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»أيسوب«

فعل اخلير 

ال يـضــيــع هـــدراً 

مهما صغر

احلشد خيّلص بغداد من »ابتزاز« واشنطن بالعمل عىل إحياء التصنيع العسكري
الحكومة تنوع مصادر السالح.. وروسيا أول المرحبين

     المستقبل العراقي/ فرح حمادي

يبح�ث الع�راق ع�ن »مخ�رج« لتحالف�ه 
»الورقي« مع الواليات المتحدة األمريكية على 
صعيد الدعم العس�كري والتسليح, وبينما لم 

تجد وعود واش�نطن بتجهيز الجيش العراقي 
بأس�لحة متطورة طريقه�ا للتنفيذ, وضعت 
بغ�داد مل�ف »تنويع التس�ليح« ف�ي أولويات 
تحركاتها الدبلوماسية ومنها الزيارة األخيرة 
لرئيس ال�وزراء حي�در العبادي إلى روس�يا. 

وي�رى مختصون بان بحث الع�راق عن بدائل 
للتس�ليح, س�يخرجها من م�أزق »الضغوط 
األمريكي�ة«, كون األخيرة, اس�تخدمت ملف 
التس�ليح كورق�ة ضغ�ط ووس�يلة للتدخ�ل 
بالش�أن العراق�ي لحس�اب ط�رف دون آخر 

لتمري�ر عدة ق�رارات حت�ى وان كانت خارج 
إرادة الحكوم�ة المركزي�ة. وفيم�ا كش�فت 
مص�ادر مطلعة, أمس الس�بت, ع�ن تفاصيل 
صفقات التسليح التي ابرمها العبادي مؤخراً 
مع روس�يا, أش�ار قيادي في الحشد الشعبي 

إلى إعادة أحياء التصنيع العس�كري المحلي, 
مؤكدا تحقي�ق انجازات كبيرة في هذا الصدد 
مما يوفر الذخيرة والعتاد لمقاتلي الحشد في 
المعارك ضد عصابات »داعش«. وقال مصدر 
مطل�ع ل�«المس�تقبل العراق�ي«, أن » زيارة 

العبادي األخيرة لموسكو أفضت عن التوقيع 
باألحرف األولى على تس�ليم أس�لحة للعراق 
ف�ي غضون األيام المقبلة يق�در ثمنها بأكثر 

من ٣ مليارات دوالر.
                      التفاصيل ص3

السفير االميركي كان على علم بسقوط الرمادي

     المستقبل العراقي / خاص

كشفت مصادر عراقية, أمس السبت, عن إطالعها على تقارير روسية -وصفت 
بالسرية- بشأن مخطط لتقسيم المنطقة العربية ومنها العراق على اسس طائفية, 
وفيما لفتت إلى ان سقوط االنبار بيد عصابات »داعش« يمثِّل نقطة انطالق تطبيق 
المخطط, حذرت الحكومة العراقية من االنس�ياق وراء الرغبات االمريكية السيما 

فيما يتعلق بالتدخل في قرارات تحركات الحشد الشعبي.
وقال�ت المصادر ل�«المس�تقبل العراق�ي« انه »وفقا للمخط�ط االمريكي فان 
االنب�ار تمثل ركن الزاوية ف�ي المخطط الدولي الرامي إلى تقس�يم المنطقة ومن 
بينها العراق واعادة تشكيل خارطة العراق وبالد الشام حيث تنشأ دولة سنية من 
غ�رب العراق وجنوب س�وريا ودولية كردية ودولية ش�يعية وكذلك يقس�م اليمن 

ليضم الجزء االكبر منه الى السعودية ويبقى الجزء الشيعي من اليمن معزوالً«.
وأوضح�ت المصادر أن »التقارير التي لدى روس�يا إلى تش�ير إل�ى ان القوات 
االميركية المتواجدة في العراق والس�فير االمريكي في بغداد وبعض المسؤولين 

في المنطقة الغربية على دراية بالمخطط وهي جزء منه«.
ويشرح التقرير الروسي الخطة بانها تبدأ بإسقاط االنبار في سيناريو مشابه 
لس�قوط  الموصل, لقطع  آخر خطوط االمداد التي تصل بين الحكومة الس�ورية 
وبين ايران مما سيش�ل حكومة بش�ار االس�د وينهيها ويخنق ح�زب الله اللبناني 

ويعجل بتقسيم العراق تلقائيا.
واردف�ت المص�ادر, ان »التحالف الدولي الذي تقوده واش�نطن م�ا هو إال آلة 
م�ن اآلالت التي تس�تخدم لتحقيق التقدم لداع�ش عبر التمويه وخ�داع الحكومة 
العراقية كونه افضل وس�يلة تس�تخدم لمنع الحشد الش�عبي من البقاء في االنبار 
بعد اشتراط االخير عدم تدخل الطيران الغربي في معركة االنبار لدخول المحافظة 
لتحريرها«.وح�ذرت المصادر رئي�س الوزراء حيدر العبادي  من مغبة  االنس�ياق 
وراء رغبات امريكا كونها الخطر االكبر الذي يهدد وحدة العراق ومستقبله, داعيا 
اي�اه  الى االنتب�اه الى خطورة المرحلة وان اليس�لم لقرارات الس�فير االميركي، 

بحسب المصادر.

االنبار بوابة التقسيم
روسيا تكشف لبغداد عن »تقرير رسي« إلعادة رسم املنطقة

اإلعالم خـارج حـالـة 
الــحــرب!

العامري يكشف عن خطة لتأمني
 بغداد ويصف االعتامد عىل التحالف 

الدويل بـ »الرساب«
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العبيـدي يتـوعـد املقصـريــن: االنسحـاب مــن الرمـادي لـم يكـن مبـررا
     المستقبل العراقي / سيف محمد

أكد قض�اة أنهم غير ملزمين بما يردهم من إج�راءات التحقيق التي 
تتخذها الجه�ات التنفيذية، الفتين إلى اعتماده�م على األدلة والقرائن 
المتوف�رة أمامهم ف�ي التعامل م�ع المتهمين، منوهين إل�ى أن تحريك 
الش�كوى ع�ن الجرائم الت�ي تقع خارج الع�راق يتطلب أذن�اً من رئيس 

السلطة القضائية االتحادية.
وفيما ش�دّدوا على وجود تع�اون مع الش�رطتين الدولية والعربية 
الس�تعادة المطلوبي�ن، أف�ادوا ب�أن القانون يل�زم بأن تع�رض جميع 
الق�رارات التي يصدره�ا قضاة التحقيق على االّدع�اء العام خالل ثالثة 

أيام.
ويح�ّدد القاضي س�عد طاهر صورتي�ن للتحقي�ق االبتدائي »األولى 
عندم�ا ُيجرى من قبل قاضي التحقي�ق والمحققين الذين يعملون تحت 
إش�رافه«.والمحققون ه�م المحقق�ون القضائيون وضب�اط التحقيق 
الممنوحون سلطة محقق من قبل رئيس السلطة القضائية، كما يذكر.

  أما الصورة الثانية فهي أقرب ألن توصف بالطارئة، وقال القاضي 
طاه�ر إن »هناك حالتين أيضا له�ذه الصورة، األولى التحقيق االبتدائي 
ال�ذي يجريه المس�ؤول في مركز الش�رطة ب�أي جريم�ة اذا صدر إليه 
ام�ر من قاض�ي التحقيق أو المحقق أو اذا اعتق�د أن إحالة المخبر على 

القاضي تؤخر اإلجراءات«.
وأض�اف طاهر أن »هذه الحالة تحول دون ضياع معالم الجريمة أو 
عدم هروب المتهم، لك�ن على المحقق أن يعرض األوراق على القاضي 

المختص حال الفراغ منها«.
                                                       التفاصيل ص3
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اإلعالم خارج حالة احلرب!
       التحليل السياسي /غانم عريبي

نعاني من مشكلة كبيرة في الحرب 
مع »داع�ش« والمجموعات االرهابية 
االخ�رى وهي ضعف التعبئة االعالمية 
وعدم ارتقاء وس�ائل اإلعالم الوطنية 
العراقي�ة إلى مس�توى رب�ط المواطن 
العراق�ي بق�رار الدف�اع ع�ن الع�راق 
ووظيف�ة اإلع�الم إزاء ش�عبه واألهم 
من ذل�ك أن هنالك انقس�اماً سياس�ياً 
هائالً في الساحة العراقية تتوزع عليه 
مجموع�ة كبي�رة من وس�ائل اإلعالم 
العراقية وهو ما يؤثر على أداء اإلعالم 

الوطني.
نح�ن ف�ي حال�ة ح�رب مس�تمرة 
مع اإلرهاب الداعش�ي وه�و ما يحتم 
على الق�ادة السياس�يين إع�الن حالة 
الح�رب في البالد واالنط�الق إلى آفاق 
توجي�ه المواق�ف الوطني�ة العراقي�ة 
عبر توجيه اإلع�الم بوضع خطة عمل 
يق�ود م�ن خالله�ا رأي الن�اس إلى ما 
ق المس�ألة الوطني�ة بالثبات على  يحقِّ
الوطن والقت�ال واإلصرار على تحقيق 

االنتصار النهائي.
الوطن�ي  اإلعالم�ي  الموق�ف  ه�ل 
العام منس�جم مع نفسه ومع الموقف 
الميداني ومواقف السياسيين العراقيين 
أم أن واق�ع االنقس�ام السياس�ي أهم 

وأكبر وأعمق؟.
واقع االعالم العراقي بعيد عن واقع 
المعرك�ة التاريخي�ة والمصيري�ة مع 
داع�ش ومن يتصفح االع�الم العراقي 
واوراقه التلفزيونية والمكتوبة يلحظ 
حجم االنقسام وابعاده، بل ان االعالم 
الوطني أصبح انعكاسا لمشهد الصورة 
السياسية وازمتها في المعارضة وفي 

إدارة الحكوم�ة كم�ا إدارة الحرب مع 
داعش.

نح�ن ف�ي ظ�ل الح�رب الداعش�ية 
الحالية نحتاج إلى اعالم محلي رصين 
وعالق�ات عربي�ة واجنبي�ة ووس�ائل 

اع�الم متماس�كة تنق�ل الحقيقة على 
االرض كم�ا تلعب دورا ايجابيا ونوعيا 
ممتازا بنق�ل صورة الع�راق وتجربته 

الوطنية الى الخارج بشكل الئق.
ان االنتص�ار في الح�رب االعالمية 

م�ع  التعاق�د  يس�تلزم  داع�ش  م�ع 
كبريات الشركات االعالمية االمريكية 
واالخ�رى  والفرنس�ية  والبريطاني�ة 
الغربية على تاهي�ل وتدريب الكادرات 
االعالمي�ة العراقية ابتداءا من ش�بكة 

االعالم العراقي التي اش�عر ان التاهيل 
النش�اط  ف�ي  كبي�رة  ض�رورة  ب�ات 
االعالمي على المستويات كافة وانتهاء 
بالتلفزيونات المحلية المنحازة للوطن 
او تل�ك التي ليس لديها اجندة عربية او 

حزبية معينة.
لن ن�ر االنتصار باالعالم الناقص او 
االعالم الحزبي الذي يهاجم وينس�حب 
عل�ى هذه الس�رية الحزبي�ة او الكتلة 
واالتجاه والمك�ون ويعود مرة اخرى 
الى الهجوم ولن نكون الى جانب اخوتنا 
في الحشد الش�عبي بالتصريحات التي 
تنطلق عل�ى خلفية التوهين بالحش�د 
ودوره في احداث انقالب ما في مشهد 
الح�رب الوطنية ضد داعش ولن نكون 
اس�وياء مع النف�س واالم�ة والحرب 
والحش�د والمرجعية الدينية وفينا من 
يعمل من اجل مغانم سياسية وحزبية 

واجندات اجنبية.
ان االع�الم ق�ادر عل�ى صناعة راي 
مختل�ف وان يك�ون ظهي�را ل�ه ف�ي 
معركته السياسية لكننا لم نجرب مرة 
العمل بنهج التعاقد والتعامل والعالقة 
بالعال�م االخر لذا من غير المس�تغرب 
ان ال ن�رى وال اعالم�ي عربي معروف 
توجه الى العراق وزار بغداد او تم عقد 
مؤتمر تضامني مع العراق بحربه ضد 

داعش!.
ان من يوصل االعالم المس�تقل من 
صحف رصينة ووس�ائل اعالم وطنية 
مشهود لها بالكفاءة الى حافة االفالس 
ويتف�رج عليها وهي تغل�ق صفحاتها 
ويختفي موزعوها في ش�وارع بغداد 

لن يتعاقد مع صحفي عربي واحد!.
ان االعت�راف انن�ا ف�ي حال�ة حرب 
يتطلب استعدادا غير مسبوق لمواجهة 
تداعي�ات وتاثي�رات ومس�تلزمات تلك 
لتل�ك  الح�رب والنن�ا غي�ر جاهزي�ن 
االستعدادات والتحضيرات واالمكانات 
فانن�ا لم نعت�رف لالن ويب�دو اننا.. لن 

نعترف!.

ة والوطنية على حافة االفالس المادي وال يجب التفرج عليه هناك إعالم مستقل مشهود له بالكفاء

العبيدي يتوعد املقرصين: االنسحاب من الرمادي لـم يكن مربرًا
      بغداد / المستقبل العراقي

قال وزي�ر الدف�اع العراقي خالد 
العبيدي، أمس الس�بت، إن انسحاب 
الق�وات األمنية من مدين�ة الرمادي 
مرك�ز محافظة االنب�ار غربي البالد 
»لم يكن مبررا«، متوعدا بمحاس�بة 
ضب�اط الجيش المقصري�ن في اداء 

مهامهم.
وذك�ر العبي�دي ف�ي اجتماع مع 
نخبة م�ن اإلعالميي�ن بينهم رئيس 
تحرير »المستقبل العراقي« األستتاذ 
عل�ي الدراج�ي، إن »االنس�حاب من 

الرم�ادي لم يكن مب�ررا مهما كانت 
األسباب«، مشيراً إلى أنه »سوف تتم 

محاسبة المقصرين«.
وأض�اف أن »العراق يمر بظروف 
عصيب�ة ونح�ن بحاج�ة إل�ى إعالم 
وطن�ي ينق�ل الحقيقة وم�ا يجري 

على األرض«.
وأض�اف أن »العراق يمر بظروف 
عصيب�ة ونح�ن بحاج�ة إل�ى إعالم 
وطن�ي ينق�ل الحقيقة وم�ا يجري 

على األرض«.
وأش�ار وزي�ر الدف�اع إل�ى عزم 
الح�رب  ش�عبة  تش�كيل  ال�وزارة 

النفس�ية بسبب تمكن »داع����ش« 
باس�تخدام  من »إس�قاط مناط�ق« 
الحرب النفسية. وقال العبيدي »لدينا 
ضباط اثنين ندربهما ليكونا ناطقين 
باسم الوزارة والعمليات العسكرية«، 
مشيرا الى أن »الوزارة ستوفر حماية 
للمراسلين والصحفيين وتعمل على 
نقلهم الى المعارك لتغطية العمليات 

العسكرية«.
»ينقصن�ا  العبي�دي  وأض�اف 
الكثي�ر في مج�ال الحرب النفس�ية 
ونحن بصدد تش�كيل ش�عبة الحرب 
النفس�ية«، مش�ددا عل�ى »ضرورة 

إعادة تش�كيل التوجيه المعنوي الن 
داع�ش اس�تخدم الح�رب النفس�ية 
حتى استطاع ان يس�قط الكثير من 
المناطق«.وأك�د العبي�دي »نح�ن ال 
نحت�اج ال�ى تدخ�ل ب�ري أجنبي وال 
ف�ي  إيرانيي�ن  مستش�ارين  يوج�د 
االنبار وان احتجنا الى أي مس�اعدة 
س�نطل������ب  البيش�مركة  م�ن 
ذل�ك«، الفتا بالقول »وجهنا أكثر من 
م�رة بمنع الجنود من اس�ت���خدام 
الموباي�ل، لك�ن م�ا يزال يس�تخدم 
ونحتاج الى ضب�ط التدريب من اجل 

محاربة هذه الحالة«.

      بغداد / المستقبل العراقي

انتقد الس�يناتور األمريكي، 
تصريح�ات  ماكي�ن،  ج�ون 
الرئيس األمريكي، باراك أوباما 
وقول�ه إن�ه ال يعتق�د أن بالده 
تخس�ر أمام تنظي�م »داعش،« 
وأن سقوط الرمادي »انتكاسه 

تكتيكية«.
وق�ال ماكي�ن الذي يش�غل 
منصب رئي�س لجنة الش�ؤون 
للكونغرس  التابعة  العس�كرية 
CNN »م�ن  ف�ي مقابل�ة م�ع 
الرئي�س األمريكي  أن  الغري�ب 
يكرر مرارا هذا الكالم في حين 
األش�خاص  م�ن  اآلالف  يقت�ل 
وتنتش�ر الجث�ث المحترقة في 
الش�وارع إلى جانب اإلعدامات 

وقطع الرؤوس«.
الوق�ت  كان  إن  وح�ول 
مناس�با إلرس�ال ق�وات بري�ة 
أمريكية إلى العراق، قال ماكين 
اس�تماع  جلس�ة  لدين�ا  »كان 
)في لجنة الش�ؤون العسكرية 
التابع�ة للكونغ�رس( واعتق�د 
أن الموع�د حان إلرس�ال قوات 
عس�كرية برية ينبغي أن يكون 
عددها نحو عش�رة آالف، والبد 

أن تكون قوات برية«.
ولفت ماكين إلى أن »75 في 
المائة من الغارات الجوية تعود 
لقواعده�ا دون إلق�اء القنابل، 
ذلك بس�بب عدم وج�ود أي أحد 
على األرض يمك�ن أن يعطيهم 
قدرة على تحديد األهداف، هذه 
عملية جوية غير مجدية.. إذا لم 
نقوم بتدريب وتس�ليح القوات 
العراقي�ة ولم يكن لدينا عناصر 
عس�كرية فاعل�ة عل�ى األرض 
مع هذه الوحدات المقاتلة فإن 
هذه القوات ستس�تمر بالتحلل 
العراق�ي  الجي�ش  وخصوص�ا 

الذي ال تواجد له حاليا«.
وحول سيطرة تنظيم داعش 
عل�ى تدم�ر ف�ي س�وريا، قال 
إلى  األمريكي«النظر  السيناتور 
تدمر، ليس فقط ألنها مكان ذو 
قيم�ة أثرية عالية، بل أيضا هي 
م�كان ذو أهمي�ة اس�تراتيجية 
م�ع  بس�وريا  مناط�ق  تص�ل 
بعضها البعض، ما حصل كارثة 
وكان�ت متوقع�ة بالنس�بة لي 
غراهام  ليندس�ي  وللس�يناتور 
وسيس�تمر ه�ذا الح�ال حت�ى 
نتمك�ن من وضع اس�تراتيجية 

يمكنها«.

مــاكـيـن:
 75% من الطائرات 

الـتـحالـف 
ال ترضب أهدافها

العامري يكشف عن خطة لتأمني بغداد ويصف 
االعتامد عىل التحالف الدويل بـ »الرساب«

      بغداد / المستقبل العراقي

الع�ام  األمي�ن  كش�ف 
لمنظمة بدر ه�ادي العامري، 
وج�ود  ع�ن  الس�بت،  أم�س 
خطة عملية جديدة لدعم أمن 
العاصمة بغ�داد، وفيما طالب 
بمحاسبة المقصرين بسقوط 
مدين�ة الرم�ادي بي�د تنظي�م 
»داع�ش«، اعتب�ر أن االعتماد 
عل�ى التحالف الدول�ي مجرد 
العام�ري  وق�ال  »س�راب«. 
خالل مؤتمر نظمته مؤسسة 
»الغري للمعارف اإلس�المية« 
بالتعاون م�ع جامعة الكوفة 
في النجف، إن »المد التكفيري 
القض�اء  اإلرهاب�ي ال يمك�ن 
علي�ه بالعمل المس�لح فقط، 
وال ب�د م�ن وض�ع دراس�ات 
أن »الس�يل  لمعالجته«، مبيناً 
إلين�ا  ال�ذي ج�اء  التفكي�ري 
كان ي�راد منه الس�يطرة على 
الع�راق بأكمل�ه، لك�ن فتوى 
الدينية واس�تجابة  المرجعية 
أبناء الش�عب العراق�ي ودعم 

الحكومة اإليرانية أفشلت هذا 
العامري  المش�روع«.وأضاف 
س�قوط  ع�ن  نبهن�ا  »لق�د 
المرجعيات  وابلغن�ا  الرمادي 
الديني�ة والحكوم�ة، وأكدن�ا 
أن س�قوطها س�يلقي بظالله 
على بغداد وكربالء«، مبيناً أن 
»الممانعة من دخول الحش�د 
الش�عبي كان هدفها إس�قاط 
الرم�ادي والبد م�ن التحقيق 

ومحاسبة المقصرين بذلك«.
واعتب�ر أن »الجه�ات التي 
تسببت بسقوط الرمادي هي 
ذاته�ا التي تس�ببت بس�قوط 
ح�زب  وأبرزه�ا  الموص�ل، 
اإلعالمي�ة  والماكن�ة  البع�ث 
والش�ائعات والتصريح�ات«، 
»الع����مل���يات  أن  مؤك�داً 
توج�ب  ل�م  حصل�ت  الت�ي 
الجي���ش ويج�ب  انس�حاب 

محاسبة المقصرين«.
وفي س�ياق متصل، أش�ار 
»معرك�ة  أن  إل�ى  العام�ري 
بيج�ي مس�تمرة وتحتاج إلى 
ع�دة أي�ام لحس�مها، ونح�ن 
لدينا خطة عملية جديدة لدعم 
امن العاصمة بغداد«، الفتاً في 
ذات الوق�ت إل�ى أن »االعتماد 
عل�ى التحالف الدول�ي مجرد 

سراب«.

      بغداد / المستقبل العراقي

الش�رطة  قي�ادة  أعلن�ت 
أن  الس�بت،  أم�س  االتحادي�ة، 
أحد ضباطها تس�لل إلى منطقة 
يس�يطر عليها تنظي�م )داعش( 
ش�رقي الرمادي )110 كم غرب 
بغ�داد(، واس�تدرج اثني�ن م�ن 
عناصر التنظيم وقتلهما واحبط 
محاولة لتفجير بش�فل مفخخ. 
وق�ال مدي�ر إع�الم وعالق�ات 
الشرطة االتحادية العقيد محمد 
إبراهيم، إن »عم�اًل بطولياً قام 
ب�ه الم�الزم أول مش�عل عباس 
ف�وج  إل�ى  المنس�وب  لطي�ف 

المغاوير الثامن شرطة اتحادية، 
م�ا  تش�به  مالب�س  بارت�داء 
يرتدي�ه عناصر تنظيم )داعش( 
والتس�لل إل�ى عم�ق المنطق�ة 
الت�ي يس�يطر عليه�ا التنظي�م 
المقابل�ة لمنطقة  ف�ي الجه�ة 
حصيبة الشرقية )12كم شرقي 
إبراهي�م  الرمادي(«.وأض�اف 
أن »الم�الزم أول ق�ام بإرش�اد 
اثني�ن من عناص�ر التنظيم كانا 
يس�تقالن ش�فالً مفخخ�اً إل�ى 
مكان بالق�رب من تواجد قوات 
الش�رطة االتحادية في حصيبة 
الش�رقية«، الفت�ا إلى أن�ه »قام 
بقتلهم�ا بإطالق الن�ار عليهما 

بعدما طلبا منه العودة«.
أن  إل�ى  إبراهي�م  وأش�ار 
ق�رب  الش�فل  ق�اد  »الضاب�ط 
تجم�ع للف�وج الثام�ن ليق�وم 
عناصر الفوج بتدميره«. وكان 
مصدر في قيادة عمليات االنبار 
أفاد، اليوم الس�بت، بأن القوات 
اطلقت عملية عسكرية  االمنية 
حصيب�ة  منطق�ة  لتطهي�ر 
الرم�ادي،  ش�رقي  الش�رقية، 
) 110 ك�م غ�رب بغ�داد(، م�ن 
عناص�ر تنظيم )داع�ش(، فيما 
اش�ار ال�ى ان العملي�ة تش�ارك 
بها قوات من الجيش والشرطة 

والحشد الشعبي.

      بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف خبير امني، أمس الس�بت، ع�ن ان تنظيم 
»داع�ش« يق�وم بتحش�يد عناص�ره لفت�ح جبهات 
جانبية لمش�اغلة القوات االمنية وتخفيف الضغوط 
علي�ه للتف�رغ لمواجهة كبرى للس�يطرة على كامل 
محافظة االنبار.وقال الخبير االمني هشام الهاشمي  

على صفحته في )فيس�بوك(، ان »التنظيم االرهابي 
يقوم حاليا بتحش�د في الجبهة الش�مالية من بغداد 
لمش�اغلة عمليات بغداد عن جبه�ة الكرمة وجّرها 
إل�ى مواجهة مفتوحة في ح�زام بغداد«.واضاف ان 
»داعش يروم من خالل هذا التحشد تخفيف الضغط 
عن باق�ي الجبهات والتفرغ لمع�ارك كبيرة قبل ١٥ 

شعبان القادم وخاصة في الحبانية والبغدادي«.

ضابط باالحتادية يستدرج عنرصين من »داعش« 
حلتفهام وحيبط تفجريًا »بشفل«

خبري أمني: »داعش« حيشد شامل بغداد ملشاغلة القوات األمنية يف الكرمة

      بغداد / المستقبل العراقي

اس�تنكرت جماعة علماء العراق 
الت�ي يترأس�ها الش�يخ خال�د المال، 
أمس السبت، التفجير الذي استهدف 
المصلي�ن في أحد مس�اجد القطيف 
ف�ي الس�عودية، معربة ع�ن ثقتها 
بالحكومة السعودية إلحتواء الفتنة 

والقضاء على مريديها.
وقال�ت الجماعة ف�ي بيان تلقت 

»المس�تقبل العراقي« انه »في غفلة 
م�ن القوم وفي حرمة الصالة، وفي 
بيت م�ن بيوت الله الت�ي يذكر فيها 
إسمه امتدت أصابع الجريمة والغدر 
لتوقع اكبر عدد من الضحايا األبرياء 
العزل بي�ن أهلنا في الس�عودية في 
جريم�ة جدي�دة تض�اف إلى س�جل 
للتنظيم�ات  اإلرهاب�ي  الجرائ�م 

المتطرفة«.
واضاف »نحن في جماعة علماء 

ه�ذه  وندي�ن  نس�تنكر  إذ  الع�راق 
الجريم�ة النكراء، نعتقد جازمين أن 
تنظيم داعش اإلرهابي هو المسؤول 
األول والمباشر عنها، خاصة بعد أن 
توعد قائده�م )أبو بك�ر البغدادي( 
المملكة العربية السعودية ب�) بحر 
من الدم�اء( ، مثلما وّجه أنصاره – 
في وقت س�ابق – إلى شن هجمات 

تستهدف )الشيعة في المملكة(«.
ومضى البيان ان�ه »بمقدار األلم 

الكبي�ر ال�ذي يعترين�ا كلّم�ا وقفنا 
عل�ى ه�ذه المآس�ي، فنح�ن نجدد 
تحذيرن�ا من ه�ذا التط�رف األعمى 
الذي ال يمكن له أن يمثل اإلس�الم أو 
أهل الس�نة بأي شكل من األشكال..

والمظال�م  والحق�وق  فالمطال�ب 
)إن وجدت( ، فيج�ب أن نطالب بها 
بالحس�نى بعي�دا ع�ن الظل�م وقتل 
األبري�اء وتدمي�ر المصال�ح العامة 

والخاصة وتدمير البلدان«.

واش�ار البيان الى أنه »آن األوان 
عرب�ا  جميع�ا  ونتف�ُق  نفي�ق  ألن 
ومس�لمين كافة لمواجهة الطوفان 
بعضه�م  ي�زال  ف�ال  المتط�رف، 
)لألس�ف( يدافع ع�ن تنظيم داعش 
وغي�ره م�ن التنظيم�ات اإلرهابية 

الدموية«.
وتابع البيان »أما يكفينا سكوتاً 
وخنوع�اً عن تنظيم س�رق الطائفة 
والمذهب وراح يقتل الناس بش�رق 

أن  األوان  آن  أم�ا  وغربه�ا  الدني�ا 
عليه�م  ونضي�ق  ه�ؤالء  نفض�ح 
الدع�م  مناب�ع  ونجف�ف  حركته�م 
المالي والمعن�وي واإلعالمي أعتقد 

أن الوقت مناسب لكل ما ذكرت«.
وقتل الجمعة اكثر من 30 مصليا 
ش�يعياً بتفجير انتحاري اس�تهدف 
مس�جد االمام عل�ي بن اب�ي طالب 
بقرية القديح في المنطقة الشرقية 

بالسعودية.

علامء العراق مستنكرة تفجري القطيف: آن األوان ملحاربة الفكر األهوج 

بحضور
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          بغداد / المستقبل العراقي

اعلن مصرف اش�ور، أمس الس�بت، أن 13 مصرفاً خاصاً بادروا بتخفيض سعر صرف الدوالر للمواطنين 
وش�ركات الصيرفة، فيما أكد أن هذه الخطوة تأتي دعما للسياسة النقدية للبنك المركزي ولضمان استقرار 
س�عر الص�رف. وقال المدير المفوض لمصرف أش�ور عدنان الجلبي خالل مؤتم�ر صحافي عقده في بغداد، 
أن »13 مصرف�اً خاصاً بادروا بتخفيض س�عر الص�رف النقدي للدوالر للمواطنين وش�ركات الصيرفة دعما 
للسياسة النقدية للبنك المركزي ولضمان استقرار سعر الصرف«. وأضاف الجلبي، إن »المصارف ستبدأ منذ 
يوم )األحد( ببيع الدوالر بسعر ب� 1193 دينار وبسعر 1192 دينار للحواالت«، مبينا أن »هذه المصارف هي 
مصرف أش�ور والشرق األوسط، وعبر العراق، والوطني اإلسالمي، واالتحاد، والخليج، ودار السالم، والبالد 
اإلس�المي، والعراقي اإلس�المي، والمتحد، ومصرف أربيل، واإلقليم التجاري، ومص�رف االئتمان العراقي«. 
وأش�ار الجلبي إلى أن »اإلعالن عن المصارف األخرى التي يتوقع إن تخطو مثل هذه الخطوة س�يتم الحقا«، 
الفت�ا إل�ى أن »المصارف المبادرة للتخفيض س�تتولى متابعة زبائنها من ش�ركات الصيرف�ة لاللتزام بهذه 

المبادرة وفتح نوافذها للجمهور والبيع باألسعار المحددة«.

13 مـصـرفــا يـخـفـضـون سـعـر الـدوالر لـلـمـواطـنـيــن

     المستقبل العراقي/ فرح حمادي

يبح�ث الع�راق ع�ن »مخ�رج« لتحالف�ه 
»الورق�ي« م�ع الواليات المتح�دة األمريكية 
عل�ى صعي�د الدع�م العس�كري والتس�ليح, 
وبينم�ا ل�م تج�د وع�ود واش�نطن بتجهي�ز 
الجي�ش العراقي بأس�لحة متط�ورة طريقها 
للتنفيذ, وضعت بغداد ملف »تنويع التسليح« 
في أولوي�ات تحركاتها الدبلوماس�ية ومنها 
الزيارة األخيرة لرئيس الوزراء حيدر العبادي 

إلى روسيا.
ويرى مختصون بان بحث العراق عن بدائل 
للتس�ليح, س�يخرجها من م�أزق »الضغوط 
األمريكي�ة«, كون األخيرة, اس�تخدمت ملف 
التس�ليح كورق�ة ضغ�ط ووس�يلة للتدخ�ل 
بالش�أن العراق�ي لحس�اب ط�رف دون آخر 
لتمري�ر عدة ق�رارات حت�ى وان كانت خارج 

إرادة الحكومة المركزية.
وفيم�ا كش�فت مص�ادر مطلع�ة, أم�س 
الس�بت, عن تفاصيل صفقات التس�ليح التي 
ابرمه�ا العب�ادي مؤخراً مع روس�يا, أش�ار 
قيادي في الحش�د الش�عبي إلى إع�ادة أحياء 
التصنيع العس�كري المحلي, مؤك�دا تحقيق 
انج�ازات كبي�رة ف�ي ه�ذا الصدد مم�ا يوفر 
الذخيرة والعتاد لمقاتلي الحش�د في المعارك 

ضد عصابات »داعش«.

وقال مصدر مطلع ل�«المستقبل العراقي«, 
أن » زيارة العبادي األخيرة لموس�كو أفضت 
ع�ن التوقي�ع باألح�رف األولى على تس�ليم 
أسلحة للعراق في غضون األيام المقبلة يقدر 
ثمنها بأكث�ر من ٣ ملي�ارات دوالر, الفتا الى 
ان العراق قام بتسديد جزء من قيمتها بالمدة 
الماضي�ة بينها مروحيات قتالية من نوع مي 
)24( وصواريخ مضادة للعربات واألشخاص 

ومنظومة من طراز بانتسير«.
وعرضت روس�يا, الخميس الماضي, على 
العب�ادي مس�اعدات عس�كرية ومس�اعدات 
أخرى لمعاونته على التصدي لتنظيم داعش.

ويؤشر عضو لجنة األمن والدفاع النيابية 
علي جاسم المتيوتي، وجود »خلل كبير« في 
عمل التحالف الدولي  الذي تقوده واش�نطن 
ف�ي الحرب ضد عصابات »داعش«, معتبراً أن 
الحكومة اس�توعبت الدرس وب�دأت بالبحث 

عن مصادر أخرى للتسليح.
الجوي�ة  »الطلع�ات  إن  المتيوت�ي  وق�ال 
للتحال�ف الدولي لم تكن موفق�ة ولم تتمكن 

من قطع خطوط اإلمداد لعصابات داعش«.
التحال�ف  »عم�ل  أن  المتيوت�ي  وأض�اف 
الدول�ي ف�ي العراق يحت�وي على خل�ل كبير 
مما يتطلب تغيير إستراتيج�����ية التحالف 
في البالد«، مش�يراً إلى أن »األمل لم يفقد في 
التحالف الدولي اال أن العراق لم يربط مصيره 

باتفاقات حصلت مسبقاً«.
وتاب�ع أن »الحكومة العراقية اس�توعبت 
ال�درس وب�دأت البح�ث ع�ن تنوي�ع مصادر 
التس�ليح وأول بوادره�ا ذهاب العب�ادي الى 

روسيا«.
وكانت وزارة الخارجي�ة األميركية أكدت 
أن الع�راق يمل�ك »الح�ق الكامل« في ش�راء 
أس�لحة ومعدات عس�كرية من روس�يا ومن 
دول أخ�رى لتلبية احتياجات�ه الدفاعية، فيما 
شددت على أهمية أولوية البرنامج األمريكي 

لتسليح العراق.
ويقص�د من وراء تنويه التس�ليح, هو ان 
الب�الد تحتاج إلى اس�تقالل تس�ليحي، وهذا 
جزء مهم في الحفاظ على الس�يادة الوطنية، 
وأن ال نكون رهن ق�رارات أميركية أو غيرها 
من الدول التي تسعى إلى فرض الوصاية على 
العراق، ناهيك عن االستنزاف المادي، إذ تصل 
قيمة بعض الصواري�خ إلى )100( ألف دوالر 

للصاروخ الواحد.
ف�ي الغض�ون, ق�ال القيادي في الحش�د 
الش�عبي عن منظمة ب�در، ورئيس لجنة دعم 
قوات الحشد في مجلس محافظة بغداد معين 
الكاظمي بأنه« تم استحداث أقسام الهندسة، 
إذ أصبح الحش�����د الش�عبي يمتلك تقنيات 
متط�ورة قد ال تكون موج����ودة في وزارة 
الدف�����اع، بجه�ود ذات����ي�ة وبدعم من 

دول الجوار«.
 وبي�ن الكاظم�ي, ان »ه�ذا القس�م اخ�ذ 
يصنع  الطائرات المسيرة المزودة بكاميرات 
المراقب�ة الحراري�ة، إضاف�ة إل�ى النواظي�ر 
الليلية وأبراج المراقب�ة والكاميرات وأجهزة 
مداه�ا  يص�ل  الت�ي  المتط�ورة  االتص�االت 
إل�ى )60(ك�م، فضالً ع�ن أجهزة التش�ويش 

والتنصت على اتصاالت العدو«.
قائ�ال, »نح�ن بص�دد  الكاظم�ي  وأردف 
فتح ثمانية خط�وط إنتاجية لصناعة العتاد، 

بكونن�ا ننفق نح�و مليار دوالر ش�هرياً على 
ش�راء العت�اد للجي�ش وللحش�د الش�عبي«, 
مضيفا ب�ان« الخط�وط اإلنتاجي�ة للتصنيع 
العس�كري الت�ي ُدم�رت أب�ان دخ�ول قوات 
االحت�الل األمريكي للعراق، س�يعاد افتتاحها 
وتش�غيلها عل�ى الرغم من إن ذل�ك يقع على 

عاتق وزارة الدفاع ».
ويضم التصنيع العسكري مصانع لصناعة 
بمختل�ف  والصواري�خ  واالعت�دة  األس�لحة 

المديات، والتي تصل إلى )150(كيلوا مترا.

وس�بق لنائب ع�ن التحال�ف الوطني، عال 
الناش�ئ أن طالبت، الحكومة إلى إعادة هيئة 
التصني�ع العس�كري إليج�اد مناف�ذ جدي�دة 

لتسليح القوات األمنية.
الس�ابقة  الهيئ�ة  إن  الناش�ئ،  وقال�ت 
للتصنيع تحتوي على خبرات وكفاءات علمية 
من مهندسين وفنيين يمكن االستفادة منهم 
ف�ي النه�وض بإع�ادة التصنيع العس�كري ، 
مطالب�ة ب� تحويل الموازن�ات المالية لبعض 
ال�وزارات الفاش�لة التي ل�م تقدم ش�يئا من 
اإلنت�اج منذ عام 2003 وحت�ى اآلن إلى هيئة 

التصنيع العسكري .
به�ا  يم�ر  الت�ي  الظ�روف  أن  وأضاف�ت 
الب�الد تقتضي أن يعاد العم�ل بهيئة التصنيع 
العس�كري وف�ق ضواب�ط ومعايي�ر دولي�ة 
، مؤك�دة عل�ى ض�رورة اعتم�اد الحكوم�ة 
االتحادية على أكثر من مصدر للتسليح وعدم 
االعتم�اد على الوالي�ات المتح�دة األمريكية 

فقط .
يذك�ر أن المرجعي�ة الديني�ة ف�ي النجف 
بالصناع�ة  باالهتم�ام  الحكوم�ة  طالب�ت 
العسكرية واالس�تفادة من الطاقات البشرية 
الموج�ودة لتصني����ع الس�الح محليا، في 
حين أك�د مختصون قدرة الع�راق على اعادة 
ه�ذه الصناع�ة واالعتماد عليها ف�ي الحرب 

ضد االرهاب.

الحكومة تنوع مصادر السالح.. وروسيا أول المرحبين

احلشد خيّلص بغداد من »ابتزاز« واشنطن بالعمل
 عىل إحياء التصنيع العسكري

      المستقبل العراقي / نهاد فالح

فيما تخ�وض معارك شرس�ة مع 
عصاب�ات »داع�ش« ش�رق الرم�ادي, 
أبدت القوات األمنية مدعومة بالحشد 
الش�عبي, اس�تعدادها للبدء بالمعركة 

الحاسمة مع اإلرهاب في المدينة.
وأم�س الس�بت، ت�م اإلع�الن عن 
تحري�ر ع�دة مناطق اس�تراتيجية في 
عملي�ة عس�كرية »نوعية« م�ن بينها 

منطقتة حصيبة.
وق�ال مص�در امن�ي ان »الق�وات 
االمنية وابطال الحشد الشعبي تمكنوا 
من قتل العش�رات من عصابات داعش 
االرهابي�ة في مناطق ش�رق الرمادي 
مرك�ز محافظ�ة االنب�ار«، مضيفاً ان 

»القوات العسكرية اعلنت استعدادتها 
المكثفة للبدء بعملية تحرير المدينة«.
واردف المصدر, أن«القوات االمنية 
والحش�د الش�عبي والعش�ائر حرروا 
منطقة حصيبة الش�رقية بالكامل من 
س�يطرة داع�ش, كم�ا حقق�ت تقدماً 
كبيراً في عملية تحرير منطقة جويبة 
المجاورة لمنطقة حصيبة الشرقية«.

وتحدث�ت وزارة الداخلية عن قيام 
خلية الصقور االستخبارية التابعه لها 
برصد اجتماع لقيادات داعش بمنطقة 
حصيبة في قض�اء القائم ووجهت له 
ضرب�ة مباش�رة وموجعة م�ن خالل 

طيران القوة الجوية.
وقال�ت ال�وزارة ف�ي بي�ان تلق�ت 
»المس�تقبل العراقي« نس�خة منه، ان 

»الضرب�ة الجوية اس�فرت ع�ن مقتل 
24 ارهابيا وجرح 19 اخرين كحصيلة 

اولية لهذه الضربة المؤثرة«.
ب�دوره, أك�د معاون قائد ش�رطة 
االنبار العمي�د الركن خالد الدليمي، أن 
قاطع الخالدية والمناطق المحيطة به 
مؤمن بالكامل من قبل القوات األمنية 

والحشد الشعبي والعشائر.
وقال الدليم�ي إن »القوات االمنية 
تس�يطر على قاط�ع مدين�ة الخالدية 
وجمي�ع  الرم�ادي(  ش�رق  )23ك�م 
المناطق المحيطة به، بما فيها ناحية 
الرم�ادي(  ش�رق  )30ك�م  الحباني�ة 
ومنطقة حصيبة الشرقية )7كم شرق 
الرم�ادي(«، مبين�اً أن »ه�ذا القاط�ع 
مؤم�ن بالكامل وال وج�ود ألي تهديد 

م�ن قبل داعش«. وأض�اف الدليمي أن 
»العمليات العس�كرية لتحرير منطقة 
جويب�ة مس�تمرة حت�ى اآلن وهن�اك 
تقدم لقوات األمنية بمش�اركة الحشد 
الش�عبي ومقاتلي العش�ائر الستعادة 
الس�يطرة على المنطقة من المجاميع 
اإلرهابي�ة واإلجرامي�ة«. وف�ي طور 
االس�تعدادات للمعرك�ة الكب�رى ف�ي 
االنب�ار, وصل�ت خمس�ة أف�واج م�ن 
قوات الرد السريع الى قاعدة الحبانية 
العس�كرية ش�رقي الرم�ادي, بعده�ا 
تحركت مع الحشد الشعبي من قاعدة 
الحبانية العسكرية الى قضاء الخالدية  
السناد القطعات العسكرية المتواجدة 
هن�اك. وفي الس�ياق ذاته, ق�ال مدير 
اعالم الشرطة االتحادية العقيد محمد 

البيضاني إن�ه »تم دخ�ول ابطال لواء 
العقرب التابع للش�رطة االتحادية الى 
الرمادي اس�تعدادا لتطهيرها من زمر 

االرهاب والتكفير«.
ف�ي الغض�ون, أك�د قائ�د صحوة 
مناطق غربي محافظة األنبار عاشور 
الحمادي إن الحصيل�ة النهائية ألعداد 
االرهابي�ة  داع�ش  عصاب�ات  قتل�ى 
بتعرض�ات منطق�ة الخس�فة التابعة 

لقضاء حديثة بلغت 55 ارهابياً.
»عصاب�ات  إن  الحم�ادي  وق�ال 
داع�ش االرهابي�ة ش�نت عل�ى م�دى 
اليومي�ن الماضيين هجمات متواصلة 
عل�ى منطقة الخس�فة عب�ر العجالت 
المصفح�ة المفخخ�ة، لك�ن ردة فعل 
أبناء عش�يرتي البو مح�ل والجغايفة 

وق�وات الجي�ش العراق�ي كانت قوية 
وأحبطت جميع الهجمات«.

وأضاف الحم�ادي أن »55 ارهابياً 
من عصاب�ات داعش قتل�وا بالهجوم، 
وجثثهم منتشرة في أسواق الخسفة”، 
الفتاً إلى أن “مناطق حديثة والخسفة 
وجب�ة س�تبقى مقاب�ر ألي داعش�ي 

يحاول التقرب من أسوارهن«.
الجزي�رة  عملي�ات  قائ�د  واعل�ن 
والبادية اللواء الركن ناصر الغنام عن 
إحباط هج�وم عنيف لتنظيم »داعش« 

غربي االنبار.
وق�ال الغن�ام إن »ق�وات الجزيرة 
ص�دوا،  العش�ائر  ورج�ال  والبادي�ة 
داع�ش  لمجامي�ع  عنيف�ا  هجوم�ا 
اإلرهابية في منطقة الخسفة بقضاء 

فادح�ة  خس�ائر  وكبدته�م  حديث�ة، 
باألرواح والمعدات«.

وعل�ى الصعي�د اإلنس�اني, وج�ه 
رئي�س ال�وزراء القائد الع�ام للقوات 
المسلحة حيدر العبادي، جميع اجهزة 
الدول�ة باس�تقبال نازح�ي محافظ�ة 
األنب�ار وتوفي�ر مس�تلزمات اإلقامة 

لهم.
محافظ�ة  مجل�س  عض�و  وكان 
األنبار أركان الطرموز اعلن عن تحديد 
وفد يض�م المحافظ وأعضاء المجلس 
لمقابلة رئيس الوزراء حيدر العبادي، 
اليوم، لمناقش�ة فتح جسر بزيبز أمام 
النازحي�ن، مبين�اً أن المجل�س يتكفل 
بعدم اندس�اس عناص�ر »داعش« بين 

صفوف النازحين.

احلشد ينتزع »حصيبة« من خمالب »داعش«.. والقوات النوعية تنتظر معركة حترير الرمادي 
الحكومة توجه بإغاثة نازحي االنبار على جسر »بزيبز«

حتريك اجلرائم باخلارج مناطة برئيس السلطة.. وقضاة يؤكدون: التعاون مع الرشطة الدولية كبري
       المستقبل العراقي / سيف محمد

أكد قض�اة أنهم غير ملزمي�ن بما يردهم 
م�ن إجراءات التحقيق الت�ي تتخذها الجهات 
التنفيذي�ة، الفتين إل�ى اعتمادهم على األدلة 
والقرائ�ن المتوفرة أمامهم ف�ي التعامل مع 
المتهمي�ن، منوهين إلى أن تحريك الش�كوى 
عن الجرائ�م التي تقع خ�ارج العراق يتطلب 

أذناً من رئيس السلطة القضائية االتحادية.
وفيم�ا ش�دّدوا عل�ى وج�ود تع�اون مع 
الس�تعادة  والعربي�ة  الدولي�ة  الش�رطتين 
المطلوبي�ن، أف�ادوا ب�أن القانون يل�زم بأن 
تعرض جميع الق�رارات التي يصدرها قضاة 

التحقيق على االّدعاء العام خالل ثالثة أيام.
ويح�ّدد القاض�ي س�عد طاه�ر صورتين 
للتحقي�ق االبتدائ�ي »األول�ى عندم�ا ُيجرى 
من قبل قاض�ي التحقي�ق والمحققين الذين 

يعملون تحت إشرافه«.
والمحققون ه�م المحققون القضائيون 
وضباط التحقيق الممنوحون س�لطة محقق 
من قبل رئيس السلطة القضائية، كما يذكر.

  أم�ا الص�ورة الثاني�ة فه�ي أق�رب ألن 
توص�ف بالطارئ�ة، وقال القاض�ي طاهر إن 

»هناك حالتي�ن أيضا لهذه الص�ورة، األولى 
التحقي�ق االبتدائ�ي ال�ذي يجريه المس�ؤول 
في مركز الش�رطة بأي جريمة اذا صدر إليه 
ام�ر من قاض�ي التحقي�ق أو المحق�ق أو اذا 
اعتق�د أن إحالة المخبر عل�ى القاضي تؤخر 

اإلجراءات«.
وأض�اف طاه�ر أن »ه�ذه الحال�ة تحول 
دون ضي�اع معال�م الجريمة أو ع�دم هروب 
المتهم، لكن على المحقق أن يعرض األوراق 

على القاضي المختص حال الفراغ منها«.
 وعن الحالة األخرى بّين طاهر »أن يتولى 
خالله�ا التحقيق أي ق�اض وقعت بحضوره 
جناي�ة أو جنح�ة في ح�ال لم يك�ن القاضي 
المخت�ص موج�وداً«، مؤك�دا أن  »للقاض�ي 
اتخاذ كافة اإلجراءات بشرط أن تعرض على 
القاضي المختص بأسرع وقت ممكن، وهذه 
القرارات تكون بحكم القرارات التي  يتخذها 

القاضي المختص وتخضع للطعن«.
وف�ي ما يخص إجراء الكش�ف على محل 
الح�ادث تابع قاضي تحقيق الك�رخ أن »هذا 
اإلج�راء يت�م م�ن قب�ل المحق�ق أو قاض�ي 
التحقيق في مكان وقوع الحادث حيث يقوم 
بوص�ف اآلث�ار المادي�ة للجريم�ة واألضرار 

الحاصل�ة ف�ي المجن�ى عليه وبيان الس�بب 
الظاهر للوفاة )في ح�ال وجودها( وتنظيم 
مرتس�م للم�كان«.  وأك�د طاه�ر »إمكاني�ة 
القي�ام بهذا الكش�ف من قبل المس�ؤول في 
مركز الش�رطة في ح�ال صدور ل�ه امر من 
قاضي التحقيق أو المحقق خوفا على معالم 
الجريم�ة من الطمس والضي�اع، أو اذا اعتقد 
أن تأخ�ر هذا اإلجراء س�وف يس�اعد المتهم 
على الهروب«. وشدد قاضي التحقيق على أن 
»الكشف الميداني إجراء مهم جدا وال يحتمل 
التأخي�ر، أم�ا اذا كان�ت الجناي�ة أو الجنحة 
مهم�ة، فان قاض�ي التحقيق ه�و من يتولى 

الكشف على محل الحادث«.
وع�ن الت�زام القاض�ي بم�ا ت�رد إليه من 
إفادات من الجهات التنفيذية أجاب طاهر أن 
»ه�ذا يعتمد عل�ى األدلة المتوف�رة والقرائن 
فقد يلتزم القاض�ي باألقوال المعززة باألدلة 

والقرائن وقد ال يلتزم ببعضها«.
المكان�ي  االختص�اص  بخص�وص  أم�ا 
»يح�دد  طاه�ر  ق�ال  االبتدائ�ي  للتحقي�ق 
اختصاص التحقيق بالمكان الذي وقعت فيه 
الجريمة كلها أو ج�زء منها أو أي فعل متمم 
لها أو نتيجة ترتبت عليها أو فعل يكون جزءا 

من جريمة مركبة أو مس�تمرة أو متتابعة أو 
من جرائم العادة«.

 وأض�اف »يح�دد أيض�اً بالم�كان ال�ذي 
وج�د في�ه المجنى علي�ه أو وجد في�ه المال 
الذي ارتكبت الجريمة بش�أنه بع�د نقله إليه 

بواسطة مرتكبها أو شخص عالم بها«.
وض�رب القاضي مثاال بأن�ه »في حاالت 
الس�رقة وانتق�ال الس�ارق إل�ى م�كان آخر 
فيك�ون االختص�اص لمحكمتي�ن؛ محكم�ة 
المكان الذي ارتكب�ت فيه الجريمة ومحكمة 
الم�كان ال�ذي انتق�ل إلي�ه الس�ارق أو وجد 
في�ه الم�ال المس�روق  فهن�ا يك�ون تن�ازع 

باالختصاص«.
التن�ازع  ه�ذا  ينظ�ر  »م�ن  أن  وأوض�ح 
فهو محكم�ة الجنايات التابع�ة لها محكمة 
التحقي�ق، أما اذا كان التن�ازع بين محكمتي 
تحقي�ق كل واحدة تابعة لمحكمة اس�تئناف 
مختلفة فان محكم�ة التمييز هي من يفصل 

النزاع«.
وعن الجرائم التي تقع خارج البالد أجاب 
طاه�ر بأنه »ال يج�وز تحريك الش�كوى في 
ه�ذه الجرائ�م إال ب�أذن من رئيس الس�لطة 
القضائي�ة بعد ذلك يتم تدوين األقوال واتخاذ 

اإلجراءات كاف�ة«، الفتاً إلى أن »االختصاص 
يك�ون أم�ام أي قاضي تحقيق يمك�ن إقامة 

الشكوى أمامه«.
ولف�ت طاه�ر إل�ى وج�ود »تنس�يق مع 
الش�رطة العربية وكذلك الدولية )اإلنتربول( 
بخصوص المتهمين الهاربين وهناك حاالت 
تم إحضار المتهمين فيها من قبل )اإلنتربول( 

لكنها تبقى حاالت قليلة«.
 م�ن جانبه أفاد القاضي اس�عد يوس�ف 
نائب المدعي العام في محكمة تحقيق البياع 
بأن »تحريك الدعوى الجزائية يكون بناء على 
تقديم إخبار بش�كل ش�فوي أو تحريري إلى 
قاضي التحقيق أو المحق�ق أو نائب المدعي 
الع�ام أو أي م�ن أعض�اء الضب�ط القضائي 

لُيجرى التحقيق االبتدائي بالجريمة«.
وع�ن دور االدع�اء العام خ�الل التحقيق 
االبتدائي ذكر يوس�ف أن »دور االدعاء العام 
هو مراقبة المشروعية والحق العام باعتباره 
الجهة الرقابية«، مؤكدا أن »القانون يلزم بأن 
تعرض جميع الق�رارات التي يصدرها قضاة 
التحقي�ق على نائب المدعي العام خالل ثالثة 
أيام«. وأكمل يوس�ف أن »المدعي العام يبدي 
رأي�ه في الق�رارات إما موافق�ة للقانون  أو 

مخالفة، فيطعن به�ا أمام محكمة الجنايات 
بصفتها التمييزية«.

وأش�ار إل�ى أن »لعض�و االدع�اء الع�ام 
صالحي�ة قاضي التحقيق عن�د غياب األخير 
باإلش�راف المباش�ر على أعم�ال المحققين 
وأعضاء الضب�ط القضائي وضباط التحقيق 
كذلك متابعة تنفي�ذ القرارات التي تصدر من 
قاضي التحقيق م�ن قبل المحققين وضباط 

التحقيق والتوصية بسرعة اإلنجاز«.
ولفت يوسف إلى أن من واجبات المدعي 
العام »القيام بالزيارات الميدانية والتفتيشية 
للسجون والمواقف ولمراكز الشرطة واللقاء 
بالمتهمين حي�ث يقوم عض�و االدعاء العام 
على اق�ل تقدير بزيارتين خالل ش�هر ليرفع 

تقرير بعد ذلك إلى رئاسة االدعاء العام«.
أما الجهات التي ال�زم القانون حضورها 
خ�الل تدوي�ن األق�وال أوضح  يوس�ف »هم 
نائب المدعي العام والمحامي وكيل المتهم«، 
مبين�ا أن »القان�ون أج�از حض�ور اط�راف 
الدعوى والمدعي بالحق المدني والمس�ؤول 
مدني�اً عن فعل المته�م ووكالئهم وللقاضي 
أو المحق�ق أن يمنع أيا منهم من الحضور اذا 

تطلب األمر ذلك«.

قضاة التحقيق غير ملزمين بإفادات الضباط العتمادهم على األدلة
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األم�ن  رج�ال  يتع�رض  م�رة  ألول  اذ 
الس�عودي لمشهد مماثل، هم الذين طوقوا 
المنطقة بالحديد والنار والخوف لس�نوات 

من عمر الحراك القطيفي.
سّبب االنفجار الهائل الذي سمع في كل 
بلدة القديح الهادئة، وسط القطيف، صدمة 
على الصعيد الشعبي والوطني. جرى خالل 
الس�اعات األول�ى تب�ادل االتهام�ات بي�ن 
جميع األطراف المعنية والمتابعة لمش�هد 
الفاجع�ة، التي تح�دث ألول مرة في مدنية 
تمت�از بكثرة نخيله�ا وعيونه�ا الطبيعية. 
اس�ُتعيد فيها الخط�اب الطائف�ي البغيض 
المختف�ي تح�ت رم�اد الدول�ة الوهابي�ة، 
المتهمة بتغذي�ة وتبني بيئة تكفيرية، على 
كامل الت�راب الوطن�ي المتش�ظي بألوانه 

المذهبية المختلفة.
س�حابة اليوم القطيفي الدامية لم تكن 
عابرة، إذ سبق تبني تنظيم »داعش« )والية 
نج�د( للعملي�ة االنتحاري�ة ف�ي القطيف، 
حديث إعالم النظام المروج لكذبة »الوحدة 
الوطنية«، عب�ارات طائفي�ة أطلقها أمراء 
وسياس�يون رس�ميون ضد طائفة واسعة 
من المواطنين »الش�يعة« و»اإلسماعيلية« 
خاص�ة م�ع ب�دء الح�رب الس�عودية على 
اليمن. البداية كانت مع هجوم أمير منطقة 
الشرقية سعود بن نايف بن عبد العزيز، على 
أبن�اء منطقت�ه )-4-8 2015(، تعليقاً على 
مقتل رجل أمن في اش�تباكات مسلحة في 
منطقة العوامية، شرق محافظة القطيف، 
الغني�ة بالنف�ط، مش�بهاً إياه�م ب�»أحفاد 

عبد الله بن س�بأ الصف�وي الذين يخرجون 
بوجه�ه البش�ع محاولي�ن ش�ق الص�ف«، 
األم�ر الذي ل�م تخجل من إظه�اره صحف 
النظ�ام الرس�مية هو الذي خ�رج بعناوين 
ب�ارزة، متص�دراً صفحاتها الرئيس�ية في 
الي�وم التال�ي. وكأن المس�ار الطائفي في 
تصريحات المس�ؤولين اتخذ بع�داً طائفياً 
واضحاً مع تصريحات محمد بن نايف ولي 
العهد ووزير الداخلية في تهكمه على أبناء 
المنطقة � في مجلس�ه األس�بوعي � قائالً 
إن »الشر يأبى إال أن يكون حاضراً في أبناء 
القطيف«، وال س�يما في محاوالته األخيرة 
إلم�رار إع�دام الش�يخ نم�ر النم�ر انتقاماً 
من�ه عل�ى هجوم�ه على وال�ده ناي�ف بن 
عبدالعزيز. األمر الذي اس�تدعى إعادة بعث 
الحراك »الش�يعي« المطالب بإطالق سراح 
الش�يخ والمعتقلين السياس�يين من أهالي 
القطيف.خط�اب سياس�ي يرافق�ه خطاب 
ديني تعبوي ضد أطياف المملكة المتشددة 
في إظهار طابعها الوهابي، ينقلها اإلعالم 
الرسمي ووسائل التواصل االجتماعي دون 
حس�يب أو رقيب، مغلفاً بحاضنة ش�عبية 
تتقب�ل هجومها، في منطقة ألغام واس�عة 
ومختلف�ة مذهبياً ومناطقي�اً وقبلياً، حتى 
قبل نشأة الدولة السعودية الحديثة. ورغم 
ذلك ال يزال مش�روع إذابة نس�يج المناطق 
االجتماع�ي والثقافي ف�ي بوتقة الوهابية 
ونجد المستمرتين في بعثرة النسيج القبلي 
وشرائه بالمال والمعاهدات، يرافقها قسراً 
الغب�ن السياس�ي والدين�ي. أخي�راً، نش�ط 

رجال دين س�عوديون في الحملة المذهبية 
عل�ى »الش�يعة الرواف�ض«، منهم الش�يخ 
محم�د البراك ال�ذي غرد عبر حس�ابه على 
موقع »تويتر«، مطالباً ب�»منع الشيعة من 
إظهار ش�عائرهم«. فيما يس�تعين إبراهيم 
الف�ارس عل�ى كفره�م بأدلة م�ن مذاهب 
األئمة األربعة. ويتوجه الشيخ سعد البريك 
إلع�الن »حمل�ة أه�ل الس�نة ف�ي األرض 
لتحري�ر الب�الد اإلس�المية م�ن الروافض 

المج�وس«. في الوقت نفس�ه تس�تضيف 
الس�لطات الس�عودية، عدن�ان العرع�ور � 
س�وري الجنس�ية � المع�روف بمواقف�ه 
الطائفية م�ن »الش�يعة« و»العلويين« في 

الخليج وبالد الشام.
وينتق�د مراقب�ون الخط�اب الطائف�ي 
المتبن�ى رس�مياً، ف�ي ظ�ل االضطراب�ات 
التي تحيط بالس�عودية، التي تش�ن حروباً 
� بدواع�ش وطنيي�ن ومرتزقة � مباش�رة 

أو بالوكال�ة ف�ي اليم�ن والعراق وس�وريا 
والبحرين. تدف�ع معها المملك�ة الوهابية 
مليارات الري�االت س�نوياً لترويج حمالت 
محاربة الطائفية والذهبية محلياً وخارجياً 
� فش�لت حت�ى الي�وم ف�ي إص�دار قانون 
يجرم الطائفية� وليس خافياً على الجميع 
المهم�ة التي أنيطت إلى »مرك�ز الملك عبد 
الل�ه العالم�ي للح�وار بي�ن أتب�اع األديان 
والثقافات« في العاصمة النمس�اوية فيينا 

)2012(، ليس�ت س�وى قناع يخفي وراءه 
تميي�زاً مذهبياً، يصب�غ الخريطة الطائفية 
داخ�ل الس�عودية. تفش�ل مع�ه أي حمل�ة 
تصحيحي�ة، إلنقاذ ما يحتمل إنقاذه ضد ما 
يتهدد الحكم العجوز، بس�بب تضخم الكرة 
الطائفي�ة الت�ي تح�اول الملكي�ة الوهابية 
رميها في ملعب اآلخرين، فيما تشي عملية 
األم�س اإلرهابي�ة بأن كرة الن�ار تلك بدأت 

تصل ألطراف الثوب السعودي.

مريم عبد الله

انفجار القطيف.. ثمرة البذرة الوهابية
لم يكن رجل األمن السعودي يتوقع أن يطرده 

أهالي المنطقة المفجوعين من ساحة المجزرة داخل 
»مسجد اإلمام علي«، شمال قرية القديح »الشيعية« 

في محافظة القطيف، حين سمعوه يترحم على 
االنتحاري الذي فجر نفسه وسط المصلين. مشهد 

قد يعتبره البعض مسليا بتراجيديته

ك�م تمنيت لو تخلى )على حاتم س�ليمان( عن تقليده األعمى 
للش�يخ راش�د المكتوم، وكم تمنيت لو ترك هوايت�ه اإلماراتية، 
وتح�رر م�ن عبوديت�ه الخليجية، وتمس�ك بعراقيت�ه، أو بعبارة 
أصح: ك�م تمنيت لو أعلن تمس�كه برماديت�ه، فالرجل يزعم أنه 
أمير أمراء الرمادي، وأمير أمراء الدليم، ويزعم أنه الزعيم األوحد 
في النس�ق العش�ائري، وله في المنطقة الخضراء باع طويل في 
الفس�ق السياس�ي. لكنه ينام في خزانة ثياب الش�يخ محمد بن 
راش�د المكتوم. يقلده في ارتداء كندوراته )دشاديشه( الحمراء 
والزرقاء والخضراء والصفراء، يلبس�ها مثلما يلبسها المكتوم، 
ويتبخت�ر بكوفياته الملونة والفاقع�ة على الطريقة التي يتبختر 
به�ا المكتوم. حتى تضاري�س ذقنه ولحيته صارت تش�به لحية 

المكتوم من حيث السواد والمنحنيات الحادة.
ينبغي أن نعترف هنا أن الشيخ محمد بن راشد المكتوم أحرز 
قص�ب النجاح والتفوق عندم�ا ارتقى بمدينة )دب�ي( نحو أعلى 
المس�تويات العالمية ف�ي معظم المح�اور الحضارية. فتحولت 
على يده إلى فردوس جميل ينافس العواصم األوربية في تسجيل 
القف�زات النوعية الهائلة على صعيد القارات الس�بع. لكن العيب 
كل العي�ب عندم�ا يلتص�ق )حاتم س�ليمان( بأذيال ه�ذا الرجل، 
ويتمس�ك بالقش�ور الخارجية من دون أن يكلف نفس�ه مش�قة 

البحث عن المضمون والجوهر. 
الحقيق�ة أن أمي�ر أمراء التراش�ق اللس�اني ليس أمي�راً على 
الدلي�م، فالدلي�م أمراء أنفس�هم، وق�د عرفهم القاص�ي والداني 
ببساطتهم وطيبتهم وحكمتهم وشموخهم وعراقتهم. وعرفهم 
الن�اس بوطنيتهم وتفانيهم من أجل أبن�اء جلدتهم، فهنالك بون 
شاس�ع بي�ن الذين أش�علوا فتيل األزم�ة ثم الذوا بالف�رار خلف 
الحدود، وبين الذين يذودون بالدفاع عنها وعن أهلها، ويفتدونها 
بأموالهم وأنفس�هم، وهل يستوي الوطني مع الذي فقد مروءته 
م�ن أج�ل حفنة من ال�دوالرات ؟. أم هل يس�توي صاحب الغيرة 
م�ع الذي فق�د غيرته، وانخرط في ش�بكات التوري�ط والتدمير 
والتقسيم والضياع ؟. انظروا إلى اللقطات التي يظهر فيها )حاتم 
اإلماراتي(، والحظوا كيف يقلد المكتوم في مش�يته البطريقية، 
وف�ي ركوبه فوق صهوة ج�واده، وفي التلويح بعص�اه المرنة، 
وف�ي إظهار تهدل ص�دره )الهدل( بدشداش�ته الفضفاضة، فهو 
يص�ر هذه األيام على التبجح بهوايت�ه اإلماراتية المقتصرة على 
األزياء فق�ط، وفقط على األزياء. حتى الفن�ان )حاتم العراقي( 
ش�رع هو اآلخر بتقليدهم والغناء بطريقته�م الرتيبة. فالطيور 
على أش�كالها تقع، وعندن�ا الكثير من السياس�يين الذين تخلوا 
عن عراقيتهم، وانش�غلوا بتقليد األت�راك واإليرانيين والكويتيين 
والس�عوديين.  مما ال ج�دال فيه أن التقليد س�يد اإلعجاب، فهو 
يلع�ب دورا هاما في حياة المتطفلين على السياس�ة، والباحثين 
ع�ن الرياس�ة. أم�ا التقلي�د األعم�ى فيظهر جلي�اً عندم�ا يتأثر 
الشخص تأثراً شديدا باآلخرين بال منهجية واضحة، فيتشبه بهم 
ف�ي الملبس والمش�رب والعادات والمفاهي�م، ويعتقد انه امتلك 
منزل�ة عالية، وحقق نجاحاً باهراً، ول�م يِع بأنه يحاول تعويض 
النق�ص بالتقلي�د األعمى.  مما يؤس�ف له أننا وعل�ى الرغم من 
تاريخنا الحافل بالرجال األفذاذ، ال نجد بيننا من يقلدهم ويقتفي 
خطواته�م في الزهد والتقش�ف، وف�ي العدل واإلنص�اف، وفي 
الش�جاعة والبس�الة، وفي الش�موخ واإلباء. بل ال نجد من يقلد 
زعم�اء العالم الذين كانوا من أش�هر الرموز الوطنية في التاريخ 
الحدي�ث، من أمث�ال الزعيم الهن�دي )المهاتما غان�دي(، وزعيم 

األورغواي )خوسيه موخيكا(، و)نيلسون مانديال(، وغيرهم.

مهرج يف خزانة املكتوم
كاظم فنجان احلاممي

اجلزائر: اكتشاف خمبأين 
السلحة »القاعدة«
  بغداد / المستقبل العراقي

اكتشف الجيش الجزائري مخبأين 
كبيرين لالس�لحة في منطقة جبلية 
ش�رق العاصم�ة كانت ش�هدت هذا 
االس�بوع مقتل 25 مس�لحا، وفق ما 
اعلن�ت وزارة الدفاع.ويقوم الجيش 
الجزائري منذ الثالثاء بعملية واسعة 
في البويرة التي تقع على بعد مئة كلم 
شرقي العاصمة بعد ورود معلومات 
عن وجود مجموعة مس�لحة كبيرة 
االم�ر  ان  المنطقة.ويعتق�د  ف�ي 
يتعل�ق بعناص�ر من تنظي�م القاعدة 
ف�ي ب�الد المغ�رب او جن�د الخالفة 
لتنظي�م “داع�ش”  المحل�ي  الف�رع 
الذي كان اغتال س�ائحا فرنس�يا في 
المنطق�ة في ايلول 2014.وعثر على 
المخبأين اثناء عملية تمش�يط قرب 
الموق�ع ال�ذي قت�ل في�ه الجيش 25 
مسلحا على االقل منذ بداية العملية، 
بحس�ب البيان.وضمن المضبوطات 
خصوصا رش�اش ثقيل واربع بنادق 
صيد وقاذفة و38 هاتفا جواال معدة 
للتفجي�ر و13 قنبل�ة تقليدية الصنع 
و24 كلغ من مادة “تي ان تي” و12,5 

كلغ من المتفجرات و31 صاعقا.

هل تبيع باكستان النووي إىل »داعش«؟
  بغداد / المستقبل العراقي

لفك�ره  الترويجي�ة  أدوات�ه  م�ن 
ومعتقدات�ه وانجازاته، أص�در تنظيم 
“داع�ش” الع�دد التاس�ع م�ن مجلته 
“داب�ق” الص�ادرة باإلنكليزي�ة زاعماً 
أنه سيشتري س�الحاً نووياً خالل عام 

فقط من اآلن.
وكت�ب الرهين�ة البريطان�ي جون 
كانتل�ي، ال�ذي يحتج�زه التنظي�م منذ 
أكث�ر م�ن عامين ويس�تغله في نش�ر 
فيديوه�ات ضمن سلس�لة “أعيروني 
س�معكم” للتروي�ج للتنظي�م، مقال�ة 
 The( المثالي�ة”  “العاصف�ة  بعن�وان 
perfect Storm( يرى فيها أن “داعش” 
اقت�رب م�ن ش�راء س�الح ن�ووي من 
باكستان وس�يتّم تهريبه إلى الواليات 

المتحدة.
“داع�ش”  أن  كانتل�ي  وأوض�ح 
س�ينتقل من كونه المجموعة “األكثر 

إل�ى  الحدي�ث”،  العص�ر  ف�ي  ش�هرة 
“الحركة األكثر قدرة على التفجير في 

أقل من 12 شهراً”.
ورأى أنه “بعدما ازدادت الجماعات 
التي ُتبايع التنظيم، أصبح من األس�هل 
القي�ام بعملي�ة ملحمية ق�د تصل إلى 
ح�د الحص�ول عل�ى أس�لحة نووي�ة 
ه�ذا  أن  م�ن  مح�ذراً  واس�تغاللها”، 
السيناريو ُيشّكل “مخاوف لدى وكاالت 
االس�تخبارات الغربية، واحتماالً اليوم 
أكثر بكثير جداً مما كان عليه قبل سنة 

واحدة فقط”.
ورّج�ح المقال أن اتح�اد الجمعات 
اإلرهابي�ة األخرى الت�ي أعلنت والءها 
أخي�راً ل�”داعش”، مثل “بوكو حرام”، 
إلنش�اء حرك�ة عالمي�ة، تمت�د عب�ر 
وأفريقي�ا،  وآس�يا  األوس�ط  الش�رق 
سيس�ّهل تواصل أعض�اء التنظيم مع 
“واليتهم” في باكستان لشراء أسلحة 
نووي�ة، بالتع�اون مع تجار األس�لحة 

ذوي الصالت بمس�ؤولين فاسدين في 
المنطقة.

وأضاف أنه إذا لم يرَق خطر التنظيم 
إلى المجال النووي، فبالتأكيد سيحصل 
التنظي�م عل�ى أطن�ان م�ن األمونيوم 
المتفّجر؟ معتبراً أن هذا األمر “س�هل 

بما فيه الكفاية” عليه )التنظيم(.
وأض�اف كانتلي أن عناصر التنظيم 
س�ُيحاولون القي�ام ب�� “ش�يء كبير 
جداً”، يجعل من أي عملية سابقة تبدو 
في غاية الضآلة، مشدداً على أنه “كلما 
زادت الجماع�ات الت�ي تباي�ع داعش، 
أصب�ح م�ن األس�هل القي�ام بعملي�ة 
ملحمي�ة بامتي�از”، قائ�اًل: “تذك�روا، 
توس�ع داعش حدث في أق�ل من عام، 
ف�أي خط�ورة نتوّقع أن تك�ون عليها 
خط�وط التواصل واإلم�داد بعد مرور 

عام من اليوم؟”.
ُيخف�ي  “ال  التنظي�م  أن  وأض�اف 
حقيق�ة نيته لمهاجمة واش�نطن على 

أرضه�ا، ولن تتوانى عن إرس�ال اثنين 
إل�ى هن�اك لتنفي�ذ  م�ن المجاهدي�ن 
العملي�ة التي س�تكون أكب�ر من تبادل 
إلطالق النار، وتكون أقرب إلى ملحمة 

حقيقية”.
وخت�م كانتل�ي قائ�اًل إن “داع�ش 
سيعبر الحدود كالنار في الهشيم التي 
ُتحرق أي مكان خارج عن س�يطرتها، 
وهي مس�ألة وقت فق�ط قبل أن تصل 

إلى العالم الغربي”.
ورًدا عل�ى ه�ذا المقال، ق�ال مدير 
مركز دراس�ات األمن واالس�تخبارات 
-A  في جامعة بكنغهام أنتوني غليز) 

thony Glees( لصحيفة “دايلي مايل” 
البريطاني�ة إن فك�رة بي�ع باكس�تان 
لألس�لحة النووية إلى “داعش” ما هو 
إال “اعتق�اد معدم”، مضيًفا أن حصول 
التنظي�م عل�ى الن�ووي من باكس�تان 

سيستدعي “تدخالً عسكرياً فورياً”.
وأض�اف “م�ن الممك�ن أن تحاول 

داعش الحصول على س�الح نووي من 
مكان ما، لكن إذا كان األمر كذلك، فإن 
جميع االس�تخبارات الغربية س�تكون 
ف�ي حال�ة تأهب قص�وى لمن�ع ذلك، 
أما بالنس�بة للحصول عل�ى متفّجرات 
ثقيل�ة غير نووي�ة، فه�ذا ليس صعب 

على اإلطالق”.
وأك�د أن “داع�ش” م�ازال يخت�ال 
بمواقف�ه، وُيره�ب الغرب إل�ى جانب 
دول الش�رق األوس�ط األخ�رى، م�ع 
وضع باكس�تان في موقف محرج في 
نف�س الوقت”، مضيًف�ا “بيت القصيد 
ه�و أن داع�ش يهمه تعزيز س�يطرته 
على العراق وس�وريا حالياً، األمر الذي 
لن�ا”.ورأى غلي�ز أن  ُيش�ّكل إحباط�اً 
كانتل�ي “يق�ول ذلك تح�ت ضغط عاٍل 
تع�ّرض له، أو غس�ل دماغه بواس�طة 
داعش، والخوف مما يمكن أن يتعّرض 
ل�ه، لذلك يب�ذل قصارى جه�ده ليبقى 

على قيد الحياة، وهذا لغز حقيقي”.

ووتش تصف حقوق االنسان يف اخلليج بـ »املتدهور« وتدعو إىل اإلفراج عن سجناء الرأي

وثائق رسية تكشف علم واشنطن بعمليات »داعش« و »النرصة«

  بغداد / المستقبل العراقي

طلب�ت منظمة هيومن رايت�س ووتش من االتحاد 
االوروب�ي توجي�ه دع�وة علني�ة ال�ى دول عربية في 
الخليج م�ن اجل االفراج عن الناش�طين السياس�يين 

المسجونين لديها، قبيل اجتماع وزاري في قطر. 
وجاءت هذه الدعوة في رسالة بعثت بها المنظمة 
ال�ى وزي�رة خارجي�ة االتح�اد االوروب�ي فيديري�كا 
موغيرين�ي قبل اجتماع وزاري مش�ترك لدول مجلس 
التع�اون الخليج�ي واالتح�اد االوروب�ي ف�ي الدوحة 

االح�د. وقالت المنظم�ة ان “مئات” م�ن المعارضين 
قد س�جنوا في منطقة الخليج “فقط النهم مارس�وا 

حقوقهم في حرية التعبير وانشاء الجمعيات”.
واش�ارت الى انه يتعين عل�ى االتحاد االوروبي ان 

يضغط من اجل التغيير.
وقال لوت�ي ليخت من هيومن رايت�س ووتش انه 
“رغم التزام االتحاد االوروبي المعلن بحقوق االنسان، 
ل�م يلق بثقله وراء المدافعين عن حقوق االنس�ان في 

الخليج”.
واض�اف ان�ه “يج�ب عل�ى االتح�اد االوروبي ان 

يس�تلهم ش�جاعة الناش�طين المحتجزي�ن ف�ي دول 
مجلس التعاون الخليجي ويدعو الى اطالق س�راحهم 

فورا”.
واشارت المنظمة غير الحكومية الى وضع حقوق 
االنس�ان في السعودية واالمارات والبحرين، قائلة ان 

“الوضع في تدهور مستمر”.
ويضم مجلس التعاون الخليجي ايضا، قطر وعمان 
والكوي�ت. ومن المتوقع ان يركز االجتماع يوم االحد 
عل�ى العالقات بي�ن التكتلين، باالضافة ال�ى القضايا 

الدولية واالقليمية.

  بغداد / المستقبل العراقي

مش�روع داع�ش إلقام�ة “دولة 
إسالمية” ليس حلماً راود البغدادي، 
ومن المؤكد أن توجه زعيم النصرة 
الجوالني إلنش�اء “إمارة إسالمية” 

ليس مغامرة أيضاً.
تنفيذه�ا  الج�اري  المش�اريع 
من الع�راق إلى س�وريا ب�دأت بعلم 
الواليات المتح�دة وحلفائها هذا ما 
كشفته “جوديش�يال واتش”، وهي 
مجموعة حقوقي�ة يمينية أميركية 
أجب�رت الدولة األميركي�ة على رفع 

السرية عن مجموعة وثائق ورسائل 
الخارجي�ة  وزارت�ي  أرش�يف  م�ن 

والدفاع.
وف�ي الوثائق أن الدعم بالس�الح 
بدأ في الع�ام 2012 عن طريق ليبيا 
إلى موانئ في س�وريا، وهذا تحديداً 
ما تريده الق�وى الداعمة للمعارضة 
بهدف ع�زل النظام الس�وري، وفقاً 
للوثائق التي ذكرت أن إخراج الشرق 
السوري من نطاق سيطرة الحكومة 
السورية كفيل بإقامة إمارة سلفية 

هناك.
لس�ياق  المتاب�ع  يحت�اج  ل�ن 

ه�ذا  لي�رى  جه�د  إل�ى  التط�ورات 
ميداني�اً  يترج�م  وه�و  المش�روع 
عل�ى ي�د داعش في ش�رق س�وريا 
وغرب العراق، فيم�ا تتولى النصرة 
إس�تكماله ف�ي الجن�وب والش�مال 

السوريين.
ل�م يكن الحك�م في تركي�ا بعيداً 
عن ه�ذا الدعم والتموي�ل والرعاية، 
بع�د عش�رات الوقائ�ع الت�ي تثبت 
ت�ورط أنق�رة ف�ي قي�ادة وتوجيه 
المجموعات المتطرفة في الش�مال 
الس�وري، ه�ا ه�ي محكم�ة تركية 
وبتوثيق شهادات ضباط أمن تفضح 

جهاز االس�تخبارات التركي، مؤكدة 
مرة جديدة توليه إيصال السالح إلى 

المجموعات اإلسالمية المتشددة.
مرتبط�ة  ه�ذه  الفضائ�ح  ه�ل 
ببعضه�ا البع�ض؟ في اس�تراتجية 
المشاريع الكبيرة ال توجد حدود بين 
األحداث، ال سيما أن سقوط محاور 
اس�تراتيجية ف�ي س�وريا، كما في 
العراق، بيد داعش أو النصرة لم يكن 
ليتم من دون التسهيل والدعم اللذين 
بات�ا عنوان اإلس�تراتيجية المعادية 
لسوريا والمنطقة عموماً، من أنقرة 

إلى واشنطن مروراً بحلفائهما.

ً
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        MOT /WHEAT/3/2015 : رقم املناقصة
رقم التبويب   : 33 املوازنة الجارية           

تاريخ اإلعالن :  24/ 5/ 2015                                                      
يدعو قسـم العقود العامة يف وزارة التجارة الرشكات للمشـاركة يف مناقصة تجهيز مـــادة الحنطة  بكمية 50000 طن ) 
خمسون ألف طن ( ±5% كحد أدنى وحسب املواصفات املعتمدة لدى الرشكة العامـــة لتجارة الحبوب من املناشئ التالية 

:- )أمـــــــــريكــي / كنــــــــــدي/ اسرتالــــــــــي / رويس(
 والكمية النهائية سـتكون حسـب خيار املشرتي , فعىل الراغبني باالشرتاك يف املناقصة مراجعة قسم العقود العامة يف مقر 
الوزارة الكائن يف املنصور / قرب بناية معرض بغداد الدويل لرشاء الرشوط واملـــــــــــواصفات مقابل دفع مبلغ قدره 
)500000 خمسمائة ألف دينار (غري قابل للرد ويقدم العطاء يف ظرف مغلق ومختوم مثبت عليه اسم ورقم املناقصة ويتم 
وضعه يف صندوق العطاءات يف مقر الوزارة / قسم العقود العامة فـــي موعد أقصـاه الساعة 10:00 صباحاً )  العارشة 
صباحاً ( بتوقيت بغداد من يوم االحد املصادف  7/ 6 / 2015 وتكون العـروض نافذة للـرد لغاية 11 /6 /2015 مشفوعة 
بتأمينات أولية بموجب كفالة مرصفية Bid Bond أو صك مصدق  أو سفتجه )عىل أن يرد الصك أو السفتجه مقدمة العطاء 
ويرفـق مـع العطاء ويذكر فيـــــــــــــه إن الصك أو السـفتجه هو تأمينات أولية تخـص املناقصة( لصالح الرشكة 
العامة لتجارة الحبوب صادرة مـــــــــــــن أي مرصف عراقي داخل بغداد معتمد من البنك املركزي العراقي بنسـبة 

1%من مبلغ العطاء ويتم ذكر اسم و رقم املناقصة يف التأمينات املقدمة عىل أن يرفق مع العطاء املستمسكات التالية :
أوال: بالنسبة للرشكات العراقية /

- إرفاق وصل رشاء املناقصة ) النسخة األصلية (.
- ذكـر العنـوان الكامل للرشكة ) رقم الهاتف , الربيد االلكرتوني , النقاط الدالة لسـكن املدير املفوض للرشكة ( عىل أن يتم 

إشعار جهة التعاقد بأي تغري يطرأ عىل عنوان الرشكة خالل )7( أيام من تاريخ حصوله .
- هوية األحوال املدنية .

- كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للرضائب .
-  بطاقة سكن .

- هوية غرفة التجارة للتجار نافذة .
-  شهادة تأسيس الرشكة /عقد تأسيس/ النظام الداخيل للرشكة / عقد الرشاكة أن وجد مصدقة بتاريخ حديث من دائرة 

تسجيل الرشكات يف وزارة التجارة .
-  الحسـابات الختامية للرشكة مصدقة من قبل محاسـب قانوني و مختومة من قبل نقابة املحاسبني واملدققني العراقيني 

للسنتني األخريتني  .
-  قائمة باإلعمال التجارية املماثلة مثل بوليصة شـحن ,اعتمادات مرصفية ....الخ معززة بتأييد من جهات التعاقد املعنية  

.
- ثانياً : بالنسبة للرشكات العربية واألجنبية :

- يقدم العطاء )موقع ومختوم ( .
- إرفاق وصل رشاء املناقصة ) النسخة األصلية (.

- ذكـر العنـوان الكامل للرشكة ) رقم الهاتف , الربيد االلكرتوني , النقاط الدالة لسـكن املدير املفوض للرشكة ( عىل أن يتم 
إشعار جهة التعاقد بأي تغري يطرأ عىل عنوان الرشكة خالل )7( أيام من تاريخ حصوله .

-  شهادة تأسيس الرشكة عقد تأسيس/ النظام الداخيل للرشكة / عقد الرشاكة أن وجد مصدقة قانونا0ً
- الحسابات الختامية للرشكة مصدقة من قبل محاسب قانوني للسنتني األخريتني  .

- قائمة باإلعمال التجارية املماثلة مثل بوليصة شـحن ,اعتمادات مرصفية ....الخ معززة بتأييد من جهات التعاقد املعنية  
.

- ثالثاً : رشوط عامة 
- يجب أن يقدم ممثل الرشكة تخويل رسمي باملراجعة ) موقع ومختوم بختم الرشكة ( و مصدق رسميا من قبل السفارة 

العراقية يف بلد الرشكة بالنسبة ملمثيل الرشكات األجنبية.
- تقـدم الرشكـة مـا يثبت بـان لديها تعامل باسـترياد وتصدير الحنطة وتكون مسـتمرة بنشـاطها التخصيص للسـنتني 

األخريتني.
- تتحمل الرشكة الفائزة باإلحالة كافة مصاريف النرش واإلعالن .

وسوف يستبعد أي عطاء غري مستويف للرشوط أعاله وان الوزارة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات 
إذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يف العراق , فيعترب يوم عمل رسمي  لغلق املناقصة.

www.mot.gov.iq  و          www.iraqitic.com: املوقع االلكرتوني

TENDER NO:-   MOT /WHEAT/3/2015
CLASSIFICATION NO. : 33 CURRENT  BUDGET
 DATE: 24 /5 /2015        
GENERAL CONTRACTS DEPARTMENT / MOT HERE BY INVITE THE COMPANIES TO PARTICIPATE IN  A TENDER FOR PURCHASING THE 
QUANTITY OF 50 000  MT +/- 5% IN MINIMUM OF 
THE BUYER WILL SPECIFY WHEAT FROM ORIGINS (USA / Canada / Australia RUSSIA( ACCORDING TO THE SPECIFICATIONS ADOPTED 
BY GRAIN BOARD OF IRAQ AND THE FINAL QUANTITY AS BUYER OPTION.
SO FOR ALL BIDDERS WHO ARE WILLING TO PARTICIPATE  IN THIS TENDER , THEY HAVE TO VISIT THE GENERAL CONTRACTS 
DEPARTMENT IN THE HEAD QUARTER OF MINISTRY OF TRADE/ LOCATED IN BAGHDAD , AL-MANSOUR – NEAR BAGHDAD 
INTERNATIONAL FAIR BUILDING  , TO OBTAIN THIS TENDER AGAINST  NONREFUNDABLE  AMOUNT OF 500 000  IRAQI DINERS.
OFFERS SHOULD BE SUBMITTED IN A CLOSED ENVELOPE SEALED WITH THE STAMP OF THE COMPANY>S’NAME, AND MARKED 
WITH THE TENDER NO.& NAME THESE OFFERS MUST BE PUT IN THE TENDERS  BOX  IN THE HEAD QUARTER OF MOT/ GENERAL 
CONTRACTS DEPARTMENT  , THE DEADLINE  OF ACCEPTING THE OFFERS IS ON SUNDAY 7 / 6 /2015  AT 10:00  AM  ) TEN O>CLOCK AM 
( BAGHDAD  LOCAL TIME AND OFFERS ARE VALID TO REPLY UP TO 11  / 6 /2015 .                                                      
OFFERS MUST BE ACCOMPANIED BY A BID BOND  OR A CERTIFIED CHECK OR BILL OF EXCHANGE PROVIDED THAT CHECK OR BILL 
OF EXCHANGE SHOULD BE SUBMITTED ATTACHED TO AN OFFICIAL LETTER ISSUED BY THE BIDDER AND TO BE PRESENTED WITH 
OFFER. THIS LETTER HAS TO MENTION THAT THE SUBMITTED CHECK OR BILL OF EXCHANGE IS A BOND RELATED TO THE SAID 
TENDER( ISSUED THROUGH ANY IRAQI BANK ) INSIDE BAGHDAD ( DEPENDED BY CENTRAL BANK OF IRAQ  THAT MENTION THE 
NAME & NUMBER OF  THE ABOVE TENDER  AT THE RATE OF 1% OF THE BID>S VALUE ISSUED BY THE BIDDER ONLY IN FAVOR OF 
GRAIN BOARD OF IRAQ .
THE  BIDDERS HAVE TO BRING WITH THEM COPIES  OF THE FOLLOWING DOCUMENTS:
DOCUMENT REQUIRED FROM IRAQI COMPANIES
 - OFFER SHOULD BE  SIGNED & STAMPED 
 - PURCHASE BILL OF TENDER ) ORIGINAL COPY (  .
- MENTION THE FULL DETAILS OF THE COMPANY ADDRESS  ) PHONE NO . – E-
- MAIL ADDRESS – INDICATIVE POINTS OF THE HOME ADDRESS FOR THE  COMPANY>S COMMISSIONER DIRECTOR PROVIDED THAT 
THE COMPANY SHOULD NOTIFY THE CONTRACTING PARTY  OF ANY CHANGE IN IT>S ADDRESS WITHIN 7 DAYS OF THE DATE OF 
CHANGE.    
- ID 
- HABITATION  CARD .
- A LETTER OF NO OBJECTION FROM THE  STATE AUTHORITY OF TAXES
     VALID TRADE CHAMBER ID .
- INCORPORATION CERTIFICATE/ FOUNDATION CONTRACT / THE COMPANY>S INTERNAL SYSTEM / PARTNERSHIP CONTRACT  IF 
ANY,  CERTIFIED   RECENTLY BY COMPANIES RECORDER DIRECTORATE IN MINISTRY OF TRADE . 
- FINAL FINANCIAL STATEMENT FOR THE LAST TWO YEARS AUTHENTICATED BY AN  AUDITOR  AND CERTIFIED BY THE IRAQI 
ACCOUNTANTS AND AUDITORS UNION.
-  LIST OF  THE SAME TRADE  DEALING SUCH AS BILL OF LADING , L/C …ETC  SUPPORTED BY CONFIRMATION  OF  THE CONCERNED 
CONTRACTING PARTIES .
DOCUMENT REQUIRED FROM ARABIC AND FOREIGN COMPANIES
- OFFER SHOULD BE  SIGNED & STAMPED 
- PURCHASE BILL OF TENDER ) ORIGINAL COPY (  .
- MENTION THE FULL DETAILS OF THE COMPANY ADDRESS  ) PHONE NO . –          E-MAIL ADDRESS – INDICATIVE POINTS OF THE HOME 
ADDRESS FOR THE  COMPANY>S COMMISSIONER DIRECTOR  ( PROVIDED THAT THE COMPANY SHOULD NOTIFY THE CONTRACTING 
PARTY  OF ANY CHANGE IN IT>S ADDRESS WITHIN 7 DAYS OF THE DATE OF CHANGE.   
-   INCORPORATION CERTIFICATE/ FOUNDATION CONTRACT / THE COMPANY>S INTERNAL SYSTEM / PARTNERSHIP CONTRACT  IF 
ANY, LEGALLY CERTIFIED
- FINAL FINANCIAL STATEMENT FOR THE LAST TWO YEARS CERTIFIED BY AN  AUDITOR .
 _ LIST OF  THE SAME TRADE  DEALING SUCH AS BILL OF LADING , L/C …ETC  
SUPPORTED BY CONFIRMATION OF  THE CONCERNED CONTRACTING 
 PARTIES                             
GENERAL CONDITIONS : 
- REPRESENTATIVE OF A COMPANY  SHOULD  PRESENT OFFICIALLY  CERTIFIED AUTHORIZATION  FOR THERE REPRESENTATION   ) 
SIGNED AND STAMPED BY THE COMPANY>S STAMP( AND REGARDING THE REPRESENTATIVE OF FOREIGN COMPANIES , IT SHOULD 
BE OFFICIALLY  CERTIFIED   AUTHORIZATION BY IRAQI EMBASSY IN THE COUNTRY OF THE COMPANY  .
- THE BIDDERS HAS TO SUBMIT  A PROOF  OF ITS PREVIOUS  DEALING WITH EXPORT & IMPORT WHEAT AND IS CONTINUING ITS 
SPECIALIZED ACTIVITY FOR THE LAST TWO YEARS.
- THE WINNER BIDDER OF AWARDING SHOULD BEAR THE PUBLISH AND ADVERTISEMENT COSTS . 
OFFERS RECEIVED WITHOUT ONE OF THE ABOVE MENTIONED TERMS                  AND CONDITIONS WILL BE  NEGLECTED
ANY EVEN  IF  THE CLOSING DATE TO MEET BY CHANCE OR UNEXPECTEDLY AN OFFICIAL HOLIDAY IN IRAQ, THEN THE CLOSING 
DATE WILL BE  AN OFFICIAL WORKING DAY.
WEBSITE:   WWW.IRAQITIC.COM & WWW.MOT.GOV.IQ

وزارة التجارة
قسم العقود العامة

MINISITRY  OF TRADE 
GENERAL CONTRACTS DEPARTMENT ADVERTISEMENTإعـالن

مدير قسم العقود العامة 
يف وزارة التجارة

HEAD OF  GENERAL CONTRACTS DEPARTMENT
MINISTRY OF TRADE

اسـتئناف  محمكمـة  رئاسـة 
البرصة

الشـخصية  االحـوال  محكمـة 
باملعقل

العدد 2544
التاريخ 2015/5/19

اعالن
قدمـت السـيدة ) نجـاة مزعـل 
معيلـو ( طلبا اىل هـذه املحكمة 
اثبـات فقـدان زوجها  يتضمـن 
) هـالل عـودة صبيـح ( الـذي 
فقـد بتاريـخ 2007/1/1 اثناء 
خروجه مـن دار والـده الواقعة 
يف حـي الرسـالة ولـم يرجـع . 
لـذا قـررت املحكمـة االعالن عن 
محليتـن  بصحيفتـني  فقدانـه 
موعـدا   2015/7/1 وتعيـني 
للنظر يف الطلب عىل املفقود وكل 
مـن لـه معلومـات عـن فقدانه 
الحضـور امـام هـذه املحكمـة 
لالدالء باملعلومـات املتوفرة لديه 
وخالفـة سـوف ينظـر بالطلـب 

وفق القانون 
القايض اياد احمد سعيد الساري

رقم االخطار
2015/220

اعالن
مـن / محكمة قـوى االمـن الداخـيل املنطقة 

الخامسة بالبرصة
اىل / املتهم الهارب  )االرشطي عمار فهد راشد   
(  املنسـوب اىل    مديريـة رشطـة محافظـة 
البرصة     ملا كنت متهما وفق املادة  5 / ق.ع.د 
رقـم 14  لسـنة 2008   لغيابك عن مقر عملك 
من تاريـخ  2  /2009/11 ولحـد االن  واملادة 
35 / ق.ع.د رقـم 14 لسـنة 2008 الختالسـك 
كافـة  مـع      )HNF739( املرقـم  املسـدس 

ملحقاته مع )40( اطالقة من نوعه.
 وبما ان محل اختفائك مجهول اقتىض تبليغك 
بهـذا االعالن عىل ان تحرض امام محكمة قوى 
االمـن الداخـيل للمنطقـة الخامسـة بالبرصة 
خالل مـدة ثالثون يوما من تاريـخ تعليق هذا 
االعـالن يف محـل اقامتـك وتجيب عـن التهمة 
املوجهة ضدك وعند عدم حضورك سوف تجري 
محاكمتك غيابيا وتحجز اموالك املنقولة والغري 
املنقولة ويطلب من املوظفني العموميني القاء 
القبـض عليك اينما وجدت وتسـليمك اىل اقرب 
سـلطة حكومية وإلزام االهليني الذين يعلمون 
بمحـل اختفائـك باخبـار الجهـات املختصـة 
اسـتنادا للمادة 69 /اوال وثانيـا وثالثا ورابعا 
من قانون اصـول املحاكمـات الجزائية لقوى 

االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية

يف الصويرة
العدد 361 / ش / 2015

اعالن
إىل املدعى عليه / حسـني هادي 

حسني
اقامـت املدعية يـرى ابراهيم 
عبـد الكريـم الدعـوى املرقمـة 
اعاله امام هذه املحكمة تطلب 
فيها نفقة لهـا والبنها ابراهيم 
ولثبـوت مجهولية محل اقامتك 
حسـب رشح القائـم بالتبليـغ 
يف  بالنـرش  تبليغـك  تقـرر  لـذا 
صحيفتـني يوميتـني محليتـني 
بالحضـور امام هـذه املحكمة 
يف جلسـة املرافعـة املوافـق 27 
/ 5 / 2015 السـاعة التاسـعة 
صباحـا ويف حالة عدم الحضور 
تجـري املرافعـة بحقـك غيابيا 

وفق القانون .
القايض ابراهيم احمد سالم

مجلس القضاء االعىل
البـرصة  اسـتئناف  محكمـة  رئاسـة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف البرصة

العدد: 1081 / ش / 2015 
التاريخ: 30 / 4 / 2015 

اعالن
  اىل/املدعى عليه   / ضياء كاظم فلك

 اصـدرت  محكمة  االحوال الشـخصية 
يف البرصة بتاريـخ 2015/3/25 قرارا 
قابـال لالعـرتاض والتمييـز بالدعـوى 
يقـي  1081/ش/2015  املرقمـة 
بتاييـد حضانـة املدعيـة ارساء لفتـه 
طارش البنتها منك القارصة )فاطمة(  

وملجهولية 
  محـل اقامتـك وحسـب رشح رئيـس 
املجلـس البلـدي ملنطقـة االبلـه االوىل 
ورشح املبلغ ملركـز رشطة الهادي فقد 
قـررت هـذه املحكمـة تبليغـك اعالنا    
بصحيفتـني      يوميتـني محليـة ولكم 
حـق االعـرتاض والتمييز  ضمـن املدة 
القانونيـة وبعكسـه سـوف يكتسـب 

القرار الدرجة القطعية . 
القايض غازي داود سلمان

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الصويرة
العدد 127 / 2015 

إىل املنفذ عليه املدين / رشـيد 
محمد سعيد

ملجهولية محل اقامتك قررت 
هذه املديرية تبليغك بالحجز 
النـرش  بواسـطة  التنفيـذي 
عـىل قيـد السـيارة املرقمـة 
347635 / بغـداد خصويص 
صالـون  مرسـيدس  نـوع 
اللـون فرياني موديـل 1991 
ووجـب  بأسـمك  واملسـجلة 
ايام  حضـورك خـالل ثالثـة 
من اليوم التايل للنرش لتسديد 
الديـن املرتتـب بذمتـك لقـاء 
الدائـن سـعد جاسـم احمـد 
وبعكسه يصار إىل االستمرار 
التنفيذيـة  االجـراءات  يف 
 69 املـادة  الحـكام  اسـتنادا 

ثانيا من قانون التنفيذ .
املنفذ العدل
 سعود كامل عاشور

محكمة االحوال الشخصية يف البرصة
العدد: 922 / ش / 2015 

اعالن
اىل/املدعى عليه   / حيدر عيل ابراهيم

 اصـدرت هذه املحكمة قرارها املرقم 922/
والـذي   2015/4/14 وتاريـخ  ش/2015 
يقـي بتاييد حضانة املدعية شـيماء خالد 
سيد البنتها القارصة براء حيدر ومراجعتها 
كافـة الدوائـر الرسـمية  وشـبه الرسـمية 
ومنها مديرية السـفر والجوازات والسـفر 

بالقارصة خارج القطر وملجهولية 
  محل اقامتك وحسب رشح  القائم بالتبليغ 
تقـرر تبليغـك بقـرار الحكـم  بصحيفتـني      
االعـرتاض  ولـك حـق  يوميتـني محليتـني 
والتمييـز خـالل املـدة القانونية وبعكسـه 
سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية وفق 

القانون.
القايض غازي داود سلمان

فقدان

فقـد منـي كتـاب قطـع الغاز بأسـم 

)داود سـلمان بالل( الصادر من رشكة 

توزيع املنتجات النفطية/ فرع واسـط 

ذي العـدد )4363( عىل مـن يعثر عليه 

تسليمه اىل جهة االصدار.

فقدان
فقـدت  منـي هويـة الطالبـة) رغد 
جامعـة  مـن  الصـادرة  ابراهيـم( 
البرصة كلية الرتبية قسـم الكيمياء 
عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة 

االصدار.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد: 154 / ب / 2015 

التاريخ 2015/5/17 
اعالن

  اىل/فادي منري  ياسـني / ااملديـر املفوض لرشكة يس 
يس للتاجـرة واملقـاوالت العامـة واملحـدودة /اضافة 

لوظيفته. 
اصدرت هـذه املحكمة قرارها املرقـم 154/ب/2015 
واملؤرخ 2015/3/31 والذي يقي  الحكم بفسخ عقد 
االيجار واسـتئجار بني املدعي عبد االله يوسـف سهيل 
واملدعى عليه فادي منري ياسـني املدير املفوض لرشكة 
يس يس للتجـارة واملقـاوالت العامة اضافـة لوظيفته 
بتاريـخ 2014/3/22 واملتضمـن االتفاق بني الطرفني 
عىل اسـتئجار جزء من العقار 44/38 الفريس ولتعذر 
تبليغك وملجهولية محل اقامتك عليه تقرر تبليغك اعالنا  
بصحيفتـني    محليتني   يوميتـني   ولك حق االعرتاض 
واالسـتئناف  والتمييـز خالل املدة القانونية وبعكسـه 

سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية  . 
القايض علوان بربوت البزوني

مجلس القضاء االعىل
رئاسـة محكمـة اسـتئناف 

البرصة االتحادية
محكمة بداءة البرصة

العدد: 479 / ب / 2015 
التاريخ 2015/5/21

اعالن
  اىل املدعـى عليـه / فـرات 

جاسب عبد الرضا
املحكمـة  هـذه  اصـدرت 
/479 املرقـم  قرارالحكـم 

 2015/5/7 يف   ب/2015 
املتضمن الحكم بازالة شيوع 
 114/23 تسلسـل  العقـار 
الفـريس بيعا وتوزيـع ثمنه 
بني الـرشكاء ولتعذر تبليغك 
ملجهوليـة محل اقامتك تقرر 
تبليغك اعالنـا     بصحيفتني    
محليتـني   يوميتـني   ولـك 
حـق االعرتاض واالسـتئناف  
والتمييز خالل املدة القانونية 
يكتسـب  سـوف  وبعكسـه 

القرار الدرجة القطعية  . 
القايض
محمد قاسم عبود

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة/ 2014/2163

التاريخ/ 2015/5/20
اعالن

تبيـع مديرية تنفيـذ الكوت العقـار تسلسـل    حصة املدين 
العقـار املرقـم 6/442 الـراي الواقـع   يف   الكـوت العائـد  
للمدين )عيل عبد الحسني مهدي ( املحجوز لقاء طلب الدائن) 
محمد عبد الحسـني مهـدي  (    البالغ  614000000  مليون 
دينـار  فعىل الراغـب بالـرشاء مراجعة هـذه املديرية خالل 
مـدة ثالثـني يوما    تبـدأ من اليـوم التايل للنرش مسـتصحبا 
معه التامينـات القانونية عرشة من املائة من القيمة املقدرة 
وشهادة الجنسية العراقية  وان رسم التسجيل والداللية عىل 

املشرتي.
املنفذ العدل 

املواصفات:
1 ـ موقعـه ورقمـه   حصـة املدين يف العقـار املرقم 6/442 

الراي
2 ـ جنسه ونوعه :   

3 ـ حدوده واوصافه:   ارض محالت مع بناءها   
4 ـ مشتمالته: 

5 ـ مساحته:   316م2 
حصة املدين      

6 ـ درجة العمران: 
7 : الشاغل :   املستئاجرين   

8 ـ القيمـة املقـدرة:   حصـة املديـن 15,470,834 مليـون 
)خمسـة عـرش مليـون واربعمائـة وسـبعون الـف دينـار 
وثمانمائـة واربعة  وثالثون دينار من اصل القيمة التقديرية 
للعقار الكيل )742600000 سبعمائة واثنان واربعون مليون 

وستمائة الف دينار(

وزارة العـدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة/ 2014/2163

التاريخ/ 2015/5/20
اعالن

تبيع مديرية تنفيذ الكوت العقار تسلسل    حصة املدين العقار 
املرقـم    11/370 الـراي الواقع   يف   الكـوت العائد  للمدين 
)عيل عبد الحسـني مهدي ( املحجوز لقاء طلب الدائن )محمد 
عبد الحسني مهدي(    البالغ  614000000  مليون دينار  فعىل 
الراغـب بالرشاء مراجعة هـذه املديرية خالل مدة ثالثني يوما    
تبدأ من اليوم التايل للنرش مستصحبا معه التامينات القانونية 
عرشة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية  

وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي.
املنفذ العدل 

املواصفات:
املرقـم  العقـار  يف  املديـن  حصـة  ورقمـه    موقعـه  ـ   1

11/370الراي
2 ـ جنسه ونوعه :   

3 ـ حدوده واوصافه:   ارض محالت مع بناءها   
4 ـ مشتمالته: 

5 ـ مساحته:   1183م 
حصة املدين      

6 ـ درجة العمران: 
7 : الشاغل :   املستأجرين   

8 ـ القيمـة املقـدرة:   حصـة املديـن 25,878,125 مليـون 
)خمسـة وعرشون مليـون وثمنمائة وثمانية وسـبعون الف 

دينار ومائة وخمسة وعرشون الف دينار 
 و القيمة التقديرية للعقار الكيل )1242150,000 فقط  مليار 

ومئتان وثنان واربعون مليون ومائة وخمسون الف دينار

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة/ 2014/2163

التاريخ/ 2015/5/20
اعالن

تبيع مديرية تنفيذ الكوت العقار تسلسل    حصة املدين العقار 
املرقـم   12/370 الـراي الواقـع   يف   الكـوت العائد  للمدين 
)عيل عبد الحسـني مهدي ( املحجوز لقاء طلب الدائن )محمد 
عبـد الحسـني مهـدي (     البالـغ  614000000  مليون دينار  
فعـىل الراغب بالرشاء مراجعة هـذه املديرية خالل مدة ثالثني 
يومـا    تبـدأ من اليوم التايل للنرش مسـتصحبا معه التامينات 
القانونية عرشة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية 

العراقية  وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي.
املنفذ العدل 

املواصفات:
1 ـ موقعـه ورقمـه   حصـة املدين يف العقـار املرقم 12/370 

الراي
2 ـ جنسه ونوعه :   

3 ـ حدوده واوصافه:   ارض محالت مع بناءها   
4 ـ مشتمالته: 

5 ـ مساحته:   15سم,250م 
حصة املدين      

6 ـ درجة العمران: 
7 : الشاغل :   املستأجرين   

8ـ  القيمـة املقـدرة:   حصة املدين هي )9,641,750( تسـعة 
ماليـني وسـتمائة وواحـد واربعـون الـف دينـار وسـبعمائة 
للعقـار  التقديريـة  القيمـة  اصـل  مـن  دينـار  وخمسـون  
)462,8040000(اربعمائة واثنان وسـتون مليون وثمانمائة 

واربعون الف دينار 

مديرية تنفيذ املعقل
رقم االضبارة /2015/248

التاريخ / 2015/5/21
اعالن  

تبيع محكمة تنفيذ املعقل  العقار تسلسل 2086 / 2634 
الربـاط الكبري الواقع يف منطقة الهادي الشـوارع االربعة 
العائـد للمدين فيصل عبد الـرزاق عبد العزيـز واملحجوز 
لقـاء طلـب الدائنه منـال مصطفى عبـد الكريـم البالغ 
)361015515( ثلثمائة وواحد وسـتون مليون وخمسـة 
عرش الف وخمسـمائة وخمسـة عرش دينار فعىل الراغب    
بالرشاء مراجعة هذه املديرية  خالل مدة ثالثني يوما تبدا 
من اليوم التايل للنرش مستصحبا معه التامينات القانونية 
عـرشة من املائـة من القيمة املقدرة وشـهادة الجنسـية 

العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي.
 املنفذ العدل

املواصفات :
1 ـ موقعه ورقمه : البرصة / الهادي / الشـوارع االربعة 

2634/2086 الرباط الكبري
2 ـ جنسه ونوعه : عرصه /ملك رصف

3 ـ حدوده واوصافه / عرصه خالية من البناء يف منطقة 
سـكنية حديثة البناء مكتملة الخدمات وتقع عىل شـارع 

فرعي مبلط 
4 ـ مشتمالته : 

5 ـ مساحته : 3 اولك
6 ـ درجة العمران : 

عرصه خالية
7 ـ الشاغل

8 ـ القيمة املقدرة : 150000000 مائة وخمسون مليون 
دينار

رقم االخطار
2015/417

اعالن
مـن / محكمة قـوى االمـن الداخـيل املنطقة 

الخامسة بالبرصة
اىل / املتهم الهارب  )ش.م انور عجيل حسن   (  
املنسـوب اىل    مديرية رشطة محافظة البرصة     
ملـا كنت متهما وفق املـادة  5 / ق.ع.د رقم 14  
لسنة 2008   لغيابك عن مقر عملك من تاريخ  
28 /2008/11 ولحد االن  واملادة 35 / ق.ع.د 
رقم 14 لسـنة 2008 الختالسك املسدس املرقم 
)GGW951(  نوع كلوك مع كافة ملحقاته مع 

)30( اطالقة من نوعه.
  وبما ان محل اختفائك مجهول اقتىض تبليغك 
بهـذا االعالن عىل ان تحرض امام محكمة قوى 
االمـن الداخـيل للمنطقـة الخامسـة بالبرصة 
خالل مـدة ثالثون يوما من تاريـخ تعليق هذا 
االعـالن يف محـل اقامتـك وتجيب عـن التهمة 
املوجهة ضدك وعند عدم حضورك سوف تجري 
محاكمتك غيابيا وتحجز اموالك املنقولة والغري 
املنقولة ويطلب من املوظفني العموميني القاء 
القبـض عليك اينما وجدت وتسـليمك اىل اقرب 
سـلطة حكومية وإلزام االهليني الذين يعلمون 
بمحـل اختفائـك باخبـار الجهـات املختصـة 
اسـتنادا للمادة 69 /اوال وثانيـا وثالثا ورابعا 
من قانون اصـول املحاكمـات الجزائية لقوى 

االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

محكمة بداءة ابي الخصيب
العدد / 174/ب/2012

اعالن
تبيـع محكمة بـداءة ابـي الخصيـب العقار 
املرقـم 24 مقاطعـة 37 فجة العـرب وذلك يف 
تمـام السـاعة الثانيـة عرش من ظهـر اليوم 
الثالثني من اليوم التايل لنرش هذا االعالن فمن 
لـه الرغبـة بالـرشاء لحضور يف ديـوان هذه 
املحكمة مستصحبا معه التامينات القانونية 
البالغة 10% من القيمة املقدرة وبصك مصدق 
ان لـم يكـن رشيـكا وان اجـور املنـادي عىل 

املشرتي وكما مبينه اوصافه ادناه
الضاقي
محمد نزار هاشم البعاج

االوصاف
العقار املرقم اعاله عبارة عن بسـتان تسقى 
سـيحا بميـاه املـد مسـاحته 26 دونـم و 7 
اولك وقف صحيـح ذري وان العقار يقع عىل 
الشـاعر الرئيـي الداخيل املبلـط واملؤدي اىل 
البـرصة ابـي الخصيـب الداخـيل وان العقار 
مشـيد عليه عدد من الدور السـكنية منقولة 
من قبل الغري وان قسـما من العقار مغروس 
بعدد من اشـجار النخيل والقسم االخر ارض 
خالية قـدرة قيمة الدونم الواحـد من االرض 
بمبلغ مقداره مائة وخمسـون مليون دينار 
فتكـون القيمة العمومية للعقار بمبلغ قدره 

3,942,000,000 مليار ال غريها .

اعالن
قدم املدعي صبار ياسـني سـليمان  طلبا يروم 
فيـه تبديـل لقبـه مـن طعيمـه  اىل الحرباوي 
فمـن لديـه اعـرتاض عـىل الدعـوى مراجعة 
هـذه املديرية خـالل مدة اقصاهـا عرشة ايام 
وبعكسـه سـوف ينظر بالدعوى وفـق احكام 
املـادة 21 من قانـون االحوال املدنيـة رقم 65 

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

اعالن
قـدم املدعـي عمر ابراهيـم رحيـم  طلبا يروم 
فيه تبديل اسـمه من عمر  اىل اصيل فمن لديه 
اعـرتاض عىل الدعـوى مراجعة هـذه املديرية 
خالل مدة اقصاها عرشة ايام وبعكسـه سوف 
ينظر بالدعوى وفق احكام املادة 21 من قانون 

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

اعالن
قـدم املدعي رحيـم منصور حسـون  طلبا 
يروم فيه تبديل اسـم ابنـه  من عمر اىل عيل  
فمـن لديه اعـرتاض عىل الدعـوى مراجعة 
هذه املديرية خالل مدة اقصاها عرشة ايام 
وبعكسـه سوف ينظر بالدعوى وفق احكام 
املادة 21 مـن قانون االحوال املدنية رقم 65 

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

اعالن
قدمـت املدعية نجمـه فالح عبـود  طلبا 
تروم فيه تبديل اسمها من نجمه  اىل زينب 
فمن لديه اعرتاض عـىل الدعوى مراجعة 
هـذه املديرية خالل مـدة اقصاها عرشة 
ايام وبعكسـه سوف ينظر بالدعوى وفق 
احكام املادة 21 من قانون االحوال املدنية 

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

اعالن
بنـاء عـىل الطلـب املقدم مـن السـيد  )عباس 
اسود حسني( الذي يطلب فيه تبديل اللقب من 
)الدليمي( اىل )البيضانـي( فمن لديه اعرتاض 
مراجعـة هـذه املديريـة خـالل مـدة اقصاها 
عرشة ايام وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية 
يف الطلـب وفق احـكام املادة 21 مـن القانون 

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

اعالن
بنـاء عـىل الطلـب املقدم من السـيد  )نشـعة 
محسن دعبل( الذي يطلب فيه تبديل اسم الجد 
مـن )دعبـل( اىل )دعيبل( فمن لديـه اعرتاض 
مراجعـة هـذه املديريـة خـالل مـدة اقصاها 
عرشة ايام وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية 
يف الطلـب وفق احـكام املادة 21 مـن القانون 

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

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من السيدة  )امية نوري 
ضاحي حسن( التي تطلب فيه تبديل االسم من 
)امية( اىل )نهى( فمـن لديه اعرتاض مراجعة 
هـذه املديرية خـالل مدة اقصاهـا عرشة ايام 
وبعكسـه سـوف تنظر هذه املديرية يف الطلب 
وفـق احكام املـادة 21 مـن القانـون االحوال 

املدنية رقم 65 لسنة 1972 املعدل.
اللواء
تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة
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   بغداد/المستقبل العراقيالطاقة: متفائلون بارتفاع أسعار النفط وإنتاجنا يقرتب من 4 ماليني برميل

نف�ت دائرة البيطرة في وزارة الزراعة, تس�لمها ألية نماذج 
 )H5N1 ( تش�خيصية لحال�ة االصابة بمرض انفلون�زا الطيور

من محافظة السليمانية.
وق�ال مدي�ر ع�ام دائ�رة البيطرة ص�اح فاضل عب�اس ان 
“مختب�رات وزارة الزراعة لم تس�تلم اية نماذج مرضية لغرض 
تأكي�د التش�خيص و كذل�ك لم تس�تلم اية معلوم�ة بخصوص 
الم�رض من الجه�ات ذات العاقة في اقليم كردس�تان “، مبينا 
ان “دائرت�ه لم تكلف ال بالتش�خيص االكلينيكي و ال المختبري 

للحالة التي ذكرتها وسائل االعام”.
وابدى عباس اس�تعداد دائرته للتعاون مع الدوائر البيطرية 
المعني�ة ف�ي االقليم في ه�ذا المجال التش�خيصي و العاجي، 

فضا عن المجاالت االخرى في حال طلب منها ذلك .
و ن�وه مدي�ر دائرة البيط�رة ال�ى ان “دائرت�ه تمتلك جميع 
االمكاني�ات الازم�ة و الخب�رات الق�ادرة عل�ى تقدي�م جميع 
الخدم�ات البيطري�ة التش�خيصية و العاجي�ة واللقاحات في 

جميع المحافظات”.

   ديالى/المستقبل العراقي

أعلنت ناحية جديدة الش�ط ف�ي محافظة ديالى، عن عزوف 
مزارعي الناحية عن زراعة الفراولة للعام الثاني، وعزت السبب 
الى عدم توفر “ش�تات س�ليمة”، فيما دعت وزارة الزراعة الى 

التدخل لمساعدة المزارعين.
وق�ال مدير ناحية جديدة الش�ط حيدر ج�واد إن “الفراولة 
م�ن المحاصيل التي نجح�ت زراعتها في ناحية جديدة الش�ط 
مما اس�هم ف�ي توفيركميات كبيرة لس�د احتياجات األس�واق 
المحلية”، مبينا أن “تلك الزراعة س�رعان ما انتكس�ت بس�بب 
الش�تات الموب�وءة باألمراض”.وأض�اف ج�واد، أن “مزارعي 
جديدة الش�ط عزف�وا عن زراع�ة الفراول�ة للع�ام الثاني على 
التوالي بس�بب عدم توفر الشتات الس�ليمة الخالية من اآلفات 
الزراعية التي تس�ببت قبل عامين بخسائر مادية هائلة”، داعياً 
، وزارة الزراع�ة إلى “التدخل وتوفير احتياجات المزارعين من 
الش�تات”. وأوضح ج�واد، أن “توفير الش�تات الس�ليمة من 
الفراولة ستجعل الناحية مصدر رئيس لها، وبالتالي تسهم في 
تقليل كمية االستيراد وتساعد على توفير فرص عمل للكثير من 
العاطلين”.يذكر أن استهاك الفراولة في الباد يعتبر منخفضاً 
نسبياً مقارنة بالفواكه والمحاصيل األخرى كالبرتقال والرمان 
والتف�اح والرقي، ومعظم الفراولة المس�تهلكة في العراق يتم 

استيرادها من سوريا وإيران وتركيا.

البيطرة تنفي استالمها نامذج فحص 
ملرض انفلونزا الطيور من السليامنية

مزارعو دياىل يعزفون
عن زراعة الفراولة

   بغداد/المستقبل العراقي

أبدت لجنة الطاق�ة النيابية تفاؤلها 
بارتف�اع أس�عار النف�ط ف�ي الس�وق 
العالمي�ة، ورأت ان ذل�ك ل�ه م�ردودات 
ايجابية على األزمة المالية التي تعصف 

بالباد منذ اشهر.
 وتوقعت اللجنة اس�تمرار األس�عار 
باالرتف�اع، كاش�فة ع�ن ارتف�اع غير 
مس�بوق بانت�اج الع�راق يص�ل ال�ى 4 
مايي�ن برميل يومي�اً، مش�يرة الى ان 
مع�دالت التصدي�ر وصلت لح�دود 2.9 

مليون برميل يومياً.
وأك�دت اللجن�ة انه�ا تعت�زم تقديم 
تقريرها ع�ن الزيارات الت�ي قامت بها 
الى ش�ركة نفط ميس�ان باالضافة الى 
لقائه�ا م�ع لجن�ة الطاقة ف�ي برلمان 

اقليم كردستان.
وظلت ص�ادرات نفط الع�راق فوق 
ثاث�ة مايي�ن برميل يومي�اً منذ مطلع 
لتحمي�ل  بيان�ات  تفي�د  حس�بما  أي�ار 
الس�فن ومص�در بالقط�اع مم�ا يبقي 
على الش�حنات من الع�راق كثاني أكبر 
منتج داخل أوبك قرب مس�توى قياسي 

مرتفع.
ويعزز ش�هر ق�وي آخر م�ن العراق 
المؤش�رات عل�ى ارتف�اع إنت�اج الدول 
الرئيس�ة في منظمة البل�دان المصدرة 
للبت�رول م�ع تركيزه�ا عل�ى حماي�ة 
حصتها الس�وقية مما قد يدفع أس�عار 

النفط العالمية لانخفاض.
 ويق�ول زاهر العب�ادي، عضو لجنة 
النف�ط والطاق�ة البرلماني�ة، ان “على 
الحكوم�ة العراقية وضع اس�تراتيجية 
وسياس�ة  النفط�ي  للقط�اع  مح�ددة 
نفطي�ة واضحة لتدارس الظرف الحالي 
الذي يشهد انخفاضا في أسعار النفط”، 
وطالب الحكومة التعرف عن االس�باب 
التي تقف وراء نزول س�عر البرميل إلى 
هذا المستوى مع التكهن لما ستؤول له 

االحداث مستقبا”.
 وأضاف العب�ادي، ، ان “على وزارة 
النفط وضع آلي�ة معينة لتصدير النفط 
وانتاج�ه مع تطوير البن�ى التحتية بكل 
ما يتعل�ق بالقط�اع النفطي”، مش�يرا 
ال�ى ان “انتاج النف�ط اليومي وصل لما 

يق�ارب 4 مايين برميل لك�ن التصدير  
يصل لنحو 2.9 مليون برميل يوميا”.

ارتفاع�اً  النف�ط  اس�عار  وش�هدت 
تجاوز حاجز ال�65 دوالراً للبرميل، بعد 
تراجع مخزونات الخام لألسبوع الثالث 
عل�ى التوال�ي والتي بلغ�ت المخزونات 
وف�رة  بس�بب  قياس�ية  مس�تويات 
المع�روض وهو م�ا أثار مخ�اوف من 

تقلص طاقة التخزين.
ويلف�ت النائب عن محافظة البصرة 
ال�ى ان “الزي�ادة باس�عار النف�ط ف�ي 
االس�واق العالمية س�يكون لها مردود 
ايجابي بس�د عجز الموازن�ة االتحادية 
والبال�غ 25 ترلي�ون دين�ار”، متوقع�اً 

“حصول زيادة في اس�عار النفط خال 
الفت�رة المقبل�ة م�ع انخفاض اس�عار 
النف�ط الصخري الذي ينت�ج في امريكا 

وكندا والبرزايل”.
الكهرب�اء  قط�اع  واق�ع  وبش�أن 
والمش�اكل التي تواجه�ه، يقول النائب 
النف�ط والطاق�ة  أن “لجن�ة  البص�ري 
مس�تمرة في مراقب�ة اداء وعمل وزارة 
الكهرباء وتجهيز المواطنين في الطاقة 
الكهربائي�ة م�ن خ�ال االس�تضافات 
المستمرة للوزير ووكائه للتعرف على 
المش�اكل التي تعترض عم�ل الوزارة”. 
ويؤك�د النائ�ب ع�ن كتلة االص�اح أن 
“الع�راق بحاجة إلى م�ا يقارب 30 ألف 

ميغ�اواط في حي�ن ان انتاج�ه اليومي 
م�ازال يش�هد تذبذباً بحس�ب الظروف 

وحاجة االستهاك المحلي”.
بدوره, ي�رى رزاق محيبس، العضو 
اآلخ�ر في لجن�ة النف�ط والطاق�ة، أن 
“اداء القط�اع النفط�ي ش�هد تحس�نا، 
خال الفترة الماضية، من حيث االنتاج 
والتصدير”، مش�يدا ب�أداء وزارة النفط 
الت�ي اك�د انها تح�اول تطوي�ر القطاع 
النفط�ي.  وأض�اف رزاق محيب�س، أن 
“رفع االنتاج والتصدير وتطوير القطاع 
النفطي س�ينعكس بش�كل ايجابي على 
الموازن�ة االتحادي�ة النه�ا تعمتد على 
النفط بشكل كبير”، داعياً الحكومة الى 

البحث ع�ن مصادر ترف�د الموازنة غير 
النفط بعد المش�اكل الت�ي تعرضنا لها 

في الوقت الماضي”.
 وأدى انخف�اض اس�عار النفط الى 
اكثر م�ن 50بالمئ�ة منذ أواخ�ر 2014 
دخول العراق في أزمة مالية حادة أثرت 
في ارتف�اع معدالت العج�ز وانخفاض 
مؤش�رات التنمي�ة بحس�ب احصائيات 
دولية. و تس�تعد لجن�ة النفط والطاقة 
لرئاس�ة  تقري�ر  لتقدي�م  البرلماني�ة 
البرلم�ان يتضمن الج�والت التي قامت 
به�ا للمش�اريع النفطي�ة والكهربائية 
والماحظ�ات التي س�جلتها عل�ى اداء 

عمل وزاراتي الكهرباء والنفط.

   بغداد/المستقبل العراقي 

أك�دت وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية، ان 

تطبيق قانون الحماية االجتماعية الجديد سيوفر 

العي�ش الكريم لاس�ر الفقيرة، مبين�ة ان الدفعة 

الثالثة من االعانة سيتم صرفها وفق السلم الجديد 

وبواقع 150 الف دينار كحد ادنى و420 الف دينار 

كحد اعلى. 

وق�ال وزير العمل محمد ش�ياع الس�وداني ان 

“قان�ون الحماي�ة الجدي�د يع�د افضل قان�ون تم 

اق�راره كونه يخدم الفئ�ات المجتمعية على وفق 

رؤية مهنية قائمة على اساس التشخيص السليم 

للمستحقين إلعانة الحماية االجتماعية وتوسيع 

فئ�ات الش�مول واالس�تهداف عن طريق المس�ح 

الميداني للمس�تفيدين والشمول على اساس خط 

الفقر”.

وتاب�ع الس�وداني انه “س�يقوم م�ع عدد من 

الباحثي�ن لحص�ر االس�ر المش�مولين الحماي�ة 

االس�ر  لل�وزارة  س�توفر  والت�ي  االجتماعي�ة 

المس�تهدفة بدقة”، مبينا ان “الدفع�ة الثالثة من 

االعانة س�يتم صرفها وفق السلم الجديد وبواقع 

150 ال�ف دين�ار كحد ادنى و420 ال�ف دينار كحد 

اعلى”.

واكدت وزارة العمل والشؤون االجتماعية في 

نيسان الماضي المباشرة بتوزيع اعانات الحماية 

االجتماعية مطلع تم�وز المقبل على وفق قانون 

الحماية الجديد.

وقان�ون الحماي�ة االجتماعي�ة الجدي�د، الذي 

أق�ره مجلس النواب، خال دورته الس�ابقة يمنح 

العائلة المكونة العراقية مبلغا ماليا بحس�ب عدد 

أفرادها.

العمل : قانون احلامية اجلديد سيقيض 
عىل الفقر

الزبيدي يبحث مع مسؤول املاين تأهيل سكك احلديد يف العراق

    بغداد/المستقبل العراقي

اعلن وزير االعمار واالس�كان 
ال�وزارة  أن  الخيكان�ي,  ط�ارق 
تواصل العمل في بناء المجمعات 
ف�ي  الكلف�ة  واطئ�ة  الس�كنية 
محافظة واسط عن طريق شركة 
المنصور العامة احدى تشكيات 

الوزارة .
وقال الوزير ,أن” نسبة انجاز 
حيث  بلغت32بالمئة,  المش�روع 
يتضمن العمل بناء )400( وحدة 
سكنية, تتكون من غرفة ضيوف 
وغرفة طعام وغرفة نوم عدد)2( 

مع الخدمات الصحية”.
يذكر ان المش�روع يسهم في 
ايج�اد الح�ل لمعالج�ة ظاه�رة 
الضغط الس�كاني عن طريق بناء 
المجمعات السكنية ويسهل على 

المواطن شراء وحدة سكنية .
وض�ع  اخ�ر,  صعي�د  عل�ى 
األس�اس  ,حج�ر  الخيكان�ي 
لمشروع مجمع سكني في قضاء 
عفك، ش�رق الديوانية، بقيمة 42 

مليار دينار.
وق�ال الخيكان�ي ف�ي مؤتمر 
صحف�ي، ان “ال�وزارة باش�رت 
ببن�اء المجم�ع الس�كني بكلفة 
42 ملي�ار دين�ار، وبواق�ع 395 
وحدة س�كنية، وضم�ن خطتها 
للقض�اء عل�ى أزمة الس�كن في 

المحافظة”.
الف�او  “ش�ركة  ان  واوض�ح 
التابع�ة لل�وزارة أنج�زت بناي�ة 
ف�ي  اإلنس�ان  حق�وق  دائ�رة 
الديوانية، بكلفة 900 مليار دينار 
وبإش�راف دائرة المباني وضمن 

المواصفات العالمية الحديثة”.

األعامر تواصل العمل يف بناء املجمعات 
السكنية واطئة الكلفة يف واسط

    بغداد/المستقبل العراقي

عل�ي محس�ن  بغ�داد  اك�د محاف�ظ 
التميم�ي, ان م�ن المش�اكل الت�ي تعاني 
منه�ا المحافظة هي قلة االراضي, معلنا 
ع�ن اعتم�اد خطة اس�تراتيجية تش�مل 
اس�تغال المس�احات االرضية وانش�اء 
االبنية المدرس�ية بطواب�ق متعددة كحل 
لمش�كلة قل�ة الم�دارس وارتف�اع اعداد 
الطلبة في العاصمة.وقال التميمي خال 
تفقده العمل بمش�روع بناء مدرس�ة من 
12 صف في مدينة الصدر,ان “المحافظة 
اعمدت اس�تراتيجية عمل خال تنفيذها 
لابنية المدرس�ية تضمنت بناء المدارس 
بطوابق متعددة واس�تغال للمس�احات 
االرضي�ة ف�ي الوقت الت�ي تعترض عمل 
المحافظ�ة مش�كلة جوهري�ة تتضمثل 
بقل�ة االراض�ي المخصص�ة للمش�اريع 
تزامن�ت معها قلة التخصيص�ات المالية 

“. وبي�ن التميم�ي ان “ه�ذه المدرس�ة 
تتألف من 12 صف ونفذت بثاثة طوابق 
وتضم ايض�ا جناحي ل�ادارة وجناحين 
وغرف�ة  رياضي�ة  وقاع�ة  للصحي�ات 
للكهرباء وس�احة الصطفاف الطلبة مع 

تاثيث المدرسة بشكل كامل مع تجهيزها 
بمنظومة مراقبة بالكاميرات وان نس�بة 
االنجاز بالمشروع وصلت الى 50 بالمئة 
وف�ي ح�ال توف�ر التخصيص�ات المالية 

سنستأنف العمل بالمشروع “.

حمافظ بغداد يتفقد العمل بمرشوع بناء مدرسة
بثالثة طوابق يف مدينة الصدر

     بغداد/المستقبل العراقي 

النق�ل باقر  اس�تقبل وزي�ر 
كريس�تيان  الس�فير  الزبي�دي 
الخ�اص  المبع�وث  بيرغ�ر 
الخارجي�ة  التج�ارة  لتش�جيع 
واالستثمار في وزارة الخارجية 
األلماني�ة إل�ى الع�راق والوف�د 
االقتص�ادي المراف�ق له وبحث 
الجانب�ان تأهيل قطاع الس�كك 

العراقي والخط المزدوج للسكك 
الحديدية بين عدة محافظات.

وذك�ر بيان لمكت�ب الزبيدي 
تلقت ان “ اللقاء بحث العاقات 
الثنائية واالقتصادية والتجارية 
وخصوص�اً  البلدي�ن  بي�ن 
تأهي�ل قط�اع الس�كك العراقي 
الم�زدوج  الخ�ط  وخصوص�اً 
للس�كك الحديدي�ة بي�ن بغ�داد 
المقدس�ة  وكرب�اء  والبص�رة 

والنجف االشرف”.
البيان  الزبيدي بحسب  ودعا 
الش�ركات االلمانية للمش�اركة 
االستش�اري  المؤتم�ر  ف�ي 
العالمي الكبير الذي سيعقد في 
المرحل�ة حيث ُكلف�ت عدد من 
الش�ركات المتخصصة في عقد 
المؤتمرات االستشارية للتهيئة 
واعداد المشروعات والدراسات 
التي ستطرح من خال المؤتمر 

والذي من المؤمل عقد في بغداد 
او البص�رة ح�ول مين�اء الفاو 
الكبي�ر وتأهيل قطاع الس�كك.

وق�ال البيان ان “ الس�فير ابدى 
االلماني�ة  الحكوم�ة  اس�تعداد 
لدعم الع�راق وخصوصاً تأهيل 
قطاع النقل العراقي اضافة الى 
مقترح انشاء كلية اللوجستيات 
ف�ي جامع�ة البص�رة م�ن قبل 

الجانب االلماني”.

اعان
بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد  
)عمر ف�اروق عبد املعب�ود( الذي 
يطل�ب فيه تبدي�ل االس�م املجرد 
من )عمر( اىل )عم�ار( فمن لديه 
اع�راض مراجعة ه�ذه املديرية 
خ�ال م�دة اقصاها ع�رة ايام 
وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية 
يف الطلب وفق احكام املادة 21 من 
القان�ون االحوال املدني�ة رقم 65 

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

فقدان
فق�دت  مني هوية تجارة البرصة 
باسم )محمد عبد الحسن( املدير 
املف�وض لركة خ�رات التفاؤل  
ع�ىل من يعثر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار

فقدان
فق�دت  من�ي هوي�ة غرف�ة 
تجارة البرصة باس�م الس�يد 
)سالم حسن نارص (عىل من 
يعثر عليها تسليمها اىل جهة 

االصدار

فقدان

فقدت  مني هوية املوظف الوزارية 

الص�ادرة م�ن وزارة النف�ط رشكة 

توزي�ع املنتوج�ات النفطية باس�م 

)ش�هاب حميد عبود( عىل من يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان

فق�دت  من�ي هوي�ة املوظ�ف الوزارية 

باس�م) االء ه�ادي رايض( الصادرة من 

وزارة االعمار واالس�كان املركز الوطني 

للمخت�ربات والبحوث االنش�ائية مخترب 

البرصة االنش�ائي   عىل م�ن يعثر عليها 

تس�ليمها اىل جهة االصدار

فقدان
فقدت  مني هوية الطالب )حيدر 
كاظ�م مجيد( الصادرة من املعهد 
التقني برصة قس�م االداري فرع 
املحاس�بة ع�ىل م�ن يعث�ر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
فقدت مني  الهوي�ة الصادرة من 
وزارة النف�ط رشك�ة تعبئة الغاز 
باس�م) ناه�د غازي ج�رب (   عىل 
من يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار

فقدان
فق�دت من�ي  الهوي�ة الوزارية 
الص�ادرة من جمعية االس�كان 
باس�م) ناهد غ�ازي جرب(  عىل 
م�ن يعث�ر عليه�ا تس�ليمها اىل 

جهة االصدار

فقدان
فق�دت من�ي  هوي�ة نقاب�ة 
وس�ام  باس�م)  املهندس�ن 
محمد س�الم( ع�ىل من يعثر 
جه�ة  اىل  تس�ليمها  عليه�ا 

االصدار

اعان
بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد 
)احمد داخل حمدان( الذي يطلب 
فيه تبديل اللقب من )املنصوري( 
اىل )الطوك�ي( فمن لديه اعراض 
مراجعة ه�ذه املديرية خال مدة 
اقصاه�ا ع�رة اي�ام وبعكس�ه 
املديري�ة يف  س�وف تنظ�ر ه�ذه 
الطلب وفق اح�كام املادة 21 من 
القان�ون االحوال املدني�ة رقم 65 

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

اعان
بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد 
ال�ذي  دلي�ف حس�ن(  )دويخ�ل 
يطلب فيه تبديل االسم املجرد من 
)دويخ�ل( اىل )داخ�ل( فمن لديه 
اع�راض مراجعة ه�ذه املديرية 
خ�ال م�دة اقصاها ع�رة ايام 
وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية 
يف الطلب وفق احكام املادة 21 من 
القان�ون االحوال املدني�ة رقم 65 

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

اعان
بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد 
)حي�در ري�اض محم�د حس�ن( 
الذي يطلب فيه تبديل اس�م ابنته 
القارصة م�ن )غ�زل( اىل )ديانا( 
فمن لدي�ه اعراض مراجعة هذه 
املديرية خال مدة اقصاها عرة 
ايام وبعكس�ه س�وف تنظر هذه 
املديري�ة يف الطل�ب وف�ق اح�كام 
امل�ادة 21 م�ن القان�ون االح�وال 
 1972 لس�نة   65 رق�م  املدني�ة 

املعدل.
اللواء تحسن عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة
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أربع�ة اخب�ار متفرق�ة ذكرته�ا وكاالت االنب�اء 
العاملية نود التوقف عندها: 

١- تحصني داعش للرمادي وزرع االلغام يف كافة 
إتجاهاتها 

٢-  سيكون الهجوم عىل املدينة خالل عرشة ايام 
٣- اجتم�اع عق�د ام�س للرئي�س اوبام�ا وكبار 
مستشاريه لدراسة كيفية تدريب وتسليح عشائر 

الرمادي للسيطرة عىل املدينة
٤- ترصي�ح لنائب رئيس ال�وزراء الرتكي نعمان 
قورطومل�وش ان هناك س�ايكس بيك�و جديدة يف 

املنطقة ولنا أن نتسائل من خالل ما تقدم. 
مل�اذا ال تب�ارش ق�وات الط�ران العراق�ي وقوات 
التحال�ف بقصف الدواعش وتدم�ر هذه االلغام 
وه�دم الس�واتر الدفاعي�ة التي يقيموه�ا؟ ومن 
البديه�ي يف كافة الحروب ُيبت�دأ بالقصف الجوي 
لتدمر دفاعات الع�دو وانهاكه ثم تعقبه املعركة 
الربي�ة، فلماذا لم يحدث ذل�ك اىل االن؟ وملاذا يرتك 
العدو يبني دفاعاته ويزرع حقول االلغام دون اي 

اعرتاض؟
وإذا كان الهجوم املضاد س�يبدأ يف غضون عرشة 

ايام فما هو نفع تدريب وتس�ليح عش�ائر االنبار 
والذي يتطلب وقتا طويال؟ 

ال أدري هل يحتاج تدريب العشائر الجتماع اوباما 
مع كبار مستش�اريه ام ان االجتماع يشتمل عىل 
مواضي�ع اكرب واعمق س�رتاتيجيا أم انها غاية يف 

نفس اوباما قضاها؟
وم�ن جانب آخر، أي�ن الجيش العراق�ي والفرقة 
الذهبي�ة والرشط�ة واالس�تخبارات وباقي قوات 
االمن العراقية، فاذا كان انسحابها تكتيكيا فمتى 
س�يبدأ هجومها التكتيكي؟ هل رجعوا  الجنود اىل 

منازله�م ام هم يف مكان ما يس�تعدون  للمنازلة 
الكربى؟ 

لقد ُشنت عىل داعش عدة هجومات انكرست فيها 
وهرب�ت، لكنها تع�اود ترتيب نفس�ها خالل ايام 
قليله تقوم بعدها بشن هجوماً   مضادا، واخرها 
هجوم الرم�ادي، فان كانت املجامي�ع  االرهابية 
تس�تطيع فعل ذل�ك! فكيف ال تس�تطيع القوات 

العراقية القيام بواجبها العسكري واالمني!
فه�ل ان االم�ور الت�ي ذكرناه�ا تس�ر متوازي�ة 
ام متقاطع�ة م�ع ترصي�ح نائب رئي�س الوزراء 

الرتكي، وما يجري عىل االرض العراقية هو بداية 
لهذا التقس�يم؟هل ما يجري يف العراق هو رصاع 
نفوذ قومي وطائفي، ام محصلة رصاعات محلية 
واقليمية ودولية، ام خطة س�رتاتيجية مدروس�ة 

بعناية لتدمر البلد؟ 
لكنن�ي اعتقد ان ما جرى يف الرمادي ليس بمعزل 
ع�ن ما ح�دث يف املوصل وهو س�يناريو موضوع 

بعناية. وقى الله العراق رشه. 
سُتْبدي لَك األياُم ما كنَت جاهالً

ويأتيَك باألخباِر من لم تزوِِّد

علي �لعبادي

االنبار اىل أين؟

رغم تغر توازنات القوى يف البنية الهيكلية للنظام 
الدويل والذي س�مح المركا بانف�راد متميز، اال ان 
الس�رتاتيجية االمركي�ة ال تزال تب�دي نزوعاً قوياً 
نحو تبني اسلوب الردع الفاعل الذي يظهر قدرتها 
ع�ىل اس�تخدام قوتها العس�كرية اذا م�ا تعرضت 
مصالحه�ا الحيوي�ة للخط�ر. وم�ن خ�الل قراءة 
موضوعية لسرتاتيجية هذه الدولة الكربى نرى ان 
تفكرها السرتاتيجي يجمع بني التهديد باستخدام 
القوة العس�كرية وبني اس�تخدامها بصورة فعلية 
اذا دع�ت ال�رورة لذل�ك, اي يتح�ول التهديد اىل 
اس�لوب عم�ل إلنزال العق�اب بخصومه�ا يف حالة 
املس�اس بمصالحها الحيوية, ويكش�ف لنا تاريخ 
حكم رؤس�اء الواليات املتحدة م�ن الديمقراطيني 
والجمهوريني بأن اس�لوبهم يف الحكم تميز باتباع 
س�رتاتيجية واضح�ة رافقت اس�م الرئي�س الذي 
حك�م تلك الدول�ة ويف حقب�ة محددة م�ن الزمن, 
اذ ال ت�كاد تخل�و اي�ة ادارة م�ن ادارات الوالي�ات 
املتح�دة التي تعاقب�ت عىل الحكم ع�ن تبني نمط 

م�ن مبادئ العم�ل الس�رتاتيجي املتضمن لهامش 
من التصعيد والتهديد باس�تخدام القوة العسكرية 
فعىل س�بيل املثال نج�د ان يف عهد الرئيس ترومان 
تبن�ت االدارة االمركي�ة )س�رتاتيجية االحت�واء( 
ويف عه�د الرئي�س ايزنه�اور تبن�ت )س�رتاتيجية 
االنتق�ام الش�امل( ويف عهد الرئي�س كندي كانت 
هن�اك )س�رتاتيجية االس�تجابة املرن�ة( ويف عهد 
الرئيس جونس�ون, تم تبني )س�رتاتيجية التدمر 
املؤكد( اما يف عهد الرئيس نيكس�ون فكانت هناك 
)س�رتاتيجية الح�روب بالوكالة( وتبن�ى الرئيس 
الديمقراط�ي كارتر بعد ذلك س�رتاتيجية )التدخل 
املب�ارش او االنتش�ار الرسي�ع( ويف عه�د الرئيس 
الجمهوري ريغان تبنت ادراته )س�رتاتيجية حرب 
النج�وم او الدرع الفضائ�ي( وعند مجيء الرئيس 
بوش االب رفع ش�عار )تكي�ف بقية الدول الكربى 
واالقليمي�ة مع الواقع الدويل الجدي�د( اي تبنى ما 
يس�مى ب�)س�رتاتيجية النظام الدويل الجديد( ويف 
عه�د الرئي�س الديمقراط�ي كلنتون كان�ت هناك 

)س�رتاتيجية االحت�واء املزدوج( لبع�ض األنظمة 
التي ترى فيه�ا الواليات املتحدة االمركية ما يهدد 
مصالحه�ا, ويف عه�د الرئي�س ب�وش االب�ن تبنت 
ادرات�ه )س�رتاتيجية وقائي�ة او الدف�اع الوقائ�ي 
ومحارب�ة االره�اب(, وطبق�ت تلك الس�رتاتيجية 
فعلي�اً يف عه�ده من خالل الح�روب التي خاضتها 
الوالي�ات املتحدة االمركية, وعن�د مجيء الرئيس 
الديمقراطي اوباما, نرى ان ادراته تفتقد للوضوح 
يف تبن�ي االف�كار واألط�ر الس�رتاتيجية التي كان 
يتمت�ع بها م�ن قب�ل رؤوس�اء الوالي�ات املتحدة 
االمركي�ة, والدلي�ل عىل ذلك حدث�ت يف فرتة حكم 
الرئيس اوباما الكثر من املتغرات الدولية وخاصة 
يف منطقة الرشق األوس�ط وش�مال افريقيا حيث 

انه�ارت بعض االنظم�ة العربية بفعل ما يس�مى 
ب�)الربي�ع العربي( الذي تحول فيما بعد اىل قاعدة 
قوية وصلب�ة النطالق موجات مس�لحة ومنظمة 
من االرهاب للس�يطرة عىل الحكم يف تلك البلدان او 
الدخول يف حروب عصابات ارهابية اجتازت الحدود 
كم�ا حدث للحدود الس�ورية العراقية حيث وقعت 
االعم�ال الوحش�ية لحرك�ة "داع�ش" االرهابية, 
ونجد يف خضم تلك االفعال الرببرية ان ادارة اوباما 
امت�از تعامله�ا مع تل�ك االحداث الخط�رة بعدم 
الوضوح والجدي�ة او لنقل بعدم الصالبة, عند ذاك 
نس�تطيع القول ان س�رتاتيجية اوبام�ا )معطلة( 
تجاه تلك املعطيات والتداعيات الخطرة, فإذا كان 
اوباما يريد لنفسه تبني افكار سرتاتيجية تختلف 

عما سبقوه من الرؤساء فليكن واضحاً يف تعامله 
مع االحداث التي وقعت والتي ال تزال مس�تمرة يف 
كث�ر من مناط�ق العالم, حقيقة ال ن�دري هل ان 
الس�ايكولوجيا الش�خصية له�ذا الرئيس تنعكس 
ع�ىل افعال�ه وقرارت�ه الخارجي�ة؟, وه�ذا اليشء 
لس�نا الوحيدين الذي نقوله بل ان هناك الكثر من 
ترصيحات اعض�اء مهمني يف الكونغرس االمركي 
طالبوا اوباما ان يتبنى س�رتاتيجية واضحة تتسم 
بالحس�م والجدية تجاه امل�د االرهابي التصاعدي, 
وليس يف االمر من مش�كلة ان يعود اوباما اىل تبني 
االف�كار الس�رتاتيجية التي جاءت بها )مؤسس�ة 
األمن القوم�ي للواليات املتح�دة االمركية( والتي 
اص�درت يف ٢0 أيل�ول ع�ام ٢00٢  , حي�ث جاء يف 
الوثيق�ة ما نصه )ان�ه بحكم الحاج�ة للدفاع عن 
النف�س س�وف تعمل الوالي�ات املتح�دة االمركية 
ضد اي�ة تهديدات ناش�ئة قبل ان تتبلور بش�كلها 
الكام�ل(. وهنا نق�ول ان االعم�ال االرهابية التي 
تق�وم بها عصاب�ات "داعش" بدأت ناش�ئة واآلن 

تبل�ورت بص�ورة ق�وة عس�كرية عاب�رة للحدود 
احتل�ت مناطق كث�رة ل�دول ذات س�يادة وبدأت 
بتصدي�ر ارهابه�ا اىل اوروبا وغرها م�ن مناطق 
العالم. ألم يكن هذا كافياً ليدفع ادارة اوباما اىل ان 
تبدأ بتحركات فاعلة ورادعة ملواجهة هذا االرهاب 
غر املس�بوق من قب�ل, علماً ان الوالي�ات املتحدة 
تمتل�ك القدرة الضخم�ة ملواجهة اي�ة تهديدات يف 
جمي�ع انحاء العال�م فهي تمتلك قوات عس�كرية 
ذات جاهزي�ة عالي�ة للقت�ال وملختل�ف الصن�وف 
الربي�ة والجوية والبحرية, اضاف�ة اىل مركز قيادة 
سرتاتيجية قادرة عىل ادارة العمليات العسكرية يف 
كل مسارح العالم وتساند ذلك سلسلة من القواعد 
العسكرية االمركية والحليفة وحامالت الطائرات 
وقوة الصواريخ البالستية, أليس هذا كافياً لتقديم 
الدعم العس�كري ألصدقاء أمركا ومنهم العراق؟, 
نحن نقول هذا اس�تناداً لتفسر االطار املفاهيمي 
للسرتاتيجية األمركية القادرة عىل حماية نفسها 

وحلفائها معاً. 

عماد �المارة

سرتاتيجية أوباما املبهمة

ينتظ�ر العراقيون بفارغ الصرب، س�اعة 
صفر اإلنقضاض عىل الدواعش، وتتأهب 
ويش�د  الس�الح،  زن�اد  ع�ىل  املقاب�ض 
بعضهن�م؛  ع�ىل  ظهوره�م  املجاهدي�ن 
بأخ�وة منقطع�ة النظر، وس�يمطرون 

الرصاص يف صدور الدواعش.
ستشهد الساعات القادمة حملة تأديب، 
وهزيمة نك�راء لداعش وأبواق الطائفية، 
ولن يس�تطيعوا الصم�ود أم�ام التالحم 

الوطني.
اىل  املاضي�ة  األي�ام  تعرض�ت داع�ش يف 
رضب�ات موجع�ة، وبع�د أن كش�ف عن 
إصاب�ة املج�رم البغ�دادي، وعج�زه عن 
إدارة املعرك�ة، وظه�ر للعي�ان ال�رصاع 
بني خالي�اه املجرمة عىل القي�ادة، وكان 
املرش�ح األب�رز أبو ع�الء العف�ري، الذي 
رفض�ه الشيش�انيون واألجانب، وبعدها 
قت�ل برب�ة جوي�ة، نتيج�ة لوش�اية، 
ث�م قتل مس�ؤول التنظيم يف س�وريا ابو 
س�ياف، وهذا دليل ع�ىل عمق الرصاعات 

والشعور بالهزيمة.
ه�ذه الرب�ات املتوالية قصم�ت ظهر 
اإلعالم�ي  أس�لوبه  اىل  فع�اد  التنظي�م، 
لتقليل وترة اإلنكس�ارات وإليقاف تقدم 
القوات تجاه الكرم�ة ومحارصة معقله 
يف الفلوج�ة، ماجعل�ه يبحث ع�ن تطور 
إعالمي، وإش�اعات يصدقها الساذجون، 
وتنم عن وجود مطامع إلسقاط الحكومة.

روج�ت داعش لثالث�ة عملي�ات متتالية، 
بالهجوم عىل بيجي والثرث�ار والرمادي؛ 
ب�أدوات إعالمي�ة س�قط فيه�ا ساس�ة 
إتخذوا من الدماء ذريعة ملآربهم، وقدموا 
الضحايا لخالفاتهم، حتى سقط الرمادي 
بتخاذل قادة أخرتقهم الفساد واإلرهاب، 
ورفض طرفني إنغمسا بالطائفية؛ منهم 
من يمنع الحش�د الش�عبي يف املش�اركة، 
ونقيض من يقول ال نعطي أبناءنا للدفاع 

عن األنبار واملوصل.
ال مج�ال للمزايدات، وال وق�ت للعضالت 
الفارغة، واإلنشغال بالتسقيط السيايس، 
ومن يبحث عن املصالحة الوطنية؛ فعلية 
إس�تثمار املرحل�ة، ومن يطل�ب التوازن 
علي�ه أن يثبت أح�دى الحقيقتني؛ أما أن 
يوازن بالتضحي�ات، أو يعطي األجر عىل 
قدر املش�قة والوطنية، وعىل ساس�ة تلك 
املناط�ق، أن يعت�ربوا بال�درس الداعيش، 
وأن يفتح�وا كال عينيه�م ع�ىل حقائ�ق 

الدماء التي تجري كاألنهار.
أن م�ا يجري يف الرم�ادي؛ ليس بعيد عن 
أحداث املوصل، وُتعاد مسلسالت الخيانة 
والتخاذل، ومعاناة املؤوسسة العسكرية 
من الفاس�دين، وال مج�ال أمام العبادي؛ 
س�وى إس�تبدال بعض القادة، واإلرتكاز 
عىل رايات الحش�د الش�عبي، التي أثبتت 
قدرته�ا ع�ىل إرع�اب داع�ش، وجعله�م 
يف�رون دون مقاوم�ة؛ س�وى التفخيخ 

واإلنتحاريني.
م�ا يحدث يف الرمادي قلقل أمني لم يصل 
اىل مراح�ل الخطر؛ بوج�ود رموز عراقية 
ال تس�مح ه�ذه امل�رة إالّ بس�حق وقل�ع 
اإلره�اب، وط�رد كل األص�وات النش�از، 
الت�ي س�محت إلنهي�ار العملي�ة األمنية 
والسياس�ية، ويع�رب مس�توى خالف�ات 

وفساد وصل للخيانة.
قادم�ة، وس�تكون  القادم�ة  الس�اعات 
املصالحة الوطنية بيد الحش�د الش�عبي، 
ويقتلع مخلب داع�ش، ويغرس يف عيون 

ساسة الطائفية.
ما هي إالّ س�اعات يحددها قادة امليدان، 
الفرق�ة  أغ�الل  كل  اإلرادة  وس�تكرس 
البش�عة وس�رد  والطائفي�ة والجرائ�م 
الص�اع صاع�ني، وتس�قط كل املؤامرات 
التي ما تزال تحاك منذ ٢00٣م، وستثبت 
كتائ�ب ورساي�ا املقاوم�ة؛ إنه�ا القادرة 
عىل إس�قاط قناع املؤامرات، ويخرجون 
داعش م�ن جحور الجرابيع، وس�يصبح 

ساسة الفنادق؛ أجداداً ألطفال النكاح.

و�ثق �جلابري

الساعات القادمة
األلوان املتعددة هي التي تجعل اللوحة كاملة املعنى، وإن كانت 
يف عقل من يرس�مها غر ما نعتقد، وإن ب�دت متقاربًة للفكرة 

بعض اليشء.
"الوح�دة ه�و خيارن�ا املص�ري" كلم�ة اطلقه�ا أح�د القادة 
العراقيني، معروف العائلة والنس�ب، والتاريخ والجهاد، إضافة 
للتضحيات التي لم تعطي عائلة أُخرى بقدرهم، مع كل اإلعتزاز 

واإلحرتام للعوائل العراقية املضحية .
أطياف الشعب العراقي عاشوا منذ زمن بعيد متحابني، والتنوع 
ه�و ما يجعلها جميلة، واألديان مع تنوعها لم تش�كل عائقا يف 
ي�وم من األيام، ال أم�ام القانون، وال الع�رف، والبعض منهم ال 
تكاد تفرقُه م�ن ديانة عىل اآلخرين، كونهم متبودقني يف بودقة 

واحدة، وهذا الذي جعلهم تحت املجهر، وإستقرار أمن إرسائيل، 
بقي�ادة أمري�كا تحتاج اىل ش�خص من داخ�ل املجتمع، ليجعل 
لهم ثقب بس�يط، وهم كفيلني بتوس�عته يف ق�ادم األيام،  وهذا 
ال�ذي حصل بالفعل، وال نن�ى الرعونة من قب�ل قيادة البعث، 
وان كان�ت تحت أعينهم وبإمرته�م، التي مهدت الطريق اليهم، 

وأوجدت لهم العذر بإحتالل العراق، وكان ما كان .

االره�اب دخ�ل امل�دن الغربي�ة، بإحتالل كام�ل نتيج�ة اإلدارة 
الس�يئة للمؤسس�ة العس�كرية، إضافة للحكومة املحلية، لكن 
هل نقف نتفرج عىل هذا الوضع، ونقبل بإحتالل مدننا من قبل 

اإلرهاب؟
األبطال اليوم ش�ّمروا ع�ن األذرع، ليقوموا بتحرير املدن واحدة 
تلو األُخرى، كم�ا جرى تحرير صالح الدين، من رجس اإلرهاب 

تحت راية الع�راق املوحد، املتعدد االطي�اف وااللوان، والديانات 
واملذاهب والقوميات واملطلوب هو املؤازرة واملساندة.

السياسيني أنتم اليوم مطالبون أكثر من ذي قبل، وترك العداوة 
والبغضاء، التي أوجدها لكم من ال يريد بالعراق خراً، وتواجدكم 
بني أهليكم وإخوانك�م وجمهوركم الذي إنتخبكم، ومحاربتكم 
الع�دو أكثر من قبل، لتثبتوا لهم أنكم معهم، والش�عب العراقي 

كله معكم.
التجزئ�ة التي منتكم بها أمريكا بم�رشوع بايدن يسء الصيت، 
ال تزيدك�م اال ضعفاً، والتالحم مع باقي املكونات، هو الس�بيل 
الوحيد للعيش بسالم وأمان، وخيار الوحدة هو الخيار املصري، 

وال يمكن أن نقبل بتجزئة العراق، تطبيقاً ألحالم مريضة.

بعد تويل املهام يف محافظة صالح الدين, و أكتساح الحشد الشعبي 
للمناطق التي أس�تولت عليها داعش, كانت الصفعة الكبرة التي 
تنال من وجه أألس�تغالل الس�يايس الذي ينتهجه الدواعش داخل 
الربمل�ان, مما جعل العراق يش�د أزره من جديد اىل اإلرتقاء بواقع 
الدفاع عن أرضه بيد الحش�د الش�عبي, تعترب مهمة عس�رة عىل 

الجيش يسرة عىل أبناء املرجعية.
الي�د املريضة والتي ينه�ش بها املرض املس�تفحل داعش, والتي 
يس�ن عليها ويرشع القوانني التي لم ينزل الله بها من س�لطان, 
ينظر اليها الحشد الشعبي لكي يحقنها بحقنة الشفاء والقضاء 
ع�ىل املرض الخبيث, ه�ي تلك املوصل مدين�ة الحدباء التي تعترب 
قاب قوس�يني أو أدنى عن محافظة األنبار, وهنا تسكن الخطط 

وما هو أخر يف املستقبل.الحش�د الش�عبي يشد عزمه اىل الدخول 
محافظة األنبار, ويبدأ بعملياته الجديدة, لكي يقدم الشهداء من 
أج�ل تلك األرض التابعة للوطن, وكله س�بب الفس�اد لدى القادة 
الس�ابقني الذين لم يتسنى لهم مس�ك زمام األمور والوقوف عىل 
أبرز األمور التي جعل العراق ينهار, نظرة مس�تقبلية تتجه نحو 
عملي�ات األنبار وما س�يقدمه العراق من ش�هداء لتلك املنطقة.

أن املت�ررون هم أوالدنا يف الفرات األوس�ط والجن�وب, و أوالد 
املناطق التي أس�توىل عليها داعش يقطن�ون املناطق التي نزحوا 
أليها, وينتظرون أن يشاهدوا املرسحيات القتالية من عىل شاشة 
التلفزيون, وكيف تتس�اقط أجس�اد ش�هدائنا من أج�ل رفاهية 
رجال تلك املناطق التي س�قطت بيد داعش, والسبب هم نفسهم 
الذي�ن صمت�وا أمام هيمنة داع�ش يف س�احات األعتصام.ناهيك 

ع�ن الحكومة العراقية التي اىل الي�وم كثراً من قطاعات و أفواج 
الحش�د الش�عبي ليس لديها رواتب أو معدات عسكرية متطورة, 
عكس نضرتها يف قطعات الجيش التي أنسحبت ما أن سمعت أن 
داعش أستحل املنطقة, وهذا كله جاء بسبب املحاصصة الحزبية, 
والجي�ش الغر عقائ�دي, والفضائي�ني الذين نخروا املؤسس�ات 
االمنية.لك�ن الي�وم الع�راق يمتلك أكرب س�الح رد رسيع, أال وهو 
الحش�د الش�عبي الذي يعترب القنبلة النووية الذي تهابه كله دول 
العالم, والذي يس�تمد منه العرب عىل البس�الة الت�ي يقدمها دون 
مقابل, دفاعاً عن رجال األنبار النازحني الذين يقطنون مناطقنا 
بحث�اً عن الطعام وديارهم هتكت من قب�ل داعش, أذن فليعبدوا 

هذا رب الحشد الذي آمنهم من خوف و أطعمهم من جوع.

رحيم �خلالدي   

علي دجن

خيار الوحدة املصريي

صفعات احلشد الشعبي

فوؤ�د ح�سون



رغ�م فوزه بجائزة أحس�ن ممثل من مهرجان 
تط�وان الس�ينمائي، لكنه لم يس�تطع تس�لّم 
الجائزة، مؤكداً أن انش�غاله بتصوير مسلسله 
الرمضان�ي »العه�د« حرم�ه م�ن االس�تمتاع 

بلحظات تسلّم الجائزة.
آس�ر ياس�ين يكش�ف لنا أهمية تل�ك الجائزة 
بالنس�بة إلي�ه والرس�ائل الت�ي تحمله�ا، كما 
يتكل�م عل�ى وع�ده لجمه�وره، وم�ا يحلم به 
بعد 40 س�نة، ويرد على دهش�ة الكثيرين من 
تعاون�ه مع المنتج أحمد الس�بكي، ويكش�ف 
أيضاً عالقته بالمالكمة، ودراس�ته التي أفادته 
كممثل، وحياته الخاصة التي يفضل أن يبقيها 

بعيداً عن األضواء.
•  ما أهمية الجائزة بالنسبة إليك؟

أوالً ه�ذه الجائ�زة لمصر، وفخ�ور بأن تكون 
باس�مي ف�ي مهرج�ان لس�ينما دول البح�ر 
األبي�ض المتوس�ط، وثاني�اً دائم�اً م�ا تكون 
الجوائز رس�الة إلى الفنان ك�ي يجتهد ويهتم 
أكث�ر. وأن�ا ش�خصياً عاهدت جمه�وري منذ 
البداي�ة على أن أفاجئه ب�أدوار مختلفة تجعله 
يش�عر دوماً بالدهش�ة مع كل دور جديد، وأال 

يشعر أبداً بأنني أكّرر أي دور قدمته من قبل.
• معظ�م الممثلين ينزعجون من تأخير عرض 
أفالمهم، فلماذا أعلنت رضاك عن تأخير عرض 

فيلمك »أسوار القمر«؟
قضي�ت عامي�ن كاملين م�ن األع�وام األربعة 
الماضية الت�ي تأخر فيها »أس�وار القمر« من 
دون تقدي�م أعمال أخ�رى، واكتفي�ت بتقديم 
مسلس�ل »البلطجي« وفيلمي »بيبو وبش�ير« 
و»ف�رش وغط�ا«، ورفض�ت أعم�االً ع�دة لم 
تكن تناس�بني، لكنني تمّرن�ت ورفعت لياقتي 
البدنية والذهنية والمعرفية، من خالل القراءة 
ومش�اهدة أنواع مختلف�ة من الس�ينما، وأنا 
مؤم�ن بأن الل�ه ال يظلم أح�داً، وكلمة الندم ال 
مكان لها أبداً في قاموس�ي. وما أوصلني إلى 

هذا، اختياري وسعيي وثقتي بالله.
• البعض يخاف من تجس�يد شخصية الشرير، 

ألم يراودك هذا اإلحساس؟
عندم�ا يأتيني دور جيد وأعرف أنني س�أؤديه 

أم  ش�ريراً  أكان  س�واء  ببراع�ة، 
طيب�اً، فل�ن أضيعه من�ي، ألن 

البطوالت موجودة وتتكّرر، 
أما ال�ذي لن يتك�ّرر فهو 

ال�دور الجي�د، ولن أحّد 
م�ن نفس�ي وال م�ن 
أدواري على  نوعي�ة 
اإلط�الق، أو حت�ى 
البطول�ة،  نوعي�ة 
س�واء فردي�ة أو 

جماعية.
أنن�ي  المه�م 

أقّدم ما أحبه، 
بعد  وأتمنى 

بعي�ن  ر أ
أن  عاماً 

ن  كو أ

فخوراً بم�ا قدمته، وأن تكون 
اختياراتي جي�دة، فبدايتي مع 
مخرجي�ن كبيرين مثل ش�ريف 
عرفة وخيري بش�ارة ه�ي التي 
أوصلتني إلى العمل معهما مجدداً، 
ومع وحيد حامد ومحمد يس وداوود 

عبدالسيد ويسري نصر الله.
•هل العم�ل مع المخرجي�ن الكبار يعطي 

احترافية في التفكير؟
بالطب�ع، هذا يعطيك ثق�اًل فنياً، فلكل 
منه�م رؤي�ة إخراجي�ة وتمثيلية 
مختلفة، فأنت تكتس�ب منهم 
يمنح�ك  مم�ا  الخب�رة، 
عمق�اً فنياً معيناً. وما 
أيض�اً،  س�اعدني 
دراستي الهندسة 
التي أكس�بتني 
على  الق�درة 

تحلي�ل 
ي  ر ا و د أ

واختياراتي.
وأحلم بأن أصبح ممثالً ذا بصمة في الس�ينما 
المصرية. فدراستي إلى جانب طريقة تفكيري 
واكتس�ابي خب�رات المخرجي�ن الكب�ار الذين 
تعلم�ت منهم، جعلتن�ي أُقرر أال أكون ش�بيهاً 
ألح�د. وكما كان عم�ر الش�ريف وأحمد زكي 
متميزين ومتفردين، فلماذا ال أحاول أن أكون 

نفسي؟
• أفالمك السابقة واختياراتك السينمائية ال بد 
م�ن أن تجعل الجمهور مندهش�اً لقبولك فيلم 
»م�ن ضهر راج�ل« مع المنتج أحمد الس�بكي 

المختلف تماماً عن عالمك؟
دعن�ي أفاجئ�ك ب�أن كثي�راً م�ن الصحافيي�ن 
س�ألوني الس�ؤال نفس�ه، لكن ربم�ا بطريقة 
أو بصيغ�ة مختلف�ة ولي�س الي�وم فق�ط، بل 
ومن�ذ قدمت أولى بطوالتي م�ع فيلم »الوعد« 
والجميع يس�ألونني ع�ن إمكانية التعاون مع 
المنت�ج أحمد الس�بكي، وكان�ت إجابتي ثابتة 
وال تتغي�ر، ل�و وج�دت العم�ل ال�ذي يغريني 
فل�َم ال؟ وأن�ا كمش�اهد وكأح�د المنتمين إلى 
عالم الس�ينما، أتابع كل التجارب السينمائية، 
وأعتقد أن منذ انضمام المخرج كريم السبكي 
إل�ى وال�ده المنتج أحم�د الس�بكي وهو يقدم 

تجارب مختلفة.
فم�ن ينكر أهمي�ة تج�ارب مث�ل »كباريه« و 
»الفرح« و»س�اعة ونص« و »واحد صحيح«؟ 
وأن�ا أع�رف كري�م منذ س�نوات طويل�ة، فقد 
جمعتن�ا الجامعة األميركية والكلية نفس�ها، 
وكان أصغر مني بدفعة في دراستنا الهندسة، 

وهو بالمناسبة مهندس جيد.
وربم�ا لم أعلن من قبل أن الس�يناريو الخاص 
ب�� »من ضهر راجل« مع�روض عليَّ منذ أربع 
س�نوات، وقتها كن�ت قد أنهي�ت تصوير فيلم 
»رس�ايل البحر« مع داوود عبدالس�يد، لكنني 
كنت أرغب في تقديم فيلم كوميدي مثل »بيبو 
وبشير«، وهو ما تحقق بالفعل وقتها، وعندما 
عرض�وا عل�يَّ »من ضه�ر راجل« م�رة أخرى 
وجلست مع كريم السبكي مخرجاً هذه المرة، 
ومحم�د أمي�ن راض�ي كات�ب الفيل�م، أحببت 
الفيلم والس�يناريو منذ قراءته األولى، لكنني 
كن�ت متخوف�اً م�ن التجربة، وعندما جلس�نا 
وتناقش�نا تحّمس�ت أكثر لدخول عالم الفيلم، 
الذي أعد الجمهور وأؤكد له في الوقت ذاته أنه 

سيشاهد مزيجاً فنياً وتجارياً غير مسبوق.
• يقولون في المناطق الش�عبية إن هذا الفتى 
م�ن ظهر أبيه أو بالعامية المصرية من صلبه. 
ت�رى، ه�ل االس�م هنا يوح�ي بأنه س�يتناول 
عالقتك بالفنان محمود حميدة الذي يلعب دور 

والدك في الفيلم؟
االب�ن هن�ا طفل يتي�م ماتت أمه وه�و صغير 
فرّب�اه األب، وعندم�ا يكب�ر يعيد س�يرة األب 
ويدخ�ل في االختب�ار ال�ذي يخّول�ه االختيار 
بين الح�ق والباطل. يظهر األب في الفيلم وقد 
اخت�ار وأصبح »إمام مس�جد«، بينما نش�اهد 
عب�ر األحداث رحل�ة االبن م�ع االختيار، وهل 

سيقلد أباه أم يصبح شخصاً آخر غيره!
•أن تحمل عبء عمل كامل على كتفيك ش�يء 
يعتبره البعض حمالً كبيراً، فهل تعتبر البطولة 

حمالً أم فرصة؟
أنا وبش�كل ش�خصي كن�ت متخوفاً ج�داً من 
البطول�ة، وعندم�ا عرضها عل�يَّ وحيد حامد 
ومحمد يس في تجربة »الوعد« كنت متوجساً 
منه�ا وأخبرتهما وقتها أنني ق�د وّقعت فيلماً 
»زي  بعن�وان  المخ�رج عم�رو س�المة  م�ع 
النهاردة«، وأنني لن أس�تطيع االرتباط معهما 

قبل تصويره.
وبالفع�ل ه�ذا م�ا ح�دث، ودعن�ي أش�رح لك 
ش�يئاً: ل�و كانت مش�اهدك ف�ي العم�ل قليلة 
ومساحة ظهورك صغيرة، فتستطيع اإلمساك 
بش�خصيتك والتركيز فيها، عكس البطل الذي 
يصبح مجب�راً على التعامل م�ع كل العناصر، 
ويج�ب أن يتمت�ع بكاريزم�ا من ن�وع خاص 
وقدرة على التعامل مع كل عناصر العمل أمام 
الجمي�ع، وتقديم مس�توى تمثيلي ثابت. ومن 
هن�ا، تفوق قدرة من يلعب الدور األصغر قدرة 

البطل على مفاجأة الجمهور.
•لع�ب العديد م�ن النج�وم الكب�ار، مصريين 
وعالميي�ن، دور المالك�م، فم�ا الجدي�د الذي 

ستقدمه لجمهورك في »من ضهر راجل«؟
أراهن هنا على أنني مالكم بالفعل، فلقد تدربت 
على المالكمة لمدة س�نة كاملة، باإلضافة الى 
إعدادي الجيد للشخصية. حتى على المستوى 
الش�كلي، أس�تطيع اآلن االنضمام إلى منتخب 
مص�ر للمالكم�ة، وه�و ش�يء يح�دث عل�ى 

المستوى العالمي أيضاً.
فالممث�ل يجب أن يقن�ع الجمه�ور بأنه يجيد 
المالكم�ة بالفع�ل، وه�و م�ا لم يك�ن يحدث 
في الماض�ي، حيث كان�وا يهتم�ون بالجانب 
الش�كلي فقط، أم�ا اآلن فالجانب الواقعي هو 
األهم. وللعلم، كريم السبكي كان يمارس هذه 
الرياضة ويرغب في تقديم فيلم حقيقي عنها، 
وكل م�ا أس�تطيع قوله انن�ا س�نقدم الجديد 
ف�ي موض�وع الفيلم ال�ذي يتع�رض لرياضة 

المالكمة.

ملاذا بكت آمال ماهر؟
 

كشفت المطربة آمال ماهر ل� "لها" أنها بكت بشدة، حينما سجلت إحدى أغنيات ألبومها الجديد "والد النهاردة"، 
الذي طرح في األسواق منذ أيام قليلة متضمناً عشر أغنيات.

قالت آمال : "حينما اس�تمعت ألغنية "أيام ما تتعوضش" ألول مرة من الش�اعر نادر عبدالله والملحن وليد س�عد، 
لم أس�تطيع أن أتماس�ك وانهمرت في البكاء من ش�دة وقوة األغنية، فدائماً حينما يتم عرض أغنية عليَّ ألول مرة 
وتعجبني أفرح واقفز من الس�عادة، لكن مع أغنية "أيام ما تتعوضش" بكيت، ولذلك اخترتها ألنها أقرب األغنيات 

إلى قلبي".
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اضطر المطرب الشاب إيساف إلى اللجوء الى الشرطة وتحرير محضر ضد شخص ينتحل شخصيته من خالل حساب مزيف 
عبر موقع التواصل االجتماعي »فايسبوك«، ويتواصل مع متابعيه على أنه الفنان إيساف.  ونشر إيساف، عبر حسابه 

الرسمي على »فايسبوك«، الحساب المزيف، وكتب: »األكونت ده أنا مليش أي عالقة بيه، ده واحد مريض وإحنا عملناله 
محضر وقضية«. وحيال موقف مشابه، قالت الفنانة سميرة سعيد إنها لن تقف مكتوفة أمام محاوالت البعض اإلساءة 

إليها، من خالل صفحات مزورة على مواقع التواصل االجتماعي، تحمل أخبارًا وآراء غير صحيحة وال تمت إليها بصلة.
 وحذرت سميرة جمهورها من منتحلي شخصيتها الذين أقدموا على تأسيس صفحات باسمها عبر »فايسبوك« و»تويتر« 
و»إنستغرام«. وطلبت من وسائل اإلعالم التحري قبل نشر أي معلومات أو صور من تلك الصفحات التي تحاول إيذاءها 
والنيل منها، حتى يتم اتخاذ كل اإلجراءات ضدها وإغالقها.يذكر أن كثيرًا من النجوم يعانون من منتحلي شخصياتهم، 
عبر مواقع التواصل االجتماعي، خاصًة أن جمهورًا كبيرًا ُيخدع بتلك الحسابات، ويتعامل مع أصحابها على أنهم النجوم 
 قلة من يفعلون مثل إيساف 

َّ
الحقيقيون.وفي الوقت الذي يصمت فيه نجوم كثيرون، نجد آخرين يعلنون غضبهم، لكن

ويسجلون خطوة إيجابية باإلبالغ عن منتحل شخصيتهم في محضر رسمي لتتولى الشرطة التحقيق والبحث عن الشخص 
المزور.

كشف النجم السوري ميالد يوسف في حديث خاص لـ"لها" عن بعض خبايا دوره في "باب الحارة 
7"، حيث يؤدي شخصية  "عصام" التي أحبتها الجماهير العربية منذ 23 أيلول )سبتمبر( 2006، 
تاريخ عرض الحلقة األولى من مسلسل "البيئة الشامية".وقال الممثل يوسف إن "شخصية عصام تحمل 

مفاجأت جديدة وكبيرة وطريفة، تبدأ من المشهد األول من العمل، فتكمل البنية الدرامية هذا 
األساس".وأوضح "عصام" المتزوج من 3 نساء في األجزاء السابقة من العمل، أن "عائلته ستكون بحالة 
وشكل جديدين". وأضاف مازحًا أن "ال زوجة رابعة على الطريق"، ما قد يعني أن "عصام"  قد ُيطلق 

إحدى زوجاته منذ الحلقة األولى.
ُيذكر أن األحداث التي تدور بين "عصام" وزوجاته، طالما اتخذت قالبًا طريفًا بسبب ما يجري بين 
الُضرر. وختم يوسف قائاًل إن "شخصية عصام تحمل على الورق مفاتيح الكوميديا، عصام هو سكرة 

باب الحارة وفق قول المخرج بسام المال، ونحن قاربنا موضوع تعدد الزوجات من ناحية كوميدية 
وطريفة لكّي ال تكون الفكرة مزعجة، فوجهت الشخصية إلى الطرافة".

أوزغو نامال تعود إىل برنامج مواهب تركيا
 

   القاه�رة: أنهت الممثل�ة التركية "أوزغو نامال" إجازة األمومة بعد مرور ش�هر ونصف على 
وضعه�ا لطفلها األول من حبيبها رجل األعمال التركيس "أحمد س�يردار أورال" والذي أطلقت 
علي�ه إس�م "نفس"، وع�ادت مجدداً لعمله�ا كعضو لجن�ة التحكيم في برنام�ج مواهب تركيا 
حس�بما ذكر موق�ع Haberler التركي.والالفت أن "نامل" قد اس�تعادت رش�اقتها بعد الوالدة 
بش�كٍل واضح، وش�رعت بممارس�ة عملها إلى جانب كل مع فريق عم�ل البرنامج المكّون من 

المغني التركي "مراد بوز"، "أجون يالجيلي" و"إيثر ينينالر".

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد

يع
سر

ع ال

لغة الفساد ولغة احلداد
 خالل متابعاتي لمقدمات البرامج للفضائيات المحلية 

وحتى العربية .. ان هناك من المقدمات اللواتي تأهلن 

للتالع�ب بااللفاظ .. وخاص�ة اللغة العربية الفصحى 

.. وم�ن باب التفاخر  الفارغ والذي يؤدي )اللحن( اي 

الخ�روج عن القواع�د النحوي�ة .. او النطق الصحيح 

للحروف ومقاطعها وحركاتها ..

واالنك�ى من ذلك ه�و التم�ادي باالخط�اء بعيدا عن 

المقولة القائلة ..

)الرجوع عن الخطأ فضيلة( 

والمضحك المبكي ان هنالك من المقدمات يلجأن الى 

جم�ع الحروف )الدال والفس�اد والظاء( بحرف واحد 

اختزاال .. وعندها تتحول كل تلك الحروف الثالثة  الى 

حرف واحد هو حرف )الدال(

وكمث�ال عل�ى ذل�ك اصبحت كلم�ة )الماض�ي( كلمة 

)الم�ادي( .. وكلم�ة )محف�وظ( تصب�ح )محف�ود( 

وكلمة )لغة الضاد( تصبح )لغة الداد( !!

وسبحان مغير )لغة العباد( !!

لكن الغريب في االمر واالغرب .. ان اللواتي تناط لهن 

تقديم البرامج وحتى النش�رات االخبارية ال يفقهون 

من لغتهم العربية الجميلة سوى :

)احدث مستحضرات التجميل والجمال .. والجديد في 

عالم التس�ريحات .. وبيوتات االزي�اء .. والتي لطالما 

وجدناه�ا على صفح�ات كبريات المج�الت العالمية 

المتخصصة بامور المراة ومظهرها (..

كل ذل�ك واكثر نجده اليوم عن�د المقدمات اللواتي تم 

اعتمادهن كمذيعات على تلك االسس فحسب .. ولهذا 

ضاع�ت لغتن�ا الجميلة .. لغ�ة الضاد .. ولغ�ة القرأن 

.. ول�م يب�ق منها س�وى : " الرموش والماس�كارات 

والمس�احيق ونفخ الشفاه والشيسوارات والعدسات 

الالصقة " .

آرس ياسني :ال أشبه احدًا



رغ�م أن بع�ض النجوم يكتفون بمسلس�ل واحد فقط على شاش�ة 
رمضان، ويرفضون الجمع بين عملين رغم ترشيحهم بالفعل ألكثر 
من عمل، لكن في المقابل هناك نجوم آخرون يرفعون شعار »عمل 
واحد ال يكفي«، ومنهم من يش�ارك في ثالثة أعمال أو أربعة، والكل 
ل�ه مب�رر واحد، أن الوج�وه التي يظه�رون بها مختلف�ة تماماً عن 

بعضها وال توجد مشكلة.
عال غانم

تش�ارك في مسلس�لين هما: »حواري بوخارس�ت« مع أمير كرارة 
وأحم�د س�المة، وتجس�د فيه دور بنت م�ن حارة ش�عبية تقع في 
ح�ب البطل، و »ولي العهد« مع حمادة هالل ولوس�ي وهبة مجدي 

ومحمد عبدالحافظ وإدوارد وإخراج محمد النقلي.
إياد نصار

أيضاً يش�ارك الفنان األردني إياد نصار في مسلسلين، األول »حارة 
اليهود« للمؤلف مدحت الع�دل والمخرج ماندو العدل، بالتعاون مع 
منة ش�لبي وهالة صدق�ي وجميل رات�ب، وتدور أحداث�ه في أوائل 
الخمسينات وهجرة اليهود المصريين بعد العدوان الثالثي، والثاني 
»أريد رجالً« الذي ينتمي الى نوعية المسلس�الت الطويلة، ورغم أن 
عرضه يبدأ خالل أيام، لكنه يس�تمر في رمضان ويش�اركه البطولة 
أحم�د عبدالعزي�ز وندى بس�يوني، من إخ�راج بتول عرف�ة وتأليف 
ش�هيرة س�الم، ويناقش العمل العالقة بين الرجل والمرأة ومشاكل 

ما بعد الزواج.
تيم حسن

النجم الس�وري تيم حس�ن ينضم الى قائمة الفنانين الذي يقدمون 
أكثر من عمل على شاشة رمضان، حيث يعرض له مسلسل »تشيلو« 
الذي يقوم ببطولته مع نادين نجيم ويوس�ف الخال، إخراج س�امر 

البرقاوي، ومسلسل »الوسواس« للمخرج حسني صالح.
زينة

وتدخ�ل زينة المنافس�ة بثالثة مسلس�الت، ه�ي: »زواج باإلكراه« 
م�ع أحم�د فهمي وس�حر رامي ومحس�ن محي�ي الدي�ن، و »أرض 

ال�ذي حلّ�ت  النع�ام« 
في�ه،  لروب�ي  بديل�ة 

البطول�ة:  ويش�اركها 
وأحمد  يوس�ف  راني�ا 
مال�ك،  وأحم�د  زاه�ر 

ناص�ر  تألي�ف  وم�ن 
عبدالرحمن، ومسلسل 
ال�ذي  »الوس�واس« 
يع�رض حصري�اً على 

قناة »الحياة«.
كما تشارك مي سليم 
في ثالثة مسلسالت، 

العه�د«  »ول�ي  ه�ي: 
و  ه�الل  حم�ادة  م�ع 
»قسمتي ونصيبك« مع 

هاني س�المة و »حواري 
أمي�ر  م�ع  بوخارس�ت« 

كرارة.
هيفاء

وف�ي حال�ة ع�رض مسلس�لها 
المؤج�ل من�ذ أكث�ر م�ن عامين 

»مول�د وصاحب�ه غاي�ب«، ف�إن 
النجم�ة اللبناني�ة هيف�اء وهب�ي 

س�تظهر بوجهي�ن: األول م�ن خالل 
هذا العمل للسيناريس�ت مصطفى محرم 

وإخراج ش�يرين ع�ادل، التي تس�تكمل اآلن 
المش�اهد المتبقي�ة من�ه، والثان�ي من خالل 

مسلس�لها الجدي�د »مريم« الذي يش�اركها فيه 
خالد النبوي وكريم محمود عبدالعزيز.

نجوم يرفعون شعار:
 »عــمـــل واحـــد ال يـــكــــفـــي«

االنتهاء من تصوير مشاهد عنف املتطرفني بـ »دنيا جديدة«
 انتهى الفنان أحمد بدير من تصوير بعض مش�اهده الخارجية فى منطقة المنصورية، 

وهو عبارة عن تفجيرات وأعمال إرهابية وعنف، وذلك ضمن أحداث مسلس�ل "دنيا 
جدي�دة"، والمقرر أن ينتهى تصوير جميع مش�اهد العم�ل أوائل يونيو المقبل، 

تمهيدا لعرضه فى الموسم الرمضاني.
"دنيا جديدة" بطولة حس�ن يوس�ف وأحمد بدير وأحمد هارون ونيرمين 
ماه�ر وعمر حس�ن يوس�ف وعالء زينه�م وفت�وح أحمد وأحم�د خليل 
ونوره�ان وري�م هالل، وم�ن تأليف مصطف�ى إبراهيم، إخ�راج عصام 
ش�عبان، ويتناول المسلسل الصراع بين اإلس�الم المعتدل والمتشدد، 

كاشفا أفكار المتأسلمين المتطرفة.
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كشف النجم السوري ميالد يوسف في حديث خاص لـ"لها" عن بعض خبايا دوره في "باب الحارة 
7"، حيث يؤدي شخصية  "عصام" التي أحبتها الجماهير العربية منذ 23 أيلول )سبتمبر( 2006، 
تاريخ عرض الحلقة األولى من مسلسل "البيئة الشامية".وقال الممثل يوسف إن "شخصية عصام تحمل 

مفاجأت جديدة وكبيرة وطريفة، تبدأ من المشهد األول من العمل، فتكمل البنية الدرامية هذا 
األساس".وأوضح "عصام" المتزوج من 3 نساء في األجزاء السابقة من العمل، أن "عائلته ستكون بحالة 
وشكل جديدين". وأضاف مازحًا أن "ال زوجة رابعة على الطريق"، ما قد يعني أن "عصام"  قد ُيطلق 

إحدى زوجاته منذ الحلقة األولى.
ُيذكر أن األحداث التي تدور بين "عصام" وزوجاته، طالما اتخذت قالبًا طريفًا بسبب ما يجري بين 
الُضرر. وختم يوسف قائاًل إن "شخصية عصام تحمل على الورق مفاتيح الكوميديا، عصام هو سكرة 

باب الحارة وفق قول المخرج بسام المال، ونحن قاربنا موضوع تعدد الزوجات من ناحية كوميدية 
وطريفة لكّي ال تكون الفكرة مزعجة، فوجهت الشخصية إلى الطرافة".

بيروت: أطلقت شركة "ميريام ميوزيك" كليب "آمان" للفنانة اللبنانية ميريام 
فارس ونشرت الرابط على مواقع التواصل اإلجتماعي من خالل الوسم 

#AmanMusicVideo، علمًا أن هذه األغنية كانت ومازالت تالقي رواجًا 
كبيرًا على أثير اإلذاعات وفي النوادي الليلية كما حققت نسبة مشاهدة عالية فور 

طرحها على القناة الرسمية لـ"فارس".
 من ناحيٍة أخرى، تتوجه "فارس" إلى الكويت إلحياء حفل زفاف، وبعدها في 

دبي أيضًا إلحياء حفلي زفاف في األسبوع نفسه، كما أنها ستختتم هذا الشهر في 
العاصمة القطرية الدوحة إلحياء حفل زفاف للعائلة الحاكمة "آل ثاني". علمًا أن  @
MyriamMusicofficial وهو الحساب الرسمي لشركة "ميريام ميوزيك" 
على "إنستغرام" سيقوم بنقل تفاصيل هذه الرحلة من خالل صور وفيديوهات 

حصرية.

بيروت: أعلنت الفنانة الفلسطينية منال موسى ، وخالل تواجدها في إمارة دبي عن توقيع عقد شراكة 
فنية مع شركة "مايا برودكشن"، وذللك بحضور المخرج اللبناني أنور عيد مالك ومدير عام الشركة.

وأعرب "عيد" عن سعادته بالتعاون مع"موسى" على أنها "نجمة عربية فلسطينية وواحدة من النجوم 
التي تسعى الشركة الستقطابهم ليكونوا ضمن الئحة الشرف في إنتاج أعمال غنائية بهدف اإلرتقاء 

بالذائقة الفنية عبر تقديم األعمال التي تليق بمستوى الجمهور العربي".من جهتها، عّبرت "موسى" 
عن اعتزازها بالتعاون مع الشركة ومالكها، وعن سعادتها الختيارها من بين النجوم للتعاون معها. 

وأكدت أن اإلعالن عن توقيع العقد هو فقط بداعي التعريف بأن الشركة ممثلة بالمخرج اللبناني أنور 
عيد، مشيرًة ألنها تعتبرها عائلتها الثانية.هذا ومع اإلعالن الرسمي عن توقيع العقد سيتم خالل األيام 
القادمة تسجيل أولى األعمال الغنائية، وهي من كلمات وألحان سليم عساف، وتوزيع عمر الصباغ. علمًا 
أنها باللهجة البيضاء، فيما سيتم إطالق العمل بعد شهر رمضان المبارك بعد تصويرها على طريقة 

الفيديو كليب .

 

 ماذا قال أبطال مسلسل »طريقي« عن أداء شريين عبدالوهاب؟
 

بع�د غي�اب دام ما يقرب من 11 عام�اً، تعود المطربة ش�يرين عبدالوهاب مرة أخ�رى للتمثيل، 
من خالل مسلس�ل "طريقي"، الذي من المقرر أن يعرض حصرياً على قناة س�ي بي س�ي خالل 
ش�هر رمضان الكريم.رصدنا أبرز التعليقات التي صرح بها أبطال العمل حول أداء ش�يرين ألول 
مرة في الدراما التلفزيونية. أحمد فهمي: "ش�يرين فنانة رائعة، اس�تطاعت أن تؤكد أنها ليست 
صاحبة صوت متميز فقط، بل أداء تمثيلي رائع، فأنا س�عيد بمشاركتها في هذا العمل".سوسن 
بدر: "فوجئت باألداء المتميز والمختلف لش�يرين عبدالوهاب، فلم أتوقع أن تكون أول مشاركة 
له�ا بعال�م التلفزيون بهذا األداء، فهي تبذل مجهوداً كبيراً، وتح�اول أن تثبت للجميع أنها ممثلة 
ناجحة".س�لوى محمد علي: "ش�يرين قنبلة في اإلحساس، وس�تكون مفاجأة لكل المشاهدين 
في رمضان، هي فنانة بارعة وتمتلك إحساس�اً عالياً للغاية، فرغم قلة مش�اهدي معها إال أنني 

تمنيت أن أستمر أمثل معها".

لغة الفساد ولغة احلداد
 خالل متابعاتي لمقدمات البرامج للفضائيات المحلية 

وحتى العربية .. ان هناك من المقدمات اللواتي تأهلن 

للتالع�ب بااللفاظ .. وخاص�ة اللغة العربية الفصحى 

.. وم�ن باب التفاخر  الفارغ والذي يؤدي )اللحن( اي 

الخ�روج عن القواع�د النحوي�ة .. او النطق الصحيح 

للحروف ومقاطعها وحركاتها ..

واالنك�ى من ذلك ه�و التم�ادي باالخط�اء بعيدا عن 

المقولة القائلة ..

)الرجوع عن الخطأ فضيلة( 

والمضحك المبكي ان هنالك من المقدمات يلجأن الى 

جم�ع الحروف )الدال والفس�اد والظاء( بحرف واحد 

اختزاال .. وعندها تتحول كل تلك الحروف الثالثة  الى 

حرف واحد هو حرف )الدال(

وكمث�ال عل�ى ذل�ك اصبحت كلم�ة )الماض�ي( كلمة 

)الم�ادي( .. وكلم�ة )محف�وظ( تصب�ح )محف�ود( 

وكلمة )لغة الضاد( تصبح )لغة الداد( !!

وسبحان مغير )لغة العباد( !!

لكن الغريب في االمر واالغرب .. ان اللواتي تناط لهن 

تقديم البرامج وحتى النش�رات االخبارية ال يفقهون 

من لغتهم العربية الجميلة سوى :

)احدث مستحضرات التجميل والجمال .. والجديد في 

عالم التس�ريحات .. وبيوتات االزي�اء .. والتي لطالما 

وجدناه�ا على صفح�ات كبريات المج�الت العالمية 

المتخصصة بامور المراة ومظهرها (..

كل ذل�ك واكثر نجده اليوم عن�د المقدمات اللواتي تم 

اعتمادهن كمذيعات على تلك االسس فحسب .. ولهذا 

ضاع�ت لغتن�ا الجميلة .. لغ�ة الضاد .. ولغ�ة القرأن 

.. ول�م يب�ق منها س�وى : " الرموش والماس�كارات 

والمس�احيق ونفخ الشفاه والشيسوارات والعدسات 

الالصقة " .

بيض�اء كبداي�ة، وأصيل�ة كابنة بادي�ة. تختار 
أغنيتها بمواصفات قديمة، فمدرس�تها الفنية 
لم تواكب ما هو س�ائد. لكن إطاللتها تكش�ف 
تفاصيل امرأة عصرية تح�ب الغناء واإلصغاء 
إلى ص�وت ابنة بلده�ا ذكرى الت�ي لم تعّوض 
رحيله�ا فنانة أخ�رى. تعّبر ش�يما هاللي عن 
انزعاجه�ا بهدوء، فق�د تصالحت م�ع الواقع 
بعدم�ا ق�ّررت عدم االعت�زال حتى لو س�ارت 
بخط�وات س�لحفاة ... أس�ماء فني�ة كثي�رة 
ذكرته�ا امرأة جميلة من دون جراحة وجريئة 

من دون تجريح في هذا الحوار.
•تترّددين بكثرة إلى بيروت ...

نعم، وبات الخبر ينتش�ر س�ريعاً عب�ر مواقع 
التواص�ل االجتماع�ي اآلن. أزور لبن�ان عل�ى 
ال�دوام. وأش�عر بأنن�ي أس�تمد الطاق�ة منه. 
ش�عبه حيوي للغاية، وهو بل�د الفن. قد تكون 
ش�هادتي ب�ه مجروح�ة كون�ي أقم�ت فيه 7 

سنوات وانطلقت منه.
•ه�ل كنت تخططين لالنط�الق من لبنان حين 

أقمت فيه طوال هذه السنوات؟
انطلق�ت فني�اً م�ن لبن�ان حي�ن ش�اركت في 
برنامج »س�تار أكاديمي«. لكن قبل ذلك، كنت 
قد شاركت في مهرجانات عدة في تونس مثل 
قرط�اج. وكان عم�ري 17 عام�اً حينها، كنت 

أصغر فنانة تقف على مسرحه.
•م�ا ه�ي خلفيتك الفني�ة قبل خ�وض تجربة 

برامج المواهب؟
أن�ا خريج�ة المعه�د العال�ي للموس�يقى في 
تون�س. وكما قلت، س�بق لي أن ش�اركت في 
مهرجان�ات قرطاج والحمام�ات ومنزل تميم 
للهواة. ش�اركت في أول برنام�ج للهواة بعمر 
11 عاماً، وكان بعنوان »الخطوة األولى« حيث 

تنافست مع من يكبرني بسنوات.
•ه�ل تذكري�ن لم�ن أدي�ت أغني�ة ف�ي ه�ذا 

البرنامج؟
أديت أغنية »على مهلك يا هوا« لنجوى كرم.

•كطفل�ة تونس�ية، ل�َم اخت�رت ه�ذه األغنية 
اللبنانية بالذات حينها؟

أحب نجوى كرم كثيراً، واللهجة اللبنانية أيضاً. 
كما أس�تمع إلى أغاني في�روز ووديع الصافي 
وصب�اح رحمهم�ا الل�ه. وش�اءت الصدفة أن 
أش�ارك ف�ي برنامج ث�اٍن لله�واة ف�ي لبنان، 
وشجعني والدي على هذه الخطوة كثيراً. كان 
واثقاً بموهبتي الغنائية بينما يهوى هو كتابة 

الشعر، لكن يبقيها موهبة شخصية.
•هل تش�عرين بأنك امرأة بمالمح مختلفة في 

األغاني المصّورة؟
ال، فأن�ا أصّر على أن أبق�ى مطابقة لمالمحي 
الحقيقي�ة. أنا المرأة نفس�ها حت�ى أن البعض 
يجدني أجمل حين أقابلهم شخصياً ويتفاجأون 
بط�ول قامت�ي أيض�اً. فبع�ض المخرجين لم 

ينصفوا صورتي.

•ما هو تقويمك لظاهرة اس�تعراض الفساتين 
في األعمال المصّورة؟

يتك�ّرر هذا األم�ر كثيراً، وأصب�ح التركيز على 
الموضة وكأن المغني�ة أصبحت عارضة أزياء 
في الكليبات، على حس�اب انسجام الفكرة مع 
مضمون األغنية. أظن أن األمر تسويقي بحت 

... لكن لماذا ... ال أعرف ؟
•من أّثر فيك فنياً؟

ذك�رى.  الراحل�ة  بأغني�ات  تأث�رت  لطالم�ا 
ولطالم�ا تمني�ُت أن أغني من أعم�ال طالل، إذ 
تأث�رت بألحانه التي قّدمها لذك�رى مثل »إلين 
الي�وم« ومحم�د عبده وراش�د الماج�د ورابح 
صق�ر. وأحم�د الله عل�ى فرصة التع�اون مع 
المبدع ط�الل، ما أفرحني كثيراً ومنحني دفعاً 
لالستمرار في هذا المجال. فأنا فكرت بالتوقف 
ع�ن الغناء، عش�ت هذه المرحلة. ش�عرُت بأن 

المجال الفني بات سخيفاً.
•أي صوت تونسي عّوض غياب ذكرى؟

ل�م يع�ّوض رحيل ذك�رى أي صوت تونس�ي. 
الفن�ان ليس مجّرد صوت، فثمة أصوات كبيرة 
ال تملك إحساس�ًا. كن�ت أصّدق الكلم�ات التي 
تقولها ذكرى ف�ي أغانيها الحزينة والعاطفية 
والفرحة. لم أشعر يوماً بأن هدفها جني ثروة 
من الفن. وأكّرر أن ثمة منافسة شريفة وأخرى 
غير ش�ريفة. أنافس لتقدي�م األفضل. ومحمد 
رفاع�ي بعد أن أدي�ت من ألحان�ه أغنية »إمتى 

نس�يتك« قال لي إن ع�دداً من النج�وم اتصلوا 
به مطالبين بأغنية مش�ابهة. وما يوجعني ان 
يكون اس�مي مطروحاً في حفلة وُتلغى الحقاً 
في ظ�روف غامضة. لكنن�ي تخطيت كل هذه 
التفاصي�ل، فالناج�ح هو من يح�ارب و»عليه 
العي�ن«. كان ل�دي جمه�ور برنام�ج اله�واة، 

بينم�ا أش�عر اليوم ب�أن جمه�وري كُبر 
نتيجة ألبوم »وال يهّمك« الذي حّقق 

مبيع�ات الفت�ة ف�ي الخليج. 
لست مجّرد صورة.

•هل كنت لتختاري كاظم 
زميل�ه  أم  الس�اهر 

صاب�ر  الم�دّرب 
 the الرباع�ي في 

Voice؟
الس�اهر،  كاظم 
أش�عر  ف�ال 

صاب�ر  ب�أن 
س�يقف إلى 

جانب�ي. وال ألوم�ه، قد يكون محق�اً ألنه تعب 
كثيراً في حياته. وكل الش�عب التونسي يعرف 
ه�ذه الحقيقة. لقد غّنى كثي�راً في تونس قبل 
الش�هرة. لكنني ل�و كنت مكانه لم�ا تصرفت 
مثله، فأنا لدّي القدرة على مساعدة أي موهبة 

تونسية.
•آخر تكريم ...

كان ع�ن أغنية »إيمتى نس�يتك« في مصر من 
جمعي�ة المنتجي�ن الع�رب، م�ا زادني ش�غفاً 
بتقدي�م األفض�ل. فأن�ا م�ا زل�ت ف�ي بداي�ة 

الطريق.
•إلى أي مدى تشبهين مزاج أغانيك؟

أغنيات�ي تش�بهني كثي�راً، ال يمك�ن أن أؤدي 
كلم�ات ال أش�عر بها. أرض�ي أذواق الجمهور، 
لكنن�ي أميل إل�ى الل�ون الطربي الرومانس�ي 

والهادئ.
•هل تبّدلت شخصيتك وأنت تكبرين؟

ش�عرُت ف�ي مرحل�ة ما بأنن�ي أؤذي نفس�ي 
بعفويتي، لكنني حين نضجت أدركُت أنني أملك 
ميزة في شخصيتي. أنا عاطفية كثيراً، وأبكي 
س�ريعاً وكن�ت أخجل من نفس�ي ج�راء ذلك. 

اكتشفت أنني أملك صفات المرأة ببساطة.
•هل صوتك الطربي يشبه أناقتك؟

أفّض�ل األزياء المريحة أكثر من الكالس�يكية، 
حتى في الس�هرات أرتدي التصاميم البسيطة. 
تجذبني مجموع�ات Ralph Lauren. لكن في 
الدع�وات الخاصة أح�ب الدانتي�ل. أتابع أخبار 
الموضة جيداً، وأحترم المكانة التي وصل إليها 
المصمم�ون اللبناني�ون في العال�م خصوصاً 

إيلي صعب.

شيام هاليل: أشعر بأنني سلحفاة
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الذاكرة بصلة األديب وبوصلته
الذاك�رة هي مس�رح األدي�ب وخ�ّزان حكاياته، مكمن 
استرش�اده وعودته إلى أمس�ه، وهي نقط�ة انطالقه 
في عمله نحو غده، يؤّسس عليها، ويؤّصل من خاللها 
المنثور من الذكريات، أو الرؤى القابعة في عتمة الزمن 
البعي�د، وعتمة الدواخل التي ينيره�ا التذّكر ويظّهرها 

الكشف واإلعالن واالعتراف.
تتقّدم الذاكرة عمل األديب وتكون بوصلته إلى أعماقه 
ت�ارة، وإلى ماضيه تارة أخرى، وقد تكون بوصلته إلى 
اآلخرين حين يستعيد وقائع وأحداثا مشتركة، أو حين 
يرس�م مش�اهد لمواقف وحوادث ذات طابع عمومّي، 
بحيث يصوغ به كله ذاكرات اآلخرين وذكرياتهم أيضا.

الذاك�رة التي تكون بوصلة األديب تغ�دو بصلة مثيرة، 
مغري�ة ومغوية، بالنس�بة إلى األلمان�ي غونتر غراس 
)1927 – 2015( الحائز على جائزة نوبل لآلداب س�نة 
1999، فف�ي كتاب�ه “تقش�ير البصلة” ته�رق الدموع 
وتراق دماء ذكريات الزمن الماضي، فتراه يدّون سيرته 
الذاتي�ة متحليا بج�رأة االعتراف باألخط�اء ومواجهة 

ال�ذات في مرآتها.ش�ّبه غ�راس الذاك�رة بالبصلة التي 
تشتمل على عدة طبقات من القشور. ويرى أن الذاكرة 
تحب أن تلعب لعبة االستغماية؛ أن تدب مبتعدة. ويقول 
إنها تميل إلى اإلسهاب، وإلى الظهور بمظهر معين، بال 

داع غالبا. وإنها تناقض نفس�ها، ولما كانت متحذلقة، 
فإنها س�تأخذ طريقها.اعتقد غ�راس أن الذاكرة عندما 
تتضايق باألس�ئلة، مثل بصلة ترغب في أن تقشر لكي 
نتمكن من قراءة ما تمت تعريته حرفا حرفا. ويجد أنه 

من الن�ادر أن تكون واضحة وغالبا م�ا تكون مكتوبة 
بكتابة مرآتية أو مقنعة بأش�كال أخرى. تحت قشرتها 
الخارجية الجافة والمتش�ققة نج�د طبقة أخرى أكثر 
رطوب�ة، م�ا إن ُتفصل حتى تكش�ف عن طبق�ة ثالثة، 
توجد تحتها رابعة وخامس�ة تنتظران هامستين. وكل 
قش�رة تنضح بكلم�ات طال كتمانها أكث�ر مما ينبغي، 
وعالمات ملتفة، كما ل�و أن بائع ألغاز من عصر مبكر 
كان قد قرر أن يش�فر نفسه، في حين كانت البصلة ال 
ت�زال تنبت.فّكك غراس الذاكرة ووصفها بأنها تحب أن 
تحيل إلى بقع عمياء. وما علق يتبّين أنه غير ضروري، 
تحت أقنع�ة مختلفة. واعتقد أن قصاصات من الذاكرة 
تتراك�م فوق بعضها، تارة في هذا االتجاه وتارة أخرى 
في ذاك االتجاه، لكن دوما تبقى ذات فجوات. لذلك فهو 

يقتفي أثر الصورة الظليلة لشخص صادف أن نجا.
تظ�ّل الذاكرة ق�ارب نجاة األديب في عمله ومس�اعيه 
لخل�ق عوالمه وابتكارها، واس�تعادتها، بحيث تش�ّكل 
له جس�ره الموصل إلى أدبه وفّنه، والعابر به إلى غده، 
ليبق�ى ف�ي ذاك�رة قّرائه ومتابعي�ه، ويؤّث�ث بذاكرته 

ذواكرهم أيضاً

هيثم ح�شني 

خنزيريف ساحة العرضات .. العجز عن رد الظلم

يعتب�ر الخنزير م�ن الحيوانات الت�ي حظيت بكره 
شديد من قبل الديانات اليهودية واإلسالمية وكذلك 
الوثنية أيضا فهو تعبير عن النجاس�ة واالنحطاط 
لم�ا له من صف�ة )الديوث( كما ه�و معروف عنه 
وفي أسطورة اإللهة حيث قام الخنزير بقتل اإللهة 
المحبوب�ة حي�ن تمثل اله الش�ر بص�ورة الخنزير 
,وم�ن الع�ادات المتوارث�ة في مجتمعنا الش�رقي 
والت�ي تعتب�ر تقليل م�ن قيمة الم�رء أو الحط من 
ش�انه إن يوص�م بصف�ات غي�ر محبب�ة أو ينعت 
بنعت يوح�ي بالدوني�ة كان يقال )أن�ت خنزير أو 
ماش�ابه ذلك من تش�بيه بالحيوان�ات أو الصفات 
المقيتة(وفي قصة األستاذ) صالح جبار خلفاوي 
(اس�تطاع الربط بي�ن الموروث الش�عبي والحدث 
الواقع�ي ال�ذي تمك�ن م�ن إن يرس�م إبع�اده في 
مرحلة الخدمة العس�كرية وبالضبط في معس�كر 
التدريب والتي اعتبرت هذه المؤسسة في المرحلة 
الظالمية التي مر بها العراق تعبير عن هدر وضياع 
لكرامة اإلنس�ان بكل صفاتها وإشكالها أنها رسم 

للصورة الس�وداوية التي كان يعان�ي منها األغلب 
األعم يش�عر بها م�ن اكتوى بتلك الن�ار ومن اقتيد 
إلى أداء الخدمة العسكرية وهو ناقم على كل شيء 
ألنه على علم سوف يفقد كرامته واحترامه لنفسه 
وال يس�تطيع فع�ل ادني ش�يء ,اس�تطاع القاص 
اقتناص اللقطة بلغة سلسة وسهلة اوحت بمقدرة 
عالي�ة على توظي�ف الواقع بالمخيل�ة والمزاوجة 
بين الذكريات وتداخلها بروحية الحاضر بأس�لوب 
اإلبهار وجعل القارئ مش�ترك وفاعل أساسي في 
س�رد القصة فالكثير منا استرجع لحظات الخدمة 
العس�كرية والمعاناة التي القاها في تلك المرحلة 
وأعاد ف�ي ذاكرته العبارات واأللف�اظ النابية التي 
اختزنه�ا في مخيلته ,وما صورة الجد الذي أزعجه 
رؤي�ة الحيوان النجس الذي اقتاده األب واالبن بعد 
أن وجدوه في القص�ب إال تعبير عن ذلك الموروث 
ال�ذي تحدثنا عنه وكي�ف انه مك�روه ألنه اليرفع 
رأس�ه للس�ماء وما تس�مية الخنزي�رة )المضخة 
التي تقوم برفع الماء (والتي تعتبر تس�ميتها ربما 
جاءت لتواجد الخنازير بكثرة في األماكن الزراعية 
,والربط الذي اس�تخدمه الق�اص في مزاوجة بين 

ص�ورة الخنزير والضابط الذي س�ئم من فضاضة 
أخالق�ه وتصرفات�ه المقيتة ,حين يعجز اإلنس�ان 
ع�ن رد الظل�م والتعبير عما في داخل�ه في لحظة 
الحدث وحينما يالقي ما ال يرغب به ويس�تمع لما 
الي�ود يكون عقله الباطن حاضرا للتقليل من هول 
الحدث وفتح منافذ للتعبير هذا ماش�عرنا به حين 
ق�راءة القصة وحين دخول البط�ل إلى بيت الخالء 
ال�ذي عبر عنه القاص برمزي�ة يمكن تحليلها على 
أنها س�احة العرضات لنجاس�ة المكان الذي تهدر 
به الكرامة ودخول العريف لنفس المكان وإصداره 
أصوات كما األصوات التي يصدرها الخنزير وكأنه 
يري�د إن يقول )أنت الخنزير وليس إنا (ولكن لعدم 
قدرت�ه عل�ى المواجهة ف�ي تلك اللحظة اس�تخدم 
عقل�ه الباطن ف�ي التعبير والمواجه�ة وهو إفراغ 
لشحنات الغيظ التي كانت تعتريه وتقلق مضجعه 
وتزيد وجعه ,االنس�ياق في اإلح�داث يعطي صور 
شتى حتى وان لم تكن موجودة في فلك القصة إال 
إن القارئ يرسم إبعاد أخرى لمرحلة متعبة اكتوى 
بس�عير نارها الملتهبة ويضع نفس�ه في مواضع 
عديدة ويش�عر بأل�م المرحلة ومعاناته�ا ,بالرغم 

من إن البط�ل يعلن بكل قوة وعلى لس�ان الجميع 
بان مايحدث ليس لنا شأن فيه )خنازير تبحث عن 
نفس�ها ( ونحن في لجة الح�دث بين تلك الخنازير 
نتل�وى وجعا وضياع وتس�حقنا عجلة الصراع بال 
رحمة فنكون بي�ن المتصارعين ضحية لما يجري 
بينه�م ..صراخ ال�ذات )من يخبر الحي�وان الهائج 
, ال ش�أن لن�ا بم�ا يجري(ولكنه اليس�تمع ويبقى 
الصراع مستمر ونبقى الضحية التي الدخل لها في 
تسير اإلحداث سوى أنها حطب لمواقد القتلة ,في 
القصة إش�ارات ودالالت واضح�ة على البحث عن 
روح التغير والسخط على من يعمل على استخدام 
اإلنس�ان كأداة لجريمته وإرضاء لش�بقه وجنونه 
..ليعل�و الص�راخ وتعل�و الحناجر برف�ض الواقع 
الكريه كما الخنزير ....ولكن ربما هي لحظة يأس 
يش�عر بها الق�اص والق�ارئ )لكنه حي�وان أبكم 
... اليع�ي م�ا نقول(,للق�اص أس�لوبه المميز في 
اس�تدراج القارئ للمواط�ن التي يري�د إن يتحدث 
عنه�ا ويجعل التش�ويق ميزة من ميزات أس�لوبه 
الجميل ...شكرا لألستاذ صالح جبار خلفاوي على 

هذه المساحة الجميلة من اإلبداع

يحيى احلميداوي 

مجال محدان وعبقرية املكان
 

يس�تعيد كت�اب توثيقي بعن�وان “جم�ال حم�دان وعبقرية 
الم�كان” الذي أع�ده محمد محم�ود غنيمة وأيم�ن منصور، 
بالصور حي�اة المفكر المصري الراحل جم�ال حمدان بهدف 
إلق�اء أضواء جدي�دة على مواهبه في الرس�م وإجادته فنون 
الخ�ط العرب�ي وآرائه التي تتج�اوز تخصصه ف�ي الجغرافيا 

إلى مس�تقبل مص�ر بل إن بعضها يجيب عن أس�ئلة الحاضر.
يب�دأ كتاب “جم�ال حم�دان وعبقرية الم�كان”، الصادر عن 
بي�ت الس�ناري التابع لمكتبة اإلس�كندرية بفصل موس�وم 
ب�”محط�ات على الطريق”، يتح�دث عن طفولة حمدان ثم 
دراس�ته الثانوي�ة حيث كان من بين زمالئه في المدرس�ة 
رئيس مجلس الش�عب األس�بق رفعت المحجوب ورئيس 

مجلس الشورى األسبق صبحي عبدالحكيم.

الشعر األول 
صدر عن أكاديمية الش�عر في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية 
والتراثي�ة في أبوظبي، كت�اب بعنوان “الش�عر األول.. معالجة تاريخية 
رص�دا وأنتروبولوجية مقاربة وس�يمائية تحليال لمطال�ع المعلقات” 
من تأليف الباح�ث عبدالملك مرتاض. يقع الكتاب في 415 صفحة من 
القط�ع المتوس�ط، ويضم بين دفتيه س�بعة فصول.تناول الكاتب في 
الفصل األول منها طرح “امرؤ القيس والمعلقة األولى”، وفي الفصل 
الثاني “لبيد والشعر األول”، والفصل الثالث “عنترة الشاعر الثائر من 
العبودي�ة إلى الحرار”.فيما جاء الفصل الرابع بعنوان “بكائية زهير 
عند طلول دار أّم أوفى”، والخامس “أس�ماء الحارث، ومناحة على 
أطالل دارها”، والفصل الس�ادس “بكائي�ة طرفة على طلول خولة 
في مواس�م الوش�م”، أما الفصل الس�ابع فجاء بعن�وان “النابغة، 

ومناجاته المجهودة، لَمّية المفقودة”. 

شالل عنوز .. مديح طائر العنقاء
يق�ول أرش�يبالد ماكل�ش ف�ي كتاب�ه الش�عر 

والتجربة ص 17
"نحن الش�عراء نصارع الالوج�ود لنجبره على 
ان يمنحن�ا وج�ودا , و نق�رع الصم�ت لتجيبنا 
الموسيقى , أننا نأسر المساحات في قدم مربع 
من الورق , و نس�كب طوفانا من القلب الصغير 

بقدر بوصة . فتأمل ماذا يعني هذا "
والشاعر ش�الل عنوز حياته قصيدة والقصيدة 
ه�ي حياته يص�ارع الالوجود ليمنحن�ا وجودا, 
فه�و يتماها م�ع كلماته وص�وره يلغي الحدود 
بين�ه وبي�ن كلماته وصوره فت�راه عندما يكتب 
عن النهر هو النه�ر ويلغي الحدود بين الحواس 
فاألل�وان واألص�وات تمت�زج لدي�ه اضافة الى 
الموس�يقى الداخلية التي تضفي على المش�هد 
جماال أخاذ فهي تكون ف�ي اغلب األحيان كرتم 
داخل�ي و أحي�ان تك�ون كخارط�ة تدل�ك عل�ى 

الطريق
يوظف القيم واألش�كال البصرية على الصفحة 
التش�كيلية  الفن�ون  س�يمياء  تتداخ�ل  حت�ى 
وس�يمياء الف�ن الش�عري فالبني�ة الخارجي�ة 
للمضمون تمتزج م�ع البنية الداخلية وإيقاعات 
القصيدة من خالل المساحات البيضاء والتنقيط 
الذي يعتمد عليه الشاعر ليعطي للكلمة مداها و 

للمتلقي فسحة من التأمل
أذن الن�ّص والس�ياق يتح�دان لدى الش�اعر من 

خالل وحدة الموضوع
فالقصي�دة عن�د الش�اعر له�ا قيمة رس�الية و 

وجدانية ومعرفية معاً
والش�اعر لديه القيمة الموضوعي�ة تتقدم على 
القيم�ة الذاتية يقول اندريه بروت�ون في كتابه 
بيانات السريالية ص51 "أنه أي الشاعر ال يهتم 
باأللفاظ وال بالتراكيب كيف تأتي وكيف تتراكب 
وتحصل وهو يستطيع بهذا التعبير عن رأيه في 

عدد من المواضيع أي موضوع  " 
فمن خالل الص�ورة المفردة و الصورة المركبة 
وطريقة بنائها في أس�اليب عدة منه�ا: التوليد 
والتراك�م والمفارق�ة التصويري�ة ليص�ل ال�ى 
الصورة الكلي�ة، مبينة دورها الداللي والجمالي 
)اللقط�ة  المش�هد  عل�ى  معتم�دا  الخ�اص، 

السينمائية والتفاصيل والتشكيلية(.

ان س�عي الش�اعر في البحث عن أشكال شعرية 
ذات مس�توى فني عال تحت إط�ار قصيدة النثر 
بمفهومه�ا المتج�دد ال�ذي قد يؤدي إلى ش�كل 
ش�عري أكثر تح�رراً ق�د يوصلنا ال�ى القصيدة 

المطلقة وهذا ما نسعى اليه
الص�ور لدي�ه تتوال�د و تتاب�ع بنظ�ام هرموني 
جميل معتمدة على وحدة الموضوع وانس�يابية 

العبارات في إيقاعاتها الداخلية
ان ذات الش�اعر تفص�ح ع�ن عالقته�ا الجدلية 
مع محيطها الخارجي فالوطن هو هم الش�اعر 
فالقصي�دة لدي�ه عبارة عن س�يل م�ن الدفقات 
الشعورية فترى الشاعر متوهجا يشعل كلماته 
قناديل لتنير قتامة الليل لعلى اآلخرين يقتبسون 
الن�ور م�ن قناديل�ه يغن�ي للريح حي�ث المدى 
المزدحم بالصخب والضجيج لعل كلماته توقظ 

اآلخرين وتدلهم على مصدر النقاء
هواء فاس�د دخان اس�ود يمتزج م�ع الضجيج 
يبتل�ع المدى وطوفان الص�راخ الذي ينبعث مع 
اآلهات أنهم الفق�راء قلب الوطن النابض وملح 
األرض تغمره�م متاه�ة األس�ى , انكس�ارات , 
ضي�اع , العتمة تبتلع أخر ض�وء لألصيل , زمن 
مش�وه ال يحتم�ل حت�ى أح�الم الن�وارس التي 
هاج�رة نحو الغي�اب , ما لذي يريده الش�اعر و 
أي صرخ�ة يطلقه�ا في ه�ذا الصم�ت الرهيب 
ان�ه الوطن ال�ذي ادخل�وه في متاهة التش�رذم 

والضياع والتمزق 
ُيشعُل قناديله في أُفٍق َقتام

ُيغّني للريح حيُث الَمدى الُمزدحم
بأصواٍت ُمَشّوشة
جيج  يشرُبها ألضَّ

يتنّفُس ُدخاناً
امتطتُه رائحُة الّتبغ

فتشّظى في رئَتيِه
ألَماً

َقيحاً
َمراَرًة 

يبتلُِع ُطوفاناً ِمن صراٍخ
توّسَد أذُرَع الغَسق

ُمتسرِبالً 
َجالبيَب الّضياع

ه انكسارات الزمن الُمشوَّ

هجرة الّنوارس

فهو كلما ذكر الوطن ينهض كل مجنون ,مذهوال 
لم�ا يجري فهو ال يملك س�وى روح�ه و كلماته 
يش�هرها كالس�يف بوجه األعداء الذي�ن اعتلوا 
صه�وة الوط�ن وهم عابثي�ن ال يجيدون ركوب 
الخيل كفرسان فيس�تلهم الشاعر روح المتنبي 
ذلك الش�اعر والف�ارس الذي رفع ش�عاره على 
طول الزمن الخي�ُل والليُل والبيداُء لكن في زمن 
شاخ فيه الترقب وتناسل االنتظار ما عاد يجدي 
سيف أبي فراس الحمداني لوطن مكلوم يتلمس 
الش�اعر جراحات�ه جرحا جرحا م�اذا فعلوا بك 

أيها الوطن الفارس األصيل 
ُكلّما ُذكر الوطن

ينهض مجنوناً
كأُمٍّ ُذبح رضيعها أمام عينيها

..التجيُد عيَر
النَّواح
الَفزع
التَّبّتل

بين الَفينة والَفينة
يقفُز مذعوراً مثل حصان مسلوب...

اعتلى صهوته عاِبث ال ُيجيُد
ركوب الخيل فارساً

الُمتنّبي يدقُّ أعماقه بمطرقة..
 الخيُل والليُل والبيداُء

هَو صوٌت لكل أألزمنة
ب شاَخ فيه التَرقُّ

تناسَل فيه أالنتظار
أسِعفيِه أيتها القصيدة ؟

فما عاَد الشعُر..
سحابًة ِمن َودق

وال سيفاً بيد)أبي فراس(
يناُم َمكلوماً على جراحات الوطن

ُسها ُجرحاً ُجرحا يتلَمَّ
يتلمس الش�اعر الجراح فيفز مفجوعا فيرتسم 
الوط�ن ف�ي عيني�ه دمع�ة وف�ي قلب�ه  تفيض 

الكلمات على وطن هو كاألسير المرتهن
فيك�ون الش�اعر دمع�ة وقصيدة فينبث�ق األمل 
م�ن القصيدة وينهض الوطن م�ن جديد كطائر 
العنقاء يولد من رماده , ينهض مدنا من عنفوان 

وافق من تجلي ورايات من شموخ تنهزم الظلمة 
ام�ام بهاء نوره وكل جي�وش الظالم تندحر , ال 
خنوع وال ترقب وال انتظار هاهي القصيدة تعج 
بالض�وء فيورق الصباح بالن�دى فيرقص األمل 

َمفتوناً على تراتيل شاعر الوطن

فيفزُّ مفجوعاً 
يبكي الوطن ..
دمعًة وقصيدة

بيَن القصيدة والوطن..
ُمدٌن ِمن ُعنفوان

أُفٌق ِمن تجلٍّ
راياٌت ِمن شموخ

يبتلُع كّل

غبار الخنوع 
َسخام الهزيمة
وجع أالنكسار

أسعفيِه أيتها القصيدة..؟
لتزدهي الحروف

يضّج الّضوء
يورق الّصباح

فيرقص األمل َمفتوناً
على تراتيل شاعر الوطن

القصي�دة تحم�ل من الحداث�ة والتميي�ز بلغتها 
التعبيري�ة الرائ�دة التي اس�تخدمت النثر بكامل 
طاقات�ه الهائلة والتي اعتمد الش�اعر فيها على 
مرجعيت�ه الذاتية حي�ث كان هو مقاب�ل العالم 

جسد فيها خلجات وهواجس الوطن 
والشاعر اختزل الزمن في القصيدة في حواراته 
الداخلية و اس�تلهامه لش�خصيات معينه بذاتها 
لما هذه الش�خصيات من قيم�ة أدبية وتاريخية 

ومعنوية
و أخير فالش�اعر شالل عنوز من خالل موهبته 
الف�ذة وتجربت�ه الش�عرية جعل النص س�احة 
للتجاذب بين الفضاء الداخلي المتمثل بالمضمون 
والفضاء الخارجي المتمثل في الشكل المرتبط 
ببنية الواقع كما يذكر علوي الهاشمي في كتابه 

تشكيل فضاء النص الشعري بصرياً ص82

النص
الشاعر
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تناسَل فيه أالنتظار
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 ناظم نا�شر



تق�ع مدرس�ة الدس�تور االبتدائية في منطق�ة بغداد الجديدة ووس�ط س�وق كبير 

ومحاطة بالمح�ال التجارية وكراجات للنقل الداخلي ووقوف الس�يارات باالضافة 

ال�ى وجود ع�دد من المطاعم لالكالت الس�ريعة ومقاه المتقاعدي�ن والعاطلين عن 

العمل ومحال بيع الخضراوات والفواكه والمالبس واالحذية، وتقع قبالة المدرس�ة 

عمارة قديمة يس�كنها الفقراء والمحرومين وغس�يلهم على الشارع. وعلى مقربة 

من العمارة الس�كنية توجد مرافق صحية عامة وبي�ن فترة واخرى تفيض مجاري 

المرافق وتغمر الشارع القريب منها.

وف�ي ظل تل�ك الحالة المزري�ة يواظ�ب الطلبة بدوامهم ف�ي المدرس�ة ذات الدوام 

الم�زدوج ما يضطر طلبة الدوام المس�ائي لالنتظار في الش�ارع بغي�ة الدخول الى 

المدرسة. لكن المنظر المرفوض في هذه الصورة المنقولة هي اكوام النفايات قرب 

المدرس�ة لما تس�ببه من امراض خطيرة، بل وتساهم في س�رعة انتقال االمراض 

بين الطلبة بس�بب الحش�رات المتكاث�رة عليها وانبع�اث الروائح الكريه�ة.  اولياء 

امور طلبة مدرس�ة الدس�تور االبتدائة يناش�دون بلدية بغداد الجدي�دة االلتفات الى 

هذه الحالة وارس�ال كابس�ة يومياً لنقل هذه النفاي�ات المتراكمة، ووضع حاويات 

ومحاسبة المخالفين ممن يتسببون بتلوث البيئة.

عن اولياء امور الطلبة 

جبار موسى آل يحيى
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امام اأنظار وزارة الرتبية
خرجيون يطالبون بالتعيني

 
لفي�ف م�ن خريج�ي معه�د المعلمي�ن ومعهد 
المعلم�ات يناش�دون وزارة التربي�ة وباالخص 
س�يادة الوزير النظر ف�ي قضيتهم وهي قضية 
تخص ش�ريحة اجتماعية كبيرة م�ن المجتمع 
وه�م الخريج�ون العاطل�ون ع�ن العم�ل م�ن 
معاه�د المعلمي�ن، ويأملون من س�يادة الوزير 
ش�مولهم بالتفاته اإلنسانية من خالل فتح باب 
التعيين لخريجي المعاهد التعليمية س�يما وان 
اغلبهم متخرجون منذ س�نوات ماضية، ناهيك 
عن حاجتهم الماس�ة الى العم�ل باختصاصهم 
الدراس�ي في المؤسس�ات الحكومي�ة من اجل 

تدبير امور معيشتهم وخدمة بلدهم.
وهم يقترحون كحل بديل لمش�كلتهم تنسيبهم 
كمحاضري�ن ف�ي الم�دارس الت�ي تحت�اج الى 
خدماته�م وبعل�م ال�وزارة ولقاء اج�ور رمزية 
لحين تثبيتهم على الم�الك،  وبخاصة المدارس 
التي تش�هد قلة الكادر التدريسي او التي تشكو 

اكتظاظ الصفوف لقلة الكادر.
 

رشوط مضافة هذا العام
 إىل منحة الطلبة اجلامعيني

 عند تش�ريع الق�رار الخاص بمنح�ة الطلبة 
الجامعيين من قبل مجلس النواب لم يتضمن 
القرار الصادر انذاك اية شروط معينة لغرض 
صرفه�ا للطلب�ة المس�تحقين، وق�د ق�درت 
المنحة بمبلغ مئة وخمس�ين ال�ف دينار لكل 
طال�ب، وفعال خصص�ت المبالغ وتم تس�ليم 
المنحة في الع�ام الماضي، لك�ن الغريب في 
ه�ذا العام هو ظهور ش�روط جديدة اضيفت 
الى القرار السابق كشرط لغرض صرف مبالغ 
المنحة الى الطلبة المس�تحقين ،علما ان تلك 
الشروط وضعت من قبل وزارة التعليم العالي 
والبح�ث العلم�ي تحديداً. حي�ث تضمن قرار 
المنح�ة لغرض صرفها للطال�ب تحديد دخله 
الش�هري بحيث ال يتجاوز مبل�غ  )150( الف 
دين�ار اذا كان ولي امره موظف�اً او متقاعداً، 
وان زاد عن هذا الحد ال يستحق هذه المنحة.

السؤال الذي يطرح نفسه كيف تعرف الوزارة 
دخ�ل الطال�ب الش�هري اذا كان وال�ده غي�ر 
موظف ومن التجار واصحاب االموال الطائلة 
وم�ا اكثرهم ف�ي ايامنا هذه،  وه�ل ان ذوي 
الوزارة تس�تهدف ابناء الدخ�ل المحدود بهذا 
الش�رط ، لغرض حجب مبلغ المنحة عنهم ام 

غير ذلك؟
 حميد حمادي

هــــــذه ال�شفحــــة ت�شتقبـــل ال�شكــــــاوى 
واملــــــــالحظـــــــات واملقرتحــــــات مـــن 
املواطنني وتن�شــر جمانــــًا املرا�شلـــــة على 

املوقــــع االلكرتونـــــي:
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الفساد واإلرهاب يف مواد اإلغاثة 
للنازحني

 خدر ديرو حسن
النظافة م�ن األيمان عبارة يرددها عامة الناس كل يوم، لكن 
لالس�ف الش�ديد لم نر تطبيقاً لها فيما يخص ملف النازحين 
م�ن قب�ل وزارة الهج�رة والمهجرين، وخاصة م�واد اإلغاثة 
الموزع�ة بينه�م، ولنأخذ مثاال على ذلك الم�واد الموزعة في  
مخيم باجد كنداال، اذ اقتصرت المواد الموزعة على )صابونة 
واحدة زنة 125غراماً، عبوة ش�امبو واحدة ومعجون أسنان 
من دون الفرش�اة ومس�حوق الغس�يل كيس واحد  زنة 3,5  
كغ�م(  وه�ذه الوجب�ة مح�ددة  ل�كل عائلة تتألف من س�بع 

اشخاص فما دون ولمدة شهر كامل.
الس�ؤال الملح ونتوجه به ال�ى كل المعنيين باالمر،هل تكفي 
صابونة واحدة لتغس�يل سبعة اش�خاص ولمدة شهر كامل، 
وهم يأكلون وينامون وس�ط التراب والغب�ار والطين؟ ربما 
ان س�عر الصابون الموزعة بينهم  يسبب العجز في الموازنة 

االنفجارية.
ولنأت ال�ى المادة االخرى، صابون االس�تحمام )الش�امبو( 
اذ ت�زن العب�وة الموزعة عليهم حوال�ي 5.5 مللتر ، علما انها  
تكف�ي لالس�تحمام م�رة واح�دة من الش�هر، اما بقي�ة ايام 
الش�هر فيبقون دون اس�تحمام بسبب ش�ح المياه وقلة عدد 
الحمامات وعليه فهم ليس�وا بحاجة الى صابون االستحمام 
أضافي. وكذلك الحال لبقية المواد كمعجون تنظيف االسنان، 
ومس�حوق الغس�يل )تاي�ت( بالرغ�م م�ن ان الكمي�ة تكفي 
الس�بوع واح�د فق�ط ، لكنه�م غي�ر محتاجين اليه�ا، النهم 
يصطبغون بالتراب من أخمس أقدامهم وحتى قمة رؤوسهم 
ويغطيهم التراب والغبار والطين  حتى المالبس متربة مغبرة 
وطين�ة واالغطية جميعها مترب�ة مغبرة متطين�ة والخيمة 

متربة والطريق مترب..الخ
الحكوم�ة  النازح�ون  المحرج�ة يطال�ب  وله�ذه االس�باب 
االتحادي�ة أن تكون جادة في اتخاذ قراراتها وتنفيذها ومنها 
القرار الذي  يمنح بموجبه كل عائلة نازحة )400( الف دينار 
عراق�ي ش�هريا وحس�ب البطاق�ة التمويني�ة، ألن غالبيتهم 
عاطلون وليس لديهم مصدر رزق او راتب يعينهم، واطفالهم 
يعان�ون الجوع ومرضى وعطاش�ى ومتهرئ�ي المالبس، بل 
هن�اك العديد من العوائل النازحة ال يملكون الف دينار عراقي 
ك�ي يتدب�روا مس�تلزمات النظاف�ة واالكل وع�الج المرضى 
وآخري�ن ل�م يس�تلموا المنحة المالي�ة او م�واد اإلغاثة التي 

تساعدهم على اجتياز محنتهم الصعبة حتى االن.
وه�م يتوجه�ون بنداء اس�تغاثة ال�ى كل اصح�اب الضمائر 
االنس�انية م�ن المس�وؤلين ومنظم�ات المجتم�ع المدن�ي 
لمساعدتهم برفع مستوى الخدمات في المخيمات التي تكاد 
ان تكون معدومة او ش�به معدوم�ة وإمدادهم بمواد االغاثة 

النهم بحاجة ماسة الى مساعدة الخيرين.
واخيرا اقول: ان الفس�اد ال يقل عن االرهاب في تدمير البالد 

)الفساد واالرهاب وجهان لعملة واحدة(.

انتباه رجاء

 
انتقد عدد من اهالي منطقة الش�رطة االولى - حي الخورنق محلة 
846 زقاق 23 الوضع الخدمي المتردي في منطقتهم بس�بب تلكؤ 
الجه�ات المعني�ة وباالخ�ص بلدية ال�دورة في القي�ام بواجباتها 
تجاههم، حيث سبق وقدموا الشكاوى لمعالجة الطفح الحاصل في 
المج�اري من دون ان يلقوا اس�تجابة ترتجى من الجهات المعنية.

وه�ي ليس�ت المرة الوحيدة التي يش�كو فيها س�كنة الحي  طفح 
المجاري، اال انهم يقدمون مناش�دتهم هذه الم�رة الى امانة بغداد 
لتخلصيهم من طفح المجاري المس�تمر في المنطقة حيث اصبح 
الحال مأس�اويا نتيجة انبعاث الروائح الكريهة المقززة وانتش�ار 
الحشرات والبعوض بشكل فاضح ناهيك عن تشوه المنظر وظهور 
اصابات مرضية لعدد من اطفالهم بسبب التلوث البيئي وانعكاسه 
على صحة اطفالهم.وللعلم فقد اضطرت بعض العائالت والعائالت 
النازحة الى اس�تئجار سيارة س�حب المياه الثقيلة وعلى حسابهم 
الخاص لغرض تخليص الحي من المياه اآلسنة  وما تخلفه من اثار 
س�لبية على الصحة والبيئة، لكن الجهد االنس�اني البسيط ، يبقى 
وقتي وال يحل المشكلة جذريا باالضافة الى انه ال يرتقي الى جهد 
الجهات المختصة باالمر .عليه يطالب االهالي الجهات المعنية في 
امانة بغداد بمعالجة المشكلة الخدمية في المنطقة وبشكل ناجع 

لتخليصهم من التلوث الحاصل.  
اهالي منطقة الشرطة االولى - في بغدد

تعاني مناطق أطراف بغداد اإلهمال الصارخ 
في الش�أن الخدمي والبيئي من قبل الجهات 
المعنية، وبالرغم من ش�مولها بالمش�اريع 
الخدمي�ة الت�ي بوش�ر بتنفي�ذ بعضه�ا، اال 
أن غالبيته�ا توقف العمل فيه�ا من دون ان 
يت�م انجازها بش�كل ت�ام، االمر ال�ذي اثار 
العديد من األس�ئلة فيما يخص دور الرقابة 
والمتابعة، وهل هناك لجان تحقيق تكش�ف 
أسباب توقف هذه المشاريع وتحديد الجهات 
المقصرة وبالتالي محاس�بتهم ضمن األطر 

القانونية.
 

منطق�ة المعامل - حي الدوان�م محلة 779  
أنموذجا على تل�ك المناطق التي تكاد تنعدم 
فيها الخدمات، حيث يتهدد مواطنيها انتشار 
مواقع الطم�ر الصحي وكذلك انتش�ار كّور 
صهر المعادن وخاص�ة الفافون ومخلفات 
المواد البالستيكية، فضال عن حرق النفايات 
في مواقع الطمر الصح�ي بالمنطقة، وهذا 
الواقع المتردي أس�هم في انتشار االمراض 
بشكل معمق بين سكنة المنطقة واصابتهم 
باالم�راض التنفس�ية والجلدي�ة، وزاد م�ن 

معاناتهم .
يتح�دث اب�و تحس�ين لن�ا ويق�ول: تف�اءل 

س�كنة حي الدوان�م  خيراً عند مش�اهدتهم 
فرق العم�ل الميدانية تباش�ر بنصب اعمدة 
الكهرب�اء من اجل ان�ارة المنطقة ليال ونقل 
لك�ن  منازله�م،  ال�ى  الكهربائي�ة  الطاق�ة 
س�رعات ما تب�دد فرحهم ذلك حي�ن توقف 
العم�ل بش�كل مفاج�ئ وم�ن دون معرفة 
اس�باب التوقف، مضيفاً، فيما يخص خدمة 
تصريف المجاري، فقد مدت أنابيب المجاري 

في جزء من االحياء مثل ش�ارع وحس�ينية 
علي الكعب�ي، وقد بقيت االحياء )المحالت( 

االخرى بال مجاٍر للتصريف.
ويتاب�ع بقوله : ه�ذه المنطق�ة تتحول الى 
منطق�ة مغب�رة ف�ي فص�ل الصيف بس�بب 
التراب المتصاعد لعدم تعبيد الطرق الرئيسة 
والفرعية فيها، اما في فصل الشتاء ونتيجة 
لغياب خدم�ة تصريف المج�اري وتصريف 

مي�اه االمط�ار فانه�ا تتح�ول ال�ى أوح�ال 
واطيان تجتاحها البرك المائية اآلس�نة التي 
تبعث منه�ا روائح مقززة ما تش�كل خطراً 

بيئياً وصحياً مؤكداً على سكنة المنطقة .
ويذكر ابو تحس�ين تلوثاً بيئي�اً وصحياً اخر 
ف�ي المنطق�ة بس�بب انتش�ار "جوب�ات" 
مراع�ي االغنام فضال عن الذبح العش�وائي 
الذي ال يخضع الى ضوابط وشروط محددة 
بس�بب ضع�ف دور الرقاب�ة والمتابع�ة من 

الجهات المعنية.
واضاف : ف�ي المنطقة يقطن عضو مجلس 
محافظ�ة بغداد الس�يد ثائ�ر البهادلي، وقد 
قابل�ه االهالي اكثر من م�رة وعرضوا عليه 
مطالبهم وقدموا ش�رحاً مفصالً لمعاناتهم 

اال ان البهادلي لم يحرك ساكناً.
 ومن س�كنة المنطق�ة صاحب علي محمد ، 
موظف في قس�م الطب العدلي النفسي في 
مستشفى الرشاد، الذي يتساءل عن اسباب 
التنفي�ذ الجزئ�ي للمش�اريع ف�ي مح�الت 
معين�ة وتوقفه�ا ف�ي محالت اخ�رى وهل 
تدخ�ل العالقات الش�خصية والمحس�وبية 
والمنسوبية وعالقات اخرى حتى في مجال 

الخدمات؟
المواطن خالد حس�ون، موظ�ف في وزارة 
التربي�ة الرصاف�ة الثاني�ة يق�ول ل�"طريق 
الشعب": سوء الخدمات في  منطقة الدوانم 

مضى عليه اكثر من ثالث سنوات، وقد بذلنا 
جهوداً ومحاوالت كثيرة مع المعنيين الجل 
ايجاد حلول للمش�اكل الخدمية المزمنة في 
المنطق�ة، لكن الحال بقي على ما هو عليه، 

ال تغيير .
ح�ي  وس�كنة  اهال�ي  مطال�ب  وتتلخ�ص 

المعامل باالتي :
• ابع�اد مواقع الطمر الصح�ي وكّور صهر 
المع�ادن والفاف�ون والم�واد البالس�تيكية 
عن االحياء الس�كنية ، ووفق الضوابط التي 
حددتها دوائر البيئة لتخليص المواطنين من 

المخاطر الصحية العديدة.
• اع�ادة العم�ل بالمش�اريع المتوقف�ة في 
المح�الت الس�كنية اس�وة بالمح�الت التي 

نفذت فيها تلك المشاريع.
• انجاز مش�روع تصريف المجاري والعمل 
على مد انابي�ب تصريف مياه االمطار، ومن 
الضروري المباش�رة بتعبيد االزقة والطرق 

الرئيسة.
• انش�اء معام�ل تدوي�ر النفايات، ب�دالً من 
حرقها ف�ي مواقع الطمر الصح�ي القريبة 

من المحالت السكنية.
• زيارة المحالت الس�كنية ف�ي حي الدوانم 
من قب�ل المعنيين في مجلس النواب وامانة 
بغداد ومجلس محافظة بغداد لالطالع على 

احوالها الخدمية السيئة.

حي املعامل .. الفافون والنفايات  عىل النار

طفح املجاري مستمر يف منطقة 
الرشطة االوىل

بغداد - عالء عبد الوهاب

انتقد العديد من س�كنة السفينة التابعة الى االعظمية 
الجه�د الخدم�ي اله�ش المق�دم لمنطقته�م من قبل 
العاملين في بلدية االعظمية قسم المجاري والنظافة، 
والذين كثيرا ما طالبوا وناش�دوا الدائرة المعنية  من 
خالل المراجع�ات والكتابة في الصحف المحلية دون 
ان تلقى تلك الش�كاوى استجابة تذكر من قبل البلدية 
، ب�ل الخدم�ات انح�درت من س�يىء الى اس�وء لعدم 

االهتمام بها.
اهال�ي المنطق�ة يناش�دون امان�ة بغداد االيع�از الى 
مديري�ة بلدي�ة االعظمية ومديرية المج�اري للتجول 

في ش�وارع وأزق�ة االعظمية ليروا ب�أم أعينهم مدى 
االهمال الواض�ح في هذين المرفقي�ن. حيث االزبال 
واالنقاض بجوار س�ياج المقبرة الملكي�ة ارتفع الى 
قمة السياج، اما انسداد المجاري فقد تسبب بطفحها 
في معظم أزقة منطقة السفينة وبالتحديد محلة 310 
زق�اق 18 وزقاق 16 وجمي�ع االزق�ة القريبةوكذلك  
بالنسبة لمحلة 312 زقاق 3 ففيه الطفح دائم وبدون 
معالجة. وبالرغم من االتصال هاتفياً ومراجعة دائرة 
البلدية من قبل اهالي المنطقة لكن دون جدوى فآذان 

البلدية واحدة من طين واخرى من عجين وال تجيب.

ويتساءل س�كنة المنطقة عن اسباب التزمت والعناد 
من قبل البلدية وهل المدراء في البلدية ال يستطيعون 
توجي�ه العمال وس�يارات الس�حب الى ه�ذه االماكن 
ومتابعته�م ش�خصياً لغ�رض تخلي�ص المواطني�ن 
م�ن المخاطر الصحي�ة الكبيرة بس�بب التلوث البيئي 
الحاص�ل نتيج�ة النفاي�ات والمي�اه اآلس�نة ام هناك 
ام�ور اخرى ال يعرفها المواطن�ون تحول دون تقديم 

الخدمات االساسية في المنطقة؟ اجيبونا رجاء.
 

محمود القيسي

سكنة السفينة يناشدون امانة بغداد منتظرين رمحتها !

مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات 
الح�رارة يتك�رر الس�يناريو نفس�ه من 
جش�ع بعض اصحاب المولدات االهلية،  
وتتكرر الحجج والتبريرات نفسها التي 
عرفها وكتبها المشتركون في الخطوط 
االهلي�ة للكهرب�اء من س�كنة االحياء، 
وهم مجبرون على ذلك بسبب عدم ايفاء 
وزارة الكهرب�اء بوعوده�ا تجاههم، او 

القي�ام بواجبها المناط بها وهو تجهيز 
المواطنين بالكهرباء للتخلص من جشع 
اصح�اب المولدات، حي�ث يتعمد بعض 
اصحاب المولدات التحايل على القرارات 
السابقة الصادرة من مجلس المحافظة 
ويتج�اوز عليه�ا وبكل ج�رأة، وهذا ما 
يحص�ل في العديد م�ن المناطق التابعة 
لبغ�داد ومنها حي اور وخصوصاً محلة 

325، حي�ث قام صاحب المولدة بتحديد 
س�عر االمبي�ر الواحد ب� 15 ال�ف دينار 
نهاري من الس�اعة الواحدة ظهراً لغاية 
الس�اعة الخامس�ة صباح�اً، وبعذر ان 
محافظة بغداد لم تزودهم بالكاز، وذلك 
النش�غالها بتزوي�د المقاتلي�ن بالمواد 
الغذائي�ة والنازحي�ن بم�ا يحتاجون�ه، 
ولهذا تركت اصح�اب المولدات االهلية 

على حالهم. اقول:  اال يوجد قانون رادع 
بحيث ال يتجاوزه المخالفون مرة ثانية 
بكل صالفة وباالعذار السابقة نفسها؟

بغ�داد  محافظ�ة  مجل�س  ال�ى  دع�وة 
والمجالس البلدية لمتابعة عمل اصحاب 
المولدات وتزويدهم بمادة الكاز اس�وة 

بما حصل في العام الماضي. 
سلوان السعدي

 اىل جملس حمافظة بغداد .. سيناريو مكرر جلشع أصحاب املولدات االهلية

استغاثة من طالب مدرسة الدستور االبتدائية املختلطة
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 عم�ت أجواء الف�رح البيت بعد قرار االب�ن االرتباط بالفتاة 
الت�ي اختاره�ا، وهو ما جعل والدت�ه أم محمود تتصل على 

الفور بأهلها وتحديد موعد للذهاب وطلب يدها.
ولكن، انقلبت كل الموازين رأس�ا على عقب، وتحول الفرح 
الى حزن لحظة إبالغ أهل العروس لعائلة الشاب قبل االتفاق 
على أي شيء بأن ابنتهم تعاني من “الصرع”، اال أنها تتلقى 

العالج بشكل مستمر.
الخب�ر ن�زل كالصاعقة عل�ى األهل، م�ا دف�ع األم للتراجع 
مباش�رة وتمضية الزيارة بأحاديث عادية، وبعدها الذهاب 
للبي�ت لتب�دأ الخالف�ات بينها وبي�ن ابنها الذي ل�م يخبرها 
باألم�ر، وأنها يس�تحيل أن تواف�ق على ارتباط�ه بها، لكن 
إجابت�ه كانت “لن أت�زوج غيرها مهما ح�دث وهذه حياتي 

وأنا حر بها”.
تق�ول أم محمود “كن�ت أظن أن أجواء زواج ابني س�تكون 
كله�ا ف�رح وس�عادة عل�ى عكس ما يح�دث اآلن ف�ي بيتنا 
تماماً، البيت انقس�م الى قس�مين هو يريدها وأنا يس�تحيل 
أن أواف�ق على زواج�ه، فهل ربيت ابني طوال هذه الس�نين 
وعلمت�ه أحس�ن تعليم حتى يدخل ف�ي زواج متعب وصعب 
وغي�ر مضمون وعواقبه قد تك�ون كبيرة عليه وعلى أبنائه 

في المستقبل”.
وأنه�ت حديثها بجمل�ة واحدة “الله يش�في البنت ويبعدها 

عن ابني”.
أم رام�ي هي األخرى تعلق ابنها بفتاة كانت مصابة بمرض 
“التصل�ب اللويح�ي”، اال أن�ه ل�م يب�ال لألم�ر وأص�ر على 
خطبتها، متعهدا بأنه س�يواظب على عالجها، غير أن والده 
رف�ض تماماً الفكرة، من منطلق أن ه�ذا الزواج فيه الكثير 

من المعاناة والنهاية محسومة ومعروفة.
غي�ر أن الش�اب لم يكت�رث ل�كالم والديه، ما جع�ل الحزن 

والحس�رة تتملكان قل�ب أمه وأبيه، وبع�د محاوالت عديدة 
والتحدث مع الفتاة نفس�ها، وتدخل ع�دد من أفراد العائلة، 
ب�دأ يقتنع كما تقول والدته، الفت�ًة الى أنه قطع عالقته بها 

لكنه ما يزال رافضا لفكرة الزواج.
وف�ي س�ؤال للعدي�د م�ن األمه�ات م�ن مختل�ف البيئ�ات 
والطبق�ات، حول اذا كن يوافقن على زواج أبنائهن من فتاة 
تعان�ي من مرض معي�ن، كانت اإلجابة واح�دة من قبل كل 

األمهات وهي “الرفض التام”.
غير أن لكل قاعدة شواذ، فرغم أن ابراهيم تقدم لخطبة فتاة 
بطريق�ة تقليدي�ة بدون أي عالقة ح�ب تربطهما ببعضهما 
بعضا، ومن الجلس�ة األولى قامت الفت�اة بإخباره بأنه قبل 
أن يحض�ر أهله بأنها مصابة بالس�رطان الذي تعالجت منه 

منذ فترة وأنها تترك له الخيار اآلن للتفكير.
ابراهي�م عاد الى بيت�ه وبقي يفكر باألمر ثالث�ة أيام والتي 
وصفها بأنه�ا كانت أصعب أيام حياته، خصوصاً وأنه وجد 
في الفتاة كل شيء يحبه، خصوصا صراحتها المطلقة، الى 
جانب أنه ش�عر بأن ذل�ك امتحان من الله، م�ا جعله يذهب 
ألهله ويخبرهم باألمر، وبأنه قرر خطبتها ورغم أن والدته 
امتعض�ت بعض الش�يء، اال أنه أخبرها بأنه ق�د يتزوج أي 

فتاة طبيعية وتصاب بعدها بمرض.
ذه�ب ابراهيم وعائلت�ه لخطبة الفتاة، اآلن ق�د مضى على 
زواج ابراهي�م 15 عام�ا ورغ�م أن الطبي�ب قد أخب�ره بعد 
طفلهم�ا األول أن زوجته لن تس�تطيع االنجاب بعد ذلك، اال 
أن�ه رزق بولدي�ن بعدها، يقول “أنا ال أفس�ر ذلك س�وى أنه 
رض�ا من الل�ه وبأنني اخت�رت القرار الصحي�ح ولم أتركها 

بسبب مرضها فعوضني الله خيراً”.
ويرى االستش�اري االجتماعي األس�ري مفيد س�رحان، أن 
حس�ن االختيار شرط من شروط الزواج الناجح وأن يكون 
االختي�ار بن�اء على أس�س معين�ة، ألن الهدف م�ن الزواج 
تحقيق المودة والس�كينة والرحمة وأن يك�ون هذا الزواج 

دائما ومحققا ألهدافه.
وقد ج�اء الفحص الطبي قب�ل الزواج ليكون أح�د العوامل 
التي تس�اعد في بناء األس�رة على أس�س صحيحة، وبقدر 
م�ا يكون لكل ط�رف معلومات متكاملة ع�ن الطرف اآلخر 
يكون الزواج أكثر اس�تمراراً ونجاحاً، وفي حالة وجود علة 
أو مرض فإنه ال بد أن يعلم اآلخر بذلك حتى ال يتفاجأ به بعد 

الزواج، مما يؤدي الى ردة فعل قد تصل الى الطالق.
أم�ا اذا ت�م األم�ر بعلم ورض�ا الطرفي�ن فإنهم�ا يتحمالن 
المسؤولية، خصوصاً أن بعض األمراض قد تؤثر على الحياة 

الزوجية أو على اإلنجاب وحق كال الطرفين على اآلخر.
ويذه�ب الى أن رأي األهل في مجتمعاتنا أمر أساس�ي حتى 
وإن كان الخيار األساسي للشاب والفتاة، فطبيعة العالقات 
األس�رية تتطلب استش�ارتهما وأن يكونا مقتنعين بالزواج 

قدر اإلمكان.
وعلى األغلب، وفق س�رحان، فإن األه�ل يفضلون ألبنائهم 
الزواج من فتي�ات ال يعانين من أمراض أو علل وهذه نظرة 
المجتمع، مبيناً أنه يرى أن األمر آخذ في التغيير مع الوقت، 
وخصوص�ا في الح�االت التي ال يكون فيه�ا المرض مؤثرا 

على الحياة الزوجية.
ويذه�ب االختصاص�ي النفس�ي د. محم�د حب�ش، إل�ى أن 
“الزيج�ات التقليدي�ة” بطبيعتها تتم بناء عل�ى مواصفات 
مح�ددة ومن ضمن ه�ذه المواصفات تك�ون الصحة منها، 
مبيناً أنه لو تم س�ؤال أكثر م�ن 100 أم هل تقبل زواج ابنها 
من فتاة تعاني من مرض فلن توافق كون ذلك سينقص من 

معايير الزواج التي وضعتها.
غير أن الوض�ع في “الزيجات غي�ر التقليدية” يختلف، فقد 
تعارض األم في بداية األمر لكنها س�توافق في النهاية، ألن 
الحب والعالقة الدافئة قد تعوض عن موضوع الصحة، لكن 
ال يمك�ن توقع موافقة األم ف�ي أي زواج تقليدي على ذلك، 
خصوص�اً وأن الم�رض من األش�ياء التي تقلل م�ن مثالية 

الزواج.
وفي ح�ال حدث العكس، فإن والدة الفت�اة كذلك ترفض أن 
تزوج ابنتها لش�اب مريض، الفتاً الى أن�ه في النهاية الحب 

يكسر المنعطفات وال يطلب مواصفات مثالية.
وفي ذلك، يقول أس�تاذ الفقه والدراسات اإلسالمية د. منذر 
زيتون، إنه اذا كان من األمراض المعدية أو المانعة من إتمام 
مفهوم الزواج يكون من حق الش�اب وأهله أن ال يس�تمروا 

في هذا الزواج، اال أن هذا ينطبق على أمراض معينة فقط.
الى جانب أن هناك أمراضا وراثية فقد تكون الفتاة س�ليمة، 
لك�ن أهلها متوارثون لمرض معين، ما يجعل األوالد عرضة 

ألن يحملوا هذه الجينات.
ومن ناحية شرعية، يقول زيتون “ال بد أن يظهر أهل الفتاة 
للش�اب المتقدم وأهله اذا هنالك مرض ما، ألنه لو اكتش�ف 
بعد الزواج يحق له فس�خ العقد واسترجاع كل ما قدمه في 

هذا الزواج”.
ويضيف زيتون أن ما يحدث هو أن أهل الش�اب يبالغون 

أحيان�اً كثي�رة، فهناك كثير من األم�راض ال تمنع من 
تحقق الزواج وتحقيق أهدافه، لذلك ال يجب الوقوف 

ف�ي وج�ه الش�اب والمبالغة ف�ي تخويف�ه طالما 
المرض غير خطير أو معد أو وراثي.

وال بد لألهل أن ينظروا لروح الش�خص أكثر من 
جسده، فأحياناً هناك أشخاص بغاية الجمال من 
الشكل الخارجي اال أن مرضهم روحي، الفتاً الى 

أن عل�ى األهل أن يضع�وا ابنتهم في الموقف 
نفسه ويفكروا ماذا لو حدث العكس.

ال�ى ذل�ك، يق�ول إن فحوصات م�ا قبل 
ال�زواج تبي�ن تمام�اً م�ا ه�و المرض 
كال  كان  اذا  وم�ا  الخطي�ر  الوراث�ي 
الش�خصين يحم�الن جين�ات مرض 

معين.

ف�ي حين يرى اختصاصي الطب الع�ام د.مخلص مزهر، أن 
عامل الوراثة يختلف بكل مرض عن اآلخر، فمثالً البهاق هو 
مرض له استعداد وراثي اال أنه يمكن أن ينتج ألسباب أخرى 
بدون أن يكون هناك عامل وراثي، كذلك الصرع هو مرض ال 
تلعب فيه الوراثة س�وى 30 % منه، فهناك عوامل أخرى قد 

تؤثر على الدماغ أكثر من الوراثة.
أما بالنس�بة ألمراض القلب فهي لها عالقة بالوراثة، ولكن 
في أحيان كثيرة قد يكون األب واألم س�ليمين تماماً، ويأتي 
الطف�ل يعاني من ثقب ف�ي القلب، وهذا يعود لس�لوك األم 

أثناء فترة الحمل وما تناولته من أدوية.
وي�رى مزهر أن أهم م�رض يجب مراعاته عن�د الزواج هو 
مرض الثالسيميا، فهو القادر على منع الزواج ألن الضحايا 
سيكونون األبناء، أما باقي األمراض فيمكن أن تكون عادية 

ويمكن التعامل معها.

أمراض فتيات تبدد حلمهن بتكوين أرسة

       المس���تقبل العراقي/متابعة 

  
تعان�ي المرأة العراقية على مدى العقود الثالث األخيرة، من 
هوَل الحروب والنزاعات العنيفة وما يصاحبها من انتهاكات 
وخروقات، ال ينتهي اثرها النفسي والمادي بانتهاء الحروب، 
ومنذ دخول القوات االمريكية عام 2003 وحصول التغيرات 
السياس�ية التي رافقت دخول األمري�كان وحتى االن، تبّدل 
ش�كل النزاع�ات والصراع�ات  م�ن صراعاٍت “عس�كرية “ 
مؤقته الى نزاعاٍت داخليٍة سياسية وطائفية غالباً ما تكون 
�دًة وكأّنها بال نهاية.. وال ت�زال  العراقيات تدفع الثمن  معقَّ

غالياً في بؤر التوّتر التي تشوب عراقنا الحبيب.
وحي�ن تك�ون اطراف الح�رب والصراعات غي�ر معلنه فان 
آثارها على النس�اء والفتيات أكثر ش�مولية وبشاعة ودقًة، 
وقد تحولت النس�اء م�ن ضحية ح�روب معروفة الطرفين 
واألهداف وقد تكون آثارها ال تتعدى كونها تحملت مسؤولية 
الحياة والتربي�ة واليوميات بمفردها بع�د غياب الزوج في 
ساحات القتال غير المجدي مع توفر مورد االنفاق في اغلب 
االحي�ان. الى ضحي�ة حروب ونزاعات محلي�ة تتحمل فيها 
تبع�ات اقتصادية ونفس�ية واجتماعية وامني�ة، إذ تتورط 
بدون س�ابق انذار بفريق م�ن االيتام واليتيم�ات ال تكفيها 
صدقة او حسنة او مبلغ تعويض ال يسد الرمق لسنة واحدة 
مما يوقعها في براثن اليأس، وقد تجنح لالنتحار او الجنون 

او االنحراف االخالقي احيانا اخرى.
ام عمر ش�ابة )30( س�نة اديب�ة وصحفية ، اش�ارت خالل 
حديثها احبت ش�اب من الطائفة الشيعية يعمل شرطي من 
اهالي المسيب وسكن االثنان مدينة االسكندرية لقربها من 
مكان عمله، انجبت ام عمر طفلين اسمت االول عمر والثاني 
علي وعاشت بسالم مع زوجها هو يخرج الى مركز الشرطة 
وهي تذهب الى الصحيفة التي تعمل بها. وفي احداث الصراع 
الطائفي  قتل ابو عمر ورمي على باب ش�قتها بعد ان تلقت 
العائلة تهديدا في وقت س�ابق, تق�ول: ام عمر التي اصيبت 
بحال�ة نفس�ية عصبية ادت ال�ى تلكؤ النطق لديها  بس�بب 
الحادث “شارفت على االنهيار تقريبا وأنا متورطة بطفلين 
احداهما علي واالخر عمر اس�كن ش�قة ايج�ار”، واضافت 
“توقفت عن العمل الصحفي وكتابة الشعر ألني ال استطيع 
القاء الش�عر الذي اكتبه على الجمهور، بسبب مشكلتي في 
النطق، وقد س�محت ألخي وزوجته بالس�كن معي بالشقة 
مقابل مساعدتي في تكاليف الحياة، وكان اخي قد استولى 
على الش�قة تماما، ووعدني بانجاز معاملتي للحصول على 
تقاعد زوجي، فلم يفع�ل وتحولت الى خادمة لديه من اجل 
لقم�ة العيش ألطفال�ي وليس لي غير الياس خيار، واس�تل 
بكالمها “مرات عديدة افكر في االنتحار انا وأطفالي واحيانا 
أخرى افكر في الهروب ال�ى غير عالم، افكر احيانا بالزواج 
من احد العجائز المتصابي�ن والذي يعرضهم علي اخي بين 
االونة واألخ�رى، وارى ان االنتحار اهون، والزلت  مكتوفة 
االف�كار واألي�دي واإلرادة، انتظر المس�اعدات التي تصلني 
بالس�ر من بع�ض اصدقائ�ي القدامى وزمالئي ف�ي العمل، 
اعرف ان لي قلما واس�تطيع الظهور م�رة ثانية والبناء من 
جديد ولكني احتاج الى ش�جاعة بحج�م الكارثة والصدمة 

التي تلقيتها او اكبر”.

األرامل ولجنة التعويضات
اما ام س�ارة تلك الش�ابة البس�يطة )ربة بي�ت ( من قضاء 
الهندي�ة )طويري�ج( انجب�ت اربعة اطفال م�ن زوجها قبل 
ان تتجاوز الرابعة والعش�رين من العمر، استش�هد زوجها 
في حادث ارهابي في طري�ق الفلوجة كربالء مع ثالثة من 
زمالئ�ه في يوم واحد، تق�ول: “في بداية االم�ر انهرت من 
الصدمة وبعد تجاوز الصدمة صرت افكر في طريقة لكسب 
الرزق انا واطفالي االربعة، واال اضعتهم واضعت نفس�ي”، 
واس�تطردت س�ارة “كنا نلتقي انا وزوج�ات زمالء زوجي 
المستش�هدين معه كلهن اكبر مني س�نا وقد تجاوزن ازمة 
االنف�اق، كانت اخت�ي متزوجة من ش�قيق زوجي منحاني 
غرفة في بيتهم وإنشاء لي شقيق زوجي ملحقات منفصلة، 
ال كون قريبة منهم، وتابعت قولها “قسم اللقمة بين اطفاله 
واطفال�ي وف�ي ذات الوقت كان يراجع ف�ي معاملة الراتب 
والتعويض�ات ثم اس�تأجرت حان�وت في اح�دى المدارس 
االبتدائي�ة، وصار ل�ي دخل خاص بعدها اس�تخرجت محال 
لبي�ع المالبس المس�تعملة م�ن نفس الدار بمس�اعدة ابني 
االكبر)10( س�نوات. واضافت “ها انا ان�ازع وكأن كل يوم 
م�ن ايامي ه�و االخير في حياتي وه�و االول  في معاناتي، 

المفروض احصل على قطعة س�كن م�ن لجنة التعويضات 
ومر االن اربع س�نوات على استش�هاده ول�م احصل عليها 
والحج�ج والتبري�رات كثيرة، م�رة الروتين وم�رة القرعة 

ومرات عديدة الفساد االداري والله وحده اعلم بحالي وحال 
ايتامي وامثالي من االرامل  فلم استلم الراتب التقاعدي لحد 

االن .بسبب الروتين واالجراءات المعقدة ايضا”.

احفاد يتامى ألمهات ثكلى
وفيما يس�مى )باللجنة الفرعية لتعوي�ض المتضررين من 
ج�راء العمليات الحربي�ة واألخطاء العس�كرية والعمليات 
االرهابي�ة(، التقي�ت مجموعة م�ن االمه�ات المفجوعات 
الباكيات كانت بينهن والدة الشهيد هادي ناظم كاسب، تقول 
ام هادي: “هادي هو ابني الوحيد لم ارزق ببنت او ولد غيرة 
زوجته ورزق ببنتين وولدين، قتل في س�يطرة االمام عون 
)وهو يس�تقل حافلة بكيا( ذاهبة الى بغداد وترك لي اربعة 
ايتام والخامس�ة امهم والسادس�ة انا، ستة اشخاص كانوا 
سيتشردون ويتمزقون لوال رحمة الله واهل الخير والرحم 
وبعد ثالث سنوات من اللهاث وراء لجنة التعويضات حصلت 
عل�ى المنحة فقط واس�تكمل معانات�ي االن للحصول على 
قطعة سكن وراتب تقاعدي وعن كيف تعيش هي وأحفادها 
اليتام�ى لحي�ن ص�رف التقاعد”، وقال�ت ام ه�ادي تنتظر 
الرحم�ة من اكثر م�ن مصدر، من اهل الزوج�ة احيانا ففي 
قلوبه�م والحمد لله رحمة واحيانا نحصل على مس�اعدات 
ش�هرية من احدى المنظمات التي ترع�ى االيتام )30000( 
دينار شهريا، والن الشهيد كان ابني الوحيد فلم يعد لنا احد 
يقوم باحتياجاتنا اليومية مثل تصليحات المنزل امو متابعة 
ام�ور االوالد في المدارس وغالب�ا ما يتبرع الجيران لقضاء 

احتياجاتنا.
والدة الشهيد )ثامر سلمان عبيد(، الذي استشهد في انفجار 
مفخخ�ة ف�ي 2010 وكان عامل في كافيتري�ا وجرح معه 
اخ�وه احمد الذي ال زال يعان�ي من اثر االصابة)جريح( وقد 
فقد عمله. تقول ام ثامر: “ثامر عاش يتيما وذاق مرارة اليتم 
وكذلك زوجته ه�ي االخرى بدون ابوين وترك يتيمين الزاال 
غضين ضعيفين. )واستدركت باكية(، هل نحن شعب كتب 
عليه اليتم والترمل؟ وعن مصادر عيشها لحين انجاز معاملة 
التقاع�د”، قالت: ادور على الجمعيات الخيرية ومؤسس�ات 
االيتام وال زلت اس�تلم راتبا بس�يط  من قسم رعاية شؤون 
المرأة ..وكل هذا ال يكفي )الن الش�ق كبير والرقعة زغيره( 

كما يقول المثل العراقي .

صانعة المكانس وايتام الحي الصناعي
ام احم�د صانعة المكان�س تقول: “زوجي الي�زال على قيد 
الحي�اة لكن�ه مصاب اصابات بالغه س�ببت ل�ه اعاقة 70% 
وما نحتاج اليه ليس الطع�ام فقط بل تكاليف العالج احنت 
ظهورن�ا، اضط�ر اوالدي الثالث�ة ت�رك الدراس�ة وتوجهوا 
للعمل في الحي الصناعي مع احد اقاربنا واحدهم تخصص 
بمصاري�ف العالج واألطب�اء فقط والثان�ي والثالث  تكفال 
بمصاري�ف االطع�ام والم�دارس”، وتابعت قوله�ا “اما انا 
فلجأت الى سف )حياكة( المكانس وصناعة المراوح اليدوية 
م�ن خوص النخيل او خياطة )اكي�اس التبضع( من اكياس 
الطحين وأبيعها في السوق ..وكل هذا ال يجعل الحياة تستمر  
بشكل طبيعي بل تسير بطيئة متحجرة مؤلمة، وتمتمت ام 
احمد “حس�بي الله ونع�م الوكيل “، وأضاف�ت ام احمد مع 
اقرانها من النساء “ان االجراءات الروتينية المعقدة للدوائر 
ذات العالقة بحادثة االستشهاد او التضرر قد تستمر سنوات 

عديدة” .

تحقيق: انتصار السعداوي

�ضحايا النزاعات واحلروب

عراقيات وأيتام .. من االهنيار اىل احلي الصناعي!
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هناية احلظر عىل كوبا تطلق التوقعات
      جون بول راثبون

اإن��ه ي��وم ح��ار يف و�سط هافانا والبواب يف مبنى “باليه التلفزيون” نائ��م يف هذا اجلو احلار. لكن يف الطابق العلوي، توبي ج��وف، املُتعهد الربيطاين، يقوم بحّث ت�سعة 
راق�سني كوبيني على العمل بجد. العر�ض الذي يتدربون عليه، الليدي �سال�سا، �سيبداأ يف اأملانيا بعد اأقل من اأ�سبوعني. جوف يحّث الفرقة بعد القيام بالو�سلة االفتتاحية 
قائاًل: “اأرجو اإظهار مزيد من روح القتال! اأبقوا عيونكم اإىل االأمام! انخرطوا اأكرث، من ف�سلكم!”. اال�ستديو ذو االأر�سية الوعرة �سهد اأيامًا اأف�سل؛ الق�سبان بالية، 
والده��ان بل��ون الطني االأخ�سر يتق�ّسر عن اجلدران، واثنتان من املراوح البال�ستيكية تن�سران الهواء اجلاف. اإنه و�سع غري حمتمل بالن�سبة جلوف، املُرّوج العاملي الذي 

اأح�سر ذات مرة فيال ي�سبح اإىل جنمة البوب كايلي مينوج، بعيدًا عن امل�سورين ال�سحافيني، بعد عر�ض خريي يف �سريالنكا.

     جديون راشمان 

لماذا يب�دو باراك أوباما مس�تميتا 
ف�ي تأمي�ن صفق�ة التجارة للش�راكة 
الباس�يفيك؟ اإلجاب�ة الرس�مية  عب�ر 
المطَول�ة ه�ي أن الرئي�س األمريك�ي 
يعتق�د أنه�ا تزي�ل الحواج�ز بي�ن 12 
م�ن كبري�ات االقتصادات ف�ي منطقة 
المحيط الهادئ، وبالتالي تزيد الرخاء. 
أم�ا اإلجابة القصيرة، الحقيقية، فهي: 

الصين.
الحقيقة الحاس�مة حول الش�راكة 
عبر الباسيفيك هي أنها صفقة تجارية 
من شأنها أن تش�مل الواليات المتحدة 
االقتص�ادات  م�ن  وعش�را  والياب�ان 
األخ�رى المطلة على المحيط الهادئ - 
لكنها تستبعد الصين. وكثير من الجدل 
الذي أحاط بالش�راكة عبر الباس�يفيك 
في واش�نطن يتعلق باألمور القياسية 
الت�ي تنتج عن المفاوض�ات التجارية: 
والعم�ات،  المزارعي�ن،  ح�ول  ج�دل 
والملكية الفكرية. لكن الدوافع الكامنة 
لدى أوباما وشينزو آبي، رئيس الوزراء 

الياباني، هي دوافع استراتيجية.
لس�وء الحظ بالنس�بة لواش�نطن 
عب�ر  الش�راكة  تعتب�ر  ال  وطوكي�و 
الباس�يفيك -حتى لو تحققت- خطوة 
مهم�ة بما في�ه الكفاي�ة لتبرير جميع 
اآلمال الجيوسياس�ية التي اس�تثمرت 
المنط�ق  ح�ول  النق�اش  كان  فيه�ا. 
االستراتيجي الكامن وراء الشراكة عبر 
الباسيفيك صعبا ألنه، حتى وقت قريب، 

لم تكن الواليات المتحدة صادقة حيال 
األس�باب المتعلق�ة باس�تبعاد الصين. 
أما المس�ار الرس�مي فهو أن االقتصاد 
الصيني ليس منفتحا بما يكفي ليكون 
جديرا باإلدراج ف�ي االتفاقية. على أية 
حال، قبل بضعة أس�ابيع اقترب أوباما 
بشكل أكبر من اإلقرار بأن الشراكة عبر 
الباس�يفيك تدور حول م�ا هو أكبر من 
مج�رد التجارة عندما ص�رح لصحيفة 
“وول س�تريت جورن�ال” ب�أن إتم�ام 
الصفق�ة أمر حاس�م ألن�ه “إذا لم نقم 
بكتاب�ة القواع�د، فإن الصين س�تفعل 
بذلك. س�يتم إبقاؤنا في الخ�ارج )...( 
نحن ال نريد أن تس�تغل الصين حجمها 
لتف�رد عضاتها على بل�دان أخرى في 

المنطقة”.
كان أوبام�ا ال ي�زال يؤط�ر الحوار 
اقتصادي�ة.  مصطلح�ات  باس�تخدام 
لكن اآلخرين في مؤسس�ة السياسات 
الخارجي�ة األمريكي�ة عل�ى اس�تعداد 
المتعلقة  القضايا األوس�ع،  لتوضي�ح 
بسياس�ة القوة. ج�ادل تقرير )ُيناَقش 
عل�ى نط�اق واس�ع( ص�در حديثا عن 
مجلس العاق�ات الخارجية بأن عقودا 
من الجهود التي بذلتها أمريكا ل� “دمج 
الصي�ن في النظ�ام الدول�ي الليبرالي” 
أدت ف�ي الواق�ع إل�ى نتائج عكس�ية، 
ألن الق�وة الصيني�ة اآلن تهدد “هيمنة 
أمريكا في قارة آسيا”. ويجادل كل من 
روبرت باكويل وآش�لي تيليس، مؤلفا 
التقري�ر واثنان من أب�رز مراقبي قارة 
آس�يا األمريكيين، لصال�ح اتخاذ كثير 

من التدابي�ر الداعية إل�ى التراجع، بما 
في ذلك “الترتيبات التجارية التفضيلية 
الجدي�دة بين أصدقاء الواليات المتحدة 
وحلفائها )...( من خ�ال أدوات تعمل 
على اس�تبعاد الصي�ن عم�دا”. إن هذا 
يع�د وصف�ا التفاقي�ة الش�راكة عب�ر 

الباسيفيك.
حتى أن هذا الدافع االستراتيجي يعد 
أكثر قوة بالنس�بة للياب�ان، المتورطة 
في نزاعات إقليمية ودبلوماسية مريرة 
م�ع الصي�ن. مبدئي�ا، ق�ادت طوكي�و 
بوضوح المفاوضات الخاصة باتفاقية 
الش�راكة عبر الباس�يفيك لتجنب إثارة 
اس�تياء الدوائ�ر االنتخابي�ة المحلي�ة 
القوية. لك�ن مخاوف آب�ي من صعود 

الصي�ن وظهورها فاق�ت مخاوفه من 
المزارعي�ن اليابانيي�ن. لقد أصبح يرى 
اتفاقية الش�راكة عبر الباس�يفيك على 
أنها أمر بالغ األهمي�ة لتعزيز التحالف 
بين اليابان والواليات المتحدة، وكذلك 
تعزيز دوره في قارة آس�يا. في خطاب 
ألقاه أخيرا أمام الكونجرس األمريكي، 
ج�ادل رئي�س ال�وزراء اليابان�ي ب�أن 
االتفاقي�ة ف�ي نهاي�ة المط�اف ت�دور 
حول “الديمقراطية والحرية”، مضيفا 
ضخم�ة  االس�تراتيجية  قيمته�ا  :”إن 

ومذهلة”.
مام�ح القل�ق ف�ي تل�ك الن�داءات 
المقدم�ة م�ن الزعم�اء ف�ي الواليات 
أن حقيق�ة  تبي�ن  والياب�ان  المتح�دة 

خوف كل من واشنطن وطوكيو تكمن 
ف�ي ارتف�اع ش�أن الصي�ن في آس�يا. 
وفي حين أن النزاع اإلقليمي المباش�ر 
بي�ن الياب�ان والصين هدأ قلي�ا، إال أن 
الصين تضغ�ط من أج�ل ادعاءتها في 
بحر الصين الجنوبي بقوة متجددة من 
خال مش�اريع “اس�تصاح األراضي” 
المثيرة للجدل، مع مضامين عس�كرية 
واضح�ة. عل�ى الجبه�ة االقتصادي�ة، 
تح�ول فش�ل أمري�كا أخي�را ف�ي منع 
حلفاء مهمين من االنضمام إلى “البنك 
اآلسيوي لاستثمار في البنية التحتية” 
الذي ترعاه الصي�ن إلى إهانة للواليات 
المتح�دة. إنها تخش�ى اآلن إمكانية أن 
يصبح ه�ذا البنك اآلس�يوي األداة التي 

ُتس�تخَدم للنه�وض بسياس�ة “ح�زام 
واحد، طريق واح�د” الصينية - الجهد 
المب�ذول لبن�اء ش�بكات بني�ة تحتي�ة 
جدي�دة عب�ر منطق�ة آس�يا والمحيط 

الهادئ التي ترتكز على الصين.
ف�ي مواجهة تل�ك النكس�ات، تبدو 
إدارة الرئيس أوباما اآلن مصممة على 
تأمين اتفاقية الشراكة عبر الباسيفيك 
كعام�ة مرئي�ة للتأثي�ر األمريكي في 
منطقة آس�يا والمحي�ط الهادئ. أوجد 
الرئيس حالة م�ن “إعادة التوازن” في 
آس�يا بخص�وص واحدة م�ن مبادراته 
الرئيسة في السياسة الخارجية. ويقبل 
كب�ار معاونيه اآلن حقيق�ة أن اتفاقية 
أصبح�ت  الباس�يفيك  عب�ر  الش�راكة 
أساس�ية وحاس�مة من حيث اإلشارة 
إل�ى أن فكرة إعادة التوازن ال تزال على 

قيد الحياة وبصحة جيدة.
على أية حال، ليس بإمكان اتفاقية 
الشراكة عبر الباس�يفيك حقيقة تلبية 
اآلمال االس�تراتيجية الت�ي ترتبط بها 
اآلن. أوال، ال ي�زال األم�ر غي�ر واض�ح 
بأن الدول ال� 12 المعنية س�وف تكون 
قادرة على إبرام صفقة والحصول على 
الموافق�ة ف�ي الدولة نفس�ها � كفاح 
أوبام�ا م�ع الكونجرس يق�دم تحذيرا 

واجبا.
األكث�ر أهمي�ة، أن الوق�ت أصب�ح 
متأخرا ج�دا لمنع الصين من أن تصبح 
- م�ع كل  اآلس�يوي  االقتص�اد  قل�ب 
واالس�تراتيجية  السياسية  المكاس�ب 
التي ينطوي عليها ذلك. وتعتبر الصين 

بالفعل الشريك التجاري األكبر لمعظم 
ال�دول المهم�ة المعني�ة بمفاوض�ات 
اتفاقية الش�راكة عبر الباسيفيك - بما 
في ذلك اليابان وس�نغافورة وأستراليا 
- وتعد أيضا ثاني أكبر شريك للواليات 
المتحدة نفس�ها. وتعتبر أيضا الشريك 
الجنوبي�ة  لكوري�ا  األكب�ر  التج�اري 
والهن�د - وهما اثنان م�ن االقتصادات 
اآلس�يوية الرائ�دة الت�ي ليس�ت حت�ى 
أطرافا في مفاوضات اتفاقية الشراكة 
ف�ي  أن�ه  الواق�ع  الباس�يفيك.  عب�ر 
األس�بوع الماض�ي، بينم�ا كان أوباما 
يكاف�ح من أجل الحف�اظ على ديمومة 
اتفاقي�ة الش�راكة عبر الباس�يفيك في 
م�ودي،  نارين�درا  كان  الكونج�رس، 
رئي�س وزراء الهند، ف�ي الصين يوِقع 
على صفقات تجارية قيمتها 22 مليار 

دوالر.
إج�راء  عل�ى  م�ودي  ح�رص  إن 
تعامات تجارية مع الصين ال يعني أن 
الهند مرتاحة تماما، أو متساهلة تماما 
مع صعود الصي�ن وظهورها. كمعظم 
أصدقاء وحلفاء أمري�كا في المنطقة، 
تش�جع الهن�د الواليات المتح�دة على 
تكثيف وجودها العس�كري في آس�يا. 
لكن بينما ال تزال الواليات المتحدة هي 
القوة العس�كرية المهيمنة في منطقة 
آسيا والمحيط الهادئ، تعد الصين اآلن 
الق�وة االقتصادية الب�ارزة. إن اتفاقية 
الش�راكة عبر الباسيفيك لن تقدم شيئا 
يذكر لتغيي�ر ذلك، وإن فعلت س�يكون 

بعد فوات األوان.

أوباما لن يروض الصني

م�ع ذلك، ألكثر م�ن عقد م�ن الزمن، هذا 
الرج�ل واس�ع الحيل�ة البال�غ م�ن العمر 44 
عام�اً من ساس�كس، جع�ل قاعدت�ه هنا في 
هافانا، مصدر مواه�ب الرقص لعدة عروض 

سياحية.
فرقته ومش�هد الرقص األوسع في كوبا 
يوّفران وجه�ة نظر ُمعّبرة عن التغيرات على 

هذه الجزيرة االشتراكية.
عمل ج�وف األول لعرض الليدي سالس�ا، 
وهي رحلة مثيرة لمدة س�اعتين عبر التاريخ 
الموس�يقي الكوبي، تمّتع بجولة أوروبية تم 

بيع التذاكر فيها بالكامل في عام 2000.
بعد 15 عام�اً، يقوم بإحياء العرض، الذي 
يتب�ع قصة حياة س�يمورا فالدي�س، الُمغنية 
البالغة من العمر 75 عاماً التي غّنت في نادي 
تروبيكان�ا الليلي قبل الث�ورة وقامت بتعليم 

نات كينج كول رقصة الرومبا.
داعم�و ج�وف األوروبي�ون يعتب�رون أن 
إع�ادة إحياء ع�رض اللي�دي سالس�ا فرصة 
لاس�تفادة من االهتمام الجديد الطائش بكل 

شيء كوبي.
وهذا االهتمام انفجر من�ذ إعان الرئيس 
األمريكي، ب�اراك أوباما، في 17 كانون األول 
)ديس�مبر( 2014 أنه بعد 50 عاماً من الحرب 
الب�اردة، تس�عى واش�نطن اآلن إل�ى تحقيق 

االنفراج في العاقات مع هافانا.
يق�ول جوف: “نح�ن بحاجة إل�ى مقدمة 
جديدة. ه�ل ال يزال بإمكانن�ا الحصول على: 
أه�ًا وس�هاً بكم ف�ي كوب�ا، الجزي�رة التي 
على شكل تمس�اح، التي تعّض قدم الواليات 
المتحدة؟ م�اذا عن “قض�م” أو “تقبيل” بدالً 

من ذلك؟”.

تقّدم بطيء
هناك ُمفارقة لطيفة هي رد الفعل الكوبي 
المش�ترك إزاء احتم�ال التق�ارب األمريكي - 

الكوبي.
يقول مس�ؤول من وزارة الخارجية: “من 
السهل جداً التقّدم بصورة أبطأ”. كذلك يشعر 

المسؤولون في الواليات المتحدة بالحذر.
يقول أحدهم: “هناك كثير من االفتراضات 
حول المدى أو الس�رعة الت�ي يمكن أن يعمل 
به�ا المس�ؤولون التنفيذي�ون ف�ي الواليات 
المتح�دة”. ويضي�ف: “غالب�اً ال يأخذون في 
الحسبان كوميديا األذرع المختلفة الموجودة 

في حكومتنا”.
لك�ن النهاي�ة المتوقعة للحظ�ر التجاري 
األمريكي، الذي يتطلب إجراًء من الكونجرس، 
التوقع�ات.  م�ن  لكرنف�ال  العن�ان  أطلق�ت 
الش�ركات األمريكية الكبرى مث�ل مجموعة 
س�يتي، الت�ي خس�رت ث�روة ف�ي كوب�ا بعد 
تمويله�ا ازدهار وكس�اد س�عر الس�كر فيما 
ُعرف ب� “رقص�ة المايين” عام 1920، قالت 

إنها ُتريد العودة.
كذلك ويتصارع زعماء العالم والش�ركات 
الغ�زو  قب�ل  مناطقه�م  لتحدي�د  األجنبي�ة 

األمريكي الُمفترض.
هذا الشهر وحده، راؤول كاسترو، رئيس 
كوبا البالغ من العمر 83 عاماً، التقى الرئيس 
الروس�ي فاديمير بوتين؛ والبابا فرانسيس؛ 

وماتي�و رين�زي، رئي�س ال�وزراء اإليطالي؛ 
وفرانس�وا هوالند، أول رئيس فرنس�ي يزور 
هافان�ا منذ ق�رن - ومن المحتم�ل أال يكون 
آخر زائر اشتراكي يترك االنتهاكات في مجال 
حق�وق اإلنس�ان في كوب�ا دون ذك�ر. كتبت 
الصحافي�ة الُمعارض�ة، يواني سانش�يز، في 
14ymedio. ،مقالة على موقعها اإللكتروني

com: “ك�م عدد الش�خصيات األجنبي�ة )...( 
التي ج�اءت؟ لم نُع�د نعرف. لك�ن وجودهم 
الام�ع جلب بع�ض االرتياح للحي�اة اليومية 

في كوبا”.
هذا بالتأكي�د صحيح فيما يتعلق باقتصاد 
كوبا. قبل س�بعة أع�وام بدأ كاس�ترو عملية 
إصاح مؤقتة، تتضمن السماح بالعمل الحّر، 
وبيع الس�يارات والمن�ازل، وكذلك الس�ماح 
بتوحيد -يجري النقاش بشأنه- نظام العملة 

الضخم في كوبا.
وتهدف عملية اإلصاح إلى ثاثة أش�ياء: 
تعزي�ز النمو الضعيف، واالحتفاظ بالش�باب 
الُمحبط ال�ذي ُيهاجر إلى الخ�ارج، وتحضير 
كوب�ا في حال أدت أزم�ة اقتصادية متفاقمة 
ف�ي فنزويا إلى إنه�اء ُمس�اعدة بقيمة 1.5 
مليار يورو تقدمه�ا كاراكاس إلى هافانا كل 
عام. م�ن الناحي�ة النظرية، الذه�اب الذي ال 
مفر منه لما ُيسمى الجيل التاريخي، الذي قاد 
ث�ورة عام 1959، ُيضيف مزي�داً من اإللحاح. 
وُتشير جداول الحياة األكتوارية في الواليات 
المتح�دة إل�ى أن متوس�ط العم�ر المتوق�ع 
للزعي�م الس�ابق في�دل كاس�ترو، البالغ من 

العمر 88 عاماً، هو أربعة أعوام أخرى.
لكن تدابير كاس�ترو فشلت في رفع النمو 
الذي تباط�أ العام الماضي إل�ى 1 في المائة. 
كذلك القانون الُمع�ّدل لم يفعل الكثير لتعزيز 

رصيد االستثمار األجنبي.
ووفقاً لتقديرات األمم المتحدة، االستثمار 
األجنب�ي البال�غ 427 ملي�ون دوالر ف�ي عام 
2011، ال يمّثل س�وى ج�زء ضئيل في أماكن 

أخرى.
اللورد هات�ون، أحد اللوردات البريطانيين 
ال�ذي قاد 45 رجل أعم�ال بريطانيا في زيارة 
تجاري�ة ف�ي نيس�ان )أبريل( � أب�رم أحدهم 
صفقة كان قد ت�م التباُحث فيها ألعوام لبيع 
ب�ذور البطاط�اس إل�ى أح�د مصان�ع رقائق 
البطاط�ا المقلي�ة � يق�ول: “هناك اس�تعداد 
بي�ن الكوبيي�ن لانتف�اح أكبر مم�ا كان قبل 
خمسة أعوام. لكن ال يزال أمامنا شوط طويل 

لنقطعه. الصبر مطلوب”.
م�ن  لصحاف�ي  بالنس�بة  بالتأكي�د، 
“فاينانش�يال تايمز” يعود إلى كوبا بعد عقد 
م�ن الزيارات الس�نوية، لم يكن هن�اك تغيير 
يذك�ر ف�ي ش�وارع هافان�ا، ربما باس�تثناء 
الشعور باألمل. الطعام الكئيب تحّسن بفضل 

المطاعم الخاصة الجديدة.
ولتلبي�ة احتياجات الس�ّياح، يت�م تجديد 
المن�ازل الخاصة - غالب�اً بتمويل من ملياري 
دوالر س�نوياً يرس�لها األمريكي�ون من أصل 
مس�ؤولون  ويق�ول  أقاربه�م.  إل�ى  كوب�ي 
كوبيون إن تخفيف أوباما القيود المفروضة 
عل�ى الس�فر أّدى إلى ارتفاع في ع�دد الزوار 
م�ن الواليات المتحدة بنس�بة 20 ف�ي المائة 

ه�ذا الع�ام. ونح�و 600 ألف زائر ج�اءوا في 
عام 2014، على الرغم من أن ذلك يتضمن في 

الغالب المهاجرين الكوبيين.
م�ع ذلك يبق�ى الرقم أقل كثي�را من ثاثة 
مايين س�ائح أمريك�ي ُيقّدر صن�دوق النقد 
الدولي أنهم قد يس�افرون إل�ى كوبا في حال 
أصبح�ت العاق�ات طبيعي�ة. لك�ن الزي�ادة 
أدت بالفعل إلى توس�يع قطاع الس�ياحة في 
هافان�ا، وأدت كذلك إلى بعض س�وء التفاهم 
المؤس�ف: عدد قلي�ل من ال�زوار األمريكيين 
أخ�ذ أوان�ي زجاجي�ة م�ن ن�ادي تروبيكانا 
الليلي تذكارا لرحلته�م. يوالندا، الراقصة في 
نادي تروبيكانا الليلي، تأسف قائلة: “إنهم ال 
يفهمون أن الن�وادل الفقراء عليهم دفع ثمن 
األغ�راض المفق�ودة”. فمتوس�ط األجر في 

الدولة هو 20 دوالرا شهرياً.
انفج�ار ف�ي ج�والت  كان هن�اك أيض�اً 
الع�روض الفنية، وأصبح بإم�كان الراقصين 
المستقلين العودة من جولة لمدة ستة أشهر 
مع ما يكفي من المال الُمّدخر لش�راء ش�قة 

أو سيارة.
راكات�ان، الع�رض الديناميك�ي، كان في 
نيويورك في ش�باط )فبراير(. وعرض باليه 
ريفولوس�يون، المزيج غير المباش�ر للباليه 
وأس�لوب الرق�ص الكوب�ي، س�يتجّول ف�ي 

أستراليا في حزيران )يوينو(.
جمي�ع هذه العروض يعتم�د على موهبة 
ت�م صقلها من ِقبل نظام رق�ص تم تصميمه 
على طري�ق االتحاد الس�وفياتي. يقول آرون 
كاش، الُمش�ارك ف�ي تصمي�م رق�ص عرض 
بالي�ه ريفولوس�يون، “إنه�ا آل�ة”. ومثل كل 
اآلالت، ق�د تك�ون فّعال�ة بش�كل ص�ارم في 

تحقيق التفّوق الفني.
ويتم توجيه األطفال في س�ن ُمبكرة إلى 
واح�دة من الفئات األربعة؛ الباليه، أو الرقص 
الُمعاص�ر، أو الفولكل�ور، أو الكباري�ه. أح�د 
النجوم الذين أنتجهم هذا النظام هو كارلوس 
أكوس�تا، عل�ى الرغم من أنه ت�م إنقاذ حياته 
المهني�ة م�ن الغموض فق�ط بع�د أن أخذته 

فرقة الباليه الوطنية اإلنجليزية.

الحصار الداخلي
مث�ل نظامه�ا االقتص�ادي عل�ى النم�ط 
الس�وفياتي، ُيمكن أن تكون آل�ة الرقص في 
كوب�ا خانق�ة بفض�ل م�ا ُيس�مى “الحصار 
الداخل�ي”، وه�ي عقلية رس�مية من ش�أنها 
عرقل�ة تقّدم كوبا حتى ل�و تم رفع “الحصار 

الخارجي” غداً.
الخارجي�ة:  وزارة  مس�ؤول  يعت�رف 

“المواقف العقلية تعتبر بمثابة ُمشكلة”.
التأثير الُمذهل لهذا الحصار في كل مكان: 
ف�ي مكات�ب الحكوم�ة، حي�ث المس�ؤولون 
الذين يشعرون بالملل يرفعون استياءهم إلى 
مس�تويات جديدة؛ في النوادي الت�ي ُتديرها 
الدولة مث�ل تروبيكان�ا، حيث يدفع الس�ّياح 
95 دوالرا لمش�اهدة الراقصي�ن يمارس�ون 
مجموع�ة قديم�ة من الرقص�ات؛ وفي فرقة 
البالي�ه الوطنية التي يت�م إدارتها بقبضة من 
حديد منذ أكثر من نصف قرن من ِقبل أليش�يا 
ألونس�و، البالغة من العمر 93 عاماً، الكفيفة 
لكنها ال تزال تق�وم بتصميم الرقصات. أثناء 
الجوالت، غالباً م�ا يقوم النّقاد بالتعليق على 

“الرداء الُمقّيد” الذي يرتديه راقصوها.
كذلك الحص�ار الداخل�ي بالتأكيد موجود 
في الش�ركات الكبيرة. إيدرمي�ز جونزاليس، 
رئي�س قس�م التنس�يق ف�ي ماريي�ل، وه�ي 
منطقة تج�ارة حرة بقيمة 800 مليون دوالر 
على الساحل الش�مالي في كوبا، تعتبر حجر 
الزاوي�ة لحمل�ة الحكوم�ة م�ن أج�ل ج�ذب 
االس�تثمار األجنبي، يقول: “أكبر مش�كاتي 

هي الصدمة البيروقراطية”.
ه�ذا الحص�ار يعم�ل أيض�اً عل�ى إحباط 
إصاح�ات كاس�ترو المؤقتة، كم�ا رأينا في 
الكافيتريا الصغيرة التابعة لزوميا جوتيريز. 
قام�ت جوتيريز بتجهيز المطع�م في قريتها 
في محافظة مايابيك قبل بضعة أعوام. تقول 
إنها “تحب بلدها”، وإن معظم زبائنها هم من 

األطفال الذين يعانون الجوع.
“أنا أحبهم وأحيان�ا أمنحهم فرصة إذا لم 

يكن لديهم المال”.

لكن على الرغم من هذا اإلحساس المدني، 
إال أن عمليته�ا رغماً عنها تعتبر أساس�اً غير 
قانونية. النقص وارتفاع األسعار في المتاجر 
الحكومي�ة يعن�ي أن الل�وازم الغذائية يمكن 

الحصول عليها فقط من السوق السوداء.
كذلك تشتري جوتيريز )تم تغيير اسمها( 
إيصاالت بيع مزيفة، مقابل دوالرين شهرياً، 
حت�ى تحظ�ى حس�اباتها بالقب�ول م�ن ِقبل 
مفتش�ي الضرائ�ب. أن تك�ون ق�ادرة عل�ى 
ش�راء الل�وازم بش�كل قانون�ي، وبالجمل�ة، 
تقول وعيونها ُمش�رقة، إن هذا من شأنه أن 
يغي�ر كل ش�يء. لكن هذا لي�س ُممكناً إال مع 
الش�ركات الحكومية والجمعي�ات التعاونية 

المقبولة من الدولة.
ع�اوة على ذل�ك، القض�اء على الس�وق 
الس�وداء من ش�أنه إنهاء مصدر نقود حيوي 
لجيرانه�ا الذين يبيعون البضائ�ع الحكومية 
المس�روقة. تقول: “عندها ل�ن يملك أي أحد 
النقود لش�راء طعامي”. النتيج�ة، مثل كثير 
من األش�ياء األخرى في كوبا، هي عبارة عن 

طريق مسدود بشكل واضح.
يقول أحد الدبلوماسيين من شرق أوروبا: 
“كوب�ا ُتذّكرن�ي بإصاحاتن�ا التدريجية قبل 
سقوط جدار برلين. كل عملية إصاح تتطلب 
واح�دة أخ�رى لجعله�ا فّعالة، وهك�ذا. لكن 
هافان�ا لم ُت�درك بعد أنه، عندم�ا يتعلق األمر 
بالس�وق، ال يصل�ح أن تك�ون الم�رأة حاما 
قلي�ا. هناك بع�ض األش�ياء التي ل�ن تنجح 
تمام�اً”. ع�ودة إلى أس�تديو الرق�ص، تحّول 
جوف إل�ى تدريبات الدراما النفس�ية لتطوير 
ش�خصيات راقصة وإضاف�ة وزن روائي إلى 

العرض.
يقول: “كثي�ر من الكوبيي�ن يعتقدون أن 
باس�تطاعتهم الفوز بالتصفي�ق لمجرد الهّز 
والرقص. لكن برامج التلفزيون، مثل برنامج 
المواه�ب البريطاني�ة أو نجم الب�وب، جعلت 
الجمه�ور أكث�ر تطلب�اً )...( البراع�ة الفنية 
ليس�ت كافية. عليك توفير الدراما، ذلك النوع 

الذي ُيعطي الجمهور درساً عن الحياة”.
لطالم�ا كانت كوب�ا تقدم الدرام�ا للعالم، 

س�واء كان االنحطاط الُمفت�رض في هافانا 
ما قبل الثورة، أو التقش�ف االش�تراكي الذي 
تبعه. ما يمك�ن أن يحدث فيما بعد هو مجرد 
تخمين - ومعظم التخمينات حول كوبا كانت 
خاطئة في الماضي. خط�وة أوباما لتخفيف 
الحص�ار والقضاء عليه في النهاية تهدف إلى 
تحويل دائرة الض�وء عن تكتيكات الُمضايقة 
التاريخية التي تقوم بها واشنطن وتوجيهها 
إلى أوجه القصور ف�ي كوبا. مع ذلك، فرصة 
مفاجئة على غرار الثورة المخملية تبدو غير 
محتملة.وم�ن جانبه�ا، ترغب هافان�ا أيضاً 
ف�ي تجّن�ب مرحل�ة انتقالي�ة فوضوية على 
الطريقة الروس�ية. لكن مثال الصين - إعادة 
هيكل�ة االقتصاد ب�دل االنفتاح - في حين أنه 
مناس�ب، إال أنه يتناقض مع الوتيرة البطيئة 
لإلصاحات. يقول بيدرو فريري، وهو محام 
ف�ي وول س�تريت مع خب�رة كوبي�ة طويلة: 
“إن الكوبيين في منطقة مجهولة، يحاولون 
فهمه�ا. بعضه�م أذكي�اء ج�داً، لك�ن عليهم 
أيضاً أن يعملوا في ظ�ل قيود فكرية وعملية 
رئيس�ة - مثل العمل بأس�رع م�ا ُيمكن دون 
فقدان الس�يطرة”. مؤتمر الحزب الش�يوعي 
في العام المقبل س�يكون حاس�ماً؛ كاسترو، 
الرئيس السابق للقوات الُمسلحة، الذي ُيشاع 
أنه واقعي، يقول إنه يريد تعميق اإلصاحات. 
وق�ال أيض�اً إن�ه س�وف يتنّحى م�ن منصب 
الرئي�س في ع�ام 2018، على الرغ�م من أنه 
يس�تطيع البقاء رئيس�اً للحزب، حيث تكُمن 

القوة في نهاية المطاف.
مس�تمر  الجي�ش  نفس�ه،  الوق�ت  ف�ي 
ف�ي االس�تياء عل�ى “الص�روح الش�امخة” 
لاقتص�اد، كالُمجّمع الس�ياحي العس�كري. 
وبحس�ب بعض التقديرات، ُيس�يطر الجيش 
على 60 في المائة من االقتصاد، مثل سيطرته 
على جافيوتا، أكبر مشغل فنادق في الجزيرة. 
لكن حتى اإلصاحيون العسكريون يمكن أن 

يعانوا العوائق الروتينية للجمود الرسمي.
وأصبح هذا واضحاً عندما التقى كاسترو 
الباب�ا فرانس�يس ف�ي روم�ا. بعد ذل�ك، قال 
كاس�ترو، إنه يبقى شيوعياً، إال أنه كان ُيفّكر 
ف�ي العودة إلى الكنيس�ة. ونش�رت وس�ائل 
اإلع�ام العالمية هذا التصري�ح غير المعهود 
بص�ورة ب�ارزة، لك�ن لي�س صحاف�ة كوب�ا 
الرس�مية، ما يعن�ي أنها فرض�ت حظرا على 
الرئيس نفس�ه. كما قال كاسترو: “الصحافة 

الرسمية هي إهانة للمتشددين”.
جوف، ش�أنه في ذلك شأن راقصيه، ليس 
مهتم�ا بالسياس�ة وليس لديه وق�ت لها. وال 
بد لعرضه أن يس�تمر. كان جالسا على أرض 
االس�تديو، وراح يراجع قائم�ة أغاني الليدي 
سالسا. س�وف يهبط الستار بعد أغنية سيليا 
كروز “سوف أبقى على قيد الحياة”، التي هي 
نسخة مقلدة من أغنية جلوريا جينور باالسم 
نفس�ه، ف�ي حي�ن أن الع�رض اإلضافي هو 

“الوداع”، وهي مقطوعة سالسا خفيفة.
هذه طريقة مرتبة الختتام العرض - لكنها 
أيضا تخمين غامض حول مستقبل كوبا. من 
الذي سيبقى على قيد الحياة؟ والوداع لماذا؟

يق�ول فري�ر: “أكثر األم�ور المثيرة حول 
كوبا اليوم هو المجهول”.
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والرياض�ة  الش�باب  وزي�ر  أعل�ن 
العراقي عب�د الحس�ن عبطان انه 
اس�تقبل يف مكتب�ه رئي�س االتحاد 
العراق�ي املرك�زي لك�رة القدم عبد 
الخالق مس�عود ، وت�م خالل اللقاء 
بحث االس�تعدادات الجارية القامة 
املباراة الودية الدولية التي س�تمهد 
الطريق لرفع الحظ�ر الريايض عن 

املالعب العراقية.وقال بيان للمكتب 
االعالمي لوزارة الش�باب والرياضة 
عبط�ان  الوزي�ر  ان   " العراقي�ة 
ورئيس االتحاد مسعود ، اتفقا عىل 
اجراء املباراة الودية يف ملعب املدينة 
الرياضية يف البرصة ، والتي ستجمع 
العراقي وشقيقه السوري  املنتخب 
يف ال��27 حزيران / يوني�و املقبل ، 
والتي س�تتزامن مع ش�هر رمضان 
املبارك وانها س�تقام بعد االفطار ، 

وان ال�وزارة وضعت برنامج عمل ، 
بالتنس�يق مع اتح�اد الكرة الخراج 
املب�اراة املنتظ�رة بافض�ل صورة ، 
السيما وانها س�تكون تحت انظار 
لجنة م�ن االتحاد الدويل لكرة القدم 
)الفيف�ا( ، ال�ذي سريس�له لغرض 
السماح بعودة املباريات الكروية اىل 

املالعب العراقية".
واوضح البي�ان " ان الوزير عبطان 
يتواج�د حالي�اً يف الب�رصة من اجل 

تهيئ�ة الجوانب الفني�ة ، واالدارية 
املدين�ة  واكم�ال جهوزي�ة ملع�ب 
الرياضي�ة يف البرصة ، الذي يتس�ع 
ل�65 الف متفرج والذي سيستقبل 
مباري�ات ال�دوري املمت�از ، لتكون 
انج�اح  طري�ق  يف  مهم�ة  بروف�ة 
الح�دث الريايض الكب�ري ، وان عدد 
من ورش العمل ، والندوات ستعقد 
يف البرصة من اجل ان تكون املباراة 
بافضل حلة وتس�هم يف رفع الحظر 

الكروي عن العراق ".واش�ار البيان 
" ان جهود الوزارة تنصب يف كيفية 
العمل الصحيح م�ن اجل ان انجاح 
املباراة الت�ي وعدنا الفيفا باقامتها 
، وان عىل جميع الجهات الحكومية 
والش�عبية تقع مس�ؤولية تحقيق 
النجاح ، والوصول اىل مباراة جميلة 
نحصل م�ن خاللها عىل ق�رار رفع 
الحظر عن الك�رة العراقية". وكان 
الوزير عبد الحسن عبطان وبرفقة 

رئيس االتحاد عبد الخالق مس�عود 
التقيا يف سويرسا مع رئيس االتحاد 
ال�دويل لكرة الق�دم جوزي�ف بالتر 
بداية ايار / مايو الحايل ، وتم خالل 
اللق�اء املوافق�ة عىل اقام�ة املباراة 
الودي�ة يف الع�راق لتقيمه�ا من كل 
الجوان�ب ، وامكاني�ة رف�ع الحظر 
عن مالعب العراق ، بعد سنوات من 
ف�رض الحظر الكروي ع�ىل االندية 

واملنتخبات الوطنية.

نف�ى مصدر خاص مقرب م�ن إدارة نادي النرص عن صحة االخبار 
التي تحدثت عن تعاقد الفريق مع املدافع العراقي “أحمد إبراهيم”، 
الالع�ب الحايل يف صفوف عجم�ان اإلماراتي؛ ليحل بديالً عن املدافع 

البحريني “محمد حسن” يف املوسم املقبل.
وكان�ت إحدى الصح�ف العراقية قد ن�رت تقريراً يفي�د باقرتاب 
الالعب الدويل من صفوف “النرص”، إال أن تأشرية الدخول قد ُتَعرِْقُل 

انضماَمه إىل الفريق.
وتابعت الصحيفة العراقية بقولها: “النادي الس�عودي متخوِّف من 
عدم الس�ماح ل�”أحمد إبراهيم” باللعب يف الس�عودية؛ وهو ما قد 
يعطل الصفق�ة القريبة من اإلتمام؛ حيث اش�رتط “أحمد” إصدار 
تأش�رية دخوله لألرايض الس�عودية قبل توقيع�ه أي عقد ملزم مع 

نادي النرص”.
يذك�ر أن الالعب قد مثل عجمان اإلماراتي والوصل اإلماراتي، وقبله 
ن�ادي أربيل العراقي، وج�اء انتقاله لنادي عجمان بعد املس�تويات 
الالفت�ة التي قدمها مع املنتخ�ب العراق�ي يف كأس الخليج، ودورة 

غرب آسيا، وكأس آسيا األخرية.

النرص السعودي ينفي رغبته بالتعاقد 
مع املدافع أمحد إبراهيم

عيل عباس يؤكد بأنه يف مراحل العالج 
النهائية

امل�ضتقبل العراقي/ متابعة

عبطان: نسعى النجاح مباراة العراق وسوريا يف ملعب البرصة

أصبح الالعب العراقي عيل عباس العب نادي س�يدني اف يس االس�رتايل 
يف مراح�ل العالج النهائية قبل العودة للمالعب بعد االصابة التي تعرض 
لها قبل انطالق كاس اسيا االخرية.وقال عباس املحرتف يف نادي سيدني 
اف يس االسرتايل انه يمر حاليا بمرحلة العالج النهائية من االصابة التي 
تعرض لها املوس�م املايض امام فريق وس�رتن س�يدني واندررز منعته 
من االس�تمرار مع فريقه ملا تبقى من املوس�م.واضاف صاحب ال� )28 
عاما(انا حاليا بمرحلة العالج النهائية حيث ابلغني الطبيب بآنه يمكن 
املشاركة يف التدريبات الشهر املقبل عىل ان اكون قادرا يف خوض املباريات 
بعد ثالثة اش�هر من اليوم وهناك متسع 
من الوقت الكتس�اب الشفاء التام قبل 
انطالق الدوري االس�رتايل يف الش�هر 
العارش من هذا العام.وتابع : عقدي 
مع النادي االس�رتايل مستمر وهناك 
موس�م اخر يربطني معهم وال افكر 
بالتخ�يل عنه�م خاص�ة بع�د الرعاية 
الت�ي حصل�ت عليه�ا  واالهتم�ام 
م�ن ادارة النادي التي س�اعدتني 
كث�ريا يف الع�ودة م�رة اخ�رى اىل 
ع�يل  الالع�ب  ان  املالعب.يذك�ر 
عباس "تع�رض لركلتن عنيفتن 
خ�الل دقيقت�ن" من قب�ل املدافع 
االيطايل ياكوبو ال روكا، مما تس�بب 
باصابت�ه بقطع يف الرباط الصليبي 
اضاف�ة اىل تمزق الرب�اط االونيس، 
واستبعد عىل اثرها عن كأس آسيا 
الت�ي اقيم�ت يف كان�ون الثاني/

يناير 2015 من هذا العام.وكان 
العراقي  املنتخب  عباس ضمن 
الذي ت�وج باللقب عام 2007 

قبل رحيله اىل اسرتاليا.

ذك�رت تقاري�ر صحفي�ة تركية 
أن امل�درب الرتك�ي لريزيس�بور 
“حكمت كرمان” قد قرر التخيل 
عن ع�دد من الالعب�ن يف فريقه 
الجدي�د يف الصي�ف املقبل بما يف 

ذل�ك الجناح املدافع العراقي عيل 
عدنان.

وأكدت ه�ذه التقارير أن املدرب 
الرتك�ي قد أبلغ اإلدارة الرياضية 
يف النادي الرتكي بهذا األمر حيث 

املدافع  وض�ع 
ع�يل 

عدنان خارج حساباته.
ريزيس�بور  ن�ادي  وس�يكون 
الرتك�ي حس�بما أش�ارت هذه 
استعداد لالستماع  التقارير عىل 
إىل الع�روض املقدمة للتعاقد مع 

عيل عدنان.
ويسعى املدرب “حكمت كرمان” 

لبيع املدافع عيل عدنان بسبب 
عدم تناس�ب ه�ذا الالعب مع 

النهج ال�ذي يتبعه، خاصة وانه 
يرف�ض رغبة امل�درب يف ارشاكه 
كمدافع يسار بينما رغبة الالعب 
ان يك�ون جناح يس�اهم يف بناء 

الهجمات.

امل�ضتقبل العراقي/ متابعة

حييى علوان : العراق ستتأهل لألوملبياد برشوط احتاد جدة يستغنى عن سيف سلامن

كش�فت مص�ادر صحيف�ة أن العب 
ن�ادي اتح�اد ج�دة، العراقي س�يف 
سلمان، س�ريحل عن صفوف العميد 

بنهاية املوسم الجاري.
ال�رق  صحيف�ة  ملص�ادر  ووفق�ا 

األوس�ط السعودية فإن إدارة االتحاد 
اتفق�ت مع املدي�ر الفن�ي الروماني، 
فيكت�ور بيت�وركا، ع�ىل رحي�ل عدد 
م�ن الالعبن من قائم�ة الفريق قبل 
انط�الق املوس�م املقب�ل، م�ن بينهم 

سلمان.
إقن�اع  يف  العراق�ي  الالع�ب  وفش�ل 

بيت�وركا بمس�تواه، ليواف�ق األخري 
عىل رحيل�ه، باإلضافة إىل املهاجم 

عيىس املحياني.
يذكر أن اتح�اد جدة خرج 

خايل الوفاض هذا املوسم 
بع�د خس�ارته الدوري 

وكأس ويل العهد.

ق�ال امل�درب الربتغ�ايل جوزيه موريني�و املدير 
الفن�ي لفري�ق  تش�يليس، إنه ل�ن يخت�ار أبدا 
الرحي�ل عن الن�ادي الذي ق�اده للف�وز بلقب 
ال�دوري اإلنجليزي املمت�از لكرة الق�دم، لكنه 

يبق�ى جاه�زا رغم ذل�ك للعم�ل يف إنجلرتا مع 
فريق آخر.

وأجرى مورينيو )52 عاما( مقابلة مع برنامج 
بمحطة هيئة اإلذاعة الربيطانية )بي.بي.يس( 
ومن املنتظر بثه الس�بت وقال إنه لن يرحل عن 
تشيليس إال إذا طالبه رومان أبراموفيتش مالك 

الن�ادي بذل�ك.
وعاد مورينيو لتدريب تشيليس للمرة الثانية يف 
2013 وقال بعدما ضمن إحراز لقب الدوري هذا 
املوس�م: "بالفعل قد أعمل مع فريق آخر لكني 

أحب تشيليس وأنا بن يدي أبراموفيتش."
وأضاف: "اليوم الذي سيعتقد فيه أبراموفيتش 
أني غري مناسب لتشيليس فإني سأرحل وسأريد 

العمل ولو أمكن سيكون ذلك يف إنجلرتا".
وتاب�ع م�درب إنرتناس�يونايل اإليط�ايل وريال 
مدريد الس�ابق: "حت�ى يق�ول يل أبراموفيتش 
ذل�ك فإن�ي ال أتوق�ع الرحيل، لن تك�ون هناك 
فرص�ة بالنس�بة يل لقب�ول أي ع�رض يقدم 
مروعا ضخما ويمنحني ضعفي راتبي 

مع تشيليس".
وق�ى مورينيو الف�رتة األوىل مع 
و2007   2004 ب�ن  تش�يليس 
ورحل بعد توتر عالقته بمالك 

الن�ادي أبراموفيتش 
بورت�و  م�درب  لك�ن 

الربتغايل الس�ابق نجح يف النجاح مجددا 
مع النادي.

وس�ينال موريني�و ميدالي�ة الفوز بلقب 
ال�دوري للم�رة الثالث�ة يوم األح�د املقبل 

لكنه أكد أنه س�يحتفظ بها هذه املرة ولن 
يت�ربع بها ألحد.وبعد ف�وزه باللقب للمرة 

الثاني�ة يف 2006 بعد تغلبه عىل مانشس�رت 
يونايت�د 3-صف�ر ألقى موريني�و بميداليته 

وبس�رتته عىل الجمهور.وس�يلتقي تشيليس 
ع�ىل أرضه الي�وم األحد مع س�ندرالند يف آخر 

مباراة له باملوس�م الحايل حيث سيتم تتويجه 
باللقب للمرة األوىل منذ 2010.

أك�د يحيى علوان ، مدرب املنتخب 
األوملبي العراقي ، أن منتخب 
ب�الده بحاج�ة ماس�ة 
تجريبية  ملباري�ات 
تفع������ة  مر
املس�ت���وى 
بغ�����ض 
عن  النظر 
النتائ�ج 
ك��ي 

يتعرف املدرب عىل املس�توى الفني الحقيقي 
لالعبن.

وأض�اف عل�وان الالع�ب العراق�ي إذا أراد أن 
يتط�ور فنًيا وبدنًي�ا فعلي�ه مواجهة العبن 
أفض�ل من�ه لتعل�م الخ�ربات مش�رياً إىل أن 
حظ�وظ املنتخ�ب األوملب�ي العراق�ي ببلوغ 
نهائي�ات دورة االلع�اب االوملبي�ة املقبل�ة يف 
مدين�ة ريو دي جان�ريو الربازيلية س�تكون 

قوية جدا يف حال تم توفري انسجام متناغم.
وأوضح أن املنتخب االوملبي سيدخل معسكراً 
تدريبياً خارجياً مطلع شهر يونيو / حزيران 
املقب�ل مع خ�وض مب�اراة ودي�ة أو لقاءين 

بهدف تجربة أكرب عدد من الالعبن مؤكداً أن 
املنتخب بحاجة ماس�ة لعقلية الفوز وبالتايل 
التف�وق عىل كبار منتخب�ات القارة الصفراء 
مث�ل الياب�ان وكوري�ا الجنوبي�ة واس�رتاليا 

وإيران.
وبن : يف الواقع العراق يمتلك مكانة محرتمة 
وحضور مؤثر عىل الخارطة الكروية يف آسيا 
إال أن العبينا ما زالوا بحاجة ماسة للثقة التي 
تؤهله�م للتفوق عىل كبار الق�ارة الصفراء, 
فل�و أننا نجحن�ا بإقناع الالعبن ب�أن لديهم 
القدرات الفنية والبدنية واملهارية للتغلب عىل 

املنتخبات الكربى بالقارة فسيفعلون ذلك.

ق�ال ميت�ش كوبتش�اك املدي�ر الع�ام لفريق 
برايان�ت  كوب�ي  إن  ليك�رز  أنجلي�س  ل�وس 
أبلغه أن املوس�م املقبل س�يكون األخري له مع 
الفري�ق املنتمي ل�دوري كرة الس�لة األمريكي 

للمحرتفن.
وأبلغ كوبتشاك إذاعة سرييوس إكس: "لقد أملح 
إيل ه�ذا األمر"، لكن ليكرز لم يش�عر باالندهاش 

وقال إنه كان يتوقع ذلك منذ فرتة.
وقال جون بالك املتحدث باس�م ليكرز لرويرتز: 
"ال يوج�د جدي�د يف األمر عىل اإلطالق 
ول�م يختلف ذل�ك ع�ن تعليقات 

ميتش يف آخر عدة أشهر".
وأض�اف: "ه�ذا الع�ام األخري 
يف عقد الالع�ب، لم يظهر 
الالع�ب أي م�ؤرشات 
تؤكد أنه يريد اللعب 

بعد هذا العام".
 - برايانت  وأح�رز 
ال�ذي انضم لفريق 
كل نجوم املس�ابقة 
17 م�رة - لق�ب ال�دوري األمريكي 5 
م�رات مع ليكرز وس�يبلغ عامه 37 
قبل خوض موس�مه العرين يف 

املسابقة.
وعان�ى ليكرز هذا املوس�م وفاز 

21 مرة مقابل 61 هزيمة.

عيون توتنهام ترصد املرصي حممد صالح

ن�ر النجم املرصي محمد ص�الح صوراً له ولزمالئه يف فري�ق فيورنتينا، عىل 
موقع التواصل االجتماعي "إس�نتغرام"، وذلك خالل عش�اء جمعه مع زمالئه 
يف الفريق، جوس�يبي رويس وميكا ريتشاردز، ودفع هذا األمر صحيفة "الدييل 
ميل" اإلنجليزية للحديث عن صالح.وأثنت صحيفة الدييل ميل عىل تألق الالعب 
امل�رصي ص�الح يف صفوف "الفي�وال" يف إيطاليا، والذي أت�ى إىل الفريق بنظام 
اإلعارة من نادي تشيليس يف يناير املايض. وتابعت الصحيفة حديثها عن العب 

بازل واملقاولون العرب الس�ابق، مشريًة إىل 
تألق صالح، وتقديمه مستوى كبرياً، بألوان 
الفريق البنفسجي.وسجل صالح 9 أهداف 
يف 24 مب�اراة، ليس�تعيد بش�كل نس�بي، 
مستواه املعهود، والذي جعله يبهر جوزيه 
مورينيو، مما دفع األخري الس�تقدامه من 
بازل إىل النادي اللندني تشيليس، وأوضحت 
الصحيف�ة أن مس�توى الفرعون املرصي 
أث�ار إعجاب ن�ادي توتنهام هوتس�بريز، 
وال�ذي أقيص ع�ىل يد صالح م�ن بطولة 
الدوري األوروبي لك�رة القدم. يف املقابل 
يتش�بث نادي فيورنتينا، بالعبه املتألق، 
يف خطة س�عيه للتأه�ل إىل دوري أبطال 
أوروب�ا املوس�م املقبل، يف ظ�ل احتالله 
املقاب�ل،  حالي�اً.ويف  الخام�س  املرك�ز 
وم�ن داخل أروق�ة "الفيوال"، أش�ارت 
ريتش�اردز،  مي�كا  أن  إىل  الصحيف�ة 
ل�م يح�دد مص�ريه بع�د م�ع الن�ادي 
البنفس�جي، إذ لع�ب يف صفوف�ه 19 
مب�اراة فقط، وهو الذي ينتهي عقده 
م�ع ناديه األصيل مانشس�رت س�يتي 
هذا املوسم، يف ظل ازدياد الحديث عن 
س�عي نادي أس�تون فيال لالستفادة 

من خدمات املدافع اإلنجليزي.

امل�ضتقبل العراقي / وكاالتامل�ضتقبل العراقي / متابعة

امل�ضتقبل العراقي / وكاالت

يخ�وض اإلنجلي�زي فرانك المبارد العب مانشس�رت س�يتي 
، أخ�ر مب�اراة له يف ال�دوري اإلنجليزي الي�وم األحد ، عندما 
يواجه س�اوثهامتون يف اإلس�بوع األخري من املسابقة ، قبل 
أن يرح�ل لفريق�ه األمريك�ي نيويورك س�يتي ال�ذي أعاره 
هذا املوس�م للسيتيزنز .وإمتدح التش�ييل مانويل بيليغريني 
مدرب الس�يتي العبه يف املؤتمر الصحفي الذي س�بق مباراة 

ه�م الغ�د وقال :" الجميع راض ع�ن أداء المبارد ، ألنه من  أ
الالعب�ن بال�دوري املمتاز ، وأرى أن مس�ريته املهنية المعة وأنه 
مح�رتف بارع ، لذا أظن أن تواجده مع الفريق هذا املوس�م كان 
مدع�اة فخر لن�ا ".وع�ن رغبة العب الوس�ط جيم�س ميلنر يف 
الرحيل عن الفريق بنهاية املوسم قال بيليغريني :" جيمس عليه 
أن يتخذ قراره بش�أن مستقبله ، فالقرار يعود له وكان قد طلب 
من إدارة النادي إتخاذ قراره يف نهاية املوس�م ، وسيقوم بذلك يف 
الوقت املناس�ب .. وهناك الكثري من األمور للتفكري فيها من أجل 

املستقبل،  وسنحاول إتخاذ القرارات بأفضل وسيلة ممكنة ".

امل�ضتقبل العراقي / وكاالت

امل�ضتقبل العراقي / وكاالت

مورينيو: سأرحل عن تشيليس يف هذه احلالة فقط!

امل�ضتقبل العراقي/ متابعة

ريزا سبورت يعرض الالعب عيل عدنان للبيع!
امل�ضتقبل العراقي / متابعة

بيليغريني يمتدح المبارد

برايانت يضع حدًا ملسريته 
مع ليكرز

امل�ضتقبل العراقي / وكاالت
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امليزان

؟؟هل تعلم
هل تـعلم ان ... مقدرة الحصان والهر واألرنب عىل 
السـمع..أكرب من مقدرة االنسـان، وهي تستطيع 

تحريك آذانها اللتقاط أضعف األصوات
هـل تـعلـم ان ...العقـرب اذا أُحيط بالنار يلسـع 

نفسه،ويموت
هل تـعلم ان ... املخ البرشى يتكون من أثنى عرش 
مليـون خلية تسـيطر عـىل العضـات واألعصاب 

وأجهزة الجسم املختلفة
هـل تـعلـم ان ...أول برئ نفطية ُحفـرت يف العالم 

كانت يف والية بنسلفانيا األمريكية عام 1859
هل تـعلم ان ... أول حديقة حيوان انشئت يف العالم 

. . كانت يف باريس عام 1793م
هـل تـعلم ان ...تحتـوي طبقة األيونسـفري وهي 
الطبقة العليا يف الغاف الجوي عىل جسيمات ذرية 
مشـحونة لها أهمية بالغة يف االتصـاالت، وانتقال 

موجات الراديو
هـل تـعلـم ان ...البعوضـة . . لهـا أسـنان، وعدد 
أسنانها 47 سنة ولألرنب . . 28 سناً يف فمه،وللفيل 

32، وللجمل 34 وللكلب42.

مهنيـاً: ربما تحل مكان أحد املسـؤولني، 
اإلعجـاب واالحـرام، تقدم  وتسـتقطب 
أفكاراً براقـة وتتواصل مع املحيط املهني 
بنجاح عاطفياً: تسـري األمور مع الحبيب 
بشـكل رائع وذلك يعود بشـكل رئييس إىل 

مزاجك الرصني وطباعك املرنة

مهنيـاً: تبدأ بالتخطيط ملشـاريع مقبلة، 
فتسـري األمـور كمـا هـو متوّقـع لهـا، 

ومفاجآت ضخمة وجيدة تتلقاها
عاطفياً: تقلق بسـبب تغري الحبيب معك 
خال هذه الفـرة، وال تتجاهل نصائحه 

لك واستمع منه

مهنياً: من املحتمل ان تعاني مشاكسـات 
كمـا  العمـل  يخيبـك  قـد  ومماحـكات، 
الصداقـات، ال تجازف وال ُتبـح بأرسارك 
عاطفياً: اهتم بمشاعر الحبيب وال تسبب 
له اإلحـراج أمـام اآلخريـن ألن ذلك يرك 

لديه انطباعاً سيئاً عنك

مهنيـاً: قـد تسـتاء مـن عـدم تجـاوب 
شـخص تصبو إليه، أو ترتـاب من برودة 
يف الترصفـات أو غياب قـري أو مفتعل 
هذا الوقت عاطفيـاً: ال تعرف كيف تحدد 
طبيعـة عاقتك بالحبيب، وتحاول البحث 

عن طريقة تكون ناجحة

مهنيـاً: يبـدأ الشـهر بفينـوس يف بـرج 
الحساسـيات  بعـض  فيثـري  الرطـان 
إىل  والنعـرات ويجعلـك محتـاراً وميـاالً 
االنتفاضة والثورة عاطفياً: عليك أن تهتم 
أكثـر بـأرسار الحبيـب وال تنرشها، فهي 

تتعلق بكما وحدكما

مهنيـاً: يبدأ الشـهر بقمر يف بـرج امليزان 
فتفـرح بعاقـة جديدة وتتمتـع بأوقاتك 
وتلتقـي مـن يثـري اهتمامـك وانتباهـك 

وتكون سعيداً جداً
عاطفياً: مسـائل شخصية مربكة تشّتت 

أفكارك

مهنيـاً: تأسـف لعـدم التجـاوب من قبل 
بعـض الزماء، وقد تحول ظروف خارجة 
عن إرادتك دون لقاء بعض الجماعات التي 
تسـعى إليها عاطفياً: تحّكم يف عواطفك 
ألّنها تودي بك أحياناً إىل الهاوية، وتوقعك 

طيبة قلبك يف املشاكل دوما

مهنياً: حاذر بعض الوصوليني املستفدين 
مـن أوضاعـك والذيـن يبتّزونـك، وكـن 
متعاونـاً وال تتذّمـر وابتعد عـن االنتقاد 
وتوجيه املامة واالنفعاالت عاطفياً: ملاذا 
ترفض ما يطلبه منـك الرشيك مع علمك 

اليقني بأنه محّق يف طلبه؟ 

مهنياً: أدعوك اىل الهدوء ألن الحظ يعطيك 
فرصة جديدة يف مجال عملك، كما يعطيك 

منحة أو مكافأة
عاطفياً: عليك أن تستثمر عاقاتك الجّيدة 
بالرشيـك لتعزيز موقعـك يف قلبه وازدياد 

ثقته بك

مهنياً: تشـعر باالنسجام مع نفسك ومع 
املحيط، وتبدو متحّمسـًا لـكل ما يروقك 
ويروق كل إنسـان مختلـف أو متمّيز عن 
اآلخرينعاطفياً: بعض املشـاحنات بسبب 
طباعك املتقلّبة وتسارع اىل اّتهام الحبيب 

زوراً وتندم الحقاً عىل تّرعك

مهنياً: سـارع إىل اسـتغال الفرص التي 
تتوافر، أرى إيجابيات باتجاهك، وعروضاً 

جيدة وآفاقاً الفتة
عاطفياً: النقاشـات هذا اليـوم قد تحمل 
أزمـة أو تدهـوراً يف العاقة وال سـّيما إذا 

كانت هذه االخرية متأرجحة أو جديدة 

يف  بالرغبـة  أو  بالكآبـة  تشـعر  مهنيـاً: 
االستسـام، أنصحك بطرد األفكار السود 
وعـدم التقصـري يف أدائـك مهمـا كانـت 
نفسـيتك ُمتعبـة عاطفيـاً: ال خـوف عىل 
عواطفـك وآمالـك مـن الخيبـة فالوضع 

مستقر نسبياً ويميل اىل الوضوح

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

بدون تعليق

طبق اليوم

افـقـي

عـامـوي

1 – ممثلـة أمريكية – 2 – دولة 
ل  أوروبيـة – ملكـه – 3 – تمهُّ
– يبعثـه – 4 – مقياس حراري 
غربـي – علم مؤنث – 5 – وفاة 
– من املهن اإلنسـانية – 6 – يف 

البيضة – واليـة أمريكية – 7 – 
الكمي – عكسـها أداة نصب – 
8 – مركبـة فضائية أمريكية – 
مدينة فرنسية – 9 – حر شديد 

– عاصمة أوروبية .

1 – شاعر وأديب وفنان لبناني 
راحـل – جدهـا يف وثائق – 2 – 
يعاتب – أسـتجيب – 3 – كاتب 
وروائـي عربيـي – 4 – حـرف 
جر – عملة أسـيوية – عائلة – 
5 – عكسـها كلمتـان : مرفأ يف 

شمال غرب الربتغال + كوري » 
مبعثـرة » – 6 – لظـى – إنزال 
األعـام – 7 – مادة قاتلة – أداة 
نصب – 8 – نهـر لبناني – 9 – 
متشابهان – بطولة وشجاعة .

سـودوكـو

املقادير:
4 قطع سمك من اي نوع 

2 بصل وسط مفروم 
2 فص ثوم مفروم 

1 فلـف رومـي اخـر ) بـارد ( مقطـع 
صغري 

2 طماطم مبشور 
2 ملعقه صغريه معجون طماطم 

ملعقه صغريه ملح
ملعقه صغريه فلفل اسود

ملعقه صغريه كمون
ملعقه صغريه كاري

ملعقه صغريه كزبرة ناشفه 
4 ملعقه كبريه تمر هندي

طريقة تحضري مطفي السمك
1. يغسـل السـمك جيـداً ويتبـل بامللـح، 
كمـون، الليمـون والثوم ثـم يقىل يف زيت 

غزير ويرك عىل جنب.
2. يحمـر البصل ثم يضـاف عليه الفلفل 
البارد، الثوم والطماطم املبشـور ويقلب، 
تضـاف جميـع التوابـل ويقلـب جيدا ثم 
يوضع املعجون ويقلب وأخريا الصبار اي 

تمر هندي ويقلب.
3. توضع قطع السمك عىل الخليط ويرك 
حتـى يغيل ثم يرفع عىل نـار هادئه حتى 

يتسبك.

مطفي السمك

فوائد الّزنجبيل العاّمةمعلومات  عامة
عـاج اضطرابات املعدة؛ حيـث إّنه يخّفف من 

تقلّصاتها.
حماية مسـتخدمه من الغثيان خصوصاً أثناء 

الّسفر، ويف أّول فرة من الحمل.
يعترب مفيٌد جّداً يف حاالت اإلسهال.

يعتـرب الزّنجبيل مهّماً يف املسـاعدة عىل إيقاف 
الخايـا الرطانّيـة مـن النمّو، واالنتشـار يف 

جسم اإلنسان.
يسـاعد الزّنجبيل عىل تخفيف أعراض الّصداع 

النصفي.

يستخدم يف تقوية عضات اإلنسان.
يقـوم الزّنجبيـل بتخفيف آالم فقـرات العمود 
الفقـري؛ حيث إّنـه ينعش الجسـم، ويمنحه 

الّنشاط، ويشفي الجسم املصاب بالسموم.
يعّد الزّنجبيل مفيـداً يف تخفيض درجة حرارة 

الجسم.
يعمـل عـىل توسـيع األوعيـة الدموّيـة عنـد 

اإلنسان.
يعّد عاجاً للربو

يعّد عاجاً لإلمساك

مداعبة الكالب لتخفيف التوتر
فتحت جامعة بريستول الربيطانية 
مـع  باإلشـراك  األسـبوع،  هـذا 
مؤسسـة لتعليـم الـكاب، مركزا 
للحيوانات األليفة خاصا للطاب، يف 
محاولة للتخفيف من توتر الطاب 
خال فـرة االمتحانات.وانضم إىل 
املرشوع حـوايل 500 طالب بوضع 
حيواناتهم األليفـة باملركز، والتي 
تـراوح أعمارهـا ما بني 6 أشـهر 
املرشوع  ونصف.ويسـتفيد  وسنة 

مـن البحـوث املنشـورة يف اليابان 
التي تشـري إىل أن الحيوان اللطيف 
يف  املسـاعدة  يمكنـه  واملحبـوب 
تحسني مسـتويات الركيز واألداء 
لصاحبه. أن الطلبـات الكبرية من 
يحصـل  أن  دون  حالـت  الطـاب 
احضـار  فرصـة  عـىل  الجميـع 
حيواناتهـم األليفـة إىل املركز، ألن 
املركز معد إلسـتقبال زهـاء ألفي 

طالب مع حيواناتهم ال أكثر.

لم يسـتطع العلماء تحديد ماهية 
حيوان صورته لقطات فيديو بعد 
أن تـم العثـور عليه داخـل بحرية 
يف الصني.ويظهـر الفيديـو الـذي 
نـرشه مواطن صينـي عىل موقع 
يوتيـوب مخلوقـا غريب الشـكل 
يقضـم بقوة القفـص الذي وضع 
فيـه بعـد أن تـم العثـور عليه يف 
بحرية شنتشـن يف خليـج الصني.

وقد عثر عىل الحيوان الغريب وهو 
يسـبح واصطيد خارج املياه من 

قبل عمـال إدارة الرصف الصحي. 
ويتميز بمخالبـه الطويلة وفكيه 

القويني.
وانتـرش الفيديـو بشـكل كبري يف 
االجتماعـي،  التواصـل  مواقـع 
بـ«شـبح  الصينيـون  ووصفـه 
امليـاه« وهـو مخلوق مـن الراث 
الصيني. ويرجح آخرون  الشعبي 
أنـه دب ماليـزي مصـاب بمرض 
جلـدي جعله يبـدو بهـذا املظهر 

الغريب.

وحش يف خليج الصني!

اعداد:رسى داود سلامن

توجد أمثال قديمـه يتداولها الناس ولكن 
أكثرهـم اليعلمـون من أين جـاء هذا املثل 
وما قصته الحقيقة... وانا اليوم سـأروي 

لكم إحدى القصص التي يقول مثلها
هو مثل يقال للشخص الذي يطلق الوعود 
الكثـرية ولكنه قليـل االيفاء بتلـك الوعود 
والعهود يقال ان لقمان الحكيم وشـخص 
اخر اسـمه كمون اتفقا عىل ان يصنع كل 

منهما سّما لاخر وان يسقيه لخصمه ..
واتفقـا بأن يكون كمون هو املبتدء وفعا 
صنع كمون سـّما للحكيم لقمان وسقاه 

الّسـم ولكـن لقمان الحكيم تفـادى تأثري 
السم بمسـاعدة ابنه وحكمته حيث طلب 
مـن ابنـه ان يرشح جسـمه باملرشط بعد 
ان يرشب السم لتايف نفاذ السم اىل اعظاء 
الجسد وفعا ..... وبعد فرة شفي الحكيم 
لقمـان مـن تأثري الّسـم ..وجـاء دوره يف 
ان يسـقي كمـون اقوى انواع السـم التي 
اخرعها هو بحكمته ....وفعا جاء كمون 
ليـرشب الّسـم وحسـب دوره يف الـرشب 
لكن لقمان الحكيـم طلب منه التأجيل اىل 
االسـبوع القـادم لكنه توعده بسـم قاتل 
باللحظه...ويف االسبوع القادم جاء كمون 
حسـب املوعد فطلب منـه الحكيم لقمان 

تأجيـا اخر اىل االسـبوع القـادم وتوعده 
بسم قاتل جدا وانه سيسقيه الّسم ...وبدأ 
جسم كمون يضعف واليقوى عىل املقاومة 
بسبب انتظاره ملوعد تجرعه السم وبالتايل 
املـووت االكيـد ...وهكـذا الحـال الحكيم 
لقمـان يطلـب التأجيل وكمـون تتضاءل 
قـواه ومقاومتـه وبـدأ يمـوت تدريجيـا 
بسـبب االنتظار ...ولقمـان الحكيم يردد 
)سأسـقيك ياكموون( ..... وهكذا ظهرت 
قصة هـذا املثـل. اذن من خال سـماعنا 
لقصة املثل فاملثل يدور حول ان يف االنتظار 
مووت بطـئ وان االنتظار قد يكون اشـد 

فتكا من الّسم...

اواعدك بالوعد واسكيك ياكمون

من كتاب قصص العرب

قصة مثل

من هنا وهناك

»16«

حسني الساعدي

كان لرجل غام من اكسل الناس . فأرسله 
يومـا ليشـري لـه عنبـا و تينـا ، فأبطأ 
عليـه حتى عيـل صربه ، ثم جـاء بالعنب 

دون التـني ! . فربـه الرجل و قـال له : 
ينبغي لك اذا استقضيتك حاجة ان تقيض 
حاجتني . ثم مرض الرجل ، فأمر الغام ان 

يأتيه بطبيب . 
فجـاء الغـام بالطبيب و معـه رجل آخر 

فقال لـه: من هذا الرجل فـرد الغام : اما 
رضبتني و أمرتنـي ان اقيض لك حاجة يف 

حاجتني ؟ .
فجئتـك بالطبيـب ، فإن شـفاك الله و اال 

فهذا حفار القبور ليحفر لك قربك.
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مس���احة لل���راي

“إخوان�ي.. مطلوب عمال ع�دد ٢ للحفر وتنزيل الجث�ة للقرب، لكل من 
يرغب يف التسجيل الرجاء قم بإرسال السرية الذاتية )cv( برسالة للصفحة 
أو االتص�ال عىل األرق�ام التالية )…(”. هذا ليس حوارا يف مش�هد رعب، بل 
فحوى الرسالة “الفيسبوكية” التي نرشها مؤخرا السيد حّفار القبور عىل 
صفحت�ه ذات ال�٢1 ألف متابع.تصل ملتابعيه س�اخنة وخش�نة مثل رمال 
مدينة النجف العراقية، حفنة من رسائل يومية: هذا شغيل )عمل من صنع 
يدي( “ش�نو رأيكم يا شباب؟ مرمر غامق حسب الطلب”.. يخاطب الدّفان 
الش�باب من متابعيه وهو يجانب واجهة قرب دش�ن حديثا، وكذا، “السالم 
عليكم، أنا اآلن يف املغتس�ل أنتظر جثة ش�هيد يف الطري�ق، أدعو يل بالصحة 
والعافي�ة والرزق الحالل!” يف حني، تتدىل رس�ائل العتاب من زوايا صفحته 
كم�ا تتدىل جلود الزواحف عىل حافة شاش�ة تعرض فيلم�ا لعالم الحيوان: 
“أعزائي، يف الفرتة األخرية فتحت حس�ابات كثرية باسمي يف الفيسبوك وأنا 
غري مسؤول عن اإلساءات التي فيها، أنوه إىل أن هذه هي صفحتي الرسمية، 
وال تنس�وا الدعاء يل بالصحة والعافي�ة”. وعندما يرفع العتب وتنكس راية 
الحزن، تستقر رس�الة حاملة مفادها: “الله يحفظ األخوة الدفانني، اآلن يف 
املطعم” والصورة املرفقة لثالثة من رفاق الس�الح يبتس�مون للكامريا بعد 
يوم )حفر( ش�اق. أما العروض التجارية فتأتي عىل النحو التايل: “إخواني، 
مالحظ�ة: حصلت عىل قطع م�ن أراض يف مقربة كرب�الء، وصار لدي فرع 
فيه�ا للراغبني يف الدفن هناك”، أو “هذه القبور لثالثة أش�قاء استش�هدوا 
يف يوم واحد، الس�عر بالجملة وتخفيض خاص للش�هداء”.أما حكمة اليوم 
فتقول: “بعض اإلخوة س�ألوني؛ إذا كان املي�ت طوله مرتين فما فوق فكم 
تك�ون التكلف�ة؟ الج�واب: إذا ميت طول�ه )10( أمتار أو طول�ه )1( مرت، 
فالس�عر واحد ألن الحفرة س�تكون عىل طول امليت، لكن السرياميك )الذي 
يبنى كواجهة( يبقى بنفس الحجم وال عالقة له بامليت … أدعوا يل بالصحة 
والعافية”. هل هذه مزحة ثقيلة، وهل ستكون االبتسامة ردا عضليا واحدا 
يف مث�ل هكذا موقف؟كي�ف يمكن أن يكون رزقه حالل م�ن يزرع كل هذه 
األحزان يف قلوب الناس؟ ليس تعاليا، هذا ألن مهنة حّفار القبور مثلها مثل 
أي عم�ل رشي�ف آخر، أما أرسارها التي تبعث عىل القش�عريرة يف النفوس، 
فه�ي ش�أن صاحبه�ا وتجارته املتأتي�ة من التكس�ب من امل�وت أيا كانت 
تفاصيله سواء أكانت تكفني املوتى أو قراءة القرآن الكريم عىل أرواحهم أو 
بن�اء قبورهم. لكن الطريقة التي يرّوج بها هذا الكائن الغريب ملهنة تحمل 
كل هذا الكم من الحساس�ية األخالقية والديني�ة، تدعو للحزن والريبة معا 
وقد ال تدعو إىل هذا أو ذاك، ملن جانبها وعاش تفاصيلها دّفانا ال ميتا. يعمل 
ه�ذا الدّفان العتيد يف مقربة وادي الس�الم يف مدينة النج�ف العراقية، والتي 
تع�د م�ن أكرب مقابر العالم حي�ث تحتوي عىل ما يقارب س�تة ماليني قرب. 
ليس�ت هنالك بيانات محددة عن عدد الوفيات التي ترد إىل “وادي الس�الم” 
يوميا أو شهريا، لكنها كانت وما زالت تضم رفات موتى رصاعات وحروب 
عراقية ال متناهية، ضحايا حرب الثماني س�نوات من مدنيني وعسكريني، 
ضحاي�ا االحتالل األمريكي، ضحايا رصاعات العنف الطائفية وصور أخرى 
قاتمة لم تعد تستوعبها مساحة املقربة التي تمت توسعتها غري مرّة، حتى 
تداخل�ت مع األج�زاء العمرانية للمدينة. س�أفرتض بأنها مزحة س�مجة، 

قفزت سهوا من عالم افرتايض ال أكثر. أشعر بالغثيان!

نهى الصراف

كانت الفوىض عارمة, َفَساد الَسكون وتالىش األلم مني, وأسدلت 
أجفان�ي الِس�تار, وظه�ري ملتص�ق ين�زف, بحنني يف�رتش األرض 

املُغتصبَة.
لم اعد أس�مع أص�وات دوي االنفج�ارات, بل صوت أم�ي وكأنها 
تأخذن�ي ب�ني أحضانها, تضم�د جراح�ي, وتبرشني بالن�ر املؤزر 

وتقول بصوت دافئ حنني إني معك بامليدان.
غمرتن�ي الس�عادة, وه�ي ترف�ع رأيس فتجع�ل وجه�ي بني أنني 
أحضانه�ا, وكأني طفل صغري أبحث عن الدفء والعاطفة, أحاطتني 
بذراعيها, واش�م عطرها املس�ك فتختن�ق به أنف�ايس, بعذوبة عطر 
الجن�وب, والقص�ب والربدي, أمي مس�املة كط�ري الحم�ام, ألوذ بها 

عندما ال أجد الحنني.
وقفت أمي كعادتها ش�امخة، مرفوعة ال�رأس بكربياء وعنفوان, 
كأنها جبل عايل أش�م, لم يضعفها حايل, فقال�ت: قم يا حماَة الوطن 
وجد بنفس�ك, لي�س عيباً إن أصبت و َس�اَل دُمَك, فالعيب إن يس�لب 

العراق والدَم يجري بعروقك, وَترَكَتني ونورها يشق الظالم.
َفتحَت أجفاني, وايقضتني الش�مس بأش�عتها, تالىش ذاك األمان 
والهدوء فأرتحل وتركتني أمي مصاب مرمالً بدمي يف امليدان بني أزيز 
الرص�اص ودوي اإلنفجارات, وس�ط ملتقى الجمع�ان, لم يعد الحب 
والرأفة والحنني يحيطني فحس�ب, بل أصبح املوت يطوقني ومن كل 

جانب.
رفعت رأيس لم أجُد س�وى جراحي البليغة, التي حالت بيني وبني 
مجموعتي من الحش�د الشعبي, أثر ذلك اللغم الداعيش اللعني, فكانوا 
يتصورون إني استش�هدت, عزم�وا عىل اس�تكمال واجبهم املقدس, 

ومضوا تاركيني جثة هامدة لكن شاء الباري عز وجل إنني حي.
حاول�ت أن أق�وم لكن دون ج�دوى, كون رأيس مصاب و س�اقي 
مهش�متني بالكامل واإلصابات بليغة, ومن املس�تحيل أن يس�عفني 
أح�د, ألنني قريب من ثكنات الدواعش, بني العش�ب والعليق يف مبزل 

خاٍل من املاء, لكن تذكرت أمي عندما قالت يل: جد بنفسك.
أصابني الع�زم عىل الحياة, مثلما كنت ُم�ّر عىل املوت، فأخذت 
الليل عندما أرخى سدوله, غطاًء احتمي بظالمه, زاحفاً عىل جروحي 
وآالم�ي, صوب س�اتر الحش�د, أرصخ بصم�ت, وأجر خل�ف نصفي 
املهش�م, وكأن�ه ليس من�ي، إردة االستس�الم إىل املوت ل�وال بصيص 

األمل.
يف السماء تبني الخيط األبيض, من الخيط األسود, فزادني إرصاراً 
وعزيم�ة, عىل أن انتر بوصويل، ال�ذي بات قريباً, وما هي إال دقائق 
إن اس�تمر بالزحف, قبل رشوق الش�مس, فينكشف أمري, لكن كنت 

عنيداً, فأصبحت جروحي تنزف من جديد, من رسعة حركاتي.
قاربت الوصول للس�اتر, هي إال أمتار قليل�ة, لكن أنهكني التعب 
وشدة األلم, فرخت بصوتي الذي كاد ال ُيسمع, وعرفت عن نفيس, 

وعرفة من يكلمني فأنقذوني.
ساد الفرح وَعَمت الفوىض من املقاتلني الشجعان, فرحا وابتهاجا 

بقدومي, منتراً عىل الدواعش وغدا يل معهم لقاء.

حفار القبور
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