
العراقي

Issue No  ( 971 )  MAY 21 Thu  2015    الخميس

رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير 

علي الدراجي

العدد ) 971 ( 21 آيار 2015        السنة اخلامسة        معتمدة في نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (

صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

صفحة 16

»شكسبير«

ال يكفي إن تساعد

 الضعيف على الوقوف، بل ينبغي

 أن تسنده بعد ذلك

الربملان يواجه النجيفي بتهمة »املؤامرة«.. وحكومة االنبار تقرتب من اإلقالة
لجان التحقيق بسقوط المدينتين تستمر في التحقيق

     المستقبل العراقي/ نهاد فالح

يواج�ه محافظ نينوى اثي�ل النجيفي, 
اح�د اب�رز المتهمي�ن بالتواط�ؤ بعملي�ة 
س�قوط الموص�ل, اإلقال�ة عل�ى خلفي�ة 

طل�ب »برلماني-حكوم�ي«  قوبل بالتأييد 
والموافقة.

وواف�ق البرلمان, ام�س االربعاء, على 
طلب مقدم من قبل التحالف الوطني موقع 
من قب�ل أكثر من 50 نائباً إلقالة النجيفي, 

وح�دد, ي�وم االثني�ن المقب�ل, للتصويت 
النهائي بهذا الصدد.

وق�ال النائ�ب ع�ن التحال�ف الوطن�ي 
هاش�م الموس�وي، إن »مجل�س الن�واب 
ذاهب باتجاه اقال�ة النجيفي بعدما  وافق 

عل�ى طلب مقدم من رئي�س الوزراء حيدر 
العبادي موقعا من قبل 55 نائبا«.

ف�ي الس�ياق ذات�ه, أك�دت النائ�ب عن 
الج�اف,  اش�واق  الكردس�تاني  التحال�ف 
ان »النائ�ب عب�د الرحمن اللوي�زي النائب 

ع�ن محافظ�ة نين�وى, هومن ق�دم طلب 
داخ�ل جلس�ة مجل�س الن�واب ال�ى هيئة 
الرئاس�ة يتضمن توقيع ن�واب إلقالة اثيل 

النجيفي«.
واوضح�ت الج�اف ان »رئي�س مجلس 

النواب قد امر باس�تمرار جلسات المجلس 
حتى نهاية الش�هر وان الطلب المقدم من 
قب�ل النائب س�وف يعرض في الجلس�ات 

القادمة«. 
                       التفاصيل ص3

المستشارون األميركيون وراء سقوط الرمادي

     المستقبل العراقي / خاص

التحّرك السريع لفصائل المقاومة تجاه مدينة الرمادي  والحّد من تقدم تنظيم 
»داعش«، جعل موقف اإلدارة األميركية العلني تجاه فصائل الحش�د الشعبي أكثر 
ليون�ة، إال أنه في األروقة الخلفّية فيبدو األم�ر مختلفاً،  حيث أّكدت مصادر أمنية 
عراقية بارزة, أمس االربعاء, أن السفارة األميركية في بغداد غير راضية عن قرار 
رئيس الوزراء حيدر العبادي بإدخال الحشد الشعبي لتحرير االنبار من »داعش« .

وفيما حملت المصادر اإلدارة األميركية مس�ؤولية سقوط الرمادي بيد تنظيم 
»داعش«, اتهمتهم بتحويل المحافظة إلى ساحة ل�«تصفية الحساب« مع إيران.

واعتب�رت المصادر التعهد االميركي بالمس�اعدة في اس�تعادة الرمادي دعاية 
لتهوي�ل قوة »داعش« عل�ى أنه »قوة ال تقهر« إال على يد الجيش االمريكي لكس�ر 

معنويات الجيش العراق والحشد الشعبي.
وقال�ت المصادر ل�«المس�تقبل العراقي«, أن »الس�فارة األميركية غير راضية 
ع�ن قرار العبادي بدخول الحش�د الش�عبي لالنب�ار, كونهم رفضوا تدخل الحش�د 
الش�عبي في األنبار منذ فترة واش�ترطوا وقف العمليات الجوي�ة للتحالف الدولي 

في حال حصول ذلك«.
وس�بق للعبادي ان وّجه الحش�د الش�عبي إلى الدخ�ول االنب�ار لتحريرها من 
»داعش« على خلفية طلب حكومتها المحلية وش�يوخ العش�ائر بعد سقوطها بيد 

»داعش«.
وبين�ت المصادر ان »المستش�ارين العس�كريين والقوة االميركي�ة التي يبلغ 
قوامها ٢٠٠٠ عنصر من العمليات الخاصة المتواجدين منذ الشهر الثالث في االنبار 

فشلوا في مهمتهم وانهم يرون اسناد المهمة للحشد الشعبي  هزيمة نكراء«.
وأمس األربعاء، أكد البيت األبيض أن الحشد الشعبي يمّثل تنوعاً طائفياً، مبيناً 
أن الع�راق »بحاجة إلى الفصائل المحلية« لدحر »داع�ش«، ويعكس تبدل الموقف 
هذا مدى فاعلية قتال الحش�د واس�تعادة األراضي من تنظي�م »داعش« فضالً عن 
إحراجه واش�نطن دولياً، خاصة بعد فشل مستش�اريها عن إيقاف تقدم »داعش« 

في االنبار.

واشنطن ختضع للحشد
فصـائـل املقـاومـة أربكـت حسابـات البيـت األبيـض 

احلشد الشعبي.. ضامن 
الوحدة الوطنية 

الـسـعـوديـة
تفتـح بـاب التـوظيـف: 

نريد ذباحني!
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بـدر تـؤكـد سهـولـة مـعـركـة الـرمـادي بعـد تـراجـع انتـقـاد احلشـد
     المستقبل العراقي/ عادل الالمي

بينما ينشغل الجميع  باوضاع االنبار, اكملت القوات االمنية والحشد 
الش�عبي استعدادتهما العسكرية, لتوجيه ضربة قاصمة  ل�«داعش« في 

بيجي شمال صالح الدين.
وفيم�ا بدء العد التنازلي النطالق عملي�ة بيجي في صفحتها الثانية, 
يتحدث قادة في الحش�د الش�عبي عن خط�ة لمحاص�رة الدواعش فيها 

لضمان عدم فرارهم الى الشرقاط او الموصل.
التحشيد العس�كري في بيجي رافقه ايضا تحشيد اخر, حيث وصلت 
اكثر من ثمانية االف عنصر من الحش�د الش�عبي الى سامراء للمشاركة 

بتحرير منطقة الجزيرة.
وقال القيادي في الحش�د الش�عبي كريم النوري , إن »قوات الحش�د 
الش�عبي بالتنس�يق م�ع الق�وات األمنية المختلف�ة ب�دأت بتنفيذ خطة 
محاصرة عصابات داعش االرهابية في قضاء بيجي من جميع المحاور، 

خصوصاً محور الشرقاط لضمان عدم هروبهم«.
وأض�اف الن�وري أن »الخطة التي وضعت تس�تهدف قت�ل أو اعتقال 
ارهابي�ي عصاب�ات داعش ومن�ع هروبهم إلى أي منطق�ة خارج قضاء 
بيج�ي«، الفت�اً إل�ى أن »عصابات داع�ش االرهابية ال يمكنه�ا المناورة 
في بيجي، وجميع خططها مكش�وفة لدينا«. وأح�رزت القوات األمنية 
وقوات الحشد الش�عبي على مدى األيام الماضية تقدماً كبيراً في قاطع 
بيج�ي، وتمكنت من تحرير نحو 70بالمئة من القاطع، فيما أمنت قيادة 
الش�رطة االتحادية بالتنسيق مع قوات الجيش والحشد الشعبي الطريق 

الرابط بين قضاء بيجي ومصفى النفط.
                                                         التفاصيل ص3
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احلشد الشعبي.. ضامن الوحدة الوطنية 
       التحليل السياسي /غانم عريبي

الش�عبي  الحش�د  ارتب�ط 
وحرك�ة  ومضم�ون  كمصطل�ح 
االس�امية  بالفت�وى  ومش�روع 
الكريمة التي اطلقها االمام مرجع 
االم�ة الس�يد عل�ي السيس�تاني 
عش�ية انهيار الموص�ل وما تبعه 
م�ن تداعي�ات امني�ة وسياس�ية 
مؤس�فة خلفت انهيارا في جدار 
اللحم�ة الوطنية وتم�ددا خطيرا 
ف�ي مس�احات  داع�ش  لتنظي�م 

واسعة من العراق.
ان الحش�د الش�عبي ه�و الذي 
حف�ظ العراق من خط�ر االنزالق 
ال�ى احت�االت اكب�ر لمس�احات 
واسعة من اراضيه ولوال المتابعة 
الواقعي�ة لموفدي�ن م�ن االم�ام 
وم�ن مرجعي�ات ديني�ة مماثل�ة 
االوض�اع  لكان�ت  ومتضامن�ة 
العراقي�ة ستس�ير نحو االس�وء 
والتداعيات الى ادنى مس�توى لها 
وقد نش�هد انقسامات في الواقع 
االنقس�امات  م�ن  واه�م  اكب�ر 
السياس�ية التي نراه�ا ماثلة في 
ان  السياس�ية..  العملي�ة  واق�ع 
الحش�د الش�عبي كجماعة ومثال 
ومش�روع  ومبارك�ة  وفت�وى 
وتيار رس�الي ف�ي االمة هو الذي 
حف�ظ الع�راق م�ن االنهي�ار في 

الت�ي  الجغرافي�ة  االنقس�امات 
يتحول فيها العراق الى مقاطعات 
ضعيف�ة  وقومي�ة  طائفي�ة 
س�يضعف هو بدوره من خالها 
وتق�ل تاثيرات�ه في واقع�ه وفي 
محيط�ه العرب�ي واالقليمي وتلك 
م�ن مؤش�رات احت�ال الموصل 
وغايات�ه!.ان م�ن يتحدث بس�وء 
نية وطوية عن الحش�د الش�عبي 
ويتناوله باعتباره حشدا طائفيا 
ف�ي مواجه�ة الطائف�ة الس�نية 
الكريم�ة وجمهورها ف�ي المدن 
العراقي�ة  الم�دن  او  المغتصب�ة 
االخ�رى انم�ا يس�تهدف االم�ام 
والمرجعي�ة الديني�ة ويس�تهدف 
والمهم�ة  والموق�ع  المكان�ة 
للمرجعية  الش�رعية  والوظيف�ة 
والهوي�ة  والمكان�ة  واالم�ام 
الش�يعية الت�ي لواله�ا لم�ا كان 
هنالك حشد شعبي ولما استطاع 
العراقيي�ن  السياس�يين  م�ن  اي 
س�واءا الموجودين في الس�لطة 
العراقي�ة او في خارجها تحش�يد 
عش�رات االالف م�ن المتطوعين 
القت�ال  جبه�ات  ف�ي  وصبه�م 

العراق وترابه  دفاعا عن 
الوطني.

ان اس�تهداف االم�ام 
اس�ت���ه��داف للكلم�ة 
الوطني�ة في راي�ي التي 

حافظت على الوطن من السقوط 
وعل�ى التراب الوطني من البعثرة 
والتمزق والتشظي وعلى الوحدة 
الوطنية م�ن االنهيار امام التمدد 
الطائف�ي لداع�ش وه�ي تخترق 
المدن وتمهد الحتال طويل االمد 
تتاسس على ضوئه امارات ودولة 
»خرافة« فوق ت�راب العراق واي 
قراءة تس�تبعد االمام وحضوره 
الذهني والسياس�ي والروحي في 
حركة المشروع الوطني المقاوم 
انما تس�تبعد او تحاول ان تشتغل 
عل�ى اس�تبعاد مح�ور المقاومة 
الوطني�ة التي قام�ت عليها فكرة 

الحشد الشعبي ومضمونه.
م�ن هن�ا كان لزام�ا ان يبقى 
الحش�د الش�عبي خارج حسابات 
الميدان�ي  او  السياس�ي  التاوي�ل 
للقوى الوطنية التي يتحشد فيها 
االف المقاتلي�ن وخلفه�م تق�ف 
قي�ادات ميدانية كلها تش�تغل او 
جله�ا عل�ى اس�تيعاب المس�الة 
الحش�دية على شروط ربما يغلب 
عليها الطابع الحزبي او االنتخابي 
او الجهوي او حتى الحاق الحشد 
التاثي�رات  بمس�����الة 
تعم�ل  الت�ي  االقليمي�ة 
عل�ى تحويل الع�راق الى 
مصدات خلفية لمشروع 
اكبر من مشروع حماية 

العراق ومقدساته وترابه الوطني 
ال�ى العمل على حماي�ة المصالح 
القومي�ة والعس�كرية واالمني�ة 

لاقليمي.
لق�د تش�كل الحش�د الش�عبي 
العراق  وفكرته المحورية حماية 
االرهاب�ي  داع�ش  أخط�ار  م�ن 
وال�دول  المجموع�ات  واره�اب 
الكبرى التي تعمل على اس�تدعاء 
كل االره�اب ال�ى الع�راق البعاد 
ش�بح االرهاب عن اراضيها وتلك 
نظري�ة امريكي�ة ب�دات بع�د 11 
س�بتمبر ف�ي الوالي�ات المتحدة 
عل�ى عه�د ب�وش االب�ن والزلت 
مس�تمرة والدلي�ل وج�ود داعش 
وهذا الكم الهائ�ل من االرهابيين 
ف�ي الع�راق وس�وريا وم�ن غير 
المنطق�ي، والحش�د يعم�ل ف�ي 
المس�الة العراقية ب�روح عراقية 
ومقاص�د وطني�ة ان يتحول الى 
مصدات عس�كرية بالدم العراقي 
بغي�ة حماية مصالح بعض الدول 
االقليمي�ة مهم�ا كان�ت مبررات 
دعمه�ا للمس�الة العراقية ونوع 
الخطاب »الثوري« والوطني الذي 

تسلكه في هذا االطار.
التتحرش�وا بالحش�د الشعبي 
فهو يحمل مامح االمام المرجع 
فق�د  بالمرج�ع  يتح�رش  وم�ن 

تحرش بالله.
ال تتحـــرشـــوا بالحشـــد فهــو يحمـل مـــالمــح االمــام السيستــاني

البنتـاغـون يقرر عـدم إرسـال قـوات »خـاصـة« إلـى الـرمـادي
     بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف مسؤول عس�كري في وزارة 
الدف�اع األمريكي�ة )البنتاغ�ون( عن أن 
واش�نطن ق�ررت عدم إرس�ال أي قوات 
خاصة للقتال إلى جانب القوات العراقية 
على الجبهات المحيطة بمدينة الرمادي، 
التي سقطت بيد تنظيم »داعش«، ولكنه 
أك�د أن الق�رار »قابل المراجع�ة« بحال 

حصول تطورات.
وق�ال المس�ؤول، ال�ذي طل�ب عدم 
االشارة الى اس�مه في تصريح لمحطة 
يعتزم�ون  ال  الجي�ش  ق�ادة  إن   ،CNN
التق�دم بطل�ب من ه�ذا الن�وع ألوباما 
م�ن أجل الحص�ول على صاحية نش�ر 
القوات الخاص�ة األمريكية في الرمادي 
أو حولها لمساعدة القوات العراقية على 
استهداف »داعش«، مضيفا أن القيادات 

العس�كرية، مع إدراكه�ا إلمكانية تبّدل 
الق�رار، إال أنه�ا لم تلح�ظ وجود حاجة 

لذلك حالياً. 
وكان البي�ت األبي�ض ق�د أعلن امس 
الثاث�اء أن�ه ينظ�ر جدي�اً ف�ي زي�ادة 
العراقي�ة  للق�وات  العس�كري  الدع�م 
م�ن أجل اس�ترداد مدينة الرم�ادي، بما 
والمع�دات  التدري�ب  توفي�ر  ذل�ك  ف�ي 
للقبائ�ل المحلي�ة، وأش�ارت المص�ادر 
األمريكي�ة إلى عدم وجود خطط لتبديل 
وأن  حالي�ا،  األمريكي�ة  االس�تراتيجية 
واش�نطن تنتظر م�ن الق�وات العراقية 

التحرك والقيام بدورها. 
وأكد البيت األبيض أنه سيدعم قوات 
الحش�د الش�عبي، إل�ى جان�ب الق�وات 
العش�ائرية الس�نية في األنب�ار، طالما 
أنه�ا تعمل تحت قيادة الق�وات العراقية 

الحكومية.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت قي�ادة عمليات بغداد، 
إج�راءات  أن  األربع�اء،  أم�س 
تس�جيل النازحي�ن والكفي�ل ال 
تستغرق أكثر من خمس دقائق، 
اإلج�راءات  ه�ذه  أن  معتب�رة 
ه�ي لحماي�ة أهال�ي العاصمة 

والنازحين.
وقال المتحدث باس�م قيادة 
العملي�ات العمي�د س�عد مع�ن 
إن »ام�ن بغ�داد خ�ط احم�ر ال 
يمكن المس�اس ب�ه«، مبيناً أن 
به�ا  تق�وم  الت�ي  »اإلج�راءات 
األجه�زة األمني�ة ه�ي لحماية 
أهالي العاصم�ة والنازحين في 

ان واحد«.
وأض�اف مع�ن أن »موج�ة 
النزوح األولى م�ن األنبار ألقت 
القوات األمنية فيها على س�تة 
مطلوبين تس�للوا مع النازحين 
إل�ى العاصمة«، مش�يراً إلى أن 
»األجه�زة األمني�ة تخش�ى من 
دخ�ول بع�ض المندس�ين بي�ن 

النازحين«.
وبين أن »األنباء التي تحدثت 
عن قيام األجهزة األمنية بعرقلة 
دخول النازحين وإيصال الطعام 
صح�ة  ال  له�م  والمس�اعدات 
له�ا وغي�ر منصف�ة«، مؤك�داً 
أن »إج�راءات تس�جيل الن�ازح 
والكفي�ل ال تس�تغرق أكث�ر من 

خمس دقائق«.
»الغ�رض  أن  مع�ن  وتاب�ع 
من التس�جيل هو لوضع قاعدة 
بيانات تحمي النازحين أنفسهم 

وتوفير غطاء امني لهم«.
وكانت قي�ادة عمليات بغداد 
أعلن�ت الس�ماح لنازحي األنبار 
بالدخول إلى العاصمة عبر جسر 

بزيبز بشرط وجود كفيل.

عمليات بغداد:
 اجراءات تسجيل النازحني 

والكفيل ال تستغرق
 أكثـر مـن مخـس دقـائـق

اخلارجية اإليرانية: طهران لن تدخر جهدًا 
يف مساعدة العراق

الفضيلة تتحدث عن خروقات للدستور يف قانون 
احلرس الوطني

      بغداد / المستقبل العراقي

الخارجي�ة  وزارة  أك�دت 
اإليراني�ة، أم�س االربع�اء، أن 
طهران تدعو لعراق موحد بعيد 
»الطائفية«،  االختاف�ات  ع�ن 
مشيرة إلى أنها لن تدخر جهداً 
ف�ي مس�اعدة الع�راق. وقالت 
المتحدثة باسم الوزارة مرضية 
افخ�م في تصريح�ات اوردتها 
وكالة االنباء اإليرانية الرسمية 

»إرن�ا«، إن »زیارة وزیر الدفاع 
ال�ی  العمی�د حس�ین دهق�ان 
الع�راق لبح�ث س�بل محاربة 
االره�اب والتطرف«، مش�يرة 
الجمهوری�ة  »تع�اون  أن  إل�ى 
االسامیة االیرانیة مع العراق، 
متی�ن وفي مختل�ف المجاالت 

الستراتیجیة«. 
أن  افخ�م  وأضاف�ت 
االس�امیة  »الجمهوری�ة 
ع�راق  ال�ی  تدع�و  االیرانی�ة 

موح�د بعی�داً ع�ن االختافات 
الطائفیة، والمهم بالنس�بة لها 
هو دعم سیادة العراق«، مبينة 
أن »الجمهوریة االس�امیة لن 
تدخر أي جهد لمساعدة العراق 

فیما لو طلب منها ذلك«. 
أن  ال�ى  افخ�م  وأش�ارت 
بی�ن  والتع�اون  »التب�ادل 
ای�ران والعراق ح�ول القضایا 
السیاس�یة یج�ری عل�ی اعلی 
والجمهوری�ة  المس�تویات، 

تتاب�ع  االیرانی�ة  االس�امیة 
االره�اب  مكافح�ة  موض�وع 
والتطرف في العراق ومستعدة 
لتقدی�م أي مس�اعدة للش�عب 

والحكومة العراقیة«. 
االيراني  الدفاع  وكان وزير 
العميد حسين دهقان وصل في 
)18 أي�ار 2015( الى العاصمة 
بغداد في زيارة رس�مية التقى 
الجمهوري�ة  رؤس�اء  خاله�ا 

والوزراء والبرلمان.

      بغداد / المستقبل العراقي

ع�ّد النائ�ب ع�ن كتل�ة الفضيل�ة عب�د 
الحس�ين الموس�وي، أم�س األربع�اء، أن 
مش�روع قانون الح�رس الوطني يتضمن 
مخالفات »واضح�ة« للدس�تور، الفتاً الى 
ط�رح آلية بديلة تجنب�ا للخوض في تمرير 
ه�ذا القان�ون. وقال الموس�وي ف�ي بيان 
تلقت »المستقبل العراقي« نسخة منه، إنه 

»حرصاً منا واستش�عارا لما يمر به العراق 
م�ن مرحلة حرج�ة ولم�ا يواجه�ه إقرار 
قان�ون الح�رس الوطني م�ن خافات بين 
الكتل السياسية، طرحنا آلية بديلة وتجنبنا 
الخوض في تمرير هذا القانون الذي أش�ار 
ال�ى حص�ر تكوين الح�رس الوطن�ي لكل 
محافظ�ة بأبناء تل�ك المحافظة«. وأضاف 
تع�ارض  النقط�ة  »ه�ذه  أن  الموس�وي 
النص الدس�توري الذي أكد على أن القوات 

المس�لحة واألجه�زة األمني�ة تتأل�ف من 
مكونات الشعب العراقي ولم يقيد تشكيلها 
يق�ود  ضي�ق  محل�ي  أو  مناطق�ي  بقي�د 
النقس�ام المؤسس�ة األمنية«. وأشار إلى 
أن »المخالف�ة الدس�تورية األخرى هي ما 
تضمنه القانون م�ن تحديد مهمة الحرس 
الوطن�ي بحماي�ة األم�ن ف�ي المحافظة، 
بينما حدد الدستور مهمة األجهزة األمنية 

بالدفاع عن العراق عموما«. 

      بغداد / المستقبل العراقي

زار وزي�ر الداخلي�ة محمد س�الم الغبان، أمس 
األربعاء، معس�كر دبل�ن التابع لمدرس�ة التدريب 
الخ�اص ف�ي قي�ادة ق�وات الش�رطة االتحادي�ة 
لحضور حفل تخرج الدورة الثالثة عشرة وعددهم 

900 مقات�ل. والتقى الغبان جمعا من 
المتدربين في المعس�كر، موجهاً لهم 
كلمة أش�اد فيها بالمعنوي�ات العالية 
للمقاتلين وحرصهم على المش�اركة 
في عمليات تحرير األراضي المغتصبة 
من دنس عصابات داع�ش أإلرهابية. 
وأكد وزير الداخلية أنه »يجب أن يكون 
هن�اك تآل�ف ومحبة بين التش�كيات 

المقاتل�ة كافة م�ن أعلى رتبة الى الف�رد المقاتل، 
م�ع ض�رورة وج�ود العقي�دة  القتالي�ة واإليمان 
الراسخ بحقنا في هذه الحرب، ألن وجود العقيدة 
س�يؤدي بنا الى النصر وسيهزم أعداءنا«.وخاطب 
الغبان المتخرجين بالقول »إني أفتخر بكم وبهذه 
المتمثل�ة  الداخلي�ة  وزارة  ف�ي  المقاتل�ة  الق�وة 
بالش�رطة االتحادي�ة والرد الس�ريع 
وأف�واج الط�وارئ والح�دود وجميع 
الق�وى القتالي�ة الت�ي س�جلت أروع 
ص�ور البطولة على داع�ش اإلرهابي 
وساهمت في تحرير المدن والقصبات 
في صاح الدين وديالى، وسيكون لها 
مساهمة فاعلة في العمليات المقبلة 

لتحرير الرمادي ونينوى«.

      بغداد / المستقبل العراقي

طالب وزير النفط عادل عبد المهدي، أمس األربعاء، 
رجاالت الدولة ومراكز القرار والقوى السياسية احترام 

القوانين والتش�ريعات. وقال عبد المهدي، 
في بيان تلقت »المستقبل العراقي« نسخة 
منه، ان »الدستور والقوانين ستبقى اوراقاً 
ميت�ة ان ل�م يؤمن به�ا المس�ؤولون حقاً 
وحقيقة مؤكدا ان قناعات الرجال والنساء 
هي الت�ي تمنح الحي�اة والدم�اء للقوانين 
والتش�ريعات، وهذا امر لم يحس�م من قبل 

جميع رجاالت الدولة ومراكز القرار والقوى السياس�ية 
صاحبة الش�أن اليوم«. ودعا عبد المهدي الى ما س�ماه 
»مأسسة حوكمة فاعلة«، موضحاً أن »الحال في العراق 
لم يؤسس بعد لاطارات المناسبة لتأتي األعمال متكاملة 
متناغمة مكمل�ة لبعضها«. وأش�ار إلى أنه 
»صار عم�ل الحكومة المحلية يب�دو احياناً 
مضاداً لعمل الحكومة االتحادية وبالعكس، 
وعم�ل ش�ركات النف�ط مض�اداً لتوجهات 
المحافظ�ات وبالعك�س، وقس عل�ى ذلك. 
مما يف�رز عاق�ات متوترة، ش�كوكة غير 

متعاونة، ان لم تكن احياناً متصادمة«

وزير الداخلية يشيد بخرجيي معسكر دبلن

وزير النفط يطالب رجاالت الدولة بـ »احرتام«
 القوانني والترشيعات

      بغداد / المستقبل العراقي

اش�رت منظمة بدر بزعامة هادي 
العام�ري، أم�س االربع�اء، تراجع�اً 
للمنتقدي�ن لقوات الحش�د الش�عبي 
»خش�ية خس�ارة قاعدتهم الشعبية 
االنب�ار«،  خصوص�ا ف�ي محافظ�ة 

التي تمكن تنظيم »داعش« االرهابي 
الرم�ادي  مدين�ة  عل�ى  بالس�يطرة 
القي�ادي  الماضية.وق�ال  الجمع�ة 
بتنظيم بدر كري�م النوري إن »بعض 
السياس�يين الذي�ن اظه�روا مواقف 
رافضة لمشاركة الحشد الشعبي في 
معارك تحرير االنب�ار تراجعوا اليوم 

عن مواقفهم وعن انتقاداتهم لقوات 
الحش�د بعد ش�عروهم بان استمرار 
س�يكلفهم  الحش�د  ض�د  مواقفه�م 
خسارة قاعدتهم الشعبية في االنبار 
بعد مطالبتها بدخول الحشد رسميا«.

واض�اف الن�وري ان »قوات الحش�د 
ظ�روف  حالي�ا  تس�تطلع  الش�عبي 

المعرك�ة ف�ي االنب�ار، وم�ن خ�ال 
المعطي�ات ف�أن المعركة ل�ن تكون 
صعب�ة ومعق�دة ك�ون المس�احات 
بي�ن المناط�ق ف�ي االنب�ار مفتوحة 
ومتباعدة وهذا يجع�ل من الصعوبة 
على االرهابيين االنتقال وسيكونون 

صيدا سها لطيران الجيش«.

الدفاعي�ة  الخط�وط  وأنه�ارت 
للق�وات العراقي�ة االحد ام�ام كثافة 
ارهابي�و  ش�نها  الت�ي  الهجم�ات 
الدبابات  تنظيم »داعش« مس�تخدما 
المفخخ�ة  والعج�ات  والمدرع�ات 
والقصف الصاروخ�ي مما مكنه من 
السيطرة على جميع الحدود االدارية 

الحكومة  الرمادي.وع�ززت  لمدين�ة 
االتحادية تواجد القطعات العسكرية 
في منطقة الخالدية )2 كم( ش�مالي 
الرمادي )1كم( عن قاع�دة الحبانية 
مستش�اريين  تض�م  الت�ي  الجوي�ة 
اميركيي�ن ضمن خطة لب�دء اقتحام 

مدينة الرمادي.

بدر تؤكد سهولة معركة الرمادي بعد تراجع انتقاد احلشد
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          بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن وزارة العم�ل والش�ؤون االجتماعية ان التعديل لقان�ون الرعاية الجديد ينص على ش�مول كل فرد 
م�ن العائل�ة التي تقع تحت خط الفق�ر لمبلغ 105 الف دينار وبعدد اربعة افراد فيما اش�ار الى ان االس�بوع 
المقبل سيشهد بدء جوالت الباحث االجتماعي في كافة محافظات العراق. وقال مدير دائرة العمل والشؤون 
االجتماعية في الوزارة س�الم الموس�وي ان الوزارة تعاقدت مع الفي باحث وتم ادخالهم في دورات للثالثة 
ايام وسيقومون خالل االسبوع المقبل بجوالت ميدانية لتحديد المشمولين برواتب الرعاية االجتماعية ممن 
هم تحت خط الفقر. وتابع الموس�وي ان التعديل لقانون الرعاية الجديد قد خصص له مبالغ كافية مس�بقا 
باالضافة الى المبالغ التي سيتم توفيرها ممن يتم استبعادهم من غير المشمولين براتب الرعاية االجتماعية 
من الموظفين و ميس�وري الحال. واضاف ان الرواتب س�تصرف بعد اكمال الباحث االجتماعي لجوالته ومأل 
االس�تمارات الخاصة بالمشمولين وارسالها الى وزارة التخطيط ومنها الى قاعدة البيانات لتحديد المشمول 
براتب الرعاية وهذا العمل سيس�تغرق ثالثة اشهر اعتبارا من بداية شهر تموز ولغاية شهر تشرين االول من 

العام الجاري حيث يتم بعدها صرف رواتب الثالثة اشهر الى المشمولين.

105 ألـف ديـنـار لـكـل مـواطـن تـحـت خـط الـفـقــر

     المستقبل العراقي/ نهاد فالح

اثي�ل  نين�وى  محاف�ظ  يواج�ه 
المتهمي�ن  اب�رز  اح�د  النجيف�ي, 
س�قوط  بعملي�ة  بالتواط�ؤ 
الموص�ل, اإلقالة عل�ى خلفية طلب 
»برلماني-حكوم�ي«  قوبل بالتأييد 

والموافقة.
االربعاء,  البرلمان, امس  ووافق 
على طل�ب مقدم من قب�ل التحالف 
الوطن�ي موقع من قبل أكثر من 50 
نائباً إلقال�ة النجيفي, وح�دد, يوم 
االثني�ن المقبل, للتصوي�ت النهائي 

بهذا الصدد.
وقال النائب عن التحالف الوطني 
»مجل�س  إن  الموس�وي،  هاش�م 
النواب ذاهب باتجاه اقالة النجيفي 
بعدم�ا  واف�ق على طل�ب مقدم من 
رئيس الوزراء حيدر العبادي موقعا 

من قبل 55 نائبا«.
في الس�ياق ذاته, أك�دت النائب 
ع�ن التحالف الكردس�تاني اش�واق 
الج�اف, ان »النائ�ب عب�د الرحم�ن 
اللويزي النائب عن محافظة نينوى, 
هوم�ن ق�دم طل�ب داخ�ل جلس�ة 
مجل�س الن�واب الى هيئة الرئاس�ة 
يتضم�ن توقيع ن�واب إلقال�ة اثيل 

النجيفي«.
واوضح�ت الج�اف ان »رئي�س 
مجل�س النواب ق�د امر باس�تمرار 
نهاي�ة  حت�ى  المجل�س  جلس�ات 
الش�هر وان الطلب المق�دم من قبل 
النائب س�وف يعرض في الجلسات 
المش�ككين  وردا عل�ى  القادم�ة«. 
بقانوني�ة االقال�ة, ق�ال النائب عن 

ائتالف دولة القانون هيثم الجبوري 
ان »مجل�س ال�وزراء ارس�ل طلب�ا 
رس�ميا إلى  رئاس�ة مجلس النواب 
به�دف التصويت على إقالة محافظ 
نينوى اثي�ل النجيفي« ، موضحا ان 
»مجلس محافظة نينوى  صوت في 
وقت س�ابق على إقالة النجيفي من 
منصب�ه وطلب من مجل�س الوزراء 

تفعيل ذلك«.
وحاول�ت بعض االطراف  ايقاف 
عملي�ة اقال�ة النجيفي عب�ر الطعن 
بشرعيته, من خالل تصوير العملية 
ب�انه�ا »غير دس�تورية«, النها من 
المحلية  نين�وى  صالحية حكوم�ة 

وليس مجلس النواب.
النجيف�ي  تح�ركات  وخلق�ت 
و«تصريحات�ه االس�تفزازية« جدال 
واس�عا داخ�ل الوس�ط السياس�ي 
الس�يما وانه يحاول تسويق نفسه 
كزعيم عبر تصديه لملف المتطوعين 
في معس�كرات اربي�ل, رغم انه من 
ابرز المتهمين في مؤامرة س�قوط 
الموص�ل ف�ي, العاش�ر م�ن ش�هر 

حزيران الماضي.  
اث�ار حفيظ�ة  اب�رز م�ا  ولع�ل 
البرلم�ان والحكوم�ة المركزية من 
تح�ركات النجيف�ي , ه�و زيارت�ه 
االخي�رة الى واش�نطن برفقة رافع 
عنوانه�ا  كان  والت�ي  العيس�اوي, 
ضم�ن  الس�نة«  »تس�ليح  االب�رز 

مخطط »تقسيم العراق«.
وبهذا الصدد, طالب عضو ائتالف 
دول�ة القان�ون محم�د الصيه�ود, 
بابعاد الذين باعوا الموصل واالنبار 
السياس�ي ال س�يما  المش�هد  م�ن 

بع�د ان اصبح�ت عملي�ات التحرير 
الحش�د  مش�اركة  عل�ى  معق�ودة 

الشعبي وفصائل المقاومة.
ان  قائ�ال,  الس�عدون  واردف 
الدواعش  السياس�يين  »الخونة من 
المؤسس�ة  أضع�اف  عل�ى  عمل�وا 
األمنية بدءا من حل الجيش العراقي 
ومن ثم فرض حصار التسليح عليه 

وزج عناصر تتماشى مع المشروع 
التآمري تحت عنوان التوازن«.

واش�ار الصيهود الى انه »بعد ان 
انكش�فت كل األوراق يجب ان نضع 
األمور في نصابها وان نبعد الخونة 
الذي�ن باع�وا الموص�ل واالنبار من 
المشهد السياسي العراقي الى حيث 
ال رجع�ة وان�زال اقص�ى العقوبات 

القانونية بحقهم«.
ف�ي الغض�ون, يعت�زم البرلمان 
المحلية  الحكومة  ايضا اس�تجواب 
في األنبار، بسبب سقوط الرمادي, 
فيما تق�ول لجن�ة االم�ن والدفاع, 
بانها س�تقف عل�ى مالبس�ات هذا 
االنهيار باستضافة القادة االمنيين.

وقال عضو اللجنة شاخوان عبد 

الله بأن »مجلس النواب سيستضيف 
القادة األمنيين خ�الل االيام القليلة 
المقبلة  الستجوابهم بشأن االنهيار 

األمني في الرمادي.
ولفت عبد الله الى إن »استضافة 
الق�ادة األمنيين تأت�ي لالطالع على 
أس�باب االنهي�ار األمن�ي والخطط 
الالزم�ة الس�تعادة الس�يطرة على 

المناطق في األنبار«.
وذك�ر عبد الله أن »أعداد عناصر 
تنظيم داعش وإمكاناتهم العسكرية 
أق�ل بكثي�ر م�ن أع�داد وإمكان�ات 
الق�وات األمني�ة في األنب�ار، وهي 
ال تؤهلهم للس�يطرة السريعة على 
المحافظ�ة  ف�ي  واس�عة  مناط�ق 

الغربية«.
لش�ؤون  الدول�ة  وزي�ر  وكان 
مجلس النواب وشؤون المحافظات 
أحم�د الجبوري قدم ش�رحاً موجًزا 
الرم�ادي،  س�قوط  أس�باب  ع�ن 
كاش�فاً في الوقت نفسه، أن ساسة 
محافظة األنبار هم الذين طلبوا من 
القادة األمنيين اإلنسحاب من أرض 
المعركة وتسليم الرمادي لعصابات 

داعش اإلرهابية.
إن رئي�س  اي�ام, طال�ب  وقب�ل 
الكتل�ة الوطني�ة النيابي�ة محم�ود 
ال�وزراء  رئاس�تي  المش�هداني 
والبرلم�ان باتخ�اذ موق�ف إزاء ما 
ج�رى م�ن أح�داث ف�ي محافظتي 
األنبار ونينوى بعد س�يطرة داعش 
االرهاب�ي عل�ى المحافظتين, داعيا 
إلى ح�ل المجلس�ين لقصورها في 

أداء مهامها .
يذكر أن تنظيم داعش سيطر قبل 
أربعة أيام على مدينة الرمادي مركز 
محافظ�ة األنب�ار،  وناش�د مجلس 
عش�ائرها  وش�يوخ  محافظاته�ا 
مس�اندة  الش�عبي  الحش�د  ق�وات 
بع�د  لتحريره�ا  العراق�ي  الجي�ش 
تحذيرات ورفض ساسة المحافظة 
دخول الحشد الشعبي اليها، سابقاً، 

لتطهيرها من داعش.  

لجان التحقيق بسقوط المدينتين تستمر في التحقيق

الـبـرلـمـان يـواجـه الـنـجـيـفـي بـتـهـمـة »املـؤامـرة«
وحكومة االنبار تقرتب من اإلقالة
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بينم�ا ينش�غل الجمي�ع  باوض�اع 
االنبار, اكملت القوات االمنية والحشد 
العس�كرية,  اس�تعدادتهما  الش�عبي 
لتوجيه ضربة قاصمة  ل�«داعش« في 

بيجي شمال صالح الدين.
وفيما ب�دء الع�د التنازلي النطالق 
عملي�ة بيج�ي ف�ي صفحته�ا الثانية, 
يتح�دث ق�ادة ف�ي الحش�د الش�عبي 
ع�ن خط�ة لمحاصرة الدواع�ش فيها 
لضمان عدم فرارهم الى الش�رقاط او 

الموصل.
بيج�ي  العس�كري ف�ي  التحش�يد 
رافقه ايضا تحشيد اخر, حيث وصلت 
اكثر من ثمانية االف عنصر من الحشد 

الشعبي الى سامراء للمشاركة بتحرير 
منطقة الجزيرة.

وقال القيادي في الحش�د الشعبي 
الحش�د  »ق�وات  إن   , الن�وري  كري�م 
الشعبي بالتنس�يق مع القوات األمنية 
المختلفة بدأت بتنفيذ خطة محاصرة 
عصاب�ات داعش االرهابي�ة في قضاء 
بيج�ي من جميع المح�اور، خصوصاً 
ع�دم  لضم�ان  الش�رقاط  مح�ور 

هروبهم«.
وأض�اف الن�وري أن »الخطة التي 
اعتق�ال  أو  قت�ل  تس�تهدف  وضع�ت 
ومن�ع  داع�ش  عصاب�ات  ارهابي�ي 
هروبهم إلى أي منطق�ة خارج قضاء 
بيج�ي«، الفتاً إلى أن »عصابات داعش 
المن�اورة ف�ي  االرهابي�ة ال يمكنه�ا 

بيج�ي، وجمي�ع خططه�ا مكش�وفة 
األمني�ة  الق�وات  وأح�رزت  لدين�ا«. 
وقوات الحشد الشعبي على مدى األيام 
الماضية تقدماً كبيراً في قاطع بيجي، 
وتمكنت من تحرير نحو 70بالمئة من 
القاط�ع، فيما أمن�ت قيادة الش�رطة 
االتحادية بالتنس�يق مع قوات الجيش 
والحش�د الش�عبي الطريق الرابط بين 

قضاء بيجي ومصفى النفط.
العراق�ي«  ل�«المس�تقبل  وس�بق 
ان تحدث�ت ع�ن المناطق الت�ي تنطلق 
منه�ا عمليات »داع�ش« االرهابية في 
بيج�ي ,وهي منطقت�ي »البوجواري« 
تل�ك  وصف�ت  ,حي�ث  و«الصيني�ة« 
المناط�ق ب�«س�كين خاص�رة بيجي« 

كونهما من ابرز معاقل المتطرفين.

وقب�ل ايام, اعلنت الق�وات االمنية 
مدعومة بالحشد الش�عبي عن تحرير 
مناطق واسعة في بيجي, في حين يلجا 
»المفخخات  الى اس�لوب  »الدواعش« 
المصفحة« اليقاف الزحف العسكري.

ب�دوره, ق�ال القيادي في الحش�د 
الش�عبي في صالح الدين يزن مشعان 
الجبوري، أن »تطهير المناطق الواقعة 
بين مدين�ة تكريت وقض�اء بيجي 40 
ك�م، س�يمهد لتحري�ر مصف�ى بيجي 

والسيطرة عليه«.
عل�ى صعي�د متص�ل, اعل�ن قائ�د 
عمليات س�امراء عن وصول اكثر من 
ثمانية االف عنصر من الحشد الشعبي 
الى مدينة س�امراء للمشاركة بتحرير 

منطقة جزيرة سامراء.

وقال قائ�د العمليات الل�واء الركن 
عم�اد الزهيري ان »طالئع من س�رايا 
السالم وبعض فصائل الحشد الشعبي 
وصلت الى مدينة س�امراء للمشاركة 
في تحرير منطق�ة الجزيرة والواقعة 

غربي مدينة سامراء«.
»العملي�ة  ان  الزهي�ري  واض�اف 
س�تنطلق قريب�اً كون ه�ذه المنطقة 
محافظ�ة  عل�ى  ومفتوح�ة  مهم�ة 

االنبار«.،
ودعا قائد عمليات س�امراء شيوخ 
وعشائر ومسؤولي مدينة سامراء الى 
»عق�د اجتماع للتباح�ث حول اوضاع 
المدينة«. وبحس�ب مصدر امني,  فان 
طائ�رات التحال�ف الدول�ي تمكن�ت ، 
م�ن تدمير عدد من االلي�ات والمعدات 

العس�كرية لعصابات داعش االرهابية 
في بيجي.وفي تطور اخر, أعلن تنظيم 
)داع�ش( االرهاب�ي ع�ن مقت�ل أب�ن 
ش�قيق المقبور صدام حسين إبراهيم 
سبعاوي الحس�ن باشتباكات مسلحة 

مع القوات األمنية في بيجي.
ونش�ر التنظيم عل�ى مواقع تابعة 
له خبرا إن »إبراهيم س�بعاوي الحسن 
قتل خالل المعارك الجارية في أطراف 

مدينة بيجي )40كم شمالي تكريت(.
ف�ي الغض�ون, أب�دت المفوضي�ة 
خش�يتها  االنس�ان،  لحق�وق  العلي�ا 
م�ن ح�دوث »اقتت�ال عش�ائري« في 
المحافظ�ات الت�ي يت�م تحريرها من 
س�يطرة تنظيم »داعش«، فيما شددت 
على أهمية إجراء مصالحة وطنية بين 

العش�ائر قبل عودة النازحين لمناطق 
سكناهم.

المفوضي�ة هيم�ن  وق�ال عض�و 
باجالن »نخش�ى من اقتتال عش�ائري 
او عائل�ي ف�ي المحافظ�ات الت�ي يتم 
تحريرها من س�يطرة داع�ش«، عازياً 
سبب ذلك الى »إنضمام بعض العشائر 
لداع�ش وقيامه�ا بتهجي�ر العش�ائر 

االخرى«.
وش�دد باجالن على أهمية »إجراء 
مصالح�ة وطني�ة بي�ن العش�ائر قبل 
عودة النازحين لمناطق سكناهم، واذا 
كان هن�اك مخالف�ات قانوني�ة ندعها 
للقان�ون«، مبيناً أن »إجراء المصالحة 
مت�روك للق�وى السياس�ية ورئاس�ة 

الوزراء والعشائر«.

معركة حاسمة يف بيجي .. وخطط حمكمة للقضاء عىل »الدواعش«
القوات االمنية والحشد يتجمعان شمال صالح الدين

الـعــبــادي فــي مــوسـكــو لــشــراء أســلــحــة بـ »3« مــلـيــارات دوالر
       بغداد / المستقبل العراقي

عل�ى الرغ�م م�ن وج�ود اتفاقي�ة أمنية 
استراتيجية مع واشنطن، إال أن العراق يتجه 
إلى موس�كو إلبرام صفقات تس�ليحية تصل 
قيمتها إل�ى 3 مليارات دوالر بس�بب تعطيل 
الجانب األميركي في تسليح الجيش العراقي 
األمر الذي أّثر على سير المعارك في أكثر من 
جبهة مفتوحة مع تنظيم »داعش« اإلرهابي. 
وبعد مرور أقل من اسبوع على سقوط مدينة 
الرم�ادي، مركز محافظة صالح الدين، يتجه 
رئيس ال�وزراء حيدر العبادي، إلى موس�كو 
لبح�ث أكبر عملي�ة تجهيز للجي�ش العراقي 

باألسلحة الروسية.
وعل�ى الرغم م�ن أن الزيارة تأت�ي تلبية 
لدع�وة رس�مية للرئي�س فالديمي�ر بوتي�ن 
لك�ن  للعب�ادي،  الماض�ي  الش�هر  وجهه�ا 
التداعيات األمنية على األرض صعدت بالملف 
التس�ليحي إلى واجه�ة الموضوع�ات، التي 

سيبحثها العبادي في زيارته.
وتواردت أنب�اء عن إلغاء العبادي لزيارته 
إل�ى موس�كو بس�بب س�قوط أغل�ب م�دن 
الرمادي بي�د تنظيم »داع�ش«، لكن المكتب 

اإلعالمي للعبادي نفى ذلك.
وأعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية 
الع�راق  تزوي�د  »مل�ف  أن  الحديث�ي  س�عد 

باألسلحة وتدريب القوات المسلحة سيكون 
محوراً أساسياً لزيارة العبادي إلى موسكو«. 
وأض�اف الحديثي أن »الزيارة س�تبحث ملف 
الدع�م الدول�ي ف�ي مج�ال تس�ليح وتدريب 
الق�وات العراقي�ة المس�لحة، ال�ذي يفرض 

نفسه بالقوة«.
وأوضح أن »األسلحة والمعدات ونوعيتها 
تخض�ع لتقيي�م خب�راء ف�ي وزارة الدفاع، 
لتحدي�د احتياج�ات المؤسس�ة العس�كرية 
منه�ا ف�ي الح�رب الت�ي يخوضه�ا الع�راق 
وطبيعة الس�الح الذي يحتاج إليه«. وأنطلق 
العب�ادي إل�ى موس�كو أم�س األربع�اء في 
زيارة تس�تمر لعّدة أيام. ورافق خبر الزيارة 

تس�ريبات عراقية عن اهتمام العراق بشراء 
مروحي�ات هليكوبتر وأس�لحة متطورة من 
روس�يا، ضمن صفق�ة تصل قيمته�ا إلى 3 
ملي�ارات دوالر. ورأى متابعون عراقيون أن 
ملفات زيارة العبادي إلى موس�كو ش�هدت 
إع�ادة ترتيب، بعد س�قوط مدين�ة الرمادي 
بي�د مقاتل�ي تنظيم داعش حي�ث تأخر ملف 
االستثمار الذي كان في المقدمة ليحل محله 
مل�ف التس�ليح ث�م ملف�ات الطاق�ة والنقل 

والبناء.
ويرتب�ط الع�راق باتفاقي�ة أمني�ة م�ع 
الواليات المتحدة األميركية تنص في مادتها 
الرابعة على تعزيز قدرات العراق األمنية، بما 

في ذلك التدريب والتجهيز واإلسناد واإلمداد 
وبناء وتحديث المنظومات اللوجس�تية بما 
ف�ي ذلك النق�ل واإلي�واء والتموي�ن للقوات 

األمنية العراقية.
لك�ن ت�ردد الجان�ب األميركي بتس�ليح 
الجيش العراقي خاص�ة في مجالي الطيران 
وال�دروع دفع الجان�ب العراق�ي للبحث عن 
مجهزين آخرين مثل روس�يا وإي�ران، وهو 
تحرك ال يخلو من استفزاز سياسي مقصود 
للجان�ب األميركي الذي لم يلب تزويد العراق 
باالس�لحة، الت�ي دف�ع ثمنه�ا ف�ي اوق�ات 
س�ابقة، واضع�اً ش�روًطا وتخوف�ات م�ن 
وقوع األس�لحة بيد حركات ش�يعية عراقية 

قريبة من إيران. وقد ح�ّرك توجّه الحكومة 
العراقّي�ة إل�ى موس�كو الجان�ب األميركي، 
وحّث�ه على اإلس�راع بإرس�ال الس�الح إلى 
بغ�داد، إذ أعلن الس�فير األميرك�ي في بغداد 
  f16 أن واشنطن س�تقوم بإرس�ال طائرات
التي تعاقد عليها العراق منذ عامين س�ّوفت 
اإلدارة األميركية إرسالها، قال أنها سترسل 
في حزيران من هذا العام، فضالً عن إرس�ال 

مجموعة صواريخ ومدرعات.
إل�ى  العراقي�ة تس�عى  الحكوم�ة  لك�ن 
تنويع مصادر الس�الح من أجل القضاء على 
»داعش« الذي أخذ يتمدد أكثر فأكثر بس�بب 

التهاون األميركي في التعامل معه.

مروحيات هليكوبتر لتحديد أهداف »داعش« 
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ولم تحدد اإلذاعة اإلسرائيلية موعد 
عق�د االجتم�اع ال�ذي لم يكش�ف عنه 
س�ابقا أو الدول العربية المشاركة فيه 

أو مستوى تمثيلها.
وقالت اإلذاع�ة “ُعلم أن ممثلين من 
دول عربية ال تقيم عالقات دبلوماسية 
مع الكيان اإلس�رائيلي التق�وا مؤخرا 
اجتم�اع  خ�الل  إس�رائيليين  ممثلي�ن 
عق�د ف�ي األردن وش�ارك في�ه أيض�ا 
دبلوماس�يون م�ن االتح�اد األوروبي 

والواليات المتحدة”.
ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة 
الوالي�ات  أو  األردن  أو  اإلس�رائيلية 
المتح�دة واالتحاد األوروب�ي حول ما 

ذكرته اإلذاعة اإلسرائيلية.
“بع�ض  ف�إن  اإلذاع�ة  وبحس�ب 
الممثلي�ن الع�رب قال�وا إن�ه على دول 
المنطقة االستعداد لواقع أمني يتراجع 

فيه النفوذ األميركي في المنطقة”.
ال�دول  إل�ى أن “ممثل�ي  وأش�ارت 
العربي�ة أبدوا الرغبة ف�ي دفع التعاون 
“س�نية”  عربي�ة  دول  بي�ن  األمن�ي 
و”إس�رائيل”، لكنه�م أش�اروا إل�ى أن 
“إس�رائيل”  بي�ن  السياس�ي  الجم�ود 
والفلس�طينيين ال يس�مح بمث�ل ه�ذا 

التعاون”.
وترتبط تل ابيب باتفاقيات تس�وية 
مص�ر  هم�ا  عربيتي�ن  دولتي�ن  م�ع 

واألردن.
وتكش�ف وس�ائل إعالم إس�رائيلية 

اجتماع�ات  ع�ن  وآخ�ر  وق�ت  بي�ن 
لمس�ؤولين ع�رب وإس�رائيليين ف�ي 
عواصم أوروبية وعربية دون الكش�ف 
عن أس�ماء الدول العربية التي تش�ارك 

في هذه االجتماعات.
الدف�اع  وزي�رة  م�ع  لقائ�ه  وف�ي 
ل�دى  دي�ر  أورس�وال ف�ون  األلماني�ة 
ي�وم  المحتل�ة  لفلس�طين  زيارته�ا 
الثالثاء الماضي، ق�ال نتنياهو “وقعنا 
اتفاقات س�الم مع اثنتي�ن من جاراتنا 
العربية، مصر واألردن، لكن ثمة حالياً 
ق�وى جديدة ف�ي المنطقة ق�د تطالنا 
تهديداتها وأيض�اً جيراننا العرب الذين 
توصلنا معهم إلى الس�الم، ويتيح هذا 
الواق�ع فرص�ة لتكوي�ن تحالفات مع 
دول عربية أخرى )لم يس�مها(، إال أننا 
نواج�ه في الوق�ت ذاته تهديد التش�دد 
“الس�ني” متمث�اًل بداع�ش والقاع�دة 

وجبهة النصرة”، حسب تعبيره.
وأضاف نتنياهو “غير أن أكبر تهديد 
نتعرض ل�ه بنظرنا، وفي رأيي جيراننا 
أيض�اً، م�ا ه�و إال التهدي�د الناجم عن 

إيران”، حسب رايه.
وف�ي الثان�ي م�ن نيس�ان الماضي 
ل�وزان  مدين�ة  ف�ي  إي�ران  وقع�ت 
إط�ار م�ع دول  اتف�اق  السويس�رية، 
المتح�دة،  )الوالي�ات   5+1 مجموع�ة 
وروسيا، وبريطانيا، وفرنسا، والصين، 
وألمانيا(، عل�ى أن يتفق الطرفان على 
التفاصيل التقني�ة والقانونية لالتفاق 

الن�ووي  الموض�وع  ح�ول  النهائ�ي 
اإليراني، بحلول نهاية حزيران المقبل، 

وهو االتفاق الذي تعارضه تل ابيب.
ديب�كا”  موق�ع”  ق�ال  ذل�ك،  إل�ى 
األستخباري اإلسرائيلي إن قمة سرية 
موس�عة ج�رى عقده�ا ف�ي القاهرة 
بين قي�ادات كل من الجي�ش المصري 
واإلمارات�ي  والس�عودي  واألردن�ي 
والكويتي والبحرين�ي والليبي، إضافة 

لممثلي دول أوروبية، للتنس�يق لش�ن 
عملية اجتياح عسكري مشترك إلقليم 

برقة الليبي.
ويش�كل هذا اإلقليم الجزء الشرقي 
بنغ�ازي  مدين�ة  ويض�م  ليبي�ا  م�ن 
الس�احلية وكذلك الس�واحل والمواني 
الش�مالية للب�الد، والت�ي تبح�ر منه�ا 
س�فن المهاجرين م�ن إفريقيا وتصل 

إلى أوروبا عبر جزر اليونان.

وتاب�ع الموقع المع�روف بعالقاته 
الوطيدة بالموساد اإلسرائيلي “شارك 
ف�ي اللقاء أيض�ا ممثلون ع�ن كل من 
فرنس�ا وإيطاليا، اللت�ان لهما مصلحة 
فوري�ة ف�ي وق�ف موج�ة الالجئي�ن 
األفارقة، الذي ينتمي بعضهم لمقاتلي 

داعش المتسللين ألوروبا”.
”ديبكا” قال إن فرنسا ستقدم الدعم 
اللوجيس�تي للعملية، وس�وف تساعد 

أيض�ا ف�ي تخصي�ص ق�وات مقاتل�ة 
خاصة، فيما ستقدم إيطاليا مساعدات 

بحرية لم يحددها.
وختم بالق�ول ”لكن الهدف الرئيس 
للغزو المتوق�ع، إزاح�ة تنظيم داعش 
وأذرعه من الشرق الليبي وإعادة نظام 
القان�ون للبالد، الت�ي تعاني من انعدام 
االس�تقرار السياس�ي من�ذ اإلطاح�ة 
بمعمر القذافي من الحكم في 2011”.

  بغداد / المستقبل العراقي

دول عربية حتج إىل إرسائيل: نريد التطبيع
كشفت إذاعة االحتالل اإلسرائيلي العامة إن اجتماعا 

عقد مؤخرا في األردن بين ممثلين عن حكومة 

االحتالل وآخرين من دول عربية ليس لديها عالقات 

دبلوماسية مع تل ابيب )لم تسمها( بحضور أميركي 

وأوروبي

أدرك�ت الدول النامي�ة أن اقت�ران نقل التكنولوجيا بمس�ألة 
التصنيع واإلنتاج يعد عالجاً لمش�اكل التخلف، وعامالً أساس�ياً 
يس�مح بس�د الفجوات التكنولوجي�ة القائمة بينه�ا وبين الدول 
المتقدمة، فتولدت لديها قناعات قوية بالدور الحاسم الذي تلعبه 
التكنولوجي�ا ف�ي عملية التنمي�ة، ألنها تمثل القف�زة المصيرية 
الالزمة إلعادة إنتاج الحضارة، ولهذا فإن االستمرارية الحضارية 
لألمة. أي قدرتها على اس�تعادة مجدها والحفاظ على وجودها. 
رهن بالفعالي�ة التكنولوجية. أما ضمور الق�درات التكنولوجية 
في�ؤدي إلى االغت�راب واالضمح�الل الحضاري، وهك�ذا يصبح 
اإلب�داع التكنولوجي الذاتي من أقوى أدوات النهوض الحضاري، 
وتصب�ح المطالبة بنق�ل التكنولوجي�ا النووية م�ن أهم حقوق 
البل�دان الس�اعية نح�و االس�تعانة بالطاق�ة الت�ي ال تنضب في 
المجاالت السلمية، وما أكثر األقطار النامية التي استفادت كثيراً 
من التكنولوجيا النووية في مجاالت الزراعة والصناعة والصحة 
والبيئة. لكننا ال نجد مثل هذا التوجه في سياسات البلدان العربية 
المترف�ة والمتبطرة، التي اقتصرت أنش�طتها ف�ي تغذية منابع 

اإلرهاب، وفي ممارسة الرذيلة ونقل التكنولوجيا المنوية.
المؤس�ف في ه�ذا الموض�وع، حس�بما ذكرت�ه الفضائيات 
العربية، ونش�رته صحيف�ة )األح�داث( المغربية، ه�و الوجهة 
الجديدة التي أصبحت تستقطب الفتيات المغربيات، فقد أضحت 
)إس�رائيل( ه�ي الوكر المتخص�ص باس�تجالب المغربيات عبر 
المنافذ المصرية، ولعل ما كشفت عنه قضية ضبط شبكة لتهجير 
الفتي�ات المغربي�ات مؤخ�راً، يعد أخط�ر إف�رازات التكنولوجيا 

المنوية.
من ناحية أخرى تش�ير التقارير إلى قيام شبكات متخصصة 
بتهجير آالف الفتيات المغربيات إلى مختلف دول الخليج العربي، 
الت�ي اعتادت على اس�تقبال األع�داد الهائلة للعم�ل في المالهي 
الليلية بصيغة عقود عمل صورية. تقضي بتشغيلهن في وظائف 
مختلف�ة، كالعمل في الفنادق وصاالت الحالقة، أو كمس�اعدات 
طبي�ات، أو العمل في البيوت وبالخصوص لدى العائالت الراقية، 
قب�ل التح�ول نحو ممارس�ة مه�ام أخ�رى مرتبط�ة بموضوع 

التكنولوجيا المنوية.
وأجمعت معظم الصحف العربية على أن %90 من األوكرانيات 
الوافدات على الخليج يمتهن الرذيلة، كما رس�مت )جوي نغوري 
إيزيلو(، المقررة األممية المعنية باالتجار بالبشر، صورة قاتمة 
عن األوربي�ات )الش�رقيات، اللواتي يعملن بالدع�ارة في المدن 
الخليجية الكبرى، وعلى رأس�ها )دبي(، التي تبدي تساهالً كبيراً 
في هذا الش�أن. فقوانين ال�دول الخليجية المتظاهرة بالتش�دد، 
تخف�ي تحته�ا عالما واس�عا من تج�ارة الرقيق األبي�ض. حتى 
باتت مدن اإلم�ارات مقصداً ليلياً للباحثين عن المتعة الجنس�ية 
الرخيص�ة، حيث تنتش�ر بائع�ات الهوى من الفتي�ات األوربيات 
الشرقيات في الش�وارع والفنادق، جنباً لجنب مع مثيالتهن من 

البلدان العربية. 
أرأيت�م كيف برعت البل�دان العربية ف�ي التكنولوجيا المنوية 
؟، وكيف تحولت مدنها إلى مس�تودعات إقليمية لنشر الرذيلة ؟. 
وكيف صارت في الوقت نفس�ه من أوس�ع األوكار المتخصصة 
بتصدير اإلرهاب الطائفي في كل االتجاهات. فالمتاجرة بالفقه 
المخي�ف، والمتاجرة بالجنس اللطي�ف وجهان لعملة واحدة في 
البل�دان، التي ص�ارت فيها أس�واق التكنولوجيا المنوية أوس�ع 

وأكبر وأضخم من دكاكين التكنولوجيا النووية. 
والله يستر من الجايات.

تكنولوجيا نووية وأخرى....
كاظم فنجان احلاممي

الكونغرس للبحرين: 
عليكم إجراء 

إصالحات سياسية
  بغداد / المستقبل العراقي

قال موق�ع “المونيتور” 
الكونج�رس  إن  األمريك�ي 
األمريك�ي س�جل مالحظة 
وأرس�ل رسالة إلى البحرين 
بأنه�ا تحت�اج إل�ى إج�راء 
إصالح�ات سياس�ية جادة، 
إذا أرادت أن تحتفظ ب�5000 
األمريكيي�ن  البح�رة  م�ن 
وقوات المارينز على أرضها 
وإال س�تضطر واشنطن إلى 

نقلهم لمكان آخر.
وأشار إلى أن الكونجرس 
مش�روع  أي�ام  قب�ل  م�رر 
قانون سنوي خاص بوزارة 
الدفاع األمريكية يطلب من 
الوزارة التخطيط الحتمالية 
الخام�س  األس�طول  نق�ل 
اس�تمرت  إذا  األمريك�ي 
ف�ي  السياس�ية  التوت�رات 

البحرين.
وأض�اف أن المش�رعين 
أن  أوضح�وا  األمريكيي�ن 
التش�ريع هدف�ه ممارس�ة 
المملك�ة  عل�ى  الضغ�ط 
م�ن أج�ل االس�تجابة لم�ا 
يرونه�ا مظال�م مش�روعة 
ل�دى األغلبية الش�يعية في 

البحرين.

روحاين: إيران سرتد بحزم عىل أي عدوان
  بغداد / المستقبل العراقي

اكد الرئيس االيراني حس�ن روحاني 
ان طه�ران التعتزم مهاجم�ة احد حيث 
ان النزعة الس�لمية س�ائدة لدى القيادة 
والش�عب،اال انها ل�و تعرض�ت لعدوان 
خارج�ي وواجهت اطماعا فانها س�ترد 
بح�زم وق�وة مش�ددا، اننا نري�د احراز 

التقدم في كل المجاالت.
وفي كلمة ألقاها أمام حشد كبير من 
أهال�ي تبريز أمس االربع�اء لدى زيارته 
التفقدية لمحافظة اذربايجان الشرقية، 
ق�ال روحاني ان الحكوم�ة عازمة على 

االس�تمرار في طريق االزدهار وتحقيق 
االنتص�ار ف�ي المفاوض�ات )النووية( 
بش�رط ان اليحم�ل الجان�ب اآلخ�ر اي 

اطماع. 
ولفت ال�ى ان النجاحات قد تحققت 
ف�ي ظل دعم الش�عب وتوجيه�ات قائد 
الث�ورة مؤك�دا على االس�تمرار في هذا 

الطريق.
واعتب�ر انه اليتصور ان احدا يش�عر 
بالقلق ازاء انتصار الش�عب االيراني في 
المفاوضات النووية مشددا ، انه اليحق 
الح�د ان يرف�ع الش�عارات بالنيابة عن 
الشعب ويثير التطرف والنزعة الشعارية 

في المجتمع ويثير الشعور بالقلق حيال 
امن البالد ومستقبلها.

ووصف المرحلة الجارية بالحساسة 
للغاية حيث ان الكثير من بلدان المنطقة 
كاليم�ن والعراق وس�وريا وفلس�طين 
وافغانستان وباكس�تان تحترق بنيران 
الح�روب والنزاع�ات اال ان ايران تعيش 
االس�تقرار واله�دوء ف�ي ظ�ل التالحم 

والوحدة الوطنية.
وقال، ان االمن والهدوء ليس س�ائدا 
في ايران فحسب بل ان شعوب المنطقة 
ش�اخصة  وابصاره�ا  باالم�ل  تش�عر 
ال�ى الجمهوري�ة االس�المية االيراني�ة 

وش�عبها العظيم.واعتب�ر ان الحكوم�ة 
تب�ذل قص�ارى جهودها لص�ون االمن 
واالس�تقرار لدى الش�عب في ظل كافة 
الظ�روف و”انن�ا بلغن�ا مرحل�ة مهمة 

للغاية على الصعيد الدولي”.
واك�د الرئيس روحان�ي ، اننا نجتاز 
اليوم مرحلة تحطيم فكرة اثارة الخوف 
من ايران على الصعي�د العالمي بصورة 
الش�عب والحكوم�ة  ان  نهائي�ة حي�ث 
والقي�ادة يبذل�ون مس�اعيهم بص�ورة 
مكثف�ة لعك�س ص�ورة حقيقي�ة ع�ن 
الش�عب االيران�ي العظي�م الى ش�عوب 
العالم.واش�اد بالفريق االيراني النووي 

المفاوض وق�ال، انهم صنعوا المفخرة 
والشموخ للشعب االيراني و”ان الشعب 
يدع�م المفاوضين وقد اش�اد بهم قائد 
الثورة قائ�ال، انهم ابناء غي�ارى للثورة 
االس�المية وان المفاوض�ات س�تنتهي 
الى نيل مفخرة اخرى للش�عب االيراني 
الل�ه تعالى”.واك�د عل�ى ب�ذل  بفض�ل 
الجهود اليجاد نشاط اقتصادي صحيح 
في البالد الى جانب النش�اطات النووية 
الس�لمية حيث “نريد خل�ق فرص عمل 
بالحري�ة  يتمت�ع  ومجتم�ع  للش�باب 
واالستقرار والهدوء الى جانب الفعالية 

والنشاط”.

السويد تلجأ إىل تركيا إلعادة مواطنيها امللتحقني بـ »داعش«
  بغداد / المستقبل العراقي

صرح مس�ؤولون أت�راك ب�أن الحكومة الس�ويدية 
طلبت مس�اعدة أنقرة في العثور على ٣ من مواطنيها، 

يرجح سعيهم لاللتحاق بصفوف “داعش” في سوريا.
أفاد أحد المس�ؤولين األتراك بأن السويديين الثالثة 
رحل�وا للمرة األول�ى في ال�� ٥ من أيار بع�د وصولهم 

إل�ى مط�ار صبيح�ة جوكجي�ن قادمين م�ن العاصمة 
ستوكهولم، مشيرا إلى أن الثالثة حاولوا الدخول مجددا 
إلى تركيا في ال� ١٢ من أيار عبر جزيرة كوس اليونانية 

لكن جرت إعادتهم.
وكانت الس�ويد أبلغت الس�لطات التركية في ال�١٥ 
م�ن أي�ار أن الثالثة قد يكونوا في مدين�ة بودروم وهي 
مقصد س�ياحي وفقا لمعلومات منش�ورة على وسائل 

التواصل االجتماعي.
يش�ار إل�ى أن تركيا رحلت ١٣٥٠ أجنبيا يش�تبه في 
محاولته�م االنضم�ام إل�ى مجموع�ات متش�ددة ف�ي 
سوريا والعراق خالل السنوات القليلة الماضية، إضافة 
إل�ى وض�ع الئح�ة تش�مل ١٣٥٠٠ اس�م ممنوعين من 
دخول أراضيها وذلك بمس�اعدة من وكاالت المخابرات 

األجنبية.

السعودية تفتح باب التوظيف:
نريد ذباحني!

  بغداد / المستقبل العراقي

ه�ل ش�عرت ان االع�الن الوظيف�ي ينطب�ق 
عليك؟ هل رأيت ان ش�روطه تناسبك، او ان المهام 
الوظيفية مالئمة لطموحاتك وميولك في الحياة؟

إذا كانت االجابة هي »نعم«، فانها مصيبة، اذا 
لم نقل كارثة، ذلك انه ربما يكون االعالن الوظيفي 
الوحيد في العالم الذي يستحسن ان تكون االجابة 
علي�ه »كال«.صحي�ح ان االع�الن الوظيف�ي الذي 
نش�رته وزارة الخدم�ة المدني�ة ف�ي الس�عودية، 
ال يح�دد راتب�ا معين�ا وال يتطلب مؤه�الت عليا، 
كبع�ض »االخوة الثوريين« ف�ي بالدنا هذه االيام، 
لكن االعالن عن شغور في وظائف قطع الرؤوس 
واالعضاء، مضحك ومبك في آن.أي مفارقة مثيرة 
للس�خرية هذه التي تكشف عن شغور في وظيفة 
قطع الرؤوس وصلب الضحايا في دولة تتجه الى 
تحقيق رقم قياسي في عدد االعدامات التي نفذتها 

حتى اآلن، على الصعيد الرسمي على االقل!
كيف يك�ون هن�اك ش�غور والمملك�ة تعاني 
وفق االرقام »الرس�مية« من بطال�ة تصل الى 12 
في المئة؟!ثم من اين يأتي هذا الش�غور والمملكة 
تش�هد رواجا اس�تثنائيا في العهد الملكي الحالي 

في عقوب�ة االعدام وه�ي منذ بداي�ة العام 2015 
حتى ش�هر ايار الحال�ي تكاد تتج�اوز الرقم الذي 
)78 عملي�ة  بأكمل�ه   2014 الع�ام  س�جلته ف�ي 
اعدام(؟ وتدرج اآلن على لوائح المحتمل اعدامهم 
ال�ى جانب مرتكب�ي الجرائم العادية، ش�خصيات 
من االوس�اط المعارضة كالش�يخ السعودي نمر 
النمر او الناش�طة على وس�ائل تواصل اجتماعي 

كالسعودي رائف بدوي؟!
لك�ن االكثر اثارة للس�خرية ف�ي اعالن 
لثماني�ة س�يافين ف�ي  الوظيف�ي  الطل�ب 
الس�عودية، ان�ه يأت�ي ف�ي وق�ت تزده�ر 
في�ه »ثقافة« قط�ع الرؤوس، عل�ى امتداد 
الع�راق  ف�ي  وعرض�ا.  ط�وال  المنطق�ة 
وس�وريا ولبنان ومصر وليبيا وافغانستان 
وباكس�تان... كيف يمك�ن اال يصل االعالن 
الس�عودي الى كل هؤالء القتل�ة المنتمين، 
بخبرتهم واحترافهم وعقائدهم المشوهة، 
الى ه�ذه الوظيفة؟ ام انهم من المتخرجين 

من مدرسة الذبح التاريخي نفسها؟
تأمل قليال وكن صادقا مع نفس�ك؟ من 
أي مدرس�ة انت؟ وكم من رج�ال »ثورتك« 

يستحقون الوظيفة بجدارة؟

كندا تعتقل 10 شباب »حاولوا« 
االنضامم إىل »داعش«

  بغداد / المستقبل العراقي

ألق�ت ق�وات الش�رطة الكندية 
القب�ض على 10 ش�بان لالش�تباه 
في تخطيطهم للس�فر إل�ى العراق 
وس�وريا واإلنضم�ام إل�ى تنظي�م 

“داعش”.
الكندي�ة  الس�لطات  وص�ادرت 
ج�وازات س�فرهم، بع�د اعتقالهم 
ف�ي مطار “مونتري�ال” الدولي في 

عطلة نهاية األسبوع الماضي.
وصرحت الشرطة الكندية بأنها 
تج�ري تحقيقاته�ا ف�ي القضي�ة، 
وأنه�ا ل�م توج�ه أي تهم بع�د إلى 

الشباب، ولكنها أبلغت أسرهم.
وج�اء في تصريح الش�رطة أن 
عائالت الش�باب المقب�وض عليهم 
“تمر بوقت عصيب حاليا، ألن قرار 
الس�فر لالنضم�ام لتنظي�م داعش 

جاء بدون علم أسرهم”.
واستطردت الشرطة بقولها أن 
قرار الش�باب بالسفر يترك أسرهم 

وأقاربهم في حالة معنوية س�يئة، 
ل�”عدم تفهم األس�ر األسباب وراء 

قرار ابنائهم بالسفر”.
ولم تعلن الش�رطة الكندية عن 
أس�ماء المش�تبه بهم، أو عن االدلة 

التي أدت إلى إلقاء القبض عليهم.
وأشاد وزير األمن العام الكندي 
س�تيفن بالني ب�”يقظ�ة” عناصر 
الش�رطة “المتواصلة”، وحمايتهم 
للمجتمع�ات الكندي�ة م�ن “تهديد 

اإلرهاب المستمر”.
وتش�ارك القوات الكندية حاليا 
في التحال�ف الدولي ال�ذي يقصف 
مواقع لتنظيم “داعش” في العراق 
وس�وريا، ف�ي محاول�ة للح�د من 

تقدم مسلحيه.
وكان س�تيفن هارب�ر، رئي�س 
ال�وزراء الكندي، قد أعل�ن في آذار 
ع�ن توس�يع عملي�ات ب�الده ض�د 
التنظي�م، وتخصي�ص 139 مليون 
دوالر للمس�اعدات اإلنس�انية ف�ي 

المنطقة.

ً
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47 دولة أوربية تواجه اإلرهاب بـ»القوانني«
اأجرت اجتماع لتبادل املعلومات

          امل�ستقبل العراقي / وكاالت

قررت الدول الـ47 االعضاء يف مجلس اوروبا 
القانونيـة  ترسـانتها  تعزيـز  بروكسـل  يف 
االرهابيـن  »املقاتلـن  ملكافحـة  وتعاونهـا 
االجانب« خاصة لتوقيفهم بأرسع وقت لدى 

وصولهم اىل االرايض االوروبية.
وتبنـى وزراء خارجيـة دول مجلـس اوروبا 
املجتمعـون يف العاصمة البلجيكية ملناسـبة 
دورتهم السنوية بروتوكوالً اضافياً لالتفاقية 

املؤسسة لتدارك االرهاب.
وهـذا الربوتوكول املفـرض أن تصادق عليه 
الدول االعضاء قبل أن يصبح ساري املفعول، 
يلـزم الدول بتجريم وقائـع، إن لم تكن هذه 
هي الحال بعد، مثل »املشـاركة يف منظمة أو 
مجموعة لغايـات االرهاب« أو »تلقي تدريب 
من اجل االرهـاب« و«تمويل« أو »تسـهيل« 

و«تنظيم« مثل هذه الرحالت.
 ويأتـي هذا الربوتوكـول ملعالجـة التباينات 
دول  فهنـاك  األوروبيـة،  الـدول  قوانـن  يف 
مثل فرنسـا توجـه اتهامات ألي شـخص يف 
حال خطـط ملغادرة البـالد لاللتحاق بإحدى 
حـن  يف  املسـلحة،  املتشـددة  الجماعـات 

السـارية يف دول أخـرى مثـل  القوانـن  أن 
النرويـج والسـويد تفتقـر ملنظمـة قانونية 
تمنـع مواطنيها مـن االنضمـام للجماعات 

املتشددة.
وتلتزم دول مجلـس اوروبا، بدًءا من اململكة 
املتحـدة وصـوالً اىل تركيـا ومـن روسـيا اىل 
مونتينيغـرو، بـ«اتخـاذ التدابري الرضورية« 
لتعزيـز »التبادل الرسيـع ألي معلومات ذات 
صدقيـة متوافـرة تتعلق باالشـخاص الذين 

يتوجهون اىل الخارج الغراض االرهاب«.
وسيتوجب عىل كل دولة بحسب النص تحديد 
»رقم يكـون متوافرًا عىل مدار السـاعة وكل 

ايام االسبوع«.
واوضح االمن العام ملجلس اوروبا ثوربيورن 
ياغالند أن قوات »الرشطـة يف مختلف الدول 
االعضاء ستتمكن خصوصاً من االتصال مع 
اجهزة الرشطة يف بلـدان أخرى عندما توقف 
عىل حدودها اشخاصاً يشتبه بأنهم مقاتلون 

ارهابيون اجانب«.
وبعد عام  من االعتـداء عىل املتحف اليهودي 
يف بروكسـل، الذي قاتل املتهم االول بارتكابه 
الفرنيس مهدي نموش يف صفوف الجهادين 
يف سـوريا قبل العـودة اىل اوروبـا، اكد وزير 

الخارجية البلجيكي ديديه رايندرز اهمية هذا 
التبـادل للمعلومات.وقال راينـدرز »علينا ان 
نقاتـل التطرف واالرهـاب لكن ضمن احرام 
قيمنـا وحقـوق االنسـان«. وتتـوىل بلجيكا 
الرئاسـة الدورية لستة اشهر ملجلس اوروبا، 
الذي يتمحور دوره االسايس حول الدفاع عن 

حقوق االنسان والديموقراطية«.
اىل ذلك تبنـى الوزراء اعالًنا سياسـًيا وخطة 
عمل لثالث سـنوات ملكافحة التطرف العنيف 
والتشـدد. وتتضمـن خطـة العمل سلسـلة 
تدابـري ملكافحـة التطرف خاصة يف اوسـاط 

املدارس والسجون، وكذلك عرب االنرنت.
وذكر تقرير ملجلس الشيوخ الفرنيس الشهر 
املايض أن عدد املقاتلن األوروبين يف صفوف 
الجماعـات اإلسـالمية املتطرفـة يف العـراق 
وسـوريا بلغ 3 آالف شـخص، نحو نصفهم 
من الفرنسـين.وذكر التقريـر أن هذا الرقم 
سـجل زيـادة بنسـبة 84% مقارنـة بشـهر 

كانون الثاني 2014.
واقرح التقرير زيـادة عديد الرشطة الجوية 
والحـدود وتدريـب وحدة من حـرس الحدود 
االتحـاد  حـدود  مراقبـة  بهـدف  األوروبـي 

األوروبي بشكل أفضل.

املعارضة الرتكية تتهم اردوغان بإرسال أسلحة
إىل إرهابيني يف سوريا

          امل�ستقبل العراقي / وكاالت

اتهـم زعيم املعارضة الركية كمال كيليشـدار 
أمـس االربعـاء الحكومة بتسـليم اسـلحة اىل 
مجموعات اسالمية معارضة يف سوريا متعهدا 
باغـالق الحدود بشـكل محكـم امـام تهريب 

السالح يف حال وصوله اىل السلطة.
وتتعـرض تركيـا لحملـة انتقـادات التهامها 
بتسليم اسلحة اىل الفصائل االسالمية املعارضة 
التي تقاتل نظام الرئيس السوري بشار االسد، 

وهو ما تنفيه انقرة.
وقال كيليشدار زعيم حزب الشعب الجمهوري 
)يسـار وسط( يف مقابلة اجرتها معه صحيفة 
حرييـت »هناك ارشطة فيديـو تظهر كيف تم 

فتح الصناديق يف الشاحنات وصور للقنابل«.
واضاف »ليس هناك ما يمكن اخفاؤه يف هذه 

املسالة«.
وتعهـد كيليشـدار بتعزيـز االمن عـىل الحدود 
الركية السورية يف حال فاز حزبه يف االنتخابات 

الترشيعية املقررة يف 7 حزيران، يف وقت تشـري 
اخـر اسـتطالعات الـراي اىل وصـول حزبه يف 
املرتبـة الثانيـة بعـد حـزب العدالـة والتنمية 
الحاكم.واكد انه »مع حزب الشعب الجمهوري 
يف السلطة ستعود الحدود اىل ما كانت عليه من 

قبل وسنضمن امنها«.
وتاتـي ترصيحاته عـىل خلفية الجـدل املتزايد 
حول توقيف عرشات العسـكرين والرشطين 
والقضـاة يف قضية اعـراض وتفتيـش آليات 
تعود اىل وكالة االسـتخبارات الوطنية يف مطلع 
2014.وانترشت حينهـا مجموعة من الوثائق 
عىل االنرنـت تفيد بانه كان يشـتبه بان هذه 
الشـاحنات والحافالت كانت تنقل اسـلحة اىل 

مقاتلن اسالمين يف سوريا.
وقـال كيليشـدار »لن نسـمح بعبـور حدودنا 
وكالـة  وشـاحنات  رشعيـة  غـري  بصـورة 
االسـتخبارات الوطنية لن تقوم برحالت ذهابا 

وايابا«.
ويف اشـارة علنية نادرة اىل هـذه القضية اعلن 

الرئيس رجب طيب اردوغان االحد خالل تجمع 
انتخابي ان تفتيش الشاحنات كان »خيانة«.

وتحتـل مسـائل السياسـة الخارجيـة مكانة 
مهمـة يف حملة االنتخابـات الترشيعية ويؤكد 
بعض قادة حزب الشـعب الجمهوري ان انقرة 
تعتزم التدخل يف سوريا وقد تجاهلت الحكومة 

هذه املزاعم التي وصفتها بانها »اكاذيب«.
وكان كثـري مـن املحللـن اعتـربوا ان العرابن 
االقليمين للمعارضة املسلحة للرئيس السوري 
وهـم تركيـا والسـعودية وقطر، قـرروا وضع 
خالفاتهـم جانبـا وتقديم مزيد من االسـلحة 
للمتمردين لزيادة الضغط عىل النظام السوري 

والحد من تأثري ايران الداعمة لهذا النظام.
وتعـززت التكهنات عن هذا االتفاق الرسي مع 
اعالن انشـاء »جيش الفتح« الذي يضم العديد 
مـن املجموعـات االسـالمية وابرزهـا جبهـة 
النـرصة التي تعتـرب الفرع السـوري للقاعدة، 
والـذي نجـح يف السـيطرة تقريبـا عـىل كامل 

محافظة ادلب.

اجلزائر تعلن مقتل 25 مسلحًا متشددًا يف محلة أمنية

األمم املتحدة سترشف عىل حمادثات سياسية يمنية بجنيف

          امل�ستقبل العراقي / وكاالت

قالـت وزارة الدفاع الجزائريـة أمس األربعاء 
إن قـوات األمن قتلت ثالثة متشـددين رشقي 
العاصمـة يف اليـوم الثانـي من عمليـة أمنية 
واسـعة يف املنطقة مما يرفـع عدد القتىل بن 

املسلحن إىل 25 قتيال.
وقالـت الـوزارة إن الجيـش قتل 22 مسـلحا 
يف محافظـة البويرة يف منطقـة كانت معقال 

للمتشددين اإلسـالمين خالل الحرب األهلية 
يف التسعينيات من القرن املايض التي أسفرت 

عن مقتل 200 الف شخص.
وينشـط يف الجزائر مسلحون متحالفون مع 
تنظيم القاعدة ببالد املغرب اإلسالمي والدولة 
اإلسـالمية بشكل أسـايس يف املناطق الجبلية 
بشـمال البالد لكن هجماتهم قلت بعد انتهاء 

الحرب مع املتمردين اإلسالمين عام 2000.
ولم يعط الجيش أي تفاصيل عن العملية ولم 

يكشف عن االنتماءات السياسية للمقاتلن.
وقالـت مصـادر أمنيـة إن الحملـة األمنيـة 
استهدفت أعضاء يف تنظيم جند الخالفة وهي 
حركـة منشـقة عن القاعـدة أعلنـت والءها 
لتنظيـم الدولة اإلسـالمية.ويف أيلـول املايض 
اختطف مسلحو جند الخالفة سائحا فرنسيا 
يف املنطقـة الجبلية رشقـي الجزائر العاصمة 
ثـم قتلـوه مما دفع قـوات األمـن الجزائرية 

لتكثيف العمليات األمنية يف املنطقة.

          امل�ستقبل العراقي / وكاالت

أعلن األمـن العام لألمم املتحدة بان كي مون 
يف بيان أن املنظمة الدولية سـرعى محادثات 
األطـراف  بـن  سياسـية تجـري يف جنيـف 
املتنازعة يف اليمن ابتداء من 28 آيار الجاري.

ووفقـا للبيـان، أعلن بان كي مـون »انطالق 
مشاورات شاملة ابتداء من 28 مايو يف جنيف 
إلعـادة الزخم تجـاه عملية انتقال سـيايس 

يقودها اليمنيون«.
وعلـق وزير الخارجية اليمني رياض ياسـن 
عبد الله عىل اإلعالن قائال إن الحكومة اليمنية 
لم تبلغ باملحادثات ولذلك فهي سـتمتنع عن 

حضورها.
وقال الوزير إن اإلعالن منح مهلة قصرية جدا 
لبدء املحادثات، وإن موعدها يجب أن يؤجل.

ولم يتضح بعـد مـا إذا كان الحوثيون أعلنوا 
مشاركتهم يف تلك املحادثات.

وترفض الحكومة اليمنية إجراء أي محادثات 
يشـارك فيها الحوثيون إذا لـم يلتزموا بقرار 

األمم املتحدة الذي يطالبهم برك السالح.
ويشن تحالف عدد من الدول تقوده السعودية 
غارات يف اليمن منذ 26 آذار بغية إعادة هادي 

لتويل مقاليد الحكم داخل اليمن.
وفـر هادي إىل السـعودية يف أواخر آذار بعدما 
ضيق الحوثيون الخناق عليه يف معقله األخري 

بمدينة عدن الجنوبية.

مديرية تنفيذ الديوانية
رقم االضبارة 2013/477

اعالن
تبيـع مديريـة تنفيـذ الديوانيـة العقـار تسلسـل 
272/176 جديدة الواقع يف الديوانية العائد للمدين 
رافـد حبوري علـوان املحجـوز لقاء طلـب الدائن 
حيـدر خضـري عنـرب البالـغ 24,541,450 دينـار 
فعىل الراغب بالـرشاء مراجعة هذه املديرية خالل 
مدة خمسـة عرش يوما تبدا مـن اليوم التايل للنرش 
مسـتصحبا معه التامينـات القانونيـة عرشة من 
املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية 

وان رسم التسجيل والداللية عىل املشري
املنفذ العدل

املواصفات
1-موقعـه ورقمـه ديوانيـة –جديـدة 272/176 

جديدة
2-جنسه ونوعه االرض مع املشيدات

3-حدوده واوصافه كما مؤرش يف الخارطة
4-مشـتمالته محل كبري يف الطابق االريض – شقة 
يف الطابـق االول – اسـتقبال ومطبـخ ويف الطابـق 

الثاني يحتوي عىل صالة كبرية
5-مساحته 78,8 م2

6-درجة العمران جيدة
7-الشاغل املدين وله رغبة البقاء بعد البيع

8-القيمـة املقـدرة 296.704.000 مئتـي وسـتة 
وتسـعون مليـون وسـبعمائة واربعـة االف ارضا 

وبناء
9-مكان البيع يف مقر مديرية تنفيذ الديوانية

10 سـاعة البيع يف السـاعه الثانيـة عرش ظهرا يف 
اليوم االخري 

يـوم املزايدة يف اليوم االخري من مـدة النرش البالغة 
خمسة عرش يوما

 لجنة تثبيت امللكية
يف الحمزة

قـرار تثبيـت عائديـة عقـار 
مجدد

بناء عىل ثبوت عائدية العقار 
تسلسـل 2040 محلة الحمزة 
الجنس ارض الدار مع بناءها 
تمـام العقار رقم قرار  تثبيت 
اىل  امللكيـة 1/مجـدد/2015 
طالب التسـجيل احمد مريان 
كاظـم بموجـب قـرار تثبيت 
العائدية املؤرخ يف 2015/5/4 
الصادر من هذه الدائرة عليه 
تعلن هذه القرارات وعىل من 
لديـه االعـراض عـىل القرار 
الدعـوى لدى  اقامة  املذكـور 
خـالل  املختصـة  املحكمـة 
ثالثـون يوما من اليـوم التايل 
لنرش هذا االعالن وعند انتهاء 
املـدة وعدم ورود اشـعار من 
املحكمة باقامة الدعوى لديها 
خالل املدة املذكورة سـتبارش 
هذه املحكمة بالتسجيل وفقا 

لقرار تثبيت امللكية 
القايض

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف / بغداد الكرخ االتحادية

محكمة بداءة الكاظمية
اعالن

املدعية حمدية ياسن سنيد
املدعـى عليهم عبد الكريم وعيل وسـعدي وحليمة وعبد الرضا وعبد الرزاق وزكية وعبـد الجبار وكريمة وملكية وطه اوالد وبنات 

ياسن سنيد
االشخاص الثالثة 1-علياء عدنان صالح اصالة عن نفسها وحسب وصايتها عن القارص ابو الحسن محمد طه ياسن 

2-امل كاظم حميدي اصالة عن نفسـها وحسـب وصايتها عن القارصين حسـن وسـاجد وجعفر ومحمد باقر اوالد محمد طه 
ياسن

3-غذية عبد الحسن رزيج اصالة عن نفسها وحسب وصايتها عن القارصين احمد وطه وعيل وحيدر ابناء عبد الكريم ياسن
5-حيدر عبد الجبار ياسن

6-حيدر واحمد وكرار ونادية ورغد وسيناء وهبة وزمن ابناء عبد الجبار محمد عيل 
7- حازم ورفعت وسحر وامنه ابناء طه ياسن

8- فخرية مطري
9-سـعاد خالد خضري اصالة عن نفسـها وحسب وصايتها عن القارصين حسـن وعيل وجعفر وباقر ومريم ونبا وغدير وزينب 

ابناء سعد ياسن
10-مدير رعاية القارصين اضافة لوظيفته

بناء عىل قرار الحكم الصادر بالدعوى 778/ب/ 2014 واملكتسـب الدرجة القطعية تقرر االعالن عن بيع العقار املدرجة اوصافه 
ادنـاه ملـدة ثالثن يوما اعتبارا من ثاني يوم النرش وسـتجري املزايدة يف هذه املحكمة السـاعه الثانية عـرش ظهرا فعىل الراغبن 
بالرشاء الحضور يف الزمان واملكان املعينن مسـتصحبن معهم التامينات القانونية بنسـبة 10% من القيمة املقدرة بصك مصدق 
المر هذه املحكمة من مرصف حكومي اذا كان املزايد من غري الرشكاء اما اذا كان من الرشكاء فيعفى من التامينات بقدر حصته 

يف العقار وتحميل املشري املصاريف واذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية فستجري يف اليوم الذي يليه من الدوام الرسمي 
القايض

االوصاف 1-موقعه ورقمه 39/157 عطيفية محلة 409 ز30 د21
2-جنسه ونوعه ارض الدار مع بنائها مفرز منه مشتمل ملك رصف

3-املساحة 619 م2
4-االوصاف عقار مبني بالطابوق والقوف عكادة لعموم العقار

5-املشـتمالت دار مع مشـتمل الدار تحتوي عىل باب مسـتقل يحمل رقم 21 يتكون من طارمة امامية وحديقة جانبية وطارمة 
مسقفة تؤدي اىل الهول ومنه اىل ممر فيه مطبخ وبداخله غرفة نوم وحمام وتواليت اما الطابق العلوي فيه ثالث  غرف للنوم 

الجزء الثاني من العقار له باب مستقل وبجزئن يفصلهما ممر الجزء االول يحتوي عىل هول ومطبخ وحمام وتواليت وترك خلف 
الدار اما الطابق العلوي فيه غرفتن نوم

امـا الجزء الثاني املشـتمل يحتوي عىل هـول وبداخله غرفة نوم وممر وغرفة للنوم ومطبخ وحمام وتواليت مشـرك وترك خلف 
الدار

6-الشاغلن شاغل الدار ياسن سنيد/
شاغل الدار حليمة ياسن/                                                  جميعهم اليرغبون باالشغال بعد البيع

شاغل الجزء االول املشتمل امل طاهر وزوجته/
الرشيك عبد الكريم ياسن/

7-القيمة املقدرة 1220000000 مليار ومائتان وعرشون مليون دينار فقط

دعوة دائنن
انـي املحامي احمد نارص حسـن املال 
املصفـي لرشكة تـاج الشـام للتجارة 
العامـة املحـدودة . ادعـو كل مـن له 
حـق او ديـن عـىل الرشكـة مراجعتي 
عـىل العنوان التايل – بغـداد – الصليخ 
الجديـد م 332 ز 92 د 38 خـالل مـدة 
عرشة ايـام من تاريـخ النرش وخالف 

ذلك يسقط حق الدائن باملطالبة .
املصفي
املحامي احمد نارص حسن املال

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من السيد )محمد 
شـاكر نصيف( الـذي يطلب فيـه تبديل 
اللقـب من )العتاكـي( اىل )االويس( فمن 
لديـه اعـراض مراجعـة هـذه املديرية 
خالل مدة اقصاها عرشة ايام وبعكسـه 
سـوف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق 
احكام املـادة 21 مـن القانـون االحوال 

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

فقدان
فقد الباج الخاص بدخـول مجمع مدينة 
الطب للسـيارة املرقمة 64046 – عراق – 
بغداد نوع هونداي بأسـم / مهند شـاكر 
محمود والصادر مـن دائرة صحة مدينة 
الطب فمـن يعثر عليه تسـليمه اىل جهة 

االصدار .

فقدان

فقدت مني الهوية الصادرة من الرشكة 

العامة للمواد الغذائية / مجمع مخازن 

العبيـدي تاريخ الصدور 2009 – 2010 

بأسم / منتهى لطيف هندال فمن يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار .

فقدان
فقـدت مني الهويـة الصـادرة من 
وزارة املالية / دائرة عقارات الدولة 
بتاريـخ 10 / 5 / 2015 بأسـم / 
جميل مولود محمد فمن يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار .

فقدان
فقـدت مني الهويـة الصـادرة من 
كلية املنصور الجامعة قسم هندسة 
تقنيات حاسبات مرحلة ثانية بأسم 
/ زهراء عباس عبـد الله فمن يعثر 

عليها تسليمها إىل جهة االصدار .

فقدان
فقدت مني الهوية الصادرة من كلية 
املنصـور الجامعة قسـم الهندسـة 
والربامجيـات مرحلـة ثانية بأسـم 
/ عـيل حيدر محمد عـيل فمن يعثر 

عليها تسليمها إىل جهة االصدار .

فقدان
فقـدت  منـي الكتب مـع التصاريح 
ادنـاه الصادرة من كمـرك الجنوبية 

قسم املنفيست
1- 29542 يف 12/ 11/ 2014 
2- 29543 يف 12/ 11/ 2014 
3- 29544 يف 12/ 11/ 2014 
4- 29545 يف 12/ 11/ 2014 

5- 29546 يف 12/ 11/ 2014 
6- 29547 يف 12/ 11/ 2014 
7- 29548 يف 12/ 11/ 2014 
8- 29549 يف 12/ 11/ 2014 

9- 4660 يف 18/ 2/ 2015 
بأسـم/ رشكـة شـلمربجر الرجـاء 
من يعثـر عليهـا تسـليمها اىل جهة 

االصدار 

اعالن
قدم املدعي جالل عيل اسـماعيل  طلبا 
يروم فيه تبديل اسـم ابنه  من عمر  اىل 
عمـار  فمن لديه اعراض عىل الدعوى 
مراجعـة هـذه املديريـة خـالل مـدة 
اقصاها عرشة ايام وبعكسـه سـوف 
ينظـر بالدعوى وفق احـكام املادة 21 
مـن قانـون االحـوال املدنيـة رقم 65 

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

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من السـيد )زيدان 
شـاطي سـوادي( الذي يطلب فيه تبديل 
اللقب من )الدلفي( اىل )املوىل( فمن لديه 
اعـراض مراجعـة هـذه املديرية خالل 
مدة اقصاها عرشة ايام وبعكسـه سوف 
تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق احكام 
املادة 21 من القانون االحوال املدنية رقم 

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

اعالن
بنـاء عىل الطلب املقدم من السـيد )عمر 
عبـد الرحمن حسـن( الـذي يطلب فيه 
تبديل االسم املجرد من )عمر( اىل )عمار( 
فمن لديه اعراض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها عرشة ايام وبعكسـه 
سـوف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق 
احكام املـادة 21 مـن القانـون االحوال 

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

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من السـيد )عودة 
محيل حسـن( الـذي يطلب فيـه تبديل 
اللقب من )الفراغ( اىل )السـكيني( فمن 
لديـه اعـراض مراجعـة هـذه املديرية 
خالل مدة اقصاها عرشة ايام وبعكسـه 
سـوف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق 
احكام املـادة 21 مـن القانـون االحوال 

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة 

االتحادية
محكمة بداءة الفاو

العدد: 30/ ب/ 2015 
التاريخ: 12/ 5/ 2015 

اعالن
اىل/ املدعـى عليـه/ عدنان احمد 

عبد الحسن
اقـام املدعـي) سـجاد احمد عبد 
البدائيـة  (الدعـوى  الحسـن 
امـام   2015 ب/   /30 بالعـدد 
هـذه املحكمة يطلب فيها ابطال 
تسـجيل العقار املرقم 3086/ 2 
م2 الفاو وملجهولية محل اقامتك 
يف الوقـت الحارض حسـب كتاب 
مركز رشطة الفاو بالعدد 6925 
يف 5/ 5/ 2015 ورشح املجلـس 
البلـدي يف الفـاو بتاريـخ 4/ 5/ 
3015 عليـه تقـرر تبليغك نرشا 
محليتـن  صحيفتـن  بواسـطة 
بوميتـن للحضـور امـام هـذه 
املحكمـة يف موعد املرافعة صباح 
حالـة  ويف   2015  /5  /25 يـوم 
عدم حضورك او ارسال من ينوب 
عنك قانون سوف تجري املرافعة 
غيابيـا وعلنـا وحسـب  بحقـك 

االصول.
القايض

مجلس القضاء االعىل
محكمة بداءة املعقل

العدد: 49/ ب/ 2015 
التاريخ: 3/ 5/ 2015 

اعالن
تبيع محكمة بداءة املعقل باملزايدة العلنية 
العقـار 3/ 2169 م37 ارايض املينـاء وهو 
عبـارة عن دار سـكن مسـاحته 66/ 186 
م2 تقع يف منطقة االبله ويقع عىل شـارع 
فرعـي وهـو مـن دور الرشكـة العاملـة 
ملوانـئ العراقـي ومؤلف من بـاب خارجي 
وسـياج خارجي وثالث غرف نـوم وحمام 
ومرافـق صحـي ومحلن مالصقـن للدار 
مشـيدين عىل الرصيف والدار مشـيدة من 
الطابـوق ومسـقفه بالشـيلمان العـكادة 
ودرجـة عماره قديمة ومشـغولة من قبل 
املدعـى عليه وافـراد عائلته والـذي يرغب 
بالبقـاء بالعقـار بصفـة مسـتأجر فمـن 
لـه الرغبـة بالـرشاء الحضور امـام هذه 
املحكمـة الكائن يف قـرص القضاء االعىل يف 
تمام السـاعة 12 مـن ظهر اليـوم االثنن 
التايل للنرش هذا االعالن مستصحبن معهم 
البالغـة 10 % مـن  القانونيـة  التأمينـات 
قيمـة العقار البالغة )مائتان وسـته عرش 
مليون وستمائة وستون الف دينار( وبصك 

مصدق.
القايض

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة اسئتناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد: 795/ ب/ 2012 

التاريخ: 7/ 4/ 2015 
اعالن

املدعية/ تغريد زكي وطبان
املدعى عليهم/ 1- سهام عبد الله امللك

2- احمد اسعد
3- احسـان وعيل وعدنان ورغدان وجيهان 

وزينة وحنان ابناء زكي وطبان
تبيع محكمة بداءة البرصة العقار تسلسـل 
68/ 8 الكـزارة مسـاحته 571,32 م2 يقع 
يف منطقـة الكزارة عـىل رشاع فرعي مبلط 
بالقـرب مـن مديريـة زراعة البـرصة وهو 
عبـارة عن عرصـة خالية. فمن لـه الرغبة 
بالـرشاء مراجعـة هـذه املحكمـة ودفـع 
مـن   %  10 بنسـبة  القانونيـة  التأمينـات 
القيمـة املقـدرة للعقـار والبالغة سـتمائة 
وخمسـمائة  مليـون  وثمانـون  وخمسـة 
واربعـة وثمانون الف دينـار وبصك مصدق 
من مـرصف حكومـي المر هـذه املحكمة 
وسـتجري املزايـدة السـاعة الثانيـة عرش 
مـن ظهر اليوم الخامس عـرش التايل للنرش 

واجور املناداة عىل املشري.
القايض

مجلس القضاء االعىل
اسـتئناف  محكمـة  رئاسـة 

البرصة االتحادية
محكمة بداءة الفاو

العدد: 33/ ب/ 2015 
التاريخ: 12/ 5/ 2015 

اعالن
اىل/ املدعى عليه/ عبد السالم 

سلمان محمد
اقـام املدعـي) كريم سـلطان 
احمد (الدعوى البدائية بالعدد 
هـذه  امـام   2015 ب/   /33
املحكمـة يطلب فيهـا تمليكه 
العقـار املرقـم 248 م6 الفاو 
وملجهوليـة محـل اقامتـك يف 
الوقـت الحارض حسـب كتاب 
بالعدد  الفـاو  مركـز رشطـة 
6924 يف 5/ 5/ ورشح املجلس 
البلدي يف الفاو بتاريخ 4/ 5/ 
2015 عليه تقرر تبليغك نرشا 
بواسـطة صحيفتن محليتن 
يوميتـن للحضـور امام هذه 
املرافعـة  موعـد  يف  املحكمـة 
صباح يوم 25/ 5/ 2015 ويف 
حالة عدم حضورك او ارسـال 
من ينـوب عنك قانون سـوف 
تجـري املرافعة بحقـك غيابيا 

وعلنا حسب االصول.
القايض

مجلس القضاء االعىل
البـرصة  اسـتئناف  محكمـة  رئاسـة 

االتحادية
محكمة بداءة البرصة

العدد: 548/ ب/ 2015 
التاريخ: 11/ 5/ 2015 

اعالن
اىل املدعى عليه/ رائد عيل باهض – املدير 
املفـوض لرشكة خـريات الرائـد للتجارة 

واملقاوالت العامة – اضافة لوظيفته
اقـام املدعـي )حسـني شـيال كطامي( 
ب/   /548 املرقمـة  البدائيـة  الدعـوى 
2015 ضـدك والـذي يطلب فيهـا الحكم 
بتأديتك مبلغ الصك البالغ واحد وثالثون 
مليـون دينـار وذلك عن تحريـرك الصك 
املرقـم 0000123 يف 17/ 10/ 2013 اىل 
املدعى واملحسـوب عىل مـرصف االتحاد 
العراقي، ولتعـذر تبليغك ملجهولية محل 
اقامتـك حسـب رشح املبلـغ القضائي، 
عليـه تقـرر تبليغـك اعالنـا بصحيفتن 
محليتـن يوميتن بالحضـور امام هذه 
املحكمة صباح يوم املرافعة املوافق 26/ 
5/ 2015 وعند عدم حضورك او ارسـال 
مـن ينوب عنك قانون سـتجري املرافعة 

بحقك غيابيا وفق االصول.
القايض ليث جرب حمزة

رقم اإلخطار   350 / 2015
إعالن

الداخـيل  األمـن  قـوى  محكمـة   / مـن 
الخامسة بالبرصة

عـودة  )الرشطـي  الهـارب  املتهـم   / إىل 
حمزة عباس( املنسوب إىل مديرية رشطة 
محافظـة البـرصة ملـا كنت متهمـا وفق 
املادة/ 5 من ق.ع.د رقم 14 لسـنة 2008 
لغيابـك عن مقر عملك مـن تاريخ 3/ 4/ 

. 2013
وبمـا إن محـل اختفائك مجهـول اقتىض 
تبليغك بهـذا اإلعالن عـىل إن تحرض أمام 
محكمـة قـوى األمـن الداخـيل للمنطقة 
الخامسـة بالبـرصة خـالل مـدة ثالثون 
يومـا مـن تاريـخ تعليـق هـذا اإلعالن يف 
محل إقامتك وتجيـب عن التهمة املوجهة 
ضـدك وعند عـدم حضورك سـوف تجري 
محاكمتك غيابيا وتحجـز أموالك املنقولة 
والغـري املنقولـة ويطلـب مـن املوظفـن 
العمومين إلقاء القبض عليك أينما وجدت 
وتسليمك اىل اقرب سلطة حكومية وإلزام 
األهليـن الذيـن يعلمون بمحـل اختفائك 
بإخبار الجهات املختصة اسـتنادا  للمادة 
69 / أوال وثانيـا وثالثـا ورابعا من قانون 
أصـول املحاكمـات الجزائية لقـوى األمن 

الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

غلق اكتتاب
بالنظـر الكتمـال االكتتـاب بكامل االسـهم 
 )15000000000( والبالغـة  املطروحـة 
خمسـة عرش مليار دينار لرشكتكم )رشكة 
املهـج للتحويل املـايل – مسـاهمة خاصة ( 
تم غلق االكتتاب نهاية الدوام الرسـمي ليوم 
الثالثاء املصادف 2015/5/19 لدى مرصف 
الرشق االوسـط – الفـرع الرئييس ومرصف 
اربيـل – فـرع بغـداد , علمـا ان تاريـخ بدء 

االكتتاب كان يوم  2015/4/20 0
مرصف الرشق االوسط – الفرع الرئييس

مرصف اربيل – فرع بغداد
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الكهرباء: جتهيز بغداد سيكون أقل من 18 ساعة واجلنوب 20 ساعة
   بغداد/المستقبل العراقي

أصدرت محكمة جنايات الرصافة، حكما بالس�جن 15 عاما 
بح�ق مدان قام بس�رقة أدوية مهدئة ومبال�غ مالية من إحدى 

الصيدليات في بغداد.
وقالت الس�لطة القضائية في بيان صحفي، إن “المتهم قام 
بكس�ر باب إحدى الصيدليات ليال وسرق مبالغ مالية مع أدوية 

مهدئة”.
وأضاف�ت أن “كش�ف الدالل�ة واألدلة المتوف�رة واعترافات 
المتهم كافية لتجريم المتهم وإدانته”، مش�يرة إلى أن “ قاضي 
محكمة جنايات الرصافة حكم المتهم بالس�جن 15 عاما قابال 

للتمييز وفق المادة 443 خامسا من قانون العقوبات”.

   بغداد/المستقبل العراقي

أطلق�ت أمانة بغداد، امس  االربع�اء، حملة مكثفة 
لزيادة المساحات الخضر وزراعة األشجار في الشوارع 

والساحات العامة ضمن قاطع بلدية المنصور”.
وذك�رت مديرية العالق�ات واإلع�الم إن “ مالكات 
دائ�رة بلدية المنصور باش�رت  حملة مكثف�ة لزيادة 

المس����احات 
لخض�������ر  ا
المزروع�����ة 
تزامن�اً م����ع 
س�����م  ل�مو ا
ال�ذي  الزراع�ي 
أمان�ة  أطلقت�ه 
بغ�داد ف�����ي 
عم�وم مناط�ق 
العاصم�ة بغداد 

.“
وأضاف�ت إن 

“ دائ�رة بلدية المنصور نفذت أعمال زراعة وتش�جير 
الحديقة المثلثة عند تقاطع العمل الشعبي في منطقة 
العامرية والشريط المحاذي لشارع الشيخ ضاري في 
جهة العامرية إلى جانب مناطق وش�وارع وس�احات 
اخر جرى زراعتهاط .وأش�ارت إلى أن “ هذه الحمالت 
ترم�ي إلى زي�ادة جمالية العاصمة وتحس�ين واقعها 
البيئي إلى جانب خلق أماك�ن لراحة العوائل البغدادية 
بع�د أن تم تجهي�ز الحدائ�ق والمتنزه�ات بالخدمات 

الضرورية وألعاب األطفال.

جنايات الرصافة تقيض بالسجن 
15 عامًا لسارق أدوية

امانة بغداد تطلق محلة مكثفة للتشجري 
يف الشوارع والساحات العامة

   بغداد/المستقبل العراقي

أق�رت وزارة الكهرب�اء ، ام�س 
األربعاء، بع�دم قدرتها على تجهيز 
بغداد ب�18 س�اعة يومياً، في حين 
الجنوبي�ة  المحافظ�ات  س�تجهز 
بعش�رين س�اعة يومياً، وفي حين 
ع�زت ذل�ك لوج�ود مش�اكل ف�ي 
الناقل�ة وعدم تس�لمها  الخط�وط 
موازنتها منذ س�نة ونصف السنة، 
المحافظات بعدم  اتهمت مجال�س 
التعاون معها في تنفيذ مشاريعها.

وق�ال المتحدث باس�م الوزارة، 
“ال�وزارة  المدرس�إن  مصع�ب 
تواجه تحديات كثي�رة منها فقدان 
المنظوم�ة الكهربائي�ة أكث�ر م�ن 

أربع�ة آالف و800 مي�كا واط من�ذ 
س�يطرة  بع�د  الماض�ي،  الصي�ف 
تنظيم داعش على أربع محافظات، 
الناقل�ة،  الخط�وط  واس�تهداف 
وتوق�ف المش�اريع الت�ي كان من 
المؤمل أن تدخ�ل الخدمة”، متهماً 
“مجالس المحافظات بعدم إس�ناد 

الوزارة بتنفيذ مشاريعها”.
وأض�اف الم�درس، أن “العدي�د 
من محطات التوليد الجديدة دخلت 
الخدم�ة لكن ال�وزارة تجد صعوبة 
بنقل إنتاجها بسبب مرور الخطوط 
عب�ر أراض زراعي�ة”، مش�يراً إلى 
أن “أصحاب تل�ك األراضي يمنعون 
مالكات ال�وزارة من م�د الخطوط 

على الرغم من تعويضهم”.

وأوضح المتحدث باس�م وزارة 
الكهرباء، أن “مجالس المحافظات 
الت�ي تته�م ال�وزارة بالتقصي�ر لم 
تتع�اون معها”، ع�اداً أن ذلك “أخر 
نصب خطوط النقل س�نتين وربما 

ثالث”.
“س�اعات  أن  الم�درس،  وأك�د 
التجهيز ف�ي المحافظات الجنوبية 
ق�د تص�ل إلى أكث�ر من 20 س�اعة 
يومياً”، مقراً أن “الوزارة لن تتمكن 
من إيص�ال التجهيز ف�ي العاصمة 

بغداد إلى 18 ساعة يومياً”.
واعترف المتحدث، ب�”عدم قدرة 
الوزارة على إيص�ال أكثر من ثالثة 
آالف و500 ميكا واط للعاصمة على 
الرغم من حاجتها ألكثر من خمسة 

آالف و500 مي�كا واط”، عازياً ذلك 
إلى “وج�ود نقص في خطوط نقل 
المش�اريع  الطاق�ة بس�بب توقف 

وتأخر الموازنة العامة”.
“ال�وزارة  أن  الم�درس،  وذك�ر 
تعم�ل ب�دون موازن�ة من�ذ نهاي�ة 
ع�ام 2013، ولم تتس�لم ديناراً من 

موازنتها االستثمارية”.
وأعل�ن المتح�دث باس�م وزارة 
وح�دات  “دخ�ول  ع�ن  الكهرب�اء، 
توليدي�ة جديدة للخدم�ة في األيام 
القليل�ة المقبل�ة”، معرب�اً عن أمله 
ب�أن “تص�ل الطاق�ة المنتج�ة في 
حزي�ران المقبل ألكث�ر من 13 الف 
مي�كا واط بنحو يس�هم ف�ي زيادة 

التجهيز”.

ودع�ا الم�درس، المواطنين إلى 
“ترشيد استالك الطاقة الكهربائية 
لتتمكن الوزارة من زيادة س�اعات 

التجهيز”.
وكانت لجنة الطاقة في مجلس 
محافظة بغ�داد قد كش�فت، امس 
االول الثالث�اء، ع�ن عق�د اجتم�اع 
الكهرب�اء  وزارت�ي  م�ع  ط�ارئ 
والنف�ط  خ�الل األس�بوع المقبل، 
لمناقش�ة س�اعات تزويد المواطن 
وأصح�اب  بالكهرب�اء  البغ�دادي 
المولدات بالوقود، وفي حين أكدت 
ان مجل�س المحافظ�ة ه�و جه�ة 
تنسيقية تشريعية، عدت أن وزارتي 
الكهرباء والنفط هما المسؤولتان 

عن تجهيز الكهرباء والوقود.

   بغداد/المستقبل العراقي 

وضع وزير االعمار واالس�كان ط�ارق الخيكاني 
,امس األربعاء، حجر األساس لمشروع مجمع سكني 
ف�ي قضاء عفك، ش�رق الديواني�ة، بقيم�ة 42 مليار 

دينار.
وق�ال الخيكاني في مؤتمر صحف�ي، ان “الوزارة 
باشرت ببناء المجمع السكني بكلفة 42 مليار دينار، 
وبواق�ع 395 وحدة س�كنية، وضمن خطتها للقضاء 

على أزمة السكن في المحافظة”.
واوضح ان “ش�ركة الفاو التابعة للوزارة أنجزت 
بناي�ة دائ�رة حقوق اإلنس�ان ف�ي الديواني�ة، بكلفة 
900 ملي�ار دين�ار وبإش�راف دائ�رة المباني وضمن 

المواصفات العالمية الحديثة”.

   بابل/المستقبل العراقي

اك�د مجل�س محافظ�ة بابل، ام�س االربع�اء، ان 
الدوائ�ر الحكومية يمكن لها االس�تفادة من منتجات 
وزارة الصناع�ة المختلف�ة الت�ي تمتل�ك امكاني�ات 
كبيرة في التصنيع، مش�يرا الى انه الزم جميع دوائر 
المحافظة بالتعامل مع ش�ركات الوزارة عبر ش�راء 

منتوجاتها.
وقال عضو المجلس حس�ن كمونة ، ان “شركات 
وزارة الصناع�ة تمتل�ك امكانيات كبي�رة في تصنيع 
المنتوجات المختلفة من اقمش�ة وتجميع س�يارات 
من مناشئ كورية وفرنسية ومواد كيميائية واجهزة 
حديث�ة زراعي�ة واليات زراعية من ج�رارات”، مبينة 
ان “الدوائ�ر الحكومية يمكن لها االس�تفادة من تلك 

المنتجات في تغطية حاجتها من المواد المذكورة”.
واضاف كمونة أن “مجلس المحافظة الزم جميع 
الدوائ�ر الحكومي�ة للتعام�ل مع منتجات الش�ركات 
التابعة ل�وزارة الصناع�ة ضمن مش�اريعها واعمال 
البن�ى التحتية لتحقي�ق الكثير من ضمان�ات الجودة 
والمس�اهمة ف�ي دعم المنت�وج المحل�ي”، الفتا الى 
والميكانيكي�ة  والس�يارات  النس�يج  “ش�ركات  ان 
والكيمياوية هي من الش�ركات الرصين�ة التي تعمل 
ضم�ن نظ�ام التموي�ل الذات�ي وتحت�اج ال�ى المزيد 
م�ن الدعم لتحقي�ق واردات لتطوي�ر مفاصل االنتاج 
وتغطية اجور العاملين فيها”.يذكر ان وزير الصناعة 
والمع�ادن نصي�ر العيس�اوي اك�د خ�الل زيارته الى 
محافظ�ة باب�ل ف�ي )9 نيس�ان 2015( ان ال�وزارة 
وضعت خططا كاملة وش�املة في تحس�ين مستوى 
االنت�اج ونوعيته وتنظيم العملية االنتاجية بما يخدم 

العملية الصناعية ويضمن حقوق منتسبي الوزارة.

االعامر تضع حجر األساس ملجمع سكني 
يف الديوانية بقيمة 42 مليار دينار

بابل تلزم دوائرها برشاء منتجات 
رشكات الصناعة

حمافظ بغداد يدعو الوزارات للتعاون من اجل القضاء عىل امللوثات

دياىل تنجز شبكة ماء جديدة يف املقدادية استعدادًا للصيف

    ذي قار/المستقبل العراقي

أعلنت اللجنة المالية واالقتصادية 
ف�ي مجلس محافظ�ة ذي قار، امس 
األربعاء، عن رفضها ق�رارات وزارة 
التج�ارة فيما يتعل�ق بإقالة أو تعيين 
م�دراء الدوائ�ر التابعة له�ا من دون 
الرج�وع للمجل�س، عازي�ة الس�بب 
ال�ى أن تل�ك اإلج�راءات أربكت عمل 

دوائرها.
وقال رئيس اللجنة رشيد السراي 
، إن “وزارة التج�ارة اتخ�ذت مؤخرا 
ق�رارات وخط�وات منف�ردة بإقال�ة 
له�ا  تابع�ة  دوائ�ر  وتعيي�ن م�دراء 
م�ن دون عل�م الحكوم�ة المحلية أو 
استشارتها”، مبينا أن “الوزارة قامت 
مؤخرا بتغيير مدراء سايلوا الناصرية 
والرفاعي بش�كل مفاجئ ومن دون 
ف�إن  وبالتال�ي  األس�باب،  معرف�ة 

المجلس يعترض على تلك القرارات”.
“التغيي�رات  أن  الس�راي،  وأض�اف 
األخي�رة التي أجرته�ا وزارة التجارة 
جاءت في وقت غير مناسب وأربكت 
في عمل تلك الدوائر الس�يما في ظل 
اس�تمرار عملي�ة تس�ويق محصول 
الحنطة”، مشيرا الى أن “هذا اإلجراء 
مؤش�ر على س�وء إدارات ال�وزارات 
لفروعه�ا واتخاذه�ا ق�رارات كيفية 
ال تنطل�ق من واق�ع العمل”.يذكر ان 
قانون التعديل الثاني لقانون مجالس 
المحافظ�ات غي�ر المنتظم�ة بإقليم 
رق�م 21 لس�نة 2008، يتضمن فقرة 
تن�ص عل�ى موافقة تعيي�ن أصحاب 
المحافظ�ة  ف�ي  العلي�ا  المناص�ب 
أعض�اء  لع�دد  المطلق�ة  باألغلبي�ة 
المجل�س، بع�د أن يتم ترش�يح ثالثة 
أش�خاص م�ن قب�ل المحافظة خالل 

مدة شهر من تاريخ ترشيحهم.

جملس ذي قار: نرفض قرارات التجارة 
بإعفاء أو تعيني مدراء الدوائر     البصرة/المستقبل العراقي

أعلن�ت الحكوم�ة المحلية ف�ي البصرة، 
ام�س األربع�اء، حصوله�ا عل�ى 250 مليار 
م�ن وزارة المالي�ة، وفيم�ا بين�ت ان المبلغ 
ه�و االول الذي تحصل علي�ه المحافظة من 
الحكومة اإلتحادية خالل العام الحالي، اكدت 
انه سيمول عشرات المش�اريع التي أصابها 
الشلل بس�بب حالة التقشف.وقال المحافظ 
ماجد مهدي النصراوي ، إن “رئاسة الوزراء 
أبلغتنا من خالل إتصال هاتفي بتحويل وزارة 
المالية 250 مليار دينار بشكل استثنائي الى 
حس�اب المحافظ�ة التي تعان�ي من ظروف 
مالي�ة حرج�ة للغاي�ة”، مبين�اً أن “المبل�غ 
سوف ينفق على تمويل الكثير من المشاريع 
المس�تمرة التي هي قي�د التنفيذ وتوقفت أو 
على وش�ك التوقف”.ولفت المحافظ الى أن 
“الحكوم�ة المحلي�ة لم تحصل على أبس�ط 
حقوقه�ا المالي�ة، بحي�ث ل�م تحص�ل على 
موازنة خ�الل العام الس�ابق، كما لم تحصل 
لغاي�ة اآلن عل�ى اس�تحقاقاتها المالي�ة عن 
موازنة العام الحالي”، مضيفاً أن “الحكومة 

المحلي�ة ل�ن يهدأ لها بال قب�ل أن تتمكن من 
إدراج مش�اريع جدي�دة، إذ ل�م توافق وزارة 
التخطيط بعد، على إدراج مشاريع جديدة من 
خطة مش�اريع العام الحالي، وهو أمر مقلق 
وخطير”.وأش�ار المحافظ ال�ى أن “البصرة 
ماضية باتجاه تفعيل االس�تثمار والتفاوض 
م�ع مؤسس�ات بمصرفي�ة دولية م�ن أجل 
الحص�ول على قروض منها بضمانات بنكية 
م�ن الحكوم�ة اإلتحادي�ة باعتب�ار األخيرة 
مدين�ة للمحافظ�ة بأكث�ر م�ن 12 ترلي�ون 
دينار”، معتبراً أن “الحكومة االتحادية أبدت 

موافقها على تلك التحركات بشكل مسبق”.
يذك�ر أن محافظ�ة البصرة الت�ي تعد مركز 
صناع�ة النفط ف�ي العراق ومن أه�م المدن 
النفطي�ة ف�ي العال�م لم تش�هد خ�الل العام 
السابق 2014 تنفيذ مشاريع جديدة لتطوير 
البني�ة التحتية وتحس�ين الخدم�ات العامة 
لعدم تخصيص أموال له�ا، كما أن الحكومة 
المحلي�ة لم تتمك�ن حتى اآلن م�ن تنفيذ أي 
مش�روع من خطة مشاريع عام 2015 لعدم 
موافقة وزارة التخطيط على إدراج مشاريع 

جديدة لعدم توفر تخصيصات مالية.

املالية ترصف مبلغ 250 مليار دينار اىل البرصة

     بغداد/المستقبل العراقي 

ش�دد محافظ بغ�داد علي محس�ن 
التميمي عل�ى ضرورة تعاون الوزارات 
االتحادية والمؤسسات الحكومية ذات 
العالقة للقضاء عل�ى الملوثات البيئية 

والحد من انتشار االمراض الوبائية.
ترأس�ه  خ�الل  التميم�ي  وق�ال 
االجتماع ال�دوري للمجل�س البيئي ان 
“ ه�ذا االجتماع يعق�د دوريا اذ تضمن 

مناقش�ة ع�دد م�ن المح�اور ش�ملت 
المش�اكل الصحية والبيئية التي يعاني 

منها النازحين”.
واكد التميمي بان “ المجلس ناقش 
الوض�ع البيئ�ي لمجمع�ات النازحي�ن  
ال�ى جان�ب تأخ�ر المش�اريع الخاصة 
الثقيل�ة  المي�اه  معالج�ة  بمحط�ات 
والمنف�ذة من قب�ل امانة بغ�داد االمر 
الذي يضطرها برمي كميات كبيرة من 
المي�اه الثقيلة في نهر دجل�ة مما ادى 

الى انتشار الملوثات البيئية واالمراض 
الوبائية ، مش�ددا عل�ى ضرورة تعاون 
ال�وزارات ذات العالق�ة للقض�اء عل�ى 
الملوثات والحد م�ن االمراض الوبائية 

.“
واضاف التميمي “ تضمن االجتماع 
ايض�ا التط�رق لموض�وع االس�تثمار 
ش�ركات  م�ع  التعاق�د  وامكاني�ة 
اس�تثمارية لتتكفل بالي�ة تدوير وفرز 
النفاي�ات وكذلك االس�تفادة من المياه 

الطاق�ة  انت�اج  عملي�ة  ف�ي  الثقيل�ة 
الكهربائية وكذلك لالستفادة من المواد 
العضوية كأس�مدة زراعية ، فضال عن 
مناقش�ة موضوع القضاء على انتشار 
االمراض االنتقالية والوبائية المنتشرة 
عن طريق الحش�رات والقوارض حيث 
يأت�ي مكافحته�ا عن طريق اس�تخدام 
الطائ�رات المروحي�ة ب�رش المبيدات 
الكيميائي�ة وكذل�ك التط�رق مناقش�ة 
مش�كلة الج�زر العش�وائي والتعاطي 

معها حس�ب الضواب�ط والقوانين من 
خ�الل ان�ذار المتجاوزي�ن ال�ى جانب 
التط�رق لموض�وع انتش�ار الك�ور او 
االفران التي يعتمدها البعض في صهر 
المعادن وكذل�ك موضوع المعامل غير 
النظامية وتأثيره�ا على التلوث البيئي 
، فض�ال عن التطرق لموض�وع النواقل 
لالمراض ومرض الش�مانيات وكيفية 
معالجة هذه المش�كلة م�ن قبل وزارة 

الصحة “.

     ديالى/المستقبل العراقي 

أعلن�ت مديرية م�اء محافظة ديالى، 
إنج�از ش�بكة مائي�ة جديدة ف�ي قضاء 
بعقوب�ة،  ش�رق  ش�مالي  المقدادي�ة، 
ضم�ن ميزاني�ة المديرية للع�ام الحالي 
ال�ى  المواطني�ن  دع�ت  وفيم�ا   ،2015
“ع�دم التج�اوز عل�ى الخط�وط الناقلة 
لتجنب هدر وتلوث المياه”، أكدت تنفيذ 
مشاريع اخرى سيتم انجازها قبل حلول 

موسم الصيف المقبل.
وقال مدير ماء ديالى مرتضى جاسم 
حم�ود إن “الف�رق الهندس�ية والفني�ة 
التابع�ة لمركز ماء المقدادي�ة،) 38 كم 
ش�مالي ش�رق بعقوب�ة(، أنج�زت م�د 
ش�بكة ماء قرية الجعار وذلك استعدادا 
لفص�ل الصي�ف المقب�ل وتأمي�ن الماء 
الصال�ح للش�رب لتل�ك المنطقة”.ودعا 
حم�ود المواطنين ال�ى “ع�دم التجاوز 
على الخطوط الناقلة والشبكات المائية 

لتجنب حدوث أي هدر أو تلوث في الماء 
الصالح للش�رب خدم�ة للصالح العام”، 
مشيدا ب� “دور فرق الصيانة في أقضية 
ونواح�ي المحافظة من خالل س�عيهم 
الج�اد والمس�تمر ف�ي إعم�ال صيان�ة 
الخطوط الناقلة والشبكات المائية وإلغاء 
االش�تراكات غي�ر االصولي�ة وتصلي�ح 
التكس�رات الحاصلة بس�بب التجاوزات 
غي�ر القانوني�ة عليها”.وأش�ار حم�ود 
الى ان�ه “وضمن االس�تعدادات الجارية 

لمواجه�ة فص�ل الصيف المقبل س�يتم 
نص�ب مضخة س�حب جديدة لمش�روع 
ماء الس�ندية في قضاء الخالص، وعمل 
ربطة تغذي�ة جديدة لخطوط الس�حب، 
اضافة الى نصب مضخات سحب جديدة 
عدد )2( لمشروع ماء الخالص الجديد ) 
زنبور (”، الفتا الى ان “الغرض منها هو 
تعزيز الطاقة االنتاجية وتحسين نوعية 
مياه الش�رب لتل�ك المنطق�ة في قضاء 
الخال�ص”.وكان وزير الم�وارد المائية 

محس�ن الش�مري أعلن ، في 18 كانون 
الثاني 2015، س�عي وزارته لبناء سدود 
ف�ي محافظة ديال�ى لس�د حاجتها من 
مياه الس�قي والري، وفيم�ا بّين أن هذه 
المشاريع مرتبطة بالموازنة مع وجود 
35 ملي�ون دوالر م�ن حص�ة محافظة 
ديالى لمشاريع البنى التحتية عبر الدفع 
اآلج�ل، طال�ب الحكومتي�ن والمركزية 
بمن�ع المتجاوزي�ن على المي�اه وإعادة 

ديالى لسابق عهدها في الزراعة.
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املعركة العراقية مع االرهاب ليست باألمر الجديد 
وإنما هي معرك�ة متواصله منذ بداية التغيري يف 
العراق يف 9 نيس�ان 2003 وحتى يومنا هذا، وإذا 
كان االرهاب يف بداية التغيري تقف وراءه مجاميع 
او منظم�ات يف الداخ�ل والخ�ارج ت�ررت من 
عملية التغيري الديمقراطي فانه منذ مطلع العام 
2004، اخذت بعض الدول االقليمية تسند وتدعم 
ه�ذه املجامي�ع االرهابية بغية افش�ال العملية 
السياس�ية، حيث ت�م الزج بتنظيم�ات القاعدة 
االرهابية لتك�ون الذراع الضارب ل�كل املجاميع 
والفصائل املسلحة التي فتكت بالشعب العراقي 

ع�ر التفج�ريات بالس�يارات املفخخ�ة والكاتم 
والتصفيات املتنوعة، لكن تلك التجربة املريرة يف 
تاري�خ العراق الحديث ت�م القضاء عليها بوحدة 

وتماسك ووعي مكونات الشعب العراقي.
لق�د أراد االره�اب أن ينف�ذ م�ن جدي�د يف داخل 
النس�يج االجتماع�ي ويحق�ق ل�ه موط�ئ قدم 
الس�يما يف االش�هر االوىل من الع�ام املايض، وقد 
قام باس�تالب عدد من املدن العراقية بمس�اعدة 
خارجي�ة وتمهي�دات داخلية ش�اركت يف عملية 
اس�قاط تلك امل�دن وج�ر الع�راق وحكومته اىل 
معركة رشسة مع عدو ارهابي وحواضن ال تعي 

خطورة هذه العصابات االجرامية وانقالبها عىل 
الحواضن م�ن خالل عمليات االع�دام الجماعي 
للعديد من العراقيني العزل.والعراق اليوم بأمس 
الحاج�ة اىل ان يقف موقف�ا موحدا ضد االرهاب 
الدويل الذي يروم تفتيت العراق ارضا وشعبا وان 
تكون هناك كلمة عراقي�ة وطنية موحدة بعيدة 

عن املطامع الشخصية والفئوية والحزبية وبعيدا 
عن لغ�ة الوعيد واالبتزاز والتصي�د يف املاء العكر 
من قبل هذا املكون اوذاك، اذ إن هذه السلوكيات 
التي كانت س�ائدة يف العملية السياسية وشكلت 
اس�س العمل يف النظام السيايس العراقي الجديد 
ل�م تع�د ذات ج�دوى يف املرحلة التي يق�ود فيها 

الع�راق اك�ر مواجه�ة يف التاري�خ الحديث مع 
االرهاب الدويل، وان وضع العيص يف عجلة التحرك 
الحكومي والعودة اىل اسلوب االتهامات السابقة 
للحكوم�ة او للمؤسس�ات االمنية والعس�كرية 
يف الدول�ة العراقية والتش�كيك بوطني�ة وفدائية 
منتس�بيها ام�ر ال يص�ب يف مصلح�ة العملي�ة 
السياس�ية ونجاحه�ا وإنم�ا يص�ب يف مصلحة 
اعداء العراق من العصابات االرهابية والداعمني 
لتل�ك العصاب�ات يف الخ�ارج وان اي انهي�ار يف 
مفص�ل م�ن مفاص�ل الحكوم�ة الحيوي�ة إنما 
ي�ؤدي اىل انهيار الجميع ولن ينجو منه حتى من 

تعاون او ساند يف الكلمة او الفعل تلك العصابات 
املجرم�ة.ان التعبئة ضد االرهاب ل�م تعد مجرد 
خطابات استنكار او رفض وإنما ال بد ان ترتجم 
اىل س�لوك يومي ل�دى رشائح املجتم�ع العراقي 
كافة يف مواجهة كل تلك املخططات الدنيئة التي 
تري�د النيل من وحدة الش�عب العراق�ي يف اثارة 
الفتن�ة الطائفية التي هي ورقة م�ن اوراق تلك 
العصابات االجرامي�ة مثلما اريد لها ان تكون يف 
اح�داث االعظمية مؤخرا والتي اس�قطت بوعي 
املواطن�ني والقوات االمنية من خ�الل اخماد نار 

الفتنة.

حممد جبري

التعبئة ضد اإلرهاب

يب�دو أن ام�ريكا لن تح�ارب يف منطقة الرشق األوس�ط مرة أخرى بش�كل 
مبارش، لكنها س�تجد من يفتح نيابة عنها حروبا برعايتها، وتحت رقابتها 

اللوجستية، وبدعم مدفوع الثمن طبعا.
هذه الحروب املؤجرة تفتح جبهاته�ا دول وجماعات إقليمية لها أجنداتها 
وحس�اباتها، ولها أوهامها يف الس�يطرة عىل ما يس�مى بالدور املحوري يف 
املنطقة، وبتوجيه مبارش من املؤسس�ة العس�كرية واملخابراتية األمريكية، 
وعىل وفق س�ياق )عقود الخدمة( لتنفيذ مآرب يف الرقابة والس�يطرة، وهو 
ما يعني إبقاء أسواق الس�الح األمريكية مفتوحة لقبائل )داحس والغراء( 
امللتاثة بعقدة الثأر وُعصاب الهيمنة، إذ تس�تهلك هذه القبائل الدولتية من 

السالح اكثر مما تستهلكه من سندويشات الهمركر االمريكي أيضا.
م�ا يحدث يف اليمن ويف س�وريا والع�راق وليبيا وحتى يف لبن�ان يؤكد فكرة 
هذه الحروب املؤجرة، وطبيعة الجغرافيا السياس�ية واألمنية التي تتشكل 
مالمحها يف املنطقة وحدود مرجعياتها، والتي س�تضع السياسة األمريكية 
أم�ام رهانات مواجه�ة تداعياتها، تلك الت�ي تعني حماية األم�ن اإلقليمي 
إلرسائيل إزاء تهديدات محتملة من جانب، وحماية ممرات النفط واملصالح 
األمريكي�ة من جان�ب آخر، لك�ن الوقائع الت�ي تحدث ع�ىل األرض تعكس 

معطيات أكثر خطورة.
 إذ تكش�ف عن قلق أمريكي حقيقي من خروج األمر عن الس�يطرة، مثلما 
تكشف عن تردد أمريكي واضح يف ترسيم خطوات حقيقية وعملياتية لألمن 
اإلقليمي ويف تكريس مظاهر للس�لم األهيل فيها، فضال عن عجزها يف الحّد 

من تضخم ظواهر الجماعات اإلرهابية من دواعش وغريهم.
الدور األمريكي السيايس يف املنطقة محسوب بخطوات ما يؤدي اىل الخنادق، 
وبطبيعة القوى التي تخدم حسابات هذه الخنادق، فالحدث اليمني – مثال 
-  يكش�ف عن عري السياس�ات االمريكية أمام مصالحها مع دول الخليج 

التي تشن عدوانا سافرا ومناقضا لكل قوانني الرشعية الدولية وقيم املجتمع 
الدويل، وأمام حساسيتها إزاء دور إيراني مفرتض يف  املنطقة. 

م�ا يحدث يعني ارتباك الدور االمريكي يف ف�رض نظرية القوة عىل الجميع، 
ومن�ع أي خ�رق حقيقي لألمن اإلقليم�ي. ولعله، وضمن حس�ابات ضيقة 
يؤكد هوية الخندق االمني األمريكي وتمرتس�اته، تلك التي تقوم عىل أساس 
تطوي�ق إي�ران امنيا، وقطع الطريق عىل أي امتداد له�ا يف مناطق دول باب 

املندب.
ال يمكن تفسري الحروب اإلقليمية إالّ عىل وفق جردة حساب الحقل والبيدر، 
والذي يعني تحويل املنطقة اىل س�وق للس�لع القاتلة، وإىل ما يشبه األرض 
املحروقة، واىل أس�واق مفتوحة لكل أنواع االستهالك العسكري، والخدمات 
التكميلية التي س�تقايض بها الرشكات االمريكي�ة دوال عاجزة عن حماية 
نفس�ها، مثلم�ا هي ج�زء من سياس�ة تقويضي�ة تقوم ع�ىل تفكيك دول 
مركزي�ة، ومكون�ات مركزية، وإحداث خلخلة يف التوازن�ات الدولية، وحتى 
إدخاله�ا يف املزيد م�ن الح�روب املؤجرة الس�تنزاف  وإنه�اك اقتصادياتها 
وسياس�اتها وإخضاعها ملهيمنات القوة، إذ إن لعبة هذه الحروب س�تؤدي 
بالنتيج�ة اىل تحويل ال�دول املتورطة فيها اىل دول تعان�ي من املديونية كما 
ح�دث يف العراق خالل س�نوات الح�رب العراقية اإليرانية، تل�ك الحرب التي 
صممت إلنهاك عس�كرة صدام، وتحويل العراق من بلد ذي وفرة اقتصادية 

عالية اىل بلد منهك بمديوناته وخسائره املادية والرمزية.
حروب الس�الح هي العنوان األكر يف املرحلة املقبلة، إذ إن تفكك املؤسسات 
العسكرية يف دول املنطقة يدفع اىل هيكلتها، واىل إعادة تشكيلها وتسليحها 
وإخضاعه�ا ملنافس�ة أس�واق األس�لحة، واىل تغي�ري أنماطه�ا وعقائده�ا 
العس�كرية، مثلما س�يدفع باتجاه إخضاعها اىل خنادق أخرى لرصاع دويل 
اكثر عمومية، وأكثر توحش�ا حول هذه األسواق بوصفها خنادق مفتوحة 
للمزي�د م�ن العس�كرة، واملزيد من الرصاع�ات التي تؤججه�ا امريكا تحت 
واجهات ش�تى، ال س�يما وان أغل�ب االقتصاديات االوروبي�ة تعيش ازمات 
اقتصادي�ة كرى، وتبحث عن أس�واق رخوة لتس�ويق بضاعاتها الكاس�دة 

اليها.
دخ�ول املحور الخليج�ي يف لعبة الحرب ليس اس�تعراضا لقوة دوله التي ال 
تمل�ك قاعدة برشية للحروب التقليدية، بل هو نوع من لعبة تفريغ مخازن 
األس�لحة التي كدس�تها تلك ال�دول خالل الس�نوات املاضي�ة، والعمل عىل 
تجهيزها بأس�لحة جدي�دة متطورة وعىل وفق عقود تس�ليح بأقيام كبرية 
جدا، ولعل آخرها صفقة رشاء الطائرات الفرنسية لصالح دولة قطر.. كما 
أن اجتم�اع )كام�ب ديفيد( األخري بني الرئيس االمريك�ي اوباما وقادة دول 
الخلي�ج يضع جغرافيا املنطقة أمام اصطفافات جديدة، وربما أمام حروب 
جدي�دة، تل�ك التي تعني املزيد من األس�لحة، واملزيد من أوه�ام االطمئنان، 

والت�ي قد ال تنف�ع كثريا فيما لو خرجت موازين ال�رصاع والحرب املحدودة 
ع�ن الس�يطرة، وبات التهدي�د يضع دوال ك�رى مثل روس�يا والصني أمام 

أخطار سرتاتيجية.
وه�و م�ا يعني إمكاني�ة دخوله�ا املبارش عىل الخ�ط، والخ�روج عن لعبة 
توازن�ات )الحرب الب�اردة( التي لم تزل حاكمة لبع�ض مفاصل الرصاع، ال 
س�يما مع اصطناع أمريكا للحرب األوكرانية كمصد إلش�غال روسيا عن أي 
دور س�رتاتيجي يف املنطقة ودفعها للغوص يف متاهات رصاعات يف أقاليمها 

القديمة.
إن تضخي�م الحديث عن الخطر اإليراني يف املنطق�ة هو تعمية الحديث عن 
أخط�ار اكث�ر رعبا. وحرب اليم�ن التي تجري بالتأجري من قبل الس�عودية 
وبع�ض ال�دول املتحالف�ة معها تؤك�د ه�ذه الحقيقة، فه�ذه الحرب غري 

العقالنية تجري بنوايا تدمريية.
 وبه�دف تغيري لوجس�تي يف املنطق�ة، ويف ممراتها املائي�ة واألمنية، وربما 
هن�اك هدف آخ�ر لجّر إيران لحرب إقليمية تعيد ترتي�ب األوراق يف املنطقة، 
وإفش�ال االتفاق النووي اإليراني مع الدول الس�ت، وهو ما قد يضع أمريكا 
أمام حس�ابات قد ت�ر كثريا بمصالحه�ا يف املنطقة، ويف فت�ح الباب عىل 

حروب مرعبة ذات طابع ديني وطائفي ومناطقي خطري جدا.
نزع�ة التأج�ري األمريكي لحروبه�ا ومحاربيها هو أخط�ر التمظهرات التي 
تعيشها املنطقة، وكذلك هي األفق الغائم الذي سيضع الجميع أمام العتمة، 
وأم�ام تعطيل أية فرصة إلحداث تحوالت حضارية وتنموية يف املنطقة التي 
يحمل س�جل دولها أكثر التجاوزات عىل حقوق اإلنس�ان والحريات العامة، 
مثلما هي الثغرة الكرى التي س�تضع املنطقة أم�ام تدخالت دولية، وامام 
تش�ظيات داخلية م�ن الصعب الس�يطرة عليه�ا، ال س�يما وان أغلب دول 

املنطقة تواجهها أزمات داخلية ورصاعات تعيشها مكوناتها االثنية 

علي ح�سن �لفو�ز

حروب مؤجرة

كتبت قبل أكثر من عامني، عن الشيخ عبدامللك 
السعدي، وقلت أنه قلب الطاولة، وأقصد عىل 
الطبق�ة السياس�ية الطائفية والس�لطوية، 
الت�ي إختلف�ت توجهاتها، وإجتمع�ت نتائج 

أفعالها.
كن�ت محق�اً يف وقته�ا، ومؤي�داً ألي ص�وت 
تض�ج  أص�وات  وينب�ذ  الحيادي�ة،  يتح�دث 

بالطائفية.
ينظر املجتمع أحياناً؛ اىل رجال الدين وعمداء 
القوم، ويتنظر العقالني�ة والخطاب املعتدل؛ 
ع�ىل أس�اس أن بصريته�م أبع�د م�ن بقي�ة 
املجتمع بمسافات، ويتحاملون عىل جراحهم 
حفاظ�اً ع�ىل املصلح�ة العام�ة، ويفرسون 

األحداث بحكمة؛ حتى التي لم يعيشوها.
دعا الش�يخ الس�عدي قبل عام�ني للحوار، يف 
وق�ت أحتدام تظاهرات الرم�ادي وعدة مدن، 
وب�روز أص�وات تدع�و للطائفي�ة والقت�ل، 
ودعواه تعني سحب البساط من تحت أقدام 
املراهنيني عىل الطائفية، ووضع الحكومة عىل 
محك واجباتها، وأختبار لساسة تلك املناطق 
للعودة، ورفض اإلنسحاب من الحكومة، ألن 
الحوار هو الس�بيل الوحي�د، وأختفى كغريه 
بعد دخول داع�ش، ولم يأخ�ذ دوره الديني، 
يف إص�دار فتوى عن الس�بايا، وكن�ت أتمنى 
له الحضور هذا الع�ام، ويقف بني الكاظمية 
واألعظمي�ة، ويدعو لوحدة الصف، ويش�اهد 

ما جرى عن كثب. 
كنت ش�اهداً من ب�ني ماليني أحيوا مناس�بة 
إستش�هاد اإلمام الكاظم عليه الس�الم، وقد 
أكتضت الشوارع والجسور بالسيول البرشية، 
م�ن كل الطوائ�ف واألدي�ان العراقية؛ يف أكر 
تظاه�ر تش�هدها عاصم�ة دولة، وجس�دوا 
معان�ي العمل الطوعي والخدم�ة والتواضع، 
وجددوا رفضه�م للظلم والطغي�ان، وحملوا 
اىل أمامه�م والعالم رس�الة س�الم، وأياديهم 
مرفوعة بالدعاء لحفظ الع�راق موحداً آمناً، 

بعيد عن متناول الرش والفتنة.
وفدت جموع نساء وأطفال ورجال، ولم يكن 
بحس�اباتهم أن اإلرهاب يك�رر لعبته القذرة، 
ويف تمام الس�اعة 12 ليالً؛ أثري مشهد الرعب 
األش�به بكارثة جرس األئمة، وهذه املرة عىل 
خمسة جس�ور ومناطق متعددة يف آن واحد، 
ورغ�م ذل�ك تح�دى الزائ�رون اإلره�اب، ويف 
لحظتها عرفها أبسطهم إنها إشاعة، وبعدها 

أحرقت هيئة إستثمار الوقف السني.
تس�ارعت قن�وات تعتاش ع�ىل الطائفية، اىل 
تضخيم الحادث، ولم تتناول املخطط الخطري، 
ال�ذي كان ي�راد من�ه قت�ل مئ�ات الزائري�ن 
وإش�عال نار الطائفية، وتعال�ت ردود أفعال 
متباكي�ة، وكأنه�م أدوات يديره�م اإلع�الم، 
فتحدث�وا بلغة طائفي�ة مقيت�ه، َترَّفع عنها 
حتى أطف�ال الزائرين، وإرتف�ع رصاخ قادة 
وش�يوخ عن دور محروقة وأي�ران وعاصفة 
الحزم، ولم ينطقوا بأسم داعش، والعار الذي 

تركوه خلفهم وسكنوا الفنادق؟! 
أنه�م س�طحيون ويتعامل�ون م�ع األحداث 
بأنفاس طائفية، وما خطابهم املعتدل يوماً؛ 

سوى واقعة مصلحية.
لي�س جدي�د ع�ىل اإلره�اب أن يقت�ل ه�ذه 
الطائف�ة، وي�رد عىل اآلخ�رى إلث�ارة الفتنة، 
ولك�ن الغريب أن ينجر قادة ق�وم؛ اىل الدفاع 
املس�تميت عن هيئة إس�تثمار، وق�د حرقها 
أم�ا اإلرهاب أو مثل أّي غرف�ة عقود يحرقها 
الفاس�دون، وصمتوا عن الع�ار، ولم تتحرك 
ضمائرهم ع�ىل قطاف ال�رؤوس وإغتصاب 
الحرائر، م�ن أبناء عموته�م، فأين هم اليوم 

من األنبار؟!

و�ثق �جلابري

العار واإلستثامر 
واألنبار

تحت�ل ليبيا موقع�اً خطراً للغاي�ة يف الئحة الدول املش�تعلة يف 
الرشق األوس�ط، وتكاد تكون عىل مقربة من حملة إقليمية أو 
أوروبي�ة لف�رض وصاية عىل جزء من ترابها أو القس�م األكر 

منه جراء الفوىض األمنية واإلرهاب والحرب األهلية.
بداي�ة ال بد م�ن اإلش�ارة إىل االس�تعصاءات الليبية الس�ابقة 
والتالية لسقوط نظام العقيد الراحل معمر القذايف التي تحول 
دون االتفاق عىل مس�اومة سياس�ية حول نظ�ام حكم يتيح 

إدارة البالد بصورة طبيعية.
االس�تعصاء األول تزامن مع تأس�يس هذا البلد حول 3 أقطاب 
قبلية - جهوية متباعدة جغرافياً هي، طرابلس وبرقة وفزان، 
وضعيفة االندماج بس�بب املساحات الشاس�عة التي تفصلها 
عن بعضه�ا بعض�اً، وديموغرافية الب�الد الضعيفة )6 ماليني 
نس�مة( ومساحتها الشاس�عة )مليون و800 ألف كلم2( وقد 
تم�ت إدارته�ا يف العه�د امللكي بغلب�ة جهة ال�رشق وبنغازي، 
بخاص�ة عىل الجه�ات األخرى، ويف عهد الق�ذايف ملصلحة جهة 
الغ�رب أوالً، ومن ث�م ملصلحة نخبة حاكمة م�ن دون القضاء 
نهائي�اً عىل الجهتني، ومن ثم جاءت الثورة األخرية لرتجح من 
جدي�د كفة الرشق من دون أن تتمكن من تش�كيل قطب قادر 
عىل اس�تتباع مراكز القوى األخرى، وبخاص�ة مرصاتة وتيار 
»اإلخوان املس�لمني« الذي تمكن من الس�طو ع�ىل حركات ما 

يسمى »الربيع العربي« يف كل مكان.
االس�تعصاء الثاني يتمث�ل يف انعقاد التدخ�الت الخارجية عىل 
االنقسامات الداخلية، حيث تدعم تركيا وقطر التيار اإلخواني، 
وتدع�م دول عربية جي�ش الجنرال خليفة حفرت، وقد س�اهم 
ه�ذا الدع�م يف خلق حكومت�ني وبرملانني، وم�ن تضاعيف هذا 
االنقسام نش�أ تنظيم »داعش« اإلرهابي الذي اتخذ من مدينة 

درنة عاصمة له.
علم�اً بأن نش�وء هذا التنظيم اإلرهاب�ي أدى إىل تعقيد احتمال 
املس�اومة بني األط�راف املتنازعة، فالقضاء علي�ه بات رشطاً 
لقيام حكم مس�تقر ومس�اومة سياس�ية مركزية، وإذ تعمل 
حكوم�ة طرابلس ع�ىل تصفية ه�ذا التنظيم ترتي�ث حكومة 
طرق يف شن حملة عسكرية عليه، معترة أن »داعش« مشكلة 
طرابلس�ية قبل أي يشء آخر. لكن األخطر يف ظاهرة »داعش« 
ه�و تدخلها يف م�رص عر»جماعة بيت املق�دس« التي بايعت 
البغ�دادي منذ ش�هور  والتي تش�ن عمليات إرهابية واس�عة 

النطاق يف مناطق مرصية مختلفة، وال س�يما يف سيناء، فضالً 
عن استفزاز »داعش« للمرصيني عر ذبح عرشات األقباط عىل 

الشاطئ الليبي، لرفضهم التحول إىل اإلسالم أو دفع الجزية.
االس�تعصاء الثال�ث يتمث�ل يف االنفالت األمني وه�و نتيجة ملا 
س�بق، فقد تحولت ليبيا إىل فضاء واس�ع من الفوىض وغياب 
القانون تخرتقه جزر أمنية ال تنس�يق بني بعضها بعضاً، وكل 
منها يهتم بناحيته ويحتفظ بأولويات محلية، وقد ساهم هذا 
الحال يف تدفق طالبي الهجرة إىل أوروبا من أنحاء العالم كافة، 
وبخاصة من إفريقيا، ونش�وء عصابات تهريب من كل صنف 
ومافيات تستغل ضعف املهاجرين وترسلهم إىل أوروبا برشوط 

تفتقر إىل أبسط العنارص اإلنسانية األولية.
نجم عما س�بق اس�تعصاء راب�ع يتمثل يف انس�داد األفق حول 
املصالحة الوطنية التي تعتر رشطاً حاس�ماً إلنش�اء حكومة 
وحدة وطنية واس�تئناف السيطرة عىل مجمل األرايض الليبية، 
ومع تع�ذر املصالحة وتش�كيل حكومة وح�دة وطنية تواجه 

ليبيا سيناريوهات ثالثة صعبة للغاية.
األول، ن�رى مالمح�ه من خالل تح�رك أوروب�ي مكثف بحجة 
التص�دي للهج�رة غري الرشعي�ة ووضع حد له�ذا التدفق عىل 
األرايض الليبي�ة نفس�ها، والح�ؤول دون ت�رسب إرهابيني إىل 
الق�ارة العجوز عر هذا البل�د، فضالً عن توفري الرشوط اآلمنة 
لتدف�ق النفط الليبي إىل األس�واق األوروبي�ة. وإذا كان االتحاد 
األوروبي ي�رص عىل وجوب توف�ري التغطية الرشعي�ة الدولية 
لعمليات�ه األمنية املفرتضة عىل الش�واطئ الليبي�ة، فإن هذه 
العمليات قد تتوس�ع لتصبح رضباً م�ن رضوب الوصاية عىل 
الس�احل الليبي أوالً، وم�ن ثم عىل مجمل أرايض ه�ذا البلد إذا 
م�ا تب�ني أن فئات محلي�ة تراهن عىل مثل ه�ذه الوصاية ضد 

فئات أخرى.
والثان�ي نرى مالمح�ه يف جهود التنس�يق القائم�ة بني الدول 
العربية يف ش�مال القارة اإلفريقية لجهة محاولة القيام بجهد 

مشرتك ملقاوب اإلرهاب القادم من ليبيا. 
والثال�ث، ه�و األقل حظ�اً، ويتعل�ق باملصالح�ة الوطنية عر 
الحوارات التي نظمتها األمم املتحدة ودارت يف الجزائر واملغرب، 
ذل�ك أن نجاح ه�ذه الحوارات يحتاج إىل معج�زة حقيقية، أي 
إىل تج�رد مث�ايل وروح وطنية عالية املس�توى وش�عور عميق 

باملخاطر التي تهدد وجود ليبيا نفس�ها.

في�سل جلول

خطر الوصاية الدولية يقرتب من ليبيا

فوؤ�د ح�سون



بيروت: في لقاءه�ا تتحّدث الممّثلة التونس�ّية 
النجم�ة هند صب�ري عن العديد م�ن المواضيع 
الفنّية، والسياس�ّية، واإلجتماعّية، وتبوح بعدد 
من األس�رار حول حياتها العائلّية والشخصّية. 
إلتقيناها ف�ي بيروت مؤخ�راً، ومعها كان هذا 

الحوار:
عن وجودها في بيروت، قالت: " أنا هنا لتصوير 
دعاية لمستحضرات "غارنييه" بعد أن أصبحنا 
س�وّياً عائلة واح�دة، فمنذ خمس س�نوات وأنا 
أص�ّور دعاياتهم، ونح�ن نصّور الي�وم الدعاية 

الجديدة مع المخرج اللبنانّي وسام سمْيرة". 

غائبة في رمضان
•وعن تحضيراتها لش�هر رمضان المبارك:" لن 
أقّدم مسلس�ًا ه�ذا العام في رمض�ان، ألّني ال 
أحّب أن أعمل عامْين متتاليْين، أحّب أن أستريح 
عاماً، ألّن اإلنسان يجب أن "يشحن بطارياته"، 
وأنا أّم إلبنتْين تحتاج�ان مّني الرعاية، والحمد 
لل�ه كان مسلس�ل "إمبراطورّية مي�ن" ناجحاً، 
الحمد لله، وقد أحدث ضّجة كبيرة في رمضان، 
وهو ال ي�زال ُيعاد تقديمه على الفضائيات، وما 
زل�ت أتلّقى حّتى الي�وم ردود األفعال واألصداء 

عليه". 

"زهرة حلب" وجهاد النكاح!
•وعن عودتها إلى الس�ينما التونسّية من خال 
فيل�م "جه�اد الن�كاح"، وعّم�ا إذا كان يتمحور 
حول موض�وع "جهاد الن�كاح"، قالت هند في 
حديثه�ا المصّور ل� "إي�اف": " الفيلم ال يتكلّم 
عن موض�وع "جهاد الن�كاح" عل�ى الرغم من 
كّل م�ا ُكتب ف�ي الصحافة بأّنه يتكلّ�م عن هذا 
الموضوع. "زهرة حلب" فيلم تونسّي من إخراج 
وتأليف رضا الباهي، وهو مخرج تونسّي كبير، 
وهو يتعامل مع ظاهرة التونسيين الذين ذهبوا 
لس�وريا لإللتحاق بالجهاد، وليس فقط النساء، 

الذين  ا فغالبي�ة  و ر د غ�ا
سوريا  إلى 

 ، ل ج�ا ر
وهناك 

د  ع�د

كبي�ر منهم على الرغم م�ن الُبعد الجغرافي بين 
تونس وس�وريا، ولم نكن نتخّيل كتونسيين أن 
يكون عدد المجاهدين التونس�يين المتواجدين 
في س�وريا كبي�راً، نحن في الفيل�م نتعامل مع 
هذه الظاهرة، ولكن الموضوع ال يتمحور حول 

"جهاد النكاح". 
الض�وء عل�ى ه�ذا  الفيل�م  •"وه�ل سُيس�لّط 

الموضوع؟"، تجيب هند: "ال!"
وعن مصدر تس�ريب ه�ذه المعلومات، قالت: 

"غالباً إّنه خيال صحفّي!". 
•وعن التّيار اإلسامّي المتنامي في تونس، 
والذي يس�عى إلى س�لب المرأة التونسّية 
إنجازاته�ا، وحقوقه�ا، قال�ت هن�د: 
"المرأة التونسّية لم ولن تقبل أن 
تتغّير صورتها، أو أن نعود إلى 
الماض�ي، المرأة التونس�ّية 
حّققت أم�وراً كثيرة خال 
الخمسين س�نة الماضية، 
حّت�ى  اإلس�تقال  من�ذ 
اليوم، ومن الصعب جداً 
تغيي�ر ه�ذه الصورة، 
وق�د ب�ان ذل�ك ف�ي 
اإلنتقالي�ة  الفت�رة 
التي خرجنا منها، 
الحمد لله، واليوم 
حكومة،  لدين�ا 
 ، ئي�س ر و
ف  و ظ�ر و
 ، ن لم�ا بر و
ن  و يعّب�ر
إرادة  ع�ن 
ولم  التونس�يين، 
أن  أح�د  يس�تطع 
حق�وق  م�ن  يقت�رب 
ورّبم�ا  التونس�ّية،  الم�رأة 
كانت الم�رأة التونس�ّية العامل 
األكبر في دفاع المجتمع المدني 

ع�ن نفس�ه وع�ن مكتس�باته، وب�دون المرأة 
التونس�ّية كّن�ا غالباً سنس�لك مصي�راً مختلفاً 
تماماً، أنا مطمئنة على حقوق المرأة التونسّية، 
وأنا كإمرأة تونس�ّية فخورة جداً بنساء بادي، 
وحّتى م�ن أختلف معهّن سياس�ياً ل�م يتجرأن 
على المّس بحقوق المرأة التونسّية، الحمد لله، 
بالعكس كان هناك بعض المحاوالت للتش�ويه، 
ولكّنه�ا باءت بالفش�ل تمام�اً... تمام�اً... قّوة 
الم�رأة التونس�ّية من الصعّب ج�داً أن يلعب بها 
أح�د". وع�ن معالجته�ا للمواضيع السياس�ّية 
كتس�ليطها الض�وء على الوضع السياس�ّي في 
مصر من خ�ال مسلس�ل "إمبراطورّية مين"، 
وعلى موض�وع جهاد التونس�يين في س�وريا 
م�ن خ�ال فيلمه�ا "زه�رة حل�ب"، وعّم�ا إذا 
كانت تخش�ى من التهديدات وس�ط ما يش�هده 
العالم العربّي من تش�ّدد، قال�ت هند " ال أخاف، 
ألّنه بالنس�بة ل�ي كمواطن�ة ولي�س كفّنانة... 
فأن�ا بالنهاي�ة مواطنة، ولكّن�ي معروفة قلياً، 
ورّبما يمكن لصوتي أن ُيس�مع بش�كل أس�هل، 
ولكن في النهاية إذا أن�ا إخترت أن أكون فّنانة، 
ال يج�ب عل�ّي أن أتّنحى ع�ن "مواطنيت�ي"، أو 
أن أُجّن�ب كّل اآلراء الخاّص�ة ب�ي، والتي يمكن 
أن تك�ون له�ا عاقة بالبلد ال�ذي أعيش فيه، أو 
ببل�دي، أو بالمجتمع الذي أعي�ش فيه، أو بدول 
العال�م العربّي الت�ي ُتعتبر كلّه�ا أوطانّي... من 
الواجب أن يكون هناك توازن، ألّنه عندما تقول 
رأيك بصراح�ة، هناك فئة تنزعج، ولكن الصدق 
ال�ذي أعّبر من خاله عن رأيي يش�فع لي دائماً، 
حّت�ى مع الن�اس الذين أختلف معه�م، وهم في 
النهاية يعلمون بأّن�ي ال أتاجر بقضّية... وفعاً 
معك حّق، بات الموض�وع أصعب وأصعب عاماً 
بع�د عام، وتحديداً في م�ا يخّص األصوات التي 
تغّرد ض�ّد التّيار، أصبح هن�اك أيضاً خوف على 
س�امة وأم�ان الش�خص، وهذا فع�ًا أمر يثير 
الخوف، فأنا في النهاية لدّي بنات، ولدّي عائلة، 
"فازم دايماً الواحد يحس�بها"، يعني أنا لس�ُت 
"كاميكازي"، ولس�ت سياس�ّية، وال أعتقد بأّن 

سقف جرأتي سيزيد، هذا هو حّدي )تضحك(. 

الربيع العربّي والحرّيات
وعّم�ا إذا كان�ت تواف�ق بأّن هذا األم�ر يحّد من 
س�قف اإلبداع، قالت: "طبيع�ّي!... أكيد، وكنت 
في صدد القول بأّن الربيع العربّي، أو ما ُيسّمى 
بالربي�ع العربّي قد حصل كي يرفع من س�قف 
الحرّي�ات، وم�ن حرّي�ة الفّن�ان تحدي�داً، رّبما 
ق�د زادت نس�بة الحرّي�ة السياس�ّية، والحرّية 

اإلعامّية،  ولكّن حرّية الفّنان قلّت". 

السينما
وعن تحضيراتها للس�ينما المصرّية، قالت هند 
لعدس�ة "إي�اف": "هناك ع�ّدة مش�اريع منها 
الكومي�دّي، ومنها الدرامّي، ولكّن�ي ال أحّب أن 
أتكلّم في أّي مش�روع ما لم أوّقع العقد الخاّص 
به، كي ال أس�اهم في تكوين "بلّونة" زائفة في 

حال لم يتّم العمل لسبب من األسباب". 

"أسماء" ومعالجة موضوع "اإليدز" في 
السينما

وعن أهمّية تكرار األدوار اإلجتماعّية الش�بيهة 
بالدور الذي لعبته في فيلم "أسماء" الذي ُيعالج 
قضّي�ة مرض "اإليدز"، قال�ت: " هذا الموضوع 
مه�ّم جداً، وقد صّورنا فيلم "أس�ماء" في العام 
2010، ورّبما لو أردنا تكرار هذه التجربة اليوم، 
لم�ا إس�تطعنا تكراره�ا لع�ّدة أس�باب، وأّولها 
المنتجي�ن أصبح�وا  اإلنتاجّي�ة، ألّن  األس�باب 
خائفي�ن م�ن المجازف�ة بفيل�م لي�س تجارياً، 
فف�ي النهاية "أس�ماء" ليس فيلم�اً تجارياً، بل 
هو فيلم خاّص بمحّبي الس�نة، وهو يس�تهدف 
نخب�ة معّينة، وجمهورا معّينا، ولكن من ناحية 
أخ�رى إذا دخل�ت عل�ى موقع�ْي " IMDB"، و" 
YOUTUBE" تس�تنتج ب�أّن نس�بة مش�اهدي 
الفيلم كانت كبيرة جداً، وأنا أقول: هناك "أمل"، 
ألّني ألتقي بأش�خاص كثيرين، ومنهم صغيرو 
الس�ّن، يش�يدون بفيلم "أس�ماء"، علماً أّن هذا 
الفيل�م لم ُيعرض في التلفزيون وال مّرة، ولكّنه 
ش�وهد أكثر بكثير من أف�ام قّدمتها، وُعرضت 
ف�ي التلفزيون ملي�ون مّرة، ولذلك أن�ا مؤمنة، 
بأّن�ه علين�ا أن نق�ّدم أفام�اً كثيرة ش�بيهة ب� 
"أس�ماء"، وأن نق�ّدم أفاماً من هذا المس�توى 
ل�كّل األعمار، ول�كّل الفئ�ات اإلجتماعّية، وهذا 
الفيل�م ال يتكلّ�م فقط عن تابو "اإلي�دز"، وإّنما 
كان "اإلي�دز" طريقة كي نعّب�ر من خالها عن 
مش�كلة اإلخت�اف، وع�ن مش�كلة الخوف من 
اآلخر المختلف عّنا، وهذه مش�كلة أساسّية في 
تحديدن�ا اليوم لمفهوم المواطنة، وما معنى أن 
يكون اإلنسان مواطناً؟ وما معنى أن تكون لديه 
حق�وق؟ وكيف يجب أن يصله ه�ذا الحّق مهما 
كان مرضه، ومهما كانت صفته، هناك مشاركة 
في األفكار تحص�ل بين الفّنان والجمهور يجب 

أن ُتكمل طريقها". 

إنجازاتها كسفيرة للنوايا الحسنة
وعّم�ا حّققته م�ن إنج�ازات من�ذ تولّيها لقب 
"س�فيرة للنوايا الحس�نة" من األم�م المتحّدة، 
قالت: " حّققن�ا الكثير، فالي�وم أصبح برنامج 
التغذية العالمّي معروفاً ومتداوالً، فقبل تعييني 
في العام 2010 س�فيرًة له�ذا البرنامج، لم أكن 
أدرك ب�أّن هن�اك م�ا ُيس�ّمى ببرنام�ج األغذية 
العالم�ّي، واليوم أعتقد بأّني س�اعدت على قدر 
إس�تطاعتي ب�أن نوصل رس�الة ع�ن عملنا في 
هذا البرنامج، وس�افرت معهم إل�ى باد كثيرة 
ومنه�ا س�وريا، وزرن�ا الجئي�ن عراقيي�ن في 
سوريا قبل المشاكل هناك، وبعد المشاكل زرنا 
مخّي�م الزعت�ري، ومخّي�م طرابلس، كم�ا زرنا 
الجئين س�وريين ف�ي بيروت في ب�رج حّمود، 
وسأزور أيضاً الجئين سوريين في مدينة إربيل 
في كردس�تان الع�راق، والعمل مس�تمّر بعد أن 
إش�تعلت المنطقة لألس�ف، وأضحى عملنا في 

هذه المنطقة أساسياً".

 هل هامجت نيكول سابا مصطفى شعبان؟
 

عبرت الفنانة نيكول س�ابا عن اس�تيائها الشديد من األخبار التي انتشرت في الفترة األخيرة؛ حول اعتذارها عن المشاركة 
في بطولة مسلسل "موالنا العاشق"، لعدم إعجابها بنوعية األعمال الدرامية التي ُيقدمها مصطفى شعبان، والتي ُيركز 
من خالها على تعدد العاقات النس�ائية للرجل، نيكول أكدت أنها ال تعرف ش�يئاً عن ه�ذه التصريحات، وأنها تكّن 
كل االحترام والتقدير للفنان مصطفى ش�عبان وألي زميل يعمل بمجال الفن، موضحة أن س�بب اعتذارها عن 
هذا المسلسل يرجع النشغالها بتصوير مشاهدها بمسلسل "ألف ليلة وليلة"، الذي تتعاون من خاله مع 

شريف منير، وفيلم "حياتي مبهدلة" مع محمد سعد.
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نشرت قناة أبو ظبى البرومو األول لمسلسل "حالة عشق" الذى 
تقوم ببطولته الفنانة مى عز الدين وروجينا وهالة فاخر واشرف 

زكى وحازم سمير.
وظهرت مى فى البرومو وهى تعانى من صعوبات فى التواصل 

مع المحيطين بها، حيث رفضت أن يناديها من حولها باسم 
"ملك" ولقبت نفسها باسم "عشق" الذى تريد أن يكون اسمها 

فى حياتها الجديدة.
مسلسل "حالة عشق" من المقرر عرضه فى شهر رمضان 

المقبل.. ويصارع فريق العمل االنتهاء من التصوير قبل شهر 
رمضان.. والمسلسل من تاليف محمد صالح العزب ومن اخراج 

ابراهيم فخر ومن انتاج محمود شميس.

   القاهرة: زارت الفنانة المغربية الشابة 
جنات مستشفى سرطان األطفال 57357 

حيث اطمأنت على عدد من االطفال 
المصابين وقدمت لهم الهدايا، والتقطت 

الصور التذكارية معهم. وجاءت هذه الزيارة 
ضمن الحملة تعاقدها على حملة دعائية 
للمستشفى سُتطَلق خالل شهر رمضان 

المقبل عبر الشاشات.
هذا واطلعت جنات من األطباء المعالجين 

على طرق العالج ونسب الشفاء لألطفال 
المصابين.

القاهرة: صّورت الفنانة الشابة دينا الشربيني مؤخرًا حلقة من الموسم الثاني 
لبرنامج "التجربة"، وذلك في إسبانيا على أن ُتعَرض ضمن حلقات البرنامج 
في شهر رمضان المقبل. ويعتبر هذا الظهور هو األول للفنانة الشابة منذ 
خروجها من السجن في نهاية العام الماضي بعد حبسها لمدة عام بتهمة 

تعاطي المواد المخدرة، ما تسبب بحرمانها من الحصول على تصاريح 
بالعمل في المشاريع الدرامية الجديدة، بسبب  اإلحتكام لقانون نقابة 
الممثلين الذي ُيحّظر منح التصاريح لمن أدينوا في مثل هذه القضايا.
هذا وتنتظر "الشربيني" حكم محكمة النقض)أعلى جهة قضائية( في 

الشهر المقبل في قضيتها، والتي يحق لها إلغاء إدانتها وتبرأتها، علمًا أنها 
تنتظر حكم البراءة لتستكمل مسيرتها الفنية، إال أنها في حال إدانتها 

ستواجه مشكلة بخسارة مهنتها الفنية في مصر.

فريال يوسف تتحدث عن أزمة ديب 
 

تحل الفنانة فريال يوسف، اليوم  الخميس، ضيفة علي برنامج "عيش صباحك"، مع المذيعين 
مروان قدري ويارا الجندي، على إذاعة "نجوم إف إم"، في تمام الساعة 8 صباحاً، حيث تكشف 
النجم�ة التونس�ية ع�ن حقيقة ما تعرض�ت له بصحبة الفنان�ة عبير صبري ف�ي دبي واألزمة 

الكبيرة التي حدثت لهما من قبل إحدى السيدات هناك وتم تصويرهما دون درايتهما.
كم�ا تتح�دث فريال يوس�ف عن أعمالها الفنية في ش�هر رمض�ان المقبل مثل مش�اركتها في 
مسلس�لي "ذهاب وعودة" مع النجم أحمد الس�قا، و"لعبة إبليس" مع النجم يوس�ف الشريف، 

وأهم الكواليس التي تجمعها مع أبطال تلك األعمال الدرامية.

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد

يع
سر

ع ال

الرقص الرجايل والرقص الرشقي
ال�ذي حدث مؤخ�را .. وال�ذي يح�دث االن ان هناك 

فضائي�ات تقدم مدارس�ا  للرقص الش�رقي .. ولكن 

ليس على قواعده واصوله .. وانما من خال مدارس 

تبحث عن االغراء بش�تى االحابيل والس�بل .. ولهذا 

اغلقت ابواب الرقص الشرقي وفنونه الجميلة ..

تلك الم�دارس التي كان�ت عامة مميزة ف�ي العديد 

م�ن االف�ام المصرية وخاصة ف�ي بداياتها .. حيث 

ارتبط ذلك الرقص بمس�يرة افام المخرج المصري 

)حسن االمام( حتى ان اكثر افامه كانت )فاكهتها( 

رقصة ش�رقية لنجوم الرقص امثال : تحيه كاريوكا 

وسامية جمال ونعيمة عاكف وسهير زكي ونجوى 

فؤاد.

ولي�س ه�ذا فق�ط .. وانم�ا كان�ت هن�اك رعيل من 

الراقص�ات ظهرن ف�ي لبنان وخطف�ن االضواء من 

الراقصات المصريات .. امثال : نادية جمال وكواكب 

وس�مارة وامان�ي  .. حتى ظهر )الرق�ص الغجري( 

البعي�د كل البع�د ع�ن  )الرقص الش�رقي( لكونه ال 

يعتم�د على اية قاع�دة من قواعد الرقص الش�رقي 

.. وذل�ك لكون�ه يعتمد على تراث تلك الش�ريحة  من 

الغج�ر التي ظه�رت في الع�راق وحتى ف�ي الوطن 

العربي وفي الدول الخارجية االخرى  االجنبية .

والذي وددت الوصول اليه :

ان الرقص الش�رقي .. قد تحول من الرقص الشرقي 

النس�ائي .. الى رقص ش�رقي رجال�ي .. حتى وصل 

االمر ان يتف�وق )الرجال( على )النس�اء( في تادية 

الرقص الشرقي بدءا من )محمود شكري( المصري 

الكومي�دي ال�ذي كانت الراقص�ات ال تجاري رقصه 

.. ب�ل ان رقص�ه )بالجابي�ة الرجالية( ب�ات ماركة 

مس�جلة باس�مه حتى رحيله .. حتى ظه�ر مؤخرا 

)س�عد الصغي�ر( الذي ب�ات رقص�ه يضاهي رقص 

الراقصة المش�هورة بفضائحها )دين�ا( والدليل تلك 

المباراة التي اجرتها ذات يوم )الدكتورة هالة ش�و( 

لهما م�ن خال برنامجها )بص ش�وف هالة بتعمل 

اية( والتي كانت )الطبل�ة االيقاعية( الحكم في تلك 

المباراة التي فاز فيها )الصغير( !!.

هند صربي : لست كاميكازي



ج يف بريوت إبتسام تسكت تتوَّ
 

جمال أّخاذ، إطاللة مميزة، صوت عذب وكاريزما. تميزت في الموسم العاشر من برنامج ستار أكاديمي وكانت حالة استثنائية.
تص�درت تصوي�ت الجمهور لتف�وز بتكريم خاص من الزميل الصحافي زكري�ا فحام من البلد الذي انطلقت منه "لبنان" والذي اس�تقبلها 

بأفضل استقبال.
إبتس�ام تس�كت من المغرب إلى بيروت توجهت لتتوج ملكة بعيون من أحبها، فاجتمعت بسهرة مميزة مع أهل الفن والصحافة واإلعالم 

في أجواء ممتعة.
االع�الم إبتس�ام الت�ي "وصلت متأخرة عن الموع�د المخصص للحفل س�اعتين تقريباً" كان�ت تعيش أجمل لحظ�ات حياتها فالتقت 

والتقطت الصور ورقصت وغنت بلدها المغرب.
•إبتسام اهال بك ببيروت ومبروك التكريم، ماذا يعني لِك؟

يعني لي كثيرا ، سعيدة جدا خصوصا أنه من بلدي الثاني لبنان.
•ف�زت على زميالتك في التصوي�ت فما الذي جعلك تتميزين 

برأيك؟
ال اع�رف الن�اس وجدت بي ش�يئا يميزني عن غي�ري "الله 

يعطي حس�ب نية كل ش�خص والحمدلله ربي أعطاني على 
حسب نيتي".

•الفان�ز دائم�ا يتابعون أخب�ارك ويريدون معرفة مش�اريعك 
الفنية المقبلة

هن�اك تع�اون مع الفنان�ة الكبيرة أس�ماء المن�ور وهي كانت 
تدعمن�ي حين كنت بس�تار أكاديمي وحين خرج�ت أيضا. ومع 

فنان عالمي مغربي هو تاتوان واتمنى أن أوفق بها.
•اخبرينا عن أصداء "مغربية وافتخر"

الحمدلله وصلت للعالم العربي وهي تمثل البنت المغربية والعربية 
شعرت باالغنية والحمد لله كانت ناجحة جدا.

•أغنيتك المقبلة بأي لهجة ستكون؟
ستكون مغربية.

•أين ستكونين في الفترة المقبلة وبأي بلد؟
في المغرب ألشارك في مهرجان موازين وألحضر بعض األغاني.

•هناك تعاون مع الموزع المغربي العالمي Red one ؟
صراحة اتمنى التعاون معه وهذا ما كان سيحصل لكن حاليا ال نتحدث 

بالموضوع.
•إبتسام تشبيهك بالنجمة هيفا وهبي هل خدمك وساهم بإنشارك أكثر؟ 

أم ظلمِك ببعض األوقات؟
ال ه�ذه وال هذه، الفنانة الجميلة هيفا وهبي طبعا رائعة، واي بنت عربية 

تتمنى ان تكون شبيهتها وانا يشرفني هذا التشبيه النها جميلة الجميالت 
ولكن، أنا ال أدعى شبيهة هيفا وهبي انا اسمي ابتسام تسكت.

•ايض�ا لقب الملك�ة الذي اطل�ق عليك هو للفنان�ة التي تحب�ك أحالم، فمن 
الملكة؟

هي الملكة الكبيرة، طبعا أنا لم ألقب نفس�ي بالملكة بل جمهوري ويشرفني 
أي لقب من جمهوري، أحالم الملكة وأنا الملكة الصغيرة.

 جانيت جاكسون  تعود للساحة الغنائية بعد غياب طويل
 تستعد المطربة األمريكية جانيت جاكسون شقيقة ملك البوب الراحل مايكل جاكسون للعودة للغناء بعد غياب لمدة سنوات 
منذ رحيل أخيها وإصدار آخر ألبوماتها عام 2008 بعنوان "ديسبلين" ثم زواجها من الملياردير القطري وصال المانع حيث 

فضل�ت اإلبتعاد قليال عن الس�احة الغنائية للتف�رغ للحياة الزوجية.وذكر الموقع اإللكتروني الفرنس�ي"كلوزر أف أر" أن 
جانيت جاكس�ون أعلنت ذلك بنفس�ها عبر حس�ابها الخاص على "توتير" بمناسبة عيد ميالدها ال� 49 حيث أعلنت أنها 

تحضر لمفاجأة رائعة لكل عش�اقها ومحبيها وهي إصدار ألبوم جديد بعنوان "كونفرسيش�ن" س�جلته ما بين قطر 
من جديد على خشبة المسرح الفني الغنائي.وفرنس�ا والتحضير لجولة عالمية تعيد أقدامها 
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القاهرة: صّورت الفنانة الشابة دينا الشربيني مؤخرًا حلقة من الموسم الثاني 
لبرنامج "التجربة"، وذلك في إسبانيا على أن ُتعَرض ضمن حلقات البرنامج 
في شهر رمضان المقبل. ويعتبر هذا الظهور هو األول للفنانة الشابة منذ 
خروجها من السجن في نهاية العام الماضي بعد حبسها لمدة عام بتهمة 

تعاطي المواد المخدرة، ما تسبب بحرمانها من الحصول على تصاريح 
بالعمل في المشاريع الدرامية الجديدة، بسبب  اإلحتكام لقانون نقابة 
الممثلين الذي ُيحّظر منح التصاريح لمن أدينوا في مثل هذه القضايا.
هذا وتنتظر "الشربيني" حكم محكمة النقض)أعلى جهة قضائية( في 

الشهر المقبل في قضيتها، والتي يحق لها إلغاء إدانتها وتبرأتها، علمًا أنها 
تنتظر حكم البراءة لتستكمل مسيرتها الفنية، إال أنها في حال إدانتها 

ستواجه مشكلة بخسارة مهنتها الفنية في مصر.

تشارك الفنانة رانيا محمود ياسين، فى 
مسلسل "يا أنا يا انتى"، المقرر عرضه خالل 

الموسم الدرامى الرمضانى المقبل.
تدور أحداث في إطار اجتماعي كوميدي، 

حول المجتمعين الشعبي واالرستقراطي من 
خالل نماذج متباينة في أفكارها وثقافاتها 

ومالبسها.
المسلسل بطولة الفنانة فيفى عبده والفنانة 

سمية الخشاب، من تأليف فتحى الجندى، 
واإلخرج لياسر زايد، ومن إنتاج مها سليم.

فاجأ المنتج تامر مرسي الفنان عادل إمام، الذي يتعاون معه للعام 
الرابع على التوالي من خالل مسلسل "أستاذ ورئيس قسم"، بتقديم 

هدية له يتجاوز ثمنها المليون ونصف المليون جنيه، الهدية 
عبارة عن سيارة رينج روفر موديل 2015، وقد حرص تامر على 
تقديم هذه الهدية للزعيم عادل إمام بموقع تصوير المسلسل؛ 

وإقامة حفلة ُيشارك بها جميع أبطال المسلسل والعاملين به.
ورغم سعادة عادل إمام بهذه الهدية، إال أنه يعيش حالة من 

القلق بسبب اقتراب شهر رمضان الكريم، حيث يسابق الزمن من 
أجل االنتهاء من تصوير أكبر عدد ممكن من مشاهد مسلسله 

الجديد، الذي ُيشاركه بطولته نجوى إبراهيم ولقاء سويدان ورشا 
مهدي، والعمل من إخراج وائل إحسان.

القاهرة: ظهر الممثل والمغني التركي 
"محسون كيرميز غول" مع حبيبته للمرِة 
األولى أثناء حضوره زفاف أحد أصدقائه. 

حيث دخل معها الحفل يدًا بيد وصّرح 
للصحافيين أنها من خارج الوسط الفني 
مؤكدًاعلى حبه الكبير لها حسبما ذكر 

موقع Haberturk التركي.ُيذكر أنها 
المرة األولى التي يظهر فيها "كيرمز غول" 

للجمهور ويصّرح حول حياته الخاصة، 
والالفت أنه قام بتعريف حبيبته للصحفيين 

فور دخولهما إلى الحفل، األمر الذي القى 
استحسانهم وأثنوا على صراحته.

 

نرسين طافش تكشف الصور األوىل من  سعيد وأفنان
 

بيروت: بدأت الفنانة نس�رين طافش األس�بوع الماضي تصوير القصة الثانية من سلس�لة "ألف 
ليلة وليلة" الذي كتبها محمد ناير ويخرجها رؤوف عبد العزيز وتنتجها ش�ركة س�ينرجي ليتم 
عرضها في رمضان 2015. وتلعب بطولتها مع الفنان المصري آس�ر يس بدور ش�قيقتين توأم 

مختلفتين في الطباع، وعنوانها "سعد وأفنان".
ه�ذا وكش�فتت "طافش" عن الصور األول�ى لها من كواليس التصوير بمالبس الش�خصية التي 
تؤديها في العمل. علماً أنها تلقت دروساً في الرقص التعبيري والفالمنكو على يد مدربة إسبانية 
باإلضاف�ة للمدرب المصري محمد ضياء، فيما س�يكون تصوير القصة بي�ن مصر وبولندا. وقد 

عّبرت عن سعادتها بالمشاركة في هذا العمل بكل مقوماته والمشاركين فيه والقيمين عليه. 
ُيذكر أن القصة األولى من بطولة الفنان أمير كرارة والفنانة التونس�ية عائشة، فيما يلعب فيها 

دور شهريار وشهرزاد الفنانين المصري شريف منير واللبنانية نيكول سابا.

الرقص الرجايل والرقص الرشقي
ال�ذي حدث مؤخ�را .. وال�ذي يح�دث االن ان هناك 

فضائي�ات تقدم مدارس�ا  للرقص الش�رقي .. ولكن 

ليس على قواعده واصوله .. وانما من خالل مدارس 

تبحث عن االغراء بش�تى االحابيل والس�بل .. ولهذا 

اغلقت ابواب الرقص الشرقي وفنونه الجميلة ..

تلك الم�دارس التي كان�ت عالمة مميزة ف�ي العديد 

م�ن االف�الم المصرية وخاصة ف�ي بداياتها .. حيث 

ارتبط ذلك الرقص بمس�يرة افالم المخرج المصري 

)حسن االمام( حتى ان اكثر افالمه كانت )فاكهتها( 

رقصة ش�رقية لنجوم الرقص امثال : تحيه كاريوكا 

وسامية جمال ونعيمة عاكف وسهير زكي ونجوى 

فؤاد.

ولي�س ه�ذا فق�ط .. وانم�ا كان�ت هن�اك رعيل من 

الراقص�ات ظهرن ف�ي لبنان وخطف�ن االضواء من 

الراقصات المصريات .. امثال : نادية جمال وكواكب 

وس�مارة وامان�ي  .. حتى ظهر )الرق�ص الغجري( 

البعي�د كل البع�د ع�ن  )الرقص الش�رقي( لكونه ال 

يعتم�د على اية قاع�دة من قواعد الرقص الش�رقي 

.. وذل�ك لكون�ه يعتمد على تراث تلك الش�ريحة  من 

الغج�ر التي ظه�رت في الع�راق وحتى ف�ي الوطن 

العربي وفي الدول الخارجية االخرى  االجنبية .

والذي وددت الوصول اليه :

ان الرقص الش�رقي .. قد تحول من الرقص الشرقي 

النس�ائي .. الى رقص ش�رقي رجال�ي .. حتى وصل 

االمر ان يتف�وق )الرجال( على )النس�اء( في تادية 

الرقص الشرقي بدءا من )محمود شكري( المصري 

الكومي�دي ال�ذي كانت الراقص�ات ال تجاري رقصه 

.. ب�ل ان رقص�ه )بالجالبي�ة الرجالية( ب�ات ماركة 

مس�جلة باس�مه حتى رحيله .. حتى ظه�ر مؤخرا 

)س�عد الصغي�ر( الذي ب�ات رقص�ه يضاهي رقص 

الراقصة المش�هورة بفضائحها )دين�ا( والدليل تلك 

المباراة التي اجرتها ذات يوم )الدكتورة هالة ش�و( 

لهما م�ن خالل برنامجها )بص ش�وف هالة بتعمل 

اية( والتي كانت )الطبل�ة االيقاعية( الحكم في تلك 

المباراة التي فاز فيها )الصغير( !!.

من النجم�ات الهادئات غي�ر المثيرات للصخب 
أو  خ�وف  دون  بصراح�ة،  تتكلّ�م  اإلعالم�ي، 
مواربات. حضورها متمّيز بأداء متقن ولمسات 
خاصة. تش�ارك هذا الموسم في بطولة عملين 
مش�تركين هم�ا "بن�ت الش�هبندر" و "فتن�ة 
زمانه�ا".. هي النجمة الس�ورية ديمة الجندي 
الت�ي التقته�ا نواعم وكان معها الح�وار التالي 
عن جديدها، حياته�ا العائلية ورأيها في وضع 

الدراما.
•تش�اركين ه�ذا الموس�م بعملين م�ن الدراما 
المش�تركة؛ فلم�اذا ال ن�راك في األعم�ال التي 

تصّور داخل سوريا؟
بصراحة لس�ت مركزة على األعمال المشتركة، 
ولك�ن ه�ذا م�ا حص�ل ف�ي الموس�م الحال�ي 
للمصادف�ة، وعندما قرأت نص مسلس�ل "بنت 
الش�هبندر"، وأعجبتني الشخصية، لم أنتبه إلى 
أنه عمل مشترك، ولم أفكر بذلك ألنني أحببتها، 
وأتوقع لها أن تترك أثراً، كما أّنني في الموس�م 
الماض�ي ش�اركت ف�ي بطول�ة مسلس�ل "قلم 
حمرة" وهو عمل سوري خالص، وكذلك قّدمت 
مسلسالً خليجياً، وعندما أدعى لعمل في دمشق 
وتعجبن�ي الش�خصية المعروض�ة عل�ّي فإني 
بالتأكيد س�ألّبي الدعوة، وأكبر دليل مشاركتي 

في مسلسل "دنيا 2".
•ما رأيك بالدراما المشتركة التي تغزو الشاشات 

في الوقت الحالي؟
هذا الن�وع من األعم�ال هو أكثر إغن�اًء بصرياً 
واجتماعي�اً، وخاص�ة أن الكثي�ر م�ن القضايا 
والقص�ص تتقاطع بي�ن المجتمع�ات العربية، 
وبالتالي أصبح من الالئق أن نقّدم دراما عربية 

غير مرتبطة بمكان أو زمان.
•ه�ل تري�ن أن الدراما المش�تركة )الس�ورية، 
اللبنانية، المصرية( تحقق انتش�اراً أكبر للفنان 

من الدراما السورية الخالصة؟
نعم الدراما المش�تركة تحقق انتش�اراً أكبر من 
الدراما الس�ورية الخالصة، ف�ي الوقت الحالي 
فق�ط، ألننا ال ب�د أن نؤكد أن الدراما الس�ورية 
هي التي س�ّوقت النجوم الس�وريين وجعلتهم 
نجوم�اً في العال�م العربي، وكان له�ا بصمتها 
وحضورها الكبي�ران ولكن حالياً نتيجة األزمة 
في سوريا وما تعّرضت له الدراما السورية من 
حروب في التوزيع وفي نفس الوقت استقطاب 
نجوم س�وريين كب�ار للعمل خارج س�وريا أّثر 

بالضعف على مس�توى الدراما السورية. ولكن 
ف�ي الوق�ت الحالي وكما أس�لفت ف�إن الدراما 
المش�تركة ه�ي العام�ل األكب�ر في االنتش�ار 
والجماهيرية العربية بس�بب ظروف اإلنتاج و 

ظروف المشاهدة بالدرجة األولى.
•رأين�اك في الفت�رة األخيرة بأكث�ر من إطاللة 
جذاب�ة فمن يش�رف عل�ى إطالالتك من ش�عر 

ومكياج ومالبس؟
شكراً لهذا اإلطراء، حقيقًة في أغلب اإلطالالت 
فإن المكياج والش�عر يكون�ان في صالون روز 
عربجي والكوافيرة وف�اء علوش، أما المالبس 
فمرتبطة بالمناسبة التي أكون فيها، وفي أغلب 
األحيان أرتدي من تصميم المصّممة الس�ورية 
العالمي�ة هويدا بري�دي، وأخ�رى هندية تدعى 
"راش�و". أستش�ير ش�قيقتّي النا وداليا حيث 

أص�ّور لهم�ا المالب�س وأرس�لها إليهم�ا وفي 
النهاية تجتمع اآلراء كلها لنختار شيئاً معّيناً.

•وبعيداً عن المناس�بات ماذا تحّب ديمة أن 
تلبس وأّي ماركات تفّضل؟

أنا إنس�انة تمي�ل إلى البس�اطة، وليس 
لدّي أّي ه�وس بالماركات، وفي نفس 

الوق�ت لي�س ل�دّي هواية ف�ي جمع 
األكسس�وارات، وباألص�ل ال أخفي 
عليك�م أّنن�ي ال أجي�د اس�تخدامها 
بالش�كل المناس�ب، وليس لدّي أّي 
والمجوه�رات  بالذه�ب  اهتم�ام 
وعندما ألبس�ها فإنها ف�ي األغلب 

تقتصر على قرط في األذن.
•كيف تقّيمين عالقتك بابنتك تيا؟
ه�ي عالق�ة فيه�ا الكثي�ر م�ن 

الص�دق والصراح�ة والثق�ة، أن�ا أعامله�ا مثل 
صديقتي وأتذكر دائماً كيف كانت عالقتي بأمي 
وق�د كانت مبني�ة عل�ى نفس األس�س. وعلى 
العموم تيا طفلة لطيفة وبرنامجها دائماً مليء 
بالنش�اطات. كان�ت طالب�ة في المعه�د العالي 
للباليه كما تقوم بتمارين "السولفيج" وتمارس 
حالياً رياضة الجمباز. وفي الصيف دائماً تتفّرغ 
لممارس�ة هواياتها حيث تخضع لدورات غيتار 
ورس�م، وأنا أحاول أن أفتح أمامها آفاقاً كثيرة 
لكل ما تح�ّب أن تفعله حتى تك�ون قادرة على 
اتخاذ القرار بعمل ما تحب عندما تكبر، وتصبح 

حّرة في اختيار ما يناسبها.
•بعد انفصالك عن زوجك؛ هل تفّكرين باالرتباط 

مّرة أخرى؟
ال أع�رف.. وبصراح�ة حالي�اً ال.. لك�ن أحيان�اً 
أفكر بيني وبين نفس�ي بإمكانية التجربة أم ال. 
عموماً أحب العائلة واألوالد واالستقرار، وأحب 
حال�ة الزواج ولك�ن كّل ذلك بي�د رّب العالمين. 
وفي النهاية يمكنني الق�ول إني حالياً مرتاحة 

والحقاً ال أدري ما يمكن أن يحدث.
•كيف تقّيمين مشاركتك في الدراما الخليجية؟

ه�ي لم تكن مش�اركة كبي�رة وكانت بس�يطة 
باس�تثناء مسلس�ل "تونيال"، وهو عمل يعتمد 
على البطول�ة الجماعية وأحببته، ألّنني تكلمت 
فيه بلهجتي الس�ورية، ولك�ن عموماً يمكن أن 
أصف مش�اركاتي باللطيفة، وأنا شخصياً أحب 
أن أكون حاضرة في كل الدراما العربية ألني مع 
الدرامي  الثقافي  التنّوع 
الخبرات  تبادل  و 
كل  وتقدي�م 

جديد.

ديمة اجلندي : الزواج خارج حسابايت 
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انه العراق ايها املارق
ال�شاعر كامل الزهريي

انت يامن تلوي اعناق الحمام 

اطفاٌل بريئٌة 

ها انت مثل جرذ مذعور 

تخلف جيفك

رجالك تسابقان الريح 

صقورنا لك بالمرصاد 

هل سمعت يوما بجرٍذ تحدى صقراً 

انه العراق ايها المارق 

سوف تلقك لعنات االمهات 

وامك ستفجع بك 

ذات الحليب الدنس 

االنبار انبار العراق 

ها هي االصوات الجميلة النقية تستصرخ الهور 

تعسا لمن واالك 

وتعسا لمن مولك 

ما واالك اال رياءا وجبنا 

وما مولوك اال سحتا حراما 

يامن تدعي االنتساب الى محمد الطاهر االمين 

بريء منك هو 

ونتبرأ الى الله من اعمالكم

»عشيقات النذل« لكامل الرياحي.. احلمل القاتل
 ألن الحي�اة اإلنس�انية مزدحم�ة باألزم�ات الخانقة، فإّن 
كم�ال الرياح�ي ف�ي روايت�ه الجدي�دة »عش�يقات النذل« 
الصادرة عن دار الس�اقي، قاربها في سياق سردي جمالي 
من منظور إنس�اني؛ تأس�س على بناء تصويري تراجيدي 
للمواطن العرب�ي المعاصر، حيث اّتخذ من الفن القصصي 
وس�يلة تعبيرية ليس�رد أعطاًبا إنس�انية نفسية متنوعة، 
حي�ث تحّول الفض�اء القائم على الفوضى واألنا مس�رًحا 
للجرائم والخيانة وكش�فاً عن الذات المبنية على حس�اب 
اآلخر، معترًضا على الواقع، مّش�يًدا متخّيله السردي على 
ركيزتي�ن: األول�ى جمالية، عب�ر الجهد اإلبداع�ي المبذول 
لنح�ت النص بطريقة تعّبد الطريق أم�ام الركيزة األخرى، 
وهي الكش�ف عن عورات الس�لوك الف�ردي والجمعي في 
المجتم�ع التونس�ي والعرب�ي. إضافة إلى قناع�ة الكاتب 
بج�دوى الكتاب�ة كأداة ممكنة للتغيي�ر، أو التصويب على 
مكامن الخلل المجتمعي، مس�تلهًما قول الروائي الصيني 
غاو شينغجيان، الفائز بنوبل لآلداب »الكتابة بمثابة طريقة 
لضبط الخلل«. تحت هذه المظلة كتب روايته الجديدة دافًعا 
بجرأة واضحة، عدًدا من الشخصيات إلى واجهة األحداث، 
م�ن طبقات اجتماعية متفاوت�ة، مرّكًزا نقده على الطبقة 
البورجوازية المترفة، ومجموعة المثقفين والكّتاب، وما 
تعيش�ه من ك��ذب واّدع�اء وخ���يان�ة، دااًل على الطرق 

الموصلة إلى الشهرة من طريق المال والسلطة.
كم�ال اليحياوي، كات�ُب رواي�ات ذائع الصي�ت، وزوجته 
»نادي�ا عب�د الناظ�ر« ام�رأة س�ادّية متس�لطة، صاحب�ة 
مؤسس�ة قرطاج نيوز، وناقٌد يناف�س الكاتب في زوجته، 
وفي الكتابة، و »سارة« اإلبنة الضائعة بين الثالثة. وثالثة 
عش�ر طالًبا يدرس�ون »الدراماتورجيا« يحتجزهم الكاتب 
في قبٍو مهجور بعد ثورة يناير من العام 2011 في تونس، 
ليكتب�وا له مسلس�الت تلفزيونية، بنى م�ن خاللها مجده 

الثقافي، مقابل أموال يؤّمنها لعائالتهم.
يحي�ك صاح�ب »المش�رط« روايته بخي�وٍط معق�ّدة من 
العالقات المش�ّوهة في صراٍع طبقي وش�خصي، يسّوره 
الزيف، وتنهش�ه األحقاد والوصولية، فتندفع الش�خوص 
نح�و القت�ل والس�رقة، به�دف تحقيق مصلح�ة مرتجاة، 
في منحى بوليس�ي س�ردي تهكمّي ال يخلو من التش�ويق 
واإلثارة، وال سّيما في نهاية الرواية، بعدما تتعّقد األحداث 
وتتشابك، وتتكّش�ف المؤامرات التي تحيكها الشخصيات 
بعضه�ا ضد البعض اآلخ�ر، فتتقّدم النظري�ة الميكافيلية 
»الغاي�ة تب�رر الوس�يلة«، وتتحط�م المب�ادئ واألخ�الق 
والصداق�ات والرواب�ط العائلي�ة وغيره�ا عل�ى صخ�رة 

المصالح الدنيوية العاجلة.
تمّث�ل »حي�اة«، الم�رأُة المتخيَّل�ُة م�ن ال�رواي، اليوتوبيا 
الجنسية والعشقية التي يتمّناها، ويحلم بها، لكنه يصطدم 
بواق�ع معاكس مع ناديا التي تمّث�ل الحقيقة الصادمة له، 

ليستحيل النص وحدات سردية من الخيبات المتتالية التي 
يشترك فيها الجميع، خيبات من الحب ومن األمومة ومن 
الرجولة ومن الصدق، ومن الس�لطة وم�ن رجال القانون 

ومن الثورة.
تتخّبط الرواية في دائرة مغلقة بعناوين متعددة، بنهايات 
مأساوية، أوالً: الحمل. حمل »حياة« المتخّيل، يوازيه حمل 
ناديا ب� »س�ارة« التي ال تعرف والدها، التي تحمل بدورها 
س�فاًحا، ثم تم�وت منتحرة، في موازاة حم�ل القّطة التي 
يقتلها البطل قبل أن تضع جراءها. ثانًيا: االنتحار - الموت 
-، انتحار س�ارة المحتمل، يقابله انتح�ار كمال - البطل - 
المؤّك�د. وم�وت الطالب جميًع�ا في القبو. وم�وت الناقد 
»كمال« أيًضا، الذي يتوهم الكاتب أنه قتله، وأطعم كبده ل� 
)حياة( »حياة، هل أقتله بالرصاص أم بس�كين أم بصخرة 
أم أدفع�ه أمام قطار؟«. )ص. 79(. ثالًثا: الخيانة. يتمظهر 
فعل الخيانة كسلوك جمعي، ناتج من انعدام الثقة والوفاء 
بي�ن ش�خصيات الحكاية. كم�ال يخون زوجت�ه ناديا مع 
»حي�اة« و »هن�د المونديال« وهي بدوره�ا تخون زوجها 
األول معه، ثم تخون الثاني مع حس�ن س�تيال، الذي يقيم 
عالقة مع ابنتها س�ارة أيًضا التي تق�ول: »لن أتخلّص من 
ه�ذا الجنين مهم�ا فعلتما. ل�ن أخضع لبريس�تيجها، وال 
لس�معتك أيها الكاتب المش�هور. إذهبا إل�ى الجحيم )ص. 
113(. وه�ي على عالق�ة أيًضا مع بوخا، وم�ع المحامي 

اليهودي إيفو.

تنتم�ي الرواية إل�ى التيار الواقعي االنتق�ادي في الكتابة، 
ينأى بها صاح�ب »الغوريلال«عن الفانتازيا والهلوس�ات، 
ليالم�س اليومي، عب�ر مخيال ينتمي إلى الواقع بقس�وته 
وتفاصيل�ه وجزئياته، فاألمكن�ة التي بنى منه�ا حكايته 
انحس�رت بي�ن« مقهى الموندي�ال، ونهج مرس�يليا وابن 
 JFK والبابيل�ون و TGM خل�دون، والحلق�ة اإليطالي�ة و
وغيرها من األمكنة، وه�ي أمكنة واقعية في تونس، لكن 
الكات�ب اخترقها بش�خصياته التي فرض�ت عليها أزماتها 
النفس�ية والمرضية. وأشار الزمن إلى حالة اإلحباط التي 
فرضتها التطورات السياس�ية واألمنية على بالد ما سمّي 
بالربي�ع العرب�ي »علينا أن نس�تمع لوجهة نظ�ره في ما 

يجري لنا في هذا الربيع األسود«. )ص. 64(
تمّيزت الرواية بالحوار المباشر بين الشخصيات، وتوّسل 
الكاتب لغة متداولة بس�يطة، ولكنها غاضبة، مس�تخدًما 
عب�ارات نابي�ة تقتح�م المح�ّرم، وتعّب�ر عن المس�كوت 
عن�ه في مجتمع يحس�ب أنه أُحِب�ط بعد ثورة الياس�مين 
التونس�ية، كم�ا كان محبًط�ا قبله�ا، لكنه بال�غ في غير 
حادث�ة في الحكاية، وال س�ّيما احتجاز البط�ل طالبه في 
القبو، وكأن ال أحد يسأل أو يفّتش عنهم. وتبتعد اللغة من 
كونها صراخ احتجاج طفولًيا، يهدف إلى تحطيم ما تطاله 
الي�د، لتظهر رغبة الكاتب في كش�ف األزمة وفضحها، ثم 
عرضها بوس�ائط جمالية س�ردية، أماًل في تش�كيل وعي 

عام لمحاربتها واالنتصار عليها..

طارق عبود 

 قصص قصرية جدًا
ح�شن برطال 

برج ) الرقابة (
في الصباح قرأ الجريدة ..وفي المساء كان
متهما بالتكتم عن مجموعة من الجرائم../

الجريدة الرسمية
بيتنا بغرفة واحدة ومع ذلك ال نعرف أين ُيخفي والدي جرائده..

ولما قصصُت عليه حلمي و تكلمُت عن ) إعادة تصوير الجرائم (
و ) تفكي�ك العصاب�ات ( عاقبن�ي عل�ى اس�تعمال وس�ادته و النوم في 

سريره../
العدد رقم )0 (

صنعُت طيارة من جريدة ورقية .. ولما فشلُت في السفر
عبر العالم أدركُت أنها ) محلية ( ال أقل و ال أكثر../

واقية ورقية
قال لي ولدي :  رأسي يبرد خالل فصل الصيف كلما غطيُته

بصفحة من صفحات الجرائد..
- ربما ليس فيها شيء من األحداث ) الساخنة( ..يا ولدي../

 
الصفحة األخيرة

تبللت الجريدة وطمس السائل ) األسود ( معالم البياض..
لم أستطع قراءة ) الحروف ( لكنني تذكرُت ) حروف ( الوجه العزيز

حينما كان يختلط ) الكحل ( بالدمع في عين أمي./
رئيسة التحرير

وصلتها قصة عشقه فمزقتها.. كلما ُكتب بخط
اليد يظل حبرا على ورق../

صفحات من غبار
) الحساسية ( الجديدة التي بحث عنها طويال ، انتقلت
من الملحق الثقافي إلى ) أنفه (..إنه يشم و ال يقرأ../

تغطية إعالمية
ذل�ك ال�ذي يت�وارى خل�ف الجري�دة يوم�ا بكامل�ه ، رج�ل خائ�ف أو 

خجول../
أعداد غير صحيحة

رغم زياراتها ) اليومية ( ..)األسبوعية (.. و ) الشهرية (
كان يشعر بالوحدة..هي ليست صديقة جميلة كما كنُت أعتقد

بل صحف و مجالت ليس إال../

»النهر اخلالد«
صدرمؤخ�را ع�ن الهيئ�ة العامة لقص�ور الثقافة في القاه�رة للكاتب 
االمي�ر اباض�ة كتاب النه�ر الخالد .."ث�ورة 1919 لم تك�ن مجرد ثورة 
سياس�ية تنادى بالحرية، لكنها كانت ث�ورة داخل كل مصرى، وفجرت 
كوام�ن العبقري�ة المصري�ة ف�ى كل مج�ال؛ ظه�ر طلع�ت ح�رب فى 
االقتصاد، وغنى سيد درويش مالحم الثورة، ونحت مختار تاريخ مصر 
فى تماثيله، وانتقل أحمد ش�وقى من قصائد مدح الملوك إلى اإلشادة 
بالشعب، وعاد يوسف وهبى من روما ليبدأ أسطورة مسرحه.. وجاء 
الى القاهرة من أعماق الصعيد وأس�وان والدلتا طه حس�ين وعباس 
العق�اد وأم كلث�وم.. وم�ن حارة فى ح�ى باب الش�عرية يخرج فتى 

نحيل هزيل، يكون قدره أن يقدم لمصر والعالم العربى صوتا جديدا، وموس�يقى 
جديدة.. فتى اس�مه محمد عبد الوهاب الش�عرانى.  ، تبدو القراءة للقارئ كما لو كانت رحلة داخل 

طربا ألنغام شجية"زورق صغي�ر يتمايل ف�ى هدوء، 

شوق املستهام..
 

عن مركز األهرام للنش�ر صدرت قبل أيام رواية “ش�وق المس�تهام” للروائية الكبيرة 
س�لوى بكر التى تصحبنا فى عالمها المجنح بالخيال، وترتحل بنا فى فترة تاريخية 
تتضمن صقال مهما لمعارف القارئ،متكئة على براعتها فى الس�رد، وأهمية إيقاظ 
الوعى بالهوية من آن آلخر. وتعد أديبتنا هى أول من وضع علم االستكشاف األدبى 
على تلك الفترة الوس�يطة فى تاريخنا، فكتبت فسيفس�اء كبرى من التراث تحتفى 
بالهوام�ش والتفاصيل الصغي�رة التى أهملها المؤرخون وس�كتوا عنها.وتخلص 
الرواية- فى مقطعها النهائى- إلى الحس�رة على تلك الكتابات المندثرة، التى كان 
يج�ب المحافظة عليها، واس�تخراج م�ا يعين على فهم الك�ون وأصل الحياة من 
بين ثناياها. رواية عميقة المغزى تدعو ألن يكون اإلنس�ان فى خدمة اإلنس�ان 
.. تجرب�ة روحية لمبدع�ة كبيرة تنحاز دوماً للمهمش�ين والكتل البش�رية عبر 

التاريخ.

ســـــؤال غـــــربـــــــي
امري تاج ال�شر

منذ فترة س�ألني قارئ إنكلي�زي، عن رأيي 
في روايات الخمس�ينيات والس�تينيات من 
القرن الماضي، هل كانت س�تكون أفضل أم 

أسوأ لو أنها كتبت اآلن؟
أيضا س�ألني ق�ارئ آخر، ال أع�رف من أين، 
لكنه غرب�ي، إن كنت أش�عر برهبة ما حين 
أق�رأ رواية كالس�يكية مثل: »يوليس�يس«، 
و»ذهب م�ع الريح« أو »الح�ارس في حقل 
الش�وفان«، ومن�ذ يومي�ن س�ألتني قارئة 
إنكليزية، عن تخيلي لشكل كتابتي، إن كنت 
موج�ودا، وكتب�ت ف�ي فترة الخمس�ينيات 

والستينيات، من القرن الماضي؟
حقيقة، هذه أسئلة تتشابه كما هو واضح، 
وت�دور ح�ول مح�ور واح�د، ه�و مح�ور 
المقارن�ة بي�ن الكتابة بالحبر الكالس�يكي 
القدي�م، والحبر التقن�ي الجديد، الذي نكتب 
ب�ه اليوم رواياتن�ا، إن صح التعبير. أس�ئلة 
عن الماضي والحاضر، ويمكن بس�هولة أن 
نس�تخرج منها أداة الحنين، أو سلطته، تلك 
الت�ي ترافق الناس ف�ي أي وقت وأي مكان. 
دائم�ا هناك ثم�ة عالم قديم جمي�ل، وعالم 
معيش بشع، نزينه بتخيل القديم، الذي كان 
حاضرا لدى البعض، وبشعا أيضا في وقته، 
والذي�ن يش�اهدون أفالم الس�ينما القديمة 
التي ص�ورت في منتصف الق�رن الماضي، 
وقبل ذلك، ويش�اهدون الش�وارع النظيفة، 
ش�به الخالية من الضجة، والس�يارات التي 
يقوده�ا س�ائقون يرت�دون حل�ال براق�ة، 
ويفتحون األب�واب وهم منحن�ون، لتركب 
النس�اء المتأنقات، أو ينزلن، وغير ذلك من 
الع�ادات التي ربم�ا كانت س�ائدة وانتهت، 
يرددون: الزم�ن الجميل، ول�ن يتخيلوا أبدا 
أن الزم�ن ذلك، لم يكن جمي�ال لدى بوابين، 
يحرس�ون القصور، وطهاة يرصون موائد 

العش�اء، وعم�ال يس�تهلكون طاقاتهم في 
الش�مس ليحف�روا ويردم�وا، ومتس�ولين 
ومشردين، يجوبون تلك الشوارع، بحثا عن 

رزق.
أعود إلى مس�ألة الكتابة القديمة والجديدة، 
وتخيلي لكتابتي إن كانت في زمن الكتابات 
الت�ي ذك�رت أو قب�ل ذل�ك وبع�ده. بالطبع 
ل�كل زمن أدواته، بعض األدوات، تس�تهلك، 

وتمح�ي بانقضاء زم�ن ما، بعضه�ا يبقى 
ليرافق الكتابة إلى أزمنة تأتي، وبعضها يتم 
اختراعه في كل زمان، وهكذا، تجدد الكتابة 
نفس�ها، مع االحتفاظ بمكتسباتها الجيدة 
التي ربما حققتها، في أزمنة سابقة. ويبدو 
ذل�ك واضح�ا ف�ي الرواي�ات التي تس�تلهم 
التاريخ، حيث يقف�ز الكاتب إلى زمن بعيد، 
محاوال اس�تنطاق أدواته، ووصف الحاضر 

المعي�ش آن�ذاك، وأعتق�د جازم�ا أن كاتب 
اليوم، مهم�ا اجتهد في روايت�ه التاريخية، 
وألبس�ها عتاقة الماضي في كل شيء، يظل 
ثمة شيء ناقص، هو الحياة التي لم يعشها 
الكات�ب، والمجتم�ع ال�ذي ل�م يضم�ه كما 
ضم كاتبا آخر، عاش�ه وتنفسه، وكتبه في 
أعمال عدت كالس�يكية اآلن. لذلك سأتخيل 
نصا حداثيا لماركيز مث�ل: »ذكرى غانياتي 

الحزين�ات«، كيف كان س�يكتب لو جاء في 
الفترة التي كتب فيها: »في س�اعة نحس«، 
مثال؟ قطعا س�يكون مس�رح الكتابة، بلدة 
صغيرة، فيها بيوت من الخش�ب، وقرويون 
بسطاء، وأقاويل تتناقلها األلسنة، وكنيسة 
مقامة على تل، وراع للكنيس�ة، يتحكم في 
س�لوك الس�كان وأمزجتهم، إلى ح�د كبير. 
سيكون بطل الرواية التسعيني، الذي يذهب 
بثب�ات، لمراقبة نوم الغاني�ة الصغيرة، في 
بيت تملكه امرأة، تتقاضى الثمن، س�يصبح 
قروي�ا، متوجس�ا، يتلف�ت بح�ذر، قب�ل أن 
يذهب في مش�واره اليومي، تصبح صاحبة 
البيت، امرأة مراقبة م�ن الجميع، وتتحاوم 
س�يرتها ف�ي الم�كان ب�ال توق�ف، والفتاة 
النائمة، سينحدر بها الحكي، لتوصف بأنها 
قذارة، ليس�ت أصال من القري�ة، وإنما جاء 

بها الطريق.
هن�ا تنتف�ي حري�ة اختي�ار الحي�اة داخ�ل 
الت�ي  المكاس�ب  كل  تمح�ي  النص�وص، 
نالتها الش�خصية الروائية، لتوظف حس�ب 
معطيات الزمن الجديد، حيث ال مراقبة، وال 
س�يرة تالك، في مدينة ال يعرف الجار فيها، 
ما اس�م ج�اره، وال تلف�ت الفضيحة، مهما 
كب�رت، إال أنظار القليلين. ماركيز من الذين 
عاصروا عقودا عدة، بوصفه كاتبا مستمرا 
ف�ي الكتاب�ة، ولم يتوق�ف إال قبل س�نوات 
قليلة قبل وفاته، لذلك، كان يحمل قلما معبأ 
بحبرين، حبر كالس�يكي قديم، وحبر تقني 
حديث، الحب�ر الذي أركب أبطال�ه القوارب 
الصغي�رة ف�ي األنه�ار، والبح�ار الهائجة، 
وذلك الذي أركبهم الطائرات النفاثة، وأعتبر 
كتابه الس�يري: عش�ت ألحكي، وذلك الذي 
كتب�ه اإلنكلي�زي جيرال�د مارت�ن بعن�وان 
»سيرة ماركيز«، من أقيم الكتب التي تجيب 

عن سؤال الكالسيكية والحداثة.
بالنس�بة للكتاب العرب، يبدو األمر مختلفا 
قليال، فالتط�ور موجود بالطب�ع، والكتابة 

تواكب�ه، لكن تظ�ل نمطية الوصف س�ائدة 
عن�د كثيرين، لم يتخلوا عنه�ا، تظل القرى، 
إن كانت مسارح للكتابة، هي نفسها القرى 
الت�ي وصف�ت ف�ي زم�ن الش�رقاوي وطه 
حسين، وتوفيق الحكيم، على سبيل المثال، 
عل�ى الرغم م�ن أن القرى اآلن، ل�م تعد تلك 
الحبلى بالنميمة، ومراقبة سكانها لبعضهم، 
واخت�راع الفضائح، أو انتزاعها بالقوة، من 
جيوب الكتم�ان. لقد دخل التلفزيون القرى 
من�ذ زمن لي�س قريبا، وجاء بتس�لية بديلة 
عن مض�غ األقاويل، دخلت الدراما، وبرامج 
التوك شو، دخلت اإلنترنت، وتقنية الهواتف 
المحمول�ة، وأمك�ن لقروي، ف�ي أي ريف، 
من أي بقعة ف�ي العالم أن يحتك باآلخرين، 
يط�رح أس�ئلة، ويدلي بإفادات، وينش�ئ له 
ولعش�يرته صفحات مطولة على اإلنترنت، 
يكتب فيها كل شيء. القرى إن كتبت اليوم، 
يج�ب أن تكتب هكذا، قرى كونية، وليس�ت 

محلية في بلدانها.
بالنس�بة لكتابة المدن العربي�ة، وأالحظها 
اآلن، ف�ي كتابات الش�باب، أو أولئ�ك الذين 
م�ن أجيال أقدم وم�ا زالوا يكتب�ون، فال بد 
من كتابة عالمات المدينة اآلن، في الماضي 
كانت العالمات مثال: محطة للكهرباء يعمل 
فيها البطل، مكتبا للبريد، يس�تقبل الرسائل 
ويرس�لها، س�ينما تع�رض أفالم�ا عربي�ة 
وأجنبية، ويغش�اها األبطال من حين آلخر، 
وربم�ا حديقة خضراء، تمنح الرومانس�ية 
حضورا ش�يقا، أما اآلن، فال بد من عالمات 
أخ�رى، أهمها م�والت التس�وق العمالقة، 
وأماكن بيع الهواتف المحمولة، وكافتيريات 
متحررة، تضم اللق�اءات العاطفية، وهكذا، 
وقد كنت من المس�تفيدين من هذه األدوات 
الحديثة، التي س�تصبح قديمة يوما ما، في 
كتابة أجيال ستأتي، وتتخيل زمننا القاسي، 
المر هذا، زمنا جميال، يتمنى المرء لو عاش 

فيه.
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قيص صدام .. األفعى التي أوغلت بالعنف

        اعداد : د . هادي حسن عليوي

ول�د قصي صدام يوم 17 أيار 1966 في بغداد،وبعد 
أن أكمل تعليمه اإلعدادي والثانوي ، التحق بجامعة 
بغداد ودرس الحقوق ..بدأ حياته العملية طالباً في 
كلية القانون والسياس�ة ،ب�دأ حياته العملية عندما 
بدأ كتاب�ة عدد من المقاالت والدراس�ات واألبحاث 
ف�ي صحف عراقية وعربية ،لفت�ت إليه األنظار في 
ذلك الوقت ،وكش�فت عن طبيع�ة الطريق الذي يعد 

قصي نفسه للسير فيه ،أو يعده له اآلخرون ..
زواجه :

ف�ي نيس�ان الع�ام 1988 كان�ت الح�رب العراقية 
اإليرانية تش�هد نهاياتها ،وّجه صدام رس�الة بخط 
ي�ده ،نش�رتها الصح�ف العراقي�ة إل�ى ولديه عدي 
وقصي ،أمرهما فيها بااللتحاق بالقوات العسكرية 
،أس�وًة بباقي أبناء العراق ،ففي الوقت الذي التحق 
فيه عدي مع الفريق الركن إياد الراوي قائد الحرس 
الجمه�وري ،التحق قصي مع الفري�ق الركن ماهر 
عبد الرش�يد قائد الفيلق السابع ،حيث كانت عالقة 
قص�ي طيب�ة جداً م�ع هذا الرج�ل ،قب�ل أن يلتحق 
عس�كرياً تحت إمرته ..نحدر ماهر عبد الرشيد ،هو 
اآلخ�ر ، م�ن أس�رة "تكريتية" وهك�ذا كان زواجه 
محس�وباً ،وأُريد له أن يقترن بابنة أحد ابرز القادة 
العس�كريين ف�ي الجي�ش العراقي ،وال�ذي كان له 
دور واض�ح ف�ي تحرير مدين�ة الف�او .. أنجب من 
زوجته أربعة أوالد هم : )موج ،ومصطفى ،وصدام 
،وعدن�ان( ،أما مصطفى فقد فقت�ل مع أبيه وعمه 

عدي ،بينما سافر اآلخرون مع أمهم إلى األردن ..
الوظائف والمسؤوليات :
تولى قصي العديد من المهام، أبرزها :

� قائ�د الحرس الجمهوري ،ومس�ؤول جهاز األمن 
الخاص .. 

� ف�ي أيار الع�ام 2001 أصب�ح عضواَ ف�ي القيادة 
القطرية لحزب البعث ..

� النائب الثاني للرئيس صدام في أمانة سر المكتب 
العس�كري للبعث ،)منصب أعلى م�ن منصب وزير 

الدفاع من الناحية العملية( ..
� المش�رف على مجلس األم�ن الوطني ،الذي يضم 
وزيري الدفاع والداخلية ورؤس�اء األجهزة األمنية 

واالستخباراتية ..
� أوكًل إليه قيادة قطاعات الجيش في منطقة بغداد 

خالل حرب العراق العام 2003 .. 
� نج�ا قصي من محاولتي اغتيال أحدهما في العام 
2001 ، والثاني�ة في آب 2002 ، وأصيب في الثانية 

بذراعه .. 
دوره خالل االحتالل األمريكي :

� كان قصي يدير الشؤون اليومية في العراق ،حيث 
كان مسؤوالً عن حماية بغداد ومدينة تكريت خالل 

الحرب على العراق العام 2003 ..
� يلقى علي�ه اللوم في اندحار الجيش العراقي أمام 
الق�وات األمريكية العام 2003 بس�بب عدم درايته 
باألمور العس�كرية ،فلم يجد الفريق الركن هاش�م 
س�لطان وزير الدفاع أمام تق�دم القوات األمريكية 
ليلة الثامن من نيسان 2003 ،من أن يتقهقر ويذعن 
للخص�م ،وهو يبكي ،ويردد : )قصي دمر الجيش .. 

وعبد حمود دمر الدولة( .. 
دوره في االنتفاضة الشعبانية :

تؤكد الوثائق إن قصي لم يلعب دوراً يذكر في حرب 
الخليج الثانية العام 1991 ،لكنه قاد عملية تجفيف 
االه�وار في أعق�اب االنتفاضة الش�عبانية في آذار 
العام 1991 ،تلك العملية التي أدت إلى تجفيف 8200 
كيلومت�ر مربع ..تح�ت ذريعة لج�وء المعارضون 

والفارون من بطش النظام الى هذه االهوار .. 
� جمع 300 ش�خص من الش�باب في أحد الحقول 
ف�ي االهوار،وأم�ر قصي بقتله�م جميع�اً ،ويؤكد 
ش�اهد عيان إن قصي ش�ارك في قتل هؤالء ،فقتل 
أربع�ة منهم بيده .. ومثل نف�س هذه العملية جرت 

في حقول أخرى ..
� كان المش�رف المباش�ر على أمن بغ�داد ..وخالل 
االنتفاضة الشعبانية جعل من مدينة الثورة منطقة 
ح�رب ،فما أن خ�رج عدد من الش�باب في محاولة 
للتظاه�ر ،حتى تحركت قوات الح�رس الجمهوري 
وعناص�ر المخاب�رات ،التي كان�ت مبثوثة في هذه 
المدين�ة ،وأحرقت بالرصاص الحي أس�واق جميلة 
وقطاع 55 وحي األكراد ،وقتلت عش�رات الش�باب 
المنتش�رين ف�ي الش�وارع ،واحتل�ت ه�ذه القوات 

المنطقة .. 
� وبدأت أكب�ر حملة اعتقاالت ،وقد غيب الكثير من 
المعتقلين .. وهكذا أجهضوا االنتفاضة في مهدها 

..
� وج�رت عل�ى الفور أكب�ر عملية تفتي�ش لمدينة 
الثورة ،وعلى امتداد ش�رق القناة )بيتاً .. بيتاً( ،ولم 
يس�تثنى من التفتيش حتى بي�وت البعثيين ..وكان 
يقود ه�ذه العملية ميدانياً عزة الدوري وبإش�راف 
مباشر من قصي صدام حسين ..شارك فيها عناصر 
من المخابرات ،واألجهزة األمنية األخرى ،والجهاز 
الحزب�ي من غير الحزبين من أبناء المنطقة ،وطلًب 
م�ن الحزبين من أبناء المنطق�ة البقاء في بيوتهم 
وعدم المشاركة في هذه العملية ،فصودرت جميع 
األس�لحة حت�ى أس�لحة البعثيي�ن من أبن�اء هذه 
المدينة ..وهك�ذا أفرغت مدينة الثورة وضواحيها 
من كل سالح ،حتى مسدس التتو ،وكل االطالقات 
والخناج�ر ،فأصبح�ت فع�اًل مدين�ة منزوعة من 

السالح ..
قصي وراء مقتل الصدر ..

أمر صدام العام 1999 باغتيال الس�يد محمد محمد 
صادق الصدر ،وكلف نجل�ه قصي وأربعة جنراالت 
ف�ي األم�ن بتنفي�ذ المهم�ة ..فخ�الل عودت�ه بعد 
ص�الة العش�اءين م�ن مدين�ة النج�ف القديمة الى 
منطق�ة الحنان�ة ،برفقة ولدية مؤم�ل ومصطفى 
،ي�وم الجمع�ة الرابع م�ن ذي القع�دة والمصادف 
في التاس�ع عش�ر من ش�باط الع�ام 1999 تعرض 
لمالحقة من قبل سيارة أخرى ،فاصطدمت سيارته 
)ن�وع ميتسوبيش�ي( بش�جرة ،وبع�د ذل�ك ترجل 
عناصر األمن من الس�يارة األخ�رى ،وأطلقوا النار 
عل�ى الصدر ونجلي�ه ..قتل مؤمل فوراً ،أما الس�يد 
الصدر فق�د جاءته رصاصة من س�الح لواء حضر 
الم�كان ،وأصابته في الرأس فقتلت�ه فوراً ،أما ابنه 
مصطفى فقد أصيب بجروح ،ونقل إلى المستشفى 
م�ن قبل األهالي ،وهناك أنهى قصي صدام حس�ين 

حياته برصاصة ..
لغز رحلة طارق عزيز لتركيا :

ويكش�ف تقري�ر س�ري لم ينش�ر من قب�ل ،عن أن 
ق�رار صدام حس�ين بتصفية الس�يد محم�د محمد 

صادق الصدر جاءت بع�د اتفاق في مؤتمر 
س�ري ف�ي اس�طنبول ،والصفقة تمت 

بين طارق عزيز نائ�ب رئيس مجلس 
إس�رائيلية  ،وش�خصيات  ال�وزراء 
طلبت بض�رب الحركة الصدرية من 
جذوره�ا مقابل الس�ماح للحكومة 
وع�دم  النف�ط  بتصدي�ر  العراقي�ة 

توجيه ضربة جديدة للنظام ..
كم�ا نف�ى التقرير أن يكون الس�يد 

محمد باق�ر الحكيم زعي�م المجلس 
للث�ورة  األعل�ى 

وراء  اإلسالمية 
اغتيال الصدر 

أن�ه  ،إال 
ث  تح�د

ع�ن 

خالف�ات كانت قائمة بينهم�ا ،وقال : إن الصدر هو 
إمام مجدد ،أتى بمفاهيم متطورة وعصرية ،التقى 
بالطبقات الش�عبية المس�حوقة من خ�الل الحوزة 
العلمي�ة ،ولم يهتم بالطبقة المرفه�ة ..وألول مرة 
كان هناك مرج�ع يحاكي معاناة الناس ،ينما كانت 
المراجع األخرى محصورة في صفوة المجتمع .. 

وأضاف : إن السيد محمد محمد صادق الصدر تبنى 
الثورة من داخل العراق ،بينما المجلس األعلى بقيادة 
محمد باق�ر الحكيم تبنى الثورة م�ن خارج العراق 
،فنشأ نوع من الغيرة واالنشقاق ،فإتهم آل الحكيم 
الصدر بأن�ه عميل لصدام ..وعندما قتل الصدر،جاء 
باقر الحكيم من إيران لتعزية مناصري الصدر ،لكن 
الصدريون لم يقبلوا حضوره وهاجموه ،بالقابل لم 

يتهموه باالغتيال أبداً .. 
وكانت تقارير صحافية نشرت في نهاية التسعينات 
أش�ارت إلى أن محم�د محمد ص�ادق الصدر رفض 

الخ�روج من الع�راق ،وأص�ًر عل�ى البقاء 
،وحماي�ة الحوزة العلمية ،واإلش�راف 

على نشاطاتها العلمية والفكرية .. 
ص�ادق  محم�د  محم�د  وأع�اد 
الثاني(  بالص�در  الصدر)الذي لقب 
الص�الة  إل�ى  االعتب�ار 
والخطب�ة   ،
الجمع�ة  ي�وم 

الش�يعة  ل�دى 
العراقيين ،وأعطى 

لوكالئه  التراخيص 
العراقية  الم�دن  ف�ي 

إلقامته�ا ف�ي 

المس�اجد ..وازداد تحدي�ه لنظام البع�ث في أواخر 
التس�عينات حين رف�ض الدعاء لصدام حس�ين من 
على منبر الص�الة .. فصدرت األوامر من صدام الى 

نجله قصي بتصفية محمد محمد صادق الصدر ..
قصي .. خليفة أبيه :

� أصدر صدام في منتص�ف العام 1999 قراراً يتيح 
لنجل�ه قص�ي التمت�ع ببع�ض صالحي�ات )رئيس 
مجلس قي�ادة الث�ورة( في حال ح�دوث أي طارئ 

يستهدف النظام ..
� ف�ي أي�ار الع�ام 2001 أع�ادت القي�ادة القطرية 
لحزب البعث الحاكم انتخاب الرئيس صدام حس�ين 
أمين سر لها باإلجماع ،وانتخبت نجله قصي ضمن 
18 عض�وا ف�ي القيادة القطرية ،ف�ي حدث وصفه 
المراقب�ون بأن�ه الخطوة األولى ف�ي طريق خالفة 

والده .. 
وأعل�ن صدام ترش�يحه عزة ال�دوري نائب�ا له في 
قيادة الح�زب ،ووافق المجتمع�ون باإلجماع أيضا 
،وانتخب 18 عضوا في القيادة من بين 24 مرش�حا 
وأعي�د انتخاب 11 عضوا من القيادة الس�ابقة ،في 
حين دخل القيادة س�بعة أعضاء جدد في مقدمتهم 
قصي صدام حس�ين ليكون في هذا المنصب ،وهو 
أول منصب رس�مي له ال�ى جانب قيادت�ه للحرس 

الجمهوري .. 
� ان طبيعة المراكز الحساس�ة التي ش�غلها قصي 
جعلت�ه قريباً باس�تمرار من موقع صناع�ة القرار 
السياس�ي في البالد ،ومش�اركاً فيه ف�ي كثير من 

األحيان ..
ويرى المراقبون في دخ�ول قصي القيادة الحزبية 
اس�تكماال للدور المرسوم له لخالفة أبيه على رأس 
النظام ،بعدما أمن لنفسه سلطات عسكرية وأمنية 
واسعة ..ويشترط الدستور الذي يتبعه حزب البعث 
أن يك�ون رئي�س الجمهوري�ة عض�واً ف�ي القيادة 
القطرية ،وكانت محاولة اغتيال النجل األكبر عدي 
،التي أعاقته بنس�بة كبيرة ،قد دفعت الرئيس صدام 
لغض الط�رف عنه ،والتركيز على ابنه الثاني قصي 

 ..
غيابه اإلعالمي :

- ما يلفت أنظار العراقيين غياب قصي عن واجهات 
اإلع�الم ،وحجب أخباره )الش�خصية والعامة( عن 
المواطني�ن ،حي�ث ال يظه�ر ف�ي المناس�بات التي 
يظه�ر فيها غي�ره م�ن المس�ؤولين ، ب�ل ربما أن 
مس�ؤولين أقل منه موقعاً يحتلون مساحات أوسع 

في واجهات اإلعالم ..
ه�ذا الموقف لم يكن موقف قص�ي وحده ،بل يؤكد 
الجميع ،انه موقف والده ،وموقف مؤسسة الرئاسة 
أيضاً ،الحريصة عل�ى أن تظل صورة قصي ناصعة 
ف�ي عي�ون الن�اس ،وال يعرف�ون عنه ،إال م�ا تريد 
مؤسس�ة القصر لهم أن يعرفوه ،وإذا كان الش�ارع 
العراق�ي يتناقل كثي�راً من أخبار عدي الش�خصية 
،فإنه ال يجد ما يمكن أن يتناقله عن قصي من أخبار 
،وعادة ما تكون ه�ذه األخبار إيجابية في كثير من 

األحوال ..
قصي .. رشحه األمريكان بديال عن أبيه : 

� اضطرت أإلدارة األمريكية الى ترشيح قصي رئيساَ 
للعراق ،بعدما رفض صدام كل المقترحات واألفكار 
األمريكي�ة ،التي عرضوها عليه عبر أكثر من طرف 
ومن وس�يط مرموق ليكون )البديل( عنه من أقرب 
مقربيه ..� كانت مشكلة )البديل( للنظام السياسي 
العراقي مطروحة منذ منتصف الثمانينات على وجه 
التحدي�د ،منذ أن ب�دأ العراق يلوح بتدمير إس�رائيل 
والس�عي المتالك مفاعل نووي ، بالرغم من 
استمرار المواجهة مع إيران ،وتكاليفها 
الباهظة ، وإصرار إيران على استمرار 
الحرب ..وبالرغ�م من ذلك لم تتمكن 
اإلدارة األمريكية من تهيئة )البديل( 
أم�ر  ال�ذي س�يتولى  )الحاك�م(  أو 
العراق بعد إسقاط نظامه السياسي 
بش�هادة قي�ادات أمريكي�ة حاكم�ة 
آن�ذاك ،ومنهم المس�ؤول ع�ن الملف 
العراق�ي في عه�د الرئي�س األمريكي 
ريغ�ان وه�و )ديفيد ماك( الذي أش�ار 
بصراحة انه ال توجد معارضة عراقية 
في الخارج يمكن أن تكون بديالً 
لص�دام حس�ين ،ونص�ح 
التعام�ل  بع�دم 
معه�ا ،وعدم 
ي�ل  لتعو ا

عليه�ا 
ف�ي 

حكم 

العراق ..
� اقتصرت المح�اوالت األولى لألمريكان في إيجاد 
)البديل في العراق( على قيادات من داخل الس�لطة 
،وعمل�ت عل�ى تقديم بعض الش�خصيات من داخل 
الح�زب الحاك�م آنذاك ،وه�و حزب البع�ث ،ليكون 
البدي�ل المنتظ�ر ..وم�دت خيوطاً م�ن العالقة مع 
بعض القادة العس�كريين ممن هربوا الى بريطانيا 
والوالي�ات المتحدة ،كي يك�ون بمقدورها أن يأتي 
الي�وم ال�ذي توطد عالقاته�ا مع هذا المس�ؤول او 
القيادي العس�كري ،ليكون الرج�ل المنتظر لها في 
المستقبل القريب ،لكن الواليات المتحدة وباعتراف 
قادته�ا لم تتمكن من أن تصل ال�ى ما تود الوصول 
إلي�ه ،أن تجد من يك�ون الرجل ،ال�ذي بمقدوره أن 

يكون له قبوالً في الداخل العراقي ..
� وحت�ى عندم�ا هرب حس�ين كامل صه�ر صدام 
حس�ين ال�ى األردن الع�ام 1995 حاول�ت الواليات 
المتح�دة مد ص�الت وطي�دة مع�ه ،لكنها ل�م تثق 
بقدراته ..بعدها القى حس�ين كام�ل حتفه على يد 
رأس النظ�ام آنذاك ،ليكون )عب�رة( لكل من يحاول 
يخرج عن سلوكيات النظام السياسي ،أو يحاول أن 

يلعب بذيله لغايات معروفة األهداف والتمنيات ..
� ف�ي بداية العام 2001 وما بعدها وجدت الواليات 
المتح�دة إن أفض�ل م�ن يح�ل عقدته�ا م�ع صدام 
حسين أن تأتي بش�خصية من داخل طاقم السلطة 
،ومن مقربيها على وجه التحديد ، وكانت الواليات 
المتحدة قد تمنت أو رغب�ت بأن يكون قصي صدام 
حس�ين )البديل األفض�ل والمقبول عراقي�اً وعربياً 
وحت�ى أمريكي�اً( ألس�باب معروفة داخ�ل العراق 
،لكون )قصي( ،وفق حس�اباتها، الشخصية األكثر 
اتزان�اً واعت�داالَ ،ويتحكم بقيادات قوات عس�كرية 
وأمنية عالية المستوى ،ووجه عراقي مقبول داخلياً 
وشخصية المعة ،حظيت باهتمام األمريكيين ،ولم 
تعارضه حت�ى دول المنطقة ،خاص�ة دول الخليج 
،وهو أي )قصي( لم يكن يعرف بتفاصيل ما يجري 
..لكن صدام أحبط كل خطط من هذا النوع ،حتى لو 
تم اختيار ابنه )قص�ي( الذي لو قبًل بتوليه منصب 
رئاسة العراق ،لكان قد خفف األمريكان من إصرار 
قيادات مهمة داخل الكونغرس على إسقاط النظام 

في العراق ..
� لق�د حاول�ت غوندلي�زا راي�س مستش�ارة األمن 
القومي للرئيس األمريكي بوش االبن إقناع الرئيس 
بوش آنذاك بالسير بهذا االتجاه ،وجرت مداوالت في 
غاية الس�رية بين قيادات أمريكية رفيعة المستوى 
وقيادات من دولة عربية لها صالت وطيدة بالواليات 
المتح�دة ،وترتب�ط م�ع غوندلي�زا راي�س بروابط 
وصالت مصرفية في البنوك األميركية ..لكن صدام 
حس�ين صم أذنيه ع�ن كل محاوالت لقب�ول فكرة 
من ه�ذا النوع ،ب�ل ورفض قبيل ب�دء الحرب بأيام 
أي ح�وار مع الواليات المتحدة ليكون ابنه )قصي( 
عل�ى رأس القيادة في الع�راق ،بل أكد إن األمريكان 
لن يتلوا الع�راق إال بتدميره كام�ال ،وبالتالي كانت 
الحرب الخيار األخير للواليات المتحدة في العراق .. 
� ربما كانت الس�عودية ترى في نائب الرئيس عزة 
ال�دوري ،)البديل األفض�ل( عربياً ودولي�اَ ..وكانت 
الس�عودية تربطها مع عزة الدوري عالقات وطيدة 
،وطرحت اسمه بين تس�ريبات وسائل اإلعالم منذ 
منتصف الثمانيات ،عل�ى أن يكون )البديل( للقيادة 
ف�ي الع�راق ، وكان�ت تعتق�د إن عزة ال�دوري اقل 
طموح�ات من صدام ،وأكثر قدرة على التوافق معه 
مستقبال ،انطالقاً من العالقات الوثيقة التي تربطه 
بش�خصيات س�عودية معروفة ،منها وزير التربية 
السعودي في عهد الملك فهد )عبد العزيز الخويطر( 
،ومن بع�ده )علي التويجري( ،لكن أمل الس�عودية 
ف�ي أن يك�ون ع�زة ال�دوري )البدي�ل( األفضل لها 
في الع�راق لم يتحقق ،وقد م�دت صالت مع بعض 
ضب�اط الجي�ش العراق�ي الهاربي�ن ف�ي الخ�ارج 
،ومنهم سعدون الدليمي وزير الدفاع السابق وكالة 
،ووف�رت له اإلقام�ة والحماية ف�ي أراضيها لفترة 
بع�د خروجه من بريطانيا نهاية العام 2002 وحتى 
الع�ام 2003 ،ويب�دو أن الوالي�ات المتحدة هي من 
شجعت الس�عودية على التوافق معها في خيار من 

هذا النوع ،لكنها لم تصل معه الى نتيجة .. 
مقتله :

حل قصي وابنه مصطفى وش�قيقه ع�دي ضيوفاً 
عند ن�واف الزيدان ف�ي الموصل بعد س�قو النظام 
..وفي الس�اعة الثانية بعد منتصف الليلة )22 تموز 
2003( ذهب نواف الزيدان ومعه ش�قيقه الى قائد 
الق�وات األمريكي�ة ف�ي الموص�ل ديفي�د بتريوس 
،وأخب�ره ب�أن ُع�دي وُقصي موج�ودان ف�ي داره 
..خرج الجميع بس�يارة مدنية ،ثم عاد بتريوس بعد 
ساعة ونصف الساعة ،ليخرج بتريوس بموكب من 
عرب�ات الهمفي والمدرعات يتقدمهم نواف الزيدان 
،وحي�ن وصلوا ال�ى داره ،دخل ن�واف فوجد )ُعدي 
وُقصي ومصطفى( نائمين ..فخرج ليشير بأصبعه 
الى األعلى لألمري�كان أن الوضع )أوكي( ،ثم ذهب 
م�ع ولده )ش( وركب�ا في عربة همفي مكش�وفة 
واضعاً )منشفة( على كتفه تاركاً بيته لألمريكيين 
..شنت القوات األمريكية عملية عسكرية على مخبأ 
عدي وقصي ومصطفى في مدينة الموصل ،وقد تم 

قتلهم في معركة دامت ألكثر من ست ساعات .. 
)تفصي�الت أكثر ع�ن عملية قتلة ونجله وش�قيقه 
عدي ف�ي الموص�ل.. تراجع مقالتي ) ش�خصيات 
عراقي�ة .. ع�دي ص�دام حس�ين( المنش�ورة على 

صفحتي هذه( ..

،كما كان بحي حفالت القتل أيضًا في المزرعة المحاذية للكلية العسكرية الثالثة في العامرية 
..فبعد أن يسكر تمامًا ،كان يقتل أي سجين أو معتقل سياسي ..ُعرف عنه ابتعاده عن 

األضواء ، وتسلمه مراكز حساسة في نظام صدام ،كان ينظر إليه أن يكون خليفة والده 
،أوكل إليه والده مسؤولية حمايته .. 

أالبن الثاني لصدام حسين ،يلقبونه بـ )األفعى( في إشارة إلى إفراطه في القسوة دون أن 
يكون ظاهرُا للعيان ..كان يتمتع بأسلوب حياة بذخ ،كاآلخرين من المسؤولين في نظام 
صدام ،له عددًا من العشيقات ،يحب الكاولية ،ويشرب أفضل أنواع الويسكي ،ويأكل لحم 
الخنزير ،اشتهر بحبه للصيد في المنطقة الغربية للعراق ،والمسماة الجزيرة ،قاتل كان يحي 
حفالت القتل في سجن أبو غريب 



تأس�س مقهى ريش، في ع�ام 1908، على أنقاض قصر لمحمد 
علي باش�ا بالقاهرة، ويقع وس�ط البناي�ات المصرية العريقة 
بالقرب من ميدان طلعت حرب بوس�ط المدينة، وشّيد المقهى 
على يد النمس�اوي بيرنارد ستينبرج، الذي باعه في عام 1914 
إل�ى هنري بير أحد الرعايا الفرنس�يين، ومن ثم أعطى للمقهى 

اسم ريش ليشابه أشهر مقاهي عاصمة األنوار باريس.
وقب�ل نهاي�ة الح�رب العالمي�ة األول�ى اش�ترى تاج�ر يوناني 
المقه�ى، لتتحّول ملكيته بعد ذلك إلى عبدالمالك ميخائيل، وهو 
أول مال�ك مصري للمقهى. فعمل عل�ى تجديده مع اإلبقاء على 
ش�كله األصلي، قبل أن تنتقل ملكيته إلى ابنه مجدي عبدالمالك 
ميخائيل، الذي ظل مالكا له إلى أن وافته المنية منذ أيام قليلة.

وف�ي األربعين�ات م�ن الق�رن الماض�ي انض�ّم الموس�يقيون 
والمغنون إل�ى رّواد المقهى، يتقّدمهم محم�د عبدالوهاب وأم 

كلثوم.
وكان مقه�ى ريش ممتدا إلى مي�دان طلعت حرب، إذ كان يضم 
مس�رحا غنائيا صع�د على ركح�ه عمالقة الغن�اء وقتها، على 
رأس�هم صال�ح عبدالحي وزكي م�راد، كم�ا كان المقهى يضّم 

قاعة مصارعة ومكانا للعب الطاولة.
الجدي�ر بالذكر أن المقهى كان يجس�د بالخصوص ملتقى كبار 
األدباء والش�عراء والمثقفي�ن من أمثال نجي�ب محفوظ وأمل 

دنقل ويوس�ف إدريس وصالح جاهين وثروت أباظة والرّس�ام 
أحم�د طوغان وش�اعر النيل حاف�ظ إبراهيم والش�اعر محمد 

الفيتوري وكامل الشناوي وعبدالوهاب البياتي.
كم�ا كان يحتض�ن الكثير م�ن السياس�يين الع�رب والالجئين 
الس�وريين والعراقيي�ن، على غ�رار الرئي�س العراق�ي الراحل 
صدام حس�ين حين كان يدرس بالقاهرة، وارتاده أيضا الرئيس 

المصري الراحل جمال عبدالناصر قبل ثورة يوليو 1952.

وعن مقهى ريش كتب ش�اعر العامية أحم�د فؤاد نجم قصيدة 
بعن�وان “التحال�ف”، يقول فيه�ا “يعيش المثق�ف على مقهى 
ري�ش.. يعيش يعي�ش يعيش.. محفل�ط مزفلط كثي�ر الكالم.. 
عديم الممارس�ة ع�دو الزحام.. يعيش المثق�ف.. يعيش يعيش 

يعيش”.
1908 تاري�خ إنش�اء مقه�ى ري�ش ف�ي مي�دان طلع�ت حرب 

بالقاهرة
وبمج�رد دخ�ول مقهى ري�ش يكتش�ف الزائر أنه أم�ام تحفة 
معماري�ة تحكي تاري�خ القاهرة، من خ�الل اللوحات التي تمأل 
الم�كان، فتجد صورا لألهرامات والفيض�ان في مصر، وصورا 

لميادين القاهرة قديما.
وفي الباب الرئيس�ي للمقهى الفتة تشهد بعراقة المكان، فهي 

تشير إلى أنه تأس�س عام 1908، ليتضح االختالف الكبير الذي 
يميزه عن س�ائر المقاهي المبثوثة في أش�هر ميادين القاهرة 

الحديثة.
وق�د أُغلق المقهى في عهد الرئيس محمد أنور الس�ادات بقرار 
إداري، بعد أن كانت تدور بين راحته األحاديث الرافضة لمعاهدة 
كام�ب ديفيد، وتتم في�ه اللق�اءات والتجّمعات السياس�ية، بل 
وخرج�ت من�ه ع�دة مظاه�رات رافض�ة لمعاهدة الس�الم مع 

إسرائيل.
ويوضح الروائ�ي إبراهيم عبدالمجي�د، أن مقهى ريش مصنف 
عل�ى أنه مبنى ذو ط�راز معماري يندرج تحت بن�د التراث، ولم 
يصّن�ف عل�ى أنه أثر حت�ى اآلن، على الرغم من م�رور مئة عام 
على إنشائه، الفتا إلى ضرورة تحّرك وزارة اآلثار وضم المقهى 
إلى الدولة ألنه تحف�ة معمارية يجب المحافظة عليه وحمايته 
م�ن االندثار، وحت�ى ال يحدث له ما حدث ل�كل مراكز تجمعات 
المثقفي�ن على مدى األربعين عاما الماضية، ويتحّول إلى بازار 
أو مكت�ب صرافة، على غ�رار ما حدث للمقاهي الش�هيرة مثل 

إيزافتش وأسترا.
من جانبه، يؤكد الكاتب الروائي بهاء طاهر أن صاحب المقهى 
الراح�ل مجدي عبدالم�الك، حافظ على ال�دور الثقافي للمقهى 
عب�ر عقود طويلة، ورغم أن المقهى أُغلق في فترة ما ألس�باب 

ترج�ع إل�ى خالف الورث�ة، لكن صاحب�ه أصر عل�ى أن يواصل 
مسيرة المقهى الثقافية.

ويضي�ف طاهر أن هذا المقهى ج�زء من تاريخ نجيب محفوظ 
وحركته الثقافية، السيما أنه كان يعقد ندوته األسبوعية مساء 
كل يوم جمعة بالمقهى. أما الشاعر أحمد عبدالمعطي حجازي، 
فيق�ول إن عالقت�ه بمقهى ري�ش ترجع إلى أكثر من خمس�ين 
عاًم�ا، مؤك�دا أنه كان وم�ازال منتدى ثقافًيا يجم�ع المثقفين 

حول طاوالته، وال يوجد فنان أو كاتب مصري لم يتردد عليه.
ويوضح حج�ازي أن مجدي عبدالمالك فت�ح ذراعيه للمثقفين 
المصريي�ن والعرب باخت�الف إبداعاتهم، واصف�ا المقهى بأنه 

متحف ومعرض للفن التشكيلي.
وتق�ول منار الجمال، المدرس�ة المس�اعدة بجامع�ة 6 أكتوبر 
بالقاهرة، وأح�د رّواد المقهى: إن ريش هو تراث ثقافي وأدبي 
وسياس�ي يجب الحف�اظ عليه، ولن نس�مح بتبدي�ده تحت أي 
مس�مى أو أي ضغوط، رافض�ة أن يتم التعامل مع المقهى على 
أنه مجرد مكان أو مش�روع، أو أن يتم بيعه لمس�تثمر عربي أو 

أجنبي، قد يحّوله إلى مطعم أو أّي نشاط تجاري آخر.
وتس�تطرد الجمال أن المقهى حاف�ظ على تراث مصر الحديث، 
حي�ث ال تخل�و رواية منذ فترة الس�تينات وحت�ى اآلن من ذكر 

المقهى ورّواده من األدباء والمفكرين.

وتش�ير إلى أن المقهى إلى جانب دوره األدب�ي والثقافي، لعب 
دورا سياس�يا مهم�ا ف�ي التاري�خ المص�ري، حي�ث كان قبلة 
للسياس�يين والمعارضين، وس�اهم في التحضير لثورة 1919، 
وكانت المنش�ورات تطبع فيه س�را، وخرجت من�ه مظاهرات 

احتجاجا على معاهدة كامب ديفيد.
كما احتضن المقهى ثورة 25 يناير، وفتح أبوابه أمام معارضي 
نظ�ام جماع�ة اإلخ�وان المس�لمين والرئيس المع�زول محمد 
مرس�ي، موضح�ة أن دور مقه�ى ريش ال يقتص�ر على القطر 
المصري أو العربي فقط، بل امتّد ووصل إلى المستوى العالمي، 
حيث تطرق صحفيون إيطالي�ون إلى المقهى العريق في كتاب 

بعنوان ريش.
ويش�ير المهندس عباس محم�ود عباس الصدي�ق المقرب من 
المالك الراح�ل للمقهى إلى أن هناك تخوفات من تغيير نش�اط 
المقهى وأن أصدقاء مج�دي خاطبوا وريثه المقيم في أميركا، 

لكنه رفض وطلب أن يشرف على إدارته من أمريكا.
وأش�ار عباس إلى أن أصدقاء ريش بصدد تأسيس مجلس أمناء 
إلدارة المقه�ى، وأن هذا أيضا يتوقف على قرار الجهاز القومي 
للتنس�يق الحضاري التابع ل�وزارة الثقافة، س�عيا إلى الحفاظ 
على هوي�ة المقهى التاريخية والفنية وع�دم تحويله إلى محل 

تجاري أو تغيير نشاطه.

الجزيرة ملجأ حقيقي للهاربين من صخب الحياة
- تعتب�ر جزيرة كاف�و واحدة من أكبر ج�زر المالديف 
وهي المق�ر اإلداري والمركز الذي تتبع إليه العديد من 
الجزر. الجزيرة يرتادها رجال األعمال والس�ياح وتقع 

في مركز سلسلة جزر المالديف.
تض�م الجزي�رة العديد من الج�زر المرجاني�ة الدائرية 
الجميل�ة ويطلق اس�مها عل�ى التقس�يم اإلداري الذي 
يجم�ع بينه�ا. ه�ي جزي�رة تض�م ج�زر كاش�يدهو 
وغاهاف�ارو ومالي�ه الجنوبي�ة والش�مالية، كما تضم 

العديد من الجزر الغير مأهولة.
تعتب�ر وجهة رائعة للس�ياح باعتباره�ا خالية من كل 
ضوضاء أو ضجيج قد يؤثر أو يش�وش على المس�افر 
ال�ذي يقصدها. تتوف�ر جزيرة كافو عل�ى مناخ ممتع 
يزي�د من اس�تقطاب الس�ياح الذين يتمتع�ون بقضاء 
وق�ت جمي�ل، بعي�دا ع�ن درج�ات الح�رارة المرتفعة 
والب�رودة الش�ديدة مم�ا يزيد م�ن اس�تمتاعهم بمياه 
الش�واطئ النقي�ة والس�احرة الت�ي توف�ر العديد من 
وسائل الراحة واالستجمام للمس�افرين القادمين من 
مختلف الوجه�ات عبر العالم من أجل نس�يان ضجيج 
الحي�اة واالس�تمتاع بزرق�ة المي�اه وجم�ال الطبيعة 

الخالب والخالي من الضوضاء والضجيج.
وتستفيد الجزيرة من خدمات المطار الدولي ل�”ماليه” 
ال�ذي تربط�ه بالعدي�د م�ن دول العالم رح�الت كثيرة 
وقادمة على طول س�اعات اليوم من مختلف الوجهات 
جالبة معها المحبين لعالم البحار والحالمين باكتشاف 

باطنها وما تتوفر عليه من أس�ماك ومخلوقات بحرية 
ال يرى مثلها إال في جزر المالديف الفريدة من نوعها.

وترب�ط المطار بالجزيرة رحالت الق�وارب التي تجلب 
القادمين من جزيرة هولهولي والتابعة إداريا لمنطقة 
كاف�و. الجزي�رة بها العديد م�ن المنتجع�ات والفنادق 

التي تس�تقطب السياح القادمين من مختلف الوجهات 
والراغبي�ن في االس�تمتاع بجم�ال المياه وممارس�ة 

الرياضات البحرية واكتشاف عالم البحار.
ُينظ�ر إل�ى جزي�رة كافو عل�ى أنه�ا جن�ة للغواصين 
وعش�اق باط�ن البحر كم�ا أنه�ا قبلة لمحب�ي ركوب 

رياضة األمواج

وتتوفر هذه المنتجعات على كل اإلمكانيات التي تسهل 
على الس�ائح االس�تمتاع بوقت�ه وبممارس�ة رياضته 
المفضل�ة من غطس أو غوص أو صيد لألس�ماك فوق 
القوارب التي تقوم برحالت لالستكش�اف داخل البحار 
وتحت األعماق عبر غواصة الحيتان. كما توفر خدمات 
للذين يريدون الراحة واالستجمام عبر توفير كل ما من 
ش�أنه أن يرجع للس�ائح لياقته البدينة والنفسية حتى 

يعود إلى أعماله وهو في راحة تامة.
وفي وقت مبكر نس�بيا حولت الس�لطات في المالديف 
كل الج�زر المرجانية الموجودة والخالية من الس�كان 

إلى منتجعات مما زاد في استقطابها للسياح.
وينظ�ر إل�ى جزيرة كاف�و على أنه�ا جن�ة للغواصين 
وعش�اق باط�ن البحر كم�ا أنه�ا قبلة لمحب�ي ركوب 
رياضة األمواج. الجزيرة تتوفر على العديد من مناطق 
الج�ذب الس�ياحي حي�ث يوج�د به�ا مرك�ز للتس�وق 
والمع�روف بمصنع كوكاك�وال الكبير، ك�م يوجد بها 
مركز لتخزين األس�ماك الطرية. يبل�غ عمق المياه في 
البحي�رة المتكونة بين الجزر المرجانية حوالي 40 إلى 
50 مت�را وتوجد في األعماق ش�عاب مرجانية مكونة 

فوق الرمل الخشن.
توف�ر المنتجعات والفنادق الموجودة بالجزيرة العديد 
م�ن المأك�والت المتنوع�ة وتض�م مختل�ف األطب�اق 
العالمية والمحلية والتي تزيد من رضى المقيم وتجعله 
مرتاح البال غير مفكر فيما تحتاج إليه البطن من أكل، 
ومنغمس�ا في عالم البحار وما تتوف�ر عليه من جمال 

فريد من نوعه.

عين الس�لطان أش�هر عيون مدينة إيموزار، البعيدة نحو 
224 كل�م ش�مال العاصم�ة المغربية الرب�اط.. في هذه 
الجّنة األرضية تلمع ينابيع الم�اء المتدفقة من تجاويف 
الصخ�ور، حيث ينحدر س�يلها ف�ي اتجاه الس�فوح، فال 
تنضب صيفا أو ش�تاء، فيما يتقاطر زّوار عين الس�لطان 
على المكان طوال العام من مغاربة وأجانب لالس�تمتاع 
األرز  ألش�جار  الوارف�ة  وبالظ�الل  العليل�ة  بأجوائه�ا 

والصنوبر.
يوحي المش�هد العام بهذه الجّنة األرضّية القصّية أّنها ال 
تزال تعيش بس�اطة حياة البشر في محفل عقود وقرون 
س�الفة، فعلى جنبات عين الس�لطان تتوافد النس�اء من 
أجل غسل مالبس أس�رهن وتنظيف أواني بيوتهن، فيما 
ترعى مواشي القرويين قرب ضفاف سيلها وترتوي من 

مياهه الدافقة.
وف�ي المقاب�ل، يس�تمتع زّوار المنطق�ة بمناظر آس�رة 
تحميه�م من صخ�ب مدنه�م ودّوامة الحي�اة المعاصرة 
الراكض�ة به�ا، ويقبلون عليها خاصة ف�ي فصلي الربيع 
والصي�ف لخضرة طبيعته�ا، فيما تس�تحيل خالل فصل 
الشتاء إلى عين تنساب من جوف أرض غارقة في بياض 
لثل�وج تهطل بكثافة على المنطقة خ�الل تلك الفترة من 

السنة.
والمنطقة بالنظر لجمالها وطبيعتها الساحرة، هي قبلة 
للسياح المغاربة ومتنفس لسّكان مدينة ايموزار والمدن 
المج�اورة، وعلى خالف منتزهات مدين�ة إفران وبحيرة 
ضاية عوا، تبقى عين الس�لطان ذات ش�هرة محلية، على 
الرغم من أن بعض الس�ياح األجان�ب يقصدون المنطقة 

في إطار جوالتهم باألطلس المتوسط.

أحمد س�ويلة )46 سنة(، مواطن مغربي يقيم مع أسرته 
بدولة اإلمارات، لمحناه متأمال أس�راب البط السابحة في 
أحد الس�يول المجاورة لعين الس�لطان وه�ي تندفع في 
مجرى المياه الالمع بفعل أش�عة الش�مس الربيع الدافئة 
ف�ي األطلس، يقول س�ويلة “كل عام حي�ن أزور المغرب 
رفق�ة عائلت�ي، أقص�د عين الس�لطان ألقتن�ص لحظات 
صف�اء خاص�ة، فصوت خري�ر المياه وخض�رة الطبيعة 

ربيعا وصيفا تبعث على السكينة والهدوء”.

البن�ى التحتي�ة المتواضعة لمدينة الش�الالت ال تتيح لها 
االس�تفادة مم�ا تزخر به م�ن مقومات هائلة للس�ياحة 

البيئية
الجولة بعين السلطان لمحبي السياحة في الجبال ربيعا، 
تقودهم أيض�ا إلى بحيرات وغابات وعي�ون مجاورة، ال 
تق�ل طبيعته�ا بهاء، حيث تغ�ص المنطق�ة الواقعة بين 
مدينت�ي إفران وإيموزار بالس�ياح والرحالت المدرس�ية 
والعائالت المصطافة خاصة خالل عطلة نهاية األسبوع، 

وتق�ام مقاه�ي يرك�ن إليه�ا الزائ�رون لتن�اول وجبات 
تقليدي�ة محلية منه�ا وأطباق الش�واء مرفوقة بكؤوس 

الشاي المغربي المنعنع.
أم�ا محم�د الوزان�ي )55 س�نة( أح�د زّوار منت�زه عين 
الس�لطان بمدينة إيم�وزار، يمّد كفيه ليغرف رش�فة من 
مي�اه العي�ن المنعش، قائ�ال إن “المنتزه بحاج�ة للمزيد 
من العناية، وإقامة مواق�ع للترفيه واالصطياف بالقرب 

منه”.
وأض�اف الوازن�ي “أتيحت ل�ي الفرصة لزي�ارة عدد من 
المواق�ع الطبيعية خارج المغ�رب، لكن لم يبهرني جمال 
أحده�ا كما أبهرتني طبيعة عين س�لطان الخالبة، ومياه 

العيون المنسابة من أعالي الجبال".
وتعن�ي إيم�وزار باللغة األمازيغية الش�الالت، وتش�تهر 
المنطقة المعروف�ة بمرتفعاتها وغاباته�ا الممتدة على 
مساحات شاسعة، بالكهوف والمغارات العديدة المنتشرة 
عل�ى امتداد جبالها، والتي كان الس�كان األوائل للمنطقة 
يتخ�ذون منه�ا مس�اكن وحظائ�ر لقطعان ماش�يتهم، 
حسب حفريات أركيولوجية أقيمت بالمنطقة، حيث تعد 
إيموزار إحدى أقدم البل�دات في المغرب، وموطنا عبرته 
قبائل واس�توطنت به مجموع�ات بش�رية متنّوعة، من 

أمازيغ ويهود وعرب مسلمين.
وكان الس�لطان العلوي، موالي إس�ماعيل، سليل الدولة 
العلوي�ة الحاكم�ة حاليا بالمغ�رب، قد أقام س�نة 1690 
بالقرب من هذه المدينة قلعة عسكرية، تسمى في المغرب 
ب�"القصبة"، وذلك من أجل تعزيز سلطاته على المناطق 
الجبلية وضب�ط تح�ركات قبائلها، ومراقب�ة تحركاتهم 

خاصة في اتجاه مدينة مكناس عاصمة ملكه.

مقهى ريش حيافظ عىل ذاكرة أدباء مرص

جزيرة كافو باملالديف.. غوص وسباحة واستجامم

شالالت عني السلطان جتذب املغاربة
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غرناطة .. كيف تسافر يف التاريخ
 

تش�كل غرناط�ة واحدا من أه�م مراكز الجذب الس�ياحي في أس�بانيا 
خصوًصا بفضل المباني اإلس�المية التي ُحفظ�ت فيها. فحي البيازين 
المبني من ش�وارع ضيقة ومبلطة بالحجارة هو أعتق جزء في مدينة 

غرناطة. وهو يقع بالقرب من نهر دارو.
وتعتبر من أش�هر مدن األندلس التاريخية إلى جانب قرطبة وإشبيلية، 

وهي اليوم عاصمة منطقة إدارية تحمل اسمها في لواء “أندلوسيا”.
م�ن بين أهم معالمها “قصر الحمراء” الذي تطغى عليه معالم العمارة 
اإلسالمية مثل الزخرف الرقيق والتنظيمات الهندسية واآليات القرآنية 
واألدعي�ة وغيرها.قص�ر الحمراء قائم على هضبة تمتد على مس�احة 
142,000 متر مربع حيث يش�كل حصن “قصبة الحمراء” بناًء مركزًيا 
ومنيًع�ا م�ن الهضب�ة. وعلى ت�ل ُمحاذ للحم�راء تق�وم حديقة “جنة 
العري�ف”، وفيه�ا أجنح�ة وأروق�ة محاط�ة بحدائق جميل�ة وقنوات 
ونوافي�ر ماء.ويحت�وي القص�ر على تقس�يمات أساس�ية وواضحة، 
مثل؛ فناء الريحان الكبير وبهو الس�فراء وفناء الّس�رو وقاعة األختين 
وبهو األس�ود وهو من أش�هر أجنحة قصر الحمراء، وقاعة بني سراج 
وقاعة الملوك )العدل( ومنظرة اللندراخا وغيرها.ومن معالم غرناطة 
المعروفة أيًضا “كاتدرائية غرناطة” التي ُش�يدت فوق مسجد غرناطة 
الش�هير وس�ط المدينة. كما تبرز “كاتدرائية غرناطة” التي تجمع في 
تصميمه�ا بي�ن الطراز القوطي وعص�ر النهضة.زيارت�ي إلى غرناطة 
ه�ي األول�ى من نوعه�ا، الناس هنا مقبل�ون على الحياة. ما يش�د في 
هذه المدينة التس�امح الكبير بين مكوناتها البش�رية، أش�عر باختالف 
وخصوصي�ة واضحي�ن ف�ي روعة ه�ذا الم�كان، غرناط�ة فاقت كل 
توقع�ات. مصممة على العودة إلى هنا يوما ما.ما يش�دك في أس�بانيا 
عموما وف�ي غرناطة خصوصا أنها تمنحك ش�عورا بأن أوروبا قريبة 
جدا من الطابع اإلس�المي. المدينة ش�اهد حقيقي على ما وصلت إليه 
األمة ف�ي فترة ما من تقدم، أعتقد أن غرناطة أيقونة نجحت أس�بانيا 
ف�ي الحفاظ عليه�ا وجعلها راف�دا اقتصاديا مهما.ه�ي ملتقى لثالثة 
أنه�ار رائعة ومن المرجح أن تك�ون المدينة وهي أجمل ثالث مدن في 
أسبانيا بعد برشلونة وإشبيليا. غرناطة من المدن النادرة التي ال تحس 
فيها أنك تعيش اآلن وهنا، هي مدينة تتحدث التاريخ في كامل أركانها 
وزواياه�ا، تاريخ العرب وتاريخ المس�يحيين وم�ا بينهما من حروب.

غرناط�ة واحدة م�ن أجمل المدن الت�ي زرتها، المدين�ة مزيج حقيقي 
لثقافات مختلفة والدولة هنا تولي عناية خاصة بقطاع السياحة لذلك 
يجد الزوار أنفسهم أمام افضل الخدمات على مستوى النزل و المطاعم 
وغيره�ا، صديقاتي جئ�ن إلى هنا من قبل وهن م�ن نصحوني بزيارة 

غرناطة.
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تـركـيـا أردوغــان .. حـكـايـة الـنـمـو الـمـتـعـثـر
      دانييل دومبي

عثم��ان يل��درمي يتذكر احلياة قبل اأن تاأت��ي موجة من الأموال الأجنبية اإىل قلب تركيا. عندما توىل يلدرمي، الذي يدي��ر �سركة لت�سنيع العد�سات الطبية يف �سيفا�س، 
قي��ادة غرف��ة التجارة املحلية يف عام 2001، كان لدى املنطق��ة ال�سناعية التي يعمل فيها 36 م�سنعا، و1220 عامال، و�س��ادرات بلغت 16 مليون دولر. ويتباهى الآن 

بوجود 200 م�سنع يعمل فيها �سبعة اآلف �سخ�س، وتبلغ ال�سادرات 200 مليون دولر تقريبا.
قب��ل ع�س��ر �سنوات مل يكن هناك اأي مط��ار. الآن هناك رحالت يومية اإىل اإ�سطنبول. ومن املقرر لقطار فائق ال�سرع��ة اأن ي�سل بحلول عام 2017، يف حني اأن الطريق 

اجلديد ل�ساحل البحر الأ�سود ي�ساعد اأي�سا ال�سناعة املحلية.

     هنري ساندرسون

قب�ل بضع�ة أع�وام كان متداولو 
المعادن الثمينة في لندن يصلون إلى 
مكاتبه�م ليج�دوا هواتفهم تومض. 
على الط�رف اآلخر م�ن الخط كانت 
المنافس�ة تتطلع لش�راء  المصارف 
وبيع الذه�ب. اليوم قاع�ات التداول 
أكث�ر ه�دوءاً. لي�س فق�ط أن معظم 
خ�ال  م�ن  تت�م  الت�داول  عملي�ات 
الشاش�ات، لكن هناك أيضاً انخفاض 
في النش�اط بين المصارف -مرساة 
التداول في س�وق الس�بائك الذهبية 
خارج البورصات الرسمية– في حين 
قلصت مؤسسات عديدة تداوالتها أو 

خرجت من سوق السلع.
وه�ذا يجعل س�وق الذه�ب أكثر 
اضطراب�اً ويرف�ع تكالي�ف التحّوط 
وتنفيذ عمليات تداول أكبر، بحس�ب 

المشاركين في السوق.
المتداولي�ن  أح�د  يق�ول 
الُمخضرمي�ن: “إذا كنت فقط تتداول 
بأحج�ام صغيرة ربما اس�تفدت من 
التغيي�رات، عل�ى اعتبار أن�ه يمكنك 
الت�داول مباش�رة م�ن خ�ال منصة 
المص�رف اإللكتروني�ة”. ويضي�ف: 
“المش�كلة س�تكون في ح�ال أردَت 
التداول بحجم كبير، وهو عادة يراوح 
بي�ن 100 أل�ف و200 أل�ف أونص�ة. 
أصب�ح م�ن الصع�ب الحص�ول على 

ه�ذا دون التأثير في الس�عر بصورة 
غي�ر مناس�بة”. ويعم�ل االنخفاض 
ف�ي الت�داول بي�ن المص�ارف عل�ى 
إث�ارة نقاش ح�ول الهيكلة األنس�ب 
لسوق الذهب، ويشير بعضهم إلى أن 
المعدن الم�ادي ينبغي التداول به في 
البورصة. في نيسان )أبريل( أطلقت 
جمعية سوق السبائك في لندن، وهي 
الهيئة المختصة بالصناعة، مراجعة 
اس�تراتيجية به�دف تعزيز الس�يولة 
وتزامن�ت  الش�فافية.  وتحس�ين 
أجرته�ا  دراس�ة  م�ع  المراجع�ة 
الحكوم�ة البريطاني�ة لس�ير العمل 
في أس�واق الدخل الثاب�ت، والعملة، 
والسلع في الحي المالي في لندن، في 
إط�ار تحضيرات لتنظيم المؤش�رات 
المالي�ة، بما في ذلك مؤش�را الذهب 
والفض�ة التابعي�ن لجميع�ة س�وق 
السبائك في لندن. ويقول مشاركون 
التح�ّوط  إن صنادي�ق  الس�وق  ف�ي 
القائمة عل�ى الخوارزميات هي أكثر 
نش�اطاً، األمر ال�ذي أوجد “س�يولة 
مضطربة”، وأدى إلى اضطرابات في 
الس�وق. وهذا يفاقم أي تحركات في 
الس�عر في حال كانت أحجام التداول 
منخفض�ة، ويعني أيضا أن الس�يولة 
يمكن أن تختفي عندما تشتد الحاجة 
إليها مثا في حالة االضطراب الشديد 
في الس�وق. ويقول أحد المشاركين: 
أنواع�ا  تس�تخدم  “الخوارزمي�ات 

مماثل�ة م�ن النم�اذج الت�ي ُيحرّكها 
أن تك�ون جميعه�ا  الزخ�م. يمك�ن 
س�يولة بالطريقة نفسها، خصوصاً 
عن�د إط�اق البيان�ات االقتصادي�ة، 
أو عندم�ا تك�ون أس�عار الذهب عند 

مستويات فنية ُمحددة جيداً”.
قلص�ت  نفس�ه،  الوق�ت  ف�ي 
س�وق  ف�ي  العملي�ات  المص�ارف 
الذه�ب لمواجه�ة ارتف�اع تكالي�ف 
التنظي�م. وقال دويتش�ه بان�ك العام 
الماض�ي إن�ه قد يخ�رج م�ن تجارة 
المع�ادن الثمينة بعد أن انس�حب من 
المش�اركة في تحديد أسعار الذهب. 

ويقول بعض المشاركين في السوق 
ألن  اس�تعداداً  أق�ل  المص�ارف  إن 
تنطوي حس�اباتها عل�ى مخاطر من 
أج�ل خي�ارات الذه�ب. ووفق�اً لبنك 
التس�ويات الدولي�ة، انخف�ض حجم 
الص�ادر االس�مي لمش�تقات الذهب 
خ�ارج البورص�ات الرس�مية، الت�ي 
تحتف�ظ به�ا المص�ارف، إل�ى 300 
ملي�ار دوالر في نهاية ع�ام 2014 - 
وه�و األدنى من�ذ حزي�ران )يونيو( 
2005. ويقول ديفيد جوفيت، رئيس 
قس�م المع�ادن الثمين�ة في ش�ركة 
ماريكس س�بيكترون للتداوالت: “إن 

مستثمري صناديق األموال الحقيقية 
ال يلعب�ون فق�ط في س�وق الذهب. 
المركزي�ة  المص�ارف  م�ن  وكثي�ر 
ال تت�داول بالطريق�ة الت�ي اعت�ادت 
عليها”. ويضيف: “لقد انس�حبت من 
االس�تثمار في الذهب والت�داول في 
الذهب - وبسبب االضطراب أصبحت 
األحج�ام أقل”. والنتيجة هي نش�وء 
أس�واق “ضعيفة، ومضطربة يمكن 
أن ترتفع فيها الخوارزميات وُتسّبب 

الضغط وتحدث الفوضى”.
الس�يولة  أن  وياح�ظ محلل�ون 
مترك�زة أكثر في التثبيت اإللكتروني 

الذي تديره بورص�ة إنتركونتيننتال، 
وكذل�ك ف�ي عق�ود الذه�ب اآلجل�ة 
الت�ي ُتديرها بورص�ة كوميكس في 
نيوي�ورك. ويق�ول روس نورم�ان، 
بيكس�لي  ش�اربز  ش�ركة  رئي�س 
للوس�اطة: “إن كثي�را م�ن الت�داول 
يترّكز حول التثبيت والعقود اآلجلة”، 
ُمش�يراً إل�ى م�زاد الذهب ال�ذي يتم 

مرتين يومياً الذي يتم فيه السعر.
م�ن  لن�دن  “ش�هدت  ويضي�ف: 
قبل ه�ذا التراجع الهائل في س�يولة 
الت�داول وف�ي األحج�ام”. ويتاب�ع: 
“التثبيت يتمت�ع بأهمية أكبر من أي 
وقت مض�ى ألن الس�عر الف�وري ال 

يملك دوراً كبيراً”.
من الصعب الحصول على البيانات 
عن س�وق الذهب خ�ارج البورصات 
الرس�مية في لندن. لك�ن إحصائيات 
المقاصة في ش�باط )فبراير( - التي 
جمعتها جمعية س�وق الس�بائك في 
لن�دن - أظه�رت أن الحج�م الذي تم 
نقُل�ه بي�ن المص�ارف انخف�ض إلى 
أدن�ى  أونص�ة، وه�و  17.8 ملي�ون 

مستوى في 12 شهراً.
وتق�ول جميعة س�وق الس�بائك 
ف�ي لندن إنها تود رؤية س�يولة أكبر 
عندم�ا يتعلق األمر بالس�وق اآلجلة، 
التي تعاني منذ توّقف الس�عر اآلجل، 
المع�روف بس�عر جوف�و Gofo، في 
كان�ون الثان�ي )يناي�ر(. ويس�تخدم 

هذا الس�عر من ِقبل أصحاب المناجم 
الذين يس�تخدمون الذه�ب القتراض 

الدوالرات األمريكية من المصارف.
ووضع األم�ور ف�ي نصابها يعد 
مس�ألة بالغة األهمي�ة إذا كان للندن 
أن تحتف�ظ بموقعها مرك�زا لتجارة 
رض�ا  تن�ال  وأن  العالمي�ة،  الذه�ب 
الذين يدرس�ون مس�ألة  المنظمي�ن 
التداوالت خارج البورصات الرسمية. 
وتواجه لندن منافسة بعد أن أطلقت 
بورصة الذهب في ش�نجهاي مجلس 
ت�داول دول�ي ف�ي منطق�ة التجارة 
الحرة في المدينة، التي تسمح بتدفق 
رأس الم�ال بحرية أكب�ر مما هو في 

بقية الصين.
وف�ي أيلول )س�بتمبر(، قال إتش 
إس ب�ي س�ي، وه�و واحد م�ن أكبر 
المص�ارف الت�ي تتعامل بالس�بائك، 
إن موافقة ص�درت بأن يكون عضواً 
ف�ي المجلس. وهذا يمك�ن أن ُيحِدث 
صدوع�ا ف�ي الس�وق العالمي�ة، ألن 
الصي�ن ه�ي أكب�ر ُمنتج وُمس�تهلك 
للذه�ب. ويقول أحد المش�اركين في 
السوق: “دون شك سيكون لدينا تثبيت 
صين�ي قب�ل نهاي�ة العام وسنش�هد 
تطورا س�ريعا لسوق خيارات الذهب 
الصينية. فهم يملكون سوق إقراض 
مليئ�ة بالمال وأكثر س�يولة، بالتالي 
فكرة أن السيولة تتحرك نحو الشرق 

هي فكرة صحيحة”.

نقص السيولة هتدد سوق لندن للذهب 

ليس هناك ش�ك في مدينة األناضول هذه 
ح�ول نط�اق التغير االقتصادي ال�ذي أحدثه 
ه�ذا الق�رن في تركي�ا، التي أصبح�ت تحتل 
مركز الصدارة في األس�واق الناش�ئة. يقول 
يلدري�م وهو جال�س في مكتب�ه، في طابق 
أعلى من مكان الفنيين العاملين على تصنيع 
عدس�ات المياه البيضاء، البال�غ ثمنها 100 
دوالر الت�ي يت�م تصديرها إل�ى 36 بلدا: »إن 
االقتصاد أعظم نجاح للحكومة. لقد أصبحت 
س�يفاس مدين�ة اس�تثمارية«. تق�دم تركيا 
جعلها متميزة عن كثير من األسواق الناشئة 
األخ�رى التي ش�هدت نموا قوي�ا على مدى 
العق�د الماضي. في البل�دان الغنية بالموارد 
مثل البرازيل وجنوب إفريقيا وتشيلي، يعزى 
النمو في جزء كبي�ر منه إلى الطلب الصيني 

على السلع الذي تباطأ اآلن.
لكن األنموذج االقتصادي التركي - الذي 
أقيَم إلى حد كبير على الطلب المحلي وقطاع 
البن�اء النش�ط – يتع�رض مع ذل�ك لضغط 
متزاي�د. تراجع النمو بش�كل ح�اد من 9 في 
المائ�ة في 2010 و2011 إل�ى أقل من 3 في 
المائة عام 2014. ويق�ول يلدريم: »ما زالت 
األم�ور تتط�ور، لكن لي�س بالس�رعة التي 
اعتدنا عليها. ال يزال هناك تحسن، لكن ليس 
بق�در ما نري�د«. على الصعي�د الوطني، ثقة 
المس�تهلكين بالقرب من أدنى مس�توياتها 
منذ خمس سنوات، ومعدل البطالة ارتفع إلى 
11 في المائة، وهي نس�بة تحوم حول أعلى 
مس�توياتها منذ خمس سنوات. كذلك علِقت 
حصة الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي عند 
نحو عشرة آالف دوالر لعدة سنوات. وفقدت 
الليرة نحو 40 ف�ي المائة من قيمتها مقابل 

الدوالر منذ أيار )مايو( 2013.
في ظ�ل ه�ذه الخلفية، يش�تعل النقاش 
داخ�ل الحكوم�ة حول م�ا إذا كانت الوصفة 
الت�ي ق�ادت النم�و ف�ي الس�نوات األخي�رة 
- وه�ي فت�رة تمي�زت بانخف�اض أس�عار 
الفائ�دة، ومش�اريع للبني�ة التحتي�ة رفيعة 
المستوى، وتنمية سكنية براقة - يمكن لها 
االس�تمرار في العمل. يرى بعضهم أن الباد 
بحاجة إلى تحول أساس�ي نحو إنتاج س�لع 
ذات قيم�ة عالية، والعمل في الوقت نفس�ه 
على تعزي�ز اإلصاحات الهيكلي�ة القانونية 

واالقتصادية.
كم�ا هي الح�ال مع غيرها من األس�واق 
الناشئة، اعترف صناع السياسة االقتصادية 
ف�ي تركيا بأن العقد المقب�ل من المرجح أن 
يكون أق�ل مردودا من س�ابقه - على الرغم 
من جدالهم بأن الباد ستبقى أكثر بريقا من 
االقتصادات الصناعية. والسؤال هو ما يجب 

على الحكومة القيام به لتغيير األمور.
وثمة اختباران يلوحان في األفق: احتمال 
رفع االحتياطي الفيدرالي األمريكي ألسعار 
الفائدة ه�ذا العام، واالنتخاب�ات العامة في 
حزي�ران )يوني�و( التي يأم�ل الرئيس رجب 
طيب أردوغان، الزعي�م األعلى في الباد، أن 
ينال فيها أغلبية كبيرة بما يكفي الس�تبدال 
النظام الرئاس�ي بالنظام البرلماني التركي. 
وهو يجادل بأن عجات االقتصاد تدور ببطء 
بسبب ارتفاع أسعار الفائدة المحلية، وفشل 
نظام الحك�م البرلماني الذي يمكن أن يحكم 

فيه القضاة ضد مشاريع استثمارية كبيرة.

البحث عن فتح
يج�ادل منتقدو أردوغان بأن االس�تثمار 
يتعثر بس�بب فش�ل أكث�ر عمقا ف�ي القدرة 
التنافس�ية. ويق�ول كثي�ر م�ن المصرفيين 
الدوليي�ن إنه ال ي�زال هناك أكث�ر مما يكفي 
م�ن الس�يولة العالمي�ة للس�ماح لاقتصاد 
الترك�ي ب�أن يزده�ر عل�ى الم�دى القصير، 
ش�ريطة أن تأتي تركيا ب�� »حكاية« - حجة 
اس�تثمارية مقنعة أو فتح مهم في السياسة 

أو االقتصاد.
لك�ن حملت�ه لتخفي�ض أس�عار الفائدة 
طمس�ت بفع�ل الهب�وط في أس�عار النفط، 
وهو واحد من التطورات االقتصادية األخيرة 
األكثر ماءم�ة لبلد يتحمل فاتورة اس�تيراد 
طاقة تبلغ قيمته�ا 55 مليار دوالر. وتقريبا 
بمجرد أن أش�اد التكنوقراطي�ون في تركيا 
بأثر الهب�وط عل�ى النمو والتضخ�م وعجز 
الحس�اب الجاري، ضاعف أردوغان هجومه 
عل�ى البن�ك المركزي لع�دم خفض أس�عار 
الفائدة بشكل أكثر قوة، حتى إنه وصف اردم 
باسجي، محافظ البنك، بالخائن. نتيجة لذلك 

زادت الليرة من تراجعها مقابل الدوالر.
ويش�كو جودة آكاي، كبير االقتصاديين 
ف�ي »يابي كري�دي«، أح�د أكبر البن�وك في 
تركي�ا وأح�د المتعاطفين منذ فت�رة طويلة 
مع حزب التنمية والعدالة الحاكم في الباد: 
»نحن نملك ثقافة اآلراء السياس�ية، وليست 
ثقافة البرامج االقتصادية والمالية«. ويقول 
إن السياسيين ومستشاريهم يشيرون خطأ، 
إل�ى أن تركي�ا يمكن أن تخت�ار فقط خفض 
أس�عار الفائدة: »ب�دال من اإلتي�ان بحكاية، 
أنه�م تأتون بخراف�ة )...( ربم�ا كانت لدينا 
أفضل حكاية ف�ي أي وقت من األوقات، هي 
صدمة النف�ط، لكننا ارتكبنا خطأ فادحا في 
كل ه�ذا، لماذا؟ للبحث عن خرافة«. كما هي 
الح�ال مع غيره�ا من البل�دان النامية، تغير 
تمويل االقتصاد التركي تقريبا بشكل يصعب 
التع�رف علي�ه عل�ى م�دى العق�د الماضي. 
أصبحت الباد بصورة ملحوظة أكثر اعتمادا 
على تدفقات رأس المال على المدى القصير، 
بدال من االستثمار األجنبي المباشر، لضمان 
العجز الكبير في الحس�اب الجاري التقليدي 

لديها.
مجموعة متنوعة من العوامل تكمن وراء 
هذا التحول. أحدها هو المتاعب االقتصادية 
ف�ي االتح�اد األوروب�ي ال�ذي يش�كل أكثر 
من 70 ف�ي المائة م�ن االس�تثمار األجنبي 
المباشر في تركيا. وأضاف دبلوماسيون أن 
الش�كوك حول س�يادة القانون تعوق عديدا 
من االستثمارات المتوقعة على نطاق واسع، 
كما عزز أردوغان س�لطته بع�د احتجاجات 
حديقة جيزي عام 2013 ضد قيادته، وكذلك 
إثر تحقيق الحق في الفساد طال شخصيات 

قريبة منه.
لك�ن كان هن�اك مص�در جاه�ز لألموال 
البديل�ة. فق�د أوج�دت سياس�ات التس�هيل 
األمريكي�ة مجموع�ة م�ن رؤوس  الكم�ي 
األموال العالمية الس�اعية إلى تحقيق عوائد 
أعلى. وفي السنوات التي تلت األزمة المالية 
ع�ام 2008، انته�ى كثي�ر من ه�ذه األموال 
ف�ي األس�واق الناش�ئة. وبش�ر ه�ذا بعالم 
جديد وأكثر غموضا تغذيه الديون بالنس�بة 

للش�ركات التركية والمس�تهلكين، ما أسهم 
في ح�دوث انهيار في مع�دل االدخار - أكبر 

هبوط من نوعه في مجموعة العشرين.

قضايا التمويل
وج�دت تركيا نفس�ها وهي ته�رول في 
بعض األحيان س�عيا للحصول عل�ى أموال. 
العجز في الحس�اب الجاري لش�هر ش�باط 
ملي�ار دوالر حص�ل   3.5 البال�غ  )فبراي�ر( 
عل�ى ضمانه من أم�وال مجهولة المنش�أ - 
المعروف�ة باس�م »صافي الس�هو والخطأ« 
- الت�ي يوح�ي بع�ض االقتصاديي�ن بأنه�ا 
كان�ت جزئي�ا من نخب�ة من ش�ركات تركيا 
الت�ي أعادت س�يولة في الخ�ارج إلى الوطن 
لمساعدة ش�ركاتها داخل الباد. وتم تمويل 
العجز البالغ خمس�ة مليارات دوالر في آذار 
)م�ارس( ع�ن طري�ق بي�ع البن�ك المركزي 
احتياطيات لدعم الليرة التي أظهرت منذ ذلك 

الحين انتعاشا محدودا.
وتصر الحكومة التركي�ة على أن المالية 
العامة ال تزال قوية بش�كل استثنائي - أكثر 
تأثي�را بكثير مما ه�و عليه الحال بالنس�بة 
القتص�ادات منطقة اليورو، حي�ث إن الدين 
الحكومي يبلغ 33 في المائة فقط من الناتج 

المحلي اإلجمالي والعجز 1.4 في المائة.
إن  لك�ن بع�ض االقتصاديي�ن يقول�ون 
الحكوم�ة خففت من اإلص�اح الهيكلي في 
الوق�ت الذي تدف�ق فيه الم�ال. ويقول مراد 
آيس�ر، من جلوبال س�ورس بارتن�رز، وهي 
ش�ركة استش�ارية: »لدينا القط�اع الخاص 
الذي يأخ�ذ الكثير من الدي�ون، ومعظم هذا 
الدي�ن يعتبر بش�كل واضح دين�ا خارجيا«، 
مس�لطا بذلك الضوء عل�ى 178 مليار دوالر 

بالعم�ات  عب�ارة ع�ن صاف�ي مطلوب�ات 
األجنبية للش�ركات، ارتفاعا م�ن 6.5 مليار 

دوالر في عام 2002.
س�اني س�ينر، الرئيس التنفيذي لشركة 
ت�اف للمط�ارات، مجموع�ة البني�ة التحتية 
الرائدة، يش�ير إلى الخطر الرئيس لاقتراض 
بع�ض  »ف�ي  ويق�ول:  األجنبي�ة،  بالعمل�ة 
المش�اريع اإلي�رادات باللي�رة التركي�ة لكن 
الديون بال�دوالر، لذلك ]مع س�قوط الليرة[ 
هذا النوع من المش�اريع يواج�ه صعوبات، 
ويعتب�ر ه�ذا مص�در قل�ق كبي�را بالنس�بة 

لاقتصاد التركي«.
وتش�تهر الشركات التركية بمرونتها في 
تعقب األسواق الجديدة، لكن في الوقت الذي 
يتباطأ فيه االقتصاد المحلي، الزيادة الكبيرة 
والدائمة ف�ي الصادرات تثبت أن من الصعب 

تحقيقها.
وق�د ط�ورت بع�ض الش�ركات التركية 
عام�ات تجارية متخصصة أق�ل تميزا، مثل 
العام�ة التجاري�ة بيكو لألجه�زة المنزلية، 
وهي جزء من شركة كوك، التكتل األكبر في 
تركيا. لكن عموما، الصادرات غالبا ما تكون 
منخفض�ة القيم�ة المضافة؛ أق�ل من 4 في 
المائة من إجمالي السلع المصنعة التي تباع 
في الخارج يأتي من قطاع التكنولوجيا. كما 
تضرر الطلب بس�بب المشكات االقتصادية 
التي تعانيها منطق�ة اليورو والفوضى التي 
تجتاح كثيرا من األسواق في منطقة الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا.
وغذت ه�ذه االتجاهات إجماع�ا متزايدا 
عل�ى أن الوضع االقتصادي الراهن في الباد 
ليس مس�تداما - لكن ليس هناك اتفاق يذكر 

بشأن الحل.

التكنوقراطي�ة  المجموع�ات  إح�دى 
المتجمع�ة حول أحم�د داود أوغل�و، رئيس 
الوزراء، وعلي باباجان، نائبه المسؤول عن 
االقتص�اد، تطالب بتحس�ين نظ�ام التعليم، 
وتعزي�ز س�يادة القانون، لتعزي�ز اإلنتاجية 
واالستثمار. وتدفع أيضا في اتجاه إصاحات 

ضريبية وفي سوق العمل.
ويجادل باباجان أيضا بأن تركيا أصبحت 
تعتمد على قطاع البناء واإلنشاءات، لكن هذا 
ال يعتب�ر برنامجا يتبناه بحم�اس أردوغان، 
الس�لطة الحقيقية ف�ي الب�اد، المقرب من 
أقطاب البناء والمداف�ع عن القطاع بوصفه 
مح�ركا لاقتص�اد. وال يتم المش�اركة فيه 
م�ن قبل الرج�ال الذي�ن يقدمون المش�ورة 

للرئيس.
المستش�ارين  كبي�ر  بول�وت،  يجي�ت 
االقتصاديي�ن ألردوغان، واحد من المؤيدين 
الرئيس�ين لنظرية أن جش�ع »لوبي أس�عار 
الفائدة« يس�عى إلعاق�ة التقدم ف�ي تركيا، 
وهو يشير كذلك إلى أن أعداء أردوغان سعوا 

إلى قتله سياسيا. 
جميل إرتم، مستشار آخر ألردوغان، حذر 
الرئيس األمريكي ب�اراك أوباما من »عواقب 
سياسية خطيرة وغير مرغوب فيها من أجل 
البشرية« في حال قرر االحتياطي الفيدرالي 

رفع أسعار الفائدة.
ومن المتوقع على نطاق واسع لباباجان 
أن يترك منصبه بعد انتخابات الشهر المقبل. 
ومن بي�ن المرش�حين المحتملي�ن لخافته 
بي�رات البي�رق، زوج ابن�ة أردوغ�ان المؤيد 
لتخفيض أس�عار الفائدة. لكن المخاطر في 
انتخابات الش�هر المقب�ل تذهب إلى أبعد من 

سياسة أسعار الفائدة.

اليد الطولى للرئيس
المس�تقبل السياس�ي في تركي�ا - وإلى 
حد كبير مستقبلها االقتصادي - يعتمد على 
ما إذا كان أردوغان س�يعرض نظاما رئاسيا 
يحتمل فيه معارضة ال تذكر من المحاكم أو 
البرلم�ان. ما يثي�ر القلق ه�و أن الرئيس قد 
يخاطر باستمرار السياسة واالقتصاد والمال 
الس�هل، على الرغم من التغييرات في العالم 
الخارجي.ه�ذه هي معضلة تركيا. س�اعدت 
فت�رة النجاح االقتصادي زعيمها على تركيز 
الس�لطة بين يديه. اآلن، يح�ذر النقاد من أن 
مزيدا من تركيز الس�لطة س�يؤذي توقعات 
تركي�ا - ويزي�د من خط�ر السياس�ات التي 
عل�ى المدى الطوي�ل ال يمكن الدف�اع عنها. 
في الوقت نفس�ه، الصناديق األجنبية تعتبر 
أكث�ر تمييزا من قبل، وال ت�زال الباد عرضة 
للصدمات الخارجي�ة والداخلية والنمو دون 
المتوس�ط وفق�ا للمعايير األخي�رة - وهي 
جميع�ا مش�كات تش�ترك فيه�ا تركيا مع 
غيرها من األس�واق الناش�ئة الرئيس�ة. مع 
ذكري�ات ال تزال ماثلة حول س�نوات المجد، 
فإنه س�يكون من الصعب التكي�ف مع عالم 

أقل تسامحا.
نع�ود م�رة أخ�رى إل�ى س�يفاس، حيث 
يش�كو يلدريم من أن منطقت�ه - التي تعاني 
مش�كلة بطالة وفجوة ف�ي المهارات في آن 
مع�ا - يج�ب أن تفعل أكث�ر من ذل�ك بكثير 
لتطوي�ر التكنولوجي�ا الفائق�ة، والمنتجات 
ذات القيم�ة المضاف�ة، لكن هن�اك مخاوف 
أكث�ر جوهرية ف�ي ذهنه. يقول: »لتحس�ين 
االس�تثمار وجلب رؤوس األم�وال األجنبية 
إلى تركي�ا، يجب أن تكون هناك عدالة. يجب 

أن تكون هناك سيادة للقانون«.



ريا�ضة14

www.almustakbalpaper.net
العدد )971(  اخلميس  21  آيار  2015

تنطلق غداً الجمعة مباريات الجولة 
الثاني�ة م�ن دوري الك�رة املمت�از 
للمرحل�ة النهائي�ة وذل�ك بلقائ�ن 
ضم�ن املجموع�ة االوىل، حيث يحل 
فريق الزوراء ضيفاً ثقيال عىل فريق 
نف�ط الوس�ط، بينم�ا س�يحتضن 
اديم الش�عب مب�اراة امان�ة بغداد 

والرشطة .
فيم�ا س�تنطلق بع�د غ�د الس�بت 
مباريات املجموعة الثانية ، بلقائن 
سيلعبان بالبرصة، االول يجمع بن 
نفط الجنوب ودهوك بتمام الساعة 
الخامسة عرصاً، والثاني بن امليناء 
الس�اعة  بتم�ام  الجوي�ة  والق�وة 

السابعة مساءاً.
وبالع�ودة اىل مباري�ات املجموع�ة 
االوىل والتي س�تنطلق غداً الجمعة، 
يبحث الزوراء عن تعويض خساراته 
بالجول�ة الس�ابقة ض�د الرشط�ة 
برباعية ، اىل تحقيق ثالث نقاط من 
ارض ملع�ب النج�ف، عندما يقابل 
فري�ق نف�ط الوس�ط الطام�ح هو 
كذلك اىل تحقيق الفوز وانعاش اماله 
باملنافس�ة ع�ىل ص�دارة املجموعة 
االوىل، بعدم�ا تع�ادل بالجولة االوىل 

ضد فريق امانة بغداد.
خس�ارة او تع�ادل اح�د الفريقن) 
ال�زوراء او نف�ط الوس�ط( بماراة 
الغد، ٌس�يبدد من امالهما باملنافسة 
عىل صدارة هذه املجموعة، الزوراء 
س�يلعب للفوز ويريد تحقيقه بأي 
طريقة كانت، فهو يريد عودة االمل 
اليه، ومصالحة جماهريه الغاضبة 
رباعي�ة الرشط�ة املري�رة بالجولة 
االوىل، باملقاب�ل يريد نفط الوس�ط 
ان يس�تغل عامل االرض والجمهور 
ويحق�ق انتص�ارا س�يكون ثمينياً 
وغالي�اً ان تحقق عىل ابن�اء املدرب 
عماد محمد ، ال�زوراء يقف باملركز 
االخ�ري وبرصيد خايل م�ن النقاط، 
بينم�ا يقف نف�ط الوس�ط باملركز 
الثان�ي مناصفة مع بغ�داد برصيد 
نقط�ة واح�دة ل�كل منها، وس�بق 
للفريق�ان ان التقيا بالدور التأهييل 

من املمتاز، الزوراء فاز ذهاباً بهدف 
، وخ�ر اياب�اً بهدف أيض�ا، أي ان 
ال�زوراء يعاني عندم�ا يلعب خارج 
القواع�د ض�د نف�ط الوس�ط، فهل 

سيتكرر املشهد يف مباراة الغد.
ويف املب�اراة الثانية يلتق�ي متصدر 
هذه املجموع�ة " الرشطة" بفريق 
أمان�ة بغداد، يف مباراة عس�رية عىل 
الفريق�ن، الرشطة يطم�ح لتكرار 
ف�وزه بالجول�ة االوىل ع�ىل الزوراء 
باالربعة، اىل فوز جديد يجعله واثق 
الخطوة يميش وحي�داً نحو صدارة 

املجموع�ة االوىل والتأه�ل للمب�اراة 
النهائي�ة. بينم�ا يريد امان�ة بغداد 
تعوي�ض تعادله بالجولة الس�ابقة 
ام�ام نفط الوس�ط اىل ف�وز يجعله 
منافس�اً قويا عىل التأه�ل للمباراة 
الجموع�ة.  ه�ذه  ع�ن  النهائي�ة 
وستش�هد مباراة الغ�د عودة العبي 
الرشطة املحرومن بعد غيابهم عن 
الفريق بالجولة الس�ابقة ، وهم كل 
من الالعبن ع�الء عبد الزهرة وعيل 

بهجت وكرار محمد .
وقررت لجنة املس�ابقات يف االتحاد 

املركزي لك�رة القدم تغيري توقيتات 
الجولة الثانية م�ن االدوار النهاىية 

للدوري الكروي املمتاز.
وقال مدير اللجنة شهاب احمد ان: 
امباري�ات الجولة الثانية س�تنطلق 
غ�د الجمعة باقام�ة لقاءين يجمع 
االول النفط الوسط بضيفه الزوراء 
عىل ملعب نادي النجف يف الس�اعة 
الرابع�ة والنص�ف ع�رصا والثان�ي 
يجمع الرشط�ة بامان�ة بغداد عىل 
الس�عة  ال�دويل يف  الش�عب  ملع�ب 
الخامس�ة عرصاً.واضاف احمد يف: 

ان يوم السبت سيكون موعدا للقاء 
فريقي نفط الجنوب مع دهوك عىل 
ملع�ب املدينة الرياضي�ة يف البرصة 
يف الس�اعة الخامسة عرصا تعقبها 
مباراة املين�اء والق�وة الجوية عىل 
نف�س امللعب يف الس�اعة الس�ابعة 
مباري�ات  ان:  اىل  مساءا.واش�ار 
الجول�ة الثالثة س�تقام يوم ال��26 
من هذا الش�هر بلق�اء واحد يجمع 
الزوراء مع امان�ة بغداد عىل ملعب 
الش�عب الدويل يف الساعة الخامسة 
عرصا، عىل ان تقام مباراتن يف اليوم 

التايل، ففي اللقاء االول يس�تضيف 
ده�وك الق�وة الجوي�ة ع�ىل ملعب 
ده�وك يف الس�اعة الرابعة والنصف 
ع�رصا ويلع�ب نف�ط الجن�وب مع 
امليناء يف املدينة الرياضية يف البرصة 

يف الساعة السابعة مساءا .
وخت�م احم�د حديث�ه، ان املب�اراة 
االخ�رية من ه�ذه الجولة س�تقام 
يوم ال��31 من ه�ذا الش�هر بلقاء 
يجمع الرشطه مع مستضيفه نفط 
الوس�ط عىل ملعب ن�ادي النجف يف 

الساعة الرابعة والنصف عرصا.

واصلت م�الكات محافظة الب�رصة جهودها املس�تمرة منذ عرشة 
أي�ام يف تهيئ�ة جميع املراف�ق الخاصة يف املدين�ة الرياضية وملعب 
جذع النخلة الذي س�يضّيف مباري�ات الدور الثاني بن فريقي نفط 

الجنوب ودهوك وامليناء والجوية السبت املقبل.
وق�ال جليل حنون نائ�ب رئيس الهيئ�ة االدارية لن�ادي امليناء : ان 
ناديه وعرب الرتاس ورابطة املشجعن أسهموا بشكل كبري يف عملية 
تنظيف مدرجات ملعب جذع النخلة وغس�يل الرتاك املحيط بساحة 

املستطيل االخرض.
وأض�اف: إجتمعن�ا م�ع رواب�ط املش�جعن وحثين�ا جميعهم عىل 

التشجيع النظيف واالستقبال املثايل للضيوف الزائرة.
وب�ّن حنون ان جميع املالكات يف البرصة بدءا من مجلس املحافظة 
مرورا بالقطاعات الرياضيي�ة تعمل ليل نهار لضمان نجاح إظهار 
البرصة بأجمل حلة وبص�ورة زاهية إلقناع االتحاد الدويل بإمكانية 

وأحقية العراق يف ضيافة املباريات الدولية عىل ارضه.
وقل�ل حنون يف ختام حديثه من أهمية فقدان فريقه لنقطتن امام 
دهوك لحس�اب الدور االول بقوله : ما زال�ت هناك خمس مباريات 
أرب�ع منها يف مدين�ة البرصة وبإم�كان الفريق التعويض وكس�ب 

بطاقة املجموعة املؤهلة للمباراة النهائية.

جهود مكثفة إلنجاح العرس الكروي
يف جذع النخلة

االصابة قد متنع مهام طارق من خوض 
مباراة ناديه الظفرة امام عجامن
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غدًا .. الزوراء يالقي نفط الو�ضط وال�ضرطة مبواجهة امانة بغداد

السبت.. لقاء قمة بني امليناء والقوة اجلوية يف البرصة

الظفرة  ن�ادي  انهى 
االماراتي استعداداته 
للق�اء عجم�ان يوم 
ع�ىل  املقب�ل  األح�د 
اس�تاد حم�دان ب�ن 
زايد آل نهيان، ضمن 
مباري�ات الدور ربع 
لبطول�ة  النهائ�ي 
دول�ة  رئي�س  كأس 

االمارات.
وح���رص م��درب 
الفرن��يس  الفري�ق 
لوران بانيد عىل منح 
العبي الظ������فرة 
راحة ليوم واحد بعد 
أن لعبوا 120 دقيقة 

يف لقاء دور ال 16 أمام الفجرية، فيما كثفت وحدة النادي الطبية 
جهوده�ا لتجهي�ز كافة الالعبن ويف مقدمته�م املحرتف العراقي 

همام طارق.
ورك�ز اخصائ�ي اللياقة عىل اع�داد الالعب�ن تدريجي�اً بالرتكيز 
عىل رفع مع�دالت الياقة البدنية وخاصة عن�رص التحمل الدوري 
التنفيس، إضاف�ة للتدريب عىل بعض الجمل التكتيكية الهجومية 
والدفاعي�ة، والتدريب عىل تنفيذ ال�ركالت الثابتة الحرة والركنية، 
وكذل�ك ركالت الجزاء بمش�اركة كاف�ة الالعبن تحس�باً النتهاء 
املب�اراة املقبل�ة بالتع�ادل واالحت�كام مج�دداً ل�ركالت الرتجيح 
الحاس�مة، وقد ش�ارك يف التدريب كافة الالعبن باستثناء همام 

طارق الذي يتحدد موقفة من املشاركة اليوم.

ملعب الوكرة يضّيف مواجهة الرشطة والكويت الكويتي بكأس االحتاد االسيوي

واف�ق االتح�اد القطري لك�رة القدم عىل 
إقام�ة لق�اء الرشطة والكوي�ت الكويتي 
عىل س�تاد س�عود بن عبدالرحمن بنادي 
الوك�رة يف دور ال�)16( م�ن بطولة كأس 

االتحاد اآلس�يوي لكرة الق�دم، املقرر لها 
مساء األربعاء 27 ايار الحايل.

وكانت إدارة نادي الرشطة طالبت االتحاد 
اآلس�يوي من قبل عىل أن تك�ون الدوحة 
مكانا إلقامة مباريات الفريق يف البطولة 
اآلس�يوية. ويق�ام دور ال��)16( بنظام 

املب�اراة الواحدة )خ�روج املغلوب(، حيث 
يضّي�ف كل فريق تص�در مجموعته بدور 

املجموعات مباراته بالدور الثاني.
يذكر أن ملعب حمد الكبري بالنادي العربي 
القطري احتضن مباريات الرشطة خالل 

دور املجموعات بالبطولة اآلسيوية.

وكان ن�ادي الكوي�ت ح�ّل ثاني�ا خل�ف 
الجيش السوري )14 نقطة( يف املجموعة 
الرابع�ة بعدم�ا تع�رض يف آخ�ر لقاءاته 
لخس�ارة أم�ام الرف�اع البحرين�ي 2-1، 
ليتجم�د رصي�ده عند النقط�ة العارشة ، 
بينما ج�اء الرشطة يف ص�دارة املجموعة 

الثانية برصيد 9 نقاط بفارق األهداف عن 
الجزي�رة األردني، وذلك بعد أن حقق بطل 
العراق فوزا كاس�حا عىل الجزيرة بنتيجة 
4-0، يف آخ�ر مواجه�ات الفريق�ن بدور 
املجموع�ات الت�ي ج�رت بينهم�ا بملعب 

نادي العربي القطري.
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برشلونة ينتظر 200 مليون يورو مقابل تغيري اسم ملعبهكريم بنزيمة يواجه هتمة القيادة بدون رخصة

وجهت الس�لطات اإلس�بانية، للفرنيس كريم 
بنزيم�ة، مهاج�م ريال مدري�د، األربعاء تهمة 
تتعل�ق بأمن الط�رق، بعدم�ا أوقفته الرشطة 
يف نقطة تفتيش بمدريد أثناء قيادته الس�يارة 
دون رخصة قيادة.وذكرت الرشطة أن الالعب 

الفرنيس كان يقود سيارة يف نحو 
الس�اعة التاس�عة االثن�ن، قرب 
املدين�ة الرياضي�ة لري�ال مدريد، 

بضواح�ي مطار باراخاس، حن أوقفته قوات 
األمن يف نقطة تفتيش روتينية.وأش�ار املصدر 
إىل أن بنزيم�ة "ل�م يق�دم أي وثائ�ق تثبت أنه 
مؤه�ل للقيادة، ل�ذا وجه له اتهام رس�مي يف 
جريمة تتعلق بأم�ن الطرق، ولكنه لم يعتقل، 
وفقا للرشطة".ولم تصادر الرشطة الس�يارة 
كذلك، فبعد إنهاء اإلجراء االمني قام ش�خص 
آخر كان برفقت�ه بقيادته�ا.وكان بنزيمة قد 
أدي�ن يف 15 مارس/آذار م�ن عام 2013 خالل 
محاكم�ة رسيعة بدفع غرم�ة قدرها 18 ألف 

ي�ورو وبس�حب رخص�ة القي�ادة من�ه خالل 
ثمانية أشهر، بس�بب قيادته السيارة برعة 

زائدة.وتعود تلك الواقع�ة إىل الثالث من 
فرباير/شباط من ذلك العام، حن 

رصد رادار متنقل سيارة بنزيمة 
الت�ي كان يقوده�ا برع�ة 

زائ�دة ببلدي�ة بوثويل�و دي 
أالركون اإلسبانية.

تحدث خوان كوليت، رئيس نادي إس�بانيول اإلس�باني لكرة 
خافيري ماس�كريانو، العب الق�دم، ع�ن س�خرية 

برش�لونة،  بطل الدوري االسباني فريق 
الق�دم،  اث�ارت لك�رة  والت�ي 

ان  سخر من هزيمة الجدل بعد 
ل  نيو س�با ام����ام ري�ال ا
كتهم مدريد وعدم  ر مش���ا

يف ال������دوري 
االوروبي املوسم 
املقب�ل.ورصح 
الثالثاء  كولي�ت 
حينما س�ئل 

عن س�خرية العب برش�لونة، قائال: "احب كثريا  مثل 
هذه األمور، بأن يتذكرك املنافس يف اوقات النش�وة، 
االس�وأ س�يكون هو ان يتجاهلك".واض�اف رئيس 
اس�بانيول: "أتصور أن ماس�كريانو يف الوقت الذي 

كان يحتف�ل فيه، لم تتحق�ق رغباته، ألنني رأيت 
احد ترصيحاته قبل سنوات يقول فيها انه يرغب 
يف اللعب لريال مدريد".وكان خافيري ماسكريانو 
ق�د اعلن عن رغبته يف حم�ل قميص ريال مدريد 

حينما كان العبا لويس�ت ه�ام االنجليزي، وقال: 
"اتمنى ان العب يوما ما يف ريال مدريد".وتجدر االشارة 

انه تم نرش فيديو من وسائل االعالم اإلسبانية، من إحتفاالت 
العب�ي برش�لونة يف غرف�ة خل�ع مالب�س ملعب فيس�ينتي 
كالديرون وهم يس�خرون من ريال مدريد واسبانيول، وكان 

خافيري ماسكريانو هو من سخر من جار البلوجرانا.

اإلس�باني  برش�لونة  ن�ادي  يس�عى 
الجتذاب 200 مليون يورو من إضفاء 
اسم تجاري عىل ملعبه كامب نو، 
مما يس�مح ل�ه بتمويل ثلث 
مرشوع )إس�باي برس�ا( 
ال�ذي يس�تهدف تجدي�د 
امللعب الحايل وبناء مسار 
للتزلج عىل الجليد يحمل 

اسم )باالو بالوجرانا(.
وكش�ف رئي�س الن�ادي 

الكتالوني جوس�يب ماريا 
بارتومي�و ع�ن ه�ذه التفاصي�ل 
امل�رشوع  تقدي�م  خ�الل  الي�وم 
البالغة تكلفت�ه 600 مليون يورو، 
ع�ن طري�ق تقري�ر أعدت�ه رشكة 
)ديلويتي( االستشارية حول اآلثار 
االقتصادي�ة التي س�يجلبها النادي 
"م�ن  بارتومي�و:  املدينة.وق�ال  ع�ىل 
ال�600 ملي�ون يورو التي يحتاجها إس�باي 
برس�ا، س�يتم توف�ري 200 مليون ي�ورو عن 
طري�ق مؤسس�ة ائتمانية، إضاف�ة إىل 200 

مليون أخرى أم�وال خاصة، وال�200 مليون 
األخرية ع�ن طريق البيع التس�ويقي الس�م 
امللعب".وذكر رئيس الربس�ا بأن اسم كامب 
نو لن يتغري، لكن سيضاف إليه "اسم تجاري 
ثان"، قدر أنه "سيجلب 200 مليون يورو أو 
200 مليون وأكثر" خ�الل األعوام "ال�15 أو 

ال�20" املقبلة طيلة مدة التعاقد.
وم�ن املنتظ�ر أن يت�م توجي�ه 400 ملي�ون 
ي�ورو إىل إص�الح ملع�ب كامب ن�و، عىل أن 
يتم اس�تثمار ال��200 مليون ي�ورو املتبقية 
يف بناء مس�ار التزلج عىل الجليد وملعب آخر 

صغ�ري ملحق بمنتج�ع جوان جامرب 
الريايض، فضال عن مكاتب وساحات 

انتظار للسيارات.
وأب�رز بارتومي�و: "حص�ل مرشوع 
إس�باي برس�ا ع�ىل املوافق�ة خالل 
الجمعية العمومية بواسطة الرشكاء، 
إنه مرشوع طموح س�ريفع مستوى 
نادينا، بل وأيضا ح�ي ليس كورتس 
واملدين�ة كذل�ك. وبفضل�ه س�يكون 
لدينا أفضل ملعب يف العالم ومنشآت 
رائعة تدعو للفخر بالنسبة لربشلونة 

والبالد".
ووفق�ا لتقرير )ديلويت�ي(، فإن األثر 
االقتص�ادي للربس�ا ع�ىل املدينة يبل�غ 759 
ملي�ون يورو أي م�ا يمثل 1.2% م�ن إجمايل 

الناتج املحيل للمدينة الكتالونية.
ويج�ذب الربس�ا 8% م�ن الس�ياحة الوافدة 
إىل العاصم�ة الكتالوني�ة، و54% م�ن إجمايل 
األعم�ال التي تتم يف مجال الس�ياحة س�واء 
أنشطة أو اجتماعات أو مؤتمرات، فضال عن 
أنشطة أخرى ذات صلة بالنادي مثل حضور 
املباري�ات وزيارات ملع�ب كامب نو ومتحف 

النادي.

فيغو ينفي انسحابه من سباق رئاسة الفيفا

قال الربتغايل لويس فيغو إنه ال ينوي االنس�حاب من السباق عىل رئاسة 
االتحاد الدويل لكرة القدم )الفيفا( خالل مؤتمر صحفي مشرتك يف هولندا 
م�ع املنافس األخر عىل املنصب مايكل فان ب�راغ رئيس االتحاد الهولندي 
للعبة الش�عبية.وجاءت ترصيح�ات فيغو نجم منتخب الربتغال الس�ابق 
األربعاء ردا عىل قصة نرشتها صحيفة دي فولسكرانت الهولندية االربعاء.

وق�ال متحدث باس�م حملة فيغو لرويرتز من لش�بونة "نحن نؤكد من 
جديد ما قلناه يف اليوم األول، لويس مرشح مستقل وسيبقى مستقال 
ولن يس�افر إىل هولندا بعكس ما تقوله الش�ائعات".ويتنافس ثالثة 
مرش�حن هم فيغو وفان براغ واألمري األردني عيل بن الحس�ن عىل 
رئاسة الفيفا يف مواجهة الرئيس الحايل السويري سيب بالتر.وستتم 
االنتخابات يف زوريخ الس�ويرية يف 29 من ماي�و أيار الحايل.وكان 
هؤالء املرشحون الثالثة التقوا مرة واحدة عىل األقل خالل األسبوعن 
األخريين وقال متحدث باس�م فان براج للصحفين "بوسعنا تأكيد 
وج�ود خطط لعق�د محادثات بن املرش�حن الثالث�ة فيما يتصل 
بإمكانية توحيد الصف".وأضاف املتحدث قوله: "هدفنا املش�رتك 
ه�و تحقيق التغيري يف داخل الفيفا ومن الجيد وجود توافق عاملي 
متزاي�د عىل تحقيق هذا الهدف، هذا هو تركيزنا األول حاليا ومن 
السابق ألوانه الحديث عن املرشح صاحب الفرصة األكرب."وقال 
تقرير الصحيفة الهولندية إن فيغو وفان براغ من املقرر أن يعلنا 

بصورة مشرتكة وقف حملتيهما.

غوارديوال حيدد رشوط البقاء مع بايرن ميونيخ

عىل الرغم من أن عقد املدرب االس�باني بيب غوارديوال، املدير الفني لبايرن ميونخ، 
الزال مس�تمرًا حت�ى حزي�ران/ يوني�و 2016، إال أن قضي�ة تجدي�ده م�ن عدمها 
واس�تمراره يف ملع�ب األليانز آرين�ا هي حدي�ث الصحافة األملانية يف ه�ذه األيام، 
خصوًص�ا بعدما كش�فت بعض التقاري�ر اتفاقه مع أندية أخ�رى لتدريبها.وكانت 
شبكة قنوات )بي إن سبورتس( القطرية كشفت أن غوارديوال اتفق مع مانشسرت 
س�يتي االنجليزي عىل قيادة الفريق بداية من املوس�م املقبل، يف الوقت الذي أكد فيه 
رئي�س بايرن ميونيخ كارل هاينز رومينيجه، عىل عزم�ه تجديد التعاقد مع املدرب 
اإلس�باني باعتب�اره أفضل م�ن يتوىل قي�ادة العمالق الباف�اري يف الف�رتة الحالية 
واملستقبل.وحس�بما ن�رشت صحيفة )س�بورت بيل�د( األملانية، ف�إن إدارة بايرن 
عرضت ع�ىل غوارديوال التجديد حت�ى 2018، وقد يوافق عىل توقي�ع العقد الجديد 
ولك�ن برشطن األول ه�و أن يكون صاحب الكلمة الوحي�دة يف الصفقات الصيفية 
والشتوية.واستشهدت بيلد بأمر ماريو غوتزه، إذ أشارت إىل أن غوارديوال كان يريد 
قبله التعاقد مع نيمار العب برشلونة الحايل ولكن تم فرض عليه التعاقد مع غوتزه 
ال�ذي لم يقدم أي يشء يذكر ويتوق�ع أن يرحل قريًبا.لذلك فإن غوارديوال ال يريد أن 
يتكرر هذا األمر، ويريد التعاقد مع الالعبن الذين يرى فيهم قادرين حًقا عىل تنفيذ 
فلس�فته من دون الكثري من العناء، وهو كان يؤم�ن بأن الربازييل نيمار أفضل من 
ينفذ سياس�ته ولكن لم يتم التعاقد معه.أما الرشط الثاني، وبحس�ب أحد املقربن 
منه، فإنه يس�عى ألن يكون طبيب الفريق البافاري هو أحد األطباء اإلس�بان الذي 
س�بق له العمل معه يف برشلونة، بعد الخالفات الكبرية التي كانت بيه وبن الطبيب 

التاريخي لبايرن مولر فولفهارت والذي أدى الستقالة األخري يف نهاية املطاف.
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أكد نجم التنس اإلس�باني رافائيل ن�ادال االربعاء، أنه ال يفكر 
حاليا سوى يف الدور األول من بطولة روالن جاروس، التي توج بها 

تس�ع مرات من قبل، والتي اعتربها أهم بطولة يف املوسم بالنسبة 
له.وأوض�ح نادال يف ترصيحات صحفية من مط�ار باملا بمايوركا 

قبل الس�فر اىل باريس للمش�اركة يف البطولة أن: "الفوز أو الخسارة 
ال يمث�ل نهاي�ة العالم".واعرتف املاتادور، الذي هبط للتصنيف الس�ابع 

عاملي�ا، بأن�ه يصل للبطول�ة الفرنس�ية يف "وضع مختلف" بعد خس�ارة 
نهائي مدري�د امام الربيطاني أندي موراي، ليش�ارك يف روالن جاروس ألول 

م�رة دون التتوي�ج ببطول�ة ذات 1000 نقطة.وش�دد نادال عىل صعوب�ة املواجهات 
يف روالن جاروس، لكنه ال يفكر حاليا س�وى يف مباراته األوىل.كما أش�ار اىل أن مس�تواه "يف 
تحس�ن" رغم الهزائم األخرية، مبينا: "أش�عر بأنني أكثر ثقة مع الوقت، خرت مباريات كان 

بإمكاني الفوز بها، لكنني متمسك بهديف، وهو مواصلة التحسن، وأن أستحق كلمة )مرشح(".
ويستعد الالعب اإلسباني لتسلم قالدة جراند فريميل، يف باريس الخميس من العمدة أني إيدالجو.
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نادال: مستواي يتحسن 
رغم اهلزائم

رئيس إسبانيول حيرج ماسكريانو!
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امليزان

؟؟هل تعلم
• يوجد س�كر يف الليمون أكثر من الفراولة. ولكنك ال 

تش�عر بذلك ألن كمية الحمض ع�ايل يف الليمون مما 

يغطي عىل الطعم الحلو

• يف الياب�ان الن�وم أثن�اء العمل يعت�ر مقبول فهو 

عالمة عىل أن الذي ينام مجهد من القيام بعمله

• العطسة القوية تنم عن شخصية مرحة ومنطلقة 

ال تخىش شيئاً .. والعطسة املكتومة تعكس شخصية 

خجولة تخىش املواجهات ..!

• بداي�ة اخرتاع املذي�اع »الراديو«عام 1889م عىل يد 

األملاني هن�ري هريتز ول�م يصل االخت�اراع بفكرته 

النهائية اال عام 1896 بعد وفاة هنري بعامني !

• هل تعلم أن الثعابني ال تقرتب من مكان فيه ريحة 

البرتول

• العلم�اء طوروا رشيحة صغ�رية يمكن زراعتها يف 

دماغ ش�خص معاق حركي�اً. يس�تطيع بعدها هذا 

الشخص أن يقوم بإرسال إشارات إىل جهاز كمبيوتر 

بالتفكري فقط!

• ه�ل تعل�م أن تناول ك�وب من املاء الب�ارد صباحا 

ينشط وظائف الكبد .

مهنياً: مش�اكل بس�يطة لك�ن يف املقابل 
فرص محتملة الس�رتجاع حق أو للعودة 
اىل امل�ايض ك�ي تحاس�ب َمن اس�اء إليك 
عاطفياً: تتجدد العواطف وتشتد الروابط 
متان�ة وتس�تيعد ثق�ة الرشي�ك وتق�رر 

تمضية أطول وقت ممكن معه

مهني�اً: عراقي�ل تفاق�م وضع�ك املهني، 
وتنه�ار أمامه�ا وتجد نفس�ك عاجزاً عن 
مواجهته�ا، بس�بب إهمال�ك املتمادي يف 
مالحقة أه�م القضايا املهمة عاطفياً: لن 
تجد نفسك إال مطواعاً آلراء الرشيك وهي 

دائماً ما تكون يف مصلحتك

مهني�اً: تق�وم بخيارات صائب�ة وتحصل 
عىل مبالغ لم تتوقعها، من حقك أن تفرح 

وتزرع الفرح يف محيطك
عاطفي�اً: انتب�ه ملعاملت�ك الرشي�ك، فهو 
يتحم�ل منك الكث�ري ويس�كت، لكن هذا 

األمر لن يستمر طويالً

مهني�اً: من�اخ إيجاب�ي لتطوي�ر قدراتك 
العملي�ة، اس�تفد م�ن ه�ذا األم�ر ق�در 
املستطاع وال تدع الفرص تفوتك عاطفياً: 
تغايض الرشيك ع�ن تجاوزاتك فرصة لك 
لتغري تعامل�ك معه، وهنا يف�رض الحذر 

نفسه وتؤدي الحكمة دوراً كبرياً

مهني�اً: قد تف�رض رأياً أو تحّق�ق رغبة، 
كأن ُتع�نّي يف منصب أو تحتل مركزاً أو ما 
ش�ابه عاطفياً: كن ناضجاً واترك األمور 
تس�ري بهدوء وتكّيف مع األمر الواقع وال 
تقاوم�ه صحي�اً: مارس ب�رودة أعصابك 

عىل محيطك وال تفقدها.

مهني�اً: أن�ت مدع�و اىل الّتحف�ظ ولو اّن 
الف�رص املهني�ة جدي�دة متاح�ة امامك، 
ام�ور طارئ�ة ق�د تحص�ل وحظ�وظ لم 
تخطر بالبال عاطفي�اً: تغيريات مفاجئة 
تط�ال وضع�ك العاطف�ي وتضع�ك أمام 

مسؤوليات كبرية.

مس�ريتك  يف  األه�داف  تحدي�د  مهني�اً: 
املهني�ة مهّم جداً ويوّف�ر عليك الكثري من 
رة عاطفياً: ق�د تكون  الجهود غ�ري امل�رَّ
بع�ض تفاصي�ل املرحلة املقبلة س�بباً يف 
ع�دم عالقة م�ا فح�اول أن تتغاىض عن 

التفاصيل الصغرية.

مهنياً: قد تقلق بش�أن وضع طارىء، فال 
توقع عقداً وال تسافر وكن واعياً 

عاطفي�اً: أخبار حلوة وتط�ورات زاهرة، 
تخ�وض غمار عالق�ة فريدة م�ن نوعها 

وتعرف تطوراً يفرحك ويريحك

مهني�اً: ال تق�دم عىل م�رشوع جديد قبل 
أن تنهي إلتزامات�ك إزاء مرشوع حايل ألن 

األمر رهن بنجاحه أو بعدمه
عاطفي�اً: ال تق�دم الي�وم ع�ىل مغامرات 
عاطفية جديدة، ب�ل أنت مدعو إىل التأني 

والحذر يف هذا الشأن

مهني�اً: تح�اول أن تنه�ي مهمة تش�كل 
عائق�اً بالنس�بة إلي�ك لتنطل�ق بمرشوع 

جديد مهم جداً
عاطفي�اً: تنتابك ش�كوك تج�اه الحبيب 
وتش�عر أنه غامض، بينم�ا الحقيقة أنت 

من يكتنفه الغموض

مهنياً: تتخلص من بع�ض خيبات األمل، 
وتكون قادراً عىل النهوض مجدداً وامليض 

قدماً يف إنجاز ما خططت له
عاطفي�اً: االس�تفزاز م�ع الرشي�ك غ�ري 
فعل�ه  رد  ألن  اإلط�الق،  ع�ىل  مس�تحب 

سيكون مكلفاً

مهني�اً: ترتاجع الحظ�وظ وتضطر إىل أن 
تتكي�ف مع ظ�روف جديدة، تط�ورات يف 
حياتك املهني�ة تتطلب الكثري من الحرص 
عاطفياً: تبادر إىل االنطالق بحيوّية كبرية، 
وتس�عى إىل اإلمساك بزمام األمور وتشعر 

بأّنك مسيطر عىل األوضاع.
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– يبعث�ه – 4 – مقياس حراري 
غرب�ي – علم مؤنث – 5 – وفاة 
– من املهن اإلنس�انية – 6 – يف 

البيضة – والي�ة أمريكية – 7 – 
الكمي – عكس�ها أداة نصب – 
8 – مركب�ة فضائية أمريكية – 
مدينة فرنسية – 9 – حر شديد 
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2 كوب سكر

1 كوب ماء 

2/1 كوب جوز للتزيني

طريقة تحضري حالوة الحليب السائل

1. لتحضري الش�رية، يف قدر عىل النار، 

يوضع املاء مع الس�كر ويرتكوا حتى 

يغلوا ويشتدوا ويرفعوا عن النار.

2. يف قدر عىل النار، يوضع الحليب مع 

الدقي�ق والزيت ويحركوا حتى يصبح 

لون الخليط بيج ثم تطفأ النار.

3. تسكب الش�رية ببطء وبحذر فوق 

الخليط حتى يمتزجوا معاً.

4. تس�كب حالوة الحليب يف كاس�ات 

وتزين بالجوز.

حالوة احلليب السائل

فوائد الرحيانمعلومات  عامة
1- تس�اعد يف ع�الج نزالت ال�رد و تخفف من 

اعراض االنفلونزا.
2- مفي�د يف ح�االت الكح�ة الجاف�ه و تعت�ر 
االوراق ط�ارده للبلغ�م و يفض�ل املضمض�ة 

بمنقوعها و من ثم بلعه.
3- مق�و جهاز املناع�ة و مض�اد للجلطات و 

تصلب الرشايني
4- مضاد لالكتئاب و الش�قيقة من خالل فرك 

االوراق مبارشه عىل الجبني.
5- مق�و للنظ�ر حي�ث 100 جم م�ن االوراق 

تحتوي عىل ما يحتاجهاالنس�ان من فيتامني أ 
املقو للنظر و مضاد لالكسدة

6- مض�اد حيوي طبيعي لعالج حب الش�باب 
وملط�ف عام للب�رشة و مض�اد للتجاعيد من 
خ�الل دق االوراق الطازجه و وضعها مبارشة 

عىل البرشة
7- مض�اد لتش�نج العض�الت من خ�الل عمل 

كمادات من منقوع الريحان
8- منظ�م لعملي�ة الهضم لذل�ك هو مرشوب 

جيد ملرىض القولون العصبي.

»أقفال احلب« هتّدد السالمة
تب�دأ س�لطات ملب�ورن األس�رتالية 
ه�ذا األس�بوع بإزالة أكث�ر من 20 
ألًف�ا من»أقفال األحب�ة» عن جرس 
ساوث غيت للمش�اة، وذلك لدواعي 
الس�المة. فمن طق�وس الحب غري 
التقليدي�ة التي تجت�اح مدًنا عديدة 
يف العال�م أن يقف املتحابان عند هذا 
الج�رس، أو ما يماثله يف مدن أخرى، 
فيتعاه�دان عىل أن يبق�ى قلباهما 
بالحب، ويقف�الن قفاًل  متعاقدي�ن 
ويرمي�ان مفتاح�ه، يف ف�أل خ�ري. 

لكن أحد املس�ؤولني عن حملة إزالة 
هذه األقفال يف ملبورن قال: »هناك 
حتًما طرق أفضل للتعبري عن الحب 
أحدهم�ا لآلخر غري قف�ل ال يتجاوز 
ثمن�ه 3,50 دوالرات». ويخ�ىش هذا 
ج�رس  س�ياج  يلق�ى  أن  املس�ؤول 
س�اوث غاي�ت مصري س�ياج جرس 
الفنون فوق نهر الس�ني يف باريس، 
حيث علقت الكثري من أقفال الحب، 
الذي انه�ار جزء من�ه يف 9 حزيران 

املايض.

قال�ت هيئ�ة املس�ح الجيولوج�ي 
االمريكي�ة ان العلماء يراقبون عن 
كث�ب ب�ركان كيالوي�ا يف أكر جزر 
ه�اواي تحس�با لثورته بع�د تغري 
ملموس يف مستويات بحرية الحمم 
املوج�ودة يف القم�ة وسلس�لة من 

الزالزل.
ويقول مرصد بركان هاواي التابع 
لهيئة املسح الجيولوجي ان الخراء 
يعتقدون ان هناك احتماال لحدوث 
ثورة يف املنطق�ة الجنوبية الغربية 

من بركان كيالويا وهو من انش�ط 
براك�ني العال�م مصحوبة بعدد من 

الزلزال.
وقال املرصد يف بيان »كيف ستتطور 
حالة االضط�راب يف منطقة القمة 
يف كيالويا ومناط�ق التصدع العليا 
خالل االس�ابيع واالش�هر القادمة 

غري مؤكد.«
وس�جل الخراء مئات م�ن الهزات 
ي�وم  وبلغ�ت  الصغ�رية  االرضي�ة 
الجمعة املايض 25 هزة يف الساعة.

مراقبة  بركان كيالويا

اعداد:رسى داود سلامن

توجد أمث�ال قديم�ه يتداولها الناس 
ولكن أكثره�م اليعلمون من أين جاء 
هذا املثل وما قصت�ه الحقيقة... وانا 
الي�وم س�أروي لكم إح�دى القصص 

التي يقول مثلها
 واص�ل املث�ل ه�و  رجع�ت حليم�ه 

لعادتها القديمة وحكاية املثل 
إن ريم�ا ) حليم�ه ( زوج�ة حات�م 
الطائى ووهو معروف انه من اش�هر 
كرماء العرب وكانت ملا بتيجى تطبخ 
وتحط السمنه عىل األكل كانت ايديها 
بترتع�ش ومرتيد تحط س�منه فقال 
له�ا ان كل مل�ا تحطى ملعقة س�منه 
ع�ىل االكل عم�رك حيزي�د ي�وم هى 

طبعا ما صدقت وبقت بتحط س�منه 
كثري عىل االكل واتع�ودت ايديها عىل 
الس�خاء والكرم وبعدي�ن ابنها مات 
وهى زعل�ت علي�ه وب�دأت تقلل من 
الس�منه ىف االكل حتى عمرها ينقص 

وتحصل ابنها 
فبقى الىل ياكل من اكلها يقول رجعت 

ريما )حليمه ( لعادتها القديمه.

رجعت ريام لعادهتا القديمة

قصة احلجر والكنز

قصة مثل

من هنا وهناك

»15«

حسني الساعدي

قالت األم لزوجة ابنها مبتسمه بعد انقضاء 
شهر العس�ل :: لقد تمكنتى ان تجعيل ابني 

يلتزم بالصالة يف املسجد ! 
نجحِت يف ثالثني يوماً فيما فشلت فيه انا يف 

ثالثني عاماً ! وامتألت عيناها بالدموع 
ردت زوجة االب�ن قائلًة : هل تعلمي يا أُمي 

قصة الحجر والكنز ؟؟

يحك�ى انه كان هناك حج�راً كبرياً يعرتض 
طريقاً مل�رور الناس فتط�وع رجل لكرسه 
وازالته حاول الرجل ورضب الحجر بالفأس 
99 م�رة ثم تعب ثم مّر بِه رجالً فس�أله ان 
يعاونه .. وفعال تناول الرجل الفأس ورضب 
الحجر الكبري فأنفلق من اول رضبه وكانت 
املفاج�أة ان هن�اك رصة ممل�وءة بالذهب 
تح�ت الصخرة فقال الرجل هي يل انا فلقت 

الحجر فتخاصم الرجالن اىل القايض

- ق�ال االول :: ليعطين�ي بع�ض الكن�ز انا 
رضبته الحجر 99 رضبه ثم تعبت

- وق�ال اآلخ�ر :: الكنز كله يل ان�ا الذي فلق 
الحجر ..

- ف�رّد القايض :: لألول 99 ج�زء من الكنز 
ولك يا من فلقت الحجر جزء واحد !

ي�ا هذا لوال رضبات�ه ال99 ما انفلق الحجر 
يف املئة !!

» واعتروا يا أويل األبصار »
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وسام الجابري

مس���احة لل���راي

اعتقللوه.. كان اعتقالله عشلوائيا ضملن حملات اعتقال 
“تأديبية” كان الغرض منها اسلتعادة هيبلة الدولة بعد أحداث 
1991 يف العلراق. لم يكن ينتمي لحزب أو طائفة، ولم يكن لديه 
أي نشلاط سليايس.. فجاء اعتقالله اعتباطيا.. وللم يدم ألكثر 
من أسلبوعن يتيملن، لكنه يبقى اعتقاال على أي حال بكل ما 
لتللك املفردة ملن رعب ومن تداعيات ال تخفلى عى أحد يف زمن 

الدكتاتورية.
وملا رواه لنا بعد إطلاق رساحه، نحن أصدقلاؤه املقربون 
الذيلن يأمن عى رّسه لديهم، كان وحده جديرا بأن تضمه دفتا 
كتاب أو رواية من عرشات أو مئات الصفحات.. بيد أن ما خطر 
ببلايل اآلن هو تلك الحلوارات التي كانت تدور بلن املعتقلن عن 
الجوع وكيف كان يصفها لنا بسلخرية مريرة فتبدو هي عينها 

رش البلية.
كانت زنزانته التلي ال تزيد عن بضعة أمتار مربعة قد ضمت 
ملا زاد علن 20 معتقلا كانوا يتناوبلون يف الجللوس والوقوف 
والنلوم.. وال يحصللون إال على وجبتلن من الطعلام.. رغم أن 
لكلملة “وجبلة” وحدها قصلة.. فقد كانت حصتهلم جميعا يف 
الفطلور ال تتجاوز خبزة واحدة سلمراء زرقلاء )مصنوعة من 
نخالة القمح( ونصف علبة زبدة!.. كانوا يسلتلمونها يف الصباح 
الباكلر لتبقى قوتهم حتلى ما بعد الظهر إذ يحلن موعد وجبة 
الغلداء التي ال تتجاوز للجميع صحنلا متواضعا من الرز وعليه 
يشء ملن صلصة حمراء!.. وكان أحلد املعتقلن الخبريين )وهو 
األقدم فيهم( قد أوكلت إليه عملية تقسليم األكل بينهم “بالعدل 
واملساواة!”.. لتكون يف النهاية وجبة فطور كل فرد سنتمرتا من 
الخرب ممسلوحا بلحسة زبدة.. وغداء كل فرد ملعقة رز ملطخة 

بالصلصة!
لقلد نقل لنلا الكثري من أدب السلجون يف العالم عن حكايات 
الجلوع التي اكتنفت املعتقات.. ولكنه يبقى عى أي حال جوعا 
وقتيلا عرضيا.. يشلبه جلوع الصائم الذي يتشلهى كل أصناف 
األكل وملا أن يحّل وقت اإلفطار حتلى ال يكاد يذوق من الطعام 

إال ما يسّد الرمق.
ولكلن كيلف بملن عانلى يف طفولته ملن الجلوع الحقيقي 
والحرمان والكبت؟.. كيف بمن عانى من جوع الحنان والكرامة 
وعزة النفس والجسلد؟.. كيف يمكنه أن يكرب إنسلانا سويا؟.. 
وملاذا للو أمسلك بزمام سللطة أو تمّكلن من جلاه أو صدمه 
ملال وفري؟ الجلوع كافر.. فإذا حرمتنا الحيلاة الطعام فابد أال 
نحرم أطفالنا الحنلان وحّب الخري والحق والكرامة.. فالحرمان 
ملن األكل ال يمكن أن يقارن بالحرمان ملن الكرامة.. ومن كرب 
عى امتاء الروح والجسلد والذهن.. لن يظلم.. وسليبكر إنسانا 

متوازنا متواضعا مهما مسه الجوع.

ريم قيس كبة 

 من يسلتطيع االجابة عن هذه األحجية او هذا السلؤال، 
انصحه باالحتفاظ بالجواب لنفسله، كلون الجواب االبيض 

ينفع يف اليوم االسود، ويوم ال ينفع فيه اجابة او سؤال.
داعش، تنظيم الدولة االسلامية، يف اخر صيحاتها، واخر 
انشلطاراتها، بعلد القاعلدة والنلرة و. و. و. ، اصبح لغزا 
محريا، من خلق داعش؟ من ربى داعش، من تكفل بداعش؟ 
ملن علم داعش على التكفلري، والذبح با هوانله، من افتى 

بحليلة حلرق داعلش للمخلوقلات البرشيلة؟
كثري ملن عامات االسلتفهام والتعجب تثلار، يف داعش، 
هلذا الكائن املرعب، من اين اتى من يقلف خلفه، من يموله 
وكيف، هل هو فعا دولة، ام هو عدة دول يف دولة؟ اين كانت 
املخابلرات االمريكيلة واالرسائيلية والربيطانية والروسلية، 
ساعة ولد داعش، هل غضت امريكا طرفها عن رؤية داعش 

هل سمحت له باالنتشار يف منطقة الرشق االوسط؟
يف العلراق، اسلتطاع داعلش ملن فلرض سليطرته عى 
محافظلة املوصل خال فرتة ال تتعدى يوملن او ثاثة ايام، 
واسلتطاع من االنتشلار والتمدد يف عملوم املحافظة، خال 
مدة قصرية مكونا دولة اسلامية تحكم بالسليف، ومنذ ذلك 
الحن استطاعت داعش ان تسيطر عى بعض املدن املحاذية 
للموصلل، بعلد كر وفلر اسلقطت داعلش مدينلة الرمادي 
بالكاملل نتيجة وجود ارضية مناسلبة الحتضانها، وهروب 

اغلب مشايخ املدينة اىل مدن الخارج، لرعاية مصالحهم.
داعش تمتللك اىل االن اكرب ماكنة اعامية، خبرية بالحرب 
النفسية واالشلاعة، داعش تمتلك اسلحة متنوعة ومتطورة 
تضاهلي التطور العسلكري الغربلي، داعلش تمتلك خطط 

عسكرية محرتفة!
ملن يفلر ذلك هلو الرغبلة االمريكية بانعلاش داعش، 
بلحاظ ان االمريكان رفضوا دخول مقاتيل الحشد الشعبي اىل 
االنبار لحمايتها، واالمريكان رفضوا تسليح الحشد الشعبي 
بالسلاح املتطلور ملواجهلة داعلش، واالمريكان للم ينفذوا 

طلعات جوية لحماية القوات االمنية املتواجدة يف االنبار!

امريلكا الترغب بالقضاء عى داعلش، هي تعلم ان نهاية 
داعش تعني نهاية نفوذها يف منطقة الرشق االوسلط، وهذا 
مخطلط منذ فرتة ليسلت قصلرية، وهو ما يفلر الصمت 
االمريكي تجاه نشلئة داعش وزيادة قوته الضاربة، امريكا 
اذن ترغلب بتطويق داعش، وجعلله ورقة ضغط للمتمردين 

عى رشقها االوسط.
داعش اليوم، هو تنظيم القاعدة باالمس، وربما مسلمى 

آخر بعد سنن، اىل ان يقيض الله امرا كان محتوما.

ج���وع

لتتضافر جهودنا ملساندة قواتنا االمنية واحلشد الشعبي وهم يقاتلون عصابات داعش االرهابية
                 تت��ض���ام������ن م��ع االب��ط��ال


