامين، لهما مكانة خاصة في حياتي.
•ما ميزة العمل في مجال التمثيل؟

ممي�زات ه�ذا المجال كثي�رة، وال ُيمك�ن أحداً 
أن ينك�ر ذلك، لكن بالنس�بة إلي، أه�م ميزة أن 
صوتي أصبح مس�موعاً، كما بات لي دور مؤثر 
في مجتمعي م�ن خالل األفالم والمسلس�الت 

التي أشارك في بطولتها.
• قبل دخولك عالم التمثيل، عملت عارضة أزياء 
لس�نوات عدة. كيف اس�تفدت من هذه التجربة 

في حياتك؟
عمل�ي كعارض�ة أزي�اء س�اعدني ف�ي دخول 
مجال التمثيل، كما اكتس�بت منه خبرات عديدة 
أفادتن�ي كممثل�ة، ف�ي كيفي�ة الوق�وف أمام 
الكامي�را والتعام�ل معها، وأيضاً ف�ي الظهور 

أمام الجمهور من دون خوف أو توتر.
• ه�ل تواجهي�ن صعوب�ات ف�ي التوفي�ق بين 

حياتك الفنية والعائلية؟
تحقيق هذه المعادلة ليس س�هالً على اإلطالق، 
فأن�ا كنت أواج�ه صعوبات عديدة ف�ي حياتي 
بسبب ضيق الوقت واالنشغال الدائم بالتصوير، 
لكنن�ي نجح�ت ف�ي النهاية ف�ي ه�ذه المهمة 
الصعب�ة، وأصبح�ت اآلن قادرة عل�ى االهتمام 
الفني�ة  بخطوات�ي  وأيض�اً  وأس�رتي  ببيت�ي 

الُمقبلة.
• ما أكثر عيب في ش�خصيتك تتمنين التخلص 

منه؟
فق�دان التركي�ز ف�ي معظ�م األوق�ات بس�بب 
االنش�غال بأم�ور كثي�رة ف�ي الي�وم الواح�د، 
وبس�بب كثرة ارتباطاتي الفنية، لكنني مصّرة 
على التخلص من هذا العيب، ألنه ُيمثل خطورة 
كبيرة بالنس�بة إلي، ومن الممكن أن يؤثر سلباً 
في عملي وفي خطواتي الفنية الُمقبلة، س�واء 

أكانت سينمائية أم درامية.

 

كندة علوش 
كبرية احلشاشني يف رمضان

 
بدأت القنوات الفضائية في عرض االعالن الترويجي لش�خصيات مسلس�ل "العهد" المقرر عرضه في 

شهر رمضان المقبل.
وظه�رت الفنانة الس�ورية كنده علوش بش�خصية سوس�ن "كبيرة الحشاش�ين" القوية المتس�لطة، 
وظه�رت ف�ي بعض اللقطات وه�ي بالحجاب، وفي لقط�ات اخري ب�دون الحجاب."العهد" من تأليف 

محمد امين راضي، واخراج خالد مرعي، وبطولة غادة عادل وآسر ياسين وآيتن عامر وأروى. 
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كشفت المطربة الشابة آية عقيل عن كواليس 
أول فيديو كليب لها "في حاجة "، حيث أكدت 
أن من جسد في األغنية دور الطيار هو بالفعل 

طيار مدني وأقرب اصدقائها وهو احمد الزقازيقي 
وظهر خالل التصوير بزيه الرسمى .

وأعربت آية في حديث صحفي  عن سعادتها 
بالكليب ومن ردود االفعال التى تتلقاها عقب 

عرضه على قناة "مزيكا"، مشيرة إلى أن األغنية 
من كلمات كيرو ، ألحان معتز آمين ، توزيع هاني 
ربيع، مؤكدة أن أجمل ما في الكليب أنه من إخراج 

والدها "عصام عقيل".

توفي صباح الثالثاء، الفنان المصري حسن مصطفى، عن عمر ناهز 81 
عاما، بعد صراع مع المرض، وستشيع الجنازة عصرا من مسجد مصطفى 
محمود بمنطقة المهندسين.كان الفنان الراحل تعرض ألزمة صحية قبل 
أسبوعين، نقل على إثرها إلى مستشفى "األنجلو أمريكان"، وكانت زوجته 

الفنانة ميمي جمال نفت أكثر من مرة شائعة وفاته، مؤكدة أن حالته 
تحسنت، حتى وافته المنية، صباح اليوم.تخرج حسن مصطفى في معهد 
الفنون المسرحة عام 1957، والتحق بفرقة إسماعيل ياسين والفنانين 
المتحدين، ومن أشهر أعماله المسرحية "مدرسة المشاغبين"، "العيال 
كبرت"، "سيدتي الجميلة"، "حواء الساعة 12".تزوج الفنان الراحل من 

الفنانة ميمي جمال عام 1966، وله منها ابنتين، وتميزت معظم أعماله 
بأداء األدوار الكوميدية، سواء في المسرح أو السينما أو التليفزيون.

قررت الفنانة االستعراضية "هيام" خوض 
تجربة الغناء بأغنية سينجل بعنوان 

"مبكلمش عيال".األغنية تم تصويرها 
بطريقة الفيديو كليب، وتم عرضه منذ 
أسبوع على شبكة قنوات "مزيكا"، وهي 

من كلمات إسالم خليل، وألحان وتوزيع طه 
الحكيم، ومن اخراج كامبا.

وعن جديدها قالت هيام: "أفكر جديا في 
خوض تجربة التمثيل بعد نجاحي في أداء 

أغنية "مبكلمش عيال" ورد فعل الجمهور 
تجاهها".

داليا البحريي تغني ترتيوميات زوجة مفروسة
 تواجدت الممثلة المصرية داليا البحيري في ستوديو "أوكسجين"، الخاص بالموزع الموسيقي 
كريم عبد الوهاب، لتضع اللمسات األخيرة على تتر مسلسل يوميات زوجة مفروسة، وسيشارك 

معها في غناء التتر الممثل المصري خالد سرحان.
المسلس�ل تأليف أماني ضرغام، إخراج أحمد نور، بطولة سمير غانم، رجاء الجداوي، وشريف 

باهر.

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد
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العراقية واجراءات التقشف
 ف�ي البداي�ة وحينما دأبت )ش�بكة االع�الم العراقي( على 

اع�ادة مكثف�ة للمسلس�الت العربية والعراقي�ة وقتها كنا 

نمنحه�ا االعذار ... لكونها ش�بكة تلفازي�ة )فنية( جاءت 

الينا على انقاض دائرة االذاعة والتلفزيون ...

تل�ك االنق�اض التي الزال�ت ش�اخصة ام�ام الجميع حتى 

اليوم..

والي�وم بعد ان ج�اءت )العراقية( راحت تعم�ل على انتاج 

العدي�د والمزي�د من النتاج�ات الدرامية حت�ى وصل االمر 

مؤخرا انها وخالل عام 2014 الى انتاج ما نحو )15( عمال 

دراميا للتلفزيون اس�توعبت المئات من الفنانين والفنيين 

العراقيين خصوصا بعد عودتهم من س�وريا بسبب ازمتها 

.. اال ان )العراقية( وبسبب اجراءات التقشف التي فرضتها 

االزمة  المالية بس�بب انخفاض اس�عار النفط العالمية ... 

فس�وف لم يكون بوس�عها هذا العام 2015 من انتاج مثل 

هك�ذا م�ن االعمال .. بل ربم�ا ال يمكنها القي�ام باي انتاج 

والذي سينعكس سلبا على الدراما وعلى الفنانين والفنيين 

العراقيين الذي سيكونون اكثر المتضررين من ذلك ..

ذاك ما جاء على صفحات )مجلة الشبكة العراقية( مؤخرا 

التي تصدرها شبكة االعالم العراقي.

ولكن هناك ثمة بصيص من االمل حيث ستقوم ... )او من 

المؤمل( ان تقوم به العراقية انها ستقوم بانتاج اعمال ما 

بي�ن )5 � 6( وذاك اضعف االيم�ان كي تكون عجلة الدراما 

العراقي�ة مس�تمرة ف�ي دورانه�ا دون توق�ف .. وحتى لو 

وص�ل االمر الى تقدي�م )7( حلقات لكل مسلس�ل بدال من 

)30( حلقة .

معن�ى ذل�ك ان هناك تحدي�ا تمر ب�ه العراقية وك�ذا الحال 

اذاعاته�ا الت�ي وصل بها االم�ر الى اختص�ار برامجها الى 

)%25( ومم�ا دف�ع بال�رواد )او بعض منهم( ال�ى تقديم  

واعداد برامجهم )بدون مقابل مادي( مس�اهمة في حملة 

التقشف !!.

ياسمني رئيس: إذا تعّرضت للتحرش فلن أسكت



العراقي صباح عطوان يكشف مفاسد الدولة عرب

املفتش  
 

عبدالجبار العتابي
بغداد: أكد الكاتب صباح عطوان انتهائه من كتابة عدة أعمال تلفزيونية مش�يراً ألنه ينتظر أن تس�نح له الظروف لتصويرها لتظهر 

ألن  الفت�اً  الصغي�رة،  الشاش�ة  عل�ى 
كتاباته عن الواق�ع المعاصر تختلف 
عم�ا يكتبه اآلخ�رون. وق�ال: هناك 
أربعة أعمال أمام فرص األنتاج. فقد 
ُكِتَب�ت وُقدَِّمت وأُجي�َز بعضها وهي 
"إرهاب، إغتيال ، أكباد األرض، ونص 
ع�ن "الش�هيد محمد باق�ر الصدر". 
بعن�وان  مسلس�ل  حالي�ا  وأكت�ب 
"المفت�ش الع�ام" وهو لي�س العمل 
الذي كتبه مح�ّرك البحث "غوغول"، 
ولكن يحمل اإلسم ذاته. وهناك اسم 
آخر قد يكون البديل له. فالمسلس�ل 
يتن�اول مفاس�د الدول�ة المالية من 
خالل مفتش عام  تزوج  دكتورة هي 
إبنة أحد المراجع،  فصعد بواسطتها 

الى منصٍب إستغله على نحٍو  بشع.
وأوض�ح: مسلس�ل"إرهاب" يتناول 
ظاهرة اإلرهاب بجٍو ملحمّي شامل، 
من خ�الل قصة ممرض�ة تحتجزها 
عصاب�ة تابعة  ل�� "داع�ش" لعالج 
بس�اتين  بأح�د  الجري�ح  قائده�ا 

لش�بكة  قدمت�ه  "ديال�ي".  محافظ�ة 
اإلعالم العراقي إلنتاجه من قبل ش�ركتي الفنية "أضواء العراق" وش�ركة المخرج  صالح ك�رم "الخليج" ونحن ننتظر ان 
ُيفَرج التقشف عنه. أما مسلسل "أكباد األرض" فهو يتحدث عن انحراف طالب مدرسة إعدادية ويتعرض لسلوك الجريمة 
وما في ذلك من ترويج مخدرات وقتل عصابات. وهو مسلسل تربوي مثل المسلسلين اللذين سبق وكتبتهما "ذئاب الليل" 
و"عالم الس�ت وهيب�ة". وهناك عمل ثالث لن ُنعلِن ع�ن تفاصيله اإل بعد ان ُيقّر من جهته وه�و "اغتيال". وأضاف: أفكر 
بإخراج عمل بهولندا فلدّي أجهزته وكادره وهو فيلم أجنبي،  فيلم الزال في طور الكتابة ويتحدث عن س�يدة مقعدة ثرية 

يهاجمها لصان غبيان، ويحمل الطابع الكوميدي.
وح�ول اذا م�ا كان ينقل الواقع ف�ي أعماله، أجاب: في أعمالي هذه أتناول اإلرهاب كجذور وقواعد وحواضن وكسياس�ة 
وفلس�فة وفكر وعمل عس�كري ودي�ن. والعمل يع�ج بالحركة والمعارك وخاص�ة في مسلس�ل"إرهاب"، حيث ُيفَرض 
الحصار خاصة في بستان بمنطقة "شهربان" في المكان الذي تلتقي العصابة الداعشية فيه برهائنها. وفي كشٍف عملي 
للممارس�ات الفاسدة في أجهزة الدولة في إفاضة اجتماعية فالبطلة ممرضة في صاالت عمليات المستشفيات الخاصة 

ُتجلب لسحب رصاصة من جسد ارهابي في بستان وهناك تعيش عالماً غريباً ورهيباً.
وعما إذا ما كان يخش�ى تعرضه للنقد خاصًة أن الناس قد ملّت نقل الواقع وأحداث االعنف، أجاب قائال : ليس كما اكتبه 
أن�ا. فه�ذا يحمل في كل عش�ر  ثواٍن منه حدث. أي أن�ه عمل مكتظ ، وهذه صنعتي ولكل ش�يٍخ طريقته. فأعمالي ُتظهر 
على الشاشة "حرفية" يفتقدها الناس، وتحليلية عملية لم يمارسها أحد. وقال: أنا ال اشبه المبدعين اآلخرين"، و"الذين 

أحترم تجاربهم. لكنني أعتقد ان ما سيراه الناس مختلفاً.

سونغول أودن ترتدد عىل طبيٍب نفيس
 

القاه�رة: ُش�وهِدت أمس  االول الممثلة التركية "س�ونغول أودن" أثن�اء خروجها من عيادة طبيٍب نفس�ي. وقد ارتبكت عندما 
التقطتها كاميرات المصورين الصحفيين، فاستقلت سيارتها وغادرت مسرعة حسبما ذكر موقع Gecce التركي.

ه�ذا وأكد ش�اهد عيان أن "أودن" تتردد كثيراً ف�ي هذه الفترة على عيادة هذا الطبيب وأن هذه الم�رة لم تكن األولى، علماً أن 
مسلسل "قصر العصفورة" الذي تلعب بطولته ال زال مستمراً ويشاركها بطولته الممثل التركي "ميرت فرات".
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قررت الفنانة االستعراضية "هيام" خوض 
تجربة الغناء بأغنية سينجل بعنوان 

"مبكلمش عيال".األغنية تم تصويرها 
بطريقة الفيديو كليب، وتم عرضه منذ 
أسبوع على شبكة قنوات "مزيكا"، وهي 

من كلمات إسالم خليل، وألحان وتوزيع طه 
الحكيم، ومن اخراج كامبا.

وعن جديدها قالت هيام: "أفكر جديا في 
خوض تجربة التمثيل بعد نجاحي في أداء 

أغنية "مبكلمش عيال" ورد فعل الجمهور 
تجاهها".

القاهرة: أوصت الفنانة القديرة زبيدة ثروت بأن تدفن بعد وفاتها بجوار الفنان الراحل عبد الحليم 
حافظ، مشيرة إلى أنها بادلته الحب لكنها لم تجروء على االعتراف له، بينما لم يصارحها بسبب ظروفه 
المرضية، وطلب من المقربين منه وضع صورتها معه في قبره.وقالت زبيدة في أول ظهور تليفزيوني 
لها منذ 30 عامًا تقريبًا مع اإلعالمي عمرو الليثي في برنامجه "بوضوح" على شاشة قناة "الحياة" أن 
والدها رفض تزويجها من عبد الحليم حافظ وانه رد عليه قائاًل "مش هزوج بنتي لمغنواتي"، مشيرة 
إلى أنها أحبته بشدة بعد عملهما سويًا في فيلم "يوم من عمري".وأكدت على أن والدها كان شخصية 
صعبة للغاية بسبب طبيعته العسكرية، حيث كان ضابط بالقوات المسلحة مشيرة إلى أن أموال والدتها 

ومجوهراتها تعرضت للمصادرة بعد ثورة 23 يوليو 1952.وأشارت زبيدة إلى أنها كانت تنتمي 
لألسرة المالكة في مصر حيث أن والدتها هي حفيدة السلطان حسين كامل الذي حكم مصر في بداية 
القرن الماضي، مشيرة إلى أنها لم تشعر بالضرر بشكل مباشر من الثورة لكون عمرها وقتها لم يتجاوز 

8 سنوات، بينما تعرضت ممتلكات كثيرة لوالدتها للمصادرة.

تتابع الفنانة السورية مديحة كنيفاتي تصوير مشاهد مسلسل "فتنة زمانها" من تأليف وإخراج عماد 
سيف الدين، الذي يجري تصويره في إمارة ابو ظبي في اإلمارات العربية المتحدة، بمشاركة عدد من 

نجوم الدراما السورية واللبنانية والمصرية ومنهم سامية الجزائري و ديمة الجندي ومحمد األحمد 
من سوريا وأحمد راتب ومادلين طبر من مصر.وقالت الفنانة السورية مديحة كنيفاتي إنها تجّسد في 
المسلسل شخصية فتاة تعمل في أحد الفنادق، وتربطها قصة حب مع مديرها، ولكن هذا الحب يتعّرض 
لمعارضة والدته وعائلته التي تحاول بشتى الوسائل التفريق في ما بينهما، ولكن في نهاية المطاف 
ينتصر هذا الحب ويتكلل بالزواج.وكانت الفنانة مديحة كنيفاتي قد أنهت قبل سفرها إلى اإلمارات، 
تصوير أحد أدوار البطولة في مسلسل "فارس وخمس عوانس" للكاتب أحمد سالمة والمخرج فادي 
سليم، وبطولة عدد من نجوم الدراما السورية منهم مرح جبر ، جيني إسبر، عبد المنعم عمايري ، 

يزن السيد ، خالد القيش ورنا األبيض. وتجّسد كنيفاتي في المسلسل، شخصية إحدى الشقيقات العوان 
وقالت: "أؤّدي دور فتاة تعيش العنوسة رغم تقّدم عدد كبير من الشبان لخطبتها، إاّل أّن الزواج ال 

يحصل وكل مّرة لسبب ما".

 

سمية اخلشاب تواصل تصوير  يا أنا يا أنت 
 تواصل الفنانة س�مية الخش�اب تصوير دورها فى المسلس�ل الرمضانى "يا انا يا انت" إخراج 
ياسر زايد.وانتقلت س�مية امس االول االثنين إلى أحد المستشفيات بطريق "مصر- إسكندرية 
الصح�راوى" الس�تكمال التصوي�ر هناك ه�ى والفنانة فيفى عب�ده ومن المقرر ان يس�تغرق 
التصوير هناك 3 ايام متواصلة بعدها يسافر فريق العمل إلحدى القرى بالعين السخنة للتصوير 
لمدة اس�بوع كامل.من ناحية اخرى تنتظر الخشاب طرح فيلمها الجديد "الليلة الكبيرة" والذى 
تش�ارك فيه مع عدد كبير من الفنانين ، وتجس�د من خالل الفيلم دور العبة س�يرك داخل مولد 
يديره احمد بدير والذى يقوم بدور والدها.والفيلم من تأليف احمد عبد الله واخراج س�امح عبد 

العزيز وانتاج السبكى.

العراقية واجراءات التقشف
 ف�ي البداي�ة وحينما دأبت )ش�بكة االع�الم العراقي( على 

اع�ادة مكثف�ة للمسلس�الت العربية والعراقي�ة وقتها كنا 

نمنحه�ا االعذار ... لكونها ش�بكة تلفازي�ة )فنية( جاءت 

الينا على انقاض دائرة االذاعة والتلفزيون ...

تل�ك االنق�اض التي الزال�ت ش�اخصة ام�ام الجميع حتى 

اليوم..

والي�وم بعد ان ج�اءت )العراقية( راحت تعم�ل على انتاج 

العدي�د والمزي�د من النتاج�ات الدرامية حت�ى وصل االمر 

مؤخرا انها وخالل عام 2014 الى انتاج ما نحو )15( عمال 

دراميا للتلفزيون اس�توعبت المئات من الفنانين والفنيين 

العراقيين خصوصا بعد عودتهم من س�وريا بسبب ازمتها 

.. اال ان )العراقية( وبسبب اجراءات التقشف التي فرضتها 

االزمة  المالية بس�بب انخفاض اس�عار النفط العالمية ... 

فس�وف لم يكون بوس�عها هذا العام 2015 من انتاج مثل 

هك�ذا م�ن االعمال .. بل ربم�ا ال يمكنها القي�ام باي انتاج 

والذي سينعكس سلبا على الدراما وعلى الفنانين والفنيين 

العراقيين الذي سيكونون اكثر المتضررين من ذلك ..

ذاك ما جاء على صفحات )مجلة الشبكة العراقية( مؤخرا 

التي تصدرها شبكة االعالم العراقي.

ولكن هناك ثمة بصيص من االمل حيث ستقوم ... )او من 

المؤمل( ان تقوم به العراقية انها ستقوم بانتاج اعمال ما 

بي�ن )5 � 6( وذاك اضعف االيم�ان كي تكون عجلة الدراما 

العراقي�ة مس�تمرة ف�ي دورانه�ا دون توق�ف .. وحتى لو 

وص�ل االمر الى تقدي�م )7( حلقات لكل مسلس�ل بدال من 

)30( حلقة .

معن�ى ذل�ك ان هناك تحدي�ا تمر ب�ه العراقية وك�ذا الحال 

اذاعاته�ا الت�ي وصل بها االم�ر الى اختص�ار برامجها الى 

)%25( ومم�ا دف�ع بال�رواد )او بعض منهم( ال�ى تقديم  

واعداد برامجهم )بدون مقابل مادي( مس�اهمة في حملة 

التقشف !!.

عم�ان –في�روز الغد خ�ّرت له�ا اآلذان.. فكان 
صوتها برداً على الّش�ام، وسالماً لفلسطين«.. 
كذلك أصاخت وبدون س�ابق إنذار أذُن مس�تمٍع 
عرب�ي كاد أن يصّمها ضجيج طبول ُصّنفت في 

زمٍن عربّي رديء أّنها تطريبّية.
ينس�اُب صوتها عذباً رقراقاً كمياه البالد، ُيغرق 
من يسمعه ويعود لينتشله حّياً.. رّبما لم تسمع 
باس�م »الرا علّيان« كثيراً، ولكن ما إن تس�ترق 
الّسمع لغنائها فلن تنسى بعد اليوم هذا االسم.

سوف ُيقال َمن القوم عندما ُيقال ماهي أغنيتهم 
به�ذا الصوت الق�ادم من وراء أكّمة فلس�طين، 
ووراء ه�ذه األكّم�ة يصب�ح الص�وت رصاصًة 
تنطل�ق من فّوهة بندقّية درويش وُمريديه على 

امتداد عالمنا العربي.
ما بي�ن أوت�ار حباله�ا الّصوتيُة تطي�ر حمائم 
الّس�الم، لتحّط ف�ي آذان متذّوقي الفن الجميل، 
يكتب لها الش�اعر الفلسطيني ابراهيم نصرالله 
رس�ائل ح�ب للوط�ن »والرس�الة م�ش ورق 
وحروف«، حسب مطلع أغنيتها »بكتب رسالة« 
م�ن ألبومه�ا الغنائ�ي األّول ال�ذي حمل اس�م 
»حلوة« وكان اس�ماً على مس�ّمى، س�ّيما أّنها 
ابتعدت فيه عن الّدارج والس�ريع، وسَرحت في 

جمالّيات الموروث الغنائي العربي.
ُتغّني للجارة الش�امّية الت�ي أدماها الحزن منذ 
أكث�ر م�ن أربع س�نوات وم�ا زال، وتق�ول في 
مطل�ع واح�دة م�ن أغانيه�ا »قالوا تخّي�ر قلُت 
الش�ام أختار.. وليس مثلي من بالشام يحتاُر.. 
قالوا هي الشام فقلُت الشام أحصنٌة من العقيق 
َس�َرت في روحها النار.. لي وردتان وحقٌل من 
مباِس�مها، ودمعٌة صرخت يا ناُر ياناُر.. كوني 

على الشام برداً«.
وباس�م اإلل�ه والش�عوب والجبال والش�وارع 
والمط�ر تص�دح بالّص�وت الع�ذب، وم�ع كل 
إغف�اءة تصيب عينيها العس�لية أثناء إندماجها 
باللحن، تغّني للبالد المنذورة للحروب والمحن، 
م�ع الحرص عل�ى الجمع ما بي�ن النص األدبي 
الجمي�ل والمس�توى الفني المتق�ّدم في األداء، 
تدعم�ه آالت الّتخت الش�رقي ف�ي أغلبية أغاني 
األلب�وم، ال�ذي تنّوع�ت لهجاته بي�ن الفصحى 

واللبنانية والفلسطينّية والمصرّية.
وُق�ل لي من ش�هَد لك أُقل لَك م�ن أنت.. فجاءت 
شهادة الشاعر اللبناني الكبير طالل حيدر »إّنك 
س�تكملين مس�يرة فيروز« بمثابة ص�ّك تأكيد 
عل�ى ذهبّي�ة الّص�وت وأصالت�ه، يومه�ا كانت 
الرا تغّني على المس�رح قصي�دة »قومي طلعي 

عالبال« فأهداها حيدر القصيدة لشّدة ما أُعِجب 
بجمال صوتها.

من�ذ طلع�ة الش�مس بس�نينها األول�ى ب�دأت 
غناءه�ا، وألّن الّث�ورة تس�ري بالالش�عور في 
الّدم الفلس�طيني، كانت تغّني لها في مدرستها 
معتليًة المنبر عسى أن يصل الّصوت من مدينة 
عّمان التي ترعرعت فيها ألبطال االنتفاضة في 

فلسطين حيث الموطن واألصل والبلد.
ُتخ�ِف  العرب�ي، ال  بالت�راث  الُمولع�ة  الفنان�ة 
انحيازها للت�راث الغنائي الفلس�طيني الحامل 
له�ّم القضّي�ة، هذا الغن�اء الذي ُكت�َب عليه منذ 
أكثر من س�ّتين عاماً أن يك�ون حزيناً ووطنّياً، 
ال تس�عى للش�هرة والمهم لديها إيصال رسالة 

الف�ن الملتزم لمتذّوقي الفن األصيل، وتعتبر أّن 
ه�ؤالء المتذّوقين ف�ي ازدياد، س�ّيما مع بروز 

ع�دد ال ب�أس منه م�ن الفنانين الع�رب الذين 
أعادوا إحياء أغان تراثّية بتوزيعات جديدة، 

مثل أغاني سيد درويش والشيخ إمام. 
تقول الرا علّيان في تصريحات خاّصة 
ل�� »الق�دس العربي« إنه�ا »معنّية أن 
تغّن�ي التراث العربي الغن�ي، والتراث 
الفلسطيني المهدد بالّطمس من ِقَبل 

الكيان الصهيوني، ومعنّية بالغناء 
العودة  العربي�ة ولح�ق  للوح�دة 
الّتركي�ز عل�ى  والمقاوم�ة، م�ع 

احت�رام المس�تمع بانتق�اء الكلمة 

واللحن الممّيز«.
وعن وصفها بالفنانة الملتزمة، تعتبر أّن جملة 
»ف�ن ملت�زم« ه�ي جمل�ة عليها خ�الف لكنها 
تؤم�ن أّن الفنان ال ُيمك�ن أن يعيش بمعزل عن 
الّظ�روف المحيط�ة واألوض�اع والقضايا في 
وطن�ه، وتضيف »أن�ا فنانة عربّية فلس�طينية 
وطن�ي العرب�ي يعاني من قضاي�ا عديدة، نحن 
نتح�ّدث هنا عن احتالل، ع�ن تدّخل أجنبي، عن 
فقر، وطائفية والكثير م�ن القضايا، أنا معنّية 

أن أتطّرق إلى هذه القضايا الُملّحة«.
وت�رى الفّنان�ة أّن االلتزام يكون أيض�اً بانتقاء 
الكلمات التي تس�مو بالنفس اإلنسانّية وتحّرك 
المشاعر النبيلة واالبتعاد عن اإلبتذال حتى عند 

الغناء للحب.
ه�ذا الّص�وت النس�ائي المتف�ّرد اس�تطاع أن 
يص�ل إلى أه�م العواص�م العربّي�ة واألوروبّية 
فمن فرنس�ا إلى النرويج فاس�طنبول وقبرص 
وتون�س، والجزائ�ر وس�وريا، لبن�ان ومص�ر 
أيض�اً.. ولكّن�ه لم يس�تطع يوم�اً الوصول إلى 
موطنه فلس�طين، ولكن رغم كّل شيء تتمّسك 
علّي�ان بحّق العودة إلى فلس�طين، وتقول »هو 
ح�ق مقّدس ول�ن نتنازل عن�ه، والمقاومة هي 

الطريق الحقيقي لفلسطين«.
م�ا كان يوماً صوتها عورة بل ثورة حملتها في 
ُعربه�ا إلى حيث ُتعزُّ الث�ورة أو ُتذل، وبعد ربيع 
قومها كان ال بدُّ أن ُتَعّز الثورة، رغم أّن الحاملين 
األّولين في ُعربهم دفع�وا ودفعت معهم أثماناً 
كان أبخس�ها تهميش�هم الناعم ورّبما الخشن 

من منابر العرب اإلعالمّية.

الفنانة الفلسطينية امللتزمة الرا عليان مولعة بالرتاث
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حبات .. مطر
جواد ال�شالل 

الى قلب الشاعر رجب الشيخ

..

خطأ حين اكتب كل الكلمات

بارتعاشة يدي

كانني اكتب منتشيا

اخطأ حين ارسم بحبات المطر

قطرات عرق فالح

اجتهد عمرا لينام مع البعوض

دائما هكذا

ارتب الحكمة على مخارج الحروف

الباهتة

النائمة على شراع قلب

تزفه الريح كما تشاء

هناك من يبتسم لي

هناك من يصفق

هناك من يتطاير الشرر من فوهة قلمه

الاعمل شي

سوى اني اعرف

انني اخطأت

ولكن ال اعرف لماذا

هناك من الوراء

توارثت تلك العادة

القديمة

حين اصدق بقلبي

فقط

..

النص اجلديد ثمرة النصوص السابقة
كانت بداية البحث حول التناص مع جوليا كريس�تيفا عام 
1966 لدى دراسته�ا لكتابات ميخائيل باختين عن الروائي 
الروسي “دوستويفس�كي” الذي لم يذكر مصطلح التناص 
كنم�ط لدراسات�ه ولكن�ه اكتف�ى “بتعددي�ة األص�وات”. 
فالتناص عند كريستيفا هو أحد مميزات النص األساسية، 
التي تحيل على النصوص األخرى السابقة عنها والمعاصرة 
له�ا، ويظهر بشكل مباش�ر م�ع التحلي�الت التحويلية في 

النص الروائي عندها.
إال أن مصطل�ح التناص مأخوذ ف�ي جوهره من المصطلح 
ni intertext وهي كلمة مقطعية، المقطع األول   الفرنسي
ter تعني بالفرنسية التبادل، بينما كلمة texte تعني النص، 
وأصل الكلم�ة كلها مشتق من الفع�ل الالتيني textere أي 
التب�ادل النصي، وقد ترجم إلى العربي�ة بالتناص أي تعالق 
النصوص ببعضها البعض، وعليه فقد تبين لنا أن مساحات 
التن�اص في تاريخنا الشعري قد ش�هد الكثي�ر من التناص 
والتداخ�ل في كثير من القصائ�د، لدرجة أنه لمعرفة النص 
األصلي م�ن المتناص معه كان ال بّد من إخضاع النصوص 
إلى التشريح الس�يميولوجي، والن�ص الجديد يكون عبارة 
عن تداخالت نصية سابقة، والشرط فيها وجوب االختالف 
وإال أصب�ح تكرارا وإعادة، كتشكيل ن�ص جديد من مجمل 
النص�وص الس�ابقة، ويكون خالصة له�ا بالتماهي في ما 

بينها بحيث ال يبقى لها إال األثر.
فالكاتب باعتم�اد التناص اليكتب جديدا، وإن ظن أنه يبدع 
ألن�ه يغترف من المشترك العام للغة واألفكار، فالنص لدى 
بلوغ�ه حال�ة االندماج مع المتن�اص، فإّن الن�ص المدمج 
بالن�ص الجدي�د ينفصل نوع�ا ما عن أصول�ه ليتماهى مع 
أصول النص الجديد، ويبدأ بالتحلي بصفات ومالمح أخرى 
مس�تمدة من منظوم�ة النص الالحق. فالن�ص كما يصفه 
علماء التناص، إنما هو ثم�رة لماليين النصوص المختزنة 

في الذاكرة اإلنسانية.
يع�رف بارت النص أنه نس�يج من االقتباس�ات واإلحاالت 
واألصداء م�ن اللغات الثقافية الس�ابقة أو المعاصرة التي 
تخترق�ه بكامل�ه، وف�ي مكم�ن آخ�ر التناص ه�و تفاعل 
أنظم�ة أسلوبي�ة م�ن حي�ث التلمي�ح واإليم�اء المتعل�ق 
بالموضوع، فهو من أه�م األساليب النقدية المعاصرة في 
الشعر، كمفهوم سيميائي يس���اهم في ت��فكيك بن��ية 
النصوص. كريس�تينا وفق مفهوم التن�اص الذي صاغته، 
ترى أن النص ُبني على طبقات، وتتكون طبيعته التركيبية 
م�ن النص�وص المتزامن�ة معه والس�ابقة له بما يس�مى 
التناص الذي يحيلنا إل�ى لغة النقد المعاصر. بحيث يمكننا 
الحك�م أن التناص هو قانون للنص�وص جميعا، وذلك من 

خالل عملية التبادل الفني بين النصوص.
التناص أنواع، هناك المباش�ر، وهو ما يعرف بالس�رقة أو 
االقتب�اس واألخذ واالستشهاد والتضمي�ن كعملية واعية، 
تقوم على امتصاص وتحويل نصوص إلى نص، قد ينس�به 
األديب إلى ذاته، وفي ه�ذا المضمار أيضا قد يعمد أديب ما 
إلى استحض�ار نصوص بلغته�ا التي وردت به�ا، كاآليات 
القرآنية، الحديث النبوي، الشعر والقصة، وقد عبر األخطل 
بطريقت�ه عن ه�ذا النوع فق�ال: نحن الشع�راء أسرق من 

الصاغة.
هن�اك أيضا التناص غير المباش�ر، وه�و التلميح والتلويح 
واإليماء والمجاز والرمز، وهو عملية الش�عورية يستنتج 
األديب م�ن النص المتداخ�ل معه أفكارا معين�ة يومئ بها 

ويرمز إليها في نصه الجديد.
ال يشت�رط ف�ي التن�اص التداخل م�ع النص�وص القديمة 
فقط، بل يتضم�ن مضامين ومفاهيم قادرة على استيعاب 
النص�وص الجدي�دة، المه�م فيها تعال�ي ذاك الن�ص الذي 

يظ��هر من خالل عالقته بالنصوص األخ�رى.
هذا وقد اتس�ع مفهوم التناص ليتح�ول إلى ظاهرة نقدية 
جديرة بالدراسة واالهتمام، وقد ش�اعت في األدب الغربي 

قبل األدب العربي الذي وصلت إليه هذه الظاهرة 
مع جملة ظواهر أخرى عبر االحتكاك الثقافي 
إضاف�ة إل�ى التراكم�ات التراثي�ة األصلي�ة، 
بالرغم من اختالف اآلراء حول بداية نشوئه، 
فقد قال البعض أنه غربي األصول والبعض 
اآلخر عاد إلى الماض�ي العربي، ونبش في 
جذور الثقافة العربية، بغية إيصال التناص 
إلى نس�به الحقيقي قائ�ال أن وصوله إلى 
الغرب ك�ان عن طريق التبن�ي وذلك عبر 
الرسالة،  )المرس�ل،  االتص�ال  عناص�ر 

المرسل إليه(.
ولكن يجدر بنا القول: إن أي نص غربي 
أو عربي في تعدد مرجعياته وتنوعها 
ال يمك�ن أن يمتلك أبا واح�دا او جذرا 
واحدا، ال بّد من وجود نص أصلي ثم 
البناء عليه أو التقاطع معه، واألديب 
اليمك�ن أن ينفص�ل ف�ي تكوين�ه 
غي�ره،ألن  ع�ن  األدب�ي  الثقاف�ي 
الحق�ل المعرفي ألّي أديب يتكون 

عبر التالحم المعرفي.
وحين يتح�ول الخط�اب األدبي 
أرض  إل�ى  الواس�ع  بمعن�اه 
خصب�ة، لع�دد غي�ر نهائي من 
النص�وص، فه�و يتح�ّول إلى 
ج�زء م�ن حركي�ة الخط�اب 
وحيات�ه وتمظهرات�ه، وقوة 
العم�ل  تأثي�ره ف�ي مج�ال 
والثقافة.  واإلنتاج  والتأثير 
فالتناص هو الحوار الواقع 

بي�ن الكتابات المختلف�ة التي تقع 
للكاتب قبل أو أثناء كتابته شعوريا أو الشعوريا.

وجيهة عبدالرحمن 

القراءة الثانية ... موت النفس اللوامة
حممد �شني�شل الربيعي

إنفرَط عقُد االنساِن مع االرْض 
بدأت تقشُر جلَدها بواٍد غيِر ذي ُحْب

تلملُم محاَق ماُءها , معاوَل تراُبها 
غ�ارْت بندق�ُة العي�وِن ف�ي جحظِة نف�َش فيها الخ�راُب صغ�اَرُه مْن 

كباِرها 
) الربالُت ( تختفي من الشوارْع 

بيوُت العنكبوِت تتكاثُر كاالدمغِة الفارغْة 
) الشناشيُل ( ايلٌة للسقوِط في بغداَد مثِل وريقِة العمْر 

صب�اُغ األحذي�ِة يت�أوه اخماساً باسداٍس وه�و يتأمُل احذي�َة )البالة( 

االنيقِة ترتديَها اقداُم الفقراْء
بائُع السوِس المعمِر يشتهي زبوناً بزٍي قديٍم ليشرب بكأٍس من خزٍف 

سومري
حمام�اُت )الفضل( حائرٌة في مصيِر المدلكيَن المصطفيَن على اروقِة 

الرطوبِة وغزو الحشراُت للمجاري 
الماركاُت القديمُة للسياراِت في لعِب االطفاِل الى جنِب البندقيْة 

اسطوان�اُت )الجقمقج�ي( طوَرها عباُس ) ابو ماطور ( الى اش�رطِة 
كاسيِت ) القندرجي ، والقبنجي ( 

الكنائُس ال يستدُل عليها من ناقوِس ازمنٍة غابرْة 
البيوُت ُتصاُب بالفصاِم تقبُل االعداَد الفرديَة والزوجيْة 

توليف�ُة العط�اِر ، والبق�اِل ، والرقاِع ، والجابي ، والراع�ي ، والنجاِر ، 

وس�وُق ، الصفافيِر ، والغ�زل ، والتجار .... علقْت حضوَرها في ذاكرٍة 
ُردْت إلى أرذِل العمْر 

االشجاُر انحناءاُت عمٍر فتٍي تأكُلها الياُت العصِر الكهربائي ، 
معداٌت ثقيلٌة تدوي في الرؤوِس الجوفاْء

الفراهيدي ممتعٌض من ابي نؤاٍس وتالميذِه السياِب وانسي الحاْج....
الهواُء المعف�ُر برائحِة اليورانيوِم المنضِب ف�ي ازقتِنا الضيقِة يزيُدنا 

عدًة وعديداً في وادي السالْم 
للماِء سجٌر كطعِم الحياِة اآلثمِة حُد انفصاِل الولِد عن والديْه 

رعٌب يجتاُح افكاَرنا الجديدِة وانتماَءنا للِه منازُلُه عنَدنا كثيرَة المخارِج 
، ماتِت النفًس اللوامَة وما ماَت سراُب قبٍس فيِه وجُه موسى الذي هو 

وجُه اللِه مثُل النداِء االخيِر من حزمِة الضوِء المصِر على البقاْء

قمر عامودًا
 

في كتاب “قمر عامودا، دراسة نقدية في تجربة الشاعر والناقد لقمان 
محم�ود”، الصادر في العراق، ع�ن دار “رؤى للطباعة والنشر”، يدرس 
المؤل�ف هشام القيس�ي تجربة لقم�ان في ثالثة فصول هي: ش�عرية 
لقمان محمود، ثنائّية الشاعر الناق�د في حضرة النقد، ولقمان يتس�لل 
إل�ى ذاته األدبية: حوارات.بينما تن�اول الفصل الثاني موضوع “لقمان 
محم�ود في حضرة النق�د” عبر اإلش�ارة إلى رؤية ناق�دة امتدت من 
شعرية حية إلى رؤية نقدية ثاقبة كشفت عن جوانب من تجربته في 
ه�ذا المضمار، في حين تناول الفصل الثالث من الدراسة والموسوم 
ب�”لقمان يتس�لل إلى ذاته األدبية: حوارات”، رؤى من خالل الوقوف 

عل�ى مس�احات رؤاه ومحطاته�ا تاريخيا وإنس�انيا وفنيا وفلس�فيا عبر دااّلت 
ت�ّم التعام�ل معها في الزمنين المعتاد وغير المعتاد وفق إش�راقات تعزف أغني�ات النهار، ضّمتها 

محطات ومحطات جمعتها حوارية مسهبة شاملة مع الشاعر.

بالياقوت تدلت عناقيدها ..
     

      صدرت عن دار أكد للنشر في القاهرة،المجموعة الشعرية  الجديدة    بالياقوت تدلت 
عناقيده�ا     وهي اإلص�دار الشعري الرابع للشاعر والصحفي سالم محمد البناي، بعد 
مجاميع�ه )قراءة في ورد الصباح( و)احتفالية الرحي�ل األخير( و )الفجر وما تاله(. 
وضمت المجموعة الجديدة خمس�ة عشر قصه قصيرة      وقال الشاعر سالم محمد 
البناي إن المجموعة تضمنت نصوص  ذاتية فتحت من خاللها نوافذ عديدة اش�تعلت 
فيه�ا على المكان في بعض نصوصها , وأك�دت على رمزية النص واختزاله محاوال 
أن ال ادخ�ل الق�اريء إلى ساحة الغموض غير المبررة  وأش�رت ف�ي عناوينها إلى 
الياق�وت والدمع والفرح في طرق�ات مدينتي التي ألهمتن�ي فصاحة الفرح مثلما 
غرسته بمالمح الح�زن العميق. وتناولت في بعضها ق�راءة للواقع المعاش بلغة 
انفتحت على فضاءات  اإلنس�ان، الذات، الطفول�ة، المدينة،  باإلضافة إلى معاناة 
اإلنسان وجوهرية وجوده وغيابه وأفصحت عن عمق ذاتي يبوح بذلك المعنى .. 

العكاز ترسد حياة وطن مريض رواية 
عادل �شرغام 

ربما يكون المدخل إلى رواية “العكاز″ للكاتب 
سمير فوزي مرتبط�ا بالعنوان أوال، ومرتبطا 
بجملة وردت في الصفحة التاسعة عشرة على 
لس�ان عربي “الحوادث في مصر في الس�نين 
الل�ي فاتت ما فيش أكثر منها”، ففيها إش�ارة 
دال�ة على اإلهمال المتس�بب في وجود نس�ق 

وسيادة العكاكيز.
دالل�ة العك�از تف�رض وجوده�ا عل�ى تلق�ي 
الرواي�ة، والعكاز هنا ال يظل�ل البطل “عربي” 
-والتس�مية ف�ي أغل�ب الظن فيها ش�يء من 
القصدي�ة- وإنما تتحرك دالل�ة العكاز لتصبح 
نس�قا عاما متفس�خا إلى حّد بعي�د، االحتياج 
إلى العكاز إش�ارة مرتبطة بالمرض، فالرواية 
معني�ة بتقدي�م وتصوي�ر واق�ع ذاه�ب إل�ى 

التالشي.

السرد والرواة
الق�ارئ للرواي�ة ي�درك أننا أمام عمل بس�يط 
في ع�دد صفحات�ه، ولكنه عميق ف�ي أفكاره 
وطرح�ه المعرف�ي. اآللي�ة المقدم�ة للعم�ل 
السردي في صفحات الرواية تكشف عن رؤية 

لها مشروعية.
فالرواي�ة معني�ة ف�ي األس�اس بالكشف عن 
قاتل “عربي”، بوصفه فردا، وبوصفه أيقونة 
كاش�فة ع�ن الخ�راب، وع�ن الس�مة الغالبة 
عل�ى الشخصي�ة المصرية في العق�ود الثالثة 

األخيرة.
ويأخذ الس�ؤال: م�ن قتل “عرب�ي”؟ وفق هذا 
التلق�ي آفاقا أوسع، ليصبح من طمس مالمح 
الشخصي�ة المصري�ة، وجعله�ا تتخل�ى ع�ن 
سماتها الفاعل�ة عبر التاريخ؟ وجعلها تتلبس 

بصفات مثل االنتهازية والدونية؟
كل واحد من الذين قدموا سردا موضوعيا عن 
حادثة القتل، من خالل صلته بعربي ال يكشف 
ع�ن ذلك فقط، وإنما يكشف عن مس�توى من 

مستويات الخراب داخل اإلطار العام.

وه�ذا يجعلنا نعي�د النظر في توصي�ف اآللية 
الس�ردية الفاعلة والمهيمنة في نص الرواية، 
هل هي رواية أصوات؟ أم هي إجابة عن أسئلة 
يقدمها محقق في عملية القتل التي تمت على 
ه�ذا النح�و المق�دم ف�ي الرواي�ة؟ أم هي في 
النهاية مجرد آلية لتقديم صورة مفتتة للبطل، 
يمكن من خ�الل تجميعها الوصول إلى صورة 

شبه كاملة عنه؟
إن حس�م هذه القضية لن يتم بس�هولة، ألنها 
جزئيات متداخلة إلى حد بعيد، وأول ما يهشم 
التص�ور األول -أي كونه�ا رواي�ة أص�وات- 
يتمثل في غي�اب األيديولوجي�ات المتصارعة 
والمهيمن�ة في مث�ل هذا النوع م�ن الروايات، 
فليس هناك ص�راع أيديولوجي يمكن التوقف 
عن�ده على نح�و مباش�ر.وما يغّي�ب افتراض 
كونها إجابة عن أسئلة يقدمها المحقق للبحث 
في عملية القتل قصد الوصول إلى القاتل يتمثل 
ف�ي تلك النهاية المنفتح�ة دون إجابة أو أدنى 
محاول�ة للوصول إل�ى إجابة.ه�ذا التوزع في 
الس�رد الموضوعي إلى أصوات عديدة يكشف 
ع�ن آلي�ة لتقديم ص�ورة عن البط�ل موضوع 
الرواي�ة بوصفها هدفا أوليا م�ن جانب، ومن 

جان�ب آخ�ر يحضر من خ�الل التأوي�ل وجود 
مرك�زي للوطن المريض، حي�ث توزع مرضه 
ف�ي ما قدمت�ه الشخصيات من خل�ل في سلم 

القيم، وخلل في الفهم واإلدراك.
      الرواية تكشف عن حالة من حاالت 

اإلدراك
معاينة ال�رواة المختارين بعناي�ة تكشف عن 
قصدي�ة واعي�ة وع�ن ارتب�اط ه�ذه الشرائح 

للوهل�ة األول�ى ب�”البطل/ عرب�ي”، وتكشف 
عن قصدية أخرى تتمثل في قدرة هؤالء الرواة 
في الكشف عن شرائح ذات خصوصية، تأثرت 
حتما بهذا الخراب، وكانت ضحية من ضحاياه 
بوجه من الوجوه.فكل واحد من هؤالء الرواة 
مهت�م بالكشف عن حالة من ح�االت التبّدل أو 
التغّي�ر، التي جعلت الجميع في النهاية بحاجة 
إلى عك�از، ويأت�ي “عربي/ صاح�ب العكاز/ 

المري�ض” بوصف�ه عنص�را فاع�ال ف�ي ذلك 
الخ�راب، وهذا يجعله يغ�ادر طبيعته المادية، 
ويجع�ل حادث�ة القتل ف�ي حّد ذاته�ا فعال من 
أفع�ال التخلص م�ن ركام مكب�ل، أو عمال من 
أعم�ال التطهر الذات�ي، فكل واح�د من هؤالء 
الرواة -باستثناء عاذر أبادير المحامي، وبسمة 
عرب�ي دعبس )ابنته(- يمك�ن أن يكون قاتله.

م�ع ال�راوي األول -سالمة الس�مكري- نحن 
أم�ام عملي�ة اكتشاف القتل بح�ّد ذاتها، ولكن 
األمر ال يخلو من اإلش�ارة إل�ى بعض أمراض 
االستغاللية الكاش�فة ع�ن طبيعة الشخصية.

وتتوال�ى بالتدري�ج جزئيات الخ�راب مع “أم 
أحمد” التي صورها عارية لتستجيب لطلباته، 
وتكشف من خالل جزئي�ات ارتداد سابقة عن 

خراب يرتبط بالمدارس واإلدارات التعليمية.
كل واح�د من هؤالء الرواة يري�د أن يقول لنا، 
لم�اذا تمت عملية القت�ل، دون معرفة القاتل؟ 
وأن يجي�ب عن س�ؤال آخر، ظ�ل موجودا في 
المخيل�ة أو ف�ي الهام�ش التأويل�ي، ويتحرك 
ف�ي بعض صفح�ات الرواية م�ن الهامش إلى 
المت�ن، وهو لم�اذا قامت الث�ورة؟ خاصة في 
الجزأين الخاصين بالشيخ عثمان وكيل وزارة 
األوق�اف، ونبيل ابن صاح�ب “الجراج”، حيث 
تحول رج�ل الدين إلى بوق للس�لطة مرددا ما 
تقوله هذه السلطة، متخطيا بعالقته الخاصة 
بالس�يدة األول�ى م�ن يس�بقونه م�ن مشايخ 
األزهر. وتحّول صاحب الحق -كما يروي نبيل 
ابن صاحب “الجراج”- إلى فقير يستجدي من 

سلبه حقه.

الرمزية والثورة
في تلقين�ا لألعمال األدبية ربما تأتي جملة قد 
تكون مقصودة أو غير مقصودة، تجعلنا نعيد 
تلقي العمل مرة أخرى، وفق فهم ال يتنافى مع 
ما سبق، وإنما يتس�اوق مع�ه ويعضده. ففي 
الجزئية الخاص�ة بال�راوي، أم صابر زوجته، 
هناك إش�ارة إلى الس�نة التي تم فيها زواجها 
من عربي 1985، وهي السنة التي وقعت فيها 

حادثة األمن المركزي الشهيرة.
الرواة المختارون بعناية يكشفون عن قصدية 
واعي�ة، وع�ن ارتباط ه�ذه الشرائ�ح للوهلة 
األول�ى بالبطل، وعن رغب�ة الكاتب في تعرية 

الواقع
ه�ذه الجملة تجعلن�ا نعيد النظر ف�ي الرواية، 
وتجعلن�ا نقي�م نوعا م�ن الت�وازي بين بعض 
الشخصيات في الرواية والشخصيات الواقعية 
بالخارج المش�دودة إليها بالضرورة، وتجعلنا 
نعيد النظر في األسم�اء المقدمة للشخصيات 
ف�ي الرواية؛ ف�أم صابر هي الزوج�ة الصابرة 
على زوجها عربي المشدود إلى عالقات خارج 
هذا اإلطار المقدس.إن الرمز ال يجب أن يؤخذ 
بالضرورة على إطالقه، وم�ن جميع جوانبه، 
وإنم�ا يمكن أن يب�رق فقط إلى دالل�ة جزئية 
ناجزة، فعربي في هذه الرواية يمكن أن يشير 
إلى الحاكم الذي أفس�د كل ش�يء، وكذلك “أم 
صابر” -التي تحملته لس�نوات طويلة- تشير 
إل�ى معن�ى أوس�ع، وداللة أكب�ر، خاص�ة إذا 
استحضرنا لحظات التخلي في اآلونة األخيرة.

هل يمكن أن ترتبط عملية القتل دالليا وعمليا 
بالث�ورة؟ إن اإلجابة عن هذا الس�ؤال ليس�ت 
سهلة، ولكنها يجب ان تستحضر شيئين، األول 
يتمثل في النهاية المفتوحة للرواية، وإصرارها 
متعم�دة عل�ى ع�دم اإلش�ارة إل�ى القات�ل أو 
اهتمامها بالبحث عنه، وكأن فعل القتل نهاية 
حتمية لذلك الفس�اد الذي مارس�ه ذلك البطل، 
وكذل�ك التغيير -حين يكون حقيقيا- يأتي من 
جميع الجهات، فال تدري لس�طوته وقوته من 
أي ناحية جاء ذلك الفعل، فكل الرواة في نطاق 
االتهام باستثناء عدد قليل منهم.الشيء اآلخر 
ال�ذي يج�ب استحض�اره يتمثل ف�ي التوازي 
المس�تمر بين ما يحدث في الميدان، من خالل 
خ�داع الخطب التي تأتي على فترات واالتصال 
ال�ذي يقوم ب�ه نبيل، وه�و اس�م ال يخلو من 
داللة، مع زوجته -أي زوجة عربي- ومحاولة 
إعادته إل�ى البيت بدال من “الجراج”، ورفضها 

وإصرارها على الرفض.
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يق�ّدم روبي�ر س�ولي، الصحاف�ي الس�ابق في 
جريدة “لوموند” الباريسية، والكاتب والروائي، 
نفس�ه، أنه ينتمي إلى عائلة مس�يحية سورية 
� لبناني�ة، هاج�رت إلى ب�اد النيل قب�ل اجيال 
عديدة، حيث يتعايش المسلمون والمسيحيون 
واألقباط واألرمن واليهود ..وغيرهم. وقرر في 
مطلع ش�بابه، الهجرة إلى فرنس�ا واالستقرار 

فيها . 
حملت الرواية األولى للكاتب الفرنسي المولود 
في القاهرة، عنوان “الطربوش”. إذ إنها أعادته 
إلى مصر وأجوائها و”لم تغادره” بعد ذلك أبدا، 
حي�ث ك�ّرس له�ا الس�واد األعظم م�ن أعماله 
الروائية ودراس�اته، بما في ذل�ك كتابه األخير 
ال�ذي يخصص�ه لكتابة س�يرة حي�اة الرئيس 
المصري الراحل أنور السادات. ويحمل الكتاب، 

بكل بساطة، عنوان : “السادات”.
 يش�ير س�ولي بداية الى أن الرئي�س المصري 
الراحل انور السادات، ش�خصية مثيرة للجدل، 
لك�ن هذا ال يمن�ع واقع أن الجمي�ع يقّرون أن 
مبادرات�ه “الجريئ�ة”، مثل ش�ّن ح�رب 1973 
ضد إس�رائيل، وزيارته إلى القدس بعد سنوات 

من تل�ك الح�رب، غّي�رت، أي المب�ادرات ، من 
المعطيات في الشرق األوسط. يوضح المؤلف 
أن�ه ظ�ّل ان�ور الس�ادات “ف�ي ظ�ل” الرئيس 
المص�ري الراحل، جم�ال عبد الناص�ر مّدة 18 
س�نة “ م�ن دون أن يعارضه ابدا في أي ش�أن 
“. وتولّى في عهده، العديد من المناصب، بينها 
: منص�ب نائب رئيس الجمهوري�ة عام 1969، 
أي بع�د عامين من هزيمة يونيو 1967، قبل أن 
يخلفه على رئاس�ة مصر ع�ام 1970. واغتيل 
الرئيس المصري األس�بق انور الس�ادات، أثناء 
عرض عسكري، لتطوى بذلك صفحة “سنوات 
السادات” الحافلة بالتناقضات..وتلك السنوات، 
تركت، بالوقت نفسه، آثارها العميقة التي يرى 
روبير سولي، أنها تشّكل “مفاتيح أساسية” ال 

بّد من فهمها من أجل فهم “مصر” حاليا .
 يبي�ن المؤل�ف أنه كان�ت حياة أنور الس�ادات 
“رواية” متع�ددة الفص�ول والمفاجآت. فذلك 
وحافل�ة  معّق�دة  ش�خصّية  ذا  كان  الرج�ل 
بالتناقض�ات. ويصفه المؤلف أنه كان : حداثيا 
ومحافظ�ا وبط�ل الح�رب والس�ام .. وكان 
الس�ادات يمقت اإلنجلي�ز، مقاب�ل إعجابه ب: 

هتلر ومصطفى كمال اتاتورك.
 يش�رح روبي�ر س�ولي، م�ا يس�ميه المس�ار 

الصاعد الذي عرفه الس�ادات بع�د وصوله إلى 
رئاس�ة مص�ر. فف�ي البداية اعتب�ره خصومه 
المصريون، وأيضا قادة العالم الغربي والعالم، 
ش�خصية ضعيف�ة.. وينقل روبير س�ولي عن 
هنري كيسنجر، وزير خارجية أميركا األسبق، 
أن�ه وص�ف الس�ادات ف�ي جلس�ات خاّصة ب� 
“المه�ّرج البليد”. ولكن اس�تطاع الس�ادات أن 
يثبت للجميع ويفاجئهم بأنه سياس�ي محّنك. 

إذ عرف كيف يفرض أسلوبه .
  واعتب�ارا م�ن ع�ام 1971، أبعد بواس�طة ما 
اس�ماه “ثورة التصحيح”، جمي�ع أولئك الذين 
كان يعتبره�م م�ن خصوم�ه المحتملي�ن. ثم 
لم يتأخ�ر في إج�راء انعطاف�ات جوهرية في 
السياس�ة المصري�ة، عبر االبتع�اد عن االتحاد 
الس�وفييتي والتق�ارب مع الوالي�ات المتحدة 
األميركي�ة، والش�روع ف�ي تحري�ر االقتص�اد 
المصري.. واتخاذ القرار بشن هجوم عسكري 
على إس�رائيل، إذ نّفذ قراره في تاريخ السادس 
م�ن أكتوب�ر ع�ام 1973 . واكتس�ب الرئي�س 
الس�ادات آنذاك، توصي�ف “بطل العب�ور” . ثّم 
فاج�أ العال�م من جدي�د، بق�راره التوّج�ه إلى 

إسرائيل في شهر نوفمبر من عام 1977 .
 وكان�ت المفاج�أة كبي�رة.. فإس�رائيل كانت 

هي “الع�دو الل�دود المعلن لجميع 
العرب”. بعد عامين من تلك الزيارة، 
وّقع�ت مص�ر وإس�رائيل معاهدة 
سام بإش�راف الرئيس األميركي 
جيم�ي كارتر. واس�تعادت مصر 
سيناء التي غدت منزوعة الساح 
. ويش�ير المؤل�ف ال�ى أن مصر 
وإس�رائيل تتلقي�ان، من�ذ ذل�ك 
التاري�خ، مس�اعدات أكب�ر من 

الراعي األميركي.
 

 المؤلف في سطور
موالي�د  م�ن  س�ولي  روبي�ر 
القاه�رة . عم�ل صحافيا في 
الباريس�ية  جريدة “لوموند” 
س�نوات عديدة. وه�و كاتب 
وروائ�ي. ق�ّدم العدي�د م�ن 
التي  والدراس�ات،  األعم�ال 
اس�تقى مواضي�ع غالبيتها 
� 18 م�ن أص�ل 21 ��، من 
مصر وحضاراتها القديمة. 
ومن مؤلفاته: رحات إلى 

مصر.

      عرض/ د.مصطفى عبد الغنى

 وأن الرئي�س جورج بوش األب س�بق وأن تولى عدة 
مناص�ب ومواق�ع محورية ف�ي إدارات ب�اده، بدأت 
م�ن عضويته ف�ي الكونغرس وتحولت إل�ى اختياره 
نائب�اً للرئيس في حقبة رونالد ريغ�ان وفيما بينهما 
تولي ب�وش منصب مدير وكالة المخابرات المركزية 
ومنص�ب مندوب أميركا في األمم المتحدة فضاً عن 
كونه سفيراً، أول سفير للواليات المتحدة، لدى الصين 
ف�ي أعقاب إنش�اء عاقات سياس�ية – دبلوماس�ية 
بين أميركا والبلد اآلس�يوي الكبير، وتحفل صفحات 
الكتاب بلمحات شخصية عن بوش األب، وهو الرئيس 

رقم 41 في مسلسل أقرانه من الرؤساء.
  في غمار انتخاب�ات التجديد النصفي التي جرت مع 
مطال�ع نوفمبر في الواليات المتحدة، بدأت أوس�اط 
الحزب الجمهوري المعارض في ترديد اس�م كان من 
شأنه أن يّردد صدي إيقاع قديم في أذهان األميركيين، 
وربما في أس�ماع دوائر ش�تى من العالم. االسم هو 
بوش، وبالتحديد ه�و ِجْب بوش، وهو العضو الثالث 
م�ن عائلة بوش، ال�ذي بات يتطلع إل�ى دخول البيت 
األبيض في واش�نطن رئيساً جديداً للواليات المتحدة 
بعد حملة انتخابات الرئاسة المرتقبة في عام 2016. 
والمعن�ى أن جب، وقد كان حاكماً لوالية فلوريدا مع 
أوائ�ل العقد الزمني الس�ابق، يتطلع أو يطمح إلى أن 

يحمل رقم 45 في مسلسل رؤساء أميركا. 
والمعن�ى أيضاً أن تكون عائل�ة بوش محظوظة بكل 
مقياس، فهن�اك من أفرادها األحي�اء من يحمل رقم 
الرئي�س 43 وم�ن يحمل أيضاً رق�م 41 في روزنامة 
البلد رقم واحد في عالمنا. ويبدو أن العائلة الرئاسية 
المذكورة ما برحت شغوفة بحكاية هذا التسلسل في 
األرقام، ألن أحدث األعمال الفكرية التي صدرت أخيرا 

حملت عنوانا يلخصه بدوره رقم معين هو: 41 
ه�و الرق�م – الداللة الذي يرتبط باس�م جورج بوش 
األب، ال�ذي احتفل أخيرا بعيد مياده التس�عين، فيما 
ظل الرجل رغم هذه السن المتقدمة يستأثر باهتمام 
مواطنيه وخاصة وهو في ربيعه الثمانيني حين درج 
عل�ى ممارس�ة رياضة القفز بالمظل�ة من فوق متن 

الطائرة سابحاً في أجواز الفضاء العريض.
 

بعد الموقع الرئاسي
عل�ى أن ه�ذا الكتاب الجدي�د له حكاية نس�جت أول 
الرئي�س  كان  يومه�ا   :2008 ع�ام  من�ذ  خيوطه�ا 
الس�ابق جورج ب�وش االبن قد أخلد إل�ى حياة الدعة 
واالسترخاء، بعد تركه منصب الرئاسة الذي كان من 
حسن طالعه أن أكمل فيه واليتين أو فترتين قوامهما 
8 س�نوات ،واليزال قومه األميركيون يذكرونها بكل 

أسف وإحساس بالشقاء، لماذا؟ 
ألنها أوالً س�نوات ش�هدت س�يطرة فصي�ل– عصبة 
المحافظين الجدد على مقاليد األمور في أميركا ومن 
ث�م في أرجاء كثي�رة من العالم، وثانياً ألنها ش�هدت 
تّورط أميركا جيشاً وإدارة وأمواالً وسمعة وإمكانات 

في حربين، أولهما كانت في أفغانستان..
 والثاني�ة كانت ف�ي أرض الع�راق. وثالث�اً إن حقبة 
بوش االبن الرئاس�ية كأنما أب�ت أن تنتهي إال بعد أن 
أصاب�ت االقتص�اد في أمي�ركا والعالم بأزم�ة مالية 
– اقتصادي�ة بالغ�ة الح�دة فادح�ة اآلث�ار لدرجة أن 
كان هن�اك من الخب�راء االختصاصيين م�ن عمد إلى 
مقارنتها بأزمة – كارثة الكس�اد الكبير التي أصابت 
اقتصاد الواليات المتحدة م�ع مقتبل عقد الثاثينات 

من القرن العشرين. 
والحاص�ل أن كان جورج بوش االبن يس�تضيف في 
مزرعته في تكس�اس الكاتبة األميركي�ة دوري ابنة 
المؤرخ األميركي الش�هير ديفي�د ماكولو، ذكرت له 
أن والده�ا أعرب عن رغبت�ه في أن يقرأ يوم�اً كتاباً 
عن س�يرة رئيس أس�بق لكن من تأليف نجله الرئيس 

الاحق.
 يوض�ح الناق�د األميركي بيتر بيك�ر أن جورج بوش 
– االبن س�رعان ما التقط هذه الفكرة، فكان أن عقد 
العزم على تنفيذها ومن ثم فقد عكف طوال السنوات 

الماضية على تأليف الكتاب )الذي نعرض لمحتوياته 
فيم�ا يلي م�ن س�طور(. عن�وان الكتاب ه�و: »41: 

صورة ألبي«.
 والمعنى أن الكتاب يرس�م لوحة ش�خصية للرئيس 
األب، عل�ى نح�و ما يق�ول العنوان ال�ذي نتصور أنه 
مس�توحى من واحدة من أهم الروايات التي شهدها 

تاري�خ اإلب�داع األدب�ي األميركي، 
وه�ي رواي�ة »صورة س�يدة« من 
تأليف واحد من رواد الفن الروائي 
في أميركا والعال�م، وهو هنري 

جيمس )1843 1916(.
 

كشف األسرار
بع�ض  ع�ن  الكت�اب  يكش�ف 
األح�داث التي ظل�ت بعيدة عن 
العاني�ة. وفي ه�ذا المضمار 
يذك�ر المؤل�ف أن ال�ذي دفع 
نيكس�ون  ريتش�ارد  الرئيس 
إلى االستقالة عام 1974 بعد 
فضيحة ووترغيت الش�هيرة 
كان يتمث�ل بالدرجة األولى 
في رس�الة تدفع�ه إلى هذه 
تلقاه�ا  وق�د  االس�تقالة، 
رئي�س الدول�ة م�ن زعيم 
األغلبي�ة الجمهوري�ة في 
الكونغرس، وكان اس�مه 
جورج بوش األب بطبيعة 

الحال.
 ث�م كان طبيعياً، وربما 
أن يركز مؤلفنا  بديهياً، 
يراه�ا  جوان�ب  عل�ى 
إيجابي�ة في ش�خصية 
األسبق.  الرئيس  والده 
ولهذا فهو يسهب في 
م�ن  ش�تى  مواض�ع 
في  الكت�اب  فص�ول 
س�جايا  عن  الحديث 
التواضع التي تتجلى 
الرئيس  س�لوك  في 

الوالد:
التعام�ل  اس�لوب   
أس�اس  عل�ى 
والبساطة  المودة 
صغ�ار  م�ع 
موظف�ي وعّمال 
ف�ي  الخدم�ة 
الرئاس�ي  البيت 
 ، بي�ض أل ا
ه  ر ا ص�ر إ
كان  عندم�ا 
يش�ار  مدي�راً 
بالبن�ان  ل�ه 
ل�ة  كا للو
ي�ة  كز لمر ا
إياها على أن 

يستخدم مصعد عامة 
الموظفي�ن ولي�س المصع�د الفخ�م المخصص 

لجن�اب رج�ل االس�تخبارات رق�م واحد ف�ي الباد، 
تصميمه عندما كان يش�غل المنصب االس�تخباراتي 
المذك�ور عل�ى أن يج�وب أنح�اء العال�م زائ�راً لكل 
محطات الخدمة الس�رية التابعة للوكالة كي يتحاور 

عن قرب وفي مودة مع العاملين بها. 
في مع�رض اإلحس�اس بالفكاهة أو النكتة يس�وق 
مؤلفنا أيضاً مشهداً قاتماً ومربكاً تابعه العالم خال 
زي�ارة ق�ام به�ا فخامة الرئي�س جورج ب�وش األب 
للياب�ان، كان ذل�ك في العاصمة طوكي�و عام 1992. 
وقد تجلى المش�هد خ�ال حفل عش�اء أقامه رئيس 
وزراء الياب�ان عل�ى ش�رف الزائر األميرك�ي الكبير، 
ش�عر جورج بوش ب�آالم في األمع�اء، اضطربت كل 

أعض�اء جهازه الهضمي، لم يس�تطع الرجل أن يمنع 
نوبات القيء.. 

فإذا بالنتائج تسقط على بدلة رئيس الوزراء الياباني 
المضيف، وس�ط صمت الحاضرين، وبعد أن اس�ترد 
وعي�ه – كما يق�ول مؤلفنا- بادر مضيف�ه الياباني، 
قائاً على مس�مع من اآلخرين: لم�اذا ال تدفعني إلى 
تح�ت المائدة وبعده�ا يمكنك مواصل�ة الحفل بغير 

مشكات؟
 

مقارنات رئاسية
ل�م يك�ن أمام محلل�ي هذا الكتاب س�وى أن 

يمعنوا في المقارنة بين الرئيس األب والرئيس االبن: 
بين موضوع الكتاب ومؤلف الكتاب. صحيح أن هناك 
من أوجز رأيه في كتابنا على أس�اس أنه قصة محبة 
ف�ي التحلي�ل األخير، إال أن هناك م�ن توّقف ملياً عند 
ش�خصية بوش األب التي وصفوه�ا بأنها أقرب إلى 
نهج الدبلوماس�ية الهادئة المشبعة برصانة ورهافة 
آداب التربية في أرجاء نيوانغاند، التي يشيرون إليها 
بوصفها موقع الطبقات األرستقراطية األميركية إن 

جاز التعبير.
 من الناحية األخرى، يصف�ون الرئيس االبن المؤلف 

بأن�ه ش�خصية أق�رب إل�ى العنجهي�ة والخش�ونة 
والص�وت العال�ي، وه�و م�ا اكتس�به صاح�ب هذه 
الش�خصية من نش�أته وتربيته في أرياف تكس�اس 
التي يش�يرون إليها بوصفها موق�ع الكاوبوي رعاة 

البقر إن صّح التعبير.
 وفيم�ا ال يكاد يعنينا في العال�م الخارجي أن يتحلّى 
رئي�س أميركي بش�مائل راقي�ة، أو أن يتصف رئيس 

آخر بسلوكيات أقرب إلى الخشونة..
 إال أن اهتمامنا – على نحو ما تشير ناقدة »النيويورك 
تايم�ز« متش�يكو كاكوتان�ي – إنما 
عندم�ا  يتأت�ى 
يصار إلى ترجمة 
السلوكيات  هذه 
قض�ة  لمتنا ا
الرئيس�ين  بي�ن 
إل�ى  واالب�ن  األب 
مسارات اتبعها كل 
منهم�ا ف�ي مجال 
السياسية الخارجية 
والعاق�ات الدولية: 
كان  األب  ب�وش   *
سياس�ته  يؤس�س 
الخارجية على أساس 
في  الواقعي�ة، متبع�اً 
ذلك نهج االعتدال الذي 
مدرس�ة  ب�ه  اتس�مت 
الجمهوريي�ن القديم�ة 
م�ا اس�تطاع إل�ى ذل�ك 

سبيا.
كان  االب�ن  ب�وش   •  
يمي�ل ��� كم�ا أس�لفنا- 
المحافظي�ن  نه�ج  إل�ى 
الج�دد )نيوكون�ز( ال�ذي 
بتصدي�ر  يقض�ي  كان 
الديمقراطي�ة إل�ى ح�د قد 
يص�ل إل�ى فرضه�ا بالقوة 
ف�ي بع�ض األحي�ان، ومن 
منطل�ق الرغب�ة ف�ي إع�ادة 
صن�ع العالم تح�ت مقوالت 
كان أش�هرها طبع�اً حكاي�ة 
الفوض�ى المنّظم�ة التي ظل 
يؤكد عليها فصيل المحافظين 

الجدد المذكور أعاه.
 يزيدنا المؤلف �� كما يقولون- 
م�ن الش�عر بيت�اً حي�ن يك�رر 
اعتراف�اً س�بق وأدلى ب�ه بوش 
االب�ن للكات�ب السياس�ي ب�وب 
وودوارد ويقول فيه: بصراحة لم 
أكن ألجأ إلى والدي طلباً للمشورة 
أو اجتاب�ًا للنصيح�ة خاص�ة في 
قرار غ�زو العراق، لم أس�أل »داد« 
عم�ا ينبغي م�ن جانب�ي أن أفعله، 
كانا كان يدرك أن هذا قرار ال يمكن 
أن يتخذه سوى فرد واحد هو رئيس 

الجمهورية.
 

حوار حول الغزو
ف�ي الس�ياق نفس�ه يواص�ل مؤلفنا 
الحدي�ث ف�ي ه�ذه النقطة قائ�ًا: مع 
ذل�ك فقد تطرقنا إلى الموض�وع )غزو العراق( خال 
احتفالنا بعيد المياد )الكريس�ماس( في عام 2002 

حين أقمناه في )منتجع( كامب ديفيد: 
يومها أحط�ت الوالد بأح�دث ما توصلنا إليه بش�أن 
اس�تراتيجيتنا ف�ي ه�ذا الخص�وص، أجابن�ي الوالد 
الرئي�س قائ�ًا: يا بن�ي: أن�ت تعرف قس�وة الحرب. 
وعليك أن تجّرب كل ش�يء كي تتجنب خوضها، لكن 
إذا اخت�ار الرجل )ص�دام( عدم االمتث�ال، فلن يكون 

أمامك خيار آخر.
 هن�ا أيض�اً نلم�ح في س�طور الكتاب ش�بح ُعس�ر 

ف�ي التفاه�م – كم�ا قد نس�ميه بين الوال�د والنجل. 
وت�كاد الس�طور تنطق بأن ب�وش األب ل�م يكن يّود 
البن�ه الرئي�س أن يخوض الحرب في الع�راق، ويدلل 
المراقب�ون عل�ى هذا من خ�ال ما نش�رته صحيفة 
»وول س�تريت جورنال« أيامها م�ن تحذيرات كتبها 
أق�رب المستش�ارين واألصدق�اء إل�ى الرئيس بوش 

األب..
 وهو برنت س�كوكرفت، محذراً م�ن أي هجوم على 
الع�راق م�ن ش�أنه أن يلح�ق أبل�غ الض�رر بالحملة 
العالمية لمكافحة اإلرهاب )بعد حادثة 11 س�بتمبر( 

إن لم يْفض إلى تدمير هذه الحملة من األساس.
 عل�ى أن من ألمع مواضع ه�ذا الكتاب، في تصورنا، 
ه�و تلك الس�طور التي ُوفق فيها ج�ورج بوش االبن 
في تس�ويغ أو تكييف أو تبرير هزيمة بوش األب في 
نْيل والي�ة التجديد الثانية ليصبح األب من الرؤس�اء 
القائ�ل في تاريخ أميركا ممن يطل�ق على كل منهم 
الرئيس وحيد الوالية )منهم جيمي كارتر على سبيل 

المثال(.
 في هذا الموضوع يقرن بوش المؤلف بين بوش األب 

وبين الزعيم البريطاني األشهر ونستون تشرشل.
 وهن�ا يقول المؤلف: »على الرغ�م مما حققه والدي 
م�ن انتصارات وانج�ازات، إال أن كان مصيره اإلبعاد 
م�ن المنصب األول في باده وه�و ما حدث بالضبط 
لونس�تون تشرش�ل في عام 1945 حين ل�م يكن قد 
انقضى وقتها سوى بضعة أشهر على تحقيق تشرشل 

االنتصار لباده في الحرب العالمية الثانية«.
 

قسوة ظروف األب الرئيس ومرارة الهزيمة أمام بيل 
كلينتون

  يعترف الرئيس جورج بوش االبن بأن الظروف ربما 
ظلمت وال�ده الرئيس األب الذي ذاق م�رارة الهزيمة 
حين رفض الناخ�ب األميركي منحه أصوات التجديد 
لوالية رئاس�ية ثانية، وكان ذلك لصالح مرشح شاب 
وقتها اس�مه بي�ل كلينت�ون، الذي لم يك�ن يحوز أي 
شهرة أو لمعان، إذ كان حاكماً لوالية أركنسو الريفية 
النائية وش�به المجهولة، هذا بينما كان بوش األب.. 
كم�ا يحرص مؤلف الكتاب على تأكيده – يس�تند إلى 
تاريخ حافل بكل مقياس، سواء من حيث الخدمة في 
المنصب العام )أول س�فير لدى الصين، ممثل أميركا 
لدى األمم المتحدة، مدير وكالة المخابرات المركزية 
العتي�دة، نائ�ب للرئيس رونال�د ريغان عل�ى مدار 8 
س�نوات( أو س�واء من حيث اإلنج�از الكبير )خاض 
ضم�ن االئت�اف العربي ح�رب تحري�ر الكويت ضد 

الغزو العراقي الصّدامي للبلد الخليجي الشقيق( ..
 ناهي�ك ع�ن أن حقب�ة ب�وش األب ش�هدت التح�ول 
التاريخ�ي، ال�ذي كانت أبرز عاماته س�قوط س�ور 
برلين الش�هير في صيف ع�ام 1989 آية على انتصار 
أميركا الغرب في الحرب الباردة من ناحية، وإش�ارة 
إلى تّصدع ومن ثم زوال الخصم السوفييتي الشيوعي 

من ناحية أخرى.
 يوض�ح كتابنا كي�ف أن ب�وش األب كان يركز كثيراً 
على إنشاء عاقات من المودة الشخصية مع رؤساء 
ال�دول ب�دالً من االقتص�ار على الصات الرس�مية أو 
الدبلوماس�ية وما في حكمها، لهذا عمد الرئيس األب 
مث�ًا إلى دع�وة الرئيس الفرنس�ي فرنس�وا ميتران 
وعائلته لقضاء عطلة مريحة في كنبنكبورت بوالية 
مي�ن. وهنا يعلق مؤلفنا الرئيس االب�ن قائاً ان هذه 
الدع�وة النزهة آتت أُكله�ا متمثلة في ضمان موافقة 
فرنسا ميتران على استخدام أميركا بوش كل أسباب 

القوة من أجل حرب تحرير الكويت في عام 1991.
 االس�لوب نفس�ه المبني على إقام�ة، وربما افتعال، 
صداقة ش�خصية بي�ن الزعماء هو ال�ذي دفع بوش 
األب وكان نائب�ًا لرئي�س الدول�ة، إلى إقن�اع رونالد 
س�وفييتي  زعي�م  م�ن  ال�ودود  باالقت�راب  ريغ�ان 
الثمانين�ات وكان  أواخ�ر  كان نجم�ه صاع�داً م�ع 
اس�مه غورباتش�وف، نجحت المس�ألة عندما تولى 
غورباتش�وف طبعاً إنهاء وجود الكيان الس�وفييتي 
إلى األبد، وهو ما دفع مؤلف الكتاب إلى وصف والده 

قائاً: لقد كان أستاذاً في الدبلوماسية الشخصية.

ت املعطيات يف املنطقة السادات .. مبادرة غيرّ

بوش األب واالبن خيتلفان بشأن غزو العراق
 الميزة النسبية التي يتفرد بها هذا الكتاب تتمثل في أنه يتحدث عن رئيس أميركي أسبق، وبقلم رئيس سابق آخر للواليات المتحدة، فضاًل عن أن مؤلف 

الكتاب هو نجل موضوع الكتاب، وكالهما يحمل لقب بوش، العائلة التي تطمح حاليًا إلى أن تضيف سياسيًا جديدًا إلى قائمة رؤساء أميركا اسمه جيب 
بوش في سباق الرئاسة األميركية المتوقع في عام 2016. من هنا يجمع هذا الكتاب بين طروحات تتعلق بالقضايا العامة في مجاالت السياسة الخارجية 

والعالقات الدولية لواشنطن، خاصة..
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اه�م  م�ن  واح�دة  التمويني�ة  البطاق�ة  تع�د 
المتطلبات األساسية للفرد العراقي كونها تمثل 
الس�لة الغذائية المهمة التي تعول عليها العائلة 

العراقية في ظل الظروف الراهنة .
وان اي خلل او تلكؤ في توزيع مفردات البطاقة 
التمويني�ة  وعدم وجودها في أوقاتها المحددة 
يس�بب ارب�اكا للعوائ�ل الفقي�رة وذو الدخ�ل 
المحدود.لذلك كان البد لنا من البحث والتقصي 
ع�ن أس�باب التأخي�ر  او عدم وص�ول مفردات 

البطاقة التموينية فكان لنا التحقيق االتي : �
مع السيد حس�ين فرحان كريم مدير عام دائرة 

التخطيط والمتابعة في وزارة التجارة 
لقد شكلنا فرق عمل من قسم التموين في دائرة 
التخطي�ط والمتابعة وبقية ف�روع التموين في 
المحافظ�ات االخ�رى وفي اي منطق�ة تتواجد 
فيها العوائل النازحة وتم تحديد الوكالء بالنسبة 
للعوائل النازحة حس�ب الرقعة الجغرافية لتلك 
العوائل وذلك لس�هولة استالم مفردات البطاقة 
التمويني�ة ومتابعة ش�ؤونها  وابلغنا الش�ركة 
العام�ة للمواد الغذائية وتج�ارة الحبوب باعداد 
هذه العوائل اس�وة بالعوائل االخرى لتجهيزهم 
بالم�واد الغذائية والدعم وتتفاوت نس�بة اعداد 
العوائ�ل النازحة من فترة الى اخرى قد ش�كلنا 
لجن�ة  ش�بكة تقاط�ع بيان�ات المعلومات في 
بغ�داد والمحافظات لضمان صحة اس�تالم تلك 

المواد وعدم تكرارها في مكان اخر
 ام�ا بالنس�بة للمستمس�كات المفق�ودة لتلك 
العوائ�ل فيمك�ن االعتماد عل�ى اي هوية او اي 

مستمسك اصولي وادخاله قاعدة البيانات 
وبالنس�بة للمناط�ق المح�ررة م�ن قب�ل نظام 
داعش االرهابي فقد تم تش�كيل فريق عمل من 
الوزارة ومن نفس تلك المناطق المحررة وتهيئة 
الك�وادر واالبنية وجميع المس�تلزمات الالزمة  
وتجهيز تلك العوائل بالمواد الغذائية وبايعاز من 
السيد الوزير تم استحداث قاعدة بيانات للعوائل 
النازحة في س�وق العدل المرك�زي وبطلب من 
تج�ارة الحب�وب الغذائي�ة بتاهيل ه�ذا المركز 
وذل�ك  لقربه م�ن العوائل النازح�ة ويقوم هذا 
المرك�ز بترويج معامالت المواطنين بالنس�بة 
لحاالت االضافات والنقل والشطر وتهيئة كافة 

متطلبات العوائل النازحة 
وان اص�الح نظ�ام البطاق�ة التمويني�ة ج�اء 
بقرار من االمان�ة العامة لمجلس الوزراء وذلك 
بتحويل البطاقة التموينية الى بطاقة الكترونية 
وق�د عملن�ا تجرب�ة معين�ة باعط�اء بيان�ات 
التموين وتشكيل نظام معتمد لخدمته ودراسة 
الموض�وع بكافة تفاصيل�ه وعقدنا اجتماعات 
دورية مع جميع مدراء فروع التموين لمناقشة 
االراء واالف�كار والخطط المس�تقبلية واصالح 

المشاكل التي ترافق هذا المشروع.
وهناك تجربة في احدى محافظات العراق وفي 
منطقة خان النصر وذل�ك المكانية تطبيق هذا 
النظام ومدى نجاح�ه ونحن جادين في تطبيق 
ه�ذا المش�روع م�ع بقي�ة ال�وزارات وتطابقه  
مع جميع التناس�بات وانش�اء   ف�ي انجاز هذا 
المش�روع وان نظ�ام الوح�دات ه�و مناس�ب 
لتروي�ج معام�الت المواطني�ن وذلك باش�ادة 
جميع م�دراء الفروع وفي الحقيق�ة ان جميع 
موظفينا هم منس�بين من بقي�ة الدوائر ونحن 
نعان�ي من قل�ة ال�كادر الدارة نظ�ام الوحدات 

بالشكل المطلوب والنجاح هذا النظام .
وع�ن العوائ�ل الت�ي ت�م الغ�اء وكالته�م ول�م 
يس�تلموا مس�تحقاتهم الى مدير قسم التمويل 
ويتم التحقيق مع الوكيل وعدم التوزيع ويكون 

ملزم بتوزيع تلك المواد 

وعن العوائل التي لم تظهر اس�مائهم في قوائم 
تعوي�ض المبالغ المالية بدل مف�ردات البطاقة 
التمويني�ة فبامكانه�م تقدي�م طلب�ات من قبل 
فروعهم وارسالها الى الدائرة يتسنى لنا صرف 

تلك المبالغ لتلك العوائل .
وبالنس�بة لمعام�الت المواطنين ف�ي عمليتي 
النق�ل الداخل�ي والش�طر ونعمل على تس�هيل 
ترويج معام�الت المواطنين ويك�ون االعتماد 

على المستمس�كات والضواب�ط االصولية لتلك 
العوائ�ل دون الرج�وع ال�ى المجال�س المحلية 
والبلدي�ة لجل�ب كت�ب التأيي�د وع�ن ش�كاوى 
المواطني�ن ومعاناته�م فق�د كن�ت ش�خصيا  
بمتابع�ة ه�ذا الموض�وع وقد عمم�ت هواتف 
الش�كاوى في جميع فروع التموين باس�تقبال 
واس�تماع ش�كاوى المواطنين وايجاد الحلول 

الالزمة لها . 
وع�ن الفقرة  )21( بنقل البطاقة التموينية من 
وزارة التجارة الى مجالس المحافظات جاء بها 
تريث�ا لحين موافقة جميع المحافظات وعندما 
يك�ون ايع�از بنقل ه�ذا الملف نح�ن جاهزون 

ومستعدون.
وع�ن تعوي�ض المواطنين بالمبال�غ المالية ان 
هناك قرارا من االمان�ة العامة لمجلس الوزراء 
اذا ل�م يتم توزيع مف�ردات البطاق�ة التموينية 
فيتم تعوي�ض العوائل بالمبال�غ النقدية ونحن 
جادي�ن ف�ي توزي�ع تل�ك المبالغ في اي ش�هر 
من الس�نة لم يتم به�ا توزيع تل�ك المواد وعن 
مصير الموظفين المنسبين من الشركة العامة 

لالس�واق المركزي�ة فق�د ت�م مفاتحة الس�يد 
الوزير بهذا الموضوع وتم اس�تحصال موافقة 
المالية واستحداث الدرجات الوظيفية الخاصة 
بهم لحين توفر التخصص المالي وتم اس�تثناء 

الموظفين التي تم احالتهم على التقاعد .
بعدها التقينا  عدن�ان حاتم محمد م.مدير فرع 
تموي�ن الص�در الذي حدثن�ا قائال: نح�ن نعمل 
حس�ب توجيهات وتعليمات الوزارة في ترويج 

معامالت األطفال الذي هم اكبر من سنة ،وذلك 
بجلب صح�ة صدور وهوي�ة االح�وال المدنية 
االصلية للطفل، وارى من المناس�ب زيادة مدة 
صح�ة الصدور الن اغلب هويات االحوال تتأخر 
عند االصدار وهذا يؤدي الى فقدان بعض هويات 
االح�وال المدني�ة ، فلذل�ك ارى م�ن المناس�ب 
تش�كيل لجنة مشتركة من دوائر التموين الذين 
لديه�م خبرة في كش�ف الهوي�ات المزورة وقد 
دخل�وا دورات في كش�ف تل�ك الهوي�ات وبهذا 
العمل نقضي على بعض مفاصل الفس�اد وعدم 

ارهاق المواطن 
 وبالنس�بة لنظام الوحدات  اك�د :ان لكل نظام 
ايجابيات وس�لبيات وايجابيات�ه هو  تخصص 
الموظفي�ن بعم�ل معي�ن ام�ا س�لبياته فه�و 
الروتي�ن والتعقي�د حيث يم�ر المواط�ن بعدة 
مراح�ل معقدة وهذا م�ا يره�ق المواطن وان 
هناك بعض الفروع تطالب  المواطنين بتصوير 
جميع مستمسكات افراد العائلة وبنسختين ما 
يكلف العوائل مبالغ مادي�ة كبيرة قد تأثر على 

دخله المحدود وخاصة المش�مولين بالبطاقة 
ومن العوائل الفقيرة .

وع�ن العوائ�ل  الت�ي لم تظه�ر اس�مائهم في 
كشوفات تعويض المبالغ النقدية اوضح :” لقد 
تم معالجة هذا الموضوع وذلك بتزويده بكشف 
يؤي�د ع�دم اس�تالمه لتل�ك المبالغ م�ن الفرع 
المنق�ول منه الى الفرع المنقول اليه يؤيد عدم 
استالمه لتلك المبالغ ورفعه بتقرير الى الدائرة 

الس�تالم تل�ك المبال�غ “.وحدثنا  الس�يد كريم 
خلف ش�ندي مس�ؤول لجنة العوائ�ل النازحة 
في فرع تموين الصدر قائال :”لقد تم اس�تقبال 
العوائ�ل النازحة وذلك باالعتم�اد الصادرة من 
المحافظة النازح منها واعتمادها كأساس بعد 
جلب تاييد س�كن م�ن المجلس البل�دي للرقعة 
الجغرافي�ة المهجر اليها العائلة النازحة ،و بعد 
ذلك نق�وم باجراء تس�جيلهم وتنس�يبهم على 
اقرب وكيل لهم ونقوم بطبع قس�يمة استبدال 
لكل عائل�ة مبين فيها المركز التمويني واس�م 
وكيل الغذائية والطحين ورقم البطاقة وتعتمد 
كبطاق�ة بديلة ع�ن المحافظة الت�ي نزح منها 
تل�ك العوائ�ل وق�د تعاملنا مع فق�دان البطاقة 
التموينية لبعض العوائل باصدار تقرير اس�ري 
للعائلة من المنطقة النازحة واعتمدت  كوثيقة 

لتسجيل بياناتها 
وحدثنا  مدير فرع تموين المش�تل عبد المهدي 
كام�ل التميم�ي: “لق�د ش�كلنا لجن�ة ميدانية 
بزي�ارة  وقمن�ا  النازحي�ن  ش�ؤون  لمتابع�ة 

مواقعه�ا من خالل اللجنة المش�كلة في الفرع 
وبالتنس�يق م�ع المجالس البلدية وفق اس�س 
وضواب�ط وزودتن�ا بقوائ�م واس�ماء العوائل 
وتقاريره�م الش�هرية لغرض توزي�ع البطاقة 
التمويني�ة وص�رف بطاق�ة تمويني�ة خاص�ة 
للعوائ�ل النازح�ة اما بالنس�بة للعوائل التي لم 
تس�تلم المواد الغذائية حيث قامت ادارة الفرع 
بارسال  اسمائهم لغرض صرف المبالغ النقدية 
وفق الضوابط والتعليمات اما بالنسبة لفاقدي 
مستمس�كات البطاقة التموينية ليكونوا خالل 
تقرير اس�ري لتل�ك العوائل وعل�ى ضوئها يتم 
منحهم البطاقة التمويني�ة بعد ان يتم حجبهم 

من مناطق نزوحهم “.
واضاف عبد المهدي :”حرصنا ان يكون توزيع 
مفردات البطاقة التموينية للعوائل النازحة في 
مجمع نبي الله يونس وجعلهم على وكيل واحد 
وذلك لتقديم معوناتهم وسهولة استالم المواد 
الغذائية .وان نظام الوحدات هو االكثر مركزية 
ف�ي انس�يابية العمل وزي�ادة ع�دد الموظفين 
ف�ي ادارة عمل الوحدات يقل�ل من كمية الزخم 

الحاصل للمواطنين”.
ام�ا مدير فرع تموين الش�عب عادل خلف مطر 

فقد حدثنا قائال : “
لقد ت�م التعاون م�ع النازحين بعامل انس�اني 
وتقدي�م كل م�ا بوس�عنا لخدمته�م وتأمي�ن 
الحص�ص التموينية اول ب�اول ،وقد تم صرف 
المبالغ التعويضية، كماتم تشكيل لجنة حسب 
تعليمات الوزارة ليرأسها مدير الفرع ومعاونه 
ومس�ؤول لجنة النازحين وقد تم جرد العوائل 
ميداني�ا وتنظي�م ج�داول به�ا وارس�الها الى 
الحاس�بة المركزية لغرض تقاطع المعلومات 
خاص�ة  جدي�دة  تمويني�ة  بطاق�ة  وص�رف 

بالنازحين .
وج�رى تميي�ز العوائل النازحة باس�تقالليتهم 
بقط�ع الم�واد الغذائي�ة والطحي�ن حي�ث يتم 
قطعه�ا وارس�الها ال�ى العوائ�ل النازح�ة في 

الوقت المحدد”
 وع�ن نظام الوحدات ق�ال :” اثبت  هذا النظام 
نجاح�ه وذل�ك بتخص�ص الموظف  ف�ي عمل 
واحد وانجاز المعلومات باقرب وقت ،وحس�ب 
المعام�الت التي فيها اش�كال ويت�م معالجتها 
الحقا اما بخصوص النقل الداخلي فيكون حسب 
رغبة العائلة في حرية االنتقال الى الوكيل التي 
ترغب اليه  وحس�ب الرقعة الجغرافية بالنسبة 
لتل�ك العوائل للحد من مخالفة الوكالء وهذا ما 
يميز الوكالء الجيدين وحل مش�اكل المواطنين 
وصرح السيد خالد وليد سلوم مدير فرع تموين 
المتنب�ي قائ�ال : لقد قمن�ا باس�تقبال العوائل 
النازحة وفق اسس وضوابط وتعليمات اعدتها 
دائ�رة التخطيط والمتابعة قس�م التموين وقد 
ش�كلنا لجانا متابعة وص�ول وتوزيع مفردات 
النازح�ة  العوائ�ل  عل�ى  التمويني�ة  البطاق�ة 
وق�د حددنا وكيال لتل�ك العوائل حس�ب موقع 
س�كناهم وقد عملنا بمقاطع�ة بيانات العوائل 
م�ع الحاس�بة االلكترونية نظ�ام الوحدات هو 
االفضل في عملية التخصص وانس�يابية ولكن 
نعاني م�ن قلة ال�كادر التخصص�ي الداء عمل 
الوح�دات ان العم�ل الزال يفتق�ر ال�ى الحداثة 

خصوص�ا وان ع�دد الحاس�بات محص�ور في 
وحدة الحاس�بات فقط وبحاجة الى حاس�بات 
اخرى وذلك لتقس�يم وادارة المعامالت الواردة 
في الوحدات االخرى  وخاصة وحدتي )الشطر 
والنق�ل( وان ح�االت الغ�اء الوكال�ة فيتم من 
قب�ل صالحية الوزارة حص�را وان الفرع يقوم 
برصد مخالفات الوكيل وارس�الها الى الوزارة 
وتك�ون حاالت الغاء الوكال�ة على عدة مراحل 
لحي�ن الغاء الوكال�ة ويتم ترش�يح وكيل بديل 
عن الوكيل المراد اقالته وفي حالة عدم تس�ليم 
الوكي�ل الس�ابق مس�تحقات العوائ�ل تك�ون 
هناك عدة اج�راءات قانوني�ة لمالحقة الوكيل 
واس�تيفاء تلك المفردات ال�ذي لم يتم توزيعها 

على العوائل .
وان اغل�ب العوائ�ل الت�ي لديها اطفال تس�عى 
للحصول على شمولهم بالحصة التموينية بدل 
حليب االطفال او المبالغ النقدية وحسب رغبة 
المواطن وذل�ك لعدم قدرة الوزارة في مواصلة 
توفير هذه المادة اما بالنس�بة لصحة الصدور 
التكنولوج�ي  بالتط�ور  االس�تعانة   فيمك�ن 
وااللكتروني وذلك بربطها على شبكات االحوال 
المدنية وتشكيل لجنة لمعرفة هويات االحوال 
الن اغل�ب موظفينا لهم الق�درة والخبرة على 

اكتشاف الهويات المزورة 
ويقول اس�امة حسن محمود مدير فرع تموين 
سيد الش�هداء :”ان نس�بة العوائل النازحة في 
فرعن�ا تجاوزت اكث�ر م�ن 9333 عائلة نازحة 
ونقوم بتس�جيل تل�ك العوائل بعد اس�تصحاب 
المستمس�كات االصولية للعوائل النازحة ويتم 
توزيعه�ا وفق المس�احة والموق�ع الجغرافي 
موظ�ف  هن�اك  ان  علم�ا  النازح�ة   للعوائ�ل 
مس�ؤول لمتابعة امور العوائ�ل النازحة وعند 
فق�دان المستمس�كات  للعوائ�ل النازح�ة فان 
دائ�رة التخطي�ط والمتابع�ة تزودن�ا بش�ريط 
معلوم�ات يؤي�د اس�تالمه الحص�ة التموينية 
وعند عدم اس�تالم تلك العوائ�ل المواد الغذائية 
فيت�م تعويضه�م بمبال�غ  مالي�ة وع�ن صحة 
الص�دور فان هناك تعليمات ص�ادرة من دائرة 
التخطي�ط والمتابعة قس�م التموين تنص على 
جلب صح�ة الصدور لهويات االح�وال المدنية 
لتس�جيل االطفال الذين يبلغون اكثر من س�نة 
وهذا يسبب عناء وجهدا اضافي للعوائل ولماذا 
ال تكون اللجنة لتدقيق هويات االحوال المدنية 
بحيث يكون مس�ؤول الوحدة والموظفون عن 
صحة وس�المة هويات االح�وال المدنية علما 
ان ه�ذه العملي�ة تتاخ�ر اكثر من ثالثة اش�هر  
في ال�وزارة  لغرض التدقي�ق وبعد جلب صحة 
الصدورفلماذا المطالبة بهوية االحوال المدنية 
االصلي�ة ال�ذي كثي�را م�ا يحتاج�ه المواط�ن 
ويرتب�ط صحة الص�دور بمعاقب�ة المواطنين 
وارى بتشكيل لجنة مختصة وفي قسم التمويل 
لغرض تدقيق واكتش�اف الهويات المزورة بعد 
ادخ�ال الموظفي�ن دورات في دوائ�ر النفوس 

على اكتشاف الهويات المزورة.
ويعتبر نظام الوحدات ناجح في انسيابية عمله 
وان قلة الكادر الموظفين يس�بب عبأ ثقيال في 
عملية ادارة نظام الوحدات ويحتاج هذا النظام 
ال�ى تعزي�ز ف�ي ع�دد العاملي�ن ف�ي الوحدات  

لمواجهة الزخم الحاصل اثناء عمل الوحدات .
وان عملنا في الوحدات االدارية ليس بمستوى 
الطم�وح ونحتاج ال�ى تقنيات اكث�ر من خالل 
وجود الحاس�بات االلكتروني�ة وربطها بباقي 
الش�بكات االلكتروني�ة ويكون النق�ل الداخلي 
بالنسبة للعوائل حسب رغبة العائلة في الوكيل 
ال�ذي ترغب اليه وحس�ب صالحية المدير دون 
اللجوء الى التعليمات الخاص�ة لتأييد المجلس 

البلدي او المحلي.    

 زوجة األب امرأة ال تختلف عن غيرها من النساء إال في أنها تزوجت 
من رجل كان متزوجا قبلها ولديه أطفال, وماتت زوجته أو طلقها 
وبقي األطفال في حضانته, ثم تزوج بالتي صارت زوجة أب، فكيف 
رسخ المجتمع صورة زوجة األب بالسيئة لدى األطفال؟ بينما على 
الطرف اآلخر توجد نماذج رائعة لفتيات يعشن مع زوجات أب مثل 
أمهاته�ن تماما ولكن ورغم ذلك تبق�ى زوجة األب دوما في قفص 
أالتهام والدليل أن الكثير من األبناء فور ما تدخل يرفضونها دون أي 
س�بب ومهما فعلت تظل في األنظار قاسية.وبطش وقسوة زوجة 
األب وظهورها بمظهر السيدة المتجبرة التي تكره وتستخدم أبناء 
زوجها بشكل سيئ قد يعود إلى األساطير والحكايات الشعبية التي 
نس�جتها قصص خيال عن شخصية تلك المرأة، وال يوجد طفل في 
العالم لم يقرا قصة سندريال او األميرة واألقزام السبعة وغيرها من 
الحكايات التي تبالغ في قسوة زوجة األب . لكن وبعد تغير المجتمع 
وتغير المفاهيم وتغير الحياة هل تغير دور زوجة األب، وهل تغيرت 
مش�اعر أوالد الزوج تجاهها. س�نتابع ذلك مع عدة قصص روايات 

على لسان زوجة أب او ابنة زوج او ابن زوج.

معاناة وقسوة
 وقفتن�ا األول�ى كانت مع )ع .ه( 32 س�نه  والتي تحدثت لش�بكة 
النبأ المعلوماتية عن معاناتها م�ع زوجة األب بالقول: “تزوج ابي 
م�ن ام�رأة غريبة بدون مقدم�ات او إنذار وتهديد او بعد ش�جارات 
متكررة بين�ه وبين والدتي الت�ي اضطرتها ظروفها ال�ى تركنا انا 
وإخوتي الخمسة مع والدي وكل يوم مع زوجة ابي كان مرا قاسيا 
مش�وها”، وس�أذكر قصة واحدة من هذه القصص حيث كنت في 
الثانية عش�ر من عمري حاولت إقناعي بان ابن الجيران معجب بي 
ويري�د ان يتزوجني بعد ان يلتقي بي ودبرت لنا موعد في مكان ما 

نتحدث فيه وكنت ارغب التخلص منها بأي طريقة.
وعلى خلفية تش�ويه صورتي أمام والدي وشت بي أليه وضبطني 
بالجرم المش�هود في موعد مع شاب فنلت ضربا مبرحا من والدي 
الريف�ي األصل وزوجني على الفور من احد أقربائها زواجا فاش�ال 
الزلت أنوء بأعبائه الى اليوم، وعدا ذلك أجبرتني على ترك المدرسة 

وكنت أقف عل�ى التنور واخبز وأنا في الثامن�ة من عمري وتوليت 
رعاية إخوتي الخمسة األصغر مني سنا.

ولن أنس�ى تل�ك األيام مع زوجة ابي وأتمنى له�ا الموت كلما رأيت 
صديقات�ي مدرس�ات او موظفات او ربات بيوت س�عيدات او حتى 

غير متزوجات، “كانت زوجة ابي شيطانه في جسم امرأة”
)علي. ك( يصف معاناته ومعاناة أمه وإخوته مع امرأة األب قائال” 
حتى الي�وم وقد تجاوز عمري األربعين عاما تولد عندي إحس�اس 
مقيت مملوء بالحقد والكراهية الشديدة المرأة األب نظرا لمعاناتنا 
م�ن تل�ك البلوى الت�ي حلت علين�ا وهي تحمل اس�م زوج�ة األب، 
فبس�ببها كانت أمي تتعرض لإلهانة والش�تم والضرب على يد أبي 

جراء الشكاوى الكيدية التي كانت تقدمها.
وتضامنا مع أمنا كان س�ببا كافيا لحرماننا من األكل والمصروف 
اليومي وغياب فرحة العيد بل وحتى الطرد من البيت الذي ش�قيت 
أمي وهي تجمع المال لبنائه، وأضاف )علي .ك( وهو يستذكر مرارة 
تلك األيام “أن الحرمان والطرد جعلنا ننزل إلى ساحة العمل ونحن 
صغار وجعلنا نتأخر في دراس�تنا فمرة ننجح وأخرى نرسب، وكل 
ذلك بسبب زوجة األب الصغيرة التي فضلها أبي علينا، وصادر بيتنا 
لصالحها، لقد كانت لعنة حلت علينا، فهي ش�يطان “ وختم حديثة 

قائال “يا لمكر الضرة ويا لتعاسة األبناء “.

صور أخرى
)د.س( .26 س�نه نقلت لنا صورة اخرى عن ش�خصية زوجة األب 
حيث تقول: ت�زوج والدي ممن امرأة في الخامس�ة واألربعين بعد 
خمس�ة أعوام من وفاة والدتي وقد عرضنا عليه نساء كثيرات اقل 
عم�را وأكث�ر جم�اال وكان يقول : “ال أري�د دمية بل أري�د أماً ثانية 
ألوالدي”. وق�د تخوفن�ا منها في البداية ألنه�ا كانت صارمة فهي 

محامية.
لك�ن وبمرور الزمن أصبحنا أصدق�اء وكانت دائما تقف الى جانبنا 
عندم�ا كان وال�دي يختلف معن�ا وزوجت اثنتين م�ن أخواتي على 
معرفته�ا وكانت كثيرا ما تنفق م�ن مالها الخاص على احتياجاتنا 
وطالما حفظت أسرارنا وساعدتنا في الدراسة. اصحبنا كل حياتها 
واهتماماتها ودائما كان أقربائنا يقولون ان الله عوضنا عن والدتنا 
ألنن�ا كنا بنات صالحات ومتدينات والن والدي رجل ملتزم وصالح 

وانتظر طويال ليختار الزوجة الصالحة .
أما اإلعالمية ش�يماء البطاط تقول لش�بكة النبأ المعلوماتية: أنها 
ل�م تعل�م ان والدتها متوفية أال حين بلغت الثالثة عش�ر من عمرها 
وق�د تربت مع اخوين من زوجة أب، كانت تعاملها بنفس االهتمام 
والعاطفة بل أكثر أحياناً من أوالدها . وتضيف ش�يماء: والدي كان 
رج�اًل مزواج�ا وقد ت�زوج مرتين بعد وف�اة والدتي لكن�ه كان ذو 
ش�خصية قوية ومؤثرة وقادر على توازن األسرة . وتعتقد شيماء 
ان لألب األثر األكبر في توازن األمور وكلما كان الزوج ضعيفا وغير 
واع�ي أعط�ى فرصة لزوج�ة األب بالطغيان فاألث�ر األكبر واالهم 

للرجل .

وسائل اإلعالم
وتصف الدكتورة ناهده عبد الكريم أس�تاذ عل�م االجتماع في كلية 
اآلداب /جامعة بغداد النظرة العامة الس�ائدة في مجتمعنا العراقي 
وحس�ب الم�وروث الثقافي ان زوج�ة األب تمتاز بصفات س�لبية 
خصوصا بالنسبة للبنات وهذه النظرة التي توارثت عبر األجيال قد 
تجد لها مواقع او مؤش�رات ميدانية تؤيد ذلك ولكن ليس بالتعميم 
على جميع زوجات اآلباء فهناك الزوجة العطوف وهذا ما تنقله لنا 

وقائع الحياة االجتماعية.
وتعل�ق عبد الكريم برف�ض ما يقدم من بعض وس�ائل اإلعالم في 
مقدمتها التلفزيون الذي يعرض ادوار زوجة األب بطريقة تنتقص 
م�ن مكانتها وتركز عل�ى الجوانب الس�لبية بش�خصيتها ما يثير 

مشاعر األبناء وتخوفهم منها بل ترسخ في أذهان الجميع على 
انها ش�خص ش�رير، في حين ان العكس يجب ان يكون 
لتغيير هذه الصورة وتقريب المس�افة بين أفراد األسرة 

الواحدة للحفاظ على التماسك األسري .

بناء عالقات ايجابية
بالمقابل توضح الباحثة االجتماعية رجاء القطب بان بعض األسر 
ال تخلو من المش�اكل المتعلقة بزوجة األب في مجتمعنا الش�رقي 
الس�يما إذا كان األب متعاطفا جدا مع زوجته لدرجة خش�يته من 
تمرده�ا وتركها من�زل الزوجي�ة فتميل كف�ة المي�زان لصالحها 

وهنا يصب�ح أوالده من زوجته األولى تحت هامش قاموس�ه غير 
المت�وازن والضعيف فتتأثر بذلك حياتهم نحو الحقد والكراهية من 
زوجة أبيهم، السيما إذا رزقت بأطفال فتبدأ تعاملهم بقسوة ودون 
رعاي�ة والحقيقة ان الكثير م�ن األوالد واألمه�ات البديالت يبنون 
عالقات ايجابية تقوم على أس�اس االحت�رام والتقدير والطيبة وال 
أنكر من خالل مش�اهداتي في العديد من اإلصالحيات ودور األيتام 
والمشردات ان هناك فئة طالها االنحراف والجريمة من جراء تعسف 
وعن�ف زوج�ة األب غير المتفهم�ة لدوره�ا واألم الجاهلة لمعنى 
اليتم والطالق ولكن الحاالت ليس�ت كثيرة إذا ما قورنت بمس�توى 
الحاصل ف�ي البيوت الحتواء األطفال فاقدي الرعاية األس�رية من 
أمهاتهم البديالت.الخالصة التي نريد الوصول إليها ليس�ت التأكيد 
ب�أن زوجات اآلباء لس�ن مالئكة عل�ى اإلطالق، أو ش�ياطين على 
اإلط�الق. إنهن بش�ر طبيعي�ات، نس�اء عاديات منه�ن الفاضالت 
الطيبات، ومنهن القاسيات الشريرات. كل المطلوب منك إذا وضعك 
القدر في مواجهة زوجة أب، أال تبدأ أبدا بالكراهية والعداء، امنحها 
فرص�ة عادلة، وكن حيادي�ا نحوها، وانتظر لترى كيف س�تتعامل 
معك، فإذا كنت مبتليا بفقدان األم، قد تجد فيها تعويضا عما فقدت 

على قيد الحياة، من رعاي�ة وحن�ان، وإن كانت والدتك 

فال مانع من االحتفاظ بعالقات طيبة مع زوجة األب أو اكتس�ابها 
كصديقة إذا أمكن ألن هذا سيس�اعدك كثي�را في االحتفاظ بعالقة 

إيجابية مع والدك.
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أطــراف فـلـسـطـيـن تـتـالشـى
       رجا الخالدي

من بني �أخطر �صمات م�صهد �لّت�صّتت �جلغر�يف و�لقت�صادي و�ل�صيا�صي �لفل�صطيني �ليوم هو �لنف�صال �ملتز�يد لثالثة “�أطر�ف” من �لأر�ض �ملحتلة عن “�ملركز”، �أي كل 
من قطاع غزة و�لقد�ض �ل�صرقية �لعربية و�ملناطق �مل�صنفة “ج” يف �ل�صفة �لغربية. ومع �أن �ملناطق �لأخرية تت�صمن 60 يف �ملئة من م�صاحة �ل�صفة، و�أن �لقد�ض تعترب 
�أكرب و�أقدم مدينة فل�ص��طينية، بينما تعادل م�ص��احة غزة 10 يف �ملئة من م�صاحة �ل�ص��فة ولكنها تاأوي ما يعادل ثلث �ل�صعب �لفل�صطيني حتت �لحتالل.. فاإن جميع هذه 
�لأطر�ف تقع خارج ولية �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية، وهي مهم�صة �قت�صاديًا وخا�صعة حلكم )�أو ح�صار( �إ�صر�ئيلي مبا�صر. هذه لي�صت وليدة ظروف �صيا�صّية جديدة 

فح�صب، بل تعترب من �إفر�ز�ت �إطار �أو�صلو �ملتفق عليها )�أو �حلتمية( بعد 20 �صنة من �صريانها.

     جمال محمد تقي 

الس�ويدية  الحكوم�ة  ق�ررت 
ع�دم  اليس�ارية،  المس�حة  ذات 
تجدي�د اتفاقي�ة التعاون العس�كري 
م�ع المملك�ة الس�عودية، ألس�باب 
متعلقة بمواق�ف العديد من األحزاب 
الس�ويدية، والداعية للتش�دد بتنفيذ 
ش�روط ترخي�ص بيع الس�اح وكل 
اشكال التعاون العسكري مع البلدان 
ذات االنظم�ة االس�تبدادية او البلدان 

الداخلة بنزاعات عسكرية.
اتخ�ذ هذا الموقف الس�ويدي بعد 
تس�اوق مناقش�ته م�ن قب�ل حزبي 
االئت�اف الحكوم�ي المتش�كل م�ن 
الح�زب االجتماع�ي وح�زب البيئة، 
أطلقته�ا  مباش�رة  انتق�ادات  م�ع 
ف�ي  الس�ويدية  الخارجي�ة  وزي�رة 
البرلمان الس�ويدي، ض�د التجاوزات 
المزمن�ة عل�ى حق�وق اإلنس�ان في 
ماحظاته�ا  وكان�ت  الس�عودية. 
لعملي�ة  صريح�ة  بإدان�ة  مع�ززة 
جل�د الناش�ط الحقوق�ي الس�عودي 
رائف ب�دوي، وأيض�ا للتمييز المعلن 
ض�د الم�رأة الس�عودية بدالل�ة منع 
قيادتها الس�يارة. ويب�دو ان الوزيرة 
قد اس�تبقت تلبيتها لدع�وة الجامعة 
العربي�ة إللق�اء خطاب ف�ي اجتماع 
الجامع�ة  مجل�س  خارجي�ة  وزراء 
بهذه االنتقادات المباشرة سعياً منها 
لتعويد االذان الرس�مية العربية على 

نمط كهذا من االنتقادات. لكن!

التمييز ضد النساء بالردود الديبلوماسية
جاء الرد السعودي سريعاً وقوياً 
“حرم�ة”  تتج�رأ  كي�ف  وغاضب�اً: 
مهم�ا كان ش�أنها أو هويته�ا عل�ى 
ال  ملك�ي  س�عودي  ش�أن  انتق�اد 
يفت�ي به غي�ر وعاظ الب�اط؟ كيف 

تفع�ل ه�ذا وباده�ا مس�تفيدة لحد 
بعي�د من التع�اون التج�اري، ناهيك 
عن العس�كري م�ع المملك�ة؟ كيف 
أوائ�ل  كان م�ن  تتط�اول، وملكه�ا 
المل�ك  بوف�اة  للتعزي�ة  المهرولي�ن 
عبد الله؟ حتى األميركان يحس�بون 
لكامهم م�ع المملكة ألف حس�اب، 
يضعون انتقاداتهم على ألسنة بعض 
الن�واب او بع�ض الش�خصيات التي 
ليس لها مهام تنفيذية، وهم يعرفون 
حساسية ان يأتي النقد من “حرمة”، 
فكيف تجرأت هذه الوزيرة السويدية 
التي لم يمر على اس�تيزارها أكثر من 

6 اشهر؟
بضغط س�عودي، ألغ�ت الجامعة 
العربي�ة دعوتها للوزيرة، ثم اصدرت 
تصريحاته�ا  في�ه  ش�جبت  بيان�اً 
الصحافية حول حقوق االنس�ان في 
المملكة، ث�م قررت الرياض س�حب 
سفيرها من ستوكهولم، وزادت عليه 
بايقاف إصدار التأش�يرات الممنوحة 
لرجال االعمال الس�ويديين، وتبعتها 
بهذا اإلجراء حكوم�ة دولة االمارات 

المتحدة!
الحكوم�ي  الموق�ف  يك�ن  ل�م 
النافذين  السويدي يحظى بحماس�ة 
من رجال األعمال الس�ويديين الذين 
يدرك�ون أن ما ال يدخل بجيوبهم من 
أرباح الصفقات مع المملكة سيدخل 
جيوب أقرانهم من المنافس�ين الذين 
األفاعيل لتسويق منتجاتهم  يفعلون 
في السوق السعودية. هناك شركات 
مرموقة كانت قد حجبت صور نساء 
الرس�مية إلرضاء  م�ن منش�وراتها 
رغبات الشاري الملكي في السعودية، 
وهناك من تخاتل مع قوانين التجارة 
والتصدير في باده ألجل كسب رضى 
القائمي�ن على األمر في الس�عودية! 
ح�ذر فالمب�ري، وهو ممث�ل واحدة 

من اكبر عائ�ات المال واألعمال في 
الس�ويد من اس�تمرار حالة التش�نج 
في العاقة مع السعودية، ومن تأثير 
القطيع�ة معه�ا عل�ى نم�و التجارة 
الخارجية الس�ويدية، وتبعه في ذلك 
العدي�د من رج�ال األعم�ال ومديري 
الش�ركات الكبرى، بم�ن فيهم بعض 
الس�اح  إنت�اج  ش�ركات  مدي�ري 

وهندسة المشاريع العسكرية.
من جانب�ه أعرب رئي�س الوزراء 
الس�ويدي بنبرة ال تخلو من األس�ف 
عن أمله بتجاوز األزمة الديبلوماسية 
بي�ن البلدين. حت�ى الملك الس�ويدي 
عش�ر،  الس�ادس  غوس�تاف  كارل 
وخروج�اً عل�ى المأل�وف، اعلن عن 
اس�تعداده للتوس�ط بي�ن الدولتي�ن 
لتج�اوز االزم�ة الحاصل�ة. وقد ابلغ 

ذلك رسمياً لوزيرة الخارجية!
الس�فير  األزم�ة بع�ودة  انته�ت 
ف�ي  أعمال�ه  لممارس�ة  الس�عودي 
ستوكهولم، بعد ان اعتبرت السعودية 
ان تأس�ف رئيس الوزراء الس�ويدي 

ال�ذي قال “يؤس�فنا اي تأوي�ل بأننا 
أهنَّا الس�عودية واإلس�ام” على انه 
اعت�ذار حكومي، معزز بإطراء ملكي 
أعلنه كارل غوستاف عندما اكد على 
قوة العاقة بين الس�ويد والسعودية 
اس�تمرارها  عل�ى  حرص�ه  وعل�ى 

بينهما.
الخارجي�ة  وزي�رة  تس�حب  ل�م 
الس�ويدية تصريحاته�ا، ولم تتنصل 
من مضامينه�ا التي س�ببت األزمة، 
فق�د قال�ت للصحاف�ة بع�د إع�ان 
س�فيرها  ع�ودة  ع�ن  الس�عودية 
“ه�ل قل�ُت كاماً غير صحي�ح؟ أنتم 
أجيب�وا”، وأعادت م�ا قالته بطريقة 
اس�تفهامية: “ه�ل حقوق اإلنس�ان 
مصونة في السعودية، نعم أم ال؟ هل 
ُيسمح للنساء هناك بقيادة السيارة، 
نعم أم ال؟ أنا لم أس�ئ لإلس�ام، ألن 
لي�س لما قلت�ه عاقة بالدي�ن”. لقد 
بالموض�وع  االس�تفاضة  تحاش�ت 
اس�تجابة للضغوط. الوزي�رة تنتمي 
لحزب رئيس ال�وزراء “حزب العمال 

وه�و  االجتماع�ي”،  الديموقراط�ي 
ح�زب اش�تراكي يصنف ف�ي مرتبة 
يس�ار الوس�ط، لكنها أكثر يس�ارية 
من�ه وأكث�ر خب�رة بنف�اق العاقات 
الدولي�ة! لك�ن األهم ف�ي األمر، هو 
ع�دم العودة ع�ن قرار إيق�اف العمل 
باالتفاقية العسكرية، وذلك ألنه قرار 
يتمت�ع بتأييد ناخبي أحزاب اليس�ار 
الحاكم، وال يستطيع الملك السويدي 
نقض�ه، ألن�ه يمل�ك وال يحك�م، وال 
يس�تطيع رئي�س ال�وزراء المغامرة 
بعدم التجاوب مع�ه ألن اغلب قواعد 

حزبه تؤيده.

أسلحة الراشي والمرتشي
مصان�ع األس�لحة مس�تمرة في 
اإلنتاج، وأس�واق تصريفها � بيضاء 
دائم�ا  تحت�اج   � س�وداء  ام  كان�ت 
لمس�تهلكين جدد. لك�ن عندما يزيد 
الع�رض عل�ى الطل�ب يكب�ر البحث 
عن أس�واق بديلة لتحقيق ش�يء من 
الت�وازن ال�ذي ال يتحق�ق اال بالمزيد 

من الح�روب والنزاع�ات، الفعلية أو 
االفتراضي�ة. واالس�تثمار ف�ي إنتاج 
األس�لحة بالنس�بة لل�دول المصدرة 
لها مصدر مثالي للعائدات الخارجية، 
بأرباح خيالي�ة ال يقاربها غير ارباح 
االستثمار بمصانع األدوية العماقة، 
وأرباح ش�ركات االس�تثمار بالنفط 

استخراجاً وتحوياً وتوزيعاً.
بع�د  وم�ا  الصناعي�ة  البل�دان 
الصناعية منهمك�ة بتصدير ما يعود 
عليه�ا باإلرباح الكبيرة، كاألس�لحة 
واألدوي�ة ووس�ائل إنت�اج الطاق�ة، 
وكل ما يمكن أن يحتاجه المستهلك، 
التي  الس�لع اإلس�تراتيجية  وخاصة 
يجري التنافس على التحكم بأسواق 
تصريفها بكل األس�لحة المتاحة. اما 
البلدان المدمنة على االستهاك فإنها 
تح�اول ان تجد م�ا يعينها من موارد 
تس�دد بها فواتير االستيراد بما فيها 

ذاك الوهمي، كاستيراد الحماية!
الس�عودية تنف�رد بكونه�ا دولة 
كبرى لجهة تصدير سلعة إستراتيجية 
واح�دة، وعلى نطاق فلك�ي )حوالي 
10 مايين برميل نف�ط يومياً(، مما 
يوف�ر له�ا عوائ�د ريعي�ة مهولة من 
النقد تقدَّر بحوالي 450 � 500 مليار 
دوالر س�نوياً. وفي الوقت ذاته، هي 
اكبر دولة مس�تهلكة لكل ما تحتاجه 
بسبب تشوه نموها وتخلفه البنيوي. 
ه�ذا التف�رد يجعله�ا مح�ط إغ�راء 
ل�كل البائعين على اختاف س�لعهم، 
ويجعلها ف�ي مقدمة الدول التي تثير 

طمع الباحثين عن االحتكار.
السعودية اآلن هي من بين الدول 
الخمس األكثر تسلحاً في العالم. فقد 
جاء بتقرير معهد ستوكهولم الدولي 
نس�بة  زادت  أن�ه  الس�ام  ألبح�اث 
مخصصات الس�عودية للتسليح عام 
2014 بنس�بة 4 في المئ�ة عن العام 

الذي س�بقه. واذا علمنا ان كلفة عام 
2013 وحده من التس�ليح السعودي 
بلغ�ت حوال�ي 68 ملي�ار دوالر، فإن 
“نم�وه” ي�أكل نس�بة ال تق�ل ع�ن 
ربع العائ�د الريعي الس�نوي للنفط، 
التكلف�ة  اذا حس�بنا مع�ه ميزاني�ة 
التشغيلية للمؤسسة العسكرية خال 
ع�ام واحد فق�ط. ربع الرب�ع يذهب 
لرش�وة المتعاقدي�ن م�ن الطرفين، 
وأحيان�ا يضاعف ه�ذا المبلغ ليدخل 
حس�ابات األم�راء المتعاقدي�ن، كما 
بينت فضيحة صفقة “اليمامة” التي 
بلغت كلفته�ا 86 مليار دوالر. ولعام 
صفق�ات  ف�ي  خصوصيت�ه   2014
التسلح السعودي مع أميركا تحديداً. 
ففي�ه تعهد بصفقة تقدر بحوالي 90 
مليار دوالر لتعزيز القطعات البحرية، 
وقبله�ا صفق�ات اقله�ا 2.2 ملي�ار 
دوالر مع روس�يا عام 2009 لش�راء 
اس�لحة مدرع�ة ال معنى لها س�وى 
كونها محاول�ة للتأثير على المواقف 
الروسية. تش�ير بعض التقارير التي 
سربتها الصحف االميركية بأن هناك 
نية سعودية لش�راء أسلحة أميركية 
إضافية بقيم�ة 80 مليار دوالر حتى 

عام 2018.
وياحظ أن قيمة اغلب الصفقات 
التس�ليحية م�ع امي�ركا ال تتناس�ب 
مع كمي�ة ونوعي�ة ما تبتاع�ه منها 
السعودية، إضافة إلى وجود صفقات 
وهمية بعش�رات المليارات كأسلوب 
لدعم اإلدارات االميركي�ة التي تتردد 
باتخ�اذ مواق�ف مدافع�ة ع�ن نظام 
المملك�ة. ه�ي وس�يلة من وس�ائل 
الرشوة، ووس�يلة للتغط����ية على 
االميركي�ة  الحماي�ة  تكالي�ف  دف�ع 
للمملكة اثناء اشتداد االزمات األمنية 
كم�ا ه�ي الحال م�ع الح�رب الدائرة 

اليوم في اليمن.

ليس باملال والسالح حترتم املاملك!

وفي 1993، وافق المفاوض الفلس�طيني 
عل�ى تأجيل البّت بقضّية الق�دس إلى مرحلة 
المناط�ق  اقتط�اع  وعل�ى  الدائ�م”،  “الح�ّل 
)“أ”  نف�وذه  مناط�ق  م�ن  “ج”  المس�ماة 
و”ب”( وإبقاء أهلها تحت الحكم العس�كري 
اإلس�رائيلي، بينم�ا بقي�ت إس�رائيل تتحك�م 
بمح�اور التواصل الجغراف�ي بين غزة وبقية 
األرض المحتلة. ونتيجة ذلك كانت أن ُجعل من 
السهل حصار قطاع غزة وفصل مصيره )كما 
القدس والمناطق “ج”( عن المسار الّسياسي 
واالقتصادي والقانوني الذي تس�لكه س�لطة 
الحكم الّذاتي في رام الله والمدن الفلسطينية 
األخ�رى والق�رى المحيط�ة به�ا. وتمارس 
هذه الس�لطة صاحياتها المدني�ة والخدمية 
المح�دودة بقدراته�ا واألمني�ة الداخلية على 
مساحة ال تتمتع بالس�يادة عليها، وهي تقل 
عن ثلث مس�احة األرض المحتلة العام 1967 
وربم�ا ع�ن 7 في المئ�ة من أرض فلس�طين 

التاريخية.

وعاصمتها القدس؟
نفت�رض أن الجان�ب الفلس�طيني لم يكن 
يتص�ور ب�أن تص�ل األوض�اع إلى مث�ل هذه 
الحالة بعد عقدين من توقيعه صكوك أوسلو، 
لكن إس�رائيل عملت بالتأكيد كل ما بوس�عها 
لجع�ل هذه األوض�اع واقعاً م�ن الصعب جداً 
التراج�ع عن�ه. وم�ع أن انفصال قط�اع غزة 
السياس�ي قد يكون قاب�ل للمعالجة في حالة 
حدوث اخت�راق ما ف�ي المصالح�ة الوطنية 
العتي�دة، وباس�تطاعة ال��10 ف�ي المئة من 
س�كان الضف�ة القاطني�ن في مناط�ق “ج” 
الوصول إل�ى بعض الخدم�ات والتواصل مع 
المجتمع الفلسطيني في مناطق “أ” و “ب”، 
ف�إن الق�دس العربية لم تعد عربي�ة، ومكانة 
المدين�ة االقتصادي�ة والسياس�ية والثقافية 
التاريخي�ة باتت ف�ي مهب الريح. وانس�اخ 
القدس ع�ن التي�ار الفلس�طيني الع�ام أفقد 
األخي�ر البوصل�ة والمب�رر والقدس�ية الت�ي 
أشهرها الزعيم الشهيد ياسر عرفات بالهتاف 
كان يردده في الس�نوات األخيرة قبل رحيله: 

“للقدس رايحين، شهداء بالمايين”.
توصل�ت دراس�ة لألمم المتحدة ش�اركُت 
بإعداده�ا ف�ي 2013 ح�ول اقتص�اد القدس 
العربي�ة )“االقتصاد الفلس�طيني في القدس 
الش�رقية: الصم�ود في وج�ه الض�م والعزل 
المؤش�رات  اتجاه�ات  أن  إل�ى  والتف�كك”( 
االقتصادي�ة )إنت�اج محل�ي، عمال�ة، فق�ر، 
عل��ى  ت�دلُّ  ال�خ..(  إنش�اءات،  خدم�ات، 
االس��تبعاد الُمَمنه�ج للق�دس الفلس�طينية 
�ت إليها من جانب واحد،  من الدولة التي ُضمَّ
وفصلها في الوقت نفس�ه عن بقي�ة ال�ضفة 
الغربي�ة المحتلة. ونتيج�ًة لذلك، يجد اقتصاد 
الق�دس الش�رقية نفس�ه في عال�م منفصل 

الفلس�طيني  االقتصادي�ن،  كا  ع�ن  تمام�اً 
واإلس�رائيلي، اللذين يرتبط بهم�ا. فهو غير 
مدمج في أي منهما، ومع ذلك فإنه يعتمد من 
الناحي�ة البنيوية على اقتصاد الضفة الغربية 
ل�دعم إنتاجه وتجارته في الس�لع والخدمات 
ولتوفير فرص العمل، وهو في الوقت نفس�ه 
يعتمد قس�راً على األسواق اإلس�رائيلية التي 
يجب أن يخض�ع للوائحه�ا وأنظمتها، والتي 
ل  ل مصدراً للعمالة والتجارة، كما تشكِّ تش�كِّ
إل�ى  المتجه�ة  للس�ياحة  الرئيس�ية  القن�اة 
المدين�ة. وبحس�ب التقرير األمم�ي، قد أدَّت 
هذه العاق�ات المتناقضة والمتعارضة فعلياً 
إلى ترك اقتصاد القدس الشرقية ليعين نفسه 
بنفس�ه ويتدبر أمره، بانتظ�ار مصير تنميته 
الُمعلَّق�ة. فهو م�ن جهة منفص�ل عن والية 
الس�لطة الفلس�طينية، وهو خاضع من جهة 
ثانية لم�ا تملي�ه متطلّب�ات الس�كان اليهود 
واالستراتيجيات االس�تيطانية التي تنتهجها 
الس�لطات البلدي�ة والحكومية اإلس�رائيلية. 
لقد بات المس�ار االقتصادي للقدس الشرقية 
منحرفاً عن المسار االقتصادي لبقية الضفة 
الغربي�ة. وهذه االتجاهات تنطوي على خطر 
جع�ل المفه�وم المك�رَّس في ق�رارات األمم 
المتح�دة واتفاق�ات أوس�لو، وه�و أن قطاع 
غ�زة والضف�ة الغربي�ة، بما فيه��ا الق�دس 
ان كيان�اً إقليمي�اً وقانونياً  الش�رقية، يش�كِّ
واحداً، مفهوم�اً لم يعد له معنى. هذا الوضع 
الش�اذ للق�دس ال يحم�ل فحس�ب مخاط�ر 
استراتيجية على مشروع الوحدة الفلسطينية 
واالس�تقال الوطني والس�يادة، ب�ل يعكس 
أزمات اقتصادية واجتماعية عميقة ومزمنة 
يعيش�ها فلس�طينيو القدس المحتلة والبالغ 
)داخ�ل  نس�مة   300.000 حوال�ي  عدده�م 
الجدار( باإلضافة إلى م�ا يزيد عن 100.000 
مقدس�ي يقطنون ف�ي الضواحي الش�مالية 
والشرقية للمدينة )خارج الجدار( في مناطق 
تخض�ع قانونيا لبلدي�ة القدس )مث�ل قلنديا 
وكفرعقب( أو لوالية الس�لطة الفلس�طينية 

)مثل العيزرية وأبو ديس(.
ال  الت�ي  اإلس�رائيلية  الق�دس  فبلدي�ة 
يتمث�ل فيه�ا ه�ؤالء “المقيمي�ن الدائمي�ن” 
القان�ون  يصنفه�م  )كم�ا  الفلس�طينيين 
باحتياجاته�م  تهت�م كثي�را  اإلس�رائيلي( ال 
الخدمي�ة المختلف�ة. ويظه�ر ذلك في س�وء 
توفير خدمات أساس�ية مثل جم�ع القمامة، 
تنظيم الش�وارع الداخلية المهملة من نواحي 
التخطيط والتعبيد واإلنارة واألرصفة، توفير 
الماء بانتظام للحارات الفقيرة. وهي تماطل 
بإصدار تصاريح البناء والترميم )وحتى تمنع 
دخول مواد البناء العادي�ة إلى البلدة القديمة 
من دون تصريح مس�بق(، وتمتنع عن توفير 
إسكان لذوي الدخل المحدود، بينما يتم عصر 
كل مواط�ن فلس�طيني لدفع كاف�ة الضرائب 

البلدي�ة وفواتير الكهرباء والم�اء والغرامات 
وغيره�ا م�ن التكالي�ف الت�ي تجع�ل مجرد 
البق�اء ف�ي المدينة عملية مكلف�ة وبطولية. 
وتض�اف إل�ى ذل�ك نس�ب الفق�ر المرتفع�ة 
)لم�ا يزيد ع�ن 70 في المئة من فلس�طينيي 
القدس، بالمقارنة مع خط الفقر المطبق في 
إس�رائيل(، والبطالة التي تنتشر بين الشباب 
بالوتيرة نفسها التي تفاقم مختلف المشاكل 
االجتماعية م�ن إدمان وجنح وعنف أس�ري 
و”أس�رلة” ثقافية.  وكل هذه األزمات تفتقد 
إلى جه�ات عام�ة لمعالجتها، م�ا عدا بعض 
المنظمات األهلية الصغيرة الممولة من جهات 
مانح�ة أوروبية وأممية تقي�م بعض البرامج 
االجتماعية المحلية لس�د الف�راغ الخدماتي. 
ومنذ إغاق المؤسسة السياسية الفلسطينية 
القائدة في القدس )“بيت الشرق”( في 2001 
ورحي�ل الزعيم فيصل الحس�يني ال�ذي كان 
يوحد صوت المقدس�يين، لم تعد في المدينة 
“مؤسسات” عربية فعلية سوى “مستشفى 
المقاصد” و “شركة كهرباء القدس”، وبعض 
كليات “جامعة القدس”، ثم “األوقاف العامة” 
التابعة للحكوم�ة األردني�ة والمكلفة بإدارة 
الحرم القدسي الشريف واألوقاف العامة هنا 
وهناك. ومع أن الس�لطة الفلسطينية تحاول 
أن تلعب دوراً ما في القدس بوس�ائل التحكم 
ع�ن ُبعد، فان محافظ القدس ووزير ش�ؤون 
القدس غير مس�موح له بالعمل داخل القدس 

علناً وغير مجهز بالموارد أو اآلليات لممارسة 
نف�وذه. وهكذا نش�أ فراٌغ سياس�ي وخدمي 
وازدواجي�ة )ب�ل ثاثي�ة( قانوني�ة للقدس، 
تقض�ي بمحاولة الس�لطة التصرف رس�مياً 
على أس�اس أنها جزء من “دولة فلس�طين” 
وبتعام�ل األردن معه�ا ضمن المس�ؤوليات 
الهاش�مية الضيقة تجاه األماكن المقدس�ة، 
بينما الوالية الس�يادية الفعلية الس�ارية هي 
تل�ك الت�ي تفرضها إس�رائيل كما تش�اء من 
خال قوانينها وأجهزتها الحكومية المختلفة 
)البلدية، لج�ان التخطيط، الضرائب والتأمين 
اليه�ودي  االس�تيطان  جمعي�ات  الوطن�ي، 
والش�رطة وقوى األمن(. وهكذا اس�تبيحت 
القدس الش�ريف أمام مطامع جعلها عاصمة 
إس�رائيل األبدي�ة م�ن خ�ال مح�و هويتها 
العربي�ة واإلس�امية وتاريخه�ا السياس�ي 
المركزي في نضال الش�عب الفلسطيني ضد 

االستعمار ومن اجل الحرية واالستقال.

 بينما تنهض رام الله
وم�ا يثي�ر التس�اؤل واالرتب�اك، ه�و أنه 
على بعد اق�ل من 20 كلم عن البل�دة القديمة 
الرازحة تحت تهديد التهويد، تنمو وتتوس�ع 
وتتنظم مدين�ة رام الله /البي�رة، المحتضنة 
ألبراج ومجمع�ات تجارية ضخمة ولعمارات 
عماق�ة لوزارات الدولة والش�ركات والبنوك 
ومش�اريع اإلس�كان الفخمة بأسماء لطيفة 

)“الريح�ان” و “روابي” و “ري�ف” و “الحي 
الديبلوماسي”..( وقصور الثقافة والمتاحف 
وقاعات الفنون الجميلة، وغيرها من مظاهر 
بن�اء وتنظيم العاصمة الفلس�طينية، بما في 
ذل�ك اعتماد رزم�ة القيم والغاي�ات الليبرالية 
ألي مجتم�ع “معاصر”. قد يفاِجئ الزائر إلى 
رام الل�ه التخطيط المكثف والم�وارد الهائلة 
الت�ي توفرها البلدية فقط ف�ي عملية تنظيم 
الشوارع وتعبيدها وتبليط األرصفة، ونصب 
اإلش�ارات المروري�ة وط�اء مواق�ع توقف 

السيارات وإشارات المشاة مرتين كل سنة.
وق�د يعت�رض “أهالي منطق�ة أ” على أي 
م�س أو تش�كيك به�ذا المس�ار االقتص�ادي 
“العادي” الذي انطلق فع�ًا منذ تولي النظام 
ما بعد - العرفاتي مقاليد الحكم العام 2005. 
وال نريد أن نقلل من القدرة الفلس�طينية على 
بن�اء مثل ه�ذا المجتم�ع العص�ري المرتكز 
أساسا على طبقة رأسمالية ناشئة ومتعاونة 
مع طبق�ة وس�طى جدي�دة م�ن الموظفين 
الحكوميين والعاملين في الش�ركات والبنوك 
الكب�رى والمهنيي�ن والتج�ار، أي برجوازية 
صغيرة وكبيرة معا. لكن مثل هذا المسار في 
“المركز” الفلس�طيني، المتباع�د أكثر فأكثر 
ع�ن األط�راف، وربما ع�ن 99 ف�ي المئة من 
الش�عب الفلس�طيني )مقابل “1 ف�ي المئة” 
في المرك�ز!(، يحمل ف�ي طيات�ه المزيد من 
االنحال والتش�تت الفلسطيني ونقل الصراع 

من مواجهة الخارج اإلسرائيلي إلى االهتمام 
بالجبهات الداخلية، االجتماعية واالقتصادية 
والسياس�ية. والفجوات الشاس�عة في واقع 
الحي�اة بين “كوكب” القدس و”ش�مس” رام 
الله أصبحت تهدد مشروع الدولة الفلسطينية 
بقدر ما تعكس التناق�ض في مطلبه الرئيس 

“..وعاصمتها القدس الشريف”.

هل من خالص؟
ليس في هذا الس�رد الكثير الذي يشجع على 
التفاؤل س�وى مؤش�رات هنا وهن�اك بأن هذا 
الشعب لن يستسلم، وهناك ثاثة مشاهد عينية 
متواضعة تدل على ش�يء من األم�ل أو االتجاه 

المعاكس لمسار التشتت واالنفصال:
-    عندم�ا ه�ب أهال�ي الق�دس ف�ي صيف 
2014 عل�ى إثر مقتل الفتى محم�د أبو خضير، 
لم يعكس ذلك فقط رغبة االنتقام والغضب ضد 
العنصرية والفاش�ية، أو أحواله�م االجتماعية 
المهمش�ة فحس�ب، ب�ل كان بمثاب�ة صرخ�ة 
عفوية من المقدسيين انهم باقون ومستعدون 
لتحم�ل العق�اب الحتم�ي لتمرده�م م�ن دون 
الرك�وع، وانه�م يس�تطيعون تدبي�ر أموره�م 
األصعب واأله�م، وحيدين في المي�دان إذا كان 

ذلك مصيرهم،
-    خال العواصف الثلجية في العامين 2014 
و2015، أغلقت ش�وارع األحي�اء العربية وأزقة 
البل�دة القديم�ة، فعملت جراف�ات بلدية القدس 
على فتح ش�وارع األحياء اليهودية، بينما نزلت 
العديد من الجرافات العربية )الخاصة أو التابعة 
لجمعيات( لفتح ش�وارع األحياء الفلس�طينية، 
وتولت مهمة الدفاع المدني الطوعي األولي من 
دون إيع�از أو إش�راف أو تمويل م�ن أية جهات 

ُعليا،
-    ف�ي النقط�ة الفاصلة بي�ن القدس ورام 
الل�ه، عند معب�ر قلنديا، ش�ريان الحي�اة آلالف 
المقدس�يين الوافدين إل�ى رام الله يوميا للعمل 
أو التج�ارة أو الزي�ارة العائلي�ة، ف�إن إهم�ال 
س�لطات االحتال لترتيبات المرور والش�وارع 
واالتجاهات المتضاربة للسير خلق منذ سنوات 
حال�ة اختناق مروري مخيفة، عجزت الس�لطة 
وتوني بلي�ر والرباعية الدولية وال�USAID عن 
معالجتها! وعل�ى الرغم من ذلك، فهناك ثلة من 
ش�باب قلنديا لوالهم لكان انقطع هذا التواصل 
الفلس�طيني الحي�وي، فه�م يقفون لي�ًا نهاراً 
على مفترقات شوارع المعبر المغبرة، ينظمون 
حرك�ة الس�ير ق�در اإلم�كان، وس�ط الضجيج 
المس�تمر ومح�اوالت الس�ائقين التحايل على 
تعليماتهم وااللتف�اف حول قطع من المكعبات 
اإلس�منتية والحجارة وإطارات الس�يارات التي 
وضعوه�ا وعليه�ا لوحات حديدي�ة تبرعت بها 
مطبع�ة محلي�ة تحمل عب�ارة واح�دة موجهة 
للّس�ائقين العصبيي�ن: أذك�ر الل�ه!  وه�ذه هي 

البشرى السارة من قلب فلسطين.
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أك�د األوروغوياني ويلم�ار فالديز 
نائب رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية، 
أن  "كونميب�ول"،  الق�دم  لك�رة 
أولوي�ات ق�ارة أمريك�ا الجنوبية 
تتمث�ل يف املحافظة ع�ى حقها يف 
نص�ف بطاق�ة التأه�ل إىل بطولة 
كأس العالم باإلضافة إىل البطاقات 

األربع األساسية األخرى.
وطبق�ا ملا تكهنت ب�ه عدة صحف 
عاملية، فإن نصف البطاقة املؤهلة 
للمونديال أصبحت محل نقاش بعد 
اإلجراء الذي اتخ�ذ بصدد األحداث 
التي ش�هدتها مب�اراة الكالسيكو 
األرجنتيني األخرية التي جمعت بني 
فريقي بوكا جونيورز وريفر بليت 
الخميس املايض يف إطار منافسات 

بطولة كوبا ليربتادوريس. 
وأش�ارت بع�ض وسائ�ل اإلع�الم 
العاملي�ة إىل أن االتح�اد الدويل لكرة 
الق�دم )فيف�ا( سيح�رم أمريك�ا 
بطاق�ة  "نص�ف  م�ن  الجنوبي�ة 
التأهل للمونديال" بعد اعتباره أن 
العقوبة املوقعة عى بوكا جونيورز 
لم تك�ن قوي�ة بالشكل الك�ايف أو 
رادع�ة كما كان يأمل االتحاد الذي 

يدير شؤون الكرة العاملية. 
الجنوبية  أمريك�ا  ويهدد حرم�ان 
من نصف بطاقة التأهل للمونديال 
ينتظره�ا  ك�ان  الت�ي  املس�اندة 
الس�ويرسي جوزي�ف بالت�ر م�ن 
االتحادات الكروية يف هذه املنطقة 
من العال�م يف االنتخابات الرئاسية 
ستج�رى  والت�ي  املقبل�ة  للفيف�ا 
بع�د 11 يوم�ا. وكش�ف فالديز أن 
ه�ذا املوض�وع سيخض�ع للطرح 
والنقاش األسبوع املقبل يف زيورخ 
أمريك�ا  ممثل�و  يجتم�ع  عندم�ا 
اجتم�اع  يف  وأوروب�ا  الجنوبي�ة 
الجمعي�ة العمومي�ة للفيف�ا الذي 
ينعق�د يف 29 أيار/ماي�و الح�ايل. 
األوروغوياني  املس�ؤول  ويتوج�ه 
إىل سويرسا الس�بت املقبل لتمثيل 

"كونميب�ول" يف اجتم�اع الفيف�ا.
وأضاف فالديز قائال: "سيتم طرح 
جميع املوضوعات عى الطاولة". 

ويف مع�رض رده ع�ى سؤال حول 
االنتخابات الرئاسية املقبلة للفيفا، 
أج�اب فالدي�ز قائال:"كونميب�ول 
ق�رر قب�ل عام كم�ا أكد ع�ى هذا 
الق�رار خالل أكثر م�ن اجتماع أن 
ال�دول الع�ر األعض�اء ستصوت 
 29 يف  ويعق�د  واح�دة".  ككتل�ة 
أيار/مايو الح�ايل االجتماع ال� 65 
للجمعية العمومية للفيفا الختيار 
الرئي�س الجدي�د ومناقشة بعض 
املوضوعات األخرى. ويسعى بالتر 
إىل تمديد مدة رئاسته للفيفا لفرتة 

خامس�ة، م�ن خ�الل االنتخابات 
التي ينافس�ه فيها كل من الالعب 
لوي�س فيغ�و  الس�ابق  الربتغ�ايل 
ورئي�س االتح�اد الهولن�دي لكرة 
الق�دم مايك�ل ف�ان ب�راغ واألمري 
األردني عيل بن الحسني.من جانبه 
ال�دويل األرجنتين�ي خافيري  أعرب 
ماسكريان�و، نج�م وس�ط ن�ادي 
برش�لونة بطل ال�دوري األسباني، 
لك�رة الق�دم، عن ش�عوره بحزن 
عميق بسبب األحداث التي شهدتها 
األرجنتين�ي  الكالسيك�و  مب�اراة 
بني فريقي بوك�ا جونيورز وريفر 
بليت، الذي بدأ فيه مسريته كالعب 
محرتف.وق�ال ال�دويل األرجنتيني: 

"األث�ر ال�ذي خلفت�ه تل�ك املباراة 
أحدث حزن�ا كب�ريا يف نفيس ليس 
الرياض�ة  أو  االنتم�اء  بس�بب 
بشك�ل ع�ام ولك�ن بس�بب البلد، 
ك�رة الق�دم تعكس ثقاف�ة الدولة 
وتعكس ع�ى أي ش�اكلة نكون".
وأوض�ح ماسكريان�و ال�ذي ت�وج 
األحد بلقب ال�دوري االسباني مع 
فريق�ه، أن�ه يشع�ر بالح�زن عى 
بالده بس�بب األحداث التي وقعت 
الخمي�س  الكالسيك�و  مب�اراة  يف 
املايض عى ملع�ب "بومبونريا" يف 
إطارا منافس�ات دور الستة عر 
م�ن بطول�ة كوب�ا ليبريتادوريس 
وتسببت يف إلغائها.وألغيت املباراة 

الس�لبي  التع�ادل  ك�ان  عندم�ا   ،
يس�يطر عى نتيجتها، بعد اعتداء 
بع�ض جماه�ري الفري�ق صاحب 
بلي�ت  األرض ع�ى العب�ي ريف�ر 
باستخ�دام م�ادة كيميائية يف ظل 
ظروف مبهمة حتى اللحظة.وقرر 
اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم 
"كونميب�ول" معاقب�ة فريق بوكا 
املب�اراة بإقصائه  جوني�ورز بع�د 
م�ن البطولة وصعود منافس�ه إىل 
مبارشة.وأض�اف  الثماني�ة  دور 
ماسكريان�و يف ترصيحات لشبكة 
"إي إس بي إن" اإلذاعية :"يحزنني 
األح�داث يف  أن تق�ع مث�ل ه�ذه 
بالدي، عندم�ا عدنا م�ن مونديال 

الربازي�ل 2014 اعتقدن�ا أننا، رغم 
ع�دم حصولنا ع�ى اللق�ب، نقلنا 
بع�ض القيم اإليجابي�ة إىل الناس، 
عيل أن أق�ول إن القي�م التي قالوا 
إننا جلبناها كانت رسابا".واختتم 
الالعب ال�ذي خاض بطوالت كأس 
العالم الثالث األخ�رية: "أعتقد أننا 
ال نتعلم، نحن الزلنا نخدع أنفس�نا 
باالعتق�اد أن ه�ذا األم�ر يمكن أن 
يتغري بفضل معجزة ما ولكن إذا لم 
نتغ�ري كمجتمع فإن هذه املشكلة 
لن تحل، كرة القدم تعكس واقعنا، 
أمس كان بوكا وغدا سيكون يشء 
آخر، هذا لن يتغري عن طريق عمل 

فني".

  
اعلن�ت لجنة املس�ابقات يف االتح�اد املرك�زي لكرة الق�دم مواعيد 
الجولة الثانية م�ن التصفيات النهائية لل�دوري الكروي املمتاز، اذ 
سيح�ل فريق الزوراء ضيفا عى فريق نفط الوسط يف ملعب النجف 
ي�وم الجمعة املقبل املوافق 22 من الشه�ر الجاري فيما سيحتضن 

ملعب الشعب الدويل لقاء الرطة وامانة بغداد.
وتستكمل مباريات الجولة الثانية يوم السبت املقبل املوافق 23 من 
الشه�ر الجاري باقام�ة لقاءين يجمع االول فريق�ي القوة الجوية 
واملين�اء يف ملعب املدينة الرياضية، فيما يضيف فريق نفط الجنوب 

فريق دهوك يف امللعب ذاته.
وش�هدت الجولة االوىل م�ن االدوار النهائية ف�وز القوة الجوية عى 
نفط الجنوب بهدف واحد جاء عن طريق البديل حمادي احمد فيما 

تعادل امليناء مع دهوك بهدف لكل فريق.
ام�ا يف املجموعة الثاني�ة فقد تعادل نفط الوسط م�ع بغداد بهدف 
لك�ل فريق فيما كانت نتيجة الزوراء والرطة قاسية عى النوارس 

برباعية للقيثارة الخرضاء مقابل هدف للزوراء.

املسابقات تعلن مواعيد اجلولة الثانية 
من التصفيات النهائية للممتاز

اوديشو قريب من أسوار االنيق

امل�ضتقبل العراقي/ وكاالت

امل�ضتقبل العراقي/ متابعة

عقوبة قاسية بإنتظار امريكا اجلنوبية بعد أحداث
كالسيكو االرجنتني

ذكر مصدر قريب من ادارة فريق الطلبة بانها اختارت املدرب ايوب 
اوديش�و مدربا لفريقه�ا يف املوسم املقب�ل بعد النتائ�ج املتواضعة 
للفري�ق ه�ذا املوسم عى يد املدربني عبد الوه�اب ابو الهيل وصالح 

رايض .
واك�د املص�در، ان االدارة وج�دت ان اوديشو هو االختي�ار املناسب 
للمرحلة املقبلة السيما ان 
الفريق لم يكون يف وضعه 
الطبيع�ي عى م�دى ست 

مواسم سابقة.
واض�اف ان امل�درب ايوب 
اوديش�و اب�دى موافقت�ه 
الع�رض  ع�ى  املبدئي�ة 
املقدم له وستحسم االمور 
بصورة نهائية حال وصول 
امل�درب ملدينة بغداد قادما 
م�ن اربيل خ�الل اليومني 
املقبلني، املص�در اكمل ان 
ادارة الطلب�ة وافقت عى 
الجدي�د  امل�درب  رشوط 
التعاقد مع الالعبني  وهي 
االخ�ري  يحدده�م  الذي�ن 
منه�ا  الغاي�ة  خط�وة  يف 
تحقي�ق نتائ�ج ايجابي�ة 
تعي�د الفريق مرة اخرى اىل الواجهة واملنافس�ة ع�ى لقب الدوري.

يذكر ان املدرب ايوب اوديشو قاد اربيل يف املوسمني املاضيني وكانت 
ابرز نتائجه الوصول لنهائى كاس االتحاد االسيوي العام املايض.

من جهة اخ�رى سمت الهيئة االدارية لنادي النفط، املدرب حس�ن 
احمد مدربا لفريق الكرة املوسم املقبل بعد ان فشل الكادر التدريبي 
الس�ابق بقي�ادة امل�درب ثائ�ر جس�ام يف تحس�ني ص�ورة الفريق 
واالرتق�اء ب�االداء العام للفريق هذا املوس�م، وسمت االدارة كل من 
به�اء كاظم ومحمد جاسم مدربني مس�اعدين وجليل زيدان مدربا 

لحراس املرمى.

احتاد اليد يسمي املالكات الفنية للمنتخبات الوطنية

أعل�ن االتح�اد العراقي املركزي لك�رة اليد، 
ملنتخب�ي  الفني�ة  األجه�زة  تس�مية  ع�ن 
الشباب والناش�ئني باللعبة ، وذلك تحضريا 

لالستحقاقات املقبلة.

وق�ال رئي�س اتح�اد اللعبة سالم ع�واد ان 
اتح�اد اللعبة سم�ى مدرب الجي�ش حيدر 
غ�ازي مدربا ملنتخب الشب�اب فيما سيتوىل 
امل�درب عاطف جبار مهم�ة تدريب منتخب 
الناش�ئني .وأضاف ع�واد ان االتح�اد منح 
الحري�ة املطلقة لألجهزة الفني�ة يف اختيار 

الطواقم املس�اعدة لهم، حيث اختار املدرب 
قتيبة احمد الجهاز املساعد املؤلف من خالد 
عدن�ان وكاظ�م ن�ارص فيما اخت�ار مدرب 
الشب�اب املالك الفن�ي املس�اعد املكون من 

فيما أعلن مدرب منتخب الناشئني 
جه�ازه  املس�اعد  وهم زاهد 

فيص�ل وع�يل حنون وح�ازم نذي�ر . وتابع 
عواد ان منتخبي الشباب والناشئني سيبدأن 
تحضرياته�م خ�الل اق�رب فرص�ة ممكنة 
وذل�ك تحضريا لالستحقاق�ات واملشاركات 
الخارجي�ة املقبل�ة الت�ي تنتظرهم�ا، فيما 
قريب�ا  سيب�دأ 

الجدي�دة  تحضريات�ه  الوطن�ي  املنتخ�ب 
استع�دادا لخوض غمار منافس�ات بطولة 
آسيا املؤهلة الوملبي�اد ريو دي جانريو التي 
ستقام يف الربازيل الع�ام املقبل، اذ سيكون 
هنال�ك أكثر م�ن معس�كر تدريب�ي داخيل 

وخارجي خالل األشهر املقبلة .

امل�ضتقبل العراقي / متابعة

لؤي صالح : غياب الدعم املايل ألربيل أثر عىل نفسية 
الالعبني باآلسيوية واملمتاز !

ريبريي يشعر باالحباط!

كلوب يفاجىء اجلميع بوجهته املقبلة

ماركيزيو يدخل تاريخ يوفنتوس من أوسع ابوابه

اكد قائد فري�ق أربيل لؤي صالح بان 
غياب روحية العبي الفريق باملباريات 
الرسمية لدوري الكرة املمتاز، وكذلك 
للبطولة األسيوية، والس�بب هو عدم 
أستالم الالعبني ملستحقاتهم املالية .

ويق�ول ص�الح: الع�ب ك�رة الق�دم 
ه�و أنس�ان ! وبالت�ايل يتأث�ر بأق�ل 
يشء ممك�ن يحص�ل علي�ه، وجميع 
الالعبني يبحثون ع�ن الرزق األفضل 
له�م، بالتوقيع لالندي�ة، لذلك بعض 
الالعبني كانوا قلقني عى عدم أستالم 
مس�تحقاتهم املالي�ة، لذل�ك يف أغلب 

املباريات، الفريق يلعب بدون روحية 
عالي�ة، وحت�ى األدارة كان�ت تشعر 
بذل�ك، ولكنه�م ال يس�تطيعون فعل 

يشء، بسبب غياب الدعم املايل.
وأض�اف كابت�ن الفريق: ليس�ت كل 
األيام جميلة بكرة القدم، والقدر هو 
م�ن جعل اربيل أن يم�ر بهذه األزمة 
القاه�رة، وان�ا ال أعتربه�ا انتكاسة 
للفريق، الن الالعبني والكادر التدريبي 
كانوا جادين كثرياً بأن يصارع الفريق 
بالوصول ملراحل متقدمة من البطولة 
األسيوية وكذلك دوري الكرة املمتاز، 
ولكن غياب الفريق كان يمر بظروف 
غ�ري مس�تقرة م�ن جمي�ع النواحي 

النفس�ية والبدنية، وهذا امر 
متوق�ع السيما ب�أن هناك 
يشء ال تستطيع معالجته 
بوق�ت قي�ايس، لذلك يجب 
علين�ا االستف�ادة من هذا 
املقبل�ة،  باالي�ام  ال�درس 

وع�دم تكرار م�ا حصل من 
غياب دعم الفريق املايل.

وخت�م : بالنس�بة يل ال أع�رف 
مستقبيل مع الفريق، وسأجلس 

مع االدارة خ�الل االيام القادمة 
ملعرف�ة التفاصي�ل بشك�ل أدق، 

حول بقائي من عدمه .

الي�زال الالع�ب الفرن�يس فران�ك ريبريي نج�م بايرن 
ميونيخ بطل الدوري األملاني لكرة القدم، يعاني من آالم 
يف مفص�ل الكاحل بعد مرور ما يقرب من ش�هرين عى 

تعرضه إلصابة يف هذه املنطقة. 
وق�ال الالعب ال�دويل الفرن�يس الثالث�اء يف ترصيحات 
لصحيفة "بيلد" األملانية: "إذا لم أتحامل عى قدمي 
أشعر بأن كل يشء عى ما يرام ولكن عندما 

أبدأ بالركض تؤملني". 
وأع�رب ريبريي عن قلقه وضج�ره من طول فرتة التعايف 

م�ن إصابته، وأضاف قائال: "مر عى إصابتي وقت طويل، 
إن�ه يشء محبط، هذا األمر يغضبني، لقد بدأت أش�عر 

بامللل من االستمرار عى هذا النحو". 
ويغي�ب ريب�ريي ع�ن املب�اراة األخ�رية لبايرن 
)بوندسليغ�ا(  األملان�ي  ال�دوري  يف  ميوني�خ 
الس�بت املقبل أمام منافسه ماينز عى ملعب 

أليانز آرينا.

اق�رتب يورج�ن كلوب املدي�ر الفني 
الحايل لفري�ق بوروسي�ا دورتموند 
فري�ق  مهم�ة  ت�ويل  م�ن  األملان�ي 
فنربخش�ة وصيف ال�دوري الرتكي 
لك�رة الق�دم عق�ب نهاي�ة املوس�م 

الحايل. 
وأش�ارت صحيفة "صب�اح" الرتكية إىل 

أن كل�وب وص�ل إىل إسطنب�ول يف رحلة 
ط�ريان خاص�ة للتش�اور مع مس�ؤويل 
ن�ادي فنربخش�ة عى تفاصي�ل عقده، 
وذل�ك بعدما استقر امل�درب األملاني عى 
الرحي�ل ع�ن دورتموند بنهاي�ة املوسم 
الحايل عقب مباراة فولفسبورج يوم 30 

مايو يف نهائي كأس أملانيا. 
وأضاف�ت الصحيف�ة الرتكي�ة أن املدرب 
الحايل لفنربخش�ة إسماعيل كارتال قاد 

الفري�ق الحتالل املركز الثان�ي بفارق 3 
نقاط فقط عن املتصدر غلطة رساي. 

من جانبه�ا اعتربت صحيف�ة "مريور" 
اإلنجليزي�ة أن اتجاه يورجن كلوب )47 
عام�اً( للعمل يف تركي�ا مفاجأة صادمة 
ألندية ليفرب�ول اإلنجليزي وريال مدريد 
اإلسبان�ي التي تهت�م بالتعاقد معه قبل 

انطالق املوسم الجديد.

انضم الالعب كالوديو ماركيزيو العب وسط يوفنتوس، بطل الدوري االيطايل الحايل لكرة القدم، 
إىل قائمة عظماء ناديه املخلدين يف متحف النادي بعدما اهدى الالعب للمتحف قميصه الذي 
خ�اض به لقاء فيورنتينا نهاية ش�هر نيس�ان/ابريل املايض، حيث ك�ان اللقاء رقم 300 

لالع�ب بالقميص األبي�ض واالسود. وكان يوفنت�وس قد اعلن وقتها ان�ه ينوي وضع 
قميص الالعب يف برواز يف القس�م املخصص لالعبني األكثر مشاركة يف تاريخ النادي 

يتواجد الالعب االثنني ويصبح وعليه�ا توقيع ماركيزي�و قبل ان 
القمي�ص رسمياً جزء من 

متحف النادي. 
ه�و  ماركيزي�و  ويع�د 
الالع�ب الثال�ث املوج�ود 

الفري�ق حالي�اً ضم�ن  يف 
زميلي�ه  م�ع  القائم�ة  تل�ك 

بوفون وكيليني والتي يتصدرها 
االسطورة اليساندرو ديل بيريو. 

ويع�د ماركيزي�و اح�د خريج�ي قط�اع 
الناش�ئني يف يوفنت�وس ول�م يلعب الي 

ن�ادي غ�ريه باستثن�اء موس�م وحي�د 
اع�اره يوفنت�وس لفريق ايمب�ويل حتى 
يكتس�ب بع�ض الخربات قب�ل املشاركة 

مع الفريق.
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كشف�ت تقاري�ر صحفية، ان الربتغ�ايل جوزي�ه مورينيو مدرب 
فريق تشيليس، بطل ال�دوري االنجليزي املمتاز لكرة القدم، نفى 
بشك�ل قاطع م�ا تدوالته وسائ�ل االعالم الربيطاني�ة حول قيام 
رئيس ري�ال مدريد فلورنتينو برييز، باالتص�ال باملدرب الربتغايل 
لتدريب املريينغي خلفا لاليطايل كارلو انشيلوتي.واجرت صحيفة 
)مارك�ا( اتص�ال باملدرب الربتغ�ايل ملعرفة حقيقة ه�ذه االنباء، 
موريني�و فوجئ به�ذه االنب�اء ورد مبارشة بع�د سماعه لهذه 
الشائعة: "ليس صحيح".ولكن م�ن جهة اخرى، اعرتف جوزيه 
موريني�و ان�ه بالفعل ك�ان له حديث م�ع رئيس ري�ال مدريد يف 
الساعات االخرية، ولكن جاء ذلك بسبب تحقيق فريق كرة السلة 
للقب ال�دوري االوروبي بع�د غياب دام لح�وايل 20 عاما.ورصح 

جوزيه مورينيو للصحيفة االسبانية، 
قائ�ال: "الحقيق�ة هي أنن�ي اتصلت 
بالرئي�س لتهنئته عى اللقب الذي فاز 
به فريق كرة السلة، انا اعلم جيدا كما 
هو مهم بالنسبة له ولخوسيه انخيل 
سانشي�ز )املدي�ر العام للن�ادي( هذا 
النج�اح، ولذلك فقد كن�ت سعيد لهم 
واردت تهنئتهم".واش�ارت صحيف�ة 
)مارك�ا(: "ان موريني�و ك�ان سعيدا 
بالنجاح الذي حققه ريال مدريد لكرة 
السلة، والذي حقق لقبه ال�9 اوروبيا، 
وخ�الل فرتة تدريب�ه للن�ادي امللكي، 
عالق�ات  موريني�و  لجوزي�ه  كان�ت 

ممت�ازة مع االش�خاص املرتبطني بفريق كرة الس�لة 
بمدريد".واض�اف: "أريد أن أهنئ صديقي بابلو السو 

)مدرب فريق كرة الس�لة( بع�د تتويجه كبطل اوروبا، 
لق�د عمل لع�دة سن�وات لتحقيق ذلك، واخ�ريا نجح".

وبش�أن مس�تقبله، ق�ال الربتغ�ايل لنف�س الصحيفة: 
"م�اذا سأفع�ل يف املس�تقبل؟ ل�دي عق�د م�ع تشيليس 

لعامني واخط�ط للمواصلة هنا".وحس�ب الصحيفة فإن 
موريني�و اصب�ح عى وش�ك التوص�ل التفاق م�ع تشيليس 

لتمديد عق�ده حتى عام 2019، ومن املتوق�ع ان يتم االعالن 
الرسم�ي لتمديد عقد )سبيشال وان( بعد نهاية املوسم الحايل 
ورفض مورينيو يف حديث للصحيفة االسبانية ان يقدم تقييم 
ملوسم ري�ال مدريد والذي خرج خايل الوفاض، ورد عى سؤال 
الصح�ايف: "ان�ت تعرفني، ل�ن اقوم اآلن بتقيي�م موسم ريال 
مدريد".ومن جانب آخر رفض 
مورينيو الكشف عن املرش�ح 
ابط�ال  دوري  لق�ب  لتحقي�ق 
اوروبا، يف املباراة النهائية التي 
ستجمع بني برشلونة االسباني 

ويوفنتوس االيط�ايل عى امللعب 
االوملبي يف برلني يوم 6 حزيران/ 

يونيو املقبل.
يف  "املرش�ح  حديث�ه:  وانه�ى 

النهائي؟ كل ما يمكنني قوله 
هو أن برشلونة ويوفنتوس 

يف  التواج�د  يس�تحقان 
املباراة النهائية بربلني".

امل�ضتقبل العراقي / وكاالت

مورينيو يكشف عن سبب اتصاله برئيس ريال مدريد!
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امليزان

؟؟هل تعلم
هل تعلم أّن أطول سلس�لة جبلّية تقع يف املحيط 

األطليس.

ه�ل تعل�م أّن عب�د الله ب�ن جح�ش أّول أمري يف 

اإلسالم.

هل تعلم أّن صالة الظهر أّول صالة صاّلها رسول 

الله.

ه�ل تعل�م أّن صوت األم م�ن أّول األص�وات الّتي 

يمّيزها الّطفل عن باقي األصوات .

هل تعلم أّن عضلة الفك هي أقوى عضلة يف جسم 

اإلنسان .

هل تعلم أّن جسم اإلنسان يحتوي عىل 32 بليون 

خلّية .

هل تعلم أّنه سيموت 101 ش�خصاً خالل ال�60 

ثانية القادمة، وسيولد 216 طفالً!! وهذه املعلومة 

ليس�ت علم غي�ٍب باألمور ولكن ه�ذا العدد ذكر 

حسب احصائّيات املوتى واملواليد يف كّل العالم.

مهني�اً: حتى لو عاكس�تك الظ�روف ثابر 
وك�ّرر املح�اوالت البّن�اءة، تذّك�ر أّنه يوم 
جميل وال يجوز رضب طموحاتك وآمالك 
عرض الحائط عاطفياً: احزم أمرك وأقدم 
ع�ىل م�روع االرتباط، الف�رة مناسبة، 

وأوضاعك املادية عىل أفضل ما يرام 

مهنياً: ح�دث مفاجىء يعجبك أو ربح ما 
او انتم�اء اىل فري�ق يحّفزك ج�داً أو خرب 

يخّص أحد الزمالء
عاطفي�اً: تح�دث أمور جميلة ل�ك وربما 

تروق اآلخرين فتَحب وتِحب بدورك 

مهني�اً: خط�وة نوعي�ة تعي�دك إىل دائرة 
الض�وء مج�دداً، وخصوصا أن�ك واجهت 
يف الف�رة املاضي�ة تراجعاً الفت�ًا يف عملك 
عاطفي�اً: تج�د نفس�ك مندفع�ا للقي�ام 
بخطوات مس�تقبلية تجاه الريك، لكّنه 

قد يعلمك بأنه غري جاهز لذلك بعد 

مهني�اً: مهم�ا بذل�ت م�ن جه�ود، فإنك 
ق�د تجد م�ن يقّدر عمل�ك، وه�ذا يدفعك 
إىل البح�ث عن عم�ل جديد وأكث�ر إنتاجاً 
عاطفي�اً: الخصوم�ة مع الري�ك يجب 
أال ت�دوم طويالً، فهو الوحي�د القادر عىل 

مساعدتك يف كل الظروف

مهني�اً: تقرب تدريجياً من تحقيق الحلم 
ال�ذي راودك طوي�اًل، لكن يستحس�ن أن 
تري�ث لئال تفقد الس�يطرة ع�ىل الوضع 
عاطفي�اً: تعاطف كبري م�ع رشيك قديم، 
لكن هنال�ك تجارب غري مشجع�ة تعّوق 

تقّدم األمور

مهني�اً: إب�دأ عمل�ك بمالحظ�ات إيجابية 
حت�ى لو كان الجّو ضاغط�اً، لّطف املناخ 
ألن�ك أن�ت صاح�ب الذبذب�ات الس�لبية 
عاطفياً: ي�وم مهم عىل الصعيد العاطفي 

ألن عواطفك الجّياشة تغمر الحبيب 

مهني�اً: يتح�دث هذا اليوم ع�ن خّضة ما 
يف مجالك املايل وامل�ادي تخرج منها قوياً، 
وربما تكون ملصلحتك عاطفياً: تبحث عن 
استق�رارك وربما تؤّمنه يف ه�ذه األثناء، 
وتوّق�ع بعض املغام�رات والتطورات عىل 

هذا الصعيد

مهنياً: لديك الكثري من املزايا التي تجعلك 
مميزاً يف مجال عملك، فحاول أن تس�تغّل 
ذل�ك عاطفياً: تس�عى إىل ارض�اء الحبيب 
وكس�ب وّده بشتى الوسائ�ل، وتنجح يف 
ذلك بفضل صدق نياتك تجاهه صحياً: قد 

تواجه بعض املصاعب الطارئة.

مهني�اً: إّنه يوم جّيد ف�ال داعي إىل القلق، 
تحصد ثمار جهودك وقد تحصد أكثر مّما 

تتوقع
عاطفي�اً: تعرف ازده�اراً عاطفياً يتناغم 
م�ع االزده�ار امل�ادي، وقد تقي�م عالقة 

بشخص قادر عىل دعمك

الدقي�ق  الوض�ع  من�ك  يتطل�ب  مهني�اً: 
ب�ذل جهود كبرية لتس�تحق املرك�ز الذي 
تس�تحقه، وك�ل ما ع�دا ذلك ل�ن يجديك 
نفع�اً عاطفي�اً: قف ع�ىل رأي الريك يف 
أمور حس�اسة، التفرّد لن يؤدي إىل حسم 

األمور كما تتمّنى

مهنياً: الكذب لن يفيدك بيشء، ال بل يزيد 
األمور صعوبة بينك وبني الزمالء حتى لو 

كنت محقاً
عاطفي�اً: قد تغف�ر للريك أم�وراً أخطأ 
فيه�ا تجاهك، لكن�ك لن تته�اون يف حال 

كان الكذب هو محور الخالف

مهني�اً: ك�ن أكث�ر حرصاً ع�ىل التأكد من 
صح�ة املعلومات التي تتلقاها، وال تصدق 
ك�ل اإلش�اعات الت�ى تس�معها يف العمل 
فالحس�اد كثر حول�ك عاطفي�اً: عليك أن 
ت�درك حاجات الحبي�ب بشك�ل أكثر وأن 

تراعيها.

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

بدون تعليق

طبق اليوم

افـقـي

عـامـوي

1 – ممث�ل مرصي – 2 – أغنية 
لعبد الحلي�م حافظ – ذئب – 3 
– غري مطبوخ – ش�هر هجري 
– أداة نص�ب – 4 – م�رياث – 
دول�ة عظم�ى – 5 – اوار النار 

– أقربوا – 6 – دولة أوروبية – 
7 – بصحبت�ه – أعمال وحشية 
مدانة – 8 – تفس�ريية – صوت 
األفع�ى – نص�ف دي�وي – 9 – 

ممثلة مرصية .

1 – مخرج سينمائي مرصي – 
2 – مطربة عربية – 3 – يبرص 
» مجزوم�ة » – م�ن عواص�م 
لظ�ى   –  4  – القديم�ة  م�رص 
– نص�ف بابل – ص�واب – 5 – 

فاس�ق – سالم�ة – 6 – ممثلة 
أمريكي�ة – 7 – أس�م موص�ول 
– أس�م علم مؤن�ث – 8 – أسم 
لشهر تموز – جدنا األول – 9 – 

ممثلة مرصية قديرة .

سـودوكـو

املقادير:
1 كلغ من قطع فيليه السمك األبيض

450 غ�رام أو 3 بص�الت متوسط�ة الحجم 
ومفرومة

1/2 كوب أو 75 غرام من حّبات الصنوبر
كوبان أو 400 غرام من األرز الطويل الحّبة 
مس�حوق  م�ن  صغ�رية  ملعق�ة   2  1/2

الكّمون
1/2 ملعقة صغرية من مسحوق القرفة

1/2 3 أكواب أو 875 مل من املاء
ملعقتان كبريتان من عصري الحامض

3 مكّعبات من مرقة الدجاج ماجي
4 مالعق كبرية من زيت الزيتون
طريقة تحضري صّيادّية السمك

1. ُيحّم�ى الزي�ت يف قدٍر كب�ريٍة غري الصقة 
وُتقىل قطع فيليه السمك عىل الجهتني إىل أن 
يصبح لونها بّنّياً ذهبّي�اً. ثم ُترفع عن النار 

وتوضع جانباً.
2. ُيض�اف البصل وحّبات الصنوبر إىل القدر 
وُيحرّك املزيج عىل ناٍر معتدلٍة ملّدة 10 دقائق 
أو إىل أن يصبح لون البصل بنّياً غامقاً ولكن 

ليس محروقاً.
الكم�ون،  ومس�حوق  األرز،  ُيض�اف   .3
املزي�ج مل�ّدة  القرف�ة وُيح�رّك  ومس�حوق 
دقيقة. ثم ُيضاف امل�اء، وعصري الحامض، 
ومكّعبات مرقة الدجاج ماجي وُيرك املزيج 

عىل النار حتى يغيل.
4. توضع قطع فيليه الس�مك بتأنٍّ يف القدر 
ف�وق األرز ث�م ُيغّطى القدر وُيرك الس�مك 
ع�ىل ناٍر خفيفٍة ملّدة 25 دقيقة أو إىل يصبح 

األرز مطهّواً جّيداً.
5. ُتس�تخرج قطع فيليه الس�مك من القدر 
برف�ٍق ث�م يوضع األرز ع�ىل طب�ٍق للتقديم 

ويوضع فيليه السمك فوق األرز.
6. ُيزّي�ن الطب�ق بالبص�ل املق�يل، وحب�اّت 

الصنوبر املقيل، وجوانح الحامض.

صّيادّية السمك

فوائد الباذنجانمعلومات  عامة
تبني الدراس�ات أن الباذنج�ان ضعيف القيمة 
الغذائي�ة، إذ أن تن�اول مئ�ة غرام من�ه يمنح 
الجس�م 29 سع�رة حراري�ة، وه�و يحت�وي 
 ،C, A فيتام�ني  م�ن  ضئيل�ة  مقادي�ر  ع�ىل 
والكربيت، والحديد، والفوسفور، والكالسيوم، 
الدسم�ة، والنشوي�ة،  والبوتاسي�وم، وامل�واد 

والربوتينية. 
ويشري خرباء التغذي�ة إىل أن الباذنجان األسود 
يحتوي كمية أكرب من العنارص املعدنية، بينما 
الباذنجان األبي�ض يحتوي عىل كمية أكرب من 

املواد النشوية. 
ونظ�راً إىل أن ه�ذه العن�ارص الغذائية تتوضع 
بشك�ل أسايس يف قرته، له�ذا ينصح بتناول 

الباذنجان دون تقشريه. 
وم�ن أهم فوائد الباذنجان نذكر أنه يدر البول، 
لذل�ك ينصح الذين يعانون من حىص املس�الك 
البولي�ة بتناوله، ويعترب مفي�داً ملن يعاني من 
اإلسهال، إذ أن األلي�اف الغذائية التي يحتويها 
الباذنج�ان تنب�ه حركة األمعاء، وتس�اعد عىل 

تنظيم وإفراغ الفضالت منها.

»التاكيس اجلوي« يقهر الزحام املروري
حقق�ت تجرب�ة خدم�ة نقل ج�وي جديدة 
بطائرة الهليكوب�ر نجاحا كبريا مطلع هذا 
األسبوع يف مدينة بكني عاصمة الصني التي 

تعاني ازدحاما مزمنا.
وتع�ود فك�رة »التاك�يس الج�وي« إىل جهد 
مشرك بني رشكتي “رين�وود ستار” إلدارة 
العملي�ات الجوي�ة و”ديدي ك�وادي”، أكرب 
الرك�ات الصينية املتخصص�ة يف سيارات 
األج�رة. وقال لف قانغ رئيس رشكة رينوود 
إن  االثن�ني،  االول  أم�س  للتس�ويق  ست�ار 
الرك�ة تلق�ت أكثر م�ن 10 آالف طلب عن 
طريق خدم�ة حجز ديدي كواي�دي، إال أنها 

لم تس�تطع تلبي�ة س�وى 100 طلب فقط. 
وأضاف “كانت تجربة مل�دة ثالثة أيام بدأت 
يف 15 مايو. تقدم عدد كبري لكننا لم نستطع 

خدمتهم جميعا”.
ويعت�رب استخ�دام الهليكوب�ر يف الرح�الت 
الجوية قصد التنقل توجها جديدا يف الصني، 
حي�ث يس�يطر الجي�ش عىل معظ�م املجال 
الجوي. ويتعني عىل “رينوود” الحصول عىل 
موافقة منتظمة للرحالت قبل يوم واحد من 
إقالعه�ا رغم ما قدمته بكني من تس�هيالت 
يف إج�راءات املوافق�ة عىل الرح�الت الجوية 

للطائرات الخاصة منذ نهاية العام 2013.

وق�ع ح�ادث مرع�ب يف جن�وب الص�ني يف 
إقليم غانس�و الذاتي الحك�م حيث سمعت 
عاملة يف إحدى املقابر بكاء طفل من تحت 

األرض.
ثم اتضح أن البكاء صادر من علبة كارتون 
وضع فيها مولود جديد ودفنت تحت طبقة 

رفيعة من الراب.
مك�ث املولود يف هذا القرب مل�دة ثمانية أيام 
وتمكن م�ن البقاء عىل قي�د الحياء بفضل 
قط�رات م�ن امل�اء تخلل�ت ج�دران العلبة 
الكارتونية. استط�اع رجال الرطة الذين 
وصلوا إىل مكان الحادث الكشف عن والدي 

املولود وتبني أنهما مزارعان فقريان. وفاال 
عند استجوابهما أنهم�ا تخال عن طفلهما 
»ألن شفته تشبه شفة األرنب«، مما يعترب 

برأيهما »عالمة رش«.
ق�ال وال�د الطفل أنه مع زوجت�ه يف البداية 
املق�ربة وترك�اه هن�اك  إىل  املول�ود  نق�ال 
داخ�ل علبة الكارتون، ث�م بعد يومني دفنه 

أقرباؤهما الذين اعتربوه ميتا.
يخضع الطفل اآلن للع�الج املطلوب يف أحد 
املستشفيات املحلية حيث يقول األطباء أن 
حالته مستتبة. من غري املعروف أي عقوبة 

سيواجهها الزوجان لقاء هذه الجريمة.

مولود يبقى حيًا بعد دفنه 8 أيام

»سكايب« تطلق الرتمجة الفورية

اعداد:رسى داود سلامن

توج�د أمثال قديم�ه يتداوله�ا الناس 
ولك�ن أكثرهم اليعلم�ون من أين جاء 
هذا املث�ل وما قصته الحقيق�ة... وانا 
اليوم س�أروي لك�م إح�دى القصص 

التي يقول مثلها
ي�رُب للرجل يرك م�ا يف يده لينجو 

بجلده 
قص�ة املث�ل أن فالح�ني كان�ا يملكان 

ُبس�تانني ُمتجاوري�ن وك�ان أحدهما 
طي�ب القلب , نق�ي الرسي�رة , وكان 
يزرع الرُبُتقال والليمون يف بستانه  أما 
صاحبه فكان َحيال وَساختچي وكان 
يزرع يف ُبستانه أشجار الكروم )العنب 
( بأنواعها  وكان االول كثريا ما يتحف 
صاحَب�ه  الحي�ال بالربتق�ال والنومي 
حام�ض. ويف ذات ي�وم ق�ال » الحيال 
»لصديق�ه » يا أب�و فالن  ان�ت هوايه 
خجلتنا وآني اريد ابعث لك شويه عنب 

فأرجوك م�ن زحمه تبع�ث يل فد سله 
فارغ�ه لريسل له فيها  العنب حس�ب 
وعده وبق�ي الرجل ينتظ�ر أياما فلم 
يصل�ه يشء م�ن صاحبه . وبع�د أيام 
أخ�رى طالبهبانجاز وع�دِه , فماطله  
وم�ا زال ُيماطل�ه يوما َبع�د يوم حتى 
أدرك أن صاحَبه قد رضب َعليه السله  
وماكو من�ه قُبض  » فرآه يوما, فقال 
له يابه احنا تره كل يش مارايدين منك  

تره  جزنا من العنب ونريد سلتنا.

جزنا من العَنب ونريد َسلتنا 

اقوال مأثورة

قصة مثل

من هنا وهناك

»14«

أقفاله�ا و األلس�ن  أوعي�ة والشف�اه  القل�وب 
مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح رسه. // 

طاغور
إذا ل�م يجد اإلنس�ان ش�يئاً يف الحي�اة يموت من 
أجله ، فإنه أغلب الظن لن يجد ش�يئاً يعيش من 

أجله // تيش جيفارا
لك�ل أم�ة وث�ن ، و صنم ه�ذه االم�ة الدرهم و 

الدينار // الحسن البرصي

اعلنت خدمة سكايب للتواصل والدردش�ة انه 
بات متاح�ا أمام جميع مس�تخدميها تجربة 
إصدار خ�اص م�ن تطبيق التواص�ل الشهري 
سكايب يق�دم خاصية الرجمة الفورية، بعد 
أن جرى اختباره عىل مدار ال� 6 أشهر املاضية 
ع�ىل نط�اق محدود.وق�ال الخدم�ة اململوكة 
مليكروسوف�ت ان تطبيقها اصبح يدعم لغتني 
جديدت�ني وهما اإلنكليزية واإلسبانية، بعد ان 
كان�ت مرحلة تجارب »سكاي�ب ترونزاليتري« 
فقط.ويعتم�د  والصيني�ة  اإليطالي�ة  تدع�م 

التطبي�ق عىل نس�خة متط�ورة م�ن تطبيق 
سكاي�ب لنظ�ام وين�دوز 8، يمكنه�ا تحويل 

الكالم املنطوق إىل نص أو مادة صوتية.
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إيقاف حلظة من الزمن
ء ح���رة  را ا

عبدالحمزة السلمان

ات إمض���اء

عملي�ة التغيري، صعبة ومعقدة ج�داً، يراد منها وضع العراق 
ع�ى جادة الحرية، وفق متبني�ات قوية، واضحة صادقة، لكنها 
محفوف�ة باملخاط�ر، والتضحيات، وه�ذا ما يول�د تراجعاً، عند 
بع�ض األطراف، حيث تبدي خوفها، م�ن أعمال البرش، والتي ال 
ب�د أن يعرتيه�ا النقص والزل�ل، الن العصمة لألنبياء، والرس�ل، 
واألئمة )عليهم السالم أجمعني(، ورغم ذلك فأن نقطة اإلنطالق، 
نحو بناء الدول�ة العرصية، تبدأ من رفع كلمة التوحيد، وتوحيد 

الكلمة، ومنها اىل عراق عادل ومعتدل.
عندما تتزايد الفوىض، بسبب تضارب وجهات النظر، وإختالف 
الرؤى، وإثارة الخالفات، وع�دم وجود النية الصادقة، لرمي كل 
ذلك يف س�لة املايض، يجب اإللتفات ل�يء واحد، وهو أن العراق 
لجمي�ع االطياف، ومنذ أقدم العصور، فقد عاش األش�وريون يف 
الش�مال، والبابليون يف الوسط، والسومريون يف الجنوب، فلماذا 
ال نستطيع العيش يف عراق موحد، شيعة، وسنة، وأكراداً؟ حيث 
القوة لكل طرف، بوجود األطراف املساندة له، وإنما أمتكم هذه 

أمة واحدة وأنا ربكم فأعبدوِن.
 التقسيم حالة ضعف، ملن يعتقدها قوة له، لذا ترى أن الوردة 
الوحي�دة، يف إن�اء معد للزه�ور، ال يرس الناظري�ن، بينما تجده 
ملفتاً، إذا إجتمعت ورود جميلة، وبألوان أجمل، فس�يبدو املنظر 
أكثر جماالً، وإال كم من بيوتات عراقنا، تلتقي فيه النس�اء، من 
محافظ�ات مختلفة، فم�ن رشق دياىل، اىل غ�رب الرمادي، ومن 
ش�مال أربيل، اىل جنوب البرصة، فالتقس�يم صوت نش�از ملن ال 
صوت له ويرغب برؤية عراق ممزق مستبعد ومستعبد يف العالم 
األحرار واملساكني، يناش�دون ساسة العراق، الطارئني منهم: ال 
تقتلونا بإس�م التقسيم، ففي نظرنا السيايس املتطرف أمثالكم، 
الداعي للش�تات، كأنه رجل ناقص، وتصنيفه للش�كل كاملذكر، 
وللم�ادة كاملؤن�ث، وجاهليت�ه اليوم، أس�وأ من امل�ايض، ألنهم 
يريدون للعراق، أن يكون بيوتاً ال أبواب لها، سوى أسمال تحجب 
النظر، وهم فرحون، بحقائبهم امللعونة، ليرتكوا أرضنا، بال خبز 
أو م�اء، ويكتف�ي األبرياء بالعيش، تحت س�ماء داكن�ة، مليئة 

بالدخان، وخلفاء رعاع، وعندنا من األسماء ما ال تحىص.
الحراثة يف البحر، والزراعة يف املحيط، عبارة أرتأيت إطالقها، 
عى الداعني للتقس�يم، والذي سنجيب عنه بان الخيار والشعار، 
ه�و الوح�دة لتكات�ف الجه�ود، ورص الصفوف، ل�درء مخاطر 
اإلره�اب، وإع�ادة اللحم�ة الوطني�ة، بني أبن�اء البي�ت الواحد، 
فهيه�ات أن تنالوا من ش�عارنا وخيارنا، وإن كنتم بتقس�يمكم 
ترغب�ون باللحى، فلق�د فقدتم ش�واربكم بخذالنكم، فال داعش 
س�تحميكم، وال ساس�ة الفنادق س�تأويكم، وخرافة التقسيم، 
نبوءة سيايس مجنون، أكان يف بغداد والبرصة، أم األنبار وأربيل، 

فكلنا العراق.

قيس النجم

تس�تطيع عدس�ة كامريا مص�ور.. أن تلتق�ط لحظة من 
الزمن, وتعرضها بصورة فنية بما لها من جمالية أو غريها, 
إذا الص�ورة تعني إيق�اف لحظة من الزم�ن, لتبقى اىل االبد, 
تحم�ل معاني وصفات تلك اللحظ�ة, ولنحتفظ بها إلعادتها 

بمرور الزمن.
بفض�ل من الباري وقدرته س�بحانه و تع�اىل, جعل العني 
لنرى بها, ونميز االلوان واالش�ياء, وألهمنا الكتشاف وصنع 
الكامريا, لتلتقط الصورة وتحفظ يف ذاكرة العقل, السرتجاعها 

من العقل بعد حني, أو عند التعرض ملوقف معني.
تمر علينا االيام والسنني مزدحمة باألحداث وفق التسلسل 
الزمني للحظاتها املرتبطة مع بعضها تس�مى س�نني العمر 

التي نعيشها وكل منها تمثل صورة لواقعة عشناها.
لو استعرضنا لحظة من زمن مواطن عراقي عانى مرارة 
الواقع لش�اهدنا صورة مأس�اوية , عاش�ها يف أي�ام النظام 
الس�ابق, س�جلت ذاكرت�ه عدد م�ن الصور, مل�رارة االعتقال 
والس�جن واملعان�اة, من تعرض�ه للتعذيب وهم�وم عائلته, 
عندم�ا يرتكها خلف�ه, يف هذه املواقف الصعب�ة, التي ترعب 

الجميع .
بعد استنش�اقه الهواء, وإزالة كتل�ة الطاغية, التي كانت 
ع�ى قلب�ه امللتهب, استش�عر خ�ريا, كم�ا هو ح�ال جميع 
العراقي�ني, وبع�د مرور أي�ام إصطدم بواق�ع ال يتوقعه, من 
جراء تكال�ب من بيدهم زمام األمور, عى مناصب الس�لطة 
لتمه�د الطريق للع�دو وللمحتل, للدخول م�ن هذه الثغرات, 

للعبث بمقدراتنا ومعتقداتنا .
جعله�م الع�دو أداة لتنفيذ مخططاته وأفكاره الس�امة, 
له�دم وتفتيت حصانة مبادئنا وأخالقن�ا, التي تعلمناها من 
الدين االس�المي, ليب�ث الطائفية وبرنامج التقس�يم, بنوايا 
حرب طائفية, تعم البلد واملحافظات, وال تقترص عى املذهب 
فق�ط . يري�د الع�دو أن يعيدك�م للجاهلية والقبلي�ة, لتقتل 
العشرية عش�رية اخرى, ويبقى هو املتفرج واملستفيد, ينعم 
بخ�ريات البلد, كم�ا تفعل االن إرسائيل, تن�ر بطرف العني 
مبتس�مة ومنتش�ية بإنتصاراته�ا , تراقب م�ن بعيد وكأنها 
تضحك علينا. تمكنت الصهيونية أن تحصن نفسها, وتخرج 
الش�وكة م�ن عينها, وتبتس�م ابتس�امة ش�كر, ألس�يادها 
األمري�كان, مل�ا صنعوه من إحس�انا لها, بتمزيق وتش�تيت 
الدول العربية, التي كانت ندا لها, وتمهد لها الطريق لتتوسع 

اكثر .
أن ما يصيبنا من مرارة, وظلم الظاملني, متجاهلني أعظم 
مصور وخالق, وهو يعلم ويرى, كل الصور يف لحظاتها, حني 

قال الويل للظاملني ؟

تقسيم العراق: حراثة يف البحر!
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سوق احلرائق العراقية
ء حـــرة  را ا

علي فهد ياسين

لثـــة لثا لعيـــن ا ا

الحرب كر وفر، نرص وخسـارة ,تقـدم وتراجع ،وهي امتحان 
للصـرب وللعقـل وللقيـادات يف إدارة دفتهـا وامسـاك صفحاتهـا 

لتحقيق األهداف املطلوبة .
املهم ان اليركبنا الجزع واالهم ان نسـتفيد من دروس الرتاجع 
هنـا او اإلخفاق هناك وكيـف نحول االنتكاسـة اىل نرص بل كيف 

يمكن صناعة النرص 
ذلك سؤال مهم واسايس ،مطلوب من القيادات الحاكمة كافة « 
رئاسات واحزاب «االجابة علية بصدق الن الوطن امانه يف أعناقهم 

وليس ترداد اسطوانة أخذونا بغفلة ، ا و ان هناك « خيانه»
فما يجري يف البالد حرب وحرب استنزاف طويلة ماديا وبرشيا 
تخوضها اكثرمن قوى اقليمية ودوليه باسم داعش وتحت غطائها 
حـني تضعهـا يف الواجهـة والهـدف واضح جـدا ليـس يف ارباكنا 
وإضعافنـا وامتصاص مواردنا حسـب وانما تمزيقنا وتشـظيتنا 

وتحويلنا اىل كانتونات مذهبية ضعيفة
هل تبحثون عن النرص واستعادة املحتل من االرض ؟ 

حسنا اعتمدوا اسلوبهم قاتلوا حرب عصابات شكلوا مجاميع 
صغـرية مدربه تقـوم برضبات نوعيـة وخاطفة انصبـوا كمائن 
فخخـوا مواقعهـم اقطعـوا طـرق تموينهـم هاجمـوا امداداتهم 

وانسحبوا ركزوا عىل حلقاتهم القيادية وارضبوها بقوة
ان العـدو يعتمـد اسـلوب الصدمـة لالربـاك ويسـتغل املوقف 
فيندفـع ويتمدد ثم يعـزز مواقعة وال اعتقد ان العقل العسـكري 

العراقي يجهل هذه املعلومة ولكن يبدوا انه يتجاهلها
التجاهـل ياتـي نتيجـة غيـاب القيـادة املوحـدة والتخطيـط 
السرتاتيجي فضالعن تداخل الصالحيات والقرارات والنقول تعدد 

الوالءات وهذا عامل اضعاف لنا ومصدر قوة مضاعفة للعدو
اعلمـوا انها حرب ليسـت سـهلة وهـي يف غايـة التعقيد النها 
تجـري وسـط خنـادق متداخلـة ومصالـح متضاربـه ويف بييئه 

مهزوزة ووالئها منقسم 
مـع ذلك اذا ما قلنا العـراق اوال وعارشا ونتحزم بنطاقة صدقا 
سـنضع اقدامنا عىل طريق استعادة مايمكن استعادته وصوال اىل 

تحرير كامل الرتاب الوطني
امـا ان نبقـى بانتظـار الذي ياتـي والياتي من امريكا سـالح 
فتلـك حقا مهزلـة ونحـن امامنـا العالم كلـه وبامكاننـا تنويع 
مصادرالتسـليح  بـل وبامكاننـا اذا ماصدقـت النوايـا ان نصنع 
بعض من السالح والعتاد بخربات عراقية مئة باملئة باعادة عجلة 
التصنيع العسـكري للـدوران ونحـن يف هذه الحالة سـنكون قد 
وفرنا عملـة صعبة للبالد وبنفس الوقت قلصنا من حجم البطاله 

املقنعة وغري املقنعة 
نعم حربنا تتطلب الكثري من الصرب والكثري من التخطيط وقوة 

الحضور الوطني .

مؤيد عبد الزهرة

 أضاف حريق الشـورجة ليلة البارحة عالمة اسـتفهام جديدة 
حـول تكـرار نشـوب الحرائـق الكبـرية عمومـاً وحرائق سـوق 
الشـورجة خصوصا ، بالرغـم من ترصيحات املسـؤولني بعد كل 
حادث ، حول رضورة اتخاذ اجراءات وتدابري ( مشـددة) للحد من 
ذلـك ، كان آخرها ( توصيـات ) األمانة العامة ملجلـس الوزراء يف 
الخامس والعرشين من آيار عام ٢٠١٣ ، املتضمنة رفع التجاوزات 
عن الشـبكة الكهربائية والسعي الصدارقانون الدفاع املدني ، ولم 
يتـم تنفيذ أي منهما عـىل األرض اىل اآلن !. لقد بدء هذا املسلسـل 
منذ عام ٢٠٠٥ ، وهو مسـتمر يف تصاعـد ملحوظ يف عدد حلقاته 
السنوية وأقيام خسائره االقتصادية ، أما الخسائر البرشية فهي 
يف الغالب التمثل االعداد الحقيقية من الضحايا ، سـواءاً من جراء 
الحريق وقت حدوثه ، أو الواقعة بسـببه ثأراً بني االطراف املتأثرة 
سـلباً وايجاباً بنتائجه . امللفت يف هذه الحرائق ، سـواء الحاصلة 
منها يف املؤسسـات الحكومية أو يف سوق الشورجة ، أنها جميعها 
كانـت بسـبب ( تماس كهربائـي ) ، وأن هذا ( التمـاس ) كان يف 
الغالب يحدث يف سـاعات الليل ، ويسـاعده يف ( ضمان الحدوث ) 
انفجـار مولدة كهربائية ، علماً أن الطبيعي أن تكون االحمال عىل 
منظومة الكهرباء يف هذه املواقع ليالً منخفض بنسـبة كبرية جداً 
عنه يف النهار ، الن انشـطتها باالساس شـبه متوقفة ، أن لم نقل 
أنها متوقفة تماما ً. مايثري التساؤل أيضاً ، أن بعض هذه الحرائق 
كانـت أقرب اىل ( التخصص ) منه اىل العمومية ، والتخصص الذي 
نعنيه هو يف توقيت الحريق وموقعه ، أي أن حريقاً هائالًيستهدف 
مخازنـاً للقرطاسـية بالتزامن مع بدء العام الـدرايس ، او حريقاً 
يف مخـازن املـواد الغذائية مع قرب حلول شـهر رمضان ، اليمكن 
اال أن يكون املتسـبب فيهما عـىل عالقة وثيقة مع املدعو ( تماس 
كهربائي ) ، يخدمان بعضهما بأياِد متخصصة وبأثماِن تتناسـب 
مـع النتائج !. لقـد تحول(بعض)الفاعلني يف السياسـة اىل العبني 
كبار يف التجارة ، وهو ماالقى بظالله املؤذية عىل الشـعب ، خدمًة 
ملصالحهـا الضيقة ، والتجارة هي أوسـع مالعـب هذه املصالح ، 
وسوق الشـورجة اكربها عىل االطالق . الشك أن كل حادثة حريق 
كبري يف مؤسسـة حكومية أو اقتصادية كربى كسـوق الشـورجة 
، تتسـبب يف هدر باملال العراقي سـواء كان عامـاً أو خاصاً ، وألن 
(اسـطوانة) التمـاس الكهربائي لم تعد مقنعـة يف بعض الحاالت 
، فـأن حـدوث الحرائـق بنتيجته كذلـك تعد اهمـاالً وتقصرياً من 
الجهـات املعنيـة بهـذا الشـأن ، سـواء كانـت جهـات حكوميـة 
أوترشيعية لضعف ادوارهما التنفيذية والرقابية ، والتي بنتيجتها 
لـم يقدم اىل القضاء أي متهم بالتسـبب بحدوثها ، وكأن الفاعلني 
اشـباحاً اليطالهم القانون ، وهو أمر له تداعيات كبرية وخطرية ، 
ليس أقلها استمرار هذه الحرائق التي تكاد تتحول اىل ( بضاعة ) 

عراقية لها سـوقها الخاص وزبائنها املنتفعني .

كيف نصنع نرصنا ؟
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