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»فيثاغورس«

احلكمة

 التي يتم تعلمها بعمق
ً  ال تنسى أبدا

قادة »داعش« يتقاتلون عىل »املال«.. وعنارصه يتحصنون بخندق حول املوصل
التقدم في صالح الدين يقلق اإلرهاب في أم الربيعين

     المستقبل العراقي / فرح حمادي

»داع�ش«  تنظي�م  عناص�ر  يراق�ب 
بالموص�ل التط�ورات العس�كرية بقل�ق 
كبير الس�يما بعد التقدم الميداني للحشد 

الش�عبي والقوات األمنية في محافظتي 
ص�اح الدين واالنبار, مم�ا جعله يتحرك 
لحف�ر خندق حول محافظ�ة نينوى لصد 

أي هجوم مرتقب.
وفيما يفكر التنظيم المتطّرف بحلول 

العس�كري,  التق�دم  إليق�اف  عس�كرية 
يحتدم الصراع بين قياداته حول »الغنائم 
واألم�وال« انته�ى بتصفي�ة م�ا يس�مى 
ب�«مسؤول بيت المال« بالموصل, وسط 

انباء  مقتل والي »داعش« في المدينة.

وق�ال القي�ادي في الحش�د الش�عبي 
زهي�ر األعرج�ي إن »عصاب�ات داع�ش 
اإلرهابية ب�دأت بحفر خنادق في مناطق 
الشورى وحمام العليل والجزيرة وبيجي 
وتكري�ت، بي�ن مدين�ة الموص�ل مرك�ز 

محافظة نينوى ومحافظة صاح الدين«. 
وأض�اف االعرج�ي أن »ارهابي�ي داعش 
على علم بأن س�اعة الصف���ر س�تكون 
قريبة من قب�ل القوات األمنية والحش�د 
الش�عبي لتحرير محافظ������ة نينوى 

بالكام�ل«، الفتا إل�ى أن »الدواعش بدأوا 
بحفر خنادق ف�ي المناطق المحاذية بين 

نينوى وصاح الدين«.

                       التفاصيل ص3

زيباري يحضر اجتماعًا في القاهرة يتناقض مع الموقف الرسمي

     المستقبل العراقي / خاص

تحفظت مصادر نيابية, أمس األربعاء, على مش�اركة رئيس أركان الجيش 
بابكر زيباري في اجتماعات »القوة العربية المشتركة« التي عقدت في القاهرة 
مؤخراً, كون ذلك يتناقض مع موقف العراق الرسمي في القمة العربية األخيرة 

الرافض لتشكيل هذه القوة.
وت�رى المص�ادر, بان حض�ور العراق له�ذه االجتماعات قد يك�ون بمثابة 
»الض�وء األخضر« لتلك القوة في التدخل عس�كرياً في ش�ؤون البلدان العربية 

ومنها العراق.
وقال�ت المص�ادر ل�«المس�تقبل العراق�ي«, أن »العراق تحف�ظ في مؤتمر 
القمة العربية السابق على دور هذه القوة في قتل األبرياء  باليمن ضمن عملية 
)عاصفة الحزم(«, معتبرة المشاركة في هذا المؤتمر بأنها »بمثابة القبول من 

قبل العراق«.
وأردفت المص�ادر أن »رئيس أركان الجيش العراق�ي مطالب ببيان موقفه 
عب�ر وزير الدفاع ال�ذي كان األولى به تركيز جهود وزارته على محاربة داعش 
وليس االيفادات وهو متهم باتخاذ قرارات عس�كرية أدت لسقوط الرمادي بيد 

داعش مؤخرا«.
ورجحت المصادر, دخول »)القوة العربية المشتركة( في حروب مستقبلية 
ف�ي المنطق�ة العربية م�ع الدول التي ال تتوافق سياس�اتها مع سياس�ة أمراء 
الخليج�ي وقد يك�ون العراق منها«، الفتة إلى أنه »لي�س غريباً على الدول التي 
تمول وتدعم داعش في العراق مثل قطر والسعودية واإلمارات, أن تقوم بعمل 

عسكري جوي لمساندة التنظيم اإلرهابي«.
يذكر أن تنظيم )داعش( يسيطر على أهم وأبرز مدن األنبار منذ عام تقريباً 
على األحداث والمعارك والمواجهات بين القوات األمنية والعشائرية ومن أبرز 
المناط�ق التي هي تحت س�يطرة التنظيم هي الفلوج�ة والقائم الحدودية بين 
العراق وس�وريا وهيت وراوة ون�واح أخرى منها كرمة الفلوج�ة القريبة من 

حدود العاصمة بغداد.

احتالل العراق.. عربيا
هل وافقت احلكومة عىل دخول قوة عربية اىل أراضيها؟

داعـشـيـات الفلـوجـة 
وبسالة مصطفى

داعــش يـعـدم أربـعـة
من قيادييه لفشلهم يف اقتحام 

قضـاء حـديـثــة
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»هآرتس« تكشـف عـن »تفامهـات« بيـن »إرسائيـل« ومسلحيـن يف سوريـا

من�ذ أكثر من ثاثة أش�هر والكهرب�اء الوطني�ة فارقت أهالي 
مناط�ق الكرادة كاف�ة )الداخل والخ�ارج( والمس�بح والجادرية 
وح�ي بابل وغيره�ا. الكهرب�اء الوطنية تدخل ضيف�اً ثقياً على 
المواطنين في هذه المناطق بس�بب ضعف التيار الكهربائي وقلة 
س�اعات التجهيز التي وصلت إلى مس�توى ساعة تجهيز مقابل 6 

ساعات أو أكثر قطع.
مواطنون عزوا أس�باب هذا القطع الدائم للكهرباء عن مناطق 
الك����رادة ألس�باب سياسية، كون اغلب المتصدين لعمل وزارة 
الكهرباء سياس�ياً هم من س�كنة هذه المن���اطق التي ال تصلها 
ف�رق الصيانة إال مق����ابل مبالغ مادية وانتظار يصل إلى أربعة 

أيام أو أكثر.

الكرادة بال وطنية !!
مغضوب عليها كهربائيًا

أمري سعودي ينتقد استحواذ حممد بن سلامن عىل »آرامكو«عراك محايات اجلعفري وأمن مطار الكويت: ال يشء يذكر! ص4ص3
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البرصة: اكتشاف رفات 
400 شهـيـدًا مـن ضحـايـا 

ص2االنتفاضة الشعبانية
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ص2 سـوريـا تـبـحـث عـن »خـنـدق واحـد« مـع الـعـراق لـقــتــال »داعـش«

»زيـن« شـريـك اسـتـراتيجـي فـي مـبـادرة
»رؤيــة جديـدة للتـوظيـف العـربـي«

ص3»لبيك ياحسني« يف يومها الثاين: اإلرهابيون يفضلون اهلرب عىل القتال

ص4جنـرال »داعـش« فـي القطيـف

وزير النقل يتربع بكامل
راتبه لعائلة اجلندي الذي اعدمه 

ص2»داعش« بالفلوجة

غاريث بيـل في قائمة ويلز 
لمواجهة بلجيكا

غادة عادل : أتقمص شخصية 
رجل في »العهد«
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داعشيات الفلوجة وبسالة مصطفى
       التحليل السياسي /غانم عريبي

انتص�ارات  نحم�ي  حت�ى   
القوات االمنية وس�رايا الحش�د 
الش�عبي ونس�دد رمي�ة اخوتنا 
ف�ي المقاوم�ة وه�م يواجهون 
ان  ب�د  ال  داع�ش،  تم�دد  خط�ر 
نش�تغل سياس�ة وفق السياقات 
الت�ي تس�ند وتحم�ي  الوطني�ة 
وتغلب المصال�ح الوطنية العليا 
عل�ى كل المصال�ح وعلى بدالت 
وعمائم كل القادة، فليس اشرف 
م�ن بدل�ة الوط�ن االنيق�ة، وال 
اق�دس م�ن عمام�ة االضرح�ة 
المقدسة الس�بعة واالف االنبياء 
والمرس�لين والمصلحي�ن الذين 
يتوس�دون ت�راب الع�راق وعمر 

الوطن من اعمارهم.
ش�هيد  ودعن�ا  باألم�س 
الوط�ن ال�ذي علّق على الجس�ر 
الباس�ل مصطفى  الفلوج�ة  في 
العذاري كما وضع االمام الكاظم 
»ع« على الجس�ر ببغ�داد وقالوا 
هذا »امام الرافض�ة« وكأن جثة 
االم�ام وجث�ة الع�ذاري واح�دة 
وكأن التاريخ يس�تعيد المش�هد 
من جدي�د واالموي�ون يصلبون 
المش�انق  اع�واد  عل�ى  الن�اس 
وداخل خراسانات القصور وعلى 
ج�ذوع النخل وك�ذا تفعل داعش 

وزم�ر »السرس�رية« من 
ابن�اء كزبالنكا وخريجي 
الت���طرف  م����دارس 

والتكفير.
م�ا لف�ت انتباه�ي ان 
بعض النسوة في الفلوجة 
ك�ن يطلق�ن »الهاله�ل« 
فيما كان الباسل العذاري 
وه�و  بقي�ده  مصف�داً 
جريح ويساق الى الجسر 
حي�ث اعدم.. واود هنا أن 

أسأل:
هل الفلوجيات اللواتي 
الش�ارع  إل�ى  خرج�ن 
ويزغردن  يهتف�ن  وه�ن 
مقتنعات  ك�ن  ويهلهل�ن 
به�ذا التصرف والس�لوك 
أم  الال إنس�اني المش�ين 
أنه�ن خرجن على خلفية 
»واج�ب وتكلي�ف دين�ي 

وشرعي داعشي؟«.
الع�ذاري على  ل�وكان 

جس�ر بزيبز، فهل كان سيتخلى 
اإلنس�اني والوطني  ع�ن دوره 
آالف  وتخلي�ص  انق�اذ  ف�ي 
العالقين من النازحين إلى المدن 
االخرى وض�����فاف السالمة، 
ام س�يقف على الجسر ويمارس 
هوايته كما مارس غرباء داعش 

هوايتهم بشنقه؟

ه�ل ان اخوتنا ف�ي المقاومة 
وقواتن�ا  المس�لحة  والكتائ�ب 
والجي�ش  المحلي�ة  والش�رطة 
العراق�ي عاجزي�ن ع�ن عمل اي 
ش�يء يؤدي الى الفعل والسلوك 

االس�المية  للقي�م  المخال�ف 
العراقيين، وهل يردعنا  وعروبة 
اح�د من ان نمارس هذا الس�لوك 
االس�المية  والقي�م  الل�ه  غي�ر 

وشهامتنا العراقية؟.

ل�م اكن اتص�ور ان العراقيات 
ف�ي الفلوجة داعش�يات الى هذا 
الحد!. ل�ن اق�ول كل الفلوجيات 
داعشيات، لكن ما رأيته من فعل 
وس�لوك ال ينتمي أب�داً ألصالتنا 

لس�لوكنا  وال  العراقي�ة 
وس�يأتي  أبداً،  المتم�دن 
الي�وم ال�ذي نجل�س فيه 
سوية ونتعاتب ونرى من 
الذي اخط�أ وقدم التراب 
للغرب�اء ومن ال�ذي قاتل 
من اجل عروبة واس�الم 

الوطن.
ان مث�ل هذا الس�لوك 
أن  الق�ول  إل�ى  يدف�ع 
المس�الة لم تعد مس�ألة 
حرب ض�د داعش قدر ما 
هي رس�الة لنا جميعا ان 
ه�ذا التنظيم ب�دأ يخرب 
الش�خص���ية العراقي�ة 
م�ن الداخ�ل ويس�تهدف 
ش�هام����تها واصالتها 
بالصمي�م وه�و مايحتم 
بالسياس�ة  العمل  علين�ا 
وادارة الدولة والشغل في 
البرلمان بما يستعيد فعل 
الدول�ة ومجل�س النواب 
بم�ا يحق�ق المصال�ح الوطني�ة 
ويس�تعيد ش�خصية الوطن من 

اختطاف الجماعات المسلحة.
عل�ى هذا االس�اس يج�ب ان 
نترفع عن الش�تائم والمالسنات 
الكالمية والضرب واالستهدافات 
الش�خصية ونقص�ر م�ن عم�ر 
الخالف ونع�ود ال�ى ماكنا عليه 

في زم�ن النض�ال الوطني اخوة 
بندقي�ة وهم وطن�ي وليس كما 
نش�هد في اكثر من منبر ومكان 
يع�رف  وال  وموق�ع  ومس�احة 
االخوة المتقاتلون والمتنازعون 
ان الع�دو يترب�ص بن�ا الدوائ�ر 
وانهم تحول�وا الى عبأ كبير على 
االغلبي�ة وعلى الحال�ة الوطنية 
كلهم دون تمييز بين كتلة واخرى 

وبين حزب واخر!.
ان الق�وات الش�عبية وفتوى 
والدم�اء  السيس�تاني  االم�ام 
العزي�زة الت�ي ت�راق كل يوم في 
والكرم�ة  والفلوج�ة  االنب�ار 
اليمك�ن معادلته�ا اال بالوح�دة 
الفكري�ة  والقابلي�ة  والتماس�ك 
والسياس�ية واالخالقية والروح 
الوطني�ة العالي�ة والحرص على 
الوطني�ة  والمكتس�بات  االم�ة 
كبي�رة  تجرب�ة  وج�ود  وقيم�ة 
وديموقراطية عظيمة في بالدنا 
ولكن ال نش�عر بها وال نتحسس 

قيمتها العليا.
ان حماي�ة ال�دم العزي�ز م�ن 
اله�در كحماي�ة الم�ال العام من 
االنهي�ار ف�ي جيوب الفاس�دين 
بي�ن  الت�����وفي�ق  واليمك�ن 
الفس�اد وبي�ن حماية مكاس�ب 
التجربة اال باالصرار على تجاوز 

المشكلة.

حماية الدم من الهدر كحماية المال العام من السرقة في جيوب الفاسدين

      بغداد / المستقبل العراقي

افادت مصادر من داخل مدينة 
الموص�ل، بمقت�ل وال�ي داع�ش 
بضرب�ة جوية لطي�ران التحالف 
الدول�ي. وتحدث�ت المص�ادر أن 
»ابراهي�م يونس حس�ين عباوي 
الحمدان�ي وال�ي الموص�ل ف�ي 
تنظيم داعش قتل قبل ظهر اليوم 
بغارة جوي�ة لطائ�رات التحالف 
اس�تهدفت عجلته مابين منطقة 
غ�رب  الش�ام  وبواب�ة  ب�ادوش 
الموص�ل. وذك�رت ان ان وال�ي 
الموصل كان بعجلته الش�خصية 
نوع مارسيدس لون ذهبي وكان 
قادما م�ن تلعفر باتج�اه مدينة 

الموصل.

      بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف نائ�ب ع�ن التحال�ف 
الن�واب  بمجل�س  الكردس�تاني 
العراق�ي، أمس االربع�اء، عن ان 
نح�و 3 االف عنص�ر م�ن ق�وات 
الفصائل  ومقاتل�ي  الپيش�مرگة 
الكردي�ة االخ�رى قتل�وا خ�الل 
المواجهات م�ع تنظيم »داعش« 
االرهاب�ي بينه�م اكثر م�ن 700 
ضاب�ط وقائ�د عس�كري. وكتب 
النائب محمد عثمان على صفحته 
في موق�ع التواص�ل االجتماعي 
التضحي�ات  ان  ب�وك(،  )في�س 
الپيش�مرگة  التي قدمته�ا قوات 
ومقاتلي وحدات حماية الش�عب 
ووحدات حماية المرأة التابعتين 
الكردس�تاني  العم�ال  لح�زب 
ف�ي الح�رب الت�ي تخوضها ضد 
تنظيم »داع�ش« االرهابي بلغت 
2822قتيال، مش�يرا الى ان حزب 
االتحاد الوطني الكردستاني قدم 
اكب�ر عدد م�ن الضحايا في هذه 
الحرب. واوض�ح ان من مجموع 
الضحاي�ا ق�دم االتح�اد الوطني 
1681 قتيال، قتل 80 منهم بسبب 
التفجيرات فيما قتل 1601 منهم 
ف�ي المواض�ع القتالية، مش�يرا 
ال�ى ان م�ن بي�ن الضحاي�ا 711 
ضابط�ا وقائ�دا ميداني�ا. ولفت 
ال�ى ان وح�دات حماية الش�عب 
وحماي�ة المرأة قدمت 900 قتيال 
بما فيهم من قتل�وا في المناطق 
الكردية داخل االراضي السورية، 
فيم�ا ق�دم الح�زب الديمقراطي 
الكردس�تاني 211 قتي�ال منه�م 
195 بس�بب التفجيرات و16 في 
المواجهات ومن بينهم 5 ضباط. 
واوض�ح ان الح�زب االش�تراكي 
الديمقراطي الكردستاني قدم 12 
قتيال، فيم�ا قدمت حركة التغيير 
6 قتلى، وقدمت االحزاب الكردية 

االيرانية بمجموعها 11 قتيال.

مقتل »وايل املوصل« 
بــضـربـة جــويــة

 للتحالف 

البيشمركة تصدر
 احصائية بعدد شهداء املعارك 

ضد »داعش«

      بغداد / المستقبل العراقي

باق�ر  النق�ل  وزي�ر  تب�رع 
الزبي�دي، أمس األربع�اء، بكامل 
راتبه لعائلة الجندي الذي أعدمه 
»داع�ش« ف�ي الفلوج�ة، معزيا 

باستشهاده.
وقالت الوزارة في بيان تلقت 
»المستقبل العراقي« نسخة منه، 
إن »وزي�ر النق�ل باق�ر الزبيدي 
قدم كام�ل راتبه لعائلة الش�هيد 

مصطفى العذاري«.
وأضاف�ت أن »الزبي�دي عزى 
الع�ذاري خ�الل  باستش�ه���اد 
زيارته لمنزل الش�هيد في مدينة 

الصدر، اليوم«.

وكان القي�ادي ف�ي ائت�الف 
دولة القانون موفق الربيعي دعا، 
اليوم األربع�اء )27 أيار 2015(، 
القائ�د الع�ام للقوات المس�لحة 
حيدر العبادي إلى إرسال »فريق 
إنق�اذ قتالي« الس�تعادة جثمان 
قتل�ه  ال�ذي  الش�هيد  الجن�دي 
عناص�ر تنظي�م »داع�ش« ف�ي 
قضاء الفلوجة التابعة لمحافظة 

األنبار.
يذكر أن تنظيم »داعش« تبنى 
إعدام الجندي العراقي مصطفى 
الع�ذاري بعد أس�ره ف�ي مدينة 
الفلوج�ة، األمر ال�ذي أثار ردود 
فع�ل ش�عبية ورس�مية غاضبة 

حيال هذه الجريمة.

وزير النقل يتربع بكامل راتبه لعائلة اجلندي 
الذي اعدمه »داعش« بالفلوجة

داعش يعدم أربعة من قيادييه لفشلهم يف اقتحام قضاء حديثة

رسايا عاشوراء: سنرد عىل غدر »الدواعش« بالشهيد مصطفى 

البرصة: اكتشاف رفات 400 شهيدا من ضحايا االنتفاضة الشعبانية

النجيفي يستنجد بالسفري االمريكي: جيب تسليح العشائر السنية وتطمينها!

      بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت وزارة حق�وق اإلنس�ان، 
عل�ى  العث�ور  ع�ن  األربع�اء،  أم�س 
جثامي�ن 400 من ضحاي�ا االنتفاضة 
الشعبانية، ش�رقي البصرة،)590 كم 
جنوب العاصمة بغداد(، مبينة أن نحو 
200 مقبرة جماعية لم تفتح بعد، في 
حين رأى مجلس محافظة البصرة أن 

ضحاي�ا المقابر الجماعية و«جريمة« 
س�بايكر لم ينصفوا بعد نتيجة غياب 

التشريعات التي تمنحهم حقوقهم.
وقال مدير مكتب حقوق اإلنس�ان 
مه�دي  الجنوبي�ة،  المنطق�ة  ف�ي 
التميمي، إن »الجه�ات المعنية عثرت 
على 400 جثة تع�ود لمواطنين قتلوا 
في انتفاضة ع�ام 1991 زمن النظام 
السابق، في منطقة الكباسي، شرقي 

المقاب�ر  ضم�ن  ستس�جل  البص�رة، 
متوقع�ا  بالمحافظ�ة«،  الجماعي�ة 
»العث�ور على قراب�ة 300 جثة أخرى 

في المنطقة نفسها«.
وأض�اف التميم�ي، أن »نحو مئتي 
مقبرة جماعية لم تفتح بعد في أنحاء 
الع�راق، بانتظ�ار إكم�ال اإلج�راءات 
القانوني�ة واإلدارية«، ع�اداً أن »ملف 
المقابر الجماعية لن ينتهي إال بإعادة 

رف�ات الضحاي�ا وتس�ليمها لذويهم، 
ومنحهم استحقاقاتهم«.

م�ن جانب�ه ق�ال رئي�س اللجن�ة 
محافظ�ة  مجل�س  ف�ي  القانوني�ة 
البص�رة، أحم�د عب�د الحس�ين، ف�ي 
حديث إلى )المدى برس(، إن »ضحايا 
المقاب�ر الجماعي�ة وش�هداء جريمة 
س�بايكر لم ينصفوا بعد نتيجة غياب 
التش�ريعات التي تمنحهم حقوقهم«، 

معتب�راً أن »اآللة التي ذبحت ش�هداء 
المقاب�ر الجماعي�ة ه�ي ذاته�ا اليوم 
الت�ي  القواني�ن  تش�ريعات  تعط�ل 

تنصفهم«.
وأكد عبد الحسين، أن »المحافظات 
تنص�ف  محلي�ة  قواني�ن  ستش�رع 
أولئك الضحايا بع�د انتقال صالحيات 
المرك�ز إليها في آب المقبل، بعد عجز 

الحكومة االتحادية عن ذلك«.

اإلنس�ان  حق�وق  وزارة  وع�دت 
العراقي�ة، ف�ي أي�ار من الع�ام 2014 
المنص�رم، أن ع�دم تش�ريع قان�ون 
بشأن المقابر الجماعية وحزب البعث 
يح�ول دون الحص�ول عل�ى اعت�راف 
دولي كامل بكون تلك »الجريمة إبادة 
جماعية«، في حي�ن أكدت بعثة األمم 
المتح�دة في العراق أن مل�ف المقابر 

من »أولويات« عملها.

      بغداد / المستقبل العراقي

اكد نائب رئيس الجمهورية اس�امة 
النجيفي، أمس االربع�اء، على ضرورة 
العش�ائر  وأبن�اء  المتطوعي�ن  دع�م 
دور  واس�ناد  وتس�ليحهم  الس�نية 
مه�م لهم ف�ي المواجهة م�ع »داعش« 
وتطمينه�م باالج�راءات التي تتخذ بعد 
مرحلة داعش. وج�اء في بيان للمكتب 

االعالم�ي لنائ�ب رئي�س الجمهوري�ة،  
تلقت »المستقبل العراقي« نسخة منه، 
ان النجيف�ي اس�تقبل س�فير الواليات 
المتحدة األميركية في العراق ستيوارت 
جونز، مش�يرا الى انه تمت خالل اللقاء 
مناقش�ة تفصيلي�ة للوضع السياس�ي 
واألمني وتطورات المواجهة مع تنظيم 
داع�ش اإلرهابي، وأوض�اع النازحين، 
والحل�ول المقترحة لتحقي�ق انجازات 

على الصعيدين السياس�ي والعسكري.
واوضح البيان ان النجيفي عرض رؤية 
متكامل�ة ألهمية الرب�ط العضوي بين 
المسار السياس�ي والمسار العسكري، 
مؤك�دا أن التع�اون والتكات�ف الداخلي 
أس�اس ف�ي قه�ر الع�دوان الخارجي. 
وأش�ار النجيف�ي إل�ى أن المطلوب في 
ه�ذه المرحل�ة ايصال رس�الة ايجابية 
للمواطنين ف�ي المحافظات والمناطق 

الت�ي تس�يطر عليه�ا تنظي�م »داعش« 
االرهاب�ي، الفت�ا ال�ى ان ق�وام ه�ذه 
وأبن�اء  المتطوعي�ن  دع�م  الرس�الة 
دور  واس�ناد  وتس�ليحهم  العش�ائر 
مهم له�م في المواجهة م�ع »داعش«، 
وتطمينه�م باالج�راءات التي تتخذ بعد 
مرحل�ة داع�ش. وش�دد النجيفي على 
أهمي�ة ع�ودة النازحين إل�ى مناطقهم 
الت�ي تم تحريرها »ألن في ذلك رس�الة 

مهم�ة ألهلن�ا األس�رى عن�د داعش«، 
مؤكدا أن مس�اهمة أبناء المناطق التي 
احتلتها داعش في المعركة شرط لدحر 
اإلره�اب، وضم�ان لع�دم عودته تحت 
أي مسمى. وطالب النجيفي بدعم أكبر 
م�ن قبل الوالي�ات المتح�دة األميركية 
س�واء على الصعيد العسكري في تلبية 
احتياج�ات المعركة للمتطوعين وأبناء 
العش�ائر، وفي تقديم الدعم واالس�ناد 

أوضاع�ا  يعيش�ون  الذي�ن  للنازحي�ن 
كارثية، الفتا الى ان من المهم أن تقوم 
أمي�ركا ب�دور عالم�ي في ه�ذا االطار. 
الس�فير  ان  النجيف�ي  بي�ان  واوض�ح 
االمريك�ي س�تيوارت جون�ز ق�دم من 
جانبه رؤية الواليات المتحدة األميركية 
للوضع السياس�ي والعس�كري، مؤكدا 
أن ب�الده ملتزمة بدع�م العراق والعمل 

من أجل القضاء على »داعش«. 

سوريا تبحث عن »خندق واحد« مع العراق لقتال »داعش«
      بغداد / المستقبل العراقي

قال ولي�د المعلم وزي�ر الخارجية الس�وري إن 
دمشق تريد تنسيقا أكبر مع بغداد لمحاربة عناصر 
داع�ش الذين س�يطروا عل�ى مس�احات كبيرة من 

األراضي في البلدين.
وج�اء تصري�ح المعل�م بعد أي�ام من س�يطرة 
داعش على معبر حدودي واجتياحها مدينة بوسط 

سوريا.
وس�يطر تنظي�م »داعش« على معب�ر التنف مع 
العراق األس�بوع الماضي وسيطر على مدينة تدمر 
األثري�ة. وق�ال المعلم إن البلدي�ن أدركا ضرورة أن 
يقات�ال معا. وأك�د في مؤتمر صحفي مش�ترك في 
دمش�ق مع نظيره األرميني إدوارد نالبانديان الذي 
التقى بالرئيس الس�وري بشار األسد إن التنسيق لم 

يصل إلى مستوى التهديد الذي يواجهه البلدان.

وتنسق بغداد مع القوات األمريكية لقتال تنظيم 
داعش الذي س�يطر على أراض من قوات الحكومة 
في ش�مال وغرب البالد. وفي سوريا تنفذ طائرات 
بقيادة الواليات المتح�دة ضربات جوية تقول إنها 
ال تنس�قها مع الجيش السوري وتركز على مناطق 

خارج سيطرة الحكومة.
إال أن س�وريا تقول إنه ج�رى ابالغها بهجمات 
قب�ل وق�ت م�ن تنفيذه�ا وانتق�دت الغ�ارات التي 
تقوده�ا الوالي�ات المتح�دة قائلة إنها غي�ر فعالة 

ولكنها لم تعارضها.
وق�ال المعلم أيضا إن دعم س�وريا من حليفيها 
الرئيس�يين روس�يا وإيران ما زال قوي�ا وانهما لن 

يتراجعا عن مساعدة سوريا كي تظل ثابتة.
ونالب������اندي�ان ثالث وزي�ر خارجية أجنبي 
يزور دمش�ق ه�ذا الع�ام بع�د وزي�����ري إيران 

وروسيا البيضاء.

      بغداد / المستقبل العراقي

مقاتل�ي  مس�ؤول  كش�ف 
عشيرة الجغايفة بقضاء حديثة 
غرب�ي الرمادي، أمس االربعاء، 
ع�ن ان أمير تنظي�م داعش في 
للمحافظ�ة  الغرب�ي  القاط�ع 
اعدم اربعة من قياديي التنظيم 

بينهم ش�خص يحمل الجنسية 
العراقية لفش�لهم ف�ي اقتحام 

قضاء حديثة االثنين الماضي.
وقال الشيخ خضر الجغيفي 
إن�ه »من خ�الل التنص�ت على 
اتصاالت داع�ش االرهابي فان 
امير تنظيم داعش في المنطقة 
الغربية اعدم اربعة من قياديي 

عراق�ي  بينه�م  م�ن  التنظي�م 
الزاوية  الجنس�ية في منطق�ة 
بسبب فشلهم في اقتحام قضاء 

حديثة«.
واضاف الجغيفي أن »قوات 
الش�عبي  والحش�د  العش�ائر 
احبط�وا  العراق�ي  والجي�ش 
الماضي�ة  االي�ام  م�دى  عل�ى 

سلسلة هجمات متواصلة على 
قض�اء حديثة وكب�دوا عناصر 
داعش خس�ائر كبيرة االضافة 
اس�لحة  عل�ى  االس�تيالء  ال�ى 
وعج�الت«. وتص�دت الق�وات 
الماض�ي  االثني�ن  العراقي�ة 
لهجوم شنه تنظيم داعش على 
مدينة حديثة بغرب االنبار وفق 

العراقي�ة،  بالش�رطة  مص�ادر 
وادى الهج�وم ال�ى مقتل نحو 
عج�الت  وتدمي�ر  مس�لحا   23
الم�دن  م�ن  مفخخة.وحديث�ة 
ت�زال تح�ت س�يطرة  ال  الت�ي 
الحكومة العراقية رغم سيطرة 
محيطه�ا  عل�ى  المتطرفي�ن 

بالكامل.

      بغداد / المستقبل العراقي

أف�اد قائ�د س�رايا عاش�وراء، أم�س 
األربع�اء، ان الدواع�ش والحواضن كانت 

لهم قصة غدر وخيانة مع بطولة وبسالة 
الش�هيد مصطفى الع�ذاري الذي لبى نداء 
الوطن واس�رع الى الفلوجة مفتديا أهلها 
وترابها.وقال امر سرايا عاشوراء التابعة 

للمجلس األعلى اإلس�المي العراقي كاظم 
الجاب�ري ف�ي بي�ان تلق�ت »المس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، أنه »قسماً لن يهدأ 
لن�ا بال حتى نأخ�ذ بثأرك ي�ا ذبيح وحدة 

الوط�ن، س�نأخذ بث�أرك م�ن الدواع�ش 
المجرمين«.وأوض�ح ان »العذاري نموذج 
الفداء والتضحية التي تحركت من حواضن 

العقيدة الوطنية الهلنا في الجنوب«.



صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي

www.almustakbalpaper.netIssue No  ( 976 )  MAY 28 Thu  2015    العدد ) 976 ( 28 آيار  2015          السنة اخلامسة         معتمدة في نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (الخميس

          بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة العمل والشؤون االجتماعية، أمس االربعاء ، تحقيق زيادة في الحد االدنى الجور العمال غير الماهرين بواقع 
250 أل�ف دين�ار في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني . وقالت الوزارة في بيان تلقت »المس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
ان »لجن�ة تحدي�د الحد االدنى ألجور العمال التي تترأس�ها ال�وزارة قد اوصت باعتماد مبلغ 250 ال�ف دينار كحد ادنى الجور 
العمال في القطاع الخاص بدال من المبلغ السابق البالغ 120 الف دينار«، مبينة ان »مجلس الوزراء صوت على قرار اللجنة«. 
واضاف البيان ان اللجنة اس�تندت الى احكام المادة )46/البند ثانيا( من قانون العمل رقم )71( لس�نة 1987 في اعتماد الحد 
االدن�ى الج�ر العامل غير الماهر في القطاعات )الخاص والمختلط والتعاوني( بمبلغ مقداره )250.000( دينار ش�هريا بدال 
من المبلغ السابق ومقداره )120.000( دينار شهريا . واشار الى ان هناك مشروع قانون للعمل تمت قراءته قراءة ثانية وهو 
في مرحلته االخيرة بعد تعديله من قبل اللجنة المكلفة بمراجعة مش�روع القانون ، مبينا ان القانون يكفل للعامل ان يحصل 
على اجر يكفي لسد حاجاته االساسية ويمّكنه من إعالة اسرته ويتيح له الفرصة للتمتع بثمار ما يتحقق من تقدم اقتصادي 
. وأكد على ضرورة التطرق الى االتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية رقم )26( لمنظمة العمل الدولية التي شملت طرائق تحديد 

المستويات الدنيا لالجور ، مبينا انه لن يتم لغاية اآلن تحديد الحد االدنى الجر المهن المتخصصة .

250 ألف دينار احلد االدنى ألجر العامل غري املاهر 

     المستقبل العراقي / عادل الالمي

تواصل القوات األمنية والحشد 
الش�عبي زحفهما لتحرير المناطق 
»داع�ش«  تنظي�م  احتله�ا  الت�ي 
بمحافظت�ي االنبار وص�الح الدين 
ضم�ن عملية )لبيك ياحس�ين( في 

يومها الثاني.
ع�ن  الدف�اع  وزارة  وتحدث�ت 
انسحاب  »الدواعش« من محافظة 
ص�الح الدي�ن اث�ر تلقيه�م هزائم 
كبي�رة, ولم يكن الحال مختلفاً في 
االنبار الس�يما وان القوات األمنية 
والحش�د الش�عبي تقدمت من عدة 
محاور وتمكنت من السيطرة على 
العديد م�ن المناطق المغتصبة بعد 
قطع خطوط أمداد تلك العصابات.

وبعد هذه االنتصارات الكبيرة, 
كش�ف األمي�ن الع�ام لمنظمة بدر 
ه�ادي العام�ري, عن قرب حس�م 
المعرك�ة م�ع اإلره�اب, متوع�داً 
البغ�دادي,  بك�ر  أب�و  اإلرهاب�ي 
المدن  باس�تعادة الس�يطرة عل�ى 

التي احتلها »داعش«.
وقال العامري ف�ي حديث لعدد 
م�ن وس�ائل اإلع�الم، إن »عملي�ة 
لبي�ك ياحس�ين لها اهمي�ة بحفظ 
العاصم�ة بغداد«، مبين�ا أن »بغداد 
ل�ن تك�ون هدفا س�هالً وس�تبقى 

عصية على االرهابيين«.
وأض�اف العام�ري »نتحدى ابو 
بك�ر البغ�دادي الذي قال س�ننتزع 
بغداد«، مش�دداً بالق�ول »انا اقول 
سننتزع من البغدادي مدناً مهمة«.

وعن آخر التط�ورات الميدانية, 
كش�ف قائد عمليات االنب�ار اللواء 
الركن قاسم المحمدي، عن اعتقال 
العشرات من تنظيم )داعش( خالل 
معارك تطهير الرم�ادي من بينهم 

عرباً وأجانب الجنسية.
إن  المحم�دي،  قاس�م  وق�ال 

»القوات األمنية وخالل تنفيذ عملية 
تطهي�ر الرم�ادي الت�ي انطلق�ت، 
الثالثاء الماضي، بمش�اركة قوات 
الجيش والشرطة والحشد الشعبي، 
أس�فرت عن اعتقال العش�رات من 
عناص�ر )داعش(«، مبين�اً أن »من 
بين المعتقلين من عناصر )داعش( 
الذي�ن قام�ت باعتقاله�م الق�وات 

األمنية عرباً وأجانب الجنسية«.
وأض�اف المحمدي، أن »القوات 
األمني�ة تعم�ل عل�ى التحقيق مع 
عناصر )داعش( الذين تم اعتقالهم 
ف�ي مناط�ق متفرق�ة م�ن محيط 
الرم�ادي«، الفت�اً ال�ى انه »س�يتم 

اإلع�الن عن عددهم بالكامل وابرز 
المتورطين منهم باستهداف القوات 

األمنية ومقاتلي العشائر«.
وأك�د المحم�دي أن »صف�وف 
وال  منه�ارة  )داع�ش(  تنظي�م 
الكثافة  أم�ام  الصم�ود  تس�تطيع 
الت�ي  القتالي�ة  والق�درة  الناري�ة 
تمتلكه�ا ق�وات الجي�ش ومقاتلي 

العشائر والحشد الشعبي«.
وأعلنت األنبار، في وقت سابق، 
عن س�يطرة تنظي�م )داعش( على 
المجم�ع الحكوم�ي ومركز مدينة 
الرم�ادي وغالبي�ة المناط�ق ف�ي 
إن  المحم�دي،  ولف�ت  المدين�ة. 

»القوات األمنية والحش�د الشعبي 
وأبناء العش�ائر أحكموا الس�يطرة 
على المناف�ذ المهمة التي تعتمدها 
العصابات الداعش�ية ف�ي التمويل 
والهروب«، مؤكداً »تحرير مسافة 
65 كم من مدينة الرمادي في اليوم 

الثاني لعملية)لبيك ياحسين(«.
وأضاف المحم�دي أن »القوات 
بمحاص�رة  اآلن  ب�دأت  األمني�ة 
الجن�وب  جهت�ي  م�ن  الرم�ادي 
والغ�رب، ولم يع�د للدواعش منفذ 
االستس�الم«،  أو  الم�وت  س�وى 
مشيداً ب�«التوقيتات التي اعتمدتها 
العملي�ات المش�تركة ف�ي انطالق 

عملية تحرير األنبار«.
م�ن جانب�ه, اك�د قائد ش�رطة 
االنب�ار الل�واء ه�ادي ارزي�ج، إن 
عملي�ة  ش�نت  االمني�ة  »الق�وات 
عسكرية واسعة استهدفت مناطق 
التأمي�م والحمي�رة، جنوبي  ح�ي 
الرمادي، ما اس�فرت عن مقتل 13 

عنصراً من تنظيم )داعش(«.
واض�اف أن »مع�ارك التطهي�ر 
مس�تمرة وهن�اك تق�دم للق�وات 
ف�ي  الش�عبي  والحش�د  االمني�ة 
جامع�ة االنبار ومنطق�ة المخازن 
وتكب�د تنظي�م )داع�ش( خس�ائر 
فادح�ة بالعناص�ر واالس�لحة من 

خ�الل قصفها بالصواريخ وقذائف 
الهاونات والغارات الجوية لطيران 

التحالف الدولي«.
وبحس�ب مص�در امن�ي, ف�ان 
»ق�وة م�ن الجي�ش تمكن�ت م�ن 
يق�ودون  انتحاريي�ن  ثالث�ة  قت�ل 
س�يارات مفخخة حاولوا الهجوم 
على الوحدات العس�كرية بمنطقة 
الهي�اكل جن�وب ش�رق الفلوج�ة 

بمحافظة االنبار.  
وأس�فرت العملي�ة العس�كرية 
ف�ي االنب�ار ع�ن  تطهي�ر منطقة 
المجرة والعنك�ور األولى والثانية 
ومنطق�ة الب�و مرع�ي المحاذي�ة 

لبحيرة الحباني�ة وتطهير الطريق 
االس�تراتيجي م�ن قري�ة المج�رة 
والجس�ر المحاذي للكيل�و 35 من 

سيطرة داعش.
وفي صالح الدين وضمن عملية 
وزارة  أعلن�ت  ياحس�ين(،  )لبي�ك 
الدفاع عن هروب جماعي لعناصر 
مناط�ق  م�ن  »داع�ش«  تنظي�م 

محافظة صالح الدين.
وقال�ت الوزارة ف�ي بيان تلقت 
نس�خة  العراق�ي«  »المس�تقبل 
من�ه، إن »التنظي�م انس�حب م�ن 
مناطق محافظة ص�الح الدين مع 
بدء العملي�ات لتحري�ر المحافظة 
بش�كل كام�ل عل�ى أي�دي القوات 
األمنية ومقاتلي الحش�د الش�عبي 

والعشائر«.  
وأضاف�ت ال�وزارة، أن »انهياراً 
كبيراً وهروًبا جماعًيا حدث لتنظيم 
داعش ف�ي مناطق الدجيل وس�يد 
غريب واالس�حاقي والكس�ارات«, 
مؤك�دة أن »عناصر التنظيم هربوا 

وتركوا جثث قتالهم«.
وفي ذات الس�ياق, قال القيادي 
في الحش�د الش�عبي في محافظة 
ص�الح الدي�ن جبار الموس�وي إن 
الق�وات األمني�ة المش�تركة قتلت 
150 ارهابي�اً داعش�ياً م�ن بينهم 
قي�ادي س�عودي الجنس�ية، وذلك 
أثن�اء تحري�ر منطق�ة الفرحاتي�ة 
ق�رب ناحي�ة األس�حاقي )جنوب 

صالح الدين(.
وأضاف الموس�وي أن »القوات 
األمنية والحش�د الش�عبي توغلت 
وتقدمت لمسافة 50 كم وسيطرت 
على أج�زاء كبيرة م�ن األرض في 
منطقة النباعي ومناطق قريبة من 
ناحية اإلس�حاقي لتح�رر منطقة 
الفرحاتية التي تعد الطريق الرابط 
بين مناطق صالح الدين امتداداً إلى 

الفلوجة في محافظة األنبار«.

جثث »الدواعش« تمأل الشوارع.. والعامري يتوعد زعيم »داعش«

»لبيك ياحسني« يف يومها الثاين: اإلرهابيون يفضلون اهلرب عىل القتال
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يراقب عناص�ر تنظيم »داعش« 
بالموص�ل التط�ورات العس�كرية 
بقل�ق كبي�ر الس�يما بع�د التق�دم 
الميداني للحش�د الشعبي والقوات 
األمنية في محافظتي صالح الدين 
واالنب�ار, مما جعل�ه يتحرك لحفر 
خندق حول محافظ�ة نينوى لصد 

أي هجوم مرتقب.
وفيما يفك�ر التنظيم المتطّرف 
بحل�ول عس�كرية إليق�اف التقدم 
العس�كري, يحت�دم الص�راع بي�ن 
قيادات�ه حول »الغنائ�م واألموال« 
يس�مى  م�ا  بتصفي�ة  انته�ى 
ب�«مسؤول بيت المال« بالموصل, 
وس�ط انباء  مقت�ل والي »داعش« 

في المدينة.

وقال القيادي في الحشد الشعبي 
زهير األعرجي إن »عصابات داعش 
اإلرهابي�ة بدأت بحف�ر خنادق في 
مناط�ق الش�ورى وحم�ام العليل 
والجزي�رة وبيج�ي وتكري�ت، بين 
مدين�ة الموص�ل مرك�ز محافظة 
نين�وى ومحافظة ص�الح الدين«. 
أن »ارهابي�ي  وأض�اف االعرج�ي 
داعش على علم بأن س�اعة الصفر 
س�تكون قريب�ة م�ن قب�ل القوات 
األمنية والحش�د الش�عبي لتحرير 
محافظة نين�وى بالكام�ل«، الفتا 
ب�دأوا بحف�ر  »الدواع�ش  أن  إل�ى 
خنادق ف�ي المناطق المحاذية بين 

نينوى وصالح الدين«.
وأوض�ح أن »الدواعش يعملون 
على اس�تخدام العوائ�ل الموصلية 
الضرب�ات  ض�د  بش�رية  ك�دروع 

الجوية والعس�كرية«، مش�يرا إلى 
أن »الدواع�ش يرفضون خروج أي 
مواطن م�ن الموصل حتى ال تخلو 

المدينة من المواطنين«.
وفي وقت س�ابق, ق�ال مجلس 
محافظ�ة نينوى إن »المنش�ورات 
الت�ي ألقتها طائ�رات تابعة لوزارة 
الدفاع عل�ى مدينة الموصل أعادت 
الطمأنينة إلى أهالي المدينة بشأن 
ق�رب ف�ك أس�رهم م�ن عصابات 

داعش االرهابية«.
وج�اء ف�ي ن�ص المنش�ورات 
الت�ي ألقي�ت ف�ي مدين�ة الموصل 
»إل�ى أهال�ي الموص�ل الك�رام، يا 
اقت�رب  الباس�لة،  الحدب�اء  أبن�اء 
ي�وم التحرير الذي ط�ال انتظاره، 
وحل موع�د طرد الدواعش الكفرة 
أرضك�م  عل�ى  م�ن  المتخلفي�ن 

المقدسة«. وعن الخالفات الكبيرة 
بين قيادات »داعش«, اكد مسؤول 
ك�ردي ان عناصر »داع�ش« قتلوا 
»مس�ؤول بيت المال« في التنظيم 
بمدين�ة الموص�ل، مبين�ا ان ذل�ك 
جاء على خلفية مشاكل مالية بين 

مسؤولي التنظيم.
وق�ال مس�ؤول إع�الم الحزب 
ف�ي  الكردس�تاني  الديمقراط�ي 
إن  مموزين�ي،  س�عيد  الموص�ل 
»عناصر تنظيم داعش قاموا بقتل 
مس�ؤول بيت الم�ال التابع لتنظيم 
داع�ش ف�ي الموصل ويدع�ى عبد 

الرحمن األزبكي«.
»قت�ل  أن  مموزين�ي  وأض�اف 
االزبك�ي جاء بس�بب خالفات بين 
مس�ؤولي التنظي�م بش�أن توزيع 

األموال بينهم«.

يذكر انه في العاشر من حزيران 
العام الماضي، سيطر تنظيم داعش 
على كام�ل مدينة الموص�ل وعدد 
من المناطق التابعة لها، واسس ما 
يع�رف ببيت المال، الذي يمول منه 

عملياته واألموال لعناصره.
مصادر  الغضون,كش�فت  ف�ي 
من داخ�ل مدينة الموص�ل، بمقتل 
والي داع�ش بضربة جوية لطيران 

التحالف الدولي.
وتحدثت المص�ادر أن »ابراهيم 
يون�س حس�ين عب�اوي الحمداني 
وال�ي الموص�ل في تنظي�م داعش 
قتل بغارة جوية لطائرات التحالف 
اس�تهدفت عجلت�ه مابي�ن منطقة 
غ�رب  الش�ام  وبواب�ة  ب�ادوش 
الموص�ل. وذك�رت ان م�ا يس�مى 
بعجلت�ه  كان  الموص�ل  بوال�ي 

الش�خصية ن�وع مارس�يدس لون 
تلعف�ر  م�ن  قادم�ا  وكان  ذهب�ي 

باتجاه مدينة الموصل.
تحدث�ت  أي�ام,  ثالث�ة  وقب�ل 
تنظي�م  زعي�م  ب�أن  المعلوم�ات 
»داعش« ابو بكر البغدادي دخل الى 
نينوى قادم�اً من الرقة الس�ورية 
برفق�ة قياديي�ن ع�رب واجان�ب، 
فيما أش�ار إل�ى أن البغدادي أجرى 
تغيي�رات ف�ي ق�ادة التنظي�م بعد 
الس�يطرة على االنبار ف�ي العراق 
وتدم�ر في س�وريا، الفت�ا إلى أنه 
اس�ند مهام العملي�ات القتالية في 
االنبار الى شخص يحمل الجنسية 
الصيني�ة. وقالت مص�ادر مطلعة, 
إن »البغدادي وأبو عمر الشيشاني 
وش�اكر وهي�ب وع�دد م�ن ق�ادة 
التنظي�م وصل�وا، مس�اء االثني�ن 

الماضي، إل�ى نين�وى قادمين من 
الرقة السورية، وسط سرية تامة«، 
مبين�ا أن عملية وصول�ه »لم تكن 
على ش�كل رتل كبير بل دخلوا الى 
نين�وى عبر المنطق�ة الصحراوية 
الت�ي يس�يطر عليه�ا التنظيم عبر 

الحدود العراقية السورية«.
أن  المصادربالق�ول،  وأردف�ت 
»البغ�دادي والشيش�اني ووهي�ب 
عقدوا اجتماعاً سرياً فور وصولهم 
في احد المواق�ع التي لم تحدد في 
نينوى«، مش�يرا ال�ى أن »تغييرات 
اجراه�ا البغ�دادي على ما يس�مى 
ال�والة وأناط مه�ام جدي�دة لعدد 
م�ن عناص�ر التنظي�م وع�زل عدد 
من الق�ادة الميدانيي�ن في نينوى، 
دون معرفة االس�ماء الت�ي عزلها 

البغدادي«.

قادة »داعش« يتقاتلون عىل »املال«.. وعنارصه يتحصنون بخندق حول املوصل
التقدم في صالح الدين يقلق اإلرهاب في أم الربيعين
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هون�ت الحكومة العراقّي�ة من حادث 
ع�راك حص�ل بي�ن أف�راد حماي�ة وزي�ر 
الخارجي�ة ابراهي�م الجعف�ري وعناصر 
أمن مطار الكويت، لدى وصوله الى هناك 
للمش�اركة ف�ي اجتم�اع وزراء خارجية 
دول منظمة التعاون االس�المي، الذي بدأ 
أم�س االربعاء.  واعتبر الس�فير العراقي 
لدى الكوي�ت محمد بحر العلوم ما حصل 
بي�ن حماية الجعف�ري واألم�ن الكويتي 
سوء فهم، وليس مش�اجرة، واكد انه قد 

تم احت�واء األم�ر بفضل حكم�ة وزيري 
خارجيتي البلدين والمسؤولين األمنيين.

ب�دوره، ق�ال وكي�ل وزارة الخارجية 
الكويتي�ة خال�د س�ليمان الجارالل�ه، إن 
فريق�ي  بي�ن  ال�ذي حص�ل  »االحت�كاك 
الحماي�ة الكويتي�ة والعراقي�ة المكلفين 
بحماية وزير الخارجية العراقي الضيف، 
وذل�ك عن�د وصوله إل�ى مط�ار الكويت 
الدولي، قد تم احت�واؤه وتجاوزه بروح 
األخوة وحرص الجانبي�ن على العالقات 
األخوي�ة بينهم�ا وتأكيدهم�ا عل�ى عدم 
السماح لمثل هذه األمور بالمساس بهذه 

العالقات المميزة بين البلدين والش�عبين 
كويتي�ة  تقاري�ر  وكان�ت  الش�قيقين«. 
اش�ارت ال�ى أن أف�راد من حماي�ة وزير 
الخارجي�ة ابراهي�م الجعفري اش�تبكوا 
بااليدي مع عناصر أمن مطار الكويت في 

زيارة الجعفري الى الكويت.
وقالت إن »المشاجرة وقعت في قاعة 
التش�ريفات بمط�ار الكوي�ت الدول�ي«، 
الخارجي�ة  وزارة  »وكي�ل  أن  موضح�ة 
والوكي�ل  الل�ه   الج�ار  الكويتي�ة خال�د 
المس�اعد لش�ؤون األمن الخ�اص اللواء 
محم�ود الدوس�ري ف�ي الكوي�ت رفضا 

الس�ماح بدخ�ول س�تة أفراد م�ن فريق 
الحماية العراقي باعتبارهم هم من تعدوا 
على األمن الكويتي«. وأضافت أنه »وبعد 
مفاوض�ات مع وزي�ر الخارجية العراقي 
ابراهي�م الجعفري تم االتفاق على دخول 
العناص�ر الس�تة ش�ريطة إقامتهم داخل 
الس�فارة العراقي�ة ف�ي الكوي�ت وع�دم 
مرافقته�م للوزي�ر خ�الل المؤتمر حتى 
انته�اء الفعاليات ومغادرته�م برفقته«.  
أن  الجارالل�ه  س�ليمان  خال�د  واوض�ح 
»االحتكاك الذي حصل بين فريقي الحماية 
الكويتي�ة والعراقي�ة المكلفي�ن بحماية 

وزير الخارجية العراقي الضيف وذلك عند 
وصول�ه إلى مطار الكوي�ت الدولي قد تم 
احتواؤه وتجاوزه بروح األخوة وحرص 
الجانبي�ن على العالق�ات األخوية بينهما 
وتأكيدهما على عدم الس�ماح لمثل هذه 
األمور بالمساس بهذه العالقات المميزة 
بين البلدين والشعبين الشقيقين«.  وأكد 
»على عمق ومتانة العالقات االخوية بين 
دولة الكويت وجمهورية العراق، وسعي 
الجانبي�ن الدائم ال�ى توطيدها وتعزيزها 
في كافة مج�االت اوجه التعاون«. وكان 
النائب االول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 

الخارجي�ة الكويت�ي صباح خال�د الحمد 
الصب�اح قد اجتمع أم�س األول مع وزير 
خارجية الع�راق ابراهيم الجعفري حيث 
بحثا العالقات الثنائية بين البلدين وسبل 
تعزيزه�ا في المجاالت كاف�ة، باالضافة 
الى القضايا ذات االهتمام المشترك، كما 
تم اس�تعراض مس�يرة التع�اون الثنائي 
المتنامي على جمي������ع األصعدة وما 
تحق�ق من خط�وات وانجازات عكس�ت 
ع�زم البلدين الش�ق��يقين عل�ى المضي 
قدًم�ا بالعالق�ات الثنائي�ة الى مس�توى 

طموحات البلدين.

الخارجتيان احتوتا الحادث
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 وع�اد إليه�ا عل�ى مت�ن طائ�رة خاصة، 
الثالثاء، ولياً للعهد والملك المحتمل للسعودية 
بعد س�لمان. على جناح السرعة، وخالل أيام 

بعد وقوع مجزرة القديح.
وصل بن نايف القطيف في الوقت الذي ال 
تزال فيه الدماء التي سالت في المجزرة يتردد 
صداها في عقول وحناجر األهالي الغاضبين 
على السلطة الس�عودية المتهمة باالستهتار 
الطائف�ي  الش�حن  دعمه�ا  عب�ر  بحياته�م، 
واإلعالمي ضدهم. الس�بب اآلخر واألهم في 
عرف الرجل القوي هو إعالن األهالي تشكيل 
التعبئة العامة لحماي�ة القطيف عبر »اللجان 
الش�عبية« المنتش�رة في كل حي م�ن أحياء 
المنطق�ة الغنية باطنياً بالنفط، فيما مظاهر 

الفقر واضحة للعيان.
ل�م يك�ن في جعب�ة ب�ن نايف م�ن حجة 
س�وى زيارة مصابي تفجي�ر القديح وتعزية 
المستش�فى  دخ�ل  ولكن�ه  الش�هداء.  ذوي 
مصحوب�اً بجيش م�ن رجال األم�ن وكالبهم 
الشرس�ة. طّوق العس�كر المنطق�ة الغاضبة 
بس�بب المج�زرة اإلرهابي�ة الت�ي وقعت في 
أحد مساجد القديح ش�رق القطيف قبل أيام، 
ثم خ�رج بن نايف مس�تنفراً أعوانه للوصول 
إلى ساحة العزاء. هناك رفض أهالي الضحايا 
تلق�ى  إن�ه  اس�تقباله، وقي�ل  المفجوع�ون 
تهديدات جدي�ة بضرورة مغادرت�ه المنطقة 
فوراً، ما جعله يستدعي بعض أهالي الشهداء 
وأعيان المنطقة اللتقاط الصور التذكارية في 

»قاع�ة الملك عبد الله بن عبد العزيز« الواقعة 
عل�ى أب�واب المنطقة الثائرة على الس�لطات 
الرس�مية، الت�ي دعمت بإعالمها وش�يوخها 
فتاوى قت�ل أهل القطيف بس�بب معتقداتهم 

الدينية.
إّن م�ن يتاب�ع تاري�خ المنطقة الش�رقية 
»الشيعية« الواقعة شرق السعودية، سيعرف 
أنها ظلت تش�اغب الس�لطات منذ 1979، أي 
مع بداية انطالقة الثورة اإلسالمية في إيران. 
في ذلك اليوم، كان األمير نايف بن عبد العزيز 
)1934/ 2012( وزي�راً للداخلية. لم يس�كت 
رجل األمن األول على ث�ورة أهالي المنطقة، 
فواجهه�ا بالحديد والنار، وخالل أيام س�قط 
العشرات واعُتقل المئات من أهالي المنطقة. 
مات�ت قصته�م بي�ن ليل�ة وضحاه�ا، فيم�ا 
اختارت الذاكرة الش�عبية لتلك الحقبة عنواناً 

حمل »انتفاضة 1400«.
ظلت األحداث في القطيف ناراً تحت الرماد 
�� حت�ى عهد محمد بن نايف، الذي خلع عمه 
أحمد بن عب�د العزيز، ليترأس ال�وزارة األهم 
في السعودية من الناحية السياسية واألمنية 
��� إذ يتهم األهالي ناي�ف األب بقتل واعتقال 
كثيرين من ش�باب القطي�ف بحجة مكافحة 
اإلره�اب، وال ت�زال غالبيته�م ف�ي س�جون 
النظام حتى اليوم: المعتقلون المنسيون في 
قضي�ة تفجير الخبر )1996( مثاالً، وبعد ذلك 
تولى االبن اس�تكمال مهمة والده في اعتقال 
ش�باب القطيف بتهمة الثورة على السلطات 

ومحاولة تقويض نظام الحكم العجوز.
أح�داث القديح قدح�ت الش�رارة مجدداً، 
وعادت صور الش�يخ المعتقل نمر باقر النمر 
الخصم األبرز للس�لطات هن�اك، للظهور في 
القطيف، بعدما راجت ش�ائعة محاولة األمير 
محمد إعدامه في الذكرى الرابعة لوفاة والده 

نايف بن عبد العزيز، خصم الشيخ الذي صعد 
يومها منبره محتفالً بوفاة ولي العهد الراحل، 
والعناً سلطان بن عبد العزيز وسلمان بن عبد 
العزي�ز وخليفة بن س�لمان آل خليفة رئيس 
الوزراء البحرين�ي، ومتعهداً بالموت »عاصياً 
ال مبايعاً آلل س�عود« �� حكام السيف األملح 

�� الذين »انتهجوا بسلفيتهم الوهابية منهج 
القتل وس�فك الدماء والعمالة ألميركا«، وفق 

تعبير النمر.
مجدداً، س�يحاول محمد بن نايف بزيارته 
األخيرة لفلفة القضية »الشيعية«، فهو أخفى 
الشعارات التي رفعها المحتجون ضد السلطة 

السياس�ية والدينية يوم تشييع شهدائهم من 
صحف النظام الرس�مية، وأجبر الجميع على 
ض�رورة ترويج ش�عار »الوح�دة الوطنية«، 
متناس�ياً أن »داعش« التي تتمدد تحت أنظار 
الجميع وفوق دمائهم، قد بدأت طي الصفحة 

األولى في حكم آل سعود.

   مريم عبد الله

جنرال »داعش« يف القطيف
لم يعجب »جنرال الحرب على اإلرهاب«، 

محمد بن نايف بن عبد العزيز، كما تصفه 
الصحافة األميركية، ما يحدث في المنطقة 

الشرقية اليوم. فقد غادرها األمير الخمسيني 
وزيرا للداخلية

ك�م كان ب�ودي أن ين�أى الفنان )ع�ادل إمام( بنفس�ه عن 
السياس�ة، ويبتعد عن خداعه�ا وأباطيلها وتجنياتها، وكم كان 
ب�ودي أن يكون منح�ازا إلى فقراء الوط�ن العربي، وصعاليكه 

الذين سحقتهم العواصم المتخمة بثروات النفط والغاز. 
ال ش�ك أنه يدرك تماماً أن الفن أه�م أداة من أدوات التواصل 
البشري، ووسيلة فاعلة من وسائل تعايش الناس وانسجامهم 
مع بعضهم البعض. ويدرك أيضاً أن السياس�ة تستجمع أدوات 
التناح�ر والتنافر، وتعمل ب�أدوات التضليل واالفت�راء، وتفتح 
ف�رص التس�ابق الالإنس�اني لالس�تحواذ على مع�اول التدمير 
والفن�اء م�ن أجل تحقي�ق الغلبة للط�رف األقوى ض�د الطرف 
األضعف. أو من أجل س�لب حقوق الناس والتحكم بمصائرهم، 

فالسمكة الكبيرة تأكل السمكة الصغيرة.
السياس�ة نفاق والفن وفاق، والسياسة خداع والفن إبداع، 
من هنا يتعين على الفنان المحايد أن يحلق بعيداً عن مستنقعات 
السياس�ة الطافحة بالحقد والكراهية. فالفنان عادل إمام كان 
حتى وق�ت قريب قامة كبيرة من قامات الف�ن العربي عموماً، 
والف�ن المصري خصوص�اً، ال نذكر الس�ينما المصرية دون أن 
نورد اسمه في حديثنا، وهو واحد من الفنانين الذين اعتلى بهم 
س�لم الفن إلى أعلى درجات التألق والنجومية. فليس من العدل 
أن ينس�اق وراء الحمالت السياس�ية المتفجرة بين الس�عودية 
واليم�ن، س�يما أن الحوثيي�ن يمثلون الي�وم األرق�ام الصعبة 
ف�ي المعادلة السياس�ية اليمني�ة، وليس من الس�هل مصادرة 
حقوقهم بهذه الطريق�ة التلفزيونية المنحازة، التي ظهر فيها 
)ع�ادل إمام( وهو يعلن عن تأيي�ده المطلق لكل القوى العربية 

المتحاملة على اليمن. 
كادت الدم�اء تنفج�ر من جبي�ن المذيع )عم�رو أديب( في 
محط�ة )القاه�رة الي�وم(، وه�و ينف�ي بحم�اس م�ا تناقلته 
شبكات التواصل عن تنديد )عادل إمام( بعملية عاصفة الحزم، 
وخروجه عن اإلرادة السيس�ية )نس�بة إلى السيسي(، فاتصل 
)أدي�ب( بع�ادل إمام، وطلب من�ه إبالغ المش�اهدين بأنه يقف 
قلب�اً وقالباً مع الس�عودية فتحدث الفنان العج�وز على الهواء 
مباشرة، قائالً: )الله معئول الكالم ده. . . أنا رجل قومي عربي، 
يعني أنا مع الس�عودية(. وهل من ش�روط القومية العربية أن 
يكون المرء مع السعودية ؟، وأن يكون معها دائماً وأبداً، سواء 

أكانت على الحق أم على الباطل ؟. 
لم يذكر لنا عادل إمام األقطار العربية األخرى، التي أصبحت 
م�ن ضمن أساس�يات الوالء العرب�ي في المواصف�ات الجديدة 
للتقيي�س القوم�ي، أو في ش�روط أنظم�ة الس�يطرة النوعية 
العربي�ة ؟. وال ندري كي�ف توصل عادل إمام إل�ى هذه األفكار 
القومي�ة، التي تقدم لنا الضمانات بأن طائرات التحالف العربي 

لن تصيب التجمعات السكانية العربية المتناثرة في اليمن ؟.
ب�ات واضح�اً أن ع�ادل إمام أصبح م�ن المؤمني�ن بنظرية 
)أبوي ما بيقدر إال على أمي(، ومن المؤيدين لكل القرارات التي 
تبناها األخوة األعداء لتوجي�ه صواريخهم نحو اليمن، ويمتلك 
الثق�ة الكاملة الت�ي تزعم أن المرحلة األولى لتحرير فلس�طين 

من الصهاينة تبدأ بتحرير اليمن من الحوثيين.
والل�ه ل�و كان )عادل( ه�ذا يمتلك ذرة واحدة م�ن العدل، أو 
يمتل�ك خلية واحدة م�ن العقل لما انس�اق وراء اإلعالم العربي 
المضل�ل، ولما خس�ر جمهوره، ال�ذي مزقته القناب�ل العربية 

الشقيقة. 
ربنا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين

كن عادالً يا عادل
كاظم فنجان احلاممي

»هآرتس« تكشف عن »تفامهات« بني »إرسائيل« 
ومسلحني يف سوريا

  بغداد / المستقبل العراقي

إس�رائيلية  مص�ادر  أك�دت 
حص�ول تفاهم�ات مع المس�لحين 
اآلخ�ر  الجان�ب  عل�ى  الس�وريين 
بع�دم ش�ن  تقض�ي  الح�دود  م�ن 
هجمات عل�ى الجانب اإلس�رائيلي، 
وتؤك�د المعلوم�ات ح�ول حصول 
المسلحين على مس�اعدات منسقة 
من السعودية وتركيا وقطر.ونقلت 
صحيف�ة “هآرت�س” ع�ن مص�ادر 
أمنية إس�رائيلية تأكيدها للتحليالت 
التي نشرت في الصحافة البريطانية 

مؤخراً، والتي تتحدث عن “حصول 
المسلحين السوريين، ألول مرة منذ 
فترة طويلة، على مساعدات منسقة 
بين دول، وفي مقدمتها الس�عودية 
وتركي�ا وقط�ر، والت�ي تصارع�ت 
فيما بينها في الماضي حول مسألة 
تنفي�ذه  المطل�وب  العم�ل  نوعي�ة 
المص�ادر  سوريا”.وأش�ارت  ف�ي 
اس�تخدام  أن  إل�ى  ل�”هآرت�س” 
المس�لحين الس�وريين للصواري�خ 
المضادة للدبابات م�ن طراز “تاو” 
األميركي�ة الصنع يب�رز في الجبهة 
الشمالية باألساس، “والتي وصلت 

عبر ش�حنات من الخليج الفارس�ي 
“.وأضاف�ت الصحيف�ة أن�ه “يب�دو 
في ه�ذه اللحظ�ة أن حج�م الخطر 
المنعك�س على إس�رائيل على طول 
الحدود السورية في الجوالن صغير 
نسبياً”، وأرجعت ذلك إلى أن تل أبيب 
توصل�ت م�ع المجاميع المس�لحة 
الس�ورية المختلف�ة، التي تس�يطر 
عل�ى الجان�ب الثان�ي للح�دود، إلى 
تفاهمات مباش�رة أو غير مباش�رة 
تمن�ع ف�ي ه�ذه المرحل�ة ش�ن أي 
هجمات على األراضي الفلس�طينية 

المحتلة .

امري سعودي ينتقد استحواذ حممد بن سلامن 
عىل »آرامكو«

  بغداد / المستقبل العراقي

وصف االمير الس�عودي س�عود بن 
سيف النصر آل س�عود، نجل الملك ولي 
ول�ي العه�د ووزي�ر الدفاع الس�عودي 
محمد بن س�لمان “بالجنرال الصغير”، 
مش�يرا ال�ى ان اس�تحواذ االخي�ر على 
ش�ركة آرامك�و النفطي�ة العمالق�ة قد 
يجع�ل من�ه أث�رى اثري�اء العالم.وفي 
التواص�ل  ل�ه عل�ى مواق�ع  تغري�دات 
االجتماعي قال سيف النصر إذا كان من 
اس�تحوذ على الصفقات س�ابقاً حصل 
على مئات المليارات من أموال الش�عب 

فكم نصيب س�مو الجن�رال الصغير من 
الدفاع وأرامكو بعدما اس�تولى عليها؟ 
في أش�ارة ل� “محمد بن س�لمان” نجل 

ملك السعودية.
وأض�اف س�يف النصر متس�ائال كم 
س�يكون دخل “محمد بن س�لمان” بعد 
اس�تيالئه عل�ى أرامكو، وماذا س�يفعل 

بهذه االموال.
وكان محم�د ب�ن س�لمان ق�د ح�ل 
مجلس ادارة ش�ركة آرامكو التي تعتبر 
من أكبر الشركات على الصعيد العالمي 
في المجال النفطي حيث تم تعيينه على 

رأس الهيئة الجديدة.

من أجل توفير 100 ألف فرصة عمل بحلول العام 2017

»زين« رشيك اسرتاتيجي يف مبادرة »رؤية جديدة للتوظيف العريب«
  بغداد / المستقبل العراقي

اختتمت مجموعة زين مشاركتها في المنتدى 
االقتصادي العالمي كش�ريك اس�تراتيجي، وهي 
الفعالي�ات الت�ي اس�تضافتها منتجع�ات البحر 
الميت ف�ي األردن خ�الل الفترة م�ن 21 إلى 23 

مايو، 
وذك�رت المجموع�ة ف�ي بي�ان صحافي أن 
المنتدى االقتصادي العالمي لهذا العام قد حظى 
بدع�م كام�ل وبحض�ور المل�ك عبدالل�ه الثاني 
والملك�ة راني�ا الع�ب دالله، وبحض�ور أكثر من 
800 من القادة الرئيسيين من القطاع الحكومي 
وقط�اع األعمال والمجتمع المدني من أجل دعم 
رؤي�ة ش�املة واستش�رافية لتحقي�ق االزدهار 
والسالم في جميع أرجاء منطقة الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا.
وأوضح�ت المجموع�ة الت�ي ش�اركت بوفد 
رس�مي يتقدم�ه الرئي�س التنفي�ذي للمجموعة 
س�كوت جيجنهايمر أنها ش�اركت في العديد من 
المناقش�ات الجماعية حول ه�ذه القضية، مبينة 
أن أن أح�د أه�م مخرج�ات المؤتم�ر كان الدعوة 
الت�ي أطلقها “مجلس األعم�ال اإلقليمي لمنطقة 
الشرق األوسط وش�مال أفريقيا” التابع للمنتدى 
االقتص�ادي العالم�ي م�ن أج�ل اتخاذ إج�راءات 
إزاء مب�ادرة “رؤية جديدة نحو مب�ادرة توظيف 

عربية”.
وبينت زين أن الدعوة وجدت التزاما من جانب 
تس�عة ش�ركاء مؤسس�ين، كانت مجموعة زين 
م�ن بينهم، وذلك بهدف توس�يع نطاق المبادرات 
مب�ادرات  وخل�ق  به�م،  الخاص�ة  المؤسس�ية 
جديدة بالكامل تهدف إلى س�د الفجوة في مجال 

المهارات في المنطقة.
 وأك�دت المجموع�ة أن هذه الدع�وة تتضمن 
مب�ادرة االس�تثمار في مجاالت التعلم المس�تمر 
والتدريب والجاهزية الوظيفية لدى الش�باب في 
المنطقة، وذلك من خالل التعاون بين الش�ركات 
المدن�ي،  والمجتم�ع  التعليمي�ة،  والمؤسس�ات 
والحكوم�ات، بهدف مس�اعدة نظ�م التعليم على 

مواكبة احتياجات سوق العمل. 
ونوهت على أن الهدف العام لتلك الدعوة يتمثل 
في تزويد 100 ألف فرد بالجاهزية الوظيفية على 
مس�توى منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

بحلول العام 2017.

وأش�ارت إلى أن “مؤش�ر رأس المال البشري 
لع�ام2015 “، والذي ص�در في وقت س�ابق هذا 
الش�هر من جان�ب المنتدى االقتص�ادي العالمي، 
يوض�ح أنه على الرغم من االس�تثمار الكبير في 
التعليم من جان�ب العديد من الدول، فإن منطقة 
الش�رق األوس�ط ال ت�زود الش�باب بالمه�ارات 

الالزمة للقرن الحادي والعشرين. 
وأفادت أن الفج�وة القائمة بين نظم التعليم 
وأس�واق العمل تخلق نقائص على صعيد تنمية 
رأس المال البشري على مستوى جميع السكان، 
وبشكل عام، تشير التقديرات إلى أن المنطقة قد 
عّظمت ما نس�بته ٪60 من إمكانات رأس مالها 

البشري.
وإذ أك�دت المجموع�ة أنه�ا ت�درك أن بن�اء 
الق�درات هو أح�د أكبر التحديات ف�ي المنطقة، 
فق�د بين�ت بقوله�ا “أنها تب�ذل جه�دا كبيرا في 
األنشطة التي تعزز وتشجع المهارات والمواهب 

في مجتمعات شعوب المنطقة”.
وفي المدونة الكترونية على الموقع الرسمي 
الخاص بالمنت�دى االقتصادي العالمي الرس�مي 
ق�ال الرئي�س التنفي�ذي لمجموعة زين س�كوت 
جيجينهايم�ر “ ندرك تماما قيم�ة التحرك إلى ما 
هو أبعد من الفهم التقليدي لنمو األعمال التجارية 
الت�ي ترك�ز بصرامة عل�ى تحقي�ق الربحية نحو 
مفاهيم االس�تدامة المتمح�ورة حول النمو الذي 
يش�تمل على العمل كمحفز للتنمي�ة االجتماعية 

واالقتصادية في المجتمع األوسع”.
وتابع جيجينهايمر قائال “إذا كانت المؤسسات 
ستتولى زمام القيادة في اقتصاد المعرفة اليوم، 
فإنه يتعين عليها أن تتخذ تدابير من أجل اإلسهام 
في خلق المعرفة وتشجيعها، وتبني التكنولوجيا 

المبتكرة ودعم أنشطة ريادة األعمال”.
وتابع بقوله “ ستواصل مجموعة زين توسيع 
نطاق أنش�طتها الحالي�ة ذات التأثير، عالوة على 
تنفيذ أنش�طة جديدة عندما تظه�ر فرص للقيام 
بذلك، وس�تقوم زين أيضا بتوس�يع نطاق دعمها 
لق�درات ريادة األعم�ال والق�درات اإلبداعية في 
مجتمعاته�ا، مس�تفيدة في ذلك م�ن رأس المال 
الذكي من أجل دعم المشاريع الفردية التي تعتبر 
ذات قيمة إستراتيجية، وذلك بهدف تطوير تيارات 
متعددة تقدم دعما اس�تراتيجيا وماليا وتشغيليا 

ألصحاب المشاريع الطموحين”.
الجدي�ر بالذك�ر أنه اس�تنادا إلى تأثي�رات تم 
قياس�ها خالل العام 2014، تق�ّدر مجموعة زين 
أن مش�اركتها في “الدعوة إلى اتخ�اذ إجراءات” 
س�تؤثر على 15 ألف ش�خص من خ�الل التدريب 
المباش�ر أو التعلي�م أو الدع�م ف�ي مج�ال ريادة 
األعمال على مدى فترة عامين في األس�واق التي 

تعمل فيها.
وعل�ى أس�اس أه�داف ومقايي�س واضح�ة، 
ف�إن “مب�ادرة رؤية جدي�دة للتوظي�ف العربي” 
سوف تتبع التقدم المحرز على صعيد االلتزامات 
القائمة، وخلق تعاون استراتيجي بين القطاعات 
م�ن أجل إجراء مزيد من التدخالت ذات الصلة في 
مج�ال صقل المه�ارات والتدريب. يذك�ر أن هذه 
المب�ادرة ه�ي واحدة م�ن مش�روعين إقليميين 
ضمن “مب�ادرة التحدي العالمي ح�ول التوظيف 
والمه�ارات ورأس الم�ال البش�ري” التي يرعاها 
المنت�دى االقتصادي العالمي، وهي المبادرة التي 
تف�رز تحليل وتع�زز العم�ل التعاوني س�عيا إلى 
مكافحة الفجوات في مج�ال البطالة والمهارات 

في جميع أرجاء العالم.
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اجلنوب معربًا للتهريب

التبو والطوارق بمواجهة اإلرهاب يف صحراء ليبيا
          امل�ستقبل العراقي / وكاالت

ي�رى غوكوني عويدي الرئيس االس�بق 
لتشاد )1979-1982( واملتمرد السابق 
الذي بقي ناشطا لفرتة طويلة يف جنوب 
ليبي�ا ان�ه يج�ب االعتماد ع�ى القبائل 
املحلي�ة ملنع تمرك�ز الجهاديني يف هذه 
املنطق�ة ذات الحدود املتغ�رة، بدال من 

تدخل عسكري غربي.
وقد تح�ول جنوب ليبي�ا الغني بالنفط 
اىل مع�ر ل�كل ان�واع التهري�ب واصبح 
منطق�ة خارج�ة بالكامل عن س�لطة 
الحكومة ليتحول اىل مصدر قلق لالرسة 
الدولي�ة، خصوصا من تحوله اىل معقل 

للجهاديني.
التب�و  »ب�دون  ان�ه  عوي�دي  ويق�ول 
ع�ى  الس�يطرة  يمك�ن  ال  والط�وارق 
طرق الصحراء.. وبع�د مصالحة بينها 
وبمس�اعدتها يمكن العم�ل عى تحديد 
مكان وجود االرهابيني والتحرك بفاعلية 
لكشفهم«.ويف بلد تسوده الفوىض منذ 
سقوط معمر القذايف يف 2011، اصبحت 
ف�زان املنطق�ة الصحراوي�ة يف جن�وب 

ليبي�ا مفتوحة لكل ان�واع التهريب من 
واملهاجري�ن،  االس�لحة  اىل  املخ�درات 
وكذل�ك للجماعات االس�المية من مايل 

اىل الجزائر مرورا بالنيجر وتونس، التي 
تري�د تحويل املنطق�ة اىل قاعدة خلفية 
ملعس�كراتها للتدري�ب واع�ادة الت�زود 

باالس�لحة.ويف ه�ذه االوض�اع، دع�ت 
باري�س وكذل�ك دول منطقة الس�احل 
وخصوصا تش�اد والنيج�ر املجاورتان 

لليبيا، يف مرحلة اوىل اىل تدخل عسكري 
قب�ل ان ترتاجع امام املوق�ف املعارض 
لطرابلس.وقال عويدي )71 عاما( »اذا 
اعدنا السالم اىل مايل لنرتك ليبيا تشتعل، 
فانن�ا لم نحل اي مش�كلة.. عى جران 
ليبيا وال�دول الغربية بما فيها فرنس�ا 
التحالف العادة السالم الشامل اىل هذه 
املنطقة«. اال ان�ه قال انه »يتحفظ عى 
فك�رة تدخل عس�كري ف�وري لن يوفر 
احدا«.ومنطق�ة فزان مقس�مة الراض 
تس�يطر عليه�ا قبائل ع�دة وخصوصا 
من العرب والطوارق والتبو القبيلة التي 
تنت�ر يف تش�اد والنيج�ر ايضا.وليس 
مصادف�ة اختيار عوي�دي الذي يعد من 
الش�خصيات التاريخي�ة لقبائ�ل التبو 
لتمثيل الوساطة التشادية التي تدعمها 
النيجر والجزائر العادة الس�الم اىل فزان 
التي تش�هد مواجهات باستمرار.وكان 
عويدي قاد يف سبعينات القرن العرين 
يف شمال تشاد القوات املسلحة الشعبية 
حركة التمرد املعارضة لنظام فرنس�وا 
تومبالباي قبل ان تستويل عى السلطة يف 
نجامينا بدعم من القذايف.ويرى الرئيس 
التشادي الحايل ادريس ديبي الذي قاتل 

جيش�ه االس�الميني اىل جانب فرنسا يف 
م�ايل ان الخط�ر يتمثل حاليا بس�قوط 
جنوب ليبيا بايدي املجموعات نفس�ها.

ويقول انه بدون تش�اد »كانت فرنس�ا 
س�تواجه صعوبة يف طرد االس�الميني« 
من مايل. ويضيف ان »التشاديني قدموا 
مس�اهمة كبرة واالسالميني لن ينسوا 
ذل�ك ابدا. تش�اد يف حالة توت�ر وكل ما 
يحدث عى الحدود يمس بنا. يجب منع 
املتطرف�ني من االنتش�ار ع�ى ارضنا«.

ويف غياب س�لطة الدولة، تسيطر هذه 
القبائ�ل عى الح�دود الليبي�ة )التبو يف 
الجنوب الرقي والط�وارق يف الجنوب 
الغرب�ي( وتقي�م عالقات غ�ر واضحة 
م�ع الجهاديني.ومن�ذ س�قوط معم�ر 
القذايف تنفج�ر نزاعات باس�تمرار بني 
ه�ذه املجموع�ات العرقي�ة التي كانت 
تع�ارض النظ�ام يف املايض وتس�عى اىل 
الس�يطرة ع�ى م�وارد النف�ط واملياه 
وخصوصا ع�ى طرق القوافل التجارية 
ه�ذه  ان  عوي�دي  الصحراء.وق�ال  يف 
قت�ى  س�قوط  اىل  ادت  الت�ي  املع�ارك 
س�محت لهذه املجموعات »باالستيالء 
عى كميات كبرة من االس�لحة«.ومنذ 

2011، ج�رت مواجهات عدة مرات بني 
التبو والقبائل العربية الزوية يف منطقة 
الكف�رة )جن�وب رشق( الغني�ة باملياه 
ووالد س�ليمان يف س�بها املدينة الكبرة 
جن�وب غرب املنطقة.وح�دث نزاع آخر 
يف االش�هر االخرة بني التبو والطوارق. 
وتتقات�ل ه�ذه القبائ�ل ح�ول اوباري 
املعقل الرئييس للطوارق )جنوب غرب(.

وقال عويدي ان »اعمال العنف اسفرت 
عن سقوط عدد كبر من القتى يصعب 
تقدير عددهم«.ويدين عويدي استخدام 
املتنافس�تني يف طرابل�س  الحكومت�ني 
حيث تسيطر امليليشيات وطرق )رشق 
ليبيا( التي تعرتف به�ا االرسة الدولية. 
وه�و يته�م االس�الميني »بالس�عي اىل 
اخرتاق« التب�و والطوارق.ويؤكد »انهم 
يبقون عى االتص�االت االقتصادية مع 
الط�وارق والتب�و الن هؤالء ه�م الذين 
يس�يطرون عى الحدود ويعرفون كيف 
يتحركون يف الصحراء، اال انهم يحاولون 
ان  عوي�دي  صفوفهم«.ويتاب�ع  ش�ق 
يف  والط�وارق(  )التب�و  »مس�تقبلهم 
الوح�دة. اذا اتحدوا يع�ززون مواقعهم 

واال سيضعفون وحتى يزولون«.

مجلس القضاء االعى
رئاسة  محكمة استئناف البرصة االتحادية 

محكمة بداءة الفاو
العدد : 35/ب / 2015
التاريخ : 2015/5/21

اعالن
اىل املدع�ى عليه�م  كل م�ن / مالك وس�عود ونزيهة 

واديبه  ابناء عبد اللطيف ابراهيم املنديل
اق�ام املدع�ون كل من )عادل وعب�د الخرض ومرية 
ورس�مية وس�لوى ابن�اء احم�د عبد املجي�د محمد(  
الدع�وى البدائي�ة بالع�دد 35/ب/2015 ام�ام هذه 
املحكمة يطلب�ون فيها تمليكه�م العقارين املرقمني 
)13و 14م5( املعام�ر وملجهولي�ة  مح�ل اقامتكم يف 
الوقت الحارض حس�ب كت�اب مركز رشط�ة البحار 
بالع�دد 3734 يف 2015/5/7 ورشح املجل�س املحيل 
يف ناحية البح�ار عليه تقرر تبليغكم نرا بواس�طة   
صحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني للحضور ام�ام هذه  
املحكم�ة يف موع�د املرافعة  صباح ي�وم 2015/6/3 
ويف حال�ة عدم حضوركم او ارس�ال من ينوب عنكم 
قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك�م غيابيا وعلنا 

حسب االصول.
 القايض احمد سعيد طعمة

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية

محكمة جنح كربالء
العدد: 1498 /ج / 2015 

التاريخ: 11/ 5/ 2015 
اعالن

اىل املتهم الهارب/ حسني نعمة وناس
بالنظر ملجهولية محل اقامتك وتعذر تنفيذ امر القبض 
الصادر بحقك وفق الحكام امل�ادة )456/ عقوبات( يف 
القضي�ة املقام�ة ضدك من قبل املشتك�ي )كامل طراد 
كاظ�م واحمد م�ري جاسم( ق�ررت املحكم�ة تبليغك 
اعالنا بصحيفتني محليتني للحضور امام هذه املحكمة 
صب�اح ي�وم 14/ 6/ 2015 الس�اعة التاسعة صباحا 

وبخالفه سيتم اجراء محاكمتك غيابيا وفق القانون.
القايض

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية

محكمة جنح كربالء
العدد: 172 /ج / 2015 
التاريخ: 20/ 5/ 2015 

اعالن
اىل املحكوم اله�ارب/ سهيلة محمد موىس وعمار 

محمود كاظم(
حكمت املحكم عليكما بالحبس البسيط ملدة ثالثة 
اش�هر لكل واحد استن�ادا للم�ادة )456/ 1( من 
قان�ون العقوب�ات وملجهولية مح�ل اقامتك تقرر 
تبليغ�ك بصحيفت�ني محليتني لتس�ليم نفس�ك اىل 

هذه املحكمة اىل اقرب مركز رشطة.
القايض

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية

محكمة جنح كربالء
العدد: 744 /ج / 2015 
التاريخ: 20/ 5/ 2015 

اعالن
اىل املحكوم الهارب )هيثم محمد صالح عبود(

حكم�ت املحكم�ة علي�ك بالحب�س الشديد ملدة 
ثالث�ة سن�وات استن�ادا للم�ادة )456/ 1( من 
قان�ون العقوبات وملجهولية محل اقامتك تقرر 
تبليغك بصحيفتني محليتني لتس�ليم نفسك اىل 

هذه املحكمة اىل اقرب مركز رشطة.
القايض

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية

محكمة جنح كربالء
العدد: 1507 /ج / 2015 

التاريخ: 11/ 5/ 2015 
اعالن

اىل املتهم الهارب/ جالل نعمة صميدع
بالنظر ملجهولية محل اقامتك وتعذر تنفيذ امر القبض 
الص�ادر بحقك وفق الحكام املادة )457/ عقوبات( يف 
القضية املقامة ضدك من قبل املشتكي )زيارة حسني 
من�ادي( ق�ررت املحكمة تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفتني 
محليتني للحضور امام هذه املحكمة صباح يوم 14/ 
6/ 2015 الس�اعة التاسع�ة صباح�ا وبخالفه سيتم 

اجراء محاكمتك غيابيا وفق القانون.
القايض

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية

محكمة جنح كربالء
العدد: 1294 /ج / 2015 

التاريخ: 18/ 5/ 2015 
اعالن

اىل املتهم الهارب/ رفد عيل رحيم
بالنظر ملجهولية محل اقامتك وتعذر تنفيذ امر القبض 
الص�ادر بحقك وف�ق الحكام امل�ادة )446/ عقوبات( 
يف القضي�ة املقام�ة ضدك م�ن قبل املشتك�ي )محمد 
عباس عيل( ق�ررت املحكمة تبليغك اعالنا بصحيفتني 
محليتني للحضور امام هذه املحكمة صباح يوم 28/ 
6/ 2015 الس�اعة التاسع�ة صباح�ا وبخالفه سيتم 

اجراء محاكمتك غيابيا وفق القانون.
القايض

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية

محكمة جنح كربالء
العدد: 1288 /ج / 2015 

التاريخ: 18/ 5/ 2015 
اعالن

اىل املتهم الهارب/ حسني منصور شمر
بالنظر ملجهولية محل اقامتك وتعذر تنفيذ امر القبض 
الص�ادر بحقك وفق الحكام املادة )446/ عقوبات( يف 
القضي�ة املقامة ضدك من قبل املشتكي )عيل حس�ني 
عب�د االمر( قررت املحكمة تبليغ�ك اعالنا بصحيفتني 
محليتني للحضور امام هذه املحكمة صباح يوم 28/ 
6/ 2015 الس�اعة التاسع�ة صباح�ا وبخالفه سيتم 

اجراء محاكمتك غيابيا وفق القانون.
القايض

مجلس القضاء االعى
الب�رصة  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة  

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف البرصة

العدد : 904/بحث/ 2015
التاريخ : 2015/5/27

اعالن
اىل املدع�ى  عليه�ا / عقيل�ة عب�د الرض�ا 

كاظم
اق�ام املدعي )عيل عب�د اله�ادي محمود (

الدعوى املرقم�ة 904/بحث/ 2015 ضدك 
تلطب فيها الحكم له وقد لوحظ من الرح 
الوارد يف املجلس البلدي ملنطقة الجمهورية 
انك مرتحل اىل جهة مجهولة وغر معلومة 
علي�ه تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفت�ني 
محليت�ني يوميت�ني بالحض�ور ام�ام هذه  
املحكم�ة صب�اح ي�وم 2015/6/14 ام�ا 
مكت�ب الباح�ث االجتماع�ي وعن�د ع�دم  
حضورك او من يمثلك قانونا س�وف تجري 
املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق  القانون.
القايض غازي داود سلمان

مجلس القضاء االعى
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف البرصة 

االتحادية
محكمة بد اءة البرصه
العدد  642/ب/2015 
التاريخ 25/5/2015
اعالن

ج�الل  فال�ح  م�ازن  املدع�ي  اق�ام 
642/ب/2015  املرقم�ه  الدع�وى 
ضد املدعى عليه احمد منش�د محمد 
وملجهولية مح�ل اقامت املدعى عليه 
حس�ب رشح املبلغ واملجل�س البلدي  
ملنطق�ة حي االح�رار التي يس�كنها 
املدع�ى عليه ق�ررت املحكمه تبليغك 
بالصح�ف  املحلي�ه ملجهولي�ة  محل 
اقامتك تبلغ�ك بصحيفتيني محليتني 
وعند عدم حضورك وعدم ارسال من 
ين�وب عنك قانونا س�تجري املحكمه 

بحقك غيابيأ.
القايض

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

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الزبيدية

التاريخ: 25/ 5/ 2015 
العدد: 1468 

اعالن
بناءا عى الطلب املقدم اىل هذه املحكمة 
بتاريخ 24/ 5/ 2015 من قبل املدعوة 
)خري�ة عب�د االم�ر محم�ود وال�دة 
املفقود )محمد مهدي س�الم( بتاريخ 
11/ 6/ 2014( وطلبت تنصيبها قيما 
ع�ى ولدها املذك�ور يف اعاله ولالطالع 
املحكمة ع�ى االوراق الحقيقية اعاله 
عليها مراجعة املحكمة خالل خمس�ة 
ع�ر يوما م�ن الي�وم الت�ايل لالعالن 
وبحالة مرور املدة املش�ار اليها سوف 

تنظر املحكمة بالطلب وفق القانون.
القايض

محكمة بداءة الصويرة
العدد 317/ب/2014

اىل املدعى عليها خرية حاشوش عبود
تبليغ

س�بق للمدعيان عب�د الرزاق وس�لمان 
اوالد صبار عبد الرزاق وان اقاما الدعوى 
البدائية اعاله ض�دك يطلبان فيها منع 
معارضت�ك لهم يف اس�تغالل حصصهم 
يف العق�ار املرق�م 673/1 م29 بطلي�ة 
وملجهولية محل اقامتك حس�ب اشعار 
مركز رشط�ة الصويرة بالعدد 6775 يف 
2015/5/21 ومرفق�ة اش�عار مختار 
حي الرتبية يف الصوي�رة وتاييد املجلس 
املحيل يف الصوي�رة عليه قررت املحكمة 
املص�ادف  املرافع�ة  بموع�د  تبليغ�ك 
2015/6/3 بصحيفت�ني محليت�ني ويف 
حالة ع�دم حضورك س�تجري املرافعة 

بحقك غيابيا
القايض 
عامر عبد الله خرض

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

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية

يف الصويرة
العدد: 423 / ش / 2015 

اعالن
اىل املدعى عليه / حسني كاظم مجيد

اقام�ت املدعي�ة زه�راء س�عود عبيد 
الدع�وى املرقم�ة اع�اله ام�ام ه�ذه 
املحكم�ة تطلب فيه�ا التفريق للهجر 
ولثبوت مجهولية محل اقامتك حسب 
رشح القائم بالتبلي�غ لذا تقرر تبليغك 
بالنر يف صحيفتني يوميتني محليتني 
يف  املحكم�ة  ه�ذه  ام�ام  بالحض�ور 
املواف�ق 2015/6/4  املرافعة  جلس�ة 
الساعه التاسعه صباحا ويف حالة عدم 
حض�ورك تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وفق القانون
القايض ابراهيم احمد سالم

محكمة االحوال الشخصية
يف الصويرة

العدد 230/ش/2015
اىل املفقود عيل ثجيل حسني

اق�ام ول�دك املدع�ي صب�اح عيل 
/230 املرقم�ة  الدع�وى  ثجي�ل 

ش/2015 يطل�ب فيه�ا الحك�م 
بوفات�ك مل�ي اكث�ر م�ن ارب�ع 
س�نوات عى فقدان�ك وملجهولية 
محل اقامتك فقد تقرر تبليغك يف 
صحيفتني محليتني ملراجعة هذه 
املحكمة ي�وم املرافع�ة املصادف 
ع�دم  ح�ال  ويف   2015/6/10
حضورك ستجري املرافعة بحقك 

غيابيا وفق القانون
القايض ابراهيم احمد سالم

محكمة االحوال الشخصية يف بلد 
العدد 1037

نر فقدان
قررت هذه املحكم�ة نر فقدان 
املدع�و ع�يل عب�د عب�اس صالح 
الحرباوي فق�د يف منطقة محطة 
بل�د بتاري�خ 2015/4/12 م ولم 
يعرف يشء ع�ن مصره لحد االن 
وعى من يعثر علي�ه وتتوفر لديه 
معلوم�ات عنه�ا االتص�ال بذويه 
الس�اكنني قضاء بلد حي الشهداء 
او مكت�ب التحقيق�ات الجنائي�ة 
يف بلد خالل ش�هر م�ن اليوم التايل 

لنر االعالن
القايض

محكمة بداءة الكرادة
العدد 1011/ب/2015

اعالن
اىل املدع�ى علي�ه املدي�ر املف�وض لرك�ة 
التعمر االستش�ارية للمق�اوالت والتجارة 
العامة املحدودة محمد سعيد جعفر اضافة 

لوظيفته
اقام املدعي املحامي عالء ش�ون املشايخي 
الدع�وى اعاله والت�ي يطلب فيه�ا الحكم 
بالزامك بتادية املبلغ املطالب به يف الدعوى 
والبالغ مقداره خمسة وسبعون الف دوالر 
امريك�ي وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك تقرر 
تبليغك اعالنا بصحيفتني يوميتني للحضور 
ع�ى موع�د املرافع�ة املواف�ق 2015/6/3 
وعن�د عدم حضورك او ارس�ال م�ن ينوب 
عن�ك قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا ووفق االصول
القايض

محكمة االحوال الشخصية
يف الصويرة

العدد 369/ش/2015
اعالن 

اىل املدع�ى عليه س�عد خميس عبود 
يسكن بغداد الكاظمية جكوك

بتاريخ 2015/5/21 اصدرت محكمة 
الصوي�رة  يف  الش�خصية  االح�وال 
قرار الحكم املرق�م 369/ش/2015 
املتضمن ثبوت حضانة املدعية جنان 
كري�م عب�د النب�ي الطفاله�ا كال من 
عبد الل�ه واحمد ابناء س�عد خميس 
عب�ود علي�ه اقتىض حض�ورك خالل 
مدة عرة ايام لالعرتاض عى الحكم 
م�ن تاريخ تبليغك وبعكس�ه س�وف 

يكتسب القرار الدرجة القطعية 
القايض ابراهيم احمد سالم

اعالن
بن�اء ع�ى الطل�ب املقدم من الس�يد )عمر عياد س�عدون( ال�ذي يطلب فيه 
تبديل االس�م املجرد من )عم�ر( اىل )عمار( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها عرة ايام وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية 
يف الطل�ب وف�ق احكام املادة 21 م�ن القانون االحوال املدنية رقم 65 لس�نة 

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

اعالن
بناء عى الطلب املقدم من الس�يد  )محمد عبد الزهرة عبد (  الذي يطلب فيه 
تبديل اللقب    من  )الحلفي (  اىل )الزاميل( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها عرة ايام وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية 
يف الطل�ب وف�ق احكام املادة 21 م�ن القانون االحوال املدنية رقم 65 لس�نة 

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

فقدان هوية طالب

فق���دت  من���ي هوي��ة 

الطالب)صباح خالد صباح( 

كلية القانون جامعة دجلة 

ثالثة عى  االهلي�ة مرحل�ة 

من يعثر عليها تسليمها اىل 

جهة االصدار

فقدان
فقدت  من�ي هوية الطالب 
)حسام نارص عبد (الصادرة 
من معه�د التدريب النفطي 
ب�رصة اختص�اص خطوط 
االنابيب قسم امليكانيك عى 
من يعثر عليها تسليمها اىل 

جهة االصدار

فقدان

فق��دت من��ي هوي��ة 

املهندس )عيل عواد حسن 

نقاب�ة  م�ن  (الص�ادرة 

املهندس�ني العراقية عى 

من يعثر عليها تسليمها 

اىل جهة االصدار.

اعالن
قدم املدعي سفيان كريم عباس  طلبا يروم فيه تبديل 
اسمه من سفيان  إىل سيف    فمن لديه اعرتاض عى 
الدع�وى مراجعة ه�ذه املديرية خالل م�دة اقصاها 
ع�رة ايام وبعكس�ه س�وف ينظ�ر بالدع�وى وفق 
احكام امل�ادة 21 من قانون االح�وال املدنية رقم 65 

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

تعلن رشكة توزيع املنتجات النفطية عن مناقصة تنظيف  
معم�ل صيان�ة الش�احنات يف املدائن وفق ال�روط التي 
يمك�ن الحص�ول عليه�ا يف مقر الرك�ة يف ال�دورة لقاء 
مبل�غ ق�دره )100,000( مائة الف دينار غ�ر قابلة للرد 
فعى ذوي الخرة واالختصاص ممن تتوفر فيهم الروط 
تقديم عطاءاتهم بظرف مغلق يف موعد اقصاه يوم االثنني 
2015/6/22 الس�اعة الثاني�ة بعد الظه�ر علما ان املبلغ 

التخميني )108,000,000( مائة وثمانية مليون دينار .
� للمزيد من التفاصيل باالمكان زيارة املواقع التالية 

www.oil.iq موقع وزارة النفط  االلكرتوني �
www.opdc.oil.gov.iq  موقع الركة االلكرتوني �

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة شط العرب
اعالن

سبق  وان تم االعالن عن بيع العقارين ولم يتقدم اي مشرتي للراء عليه تبيع محكمة بداءة شط العرب 
باملزاي�دة العلني�ة العقارين املرقم 56/20 و 57/20 م 12 التنومة وهم بس�تانني تس�قى بمياه املد وتبلغ 
مس�احته االول 6 دون�م و 2 اولك باس�م وزارة االوق�اف واصحاب حق الترصف املدع�ي واملدعى عليهم يف 
الدعوى ولوحظ يف العقار محالت تجارية  مبنية من البلوك ومسقفة بالشيلمان عدد ثالثة ومحالت اخرى 
عدد 6 مبنية من البلوك والشيلمان شيده من قبل املدعى عليه مسلم حبيب والركاء عيل ورعد وعالء اوالد 
ظاه�ر حبيب قدرت قيمتها بواحد وعرون مليون دينار ويوجد محلني عائدين للريك عبد االله وفارس 
عبد عيل حبيب قدرت قيمته بس�بعة ماليني دينار كما لوحظ يف العقار حس�ينية تبلغ  مساحتها 170 مرت 
مربع مشيدة من قبل الريك عبد االله حبيب قدرت قيمتها  بسته واربعون مليون دينار كما لوحظ وجود 
دار مبني�ة من الطني ومس�قفة بالجندل تعود اىل عقيل مس�لم ق�درت قيمتها بثمانية مالي�ني دينار ودار 
قديمة  مبنية من البلوك ومس�قفة بالش�يلمان تعود اىل الريك عبد عيل ومش�غولة من قبل ولده حس�ني 
عبد عيل قدرت قيمتها بس�تة ماليني دينار ودار مبنية من الطابوق ومس�قفة بالش�يلمان يعود اىل الريك 
حسنني عبد عيل كما لوحظ غرفة واحدة بجانب دار  حسني عبد عيل تعود اىل الريك فراس  وهناك دارين 
اخريني تعود اىل الريكني حنه عبد الواحد ورعد ظاهر قدرت قيمتها اقيامها جميعا بخمسة عر مليون 
دينار ودار تعود اىل الريك مرتىض ظاهر قدرت قيمتها بثمانية ماليني دينار  وان الدور املذكورة مش�يدة  
من البلوك ومس�قفة بالكونكريت بثمانية ماليني دينار وان الدور الثالثة مش�يدة من البلوك وتعود اىل كل 
م�ن ع�الء ظاهر ومرتىض ظاهر بقيمة ثمانية ماليني دينار ودار تعود اىل الريك ميمون ظاهر  مبنية من 
البلوك مس�قفة بالشيلمان وقيمتها ثمانية ماليني دينار ودار اخر تعود اىل مصطفى ظاهر وقدره قيمتها 
بثماني�ة مالي�ني دينار ودار اخرى تعود اىل الريك وعد  ظاهر حبيب وقد قدرتها بتس�عة ماليني دينار هذا 
وقد بلغة الدور املشيدة عى العقار املذكور مبلغا وقدره مائة وواحد مليون دينار اما بقية حصة الترصف 
العقار املذكور فان قيمة الدونم الواحد منها يف حق الترصف ثمانون مليون دينار وذلك لكون العقار ش�يد 
عليه عدة دور وهذا مخالف للقانون االصالح الزراعي ما يودي اىل  عدم رغبة املشرتين ولكون ان العقارين 
قد سبق وان تم االعالن عن بيعه الكثر من مرة ولم يتقدم اي مزايد لراءه وعليه وقد بلغت قيمة املشيدات 
مائ�ة وواح�د مليون  دينار وقيمة حق الترصف اربعمائة وثمانون مليون دينار وان قيمة العموم منه حق 
الترصف واملش�يدات بلغت خمس�مائة   وواحد وثمانون مليون دينار قيمة العقار واملش�يدات واما بنسبة 
للعقار الثاني  املرقم  57/20 مقاطعة 12 تنومة بستان تسقى سيحا بمياه املد وتبلغ مساحته 1 دونم و 
19 اولك باس�م وزارة االوقاف وحبيب عبد الرزاق ويس مناصفة  ولوحظ دار تعود اىل الريك فاخر حبيب 
قيمته�ا ثماني�ة ماليني دينار وهن�اك دار اخرى اىل الريك�ة خرية حبيب ويس وقيمته�ا  ثمانية ماليني 
دينار وقد قدرة قيمة العقار خمسة وسبعون مليون دينار للدونم الواحد وتصبح قيمة االرض قدرها مائة 
واثن�ان وثالثون مليون دينار لتصبح قيمة العقار واملش�يدات مائة وثمانية واربعون مليون دينار ولوحظ  
ان هناك تجاوزات عى العقار بعد اصدار قرار املحكمة مما ادى اىل عدم رغبة املش�رتين بالراء فمن لديه 
الرب�ة بالراء مراجعة ديوان هذه املحكمة  يف اليوم الخامس عر التالية للنر االعالن مس�تصحبا معه 

التامينات القانونية البالغة 10%  عن القيمة  املقدرة ارضا ومشيدات واجور النر  عى املشرتي.
القايض

اعالن
اىل مسامهي رشكة الرابطة املالية للتحويل املايل مسامهة خاصة

دعوة اجتامع اهليئة العامة 
اس�تنادا الحكام قان�ون الركات رقم 21 لس�نة 1997 املعدل وتنفيذا 

لقرار مجلس االدارة املؤرخ يف 2015/4/30
يرسنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سينعقد يف العارشة 
صباحا ليوم الس�بت 2015/6/20 يف مقر الركة الكائن يف الس�ماوة 

شارع الكورنيش قرب السوق املسقوف ملناقشة جدول االعمال التايل 
1-مناقش�ة تقرير مجل�س االدارة للس�نة املنتهي�ة يف 2014/12/31 

واملصادقة عليه
2-مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول امليزانية للسنة املالية املنتهية 

يف 2014/12/31 واملصادقة عليه
3-مناقشة الحسابات الختامية للسنة املالية املنتهية يف 2014/12/31 

للركة واملصادقة عليها 
4-تعيني مراقب حسابات للركة للسنة 2015 وتحديد اجوره

5-مناقش�ة زيادة راس مال الركة من 16000,000,000 ستة عر 
مليار  دينار اىل 30.000.000.000 ثالثون مليار دينار وفق احكام املادة 

55/ اوال من قانون الركات رقم 21 لسنة 1997 املعدل 
راج�ني الحضور او انابة احد املس�اهمني بموجب ص�ك االنابة او الغر 
بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل مع مراعاة احكام املادة 91 من 

القانون اعاله 
ويف حال�ة ع�دم حصول النص�اب االنوني يؤجل االجتماع ليوم الس�بت 

2015/6/27 يف ذلك الزمان واملكان اعاله

وزارة النفط
اعالن مناقصةرشكة توزيع املنتجات النفطية

عيل عبد الكريم املوسوي
املدير العام وكالة

رئيس جملس االدارة
عبد اللطيف عيل حممد

رقد الدعوى :
العدد / 84/ب/2011

التاري�خ / 2015/5/26



العدد )976(  اخلميس  28  آيار  2015 اقتصاد وحمليات6
www.almustakbalpaper.net

 

الزبيدي يوجه بتسيري قطار من البرصة اىل كربالء

حمافظ بغداد يبحث مع مستشار األمن الوطني دعم اخلطة االمنية يف العاصمة

   بغداد/المستقبل العراقي 

 اعلن�ت وزارة المالي�ة، ام�س االربعاء، ان الوزير هوش�يار 
زيب�اري ب�دأ العمل إلرس�ال ج�زء م�ن موازن�ات المحافظات 
المتعطلة، مبينة ان س�بب تأخير ارسال الموازنات لعدم وجود 

السيولة المالية.
وقال وكيل الوزارة فاضل نبي ، إن “وزير المالية بدأ بالعمل 
لص�رف موازن�ة المحافظ�ات لس�نة 2015”، مبين�ا ان “هناك 
قل�ة في الس�يولة المالية، مم�ا أدى إلى تأخر ص�رف موازنات 

المحافظات”.
واضاف ان “المشكلة الرئيسة لعدم الصرف هي قلة السيولة 
المالي�ة”، موضح�ا ان “الوزي�ر اآلن يعم�ل لص�رف ج�زء من 
الموازنات للمحافظات لتمشيت امورها لحين توفر السيولة”.

يذكر أن البالد تعاني من أزمة مالية كبيرة بس�بب انخفاض 
اسعار النفط الخام، ودخولها في حرب ضد العصابات اإلرهابية 

منذ ما يقارب سنة مما أدى إلى ممارسة سياسية التقشف.

   المثنى/المستقبل العراقي

أع�دت دائرتا بيئ�ة وزراعة المثنى بالتع�اون مع جامعة 
المثن�ى خطة لتنفيذ مش�روع تثبي�ت الكثب�ان الرملية في 
منطقة عب�د الله ابو نجم الصحراوية )65 كم ش�مال غرب 
الس�ماوة( وف�ي الش�ريط الصح�راوي المح�اذي للطريق 

السريع.
وق�ال مدي�ر بييئ�ة المثن�ى يوس�ف س�وادي جب�ار إن 
“الطري�ق الراب�ط بين محافظ�ة المثنى والنج�ف من جهة 
بادية الس�ماوة يعاني من تح�رك الكثبان الرملية على طول 
الطري�ق، وأن دائرت�ي بيئ�ة وزراع�ة المثن�ى بالتعاون مع 
جامع�ة المثنى أعدت خطة لتنفيذ مش�روع لتثبيت الكثبان 
الرملي�ة في منطق�ة عبد الله ابو نجم الواقعة في الش�ريط 
الصحراوي المحاذي للطريق الس�ريع”، مؤكدا أن “مجلس 
محافظة المثنى أبدى دعمه المالي للمش�روع بانشاء حزام 

اخضر بطول 5 كم”.
وأوض�ح جب�ار أن “المش�روع ه�و تجربة أولية س�يتم 
تعميمه�ا في حال أثبتت نجاحها  على المناطق الصحراوية 
المتاخمة لحدود السماوة مع محافظات ذي قاروالديوانية 
والنجف”، مش�يرا إلى “إمكانية التنس�يق م�ع المحافظات 

المذكورة لتنفيذ مشروع اكبر لتثبيت الكثبان الرملية”.
وضربت ,أمس االول الثالثاء, العاصمة بغداد ومجموعة 
من المحافظات الجنوبية عاصفة ترابية قادمة من صحراء 
الهضب�ة الغربي�ة ادت ال�ى انع�دام الرؤي�ة في أغل�ب هذه 

المناطق.

املالية تعلن بدء العمل إلرسال جزء 
من موازنات املحافظات

املثنى تعد خطة لتثبيت الكثبان الرملية 
يف املناطق الصحراوية

  بغداد/المستقبل العراقي

اعلنت وزارة النقل، امس االربعاء، 
ان وزيره�ا باقر جب�ر الزبيدي وجه 
بتسيير قطار مس�افرين من البصرة 
الى كربالء يومي الخميس والس�بت 
من كل اس�بوع، مبين�ة ان ذلك يهدف 

خدمة لزوار العتبات المقدسة.
وقال�ت الوزارة ف�ي بيان صحفي 
ان  العراق�ي”,،  تلقته”المس�تقبل 
“وزير النق�ل باقر جبر الزبيدي وجه 
بمباش�رة الس�كك الحديدية العراقية 
 DMU ، بتس�يير قط�ار م�ن ط�راز 
للمس�افرين من البص�رة الى كربالء 
الخمي�س والس�بت م�ن كل  يوم�ي 

اسبوع”.
“اله�دف  ان  ال�وزارة  واضاف�ت 
م�ن ذل�ك ه�و لخدم�ة زوار العتبات 
المقدس�ة”، مش�يرا الى ان “القطار 
ينطلق يوم الخميس من محطة قطار 
البصرة الساعة )8:30( صباحا ليصل 
ال�ى محط�ة قط�ار كربالء الس�اعة 

)5:30( مساءا”.
وتابع�ت ان “هذا القط�ار ينطلق 
مرة اخرى من محط�ة قطار كربالء 
يوم الس�بت من كل اس�بوع الساعة 
)9( صباحا ليعود ال�ى محطة قطار 

البصرة الساعة )7( مساءا”.
“االسع�ار  ان  ال�وزارة  واك�دت 
ستك�ون مناسب�ة للجمي�ع”، الفت�ا 
ال�ى ان “ه�ذا التوجي�ه ج�اء لغرض 
تقديم افضل الخدمات لزوار العتبات 
وتأمي�ن  كرب�الء  ال�ى  المقدس�ة 
الراح�ة والس�فر المريح لل�زوار من 
المحافظ�ات الجنوبي�ة ال�ى كربالء 

المقدس�ة وبالعك�س لتأمي�ن نقلهم 
الى محافظاتهم العزيزة”. 

يذك�ر ان محافظة كرب�الء تشهد 
يوم�ي الخمي�س والجمع�ة م�ن كل 

اسب�وع اقب�اال كبيرا م�ن المواطنين 
وم�ن اغل�ب المحافظ�ات العراقي�ة 

لزي�ارة مرق�دي االمامي�ن الحس�ين 
والعباس عليهما السالم.

  بغداد/المستقبل العراقي

بحث محافظ بغداد المحافظ علي 
محس�ن التميمي,ام�س االربعاء, مع 
مستشار االمن الوطني العراقي خطة 
ام�ن بغداد ومل�ف النازحي�ن وتعزيز 
التعاون المش�ترك مابين الحكومتين 

المركزي�ة والمحلية.وق�ال المحافظ 
االم�ن  مستش�ار  اس�تقباله  خ�الل 
الوطن�ي العراق�ي فالح الفي�اض, ان 
“ه�ذا اللقاء كان منتجاً حيث تم طرح 
الكثي�ر م�ن اآلراء الناجعة بخصوص 
خطة امن بغداد والتي س�تؤثر بشكل 
ايجابي على امن العاصمة “، مبينا ان 

“مشكلة النازحين هي مشكلة معقدة 
وكما تم طرح تفاصيل الملف”.

واشار التميمي “ ان محافظة بغداد 
استطاعت من تنفيذ خمس مجمعات 
جمي�ع  تح�وي  نموذجي�ة  كرفاني�ة 
س�بل الراحة الت�ي تحتاجه�ا العوائل 
النازح�ة وجمي�ع الخدم�ات الصحية 

والتربوية واالمنية والغذائية والبلدية 
واالجتماعي�ة الى جانب  تنفيذ خمس 

مجمعات جديدة هي قيد االنجاز”.
م�ن جهته, اثن�ى الفي�اض “ على 
ال�دور الكبي�ر والجهود االس�تثنائية 
لمحافظ�ة بغ�داد من خ�الل تعاطيها 
بش�كل ايجاب�ي م�ع ازم�ة النازحين 

انش�اء  المحافظ�ة  اس�تطاعت  اذ 
المجمعات الكرفانية المتكاملة بكافة 
خدماته�ا وكذل�ك المخيم�ات واتباع 
الخط�وات العاجلة ف�ي اغاثة العوائل 
النازح�ة م�ن محافظة االنب�ار بقدر 
االمكاني�ات المتاحة وفي ظل ش�حة 

االموال وازمة تقشف الموازنة “.

   بغداد/المستقبل العراقي

أعلن�ت دائرة العيادات الطبية الش�عبية في وزراة 
الصح�ة,  عن تجهي�ز النازحين في اب�ي غريب باكثر 
م�ن طن من االدوية العامة وادوية اإلمراض المزمنة 

فضال عن إرسال الفرق الطبية .
ونق�ل بيان ل�وزارة الصح�ة عن مدير ع�ام دائرة 
العيادات حازم عبد الرزاق الجميلي قوله ان “ العيادات 
الطبية الشعبية في ابي غريب أجرت فحوصات طبية 
للمرض�ى النازحي�ن خاص�ة المصابي�ن باإلم�راض 
المزمن�ة وأرس�لت تقاريرها إلى دائ�رة العيادات عن 

مقدار الكميات التي بحاجة إليها “ .
وأض�اف أن “ الدائرة جهزت تلك العيادات بكميات 
كبيرة م�ن أدوية اإلمراض المزمن�ة واألدوية العامة 
تقدر بأكثر من طن لتوزيعها على النازحين في قضاء 
ابي غريب “ .وأكد الجميلي” استمرار الدائرة بتجهيز 
النازحي�ن باألدوية والمس�تلزمات الطبية في عموم 

محافظات العراق .

   بغداد/المستقبل العراقي

كش�ف تجار أوروبيون، بأن العراق طرح مناقصة 
دولية لشراء نحو 50 ألف طن من القمح.

وقال التجار في تصريح�ات صحفية, إن “العراق 
ط�رح مناقصة دولية لش�راء 50 ألف ط�ن على األقل 
م�ن القمح الصل�د، الخ�ام”، مبيني�ن أن “المناقصة 
س�تغلق في الس�ابع من حزي�ران المقب�ل ويجب أن 
تظل العروض س�ارية حتى الحادي عش�ر من الشهر 

نفسه”.
وأض�اف التجار، أن “العراق يس�عى لش�راء قمح 
تبلغ نسبة البروتين فيه 11 في المئة ونسبة الرطوبة 

12 في المئة”.
وبحسب مصادر مطلعة, فان “منشأ القمح يمكن 
أن يكون من الواليات المتحدة أو كندا أو اس�تراليا أو 

روسيا ألغراض البطاقة التموينية”.
يذكر أن العراق يس�تهلك آالف األطنان س�نويا من 
القمح، يستورد معظمها من أمريكا واستراليا وكندا 

لسد االستهالك المحلي.

الصحة جتهز النازحني يف ايب غريب 
بأكثر من طن من األدوية

العراق يطرح مناقصة دولية لرشاء 
نحو »50« ألف طن من القمح

الكهرباء: بغداد تعاين من قلة خطوط نقل الطاقة

الزراعة تكشف عن اتفاقها مع فرنسا لتطوير القطاع احليواين يف العراق

    بابل/المستقبل العراقي

أعلنت حكومة محافظة بابل، توقف 1470 مشروعاً عن 
العمل في المحافظة بسبب انقطاع التمويل المالي، مناشدًة 

الحكومة المركزية بإيجاد حلول بشأن ذلك.
وق�ال النائب األول للمحافظ وس�ام أص�الن ، إن “1470 
مش�روعاً في محافظة بابل متوقف بش�كل كامل عن العمل 
بينها مش�اريع وزاري�ة واألخرى من تنمية األقاليم بس�بب 
انقط�اع التمويل المال�ي”، مبينا أن “معظم المش�اريع تعد 
إس�تراتيجية ومهمة”.وأضاف أصالن، أن “توقف المشاريع 
انعك�س عل�ى الس�وق المحل�ي وإيرادات�ه االقتصادية، ألن 
السوق المحلي يعد جهة ساندة للمشاريع من مواد احتياطية 
وأيدي عاملة”، مناش�دا الحكومة المركزية ب�”إيجاد حلول 
أو إعط�اء الض�وء األخضر وفق ضوابط معين�ة للحكومات 
المحلي�ة لتنفيذ المش�اريع بطريق�ة الدفع باآلج�ل قبل ان 
تتفاق�م األزمة”.وكان مجلس محافظ�ة بابل طالب، في )9 

أيار 2015(، رئاس�ة الوزراء باإلس�راع بإصدار آليات العمل 
بطريقة البناء باآلجل للمشاريع لتجاوز األزمة المالية، وبين 
أن المجل�س ح�ذف مجموعة من المش�اريع لتنفيذ مجاري 

الحلة الكبير والهاشمية والقاسم والمدحتية.

توقف 1470 مرشوع يف بابل بسبب انقطاع التمويل

    بغداد/المستقبل العراقي

اك�د وزي�ر التعلي�م العال�ي حس�ين 
الشهرس�تاني، امس االربعاء، استخدام 
اجهزة تشويش في القاعات االمتحانية 
لمن�ع الغ�ش، مطالب�ا الطلب�ة بالتزود 
بالعل�م والمعرفة لقه�ر “داعش”.وقال 
زيارت�ه  هام�ش  عل�ى  الشهرس�تاني 
للجامع�ة التكنولوجية ببغ�داد لالطالع 
على س�ير االمتحانات ف�ي الجامعة انه 
“تم منع الهواتف النقالة في االمتحانات 
الت�ي تج�رى حاليا ف�ي الجامع�ة لمنع 
التواصل مع االش�خاص خارج القاعة”، 
مبينا انه “تم اس�تخدام اجهزة تشويش 

ف�ي القاعات االمتحاني�ة لمنع اي حالة 
غش قد تحدث”.وأضاف الشهرستاني ان 
“على الطالب ان يجتهدوا في دروس�هم 
ك�ي يكون�وا اس�وة بالمقاتلي�ن الذي�ن 
يحارب�ون داع�ش االرهاب�ي”، مطالب�ا 
الطلب�ة ب�”ض�رورة الت�زود والتس�لح 
بالعلم والمعرفة لقه�ر داعش االرهابي 
وك�ي يكون للعراق جيل م�ن المتعلمين 
لمن�ع التكفيريين التغلغ�ل بالمجتمعات 
الجامع�ة  المتطورة”.وش�هدت 
التكنولوجي�ا ,ام�س, الي�وم االول لبدء 
االمتحانات التي تضم 13 قسماً هندسياً 
وعلمي�اً و8 مراك�ز إضاف�ة إل�ى مكتب 

استشاري يشمل عدة تخصصات.

التعليم: استخدمنا اجهزة تشويش يف 
القاعات االمتحانية ملنع الغش

     بغداد/المستقبل العراقي 

ام�س  الكهرب�اء،  وزارة  اعلن�ت 
ان بغ�داد تعان�ي م�ن قل�ة  االربع�اء، 
خط�وط نق�ل الطاق�ة وان تزويدها ال 
يتعدى 3500 ميغاواط، مش�يرة الى ان 
حل هذه المش�كلة س�تكون بعد اشهر 

الصيف الحالي.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة 
مصع�ب الم�درس ان “ال�وزارة لديه�ا 
انتاج كاف من الطاق�ة الكهربائية وان 
هناك تزويد جيد للطاق�ة للمحافظات، 

اال ان بغ�داد تعاني من قلة خطوط نقل 
الطاقة الكهربائية”، مش�يرا الى ان “ما 
يتم تزويدها حاليا هو 3500 ميغا واط 
في حي�ن م�ا تحتاجه ه�و 5500 ميغا 

واط”.
وأضاف المدرس ان “الوزارة تواجه 
تحديات كثيرة بش�ان ذلك منها عزوف 
اصحاب االراضي من مد هذه الخطوط 
م�ع اج�راءات ضعيف�ة م�ن مجال�س 
المحافظ�ات بش�ان ذلك”، مش�يرا الى 
ان “الوزارة ستقوم بحل هذه المشكلة 

بعد اشهر الصيف الحالي”.

وأكد وزير الكهرباء قاسم الفهداوي 
ف�ي الثال�ث م�ن اي�ار الحال�ي ان لدى 
وتراكم�ات  معق�دة  مش�اكل  ال�وزارة 
م�ن الس�نوات الماضي�ة يض�اف اليها 
االستهالك المفرط للطاقة الكهربائية.

وأعلن�ت وزارة الكهرب�اء ف�ي )29 
نيس�ان 2015( ان منظوم�ة الكهرب�اء 
الوطني�ة فق�دت خالل االي�ام الماضية 
طاقات بلغ�ت 2050 ميغ�ا واط نتيجة 
ارتف�اع درج�ات الح�رارة ،اضافة الى 
انخفاض ضغ�ط الغاز وش�حة الوقود 

المجهز من قبل وزارة النفط.

   بغداد/المستقبل العراقي

 اك�دت وزارة الزراعة، ام�س االربعاء، انه�ا اتفقت مع 
الجانب الفرنس�ي على تطوير القط�اع الحيواني من خالل 
العمل على نقل التكنولوجيا المتطورة التي شهدها القطاع 

في فرنس�ا به�دف المس�اهمة برف�ع الطاق�ات االنتاجية 
لمفصل الثروة الحيوانية.

وق�ال الوكي�ل الفني لل�وزارة مهدي ضمد القيس�ي، إن 
“لجنة من الوزارة عقدت عدة لقاءات مع وفد من الحكومة 
الفرنس�ية المتخصص�ة بالقط�اع الحيوان�ي بالتعاون مع 
القط�اع الخاص الفرنس�ي يهدف ال�ى كيفي�ة تطوير هذا 
القط�اع في العراق”.واض�اف ان “الجانبين اتفقا على عدة 
نقاط من بينها السعي من أجل أنشاء خط انتاجي لإلعالف 
المركزة للدواجن واالسماك وهو االول من نوعه في العراق 
مما يس�اهم في رفع الطاق�ات االنتاجية لتل�ك الحيوانات، 
فض�ال عن تنفيذ مشاريع تطويرية وتعليمية للمربين حول 
كيفية النهوض بالقطاع”.ولفت القيس�ي ال�ى ان “العراق 
يمل�ك من المقومات التي تجعله في صدارة الدول المتقدمة 
ف�ي تطوير الث�روة الحيواني�ة اذا ما توف�ره التخصيصات 

والخبرات العالمية المتقدمة”.

   بغداد/المستقبل العراقي
اعلنت وزارة التجارة تجهيزه�ا المناطق المحررة في محافظة نينوى بكمية 3320 طناً 
من مادة الطحين عن حصة شهر ايار الحالي.وذكر بيان للوزارة ان”الشركة العامة لتصنيع 
الحب�وب قامت بتجهيز اقضية ونواحي محافظ�ة نينوى المحررة في زمار وربيعة وتلكيف 
والق�وش ووان�ة وفايدة وش�يخان والفاروق والحمي�دات وتلعفر 2 والعياضية وبعش�يقة 
بحصة شهر ايار من الطحين حسب احصائيات دائرة التخطيط والمتابعة بالوزارة”.واضاف 
انه “تم تجهيز تلك المناطق من مطاحن اقليم كردستان وحسب الحاجة والموقع الجغرافي 
للمناط�ق ووفق�ا لطاق�ات المطاحن العامل�ة , مبيناً ان “ش�ركة تصنيع الحبوب مس�تمرة 
بتجهي�ز المناط�ق المحررة ف�ي المحافظات التي ش�هدت عمليات عس�كرية باالضافة الى 

تجهيز العوائل النازحة وحسب االحصائيات الواردة من الوزارة”.

تصنيع احلبوب جتهز املناطق املحررة
يف نينوى بامدة الطحني
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املشاريع املس�تقبلية وط�رق الحكم, تحتاج 
لرج�اٍل ذوو رؤية ودراي�ة, إضافة للخربة يف 

االدارة, وهذا األمر ال يتوفر بكل سيايس.
عندما احتل الجيش االمريك�ي عراقنا, كان 
بحس�اباتهم تغي�ر رأس الحكوم�ة فق�ط, 
للمحافظ�ة ع�ى مصاله�م العامة, حس�ب 
الس�ياسة األمريكية, غر آبه�ن بما يصيب 

الشعوب املُستعمرة.
اصط�دم االحت�ال بصخ�رة لم تك�ن ضمن 
املبارك�ة  املرجعي�ة  ه�ي  تل�ك  حس�اباته؛ 
وأتباعها, ممن يعارضون بسياسة صاخبة, 
لقد حسب للمعارضة حسابها, أما ان يكون 

يف الع�راق, رجال دين يقودون ش�عب, فهذا 
من الص�واِدم املخفية, فق�د كانت مرجعية 
النجف العليا تعمل بالخفاء, مما جعل عملها 

وتوعيتها, غر ظاه�رة للج�ربوت العامل�ي.
تعدََّدِت الحركات الس�ياسية ذات الشعارات 
الدينية, فاختلط األمر عى املواطن العراقي, 
لدخ�ول املنتفع�ن يف العملي�ة الس�ياسية, 
فأذك�وا الخافات الطائفي�ة, ليعيش العراق 
بحال�ة ع�دم االستق�رار, مما جع�ل تنظيم 
القاع�دة يس�تغل م�ا ج�رى؛ ليس�يطر عى 
عق�ول بع�ض الشب�اب, ويغري قس�م من 
الس�اسة باملال, فقد طبق عليهم قاعدة لكل 

إنسان ثمن.
بقى خط واحد من الحركات السياسية, أثبت 
منهج االسام الحقيقي, بالحكم ذات االبعاد 
الوطنية, ذلك هو التيار الحكيمي, الذي اتخذ 
من بعد تيار ش�هيد املحراب, الذي اغتيل مع 
ثلة من املجاهدين, بانفجار مريع َهزَّ العالم 
اإلسام�ي, لقداس�ة املك�ان أوالً, وألرجحية 

عقل ذلك القائد, الذي أَقضَّ مضاجع قيادات 
حزب البعث.

خ�ط املرجعية ال�ذي ال يفرق ب�ن مكونات 
العراق, نراه متجسداً بتيار الحكيم, ولكشف 
ذل�ك من قب�ل الحاقدين, فق�د استهدف من 
قبل الفاش�لن, الحاقدين والرساق, لرؤيتهم 
الضيقة يف حكم الع�راق حيث يرونه, الثروة 

مل�أ الجي�وب وكس�ب الج�اه, كونه�م من 
املغموري�ن اجتماعي�اً, فقام�وا بتشويه أي 

مرشوع يطرحه قادة أل الحكيم.
املالك�ي  وصفه�ا  واعتصاماته�ا  األنب�ار 
بالفقاع�ة, ث�م اع�رف ب�أن له�م حقوق�اً, 
يجب عى الحكومة الوفاء بها, فقام الس�يد 
أنبارن�ا  مب�ادرة"  بط�رح  الحكي�م,  عم�ار 
الصام�دة", تل�ك املب�ادرة التي ل�و ًكتب لها 
الظه�ور ملا حصل م�ا حصل؛ ليع�ود بعض 
الساسة بعد ضياع ثلث العراق, فرددون أن 
أنبارن�ا صامدة, كونها ليس�ت أنبار القاعدة 

ووليدها" داعش".

متى يفه�م ساسة الع�راق, اح�رام الرؤية 
املستقبلية, وترك الحكم بالعاطفة, للحفاظ 
ع�ى مصالحه�م الخاص�ة؟ يهاجم�ون آل 
الحكي�م كونه لم يقبل حالياً بإقليم البرصة, 
لرؤيته أن إقليم م�ن محافظة واحدة, مهما 
تكن ثروته, فإنه ضعيف كالفرد الذي ينسلخ 

عن أخوته.
 برنام�ج البن�اء وص�د األخطار ل�ه رجاله, 
برنامج�اً متكام�ًا لبن�اء دول�ة ت�م طرحه 
قب�ل االنتخابات, فهل وع�ى ساستنا معنى 
الدول�ة؟ أم انه�م غرقوا بمليارات الُس�حِت, 

فأعمت بصائرهم؟

�سالم حممد �لعامري

املرشوع احلقيقي برجاله

حروب الوقائ�ع الت�ي تجري ع�ى أكثر من جبهة 
تض�ع املجتم�ع الدويل أم��ام رهانات مفتوح�ة، 
فهذه الحروب هي ذاتها حروب الحقائق، وحروب 
نهاي�ة املركزي�ات الت�ي فرض��ت هيمنته�ا عى 

منطق�ة الرشق األوسط منذ عقود.
 امله��م ف�ي هذه الحروب أنها متازمة يف عقدها 
ويف جبهاتها، ويف طبيعة القوى التي تقف وراءها، 
ب�دءا من ح�رب اليمن اىل حروب الع�راق وسوريا 

وليبيا، وانتهاء بحرب القلمون.
الس�ؤال ال�ذي لم يعد يحت�اج اىل توري�ة يتجوهر 
ح�ول عن هوية م�ن يقف خلف ه�ذه الحروب؟ 
ومن يمّول قواها العنفية والتكفرية، ومرجعيات 

خطابها السيايس والعقائدي؟
اإلجابة ال تختزل موقف هذا الطرف أو ذاك، بقدر 
م�ا تعرّب ع�ن تموضع�ات سياسي�ة تقودها دول 
وجماعات، ولعل دور اململكة العربية الس�عودية 
يف ه�ذا املعطى ه�و األكثر تورط�ا يف أسبابها ويف 
نتائجها، ليس ألنها تمثل مخططا دوليا للسيطرة 
عى الجغرافيا الس�ياسية حس�ب، بقدر م�ا ه�و 
سعيها للعم�ل عى تعوي�ق ب�روز أية قوة جديدة 
لها منظوره�ا املختل�ف ملفهوم الدولة وللحريات 
والحق��وق والس�لم األه�ي، وملن�ع إع�ادة إنتاج 

املركزي�ات الطائ�في�ة والج�ماعاتي�ة.
سيناري�و األحداث من�ذ الع�ام 2003 يجري عى 
أرض ساخن�ة، وعى وفق ترسيم�ات متقاطعة، 
إذ تتبدى عربه�ا أدوار لدول املنطقة التي تقودها 
الس�عودية، والت�ي تعم�ل ع�ى إفش�ال التجربة 
الس�ياسية يف العراق، وعى إثارة نزاعات االقتتال 
الطائفي، والتقاطع السيايس، ومن�ع أي�ة فرصة 
إلح�داث تغاي�رات لحوار سي�ايس ب�ن املكونات 
العراقية عى وفق مب�دأ التعايش والتكامل، حتى 
بات�ت الوقائع تتشكل بالضد م�ن الحقائق، وبما 
يض�خ فيه�ا املزيد من ال�رصاع واالح�راب، بدءا 

من أح�داث االغتياالت املمهنج�ة لرموز سياسية 
عراقي�ة، وص�وال اىل ممارس�ة علني�ة لس�ياسة 
التعوي�ق والتعطي�ل والتههيج، وإث�ارة النزاعات 
وانته�اء  سياسي�ة،  وليس�ت  طائفي�ة  بلب�وس 
باألح�داث التي رافق�ت تفجر الوقائ�ع العراقية 
بالعن�ف والقت�ل الطائف�ي، ال سيما بع�د أحداث 

تفجرات سامراء.
املرحلة الثانية من تفجر الوقائع بدأ مع تضخيم 
العصيان�ات  الطائف�ي، وب�دء مرحل�ة  ال�رصاع 
املعروف�ة يف ساح�ات االعتصام�ات ف��ي م�دن 
الرمادي واملوصل وكرك�وك ودياىل وصاح الدين، 
والت�ي حمل�ت ش�عارات طائفية مهددة للس�لم 
املدن�ي، وصوال اىل ح�د اقتحام املدن، االم�ر الذي 
ادى ال��ى الب�دء باملرحل�ة الثالث�ة الت�ي تت�مثل 
اإلرهابي�ة  "داع�ش"  ج�ماع�ات  مظاه�ره��ا 
عرب احتاله�ا ملحافظتي املوص�ل وص�اح الدين 
سياساته�ا  أوراق  كشف�ت  إذ   2014/6/10 يف 
وتوجهاته�ا م�ن وج�ود ق�وى إقليمي�ة ودولي�ة 
وداخلي��ة لها دور خط�ر يف تغذيته�ا، بإتج�اه 
خل��ق وقائ��ع اجتماع�ي�ة وسياسي�ة وأمني�ة 
ضاغطة فيها ومه�ددة ف�ي جوهره�ا للعملي�ة 

السياس�ية.

حرب �ليمن و�لتحالفات �له�سة
حرب اليمن الفاش�لة كشفت عن وقائع مضادة، 
وع�ن حقائ�ق تف�رض ف�ك االش�تباك، وإزاحة 
الغام�ض وامللتب�س عنه�ا، وأول ه�ذه الوقائ�ع 

يتمثله�ا الدور الس�عودي املثر للج�دل يف تشكيل 
مامحه�ا، ومزاجه�ا الس�يايس واألمن�ي، وربما 
الطائفي، وثاني هذه الوقائع يرتبط بالتحالفات 
الهش�ة التي حاول�ت أن تصنعها الس�عودية مع 
بع�ض دول الخلي�ج، أو حت�ى م�ع بع�ض الدول 
العربية.ولعل النتائج غر املتوقع�ة ألحداث اليمن 
كشفت عن ه�ذه الهشاش��ة، وعن بدء انف�راط 
عق�د ه�ذه التحالف�ات، السيم�ا بعد انس�حاب 
باكس�تان ومرص من ه�ذا التحالف، فض�ا ع�ن 
فشل مؤتم�ر الرياض ح�ول املوض�وع اليمن�ي، 
وع�دم ق�درة املجتمع��ن ع�ى الخ�روج بخطة 
عم�ل واقعي�ة وعقانية لرس�م خارطة سياسية 
واضح�ة لليمن، وإلنقاذها من الحرب العدواني�ة 
وم�ن ال�رصاع األهل�ي ال��ذي أخ��ذت مامح�ه 

تتجسد بشكل واضح يف املنطقة.
كما أن فشل اجتماع كامب ديفيد بن دول الخليج 
والرئي�س االمرك��ي يف الحص�ول عل��ى وع�ود 
أمني�ة وسياسية قاطعة، ويف إيجاد تحالف صلب، 
وتشكي�ل ق�وة سياسية وأمني�ة بوج�ه الوقائع 
الجدي�دة الت�ي بات�ت تتشك�ل يف اليم�ن، وبوجه 
الق�وة اإليراني�ة الس�ياسية واالقتصادي�ة وحتى 
العس�كرية يف مرحلة ما بعد االتف�اق النووي مع 
دول 5+1 وغياب بعض أمراء الخليج عن االجتماع 
ه�و تأكي�د ع�ى ارتب�اك التحالفات الس�ياسية، 
والق�راءات االمني�ة املشركة.املرحل�ة األخطر يف 
الوقائع الس�عودية باتت أكثر تصدعا بعد أحداث 
تفجر القطيف، والذي راح ضحيته العرشات من 

الشهداء والجرحى م�ن املصلن، واعراف داعش 
به�ذه الجريم�ة، والت�ي تعني تصدع�ا خطرا يف 
الداخل الس�عودي، وبروز اليد الداعشية رسميا يف 

داخل الوقائع السعودية الطائفية.

�نهيار �لأمن �لإقليمي
م�ا يح�دث يف الوقائ�ع العربية اآلن مث�ر للجدل، 
وإلثارة الكث�ر م�ن األسئل�ة، ال سيما م�ع سوء 
إدارة امللف�ات الس�ياسية ف��ي املنطق��ة، وم�ع 
انهي�ار التحالفات العربي�ة - العربية القديم�ة يف 
املنطق�ة، وبدء مظاهر صادم��ة لأمن اإلقليمي 
العرب�ي، وال�ذي لم تتبلور أي�ة مامح حقي�ق�ية 
وواق�عي��ة ل�ه، رغم وج�ود الكثر م�ن األخطار 
التي تهدد هذا األم�ن، وأبرزه�ا تهديد الجماعات 
الت�اريخ�ي  التهدي��د  ع��ن  فض�ا  اإلرهابي�ة، 
للشع�ب  املس�تمر  وترشي�ده��ا  إلرسائي��ل 
الفلسطيني.مهددات األمن اإلقليمي ترتبط بأزمة 
السياسة غر العقانية الت�ي تمارسها السعودية، 
وس�وء تقديره��ا لتداعيات األم�ن األقليمي عى 
املنطق�ة، وضمن حسابات ضيقة األف�ق، بعضها 
يطم�ح اىل الس�يطرة، واىل تقس�يم دول املنطق�ة 
وتشظية نظمها السياسية، باتجاه تنفيذ أجندة 
دولية قديمة، وقطع الطريق عى الدول التي لديها 
تحالفات مع إيران، أوحتى توسيع أفق محتمل ملا 
يسمى ب�)دول املمانعة( أو حتى )القوى الثورية 
للممانع�ة( والتي يمثله�ا اآلن حزب الله يف لبنان، 
وحرك�ة أنصار الل�ه يف اليمن.خارط�ة الوقائع يف 

املنطق�ة الضدي�ة تفرض ع�ى الس�عودية إعادة 
حس�اباتها، وترتيب أوراق سياساتها املشتتة، إذ 
لم يع�د الرهان الكامل عى امرك�ا  كافيا لرميم 
الص�دع اإلقليمي، وال الح�روب والتدخات كافية 
لتصني�ع )فرانكشتاي�ن( عس�كري وجماعات�ي 
ملواجهة الخارجن ع�ن مقدس الجماعة، ألنه قد 
يأكل صانعيه كما تقول الرواية املعروف�ة، ولم يعد 
تحويل املنطق�ة ال�ى ترسانة مسلحة، ومعسكر 
لإليديولوج�ي�ات العنفي�ة كافي�ا أيض�ا لرسيم 
ح�دود الق�وى الجدي�دة، وإخضاعه�ا ملوجهات 
طائفي�ة وأمنية معق�دة. وبط�بيع�ة الحال فإن 
الكثر من التغايرات ستضع الوقائع خارج سياق 
الس�ياسات التقليدي�ة، واألط��ر املعروف�ة ف�ي 
النظام ال�دول�ي، ال سيما وأن موقف األمم املتحدة 
األخ�ر من حرب اليمن قد دعا اىل ح�وار يم�ني - 
يمن��ي وب�دون رشوط – كما تريد الس�عودية - 
بسبب ما تعرضت له اليمن من انتهاكات انسانية 
خطرة، مست بنيتها التحتية، ومنظومات الحياة 
الطبيعة واالقتصادية والصحية والبيئية، وهو ما 

يعد تجاوزا وانتهاكا لحقوق اإلنسان. 
فضا عن كونه دافعا إلحداث رصاع أهي يف اليمن، 
قد يك�ون سبب�ا يف رصاعات طائفي�ة يف منطقة 

تعيش )عى سطح صفيح ساخن(
فش�ل النظ�ام الس�عودي الجدي�د يف التعب�ر عن 
هويت��ه، وع�ن قوت��ه، وع�ن مفهوم�ه لتجديد 
منظوم�ة الس�لطة يف اململكة، تح�ول ال�ى فشل 
يف التعاط�ي مع  ملفات سياسي�ة وأمنية، وحتى 
طائفية معقدة، فضا عن إثارة الكثر من الجدل 
ع��ن طبيع�ة املتغ�رات يف الوقائ�ع العربية، ويف 
طبيع�ة العاق�ات الدولية، ونظرت�ها لحس�ابات 
املصال�ح والرصاعات القابل�ة للتفجر، ولتغي�ر 
مع�ادالت ال�رصاع الدولي�ة واصطف�اف قواه�ا 

السياسية والجماعاتية.

السعودية.. أجندة احلرائق الطائفية

اع�رف اخ�را الس�يد اوبام�ا بوجود ثغ�رات يف 
سراتيجية امركا يف حربها ضد داعش واالرهاب، 
وهذا ما اكده العدي�د من املعنين يف ادارة اوباما 
والكونغ�رس االمرك�ي، وتحدث�ت عن�ه بع�ض 
الصح�ف العاملي�ة املعروفة، خاص�ة بعد دخول 
املجاميع االرهابية ملدينة الرمادي العراقية ورفع 
علم "داعش" فوق مرتفعات تدمر املدينة االثرية 

السورية.
لقد ش�ّخص الخرباء العس�كريون عوامل مهمة 
ومؤث�رة يف فشل سراتيجي�ة االدارة االمركية يف 
محارب�ة "داع�ش"، مثل عدم ج�دوى الرضبات 
الجوي�ة وع�دم التدخل الربي والتلكؤ يف تس�ليح 

الجبش العراقي وغرها من العوامل املبارشة.
نح�ن نود ان نؤكد عى عاملن مهمن تغافلتهما 
االدارة االمركية يف قيادتها لحلف ملحاربة االرهاب 
و"داعش" تحديدا، اولهما عدم تعاونها مع بشار 
االسد ونظامه يف القضاء عى الفصائل االرهابية 
املس�لحة وتركه يواجه االره�اب لوحده، بحجة 
الدف�اع ع�ن الديمقراطية ودع�م املعارضة التي 
تبن جلي�ا ويف بداياتها بأنه�ا منظمات ارهابية 
تكفرية متطرفة تس�عى لفرض هيمنتها ليس 

فقط عى سوريا وإنما عى املنطقة برمتها.
الدول�ة  ورج�ال  الس�اسة  اش�ار  حينه�ا  ويف 
العراقي�ون الحريص�ون ع�ى وحدة الع�راق، يف 
لقاءاتهم م�ع االدارة االمركية واملحافل الدولية 
ويف وسائ�ل االع�ام، اىل خطورة الوض�ع االمني 
يف سوري�ا وتأثره املبارش ع�ى الوضع يف العراق 
حيث كان حينها بلدنا يشهد نوعا من االستقرار 
وتحس�ن الوض�ع االمن�ي م�ع تقدم الزم�ن، اال 
ان االدارة االمركي�ة ل�م تهتم به�ذه التحذيرات 
وأرصت ع�ى مواقفه�ا وبتأيي�د ومشاركة عدد 
م�ن ال�دول العربية حينه�ا، اىل ان وق�ع الفأس 
بال�رأس وسقطت املوصل وقبلها الس�يطرة عى 
الفلوج�ة، واعان ما يس�مى بالدول�ة االسامية 
يف العراق والشام.العام�ل الثاني واملهم هو قيام 
االدارة االمركية بإلغاء دور ايران كدولة اقليمية 
له�ا دورها املؤثر يف املنطق�ة وخاصة بما يتعلق 
بالشأن األمني االقليم�ي، فلم ترشكها يف حلفها 
ال�ذي ضم اكثر م�ن ستن دول�ة معظمها ليس 
له�ا دور مهم يف حمل�ة القضاء ع�ى "داعش". 
الجمي�ع يعل�م بأن "داع�ش" وباق�ي املنظمات 
التكفري�ة املتطرفة تهدد اي�ران كما تهدد باقي 
ال�دول العربية مث�ل العراق وسوري�ا، وكان عى 
االدارة االمركية االنتباه لهذه الحقائق اذا كانت 

فعا جادة يف محاربة االرهاب.
ويب�دو اخ�را ومتأخ�را جدا بأن�ه بدأ ع�دد من 
الجن�راالت والصحف العاملية االش�ارة اىل اهمية 
دور ايران يف الحرب الصعبة التي تقودها امركا 

ضد االرهاب.
بن�اًء ع�ى ه�ذه الحقائ�ق الت�ي اثب�ت الواق�ع 
صحته�ا، نقول انه اذا كان�ت امركا فعا ترغب 
يف تغي�ر سراتيجيتها أو س�د الثغرات فيها، فا 
ب�د ان تعيد النظر بموقفه�ا من ايران وتكف عن 
اهم�ال دورها االس�ايس يف هذه الح�رب، فضا 
ع�ن التخي عن فك�رة إسقاط النظام الس�وري 
والتعاون معه للقض�اء عى "داعش" كما تفعل 
حاليا مع الحكوم�ة العراقية وان ترك موضوع 

تغير النظام للشعب السوري.

روميل مو�سي

أمريكا وحماربة 
داعش

يب�دو أن الرئي�س األمريكي، م�ازال مردداً ع�ن الراجع، رغم 
فشل إسراتيجية إحتواء اإلرهاب، وخلق وئام سيايس عراقي، 
والنتيج�ة إنقس�امات طائفي�ة، وإرصار رغم سق�وط مركز 

األنبار، ومدينة تدمر؛ عى أن الراجع تكتيكي؟!
إعتم�د القرار األمريكي املتخبط؛ عى تقارير ساسة ال هم لهم 

سوى السلطة واملكاسب؛عى أن وجودهم صمام أمان؟! 
الواق�ع يناق�ض تقاري�ر البنتاغ�ون؛ التي أش�ارت يف أسابيع 
سابق�ة؛ أن داعش يف موق�ع دفاعي؟! وما حص�ل يف الرمادي 
ال يختل�ف ع�ن املوص�ل، وتك�رار املشهد نتيج�ة التغايض عن 
محاسبة الكبار، وإرصارهم عى طمطمة أخطاء أضاعت ثلث 

العراق، وأهدرت دماء أبناءه وثرواتهم؟! 
عجي�ب أمر ساس�ة، ال يجي�دون إالّ سب�اب اإلع�ام وتقاسم 
املصالح الشخصية، وكأننا ش�عب ال نفقه الحرية وال نستحق 
أكثر من حقوق العبيد، وعصور متحجرة عى النهب والس�لب، 
والتمتع بمشاهد الدماء، ويشعرون نقص؛ تعوضه فلل خارج 

بلدهم، وجلس�ات سهر وسمر، وبروتوكوالت ش�كلية؟!
ال نفهم واجبات نواب رئيس الجمهوريةّ؟! وماذا سنحصل من 
لقاء النجيفي بالسفرة الصومالية، وتداول ملفات اإلرهاب؟! 

وكيف يحرراملوصل، بخطة من أشد الدول فقراَ وحروب قبلية؟! 
وملاذا ينوي املالكي زيارة الس�ودان، التي عاشت عقود الحرب 
األهلية، وإنقس�مت وأهلها جياع؟! ومع َمْن يتصالح عاوي يف 

البح�ر املي�ت، وي�رك مل�ف املصالح�ة الوطني�ة ميت�اَ؟!
مشه�د وأرث حكوم�ة 42 وزارة نصفه�ا بالوكال�ة، وإع�ادة 
اإلنجاز العظيم الذي قام به نائب رئيس الجمهورية الس�ابق، 
الذي برشنا بعقد إتفاقية تبادل ثقايف مع جمهورية جزر القمر، 
التي تملك مكتب�ة وقناة تلفزيونية أرضية واحدة، وسكانها ال 
يتجاوز أحد أحياء املتجاوزين؟! ورئيسها أول الحارضين لقمة 
بغ�داد وآخ�ر املغادرين، ولم ي�رى أكرم من موائد املس�ؤولن، 

وسوف يحسدنا سكان القمر عى هذه النعمة؟!
َنيس النجيف�ي صورته العماقة، التي يق�ف بها خلف رباعية 
با عت�اد، ُيريد تمزيق مصفحات الدواع�ش، وتعهد للحكومة 

واألمريكان، بمس�ح الدواعش بحشد املوصل؟! واملالكي تعهد 
بضبط منارصيه، ودعوتهم للوقوف مع الحكومة، التي تجابه 
أرشس أزم�ة إرهابي�ة وإقتصادية، وع�اوي تكفل باملصالحة 
الوطني�ة، عى أساس حصول�ه من تطمين�ات عربية، وصّدق 
األمريكان األطروحات الث�اث، للبدء بمرحلة جديدة يف الرشق 
األوسط.ال نحت�اج توضيحات كثرة، وكل مواطن يشعر بامللل 
م�ن تكرار املآيس، وإنح�دار الس�اسة اىل العشائرية، ويقمون 
الدني�ا؛ إذا تحدث�ت الصحافة عاني�ة بأسمائه�م، وال نحتاج 
ش�واهد للخيبة، ولم نرى مصفى بدي�ل بيجي، وبقاء سجون 
بادوش، وقاعدة f16 يف بلد، ومخازن الساح وامللعب الجديد يف 
التاجي، وتدخل النواب يف تنقات الضباط، واملزايدة عى الحشد 
الشعبي؛ لدرجة أن نائبة ال تعرف انها سلطة ترشيعية، وتريد 

ان تكون ناطقة له وهو من السلطة التنفيذية؟!

نس�أل ملاذا أهت�م النجيف�ي بالصوم�ال، واملالكي بالس�ودان 
وع�اوي ب�األردن، ويتناس�ون املوص�ل واألنب�ار وسبايك�ر، 
واملتآم�ر والخائن والعميل، وكيف نثق بالعشائر واملطلك يقول 
تس�ليم ساح االنبار خيانة؟! وماذا نقول للعشائر التي تقاتل 
م�ع الحكوم�ة، وصم�دت 17 ش�هر، ويشع�رون اآلن بخيانة 
اإلنس�حاب، الذي وصفه وزير الداخلية ب�ا مربر، حتى إعتقد 

بعضه�م أن الن�زوح أفض�ل م�ن بيعه�م للدواع�ش؟! 
فشل�ت اإلسراتيجي�ة األمريكي�ة لتحجم داع�ش ال قتله، ولم 
تنفع أسلحتها مع بعبع، يدفع للتهافت عى الس�اح األمريكي 

والتطبيع اإلرسائي.
أرصت أمريك�ا ع�ى إسراتيحيته�ا، ومنع�ت كش�ف ملف�ات 
أسقطت الع�راق، وجعلت الخونة يف هرم القيادة العس�كرية، 
ويري�دون إخض�اع الحش�د الشعب�ي للمزاي�دات، واملتج�ارة، 
ويعتربون أش�راكهم بالحكم جمع للمنظوم�ة الوطنية، ولم 
يقولوا لنا م�ن سبب الخراب والخيان�ة؟! ومعظمهم دكتاتور 
بأس�م الديموقراطية، والحماية األمريكي�ة؟! وننتظر مشاهد 
أكث�ر رضاوة؛ إذا لم ُيحاسب الفخامات املقرصين، من سقوط 

املوصل اىل بيع الرمادي.

و�ثق �جلابري

حترير املوصل من ثالث حماور

فوؤ�د ح�سون

علي ح�سن �لفو�ز



بكل جرأة تعترف بأن الصداقة في الوسط الفني 
نكت�ة، ولديه�ا أس�بابها التي بنت عليه�ا رأيها 
ه�ذا، وبكل صراحة تق�ّر أيضاً بأنه�ا ال تتدخل 
في اختيارات بناتها س�واء في ما يش�اهدنه أو 
يرتدينه، وأنها عندما تجد أياماً قليلة أمامها من 
دون عمل تس�رع إلى أميركا م�ن أجلهن، حيث 
يدرس�ن هن�اك وحيث يقي�م زوجه�ا أيضاً في 
معظم األوق�ات، وكما قالت لنا: »أس�رتي هي 
األهم بالنس�بة إلّي«. عال غانم تكشف تفاصيل 
وأس�رار أعمالها الرمضاني�ة المقبلة، وقرارها 
بإنق�اذ أح�د أفالمها رغ�م احتمال خس�ارتها 
المادي�ة، ودفاعها عن س�معة المطلّقات وحق 

البنات في الميراث.
- بداي�ًة، م�اذا ع�ن دورك ف�ي مسلس�ل »ولي 

العهد« الذي تشاركين حمادة هالل بطولته؟
المسلس�ل تألي�ف أحمد أبوزي�د وإخراج محمد 
أنته�ي م�ن تصوي�ره  أي�ام  النقل�ي، وخ�الل 
بالكام�ل، ويط�رح قضية يت�ّم تناوله�ا للمرة 
األولى في الدراما والس�ينما على الس�واء، من 
خ�الل س�يناريو غاية ف�ي الروع�ة واإلحكام، 
وأجس�د ش�خصية »مديح�ة« األخ�ت الكبرى، 
الت�ي تم�ّر بالعديد من المش�اكل نتيجة تعصب 
والده�ا واتخ�اذه ق�راراً ب�أن يصب�ح ابنه ولي 
العه�د م�ن بع�ده. والمسلس�ل يط�رح فك�رة 
المي�راث بالطريقة الش�رعية، وكيف أن بعض 
اآلب�اء يرون أن الفتيات ال يحس�نَّ التصرف في 
أمواله�ن وأراضيه�ن إن هم قام�وا بتوريثهن، 
وم�ن الس�هولة أن يضحك عليهن أي ش�خص 
ويأخ�ذ ثرواته�ن، ل�ذا يصبح االبن ول�ي العهد 
من بعد األب وهو المتحكم في كل ش�يء، مما 
يؤدي إلى مشاكل كثيرة داخل العائلة، ويتفجر 
الص�راع ح�ول كل ش�يء، وأنا مس�تمتعة جداً 
بالعمل وفكرته وبالفريق الذي أعمل معه، بدءاً 
من اإلنت�اج ممثَّالً في كل من محمود ش�ميس 
وط�ارق صيام، ومروراً بالمخرج محمد النقلي 
وكل بطالت العمل، ومنهن ريم البارودي وهبة 

مجدي ولوسي وغيرهن.
- لك�ن فك�رة المي�راث تك�ّررت ف�ي الدرام�ا 

والسينما وليست جديدة!                    
العمل ال يطرح الص�راع حول الميراث والرغبة 
ف�ي الس�يطرة علي�ه م�ن البعض، ب�ل يتطرق 
إلى  الظل�م في توزيعه، وحرم�ان بعض اآلباء 
بناته�م من�ه بزع�م أنه�ن غي�ر ق�ادرات على 

الس�ليم  ف�ي التصرف 
 ، ة و لث�ر ا

رغ�م أن ه�ذا يتع�ارض م�ع الدين ال�ذي يأمر 
بتوري�ث األوالد والبن�ات معاً على حد س�واء، 

على أن يكون للولد ضعف ما للبنت.
- تلعبي�ن أيضاً بطول�ة مسلس�ل »المطلقات« 
رغ�م أن فنان�ات كثي�رات تخوفن م�ن قضيته 

وجرأته!
)تضحك( على ما يبدو أنني سأصبح متخصصة 
و  المألوف�ة،  وغي�ر  الجريئ�ة  األدوار  ف�ي 
»المطلق�ات« مكون من 30 حلق�ة تعرض كل 
منها في نحو عش�رين دقيقة فقط، نطرح من 
خاللها نظ�رة المجتم�ع إلى المطلق�ة، وكيف 
يس�يطر عل�ى اختياراتها ومج�رى حياتها 
بع�د قرار الطالق، وهو م�ن تأليف أحمد 
صبح�ي وإخ�راج محم�د الرش�يدي، 
ويش�اركني في بطولته: مي كساب 

وميريهان حسين ومي سليم.
- تعاق�دت أيض�اً عل�ى بطول�ة 
مسلس�ل »حواري بوخارست«، 

ماذا عنه؟

انتهي�ت م�ن التحضي�رات الخاص�ة ب�ه، وبدأت 
تصوي�ره من�ذ فت�رة قريب�ة، وأعتب�ره فرص�ة 
طيبة ج�داً للتع�اون م�ع المخرج محم�د بكير، 
وشخصيتي خالله ستش�كل مفاجأة ال أستطيع 
أن أكش�ف مالمحه�ا اآلن، لكنه�ا جريئة إلى حد 

بعيد، والمسلسل كله بعيد عن الدراما المألوفة.
- ه�ذا يعني أن�ك ق�ّررت الدخول في ص�دام مع 

الدراما المتحفظة؟
الجرأة ليس�ت عيب�اً، ورغم اقتناعي بأن ليس�ت 
هن�اك خط�وط حم�ر في الف�ن، وأن م�ن حقي 
كفنانة تقديم أي ش�خصية، لكنن�ي أعرف أيضاً 
أن للج�رأة في الدراما ح�دوداً وتختلف تماماً عن 
السينما، وقضية التصادم مع الدراما المتحفظة 
أتركه�ا للن�اس بع�د مش�اهدة أعمال�ي والحكم 

عليها.
- ما حقيقة أنك بديلة للفنانة دينا الش�ربيني في 

مسلسل »حواري بوخارست«؟
ش�ائعة، ألن المنتجة دينا كريم رش�حتني للدور 
منذ البداية، وظللنا نعمل على الفكرة طيلة س�تة 

أشهر، وليست لديَّ مشكلة مع دينا، لكن أدوارها 
تختلف ع�ن أدواري، وكل واحدة من�ا لها طلتها 

الفنية وجمهورها.
- لماذا تصّرين على تقديم شخصيات جريئة في 

السينما وآخرها فيلم »جمهورية إمبابة«؟
ال أصر على تقديم ش�خصيات جريئة في أفالمي 
فأن�ا ال أكتب أدواري، بل أح�اول أن أقدم ما كان 
موج�وداً في ذهن صاحب العمل، ومدى انتش�ار 

هذه الشخصية الفنية في الواقع.
- ما س�ر عودت�ك مرة أخ�رى إلى فيل�م »عمود 

فقري« بعدما رفضته من قبل؟
الفيلم عرض عليَّ منذ خمس�ة ش�هور ورفضته 
فعالً، ألنني ل�م أقتنع بالفكرة وأس�لوب الكتابة 
وقته�ا، وال بالفري�ق المش�ارك في�ه. لكن ومنذ 
ش�هر تقريباً، عرض عليَّ السيناريو مرة أخرى، 
وبعد قراءتي له، اكتشفت أن تعديالت جذرية قد 
أُجريت عليه وكذلك فريق العمل، وهو من إخراج 

إبرام نشأت وبطولتي أمام الفنان وائل عالء.
- ه�ل تتوقعي�ن النجاح مع نجم ش�اب ومخرج 

يعمل للمرة األولى؟
طبعاً أتوقع النجاح، وليس�ت لديَّ أي مشكلة ألن 
وائ�ل ع�الء فنان موه�وب فعالً، وإب�رام مخرج 
يمتل�ك طاقة حقيقية ولديه تصور كامل للعملية 
الفني�ة، كم�ا أن تجرب�ة العم�ل م�ع مخرجي�ن 
وفناني�ن ش�باب قد خضته�ا من قب�ل ونجحت 
نجاحاً باهراً، والدليل تجربة فيلم »سهر الليالي« 
م�ع المخرج هان�ي خليفة، وكن�ت وقتها وجهاً 
جدي�داً وأتلمس طريق�ي، ونجحت بش�هادة كل 
الن�اس في إثبات موهبتي وس�ط خالد أبو النجا 

وأحمد حلمي ومنى زكي وغيرهم.
- ما حقيقة مش�اركتك في إنت�اج فيلمك الجديد 

»حارة مزنوقة«؟
أفكر جدياً في هذا األم�ر، خصوصاً أنني انتهيت 
م�ن تصوير دوري ف�ي العمل م�ع المخرج بيتر 
ميمي، لكن األزمة المالية التي تعرض لها المنتج 
محمد عامر تعوق اس�تكمال عمل مونتاج الفيلم 

وخروجه الى النور.
- أال تتخوفين من الخس�ارة وهي تجربة جديدة 

عليك؟
إطالق�ًا، فأنا أعمل ف�ي الفن بمنط�ق المغامرة، 
كما سأش�ارك في تكملة فيلم س�ينمائي، أي أنه 
في مجال عملي نفسه، والخسارة والمكسب بيد 

الله وحده.
- كيف ترين النقد الموجه إليك بأنك فنانة تبحثين 

عن الشهرة من خالل أدوارك الجريئة؟
ال أتوق�ف عن�د ه�ذه األق�وال واالتهام�ات على 
اإلط�الق، ألنه�ا تالحقن�ي منذ بداية مش�واري. 
أن�ا فنانة وال يعق�ل أن أختار فقط الش�خصيات 
الطيب�ة الرقيقة، وكأن الدني�ا ال يوجد فيها خير 
أو ش�ر أو جريم�ة... الفن يقدم كل ألوان البش�ر 
وطباعه�م وأخالقه�م وجرائمه�م. أم�ا حكاية 
الش�هرة فاته�ام س�خيف، ألن عال غان�م ماركة 

مسجلة للفن الجريء واألدوار الناجحة.

العهد غادة عادل : أتقمص شخصية رجل يف 
 

القاهرة: صّرحت الفنانة غادة عادل  في حديث صحفي  أن ظروفها العائلية الخاصة حرمتها من المش�اركة في الجزء الثاني من 
مسلس�ل "س�رايا عابدين" واستكمال دور الجارية "ش�مس قادين" التي يعش�قها الخديوي، مؤكدة على اعتزازها بهذه التجربة. 
ونفت أن يكون اعتذارها جاء نتيجة اإلنتقادات والهجوم الذي تعّرض له المسلس�ل وتعّرضت له ش�خصياً بعد عرض حلقات العمل. 
وأكدت أنه أحد أفضل األعمال الدرامية التي تعتبرها بمثابة نقطة تحول مهمة في مسيرتها الفنية، مشيرًة ألن دورها القى استحسان 
ش�ريحة كبي�رة من الجمهور، باإلضاف�ة لظهورها مع عدد كبير من الفنانين األمر الذي جعلها ُتخِرج أفضل ما لديها. كما أش�ارت ألنها 
لم تتمكن من متابعة الحلقات الجديدة من المسلس�ل بس�بب انش�غالها بتصوير "العهد" حيث أنها تتواجد في البالتوه غالبية الوقت ومن 

المفترض أنها ستنهي دورها مع بداية شهر رمضان.
ر عليه�م الحديث عن تفاصيل العمل حتى يكون مفاجأة  وح�ول تفاصيل دورها في "العهد"، قالت أن السيناريس�ت محمد أمين راضي ُيحظِّ
للجمه�ور. مش�يرة ألن أحداثه تدور في عالم موازي لي�س محدد الزمان والمكان وتظهر به العديد م�ن الصراعات. وخّصت "إيالف" ببعض 
تفاصيل الدور، الفتة ألنها تلعب دور س�حر التي تتقمص ش�خصية آسر ياس�ين وتسبب له العديد من المشاكل، وقالت أن ظهورها بشخصية 
رجل في األحداث لن يكشف عنها بالبوسترات الدعائية. واستطردت في الحديث عن تفاصيل "شخصية سحر" باعتبارها كبيرة "كفر القلعة" 
وهو أحد األماكن التي تدور فيها األحداث، مؤكدة على أن هناك تفاصيل كثيرة ومختلفة لن تتحدث عنها حتى يش�اهدها الجمهور في رمضان. 
وأضاف�ت أن المنتج طارق الجنايني هو من بادر بالتواصل معها وعرض عليها المش�اركة في المسلس�ل، وهو األم�ر الذي اندفعت له كثيراً، ليس 
فقط إلعجابها بالعمل ولكنها لرغبتها بمعرفة ماذا سيحُدث في نهاية الحلقات، مشيرًة ألنها كانت مترددة ومعجبة بجميع الشخصيات الموجودة 
ف�ي األح�داث، لكن "الجنايني" أخبرها باختيارها لدور س�حر. وأك�دت أن فريق العمل يبذل جهداً كبيراً في تقديم صورة جيدة للمسلس�ل من حيث 
التصوير والمالبس واإلكسس�وارات وغيرها من التفاصيل التي س�تظهر على الشاش�ة، الفت�ة ألنها تفّرغت لهذا العمل خ�الل الفترة الحالية ألنها 

متأكدة من أنه سيكون أحد افضل األعمال الدرامية خالل السباق الرمضاني.
وعن تكرار ظهورها في البطولة الجماعية خاصة وأنها سبق وأن قدمت بطوالت تليفزيونية بمفردها، شرحت "عادل" أنها في البطوالت 
الجماعية تخرج أفضل ما لديها كممثلة بفضل المنافسة التمثيلية التي تكون بينها وبين باقي المشاركين في العمل، مشيرًة ألنها 
تتمنى أن تقدم في كل موس�م تجربة بطولة جماعية خاصًة وأن الجمهور يميل لمش�اهدة هذه األعمال كما حدث مع "سرايا 
عابدي�ن". كما أش�ارت ألنها تعتبر ظاهرة البطل األوح�د موضة قد انتهت ولم تعد ناجحة، وهو م�ا يظهر في العديد من 

األعمال التي يتم تقديمها خالل الفترة الحالية.
أما عن س�بب غيابها عن الس�ينما خالل الفت�رة الماضية، فأوضح�ت أن تواجدها يرتبط دوماً بوج�ود العمل الجيد، 
مش�يرًة ألنها ليس�ت مرتبطة بعمل س�ينمائي خالل الفترة الحالية، لكنها متفائلة بتحسن صناعة السينما وتقديم 

العديد من األعمال الجيدة خالل الفترة المقبلة.
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سجلت المطربة لطيفة، حلقة جديدة 
من البرنامج الغنائي "تاراتاتا"، الذي 

يذاع حصريًا حاليًا على مجموعة 
قنوات osn، مع فريق "واما" الغنائي 

المكون من أحمد فهمي ومحمد نور 
ونادر حمدي وأحمد الشامي.

تغنت لطيفة مع الفريق عددًا من 
أشهر أغانيها، كما شاركت الفريق في 
غناء عدد من أغنياتهم الجديدة التي 

طرحت مؤخرًا في ألبوم حمل عنوان 
"كان ياما كان".

تنتهي الفنانة لقاء سويدان من تصوير مشاهدها في مسلسل "ذهاب وعودة" الذي تخوض به 
سباق رمضان، في نهاية يونيو المقبل.

وتجسد لقاء سويدان دور "هالة"، شقيقة أحمد السقا، فهي "ربة منزل" ومتزوجة من سفير 
مصر في لبنان، وكل اهتماماتها هي أسرتها البسيطة وابنتها وأخيها الذي يعد من المقربين 

لقلبها، لذا تقف إلي جانبه وتسانده في كل خطوة في حياته.
وتدور أحداث "ذهاب وعودة" حول شاب يمتلك شركة كبيرة لالستيراد والتصدير، يقع في 
أزمة بعد خطف عصابة تتاجر في األعضاء البشرية ابنه، فيقرر السفر مع زوجته للبحث عن 

ابنهما، ولكنه يكتشف العديد من المفاجآت والصدمات التي تأتيه من أقرب أصدقائه.
مسلسل "ذهاب وعودة" يشارك فيه أحمد السقا، مجدي كامل، إنجي المقدم، ياسر جالل، فريال 
يوسف، إيهاب فهمي، أحمد راتب، عدد كبير من النجوم، تأليف الكاتب عصام يوسف، وإخراج 

أحمد شفيق.

عقد الفنان الشاب محمد الرمضان أخيرا قرانه على إحدى كريمات األسر الكويتية من خارج 
الوسط الفني، الفتا إلى أنه جاء الوقت لكي ينهي العزوبية ويكّون أسرة صغيرة، ولهذا السبب 
اعتذر عن المشاركة في الكثير من األعمال التي تصور حاليا. فقد كشف عن انشغاله بتجهيزات 
عرسه، معبرا عن سعادته بهذه الخطوة متمنيا االستقرار والحياة الهادئة السعيدة، مؤكدا على 

عدم تأثير زواجه على نشاطاته الفنية فيما بعد.
من جانب آخر يطل محمد الرمضان على جمهوره في شهر رمضان المقبل من خالل مسلسل 

"حارش وواش" أمام الفنانين حسن البالم وعبد الناصر درويش باإلضافة إلى أحمد العونان وفوز 
الشطي وميس قمر.وقد نشر محمد صورة له على موقع التواصل االجتماعي "االنستغرام" قال 

فيها "بفضل الباري المنان وبعد الحمد والشكر للرحمن تم عقد قراني ولله االمتنان ونسأل 
الله عز وجل التوفيق لما يحب ويرضى". وفور ذلك انهالت عليه التهاني من أصدقاء عمره في 

مقدمتهم أحمد ايراج وحسين المهدي، باإلضافة إلى عدد كبير من المعجبين.

هالة صدقي تصور 70 % من دورها بمسلسل حارة اليهود
 

انته�ت الفنان�ة هالة صدقي م�ن تصوير 70 % من دورها بمسلس�ل "حارة اليه�ود" ، المقرر 
عرضه خالل ش�هر رمضان المقبل.وقالت إنها تواصل حاليا التصوير باس�توديوهات "العدل" 
بشبرامنت وحتى منتصف الشهر المقبل ، مشيرة إلى المخرج محمد العدل قرر تكثيف ساعات 
التصوير خالل الفترة المقبلة .وأكدت أنها تجس�د دور "س�يدة يهودية" تعيش في حارة اليهود 
، وتدعى "ماريا"، وتواجه دائما صراعات بينها وبين سكان المنطقة ، وتدور أحداث المسلسل 
حول حارة اليهود، وكيف كان يعيش س�كانها، واألنش�طة التى كانوا يمارس�ونها ، إلى جانب 

تطرقها إلى تأثرهم باألوضاع السياسية فى مصر ، وانعكاس ذلك عليهم .

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد

يع
سر

ع ال

سبونج بوب ُتَلّون أفكار أطفالنا
مرة اخرى اتناول افالم الكرتون المخصصة للكبار 
ذات التوجيه الذي يس�يء لفل�ذات اكبادنا االطفال 
وعن الطريق الغير مباشر.. وخاصة اذا ما علمنا ان 
افالم الكرتون تؤثر تأثيرا فاعال في الصغار وحتى 
الكب�ار.. فكيف اذا ما كانت تلك االف�الم الكرتونية 

)ملغومة( باالفكار المعادية المدمرة وعن قصد..

وكمث�ال عل�ى ذل�ك ان آالف وماليين م�ن االطفال 
يومي�ا يش�اهدون كارت�ون االس�فنجة )س�بونج 
بوب( الذي القى اقباال واس�عا من الفئات العمرية 

الصغيرة.
حت�ى ان تل�ك االف�الم الكارتوني�ة بات�ت تش�كل 
الرق�م االول في قائمة متابعات االطفال للرس�وم 

المتخركة..
وف�ي مقابل ذلك صدرت مؤخ�را تحذيرات من قبل 
جهات مختصة ومن آباء االطفال تفيد بأن )سبونج 
بوب( يعمل على تلويث عقلية الطفل وعبر مقاطع 

تشجع على )المثلية والزواج من الجنس نفسه(!!
والذي وددت قوله بهذا الصدد:

انه وبم�ا ان عقلي�ة الطفل تس�تقطب المعلومات 
واالشارات بسرعة فائقة.. وبالتالي تترك انطباعها 
عل�ى تفكي�ره.. وتولد بع�د ذلك ص�ورة ذهنية من 
الصع�ب تغييرها ف�ي قناع�ات الطفل.. ف�إن ذلك 
س�يؤثر وبش�كل س�لبي على س�لوكه.. ول�ذا من 
الض�روري ان تنتبه العوائل الى مثل تلك الرس�ائل 

)المغلف�ة( للحيلول�ة دون تل�وث اذه�ان االطفال 
ومنه�ا م�ا ج�اءت به سلس�لة اف�الم االس�فنجة 
)سبونج بوب( وعائلتها بالترويج للمثلية والزواج 
م�ن الجنس نفس�ه المعمول بها ف�ي بعض الدول 
البعي�دة كل البع�د ع�ن افكارن�ا وقيمن�ا ومبادئنا 

وتعاليمنا الدينية السمحاء!!

عال غانم: ال أرّص عىل اجلرأة فأنا ال أكتب أدواري...



مبدع ف�ي فنه كما في أخالق�ه وكالمه وتعامل�ه مع اآلخرين، 
يمتل�ك كماً من الش�فافية ومخزون�اً معرفياً وطاق�ات إبداعية 

كبيرة وموهبة أصيلة مدّعمة بالدراسة األكاديمية. 
إن�ه الفن�ان أحم�د األحمد ال�ذي عادة م�ا يتص�دى للصعب من 
الش�خصيات فيلتق�ط حّس�ها اإلنس�اني بسالس�ة وتلقائي�ة 
ليقدمه�ا من فيض روحه، ت�اركاً من خالله�ا بصمته الخاصة 
الت�ي تمنحها ألقها وتفّردها، األمر الذي جعله يبرز نجماً يمتلك 
أدواته التعبيرية وحضوره المؤثر... هو صادق مع نفس�ه ومع 
جمه�وره، مما حّمله مس�ؤولية االختيار فح�رص على تقديم 

األفضل دائماً. 
ُحف�رت له ف�ي الذاكرة غالبي�ة األدوار الهامة، بدءاً بش�خصية 
هوالكو الش�اب عبر مسلس�ل »هوالكو« وليس انتهاًء بسمعان 
بوقعقور في »الخربة« وسالم في »الحقائب � ضّبوا الشناتي«... 
إضاف�ة إلى العديد م�ن الش�خصيات المتلونة. أحّب�ه الجمهور 
ب�األدوار الكوميدي�ة الت�ي قدمه�ا، كم�ا فّضله بالش�خصيات 
الجادة. هو فنان ال يعرف المس�تحيل، ومع كل دور جديد يثبت 
أنه مبدع حقيقي وأن عش�قه للفن لم يذه�ب هباًء... معه كان 

لنا هذا اللقاء
- إل�ى أي مدى المس�ت الش�خصية التي أديتها ف�ي »حقائب � 

ضّبوا الشناتي« الواقع السوري؟
األمر ال يتعلق بش�خصية )سالم( وحدها، فكل شخصية ُقدمت 
في المسلس�ل حاكت ش�رائح من المجتمع الس�وري، وانبثقت 
هذه الشخصية من واقع المجتمع. فسالم يرى األمور بإطارها 
العام وأدق تفاصيلها، ويس�عى دائماً إلى تقريب وجهتي النظر 
بين الطرفين داخل المنزل، حتى أن اسمه )سالم( يدّل إلى ذلك.

فاألمر يعنيه في العمق وإن أظهر عكس ذلك، وكان يؤكد أهمية 
أن يس�مع كل طرف اآلخ�ر ويفهمه ويتقّبله ليس�تطيع العيش 
مع�ه... والخ�الف هنا يبقى ف�ي الحدود الدنيا، لك�ن الخالفات 
المصيري�ة تق�ف عند س�قف العائل�ة، وينبغي أن تك�ون داخل 
المنزل وُتحّل ضمنه.أضف إلى ذلك أنه كان الشهم والسّباق بين 
إخوته لحل كل ما يعترض العائلة من مشكالت ومصائب، وكان 

أكث�ر من يبحث ع�ن الخالص.- هل ُقّدم عمل في الس�نوات 
األخيرة يمكن اعتباره »نقطة تحّول« في المسيرة الدرامية 
الس�ورية، فُيقال »ما قبل ه�ذا العمل وما بعده«، خاصة أنه 

ف�ي ما مضى ُقدم�ت أعم�ال وِصفت بأنه�ا حّققت هذه 
السمة؟

مم�ا ال ش�ك في�ه أن العملي�ة الفني�ة واالنتاجي�ة قد 
اختلف�ت عن ذل�ك الزم�ن، فثقافة المش�اهد والكاتب 

والممثل والعملية اإلنتاجية كلها تغّيرت.
ولكن عندم�ا نتحّدث عن مرحل�ة ماضية ينبغي أن 

نرى كمي�ة اإلنتاج وقتها، فالي�وم كُثرت األعمال 
عل�ى الصعيدين الكم�ي والنوعي، لذل�ك لم نعد 

نس�تطيع تحدي�د العم�ل ال�ذي يش�كل نقطة 
تح�ّول، فما من عمل خارق ألن�ه باتت هناك 

مجموعة من األعمال الجيدة التي يمكن أن 
تندرج ضمن مفهوم »نقطة تحّول«.

- ه�ل تؤي�د مب�دأ التخصص ف�ي التمثيل 
كأن ُيق�ال »فنان كوميدي أو تراجيدي...« 
أم ت�رى أن عل�ى الفن�ان تأدي�ة مختل�ف 

األدوار؟
ف�ي الدرام�ا التلفزيوني�ة يح�دث كل 
يمتل�ك  الممث�ل  كان  وإن  ش�يء، 

نتيج�ة جيدة  اإلمكاني�ات ويق�دم 
فليقم بذلك، ألن ليس هناك قوانين 
في هذا الشأن، ولكن األمر يختلف 
المس�رح  ع�ن  نتح�دث  عندم�ا 
القص�د هنا  والس�ينما، ولي�س 
أن التلفزي�ون ال تح�ّده ضوابط 
وإنما ل�ه قوانينه الخاصة، فهو 
فن قائم بحد ذاته، وفي النتيجة 
ه�ي رغب�ات ورؤى تختلف من 

ممثل إلى آخر.

ما عالقة داليا البحريي بامللكة نفرتيتي؟  
كشفت الفنانة داليا البحيري، في تصريح خاص ل�"لها"، إصابتها بحالة من اإلرهاق والتعب الشديد؛ بسبب تكثيف ساعات 

تصوير مسلس�ل "يوميات زوجة مفروس�ة" إلى أكثر من 15س�اعة يومي�اً، مؤكدة أن مخرج المسلس�ل أحمد أنور يرفض 
إعطاءها أو إعطاء أي شخص من فريق عمل المسلسل إجازة، وأوضحت داليا أنها ُتسابق الزمن من أجل االنتهاء من أكبر عدد 

ممكن من مشاهد هذا المسلسل، الُمقرر عرضه خالل شهر رمضان الُمقبل.
من ناحية أخرى، كش�فت داليا اس�تقرارها على العمل الدرامي الذي ستخوض من خالله سباق الدرما الرمضاني لعام 2016، حيث 

أكدت أنها رغم انش�غالها بمسلسل "يوميات زوجة مفروس�ة"، إال أنها تستعد لتقديم شخصية الملكة نفرتيتي، رافضة الكشف عن 
أي تفاصيل تتعلق بهذا المسلسل، لكنها وصفته بالعمل التاريخي الضخم.
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عقد الفنان الشاب محمد الرمضان أخيرا قرانه على إحدى كريمات األسر الكويتية من خارج 
الوسط الفني، الفتا إلى أنه جاء الوقت لكي ينهي العزوبية ويكّون أسرة صغيرة، ولهذا السبب 
اعتذر عن المشاركة في الكثير من األعمال التي تصور حاليا. فقد كشف عن انشغاله بتجهيزات 
عرسه، معبرا عن سعادته بهذه الخطوة متمنيا االستقرار والحياة الهادئة السعيدة، مؤكدا على 

عدم تأثير زواجه على نشاطاته الفنية فيما بعد.
من جانب آخر يطل محمد الرمضان على جمهوره في شهر رمضان المقبل من خالل مسلسل 

"حارش وواش" أمام الفنانين حسن البالم وعبد الناصر درويش باإلضافة إلى أحمد العونان وفوز 
الشطي وميس قمر.وقد نشر محمد صورة له على موقع التواصل االجتماعي "االنستغرام" قال 

فيها "بفضل الباري المنان وبعد الحمد والشكر للرحمن تم عقد قراني ولله االمتنان ونسأل 
الله عز وجل التوفيق لما يحب ويرضى". وفور ذلك انهالت عليه التهاني من أصدقاء عمره في 

مقدمتهم أحمد ايراج وحسين المهدي، باإلضافة إلى عدد كبير من المعجبين.

تشارك النجمة اللبنانية جنى في مهرجان 
األغنية الشرقية في حفل ضخم يقام 

في الرابع من شهر آب/أغسطس المقبل 
سيحضره جمهور عريض من لبنان 

والبلدان المجاورة.
ومن المقرر أن تقّدم جنى خالل الحفل 
أغنيتها األخيرة “بنت جديدة” إلى 

جانب مفاجآت األخرى. نفيد بالذكر أن 
جنى طرح منذ أسابيع قليلة فيديو كليب 

“بنت جديدة” من إخراج جاد شويري 
وحقق العمل رواجًا واسعًا.

عبرت الفنانة مي سليم عن دهشتها من انتشار 
شائعات حول وجود خالفات بينها وبين آيتن 

عامر، بسبب مجيء اسمها بعد اسم آيتن في تتر 
فيلم "زنقة ستات"، متسائلة عن سبب خروج هذه 
الشائعات بعد مرور أكثر من شهر على عرض هذا 
الفيلم، وأكدت مي أن كل ما ُنشر مجرد شائعات ال 

يوجد لها أي أساس من الصحة.
من ناحية أخرى، تواصل مي تصوير مشاهدها 

بمسلسل "حواري بوخارست"، الذي تخوض من خالله 
سباق الدراما الرمضاني المقبل، ويشاركها بطولته 

أمير كرارة وعال غانم ودينا.

 

هل ُيطارد النحس رانيا فريد شوقي؟
 

رغم حماس�ها الش�ديد لخوض س�باق الدراما الرمضاني؛ من خالل بطولة مسلس�لي "نس�وان 
قادرة" و"األس�تاذ بلبل وحرمه"، وتأكيدها على تركيزها وانش�غالها فقط بتصوير مش�اهدها 
بهما، إال أن رانيا فريد ش�وقي فوجئت بخروج المسلس�لين من سباق الدراما الرمضاني الُمقبل، 

وهو األمر الذي أصابها بحالة من الحزن الشديد.
"لها" علمت أن تأجيل مسلسل "األستاذ بلبل وحرمه" جاء بناًء على قرار الشركة المنتجة، التي 
ترى أن المسلسل سيحظى بنسبة مشاهدة أفضل بعيداً عن شهر رمضان، بينما اشترطت القناة 
التي قامت بش�راء مسلس�ل "نس�وان قادرة" على الش�ركة المنتجة له عرضه بعد انتهاء ش�هر 

رمضان، وهو ما وافقت عليه الشركة.

سبونج بوب ُتَلّون أفكار أطفالنا
مرة اخرى اتناول افالم الكرتون المخصصة للكبار 
ذات التوجيه الذي يس�يء لفل�ذات اكبادنا االطفال 
وعن الطريق الغير مباشر.. وخاصة اذا ما علمنا ان 
افالم الكرتون تؤثر تأثيرا فاعال في الصغار وحتى 
الكب�ار.. فكيف اذا ما كانت تلك االف�الم الكرتونية 

)ملغومة( باالفكار المعادية المدمرة وعن قصد..

وكمث�ال عل�ى ذل�ك ان آالف وماليين م�ن االطفال 
يومي�ا يش�اهدون كارت�ون االس�فنجة )س�بونج 
بوب( الذي القى اقباال واس�عا من الفئات العمرية 

الصغيرة.
حت�ى ان تل�ك االف�الم الكارتوني�ة بات�ت تش�كل 
الرق�م االول في قائمة متابعات االطفال للرس�وم 

المتخركة..
وف�ي مقابل ذلك صدرت مؤخ�را تحذيرات من قبل 
جهات مختصة ومن آباء االطفال تفيد بأن )سبونج 
بوب( يعمل على تلويث عقلية الطفل وعبر مقاطع 

تشجع على )المثلية والزواج من الجنس نفسه(!!
والذي وددت قوله بهذا الصدد:

انه وبم�ا ان عقلي�ة الطفل تس�تقطب المعلومات 
واالشارات بسرعة فائقة.. وبالتالي تترك انطباعها 
عل�ى تفكي�ره.. وتولد بع�د ذلك ص�ورة ذهنية من 
الصع�ب تغييرها ف�ي قناع�ات الطفل.. ف�إن ذلك 
س�يؤثر وبش�كل س�لبي على س�لوكه.. ول�ذا من 
الض�روري ان تنتبه العوائل الى مثل تلك الرس�ائل 

)المغلف�ة( للحيلول�ة دون تل�وث اذه�ان االطفال 
ومنه�ا م�ا ج�اءت به سلس�لة اف�الم االس�فنجة 
)سبونج بوب( وعائلتها بالترويج للمثلية والزواج 
م�ن الجنس نفس�ه المعمول بها ف�ي بعض الدول 
البعي�دة كل البع�د ع�ن افكارن�ا وقيمن�ا ومبادئنا 

وتعاليمنا الدينية السمحاء!!

مالمحها البريئة والهادئ�ة، لفتت األنظار إليها 
منذ أعماله�ا األولى التي ظهرت على الشاش�ة 
الفضائية لبلدها البحرين، لتقودها بعد ذلك إلى 
مختلف الشاشات الخليجية، وخصوصاً شاشتي 
تلفزيوني »أبو ظبي« و»دبي« التي صّورت فيها 
الفنانة هيفاء حس�ين العديد من المسلس�الت 
بالتعاون مع الفنان اإلماراتي حبيب غلوم، قبل 
أن يصب�ح رفيق دربها، ف�ي زيجة فنية خالصة 

يحتفالن معاً بإطفاء شمعتها الخامسة.
كان لخب�ر إع�الن زواج حبي�ب وهيف�اء وق�ع 
خ�اص، لي�س بالنس�بة إل�ى المحيطي�ن بهما 

والوسط الفني فحسب، بل لكثيرين أيضاً.
فغل�وم الذي يعد احد أكث�ر الفنانين اإلماراتيين 
ب�روزاً على الس�احة الفني�ة، ويتول�ى منصب 
وكيل وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، 
متزوج وأب ألربعة أوالد تخطوا عمر الزهور... 
وهيفاء الشابة البحرينية كانت بحاجة إلى قرار 
ش�جاع حينها، لقب�ول لقب »الزوج�ة الثانية« 

وهي ال تزال في عقدها الثالث.
النج�اح المهن�ي كان خطاً آخ�ر، ال يقل أهمية 
ل�دى هيف�اء عن النج�اح في حياته�ا الخاصة، 
وتكوين »أس�رة سعيدة«، مع شريك حياة يقّدر 
الحياة الزوجية ويتفّهمها. فهناك أحالم مقتبل 
العم�ر، وطموح مواصلة مش�وار كان�ت بدأته 
هيفاء باقتدار ملم�وس - منذ أعمالها األولى - 
لتجد نفس�ها بعد ذلك، أماً وفنانة ومنتجة أيضاً 
بعدما أسست شركة إنتاج وليدة، وقبل ذلك كله 
زوجة لرجل يقّسم يومه بين الوظيفة الرسمية 
الفني�ة، ومش�اغل أس�رته األول�ى...  وأدواره 
واأله�م من ذلك، ش�ركة اإلنتاج التي أسس�اها 

سوياً.
- بداية، ما الذي يشغل هيفاء حسين اآلن؟

أم�ور كثيرة جداً، في مقّدمها تصوير مسلس�ل 
»ل�و أن�ي أع�رف خاتمتي«، م�ن إخ�راج أحمد 
المقلة، وتأليف إس�ماعيل عبدالله، ويضم نخبة 

كبيرة من الممثلين الخليجيين.
- تبدين متحمسة، ومتفائلة بهذا العمل، وكأنه 

يمثل رهاناً خاصاً لك، ما القصة؟
بالفعل، »لو أني أعرف خاتمتي«، بمثابة مرحلة 
جديدة لي ف�ي حياتي الفنية، فهو أول عمل من 
إنتاج�ي، بعدما أسس�ت برفقة زوج�ي الفنان 
حبي�ب غل�وم ش�ركة إنت�اج فني جدي�دة، هي 
»س�بوت اليت«، ليك�ون هذا المسلس�ل تحديداً 
باك�ورة أعماله�ا، وأع�د بعم�ل محت�رم يقّدر 

المشاهد، ويليق بقامة تلفزيون »أبو ظبي«.
- بصراح�ة ش�ديدة، ه�ل الداف�ع إلى تأس�يس 

شركة إنتاج، في هذا التوقيت مادي؟
بمنته�ى الصراحة، ال يغي�ب الدافع المادي، فال 
يعقل أن تكون نية الخس�ارة أو عدم االستفادة 
المادي�ة متوافرة، ف�ي خطوة تتطلّ�ب موازنة 
جي�دة. ولك�ن األهم بالنس�بة إل�ّي، وكذلك إلى 
حبيب، هو إيجاد حل لمعضلة باتت تؤرقنا على 
الصعيد الش�خصي، وهي ضعف فرص تسويق 

أعمال تتس�م بج�ودة فنية عالية، بس�بب تغير 
متطلبات »الس�وق« التي يبق�ى الالعب الرئيس 

فيها الفضائيات.
- يبدو اسم المسلس�ل »لو أني أعرف خاتمتي« 
شاعرياً، ومحيالً إلى ش�طر من قصيدة »قارئة 
الفنجان« للش�اعر الراح�ل نزار قبان�ي، والتي 

غّناها العندليب عبدالحليم حافظ؟
االس�م الف�ت فع�اًل، لك�ن القضي�ة الت�ي تمّثل 
الصراع الرئيس�ي في العمل، ليست رومانسية 
ب�ل اجتماعي�ة، وفيه نقت�رب بش�كل كبير من 
الصراع األزلي بين الخير والشر، ولكن في ثوب 
طبق�ي يرتديه ش�خص يضرب ع�رض الحائط 
ب�كل العالقات م�ن حوله، في س�بيل مصلحته 
الذاتي�ة، في وق�ت تلعب الص�دف القدرية دوراً 

كبيراً في أحداث العمل.
أما م�ن حيث الش�اعرية، فال يمك�ن أن نتوقع 
نصاً يكتب�ه القدير إس�ماعيل عبدالله، من دون 
أن يحمل هذه الس�مة الغالب�ة على نتاجه، لكنه 
هنا الت�زم بجرع�ة وصبغة مقّنن�ة للغاية، من 
أجل مالءم�ة أجواء الدرام�ا التلفزيونية وليس 
المس�رحية، الت�ي اعت�اد اإلب�داع ف�ي رحابها، 
باعتباره األمين العام للهيئة العربية للمس�رح، 

ورئيس جمعية المسرحيين اإلماراتيين.
- فاج�أت الجمي�ع بإع�الن نبأ زواج�ك بحبيب 
غلوم، في وقت شهد العديد من الزيجات الفنية 
غي�ر الموفقة، أل�م تترّددي في خ�وض تجربة 

زواج من داخل الوسط الفني؟
ف�ي الواقع لم يخطر في بال�ي مطلقاً أن أتزوج 
من الوسط الفني، لكنه القسمة والنصيب، فأنا 
ب�دأت التمثي�ل في وق�ت مبكر، واش�تركت في 
مسلسل وحيد، ثم تزوجت بشخص بحريني من 

خارج الوسط الفني، ولم يستمر زواجنا سوى 
ع�ام واحد، ُرزقت خالله بابني الوحيد »س�عد« 
الذي يبلغ اآلن عامه ال�13، وحينما ظهر حبيب 
في حياتي، كانت هناك معضلة أساسية، لكن ال 

تتعلق بانتمائه إلى الوسط الفني من عدمه.
- برأي�ك، م�ا أه�م مش�كلة تواج�ه زواج فنان 

مشهور بفنانة شهيرة؟
االنش�غال الدائم ل�كل منهما ع�ن اآلخر. وهذه 
المشكلة واجهتها منذ ارتباطي بحبيب قبل نحو 

5 س�نوات، لدرجة أننا قضينا ش�هر العس�ل 
تقريب�اً ف�ي موق�ع التصوي�ر. ففي 

اليوم الثاني لزواجنا كان كل منا 
بتصوير مش�اهده  مرتبط�اً 

في مسلسل »بنات آدم«، 
إلى السفر  أو مضطراً 

م�ن أج�ل التصوير 
ايضاً.

وهك�ذا تمضي 
معظم  حي�اة 

 ، ني�ن لفنا ا
األمر  لك�ن 
ع�ف  مضا
لنس�بة  با
إل�ّي نظ�راً 
أن  إل�ى 

ح  لمس�ر ا
ولي�س   -
م�ا  ا ر لد ا
التلفزيونية 

 - فق�ط 
خ�ل  يد

أيض�اً بنصي�ب، س�واء بالنس�بة إل�ى حبيب أو 
بالنس�بة إلّي، حيث إنني أنتجت أخيراً مسرحية 

لألطفال في البحرين.     
 - ال يمكن أن نكون في حوار مع هيفاء حسين، 
م�ن دون أن نس�أل عن دور جم�ال الممثلة في 

تحقيقها نجاحات مهمة؟
الجم�ال هو جزء من ش�خصية الم�رأة عموماً، 
وم�ن الطبيع�ي أن يس�ّهل مزيداً م�ن الفرص، 
لكن جودتها وحس�ن استثمارها يتوقفان على 
الموهب�ة، والتجوي�د ف�ي األدوات، وه�ذا س�ر 
اس�تمراري، فلس�ت جميلة الجميالت، إذ هناك 
كثي�رات أجمل مني، وما أتمتع به أعتبره جماالً 
بسيطاً، وليس »فتاكاً«. ومع مالمحي الناعمة، 
لس�ت الرقم 1 ف�ي الجمال خليجي�اً، فالموهبة 
هي المح�ك، والفاتنة قد تك�ون رائعة الجمال، 

لكن ال عالقة لها بفن التمثيل.
- بع�ض الفنان�ات الخليجيات يرفض�ن أعماالً 
ت�ود  ال  أخ�رى  ممثل�ة  أو  منافس�ة  لوج�ود 
مش�اركتهن ف�ي المسلس�ل ذاته، ه�ل رفضت 

عمالً ما لهذا السبب؟
أن�ا أدقق كثي�راً في اختيارات�ي، وأكثر ما أعيره 
اهتمام�اً ف�ي العم�ل هو الن�ص، ث�م المخرج، 
وبدرجة أقل جه�ة اإلنتاج الق�ادرة على توفير 
بيئ�ة مالئمة للعمل. لس�ت على خالف مع أحد، 

كما ال أمتلك شروطاً من هذا النوع. 
وتقييم�ي األعمال المرش�حة يرتكز على رؤية 
احترافية، ومجّرد من األهواء، وكل ما اعتذرت 
عنه يعود في الغالب إلى ما ذكرت من أس�باب. 
وأحيان�اً قد يتعلّ�ق الرفض رغم ج�ودة العمل، 
بطبيعة دوري في�ه، خصوصاً لجهة تكرار دور 

سبق أن قدمته.

 

هيفاء حسني: ارتضيت أن أكون »زوجة ثانية« 

أمحد األمحد: من ُيضحك اجلمهور ليس أقل شأنًا ممن يبكيهم
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�سهادة  على ج�سر البطولة                  
 حيدر حا�سو �ش العقابي

الى مصطفى....!
 على جسر ملغم

بالشهادة
رفع راسه للسماء

كان يرى الله بوضوح..........
المالئكة كانت تشير اليه

وهو يشير بأصبعه باتجاه كربالء
في الطريق ...

المؤدي
لساحة الجنة
هو يقصدها
ساحة الجنة

ساحة الجسر المعلق بحبال من الخذالن,
هناك

نسيت الرجال رجولتهم
لبسوا احزمة النساء ...

ويؤشرون بكفوفهم
التي لم تجري فيها الدماء يوما..

الى هذا القاصد ...
كربالء

كان يبتسم
كان اكبرهم

لهذا جعلوه الى االمام
وعادوا هم للوراء............

مصطفى,
من مدينة تزدحم باألبطال..

سميت باسم الشهداء
مصطفى,

من مدينة الصدر
والصدر...اية من القران

لهذا قرر مصطفى ان يعلقها فوق صدره
ويذهب لله..
 *******

وعلى مشارف الموت
راودته فكرة الشهادة ..

يشم رائحتها على بعد حسين
واجزم انه  كان يشم رائحة الحسين

او كان مبهورا بصوت الياسمين
  ********

مصطفى ارتدى الغيم
يمطر شغفا

ويلون التاريخ بالتعفف
زمجر حتى اعتكف  في مقبرة

يحرسها ...
مالئكة

وهناك يقرا القران كل يوم
وهناك يعيده الله ..

يشكله اليه...
فقد اقتسم الخبز ذات يوم

مع طفل الحسين..
 ******

نم ياصديق الشمس
ياوردة الحالم العابر افتراض الصمت

نم ..
هناك
حيث

ينتظرك
الرسول هناك

ليقلدك وسام الشهادة
ويمنح رغيفا ...
تطهره  التسابيح

نم ..
ففي وطني

كل العصافير
تنتظر الشهادة

 *****
علقوك ..

وكنت تسبح باسم الله
وكانوا...
يطلقون

كل خستهم
في الهواء

فليس هناك جباه تعرق
وليس هناك نبالء

األدب ومعاجلة االختالالت
ه�ل من المبالغ�ة القول بأّن األدب يق�وم بدور عالجي 
لحاالت عصيبة قاهرة، أو ألمراض نفس�ية مستعصية، 
أو ت�راه يب�ّدد إل�ى حّد م�ا الكآب�ة ويشّجع الم�رء على 
االنط�الق م�ن جدي�د بع�د نكس�ات مؤلم�ة أو خيبات 

مريرة.
يكتس�ب األدب قّوت�ه من قدرته على مالمس�ة مختلف 
جوان�ب الحي�اة، وتصويره�ا، وإع�ادة تقديمه�ا بحلل 
جدي�دة، عبر معالج�ات تروم البحث ع�ن سبل مناسبة 
لعرض اإلش�كاالت، في مس�عى لتالفيه�ا، أو التخفيف 
من حّدتها وتأثيرها. وال يكون ذلك بطريقة المباش�رة 

والتوجي�ه والف�رض، ب�ل يك�ون م�ن خ�الل صياغات 
تؤّسس للدور المأمول.

ينهض األدب بدور مرمم للعالقات األسرية واالجتماعية 
بشكل ال يقل تأثيرا عن ترميمه لدواخل الكتاب أو القراء 
أنفسهم، بحيث يغدو وسيلة استشفاء معتبرة، وسبيال 
للتداوي ال يقل مفعوال عن أّي تداٍو آخر. ويختلف التأثير 
م�ن مجتمع آلخر، لكن يكون اإلجم�اع على دور األدب 
التنوي�ري واإلش�ارة إلى مكام�ن الخطإ بغي�ة التمهيد 
لمعالجت�ه، ذل�ك أن تشخيص األدواء يع�ّد قطعا لنصف 

المسافة نحو معالجتها في العادة.
يقوم األدباء بتشري�ح بنيات مجتمعاتهم للوقوف على 
مراكز االعتالل واالخت�الل الجلية فيها، ثم استعراضها 

واستنفار القوى لتالفيها أو التخفيف من وطأتها رويدا 
روي�دا، وال يك�ون التعاطي بشكل مباش�ر ص�ادم، بل 
يكون عب�ر النبش والتحليل والتنوي�ه والتحذير، بحيث 
تث�ار الحاج�ة الماّسة للتحرك لوضع ح�دود لما يجري 

بحّق األفراد والمجتمعات.
لعل�ه ال يك�ون م�ن المبالغة إن قلن�ا إنه ال تك�اد تخلو 
رواية م�ن دور اجتماع�ي تنويري، بصيغ�ة ما تختلف 
من واحدة ألخرى وبحس�ب طبيع�ة المجتمع المعالَج. 
وق�د تطرق عدد من الكتاب لمس�ائل في غاية األهمية، 
سع�وا من خاللها لوضع حّد لم�ا يجري من ممارسات 
بحق مؤسس�ة األسرة من قبل أبناء األسرة نفس�ها أو 
م�ن قبل المحيطي�ن بها.يظهر األدب�اء الذين يطرحون 

اإلش�كاليات األسري�ة واالجتماعي�ة بالم�وازاة مع ما 
يعترك في دواخ�ل األفراد، أن األسرة التي هي عماد أي 
مجتمع تنس�ف ذاتها حين تبتعد عن الحوار والتكاتف، 
وذل�ك من خ�الل زرع بذور الشقاق في م�ا بين أبنائها، 
كأن يته�رب األب إلى المجهول م�ن واجباته، أو تداري 
األم ممارس�ات ابنه�ا وتتكت�م عل�ى تصرف�ات أبنائها 
وبناته�ا، وهك�ذا تتداعى األسرة بالتق�ادم حّتى تنهار، 
ليحضر التوصيف إنذارا عل�ى الحالة المرتبكة الحرجة 
وض�رورة إيج�اد حلول ومقترح�ات لت�دارك ما يمكن 
تدارك�ه. وال يتوقف دور األدب عند التوصيف بل يطرح 
الحل�ول والمعالجات من خالل اإلش�ارة إل�ى المصائر 

والتحذير من تكرارها في الواقع بطريقة ما.

هيثم ح�سني 

االبداع الذي يعرب عن ال�سعر كطريق للحياة

قراءه يف ديوان سفر األيام للشاعر عدنان الساعدي
ناظم نا�سر القري�سي

يعتبر الشعر نتاج معرفي وجمالي للتجربة االنسانية 
عب�ر العص�ور ونش�أ بنش�أة االنس�ان وه�و يرتبط 
ارتباط وثيق باإلحس�اس واإلدراك والشعور بالجمال 
والبح�ث ع�ن المعرف�ة والكشف عن عوال�م الدهشة 
فيها و االنس�ان ش�اعر بفطرته و من خالل إحساسه 
و محاكات�ه للطبيع�ة الت�ي يعيش فيه�ا وتعبيره عن 
نفس�ه وما يجول في خاطره ووجدان�ه وقد عبر عن 
ذلك من خالل مالحمه وطقوسه الدينية سوأ عبر عن 
ذلك ش�عرا او نثرا واإلنس�ان انتقل من حال�ة التعبير 
ال�ى حالة االكتش�اف فمنذ ان كتب ه�و الذي رأى كل 
ش�يء في ملحمة كلكامش أصب�ح الشاعر رأيا يبحث 
عن ما هو جديد م�ن خالل الفكر واللغة وتحوير هذه 
اللغة وتطويرها لجعلها تتناسب و مع فكره وشعوره 
وإحس�اسه و االنسان ش�اعر حتى قبل عصر الكتابة 
وم�ن ثمه كتب بإش�كال مختلفة نث�را او وزنا الى ان 
ع�اد ال�ى قصيدة النثر الت�ي بدأ منها بع�د ان تطورت 

معرفته من خالل التجربة
يكم�ن أبداع قصيدة النث�ر في إمكانياته�ا في تجاوز 
الكثير من القيود واالنطالق في عالم الخيال اإلبداعي 
يرافقه�ا في ذلك لغ�ة مميزة تعتمد عل�ى ثقافة نقية 
للشاع�ر باالضاف�ة ال�ى أحس�اس عال�ي بموسيقى 
االيقاع�ات م�ن حي�ث المعان�ي والكلم�ات والشاعر 
الموهوب هو من يجعل واقع�ه نقطة انطالق لخياله 
اإلبداع�ي فيكون إبداع�ه مرتبط ببيئت�ه وزمنه وهذا 

األمر مهم جدا 
وقصيدة النث�ر بذاتها ال تنتمي لمدرس�ة أدبية معينة 

وال تحده�ا نظري�ة بال�ذات الن القصي�دة ال تمثل إال 
نفسها وشخصية كاتبها الذي تدل عليه يقول الشاعر 
أدوني�س ف�ي كتابه زم�ن الشعر، ص15 "لن تس�كن 
القصي�دة الحديث�ة ف�ي أي ش�كل ألنه�ا تكش�ف عن 

إحساس بتموج العالم واإلنسان"    
 وان�ا أقول على الشاع�ر ان يضيف ال�ى واقعه مثلما 

يضي�ف ال�ى نفس�ه وقصيدته و 
إال تصب�ح القصيدة ت�رف لغوي 
ال نرج�و منه أي خير مجرد كالم 

عن إال معنى 
ويج�ب على القصي�دة ان تضيف 
طاق�ة حيوية ال�ى الواق�ع الذي 
انبثقت منه ال ان تقيد نفس�ها و 
واقعها برمزية الطالسم الصدئة 
الموج�ودة فيها ول�ذا يجب ان ال 
تبتع�د القصي�دة ع�ن الحي�اة بل 
يجب ان تعبر القصيدة عن الحياة 

ذاتها
ان الص�ور التعبيرية للكلمات لما 
تحمله من معاني لرموز األشياء 
الموج�ودة إضافة الى التركيبات 
الصوري�ة للشاعر هي التي تمنح 
القصيدة إيقاعات فريدة تدل على 

جمالية المعنى فلكلمات ح�رة لدى الشاعر وال تتقيد 
بمعانيه�ا األصلي�ة وهذه هي موهب�ة الشاعر عدنان 
الساعدي والتي ينطلق منها فهو يمتلك االدراك النقي 

للكلمات ومعانيها
فالشاعر متسربل بالكلمات مواعيده مثقوبة ولذا هي 
مؤجلة يل�وذ بأبجدية الخوف يترن�م بأغنيته األخيرة 

يناجي فيها قمره في ليله الشتائي الطويل 
وللشاع�ر إيقاعاته الداخلية حس�ب القصيدة فعندما 
تق�رأ قصيدة مواعي�د مثقوبة تشعر باللي�ل الشتائي 
الطوي�ل م�ن خ�الل الكلم�ات و وقعه�ا ف�ي وص�ف 
االحس�اس م�ن خ�الل الزمن ال�ذي  يمض�ي ببطىء 
بمواعيده المثقوبة ورجاء الشاعر ان يتمس�ك باألمل 
فيق�دم كلمات�ه قرابي�ن لعله 
الصم�ت  مس�افة  يختص�ر 

ليتجاوز حيرة المتاهة
ِتاِئي  أيُّها الليُل الشَّ

الطويُل ..
أَُقدُم قَراْبيني

ُحبلى بَمواِعيَد َمثقوَبٍة
َتَدْحَرَجْت في الَتيِه

ُنْجوٌم هاوَيٌة
مِت ُرِسَمْت بُجدْراِن الّصْ
والَمْسافاُت َبيننا ِطَواُل

و في قصي�دة أبجدية الخوف 
يستحضر الشاعر التاريخ عبر 
سالالت الخ�وف المتجذر فينا 
في كل اتج�اه ميراث كبير من 
الخ�وف يرافق�ه الحزن خوف 
م�ن الحاضر م�ن الماضي من 
المستقبل خوف من أكون او ال أكون فالشاعر عاشق 
وحبيبت�ه قصيدة كلمات تدخله ف�ي عالم من األحالم 

فيسافر فيه بال زمن 
 ساللٌة تبعثرني مثل سحابة

بكل االتجاهات
كالمجنوِن

يحتويني ميراٌث كبير
حزٌن

خوٌف
كنُت .. عاشقاً
امرأٌة توقظني
بأوقاِت غافيٍة
تعانُق الشمَس

تسرُق منشوراً ملوناً
تحيَك به عباءًة من األفالِك

و في قصيدة أزهار البنفسج تحت عناوين المطر تجد 
البهج�ة و تعابي�ر الفرح بألوان قوس قزح فينس�جم 
الشاعر عدنان الساعدي مع كلماته ومعانيها فيجعلها 
تتغ�زل بالمط�ر الذي يغس�ل وج�ه أزهار البنفس�ج 
ويضع�ك امام األمل مباش�رة فترى الصبح يس�تفيق 

ويتنفس على صدى كلماته
أزهاٌر بلوِن البنفسِج

تسلّقت ..
شرفٌة عاليٌة

تناجي عناويَن المطْر
جداِئلها َغفت بسكوِن الليِل

وأنغاَم قيثارٍة خرساء
رسمْت .. حكاياٌت مبعثرٌة

على جدراِن البوِح
أيقظْت الصباَح

وهكذا تجد الشاعر يجس�د نفس�ه في الكلمات ليعبر 
ع�ن موهبته وحقيقة االب�داع الذي يعب�ر عن الشعر 
كطري�ق للحياة .فالشاع�ر ال ينغلق داخ�ل رموزه بل 
يتس�اوى لديه الخ�اص والعام وهذه مي�زة يتميز بها 

الشاعر عدنان الساعدي 

البنيات الداللية للزمن يف اللغة العربية
صدر للباحث اللغوي عبد الكبير الحس�ني كتاب: البنيات الداللية للزمن 
ف�ي اللغة العربية: م�ن اللغة إلى الذهن. عن دار كن�وز المعرفة العلمية 
األردني�ة ، فبراير 2015. و هو كتاب يقارب فيه الباحث طرق اش�تغال 
الدهن البشري في عالقة ذلك بتمثالته للزمن من زاوية أنه حينما تشيع 
األشياء تصير شيئا مطردا، و حين يطرد الشيئ يصبح من المنيع على 
العق�ل أن يكذبه، و حينم�ا يتم االتجاه نحو التصحي�ح تصبح األفكار 
ش�واذا و طرائف قد تخل بالمفهوم الذي ألف و اتبع، و هذا ما ينطبق 
عل�ى موضوعة الزم�ن التي احت�وت عند القدماء ماض و مس�تقبل 
و حاض�ر، و ه�و تحليل ال يس�تجيب للعم�ق المعرفي الذي تناش�ده 

الدراسات اللس�انية، لذلك فإن هذا الكتاب يحاول أن يعالج اش�كالية كبيرة داخل 
علم الداللة العربية من خالل االنتقال بمجال الدراسة من مس�توى إدراك اللغة إلى مس�توى إدراك 

الذهن 

مواكب العشق
 ص�در عن مرك�ز الطباعة بالمغرب بتاري�خ 7 ماي 2015 ديوان ش�عري تحت عنوان 
مواكب العشق للشاعر محمد نوحي. والكتاب من الحجم المتوسط،ويضم16 قصيدة 
م�ن بينه�ا ح�ب المصطفى، وأم�ي، وهيام، وغ�زة تنتص�ر، وبين العش�ق والتمرد، 
وملحم�ة الثورة،وسخري�ة الوادي، وجن�ون المالع�ب، وتأمل، وطائ�ر، وحبيبتي، 
وبالديوغيرها. باإلضافة إلى ذلك، يستهل الكاتب ديوانه بتوطئة تزين مدخل الكتاب 
وخلفي�ة الغالف.هذه التوطئة كما يوضح المؤلف تلخص أهم انشغاالته اإلبداعية، 

ومساراته التأملية، ومداراته الفنية: 
"مواك�ب العشق كواكب تس�بح في ملكوت األجرام وأفالك الس�ماء. تبدأ رحلتها 
بعش�ق الحبيب المصطف�ى صلى الله علي�ه وسلم لتنهيها بعش�ق الوطن. وبين 
عش�ق األموالزوج والقدس والحياة، تصر الح�روف على تأثيت الفضاء بمواكب 
أخرىلملحم�ة الثورة وعشق الشعوب للحري�ة لتكتمل قالدة عشق الشعر للتمرد 

على أعراف مملكة الحروف."

محام بغدادي.. عرض مرسحي يشتبك مع اجلحيم العراقي
عواد علي

بعد م�رور ست سن�وات على تقدي�م المخرج 
جواد األسدي مسرحيته “حمام بغدادي”، التي 
أنتجها المس�رح الس�وري، ومثله�ا فايز قزق 
والراحل نضال سيجري، في بيروت ونيويورك 
ومدينة كورك األيرلندية، أعاد مؤخرا إخراجها 
مع ممثلين عراقيين هما حيدر أبوحيدر وعبود 
الحركان�ي، وعرضها أواخر أبريل الماضي في 

فضاء التياترو بالعاصمة التونسية.
الع�رض األول لمس�رحية “حم�ام بغ�دادي” 
للمخ�رج العراقي جواد األسدي في نس�ختها 
الثالث�ة عش�رة  ال�دورة  الجدي�دة، ق�ّدم ف�ي 
لمهرجان دمشق المسرحي أواخر عام 2005، 
ث�م ف�ي مهرج�ان القاه�رة الدولي للمس�رح 
التجريبي، وأيام عّمان المس�رحية، ومهرجان 

الشارقة.
ويقدم عرض “حم�ام بغدادي” حكاية أخوين 
عراقيين )مجي�د وحميد(، يمث�الن نموذجين 
للشعب العراقي في اختالف وجهات نظر أبنائه 
لالحت�الل األميرك�ي، وأسل�وب التعامل معه، 
وهم�ا ضحيتان رغ�م اختالف الجان�ي: األول 
ضحية حاكم مس�تبد، والثان�ي ضحية محتل، 
يختلفان في كل ش�يء، وحي�ن يلتقيان يكون 
الحزن ه�و المعادل الموضوع�ي الوحيد الذي 
يجم�ع في ظالله العراق كله.ويس�لط العرض 
الضوء على ش�ريحة سائقي الحافالت، الذين 
يعملون بين عّمان وبغداد، ويهدف إلى تشريح 
ه�ذه الشريح�ة وتحليله�ا، ورص�د تحوالتها 
وتغيراته�ا في ظرف جحيم�ي يعيشه العراق، 

من خالل تاريخ حافل باأللم.

من منظورين مختلفين
يحيل الع�رض، عبر أسلوب المس�َرَحة وليس 

االنعك�اس الم�رآوي، إلى الواق�ع العراقي بعد 
االحت�الل بك�ل تداعياته عل�ى الحي�اة العامة، 
ويب�رز حالة التناقض الت�ي تعتري هذا الواقع 

من خالل منظورين مختلفين تجاه االحتالل.
براغمات�ي  ش�خص  األكب�ر(  )األخ  ف�مجي�د 
انته�ازي، صّياد فرص، يتع�اون مع الشيطان 
من أجل كس�ب رزقه، عمل مع النظام السابق، 
ويعمل اآلن مع األميركان، واضعا سيارته في 
خدم�ة نقل المؤن والعتاد من وإلى الس�جون، 
وي�رى في االحت�الل صفق�ة رابح�ة إلنعاش 
تجارت�ه وأعماله، بعد ضياع أحالمه في التعلم 
ورغبته في أن يصبح مغنيا مشهورا، وتوجهه 

إلى الملذات والنساء.
ف�ي حي�ن أن حمي�د )األخ األصغ�ر( ش�خص 
بس�يط، مس�تلب، مس�حوق، مشّوش الرأس، 
جراء ما وقع عليه من هول في العهد السابق، 
فظل أسير خوف ورعب سيطرا عليه وامتلكاه 
عندما ش�هد أحداثا دموية رسخت في ذاكرته، 

وشّكلت لديه نوعا من عقدة الذنب.

فقد شارك بصورة قسرية في مجازر جماعية 
تحت وط�أة التهديد والقتل، وهو أيضا ضحية 
جشع واستغالل ش�قيقه األكبر الذي يغتصب 
حقوق�ه، ويتخل�ى عن أسرته إل�ى درجة عدم 
مشاركت�ه في تشيي�ع جنازة وال�ده، أو حتى 

زيارة والدته المسنة.
سع�ى جواد األس�دي ف�ي مقاربت�ه الدرامية 
إل�ى كشف ما يعتري هاتي�ن الشخصيتين قبل 
االحت�الل وبع�ده، ونبش ماضيهم�ا، وإضاءة 

مناطق معتم�ة في باطنيهم�ا، ومن خاللهما 
النف�س اإلنس�انية العراقية، بي�ن حنينها إلى 
الماض�ي، وانخراطه�ا ف�ي واق�ع ال يمت إلى 
تاريخها الحض�اري بصلة، وبين انجرافها إلى 

مستقبل مجهول.
في المشهد األول من العرض يدور الحدث في 
الحمام، حيث يشير الفض�اء إلى الخراب الذي 
انتهى إليه العراق بع�د االحتالل، وفيه يتغلغل 
األس�دي إلى الماض�ي بكل أحداث�ه ومشاهده 

الجميل�ة والمحزنة في آن مع�ا، ويكشف عن 
مكونات كل ش�خصية على حدة، وعن الصراع 

الفكري بينهما.
الثان�ي ينتق�ل الع�رض إل�ى  وف�ي المشه�د 
فض�اء يمّث�ل الح�دود الفاصل�ة بي�ن عّم�ان 
وبغداد، ويجري فيه التعبير عن حالة الفس�اد 
واالنتخابات الس�ياسية الوهمية، حيث الجثث 
العابرة للحدود، وال�ذل والهوان الذي يتعرض 
له المواط�ن العراقي إلى درجة أن يقدم حميد 
كل أش�كال التذلل للقوة األميركية المسيطرة 
عل�ى الح�دود، إلدخال رج�ل ملياردي�ر ينوي 
ترش�يح نفس�ه لالنتخابات، به�دف الحصول 

على مكسب مادي.
وم�ع ذل�ك يم�وت الملياردي�ر عل�ى الح�دود 
لتتح�ول هذه الجّث�ة إلى كابوس يق�ّزز حميد 
ويثير أعصاب مجي�د، فيطلب الثاني من األول 
أن يذه�ب إل�ى المجّن�دة األميركي�ة إلقناعها 
بأنهم�ا يحمالن جّثة مرموقة، مرّش�حة بقّوة 
لالنتخاب�ات، إالّ أن األول يعل�ن رفضه الفكرة 
وتق�ّززه من المجّندة، وبعد نزاع عنيف بينهما 
يقّرر األخ األصغر العودة إلى عّمان، بينما يهّم 

األكبر بنبش الجّثة التي تنفجر فيه.
أم�ا ف�ي المشه�د الثال�ث في�دور الح�دث في 
فض�اء المشه�د األول نفس�ه، وفي�ه يح�اول 
حمي�د التطهر من العم�ى الذي ربم�ا سيقود 
إلى البصيرة. ويختتم العرض بمشهد تالش�ي 
الشخصيتي�ن، موظفا التشكي�ل البصري عبر 
لوح�ة فني�ة للفن�ان التشكيل�ي العراقي جبر 
عل�وان، وتركي�ب ص�ورة سينمائي�ة لتصاعد 

البخار في الحمام.

تجريب سينوغرافي
رك�ز األسدي ف�ي عرض�ه عل�ى التجريب في 
الس�ينوغرافيا والمؤثرات الضوئية والصوتية 

واألداء، مؤكدا أن عرضه “يس�عى إلى تأسيس 
منص�ة جمالي�ة سينوغرافي�ة عب�ر مناخات 
حم�ام بغ�دادي”، وتكوين عالق�ة رمزية بين 
الع�ري ف�ي المس�احة وع�ري النف�وس ذات 
األجس�اد المتفجرة، حيث يشّكل الحمام رمزا 
لحم�ام الدم الذي يعيشه العراق تحت االحتالل 

في جحيم بغداد المفتوح.
المخرج يسعى في مقاربته الدرامية إلى كشف 
ما كان يعتري األخوين قبل االحتالل األميركي 
للع�راق وبعدهوصف المخرج العراقي مناضل 
داود “حم�ام بغدادي”، بع�د مشاهدته له على 
مس�رح الحمراء في عرضه األول، بأنه “نبش 
وتعري�ة، ونزاعات أخوية، تح�ول الحمام إلى 
األداء  وتجع�ل  واختالف�ات،  ش�بهات  مرت�ع 
المس�رحي مشحون�ا وكأنه استق�ى حرارته 
من نار الحمام وبخاره”.ويواصل داود: “هول 
االنفج�ارات الت�ي ت�دوي في المس�رح تجعل 
المشاهد أكثر التحاما وقربا من روح العرض، 
بحيث يتحول المكان، المنصة وصالة العرض 
إلى ش�حنة متشابك�ة، يقوم خالله�ا األسدي 
باست�دراج جمهوره إل�ى طقوسي�ة ضوئية، 

صوتية، وأدائية”.
وكش�ف األس�دي أن م�ن بي�ن األسب�اب التي 
دفعت�ه إلى كتاب�ة نص “حمام بغ�دادي”، هو 
مقت�ل أخوي�ه اللذين كانا يشتغ�الن في قيادة 
الحاف�الت على طريق )بغداد- دمشق- عّمان( 
بس�بب غليان الن�زاع الطائف�ي ووصوله إلى 
اقتت�ال وحشي…ل�ذا ح�اول ق�در اإلمكان أن 
يرس�م صورة من خ�الل ش�خصين -أخوين- 
حم�ام  ف�ي  ويلتقي�ان  الحاف�الت  يق�ودان 
لالغتس�ال، ومن ثّم ينزلقان إلى كشف البؤس 
والعذاب�ات واآلالم الت�ي ُسلطت عل�ى الشعب 
العراق�ي عب�ر حكاي�ات بس�يطة ينبشان من 

خاللها اختالفاتهما ومشاكلهما.
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احلاكم الوحيد الذي بّي�ض ال�صجون 

عبد الرمحن عارف .. الرئيس  الذي تآمر عليه أبناء عشريته

        اعداد : د . هادي حسن عليوي

نبذة عن حياته :
م�ن موالي�د الع�ام 1916، في قري�ة س�ميكة التابعة 
لمحافظة الرمادي، وهو من عشيرة الجميالت ..أكمل 
دراس�ته االبتدائية في محافظ�ة االنبار،والثانوية في 
بغ�داد، ليدخل الكلية العس�كرية، ويتخ�رج منها العام 
1937 برتب�ة مالزم ثان، ترقى في المراتب والمناصب 
العس�كرية،وكان عس�كرياً مهنياً، وانظ�م الى تنظيم 
الضب�اط األحرار من�ذ وقت مبكر، وأصب�ح عضوا في 
اللجنة العلي�ا لهذا التنظيم منذ تأسيس�ها العام 1957 
،وفي العام 1962 أحيل على التقاعد، وأعيد إلى الخدمة 
ثانية في ش�باط 1963 ،ثم أس�ندت إليه رئاسة أركان 

الجيش وكالة في 18 كانون األول العام 1963 .. 
وقًع عبد الرحمن تحت تأثير أخيه عبد الس�الم عارف، 
ويق�ال إن اش�تراكه ف�ي ث�ورة 14 تم�وز 1958 كان 
باالس�م فقط في بداية األمر، لكن وجد نفس�ه ينساق 
م�ع مصي�ر كل من أخي�ه عب�د الس�الم وصديقه عبد 

الكريم قاسم !!

انتخابات رئاسة الجمهورية :
بع�د مص�رع الرئي�س عب�د الس�الم ع�ارف، ف�ي 13 
نيس�ان 1966 بادر كل من الدكتور عبد الرحمن البزاز 
)رئي�س الوزراء(، والل�واء الركن عب�د العزيز العقيلي 
)وزير الدفاع( لترش�يح نفس�يهما إلى منصب رئاسة 
الجمهورية، مستندين بذلك إلى كفاءتيهما وخبرتيهما 
وموقعيهم�ا، والى صل�ب الدس�تور المؤقت ووجوب 
الفرص�ة  أن  ي�رى  الب�زاز  وكان  بأحكام�ه..  التقي�د 
الدس�تورية تل�وح مهيأة ل�ه للظفر به�ذا المنصب، ال 
س�يما أن األكثرية الس�احقة في الهيئ�ة التي أناط لها 
الدس�تور المؤق�ت مهم�ة انتخاب رئي�س الجمهورية 
)أي الهيئة التي تض�م مجلس الدفاع الوطني ومجلس 
ال�وزراء( كان يعتق�د انه�ا تق�ف إل�ى جانب�ه، ويرى 
ض�رورة انتهاز هذه الفرصة إلنهاء حكم العس�كريين 
للعراق، الذي استمر ثماني سنوات، وإعادة هذا الحكم 

إلى المدنيين..
أما العقيلي، فكان يرى نفسه المرشح )صاحب الحق( 
ف�ي خالفة الرئيس عبد الس�الم، ال س�يما انه يش�غل 
وظيفة )وزير الدفاع(، المنصب الذي يجعل منه القائد 
الفعل�ي للجيش، بحيث يس�تطيع أن يؤث�ر في مجرى 
األحداث، مضافاً إل�ى ذلك )كتلة ضباط الموصل( التي 
كان�ت تطالب بانتخاب )العقيلي( رئيس�اً للجمهورية، 
والت�ي كان من بي�ن أفرادها بعض قادة ل�واء الحرس 

الجمهوري، المرابط في بغداد .. 
كان البزاز يعتمد على أعض�اء وزارته المكونة من 16 
وزي�راً في ماضفاً إليه�ا أصوات أربعة أو خمس�ة من 
أعضاء مجل�س الدفاع الوطني، وعندئذ يوفر لنفس�ه 
الثلثي�ن المطلوب�ة، بينم�ا كان العقيل�ي يعتم�د عل�ى 

العسكريين، ونفوذهم في هذا األمر ..

تغير اللعبة االنتخابية :
بعد وصول قادة الفرق العسكرية إلى بغداد، ومعظمهم 
م�ن األعض�اء الطبيعيين ف�ي مجلس الدف�اع الوطني، 
الجمهوري�ة،  لرئاس�ة  وج�دوا ش�خصيتين مرش�حة 
فانتخ�اب عبد الرحم�ن البزاز رئيس�اً للجمهورية، وما 
ع�رف عنه م�ن ميل في تقليل ش�أن الجي�ش وضباطه 
لجعل�ه منصرف�اً إل�ى واجبات�ه األساس�ية ف�ي حفظ 
الثغور، والدفاع عن كيان الوطن بما أوتي به من كفاءة 
وروح التضحي�ة .. إن ذلك يعني تس�لط ش�خص مدني 
على الحكم ال يتمتع بثق�ة رجال الجيش، وال يؤيدهم.. 
أم�ا انتخ�اب الل�واء الركن عب�د العزيز العقيلي رئيس�اً 
للجمهورية فهذا يعني تس�لط رجل ف�ي غاية الصرامة 
والعناد عند تصريفه األمور.. فالمعروف عن هذا الرجل 
أن�ه كان حريصاً على تنفيذ ما يعتق�ده صالحاً لوطنه، 
هذا فض�اًل ع�ن اتجاهاته السياس�ية المعاكس�ة لخط 
الث�ورة بع�د أن ظهرت أخط�اء بعض ه�ذه االتجاهات 

السياسية المعاكسة في مختلف الميادين .. 
وأمام ش�عور الفئات العس�كرية بوجود هذا التنافس، 
ظهرت تيارات مختلفة في الجيش حول ترش�يح هذين 
الش�خصين لمنص�ب الرئاس�ة، وب�رزت فك�رة تكوين 
مجلس وطني من عش�رين عضواً م�ن الضباط، تنبثق 
عن�ه هيئة رئاس�ة مكونة من خمس�ة أش�خاص، هم : 
طاهر يحيى وأحمد حس�ن البكر وعب�د العزيز العقيلي 
وناج�ي طال�ب وعب�د الرحم�ن ع�ارف تتولى رئاس�ة 
الدولة.. وكان مجرد اس�م أحد هؤالء الخمس�ة يستفز 
أكثري�ة الضباط،، لهذا الس�بب صرف النظ�ر عن فكرة 

تكوين مجلس وطني من عشرين ضابطاً..
ش�عًر كب�ار الضباط أنهم سينقس�مون على أنفس�هم، 
فيما إذا بقًي كل من البزاز العقيلي مصرين على ترشيح 
نفس�يهما، وان هذا االنقسام قد يؤدي إلى فوز شخص 
مدني هو البزاز نفس�ه، لذا وجدوا خياراً آخر بترش�يح 
ش�خصية عس�كرية كمرش�ح ثال�ث، عل�ى أن تك�ون 
منسجمة مع توجهاتهم وتكون مقبولة .. ووجدوا ذلك 
في ش�خصية رئيس أركان الجيش الل�واء عبد الرحمن 
ع�ارف، وقرروا أنه: ف�ي حالة إصرار كل م�ن البزاز أو 
العقيل�ي أو كليهما على التش�بث برئاس�ة الجمهورية، 
المب�ادرة إل�ى اختي�ار عبد الرحم�ن عارف ف�وراً لهذه 
الرئاس�ة، على الرغم من وجود م�ن هو أعلى رتبة منه 

في الجيش، وأكثر علماً وثقافة وإدراكاً..
وب�دا واضحاً أنه إذا لم يحصل عب�د الرحمن عارف على 
األكثرية المطلوبة الختياره رئيساً للجمهورية، فسوف 
يكون الحل خارج نطاق الدس�تور المؤقت ليتخذ ش�كل 
عملية انقالبية تؤدي إلى إقصاء البزاز والعقيلي أصالً.. 
وق�د أحض�ر آم�ر موقع بغ�داد الزعي�م س�عيد صليبي 
)باالتف�اق مع ضب�اط آخرين( س�يارتين عس�كريتين 
لنق�ل كل من الب�زاز والعقيلي وأبعادهم�ا إلى جهة ما، 
ومن ثم إذاعة بيان بتنصيب عبد الرحمن عارف رئيس�اً 
للجمهوري�ة، كما ش�وهدت بع�ض الدباب�ات واآلليات 
المصفح�ة في بعض المناطق الحساس�ة من العاصمة 

إلعالن رغبة الجيش .. 
والمعروف بين الضباط أن البزاز نبه إلى ضرورة العدول 

ع�ن ترش�يح نفس�ه، وادعى أنه يرش�ح نفس�ه بقصد 
التمهي�د لمجيء عب�د الرحمن إلى رئاس�ة الجمهورية، 
م�ع العلم بأنه )الب�زاز( كان قد أوف�د وزير الصحة في 
وزارت�ه، الدكت�ور عب�د اللطي�ف ألب�دري، إل�ى الزعيم 
س�عيد صليب�ي ليقنعه أن يك�ون إلى جان�ب البزاز في 
حل المش�كلة، لكن ألبدري اتخذ موقف المحذر لس�عيد 
صليب�ي من الب�زاز، ومن إصراره على ترش�يح نفس�ه 
فكان يلعب على الحبلين .. ولما استدعى )البزاز( سعيد 
صليبي ليطلع على س�المة موقفه من األزمة، وإن لديه 
األصوات القانونية الكافية التي تؤهله للرئاسة، تظاهر 
هذا بمطاوعته للبزاز، وأنه يتحرك كعسكري ال دخل له 

في األمور السياسية، وأنه يترك له حرية التصرف .. 
وعل�ى ه�ذا بق�ًي الب�زاز تحت وًه�م أن الضب�اط تحت 
أم�ره ،هذا من جهة، ومن جه�ة أخرى فإن وزير الدولة 

ف�ي وزارة الب�زاز )مصل�ح النقش�بندي(، كان حريصاً 
عل�ى تحذي�ر الضباط م�ن مطام�ح البزاز في رئاس�ة 
الدول�ة، وكان يق�ول بكل ج�رأة بأنه لن يص�وت للبزاز 
بصورة مطلقة، وأنه س�يكون إل�ى جانب الضباط، كما 
)النقش�بندي( كان قد أخبر الضباط بأنه علم بأن زميله 
وزي�ر الش�ؤون االجتماعية )فارس ناصر الحس�ن(،ال 
يرغ�ب أيض�ا ف�ي التصويت للب�زاز، وأنه فع�اًل يصوت 

لعارف .. 
وعن�د عق�د االجتم�اع للتصوي�ت ح�اول بع�ض كبار 
الضباط من أبناء الموصل إقناع عبد العزيز العقيلي من 
االنس�حاب، بالرغم من إنهم دعوه قبل ذلك للترش�يح، 
لكنه أصًر على المضي في ترش�يح نفسه فلم ينتخبوه 

 ..
مصر على الخط :

يذك�ر خال�د مح�ي الدي�ن عضو مجل�س قي�ادة الثورة 
المصري في برنامج زيارة خاصة / ج2 )قناة الجزيرة( 
بأن حكومة جمال عبد الناصر كانت تفضل ترشيح عبد 
الرحمن عارف رئيس�ا للعراق بهدف الرغبة باس�تمرار 
ما بدأ به الرئيس عبد الس�الم لميلهما المش�ترك للتيار 
الوحدوي، بغية إتمام مشروع الوحدة الثالثية بين مصر 
والعراق وس�وريا.. وكان المش�ير عب�د الحكيم عامر، 
النائ�ب األول لرئي�س الجمهورية العربي�ة المتحدة، قد 
رأس وف�د بالده المؤلف من ثالثين عضواً إلى مراس�يم 
تش�ييع جنازة عبد الس�الم ع�ارف إلى مث�واه األخير، 
وكان م�ن بين أعضاء هذا الوفد ساس�ة ب�ارزون كعبد 
الحميد الس�راج، وقد لعب هذا الوفد دوراً بارزاً إلس�ناد 

رئاس�ة الجمهوري�ة العراقية إلى عب�د الرحمن عارف، 
فإن�ه )أي الوفد( أعلن في أول يوم وصول إلى بغداد عن 
رغبة الجمهورية العربية المتحدة في أن تكون رئاس�ة 
الجمهوري�ة العراقية للدكتور عبد الرحمن البزاز، كونه 
أح�د رج�ال القان�ون البارزي�ن، ورئي�س وزراء المع، 
وإن�ه لما س�مع هذه المقالة من المش�ير عب�د الحكيم 
عام�ر أجابه : أنه يق�در الوضع الع�ام، ويقدر ضرورة 
جعل رئيس الجمهورية عس�كرياً، وانه سيسند االتجاه 

العسكري على كل حال .. 
فيما يؤكد البزاز أنه قال للمش�ير عبد الحكيم عامر في 
س�اعة توديعه في المطار هامساً في أذنه: أنه سيعضد 
ترش�يح عبد الرحمن عارف للرئاس�ة ب�كل ما لديه من 

ق�وة، وأن�ه اآلن يمهد له�ا الط�رق الش�رعية، فأجابه 
المش�ير عامر : )إن الجمهورية العربية المتحدة ترجو 

وحدة الصف وعدم التفرقة( .. 
أما اللواء عبد العزيز العقيلي فقد أكد بأنه: أثناء وجوده 
وزيراً للدفاع في وزارة عبد الرحمن البزاز أيام رئاس�ة 
عبد الس�الم عارف، كان متضايقاً من بقاء عبد الرحمن 
عارف رئيساً ألركان الجيش، وهو ال يحمل رتبة الركن، 
وال بالضاب�ط المثالي، مع وجود من هو أرفع رتبة في 
الجيش وأكثر كفاءة، ول�ذا اقترح إحالته على التقاعد.. 
ولم�ا فاتح رئي�س الوزراء عب�د الرحمن الب�زاز رئيس 
الجمهورية عبد الس�الم عارف به�ذا االقتراح أظهر هذا 
اس�تعداده لتنفي�ذ االقت�راح إال أنه طل�ب إمهاله بعض 
الوق�ت للتمهي�د لذل�ك، وقد نق�ل مركز رئاس�ة أركان 
الجيش إل�ى كركوك، ث�م أوفد عبد الرحم�ن عارف إلى 
االتحاد الس�وفيتي في زيارة عس�كرية تمهيداً إلحالته 

على التقاعد..

رئاسته للجمهورية : 
وفي دورة االقتراع األولى ،حصل البزاز على 14 صوتاً، 
من مجموع 28 صوتاً، فيم�ا حصل عبد الرحمن عارف 
عل�ى 13 صوتاً، ونال عب�د العزيز العقيل�ي على صوت 
واح�د فق�ط ) بمعن�ى إن الجمي�ع لم يقبل ب�ه(، وكان 
المصوتي�ن لعبد الرحمن عارف 11 ضابطاً من مجموع 
12 باس�تثناء العقيلي،إضافة الى وزيرين .. فيما صوت 

14 من الوزراء للبزاز .. 
ولكون أن أحداً لم يفز بأغلبية الثلثين، بموجب الدستور 
فقد جرت دورة ثانية، كان فيها تأثير الضباط حاس�ماً، 
فقد أصروا على انتخ�اب عبد الرحمن عارف مهما كان 
الثم�ن، رافضين قبول تولي البزاز رئاس�ة الجمهورية، 
مم�ا أضط�ر البزاز إلي س�حب ترش�يحه تح�ت ضغط 
العس�كريين لصال�ح عب�د الرحم�ن عارف، فق�د كانت 
القوى المسيطرة علي الجيش، وخاصة عدد من أقرباء 
عارف، وفي المقدمة منهم )سعيد صليبي( رجل النظام 
ألعارفي القوي، لها القول الفصل في عملية االنتخاب.. 
كما أن الرئيس المصري جمال عبد الناصر والناصريين، 
وقفوا إلى جانب عبد الرحمن عارف، ضد البزاز، بسبب 

كره عبد الناصر للبزاز، كما بينا .. 

انجازاته :
ل�م يتمت�ع الرئيس عب�د الرحمن عارف بخبرة واس�عة 
في السياس�ة الدولية، لكن اس�تطاع خالل فترة حكمه 
تحقيق بعض االنجازات عل�ى صعيد إكمال القليل، مما 
ب�دأ ب�ه الرئيس الس�ابق عبد الس�الم ع�ارف في مجال 

العمران، وكذلك في مجال التسليح .. 
� كان�ت عالقت�ه ب�كل تي�ارات الش�عب العراق�ي وّدية 
ومتسامحة, تحفها الثقة والمحبة، وكان يحترم رجال 
الدي�ن, ويجله�م جميع�ا م�ن دون تفريق بي�ن طائفة 
وأخ�رى, وتذك�ر الوثائق التاريخية إن�ه أمر بتخصيص 
طائرته الرئاس�ية الخاصة لتقل المرجع الديني )السيد 
محس�ن الحكي�م( ألداء فريضة الحج ، س�بقتها وصية 
خاصة للعاهل الس�عودي آنذاك توصيه باالعتناء بمقام 
المرجع الكبي�ر، وكان متعاطفا م�ع القضية الكردية, 
فالتق�ى الس�يد مصطفى البارازاني في ش�مال العراق, 
واستقبلُه هناك استقباالً حاشداً ال مثيل لُه, وحل جميع 
المشاكل العالقة ..� امتازت فترة حكمه بخلوها المطلق 
من القتل واالغتياالت واإلعدامات، بدأ حياته الرئاس�ية 
صباح الس�ادس عشر من نيس�ان العام 1966, فاصدر 
في ذلك اليوم عفواً عاماً عن الس�جناء السياس�يين من 
دون استثناء, وأكد في قرار العفو على تأمين حقوقهم 
الوظيفية أو التقاعدية ، وسمح بعودة الحياة السياسية 
الحزبي�ة إل�ى أوضاعه�ا الطبيعي�ة, وش�جع التيارات 

السياسية على استئناف نشاطاتها المعطلة.. 
� تجل�ى عهده في عق�ده لصفقة طائ�رات الميراج مع 
ش�ارل ديغول في ش�باط العام 1968، وف�ي منح عقد 
اس�تخراج الكبري�ت لش�ركة إي�راب الفرنس�ية, وف�ي 
تعزي�ز إس�هام ش�ركة النف�ط الوطني�ة العراقي�ة في 
العملية النفطية ..- أس�هم بح�رب حزيران العام 1967 
بقطعات عس�كرية كبيرة كانت رابضة في األردن على 
خط المواجهة، واستقبل عددا من القطعات العسكرية 
الجوي�ة المصري�ة والفلس�طينية للقي�ام  واألس�راب 
بعملي�ات عس�كرية انطالقا من األراض�ي العراقية من 
ضمنه�ا عملية إيالت.. هذا اإلس�هام هو ما تس�بب في 
القرار االنكلو / أمريكي باإلطاحة به برفع عديد قواته 

في األردن إلى فرق ثالث )أي قوة فيلق( .. 
� ل�ه مواقف عربية مش�هودة, نذكر منه�ا: إن الرئيس 

المص�ري جم�ال عب�د الناص�ر اتص�ل ب�ه بعد نكس�ة 
الخام�س من حزي�ران 1967, وأخبره ان�ه ال يملك ماال 
يدف�ع به رواتب الموظفين, وال خب�زا يطعم به ماليين 
المواطنين, فبادر عب�د الرحمن إلى تقديم الدعم المالي 
الممك�ن, وقام على الفور بجولة س�ريعة واس�عة في 
المملك�ة الس�عودية ودول الخليج األخ�رى, التي كانت 
عالقاته�ا فات�رة م�ع مصر ف�ي تل�ك الفت�رة, وأقنعها 
بتعويض مصر عن العائدات المفقودة من قناة السويس 
المغلقة وقتذاك.. بعدها س�افر إلى موس�كو في زيارة 
مشتركة مع الرئيس الجزائري هواري بومدين, واقنعا 
االتحاد الس�وفييتي بضرورة إعادة تس�ليح الجيش�ين 
المصري والس�وري، ولعب دورا أساس�يا في تأس�يس 
القيادة العربية المشتركة بعد كارثة حزيران, وترصين 
الجبهة الش�رقية عس�كرياً, وتحري�ك الجحفل العراقي 

إلى المفرق بقيادة اللواء حسن النقيب ..

أخطاؤه :
� َق�رًب ضب�اط عش�يرته الجميالت منه، وارث�اً النزعة 
ع�ن أخيه عبد الس�الم, فس�لمهم الح�رس الجمهوري 
والمخابرات العس�كرية وموقع بغداد ،دون أن يدري أن 
بعضه�م مخترقاً حتى النخاع، ومتاب�ع من المخابرات 

األجنبية التي أرادت بهم أن تجهض حكمه .. 
� مض�ى عب�د الرحمن عارف ف�ي نيته لتعزي�ز الجبهة 
الش�رقية إلى الح�دود القصوى، وكما وع�د جمال عبد 
الناصر ف�ي مؤتمر القمة العربي الذي عقد في ش�باط 

1968، فوضع الغرب خط أحمر على حكمه ..

إقصاءه من الحكم :
تم إقص�اء الرئيس عبد الرحمن ع�ارف من الحكم على 
أثر انقالب 17 تم�وز 1968 حيث دخلت ثلة من عناصر 
حزب البعث بالتنس�يق والتعاون مع عبد الرزاق النايف 
مدير االستخبارات العسكرية، والعقيد إبراهيم الداوود 
آمر الح�رس الجمهوري، والمقدم س�عدون غيدان أمر 

حماية القصر الجمهوري فجر 17 تموز 1968..
كان عل�ى الرئي�س عب�د الرحمن ع�ارف اتخ�اذ القرار 
المصيري، وأمامه خياران، إما المقاومة، أو التنحي عن 
الحكم.. ويبدو إن صورتان تجسدت أمام الرئيس عارف 
في تلك الساعة الحرجة، األولى : أحداث 14 تموز 1958 
الت�ي أبي�دت به�ا العائلة المالك�ة ،وهي ترف�ع الرايات 
البيض�اء.. والص�ورة الثانية : كان�ت المقاومة العنيدة 
يومي 8 و 9 ش�باط 1963، وم�ا أدت من حمامات الدم 
عمت كل العراق .. فوضع مصلحة العراق وسالمة أبناء 

شعبه قي المقام االول، وتنحى من الحكم ..
وعل�ى الفور تم إبعاد الرئيس عبد الرحمن عارف خارج 
العراق.. يقول قيس نجل الرئيس عارف غادرٌت مع الوالد 
رحمه الله الى لندن على متن طائرة خاصة من الخطوط 
الجوية العراقية، ومن مطار المثنى صعدنا الى الطائرة 
مباش�رة وب�كل بس�اطه، وغادرنا وكان خ�ط الطائرة 
بغ�داد اس�طنبول لن�دن، وهبطت في مطار اس�طنبول 
لم�دة 45 دقيقه للت�زود بالوقود، وقد نزلن�ا الوالد وأنا 
الى استراحة المطار، والتف حوله الصحفيون، واعتذر 
الوالد ع�ن اإلدالء بأي تصريح، وق�ال لهم اعتذر انتهت 
مهمت�ي، وغ�ادرت السياس�ة، فانصرف�وا، وكان أيضا 
في المط�ار أعضاء القنصلي�ة العراقية في اس�طنبول 
،سلموا على الوالد وحمدوا الله على سالمته .. ثم وصل 
وزير الخارجية التركي وس�لم على الوالد، وقال له إني 
مبعوث من الرئيس جودت صوناي، ويرس�ل تحياته لك 

،واذا ترغب أنت ضيفنا في تركيا .. 
ق�ال ل�ه الوال�د ان�ه ذاه�ب ال�ى لن�دن الن زوجتي في 
المستش�فى، واذا ق�ررٌت االس�تقرار في تركيا س�وف 
أخبرك�م، وبل�غ تحياتي وش�كري ال�ى الرئيس جودت 
صون�اي.. أما س�بب ذهبنا الى لن�دن الن الوالدة حينها 
كان�ت للع�الج في إحدى المستش�فيات في لن�دن.. أما 
فيم�ا يخص ما ذكر بعض التصريحات للوالد رحمه الله 
أو ل�ًي فأود أن أؤكد بان الوالد لم يدلي بأي تصريح ألي 
صحيفة أو شخص، وكل ما يكتب عبارة عن استنتاجات 
.. بق�ًي الرئيس عارف منفياً هن�اك، وعاد الى بغداد في 

أوائل الثمانينات بعد أن أذن له صدام بالعودة ..

النهاية :
توف�ي ف�ي 24 آب الع�ام 2008 في العاصم�ة األردنية 
عمان التي س�كنها بعد االحتالل األمريكي العام 2003، 
وتم دفنه في مقبرة ش�هداء الجيش العراقي في مدينة 
المفرق، حيث أجريت له مراس�م الئقة بمنصبه السابق 

كرئيس للجمهورية العراقية ..

فأسس المجلس الرئاسي االستشاري، الذي ضم عددًا من رؤساء الوزارات السابقين، كان بعضهم 
من خصومه.. وهو الحاكم العراقي الوحيد الذي لم يعتقل أو يسجن أحدَا حتى من معارضيه أو من 

منافسيه، مما شجع اآلخرين للتآمر عليه حتى نجحوا.. لم يقاوم االنقالبيين، وتنحى عن الحكم حقنًا 
للدماء.. وألنه لم تسجل عليه أية مثلبة تم تسفيره خارج العراق.. كانت عالقته بكل تيارات الشعب 
العراقي وّدية ومتسامحة, تحفها الثقة والمحبة، وكان يحترم رجال الدين, ويجلهم جميعا من دون 

تفريق بين طائفة وأخرى ..

طٌيب القلب، متواضع، متسامح، نزيه اليد، هادئ، قليل الكالم، كثير التفكير،مخلص في عمله، ليس 
بارعًا في التدبير، لكنه يمنح نفسه بعض الفرص لمعالجة ما يعنيه، ال يهتم بمأكله.. كانت وجبته 
األساسية قطعة لحم مطبوخ يلفها برغيف خبز ويأكلها، يعقبها بكأس من الشاي العراقي الثقيل.. 
ال يهتم بمظاهر الفخفخة والتظاهر.. مؤهالته القيادية العسكرية أم المدنية متواضعة..بدأ حكمه 
بالعفو العام عن كل السياسيين من مختلف الفئات، وقام بتبييض السجون من جميع 
السجناء والمعتقلين السياسيين من مختلف الفصائل، فسح المجال لمعارضيه بنوع من الديمقراطية 



نساء بلدة تالوين، الواقعة جنوب غربي المغرب بين 
جبال األطلس، ال حّق لهّن خالل موسم حصاد القمح 
ف�ي النوم لحظ�ة واحدة بع�د طلوع الفج�ر وبزوغ 
أول خي�وط الشمس. فالوقت يحي�ن آنذاك لالنطالق 
سريعا نح�و الحقل واالرتماء في أحضان الس�نابل، 
م�رّددات ما توارثنه من أغان أمازيغية، يس�تعّن بها 

على مغالبة مشقة الحقل والبيت.
وتقف نساء تالوين جنبا إلى جنب في خط مستقيم، 
حام�الت للمناج�ل الحديدية، ومقب�الت على سنابل 
القم�ح، في ه�دوء تكس�ره زقزقة العصافي�ر، قبل 
أن تطل�ق إحداهن العنان لم�وال أمازيغي تتغنى فيه 
بالنب�ي محم�د، قائل�ة: “الشمس تدور.. ت�دور فوق 
الدني�ا، تزور مق�ام سيدن�ا محم�د وتعود”.عندها، 
تنخرط بقية النس�وة في الم�ّوال األمازيغي في بلدة 
تالوي�ن، الواقع�ة جنوب غرب�ي المغرب بي�ن جبال 
األطل�س، بمرتفعاتها التي تتج�اوز 1400 متر فوق 
سطح البحر، وعلى بعد نحو 90 كيلومترا عن مدينة 

تارودانت، مركز والية تارودانت.
وفي خط مس�تقيم آخر، في الحقل نفس�ه، يباش�ر 

الرج�ال الحص�اد بمناج�ل ورثوها أبا ع�ن جد، في 
مقاوم�ة ال يبدو أنها ستصم�د طويال أمام غزو آالت 

الحصد الحديثة في موسم حصاد محاصيل القمح.
سعاد، وه�ي قروية في عقدها الثال�ث، يمتد يومها 
م�ن الفجر حت�ى الغ�روب، وتجمع فيه بين أش�غال 
بيته�ا الصغير وعملها في الحق�ل برفقة زوجها في 

بلدة يسكنها المئات.
تق�ول إنه مع كل موسم حصاد، تصيب نس�اء البلدة 
حال�ة استنف�ار من أج�ل التوفيق بين أش�غال البيت 

ومتطلبات العمل في الحقل.
وتوض�ح “يومي�ا، يب�دأ العمل في الحق�ل قبل بزوغ 
ضوء الشمس.. تستيقظ النسوة فجرا، وينتقلن إلى 
الحق�ول للبدء ف�ي حصاد القمح.. ثم تدلف النس�وة 
إل�ى بيوته�ن إلع�داد األكل لبقية أف�راد األسرة، قبل 
أن ينصرفن من جدي�د إلى الحقل، في عملية مضنية 
تس�تغرق ساعات، مع ما يالزم ذلك من أشغال أخرى 

تتعلق بالبيت”، حسب القروية المغربية.
ويس�تمر موسم حص�اد القمح بين أبري�ل الماضي 
ويوني�و المقب�ل، وتتوق�ع وزارة الفالح�ة والصيد 

البح�ري المغربية أن تبلغ محاصيل القمح هذا العام 
110 ماليين قنطار، أي ما يعادل 11 مليون طن.

وإن تحقق الحصاد المتوقع، فسيكون أعلى مستوى 
حص�اد تس�جله المملك�ة المغربية، حي�ث بلغ أعلى 
حصاد ف�ي 2013 نح�و 97 مليون قنط�ار، بينما لم 

يتجاوز العام الماضي 2014 نحو 67 مليون قنطار.
الزراعة هي النشاط الرئيس�ي لس�كان بلدة تالوين، 
المعروف�ة ب�"عاصم�ة الذه�ب األحم�ر"، لتميزها 

بزراعة الزعفران والحبوب
وحسب جمال الدين حاميد، وهو أحد فالحي القرية، 
فإن الحصاد، هو “موسم ينخرط فيه الجميع، رجاال 
ونساء وشيوخا، وأحيانا ينخرط فيه حتى األطفال، 

فهو حدث تتشارك فيه كل العائلة”.
وعن دور النس�اء في موسم الحص�اد، يقول حاميد 
إنه�ن “يترك�ن أبناءه�ن، ويخرجن م�ن بيوتهن في 
الصب�اح الباك�ر للعم�ل ف�ي الحق�ول، لتوفير بعض 
األموال التي ال تفي باحتياجات المنزل.. الزوجة في 
البادية تشارك زوجها في العمل تحت أشعة الشمس 
الشدي�دة وارتف�اع درج�ات الح�رارة لتوفي�ر لقمة 

العيش ألسرتها”.
وخالل الحصاد يستعير الفالحون الدواب، من حمير 
وبغ�ال، م�ن بعضه�م البع�ض ك�ي ينج�ز كّل منهم 

حصاده على الوجه األكمل.
وهي ع�ادة يرى الفالح المغرب�ي، ذو الثالثين عاما، 
أنه�ا “إيمان من سكان المنطقة بأن التعاون والتآزر 
هم�ا الع�روة الوثقى في ه�ذه الحي�اة.. هي تعكس 

قيمة التعاون والتضامن والتالحم بين السكان”.
ورغ�م اعتم�اد بعض الفالحي�ن عل�ى آالت الحصاد 
الحديث�ة، ف�إن الكثيري�ن ال يزال�ون يعتم�دون على 

المناجل الحديدية التقليدية.
وه�ي طريق�ة تقليدي�ة يوض�ح حامي�د أن “معظم 
فالح�ي المنطقة يتشبثون بها بس�بب غ�الء أسعار 
الحص�اد ب�اآلالت الحديث�ة. وتنتشر ط�رق الحصاد 
التقليدي�ة بشكل كبير ف�ي القرى المغربي�ة النائية، 
وخاص�ة ف�ي الجبال ذات المس�الك الوع�رة، التي ال 
يمكن أن تصلها آالت الحصاد الحديثة، لكنها مرهقة 
للفالحين الذين يس�تخدمون المنجل كأداة رئيس�ية 

للحصاد، وهي أداة توارثها اآلباء عن األجداد”.

موسى الزايدي، أحد فالحي تالوين، عاصر العشرات 
من مواسم الحصاد في البلدة الصغيرة النائية وسط 

جبال األطلسي قبل ظهور آالت الحصاد الحديثة.
يق�ول الزاي�دي، وهو ف�ي بداي�ة العقد الس�ابع من 
العمر، إن “العديد من الفالحين يرتمون بين أحضان 
استئج�ار آالت الحص�اد الحديثة، رغ�م ارتفاع ثمن 
الك�راء، حيث يبلغ في المتوس�ط حوالي 700 درهم 
)70 دوالرا أميركي�ا( لحص�اد الهكت�ار الواح�د من 
القم�ح )10.000 مت�ر مرب�ع(”. “أم�ا أج�ر العامل 
ال�ذي يس�تخدم األدوات التقليدية فيبل�غ 70 درهما 
)7 دوالرات( لليوم الواح�د، أي أن ثمن حصد هكتار 
واح�د باآلل�ة الحديثة يمكنه تشغي�ل عشرة رجال”، 

وفقا للفالح المسن.
يذكر أّن الزراعة هي النشاط الرئيس�ي لس�كان بلدة 
تالوي�ن، المعروف�ة ب�”عاصم�ة الذه�ب األحم�ر”، 
لتمّيزها بزراعة الزعفران، الذي يدخل في اإلضافات 
الغذائية والمس�تحضرات التجميلي�ة، فالمملكة هي 
راب�ع منت�ج للزعفران ف�ي العالم بعد الهن�د وإيران 

وأسبانيا.

أثين�ا - تعتب�ر مدين�ة إفس�وس م�ن أعظ�م المدن 
اليوناني�ة القديمة في منطق�ة األناضول. وتجذب 
أطالل ه�ذه المدين�ة العتيقة، الس�ياح م�ن جميع 
أنحاء العالم، وخاصة الذين يحبون التقاط السيلفي 

بفضل تنوع مناظرها الخالبة واألثرية.
ف�ي الصب�اح الباكر ترس�و البواخر الس�ياحية في 
مين�اء كوساداسي في بحر إيج�ه التركي في حين 
ال ي�زال أغل�ب الس�ياح يتناول�ون طع�ام اإلفط�ار 
عل�ى مت�ن البواخ�ر، ويك�ون ف�ي انتظاره�م بعد 
قليل الحافالت الس�ياحية، الت�ي تنقلهم إلى مدينة 

إفسوس القريبة.
وتجتاز الحافالت السياحية مدينة سلجوق وتقترب 
من المدينة العتيقة من الخلف، ومن بين العديد من 
الحافالت الس�ياحية تظهر المناظر األولى لألطالل 
القديم�ة. ويصحب المرش�د الس�ياحي المجموعة 
الس�ياحة المرافق�ة ل�ه ص�وب مدين�ة إفس�وس 
القديمة، التي يرجع تاريخها إلى آالف السنين. وقد 
مرت الحض�ارات المختلفة على ه�ذه المدينة بدءا 
من الحضارة الهلنس�تية ثم الرومانية والبيزنطية، 
وتمتاز هذه المدينة بوجود العديد من األطالل، التي 

تعود إلى مختلف الحضارات.
تكون المحطة الثانية في المس�رح الروماني الذي 
يشبه المدرج، وكان بمثابة مجلس المدينة، وبينما 
يجلس الس�ياح حالي�ا في هذا المس�رح في الهواء 
الطلق، كانت االجتماع�ات قديما تعقد تحت سقف 
هذا المس�رح. وقد تم بناء هذه القاعة في عام 100 
مي�الدي، وكانت تعتب�ر جزءا من مدينة إفس�وس 
الرومانية. وأش�ار المرشد السياحي إلى أن المدينة 

في ذلك الوقت كانت تضم 200 ألف نسمة.
عن�د تج�ول المجموع�ة الس�ياحية ف�ي الش�ارع 

الرئيسي إلفس�وس طلب المرشد الس�ياحي منهم 
تخي�ل أن ه�ذا الشارع ك�ان بمثاب�ة منطقة مشاة 
فقط في هذه المدينة العتيقة، وتعتبر موقعا مميزا 
اللتقاط الس�يلفي. وتستقبل إفسوس ما يقرب من 
7 آالف سائح يوميا. وأش�ار المرش�د السياحي إلى 
أن المدينة استقبلت اليوم ثالث بواخر سياحية في 
آن واحد، وأصبحت المدينة مزدحمة بحيث ال يمكن 

التحرك وسط هذه الحشود المتدفقة.
وتتميز المدينة بالمنازل المعلقة التي تتيح للسياح 

االستمتاع بالمشاهد األثرية الخالبة.

مغارة جعيت�ا تعد ظاهرة تعجز الكلم�ات عن توصيفها 
ع جمالي فريد من نوعه بما تتضّمنه من تنوُّ

مغ�ارة جعيتا ف�ي محافظة جب�ل لبنان هي من أش�هر 
مغ�اور العالم جماال واتس�اعا. وتقع ب�وادي نهر الكلب 
على بع�د 20 كلم إلى الشمال من بيروت، وتمتاز بوجود 

مغارتين عليا وسفلى.
وتمثل مغ�ارة العليا الحال�ة األولى لمغ�ارة جعيتا، فقد 
سب�ق تكوينها تكوي�ن المغارة الس�فلى ببضعة ماليين 
من السنين، أي قبل حصول التعديل الجيولوجي لمجرى 
النه�ر، إلى أن استقر في المس�توى الجوفي الذي يجري 

فيه اليوم.
التوغ�ل في أرج�اء المغارة الس�فلى يقتض�ي استخدام 
قارب. وتبدأ رحل�ة تكشف آيات من الجمال الباهر، فيها 
سقوف محف�ورة حفرا طبيعيا، رواسب كلس�ية ترتفع 
حين�ا وتتدلى احيان�ا، تتزين باألبي�ض العاجي واألحمر 
المرجاني، ضوء من تحت الماء وصخور، فيخيل لإلنسان 
أنه في رحلة بين أرجاء الغابة المس�حورة، الشجر فيها 
والعش�ب فيها حتى الروح فيها. يس�ير الق�ارب وتعمل 
المخيل�ة وي�زداد العقل دهش�ة. ومن المغارة الس�فلى 
إلى المغارة العليا. تس�تقبلك ف�ي الممر الحديث مؤثرات 
صوتي�ة ه�ي أش�به بالخري�ر والزقزق�ة، وحي�ن تأخذ 
الممش�ى المتعرج الذي يخترق بط�ن المغارة يخيل إليك 

أن�ك ترى ما سب�ق أن رأيته ف�ي المغارة الس�فلى. لكنك 
سرع�ان ما تدرك خطأك. فه�ذه المغارة الصبية أكبر من 
أختها بماليين السنين، والمنحوتات المتدلية والمرتفعة 

أوضح وأكبر ويخيل إليك أنها أكثر نضوجا من األولى.
ويرى احد الزوار إنها بيئة مليئة بالجمال، كنت أستعرض 
داخله�ا قفزات في ركوب األمواج وفج�أة لم أعد أتمّكن 

من االستمرار؛ ك�ان المنظر حولي خاّلبا ومن عالم آخر 
ف وأتأمله.  لم أش�هد له مثيال من قبل، فكان ال بد أن أتوقَّ
إنها ظاهرة تعجز الكلمات عن توصيفها بما تتضّمنه من 
ع جمالي فريد من نوعه… بكل بس�اطة، هي مكان  تن�وُّ

يمكن أن تزوره مئة مرة وتبقى تشعر باإلعجاب عينه.
فيما ترى اخرى ان لبنان  يبقى مقصد السياح والباحثين 
ع�ن العالج الطبيعي لما يتمتع به من أجواء نقية. فضال 
عن مناطقه التاريخية والطبيعة، فمثال منطقة )جعيتا( 
تمث�ل مكانا أعلى م�ن الوصف، مغ�ارة ربانية ترى فيها 
عظم�ة الحي�اة وتق�ادم األزم�ان، وش�غل الطبيعة في 
األش�ياء. وأنا سعيد جدا ألن�ي زرت المغارة بعد أن كنت 
أسمع عنها، وأفتخر ب�أن يكون في وطننا العربي مكان 

سياحي بهذا الحجم.
تستقطب المغارة زوارا من دول مختلفة عربية وعالمية 
وفي كل مرة يعب�ر الزائرون عن دهشتهم بالمكان وعن 
روعت�ه، مؤكدين أنهم سيعودون مرة أخرى مع أصدقاء 

أو أقارب لهم.
وتب�دأ زيارة المغ�ارة من لحظ�ة قطع تذك�رة الدخول، 
وتشم�ل التذك�رة التلفري�ك ومشاه�دة الس�ينما، حيث 
تع�رض الس�ينما فلم�ا وثائقيا ع�ن المغ�ارة ولمدة 20 
دقيق�ة وبلغ�ات مختلف�ة ليتم بعد ذل�ك نق�ل الزائر إلى 

المغارة السفلى.

النساء عامد موسم احلصاد يف عاصمة الذهب األمحر

إفسوس اليونانية تستقطب عشاق التقاط السيلفي

جعيتا مغارة الدهشة يف جبل لبنان
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دروكبا 
متطرفون يف العادات والتقاليد 

 
يعيش حوالي 2500 من ال�»دروكبا« البوذيين في ثالث قرى في وادي 
دا هان�و في منطقة الداخ، الواقعة ف�ي والية جامو وكشمير المتنازع 

عليها بين الهند وباكستان.
ويختل�ف المؤرخون ف�ي تحديد أصل ه�ذه القبيلة، فمنه�م من يقول 
إنه�م األحفاد األصلي�ون الوحي�دون للشعوب اآلرية )ش�عوب إيرانية 
هندية استوطنت المنطقة قبل ألفي عام قبل الميالد( الباقية في الهند، 
وه�ي النظرية األكثر تداوالً، بينما يؤك�د البعض اآلخر أن ال�»دروكبا« 
األصليي�ن كانوا مجموعة من الجنود التابعي�ن لإلسكندر الكبير ضلوا 
طريقهم خ�الل رحلة عودتهم إل�ى اليونان بعد هزمه�م على يد الملك 

الهندي بوروس في العام 326 قبل الميالد.
وبالرغم م�ن ممارستهم الديان�ة البوذية، يتمي�ز ال�»دروكبا« بثقافة 
فري�دة جعلتهم مميزين عن باقي البوذيي�ن في المنطقة، كما جعلتهم 
م�ن أكث�ر الشعوب »تطرف�اً« في ممارسة بع�ض التقالي�د التي تعتبر 
»صادم�ة«، وأهمها تنظيمه�م حفالت »التقبي�ل الجماعي�ة« العلنية، 
وتب�ادل األزواج والزوجات علناً أيضاً. ولم يمتثل أفراد هذه المجموعة 
اإلثنية لدعوات عديدة من قبل الس�لطات المحلية والمجتمعات األخرى 
التي تسكن في المنطقة، لوقف هذا التقليد، مكتفين بجعله أقل علنية، 

ومنع الغرباء من حضوره.
وال تقتص�ر غراب�ة ال�»دروكبا« عل�ى حفل الشغف والح�ب الجماعي 
ال�ذي يمارسونه م�ن دون أي رادع أو اكثراث للمؤسس�ة الزوجية، بل 
يشم�ل لباسهم الذي يبذخ�ون على تفاصيله، وال سيم�ا قبعات الرأس 
التي يضعها الرجال والنساء، واألشبه بسلة من الزهور فاقعة األلوان، 
مطعمة باألصفاد البحرية والعمالت المعدنية. كما يتميز زيهم بالكثير 
م�ن الزخرفة والحل�ي، التي يضعونها في المناسب�ات العامة، وأهمها 
مهرج�ان »بونانو« الذي يق�ام في الصيف، وال�ذي تشتعل فيه حلبات 

الرقص لثالث لياٍل متتالية.
وألنهم مختلفون في الشكل والثقافة واللغة عن البوذيين اآلخرين في 
الداخ، الذي�ن يتحدرون من أصول تيبيتية - بورمية، يعتبر ال�»دروكبا« 
أنفس�هم أعل�ى مرتب�ة، ولذل�ك يمتنع�ون ع�ن ال�زواج من أف�راد من 
المجتمع�ات األخرى، األمر الذي حافظ على »نقاوة« عرقهم. كما أنهم 
حافظ�وا أيضاً على عادات تعود إلى ديانة سبقت البوذية ش�بيهة بها، 

وهي ديانة ال�»بون شوس«.
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نح�ن نع�رف ان مفه�وم المواطنة 
الحق�وق  م�ن  منظوم�ة  ال�ى  يش�ير 
الدس�تورية يتمت�ع به�ا الف�رد مقابل 
والئ�ه لوطنه. لك�ن المالح�ظ ان هذه 
االش�كالية كان�ت نتيج�ة منطقية لما 
احدثته القوى السياس�ية من شرخ في 
المنظوم�ة القيمية في بني�ة المجتمع 

العراقي انعكست على الفرد العراقي. 
ان فك�رة الوطن والمواطنة ليس�ت 
ناضجة في بلدنا الجريح, ويعود ذلك الى 
عدة اسباب , وهذه االسباب ليس وليدة 
الحاض�ر وانم�ا ه�ي تركة م�ن النظام 
السابق الذي احدث بسياساته الطائشة 
والحصار االقتص�ادي وحروبه العبثية 
عملية قتل ل�روح المواطنة والوطنية, 
الترك�ة االنقس�ام  وق�د ع�ززت ه�ذه 
المجتمعي بعد  9/نيسان/2003بسبب 
التجاذبات السياس�ية للقوى السياسية 
من خ�الل تأجي�ج المش�اعر الطائفية 
عل�ى  وتغليبه�ا  واالثني�ة  والقومي�ة 
المصلح�ة الوطني�ة للب�الد . وانقي�اد 
التجاذب�ات  المجتم�ع له�ذه  جماهي�ر 
وجعلها االداة التي م�ن خاللها تحقيق 
اهدافه�ا الضيقة ف�ي صراعها من اجل 
الس�لطة وال�ذي س�اعد على ذل�ك عدة 

اسباب ومن هذه االسباب:
��� ارتب�اط اغلب القوى السياس�ية 
بالخارج وتبعيتها لصانع القرار الدولي 
واالقليم�ي من اج�ل مصالحها الفئوية 
الضيقة مما جعلها رهينة لهذه القوى.

�� تنمية الرابط�ة الدينية عند الفرد 
واعطائها االولوية على حس�اب الروح 

الوطنية.
�� عدم وجود التوزيع العادل للثروة 
الوطني�ة وه�ذا م�ن مخلف�ات النظام 

السابق. 
��� مطالب�ات االقلي�ات بحقوقه�ا 
نتيجة ص�راع المكونات الرئيس�ية في 
المجتمع, فأرادت هذه االقليات ان تنأى 
بنفس�ها من هذا الص�راع والمحافظة 
عل�ى هويتها الديني�ة والقومية بمعزل 

عن الهوية الوطنية.
�� التالعب باألنظمة الدستورية من 
قبل الكتل السياسية النافذة في الساحة 
السياس�ية. واالنق�الب عل�ى التجرب�ة 

الع�راق  ف�ي  الحديث�ة  الديمقراطي�ة 
وايجاد ما اطلق علي�ه ب�)الديمقراطية 
التوافقية( التي تحولت الى )دكتاتورية 
الكت�ل السياس�ية الفاعلة ف�ي العملية 

السياسية(.
�� عدم وجود القاعدة الوطنية التي 

ترسم مفهوم الوطن والمواطنة.
��� ع�دم وج�ود االع�الم الترب�وي 
والتعليم�ي الفاعل الذي يوصل مفاهيم 
الوطن والمواطن�ة والوطنية الى الفرد 

والمجتمع .
��� تهمي�ش الطبق�ة الثقافي�ة في 
المجتم�ع وعدم اش�راكها ف�ي صناعة 

القرار الوطني.
�� تبعي�ة منظمات المجتمع المدني 
لألح�زاب والق�وى السياس�ية وجعلها 

واجهة سياسية لها. 
اذن م�ن ال�ذي يعي�د للمواطن روح 
المواطنة والوطنية التي تعتبر التجسيد 

الحي والعملي للمواطنة؟
 يقول عالم النفس الس�لوكي )كارل 
 )1875/1961  �  Carl Jung يون�غ 
ال�ذي يوض�ح ان الفرد عندم�ا يتعرض 
لصدمة يفقد توازن�ه لفترة ما ومن ثم 
قد يستجيب لها بنوعين من االستجابة 
االول�ى ه�ي النك�وص ال�ى الماض�ي 
الس�تعادة التوازن والتمس�ك ب�ه بديال 
عن واقع�ه المر فيصبح انطوائيا وهذه 
االس�تجابة تس�مى )اس�تجابة سلبية 
(. وام�ا االس�تجابة الثانية ه�ي قبول 
الصدم�ة واالعت�راف به�ا ث�م محاولة 
التغل�ب عليه�ا فيكون في ه�ذه الحالة 

االس�تجابة تس�مى  انبس�اطيا وه�ذه 
)استجابة ايجابية( .

وف�ي ض�وء التحديات الت�ي تواجه 
العراق وتهدد وجوده وكيانه ومستقبله  
م�ن قبل قوى الش�ر واالره�اب خاصة 
ونحن ف�ي ه�ذه االيام نواجه اش�رس 
هجم�ة ارهابي�ة عرفه�ا الع�راق من�ذ 
س�قوط النظ�ام والمتمثل�ة باإلرهاب 
الداعش�ي ال�ذي يفتك بالع�راق والعالم 
مما وضع العراق  امام تحدي هو اش�د 
خطورة من س�ابقه ومن اجل مواجهة 
هذا التهديد اص�درت المرجعية الدينية 
في النجف االشرف والمتمثلة بسماحة 
آية الله العظمى السيد السيستاني )دام 
الله ظله(فت�وى الجهاد الكفائي بعد ان 
استش�عرت م�دى الخطر الذي يش�كله 

تنظي�م داع�ش االرهاب�ي عل�ى وحدة 
العراق ونسيجه االجتماعي فما كان من 
الجماهي�ر العراقية المؤمنة اال ان تهب 
وتس�تجمع كل قواها في )حشد شعبي 
مق�دس( لغرض مواجهة ه�ذا التحدي 
والتغلب عليه وهذه الحالة يسميها عالم 
النفس السلوكي )كارل يونغ(االستجابة 
االيجابية )االنبس�اطية(ألنه ليس امام 
العراقيين اال خياري�ن ال ثالث لهما, اما 
االس�تجابة االيجابية الواعية المستندة 
الى قاعدة ايمانية صلبة ال يمكن لها ان 
تلين تقف امام ه�ذه التحديات وتواجه 
الظلم وتقدم التضحيات . او االستجابة 
السلبية التي ترضخ لألمر الواقع وقبول 
داع�ش واجرامه�ا. لق�د اثبت�ت تجربة 
الحش�د الش�عبي بما ال يقبل الشك انها 

القوة الق�ادرة على تحمل المس�ؤولية 
التاريخي�ة ف�ي الحف�اظ عل�ى وح�دة 
النس�يج االجتماعي ودرء االخطار عن 
الع�راق بالرغ�م م�ا تعرض�ت اليه من 
حم�الت اعالمية عالمي�ة ظالمة ارادت 
النيل م�ن عزيم�ة المقاتلين وتش�ويه 
صورته المشرقة العقائدية في مواجهة 
المؤام�رات والمخطط�ات الرامي�ة الى 
زج الع�راق ف�ي أت�ون الح�رب االهلية 
الطائفي�ة التي تقوده الى تقس�يمه الى 

دويالت متناحرة .
لقد كانت مفاهيم الوطن والمواطنة 
والوطنية امام تحدي�ات خطيرة ارادت 
تعص�ف  ان  السياس�ية  المش�احنات 
روح  ومص�ادرة  العراق�ي  بالوج�ود 
المواطنة والوطنية . لقد جس�د الحشد 
المواطن�ة  معان�ي  اس�مى  الش�عبي 
والوطني�ة من خالل تالح�م كل القوى 
الش�عبية الخيرة في الع�راق في وحدة 
االنتم�اء وال�والء للوط�ن م�ن قبل كل 
المكون�ات الس�كانية وعل�ى اخت�الف 
العرقي�ة والدينية والمذهبية  تنوعاتها 
 , مواطن�ة  ه�و  للوط�ن  االنتم�اء  الن 
والمواطن�ة اس�مى درج�ات الوطنية . 
لقد ضم الحش�د الش�عبي بي�ن جنباته 
كل تالوي�ن الطي�ف العراق�ي. فنالحظ 
تجم�ع المس�لم الس�ني والش�يعي مع 
المسيحي واألزيدي والصابئي, الكردي 
الى جنب العربي والتركماني والشبكي 
في خنادق القتال صفا واحدا لمواجهة 

االرهاب العالمي المتمثل بداعش.
ان الحش�د الش�عبي بما يمتلكه من 
ال�روح الوطني�ة الوثابة الق�ادرة على 
االنتف�اض بوجه الظلم , له القدرة على 
اعادة رسم الخارطة السياسية الجديدة 
المدعوم�ة من القوى الخي�رة الوطنية 
وتنظيفها من الشوائب العالقة بجسدها 
والتي ارادت بالعراق السوء . ان الحشد 
الش�عبي اآلن بأمس الحاجة الى تظافر 
كل الجه�ود الخيرة في دعم�ه من قبل 
منظم�ات المجتم�ع المدن�ي والطبقة 
الثقافي�ة الوطني�ة وال�ى دع�م حش�د 
اعالمي وطني يع�زز انتصاراته ويدعم 
اف�راده الذين ضح�وا بالغالي والنفيس 

من اجل وحدة العراق وحمايته.

    إداورد لوس من واشنطن

مرحب�ا أيه�ا الزبائ�ن إل�ى ه�ذا 
العم�ود. أن�ا أكت�ب المق�االت وأنتم 
تش�تركون في “فاينانش�يال تايمز” 
وتخبرونن�ي بمدى خطئ�ي “ألكون 
ع�ادالً، بع�ض تعليقاتك�م لطيفة”. 
اآلن، دعون�ا نتخّي�ل أنك�م تق�رأون 
ه�ذه المقال�ة أو أي محتوى آخر من 
“فاينانش�يال تايم�ز” مجان�اً عل�ى 
“فيسبوك” أو “جوجل”. إنها صفقة 
أكثر روعة بكثي�ر، أليس كذلك؟ ذلك 
أنك�م تحصل�ون عل�ى ش�يء بدون 
مقابل، وش�ركات البيان�ات الكبيرة 
بإحس�انها  االس�تمتاع  بإمكانه�ا 
الخ�اص. عن�د تطبي�ق ذل�ك على أي 
حجم م�ن المحتوى المتن�وع، نادراً 
ما نجد في تاريخ المعرفة البش�رية 
أن ع�ددا قليال جداً ُيق�ّدم الكثير جداً 
إلى عدد ال يحص�ى من الناس مقابل 

ال شيء.
هذه، على األقل، هي القصة التي 
ق�ام معظمنا بتحميله�ا. في حاالت 
ن�ادرة، عندم�ا تثير مؤسس�ة عامة 
-مث�ل المفوضي�ة األوروبي�ة، التي 
ُتحقق في إساءة استخدام “جوجل” 
مركزها الُمهيم�ن- اعتراضات، فإن 
العار يك�ون فوريا. واآلن “جوجل”، 
وآخ�رون  األمريكي�ة  والحكوم�ة 
يتهمون بروكسل بأنها تتبع سياسة 

حمائية مكشوفة.
عل�ى  ق�ادرة  أوروب�ا  كان�ت  إذا 
االبتكار مثل الواليات المتحدة، ربما 
كانت ستمضي وقتا أقل في محاولة 
التخفيض من مكانة اآلخرين. هناك 
سبب لكون ش�عار “جوجل” هو “ال 
تُكن ش�ريراً”. إنها تستثمر في ُطرق 
لجلب المعرفة للبش�رية أكثر من أي 

وقت مضى.
بيت�ر تي�ل، المؤس�س الُمش�ارك 

لش�ركة باي ب�ال، يص�ف “جوجل” 
بأنه�ا احت�كار حمي�د. إذا واجه�ت 
منافس�ة حقيقي�ة، ف�إن ميزانيتها 
تتالش�ى  ق�د  والتطوي�ر  لألبح�اث 
- ومعه�ا الس�يارة ذاتي�ة القي�ادة، 
ُيمك�ن  الت�ي  الكمبيوت�ر  وأجه�زة 
ارتداؤها، ومش�روع “ل�ون بالونز” 
لبيان�ات الهات�ف الخل�وي البهيج�ة 
م�ن الطبقة الُعليا للغ�الف الجوي... 
وهلم جرا. ينبغي لن�ا تقدير الجانب 
اإليجابي لهيمنتها. عائدات االحتكار 
ف�ي “جوج�ل” تجعلها ق�ادرة على 
تمويل ما ُيعادل مؤسس�ات األبحاث 
والتطوير األسطورية مثل مختبرات 
أو   ،AT&T لش�ركة  التابع�ة  بي�ل 
زيروك�س ب�ارك التي حقق�ت عديدا 
م�ن اإلنج�ازات. إل�ى جان�ب ذل�ك، 
حواجز الدخول إلى صناعة البيانات 
قليل�ة. والش�ركات التخريبية ُيمكن 

تعطيلها.
لك�ن هن�اك جوانب أخ�رى لهذه 
الُمش�تكين  أن  األول، ه�و  القص�ة. 
ه�م  “جوج�ل”  عل�ى  الرئيس�يين 
لي�س  األمريكي�ة. فه�ذا  الش�ركات 
خالف�ًا عب�ر المحيط األطلس�ي. كل 
ما في األمر أن بروكس�ل تملك نظام 
منافسة أكثر صرامة. اشتكت “يلب”، 
و”إكس�بيديا”  و”مايكروس�وفت”، 
وشركات أخرى إلى كل من بروكسل 
ف�ي  الفيدرالي�ة  التج�ارة  ولجن�ة 
واشنطن بشأن ممارسات “جوجل” 
للمنافس�ة.  المناهض�ة  المزعوم�ة 
ف�ي تقرير صدر ع�ام 2012، أوصى 
موظف�و لجن�ة التج�ارة الفيدرالية 
بض�رورة اتخ�اذ إجراء فيم�ا يتعلق 
بثالث�ة اتهامات ضد “جوجل” تتعلق 
بس�لوكياتها الت�ي أدت إل�ى “ض�رر 
ولالبتكار”.  للمس�تهلكين  حقيق�ي 
محت�وى  تق�دم  “جوج�ل”  كان�ت 
“أخذت�ه” م�ن مواق�ع أخ�رى عل�ى 

أن�ه له�ا. وكان�ت تعط�ي أفضلي�ة 
للمواق�ع التجارية الخاص�ة بها في 
نتائ�ج البحث - تض�ارب واضح في 
المصال�ح. مع ذل�ك، رفض مفوضو 
الفيدرالية استنتاجات  التجارة  لجنة 
موظفيهم. ربما كان األمر س�يكون 
أجرت�ه  التحقي�ق  أن  ل�و  مختلف�اً 
وزارة الع�دل، كم�ا كان الح�ال م�ع 
مايكروس�وفت، الت�ي عوقب�ت على 
جانب�ي المحيط األطلس�ي قبل أكثر 

من عقد.
وال حت�ى “جولدم�ان س�اكس” 
يس�تطيع مماثل�ة نف�وذ “جوج�ل” 
المؤثر في الوقت الحاضر. عندما تم 

تس�ريب التقرير إلى “وول س�تريت 
جورنال” ف�ي آذار )مارس(، تملقت 
“جوج�ل” لجنة التج�ارة الفيدرالية 
حتى تتبرأ من استنتاجاتها الخاصة.

ف�ي  المنظمي�ن  أن  حقيق�ة  إن 
الواليات المتح�دة في الواقع اتفقوا 
م�ع نظرائهم في االتح�اد األوروبي 
جوان�ا  ج�داً.  خطي�راً  أم�راً  كان�ت 
ش�يلتون، كبي�رة أعض�اء مجموعة 
الضغ�ط في “جوج�ل”، زارت البيت 
األبي�ض أكث�ر من 100 م�رة. وإريك 
إدارة  مجل�س  رئي�س  ش�ميدت، 
“جوجل”، على عالقة وثيقة بالرئيس 
ب�اراك أوبام�ا أكث�ر م�ن أي رج�ل 

أعمال آخر. حت�ى إن “جوجل” تملك 
تجهي�زات “دبلوماس�ية البيان�ات”، 
 Google”الخاصة بها، “أفكار جوجل
Ideas، التي يترأسها مسؤول سابق 
ف�ي وزارة الخارجية. وه�ذه تجمع 
بي�ن مبادرات البيان�ات ضد األنظمة 
االستبدادية والفطنة التجارية لفتح 
أس�واق جديدة. ما هو جيد بالنس�بة 
ل�� “جوج�ل” يعتب�ر جيداً بالنس�بة 

ألمريكا - والعالم.
لكن هن�اك تكاليف خفي�ة. تأّمل 
كيف تتفاعل “جوجل” و”فيسبوك” 
معك. مقاب�ل الش�بكات االجتماعية 
اإللكترون�ي،  والبري�د  المجاني�ة، 

والفيديوه�ات، والبح�ث، وخرائ�ط 
المكالمات  الصناعي�ة واآلن  األقمار 
ملف�ك  ببن�اء  تقوم�ان  الهاتفي�ة، 
الش�خصي بتفاصيل دقيقة أكثر من 

أي وقت مضى.
فع�اًل،  األم�ر  اس�تيعاب  ب�دون 
دخلن�ا ف�ي صفق�ة خاس�رة. ه�ذه 
الش�ركات تمنحن�ا ق�وة حاس�وبية 
مجاني�ة - تتج�اوز أغ�رب جوان�ب 
خيالنا - وبالتالي نكشف أكثر بكثير 
عن أنفس�نا. كلما عرف�ت “جوجل” 
أكث�ر عنك، أصبحت أفض�ل في إثارة 
تفضي�الت ل�م تُك�ن ق�ط ت�درك أنك 

تملكها.

إنه تب�ادل غير متماث�ل. البيانات 
الكبي�رة تمل�ك ملفاتنا الش�خصية، 
لك�ن القلي�ل منا يعرف مدى اتس�اع 
ذل�ك. إنه�ا المع�ادل المعلوماتي ل� 
متج�ر  تس�ّبب  لق�د  “وولم�ارت”. 
التجزئة الكبير في الضغط على عدد 
ال ُيحصى من متاجر الناس العاديين، 
من خالل الحصول على قدرة تسعير 
أكب�ر بكثي�ر. فق�دان الوظائف كان 
عميق�اً، وبعض الضحاي�ا كانوا من 
الزبائ�ن. ه�ذا األنم�وذج ي�ؤدي إلى 

التفكيك الذاتي.
أنم�وذج وولمارت  لنقم بتطبيق 
عل�ى صناعة البيان�ات. نحن نحصل 
اآلن عل�ى معظ�م محتوان�ا مجان�اً 
“مث�ل األس�تريكس ض�د الروم�ان، 
“فاينانشيال تايمز”، من بين آخرين، 
ال ت�زال صام�دة”. وش�ركات إنتاج 

المحتوى ُتعاني.
بحل�ول نهاي�ة هذا العقد، س�يتم 
تحمي�ل معظ�م الكت�ب ف�ي العال�م 
عل�ى مكتبة “جوج�ل” اإللكترونية. 
ثقافتن�ا  عل�ى  الش�ركة  س�يطرة 
ومعرفتنا ستكون غير مسبوقة. هل 
ينبغي لنا اس�تيفاء رس�وم البيانات 
الكبي�رة م�ن بياناتن�ا الش�خصية؟ 
جيف هامرباتش�ر، الرئيس الس�ابق 
للبيان�ات في “فيس�بوك”، ق�ال “إن 
أفض�ل العقول ف�ي جيل�ي يفّكرون 
بطريقة لجعل األشخاص يضغطون 
عل�ى اإلعالن�ات”. ف�ي عال�م مواز، 
قد يعرفون ش�يئاً أكثر ج�دارة. لكن 
م�ا يجلبونه لنا بالفعل ه�و فوائد ال 

حصر لها. والشر ليس من ضمنها.
مع ذلك، ينبغي لنا قبول الصفقة 
بعي�ون مفتوحة. نحن لس�نا زبائن 
البيانات الكبيرة، لكننا أحد منتجاتها. 
طالما كنا نفهم نحن المس�تخدمين 
أن�ه يت�م اس�تغاللنا أيض�اً، فلن�دع 

الحصاد يستمر.

احلشد الشعبي: الوطن واملواطنة

»غـوغـل« يـسـيـطـر عـلـيـنـا 

     حسين الساعدي 
 

�سكل��ت مرحلة �سقوط النظام البعثي يف العراق على يد الواليات املتحدة االمريكي��ة وحلفائها منعطف مهم يف تاريخ العراق املعا�سر. فكان لهذا ال�سقوط 
تداعيات��ه على الواقع االجتماع��ي وال�سيا�سي واالقت�سادي العراقي خا�سة واالقليمي عامة. والذي ر�سم خارط��ة �سيا�سية جديدة للمنطقة عقبة �سقوط 
النظ��ام, وم��ن هذه التداعيات ظه��ور الكثري من الق��وى ال�سيا�سي��ة واالجتماعية على ال�ساح��ة ال�سيا�سية واملتنوع��ة يف توجهاته��ا ومنطلقاتها الفكرية 
وااليديولوجي��ة والطائفية والقومية مما جعل ال�ساحة ال�سيا�سية حلبة �سراع تتن��ازع فيها هذه القوى للح�سول على املنافع ال�سخ�سية والفئوية وتقوقعها 
عل��ى ذاته��ا وقفزها على مفاهيم الوطن واملواطنة والوطنية مما �س��كل ذلك فجوة وا�سعة اخرتقتها القوى االقليمي��ة وا�ستطاعت ان تتغلغل يف كل زوايا 
ال�ساأن العراقي من خالل اهتزاز قيم الوطنية واملواطنة لهذه القوى مما انعك�س �سلبا على املنظومة القيمية للمجتمع العراقي وعلى ح�ساب الهوية الوطنية 

فاأحدثت ا�سكالية يف مفاهيم الوطن والوطنية واملواطنة. 



ريا�ضة14

www.almustakbalpaper.net
العدد )976(  اخلميس  28  آيار  2015

حتقيقات سويرسية يف عملية منح بطولتي 
كأس العالـم لروسيا وقطر

الرشطة جيدد عقد مدربه السلوي 
ماهر خنفري

ريال مدريد يستبعد التعاقد
مع ماركو رويس

 ق�دم م�درب املتخ�ب األملاني لك�رة القدم 
يواخي�م لوف تش�كيلة فريق�ه يف املباريات 
املق�ررة أم�ام الواليات املتح�دة ودية وأمام 
جي�ل ط�ارق يف إط�ار تصفي�ات كأس أمم 
أوروبا، التشكيلة جاءت دون حارس املرمى 

نوير والالعب مولر.
 أعل�ن م�درب منتخ�ب أملاني�ا لك�رة القدم 
يواخي�م ل�وف الئح�ة بأس�ماء 20 العب�ا 
ملواجه�ة الواليات املتحدة وديا وجبل طارق 

يف تصفيات كأس األمم األوروبية 2016. 
وتلعب أملانيا م�ع الواليات املتحدة ومدربها 
األملان�ي يورغ�ن كلينس�مان يف كولوني�ا يف 
العارش من الشهر املقبل، ثم تلتقي منتخب 
جبل ط�ارق املتواضع بعده�ا بثالثة أيام يف 
ف�ارو الربتغالية، وذلك يف نف�س اليوم الذي 
تلتق�ي في�ه بولندا م�ع ضيفته�ا جورجيا 
وايرلندا مع ضيفتها اسكتلندا يف منافسات 
املجموع�ة الرابعة املؤهل�ة إىل كأس أوروبا 
2016. واس�تبعد ل�وف املهاج�م توم�اس 
مولر وحارس املرم�ى مانويل نوير )بايرن 
ميوني�خ( وطون�ي ك�روس )ري�ال مدريد( 
ملنحهم قسطا من الراحة بعد موسم طويل، 
يف حني استدعى باتريك هريمان إىل التشكيلة 
التي سيقودها باستيان شفانشتايغر والتي 
ال ت�زال تضم 13 العبا من أبط�ال مونديال 
الربازيل ومن بينهم مس�عود أوزيل وماريو 
غوتس�ه صاحب الهدف الحاس�م يف مرمى 

األرجنتني يف املباراة النهائية.
 

والتشكيلة هي: 
فايدنفيل�ر  روم�ان  املرم�ى:  لحراس�ة   -
)بوروس�يا دورتمون�د( ورون روب�ري زيلر 

)هانوفر(. 
- للدف�اع: جريوم بواتنغ )باي�رن ميونيخ( 
واري�ك دورم )دورتموند( ويوناس هيكتور 
)كولوني�ا( ومات�س هومل�ز )دورتمون�د( 
وش�كودران مصطايف )فالنس�يا االسباني( 

وسيباستيان رودي )هوفنهايم( وانطونيو 
روديغر )شتوتغارت(.

 - للوس�ط: كريم بلعربي )باير ليفركوزن( 

)دورتمون�د(  غوندوغ�ان  وايل�كاي 
كرام�ري  وكريس�توف  هرم�ان  وباتري�ك 
)مونش�نغالدباخ( وس�امي خضرية )ريال 

مدريد االس�باني( ومسعود اوزيل )ارسنال 
االنكليزي( ولوكاس بودولسكي )انرت ميالن 
االيطايل( واندريه ش�ورله )فولفس�بورغ( 

باستيان شفانشتايغر )بايرن ميونيخ(.
 - للهجوم: ماريو غوتسه )بايرن ميونيخ( 

وماكس كروزه )مونشنغالدباخ(.

يواكيم لوف يستبعد نوير ومولر من تشكيلة أملانيا
يجري ممثلو اإلدعاء يف س�ويرسا تحقيقات بشأن فساد محتمل يف 
عملية منح حق استضافة بطولتي كأس العالم لكرة القدم يف 2018 
إىل روس�يا و2022 إىل قطر، حس�بما أفاد مس�ؤولو هيئ�ة اإلدعاء 
االتحادي�ة. وص�ادر مس�ؤولو هيئة اإلدع�اء االتحادية بس�ويرسا 
ملف�ات يف مق�ر الفيفا بمدين�ة زيوري�خ الس�ويرسية ويعتزمون 
استجواب عرشة من أعضاء اللجنة التنفيذية بالفيفا ممن شاركوا 

يف اتخاذ قرار منح حق استضافة البطولتني يف 2010 . 
ووصفت هيئة اإلدعاء االتحادية هؤالء املسؤولني بأنهم "شهود".

ويجرى ه�ذا التحقيق بمعزل ع�ن التحقيق�ات األمريكية الجارية 
بش�أن الرىش املقدمة إىل مسؤولني بالفيفا لهم عالقة بالبطوالت يف 
الوالي�ات املتح�دة وأمريكا الالتينية والتي أس�فرت عن القبض عىل 

ستة من مسؤويل الفيفا بمدينة زيوريخ يف وقت مبكر األربعاء.

أعلن نادي الرشطة الرياىض، عن تجديد عقد مدرب فريق كرة 
الس�لة التونيس ماهر خنفري الذي حق�ق الفوز بلقب الدوري 
للموس�م املايض، متعهدا بتقديم س�بل نجاح عمل املدرب مع 
الفريق للحفاظ ع�ىل اإلنجاز، فيما أكد توقيع عقد مد املدرب 

قتيبة احمد لقيادة فريق كرة اليد. 
وقال رئي�س النادي رياض عبد العباس خ�الل مؤتمر توقيع 
العق�د: إن "نادي الرشط�ة اعتاد عىل أن يلتق�ي باإلعالم مع 
ك حدث ري�ايض انطالقا من إدراكه لل�دور الحقيق لإلعالم"، 
معتربا أن "النادي أمام حدث ريايض هو توقيع عقود املدربني 

لفرقه الرياضية بوقت مبكر لبدء رحلة اعداد هذه الفرق". 
وأض�اف عبد العب�اس أن "الن�ادي ارتأى تجدي�د عقد مدرب 
فريق كرة السلة التونيس ماهر خنفري ملوسم آخر بعد تحقيق 
إنجاز الفوز بلقب املوس�م امل�ايض بعد ان غاب اللقب منذ 18 
عام�ا عن خزان�ة النادي"، معت�ربا أن "اإلنج�از الذي حققه 
املدرب جعل م�ن اإلدارة أن تكون حريصة عىل تجديد التعاقد 
معه من أجل الحفاظ عىل اإلنجاز الذي يحتاج إىل عمل وجهد 

مبكرين".

كش�فت تقاري�ر اعالمية، ان فريق ري�ال مدريد وصي�ف بطل الدوري 
االس�باني لكرة القدم، اس�تبعد فكرة التوقيع م�ع االملاني ماركو رويس، 

نجم فريق بروسيا دورتموند، ويأتي ذلك بسبب وجود العبني يف خط الهجوم 
امثال الربتغايل كريس�تيانو رونالدو والويلزي غاري�ث بيل والفرنيس كريم بنزيمة 

والكولومبي جيمس رودريجيز. 
ووفق�ا مل�ا ذكرته إذاعة )اوندا س�ريو( االربعاء، فإن النادي امللكي ق�رر عدم التوقيع مع 

مارك�و رويس يف س�وق االنتقاالت الصيفي�ة املقبل، رغم وجود خي�ار التوقيع معه، حيث 
كان ريال مدريد قد توصل التفاق مع النادي االملاني قبل عام يسمح له بأن يكون له خيار 

تفضييل يف صفقة رويس. 
وحس�ب االذاعة االس�بانية، فإن ق�ادة املريينغي يرون ان التعاقد م�ع ماركو رويس قد يرض 
الفريق اكثر من ان يس�اعده، خصوصا بتواجد العبني يف خط الهجوم من طينة البي بي يس 

)بيل ورونالدو وبنزيمة(.
 وعانى رويس من 3 إصابات خطرية يف كاحليه خالل العام 2014، وغاب عن مونديال 2014 

يف الربازيل بعد معاناته من كرس يف الكاحل األيرس. 
وم�دد الدويل االملاني مؤخرا عقده مع بروس�يا دورتموند حت�ى العام 2019، وقد يهدف ريال 
مدري�د التوقي�ع مع رويس يف وقت الحق، ولكن القرار االخري س�يبقى للمدرب الجديد للنادي 

امللكي.

امل�ضتقبل العراقي/ متابعة
امل�ضتقبل العراقي/ وكاالت

مورينيو يسخر من كبار الربيمريليج
 

رف�ض الربتغ�ايل جوزي�ه موريني�و املدير 
الفن�ي لفريق تش�يليس اإلنجليزي أال يرتك 
بصمته خ�الل حفل جوائز العب�ي البلوز ، 
حيث سخر من منافسيه الثالثة مانشسرت 

سيتي وأرسنال ومانشسرت يونايتد.
ون�رشت صحيفة )دييل مي�ل( الربيطانية، 
اس�تعملها  الت�ي  والكيفي�ة  الطريق�ة 
)سبيش�يال وان( يف حديثه عن منافس�يه، 
حيث استخدم شاشة عرض فيها رسومات 
لطريق�ة لع�ب منافس�يه، قب�ل أن ي�رسد 
قصة خيالية طريف�ة بعدما رأى أن العبي 
تشيليس نالوا اتهامات كثرية خالل املوسم. 

وعل�ق مورينيو ع�ىل مواجهة مانشس�رت 
يونايتد يف الدور الثاني قائالً: "هذه مباراة 
بهدف�ني، هن�اك فري�ق ال يح�ب االحتفاظ 
بالك�رة، ويلع�ب بش�كل رائع ويس�تحوذ 

بمهارة كبرية، لكن يف النهاية ال يسجل".
وأض�اف س�اخرًا: "الفريق ذهب ملس�ؤويل 
الفيف�ا، وس�ألهم إذا كان�وا يس�تطيعون 
الفوز بهذه الطريقة لك�ن تم أخبارهم أن 
ه�ذا ليس ممكنا، وأن االس�تحواذ ليس كل 

شيئ".
أما ع�ن مواجهة مانشس�رت س�يتي، قال: 
"ه�ذا فري�ق ثان�ي يلعب به�دف واحد هو 
تسجيل األهداف، وبالفعل ينجحون يف ذلك 
من جمي�ع مراك�ز امللعب، 

لكنه�م ال يلعب�ون به�دف عدم اس�تقبال 
األهداف".وتابع: "هم أيًضا  تحدثوا للفيفا 
وال�ذي أكد لهم أنهم ال يمكنهم أن يصبحوا 

أبطاال ألنهم يلعبون بهدف واحد فقط".
وتح�دث موريني�و أخريًا عن أس�لوب لعب 
أرس�نال، قائ�ال:" هن�اك فريق ثال�ث يريد 
أن يلع�ب للهدفني، يس�جل أه�داف رائعة، 

ويستقبل أهداف كثرية". 
وأختت�م: "ه�ذا الفريق ال يس�تطيع إحراز 
نلع�ب بأس�لوب خط�ة  األه�داف عندم�ا 
الحافل�ة". وكان تش�يليس قد حس�م لقب 
ب3  املس�ابقة  انته�اء  قب�ل  الربيمريلي�ج 
ج�والت، وه�ي امل�رة الخامس�ة يف تاري�خ 

النادي.

احتاد الكرة حيدد موعد انطالق املوسم املقبل غاريث بيل يف قائمة ويلز ملواجهة بلجيكا

دخل العب فريق ري�ال مدريد، بطل اوروبا 
الس�ابق ووصيف الدوري اإلسباني الحايل، 
الويل�زي غاري�ث بي�ل ، يف قائم�ة منتخب 
بالده ملواجهة بلجيكا يف التصفيات املؤهلة 
لكأس األم�م األوروبية لك�رة القدم )يورو 

.)2016
وضم مدرب ويلز، كريس كوملان، الالعب يف 
قائمة املنتخب للمباراة التي س�تقام يف 12 

من الشهر املقبل.
ورصح كومل�ان ل�دى االعالن ع�ن القائمة: 
"إنها مب�اراة كبرية واألهم بالنس�بة لنا يف 
أخر 10 سنوات، أي منا لم يتعرض للهزيمة 

يف التصفيات وكالنا يسعى للتأهل".
وتلع�ب بلجيكا وويل�ز يف املجموعة الثانية 
بالتصفي�ات ولدى كل منه�ا 11 نقطة بعد 

ثالثة انتصارات وتعادلني. 
أن العب�ه  ثقت�ه يف  وأع�رب كومل�ان ع�ن 
سيس�تمر مع ري�ال مدريد املوس�م املقبل، 
حيث ق�ال: "الرئي�س )فلورنتين�و برييز( 
يقدر بي�ل كثريا، طاملا ل�م توجد رغبة لدى 

بي�ل يف الرحيل فهو باق".ع�ىل صعيد اخر 
أج�رت صحيف�ة م�اركا اس�تطالعا ب�ني 
جماهري نادي ريال مدريد، وصيف الدوري 
اإلس�باني لكرة القدم، بهدف تقييم العبي 
الفري�ق مع نهاية املوس�م الح�ايل. وأظهر 
االس�تطالع أن الجماهري غري راضية تماما 
ع�ن أداء النجم الويل�زي غاريث بيل، حيث 
منحته درجة 5 م�ن 10. وبينت الصحيفة 
أن هذه الدرجة املتدنية جاءت بسبب األداء 
املخي�ب لآلمال للنج�م الويلزي يف املوس�م 
الحايل، حيث لم يس�جل س�وى 17 هدفا يف 
جميع املس�ابقات اإلسبانية.وتكرر مشهد 
انتق�اد جماه�ري الري�ال لبي�ل ال�ذي يتهم 
بأنه ال يلعب ملصلح�ة الفريق، حيث قامت 
مجموعة من الجماهري بالهتاف ضد الالعب 
والتصفري عندما يتس�لم الكرة يف املباريات 
األخ�رية للمريينغ�ي يف الليغا. ولم يش�فع 
لبيل تألقه املوس�م املايض بتس�جيله هدف 
الفوز يف برش�لونة يف الكالسيكو وتسجيله 
لهدف مؤثر يف مرم�ى الجار أتلتيكو مدريد 
يف املب�اراة النهائي�ة لدوري أبط�ال أوروبا 

والتي حقق لقبها النادي امللكي.

ويف ذات االس�تطالع، حصل النجم الربتغايل 
كريس�تيانو رونالدو ع�ىل نتيجة 7.81 

درجة، وه�ي أعىل درجة يحصل 
عليها العب يف الريال، وذلك 

عىل أثر تألقه يف املوسم 
وتس�جيله  الح�ايل 
61 هدف�ا يف جمي�ع 

املسابقات. 
جماهري  وطالب�ت 
أكث�ر  يف  الري�ال 
برحيل  م�رة  من 
بي�ل،  غاري�ث 
اعتربت  حي�ث 
أن النادي بالغ 
الصفق�ة  يف 
التي  القياسية 

انتق�ل بموجبها 
امللكي  صف�وف  إىل 

نظ�ري مبل�غ 80 مليون 
جنيه اس�رتليني، وقد تكون 

ه�ذه االنتق�ادات م�ؤرشا عىل 
قرب رحيل بيل عن املريينغي.

أك�د النائب الثاني لرئي�س اتحاد الكرة عيل 
جب�ار أن لجن�ة املس�ابقات ح�ددت موعد 
انط�الق املوس�م املقب�ل ي�وم 15 م�ن 
أيل�ول القادم بمش�اركة 20 فريقا 
من بغ�داد واملحافظ�ات . وقال 
جبار يف ترصي�ح له: حددنا 
الذي  يف االجتماع األخري 
الكرة  اتح�اد  عقده 
عب�د  برئاس�ة 
الخالق مس�عود 
انطالق  موع�د 

املوس�م القادم وكذل�ك ناقش�نا العديد من 
القضايا وطالبن�ا بعدم تأجيل اية مباراة يف 
املوس�م املقبل باس�تثناء الظروف القاهرة 
من اج�ل ان يكون دورياً منظم�اً. وأضاف 
: ان تأجي�ل مباراة الرشطة ونفط الوس�ط 
لم يكن قرار لجنة املس�ابقات بل كان قرار 
اتح�اد الك�رة وهو م�ن أمر بتأجي�ل هذه 
املب�اراة من اج�ل عدم الضغ�ط عىل العبي 
فري�ق الرشطة ك�ون لديهم مب�اراة مهمة 
أمام فريق الكويت الكويتي وبالتايل ال يمكن 
ان يخوضوا مباراة أخ�رى مهمة مع فريق 
نفط الوسط ومن ثم يغادروا بعد ثالثة ايام 
مع املنتخ�ب فهذا ال يتم�اىش مع املصلحة 

العامة من وجهة نظر االتحاد واملدرب أكرم 
احم�د س�لمان.وتابع : ناقش�نا م�ن خالل 
االجتماع أيضا تحديد سقف عقود الالعبني 
عىل ان يكون الحد األعىل 200 مليون دينار 
عراق�ي بالنس�بة لالعبي املنتخ�ب الوطني 
وسنخاطب االتحادين الدويل واآلسيوي من 
اجل االستفس�ار عن مدى صالحية اتحادنا 
بالتدخ�ل يف ه�ذا املوض�وع. وأش�ار إىل ان 
قضية معاقبة الالعبني الدوليني الس�ابقني 
ل�م تك�ن عقوب�ة انتقامي�ة بق�در ما هي 
عقوب�ة تربوية ومن املؤمل ان يتم تس�وية 
األمور من خالل جلس�ة مناقشة مع هؤالء 

الالعبني الكبار.

 

أعل�ن االتحاد الربازي�يل لكرة القدم 
أن السيليس�او س�يخوض مباراتني 
وديتني أمام املكسيك وهندوراس و12 
حصة تدريبية قبل التوجه إىل تشييل يف 
12 حزيران/ يونيو املقبل، اس�تعدادا 

لخوض منافسات كوبا أمريكا.
أن  إىل  الربازي�يل  االتح�اد  وأش�ار   
معس�كره  س�يبدأ  املنتخ�ب 
االثنني، ولكنه س�يجري أول 

مران الثالثاء يف بلدة ترييسوبوليس يف ريو 
دي جان�ريو، حي�ث أقام معس�كره خالل 

مونديال 2014. 
ووضع مدرب املنتخ�ب الربازييل كارلوس 
دونجا برنامجا العداد السيليساو للبطولة، 
ويتضمن حصت�ني تدريبيتني، ملدة 3 أيام، 
و6 أي�ام أخ�رى س�يتدرب فيه�ا راقص�و 

السامبا مرة واحدة صباحا. 
وم�ن املق�رر أن يواج�ه منتخ�ب الربازيل 
نظ�ريه املكس�يكي يف س�او باول�و يف 7 
حزي�ران/ يوني�و املقب�ل، قب�ل 3 أيام من 
مواجهة هندوراس يف بورتو أليجري، وهي 
املدين�ة التي يعتزم االقام�ة فيها حتى 12 
من نفس الشهر، حينما يتوجه إىل تشييل. 
ومن املقرر أن تس�تهل الربازيل مشوارها 

يف البطول�ة بمواجهة بريو يف 14 حزيران/ 
يونيو املقبل، يف اطار منافس�ات املجموعة 
كولومبي�ا  كذل�ك  تض�م  الت�ي  الثالث�ة، 

وفنزويال. 
ويغي�ب النجم نيم�ار عن ودية املكس�يك 
وربما عن مواجهة هندوراس كذلك، نظرا 
ألنه س�يخوض مع برشلونة نهائي دوري 
أبط�ال أوروبا يف 6 حزي�ران/ يونيو املقبل 

أمام يوفنتوس اإليطايل. 
ويف املقاب�ل يش�ارك العب�ا الوس�ط، فريد 
املحرتف يف ش�اختار دونيتس�ك األوكراني 
وفيليب�ي أندرس�ون املح�رتف يف التس�يو 
اإليط�ايل خ�الل ف�رتة التدريب�ات، رغم أن 
دونجا لم يس�تدعهما لخوض منافس�ات 

البطولة.

 
الطلب�ة  ن�ادي  ادارة  انه�ت 
مفاوضاتها باتفاق اويل مع املدرب 
ايوب اوديشو يقيض بأسناد مهمة 
للموس�م  الفريق الوديش�و  تدريب 
املقبل مع منح�ه صالحيات كاملة 

الستقطاب الالعبني املناسبني.
 وقال مصدر مق�رب من االدارة: 
ان االدارة اتفقت بش�كل مبدأي 

مع املدرب ايوب اوديش�و وس�يحرض 
املقب�ل  االس�بوع  بغ�داد  اىل  االخ�ري 
لالتفاق بش�كل رس�مي منوه�ا بان 
م�رشف الفريق صادق س�عدون هو 
م�ن كان طرفا يف املفاوض�ات القناع 

اوديشو .
 وبني ان االدارة منحت الضوء االخرض 
الجدي�دة  باالس�تقطابات  الوديش�و 
الفتا انه طرح اس�ماء خمسة العبني 
م�ن فريق اربي�ل وتم االتف�اق معهم 
لتمثيل ك�رة الطلبة يف املوس�م املقبل 
،كم�ا فتح�ت االدارة مفاوضاتها مع 
مدرب الحراس ابراهيم سالم واالخري 

ابدى رغبته يف قبول املهمة. واشار اىل 
ان ادارة الطلبة اتفقت بشكل رسمي 
م�ع ثالثي الك�رخ عبد الق�ادر طارق 
وابراهيم نعيم وعماد محسن لتمثيل 
الفريق يف املوس�م املقب�ل منوها بان 
هناك ح�راك حثيث الس�تقطاب عدد 
م�ن الالعبني ت�م االتفاق م�ع املدرب 

ايوب اوديشو الستقطابهم.
 واضاف ان االدارة تلقت كتاب رسمي 
من وزارة التعليم العايل يقيض بحسم 
االستقطاعات الشهرية من املوظفني 
مما يعني ان االزمة املالية التي يعاني 

منها الفريق حلت بشكل نهائي.

امل�ضتقبل العراقي / وكاالت

امل�ضتقبل العراقي / وكاالتامل�ضتقبل العراقي / وكاالت

امل�ضتقبل العراقي / متابعة

الربازيل ختوض مباراتني قبل حتدي كوبا امريكا

اوديشو مدربًا لكرة الطلبة بمعية مخسة العبني من اربيل

امل�ضتقبل العراقي / وكاالت

 
اك�د م�درب منتخب الش�باب عبد الغني ش�هد انه ح�دد االول 
م�ن حزيران موعدا لب�دأ التدريبات وانط�الق املرحلة االوىل من 

املنهاج.
وق�ال ش�هد: انه وض�ع ضم�ن املنهاج ب�دأ املرحل�ة االوىل من 
املنهاج يف االول من الش�هر املقبل والتي تتضمن دعوة 70 العبا 
كدع�وة اولية ويت�م تدقيق االوراق الرس�مية لالعب�ني واكمال 
الفحوصات الطبية لتاليف اش�كال التالعب باالعمار عىل ان يبدأ 
االختبار الفعيل يف السابع من شهر حزيران من خالل الوحدات 

التدريبية.
وب�ني ان اهم املش�اكل التي تع�رتض العمل يف بداي�ة االمر هي 
تخصي�ص ملعب خ�اص بتدريب�ات منتخب الش�باب دون أي 
تقاطع�ات يف الحص�ص التدريبي�ة ملعرفة الخط�وط العريضة 
للتش�كيلة النهائي�ة النهائية التي س�يتم انتقائها لالس�تعدادا 

املثايل لتصفيات اسيا التي تنطلق نهاية شهر ايلول املقبل.
 واشار اىل ان املرحلة االخرية تتمثل باجراء املباريات التجريبية 
واملعس�كر التدريبي حيث ان االتح�اد تلقى موافقة من االتحاد 
الس�وري لخوض مباراتني تجريبيتني يف بغداد بشهر اب املقبل 
منوها بان مجموعة من الالعبني الدين س�يتم دعوتهم يلعبون 
بصف�وف االندية الثمان التيبلغ�ت االدوار النهائية والتوجد نية 
حالي�ا لدعوة العبني مغرتب�ني تفاديا التكالي�ف التي قد ترتتب 
ع�ىل دعوتهم لكن س�تكون املعس�كرات فرصة طيب�ة الختبار 

املتميزين منهم.

منتخب الشباب يبارش تدريباته مطلع 
حزيران املقبل

امل�ضتقبل العراقي/ متابعة

امل�ضتقبل العراقي / وكاالت

امل�ضتقبل العراقي / متابعة
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امليزان

؟؟هل تعلم
هل تعلم ان أول بلد عرفت الشيكوالته هي 

املكسيك.
هل تعل�م ان أول من اكتش�ف املطاط هم 

األسبان , منذ أكثر من 450عاماً.
هل تعلم ان أول من حدد ارتفاع الش�مس 

العالم املسلم ثابت بن قرة.
ه�ل تعل�م ان أول م�ن ش�اهد مذنب هايل 
العال�م اإلنجلي�زي إيدم�ون هايل وس�مي 

بإسمه.
هل تعل�م ان أول قمر صناع�ي هو القمر 
الصناع�ي الس�وفيتي رقم واح�د اطلق يف 

شهر اكتوبر عام 1957م.
ه�ل تعلم ان أول من اكتش�ف األكس�جني 

هوجوزيف بريستيل يف آب عام 1774 م.
ه�ل تعلم ان أول من فتت الحيص يف املثانة 

هو أبو القاسم الزهراوي.

زخ�م للحي�اة املهنية ونش�اط االتصاالت 
وتبادل الزي�ارات مع االصدق�اء والزمالء 
والجمعي�ات واملؤسس�ات. وربما تنش�ئ 
صداق�ة جدي�دة أو أكث�ر. علي�ك االعتناء 
املع�دة  وخصوص�اً  الصح�ي  بالوض�ع 

واألمعاء والجهاز العصبي.

تتمتع باس�تقاللية خاصة يف العمل، ذلك 
س�ببه الثق�ة الت�ي منحك إياه�ا صاحب 
العم�ل نظراً إىل جه�ودك الكبرية وتفانيك 
يف العم�ل. تح�اَش اس�تغالل طيب�ة قلب 
الرشيك، فهو قد يتحول إىل إنسان آخر إذا 

وجد نفسه يف موقف صعب.

قد تدفعك الظروف إىل الخروج من مكانك. 
تق�وم بزي�ارة أو تلّب�ي دعوة. ق�د تعرف 
انجذاب�اً نحو ش�خص يتح�ّول إىل عالقة 
رومنسية. قد تضطر إىل استعمال أساليب 
جديدة يف العمل، وهذا سيؤدي إىل تحقيق 

النجاح والتفوق بعد طول انتظار.

تعيش هاجس�اً او قلق�اً. انتب�ه لنظامك 
الغذائي وحافظ عىل صحتك. بني الطموح 
والصحة إبحث عن الصحة. انس كل يشء 
آخ�ر، انت بحاج�ة إىل الراحة. ق�د تعاني 
انكماش�اً أو تراجع�اً ع�ىل صعي�د بعض 

العالقات.

يخّي�م الحنان ع�ىل األجواء املليئ�ة بالوّد 
والتق�ارب ولحظ�ات الهن�اء، بعي�داً عن 
فرح�اً  تنطل�ق  املاضي�ة.  االس�تفزازات 
ومزهّواً بنفس�ك، تتلقى الدعوات من كل 
حدب وصوب كما العروض املسلّية. حتى 

لو كانت عالقاتك سطحية.

ق�د تج�د أحيان�اً أّن اآلخري�ن يعتم�دون 
عليك كثرياً، لذا، يستحس�ن أن تكون عىل 
مستوى طموحاتهم وخصوصاً أنك تملك 
اإلمكانات. قلبك الطّيب هو من أبرز نقاط 
ضعفك، فح�اول أن تظهر بعض الصالبة 

تجاه الرشيك، وهذا ملصلحتك. 

تتلقى عرضاً مغرياً يساعدك عىل تحسني 
أوضاعك، لكّن ذلك قد يتطلب منك التخيل 
عن مكتس�بات س�ابقة. علي�ك أن تفكر 
بعقل�ك ال بقلب�ك فق�ط تج�اه الرشي�ك، 
وبالت�ايل منحه هامش�اً أك�ر للتعبري عن 

آرائه. 

حياتك سهلة وبعيدة عن التعقيدات كثرياً. 
وبم�ا أّن�ك تتمّتع برؤي�ة ايجابية لألمور، 
طل�ب  واىل  املصاع�ب  تذلي�ل  اىل  أدع�وك 
النصائح اذا دع�ت الحاجة. ال ترتدد أمام 
ما يعرض عليك من مش�اريع او أفكار، ال 

بل انت بادر إىل اقرتاحه

قد تجد الكثري من املعارضني عىل الخطط 
الت�ي وضعته�ا، فتحلَّ بالص�ر لتتوضح 
الص�ورة أكث�ر. ال تتخ�ذ قرارات�ك املهمة 
فردي�اً، وللرشيك كامل الحق بمناقش�تك 

ومساعدتك يف بعض األحيان. 

ببع�ض  القي�ام  ع�ىل  ق�ادراً  كن�ت  إذا 
التضحيات يف س�بيل اآلخري�ن فال ترتدد، 
فالحي�اة ق�د تكون ي�وم لك وي�وم عليك. 
قلق الرشيك مرّر قياساً باإلشاعات التي 
س�معها أخ�رياً من بع�ض املقرب�ني. لذا، 

يفرتض أن توضح أسباب ذلك. 

تس�ري أعمال�ك بسالس�ة وتش�عر ب�أن الضغوط 
ص�ارت وراءك.تش�غل مرك�زاً مهماً أو تؤس�س 
لنفس�ك وتفت�ح مكتب�اً او محالً أو مؤسس�ة.قد 
يعني األمر منصباً ورثته عىل أثر الظروف الطارئة 
أو مساعدة تنالها إلجراء مقابلة تدّر عليك األرباح 

وتساعدك سمعتك الطيبة عىل اجتياز الحدود. 

اندفاعك غري امل�دروس تجاه اآلخرين، قد 
يدفع�ك إىل ارت�كاب أخطاء غ�ري متعمدة، 

فرتيث حتى تتجنب ذلك.
علي�ك أن تراعي ظروف الرشيك وأوضاعه 
العائلي�ة، ذل�ك يوف�ر علي�ك الكث�ري م�ن 

املشكالت.

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

بدون تعليق

طبق اليوم

افـقـي

عـامـوي

1 – االس�م األص�يل للش�اعر أب�ي 
تم�ام – 2 – االس�م األول لرئي�س 
س�وفياتي راح�ل – رئي�س وزراء 
بريطان�ي راحل – 3 – بدأ – عالمة 
موسيقية – 4 – متشابهان – بلدة 

يف ع�كار بلبن�ان – 5 – يحبس – 6 
– عكس�ها أقف�ال – يحتف�ل به – 
7 – ثلث�ا حظ�ي – ماركة مكيفات 
هواء – 8 – جزيرة يف املتوسط – 9 

– هواء عليل – ال يباح .

1 – قص�ة فلس�فية لبك�ر ب�ن 
طفي�ل – 2 – عاصم�ة أمريكية 
التينية – 3 – ينثر املاء – احرتم 
– نع�م باألجنبي�ة – 4 -  مدينة 
بريطاني�ة – 5 – نارص وعاضد 

– 6 – أس�م عل�م مؤن�ث – 7 – 
والي�ة أمريكي�ة – فاع�ل – 8 – 
حب – بل�دة يف الجنوب اللبناني 

– 9 – دعمه – بالد .

سـودوكـو

املقادير:
كيلو لحمة مفروم ناعم

رب�ع كيل�و فلف�ل أخ�ر )مقط�ع 
حلقات(

رب�ع كيلو ج�رام طماط�م ) مقطعة 
حلقات(

بصل مفروم ناعم
3 ملعق�ة كب�رية بقدون�س مف�روم 

ناعم 
رب�ع ملعق�ة صغ�رية ج�وزة الطيب 

مطحونة
ملعقة صغرية ملح

نصف ملعقة صغرية فلفل أسمر.
طريقة تحضري الكفتة الشامى

1. يف وع�اء، يخلط البصل، البقدونس 
مع اللحم املفروم ثم تضاف البهارات 
ويخل�ط جي�داً حت�ى الحص�ول عىل 

عجينة متجانسة.
2. يشكل من الكفتة أصابع متوسطة 
الحجم أو عىل شكل دوائر، ترص عىل 
ش�واية الغاز م�ع حلق�ات الطماطم 

والفلفل الرومى.
3. ت�رتك الكفتة حتى تنضج ثم ترفع 

من الشواية وتقدم.

الكفتة الشامي

فوائد التنيمعلومات  عامة
التني لصحة الفم :

عند مض�ع أوراق التني والغرغ�رة باملاء يمكنك 
التخلص من رائحة الفم الكريهة وقرح الفم .

التني للصحة الجنسية :
يعالج الت�ني الضعف الجنيس . عن�د نقع حوايل 
2-3 من التني يف الحليب ملدة ليلة كاملة وتناوله 

يف الصباح ، يعالج الضعف الجنيس .
التني مفيد لحيص الكيل :

عن�د غ�يل 6 م�ن ثم�ار الت�ني يف كوب م�ن املاء 
وتناوله يومياً وملدة ش�هر يق�وم بتفتيت حيص 

الكيل .
التني لعالج حب الشباب :

عند ه�رس التني الط�ازج ووضعه ع�يل الوجه 
وترك�ه حتي يجف مل�دة 15 دقيق�ة يكون قناع 

فعال لعالج حب الشباب .
التني له خصائص مضادة ألمراض الشيخوخة:

يستخدم التني كعالج ملرض السكر :
يحتوي التني عيل نس�بة عالية من البوتاس�يوم 
وهو يعم�ل عيل الحد من األنس�ولني. وذلك عند 
تناول التني مع معلقة عسل يساعد يف السيطرة 
عيل مرض السكر . جرب القيام بذلك ملدة أسبوع 

سرتي نتائج جيدة

اجلوع يعالج السكري
ع�دة  نتائ�ج  م�ن  العلم�اء  اس�تنتج 
دراس�ات علمي�ة أنه يمكن بواس�طة 
الجوع ع�الج املصابني بالن�وع الثاني 

من مرض السكري .
ه�ذا ما اس�تنتجه علماء م�ن جامعة 
نيوكاس�ل يف بريطانيا، الذين استندوا 
يف دراس�تهم اىل النظري�ة التي طرحت 
والقائلة بأنه عىل االشخاص املصابني 
بالن�وع الثان�ي م�ن مرض الس�كري 
االمتن�اع ع�ن تن�اول الطع�ام لف�رتة 

معينة، كنوع من العالج.
ق�رر العلم�اء ه�ذه امل�رة التعم�ق يف 

دراس�ة ما جاء يف هذه النظرية، حيث 
أجروا تجربة عىل أش�خاص متطوعني 
يعان�ون م�ن النوع الثان�ي من مرض 
الس�كري، وتبني بنهاية هذه التجربة 
)الج�وع( ان جمي�ع املش�رتكني فيها 
الصحي�ة  حالته�م  بتحس�ن  ش�عروا 
 15 ح�وايل  منه�م  واح�د  كل  وفق�د 
كلغ م�ن وزن�ه كمعدل، وع�ادت غدة 
البنكرياس اىل افراز هرمون األنسولني 
املطلوب�ة، وبالت�ايل اصب�ح  بالكمي�ة 
مستوى السكر يف دمهم ضمن املعايري 

الصحية.

افادت دراسة طبية أمريكية حديثة أن تربية 
القطط قد تس�بب الغلوكوما وتؤذي النظر 
وت�ؤدي اىل مش�اكل مس�تعصية يف الع�ني. 
وأش�ارت الدراسة إىل أن األش�خاص الذين 
يقومون برتبي�ة القطط يف منازلهم عرضة 
لإلصاب�ة بالغلوكوما، التي تس�بب العمى، 
ويكمن الخطر يف وب�ر ولعاب القطط الذي 
تحتوي عىل كمية كبرية من املواد املس�ببة 
للحساس�ية، وتنتق�ل هذه املواد لإلنس�ان 
واىل عينه جراء االحتكاك.والحظ الباحثون 
أن عددا كبريا م�ن أصحاب القطط يعانون 

م�ن الحساس�ية م�ن ه�ذه امل�واد ولك�ن 
يتجاهلونها.يف حني كشفت الدراسة أن %90 
م�ن الذين يتحسس�ون من وج�ود القطط 
ه�م عرض�ة لإلصاب�ة بالغلوكوما بنس�بة 
تص�ل إىل 90% أيض�ا.وأوىل أعراض اإلصابة 
بالحساس�ية م�ن وجود القط�ط تكمن يف 
العطس واحتق�ان األنف وحرق�ة العينني.

وتعد الغلوكوما ثاني أكثر األس�باب املؤدية 
لإلصابة بالعمى عىل مستوى العالم، كونها 
تس�بب الضغط عىل الع�ني، وتحفز حدوث 

تلف بالعصب البرصي والشبكية.

القطط.. عدو للبرص

اعداد: رسى داود سلامن

غالباً مانسمع هذا املََثل الشائع
وق�د اليعرف البع�ض معنى هذا 

املثل ومن أين أتى !!!
.

قصة املثل :
يحكى أن بعض اللصوص سطوا 
عىل أحد البيوت ليالً ورسقوا كل

ماهو نفيس ووضعوا املرسوقات 

يف تابوت ...وحملوا التابوت
وخرجوا من البيت ...

ويف الطري�ق صادفه�م ح�ارس 
املنطق�ه ) الناط�ور( وأوقفه�م 

وسألهم
عن م�اذا يحملون يف التابوت ؟؟ 
أباهم  وأجابوه بأنه�م يحملون 

الذي
توىف .... لكن الحارس تعجب من 

جوابهم وسألهم قائالً ....

) أذا أبوك�م ت�وىف ... أش�و ماكو 
البچي وال عياط ؟؟؟؟ (

كان جوابهم....
)) تايل الليل تسمع حس العياط 

))
وكان�وا يقص�دون أن اصح�اب 
عندم�ا  رسق�وه  ال�ذي  البي�ت 

يستيقظون
ق  من نومهم ويروا أن بيتهم رسرُ

سيبدؤون بالرصاخ والعياط.

تايل الليل تسمع حس العياط

حكم وعرب

قصة مثل

من هنا وهناك

»20«

حسني الساعدي

ِئلت ام: من تحبني من اوالدك فقالت:  سرُ
حتى  م  وغآئبهرُ يرُشفى  حتى  م  مريضهرُ

م  م حتى َيكر وجميعهرُ يعود وصغريهرُ
حتى اموت

قال أحد الرسامني لصديقه الفيلسوف 
: لق�د قضيت فرتة أش�تغل بالرسم ثم 

تركت�ه إىل الط�ب ، فقال الفيلس�وف : 
لقد أحس�نت بذل�ك صنع�ا ، فأخطاء 
الرسم واضح�ة للعي�ان بينما أخطاء 

الطب يسرتها الرتاب ....
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تنعى عش�ائر البودراج )بيت مذكور( املرحوم 
الحاج الش�يخ طاهر عزيز فع�ل الدراجي احد 
شيوخ )بيت حافظ( الذي وافته املنية اثر مرض 
عض�ال والفقي�د وال�د كل من املجاه�د الحاج 
)رعد ابو نور وخليل واسماعيل وعدنان( وبهذا 
املصاب الجلل اتقدم بأحر التعازي واملواساة اىل 
أوالد عمومتي وذوي الفقيد ومحبيه وعش�ائر 
البودراج، سائال العيل القدير ان يلهمهم الصرب 
والس�لوان وان يتغم�د الفقيد بواس�ع رحمته 

وفسيح جناته.
علي الدراجي

رئيس مؤسسة المستقبل العراقي للصحافة والنشر
مالحظ�ة: اقيم�ت الفاتحة عىل روح الفقي�د اعتباراً من 

يوم أمس االربعاء يف دار ولده )ابو نور( يف البلديات.

عشائر البودراج تنعى فقيدها
 الشيخ طاهر عزيز فعل

فؤاد حسونك�اريك�ات�ير

احلشد وما يسطرون
ات امض���اء

حسام آل عمار

مس���احة لل���راي

ترّبينا وتعلّمنا أن نرّبي أطفالنا عىل العناية بصحتهم البدنية.. مناهجنا 
الدراس�ية، برامجن�ا التلفزيونية، صفح�ات الصحة يف الجرائ�د واملجالت، 
كلها ترفدنا بآالف النصائح واإلرش�ادات للعناية بأجسامنا.. فوائد العشبة 
الفالنية، أرضار اإلكثار من املرشوب الفالني، أهمية العناية باألسنان، فوائد 
الرياضة.. وترسخت فينا مقولة إن العقل السليم يف الجسم السليم.. )وحده 
برنارد شو رفض هذه النظرية مصّححا بأن الجسم السليم هو نتاج العقل 
السليم!( وس�وى ذلك.. يغفل الكثريون منا عن تنش�ئة الطفل عىل العناية 
بصحته النفس�ية وتوعيته بها.. وبأهمية كون أصغر املش�كالت النفس�ية 
قد تس�بب نقصا يف املناعة وتجعلنا عرضة ألشد األمراض البيولوجية فتكا 
يف عرصن�ا. وناهيك عما يمكن أن تس�ببه الصدم�ات املبارشة عىل صحتنا، 
فقد أكد علماء النفس أن ثمة حوادث صغرية جدا ال تثري انتباهنا قد تسبب 
لنا “جروحا عاطفي�ة” يمكنها بالتدريج أن تحول حيواتنا إىل جحيم.. وإذا 
أهملت أن تس�تحيل إىل عقد نفسية سيكون طريق عالجها طويال ومضنيا 
وقد تقود إىل الجنون الحتمي أو املوت.. منها الفشل.. أو الشعور بالوحدة.. 
أو اإلحس�اس بالذنب.. منها األلم الذي يسببه الفقد أو الهجر والغدر.. الخ. 
هذه املش�اعر والكثري س�واها تحتاج إىل إسعافات أولية فال تتطور إىل عقد 
نفس�ية أو بدنية مستعصية.. )مثل عقدة الفش�ل أو االضطهاد أو النقص 
أو العدواني�ة أو الخوف من اآلخرين.. الخ(. فما هو الح�ل؟.. وكيف يمكننا 
أن نتعامل مع مشاعر طفل أخفق يف دراسته مثال؟.. أو م�ع مراهق تركته 
حبيبت�ه لتقع يف حب جار جديد؟.. االعرتاف باملش�كلة هو أول العالج.. ألن 
املش�كلة ق�د تبدأ صغرية جدا أو من�ذ طفولة مبكرة لتك�رب معنا وتتف�اقم 
وتحّول أرواحنا بالتدريج إىل ش�بابي�ك مفتوحة تستقب�ل كل ريح يمكن أن 
تعصف بدواخلن�ا فتكرسنا دون أن نعي. يقول “غاي وينتش”، وهو كاتب 
ومعالج نفيس، إنه يمكننا التعامل مع مش�كالتنا العاطفية والنفسية بأن 
نتدرب ع�ىل تنقية النفس والعقل.. و“أن ننظف أرواحنا من آالمها”.. وهذا 
لي�س تعبريا أدبيا إنما هو مصطلح علمي رصف.. ويحدثنا بأننا نس�تطيع 
بالرتكي�ز والعزيمة أن نلغي أي فكرة س�لبية تجعلنا نستس�لم لها وتؤمن 
بعدم قدرتنا عىل تخطيها.. ألن مقاومة استس�المنا لها هو العالج.. فحني 
نصّدق أننا فاشلون مثال.. لن ننجح! إن مشاعرنا وعقولنا ليست بالرضورة 
مثل أصدقائنا املخلصني.. فهي أشبه بأصدقاء مزاجيني يترصفون بحسب 
أهوائه�م: يس�اندوننا يف أحيان ويخذلوننا يف أخرى.. فأنت قد تجلد نفس�ك 
وتكي�ل لها الش�تائم حني تخط�ئ.. لكنك تعتن�ي بأصغر ج�رح يصيبك يف 
إصبعك!.. فلماذا ال نترصف بالطريقة نفسها مع جروحنا النفسية؟.. ملاذا 
ال نك�رس طوق الس�لبية قبل أن يلتف ع�ىل عقولنا فيش�لها.. أو يحيلها إىل 
ع�دو؟.. الكث�ريون منا ال يدركون حقيقة ما يمتلك�ون من طاقة ولذا فهم 
يترصفون دون قدراتهم.. ولكننا نستطيع، كلما ازدادت معرفتنا، أن نسرب 
أغوار دواخلنا لنصل إىل الحلول الناجعة.. نس�تطيع مثال أن نش�غل عقولنا 
املتعب�ة املجروح�ة بأن نهت�م بتفاصيل صغ�رية.. أن نبحث ع�ن أي جمال 
لحظي عابر يش�حذ طاقتنا اإليجابية الداخلي�ة.. أما املحبة والحنو والرفق 
بأنفس�نا ومش�اعرنا ومش�اعر من حولنا فهي الجوهر األسايس لصحتنا 
النفس�ية.. وهي التي تجعل حياتنا أكثر اس�رتخاء وعافية.. أحبب نفس�ك 

تكن أنت وتحب حياتك..

ريم قيس كّبة

الحش�د الش�عبي, مفهوم جديد عند العراقيني، بع�د انطالق فتوى 
املرجعي�ة الديني�ة يف النج�ف االرشف، عندما تعرض الع�راق إىل خطر 
إرهاب داعش التكفريي، وس�يطر هذا التنظي�م اإلرهابي عىل عدد من 
امل�دن, كاملوصل، وتكريت, واالنب�ار ودياىل, وكاد أن يصل إىل بغداد, لوال 
الفت�وى، ومن لّبى م�ن ابناء العراق وأتباع مدرس�ة أهل البيت) عليهم 
الس�الم( للنداء، وتس�ارعوا للتط�ّوع يف تلك املجاميع من الحش�د، وقد 

شاركوا يف أرشس املعارك وحققوا االنتصارات املتالحقة.
الحش�د الش�عبي, هو داعم للقوات األمنية, ملحاربة داعش, حسب 
توصي�ات املرجعي�ة العليا, صمد أبناء الحش�د يف املواجه�ة, لم يرتكوا 

ساحة املعركة, اال وهم منترصون, أو االستشهاد يف سبيل الوطن.
أينم�ا توجه الحش�د, تجد االنتصار تل�و األخر حليفه�م, ميزتهم, 
العقيدة الصالحة, وحسن املعاملة والخلق الرفيع, واإلسالم الحقيقي, 

وطاعتهم ألوامر املرجعية العليا.
يحملون ش�عار »العلم العراقي« حس�ب توجيهات املرجعية العليا, 
لك�ي ال تح�دث التفرقة يف م�ا بينهم, وحمل�وه قوآل وفع�آ, وحققوا 

االنتصارات تحت رايته.
زمر داعش التكفريي, عجزت عن مس�ك األرض, التي تعد حواضن 
له�ا ومالذها األمن, يف صالح الدي�ن وعامرية الفلوجة, وجرف الصخر, 

ويف املدن األخرى.
س�عت عصاب�ات داع�ش التكفريية, اللع�ب عىل وت�رية الطائفية, 
لتحدث االنقسام يف الشعب العراقي, و روج له بعض الساسة, أصحاب 
األجن�دة الخارجي�ة والداعم�ني لداع�ش, واملاكنة اإلعالمي�ة الطائفية 

املحلية واإلقليمية، عىل أمل تأكيد الهوية الطائفية بديال للوطنية.
وبفض�ل الحش�د الش�عبي, وتعاونهم م�ع القوات األمني�ة تحول 
العراق, من دولة تستقبل االرهاب, إىل طاردة لهم, حاول بعض الساسة 
تش�ويه سمعة الحشد الش�عبي، بالرغم من أن املتطوعني هم من أبناء 
الع�راق, وممن لبى نداء املرجعية, ويعملون بإطار قانوني, بالتنس�يق 

مع القوات األمنية, وبضوابط وقوانني يف سياق املعركة،
م�ن أوق�ف داع�ش؟ أل�م يس�أل الساس�ة الخون�ة أنفس�هم هذا 

السؤال؟!
م�ن أوقف داعش، هي فتوى املرجعية واملتطوعون من أبناء العراق 
بالتعاون مع قواتنا األمنية.وع�ىل العراقيني أن يتحدوا, بكل قومياتهم 
ومذاهبهم للتخلص من هذه العصابات اإلجرامية ، والعمل عىل كس�ب 

كل دعم عربي ودويل ضد داعش.
بعد تدهور األوضاع, يف الرمادي وسيطرة داعش عىل بعض املناطق, 
قاموا بقتل, مايقارب »500«شخص من األبرياء ,بينهم أطفال ونساء, 
استنجد العشائر واألهايل, بالحشد الشعبي, بعد انهيار القوات االمنية, 
يف املنطقة,وبطلب رس�مي م�ن »مجلس محافظة االنبار«, إىل رئاس�ة 

الوزراء, بتدخل الحشد الشعبي, لتحريرهم من عصابات داعش.
جميع أبناء الحش�د الش�عبي, أعلنوا اس�تعدادهم بمع�ارك تحرير 
األنبار، وس�تكون نهاي�ة داعش, وهم القوة الس�اندة, للقوات األمنية, 

والحشد الشعبي اثبتوا جدارتهم, يف تحرير العراق.

للمشاعر إسعافاهتا األولية

لتتضافر جهودنا ملساندة قواتنا االمنية واحلشد الشعبي وهم يقاتلون عصابات داعش االرهابية
                 تت��ض���ام������ن م��ع االب��ط��ال


