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»أيسوب«

إذا توحدنا

 صمدنا، وإذا تفرقنا 

سقطنا

الخليج وأميركا وراء الدعم.. وتركيا تشرع األبواب لإلرهاب

      المستقبل العراقي / خاص

كش�فت مص�ادر كردي�ة, أمس 
تفاهم�ات حصل�ت  االثني�ن, ع�ن 
مؤخ�راً بي�ن دوالً خليجي�ة وتركيا 
إلس�قاط نظ�ام الرئيس الس�وري 
بش�ار االس�د، الفت�ة إل�ى تنظي�م 
به�ذه  س�يقوم  الفت�ح«  »جي�ش 
المهّم�ة بعد الدعم ال�ذي قّدمه إليه 
رجب طي�ب اردوغان عب�ر الحدود 
المص�ادر  وقال�ت  س�وريا.  م�ع 
ل�«المس�تقبل العراقي«, ان »حزب 
التنمي�ة والعدال�ة، والذي يس�يطر 
عل�ى مفاص�ل تركيا، اب�رم صفقة 
إلس�قاط الحكوم�ة الس�ورية عبر 
)جيش الفتح الجدي�د( الذي يتلقى 
دعمه م�ن دول الخلي�ج والواليات 

المتح�دة االمريكي�ة«. وأوضح�ت 
المص�ادر ان »ه�ذا التوج�ه يهدف 
لدخول مرحلة جديدة  في المنطقة 
تمهد لتمدد العصابات االرهابية في 
سوريا ومن ثّم انتشارها إلى مجمل 
الدول العربّي�ة«. واردفت المصادر 
ان »جيش الفتح الجديد الذي حصد 
أم�وال م�ن الخليج وامي�ركا وكان 
ثل�ث تمويل�ه م�ن النف�ط العراقي 
وص�اح  الموص�ل  م�ن  المه�رب 
الدي�ن ان اغلب عناص�ره القيادية 
هم من الذي�ن تلقوا تدريباتهم على 
أيدي المخاب�رات التركية«.  وزادت 
المصادر ان »سقوط سوريا سيكون 
فاتحة المرحلة الجديدة وقد تساهم 
قوة حلف الخليج بقيادة السعودية 
ُشل القوة الجوية السورية لتمكين 

القوات البرية اإلرهابية من تحقيق 
أه�داف التق�دم أرضا نح�و مراكز 
النظامية«. ومن  القوات الس�ورية 
شأن إسقاط األسد، وتسليم سوريا 
إلى التنظيمات اإلرهابّية، أن يشّكل 
نقطة تح�ّول للعملي�ات التي تقوم 
بها هذه التنظيمات، إذ أنها ستمدد 
المحاذي�ة لس�وريا،  الح�دود  إل�ى 
وه�ي األردن الع�راق ولبنان، األمر 
ال�ذي س�يفتح جبهة ح�رب كبيرة 
با نهاية. وتش�هد سوريا تطورات 
س�يطر  بعدم�ا  خطي�رة  امني�ة 
تنظي�م »داعش« عل�ى بعض المدن 
االس�تراتيجية, ف�ي حي�ن تواصل 
الدول الخليجي�ة دعمها للجماعات 
المتطرفة في مسعى منها السقاط 

حكومة االسد.

سيناريو الفوضى

رسالة إىل اإلمارات: احذروا 
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السعوديـة تبحـث عن حـل »حيفـظ مـاء وجههـا« 
لـهـزيــمـتـهــا أمــام الـحـوثيـيــن

      المستقبل العراقي / خاص

حصل�ت »المس�تقبل العراق�ي«، في 
وقت متأخر أمس االثنين، على معلومات 
تفيد بانسحاب تنظيم »داعش« من مدينة 
الرمادي، مركز محافظة االنبار، بش�كل 
تام. وقالت مص�ادر محلية في الرمادي 
أن زعيم تنظيم )داعش( أصدر أوامر إلى 
عناصره باالنسحاب من الرمادي ورفع 
يده�م عن المق�ار التي س�يطروا عليها 

منتصف الشهر الماضي.

وتأتي عملية االنسحاب بالتزامن مع 
إعان رئيس الوزراء، القائد العام للقّوات 
المس�لحة، حي�در العب�ادي، بالتحش�يد 
الس�تعادة الرمادي من تنظيم »داعش« 
اإلرهابي. ووفقاً للمصادر، فإن عناصر 
التنظيم سينسحبون نحو مدينة حديثة، 
الت�ي صمدت أمام هجمات »داعش« منذ 
نح�و عام. وأكدت المص�ادر أن »عناصر 
التنظي�م س�يتم إرس�الهم إل�ى مدين�ة 
الموص�ل« التي من المقرر أن تتم عملّية 
تحريره�ا بعد تطهير محافظ�ة االنبار. 

وتحّدث منسق التحالف الدولي عن عدم 
قدرة »داع�ش« في الصم�ود بمحافظة 
االنبار وس�ط التحش�يد ال�ذي قامت به 
فصائل  الحشد الش�عبي مسنودة بابناء 
العش�ائر. وق�د حقق الحش�د الش�عبي 
تقدم�اً كبيراً ف�ي مدينة الفلوج�ة، بعد 
أن ظل�ت عصّي�ة عل�ى الق�وات األمنية 
ألكثر من ع�ام. وأمس االثنين، أرس�لت 
إيران أس�لحة ثقيلة من أجل الحرب ضد 
»داعش«، ومن المرّجح أنها ستدخل في 

عملية تحرير الموصل.

اليـوم.. استـراتيجيـة بغـداد ملحـاربـة »داعـش«
 عىل طاولة التحالف الدويل

»داعش« ينسحب بشكل كامل من »الرمادي«
بالتزامن مع تحشيد القوات األمنية ووصول السالح
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رسالة إىل اإلمارات: احذروا العراق إذا غضب
       التحليل السياسي /غانم عريبي

كان وال�د ه�ذا الش�اب -وزي�ر 
مع�روف  االم�ارات-  خارجي�ة 
م�ن  وقلي�ل  واالت�زان  باله�دوء 
الحكم�ة وليس الحكم�ة كلها، ألن 
الرجل لم يكمل دراسة ولم يتخرج 
من جامعة اوربية مهمة ولم يعرف 
عن�ه منادم�ة كت�اب او معاش�رة 

مفكرين واهل رأي.
مع ذلك، وبم�ؤازرة جهد دولي 
توحي�د  ت�م  امريك�ي،  بريطان�ي 
المعروف�ة  العربي�ة  االم�ارات 
لتتح�ول دبي وابوظبي والش�ارقة 
بش�كل  وامريك�ي  دول�ي  بق�رار 
خ�اص ال�ى مرك�ز مه�م للتجارة 
الدولي�ة كما  الدولي�ة والسياس�ة 
تحولت فن�ادق االم�ارات الى مقر 
دائم لحس�ناوات موسكو وسيبريا 
على مراى ومسمع المشايخ »الله 

يسلمهم«.
ول�وال حكمة الق�رار االمريكي 
مرك�زاً  االم�ارات  تك�ون  ان  ف�ي 
مهماً للسياس�ة والمال واالقتصاد 
وجزي�رة وادع�ة لم�ا ت�م له�ؤالء 
المش�ايخ ربع الذي كانوا يحلمون 
ب�ه بداي�ة الس�بعينات م�ن القرن 
الماض�ي ول�و بقي�ت »المس�ألة« 
بايديه�م لبقي معظ�م االماراتيين  
بياع�ي تم�ر ولب�ن ف�ي االس�واق 
القديم�ة او ف�ي احس�ن االح�وال 
صيادي س�مك على ضفاف الخليج 

الفارسي!.
اذن.. هذا الش�اب الذي لم يتعلم 
خب�رة ان يك�ون وزي�ر خارجي�ة 
عربي حقيقي كم�ا تعلم نظراء له 

ف�ي القاه�رة والخرطوم 
وتونس والمغرب وبعض 
دول الخليج لم يتعلم ايضاً 
الحدي�ث  او  التلف�ظ  ادب 
عن الش�ؤون العربية واذا 
تحدث اومأ الى »العنطزة« 
من�ه  االكب�ر  ال�كالم  اي 
وراح يدبج العبارات قليلة 
االدب بحق س�يده العراق 
مثلما فعل يوم تحدث عن 
الح�رب وداعش والوحدة 
الوطنية والحشد الشعبي 
وراح  والس�نة  والش�يعة 
يطن�ب وكان�ه م�ن اه�ل 
الدار فيما الواقع يؤكد ان 
هذا »النزق« اليفقه شيئا 
العراقي�ة  االح�وال  ع�ن 
السياس�ية  وتفصيالته�ا 
والعس�كرية،  واالمني�ة 
ع�ن  ش�يئاً  يع�رف  وال 

العملي�ة الوطنية من�ذ ان بدات في 
9 نيس�ان 2003 ال�ى الي�وم، بل ال 
يعرف شيئاً عن المس�الة العراقية 
وكل م�ا يحكي�ه ويقول�ه يس�تند 
الى وش�ايات سياس�يين عراقيين 
بدواف�ع طائفي�ة واضح�ة واال ما 
لق�رار  »الموضوع�ي«  التفس�ير 
االم�ارات الهندي�ة المتحدة ترحيل 
اقاماته�م  والغ�اء  العراقيي�ن  كل 

وعدم تجديد اقامات البقية الباقية 
منهم واستقبال السيخ والهندوس 

ياعروبة؟!.
عل�ى كل ح�ال الب�د ان يس�مع 
الن�زق كاخي�ه  من�ا ه�ذا الش�اب 
الن�زق الذي فاح�ت رائحة جرائمه 
بح�ق المقيمي�ن من االفغ�ان يوم 
ض�رب رج�ال افغاني�ا ح�د الموت 
ف�ي الصح�راء على قضي�ة تافهة 
وانعك�س ذلك في وس�ائل االعالم 

الغربية واصبحت سمعة المشايخ 
وتجرب�ة االمارات ف�ي الحضيض 
لوال لطف االمريكيين بهم وبالبقية 
الباقية من يشماغاتهم المهترئة!.

ان يس�معه وزي�ر  ينبغ�ي  م�ا 
الخارجية منا هو التالي:

الع�راق ليس لقمة س�ائغة واذا 
كان البل�د جريحا بس�بب االوضاع 
الت�ي  التحري�ر  وح�رب  االمني�ة 
نخوضها ضد داعش بس�ببكم انتم 

الممولون الحقيقيون لهذا التنظيم 
االرهاب�ي ايه�ا االرهابي�ون ف�ان 
ل�دى العراقيي�ن اإلرادة والعزيم�ة 
واالصرار على القيام بعاصفة من 
الح�زم الوطني تطي�ح بكوفياتكم 
واقس�م على ذلك وص�اروخ واحد 
ينطلق م�ن جهة البح�ر على خفر 
السواحل االماراتيين كفيل بارعاب 
مش�ايخ الروليت الذي�ن يتوزعون 

كل ليلة على غواني كزبالنكا!.

انت�م مخترق�ون امنيا 
قت�ل  حادث�ة  وتذك�روا 
الحمس�اوي  القي�ادي 
الدحداح في قلب االمارات 
المتحدة »هواية«  الهندية 
غيرك�م  ان  واعلم�وا 
بالتدخ�ل  الح�ق  يمتل�ك 
والعم�ل  ش�ؤونكم  ف�ي 
المصال�ح  بمقتض�ى 
الوطنية العراقية بتكثيف 
ق�وة ال�ردع الوطني بكل 
الوس�ائل، اذا م�ا اس�تمر 
ع�ن  الس�اذج  كالمك�م 
العراق واوضاعه الوطنية 
ان  واعلم�وا..  الداخلي�ة 
من يرى في نفس�ه الكبر 
والترف�ع عن االخرين الن 
لدي�ه الم�ال واالس�تقرار 
النس�بي ويبت�ز االخري�ن 
االمن  »المؤقت« من  بهذا 

واالستقرار فهو يحفر قبره بيديه 
وسيبش�ره الداعش�يون باقت�راب 
تفجير اوضاعه رغم تنسيقه الدائم 

معهم!.
التتحرش�وا بالعراقيي�ن وه�م 
في حالة ح�رب ونهضة ثورية في 
مواجهة داع�ش النهم مجروحون 
ومنكوب�ون والمنك�وب اذا غضب 
فان براكين االرض ستتحرك تحت 

اقدام�ه وم�ن امام�ه وم�ن خلفه 
والعراقيون اذا غضبوا فان التاريخ 
والواقع ولحظة المواجهة هي من 

تشهد لهم.
قادرون على تحريك كل الملفات 
والفضائ�ح والموبق�ات االس�رية 
واالمنية والسياسية لكن مايميزنا 
ع�ن غيرنا انن�ا ليس لدين�ا »حملة 
اعالمي�ة« ض�د االم�ارات العربية 
الهندي�ة والضد غيرها م�ن الدول 
العربي�ة حت�ى تل�ك الت�ي تناصبنا 
والح�رب  والع�داء  الخصوم�ة 
والسياس�ية  واالمني�ة  االعالمي�ة 
الس�اخنة اذ نحن بل�د ديموقراطي 
ممت�ازة  عالق�ات  اقام�ة  ونري�د 
وممي�زة م�ع كافة ال�دول العربية 
فلم�اذا ه�ذا التحرش وفت�ح النار 
عل�ى ملفاتن�ا الداخلي�ة ف�ي وقت 
نخوض فيه حربا ضروسا الهوادة 
فيها مع داعش وتستهلك منا يوميا 
ماليي�ن الدوالرات وارواح ش�بابنا 

واهلنا؟.
عل�ى الحكوم�ة ف�ي االم�ارات 
الهندي�ة ان تس�كت ه�ذا الش�اب 
ال�ذي ل�م يتعل�م اص�ول ولياق�ات 
يحت�رم  ول�م  السياس�ي  ال�كالم 
نفس�ه وان يعرف حجم�ه وحجم 
ال�دوالر  عل�ى  القائم�ة  امارات�ه 
والربح الس�ريع وغواني كزبالنكا 
وبائعات الهوى والش�يء من عدة 
الق�وة وعتاده�ا!. علي�ه ان يعرف 
بان العراق بل�د جريح والجريح اذا 
غضب اليع�رف اال المواجهة لكننا 
نمتلك في الوقت نفس�ه الحصافة 
والكياسة وباالمكان تسوية االمر 

بالتي هي احسن!.

مع اقرتاب ساعة الصفر.. ايران تزود العراق بـ »6« مدافع عمالقة بمدى 201كم
     بغداد / المستقبل العراقي

افاد مس�ؤول أمن�ي رفيع، أمس 
االثنين، بأنه يجري وضع اللمس�ات 

األخيرة لخطة استرداد الرمادي.
وقال المصدر األمني إن »اللمسات 
االخيرة لخطة اس�تعادة الرمادي قد 
ت�م وضعه�ا، وهي خطة س�تفاجئ 
الجمي�ع وستش�ترك فيه�ا مختل�ف 
القطعات األمنية من جيش وشرطة 
وحش�د ش�عبي م�ن أبن�اء محافظة 

األنبار وباقي المحافظات العراقية.
العس�كرية  العملي�ة  وس�تنطلق 

خالل األيام القليلة المقبلة«. 
أن  األمن�ي  المس�ؤول  وأض�اف 

الع�راق »واثق م�ن نجاحه�ا بعد أن 
ضي�ق الخناق على داع�ش وذلك من 
خالل بسط س�يطرة القوات األمنية 
المحيط�ة  المناط�ق  جمي�ع  عل�ى 

بالرمادي«.
 وبين المصدر أن 6 مدافع عمالقة 
إيرانية الصنع تعرف بزلزال 2 وصلت 
عن طريق مدينة النخيب القريبة من 
محافظة كربالء إل�ى جبهات القتال 

القريبة من الرمادي«.
ال�ذي  »الص�اروخ  أن  وأض�اف   
س�يطلقه زل�زال 2 يبل�غ طول�ه 29 
مت�را وم�داه 210 ك�م وزنت�ه 3,5 
طنا، ف�ي حين يزن الرأس الحربي له 
600 كغ�م«. وأكد المصدر أن »3000 

آالف مقات�ل من أبناء األنبار قد أتموا 
تدريباتهم في معس�كر ف�ي منطقة 
الهضبة القريبة م�ن قاعدة الحبانية 
الجوي�ة اس�تعدادا لمعرك�ة تحري�ر 

الرمادي«.
 م�ن جان�ب آخر، أك�د مصدر في 
قي�ادة عملي�ات األنب�ار أن طائ�رات 
التحالف الدولي قصفت فجر االثنين 
داع�ش  تنظي�م  لمس�لحي  مواق�ع 
ف�ي مدينة القائ�م على الح�دود مع 
س�وريا موقع�ة العدي�د منه�م بي�ن 
قتيل وجريح.  وأكد مصدر في قيادة 
عمليات صالح الدين أن »االشتباكات 
بين القوات األمنية والحشد الشعبي 
م�ن جه�ة وتنظيم داع�ش من جهة 

أخرى مس�تمرة داخل مصفاة بيجي 
النفطي�ة«. وأف�اد مص�در أمن�ي في 
قي�ادة عملي�ات األنبار ب�أن هجوما 
بس�يارات مفخخة مصفحة يقودها 
انتحاريون اس�تهدفت صباح االثنين 
ثكنات عس�كرية في منطقة حوض 
الثرثار الذي يربط بين مدن س�امراء 
ف�ي محافظة صالح الدي�ن والكرمة 

والفلوجة في محافظة االنبار. 
 وأض�اف المص�در أن »الثكن�ات 
العسكرية المستهدفة تابعة لحماية 
مفرق س�امراء وأفواج حماية ناظم 
الثرثار الذي استعاد الجيش سيطرته 
عليه من تنظي�م داعش قبل نحو أقل 

من شهر«.

القضاء يفرج عن 999 متهاًم باإلرهاب لـم تثبت إدانتهم 

األمم املتحدة: مقتل 1031 عراقيًا وإصابة 1648 آخرين 
خالل الشهر املايض

منسق التحالف الدويل يرجح إستعادة الرمادي قريبًا

       بغداد / المستقبل العراقي

أفرج�ت محكم�ة التحقي�ق المركزي�ة 
المتخصص�ة بش�ؤون اإلره�اب والجريمة 
المنظمة ع�ن 999 متهماً ل�م تثبت إدانتهم 
باإلره�اب خ�الل الش�هر الماض�ي، فيم�ا 
حس�مت 3181 خ�الل الم�دة ذاته�ا. وقال 
رئيس المحكمة القاضي ماجد األعرجي إن 
محكمته »حس�مت 3181 خالل ش�هر أيار 

الماضي«، فيما أكد أن »العمل جار بالسرعة 
الممكنة إلنجاز المتبقي«. وأضاف األعرجي 
أن »المحكم�ة أفرج�ت ع�ن 999 متهماً لم 
تثب�ت إدانته�م باإلره�اب خ�الل نيس�ان«، 
الفتاً إلى أنه »تم�ت إحالة 2703 قضايا إلى 
محكم�ة الجناي�ات ومحاك�م أخ�رى خالل 
هذه المدة«. وتابع رئيس محكمة التحقيق 
المركزية أن »مجموع المتهمين المحسومة 

قضاياهم في دور التحقيق بلغ 3702«.

       بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت بعثة األمم المتح�دة في العراق، 
ام�س االثني�ن، ع�ن مقت�ل 1031 عراقي�اً 
وإصاب�ة 1648 آخري�ن في حصيل�ة اعمال 
العنف و«الصراع المس�لح« خالل شهر آيار 

في العراق.
عل�ى  نش�ر  بي�ان  ف�ي  البعث�ة  وق�ال 
موقعها،إن »1031 عراقيا قتل، فيما اصيب 

1648 آخري�ن ف�ي حصيل�ة اعم�ال العنف 
والص�راع المس�لح خ�الل ش�هر آي�ار ف�ي 
العراق«، مبيناً أن »بغداد اكثر المدن تضررا 
حي�ث قتل فيها 343 ش�خصا وج�رح 701 
آخري�ن«. وأضاف البي�ان أن »655 مدنيا قد 
قتل في االنبار بينهم 59 من رجال الشرطة 
واصي�ب 313 مدني�ا بجروح بم�ا فيهم 86 
من الش�رطة«، مش�يراً إل�ى أن »التطورات 
األخيرة في األنبار ادت الى تش�رد 237786 

فردا فيما قت�ل التنظيم االرهابي الكثير من 
المدنيي�ن نتيج�ة االعم�ال الوحش�ية التي 

يرتكبها هناك«.
ويشهد العراق وضعاً أمنياً استثنائياً، إذ 
تتواصل العمليات العسكرية لطرد »داعش« 
م�ن المناطق التي ينتش�ر فيه�ا، كما ينفذ 
التحال�ف الدول�ي ضربات جوية تس�تهدف 
مواقع التنظيم في تلك المناطق توقع قتلى 

وجرحى في صفوفه.

     بغداد / المستقبل العراقي

أك�د منس�ق التحال�ف الدول�ي لمحاربة 
تنظي�م »داع�ش« الجنرال ج�ون آلن، أمس 
االثنين، أن اس�تراتيجية الوالي�ات المتحدة 
ض�د تنظيم »داعش« لم تفش�ل، فيما رجح 
أن تس�تعيد القوات العراقية مدينةالرمادي 
إن  تصريح�ات  ف�ي  آل�ن  وق�ال  قريب�اً. 
»إستراتيجية الواليات المتحدة في التصدي 
لتنظي�م الدول�ة لم تفش�ل عل�ى الرغم من 
س�يطرة التنظيم على مس�احات شاس�عة 
في كل م�ن س�وريا والع�راق«، مرجحاً أن 

»تس�تعيد الق�وات العراقية الس�يطرة على 
الرمادي ف�ي وقت قريب«. وأض�اف الن أن 
»هن�اك عناصر من الق�وات العراقية تتقدم 
حاليا باتجاه الرمادي«، رافضا »تش�بيه ما 
حدث ف�ي الرمادي بما ح�دث في الموصل، 
الت�ي س�قطت دون مقاوم�ة تذك�ر قب�ل 
ع�ام تقريبا«.وتاب�ع أن »الق�وات العراقية 
صمدت ف�ي الدفاع ع�ن األنبار 18 ش�هرا، 
لكن نقص اإلم�دادات أجبرها على التراجع 
واإلنس�حاب م�ن المدينة، بعي�د موجة من 
الهجم�ات االنتحارية تس�ببت في س�قوط 
أعداد كبيرة من القتلى«. يش�ار الى أن وزير 

الدفاع األميركي أشتون كارتر اكد أن بالده 
ال تعتزم إعادة احتالل العراق أو نش�ر قوات 
بري�ة كبيرة فيه في إطار الحرب ضد تنظيم 
»داع�ش«، معتبرا أن إلحاق هزيمة ش�املة 
بالتنظي�م أمر من�وط بالق�وات الحكومية 

العراقية وحدها.
مؤخ�راً،  األنب�ار،  محافظ�ة  وش�هدت 
تمثل�ت بس�يطرة  أمني�ة الفت�ة  تط�ورات 
»داع�ش« على مناطق مهمة ف�ي الرمادي، 
قب�ل وص�ول تعزي�زات أمني�ة للمحافظ�ة 
مس�نودة بالحش�د الش�عبي من أج�ل طرد 

التنظيم.

     بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت منظم�ة اليونس�يف، 
االثنين، أن العراق بحاجة ل�500 
ملي�ون دوالر لتلبي�ة احتياجات 
اإلغاث�ة، وفيم�ا وصفت الوضع 
م�ن  قري�ب  بأن�ه  الع�راق  ف�ي 
جمي�ع  أن  أك�دت  »الكارث�ة«، 
المنظمات اإلنسانية العاملة في 
العراق ستطلق، الخميس المقبل، 
نداء في بروكسل لجمع تبرعات 
لس�د االحتياجات اإلغاثية خالل 

األشهر الستة المقبلة.
وق�ال ممث�ل اليونس�يف في 
إن  هيفين�ك،  فيلي�ب  الع�راق، 
»الوض�ع اإلنس�اني ف�ي العراق 
قريب من الكارثة«، مشددا بالقول 
»إنن�ا بأمس الحاجة إل�ى موارد 
إضافي�ة ك�ي نواص�ل التدخل«.

وبحس�ب المنظمة التابعة لألمم 
المتح�دة، ف�إن »ثماني�ة ماليين 
عراق�ي يحتاجون إلى مس�اعدة 
إنسانية عاجلة بينهم، خصوصا 
حوال�ى ثالث�ة ماليين ف�روا من 
حزي�ران  مطل�ع  من�ذ  دياره�م 
2014 حي�ن ش�ن تنظي�م الدولة 
النطاق  المتطرف هجوما واسع 
تمكن في أعقابه من االس�تيالء 
على مناطق شاس�عة في كل من 

العراق وسوريا«.
أن  إل�ى  اليونس�يف  ولفت�ت 
»المعارك تعي�ق وصول الطواقم 
اإلنسانية، وهناك نقص التمويل 
التدخ�الت  بع�ض  بق�اء  يه�دد 
اإلنس�انية«، مؤك�دة أن »جميع 
المنظمات اإلنسانية العاملة في 
العراق ستطلق، الخميس المقبل، 
ن�داء ف�ي العاصم�ة البلجيكي�ة 
تبرع�ات  لجم�ع  بروكس�ل 
بقيم�ة 500 مليون دوالر، لس�د 
خ�الل  اإلغاثي�ة،  االحتياج�ات 

األشهر الستة المقبلة«.

اليونسيف: العراق قريب 
من الكارثة ونحتاج 500 مليون 

دوالر لإلغاثة
      بغداد / المستقبل العراقي

 ق�ال رئيس مجل�س الش�ورى االيراني علي 
الريجان�ي أم�س االثني�ن ان ب�الده دعمت على 
ال�دوام دول المنطق����ة ف�ي مس�ار محارب�ة 
االرهاب، مؤك�داً ان ايران اليوم تحارب اإلرهاب 

في سوريا والعراق.
الصحف�ي  المؤتم�ر  ف�ي  الريجان�ي  وق�ال 
المش�ترك م�ع رئيس مجلس الش�عب الس�وري 
جهاد اللحام في طهران، إن ایران تعتبر محاربة 
االرهاب فی العراق او س�وریا مفیدة لمس�تقبل 

المنطقة واالنسانیة.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الداخلي�ة، أم�س االثني�ن، ع�ن 
انخف�اض عملي�ات الخطف ف�ي محافظ�ة ديالى 
ش�رطة  أن  ال�ى  أش�ارت  فيم�ا   ،90% بنس�بة 
المحافظة فككت ثالثة من اخطر شبكات الخطف 
خالل االس�ابيع الماضي�ة. وقال المتحدث باس�م 
ال�وزارة العميد س�عد مع�ن إن »عملي�ات الخطف 
في ديالى انخفضت بنس�بة %90 خالل االس�ابيع 

الماضية بس�بب سلس�لة اجراءات وقائية مشددة 
فرضتها تشكيالت شرطة ديالى من خالل المتابعة 
الميدانية وتنفيذ عمليات نوعية اسهمت في تحرير 
مختطفين واعتقال العديد من الخاطفين«. وأضاف 
معن أن »شرطة ديالى نجحت في تفكيك واعتقال 
ثالث�ة من اخطر ش�بكات الخطف خالل االس�ابيع 
الماضي�ة بمجه�ود اس�تخباري ممي�ز«، مبيناً أن 
»تع�اون االهالي اثمر عن نتائج طيبة وس�اعد في 

اعتقال العديد من الخاطفين«.

الرجياين: ايران اليوم حتارب اإلرهاب 
بالعراق وسوريا 

الداخلية تفكك »أخطر« شبكات اخلطف يف دياىل 

     بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت قيادة ش�رطة محافظ�ة النجف، أمس 
االثني�ن، ع�ن اعتق�ال أربعة من عناص�ر تنظيم 
)داع�ش( خ�الل عملي�ة امني�ة نفذته�ا قواتها، 
جن�وب المحافظ�ة،) 160 ك�م جن�وب بغ�داد(، 
فيما اك�دت أن المعتقلين دخلوا إل�ى المحافظة 

كنازحين من محافظة االنبار.
وقال الناطق الرس�مي باس�م قيادة ش�رطة 
محافظ�ة النج�ف، الرائ�د مقداد الموس�وي، إن 
االس�تخبارات ومكافح�ة  مديري�ة  »ق�وة م�ن 
اإلرهاب وبالتعاون مع المديرية العامة لشرطة 
المحافظة تمكنت م�ن اعتقال أربعة من عناصر 

)داعش( بعملية أمنية جنوب المحافظة«، مبينا 
أن »المعتقلي�ن دخلوا إل�ى المحافظة كنازحين 
م�ن محافظ�ة االنبار«.وأض�اف الموس�وي، إن 
»عملية االعتقال تمت وفق معلومات استخبارية 
ف�ي  األمني�ة  »األجه�زة  أن  مؤك�دا  دقيق�ة«، 
المحافظة تتابع وبدق�ة المجرمين واإلرهابيين 
وتعمل عل�ى اعتقالهم وتقديمهم إل�ى العدالة«.

وكان محاف�ظ النج�ف عدن�ان الزرفي ق�د قلل، 
ف�ي ال�26 من أي�ار 2015، من مخ�اوف تعرض 
المحافظة ألية تهديدات م�ن جهتها الغربية في 
قاط�ع العملي�ات الممت�د مع ح�دود محافظتي 
كرب�الء واالنبار ، مؤكدا ق�درة القوات على صد 

أية اعتداءات خارجية على حدودها اإلدارية .

النجف تعتقل أربعة من »داعش« 
دخلوا كنازحني من االنبار

لــدى العــراقــيــيــن اإلرادة عــلى القـيــام بـــعــاصـفـــة تطيـــح بكــوفيـــات الخليــج
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          بغداد / المستقبل العراقي

وج�ه مص�رف الرش�يد بمنح س�لفة ثالث�ة ماليي�ن دينار 
للمتقاعدين من حاملي بطاقة }كي كارد{ الصادرة من مصرف 

الرشيد.
وق�ال المدير الع�ام للمصرف محمد عبد الوه�اب في بيان 
تلقت »المس�تقبل العراقي« نس�خة منه، »اننا وجهنا فروعنا 
ف�ي المحافظات كافة بتروي�ج معامالت الراغبين بالتس�ليف 
من المتقاعدين، وسيكون المنح حسب الراتب الشهري وكحد 
اعل�ى ثالث�ة ماليين دين�ار عراقي بكفيل ضام�ن موظف على 

المالك الدائم«.
وكان مصرف الرشيد قد وجه فروعه بصرف خمسة ماليين 

للموظفين الراغبين بالزواج كسلفة لمرة واحدة فقط.

إطـــالق سـلـفـة الـ  »3 « مـاليـيـن ديـنـار لـلـمـتـقـاعـديـن

     المستقبل العراقي / نهاد فالح

االمني�ة  الق�وات  وص�ول  بع�د 
والحشد الشعبي الى مشارف ناحية 
الصيني�ة احد اب�رز معاقل »داعش« 
في مناطق شمال صالح الدين, تلوح 
اللجن�ة االمني�ة بق�رب االعالن عن 
تحري�ر بيجي من تواج�د العصابات 
االرهابي�ة وانه�اء مسلس�ل معارك 

»الكر والفر«.
وبع�د ه�ذه التط�ورات, حددت 
لجنة االم�ن والدفاع النيابية مالمح 
»داع�ش«,  المقبل�ة م�ع  المعرك�ة 
مؤك�دة بانها س�تكون عل�ى حدود 

الموصل.
ام�س  الدف�اع،  وزارة  واعلن�ت 
االثني�ن، ع�ن تدمي�ر مق�رات هامة 
لعصابات داعش االرهابية في بيجي 
التابعة لمحافظة صالح الدين. وقال 
اع�الم ال�وزارة ان« طي�ران الجيش 
العراق�ي تمكن م�ن تدمي�ر مقرات 
هامة لعصابات داعش االرهابية ما 
اسفر عن مقتل 35 ارهابيا في بيجي 

التابعة لمحافظة صالح الدين«.
وكان جه�از مكافح�ة االرهاب 
اعل�ن ف�ي وقت س�ابق ع�ن فرض 
س�يطرته عل�ى االنف�اق الرئيس�ية 

لسكك حديد بيجي شمال تكريت.
بدوره�ا, اك�دت اللجن�ة االمنية  
ف�ي مجلس محافظة ص�الح الدين، 
ان الساعات المقبلة ستشهد بشرى 
تطهي�ر قض�اء بيج�ي بالكامل من 

عصابات داعش االرهابية.
خال�د  اللجن�ة  رئي�س  وق�ال 
الخزرجي ان »القوات االمنية وابطال 
الش�عبي، وصلوا لمشارف  الحش�د 

ناحي�ة الصيني�ة في قض�اء بيجي ، 
، ستش�هد  المقبل�ة  الس�اعات  وان 
زف بش�رى التطهير واالنتصار على 

الدواعش«.
ومش�اركة  »اس�ناد  ان  وبي�ن 
ابطال الحش�د الش�عبي في المعارك 
له االث�ر الكبير والفع�ال في عملية 
الت�ي تحققه�ا قواتنا  االنتص�ارات 
االمنية، ف�ي طرد عصاب�ات داعش 
االرهابية من ارض محافظة صالح 
االمني�ة  الق�وات  الدي�ن«. وكب�دت 
والحش�د الش�عبي, عصابات داعش 
االرهابي�ة خس�ائر بش�رية ومادية 
كبي�رة خ�الل العمليات العس�كرية 

التي نفذتها لتطهير مصفى بيجي.
وعل�ى الصعي�د ذات�ه, ق�ال قائد 
ق�وات الش�رطة االتحادي�ة، الفريق 
رائد ش�اكر ج�ودت، إن »40 مقاتالً 
من ق�وات النخب�ة االتحادية، نفذوا 
عملية نوعية استهدفت أربع ثكنات 
للع�دو ف�ي قاط�ع حق�ول عجي�ل 
النفطية، ش�رق تكريت، استخدمت 
فيها صواريخ ار بي جي 7 المضادة 
والرمان�ات  وال�دروع،  لألش�خاص 
اليدوي�ة الهجومي�ة والدفاعية، مما 
اس�فر ع�ن مقت�ل س�تة إرهابيي�ن 
واالس�تيالء على الثكن�ات بما فيها 
من معدات وعت�اد خلفها العدو بعد 

فرار عناصره منها«.
»كتيب�ة  أن  ج�ودت،  وأض�اف 
)كورني�ت(  الحراري�ة  الصواري�خ 
دم�رت عجل�ة كبيرة مفخخ�ة نوع 
تريل�ة، قب�ل وصوله�ا خ�ط الصد، 
للقوات األمني�ة المرابطة في قاطع 

المسؤولية، شرقي صالح الدين«.
رئي�س  كش�ف  الغض�ون,  ف�ي 

لجن�ة األمن والدف�اع النيابية حاكم 
الزامل�ي، عن توجه معارك ش�مالي 
ص�الح الدي�ن إل�ى تحري�ر مصفى 

بيج�ي بالكامل ومن بع�ده التحرك 
نحو الشرقاط والحويجة، فيما بين 
أن مح�ور المع�ارك باتج�اه ناظ�م 

التقس�يم س�يتم االنتهاء منه خالل 
يومين. وقال الزامل�ي ، إن »القوات 
قط�ع  عل�ى  االن  تعم�ل  األمني�ة 

اإلم�دادات ع�ن تنظي�م داع�ش في 
معارك جنوب غرب سامراء وجميع 
المح�اور األخ�رى تمهي�دا لدخ�ول 

الرمادي«.
»الق�وات  أن  الزامل�ي  وأض�اف 
األمنية والحش�د الشعبي في شمال 
ص�الح الدي�ن تتج�ه ص�وب تحرير 
مصفى بيجي بش�كل كام�ل بعد أن 
تمكن�ت من تحري�ر قري�ة الحجاج 
وعدد م�ن األحياء والقرى المحيطة 
أن  إل�ى  أش�ار  فيم�ا  بالمصف�ى«، 
»الوجه�ة األخ�رى للق�وات األمنية 
بعد تحرير المصف�ى نحو الحويجة 
»مح�ور  أن  وبي�ن  والش�رقاط«. 
المع�ارك ف�ي األنبار باتج�اه ناظم 
التقس�يم س�يتم االنتهاء منه خالل 
يومين ليتم التحضير بعدها لتحرير 
الزامل�ي  وكان  الرم�ادي«.  مدين�ة 
اعل�ن، ف�ي )28 أي�ار 2015(، ع�ن 
تحرير جزيرة س�امراء وخط الالين 
وس�يد غريب والرميالت والوصول 
إل�ى ناظم الثرث�ار، مبينا أن لواء 17 
من الجيش العراقي وس�رايا السالم 
تمكن�وا م�ن قت�ل 63 م�ن عناص�ر 
التنظي�م وإلقاء القب�ض على اربعة 
منه�م متنكرين بزي النس�اء. وقبل 
يومي�ن, أعلن�ت وزارة الدف�اع، عن 
حص�ول ه�روب جماع�ي لعناص�ر 
تنظي�م »داع�ش« من مرك�ز قضاء 
بيج�ي ش�مال تكري�ت بع�د وصول 
الق�وات األمنية والحش�د الش�عبي، 
فيم�ا أك�دت تدمي�ر عجل�ة للتنظيم 
غ�رب بيج�ي، فيم�ا اك�دت تحري�ر 
والكس�ارات  الس�ميالت  مناط�ق 
والبوش�لش  وال������قرصابي�ة 
واالمان�ة وأم الطالي�ب وألبو صايل 
والتل الفرنسي جنوب غرب سامراء، 
مبين�ة أن القوات األمنية وصلت الى 

شمال النباعي.

»داعش« يتكبد خسائر كبيرة في صالح الدين

انتصارات بيجي تقرب احلشد من حدود املوصل

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

الش�ؤون  وزراء  يجتم������ع 
الخارجي�ة لل�دول المنضوي�ة في 
التحال�ف التحالف الدولي لمحاربة 
»داعش«, اليوم الثالثاء, في باريس 
لمناقشة آخر تطورات المعركة مع 
اإلرهاب في العراق بحضور رئيس 

الوزراء حيدر العبادي.
وس�يقدم العب�ادي خ�الل ال�ى 
ح�ول  بغ�داد  رؤي�ة  االجتم�اع 
تنظي�م  مواجه�ة  اس�تراتيجية 
المعرك�ة  ومتطلب�ات  »داع�ش«، 

م�ن  الموص�ل  لتحري�ر  المقبل�ة 
س�يطرة التنظي�م واالس�راع ف�ي 

تقديم االسلحة للعراق.
وبحس�ب مص�ادر مطلعة, فان 
»العبادي س�يدعو خ�الل االجتماع 
ال�ى توس�يع المس�اعدات الدولية 
االنس�انية ال�ى النازحي�ن ، الذي�ن 
يقترب عددهم م�ن الثالثة ماليين 
نس�مة. واردفت المص�ادر بالقول 
ان »العبادي سيش�دد ف�ي كلمة له 
على ضرورة  دعم العراق تس�ليحاً 
عس�كرية  واستش�ارات  وتدريًب�ا 
بش�كل جدي وعاج�ل، اضافة الى 

التعاون االس�تخباري لوقف تدفق 
المقاتلي�ن االجان�ب ال�ى الع�راق 

للقتال الى جانب )داعش(«.
من جانبه, قال المتحدث باس�م 
الخارجية الفرنس�ية رومان ندال، 
ف�إن المش�اركين ف�ي االجتم�اع 
الذي سيترأس�ه العب�ادي مع وزير 
الخارجية الفرنسي لوران فابيوس 
ونظي�ره االميرك�ي ج�ون كيري، 
لكن هذا االخير اصيب بكسر عظم 
الفخ�ذ بع�د ان س�قط ع�ن دراجة 
هوائي�ة عند الح�دود الفرنس�ية-

السويسرية، ونقل الى المستشفى 

في جني�ف، ولذلك لن يش�ارك في 
اللقاء وعاد الى الواليات المتحدة.

»تط�ورات  أن  ن�دال  واوض�ح 
الوض�ع االمن�ي ف�ي الع�راق على 
ضوء عمليات الحرب ضد )داعش( 
ستكون محور مباحثات االجتماع 
ال�وزاري المصغ�ر الثان�ي لوزراء 
الش�ؤون الخارجي�ة للتحالف ضد 
التنظيم، بحضور 24 مش�ارًكا بين 
دول ومنظمات دولية بهدف تعزيز 

جهود القضاء عليه«.
االجتم�اع  أن  ال�ى  واش�ار 
سيتطرق ايضا الى االزمة السورية 

نظراً لتطورات الوضع على الصعيد 
االمني هناك.

وأوضح أن االجتماع الذي يأتي 
في إطار اللقاءات المنتظمة ألعضاء 
التحالف يهدف بش�كل رئيسي إلى 
»تب�ادل وجهات النظ�ر بخصوص 
اس�تراتيجية التحال�ف، ف�ي وقت 
يعتبر في�ه الوضع الميداني هًش�ا 
جًدا وإعادة تأكيد عزمنا المش�ترك 
على دح�ر اإلرهابيي�ن المتطرفين 

التابعين لتنظيم داعش«.
ويتزام�ن اجتم�اع باري�س مع 
اط�الق االتح�اد االوروب�ي خط�ة 

ش�املة النق�اذ حياة حوالي س�تة 
ماليي�ن عراقي معرضي�ن للخطر 
نتيجة اوضاع الحرب ضد عصابات 
»داع�ش«. وقال�ت االم�م المتحدة 
س�يطلق  الدول�ي  المجتم�ع  إن 
ه�ذه الخطة الُمحدثة لالس�تجابة 
اإلنس�انية في الع�راق لعام 2015 
وهي تستهدف 5.8 ماليين شخص 
م�ن العراقيي�ن المعرضين للخطر 
وذلك بتوفير الدعم األساسي المنقذ 
للحي�اة على مدى األش�هر الس�تة 
المقبلة. وكانت العاصمة الفرنسية 
باريس قد استضافت في الخامس 

عش�ر من ايل�ول الماض�ي مؤتمر 
باريس الخاص بالسالم واالمن في 
الع�راق الذي اكد المش�اركون فيه 
تمس�كهم ب�وحدة العراق وسالمة 
اراضيه وس�يادته و دعم الحكومة 
العراقية الجديدة برئاس�ة العبادي 
بالوس�ائل الضروري�ة ف�ي حربها 
ض�د تنظي�م »داع�ش«، بضمنه�ا 
المس�اعدات العس�كرية المالئم�ة 
الت�ي تفي باالحتياج�ات التي تعبر 
عنها الس�لطات العراقية ش�ريطة 
القانون الدولي وس�المة  احت�رام 

المدنيين.

اليوم.. اسرتاتيجية بغداد ملحاربة »داعش« عىل طاولة التحالف الدويل
التسليح ودعم النازحين يحضران في اجتماع باريس
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الث�الث  العراقي�ة  الرئاس�ات  دع�ت 
التحال�ف الدول�ي إل�ى توس�يع ضرباته 
لتنظيم »داعش« وتزويد العراق باالسلحة 
المتط�ورة الكفيل�ة بدح�ره، مؤكدة أن 
العاصم�ة بغ�داد مؤمن�ة ض�د اإلره�اب 
مش�ددة على ضرورة وضع خطط كفيلة 
بتسليح مقاتلي المناطق المحتلة وتوفير 

مستلزمات إنتصارهم على اإلرهاب.
الرئاس�ات  وخ�الل اجتماع لرؤس�اء 
العراقية الثالث للجمهورية فؤاد معصوم 
والحكومة حيدر العبادي ومجلس النواب 
س�ليم الجب�وري، أم�س االثني�ن، ج�رى 
بحث شامل لمجمل التطورات السياسية 
واألمني�ة ف�ي الع�راق ونتائ�ج الجه�ود 
المبذول�ة م�ن اج�ل تحقي�ق المصالحة 
الوطنية واالنتقال إلى االجراءات الواقعية 
بش�أنها بعد توحيد ال�رؤى والمقترحات 
والعمل على اقرار وضع الخطط وتشكيل 
االط�ر المتفرغ�ة الق�ادرة عل�ى تحقيق 

النتائ�ج الفعلية المس�تهدفة على المدى 
القري�ب واالس�تراتيجي، وذل�ك بحضور 
رئي�س مجل�س القض�اء األعل�ى مدحت 

المحمود ونواب الرؤساء الثالثة.
وفيم�ا أثن�ى اإلجتم�اع عل�ى إصرار 
الش�عب العراق�ي عل�ى حماي�ة وحدت�ه 
واش�اد  االره�اب،  ودح�ر  وس�يادته 
بش�جاعة وتضحي�ات قواتن�ا المس�لحة 
وس�الحنا الجوي وقوات الحشد الشعبي 
العش�ائر  ومتطوع�ي  والبيش�مركة 
وعزيمته�م الثابت�ة عل�ى تحري�ر جميع 
المناطق من أيدي العصابات االرهابية في 
محافظات األنبار وصالح الدين ونينوى، 
فقد جدد التأكيد على ضرورة وضع خطط 
كفيلة بتس�ليح مقاتلي المناطق المحتلة 
من س�كان تلك المحافظات وتوفير كافة 
المستلزمات النتصارهم، كما أكد حصانة 
بغ�داد والمحافظ�ات العراقي�ة االخ�رى 
بوجه االخطار مفنًدا اشاعات االرهابيين 
واالعالم المعادي للعراق في هذا الشأن«، 
كما قال بيان رئاس�ي تلقت »المس�تقبل 

العراقي« نس�خة منه. وش�دد اإلجتماع، 
وفقاً للبيان، على ضرورة وحدة الخطاب 
السياسي واالعالمي الوطني، بما يضمن 
دحض االعالم المضاد وتفنيد الش�ائعات 
التي يبثها للنيل من وحدة شعبنا وعزيمة 

قواته المسلحة.
وأك�د اإلجتم�اع عل�ى أهمي�ة ع�ودة 
النازحي�ن إل�ى مناطقه�م األصلي�ة كي 

يساهموا في تحسين أمن مناطقهم.
وت�م االتفاق عل�ى التركي�ز على عدد 
م�ن المناط�ق المح�ررة لتحقي�ق عودة 
ناجح�ة للنازحي�ن ومباش�رة فعلية في 
اع�ادة اعم�ار مناطقه�م وكل م�ا م�ن 
شأنه االس�هام في تعزيز الثقة بالجهود 
المبذول�ة لهذا الغ�رض. وش�دد إجتماع 
الس�لطات الث�الث عل�ى اهمي�ة وح�دة 
السياس�ي  الوطن�ي والخطاب  الموق�ف 
على الصعيدين االقليمي والدولي اجماالً، 
بما يعزز اعالء الوحدة الوطنية ويضاعف 
م�ن ق�درات ش�عبنا عل�ى دح�ر س�ريع 
وتام لالره�اب، محّذراً م�ن أن الدعايات 

المغرض�ة من بع�ض اإلع�الم الخارجي 
اإلجتماع�ي  التواص�ل  وس�ائل  وبع�ض 
تهدف إلى إضعاف الحالة النفسية ألفراد 
قواتن�ا المس�لحة وتحري�ض المواطنين 
على النزوح من ديارهم. وحث االجتماع 
االط�راف المعنية على اعتم�اد معالجات 
موضوعية وتوافقية لقضايا المش�اركة 
والت�وازن واالس�راع باص�دار القواني�ن 
الت�ي تعزز من الوحدة الوطنية فضالً عن 
اهمية التنس�يق ف�ي مواجهة المش�اكل 
والخالف�ات عل�ى مس�توى المحافظات 

والهيئات والمؤسسات كافة.
ودع�ا االجتم�اع ال�دول الصديقة إلى 
اعتم�اد خط�ط منهجي�ة متكاملة لقطع 
الطري�ق عل�ى الش�بكات االرهابي�ة من 
تحقيق المزيد من التغلغل في مجتمعاتها 
لتطوره�ا  افض�ل  مراقب�ة  وتفعي�ل 
وامتداداته�ا العاب�رة للحدود، وتش�جيع 
المزيد من التنسيق والتعاون المعلوماتي 
المس�بق م�ع الع�راق لتحقي�ق مواجهة 
فعال�ة لخطر االرهاب، ال�ذي يهدد جميع 

دول المنطقة والعالم.
الدول�ي  التحال�ف  االجتم�اع  وح�ث 
المناه�ض لالرهاب على العم�ل بفاعلية 
اكب�ر واش�مل ف�ي الهجمات العس�كرية 
عل�ى مواق�ع عصابات داع�ش االرهابية 
باالس�لحة  الع�راق  بتزوي�د  واالهتم�ام 
المتطورة والمع�دات الضرورية االخرى 

الكفيلة بدحرها سريعاً.
وقالت الرئاس�ة العراقية إن اإلجتماع 
سادته الصراحة التامة والتفاعل اإليجابي 
ف�ي بل�ورة اآلراء، حيث ت�م اإلتفاق على 
عق�د اجتم�اع قري�ب لمتابع�ة م�ا اتفق 
عليه. وقبي�ل اجتماع الرئاس�ات الثالث، 
ق�ال نائب الرئيس العراقي آياد عالوي إن 
هذا االجتماع المهم س�يتدارس االوضاع 
السياس�ية واالمنية التي تش�هدها البالد 
عل�ى ض�وء المواجه�ات المحتدم�ة مع 
واالث�ار  االرهابي�ة  داع�ش  تنظيم�ات 

المترتبة عليها.
وأكد ع�الوي على ض�رورة ان ينتهي 
االجتماع إلى اعتماد اس�تراتيجية محددة 

وواضحة المعالم تنفذها الجهات المعنية 
س�واء ماه�و متعل�ق بالعمل السياس�ي 
بكل اش�كاله وخاصة المرتب�ط بتحقيق 
ذل�ك  أو  الناج�زة  الوطني�ة  المصالح�ة 
المتعلق بالوضع العس�كري وتفعيل دور 
الجيش العراقي وقيادات�ه، وجعل الدولة 
ه�ي المظلة لكل النش�اطات العس�كرية 
بالكام�ل وأن التكون هن�اك قوى خارج 
اط�ارات الدولة، واعتم�اد قواعد التجنيد 

في التطوع للقوات المسلحة.
تتكام�ل  ان  ض�رورة  عل�ى  وش�دد 
ه�ذه االس�تراتيجية م�ع الجه�د الدولي 
الداع�م للعراق في معركت�ه ضد التطرف 
واالرهاب، وفي قلب هذه االس�تراتيجية 
العنصر السياس�ي المرتبط باصدار عفو 
خاص عن بع�ض الرموز في حالة تبنيها 
لمواق�ف معادي�ة للتط�رف. وأش�ار إلى 
أهمي�ة تواصل ه�ذه االجتماع�ات اياًما 
عديدة وتستمع إلى آراء المتخصصين في 
الجانبين السياس�ي والعسكري للخروج 

باالستراتيجية المنشودة، بحسب قوله.

مكاشفة التحالف الدولي.. و »الصراحة« حضرت بين الجميع
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وفي محاول�ٍة واضحة لتجيي�ش الرأي 
ف�ي  االنتخاب�ات، وإمعان�اً  الع�ام عش�ية 
تكريس خطاب الحزب اإلس�امي الحاكم، 
اس�تحضر الرئي�س رجب طي�ب أردوغان، 
ذكرى الفتح العثماني للقسطنطينية )عام 
1453(، متعه�داً ب�أن »يظل ص�وت األذان 
يتردد في الباد إلى األبد«. وخافاً لدستور 
الب�اد ال�ذي يمن�ع رئي�س الجمهورية من 
ممارس�ة السياس�ة الحزبية، قال أردوغان 
أمام أعداد غفيرة من مؤيديه في إسطنبول 
أول م�ن أم�س، إن�ه وحزب�ه ل�ن يتراجعا 
»بوجه أولئ�ك الذين يريدون إخماد ش�علة 
الفتح المشتعلة في إسطنبول«، في إشارة 
إلى أح�زاب المعارض�ة العلماني�ة. وتمنى 
الرئيس التركي »أن يكون يوم الس�ابع من 
حزي�ران )ي�وم االنتخابات( ي�وم فتح هو 

اآلخر”.
وفي انتظ�ار م�آالت المرحل�ة المقبلة 
التي ق�د تقود إل�ى قيام حكم رئاس�ي في 
تركيا، يمضي أردوغ�ان في إحكام قبضته 
على مفاصل الدولة، وانتزاع كل االمتيازات 
الس�ابقة من حليفه القديم وع�دّوه اللدود 

حالياً، الداعية اإلسامي فتح الله غولن.
وف�ي وقٍت افتتح فيه أردوغان أول فرع 
لبنك حكومي إس�امي في تاريخ الباد في 

مدينة إسطنبول الجمعة، مطبقاً بذلك خطة 
توس�يع دور التمويل اإلس�امي في تركيا، 
وضع »صندوق التأمي�ن وضمان الودائع« 
الحكوم�ي التركي يده بص�ورٍة كاملة على 
»بنك آسيا«، وهو أكبر البنوك اإلسامية في 
الباد، والمعروف بقربه من جماعة غولن.

ف�ي  اإلس�امي  البن�ك  افتت�اح  وف�ي 
إس�طنبول، ق�ال أردوغ�ان، إن م�ا حص�ل 
»خط�وة تاريخي�ة«، داعي�اً س�ائر البن�وك 
المملوك�ة للحكومة إلى الس�ير على خطى 

بنك الزراعة.
ف�ي ه�ذا الوقت، تعه�د رئي�س الوزراء 
التركي، أحم�د داوود أوغلو، بتطبيق خطة 
عم�ل عاجل�ة من 10 بن�ود، في ح�ال فوز 

حزبه في االنتخابات المقبلة.
ج�اء ذلك خال مش�اركته ف�ي برنامج 
عل�ى قن�اة محلي�ة، ج�دد فيها تأكي�ده أن 
الحزب س�يتوجه مباشرة عقب االنتخابات 
لتنفيذ الخط�ة، وس�تكون أولويتها للعمل 
على صياغة دس�تور جديد، والمضي قدماً 
في مس�يرة الس�ام الداخلي )مع األكراد( 
وتحقيق الوف�اق المجتمع�ي. ودعا داوود 
أوغلو أح�زاب المعارضة إل�ى التعاون مع 
حزبه، بغض النظر ع�ن نتائج االنتخابات، 
لصياغة دستور جديد، عوضاً عن الدستور 

الحالي الذي وضعه العس�كر، عقب انقاب 
.1980

وأش�ار داوود أوغلو إل�ى وجود حاجة 
ملحة لتحديث الجهاز القضائي نفسه، الفتاً 
إل�ى أن خطة إصاح الجهاز س�تجري على 

مراحل، بغية إرساء ثقة تامة بالقضاء.
في غضون ذلك، انتهت يوم أمس عملية 

اقتراع األتراك في الخارج )عددهم مليونان 
و876 ألف�اً و658 ناخب�اً(، حي�ث أقام�ت 
اللجنة العليا لانتخابات 112 مكتباً تمثيلياً 
ف�ي 54 بلداً، من أجل عملي�ة التصويت في 
االنتخاب�ات النيابة، حيث أدل�ى المغتربون 
األت�راك بأصواتهم ب� 59 نقطة في مختلف 
البل�دان األوروبي�ة، و55 نقطة ف�ي بلداٍن 

أخرى.
الثاني�ة  الذك�رى  وف�ي  ذل�ك،  إل�ى 
لاحتجاج�ات ض�د الحكوم�ة في س�احة 
تقس�يم في إس�طنبول، ش�ددت الش�رطة 
التركي�ة اإلج�راءات األمني�ة ف�ي محي�ط 

الساحة.
الش�وارع  صباح�اً  الش�رطة  وأغلق�ت 

الرئيس�ية المؤدية إلى الس�احة الش�هيرة 
وأخلت حديق�ة جيزي العام�ة القريبة من 
حيث انطلقت حرك�ة االحتجاج المناهضة 
للحكوم�ة قبل عامين، وتحس�باً ألي بوادر 
لبدء مظاهرة، ُنش�رت في الس�احة شرطة 
مجه�زة  وش�احنات  الش�غب  مكافح�ة 

بخراطيم المياه.

   بغداد / المستقبل العراقي

اردوغان يسعى إىل »أخونة« تركيا
أسبوع يفصل األتراك عن االنتخابات البرلمانية التي 

ستكون مفصلية في رسم مستقبل الجمهورية، بحيث 
سيمثل االستحقاق المحدد في السابع من حزيران 

الجاري نقطة عبور إلى نظام حكٍم جديد، في حال فوز 
حزب »العدالة والتنمية« بأكثر من 400 مقعد

لم تتعرض األم�ة العربية في يوم من األيام لمثل هذا التمزق 
والضي�اع، الذي تمر به الي�وم بعدما فقدت أمنها واس�تقرارها، 
وبعدم�ا أضاع�ت هويتها ومس�تقبلها في ظل األنظم�ة العربية 
الش�ريرة المتآم�رة علينا، وفي ظل مش�اريع متهورة تبنت فيها 
زرع الخافات والفتن، وكان لها الدور األكبر في تعميق وتوسيع 
فج�وات التنافر والتباعد بين الحجازي والش�امي، وبين الكوفي 

والقبطي، وبين النوبي واليماني، وبين الوهراني والموريتاني.
بعضي على بعضي يجرد سيفه

والسهم مني نحو صدري ُيرسل
النار توقد في خيام عشيرتي

وأنا الذي يا للمصيبة أشعل
كان�ت أصواتن�ا تصدع ف�ي طفولتن�ا بكلمات نش�يد الوحدة 
العربية الذي كتبه الش�اعر )فخ�ري البارودي(، ولحنه )األخوان 

فليفل(:
باُد الُعرِب أوطاني من الشاِم لبغدان
ومن نجٍد إلى يمٍن إلى مصَر فتطواِن

فا حٌد ُيباعدنا وال ديٌن يفّرقنا
اِد يجمُعنا بغّساِن وعدناِن لساُن الضَّ
لنا مدنيٌة سلفت سُنحييها وإن ُدثرت

ولو في وجهنا وقفت دهاُة اإلنس والجان
لكنن�ا عندما كبرنا وجدن�ا عفاريت البنتاغ�ون ودعاة الفتن 
التكفيرية الضالة يحملون معاول التفريق والتقس�يم والتشتيت 
والتفكي�ك والتجزئ�ة، فتبعثرت كلم�ات الب�ارودي في عواصف 
الب�ارود العرب�ي المتفجر في كل م�كان، لتصبح به�ذه الصورة 

المأساوية البائسة:-
ال نجد نجدي وال تطوان تطوان

من قال إن باد العرب أوطاني
أنا الغريب وأسعى في مناكبها

ال الشام شامي وال بغدان بغداني
ث�م جاء الش�اعر المصري الش�اب )مصطفى الج�زار( ليقرأ 
قصيدة الوجع العربي في مس�ابقة أمير الشعراء. ويستفز لجنة 
التحكي�م بكلماتها الوطنية التي تعكس مرارة هذه المرحلة التي 

ضاعت فيها أحامنا كلها. قال مصطفى:-
َكفِك�ف دموَع�َك وانس�ِحب يا عنت�رة فعيون عبل�َة أصبَحت 

ُمستعمرة
ال ت�رُج بس�مَة ثغِرها يوم�اً فقد س�قطت من العق�د الثمين 

الجوهرة
قّبل سيوَف الغاصبين ليصفحوا واخِفض َجَناَح الِخزِي وارُج 

المعذرة
�فاً وابعث لها ف�ي القدِس قبَل  وابع�ث لعبلة ف�ي العراق تأسُّ

الغرغرة
َعبٌس تخلت عنك هذا دأُبهم ُحُمُر - لعمرك – كلها مستنفرة
يا ويح عبٍس أسلما أعدائهم مفتاح خيمتهم وَمّدوا القنطرة

ف�ي الجاهلي�ة كنت وحدك ق�ادراً أن ته�زم الجي�َش العظيَم 
وتأسره

ل�ن تس�تطيع اآلن وح�دك قه�ره فالزح�ف م�وُج والقناب�ُل 
ممطرة

ضاع�ت ُعبيل�ُة والني�اُق وداُره�ا ل�م يب�ق ش�يٌء بعدها كي 
نخسره

وأخيراً وليس آخراً نختتم نشيد التشرذم العربي بهذه األبيات 
الحزينة التي قالها حكيم الش�عراء )دعبل الخزاعي( وهو يعاتب 

سلمى في خضم المتاهات العربية القديمة:
لقد عجبْت سلمى وذاَك عجيُب : رأت بي شيباً عجلته خطوُب

وما شيبتْني كبرٌة غير أنني     بدهِر به رأُس الفطيِم يشيُب
والله يستر من الجايات

ال الشام شامي وال بغدان بغداين
كاظم فنجان احلاممي

إرسائيل: 20 عام سجن لرمي احلجارة عىل جنود إرسائيليني!

ايران تدعو ملحاكمة السعودية دوليًا عىل جرائمها يف اليمن

  بغداد / المستقبل العراقي

قامت س�لطات االحتال االس�رئيلية 
بتش�ريع يقضي بتش�ديد العقوبات على 
رم�اة الحجارة عل�ى جنود إس�رائيليين، 

وتصل الى السجن 20 عاما .
وافقت س�لطات االحتال االسرائيلي 
على تش�ريع يهدف الى تشديد العقوبات 
عل�ى رم�اة الحج�ارة بع�د موج�ة م�ن 
االحتجاجات الفلس�طينية العام الماضي 

في القدس الشرقية المحتلة .
وسمحت مس�ودة قانون حصل على 
موافق�ة برلماني�ة أولي�ة أواخ�ر الع�ام 
الماض�ي بعقوبات تصل إلى الس�جن 20 
عام�ا عن إلق�اء حجر بنية إح�داث ضرر 

جسدي.
لك�ن السياس�ية اليميني�ة المتطرفة 
ايليت ش�اكيد وهي وزيرة العدل الجديدة 
في إسرائيل اش�تكت من أن من المحتمل 
أن تطب�ق عقوب�ة أخ�ف كثي�را بس�بب 

صعوب�ة اثبات مث�ل هذه الني�ة وخاصة 
في حاالت إلقاء الحجارة في احتجاجات 

الشوارع الحاشدة.
وقال�ت عب�ر موق�ع تويت�ر إن لجنة 
وزارية وافق�ت على تعدياتها المقترحة 
والت�ي تتضمن بندا آخر بعقوبة الس�جن 
عش�ر س�نوات دون الحاج�ة الثب�ات أن 
متهما بالق�اء الحجارة كان�ت لديه النية 

اللحاق الضرر بأي أحد .
إن  قضائي�ون  مس�ؤولون  ويق�ول 

المدعين يطلبون حاليا في العادة عقوبات 
ال تتجاوز الس�جن ثاثة أش�هر عن إلقاء 
الحج�ارة الذي ال يس�بب إصاب�ة خطيرة 
.واندلعت تلك المظاهرات بعد خطف فتى 
فلس�طيني في المدينة وقتل�ه في يوليو 
تموز.وف�ي الع�ادة تتط�ور المواجه�ات 
بي�ن الش�بان الفلس�طينيين والش�رطة 
االسرائيلية الى اش�تباكات عنيفة والقاء 
حج�ارة في الق�دس وفي انح�اء الضفة 

الغربية.

  بغداد / المستقبل العراقي

 دع�ا المدعي الع�ام في ایران الس�ید 
ابراهیم رئیسي، لتش�كیل محكمة دولیة 
للب�ت ف�ي جرائ�م النظام الس�عودي في 

عدوانه المستمر على الیمن.

وق�ال الرئیس�ي، الش�ك ان الش�عب 
اليمن�ي المقاوم س�يكون ه�و المنتصر 
النهائي ف�ي هذه الحرب غي�ر المتكافئة 
المس�ئول  ه�ذا  والمفروضة.وق�ارن 
اإلیران�ي بی�ن جرائم اس�رائيل في قطاع 
غزة وجرائم الس�عودیة في الیمن، وقال، 

انه مثلما تسعى وزارة الخارجیة االیرانیة 
من اجل معاقبة االسرائيليين في المحافل 
الدولی�ة، فان�ه ینبغي ایض�ا متابعة هذه 
القضیة لتش�كیل محكمة دولیة للبت في 

جرائم النظام السعودي في الیمن.
وانتق�د الرئیس�ي صم�ت منظم�ات 

حق�وق االنس�ان ومجلس االم�ن الدولي 
ازاء الع�دوان والمج�ازر المرتكب�ة بحق 
الش�عب الیمني المسلم وتس�اءل، انه ما 
هو الجواب الذي تقدم�ه هذه المنظمات 
للراي العام العالمي تج�اه عدم االكتراث 

بحقوق ابناء الشعب اليمني المظلوم؟

موسكو: حيق لنا نرش أسلحة نووية
يف القرم

السعودية تبحث عن حل »حيفظ ماء وجهها« 
هلزيمتها أمام احلوثيني

  بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أنه 
يحق لروسيا أن تنشر أسلحة نووية في 

أراضيها كافة، بما في ذلك القرم.
وقال مدير قسم شؤون عدم انتشار 
األس�لحة والرقاب�ة عليه�ا بالخارجي�ة 
الروس�ية ميخائيل أوليانوف في حديث 
لوكالة “نوفوس�تي”، “يحق لروسيا با 
شك أن تنش�ر إذا اقتضت الضرورة ذلك، 
أس�لحتها النووية ف�ي أراضيها، بما في 

ذلك في شبه الجزيرة القرم”.
جاء ذلك تعليقا على تصريحات وزير 
الخارجي�ة األوكران�ي باف�ل كليمكي�ن 
الذي قال في اجتم�اع الناتو في أنطاليا 
التركي�ة ف�ي منتصف أي�ار الماضي، إن 
“أي خطوات وحتى إشارات من الجانب 

الروس�ي ح�ول إمكانية نش�ر أس�لحة 
نووية في القرم س�تعتبر خرقا صارخا 
ل�كل القواع�د الدولية، وعل�ى المجتمع 
الدول�ي ف�ي ه�ذه الحال�ة أن ي�رد بكل 
حزم”.وأوضح أوليان�وف أن كليمكين، 
على ما يبدو، يعتبر القرم أرضا أوكرانية 
وبالتال�ي يمك�ن النظر إل�ى تصريحاته 
بمثاب�ة انتق�اد غي�ر مباش�ر للوالي�ات 
وألماني�ا  لبلجي�كا  وكذل�ك  المتح�دة 
وإيطالي�ا وهولندا وتركي�ا، البلدان التي 

توجد فيها أسلحة نووية أمريكية.
وقال الدبلوماس�ي الروسي، “وفقا 
لمنط�ق الوزي�ر األوكران�ي ف�إن ذل�ك 
خرق مباش�ر للوضع غير النووي للدول 
األوروبي�ة المذكورة، ل�ن أعترض على 
ذلك لكنني أقول إن األمر مختلف بطبيعة 

الحال بالنسبة للقرم”.

  بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف المغ�رد الس�عودي الش�هیر 
االجتماع�ي  التواص�ل  موق�ع  عل�ى 
تويت�ر “مجته�د” أن الس�عودية وخال 
المفاوضات الجارية في س�لطنة عمان 
مع حرك�ة أنصار الله ف�ي اليمن طلبت 
أن تنسحب الحركة من عدن فقط، حيث 

تخلت الرياض عن باقي شروطها.
وق�ال “مجته�د” ف�ي تغريدات�ه ان 
الس�عودية وخ�ال ه�ذه المفاوض�ات 
عمدت على قبول حل يحفظ ماء وجهها 
متخلية عن كافة ش�روطها فيما يخص 
مواجهتها لحركة انصار الله في اليمن.

وأضاف “مجته�د” ان الرياض قبلت 
بان تحتف�ظ انصار الله بمكاس�بها في 
اليم�ن مقاب�ل انس�حاب له�ا م�ن عدن 

فق�ط وان ال تعبر عن انتصارها بش�كل 
علن�ي حفظا لماء وجه الس�عودية التي 
لم تحقق أي من أهدافها من خال ش�ن 

الحرب على اليمن.
وأش�ار “مجتهد” الى ان الس�عودية 
الل�ه  انص�ار  صدم�ت عندم�ا رفض�ت 
ه�ذه المقترح�ات ايض�ا حي�ث أصرت 
االخيرة على أن يت�م تعويض اليمن عن 
الخس�ائر التي تعرض لها جراء الغارات 
التي ش�نتها الري�اض مع بع�ض الدول 
الحليف�ة لها.ون�وه “مجته�د” ال�ى ان 
الموقف السعودي بات ضعيفا بعد عدم 
تمك�ن الغارات التي ش�نتها ض�د اليمن 
م�ن تحقي�ق أي مكس�ب حقيق�ي على 
االرض ووج�ود ضعف واضح مس�يطر 
على حليفها الرئيس المس�تقيل عبدربه 

منصور هادي.

داعش تعلن احلرب
عىل طالبان بتهمة تلقي 

الدعم من جهاز »آي إس آي«
   بغداد / المستقبل العراقي

أتهم�ت “والي�ة خراس�ان” 
ف�ي  داع�ش  تنظي�م  ف�رع 
أفغانس�تان وباكس�تان حركة 
طالبان األفغاني�ة بتلقي الدعم 
م�ن جه�از “آي إس آي”، وهو 
االس�م المختصر لاستخبارات 

الباكستانية.
“والي�ة  تنظي�م  وأعل�ن 
معارك�ه  ب�دء  خراس�ان” 
عل�ى  لإلبق�اء  طالب�ان،  ض�د 
خليفة واح�د للمس�لمين وفق 
قوله�م، مستش�هدين بحدي�ث 
“إذا  الس�ام:  علي�ه  الرس�ول 
بوي�ع لخليفتي�ن فاقتلوا اآلخر 

منهما”.
كم�ا توع�د التنظي�م حركة 
والتش�ريد،  بالقت�ل  طالب�ان 
انتقاما لقت�ل األخيرة ثاثة من 
عناص�ر “والية خراس�ان” في 
منطقة كوت بوالي�ة ننجرهار 

األفغانية قبل أسبوعين.
“والي�ة  أن  إل�ى  يش�ار 
خراسان” دخلت في اشتباكات 
عنيفة خال الشهر الجاري مع 
عناصر حركة “طالبان” أوقعت 

قتلى وجرحى بين الطرفين.
وبعد إعان “والية خراسان” 
ف�ي كانون ثان�ي الماض�ي بدأ 
إع�ام تنظيم الدول�ة بالهجوم 
على حركة طالب�ان، ومحاولة 
ربطها بجه�ات خارجية، فيما 
انبرى عدد من شرعييه “للطعن 
وبي�ان  طالب�ان،  عقي�دة  ف�ي 

فسادها”، وفق قولهم.

شقيق بوش املرشح للرئاسة يدعو إىل ارسال جنود أمريكيني للعراق
  بغداد / المستقبل العراقي

للح�زب  المتوق�ع  المرش�ح  ق�ال 
الجمهوري لرئاس�ة الجمهورية إنه ال 
يدعو لنش�ر قوات أمريكية مقاتلة في 
الع�راق فيما س�يمثل عودة لسياس�ة 
الح�رب الت�ي أدارها ش�قيقه الرئيس 

السابق جورج دبليو. بوش.
ولك�ن جي�ب ب�وش ق�ال إن هناك 

خط�وات يمك�ن أن تتخذه�ا الواليات 
تنظي�م  لصع�ود  للتص�دي  المتح�دة 
داع�ش ف�ي المنطقة. واعتم�د أوباما 
إل�ى حد كبي�ر على الضرب�ات الجوية 
لمهاجمة أهداف للتنظيم في سياس�ة 
حققت بعض النج�اح لكنها لم توقف 

المتشددين.
ورأي بوش بشأن العراق مهم النه 
خاض جداال في وقت سابق هذا الشهر 

بشأن إن كان سيتخذ قرارا بشن حرب 
العراق في 2003.

وق�ال ب�وش “ف�ي ظل م�ا نعرفه 
اآلن” فان�ه كان س�يتخذ قرار الحرب. 
لكنه تراج�ع في وقت الح�ق عن هذا 

التصريح وقال إنه أساء فهم السؤال.
وقال ب�وش الذي م�ن المتوقع أن 
يعل�ن ترش�حه لانتخابات الرئاس�ية 
الح�زب  مظل�ة  تح�ت   2016 لع�ام 

الجمه�وري خ�ال األس�ابيع المقبلة 
إن الواليات المتحدة بحاجة للتنس�يق 
بش�كل مكثف م�ع الحكومة والجيش 

العراقيين.
وق�ال في حدی�ث ل� س�ي.بي.إس 
“نح�ن بحاجة لدمج جن�ود أمريكيين 
كما سبق وفعلنا بنجاح للمساعدة في 
تدريبه�م وتحديد األه�داف.. أن نقوم 

بما نجيد القيام به.”

وأض�اف أن�ه يتعي�ن أيض�ا عل�ى 
الوالي�ات المتح�دة أن تم�د المقاتلين 
األك�راد العراقيي�ن الذي�ن يحارب�ون 

داعش بالساح.
وق�ال “لي�س لدين�ا اس�تراتيجية 
اآلن.. لدين�ا سلس�لة م�ن التكتي�كات 
ونتعامل م�ع ما يحدث عل�ى األرض. 
ه�ذا ال يعني أنه يتعي�ن علينا أن نضع 

جنودا مقاتلين في طريق االذى.”
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بلس-2.. حتقق حتليقًا لـ »120« ساعة
          امل�ستقبل العراقي / وكاالت

أقلع�ت الطائرة »س�والر إمبل�س-2« قبيل فجر 
األح�د م�ن نانجين�غ يف رشق�ي الص�ن، نح�و 
محطتها الس�ابعة يف جزيرة هاواي األمريكية، يف 
رحلة يتوقع أن تستغرق نحو 120 ساعة طريان 
متواصل لقطع مس�افة 8175 كيلومرتا يف س�تة 
أي�ام متتالي�ة بلياليها فوق املحي�ط الهادئ، من 

دون أي توقف.
وبعد توقفه�ا يف هاواي، املحط�ة التالية لطائرة 
بأريزون�ا  فينيك�س  إمبل�س-2« ه�ي  »س�والر 
األمريكي�ة، قبل أن تتج�ه الطائرة نح�و منطقة 
الغ�رب األوس�ط، حي�ث تتوق�ف يف مط�ار جون 
كنيدي ال�دويل بنيويورك. وبعده�ا، تعرب الطائرة 
املحي�ط األطليس نحو محطته�ا قبل األخرية، إما 
يف جن�وب أوروب�ا أو ش�مال أفريقي�ا، وذلك قبل 
العودة إىل أبوظبي، حيث انطلقت، ختاًما لرحلتها 

العاملية.
وأكد الدكتور س�لطان أحمد الجابر، وزير الدولة 
االمارات�ي رئي�س مجل�س إدارة رشك�ة أبوظبي 
لطاق�ة املس�تقبل »مص�در«، أن اإلنج�از الجديد 
الذي تستعد »سوالر إمبلس-2«، أول طائرة تعمل 
بالطاق�ة الشمس�ية وتقوم برحلة ح�ول العالم، 
لتحقيق�ه عرب التحليق لس�تة أي�ام متتالية فوق 
املحي�ط الهادئ، يعد أهم إنج�ازات هذه الطائرة 
منذ انطالقها من أبوظبي قبل شهرين يف رحلتها 

التاريخية حول العالم.
اإلم�ارات  أن تس�هم  الطبيع�ي   أض�اف: »م�ن 
و«مص�در« يف دع�م ه�ذه املب�ادرة الهام�ة التي 
تنس�جم مع أهدافها ومساعيها إىل بناء مستقبل 

مستدام، حيث تقدم هذه الرحلة التاريخية التي 
تأتي نموذًجا رائًدا عما يمكن القيام به لتشجيع 
األف�راد والحكومات عىل التعاون وتوحيد الجهود 

لتحقيق أهداف التنمية املستدامة، يف وقت يستعد 
في�ه املجتم�ع الدويل لوض�ع أهداف وسياس�ات 
جديدة للمناخ«.   وأشارت »مصدر« يف بيان األحد 

إىل أن عب�ور املحي�ط اله�ادئ االختب�ار األصعب 
للطائ�رة التي اس�تغرقت 12 عاًما من دراس�ات 
الجدوى والتصاميم، وصواًل إىل ش�كلها النهائي، 

كما أن�ه تحٍد حقيقي لكافة أعضاء فريق العمل، 
ب�دًءا م�ن الطياري�ن بريتران�د بي�كارد وأندري�ه 
بورش�بريج، و80 م�ن الفني�ن وال�ركاء، بمن 

فيهم مستضيف الطائرة )مصدر(«.
 وذكرت »مص�در« أن فريق »س�والر إمبلس-2« 
اس�تغل فرتة وجوده يف نانجينغ لتجهيز الطائرة 
لالنط�الق يف ه�ذه املغامرة الجريئ�ة عرب املحيط 
الهادئ، حيث سيتوىل بورش�بريج قيادة الطائرة 
من مقصورة تتسع لشخص واحد بمساحة 3,8 
أمت�ار مكعب�ة، وغري مجه�زة بخاصي�ة التحكم 
بالضغط الجوي، وس�يكون قائد الطائرة عرضة 
لظروف جوية قاس�ية خالل ف�رتة التحليق التي 
تمت�د 120 س�اعة فوق أك�رب مس�احة مائية يف 
العالم.   كما سيتخلل الرحلة العديد من التحديات 
الفني�ة والتش�غيلية والبري�ة لقائ�د الطائرة، 
وكام�ل الفري�ق املس�ؤول ع�ن ه�ذه املب�ادرة، 
واملك�ون م�ن 140 فرًدا.   فعىل الرغ�م من إنجاز 
كل ما يلزم من أبحاث واختبارات وتدريبات، فإن 
قائد الطائرة، وهو طيار سابق يف القوات الجوية 
الس�ويرسية، واملهندس وصاح�ب الرؤية الفنية 
وراء تطوير الطائرة، سيواجه واحدة من أصعب 
التجارب التي تتطل�ب الكثري من الصرب واليقظة 
والقدرة ع�ىل التحمل.  وقال أندريه بورش�بريج، 
املؤسس الريك وأحد طياري »سوالر إمبلس-2«: 
»الرحلة من نانجينغ إىل هاواي أطول املراحل التي 
س�تقطعها س�والر إمبلس يف رحلته�ا التاريخية 
ح�ول العال�م، إنها مرحلة حاس�مة، فه�ي املرة 
األوىل التي س�يقوم فيها قائد الطائ�رة بالتحليق 
لوق�ت طويل ج�ًدا«.   وأض�اف: »بالتأكيد، هناك 
أس�ئلة عديدة ستشغل بال قائد الطائرة، مثل هل 
س�أتمكن من الحفاظ عىل الرتكيز، وهل ستتاح 

يل الفرص�ة ألرتاح؟ إن التح�دي يكمن يف الحفاظ 
عىل اليقظة واالنتباه، واتخاذ القرارات املناس�بة 
لكي تواصل الطائرة الشمسية التحليق 6 أيام و6 
لياٍل فوق املحي�ط الهادئ«.  ويمثل عبور املحيط 
الهادئ املرحلة السابعة واألكثر صعوبة من أصل 
12 مرحل�ة س�تقطعها الطائ�رة خ�الل رحلتها 
التاريخي�ة ح�ول العالم. وس�يحلق بورش�بريج 
بالطائ�رة، امل�زودة بأربع�ة مح�ركات كهربائية 
و17248 خلية شمسية مثبتة عىل أجنحة بطول 
72 م�رًتا، ع�ىل ارتف�اع 9000 مرت خ�الل النهار، 
لالس�تفادة من أشعة الشمس لش�حن بطاريات 
الليثيوم أيون، وتخزين الطاقة الستخدامها أثناء 
التحلي�ق لي�اًل عىل ارتف�اع منخف�ض ال يتجاوز 
1000 مرت.وس�يتعرض خ�الل الرحل�ة لدرجات 
حرارة ترتاوح بن 35 درجة مئوية يف الصباح، إىل 
20 درج�ة مئوية تحت الصف�ر عند التحليق عىل 
علٍو مرتفع يف بداية الفرتة املسائية.منذ االنطالق   
وكانت »س�والر إمبلس-2«، أكرب طائرة يف العالم 
تعمل بالطاقة الشمسية، انطلقت من أبوظبي يف 
9 آذار، متجهة نحو العاصمة العمانية مس�قط، 
التي غادرتها يف اليوم التايل، لتصل إىل أحمد آباد يف 
الهند يف 10 آذار.وبعد توقف قصري يف فارانايس يف 
الهند، اتجهت الطائ�رة نحو مانداالي يف ميانمار 
يوم 19 آذار، بقيادة برتراند بيكارد، ثم استكملت 
الطائرة املرحلة الخامس�ة، واألكثر صعوبة حتى 
اآلن، لتصل إىل تشونجتشنغ يف الصن يوم 30 آذار.

وتم تأجيل إقالع الطائرة من تشونغتش�ينغ نحو 
نانجينغ يف الصن بس�بب س�وء األحوال الجوية. 
ويف 21 نيس�ان، وصل�ت الطائ�رة إىل نانجينغ يف 
الصن، ليبارش بعدها الفري�ق تحضرياته الفنية 

لعبور املحيط الهادئ.

جملس الشيوخ األمريكي يفشل بتجديد قانون التنصت عىل اهلواتف
          امل�ستقبل العراقي / وكاالت

فش�ل مجلس الش�يوخ األمريك�ي يف االتفاق 
ع�ىل تمدي�د التريع ال�ذي يس�مح الجهزة 
املخاب�رات األمريكي�ة بجم�ع معلومات عىل 
نطاق واس�ع عن طريق االتص�االت الهاتفية 
الش�يوخ اجتماعا  لألمريكين.وعقد مجلس 
غ�ري عادي االح�د، يف عطلة نهاية االس�بوع، 
ملناقش�ة التري�ع إال أن�ه فش�ل يف التوصل 
إىل اتف�اق بش�أن القان�ون، مم�ا س�يضطر 
وكال�ة األمن القومي اىل إنه�اء برنامج جمع 
مراقب�ة الهوات�ف عىل نطاق واس�ع بدءا من 
يوم االثنن.وين�درج برنامج جمع املعلومات 
تح�ت قان�ون باتريوت ال�ذي أق�ره الرئيس 
الس�ابق جورج بوش االبن بع�د هجمات 11 
ايل�ول ع�ام 2001. وت�م م�د العم�ل بأجزاء 
منه يف عه�د الرئيس باراك أوباما.كما فش�ل 
مجلس الش�يوخ يف احراز تقدم بصدد قانون 

بديل يع�رف باس�م قان�ون الحرية.ولن يتم 
التصويت عىل القان�ون الجديد قبل منتصف 
األس�بوع القادم.ووصف البيت األبيض عدم 
اتفاق مجلس الش�يوخ بش�أن القانون بأنه 
»زلة غري مسؤولة.«ويفرض القانون الجديد 
قيودا أش�د ع�ىل جمع املعلوم�ات عن طريق 
الهواتف ويدخل اصالحات عىل برنامج جمع 
البيانات.وأض�اف بيان البيت األبيض »عندما 
يتعل�ق األم�ر باألم�ن القومي، ف�إن أعضاء 
مجلس الشيوخ البد أن ينحوا جانبا خالفاتهم 
فالش�عب  برسع�ة.  يعمل�وا  وأن  الحزبي�ة 
توق�ف  ذلك.«ويعن�ي  يس�تحق  األمريك�ي 
وكاالت األم�ن عن جمع املعلومات عىل نطاق 
واس�ع عدم قدرة تلك األجهزة عىل مراقبة ما 
يعرف باس�م »الذئاب املنف�ردة« وهم األفراد 
الذي�ن يقوم�ون بعمليات هجومي�ة دون أن 
يكون�وا اعضاء يف تنظيم بعينه.كما س�تفقد 
وكاالت تطبي�ق القان�ون واألمن س�لطتها يف 

تطبي�ق ثالث برامج أخرى ته�دف إىل متابعة 
هوات�ف املش�كوك يف كونه�م ارهابين.وكان 
أمر الربنامج قد انفضح عندما كشف العميل 
السابق يف وكالة األمن القومي ادوارد سنودن 
أمره من�ذ عام�ن.وكان مجلس الن�واب قد 
واف�ق بأغلبي�ة 388 مقاب�ل 88 ع�ىل قانون 
الحري�ة الذي ينه�ي جمع أجه�زة املخابرات 
لبيان�ات االتصاالت الهاتفي�ة داخل الواليات 
املتحدة دون تمييز ويستبدله بنظام اكثر دقة 
من ناحية اس�تهداف اتص�االت بعينها. وهو 
ما يحظى بدعم الرئيس أوباما.وأصدر جون 
بين�ر رئيس مجل�س النواب وه�و جمهوري 
بيان�ا قبل جلس�ة مجلس الش�يوخ دعا فيه 
اىل اإلرساع بإق�رار قان�ون الحرية.وبموجب 
قان�ون الحرية تحتف�ظ رشكات االتصاالت، 
وليس الحكومة، بسجالت الهواتف وستضطر 
وكالة األم�ن القومي للحص�ول عىل موافقة 

املحكمة لالطالع عىل بيانات بعينها.

وزيرة فرنسية حتذر من »العلامنية املتشددة«
          امل�ستقبل العراقي / وكاالت

حذرت وزير الرتبية الفرنس�ية االثنن من 
»العلمانية املتش�ددة« يف بلد ما زال حظر 
الحجاب والقلنس�وة اليهودي�ة وغريهما 
من املظاهر الدينية يف املدارس يثري الجدل.

ورصحت نجاة فالو- بلقاسم للصحافين 
»علين�ا توخي الح�ذر بان ال يك�ون لدينا 
نوع من العلمانية املتشددة يف بلدنا، وهذا 
االمر يؤدي اىل عكس املنش�ود بالنسبة اىل 
االطفال الذين نريد ان يؤمنوا بالعلمانية«.

ولفرنسا تقاليد علمانية تاريخية متجذرة 
يف الص�دام م�ع الكنيس�ة اب�ان الث�ورة 
الفرنس�ية كم�ا ان القان�ون الصادر عام 
1905 يفرض فصال صارما بن الكنيس�ة 
والدول�ة.يف 2004 بادرت الحكومة القلقة 
م�ن ان ي�ؤدي الع�دد املتزايد للمس�لمات 
امل�دارس  يف  الحج�اب  يضع�ن  اللوات�ي 
الرسمية اىل الغاء هذا الفصل تدريجيا، اىل 

اق�رار قانون مثري للجدل ح�ول العلمانية 
يمنع التالميذ من ابراز مظاهر دينية.لكن 
عددا من الحوادث مذاك كشف عن ثغرات 
يف هذا القانون.ففي نيس�ان مثال ارتفعت 
االص�وات احتجاج�ا يف الب�الد بع�د من�ع 
مسلمة مرتن من دخول الصف الرتدائها 
تن�ورة س�وداء طويل�ة، اعت�ربت مظهرا 
دينيا.كم�ا احيل�ت ع�دة امه�ات يضعن 

الحجاب اىل املحكمة بس�بب منعهن من 
مرافق�ة اطفالهن يف رحالت مدرس�ية.

وقال�ت فال�و- بلقاس�م »يف الس�نوات 
االخرية وصلنا اىل مس�تويات غري مربرة 
من التوتر، ما يفرس سوء الفهم املحيط 
بمفه�وم العلمانية، وس�بب عدم ايمان 
بعض الش�بان بها«.وتعرض�ت الوزيرة 
البالغ�ة 37 عاما وتعت�رب نجمة صاعدة 
يف الحزب االشرتاكي الحاكم لالنتقادات 
االس�بوع الفائت بعد سلسلة اصالحات 
يف املدارس، قالت انه�ا تعارض »موقفا 
متش�ددا ج�دا« ادى اىل من�ع منهج�ي 

ملش�اركة امه�ات يف الرح�الت املدرس�ية.
واضافت »كيف يمكن لطفل ان ينتمي اىل 
مدرسة واىل مفهوم العلمانية عندما يرى 
والدته مستبعدة من رحلة مدرسية ملجرد 
انها تضع حجابا«.وتابعت انه ينبغي عدم 
ف�رض العلماني�ة »كقاع�دة صارمة« بل 
يجب احياؤها يف عيون االطفال والتالميذ 

كي يفهموها ويلتزموا بها.

اعـالن
غلق اكتتاب رشكة بالد الشام للتحويل املايل – مساهمة 

خاصة
يعلن مرصف الوطني االس�المي – مس�اهمة خاصة – 
فرع الرئي�يس – بغداد – عرصات الهندية – قرب مكيس 
م�ول ومرصف الوطني االس�المي – فرع جميلة – قرب 
حس�ينية االنص�ار م / 516 ز / 21 عن غل�ق االكتتاب 
لركة بالد الشام للتحويل املايل – مساهمة خاصة بكافة 
االسهم املطروحة للجمهور والبالغة ) 30000000000 ( 
ثالثون مليار ، سهم يف نهاية الدوام الرسمي ليوم االثنن 

املصادف 1 / 6 / 2015 .
علما بأن االكتتاب كان يف بداية الدوام الرسمي ليوم 3 / 

. 2015 / 5
مع التقدير

ادارة مرصف الوطني االس�المي – فرع الرئييس – بغداد 
– عرصات الهندية – قرب مكيس مول .

ادارة مرصف الوطني االس�المي – ف�رع جميلة – قرب 
حسينية االنصار م / 516 ز / 21 .

اعـالن
اىل السيد / جاسم حميد

مستأجر القطعة املرقمة )4/4/3012( 
كرسة وعطش

انذار
س�بق وان احي�ل الي�ك القطع�ة املرقمة 
اعاله النش�اء محالت صناعية من الفرتة 
)1992/11/9( ولغاي�ة )2007/11/8( 
ونظرا ملخالفت�ك رشوط االحالة واتخاذك 
القطعة اعاله للسكن تقرر انذارك بازالة 
تش�ييد الدار واستعمال القطعة بالغرض 
ال�ذي خصصت له وبخالفة س�وف تتخذ 
بحقك كافة االجراءات القانونية وقد اعذر 

من انذر.

اعـالن
اىل السيد / خليل اسماعيل ياسن

مستأجر القطعة املرقمة )4/4/3032( 
كرسة وعطش

انذار
س�بق وان احي�ل الي�ك القطع�ة املرقمة 
اعاله النش�اء محالت صناعية من الفرتة 
)1992/11/9( ولغاي�ة )2007/11/8( 
ونظرا ملخالفت�ك رشوط االحالة واتخاذك 
القطعة اعاله للسكن تقرر انذارك بازالة 
تش�ييد الدار واستعمال القطعة بالغرض 
ال�ذي خصصت له وبخالفة س�وف تتخذ 
بحقك كافة االجراءات القانونية وقد اعذر 

من انذر.

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الزبيدية
رقم االضبارة/ 158/ت/2015

التاريخ/ 2015/5/26
اعالن

تبيع مديرية تنفيذ الزبيدية العقار تسلسل 395/6/م/11/  
الطويل االوسط يف الزبيدية العائد  للمدين) طالب عايد كاظم 
( املحج�وز لق�اء طلب الدائ�ن )محمد مروح ط�الل(  البالغ 
........ دين�ار  فع�ىل الراغ�ب بالراء مراجعة ه�ذه املديرية 
خالل مدة ثالثن يوما    تبدأ من اليوم التايل للنر مستصحبا 
معه التامين�ات القانونية عرة من املائة من القيمة املقدرة 
وشهادة الجنسية العراقية  وان رسم التسجيل والداللية عىل 

املشرتي.
املنفذ العدل

حمد الله كاظم حسن 
مدير تنفيذ الزبيدية

املواصفات:
1 � موقعه ورقمه  : 395/6 م 11  الطويل االوسط

2 � جنس�ه ونوعه : ارض الدار مع البن�اء حصة املدينة فيها 
14 سهم مساحة البناء )150م( يقع يف ناحية الزبيدية      

3 � حدوده واوصافه:    
4 � مش�تمالته: 3 غرف نوم وه�ول ومطبخ وصحيات والدار 
مش�يدة من م�ادة البلوك واالس�منت ومس�قف بالغرس�ات 

الكونكريت املسلح والكهرباء وتقع عىل شارع فرعي معبد 
5 � مساحته:     

6 � درجة العمران: 
7 : الشاغل :   اشقاء املدين ووالدته   

8 � القيمة املقدرة:   5000000 خمسة مالين دينار

رقم اإلخطار   456 / 2015
إعالن

من / محكمة قوى األمن الداخيل الخامسة 
بالبرصة

إىل / املته�م اله�ارب )املفوض فيصل غازي 
فيصل( املنسوب إىل مديرية رشطة محافظة 
الب�رصة  ملا كنت متهما وف�ق املادة/ 5 من 
ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008  لغيابك عن مقر 
عملك من تاريخ 2013/4/27 ولحد االن    

وبم�ا إن مح�ل اختفائ�ك مجه�ول اقتىض 
تبليغ�ك به�ذا اإلع�الن عىل إن تح�ر أمام 
محكم�ة ق�وى األم�ن الداخ�يل للمنطق�ة 
الخامس�ة بالبرصة خالل مدة ثالثون يوما 
من تاريخ تعليق هذا اإلعالن يف محل إقامتك 
وتجيب عن التهمة املوجهة ضدك وعند عدم 
حضورك س�وف تج�ري محاكمت�ك غيابيا 
وتحج�ز أموال�ك املنقول�ة والغ�ري املنقولة 
ويطل�ب م�ن املوظف�ن العمومي�ن إلق�اء 
القب�ض علي�ك أينما وج�دت وتس�ليمك اىل 
اقرب سلطة حكومية وإلزام األهلين الذين 
يعلم�ون بمح�ل اختفائك بإخب�ار الجهات 
املختصة اس�تنادا  للم�ادة 69 / أوال وثانيا 
وثالث�ا ورابعا من قان�ون أصول املحاكمات 
الجزائية لقوى األمن الداخيل رقم 17 لس�نة 

.2008
رئيس املحكمة

رقم اإلخطار   481 / 2015
إعالن

من / محكمة قوى األمن الداخيل الخامسة 
بالبرصة

إىل / املته�م اله�ارب )الرطي ع�الء عودة 
جالب  ( املنسوب إىل مديرية رشطة محافظة 
الب�رصة  ملا كنت متهما وف�ق املادة/ 5 من 
ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008  لغيابك عن مقر 
عملك من تاريخ 2013/10/22 ولحد االن   
وبم�ا إن مح�ل اختفائ�ك مجه�ول اقتىض 
تبليغ�ك به�ذا اإلع�الن عىل إن تح�ر أمام 
محكم�ة ق�وى األم�ن الداخ�يل للمنطق�ة 
الخامس�ة بالبرصة خالل مدة ثالثون يوما 
من تاريخ تعليق هذا اإلعالن يف محل إقامتك 
وتجيب عن التهمة املوجهة ضدك وعند عدم 
حضورك س�وف تج�ري محاكمت�ك غيابيا 
وتحج�ز أموال�ك املنقول�ة والغ�ري املنقولة 
ويطل�ب م�ن املوظف�ن العمومي�ن إلق�اء 
القب�ض علي�ك أينما وج�دت وتس�ليمك اىل 
اقرب سلطة حكومية وإلزام األهلين الذين 
يعلم�ون بمح�ل اختفائك بإخب�ار الجهات 
املختصة اس�تنادا  للم�ادة 69 / أوال وثانيا 
وثالث�ا ورابعا من قان�ون أصول املحاكمات 
الجزائية لقوى األمن الداخيل رقم 17 لس�نة 

.2008
رئيس املحكمة

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

االتحادية
  محكم�ة  االح�وال  الش�خصية يف 

البرصة
العدد/976/بحث/2015 

التاريخ / 2015/6/1
اعالن

اىل املدعى عليه / ايالف عامر 
ابراهيم

اقام�ت املدعي�ة )االء س�تار رايض (    
الدع�وى   املرقمة 976/بحث/2015 
ض�دك تطل�ب فيها الحك�م بالتفريق 
للهجر  وقد لوح�ظ من الرح الوارد  
بريه�ة  ملنطق�ة  البل�دي  املجل�س  يف 
والكرارة انك مرتحل اىل جهة مجهولة 
وغ�ري معلوم�ة  علي�ه تق�رر تبليغك 
اعالنا   بصحيفتن محليتن يوميتن 
بالحضور ام�ام هذه املحكمة صباح 
يوم 2015/6/23 اما مكتب الباحث 
االجتماعي وعند عدم حضورك او من 
يمثلك قانونا س�وف تج�ري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون.  
القايض  غازي داود سلمان

اعالن
ق�دم املدعي لؤي محمد فوزي  طلبا يروم 
فيه تبديل اس�م ابنه الق�ارص من فهد إىل 
س�جاد  فمن لديه اعرتاض ع�ىل الدعوى 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها 
عرة ايام وبعكسه سوف ينظر بالدعوى 
وفق احكام امل�ادة 21 من قانون االحوال 

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

اعالن

بن�اء عىل الطلب املقدم من الس�يدة  )رس�مية 

عب�د الس�تار لعيبي( ال�ذي تطلب في�ه تبديل 

االس�م املجرد  م�ن )رس�مية( اىل )زينة( فمن 

لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة 

اقصاها عرة ايام وبعكسه سوف تنظر هذه 

املديري�ة يف الطلب وف�ق احكام امل�ادة 21 من 

القان�ون االحوال املدنية رقم 65 لس�نة 1972 

املعدل.

اللواء تحسن عبد الرزاق فليح

مدير الجنسية العامة/ وكالة

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد  )حيدر 
م�وىس عيل( ال�ذي يطل�ب فيه تس�جيل 
اللق�ب  وجعل�ه )الكنان�ي( فم�ن لدي�ه 
اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة 
اقصاها سبعة ايام وبعكسه سوف تنظر 
ه�ذه املديرية يف الطلب وفق احكام املادة 
14 م�ن القانون االح�وال املدنية رقم 65 

لسنة 1972 املعدل.
املقدم عامر هادي االمري
مدير شؤون احوال واسط

اعالن
بن�اء عىل الطل�ب املق�دم من الس�يد  )عبد 
الحم�زة نجم عب�د الل�ه( الذي يطل�ب فيه 
تبديل اللقب  من )العجييل( اىل )املسعودي( 
فمن لدي�ه اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية 
خالل م�دة اقصاها ع�رة ايام وبعكس�ه 
س�وف تنظر ه�ذه املديري�ة يف الطلب وفق 
احكام املادة 21 من القانون االحوال املدنية 

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

اعالن
ق�دم املدعي اثري عبد الوهاب عبد 
الحمي�د  طلبا ي�روم في�ه تبديل 
اس�م ابنته القارص من غيداء  إىل 
غ�ادة  فم�ن لديه اع�رتاض عىل 
الدع�وى مراجعة ه�ذه املديرية 
خ�الل م�دة اقصاها ع�رة ايام 
وبعكس�ه س�وف ينظر بالدعوى 
وفق احكام امل�ادة 21 من قانون 
االح�وال املدني�ة رق�م 65 لس�نة 

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

اعالن
ق�دم املدعي اثري عبد الوهاب عبد 
الحميد  طلبا يروم فيه تبديل اسم 
ابن�ه القارص من عبد الوهاب  إىل 
محم�د  فمن لديه اع�رتاض عىل 
الدع�وى مراجعة ه�ذه املديرية 
خ�الل م�دة اقصاها ع�رة ايام 
وبعكس�ه س�وف ينظر بالدعوى 
وفق احكام امل�ادة 21 من قانون 
االح�وال املدني�ة رق�م 65 لس�نة 

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

فقدان
فق�د من�ي وص�ل االمان�ات املرقم 
 2009  /  10  /  8 يف   16392
بمبل�غ ق�دره 2400000 مليونان 
واربعمائ�ة الف دينار عن الكش�ك 
 108 محل�ة  ش�ورجة   70 املرق�م 
سوق البالس�تك بأسم / عادل عيل 
محمد فمن يعثر عليه تس�ليمه اىل 

جهة االصدار .

فقدان
فق�دت  من�ي رخص�ة تج�وال 
تحم�ل رق�م )121( والصادرة 
م�ن كم�رك املنطق�ة الجنوبية 
والعائ�دة اىل رشك�ة )وذر فورد 
الربيطانية ( عىل من يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

اعالن
بناء ع�ىل الطلب املقدم من الس�يد  )اياد 
قاسم مكي( الذي يطلب فيه تبديل اللقب 
م�ن )خب�از( اىل )املنصوري( فم�ن لديه 
اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة 
اقصاها عرة ايام وبعكسه سوف تنظر 
ه�ذه املديرية يف الطلب وفق احكام املادة 
21 م�ن القانون االح�وال املدنية رقم 65 

لسنة 1972 املعدل.
اللواء تحسن عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة
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الزبيدي: سنفتتح ثالثة مطارات دولية خالل االشهر القليلة القادمة

فريق طبي ينجح بإجراء عملية جراحية االوىل من نوعها يف بابل

   بغداد/المستقبل العراقي

تفقد محافظ بغداد علي محس�ن التميمي مش�روع اكس�اء 
الط�رق في المحمودي�ة والذي تمت المباش�رة به�ا بعد انجاز 

مشروع المجاري الرئيسي للقضاء.
وق�ال المحافظ خ�ال تفق�ده العمل بالمش�روع, ان “هذه 
الزي�ارة ج�اءت لمتابعة س�ير العمل بمش�روع اكس�اء الطرق 
المنفذ في ش�ارع المجمعات,فضا عن متابعة استعدادات بدء 

المباشرة باكساء الحي العسكري “.
 وبي�ن المحاف�ظ ان “العمل تضمن قش�ط الط�رق وحدلها 
بش�كل جيد ومن ثم فرش�ها بالحص�ى الخاب�ط وحدلها ايضا 
لتك�ون جاهزة لاكس�اء باالس�فلت الى جانب ص�ب االرصفة 

بطرق نموذجية عبر استخدام اليات متخصصة بالصب “.

حمافظ بغداد يتابع اعامل اكساء 
شوارع املحمودية 

    بغداد/المستقبل العراقي

بحث وزي�ر النقل باق�ر الزبيدي، 
مع ش�ركة بوين�غ االمريكية تجهيز 
الخطوط الجوي�ة العراقية بطائرات 
ن�وع ) 200LR-777 وطائرات دريم 
الين�ر 787(، فيم�ا اك�د ان�ه س�يتم 
افتتاح ث�اث مطارات دولية بالعراق 

االشهر القليلة القادمة.
للزبيدي  المكتب االعام�ي  وقال 
في بي�ان صحف�ي، علي�ه ان “وزير 
النق�ل باقر الزبي�دي والوفد المرافق 
ل�ه التق�ى في لن�دن بش�ركة بوينغ 
االمريكي�ة برئاس�ة دونل�د كالف�ن 
مدير المبيعات الدولية والوفد الفني 
التس�ويق  بمدي�ر  متمث�ل  المراف�ق 
االقليمي للطائ�رات التجارية جورج 
موالني�ا و المدي�ر االقليم�ي لعقود 
كري�ن  كلف�ن  التجاري�ة  الطائ�رات 
ومدير اقدم في قسم الشؤون المالية 
لطائرات االش�رق االوس�ط دوكلس 

هادلي”.
واضاف المكتب ان “شركة بوينغ 
قدم�ت عرض�ا تفصيلي�ا لمجموعة 
ان�واع م�ن طائراته�ا م�ن ضمنه�ا 
الطائ�رات الت�ي ت�م التعاق�د عليه�ا 
لصال�ح ش�ركة الخط�وط الجوي�ة 
 777-200LR ( العراقي�ة م�ن ن�وع

وطائرات دريم الينر 787(”.
واكد الزبيدي بحسب البيان، على 
ضرورة “زيادة عدد طائرات ش�ركة 
الخط�وط الجوية العراقي�ة وبانواع 

متط�ورة وحديث�ة وباحج�ام اكب�ر 
نظ�راً لتزايد عدد الطلب من الرحات 
منه�ا )رحات الح�ج والعمرة، زوار 

العتب�ات المقدس�ة، س�فر العاملين 
االجنبي�ة  الش�ركات  ف�ي  االجان�ب 
المتعاقده مع وزارة النفط، وغيرها 

م�ن الطلبات(”، الفتا ال�ى ان “هناك 
نية لفت�ح مكاتب لش�ركة الخطوط 
الجوي�ة العراقي�ة ف�ي دول متعددة 

بعيدة”.واضاف الزبيدي ان “االشهر 
القليلة القادمة ستشهد افتتاح ثاث 
مطارات دولية في العراق بمحافظات 
ميس�ان، واس�ط، وذي قار”، والتي 
ستساعد كثيرا في تسهيل عملية نقل 
المس�افرين عموم�اً وزوار العتبات 

المقدسة خصوصاً”.
ع�ام  “مدي�ر  الزبي�دي  ووج�ه 
الخط�وط الجوي�ة العراقي�ة س�امر 
كبة باستمرار المباحثات مع شركة 
بوينغ والتنس�يق على اعلى مستوى 
لمتابع�ة القضاي�ا الت�ي من ش�انها 
تسريع العمل خصوصا في موضوع 
تدريب الطيارين المرش�حين والبالغ 
الخمس�ين مرشح  عددهم مايقارب 
اختباره�م  ف�ي  للمس�اعدة  وذل�ك 
من ناحية اللغة وش�روط الس�امة 

المطلوبة لذلك”.
ش�ركة  اب�دت  جانبه�ا,  م�ن 
بوينغ “اس�تعدادها لتجهي�ز العراق 
بالطائ�رات م�ع امكاني�ة الدعم في 
مجال تدريب كوادر شركة الخطوط 
الجوي�ة العراقي�ة خصوص�ا بعد ان 
عانا الع�راق من فت�رة قطيعة الكثر 
30 س�نة”، مرحب�ة “بتوقي�ع  م�ن 
مذكرة التفاهم بين الخطوط الجوية 
العراقي�ة وش�ركة رولزراي�س يوم 
بوين�غ  ش�ركة  ان  الس�يما  ام�س، 
تستخدم محارك طائرات مصنعة من 
قبل ش�ركة رولزراي�س والتي لديها 
عق�د م�ع الع�راق لتجهي�ز طائرات 

جديدة وحديثة للسنوات القادمة”.

     بابل/المستقبل العراقي

نج�ح فريق طبي ف�ي محافظة 
باب�ل، ف�ي إج�راء عملي�ة جراحية 
“ن�ادرة” المرأة ف�ي العق�د الرابع 
م�ن عمره�ا تش�كو م�ن صعوب�ة 
النط�ق، فيما أكد رئي�س الفريق أن 
ه�ذه العملية تج�رى ألول مرة في 

الفري�ق  رئي�س  المحافظة.وق�ال 
الطبي ال�ذي أجرى العملية الدكتور 
فاض�ل الحمي�ري، إن “فريقا طبيا 
في مركز شهيد المحراب لقسطرة 
وجراح�ة القلب ف�ي مدينة مرجان 
الطبية أجرى، عملية جراحة نادرة 
المرأة تبلغ من العمر 45 سنة تشكو 
من صعوبة النط�ق نتيجة اإلصابة 

بالجلطة الخثرية بالدماغ”.
وأضاف الحمي�ري، أن “العملية 
تكلل�ت بالنج�اح م�ن خ�ال فت�ح 
وتوس�يع الش�ريان المغ�ذي لجذع 
80بالمئة  الدماغ والمخيخ بنس�بة 
البال�ون وزرع ش�بكة  باس�تعمال 
بحجم 2.5 ملم”.وتابع الحميري أن 
“هذه العمليات تعد فريدة من نوعها 

وتجرى ألول مرة ف�ي بابل”، الفتا 
إل�ى أن “حال�ة المريضة مس�تقرة 
أن  جيدة”.يذك�ر  بصح�ة  وتتمت�ع 
الك�وادر الطبية ف�ي محافظة بابل 
نجحت على مدار األشهر الماضية، 
العملي�ات  م�ن  ع�دد  إج�راء  ف�ي 
الجراحي�ة المعق�دة، واألول�ى من 

نوعها داخل المحافظة.

   واسط/المستقبل العراقي

أعلن�ت مديري�ة م�اء واس�ط، ع�ن تنفي�ذ مجم�ع 
جدي�د لمي�اه الش�رب ف�ي قض�اء الصوي�رة، ش�مالي 
المحافظ�ة،)180 ك�م جنوب ش�رق العاصم�ة بغداد(، 
مبين�ة أنه يخ�دم قرابة ثاثة آالف نس�مة، وتبلغ كلفته 
ملي�اراً و665 أل�ف دينار.وقال مدير ماء واس�ط، جواد 
كاظ�م، ، إن “الم�اكات الفني�ة ف�ي إح�دى الش�ركات 
المحلية بالمحافظة أنجزت مجمعاً جديداً لمياه الش�رب 
في ريف قضاء الصويرة،)135 كم شمال الكوت(، ضمن 
مش�اريع تنمية األقاليم، بكلفة مليار و665 ألف دينار”.
وأضاف كاظم، أن “المجمع الجديد يش�غل مساحة 750 
مت�راً مربع�اً وتبلغ طاقت�ه اإلنتاجي�ة 200 متر مكعب 
بالس�اعة”، مش�يراً إل�ى أن “المجمع يخ�دم مجموعة 
م�ن القرى الريفية التي يبلغ عدد نفوس�ها قرابة 3000 
نس�مة.”يذكر أن مديرية ماء واس�ط تق�وم بتنفيذ عدد 
آخ�ر من مجمع�ات ومحطات مياه الش�رب في عدد من 
مناطق المحافظة، لكن قس�ماً من تلك المش�اريع التي 
تنفذ ضمن تنمية األقاليم شهدت نوعاً من التلكؤ نتيجة 
عدم إطاق التخصيصات بسبب األزمة المالية، في حين 
تمكنت بعض الش�ركات م�ن تنفيذ المش�اريع المحالة 

بعهدتها بمواعيدها المحددة.

   كركوك/المستقبل العراقي

أعلنت دائرة صحة محافظ�ة كركوك، امس االثنين، 
ع�ن تلقيح أكثر م�ن 174 أل�ف طفل بحملته�ا لتطعيم 
األطفال دون سن الخامسة بلقاح شلل األطفال الفموي، 
موضح�ة أن الحمل�ة ش�ملت 25 ألف طفل م�ن العوائل 
النازحة.وق�ال مدي�ر صح�ة كرك�وك صباح ال�داودي ، 
إن “ف�رق التلقي�ح الثابتة في المراك�ز الصحية والفرق 
التلقيحي�ة تمكنت من تلقي�ح 174 ألف و340 طفا في 
مدينة كرك�وك واالقضي�ة والنواحي التابع�ة لها خال 
أيام الحملة الوطنية للتلقيح ضد مرض شلل األطفال”، 
موضح�ا أن “الحمل�ة ش�ملت 25 أل�ف و646 طفا من 

العوائل النازحة”.
وأضاف الداودي، أن “الحملة نفذت بنجاح وبنس�بة 
انجاز بلغ�ت 99.5 %”، الفتا ال�ى “تنفيذ خطة إعامية 
مصاحب�ة للحملة بغية نش�ر الوع�ي والتثقيف الصحي 
أن  ال�داودي،  التلقيح”.وبي�ن  للمجتم�ع ح�ول حمل�ة 
“الحملة نف�ذت للفترة من 24 أي�ار الماضي ولغاية 28 
من�ه”، مبينا أن “النتائ�ج التي تمكنا م�ن اإلعان عنها 
ج�اءت بعد التدقيق وجمع األرق�ام وإجراء اإلحصاءات 

عليها واإلعان عن نسبة نجاح الحملة”.
يذك�ر أن صحة كركوك أطلقت، في )24 أيار 2015(، 
حملة كبيرة لتلقيح األطفال بلقاح ش�لل األطفال والتي 
ش�ملت أطفال المحافظة والنازحين ف�ي عموم مواقع 

تواجدهم.

تنفيذ جممع جديد ملاء الرشب بأكثر 
من مليار دينار يف واسط

كركوك تعلن نجاح محلة تلقيح 
ألكثر من 174 ألف طفل

   بغداد/المستقبل العراقي

أعلن عضو لجنة الهجرة والمهجرين النيابية ماجد شنكالي، 
أن مئ�ة ألف عائلة نازحة لم تس�تلم منح�ة المليون دينار لغاية 
اآلن، مش�يرا الى أن وزارة الهجرة عزت الس�بب الى عدم وجود 

أموال مخصصة في موازنة ٢٠١٥.
وق�ال ش�نكالي ف�ي بي�ان صحف�ي ، إن “وف�د التحال�ف 
الكردس�تاني ف�ي نين�وى زار وزي�ر الهج�رة والمهجرين، في 
مكتب�ه، وتم خ�ال اللقاء مناقش�ة موضوع نازح�ي محافظة 
نين�وى واالعداد الكبي�رة للنازحين في اإلقلي�م التي بلغت نحو 

المليوني نازح خاصة في محافظة دهوك”.
وأض�اف ش�نكالي أن “الوزي�ر أكد خال اللق�اء على توزيع 
المبردات وخزانات الماء على العوائل النازحة والمخيمات التي 
تعاني من ش�حة الماء وأيضا توزيع ١٠٠ الف سلة غذائية على 
نازح�ي دهوك توزع على ش�هرين بواقع ٥٠ الف س�لة غذائية 
كل شهر”، مشيرا الى أنه “سيتم زيادة محطات إصدار البطاقة 
الذكي�ة ف�ي دهوك إل�ى ٧٠ محطة ت�وزع على أقضي�ة ومركز 

المحافظة”.
وبي�ن عضو لجنة الهج�رة النيابية أن “الوزي�ر أوضح عدم 
وجود أم�وال مخصصة ف�ي موازنة ع�ام ٢٠١٥ إلكمال منحة 
المليون”، الفتا الى أنه “توجد ١٠٠ الف عائلة لم تستلم المنحة 

لغاية االن”.
وكان�ت عضو لجن�ة الهج�رة والمهجرين النيابي�ة خديجة 
الموس�وي أعلنت، الخميس )21 أيار 2015(، أنها ناقش�ت مع 
وزير الهجرة والمهجرين جاسم محمد الجاف أوضاع النازحين 
من محافظة األنبار وشمول المهجرين في خارج العراق بمنحة 

المليون دينار.

اهلجرة واملهجرين: 100 ألف عائلة 
نازحة لـم تستلم منحة املليون دينار

البرصة توزع  أكثر من 700 قطعة أرض سكنية عىل املواطنني

    ذي قار/المستقبل العراقي

ق�ار،  ذي  محاف�ظ  كش�ف   
يحي�ى الناص�ري، ام�س االثنين، 
عن إصابة أكثر من 900 ش�خص 
بم�رض الجدري ف�ي المحافظة، 
مبين�اً ان وزارة الم�وارد المائي�ة 
باش�رت باطاق كمي�ات اضافية 
م�ن المياه ف�ي نهر الف�رات عبر 

سدة الهندية.
وقال الناصري،ان “المحافظة 
ال زال�ت تعان�ي من ش�حة المياه 
تس�بب  مم�ا  نوعيته�ا  ورداءة 
ال�ى  الملوح�ة  نس�بة  بارتف�اع 
مع�دالت قياس�ية كبي�رة الحقت 
اضرار كبي�رة باالراضي الزراعية 
الواقعة ف�ي حوض نهر الفرات”، 
مبينا أن “ذلك تسبب باصابة اكثر 
من 900 حالة بمرض جدري الماء 
في مدن جن�وب الناصرية، فضا 
عن نفوق اسماك واصابة قطعان 

من الث�روة الحيوانية باالمراض، 
وظه�ور ح�االت م�ن العم�ى في 

قطعان الجاموس”.
الم�وارد  “وزارة  إن  وأض�اف 
المائية باش�رت باط�اق كميات 
م�ن المياه ف�ي نهر الف�رات عبر 
س�دة الهندي�ة مؤخ�را”، متوقعا 
ان “ترتف�ع مناس�يب المي�اه في 
نه�ر الف�رات خال االي�ام القليلة 
القادم�ة، وان تكون انعكاس�اتها 
جن�وب  مناط�ق  عل�ى  ايجابي�ة 

الناصرية”.
يذك�ر، أن وف�دا رس�ميا يضم 
محافظ ذي ق�ار، ورئيس مجلس 
المحافظة، ورئيس اللجنة الفنية 
ف�ي المجل�س، ق�د توج�ه، ي�وم 
االثني�ن الماض�ي، ال�ى العاصمة 
بغ�داد لبح�ث جملة م�ن القضايا 
الصناع�ة  بقطاع�ات  المتعلق�ة 
والموارد المائية والطاقة وقضايا 

اخرى مع الوزارات المعنية.

ذي قار تكشف عن إصابة 900 شخص
بمرض اجلدري 

النفط تدعو اصحاب املولدات االهلية لتسلم حصصهم
من الكاز

    بغداد/المستقبل العراقي

دع�ت وزارة النف�ط، ام�س االثنين، 
اصح�اب المول�دات االهلي�ة الى تس�لم 

حصصهم من الكاز لشهر حزيران.
وقالت الوزارة ف�ي بيان صحفي, ان 
“شركة توزيع المنتجات النفطية دعت 
اصحاب المولدات االهلي�ة الى مراجعة 

المناف�ذ التجهيزي�ة المق�ررة الس�تام 
حصصه�م م�ن مادة زي�ت الغ�از الكاز 
لش�هر حزي�ران”، مبين�ة ان “التوزي�ع 
 KVA س�يكون بواقع 20 لت�ر لكل واحد

.“
واضافت الوزارة انه “س�يتم تجهيز 
حصصه�م لش�هر تم�وز في االس�بوع 

االخير من شهر حزيران الجاري”.

يذك�ر ان وزارة النف�ط ق�ررت ف�ي، 
الكمي�ات  مضاعف�ة   ،2015 اي�ار   29
المخصصة الصح�اب المولدات االهلية 
 )KVAلت�ر( ل�كل )واح�د لتك�ون )20 
 )KVAب�دال م�ن )10 لت�ر ( ل�كل )واحد
وذلك لزيادة س�اعات تجهيز المواطنين 
بالكهرباء والتعويض عن ساعات قطع 

الكهرباء الوطنية.

     البصرة/المستقبل العراقي

ف�ي  المحلي�ة  الحكوم�ة  أعلن�ت 
محافظ�ة البصرة، توزيع س�ندات أكثر 
عل�ى  س�كنية  أرض  قطع�ة   700 م�ن 
مواطنين من 18 ش�ريحة منها ش�رائح 
العمليات “اإلرهابية”  ش�هداء وجرحى 
واألرام�ل  والمهاجري�ن  والمهجري�ن 

والسجناء السياسيين.
وقال محافظ البصرة ماجد النصراوي 
، إن “728 قطعة أرض س�كنية تقع في 
ناحي�ة أم قصر تم توزيعه�ا وفق نظام 
القرع�ة عل�ى المس�تحقين”، مبين�ا أن 
“المستفيدين من قطع األراضي ينتمون 
الى 18 ش�ريحة من ش�رائح المجتمع، 
ومنه�ا ش�رائح الس�جناء السياس�يين 

وش�هداء  والمهاجري�ن  والمهجري�ن 
وجرحى العملي�ات اإلرهابية واألرامل، 
وكذلك الذين قطعت أجزاء من أجسادهم 
ف�ي عه�د النظ�ام الديكتات�وري البائد، 
فض�ا ع�ن ذوي االحتياج�ات الخاصة 
النص�راوي  النقابات”.وأك�د  وأعض�اء 
خال إج�راء قرعة التوزي�ع في المركز 
الثقافي النفطي، أن “الحكومة المحلية 

في المحافظة ماضي�ة في توزيع قطع 
أراض س�كنية على المستحقين، ونحن 
بصدد توزيع 750 قطعة أرض أخرى في 
ناحية أم قصر”، مش�يرا الى أن “القطع 
الت�ي ت�م توزيعه�ا والتي س�وف توزع 
قامت مديري�ة البلدية بفرزه�ا وتعيين 
حدوده�ا، إضاف�ة الى تس�ويتها لتكون 
جاه�زة للبناء”.م�ن جانبه، ق�ال مدير 

قس�م اإلس�كان ف�ي دي�وان المحافظة 
محمد عاج�ل ، إن “اس�تمرار الحكومة 
المحلية في توزيع قط�ع األراضي على 
المواطني�ن س�وف يس�هم ف�ي خفض 
أسعار العقارات”، معتبرا أن “الحكومة 
المحلي�ة تعت�زم بالتعاون م�ع مديرية 
البلديات توزيع آالف القطع خال الفترة 

المتبقية من العام الحالي”.

    بغداد/المستقبل العراقي

اعلنت وزارة الكهرباء,امس 
االثنين, عن تعاقدها مع شركة 
امريكية  لتاهيل محطة كبيسة 
التحويلي�ة بمحافظ�ة االنب�ار 
على اثر تعرضها لعمل ارهابي 
ادى الى تضرر معداتها وبنايتها 
وبالتالي خروجها عن الخدمة. 
وق�ال المتحدث باس�م الوزراة 
بي�ان  ف�ي  الم�درس  مصع�ب 
ل�ه, ان المديري�ة العام�ة لنقل 
لمنطق�ة  الكهربائي�ة  الطاق�ة 
الفرات االعل�ى، ممثلة بالمدير 
العام للمديري�ة المهندس خالد 
غزاي المعاضيدي، ابرمت عقداً 
م�ع المدي�ر المفوض لش�ركة 

)انستنزا كروب( األمريكية.
ان  ال�ى  الم�درس  ولف�ت 
“العق�د يتضم�ن تأهيل محطة 
كبيس�ة التحويلي�ة )132 /33 

ك.ف( بعد تعرض هذه المحطة 
ال�ى تفجير ارهاب�ي، في وقت 
س�ابق، ادى الى تض�رر معدات 

بالكام�ل،  وبنايته�ا  المحط�ة 
وخروجه�ا م�ن العمل بش�كل 
الم�درس, فان”   تام.وبحس�ب 

اهمية هذا العق�د تكمن في ان 
محط�ة كبيس�ة الثانوية تغذي 
مدين�ة كبيس�ة بالكام�ل، ال�ى 
جان�ب وجود معمل االس�منت 
فيها والمناطق المجاورة لهذه 
المحط�ة، مش�يراً ال�ى ان مدة 
العقد هي 200 يوم، اعتباراً من 
تاريخ فتح االعتماد”.من جانب 
اخر, انجزت الماكات الهندسية 
والفنية العاملة في مديرية نقل 
الطاقة لمحافظ�ة ديالى اعادة 
خ�ط نق�ل الطاق�ة الكهربائية 
)ديالى �� االمين()400 ك.ف(، 
وادخاله ال�ى العمل.وقال بيان 
لوزارة الكهرباء, بان” االعمال 
تضمنت نصب برج طارئ على 
ه�ذا الخط بدالً م�ن البرج الذي 
تعرض الى اضرار، جراء عملية 
تخريبي�ة ادت الى خروج الخط 
ع�ن الخدم�ة خ�ال اليومي�ن 

الماضيين”.

الكهرباء تتعاقد مع رشكة امريكية لتأهيل حمطة
كبيسة التحويلية



يف زمبن الحكمبة والتأمبل اعتبر األقدمون أن 
السكوت من ذهب إذا كان الكالم من فضة، أما 
يف عرص االسبتهالك األمريكبي فلكل يش ثمنه، 
حتى الكلمات يقدرونها باملال وقد تساوي أكثر 
بكثبر من الذهب. يف قلعة الرأسبمالية العاملية 
تتحبول الكلمبات مببارشة إىل دوالرات يجنيها 
املتحدثبون الذيبن تزيد تسبعرة كلماتهم كلما 

اتسعت شهرة املتكلم.
ويف السياسبة كمبا يف الرياضبة والفبن أو أي 
مجال آخر، كل املشباهر والنجبوم يتحدثون، 
وكلهبم يتقاضبون الثمن. ولذلك فبإن هيالري 
كلينتبون التبي تطمبح أن تصبح أول رئيسبة 
للواليات املتحدة ال تمثل استثناء يف هذا اإلطار. 
كلما تحدثت هذه السيدة الشهرة كلما تضخم 

رصيدها يف البنك.
واألرقام التي نرشتها قبل أسبوع مجلة »تايم« 
األمريكية توضح أن شبهية هيبالري مفتوحة 
دائماً للحديث، وحسباباتها املرصفية متخمة. 
وخالل عبام 2014 وهو أول عام كامل تقضيه 
بال منصب رسبمي، بعبد انتهباء عملها وزيرة 
للخارجية، ألقت هيالري 45 محارضة وخطاب 
تقاضبت مقابلهبا 10,2 مليبون دوالر )عرشة 

ماليبن ومئتبي ألبف دوالر( وهبو الرقبم الذي 
سبجلته بنفسبها يف إقرارها املايل البذي يحمل 

توقيعها بتاريخ 15 مايو/أيار املايض.
قبل الخبوض يف تفاصيل رحلة هيالري الحالية 
مبع الثبروة أو صفقبة »املحبارضات مقاببل 
الدوالرات« نشبر أوالً إىل أن تقايض املشباهر، 
بمبن فيهبم السياسبيون، أمبواالً نظبر إلقاء 
خطابات أو كتابة مذكرات شخصية هي عملية 
قانونيبة تمامباً يف الواليات املتحبدة، وعادة ما 
تجلبب لصاحبها ثروة ال ببأس بها بعد أن يرتك 
منصبه. عىل سببيل املثال فبإن زوجها الرئيس 
السبباق بيل كلينتون كسب 82,8 مليون دوالر 

من إلقاء خطابات منذ ترك منصبه يف 2001. 
وتتفاوت بالطبع حظوظ املسؤولن السابقن، 
فمثباًل لبم تحصبل كوندوليبزا رايبس وزيبرة 
الخارجيبة التبي سببقت هيبالري مببارشة يف 
املنصب سبوى عىل 150 ألف دوالر فقط مقابل 

بعض خطاباتها منذ تركت منصبها. 
اإلشبارة املهمة األخرى هنا تتعلق بقضية املال 
السيايس يف الواليات املتحدة، ونعني به الترعات 
التي يغدقها رجال األعمبال الكبار، والرشكات 
الضخمة، وأصحباب املصالح وغرهم، لتمويل 

الحمالت االنتخابية للمرشبحن سواء للرئاسة 
أو الكونغرس. هذه الترعبات بدورها معرتف 
بها قانوناً. وتوجبد ترشيعات واضحة تنظمها 
وهبذه  إنفاقهبا.  أوجبه  وترصبد  وتراقبهبا 
الترعات هي جزء أسبايس يف الحياة السياسية 

األمريكية.
ومن خبالل معرفة طبيعبة وتوجهات وأهداف 
املترعبن يمكبن الحكبم عبىل توجهبات هبذا 
املرشبح أو ذاك، ألن املتبرع لن يدعم مرشبحاً 
يخاصبم توجهاته أو يتبنى سياسبات ال تروق 
لصاحب املال. ومن هنا يلعب املانحون األثرياء 
دوراً مببارشاً وأساسبياً، ليبس فقبط يف نجاح 
املرشبحن، ولكبن أيضباً يف تحديد السياسبات 
التبي يريبدون إقرارهبا. وهبذا هبو املقصبود 
بالقول الشبائع إن املال هو الذي يحكم أمريكا 

يف النهاية.
ويف حالبة هيالري حرصت مجلبة »التايم« عىل 
تتببع املمولن الرئيسبين لها مبكبراً. وأول ما 
توقفبت عنبده كانبت أسبماء الرشكبات التي 
تدفع لها مقاببل إلقاء خطابات، وهي رشكات 
التكنولوجيبا والصناعبات الكبرى. ومبن بن 
مبلغ العرشة مالين دوالر تقريباً التي تقاضتها 
إللقاء خطاباتها هناك 4,6 مليون دوالر دفعتها 
رشكات ومنظمات تتعامل مع جماعات ضغط 
)لوببي( بهبدف تشبكيل وبلبورة سياسبيات 
تتوافق مع مصالحهبا يف قضايا مثل الرضائب 
والسياسبات التجارية والنظم املالية والرعاية 

الصحية.
بمعنى أن الرئيسبة املحتملبة هيالري كلينتون 
تتبنبى وجهة نظبر هذه الرشكبات التي تدفع 

لها مببارشة. وتلك الرشكات للعلم دفعت 72,5 
مليبون دوالر خبالل العبام املبايض لجماعات 
الضغبط الرسبمية لتمرير وإقرار السياسبات 

التي تريدها.
أما أهم املمولن لخطابات هيالري خالل 2014 
وحتى مايو/أيار املبايض فتتصدرهم »منظمة 
الصناعبات الحيويبة« التبي دفعبت لهبا 335 
ألفباً و500 دوالر، بينما أنفقبت عىل جماعات 
الضغط )وهذا أيضاً من أنواع التمويل السيايس 
مثبل الدفبع لخطابات هيالري( عبرشة مالين 

و186 ألف دوالر خالل 2014 فقط.
هناك أيضاً رشكة التكنولوجيا »كوالكوم« التي 
دفعت للمرشحة الشهرة 125 ألف دوالر نظر 
إلقاء خطباب واحد، إضافبة إىل 50 ألفاً و250 
دوالراً لتمويبل الحملة االنتخابية لها واملعروفة 

باسم »مستعدون لكينتون«.
بينمبا كانت رشكبة »سبيلزفورس دوت كوم« 
أكثر سخاء ودفعت لها 451 ألف دوالر للحديث 
أمام الرشكة مرتن. ودفعت لحملتها االنتخابية 
55 ألفاً و250 دوالراً. ومن املمولن الكبار كذلك 
رشكة سيسبكو للتكنولوجيبا ودفعت لهيالري 

325 ألف دوالر لقاء خطاب واحد.

ومبن املالحظات املهمة هنا أن الرشكات الثالث 
األخرة من أكر الداعمن ملرشوع تجاري ضخم 
هو »الرشاكة عر املحيط الهادي«، والذي كانت 
هيبالري قد أيدته مبن قبل، إال أنها لبم تبد رأياً 
كمرشبحة رئاسبية محتملبة. وإجمباالً فبإن 
الجماعات واملنظمات املؤيدة للتوسع التجاري 
الخارجي أنفقت ثالثة مالين دوالر لالسبتماع 

إىل كلمات هيالري كلينتون.
كبل هبذا يلقبي الضبوء مجبدداً عبىل التداخل 
الوطيد بن املال والسياسبة يف الواليات املتحدة، 
وكيفية صناعبة الرئيس هنباك. وهي صناعة 
تكاد تحتكرها الرشكات الكرى واملليارديرات. 
وقواعد اللعبة السياسية يف هذا الصدد معروفة 
تماماً: من يستطيع أن يجمع أمواالً أكثر يكون 
الفائبز األرجح، ألنه سبيكون بمقدوره تنظيم 
حمبالت دعائية أكر واإلنفباق عىل جيوش من 
الخراء اإلعالمين واملستشبارين السياسبين، 
وعقبد مؤتمبرات انتخابية أكثر. إنهبا صناعة 
ضخمة وقودهبا املال. وليس هنباك مجال وال 
مكان للفقراء. ففي قلعة الرأسبمالية املناصب 
الكرى محجبوزة دائماً لألثريباء أو من يرىض 

عنهم األثرياء، والفقراء يمتنعون.

هيالري بائعة الكالم 
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واجه مجتمع املال واالقتصاد مأسباتن خالل 
األسببوع املبايض، األوىل: وفاة »جبون ناش«، 
الحائز عىل جائبزة »نوبل«، وزوجته يف حادث 
سبيارة مؤسبف، والثانيبة: تأجيبل آخبر من 
اليونان ودائنيها يف التوصبل إىل اتفاق لتجاوز 

األزمة املكلفة واملمتدة.
ولعبل التوصبل إىل نتيجبة تنطوي عبىل تبادل 
منفعة من شبأنه تخفيف معانباة اليونانين 
الذين أنهكتهم البطالة وتآكل الدخول وانتشار 
الفقبر، ومبن شبأنه أيضباً تعزيبز املصداقية 
والتكامبل والقبوة يف منطقبة اليبورو ككيان 
سبيايس ومبايل واقتصبادي حيبوي. كمبا أن 
التوصل إىل مثبل هذه النتيجة يزيل الشبكوك 
التبي تحبول دون تحقيبق االقتصباد العاملي 

معدل نمو يتماىش مع إمكاناته.
وللوهلبة األوىل، يببدو أنبه ال يوجبد رابط بن 
املأسباتن، لكن مفاهيم »نظرية اللعبة« التي 

وضعها »جون ناش«، تضمنت مفهوم »اللعبة 
التعاونية«، وهو ما يسلط ضوءاً مهماً عىل ما 
يحدث يف اليونان، ويسباعد يف توضيح السبب 
يف أن هذه األزمبة الدرامية قد ال تنتهي نهاية 

سعيدة يف أي وقت قريب.
ويف »اللعببة التعاونية«، ينسبق الالعبون فيما 
بينهبم لتحقيق نتائج أفضبل من تلك املتوقعة 
يف غيباب مثل هذا التنسبيق. وإذا جرت اللعبة 
دون تعباون، تكون النتيجة مؤسبفة لجميع 

الالعبن.
وهذه الفكرة البسيطة تصف مسلسل الدراما 
اليونانبي الطويبل، بما يف ذلبك االندفاع الحايل 
يف اجتمباع مجموعة السببع املنعقبد يف أملانيا 

إليجاد طريقة أخرى للتسويف.
ويف أبسط مسبتويات التحليل، تسعى اليونان 
السبتعادة النمبو االقتصبادي، وتوفر فرص 
العمل، واستعادة حيويتها املالية، بينما تبقى 

كجزء من العملة األوروبية املوحدة. ورشكاؤها 
األوروبيبون، الذيبن يتعاونبون مبع صندوق 
النقد الدويل، يتقاسبمون هذه األهداف، طاملا 
أن تحقيقهبا ال يفرض عبئاً ثقيباًل عىل الدول 

األخرى يف منطقة اليورو.
واملشبكلة، وفق »نظرية اللعببة«، هي أن تلك 
اللعبة التي يتعن لعبها بشكل تعاوني لتحقيق 
النتيجة املرغوبة، يغيب عنها التعاون بصورة 

متكررة. ومن األسباب وراء ذلك:
* غيباب القدر الكبايف من الثقة ببن اليونان 
ودائنيهبا؛ أي البنك املركزي األوروبي واالتحاد 

األوروبي وصندوق النقد الدويل.

* عدم توصل أطراف املشكلة إىل فهم مشرتك، 
ناهيبك عبن وضبع الحلبول.

بااللتزامبات  الوفباء  تأكيبد  أن  حقيقبة   *
السياسبية واملالية، أمر شائك ومثر للجدل يف 
كثر من األحيان، بسبب اإليماءات السياسية: 
فالحكومبة اليونانية ال ترغبب يف النظر إليها 
باعتبارهبا تابعبة للبدول األوروبيبة األخرى، 
والبدول األخبرى ال تبود أن تبدو مثبل رهائن 

مالية لعدم مالءمة السياسات اليونانية.
* العمبل الذي يؤديه اتئالف الدائنن )املعروف 
باسم الرتويكا( ليس عمال سهالً عىل اإلطالق.

وخبراء االقتصباد املهتمبن، مثبل »مايكبل 

سببنس« الحائبز عبىل جائبزة نوبل، وسبّعوا 
مفهبوم »اللعببة التعاونيبة التبي ال يتعباون 
العبوها« إىل جوانب الخلل الوظيفي التي تؤثر 

عىل االقتصاد العاملي.
وهنباك أربعبة سببل لتحويبل األلعباب غبر 
هبذه  لكبن  تعاونيبة،  ألعباب  إىل  التعاونيبة 
السبل، ولألسف الشديد، ليست فعالة يف حالة 

اليونان.
والسببيل األول هبو اسبتخدام رشط الدعبم 
املتببادل كعامل تحبول، عىل سببيل املثال عن 
طريق تقديبم مكافأة عىل تطبيبق إصالحات 
اقتصادية مع توفر تمويالت خارجية جاهزة. 
وتمت تجربة هبذه الطريقة يف اليونان، لكنها 

لم تكف، األمر الذي قّوض فعاليتها.
ولم يكن سجل أداء اليونان فيما يتعلق بوعود 
إصالحاتهبا السياسبية جيبداً تمامباً، كما أن 
دائنيهبا كانبوا مرتدديبن يف تقديبم السبيولة 

النقدية وإعفاءات الديون املطلوبة.
وتشبمل الطريقة الثانية قبوة دافعة خارجية 
حاسبمة، ويف حالة اليونبان ودائنيها، صاحَب 
القلبُق لعب هذا البدور، السبيما القلق من أن 
ينهار اقتصاد اليونان عىل نحو يدفعها خارج 

منطقة اليورو.
والبديبل الثالث هو دخول العبن جدد يرغبون 
ويستطيعون اجتناب املوروثات غر املتعاونة. 
ورغم ذلبك، يببدو الواقع السبيايس يف أوروبا 
اليبوم أن الالعبن الجدد يميلبون إىل مزيد من 
التشبكك أكثر من سبابقيهم. والدليل عىل ذلك 

الفوز االنتخابي لحزب »سريزا« يف اليونان.
وأخبراً، يمكن أن تقنع التطبورات ذات النفع 
املتبادل كال الجانبن بالعمل سوياً بدرجة أكثر 
قرباً. ومن املؤسف أن األمر ليس كذلك بالنسبة 
لليونبان ورشكائها األوروبين، يف ضوء التقدم 

املحدود عىل األرض.

حممد �لعريان

اجلمود اليوناين.. لعبة بال تعاون!

من الصعب أن تستطيع العمل يف الكونجرس 
كمعتدل يف هذه اآلونبة. ويف أنحاء الواليات 
املتحدة، أصبحت معظبم الدوائر االنتخابية 
األرجوانية التي تتقارب فيها املنافسبة بن 
و»الديمقراطبي«  »الجمهبوري«  الحزببن 
طي النسبيان، وتبم اسبتبدالها بمقاعد إما 
»جمهورية حمراء« أو »ديمقراطية زرقاء«. 
والنشبطاء يف كال الجانببن ال يظهرون أية 
شبفقة تجاه املسبؤولن املنتخببن الذين 
يغامرون بالدفاع عن حلول الوسط. وحتى 
زعيبم األغلبيبة السبابق يف مجلبس النواب 
»إيريبك كانتور« البذي كان بالكباد معتدالً 
وقبع ضحية لتحبدٍّ كبر يف عبام 2014 من 
خصم دعمه »حزب الشاي« بعد موقفه من 
الهجرة الذي تعارض بشكل كبر مع أقىص 
جناح اليمن يف الحزب »الجمهوري«. ولكن 
ربما أن أكثر العقبات أمام املعتدلن: هي أن 
تكاليبف االعتدال أكثر بكثر مبن التطرف، 
وزيادة النفقات تعني أن معظم املعتدلن ال 

يستطيعون املنافسة.
»األعضباء  املثبال  سببيل  عبىل  ولنأخبذ 
الديمقراطيبن يف مجلبس النبواب«، حيبث 
تكشبف االئتالفات القائمبة بذاتها منذ أمد 
طويل مثل »الديمقراطين« الجدد و»الكالب 
والديمقراطيبن  جانبب  مبن  الزرقباء« 
التقدميبن مبن جانبب آخبر الفبرق ببن 
شبديد.  بوضبوح  والليراليبن  املعتدلبن 
ويتعن عىل األعضاء املعتدلن التقدم بطلب 
لالنضمبام، وحضور االجتماعبات الدورية 
وأن يظلبوا يف وضبع جيد. وخبالل الدورات 
االنتخابية السبابقة، أنفق املرشعون الذين 
يصفون أنفسهم باملعتدلن ضعف ما أنفق 
نظراؤهبم الليراليون للفبوز بمقاعدهم أو 

الدفاع عنها.
ويف عام 2014، بلغ اإلنفاق املبارش من قبل 
األعضباء يف ائتباليف »الديمقراطين الجدد« 
املعتدل، و»الكالب الزرقاء« متوسبط 2,01 
مليبون دوالر لكل حملة انتخابية، بحسبب 
تحليبل للبيانبات صبادر عن مركبز »أوبن 
النقيبض،  وعبىل  أورج«.  دوت  سبيكرتس 
أنفبق كبل عضبو يف ائتبالف »التقدميبن 
الليراليبن« متوسبط 1,07 مليون دوالر يف 
سبباقه االنتخابي. والحسابات املماثلة بن 
الجمهوريبن أكثر صعوبة، ألن الفروق بن 

االئتالفات املعتدلة واملحافظة أقل وضوح.
والسببب وراء ارتفباع تكاليبف الحمبالت 
االنتخابية للمعتدلن أن الدوائر التي يرتشح 
فيها املعتدلون تكون تنافسية. ومع تقلص 
عدد الدوائر التنافسية، ترتكز مبالغ األموال 
الطائلة التي تتدفق إىل املعرتك السبيايس يف 
منافسبات رئيسبية قليلة. ويف عام 2014، 
أنفقبت منظمبات خارجيبة متوسبط 2,2 
مليبون دوالر عبىل كبل سبباق يف الدوائبر 
االنتخابيبة التبي يخبوض فيهبا املنافسبة 
ائتباليف »الديمقراطيبن الجبدد« و»الكالب 
الزرقاء«، مقارنة بمتوسبط 299 ألف دوالر 
يف دوائبر ائتالف الديمقراطيبن التقدمين. 
ويف املجمبل، أنفقبت هذه املنظمبات 121 
مليبون دوالر عبىل دوائبر املعتدلبن مقابل 

20,4 مليون دوالر عىل دوائر الليرالين.

�آن كيم 

الكونغرس.. 
وثمن االعتدال

يف عهد الشاه, لم تتحدث دول  الخليج, عن خطر إيران, رغم أن 
أمريكا جعلت نظام الشباه طوق عىل أرقابهم, وراعي ملصالح 
الصهيونيبة, التبي كانبت تشبكل خطبر حقيقيبا, للمصلحة 

العربية, يف كل تفاصيلها.  
استطاع االمام الخميني )قدس رسه الرشيف (,  بكل شجاعة 
وعزيمبة  وقبوة وإرادة, مواصلبة طريبق الجهباد, النتصبار 
الثورة اإلسالمية, وتشبكيل الحكومة, ومواجهة العقبات بكل 
صالبة, رغم كل ما كرسبت أمريكا من خطط, للنيل من الثورة 
االيرانية, فتابع الطريق وواجه كل قوى العالم, وواصل طريق 

الجهاد حتى النرص .
نجباح ثورة الجمهورية اإليرانية, وسبقوط الشباه, أنقذ أهل 
الخليج مبن أمريكبا والصهيونية, وبذلك اصبح للشبيعة دور 

وشأن يف املنطقة .
ببدأت الخالفبات والهجوم عبىل الجمهوريبة االيرانيبة\, بما 
يسبمى باملرشوع الشبيعي, من قبل دول الخليج وعىل رأسهم 

السعودية, طاعة ألسيادهم األمريكان والصهاينة .
أخبذ القصف اإلعالمبي.. واإلنفاق املبايل السبعودي الهائل, يف 
تحويبل األنظار عن ارسائيل, صبوب إيران والشبيعة, وإقناع 
الكثبر مبن األنظمبة العربيبة, واملثقفبن العبرب والقومين 
اإلسبالمين, بأن العبدو الحقيقي للعرب هو إيران والشبيعة, 

ودعت لتحالفهم مع عدوهم إرسائيل, ضد الشيعة وإيران.
تحالف نظام البعث العراقي والنظام السبعودي, يف الثمانينات 
لشبن حبرب دامية ألكثبر من ثمان سبنوات, بدعبم أمريكي, 
الهبدف منهبا إضعاف والنيبل من الثبورة اإليرانية الشبيعية, 
وباألسباس هو اسبتهداف الشبيعة,  فشباء البباري أن تثبت 

الثورة اإلسالمية, لتكون منبع النبعاث الشعاع الشيعي, ليمأل 
بنوره املنطقة بأرسها .شاء القدر ان بنشب اختالف  املصالح 
ببن نظبام البعث يف العبراق وأمريكبا وانتهاء صبدام والبعث 
واحرتاق ورقتهم, , عىل اثرها تم إسقاط نظام البعث, واحتالل 
العبراق .حكمبة قادتنبا واملراجع الكبرام, اسبتطاعت إخراج 
املحتل من العراق, وإنشباء حكومة عراقية شبيعية, وتجددت 
الخالفبات والعداوات, كمبا هو كان موجه إليبران, وتم إتهام 
العراق والشبيعة باإلرهاب, وتوجيه العوملبة اإلعالمية لغرض 
تفرقة العراقين, وجعلهبم طوائف, يف نية خلق حرب طائفية 
لخدمتهبم, فتدارك األمبر مراجعنا وقادتنبا, لتوحيد الصفوف 

بالحوار والكلمة, التي سعى بها من يريد توحيد العراق وجمع 
شبمله, وكانت صدمبة وخيبة أمبل ألمريكا والسبعودية بأن 

العراق باقي موحد.
وامتبد للعبداء للشبيعة, ليشبمل اليمبن مكمال لحملبة اإلرث 
الفكبري, العدوانبي للشبيعة يف العالبم, البذي تدببره أمريكا 
والصهيونيبة, وتحالف دول الخليج, لتظليبل الرأي العام, عىل 
ان الشبيعة خطر, رغبم انهم امتداد آلل الرسبول, والرسبالة 

اإلسالمية التي دافع عنها الرسول األعظم .
بسببب رفض البوالء والطاعة للمبرشوع األمريكبي, وحلفاء 
إرسائيل, ونتمسك بهذه الخصوصية التي ورثناها من أسالفنا, 

وضلت منذ وفاة الرسبول تميز عقائدنا.
نسبتمر  بكل شبجاعة وعزيمة  وقبوة وإرادة, مواصلة طريق 
الجهاد, النتصار اإلسالم, ومواجهة العقبات بكل صالبة, رغم 
كبل ما كرسبت أمريكا من خطبط, إل ضعافنبا, نتابع  طريق 

الجهاد  ونواجه كل قوى العالم, عىل حتى النرص.

عا�صم عبد�خلالق

عبد �حلمزة �ل�صلمان

الوجود الشيعي.. ثبات للدين 

فوؤ�د ح�صون



يحدث أن تحظى أغنية بش�هرة واسعة تطغى 
على ش�هرة المطرب الذي غناه�ا أول مرة، ال 
س�يما إذا ما أُعيد تجديدها وتناقلتها األجيال، 
وقام أكثر من مغن بأدائها، وال يوجد مثال على 
ذلك أبلغ من األغنية العراقية الشهيرة “زغيرة 
كنت وانتا زغيرون” للمطربة المتفردة س�يتا 
هاكوبي�ان، الملقب�ة ب�”فيروز العراق”س�يتا 
الت�ي أحبه�ا الن�اس، عراقية من أص�ل أرمني 
ول�دت ف�ي الع�ام 1950 في البص�رة )جنوب 
الع�راق( بمنطقة الجنين�ة. وكانت بدايتها مع 
الغن�اء في الع�ام 1968 بأغني�ة “الوهم”، من 
ش�عر نازك المالئكة وألحان حمي�د البصري، 
ش�اركت س�يتا بعده�ا ف�ي أوبري�ت “بي�ادر 
الخي�ر” الكبير، وكانت تلك اإلطاللة الثانية لها 
على المس�رح بعد أدائه�ا أغنية “أعطني الناي 

وغني”.
وقب�ل اعتزاله�ا المبكر م�ن الغناء ف�ي نهاية 
الثمانينات أدت س�يتا عددا كبي�را من األغاني 
مع ملحني�ن كبار من أبرزهم طارق الش�بلي، 
خال�د إبراهيم، كنعان وصف�ي، وفاروق هالل 
إضافة إلى العديد م�ن الملحنين العرب، منهم 
إلياس الرحباني واليمني أحمد قاسم، ومنحت 
الكثيرين من أصحاب المواهب العراقية الشابة 
ف�ي منتص�ف الس�بعينات الفرص�ة لتلحي�ن 
أغني�ات له�ا ومنهم جعف�ر الخفاف ودلش�اد 

محمد سعيد.

سيتا وتجديد الغناء العراقي
ق�ادت س�يتا هاكوبيان مش�وار حركة تجديد 
األغني�ة العراقي�ة ع�ن طري�ق إدخ�ال اآلالت 
الغربي�ة ف�ي أغنياته�ا، فكانت أول م�ن ابتدأ 
بحركة “الغناء المعاصر – البوب ميوزك” في 
العراق وكان أهم م�ا يميزها أيضاً بأنها كانت 
ت�ؤدي أصعب األلحان.“أرش�اك بدروس” والد 
س�يتا كان العب تنس، قام بتمثيل بلده العراق 
في بطوالت عدة في الخمس�ينات والستينات 
م�ن القرن الماض�ي، وهو موس�يقي وعازف 
بيانو، كان يعزف لسيتا وهي تغني عندما كانت 
في س�ن الرابع�ة، حينما ظهرت على مس�رح 
ن�ادي األرم�ن في البص�رة، ومن هن�اك بدأت 
س�يتا الطفل�ة االنخراط في نش�اطات غنائية 
بعد دخولها المدرسة.عمها جميل بدروس هو 
اآلخر س�اهم في تكوينها، فهو يش�به والدها 
بجمعه بين الرياضة والموس�يقى، حيث حاز 
عل�ى الميدالي�ة الفضي�ة ف�ي القاه�رة للعام 
1954 ف�ي بطول�ة رف�ع األثقال، وه�و أيضا 
ع�ازف إيق�اع محت�رف، ومعه حظيت س�يتا 
بدعم عائلي كبير شجعها على احتراف الغناء، 
ليصب�ح في رصيدها 75 أغنية، أش�هرها على 
اإلط�الق أغنية “دروب الس�فر” و”الولد” “ما 

اندل دلوني” وأغنية “بهيده”.
جابت سيتا هاكوبيان العديد من الدول العربية 
بتمثيلها للعراق في المهرجانات والمناس�بات 
الغنائي�ة، انطالقا من القاهرة في العام 1974 
م�رورا بالجزائ�ر، ووص�وال إل�ى دول الخليج 
العرب�ي في كل من اإلم�ارات العربية المتحدة 
ودول�ة قط�ر ف�ي الع�ام 1979، كم�ا كان�ت 
س�فيرة العراق في دول ش�رق آسيا من خالل 

مش�اركتها بمهرجان غنائي في أوزبكس�تان 
ف�ي الع�ام 1975، وف�ي ع�دة دول أوروبي�ة، 
حيث ش�اركت في مهرجان األغنية السياسية 
في ألمانيا في الع�ام 1976، وكان لها حضور 
ممي�ز بمهرج�ان “أورفي�وس” العالم�ي في 
بلغاريا في العام 1976، انتهاًء بتقديمها لحفل 
غنائي كبير في أس�بانيا في العام 1978.سيتا 
تحاول اليوم بالتعاون مع شركة كندية تنقية 
بعض التسجيالت القديمة ألغانيها، لكي تتيح 
لجمهورها االس�تماع إليها، وال تخفي كونها 
حزين�ة جدا عل�ى ضياع قس�م من أرش�يفها 
الغنائي الذي كان بح�وزة اإلذاعة والتلفزيون 

في بغداد

امرأة فوق العادة
كثير هم الكتاب الذين واكبو وأشادوا بموهبة 
س�يتا هاكوبي�ان، كان م�ن أبرزه�م الكات�ب 
العراق�ي أحمد هاتف ال�ذي خصها بمقالة في 
جريدة القادسية في العام 1990 بعنوان “امرأة 
فوق العادة” يقول فيه�ا “هل تتذكرون والدة 
دهش�ة ملونة، هادئة، بسيطة، غنجة، اسمها 
)س�يتا هاكوبيان( م�ن فم الميكرف�ون؟ هل 
تتذكرون والدة تلك األغنية الرقيقة، الشقيقة 
الح�زن، المحزون�ة حد النش�وة، كن�ت أراها 
فيمألن�ي حضور صوتها المنكس�ر الخفيض، 
ول�م أك�ن أعتقد إطالق�ا أنه�ا ام�رأة، اعذروا 
قرويتي، كنت أعتقدها ساقية سمراء تغني، أو 
فاختة مبلولة بالندى، وما أجمل صوت سيتا. 

وما أرق نداها، أختا، وفنانة وإنسانة”.
ويكمل هاتف مقاله عن ولعه بأغاني هاكوبيان 

قائال “قبل س�نوات طويلة استمعت ل�)الولد( 
و)ش�وكي( و)يا أجراس( ولع�ل الخيط األول 
الذي أدركت منه بأني أمام حضور طاغ لفنانة 
كبي�رة ال تق�ل عظمة وس�طوعا ع�ن عمالقة 
الغناء، كانت أغنية نثرتها لحظة توّجع وجدان 
الشاعر المتعب خالد الشطري، حيث كتب أهم 
أغني�ة ف�ي تاريخ األغني�ة العراقي�ة الحديثة، 
وكان�ت )نذر ف�ي الم�اء( أغنية تعج�ز القلب 
ويمأل س�حرها األوردة والحناجر، وتس�تفيق 

لها األصابع”.

مع الرحباني وسعدون جابر
“نح�ب ل�و م�ا نح�ب” أغني�ة تجم�ع س�يتا 
هاكوبي�ان م�ع المط�رب العراق�ي س�عدون 
جابر وهي من كلمات الش�اعر العراقي كاظم 
الس�عدي وألحان جعفر الخفاف، القت نجاحا 
باهرا بين األوساط الش�عبية، وامتد نجاحها 
إلى دول الخليج العربي، ألن الجمهور العربي 
في المش�رق ل�م يكن معت�ادا عل�ى “الدويتو 
الغنائي”. اختصر ذلك العمل مس�افات كبيرة 
ضاف�راً عمالقين م�ن عمالقة الف�ن العراقي، 
والجدير بالذكر أن س�عدون جابر كان في ذلك 

الوقت في ذروة شهرته عراقيا وعربيا.
“في�روز العراق” كان له�ا تعامل هام جدا مع 
الملحن اللبناني الكبي�ر إلياس الرحباني الذي 
قام بتلحين خمس أغنيات لها، اثنتان منها من 
كلماته وألحانه، األول�ى بعنوان “عندما تطل 
يا حبيب�ي” التي حقق�ت نجاحا باه�را داخل 
العراق وخارجه، وخصوصا أن كلماتها كانت 
باللغ�ة العربي�ة الفصحى، ولحنه�ا ذو طابع 

كالسيكي، الذي يبرع فيه إلياس الرحباني، أما 
األغني�ة الثانية فكانت وطنية بعنوان “وطني 
الع�راق”، وأم�ا األغان�ي الثالث الباقي�ة التي 
لحنها إلياس الرحباني كتب كلماتها الش�اعر 
العراق�ي كري�م العراق�ي، وكان�ت مخصصة 
لألطف�ال وهي: “وطني واح�د، لو كان عندي 

قطار، دللوه”.
تحاول س�يتا اليوم بالتعاون مع شركة كندية 
تنقي�ة بعض التس�جيالت القديم�ة ألغانيها، 
لك�ي تتي�ح لجمهوره�ا االس�تماع إليها، وال 
تخفي كونها حزينة جدا على ضياع قسم من 
أرش�يفها الغنائي ال�ذي كان بح�وزة اإلذاعة 

والتلفزيون في بغداد.
فيروز الع�راق تقّدم مع الموس�يقار اللبناني 
إلي�اس الرحباني خم�س أغنيات له�ا، اثنتان 
منه�ا م�ن كلمات�ه وألحان�ه، األول�ى بعنوان 
'عندم�ا تط�ل يا حبيب�ي' وقد حقق�ت نجاحا 
باه�را داخ�ل العراق وخارج�ه، بفضل صوت 

سيتا وكالسيكية لحن الرحباني

عالم الدراما
لم تقتصر موهبة س�يتا هاكوبيان على الغناء 
فق�ط، فق�د دخل�ت عال�م الدراما م�ن خالل 
مش�اركتها في العديد من األعم�ال الدرامية، 
فقد ش�اركت بالغن�اء والتمثيل ف�ي التمثيلية 
التلفزيوني�ة “ش�هر عس�ل ف�ي الرميلة” في 
العام 1973 وهي من إخ�راج محمد الجنابي، 
وفي العام التالي 1974 دخلت س�يتا بقوة من 
خالل مشاركتها في مسلسل “الطائر األسود” 
الذي قام بإخراجهإبراهيم عبدالجليل وهو عن 
“زرياب” فنان العصر العباسي، وقدمت سيتا 
هاكوبي�ان في زري�اب أربع أغان م�ن ألحان 
روح�ي الخم�اش، وف�ي العام نفس�ه قدمت 
تمثيلية تلفزيونية بعنوان “بائعة البنفس�ج” 
من إخراج حسن حسني، كما جمعها عمل فني 
مع زوجها عماد بهجت الذي قام بإخراج عمل 

تلفزيوني بعنوان “أم حميد” عام 1976.
ولع س�يتا بالس�ينما بدأ من�ذ الطفولة عندما 
كان�ت عمته�ا تأخذها لمش�اهدة آخر األفالم 
الس�ينمائية في نادي الميناء الرياضي بمدينة 
البصرة، وعالقتها م�ع الغناء تختلف كليا عن 
عالقته�ا باإلخ�راج الس�ينمائي، ألنه�ا تعتبر 
الغن�اء ول�د معها وهي ل�م تذهب إلي�ه، فهو 
ف�ي داخله�ا دائما، أما الس�ينما فهي ش�غف 
بالنس�بة إليه�ا، وق�د قام�ت باالعتزالقبل أن 
يتمنى النقاد أن تفش�ل سيتا في اإلخراج أمال 
منه�م أن تعود مج�ددا إل�ى الغناء.مبكرا جدا 
وف�ي نهاية الثمانينات تتقاعد س�يتا من دون 
أّي س�ابق إن�ذار، لتكش�ف أنها كان�ت تدرس 
اإلخ�راج إلى جانب امتهانها للغناء في قس�م 
الفنون الس�ينمائية بمعهد الفن�ون الجميلة، 
وتزامناً مع انتهاء دراستها قررت سيتا قراراً 
ال رجعةعن�ه بت�رك الغناء والتف�رغ لإلخراج 
التلفزيون�ي صحب�ة زوجه�ا المخ�رج عماد 
بهجت.وف�ي بداية التس�عينات غادرت س�يتا 
العراق لتس�تقر ما بين كندا والخليج، صحبة 
زوجها وابنتيها نوف�ا ونايري، اللتين اختارتا 
الفن متأثرتي�ن بوالديهما، االبنة الكبرى نوفا 
المعروفة في كن�دا ب�”نوفا عماد” ورثت من 
والدته�ا جمال الصوت، تقول س�يتا عن نوفا 
إنها “تعلمت الغناء قبل أن تتعلم الكالم وكانت 
وهي صغيرة تدندن التراني�م”، أصبحت نوفا 
مطربة ش�هيرة في كندا، وقدم�ت العديد من 
األعمال، وكان أحدث عم�ل جمع األم وابنتها 
ه�و أغني�ة “ليل�ى” من كلم�ات وغن�اء نوفا 
عم�اد، أما إخ�راج الفيديو كليب فكان لس�يتا 

هاكوبيان ذاتها.

داليا البحريي تكشف تفاصيل  زوجة مفروسة 
صراع األزواج والزوجات، هو الشغل الشاغل 
للكثي�ر م�ن مؤلف�ي الدرام�ا، خاص�ة إذا 
كانت حكاي�ات عصرية، وهو ما حاولت 
المؤلف�ة أماني ضرغام، أن تش�ير إليه 
من خ�الل مسلس�ل "يومي�ات زوجة 
مفروس�ة"، وه�و العمل ال�ذي تعود 
م�ن خالله دالي�ا البحي�ري للتنافس 
على ع�رش الدراما، بعد تعطل أكثر 
من مش�روع درامي لها لألزمات 
اإلنتاجي�ة. وق�د اس�تطعنا في 
نواعم، االنفراد بمجموعة صور 
حصرية من العمل الذي س�يبدأ 

عرضه خالل األيام المقبلة.

الكوميديا جذبت داليا رغم الخوف
وتدور األحداث في حلقات منفصلة متصلة، عن 
صحافية تعاني مش�اكل في حياتها العائلية من 
زوجه�ا وأوالدها، وهو الدور ال�ذي تقّدمه داليا 

ويشاركها البطولة خالد سرحان.
تقول داليا في تصريح خاص لنواعم، إنها رّحبت 
بالفك�رة أوالً، ألّنها تعود للكوميديا االجتماعية، 
وه�ي محّببة بالنس�بة إليها، حي�ث إن الجمهور 
بحاج�ٍة لمثل هذه األعمال، خاّصًة تلك التي تهتم 
بالمش�اكل األس�رية، واعتبرت أّن الكوميديا من 
أصعب األعمال التلفزيونية، وأّنها كانت متخوفة 
م�ن خ�وض التجرب�ة، ولكّنه�ا تحّمس�ت بع�د 
قراءة الس�يناريو وجلس�ات العمل التي جمعتها 

بالمخ�رج. ه�ذا وقد نف�ت داليا وجود مش�اكل 
في كواليس المسلس�ل، بل عل�ى العكس تماماً، 
أوشكت على إنهاء التصوير، للحاق بالعرض في 

رمضان.
تأجيل عرض "خيانة عصرية"

وع�ن مسلس�ل "خيانة عصرية"، الذي كش�فت 
مصي�ره لنواعم س�ابقاً، قال�ت دالي�ا إنها كانت 
متحمس�ة لهذا العمل كثيراً، ولكّنه توّقف بسبب 
تعّثر شركة اإلنتاج، وقد كانت متحمسة للفكرة 
كثي�راً، حيث لم يس�بق تقديمها م�ن قبل في أّي 
عمل فني، وهي بالتأكيد تتمنى أن يتم تجاوز تلك 
األزم�ة، ليرى العمل النور ولكنها تضع تركيزها 

حالياً في مسلسل "يوميات زوجة مفروسة".
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قالت الفنانة نيللي مقدسي "أنا غائبة ولست 

مغّيبة، أرفض هذه الكلمة وهي ليست في 
قاموسي، ال أحد يستطيع ان يغيب الفنان الذي 
يعمل منذ بداياته على أسس صحيحة، وفي ما 

يتعلق بي أنا بعيدة منذ فترة بإرادة مني".
وأضافت مقدسي خالل مقابلة مع الزميلة بولين 

فاضل في جريدة األنباء الكويتية، "مكانتي 
محفوظة، غيابي لفترة ال يلغي ما صنعته 

على مدى سنوات، وائل كفوري ابتعد فترة ال 
بأس بها لكن ظل له جمهوره وناسه ومكانته، 
سنواتي في الفن ليست عن عبث، وأنا على ثقة 

بوجود جمهور يحبني".

 "American Idol" القاهرة: إنتقدت المغنية األميركية "ماريا كاري" برنامج المسابقات الشهير
ووصفته بالمزّيف والوهمي، مشيرًة ألنها التجربة األسوأ في حياتها. وذلك خالل استضافتها في البرنامج 
اإلذاعي االسترالي Kyle and Jackie o، حيث قالت أنها لن تعود للعمل بالبرنامج مجددًا، علمًا 

أنها كانت قد انضمت إليه كعضو لجنة تحكيم إلى جانب كل من "راندي جاكسون"، "نيكي ميناج" 
و"كيث أوربان".وألمحت بتصريحاتها للخالف بينها وبين "ميناج" حيث قالت: "ال يوجد أي خبرات أو 
مميزات تضيف لي او ألي فنان في هذا البرنامج. ووضع فنانتين أمام بعضهما وخلق أجواء من العداء 

بينهما ليس باألمر الجيد أو المضحك. وشرحت أن الخالف حول المتسابقين يتحّول فيما بعد إلى مزيٍد 
من السخافة  ما جعل البرنامج مماًل ومزيفًا، رغم اعترافها بأن بعض العروض كانت جيدة.ُيذكر أنها 
ليست التصريحات السلبية األولى التي تصدر من "كاري" عن تجربتها مع "البرنامج"، حيث أنها كانت قد 
صّرحت لراديو s'97 Hot مع المذيعة "أنجي مارتينز" بعد أن أنهت عملها بالبرنامج في العام 2013 

أن "الذهاب كل يوم للعمل هناك يشبه الذهاب كل يوم للعمل مع الشيطان في الحجيم".

أمطار كثيفةتعطل تصوير فيلم   أوزيريل  اجلديد
 

القاهرة: تس�بب هطول األمطار الكثيفة بإفس�اد موق�ع تصوير فيلم الممثل�ة التركية "مريم 
أوزيرل�ي" وال�ذي بدأ تصوي�ره منذ أيام ويش�اركها بطولته كل من الممث�ل والممثلة التركيان 
"أوزان جوفان" و"بلش�يم بلغي�ن"، فيما يحمل الفيلم عنوان "جرح أمي" حس�بما ذكر موقع 

Ensonhaber التركي.
ُيذكر أن مياه األمطار قد غمرت المنطقة بالكامل فاحُتِجَز فريق العمل داخل الفيال المس�تأجرة 
من أجل التصوير ولم يتمكنوا من الخروج نظراً لس�وء الطقس. ومن المنتظر أن يباش�رفريق 

العمل نشاطه عندما يصبح األمر ممكناً.

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد

يع
سر

ع ال

مهند االنصاري .. الفنان العراقي
 ف�ي حياتي االذاعي�ة الممتدة لعام 1957 م�ررت بادارات 

ذهبي�ة .. واالدارة االول�ى ف�ي التس�عينات عن�د االذاعي 

الراحل الفنان )مهند االنصاري( العائد من الكويت لوطنه 

االم الع�راق وبعد عطاء ف�ي الغربة العربية اس�تمر ثالثة 

عق�ود .. حيث وج�دت عنده المثابرة عل�ى تطوير حرفية 

العمل االذاعي واستقطاب كافة الطاقات كي تصطف لرفد 

االذاعة بالجديد من البرامج والمسلسالت االذاعية .. حتى 

ان�ه عمل على ابتكار وانش�اء مركز لالنت�اج االذاعي الذي 

ضم س�توديو عبد الله العزاوي وس�توديو يعقوب االمين 

الى جانب مكتبة اذاعية الرشفة البرامج التي يقوم المركز 

بانتاجها وكان يشرف عليها االذاعي يحيى خضير .

وفضال ع�ن ذلك قام المرك�ز بانتاج )الكتاب المس�موع( 

حي�ث تناول كتابي�ن وعلى طريق انت�اج العديد من الكتب 

السياس�ية وانتاج القصص المدرس�ية المقررة على ذات 

النهج للدراستين المتوس�طة واالعدادية بعد تحويلها الى 

مسلس�الت اذاعي�ة .. لك�ن الفكرة  لم يحالفه�ا الحظ في 

حينه�ا .. وبس�بب المرض الذي اح�اط بالفنان االنصاري 

والذي اودى بحياته .

وعلى اثر ذلك قام الفنان )علي االنصاري( بانتاج مسلسل 

اذاعي عن حياة شقيقة الراحل الحافلة بالمنجزات الكبيرة 

.. كم�ا قام ش�قيقه )حس�ن االنصاري( باخ�راج برنامج  

الكثر من ساعة بعنوان : )عاشق االثير( بمساعدة االذاعي 

)يحيى خضير( للمش�اركة في مهرج�ان القاهرة الدولي 

لالذاعة والتلفزيون.

كم�ا قام�ت اذاعة بغ�داد بتخلي�ط الفن�ان الراح�ل مهند 

االنصاري باطالق اسمه على احدى استوديوهاتها تخليدا 

لذك�راه ودوره الفاعل في رف�د المكتبة االذاعي�ة بالعديد 

من النتاجات االذاعية س�واء خ�ارج العراق او في داخله .. 

حتى ان المس�تمع العربي والعراق�ي الزال يتذكر مثل تلك 

النتاج�ات االذاعية وف�ي مقدمتها حياة كب�ار النجوم في 

الوطن العربي امثال كوكب الش�رق ام كلثوم والموسيقار 

محمد عب�د الوهاب والعندليب االس�مر عبد الحليم حافظ 

والحقيقة التي البد ان تقال ان االنصاري الراحل كان علما 

م�ن اعالم االذاعة والفن الس�ينمائي والتي خلدها التاريخ 

بأحرف من نور .

سيتا هاكوبيان فريوز العراق ورحلة الغناء والصورة



"ن�ور ص�وت اس�تثنائي، موهبة حقيقي�ة، ص�وت متمّيز على 
مستوى العالم العربي"، هكذا وصف الملّحن راشد الشيخ صوت 
الفنانة الس�ورية ن�ور عرقسوس�ي خريجة برنامج اكتش�اف 
المواه�ب "the voice" الت�ي اثبت�ت نفس�ها كموهبة تس�تحق 

التنويه.
 •ن�ور لنب�دأ م�ن اغنيت�ك االخيرة "بش�وفك بحال�ي" كيف هي 

اصداؤها ؟
الحمد لل�ه االصداء جميل�ة والجمهور اعجب بأغنية "بش�وفك 
بحال�ي"، وهي من كلمات فادي مرجان وألحان راش�د الش�يخ 
وتوزي�ع أن�س كري�م، وماس�ترينغ مؤي�د األط�رش، طابعه�ا 

رومنسي جميل، وهي من انتاجي طبعاً.
 •ان�ت دخلت عالم النجومية حديثاً، م�ا هو مفهومك للنجومية 

وهل تبدل المفهوم بين الماضي والحاضر؟
النجومي�ة تبدل�ت كثيراً بي�ن الماضي والحاضر والس�بب تبدل 
المن�اخ العام وتبدل الظروف، مفاهيم النجومية تبدلت وتغيرت 
تمام�ا مثل االجواء الفنية التي تبدل�ت هي االخرى، انا على ثقة 
ودراية تامة بأن النجومية والش�هرة والنج�اح كلها اموٌر تأتي 
م�ع الوقت والصعود المنطقي يكون درجة درجة "ما في ش�ي 
اسمه صاروخ" من يصل بسرعة ينطفئ بسرعة، والتوفيق في 

النهاية يأتي من رب العالمين ومن سعينا نحن كبشر.
 •نور اخبرينا عنك في الحياة العادية بعيداً عن الفن؟

انا لس�ت فتاة كالس�يكية في الحياة، ما زلت الفتاة العادية التي 
تس�كن مع اهلها ول�م تفارق اصحابه�ا وال بيئتها، اقوم بنفس 
القصص التي كنت اقوم بها قبل الش�هرة باس�تثناء القليل منها 
طبع�اً، وكذلك في الفن، افهم س�ر اللعبة جيداً، واعلم كيف أتخذ 

قرارات�ي، وأع�رف اين وكي�ف أتوقف وماذا 
أرفض وأقول س�توب وماذا أقبل ،أنا إنسانة 
متروية في قراراتي ولس�ت متس�رعة ،آخذ 
وقت�ي كل�ه قب�ل اتخاذ أي ق�رار ف�ي الحياة 

الطبيعية وفي الفن أيضاً. 
 •ال�ى اي م�دى بدلتك االضواء، وهل ش�عرت 

بالغرور في مرحلة معينة؟
الش�هرة واالض�واء كذب�ة كبيرة وه�ي امور 
تزول وليس�ت ابدية، االم�ور االبدية التي تبقى 

هي  س�يرة االنسان النظيفة فقط ال غير،،انا لم 
افكر وال حتى لمرة واح�دة بانني اصبحت فنانة 

مش�هورة وكل العالم  تعرفني، ومن يصدق كذبة 
الش�هرة يصيبه داء الغرور وهذه مصيبة المصائب 

وعنده�ا تفق�د البوصلة وتدخل ف�ي متاهات صعبة 
وتكبر الخس�ة في رأس�ك ، من الض�روري بقاء بعض 

الناس الى جوارك لتذكيرك بحقيقتك وبانك انس�ان عادي 
ككل البش�ر، ويجب عل�ى كل فنان ان يعمل على نفس�ه كي 

تبقى قدماه على االرض كي ال يفقد نفسه.
 م�اذا علمتك ه�ذه التجارب الطارئة في حيات�ك بعد ان اصبحت 

فنانة؟
كنت اس�مع عن اعداء النجاح الى ان اكتشفت وجودهم بقربي، 
الحياة مدرس�ة قاس�ية تعلمك الكثير من االم�ور وتعرفك على 
انماط مختلفة من البش�ر وتكش�ف لك وجوه�اً ووجوهاً منها 
الحلوة ومنها البش�عة والدرس القاسي الذي تعلمته من الحياة 

هو كيف ولمن تعطي ثقتك.

نور عرقسويس:
عندما جيدون فتاة جديدة دخلت املجال الفني  يظنون اهنا سهلة املنال

هل سيمنع مسلسل هيفاء وهبي يف رمضان؟
قرر عبد الس�تار فتحي، رئيس جهاز الرقابة المصرية على المصنفات الفنية، عدم إعطاء ترخيص العرض لمسلس�ل الفنانة هيفاء وهبي 

"مري�م"، قب�ل أن يعرض عليه س�يناريو العمل لكي يوافق عليه.علم�ت "لها" أن لجنة الرقابة على أعمال رمض�ان الدرامية قد وافقت على 
س�يناريوهات أكثر من 50 عمالً درامياً ليس من بينها س�يناريو مسلس�ل "مريم"، نظراً ألن الشركة المنتجة لم ترسل حتى اآلن ال سيناريو 
العمل وال الحلقات لكي يتم مشاهدتها.كما أن عبد الستار فتحي رئيس جهاز الرقابة؛ خالل جلسته مع الموظفين بالقطاع، أكد أن هذا العام 

ل�ن يك�ون فيه أي تهاون أو اس�تهتار مع أي منتج، حيث إنهم كجهاز ل�ن يمنحوا التراخيص إال بعد الموافقة على الورق والمش�اهد 
المصورة، لكونها تعرض خالل الشهر الكريم".
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أكدت الفنانة عال غانم أنها ترى نفسها رمزًا لألنوثة الشعبية في مصر 
بال منافس . وقالت عال ألمير كرارة في برنامج ''الحريم أسرار'' على 

قناة TEN : ''لقد قمت بدور المرأة الشعبية في السنوات األخيرة فقط، 
ويشرفني أن يعتقد الكثيرون هذا''. وأضافت: ''ال يوجد من ينافسني في 
األنوثة الشعبية، وال يوجد وجه مقارنة بيني وبين غادة، فكل منا له شكل 
وأسلوب مختلف تمامًا''.وعن تقييمها ألدوار اإلغراء التي تقوم بها في 

أعمالها قالت عال غانم ''أنا ال أقصد اإلغراء في أعمالي، فليس شرطًا أن 
يكون ما أفكر في إيصاله لجمهور هو ما يصل إليهم بالفعل''، وبسؤالها 

عن تصريح الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم الذي قال ''عينيكي قليلة 
األدب''، أشارت عال إلى أنها لم تكن تدرك معنى هذا التعليق حينها، 

ولكنه في الوقت الحالي يعجبها. 

ُتشارك الفنانة صفاء جالل كضيفة شرف في مسلسل "يا 
انا يا انت" مع فيفي عبده وسمية الخشاب، فيما تواصل 
تصوير دور البطولة بمسلسل "بعد البداية" مع طارق 
لطفي وريهام عبد الغفور.القاهرة: صّورت الفنانة صفاء 
جالل عددًا من مشاهدها في مسلسل "يا انا يا انت" مع 
الفنانتين فيفي عبده وسمية الخشاب وهو العمل الذي 
يفترض أن يعرض خالل شهر رمضان المقبل. وهي ُتِطل 

في المسلسل كضيفة شرف بعدد قليل من المشاهد، 
بينما جاءت موافقتها على المشاركة بسبب عالقة 

الصداقة التي تجمعها مع فريق العمل خاصة المنتجة 
مها سليم التي عرضت عليها السيناريو.

أحيت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي حفاًل 
الليلة ضمن مهرجان موازين في المغرب 
وذلك في مسرح الملك محمد الخامس في 

الرباط.
وارتدت الرومي القفطان المغربي الذي 

زادها تألقًا إلى جانب صوتها الرائع ، 
ونشرت في صفحتها على أحد مواقع 

التواصل االجتماعي صورًا لها من حفل 
الليلة .

يذكر أن الرومي ونزواًل عند طلب 
جمهورها ستحيي حفاًل ثانيًا الليلة.

 مشاجرة ضخمة بني دينا وعال غانم
 

عبرت الفنانة دينا عن اس�تيائها الش�ديد من انتش�ار أخبار؛ خالل الفترة الماضية، حول نشوب 
مشاجرة ضخمة بينها وبين عال غانم، في كواليس مسلسل "حواري بوخاريست"، الذي ُتشارك 
ف�ي بطولت�ه، وأكدت دينا أن كل ما ُنش�ر حول هذا األمر مجرد ش�ائعات م�ن وحي خيال بعض 
الصحافيي�ن؛ الذين يبحثون عن العناوين الُمثيرة، مؤكدة س�عادتها بالمش�اركة في هذا العمل، 

وأوضحت أنها ُتقدم من خالله دوراً يختلف تماماً عن األدوار التي قدمتها من قبل.
من ناحية أخرى، كش�فت دينا انش�غالها بتصوير مش�اهدها بمسلس�ل "موالنا العاشق"، الذي 

ُتشارك مصطفى شعبان بطولته؛ وتخوض من خالله أيضاً سباق الدراما الرمضاني الُمقبل.

مهند االنصاري .. الفنان العراقي
 ف�ي حياتي االذاعي�ة الممتدة لعام 1957 م�ررت بادارات 

ذهبي�ة .. واالدارة االول�ى ف�ي التس�عينات عن�د االذاعي 

الراحل الفنان )مهند االنصاري( العائد من الكويت لوطنه 

االم الع�راق وبعد عطاء ف�ي الغربة العربية اس�تمر ثالثة 

عق�ود .. حيث وج�دت عنده المثابرة عل�ى تطوير حرفية 

العمل االذاعي واستقطاب كافة الطاقات كي تصطف لرفد 

االذاعة بالجديد من البرامج والمسلسالت االذاعية .. حتى 

ان�ه عمل على ابتكار وانش�اء مركز لالنت�اج االذاعي الذي 

ضم س�توديو عبد الله العزاوي وس�توديو يعقوب االمين 

الى جانب مكتبة اذاعية الرشفة البرامج التي يقوم المركز 

بانتاجها وكان يشرف عليها االذاعي يحيى خضير .

وفضال ع�ن ذلك قام المرك�ز بانتاج )الكتاب المس�موع( 

حي�ث تناول كتابي�ن وعلى طريق انت�اج العديد من الكتب 

السياس�ية وانتاج القصص المدرس�ية المقررة على ذات 

النهج للدراستين المتوس�طة واالعدادية بعد تحويلها الى 

مسلس�الت اذاعي�ة .. لك�ن الفكرة  لم يحالفه�ا الحظ في 

حينه�ا .. وبس�بب المرض الذي اح�اط بالفنان االنصاري 

والذي اودى بحياته .

وعلى اثر ذلك قام الفنان )علي االنصاري( بانتاج مسلسل 

اذاعي عن حياة شقيقة الراحل الحافلة بالمنجزات الكبيرة 

.. كم�ا قام ش�قيقه )حس�ن االنصاري( باخ�راج برنامج  

الكثر من ساعة بعنوان : )عاشق االثير( بمساعدة االذاعي 

)يحيى خضير( للمش�اركة في مهرج�ان القاهرة الدولي 

لالذاعة والتلفزيون.

كم�ا قام�ت اذاعة بغ�داد بتخلي�ط الفن�ان الراح�ل مهند 

االنصاري باطالق اسمه على احدى استوديوهاتها تخليدا 

لذك�راه ودوره الفاعل في رف�د المكتبة االذاعي�ة بالعديد 

من النتاجات االذاعية س�واء خ�ارج العراق او في داخله .. 

حتى ان المس�تمع العربي والعراق�ي الزال يتذكر مثل تلك 

النتاج�ات االذاعية وف�ي مقدمتها حياة كب�ار النجوم في 

الوطن العربي امثال كوكب الش�رق ام كلثوم والموسيقار 

محمد عب�د الوهاب والعندليب االس�مر عبد الحليم حافظ 

والحقيقة التي البد ان تقال ان االنصاري الراحل كان علما 

م�ن اعالم االذاعة والفن الس�ينمائي والتي خلدها التاريخ 

بأحرف من نور .

عبدالجبار العتابي
   بغ�داد: نظ�م الفنان�ون العراقي�ون وقف�ًة 
احتجاجية عند مدخل مبنى المسرح الوطني 
في بغداد ض�د حالة التقش�ف التي فرضتها 
الحكومة. وعّبروا عن اس�تيائهم من البطالة 
الت�ي يمّر بها الفن العراق�ي. وحملوا الفتات 
بالعبارات التالية: "الفن س�ينتصر على تجار 
الح�رب والمّدعين .." ، و"المه�م قول كلمة 
ح�ق بوج�ه س�لطان جائ�ر" و"الع�راق بلد 
الحضارات، فلنحمي مستقبله"، وغيرها من 
العب�ارات االحتجاجية موضحي�ن أن فناني 
الع�راق وقفوا وقفتهم هذه بوجه الحكومة، 
وقال�وا بص�وٍت مس�موع إنك�م تس�رقون 
أحالمن�ا. ول�م يصم�ت هؤالء م�ن حرصهم 
على رس�الة فنه�م، ولم يكتف�وا بالتغريدات 
وتدوين�ات  "التويت�ر"  عل�ى  االعتراضي�ة 
االحتج�اج على "الفيس�بوك"، ب�ل نزلوا إلى 
الشارع يقولون نحن نطالب بتمويل الثقافة 
والف�ن والحضارة. الي�وم اكتفين�ا بوقفتنا 
هن�ا، وغداً س�نعتصم ف�ي مواق�ع القرار إن 

غيبتمونا أيها الساسة.

"محسن" يتلو البيان:
وت�ال الفن�ان كري�م محس�ن بي�ان الفنانين 
الموجه إلى الجهات الرسمية، وحمل عنوان 
"ال للتقشف على الثقافة والفن"، وجاء فيه: 
نحن فنانو ومثقف�و العراق، هذا البلد الكبير 
ف�ي التاريخ كما في الحاضر، ُندرك وبش�كٍل 
جلي محنة ه�ذه اللحظة التي ته�دد المعنى 
العميق لبالدنا التي صار يعبث بأمن وسالمة 
شعبها اإلرهاب والتطرف الذي تغذيه مختلف 
العصبيات الطائفي�ة واألثنية. وفي مواجهة 
ه�ذا الخط�ر الداه�م، نح�ن ن�رى أن إع�ادة 
اإلعتبار للثقافة والفن�ون العراقية الرفيعة، 
والتي ه�ي من أعرق ثقافات وفن�ون الدنيا، 
أم�راً جوهرياً في ه�ذه المواجهة المصيرية 
والتي ال يمكن التصدي لها دون وعي جمعي 
تس�اهم ف�ي بنائ�ه كل ق�وى المجتمع وفي 
الطليعة منها الفنانون والمثقفون. إن تغييب 
دور الثقاف�ة والفن�ون ف�ي واح�دة من أهم 
الوثائ�ق القانونية الرس�مية للب�الد أال وهي 
الدس�تور العراقي الذي أغف�ل بقصد وبغيره 
ذكرهما، ه�و ف�ي الحقيقة إش�ارًة خطيرة 
ُتعّبر عن التهمي�ش الذي يواجهه األلوف من 
المبدعين العراقيين في طول البالد وعرضها 
م�ن قب�ل المؤسس�ة السياس�ية بمختل�ف 
توجهاته�ا". وطال�ب البيان بع�دة اجراءات 
أوالً: "اس�تثناء وزارة الثقافة ومؤسس�اتها 
من المحاصصة السياسية واعتمادها كهيئة 
مس�تقلة تعتمد الخبرة والكف�اءة والنزاهة 
في اختيار الكوادر التي يمكن أن تقود العمل 
الثقاف�ي في الب�الد" ثاني�اً: "تخصيص 1 % 
م�ن ميزانية الع�راق الس�نوية لدعم وتفعيل 
الثقافة، وتش�ريع القوانين التي من ش�أنها 
ضمان استمرار وديمومة اإلنتاج السينمائي 
والمس�رحي والتلفزيوني والفنون الشعبية 

ويتجل�ى ذل�ك ف�ي اق�رار قان�ون "التمويل 
للتخصيصات  الف�وري  المركزي" واإلطالق 
المالي�ة لدائ�رة الس�ينما والمس�رح"، ثالثاً: 
"إطالق تخصيصات ش�بكة اإلعالم العراقي 
فيما يتعل�ق باإلنتاج الدرام�ي وتعيين مدير 
للدراما يتمّيز بالنزاهة والكفاءة والتخصص 
الدقي�ق. وتدقي�ق ملف�ات "بغ�داد عاصم�ة 
للثقاف�ة العربي�ة" وإطالع ال�رأي العام عن 
الج�دوى الثقافي�ة والفنية لتلك المش�اريع 
وإع�ادة إعم�ار دائ�رة الس�ينما والمس�رح 
الع�رض  ودور  الثقافي�ة  والمؤسس�ات 
السينمائي والمس�رحي والفنون التشكيلية 

والموسيقية".

"الدليمي": الوضع مأساوي
وأكد المدير العام لدائرة الس�ينما والمس�رح 
مهند الدليمي أن هدف هذه التظاهرة تسليط 
الضوء على الحالة المأساوية للفنان، وقال: 
لق�د وقف فنان�و دائرة الس�ينما والمس�رح 
بصرخٍة احتجاجية على وضٍع مأس�اوي هو 
ليس وليد اليوم بل أزمة عاش�وها على طول 
الس�نوات الماضي�ة، حيث أن هنال�ك إهمال 

حكوم�ي ونظ�رة قاص�رة ال�ى دور الثقافة 
والفنون في المجتمع التي هي قادرة أن تفعل 
ما ال تستطيع السياس�ة أن تفعله. فالثقافة 
قادرة على قلب المش�هد سياسياً، اجتماعياً، 
ثقافياً وأمنياً. واش�تكى س�ائالً هل يعقل أن 
تك�ون ميزاني�ة دائرة مهم�ة مثل الس�ينما 
والمس�رح صف�ر؟ وأج�اب: لم  يح�دث هذا 
في تاريخ "الدائرة" منذ تأسيس�ها في العام 
1958. ولم ُتهمل به�ذه يوماً بهذه الطريقة، 
وكأنهم يقول�ون  لها اذهِب أنت وربك. وهذا 
تصرف غير صحيح. فعل�ى الدولة أن تتدخل 
ألنه من غير المعقول أن تترك الدائرة عاجزة 

عن إنتاج مادة فنية مدتها خمس دقائق! 

"سالم": دعوة لإلعتصام
ودع�ت الفنان�ة نغ�م ف�ؤاد س�الم لتنظي�م 
اعتص�ام، وقالت: ال نأمل م�ن هذه الحكومة 
خيراً كما ل�م نأمل من س�ابقاتها، وكما هو 
عه�دي بالحكوم�ات المتالحق�ة. وال أنتظر 

رؤية مستقبلية جديدة لنهوض واقع الفن 
العراق�ي والحركة الثقافية العراقية وال 

أرتج�ي خي�راً، ألن آخ�ر اهتمامات أي 

حكومة عراقية هو الفن والثقافة. وأضافت: 
التظاه�رة ال تكف�ي ويج�ب أن يك�ون هناك 
ضغط أكبر. والمفروض تكثيف جهود أكثر، 
حتى وإن لجأنا لإلعتصام واتباع شتى السبل 
الحضارية المتاحة والتي تمكننا من أن نقول 
من خاللها كلمة حق تكون صفعة على وجه 
السياس�ة العراقية لكي تنتبه لفئة مهمش�ة 

جداً وهي فئة الفنان العراقي .

"هاشم": الثقافة خط أحمر
وش�دد الفنان محمد هاشم على أنه ال يجوز 
للحكوم�ة أن تهمل الفنان، وقال: اليوم يقف 
الفن�ان العراق�ي  وقفًة احتجاجي�ة كان من 
المفروض أن يقفها منذ أن تم قطع التمويل 
ع�ن الثقاف�ة والفن. فنح�ن نق�ول دوماً أن 
الثقاف�ة والف�ن والرياضة ه�ي واجهة البلد 
وه�ي صّم�ام األمان له. وعل�ى الحكومة أن 
تعي هذا الش�يء بدالً م�ن أن تصرف ماليين 
الدوالرات على مكافحة اإلرهاب والس�رقات 
والمش�اريع الوهمية. وعليه�ا أن تعزز دور 
الثقاف�ة. وأض�اف: ربما تكون وقف�ة اليوم 
احتجاجي�ة، ولك�ن غ�داً س�نقوم باعتصام، 
وبع�ده س�نحذر الحكوم�ة العراقي�ة من أن 
الفن�ان العراق�ي خ�ط أحم�ر والثقافة خط 

أحمر وال يجب إهمالهما أبداً.

"محمد": توقيت التظاهرة غير صحيح
م�ن جانب�ه، أك�د المخ�رج عم�اد محمد أن 
التوقي�ت غي�ر صحي�ح لتنظي�م التظاهرة، 
وق�ال: ه�دف ه�ذه التظاه�رة دع�م الدراما 
والنش�اط الفني في العراق. وهذا الموضوع 
يحيلنا إلى سؤاٍل آخر. فهل يعقل أنه ال يوجد 
ما ي�وازي ه�ذه المطالب أو ه�ذه التظاهرة 
تعبي�راً ع�ن ضع�ف دور الفن�ان والمثق�ف 
والمعدم في دولة تعيش حرباً شرس�ة، وفي 
مرحلٍة خط�رة من تاريخها على المس�توى 
األمني واإلقتصادي، وفي ظل حالة تقشف؟ 
وأضاف: الدولة قدمت خ�الل المدة الماضية 
دعم�اً مادياً كبيراً جداً على مس�توى الدراما 
والمس�رح والس�ينما، ولكن لألسف كل هذه 
األموال ذهبت لجيوب الفاسدين والمنتفعين 
واإلنتهازيي�ن. وبالتال�ي ُيفت�رض أن يكون 
توقي�ت هذه التظاه�رة صحيحاً حتى تعطي 
نفع�اً مرج�واً. وس�أل: من الضام�ن اآلن إذا 
م�ا الدولة دعمت الفن�ان أن ال تذهب األموال 
إلى جي�وب الفاس�دين أيض�اً، وبال�ذات في 
دائرة السينما والمسرح التي لم تقدم إنتاجاً 
مرضي�اً وكانت ش�به معطلة ف�ي وقٍت كان 
يدخلها مليار و600 ألف دينار عراقي سنويا 
كس�لفة تش�غيلية. وختم قائالً: أعتقد أنه ال 
يوج�د دور للفن�ان اآلن. وأخش�ى أن تكون 

القضية مجرد صرف أموال تذهب هدراً.

فنانو العراق يتظاهرون ضد تقشف احلكومة
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قراءه أولية لقصيدة  منظر مع صفصافة باكية  

ذهب كلكامش ليبحث ع�ن نبتت الخلود وطال غيابه 
و األس�طورة تقول انه عاد الى أوروك خالي الوفاض 
وان أق�ول ان�ه الزال يبحث عنها وس�وف يعود يوما 
وشاعرنا القدير سعدي يوس�ف هو كلكامش الشعر 
ذه�ب في رحلته بعي�دا وطال غياب�ه و نحن ننتظره 
أن يعود حامال مش�عل االبداع بعد ما حمله هناك في 

غربته 
وقدر ل�ه أن يحاور الفن واإلبداع  ابن القرية الفقيرة 
كم�ا يقول ف�ي مقدم�ة مجموعته الكامل�ة ويقطع 
الحب�ل الس�ري ب�ن القنطرة ف�ي حم�دان والمدينة , 
حم�دان قريته هن�اك في الجنوب ف�ي مدينة البصرة 

خزانة العرب في العلم و األدب 
و اذا ق�ال ماالرمي�ه ان الكلم�ات ه�ي الت�ي تصن�ع 
القصيدة فان الش�اعر س�عدي تجاوز ه�ذه المقولة 
الن الكلم�ات ال تصنع القصي�دة وحدها الن أي كالم 
بهذا المعنى يكون ش�عرا وهذا ما ال يجيزه المنطق و 
انما الفكر الخ�الق والخيال الخصب القادر على خلق 
صورا ومعاني من خالل الكلمات يذهب بها بعيدا عن 

المعنى الذي ترمز اليه الكلمات في المعتاد
و اذا قال بيكاس�و ان ال ابحث انا جد فشاعرنا تجاوز 

هذا ايضا فهو يجد ويكتشف ويخلق ابداع 
والقصيدة رغم قصرها تحمل من الصور والموسيقى 
ما يف�وق كثير من المطوالت االت�ي ال تغني المتلقي 
وال تمنح�ه فس�حة من الحل�م و التأمل كم�ا تمنحه 
ه�ذه القصيدة)منظر م�ع صفصافة باكي�ٍة(  والتي 
س�نتناولها كمتذوقين للش�عر و مج�رد عنوانها هو 

قصيدة او لوحة بحد ذاته
ش�جره تطل على بحي�رة قد مر به�ا الكثير ينظرون 
اليها ربما لم يعيروها اهتمام وربما اهتم بها بعضهم 
رمقها بنظ�ر ومضى الى حيث يمض�ي الباقون لكن 
عندما وقف عندها الش�اعر س�عدي يوس�ف و نظرا 

اليها جعلها تنطق وتتكل�م و جعل البحيرة التي تطل 
عليها أجمل من األحالم السعيدة .

ما لذي دعاه أن يتأملها أالنه س�ومري أصيل وشجرة 
الصفص�اف مذكورة في المخطوطات الس�ومرية ام 
تذكر نخيل قريته حمدان بطولها الشاهق الذي يعانق 
الس�ماء لكن النخل ال يبكي النخيل يثمر رطبا جنيا ام 
تذكر غربته الطويلة لذا رائها تبكي و للشاعر أسبابه

و لنع�ود الى القصيدة ولنتخيل المنظر صفصافة في 
الماء إذن هناك مروج خضراء تالمس األفق المش�هد 
مفتوح على أخره وهناك ريح تداعب أوراقها وتمشط 
ذوائبها لذا هي منس�دلة على س�طح الماء كالدموع 
وهنا تس�مع موس�يقى الطبيعة حفيف األوراق على 

الغص�ون  الذوائب وه�ي تهفهف صوته�ا وهي تمر 
عل�ى وجه البحي�رة صوت الموج�ات الصغيرة وهي 
تقبل جذع الش�جرة الذي في الم�اء  صوت الموجات 
وهي تتح�دث بالغة البحيرة الى األس�ماك  في القاع 

القريب  وتسألهن هذا السؤال المليء بالحنين 
أما سِمْعُتنَّ الذوائَب وهي تهفو إْذ َتِهفُّ ؟

 أما سِمْعُتنَّ ال�ُمَويجَة ؟
والندى ...

هل هو س�ؤال البحيرة ام سؤال الشاعر وهو يتحدث 
الى البحيرة واألس�ماك فآي قلب مرهف يحمل و هو 
يريدنا أن ننتبه ونس�مع هذا التناغ�م والهورمونيكا 

في هذه الترنيمة أو السوناتا التي تعزفها الطبيعة

 السماء بعيدة و األرض اقرب اليها وهذا المشهد العام 
للمنظر و يستطيع المتلقي بعد أن منحه الشاعر هذه 
الفسحة من الخيال و التأمل بعد أن سلمه كل مفاتيح  
هذه اللوح�ة الش�عرية الجميلة وكل ه�ذا البهاء من 

روحه 
والش�اعر في هذه القصيدة بخبرته الطويلة ال يصف 
لن�ا المنظ�ر بق�در ما يرس�م بريش�ة الفن�ان البارع 
صفصافته الباكية بذوائبها المنسدلة يتخللها النسيم 
عبر ش�عاع الضوء فنرى صورته�ا تألأل على صفحة 
الماء تداع�ب المويجات الصغيرة ليبدأ طرح أس�ئلته 
م�ن القاع وعلى لس�ان البحي�رة ليجد الج�واب لدى 

المتلقي 
و اذا كان قب�ول الجم�ال يخضع للنس�بية , فيمكنني 
القول و انا مطمئن أن الش�اعر القدير سعدي يوسف 

قد تجاوز حدود هذه النسبية 
وبه�ذا اثبت الش�اعر س�عدي يوس�ف أن الش�عر هو 
طريقة للحياة وليس فقط معاني و أحاسيس ويجب 
أن يعمل الش�عر على التح�ول االنفعالي لدى المتلقي 
و أزلت الضباب واالحباط لديه وتحويله الى الس�عي 
نحو األفضل و يجب أن ال يبقى حبيس بوتقة الشاعر 
ونفس�ه بل يجب أن ينطلق الى عالم واس�ع ورحب و 

أن يالمس النفوس البسيطة
منظر مع صفصافة باكيٍة

صفصافٌة في الماِء ...
كم تبدو السماُء بعيدًة 

واألرُض  أقرَب !
َثمَّ عشُر ذوائٍب قد مّشَطْتها الريُح

تنسدُل ...
الُبحيرُة تسأُل األسماَك في القاِع القريِب :
أما سِمْعُتنَّ الذوائَب وهي تهفو إْذ َتِهفُّ ؟

أما سِمْعُتنَّ ال�ُمَويجَة ؟
والندى ...

صفصافٌة في الماِء !

ناظم نا�صر

 ثنائيات مستطردة االفكار

لْن تموَت هكذا بيَن اكثِر من مش�رٍط 
ودباِغ جلوٍد يتبُلها بلوِن الغروِب .....

نتجوُل مثَل دودِة االرِض كأي عتاٍل او 
حفاِر قب�وٍر ال يموُت او أجيٍر يقرأُ ما 
تيسَر على وجِه الرخاِم او بائِع فالفٍل 

حامض�ٍة تنعُش المعدَة بع�َد يوٍم مَن 
الضياِع تح�َت برزِخ عامِل البناِء الذي 

يحيا مثَل )خضير عباس جواد (
إسوٌة بالعالِم العلوي

 علي�َك أْن تجَدن�ي في م�دِن الخديعِة 
االولى مسكوَك ديناٍر مغمُز الوجهيِن 
, اياَم كاَن لبسطالي قامًة وحضورا ! 
ال تسلْني عن آخِر االعياِد قبَل أْن أقيَس 

الزوايا بكِل اتجاهاِت خيبتي ....
ألَن ) الح�ر الرياحي (أس�قَطها رايًة 
ف�ي حضِن حوريٍة وتحوَل الى فارِس 

احالٍم... 
قْل وتداً من أوِل موِت حقيقتي سريرياً 
الى آخِر فضاءاِت ذاكرٍة أكَل حوافَرها 
دفتُر أمراٍض مزمنٍة ورطليِن من ورِم 
س�رطاٍن علَقهما اللُه تح�َت الكليتيِن 

للفرجْة
 الذي�َن اختاروا الواَن اصابَعنا هم من 

سيختاروَن شكَل الجمجمِة   
مث�ُل اكب�ِر نظري�ٍة عرَفه�ا التاري�ُخ 
العربُي الحديُث ه�ي الفرُق بيَن الردِة 
والمرت�ِد , وبيَن المس�لِم والمس�لِم ، 
وال ف�رَق بيَن حِد ش�ارِب الخمِر وحِد 

التحرِش...  

س�تتكاثُر خط�وُط الكهرب�اِء حب�اُل 
غس�يٍل لثرث�رِة العوانِس بي�َن االزقِة 
في صيٍف ساخٍن يتفقُد رقاَب مزاِجنا 

الالهُب وكنُت اصطبارا... 
 ال�ى متى تموُت بكف�ٍن ابيَض رازقي 
 ) االبع�اِد )ميتالي�كا  ولي�َس ثالث�ي 
وتدفُن كالغباِر الغلي�ِظ  بيَن الجيوِب 

االنفيِة واللوزتيْن ؟

    حممد �صني�صل فرع الربيعي                        

عطر الغرام
 

ص�در حديثا عن دار الحضارة للنش�ر، بالقاه�رة، رواية بعنوان “عطر 
الغ�رام”، للكاتب المص�ري محم�د العون.و”عطر الغ�رام” هي رواية 
رومانس�ية، تتع�رض لتجربة الح�ب األول، وحياة الش�باب في أروقة 
الجامع�ات، وبالرغم م�ن أنها رواي�ة ناعمة رومانس�ية الطابع، فإن 
الكاتب لم يس�تطع أن يغفل األحداث السياس�ية في مصر والتي كانت 
لها انعكاساتها على الطل��بة بقوة.نقرأ من الرواية “لم تكن الدراسة 
والفتيات فقط هما ما يشغالن طالب الجامعة الشبان، السياسة كان 
لها نصيب وافر رغما عنا وعن قبضة األمن القوية، وتحذير اآلخرين 

لن�ا كطلبة جدد، هذه التحذيرات كانت تأتينا بش�كل غامض وتش�اع 
بين الطلبة بطرق غير مباشره لتعمل على تخويفنا من أي نشاط سياسي، حتى أهلنا 

في البيوت وأقاربنا كانوا بين الحين واآلخر ينصحوننا باالبتعاد عن السياسة في الجامعة، خاصة 
المظاهرات وتنظيمها”.الجدير بالذكر أن للكاتب محمد العون عددا من األعمال القصصية والروائية 

من بينها “الملك ينزل المدينة” و”مصير بيكاسو” و”ليلة التحرير” و”مراكب الليل، موالنا”.

موسم احلوريات
 

صدرت قبل أيام عن دار بلومزبري ومؤسسة قطر للتنمية في 288 صفحة من القطع 
المتوس�ط ، النس�خة العربية من رواية "موس�م الحوريات، فيما س�تصدر النس�خة 
االنجليزية في لندن خالل االشهر القادمة.تتعامل الرواية مع تداعيات الربيع العربي 
وتصاعد وتائر التعصب في صفوف الش�باب المس�لم ضمن نطاق جغرافي شاس�ع 
يمتد من بلدان الش�رق األوس�ط وحتى الش�رق األقصى ، وهو ما مكن الكاتب من 
رس�م صورة موس�عة ودقيقة ح�ول الحقائ�ق التي أدت إل�ى الح�روب الطائفية 
والدينية الطاحنة.ويذكر أن الكاتب اس�تهل مس�يرته اإلبداعية برواية الطريق إلى 

بلح�ارث، ثم أصدر ع�ددا من الروايات منها: وقت، ومخلف�ات الزوابع األخيرة، والحياة 
على ذمة الموت، وليلة ريش، وعندما تش�يخ الذئاب، وغريب النهر، وأخيرا رواية موس�م الحوريات. وله نحو 

4 مجموعات قصصية منها: رجل خالي الذهن، والمستهدف، وما جرى يوم الخميس، وكان قد منح جائزة الدولة 
التشجيعية في الرواية، ومنح أيضا الجائزة التقديرية للرواية للعام 2014. 

مي خالد : أبحث دائاًم عن دليل براءة لشخصيايت
منذ "ألف ليلة وليلة" إلى غاية ما يكتب اليوم في الس�رد 
والحك�ي، تميزت الم�رأة ككائن حكاء، تنس�ج عوالمها 
بعيدا عن التقس�يمات او التنميط الجنس�ي الذي فرضته 
عليها بع�ض الق�راءات النقدية، عوالم س�ردية مختلفة 
وممتع�ة تخوضه�ا نس�اء كاتب�ات كثي�رات، بوصفهن 

كاتبات ال باعتبار نسويتهن وحصرهن فيها.
إذن عالقة الس�رد والحكي بالم�رأة عالقة قديمة ضاربة 
في عم�ق التاريخ والموروث. “الع�رب” التقت مي خالد 
الروائي�ة المصري�ة، وكان لن�ا معه�ا هذا الح�وار حول 

عوالمها السردية الروائية.
م�ي خال�د روائي�ة وقاص�ة ش�غوفة بالتجريب، تنش�د 
أعماله�ا رؤية جمالية ترتقي بش�أن الف�ن في صلته مع 
الحياة. تمنح ش�خصياتها بعدا إنسانيا ونفسيا وهذا ما 
يجعل القارئ يتفاعل معها، تقول إيزابيل الليندي “أكتب 
ألت�داوى”، والروائية مي خالد تق�ول: الحكي قدري منذ 
أن قررت أن أكون دمية نفس�ي. هذا شعار فرضه الزمن 
علي، حين كنت تلك الطفلة الصغيرة التي استيقظت ذات 
صباح، لتهز عروس�تها الجميلة، فتجد رقبتها مكسورة 
ومتدلّية على صدرها وهي عاجزة عن البوح باسم قاتلها 
م�ن األطفال الذي�ن كان�وا يزوروننا في اليوم الس�ابق. 
فكره�ت عج�ز الدمى وظلل�ت أراها كجث�ث مخيفة. لذا 
وجدت متعتي في أن أكون دمية نفس�ي، أغزل الحكايات 

الشيقة التي ال تطولها أيدي العابثين.
وتضيف: أصنع حاضرا آخر أفّر من خالله إلى شخصيات 
وآفاق غريبة عني، وأتجّول في تفصيالته بحرية وإتقان، 
حت�ى أّدى إلى انبهار الكبار، لك�ن والدتي ارتعبت من أن 
أكون مريضة بازدواج الشخصية، وثارت ثائرتها على كل 
من كان يعاونني من أفراد األس�رة الذين كانوا ينادونني 
بأس�ماء الش�خصيات المتخيل�ة ويفرح�ون كثيرا حين 

أعطف عليهم بأدوار مساعدة فتصير اللعبة أكثر إثارة.
أم�ا قل�ق والدت�ي وعرقلته�ا لمس�يرة اللعبة فق�د كان 
يزعجني بش�دة ألنني كنت أعرف كيف أفصل بين "مي" 
األصلية وبين شخصيات اللعبة، وقد كانت تتملكني أثناء 
ذلك متعة اإلحساس بالخلق واالبتكار. وحتى اآلن ال يزال 
األمر بالنس�بة إلي لعبة، لكنني أمارس�ها بجدية لتمتزج 

المتعة بالعمق.

أغنيات وألوان
ع�ن طقوس�ها الخاصة لحظ�ة الكتابة تجي�ب: اختلفت 
وتنوعت الطقوس باختالف األزمنة والظروف المحيطة 
ب�ي. ففي فت�رة ما، لم أك�ن أتخيل أني أس�تطيع الكتابة 
إال بع�د منتص�ف اللي�ل، حيث يه�دأ الكون ب�كل كائناته 
وضجيج�ه. كن�ت آن�ذاك أتكّور ف�ي وض�ع جنيني تحت 
منض�دة س�فرة، أو في رك�ن منزو، خوفا م�ن االقتحام 
بمعناه الفعل�ي والمجازي، حيث م�ازال أطفالي صغارا 

وال يعترفون بالسكون إال حين يخلدون إلى النوم.
وبع�د قراءتي لرواية فرجينيا وولف “غرفة تخص المرء 
وح�ده”، عقدت الع�زم على أن تكون لي غرف�ة للكتابة، 
جهزته�ا بألوان�ي المحبب�ة وزودته�ا بوس�ائل الراح�ة 
كالتدفئة ش�تاء والتهوية صيف�ا، فصرت أكتب فيها بأي 
وق�ت من أوق�ات اليوم. م�ن الطقوس األساس�ية أيضا 

إش�عال البخ�ور الهندي، م�ن نوعين فق�ط، النوع األول 
طوال الفصول األولى، والن�وع الثاني في الفصل األخير 
ال�ذي يحتاج إل�ى درج�ة عالية م�ن التركي�ز والدفقات 

الشعورية.
وتؤك�د مي خالد أن أه�م طقوس الكتاب�ة، هي طقوس 
ما قب�ل الكتابة، أي فترة اإلعداد، وض�ع األفكار وتحديد 
مواصف�ات الش�خصيات على ال�ورق، في دفت�ر تختاره 
بعناي�ة ويكون غالفه متوائم�ا وروح العمل، ومجموعة 
أق�الم كثي�رة ومن ن�وع واح�د مريح ول�و كان رخيص 
الثم�ن، وحتى إن كانت س�تكتب العمل نفس�ه إلكترونيا 

فيما بعد.
تحضر المقامات الغنائية واأللوان في روايات مي خالد، 
كما الفن التش�كيلي وعالقت�ه بالفكر اإلنس�اني، وكان 
س�ؤالي لها: برأي�ك الرواية العربية الي�وم متصالحة مع 
عالمنا المعاصر أم هي في جدل مس�تمر وصراع ال يهدأ 
معه؟ ف�كان ردها “فكرة التصالح م�ع العالم بحد ذاتها 

تتناف�ى وفعل الكتاب�ة، فالبوح والتعبير هما وس�يطان 
لكشف زيف العالم وتناقضاته.

الكتابة لعبة تمارسها بجدية
لكن ربما حين أستحضر في ما أكتب الكثير من المقامات 
الغنائية وأمسك بفرشاة افتراضية ألون بها الحروف، قد 
تكون هذه وس�يلة الإرادية للتصالح مع العالم بالكتابة، 
ع�ن طريق اس�تعارة بعض جمالياته التي تس�اعد المرء 
وتق�وي النفس على تحمل القب�ح والكراهية التي تحرك 

الكثير من أحداث الواقع”.
هن�اك اهتمام كبي�ر بالحالة النفس�ية للش�خصيات في 
أعمال الروائية مي خالد، فهل يأتي ذلك في إطار اهتمامها 
كروائي�ة بتقدي�م ش�خصيات هي مزيج من ش�خصيات 
تعايش�ت معه�ا؟ قال�ت “اهتمام�ي باألبعاد اإلنس�انية 
لش�خصياتي ناب�ع م�ن صفة أصيل�ة في نفس�ي، وهي 
الكشف عن أي هامش بسيط للخير لدى أي شخصية في 

الواقع، حتى وإن اشتهرت بأنها شخصية سيئة.
وف�ي الوقت ذاته، محاولة الكش�ف ع�ن جوانب الضعف 
اإلنس�اني في الش�خصية التي تبدو قوي�ة وصلبة وغير 

قابلة للخطأ.
وتضيف خالد: أثرت دراس�تي لعل�م النفس في الجامعة، 
وممارس�ته كمتدرب�ة ف�ي عيادة نفس�ية عل�ى تناولي 
للشخصيات بش�كل أكثر عمقا، ومحاولة البحث عن كل 
الظ�روف المؤدية للتركيب�ات النفس�ية المختلفة. لذلك 
كنت أح�اول البحث دائما ع�ن دليل براءة لش�خصياتي، 
وإن كان بشكل غير مباشر، قد يستنبطه القارئ دون أن 

يقرأه في النص وكأنه يقرأ حيثيات مرافعة.

رواية نفسية
بي�ن ليل�ى ونيرفانا في رواية “س�حر الترك�واز” عالقة 
ممت�دة. وهذا ما يمنح الش�خصيات حضوره�ا الجاذب 
للقارئ، تعلق الروائية مي خالد على ذلك بالقول: العالقة 
الممتدة ليست بين شخوص رواية سحر التركواز “ليلى” 
و”نيرفانا” فحس�ب. فالعالقات المتشابكة تمتد بامتداد 
حيواتنا، وه�ذا ما يجعل الواقع أحيانا أكثر إدهاش�ا من 

الخيال.
فمن تعتقده انتهى من حياتك وتالشى، قد يعود إليك بعد 

عشرات السنين، هو بذاته لكن بعد أن طرأ عليه تغيير، أو 
بقي كما هو -وس�تندهش ف�ي كال الحالتين-، وقد يعود 
إلي�ك عن طريق ذك�راه المتمثلة في ش�خص قريب منه، 
أو س�ر باح به أو ش�يء تركه لك. وفي موروثنا الشعبي 
نقول “مصير الحي يتالقى”، بمعنى أنه ما دمنا على قيد 

الحياة فمصيرنا إلى التالقي يوما ما.
الش�خصيات األبيض واألس�ود، الخير والشر، الشيطان 

والمالك، ال توجد إال في األساطير التي تحكى لألطفال 
في رواي�ة “جيمنازي�وم” هناك عالم�ان أحدهما ظاهر 
وآخ�ر مخف�ي. كيف اس�تطاعت م�ي خالد الكش�ف عن 
االنفع�االت الداخلي�ة لش�خصيات الرواي�ة؟ تق�ول: في 
رواية جيمنازيوم تذهب الش�خصيات إلى مكان الرياضة 
هذا من أجل الس�بب الظاهري وه�و التخفف من الوزن، 
بينم�ا الس�بب األصلي ه�و اس�تعادة التوازن النفس�ي، 
وعدم التوازن ينبع من المخاوف والهواجس التي تنتابنا 

جميعا.
في هذه الرواية هناك عدة تيمات أهمها تيمة “الخوف”، 
ال�ذي صار س�مة ممي�زة للعديد م�ن الناس ف�ي الفترة 
األخي�رة، فت�رة ما بع�د الربي�ع العربي. حال�ة الضبابية 
والمجهول والتخوين والتهجير جعلت منا كائنات هش�ة 
داخلي�ا، حت�ى وإن كنا نب�دو أكث�ر قوة على المس�توى 

الشكلي والكالمي والوعي السياسي.
وتوض�ح مي خال�د كلم�ة “جيمنازيوم”، بأنه�ا في حد 
ذاتها مش�تقة م�ن الكلم�ة اليونانية “جيمن�وز” بمعنى 
“الع�ري”، وق�د كان الجيمنازي�وم مكان�ا الس�تعراض 
جمال األجس�اد الذكورية في العصور اليونانية القديمة. 
ف�ي رواية “جيمنازي�وم” تتعّرى الش�خصيات ليس من 
مالبسها فقط، بل من أسرارها وهمومها، فالبوح وقول 
الس�ر تعّر، والكتابة تعّر، وكلها أمور من ش�أنها أن تعيد 

التوازن النفسي.
ف�ي الرواي�ة أيض�ا كش�ف لكثي�ر م�ن أن�واع المخاوف 
والفوبي�ا، منها ما هو معروف كالكلوس�ترو فوبيا وهو 
الخوف من األماكن الضيق�ة، ومنها ما هو غير معروف 
كالكافوبيا، وهي الخوف من القبح والشيخوخة، وحتى 
الخ�وف من بت�ر األعض�اء، وكذل�ك الجيمنوفوبيا وهي 
الخ�وف من التع�ري وكثي�ر غيره�ا. كلها جمع�ت بين 

شخصيات الجيمنازيوم، وميزت فترة ما بعد الثورات.

خلود الفالح

فوهة لدمع القدا�صة
 حيدر حا�صو�ش العقابي

ليسدل الجناح  فكل الشوارع ارتبكت
من قدوم المطر,

ارسم خارطة لدجى يتيم
اختفي

او ال أختفي كل الحدائق امامي,
هو القلب غصنا يابس تتمدد عليه عصافير التيه

وتعود منتشيه بقدمين من الزمن المعاند,
سألتمس مطر النافذة

والج ألمان المصابيح الزرقاء
قلت :

البندقية رغيف
فمن يحملها بكف رجولته

ويكنس دماء القتلى؟
من قمة اليسار

لقمة اليمين
ليس هناك خصوم غيرك انت

ايها الوطن المحلق تحت سماء جيوبك المستوردة
سترميني اليك سعفة في مهب الزمن

الله اكبر
على وطن البندقية

الله اكبر
على وطن

خالياه تنقل
تلكم المجاعة لثياب العساكر

قلت:
سأعلمكم الصبر

علكم تجدون ما يكفي من الدموع
السواد.....

يضيء حماقات الجند
والرؤوس تساقطت كجبال من الفضة

احملك الي الكتفائي
لقلة هذا االرتفاع البسيط

سأحلق ببساطة طفل
يرضع زهرة النارنج ال يبتلع صوته .

انا صولة الساللم
انا زهرة تموت دافئة  بحجر التوت

سأصمت
رغم صمتي

رغم تغير الزمن المعاند
قلت:

الريح تحوم حول مسامير الرجولة
ليس سوى هذا الجنون يقلقني

ليس سوى صمت الحدائق والخراب
هاقد بدأت...

واالرض ناعور من الحروب,
سأتبارى معك ايها الزمن

سأتبارى مع فصائل جندك
فدمك مازال ممهورا باألسفلت

وعقارب الساعة توقفت بعد عام من الفضيلة
هذي شهادة انتماءك لي
تحت اسفلت الشوارع\

هذا دمك المغروس في لحم البالد
التي توقف فيها الغناء بعد حين



يعاني س�كنة وفالحو المناط�ق الزراعية 
التابع�ة الى قض�اء المحمودي�ة ونواحي 
اليوس�يفية، الرش�يد، اللطيفي�ة وكذل�ك 
منطقة ابي غريب ش�ح المي�اه ومنذ اكثر 
م�ن عام مض�ى، والع�ذر هن�ا ان مصادر 
المي�اه تس�يطر عليه�ا عصاب�ات داعش 
االرهابية، حيث تتفاقم معاناة الناس بدءا 
من صدر اليوس�فية الى بزاي�ز اللطيفية، 

في ظ�ل الصمت الحكوم�ي المطبق ومن 
قب�ل كاف�ة المعنيي�ن الذي�ن ال يحرك�ون 
س�اكنا باتج�اه ح�ل المش�كلة الخدمية، 
االم�ر ال�ذي اضطر اغل�ب الفالحي�ن الى 
حفر آبار حيث وجد ان بعضها غير صالح 
لالستخدام بسبب مياهها المالحة واخرى 
مياه كبريت واحماض، ما نجم عنها هالك 
المزروعات وم�وت الحيوانات واصابتها 

بالعمى باالضافة الى تصخر االرض.
وق�د طرح�ت المش�كلة م�ن قب�ل اتحاد 
الجمعيات الفالحي�ة التابع للمنطقة على 
ع�دد م�ن المس�ؤولين الحكوميي�ن ف�ي 
البرلم�ان والجه�ات المعني�ة ف�ي وزارة 
الزراعة والموارد المائية لكن دون نتيجة، 
فاالمر فوق قدرتهم وطاقتهم الحكومية.

واود ط�رح س�ؤال ه�ل تبق�ى مش�كلتنا 

س�قي  مي�اه  توفي�ر  وه�ي  الخدمي�ة 
لمزروعاتنا دون حل لحين تحرير االرض 
م�ن المحت�ل؟ أرى ان المش�اكل ال تعالج 
هك�ذا ي�ا مجل�س الن�واب العراق�ي وي�ا 
معنيي�ن باالم�ر خاصة انن�ا عولنا عليكم 
كثيرا وعلى م�ن انتخبناهم لخدمة الناس 

والبلد.
سعدون كاظم غازي
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 شحة املياه الصاحلة للرشب 

يف حي اجلهاد
 يناش�د اهال�ي منطق�ة االس�اتذة ف�ي ح�ي 
الجه�اد محلة )891(، المس�ؤولين في مجلس 
محافظة بغداد وامانة العاصمة بتخليصهم من 
معاناتهم من خالل معالجة ش�ح مياه الش�رب 
التي يتعرض لها الحي منذ فترة طويلة، وبدون 
تح�رك الجه�ات المعني�ة لحل المش�كلة ، كما 
يعانون من تهالك الشوارع ويطالبون بتبليطها 
فضالً عن تبليط االزقة التابعة لها ، لما تس�ببه 
االتربة والغبار المتصاعد من تلك الش�وارع من 
اختناق�ات وامراض صدرية لس�كنة المنطقة، 
علما ب�أن المواطنين في حي االس�اتذة قدموا 
العدي�د من الش�كاوى الى الجهات المس�ؤولة 
العرائ�ض مكتوب�ة ام  س�واء كان�ت بتقدي�م 
مناش�دات عبر الصحف، لك�ن دون جدوى من 
ذلك. ويأمل المواطنون التحرك الجدي السريع 
لحل مش�اكل الحي العديدة وفي مقدمتها شح 
المياه النها تمس وبش�كل مباشر حياة الناس 
وال س�يما ف�ي فص�ل الصي�ف الح�ار اذ تزداد 

الحاجة لتوفر المياه.
 

اأهايل حملة )891( حي الأ�ساتذة

ساحة فارغة يف حي الشهداء 
بمحافظة بابل تئن من وطأة النفايات

 
تق�ع منطقة حي الش�هداء على مدخل ش�ارع 
الحس�ينية من ش�ارع )80( مركز مدينة الحلة 
في محافظة بابل، اما مشكلة سكنتها الخدمية 
فتتجسد بتراكم النفايات في الساحة المحيطة 
لدورهم الس�كنية، حتى باتت الس�احة تش�كو 
وجع تلكؤ الخدمات بالمنطقة وتكدس النفايات 
فيها بش�كل مخيف واليطاق لتكاثر الحشرات 
الضارة وتجمع القوارض والحيوانات السائبة 
على النفاي�ات، وهو ما اثر على صحة س�كان 
المنطق�ة الت�ي فيها أكثر من س�تين دارا، لذلك 
يطالب�ون مجل�س المحافظة التحرك الس�ريع 
لاليع�از بتنظيف الس�احة ورف�ع النفايات من 
اج�ل تخليص االهالي من خطر التلوث الصحي 
والبيئ? الكبير، علما أنهم راجعوا مديرية بلدية 
الحل�ة ومحافظ باب�ل لكنه لم يتخ�ذ أي إجراء 

لحل مشكلتهم.
 ويتس�اءلون لم�ن نش�كو تلك�ؤ الخدمات في 
المنطقة غير مجل�س المحافظة لعله يجد حال 

للمشكلة؟
 عنهم كاظم الشيخ
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من ينصف الطبقة العاملة العراقية
 فاروق بابان

الطبقة العاملة.. طبق�ة حية في عموم المجتمعات.. 
كونه�ا أداة بن�اء وتط�ور وج�زءا اساس�يا ورئيس�ا 
من وس�ائل االنت�اج وظهر ذلك جليا من�ذ قيام الثورة 
الصناعية ونش�وء االنظمة الرأسمالية.. حيث تناضل 
الطبق�ة العاملة حت�ى االن من اجل تحس�ين ظروف 
العم�ل واألج�ور وتقلي�ص س�اعات العمل، ال س�يما 
ونحن نعيش عصر التكنولوجيا والعولمة المتوحشة 
الت�ي تعم�ل ليك�ون االنس�ان اآلل�ي بدي�ال ومزاحما 
للعام�ل »االنس�ان«. وبدعوى تطوير وس�ائل االتناج 
يجري تس�ريح االالف م�ن العمال وتفري�غ المصانع 
والمشاريع االنتاجية منهم.. وتهديد اسرهم في لقمة 

العيش.
وف�ي عراق م�ا بعد التغيير م�ا زالت الطبق�ة العاملة 
تعاني االقصاء والتهميش وتدخل الدولة في ش�ؤون 
تنظيمها النقابي المستقل وعدم اقرار قوانين منصفة 
لصالحهم. ومن صور ع�دم االنصاف ما يعانيه عمال 
التمويل الذاتي وعمال العقود الذين مضى عليهم زمن 

طويل ولم يتبتوا.
وهن�ا ال ب�د م�ن االش�ارة إل�ى دور الطبق�ة العاملة 
في نضاالت ش�عبنا لتحقي�ق الديمقراطي�ة والعدالة 
االجتماعي�ة والش�واهد كثيرة منها؛ المس�اهمة في 
االنتفاضات الش�عبية ضد انظمة االس�تبداد، والقيام 
باضرابات عديدة منها »اضراب عمال النفط، الس�كك، 
النسيج، الزيوت.. الخ«. ولم تكن االضرابات مقتصرة 
عل�ى ش�عارات مطلبية صرف�ة.. بل مزج�ت الطبقي 
المهن�ي المطلب�ي، بالوطن�ي ونح�و تحقي�ق ع�راق 
ديمقراطي يش�كل االنس�ان فيه قيم�ة كبيرة.. ولكن 
لي�س كل ما يتمن�اه المرء يدركه بس�هولة.. ومعاناة 
العم�ال العراقيي�ن ما زال�ت تنتظر حل�والً جذرية. ال 
وع�وداً ب�ال تنفي�ذ، و?ن خ�الل اللقاء م�ع لفيف من 
العم�ال المتقاعدين وفق قانون الضمان االجتماعي.. 
اش�اروا الى انهم يتقاضون راتباً تقاعديا يتراوح بين 

170 - 200 الف دينار.
وهم يش�كون ع�دم ش�مولهم بقانون التقاع�د العام 
الجدي�د، علما ان وزي�ر العمل والش�ؤون االجتماعية 
والمس�موع  المرئ�ي  لالع�الم  اش�هر  قب�ل  ص�رح 
والمق�روء؛ ان الوزارة قررت منح العمال المتقاعدين 
زي�ادة ش�هرية على بنس�بة 50 بالمئة م�ن رواتبهم، 

وحتى هذه اللحظة لم تصرف هذه الزيادة.
وبدورن�ا نق�ول: انه يتوج�ب التأكد م�ن التخصيص 
المال�ي، قب�ل اط�الق التصريح�ات ومحاول�ة تهدئة 
النفوس بالوع�ود التي تتحول بفع�ل التقادم الزمني 

الى تصريحات ال تعوض الجائعين.
واخي�را ندع�و الى انص�اف الطبقة العامل�ة العراقية 

عموماً ونخص بالذكر شريحة العمال المتقاعدين .

مر�سى الهموم 

 يشكو عدد من موظفي فندق السدير العاملين في القطاع المختلط 
توقف صرف رواتبهم منذ ثمانية اش�هر مضت، وبدون سابق انذار 
او عذر منطقي لتوقفها، وذلك النهم يؤدون أعمالهم بشكل صحيح 
وال يوجد خلل يعتري انجاز مهامهم الوظيفية. لذا فهم يتس�اءلون 
عن االس�باب الموجبة التي حرمتهم من استالم حقوقهم )الراتب( 
ومن�ذ فترة طويل�ة؟ فهل هي عقوب�ة جماعية بحقه�م؟ علما  ان 
عددهم يبلغ حوالي 125 موظفا ويعملون على المالك،  وهم يعيلون 
عائالتهم وبذمتهم التزامات مالية كثيرة، فاغلبهم يسكنون في دور 
مؤج�رة وتترتب عليهم بدالت ايجار س�كن  ناهيك عن مس�تحقات 
الكهرب�اء الوطني�ة والكهرب�اء المول�دات االهلي�ة ، ونتيجة لعدم 
استالمهم الراتب فقد تراكمت الديون عليهم. وباتوا حيارى بكيفية 
س�داد تلك الديون في ظل صعوبة تدبير االمور المعيشية والحياتية 
لعائالته�م .  لذا يناش�دون الجهات المعنية النظ�ر في قضيتهم من 
اجل ايجاد حلول س�ريعة لمش�كلتهم االقتصادية الصعبة، ويعدون 
قطع رواتب موظفي الدولة جريمة بحق االنس�انية. عليه يكررون 
مناشدتهم للحكومة بااليعاز لصرف الرواتب لهم بعد ان عجزوا من 

مراجعة ادارة الفندق دون جدوى.
موظفو فندق السدير/ بغداد

تش�تهر محافظ�ة ميس�ان بتربي�ة الجام�وس 
بفض�ل وج�ود األه�وار والمس�طحات المائية 
الكبي�رة وكذل�ك بفض�ل نمو أن�واع كثي�رة من 
النبات�ات المائي�ة فيه�ا، ونظراً لم�ا تعرضت له 
البيئ�ة م�ن تدمير وتجفي�ف لألهوار وانحس�ار 
أع�داد  أخ�ذت  الكبي�رة،  المائي�ة  المس�طحات 
الجام�وس باالنخف�اض مما اضط�ر الكثير من 
مربي ه�ذه الدابة إلى بيعها لس�كين القصاب أو 
إل�ى محافظات أخ�رى كانت إلى زم�ن قريب ال 

تعرف هذا الحيوان وأسرار تربيته.
واليوم تواجه مربي الجاموس المشاكل الكثيرة 
وف�ي مقدمتها ش�ح المي�اه وضع�ف االهتمام 
الحكومي عبر توفير اللقاح�ات والعلف المدعم 
والحق�ول الحديث�ة، فضال عن غياب المش�اريع 
االس�تثمارية م�ن قبل الدول�ة كمعام�ل االلبان 

ومشتقات الحليب السناد هذا الجانب المهم. 
ويقول ابو حس�ين البهادلي الذي يسكن منطقة 
البتيرة )20 كم شمالي العمارة( ل�"الغد برس": 
نس�كن هذه المنطقة منذ زم�ن طويل ونحترف 
مهنة تربية المواش�ي ومن ضمنه�ا الجاموس، 
ال�ذي يعتم�د بمعيش�تهم علي�ه اغلب الس�كان 
الموجودين, باإلضافة الى ممارس�تهم الزراعة 
وصيد الس�مك, لكن في اآلونة األخيرة واجهتنا 
صعوب�ات عدة االمر ال�ذي ينذر باندث�ار المهنة 
ف�ي المنطق�ة وه�ي انخف�اض مناس�يب الماء 
الذي يعتمد عليه الجاموس بدرجة اساس�ية في 

معيش�ته، مما ادى الى انتشار االمراض الفاتكة 
بين قطيع الجاموس وهالك عدد كبير منه.

واض�اف : وهناك تقصي�ر بالجانب الخدمي  من 
قبل الجهات المعنية لش�ح اللقاحات الضرورية 
والخدم�ات البيطرية والعالجات الالزمة،  وعدم 
جدي�ة العم�ل لدع�م وإس�ناد ه�ذا القط�اع م�ا 
انعكس س�لبا على تربية الجاموس في المناطق 
المعروف�ة بتربيت�ه، مبين�ا: ان اغل�ب المربي�ن 
هاج�روا من الريف الى المدينة بس�بب الظروف 
القاس�ية وع�دم االهتم�ام بالمنت�وج الحيواني 

والزراعي من قبل الجهات المختصة.
وطالب البهادلي: الحكومة المحلية بدعم قطاع 

الزراع�ة وتربي�ة المواش�ي لغرض االس�تفادة 
منها ف�ي الجان�ب االقتصادي من خ�الل توفير 
المستلزمات الكافية لمساعدة المربين على بناء 
الحقول الخاصة بتربي�ة الجاموس الذي يحتاج 
ال�ى بيئ�ة خاصة م�ن اج�ل االس�تمرار بتربيته 

وتكاثره بصورة متزايدة.
م�ن جانبه يؤكد مس�عود الياس�ري اح�د مربي 
الجام�وس في ه�ور ام انعاج: فرحن�ا بالتغيير 
عام 2003   واستبشرنا خيرا من ناحية االهتمام 
بالمزارعين والمربين وتطوير االهوار وإنعاشها, 
اال اننا وجدنا العكس تماما، حيث اإلهمال المتعمد 
للمربين والمواش�ي. وقد اصاب الموت والحيف 

القطعان من المواش�ي والجاموس بس�بب عدم 
مالءمة األه�وار لتربية الجاموس والذي يصنف 
م�ن الحيوان�ات الت�ي تواجه االنق�راض جنوب 
الع�راق. وبي�ن، وبالرغم م�ن ان الحكومة تضم 
وزارة متخصص�ة بش�ؤون االه�وار ولجاناً في 
مجلس الن�واب ومجالس المحافظ�ات لكنها لم 
تقدم شيئاً ملموس�اً ألهالي االهوار ولو بتقديم 
الخدمات البسيطة, فالمشاكل في االهوار كثيرة 
منها ش�ح المي�اه خصوص�ا في فص�ل الصيف 
والجام�وس يك�ون غطاؤه المس�اعد هو الماء، 
وبدونه س�يواجه الهالك والموت، مشيرا الى أن 
اهالي االهوار يعتمدون في معيشتهم على الصيد 
والزراع�ة وتربي�ة الجام�وس. الى ذل�ك، يقول 
محمد الحس�يني المهتم في الش�ؤون الحيوانية 
والزراعي�ة ل�"الغد ب�رس": إن تربية الجاموس 
تمثل ثروة اقتصادية كبيرة اذا وضعت له الخطط 
الصحيح�ة  بس�بب تمي�ز جنوب البل�د ومناطق 
االهوار بالبيئة الخصبة إلنجاح المش�اريع التي 
تس�اعد على تطور هذه المهنة, فضال عن توفير 
الدع�م للمربي م�ن اجل اإلنتاج وتش�جيعه على 
االس�تمرار بالتربي�ة, موضح�ا ان اغل�ب بلدان 
العالم تعتمد على تربية المواش�ي والزارعة في 
دع�م اقتصاده�ا الوطني ومن العائ�دات المالية 
للقط�اع الزراع�ي. وبي�ن أن النه�وض بالثروة 
الحيوانية يتطلب تحس�ين ظروف السكن وبناء 
الحظائر النظامي�ة والتغذية الجيدة من األعالف 
المحس�نة المدعومة من قبل الدولة واستحداث 
برنامج وقائي صحي وتقديم الخدمات البيطرية 

الضرورية التي تس�اهم في رفع مس�توى األداء 
اإلنتاج�ي، داعي�ا ال�ى تس�هيل إقامة مش�اريع 
اس�تثمارية كمعامل األلبان ومشتقات الحليب، 
الس�تيعاب المنتج م�ن المربين، وإيج�اد مراكز 
للبحث العلمي خاصة بتنمية الجاموس وتنشيط 
دور اإلرش�اد واإلعالم باتج�اه تطوير تربية هذا 
النوع من المواش�ي. وعلى صعيد متصل يش�ير 
الباح�ث الزراع�ي رحي�م الكعب�ي ال�ى أن اعداد 
الجام�وس ف�ي بلدنا تق�در بأكثر م�ن 200 الف 
 130 ال�ى  اال ان ف�ي حصيلته�ا وصل�ت  راس, 
ال�ف راس بداي�ة ع�ام 2004,  وتع�د محافظ�ة 
ميس�ان من المناطق المهمة التي تتكيف لتربية 
الجاموس وتش�كل 30 بالمائة م�ن العدد الكلي، 
مؤك�دا أن من ابرز أس�باب ه�ذا االنخفاض هو 
نقص االع�الف والخدم�ات البيطري�ة وتعرض 
الحيوان�ات إلى الجف�اف نتيجة هجرته�ا للبيئة 
المثالي�ة لتربيتها وهي االه�وار، وكذلك تصحر 
المنطقة. واخيرا ، تعد مهنة تربية الجاموس في 
محافظة ميس�ان, من المهن الشائعة والرائجة 
ف�ي تل�ك المناط�ق وبخاص�ة المناط�ق المائية 
ومناط�ق االه�وار, حيث يعود قدم ه�ذه المهنة 
الى مئات الس�نين, وهي ال ت�زال متداولة ليومنا 
هذا، بالرغم من الصعوبات والمعوقات الكثيرة، 
وهنا يتطلب االمر وقفة ج�ادة من قبل الجهات 
الحكومية الجل تطوير الواقع الزراعي ولجانب 
تربي�ة المواش�ي لغرض دعم االقتص�اد المحلي 
عبر تحقي�ق االكتفاء الذاتي من منتجات اللحوم 

وااللبان المحلية. 

مؤرشات اندثار تربية اجلاموس يف ميسان

موظفو فندق السدير بدون 
رواتب منذ ثامنية أشهر

المستقبل العراقي/متابعة

عالء عبد الوهاب
يختص المجلس البلدي في قاط�ع االعظمية بتوزيع مواد 
غذائية الغاثة النازحين الذين يتوزعون على ثمانية احياء: 
حي الش�عب وحي االعظمية وبوب الش�ام وحي البساتين 
وغيرها وبش�كل منظم وش�هري، برعاية االم�م المتحدة، 
وبحس�ب ش�هادات موظفي االغاث�ة يتم التوزيع بش�كل 

يومي ومس�تمر لحين نفاد المواد باكملها من دون تحديد 
ي�وم معين.موظ�ف االغاثة الس�يد ذو الفق�ار احمد رحب 
بّي�ن ل�"طريق الش�عب"، ان الموظفين يقوم�ون بتوزيع 
الم�واد بروح انس�انية عالية ايمانا منهم بض�رورة تقديم 
المساعدات للنازحين في اوقاتهم الحرجة، وشدد على خلو 
عملي�ة التوزيع من اية حاالت فس�اد، االمر الذي أكده عدد 

من النازحين الذين ابدوا امتنانهم العالي للتعامل االنساني 
من قبل فريق االغاثة معهم وانتظام توزيع المواد االغاثية 
عليه�م. آملي�ن ان يتم التعامل في حل مش�اكلهم بمثل تلك 
الروحي�ة الت�ي يمتلكه�ا اعض�اء فريق االغاث�ة في جيمع 
المناط�ق، وان يحذو حذوهم الموظفون في المؤسس�ات 

الحكومية.

النازحون يقدرون دقة وانتظام عمل منفذ االعظمية

فالحو املحمودية واليوسيفية: انقذوا مزارعنا من املوت عطشًا!



ناجحون ولكن يستس�لمون لإلحباط بس�رعة ترهقهم 
االنتق�ادات الالذع�ة فيفضل�ون التوق�ف عن كل ش�يء 
حت�ى أحالمه�م وطموحاتهم تل�ك التي تغي�ظ الكثيرين 
وتضايقه�م يتنازل�ون عنها بس�هولة، كل ذل�ك ألنهم لم 
يختبروا الخب�ث من قبل فكانت النتيجة هي االنس�حاب 
م�ن كل ش�يء تاركي�ن أماكنه�م فارغ�ة ألي أح�د يأتي 

ليشغلها بدون أن يبذل أدنى جهد.
هذا م�ا يحدث بالضبط م�ع أناس اختارته�م الحياة ألن 
يقع�وا في مصيدة الحقد الت�ي ال تعترف بنجاح اآلخر بل 
ربما أكثر من ذلك، فهي تسعى جاهدة للنيل من نجاحاتهم 
وتحويله�ا إلى بقايا أنقاض تص�ر على أن تبقى كما هي 
مق�را للضع�ف واالستس�الم والتخاذل رافضي�ن مجرد 
المحاولة ألنها بالنسبة لهم فرصة الستعادة تلك األحالم 
واألمان�ي التي رس�موا تفاصيلها بعي�ون محبة وقلوب 
مؤمن�ة ال تع�رف القنوط، لك�ن رغم ذلك ق�رروا التخلي 
عنها واعتبارها كأنها شيء لم يكن ربما ألن هناك الكثير 
ممن ينعتون بأعداء النجاح أخذوا على عاتقهم تدمير كل 
ما من ش�أنه أن يقوينا ويمدنا بالثقة من جديد محاولين 
القضاء على رغبتنا في تحقيق أحالمنا التي أوش�كت أن 
تصبح حقيق�ة لوال االنتق�ادات المغرض�ة والمؤامرات 
المحبوكة بخيوط دقيقة أساس�ها اللؤم والكراهية لكل 

ما هو ناجح.
نجاحاتهم المتميزة والتي ال يس�تطيع أي ش�خص مهما 
كان أن يتجاهلها أو يتغافل عنها قد تتسبب وبشكل كبير 
والف�ت في خلق ع�داوة غير مب�ررة تح�ول بينهم وبين 
ش�عورهم بالس�عادة كنتيجة طبيعية لتلك السلبية التي 
يحاول�ون نثره�ا بين كلماته�م المبطنة الس�اخرة التي 
تس�تهين بجهد اآلخر وتصر عل�ى محاربته ليبقى رهينا 
لإلحب�اط الذي ينتزع منه�م رغبتهم ف�ي تحقيق الكثير 
من أحالمهم. فنحن قد تثنين�ا العراقيل رغم أنها وهمية 

ربما ألننا نستبعد سوء نواياهم التي تدفعهم إلى تدميرنا 
ووضعن�ا على هامش الحياة فقط ليس�تأثروا بالمقدمة 
وحده�م محاولي�ن تجريدنا م�ن كل األس�لحة التي من 
شأنها أن تعيدنا إلى قلب األحداث لنضع بصماتنا الخاصة 

والتي تمنحنا قوة حقيقية قادرة على مقاومة مكائدهم 
الممزوجة بالخبث والحقد.

ورغ�م أنه�م بارعون ف�ي إظه�ار محبته�م المصطنعة 
وخوفه�م المزي�ف على مصلحتنا، إال أن�ه من الضروري 

أن نبق�ى متيقظين لكل ما يج�ري حولنا، فهذا قد يعيننا 
كثيرا في فهم نفسيات المحيطين بنا لنتمكن من التعامل 
م�ع كل مضايقاته�م تلك التي تتجرأ حت�ى على حرماننا 
من أن نس�تعيد ثقتنا بأنفس�نا من جديد بعد أن س�محنا 

ألحقادهم أن تهزم أحالمنا محاولة قمعها حتى ال تكتمل، 
فهي بالنس�بة لهم خطر حقيقي قد يفش�ل مخططاتهم 
الت�ي يصرون من خاللها على اغتي�ال تلك اللحظات التي 
تش�عرنا بأننا موجودون وباس�تطاعتنا أن نبدع وننجح 
خاصة إذا عرفن�ا كيف نحترم ذواتن�ا ونقدرها بدون أن 
نس�يء لآلخرين أو نتعدى على نجاحاتهم التي تعني لهم 

كثيرا.
ش�عورنا الدائم بأنن�ا محاربون من قب�ل الجميع يضعنا 
حتما أمام عائق حقيقي يقضي بتأجيل كل طموحاتنا إلى 
إش�عار آخر فاتحين المجال لألوهام أن تنتهك رغبتنا في 
تحقي�ق كل ما هو متميز وناجح، فنحن عندما نستس�لم 
لهذه الفكرة بالذات س�نضيع الوقت في سخافات كثيرة 
ال جدوى منها وبالتالي سننش�غل ع�ن إنجاز المزيد من 
أحالم طال انتظارها، قد يكون هذا ما يفس�ر فعال سبب 
تخاذل الكثيرين وتقاعسهم عن إكمال مسيرتهم الحياتية 
إال أن ذلك ال يعني أبدا أن نهمش ذواتنا من أجل أن نحظى 
بمحبته�م الزائفة التي تجعلنا نث�ق بهم وبآرائهم لدرجة 
أننا قد نقتنع بأن سعادتهم تنبع من سعادتنا، األمر الذي 
يجعله�م يربطون س�عادتنا بقدرتهم عل�ى تقديم العون 
والمس�اعدة لنا ربما ألنه�م يرون أن ب�دون توجيهاتهم 
وإرش�اداتهم لن نستطيع أن نتقدم أو ننجح، لهذا السبب 
ق�د يتضايقون جدا في حال قررنا أن نعتمد على أنفس�نا 
رافضين اللجوء إليهم والقتراحاتهم الس�لبية التي غالبا 
م�ا تؤذين�ا وتعيدنا إلى ال�وراء خطوات عدي�دة بدون أن 

نفكر حتى بحجم اللؤم الذي يكنونه لنا.
تتبعهم المس�تمر لتحركاتنا ورغبتهم الكبيرة في تعثرنا 
أكبر حافز يدفعنا إلى اس�تدعاء كل تلك الطاقات الكامنة 
الت�ي تفضل أن تبقى بالخفاء هارب�ة من مواجهة أولئك 
األش�خاص الذين يتمن�ون س�قوطنا وينتظرونه بفارغ 
الصب�ر كل ذل�ك ليبق�وا ه�م األفض�ل بالنس�بة للجميع 
حتى لو كان تصرفهم بهذه الطريقة س�يحطم الكثيرين 

وسيفقدهم جزءا كبيرا من أحالمهم.

أكدت دراس�ة عالمية محايدة مؤخرا أن تزايد اعتماد الناس 
والمؤسس�ات في القطاعين العام والخ�اص على اإلنترنت 
للتواص�ل االجتماع�ي أو ألغ�راض العم�ل وزيادة انتش�ار 
الخدمة يزيد ويعّمق وين�ّوع اإلختراقات األمنية والهجمات 
والجرائم اإللكترونية التي تستهدف إلحاق األذى والخسارة 

المعنوية او المادية بالمستخدم الذي يتعرض لها.
يأت�ي ه�ذا في الوقت ال�ذي تؤكد فيه أرق�ام عالمية أن عدد 
مس�تخدمي الش�بكة العنكبوتية حول العالم الي�وم يبلغ 3 

مليارات مستخدم. 
وأك�دت الدراس�ة التي نش�رها موق�ع “يس ت�و ديجيتال” 
االلكترون�ي، المتخصص ف�ي االعالم والمحت�وى الرقمي، 
أن االنتش�ار المتزايد لإلنترنت من س�نة إلى أخرى يزيد من 
الهجمات االلكترونية، ويطورها بش�كل دائم لتشكل تهديدا 
امني�ا واقتصادي�ا وسياس�يا ال س�يما مع ظه�ور مفهوم 
العصاب�ات او المجموع�ات المنظم�ة ف�ي مج�ال الجرائم 

االلكترونية. 
وذكرت الدراس�ة؛ أن ظاهرة الهجمات االلكترونية تطورت 
وتنوعت: من المجرمين العاديين، والمجرمين اإللكترونيين 
الذي�ن يتحرك�ون بش�كل منفرد إل�ى العصاب�ات المنظمة 

ومجموعات الهاكرز.
وأش�ارت إل�ى أنه كلم�ا تزاي�د اعتم�اد الناس والمؤس�ات 
الحكومي�ة أو في القطاع الخاص عل�ى االنتنرت كلما زادت 

انشطة الهجمات والجرائم االلكترونية. 
وقالت الدراسة “اعتدنا خالل الس�نوات القليلة الماضية أن 
يطلق بعض المبرمجين فيروس�ات وبرمجيات خبيثة فقط 
ليظهروا م�دى براعتهم في اختراق برام�ج الحماية اليوم، 
لكنن�ا نعي�ش في عال�م مختلف جدا فق�د بات�ت التهديدات 
والهجم�ات الس�يبرانية تش�كالن تحديا عالميا وسياس�يا 

وتجاريا ولهما عواقب مالية خطيرة”. 
واستعرضت الدراسة انشطة الجرائم االلكترونية وتطورها 
بمرور الس�نوات، موضحة أنه في منتصف التسعينيات من 
القرن الماضي نش�طت وانتش�رت تهديدات “الفيروس�ات 
والدي�دان”، وفي منتصف العق�د الماضي ف�ي العام 2004 
انتشرت البرمجيات الخبيثة التي تستهدف تحقيق الربح، ثم 
زادت بعد ذلك منذ العام 2007 التهديدات المتقدمة، لتنتش�ر 
بع�د ذلك وخصوصا منذ العام الماضي 2013 الهجمات التي 
تستهدف مفاتيح البنى التحتية للبيانات وسرقة السيرفرات 

والخوادم، والشهادت الرقمية.  
وذكرت الدراسة التي شملت نحو 2300 مؤسسة أن معظمها 
تعرض خالل آخر س�نتين الى هجمات واستهداف المفاتيح 

المشفرة والشهادات الرقمية. 
واوضح�ت الدراس�ة ان اب�رز التهدي�دات االمني�ة واكثرها 
انتش�ارا في العالم الرقم�ي اليوم هي البرمجي�ات الخبيثة 
وبنس�بة تصل الى 59 % من المؤسس�ات، وم�ن ثم جرائم 
اصطي�اد كلمات الس�ر والبيانات المالية بنس�بة 57 %، ثم 

تسريب البيانات بنسبة 44 %. 
كم�ا تطرقت الى ان�واع اخرى من التهديدات حيث س�جلت 
جريمة خرق البيانات نسبة تصل الى 40 %، ومثلها لجريمة 
اس�اءة االس�تخدام، فيم�ا اس�تحوذت تهديدات الش�بكات 

االجتماعية على نسبة 33 %، فالتجسس السيبراني بنسبة 
25 %، فالتهديدات الناجمة عن اخطاء الموظفين بنسبة 25 

%، فالهاتف المتنقل بنسبة 23 %. 
وتأتي هذه الدراس�ة في وق�ت يدعو فيه خبراء ومختصون 
في القطاع الى ضرورة االستثمار واعطاء الكثير من العناية 
لموض�وع امن المعلومات، وخصوصا مع االنتش�ار الكبير 
والمتزايد الذي تش�هده خدمات االنترنت، مع تعدد اجهزتها 
وامكان�ات ومنص�ات الوص�ول ال�ى الش�بكة العنكبوتي�ة 
والبيانات التي تتداولها الشركات والمؤسسات والحكومات 
ما يجعلها عرضة لالختراقات االمنية، وخصوصا مع انتشار 
االجهزة الذكية، وش�بكات التواصل االجتماعي، وتوجهات 

الحوسبة السحابية، تطبيقات االجهزة الذكية.   

ش�ركات  معظ�م  ع وتتج�ه  لقط�ا ا
ف�ي  لالس�تثمار  ر الخ�اص  مح�و

الي�وم  المعلوم�ات  ، ام�ن 
القط�اع  مؤسس�ات  وكذل�ك 

العام والحكوم�ة، والهمية هذا 
المحور طرح�ت وزارة االتصاالت 

االس�بوع  المعلوم�ات  وتكنولوجي�ا 
الماض�ي عط�اء مش�روع توفي�ر نظ�ام 

إدارة الثغ�رات األمنية، الت�ي يمكن أن تتعرض 
لها مواق�ع إلكتروني�ة حكومية ومواق�ع لخدمات 

حكومية، وذل�ك بعدما أنه�ت الوزارة جمي�ع المراجعات 
الخاصة بوثيقة عطاء المش�روع وجرت صياغتها بشكلها 

النهائ�ي، ليجري طرحه�ا اليوم أمام الجه�ات المتخصصة 
في مج�ال إدارة وحماي�ة الخدمات والمواق�ع اإللكترونية 
م�ن التهدي�دات األمنية الت�ي تتكاثر وتتزايد يوم�ا بعد يوم 
مع انتش�ار االنترنت والهواتف الذكي�ة وغيرها من تقنيات 

وأجهزة االتصاالت المتقدمة.
ويهدف العطاء الى اس�تقطاب جهة متخصصة قادرة على 
بن�اء ه�ذا النظام، الذي أش�ار إلى أنه س�يكون جدار حماية 
لرص�د ومعالج�ة الثغ�رات اإللكتروني�ة التي تتع�رض لها 

المواقع اإللكترونية الحكومية والخدمات التابعة لها.
وينط�وي هذا العط�اء على أهمي�ة كبيرة، وذلك م�ع تزايد 
حاج�ة المؤسس�ات الحكومي�ة واعتمادها عل�ى اإلنترنت 
وأتمتة األعمال، فيما تنتشر هذه األيام الهجمات اإللكترونية 
والتهديدات األمنية لش�تى أنواع المؤسسات من القطاعين 

القطاع الحكومي.العام والخاص أو من 

  كان من نتائ�ج الحروب المتتالية التي خاضها النظام المباد 
خ�الل العق�ود الثالثة المنصرم�ة، اضافة الى ت�ردي الوضع 
االمني واالنفجارات المستمرة والقتل العشوائي في السنوات 
االخي�رة، زيادة كبي�رة في ع�دد االيتام ممن فق�دوا المعيل، 
حي�ث تق�در الكثير م�ن االحصائي�ات التي تنظمه�ا الجهات 
المختص�ة ان هناك اكثر من خمس�ة ماليين يتي�م في العراق 
علما ان العدد قابل للزيادة في ظل الظروف غير الطبيعية التي 
يشهدها البلد.وقد دفعت الكثير من العوائل الفقيرة والمعوزة 
باطفاله�ا االيتام الى الش�ارع للبحث عن عم�ل وتوفير لقمة 
عي�ش ضرورية لها، االمر الذي يعرضهم للكثير من المخاطر 
واالهانات واستغاللهم من قبل النفوس المريضة واللصوص 
والمجرمين.ف�ي ظل عجز الدولة عن توفير حياة حرة كريمة 
له�م.  والضاءة الموضوع كانت لن�ا جولة تحدثنا خاللها الى 
ع�دد من االطفال اليتامى الذين كانوا يجوبون الش�وارع لبيع 

مواد مختلفة.  
 

طموح قتله اليتم 
يقول حسام احمد وهو في الخامسة عشر من العمر: استشهد 
والدي في احد االنفجارات قبل ثالث سنوات، ولم تفلح جهود 
ام�ي في الحصول على تعويض مناس�ب من الدول�ة او راتب 

يكفينا ش�ر الحاجة، رغم كث�رة المراجعات الت�ي تحتاج الى 
وق�ت وجهد كبيرين. علماً ان والدت�ي تعاني من عدة امراض 
مزمنة كارتفاع ضغط الدم والس�كر.لي ثالث اخوات ونسكن 
في مش�تمل بمس�احة 60 متراً ببدل ايجار ش�هري 300 الف 

دينار، اقوم ببيع الس�كائر والعلك والحلويات قرب السيطرات 
االمنية ، ادور حول الس�يارات المتوقفة علي اجد من يشتري 

بضاعتي الوفر لقمة العيش للعائلة.
ويضي�ف قائالً: تركت الدراس�ة قبل ثالث س�نوات من الصف 

الخامس االبتدائ�ي، رغم ان طموحي كان التخرج العمل في 
مجال الطب او التدريس لكن عدم وجود معيل لعائلتي دفعني 

للخروج للعمل.
شتائم واذالل 

عزي�ز فريد )16 س�نة( يتحدث بالم وحس�رة: ان�ا احب كرة 
الق�دم ومن الالعبين الجيدين كنت اتمن�ى ان اكون العباً في 
المنتخب الوطني واكمل دراستي في كلية التربية الرياضية، 
لك�ن معاناة عائلتي وصعوبات العيش بس�بب الفقر والعوز 
والظروف الصحية لوالدتي دفعني للعمل في وس�ط الشارع 
لبي�ع قناني المي�اه والمش�روبات الغازية ف�ي الصيف على 
اصح�اب الس�يارات ف�ي الش�وارع والس�احات العامة وفي 
الش�تاء تنظيف الزجاج االمامي للسيارات بماسحتي  مقابل 
اج�ور هزيلة حيث اتعرض باس�تمرار للش�تائم واالذالل من 
قبل بعض السواق بينما اآلخرون يمنحونني مبالغ تصل الى 
1000 دين�ار واعتبرها صدقة او مّنة لك�ن ال خيار امامي اال 

استالمها. 
عمالة االطفال

 يقول جابر العبيدي )اس�تاذ تربوي( : ان اضطرار الكثير من 
االيت�ام للنزول الى الش�ارع وممارس�ة اعمال التتناس�ب مع 
قدراتهم البدنية هو مخالفة صريحة لقانون العمل الذي حدد 
عمر الطفل الذي يعمل وطبيعة العمل الذي يمارسه فضال عن 

تحديد س�اعات العمل ، وانا ادعو ال�ى الحد من ظاهرة عمالة 
االطفال لحاجتنا الماس�ة لهذا الجيل الناشئ لبناء المستقبل 
المش�رق للبلد.فيما تناشد  المعلمة بلقيس العزاوي منظمات 
المجتمع المدني ووس�ائل االعالم لتنظيم حملة لتنبيه صناع 
الق�رار الى ما يواجه�ه االيتام من صعوبات جمة في س�بيل 
توفير لقم�ة العيش لهم، رغم ما يترتب على ممارس�تها من 
مخاطر جمة اولها احتمال اس�تغاللهم من قبل قوى االرهاب 
او وقوعهم فريسة سهلة لالنحراف وايجاد الحلول االنسانية 
المناسبة للحد من معاناة االيتام وخاصة في المناطق الشعبية 

الفقيرة والمكتظة بالسكان.
دعوة

بدورن�ا ندع�و وزارة العم�ل والش�ؤون االجتماعي�ة لتطبيق 
نصوص القوانين المتعلقة بتش�غيل االطف�ال باعمار معينة 
علم�اً ان الع�راق ضمن ال�دول الموقعة عل�ى اتفاقيات دولية 
لمنع عمالة االطفال، وش�مول االيتام برواتب شبكة الرعاية 
االجتماعي�ة وتزويده�م ببطاق�ات التأمي�ن الصح�ي ل�دى 
مراجعتهم المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، فهذه 
الشريحة المظلومة فقدت االمان بفقدها المعيل وهي بحاجة 
الى دعم كبير، مادي ونفس�ي لتحتضنهم مقاعد الدراسة بدال 
عن الش�وارع وارصفتها وتخصيص جزء من ميزانية الدولة 

النتشالهم من معاناتهم الحياتية كحق انساني ودستوري.  
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م�ن أوض�ح ه�ذه التغييرات عل�و صوت 
المجال العام المن�ادي بضرورة اإلصالحات 
السياس�ية والمدني�ة، تط�ور ح�س الرقابة 
الش�عبية على المؤسس�ات القائم�ة، وتزايد 
ح�االت التمرد عل�ى الحالة األبوية الس�ائدة 
بي�ن الحاك�م والمحك�وم. هن�ا اس�تعراض 
لجانب من صراع هذه التغييرات مع الس�ائد 

العام:

على قدر سجونك يقاس خوفك
المتتبع ألحداث المنطقة منذ مطلع العام 
2011 ال يمك�ن أن ُيخطئ تصاعد المطالبات 
خاص�ة  اإلصالح�ات،  بض�رورة  الش�عبية 
تل�ك المعني�ة بالحقوق المدنية والمش�اركة 
السياسية، وإجراء تغييرات دستورية تحفظ 
الحقوق وتص�ون الحريات. فالجيل الش�اب 
في الخلي�ج اليوم يم�ارس في ك�ل حركاته 
وسكناته نقداً علنياً غير مسبوق مع مسائل 
كانت من المس�كوت عنه�ا، والمهموس بها 

سراً، كاالحتكار السياسي والفساد المالي.
ب�ل حت�ى النكت�ة الش�عبية، على س�بيل 
المث�ال، ل�م يع�د موضوعها هو الش�خصي 
والخ�اص بق�در م�ا غ�دا الع�ام م�ن قضايا 
اإلداري والمال�ي ورم�وزه وجب�ة  الفس�اد 
يومي�ة تتج�اوز مرحل�ة التن�در إل�ى حال�ة 
بالحق�وق  للمطالب�ة  متصاع�دة  علني�ة 
وضبط إج�راءات الرقابة والمحاس�بة وفق 
معايي�ر الش�فافية والنزاه�ة. ف�ي الجان�ب 
المؤل�م م�ن المش�هد، ال ت�دل المحاكم�ات 
الواسعة والمس�تمرة في البحرين والكويت 
والس�عودية وُعم�ان واإلمارات للناش�طين 
والمطالبي�ن باإلص�الح م�ن ن�واب مجالس 
إل�ى مغردين ومدونين في وس�ائل التواصل 
االجتماع�ي ب�ل و “مدردش�ين” ف�ي برامج 
محدودة االنتش�ار،... ال يّدل ذل�ك على حالة 
االس�تقرار واألمان التي يحلو لهذه األنظمة 
أن ت�روج لها، بل على النقيض تماماً، يعكس 
حالة م�ن فقدان الثق�ة والخوف والش�عور 
بالخط�ر من ك�ل رأي ُيط�رح ف�ي العلن، أو 
تجمع سلمي للتعبير عن االحتجاج والرفض 
لقرارات السلطة المركزية أو حتى التضامن 
اإلنساني، في حدوده الدنيا، مع قضايا العالم 

العادلة كالقضية الفلسطينية!
أنظم�ة الحك�م ف�ي الخليج ال تق�رأ هذا 
التحول، حتى اللحظة على األقل، على أنه نتاج 
متوقع لسياس�اتها الماضي�ة، والتي فّرخت 
البطال�ة والتهمي�ش واالحتكار السياس�ي، 
وتجفيف منابع اإلب�داع المعرفي، والتوزيع 
غي�ر العادل للثروة.. بق�در ما تحاول أن تراه 

مش�روعاً تخريبياً قادماً من الخارج، تموله 
“منظمات مش�بوهة” و “دول استعمارية”. 
ومن س�وء المصادفة، ربما، عدم اس�تقامة 
وثبات هذه الكليش�يهات والته�م البالية مع 
واقع الح�ال، إذ إن جميع ه�ذه األنظمة، بال 
اس�تثناء، ه�ي ش�ريكة مخلص�ة لحكومات 
الدول “االستعمارية”. بل إنها الراعي الرسمي 
لمصال�ح ه�ذه ال�دول داخل أراض�ي الخليج 
وعل�ى حس�اب م�وارده الطبيعي�ة وثروات 
أجياله، س�واء من خالل القواعد العس�كرية 
المختِرقة لمفهوم الس�يادة الوطنية، أو تلك 
الش�ركات الكبرى المس�يطرة على قطاعات 
التحويلي�ة  والصناع�ات  والتج�ارة  النف�ط 
واإلنش�اءات واالتصاالت عب�ر اتفاقيات مع 
المس�تعِمر القديم/الجدي�د لمئات الس�نين. 
بل واستمرار وتس�ابق األنظمة الحالية على 
حماية ودعم ش�بكات التجسس التي تنشئها 
وكاالت المخابرات األميركي�ة والبريطانية، 
وتأمين المكان اآلمن على أراضيها والسيولة 
المالية الكريمة ألداء مهامها س�يئة السمعة 

والعواقب على البالد والناس.
قطاع�ات  بي�ن  الي�وم  القائ�م  الص�راع 
واس�عة من الشباب الخليجي وأنظمة الحكم 
الحالي�ة هو حالة طبيعية لتط�ور المجتمع. 
إن لم ُيفهم ذلك في س�ياق حق اإلنس�ان في 
توسيع وتشكيل خياراته لواقعه ومستقبله 

فإن العنف الذي تمارس�ه ه�ذه األنظمة من 
قمع وتعذيب وس�جن، ومن�ع وتضييق ضد 
ممارس�ي التعبير والنضال السلمي لن يؤدي 
إال إلى عنف مضاد، إلى حالة احتقان متصاعد 
ومس�تمر ومتم�دد عب�ر الزم�ن واأله�داف 
والحدود. والمنطقة خميرة جاهزة وخصبة 
ألن�واع متع�ددة م�ن الصراع�ات والحروب 
العبثية، األخطر واألش�د فتكا ليس باألنظمة 
والحك�ام فحس�ب، ب�ل بالدول�ة والمجتمع 
والن�اس، كالصراعات الطائفي�ة والمذهبية 

والفئوية والقبلية. 
وما جموع الشباب الخليجي الذين قضوا 
سابقاً في حروب أفغانستان والشيش����ان 
وكوس�وفو، واآلن ف�ي س�وريا والع�راق إال 
دليل على انس�داد األفق وانعدام األمل ونزف 
الطاق�ة ال�ذي عانوا من�ه، وما يزال�ون، من 
جه�ة، واس�تعدادهم وقابلياته�م المفتوحة 
تن�ادي  الت�ي  الصف�وف  ف�ي  لالنخ�راط 
باالس�تئصال والعن�ف بعدم�ا فق�دوا األمل 
ف�ي النض����ال الس�لمي واإلصالح الهادئ 

والمتدرج من جهة أخرى. 
وما تنامي جيوش المحَبطين على حدود 
دول الخلي�ج كتنظيم�ات الدولة اإلس�المية 
والمفت�وح  المجان�ي  القت�ال  وجبه�ات 
ومثيالته�ا م�ن التنظيمات العاب�رة للحدود 

واألفكار إال تأكيد لهذا األفق المسدود.

نزف الثقة نذير زوال
بق�در ما توس�ع الوع�ي بأهمي�ة ضبط 
ورقاب�ة الص�رف عل�ى حاضر األجي�ال في 
المنطق�ة بفع�ل انتش�ار وس�ائل التواص�ل 
والتعبير عن الرأي، بقدر ما توسع، في الجهة 
األخ�رى، قم�ع ومحاصرة األجه�زة األمنية 
لكل من يوس�ع هذا الوع�ي. األمر الذي يدلل 
على أنها أجهزة أمن أنظمة، وليس أمن دولة 
وإنس�ان. فالوضع الطبيع�ي أن تحافظ هذه 
المؤسسات على المال العام، وترعى التنفيذ 
والمحاس�بة،  للرقاب�ة  والص�ارم  الف�وري 
وتكافح الفس�اد، ال أن تحميه وتوفر الغطاء 
اآلم�ن لمرتكبيه. اإلش�كال اآلخ�ر الذي تأكد 
لدى قطاع واس�ع من الشعوب في المنطقة، 
خاصة الش�باب منهم، هو ش�لل المؤسسات 
الُصَورية التي أنشأتها وتحكمت بها األنظمة 
الحاكمة، ش�للها عن القيام بالحد األدنى من 
واجباته�ا الوطنية في تمثي�ل الناس كرقابة 
فاعل�ة عل�ى المال الع�ام على األق�ل. ناهيك 
عن ع�دم قدرتها عل�ى اجت�راح بدائل عملية 
عن النف�ط كمص�در وحيد للدخ�ل الوطني. 
فمجالس الش�ورى واألمة والوطني ما زالت 
لم تبارح الدور االستش�اري الذي ُرس�م لها. 
مس�يرها السياسي والتش�ريعي بيد الحاكم 
وس�لطته التنفيذي�ة وأجهزت�ه األمني�ة. أما 
مصيره�ا اإلداري والمال�ي فمَتحك�م به من 

قبل وزارات المالي�ة. ُجل األعضاء القادمون 
إليه�ا من المضمون والئه�م للنظام الحاكم، 
الطامع�ون ببع�ض غنائمه لتأمي�ن حياتهم 
لم�ا بع�د عضويته�م، العاملون عل�ى تأمين 
االنتخابي�ة  لقواعده�م  أكب�ر  امتي�ازات 
المصنفة قبلي�اً وطائفياً، ال وطني�اً ومدنياً. 
بل إن وسائل إعالم السلطة التنفيذية، والتي 
عادة ما تمثل النظام الحاكم، ما انفكت تقلل 
من أهمية هذه المجالس وتتندر على مطالب 
أعضائها، مع استخدام كل ذلك كذريعة لعدم 
جاهزية المجتم�ع للديموقراطية والتعددية 
والمش�اركة السياس�ية الفاعلة. إن تصوير 
الديموقراطي�ة عل�ى أنه�ا صن�دوق اقتراع، 
وورق�ة انتخ�اب، وعض�و يس�عى لمصالح 
فئوي�ة أو طائفية أو قبلية.. هو تنميط مخّل 
للفكرة. ل�ذا، عّمق�ت مرحلة ما بع�د الربيع 
العرب�ي ن�زف الثق�ة، الهش�ة أصالً، م�ا بين 
الشعوب من جهة وبين المؤسسات القائمة 
من جهة أخرى. وبشكل أدق، تزايدت المطالب 
بإعادة تشكيلها وفق مستوى الوعي الحالي 
وإال ستبقى مؤسسات معزولة، نافية لآلخر 
المختلِ�ف عن توجه�ات األنظم�ة الحاكمة، 

وهادرة للمال العام وللتطلعات الشعبية.

صغير األمس كبير اليوم
لعل من أبرز مظاهر التغيير التي أحدثتها 
مرحل�ة ما بع�د الربيع العرب�ي تصاعد حالة 
وبش�كل  واالعت�راض  والرف�ض  التم�رد 
علن�ي ومتزايد عل�ى البنية األبوي�ة الحاكمة 
لحي�اة الناس والمجتمع، من األس�رة مروراً 
بالمؤسس�ات الوس�يطة إلى الحاكم نفس�ه 
ال�ذي لم يك�ن أحد في الس�ابق، يتج�رأ على 
الك�الم عنه، ناهي�ك عن الكالم علي�ه! والتي 
أطلق�ت عليه�ا الس�لطات مس�مى “قضاي�ا 
اإلعابة والمس بالذوات السلطانية واألميرية، 

والنيل من مكانة وهيبة الدولة”.
كعادتها تعاملت األنظمة القائمة مع هذا 
التح�ول المهم والُمعق�د بالط�رق التقليدية 
ذاته�ا، أو باألحرى ش�ّغلت وس�ائلها التي ال 
تع�رف أو ربم�ا ال تثق بس�واها، م�ن تجريم 
الفعل من خ�الل تغييرات س�ريعة لنصوص 
القواني�ن الس�ارية، وجعلها أق�رب لحاالت 
الطوارئ كما حدث في السعودية وُعمان، أو 
بش�كل متناقض حتى مع البنية الدس�تورية 
والتاريخي�ة كم�ا ح�دث ويح�دث ف�ي مثال 
الكوي�ت. وبالغت بعض األنظمة في األحكام 
عل�ى من فك�ر بالتجرؤ على ق�ول قصيدة أو 
رفع عريضة مطالب للحاكم بعقوبات سجن 
تمتد لخمس�ة عش�ر عاماً، كمث�ال اإلمارات 

وقطر. ول�م يتورع النظام ف�ي البحرين عن 
قتل وس�جن حتى األطفال والمعاقين الذين 
عبَّ�روا بص�وت مس�موع ع�ن رأيه�م فيمن 
يحكمهم، ناهيك عن س�حب صفة المواطنة 
يخال�ف  رأي  قوله�م  بمج�رد  الن�اس  م�ن 
السلطات السياس�ية والدينية واالجتماعية. 
ولعب�ت وس�ائل اإلعالم الرس�مية بش�قيها 
التقلي�دي والجدي�د على ش�يطنة ك�ل كلمة 
مختلفة وفكر ناق�د، وعمل رجال الدين على 
تحريم�ه، وتنافس كثير م�ن المثقفين على 
تصوير ما يحدث “بالغريب عن التربة الطيبة 
الطاه�رة له�ذه األرض” وربطه بمخططات 
تخريبي�ة ُتدار م�ن الخارج للني�ل من مكانة 
وهيب�ة الدول�ة. عل�ى الرغ�م م�ن أن الدولة 
هن�ا هي الغائب األكب�ر. واجتهد الجميع في 
محاص�رة الحال�ة وكبته�ا أكثر من دراس�ة 
أس�بابها والوقوف على مس�ببات ظهورها، 
بال�ذات، وبه�ذه  الوق�ت  ولم�اذا ف�ي ه�ذا 
األساليب بالتحديد. بل حتى المؤسسات التي 
يفترض أنه مناط بها مهام الرصد والتفكير، 
كالجامع�ات ومراك�ز البحث ف�ي المنطقة، 
تجاهلت دراس�ة هذه الحالة ونأت بنفس�ها 
عن االقتراب من عواقبه�ا وخواتيم التعامل 
معه�ا بالقمع والتنكيل، إما خوف�اً أو عجزاً، 
وفي كال األمرين تأكيد لغياب اس�تقالليتها، 
وفقدانها للِجدة والمنهج الضروريين لمعرفة 

أسباب تحول اجتماعي عميق كهذا.
وبعد.. أوضح�ت التجارب اإلنس�انية أن 
التجاهل أو القمع لحاالت التمرد االجتماعي 
هي أبرز األس�باب لتذكيتها م�ن جديد. إذ إن 
التمرد بطبيعت�ه نابع من حرمان أو تهميش 
أو إقصاء أو ضغط أو تضييق، أو حتى إهمال 
وكممارس�ة،  كفك�رة  فالتم�رد  وتجاه�ل. 
تعبير عن االنسداد، واالنسداد نهاية طبيعية 
لألنظمة المغلقة ف�ي وجه التغيير والتفاعل 
والديناميكي�ة. وبقدر حجم االنس�داد يكون 
االنفج�ار. كما أن ثقافة الخوف قد تبدو لمن 
بي�ده زمام األمور أنجع وس�ائل الس�يطرة. 
لكنها عل�ى المدى المتوس�ط والبعيد أخطر 
الط�رق تدمي�راً للف�رد والجماع�ة والدول�ة 
ألنها تأتي على أهم ركائز االس�تقرار: الثقة 
واإلبداع. إن تآكل الثقة العامة التي هي ركن 
أساسي في العقد االجتماعي بين الناس ومن 
ُيدير ش�ؤونهم العامة، أقص�ر طرق االنهيار 
م�ن الداخل، وما ث�ورات الربي�ع العربي في 
تونس ومص�ر واليمن وليبيا وس�وريا، وما 

الثورة المضادة إال تأكيد لهذا االفتراض.

* باحث من عمان

    ديفيد كرو 

ف�ي ع�ام 1947، اختبر س�يدني 
فارب�ر، الطبيب الش�رعي ال�ذي كان 
يعمل ف�ي مختبر مستش�فى صغير 
في بوسطن، مجموعة من »مضادات 
الفيتامين�ات« عل�ى أطف�ال يعانون 
س�رطانا مزمنا. وه�ذا أصبح العالج 
الكيم�اوي األول، ال�ذي أوج�د خيارا 
يتجاوز الجراحة أو العالج اإلشعاعي 

الذي يمكن أن يهدد الحياة.
بعد س�بعة عقود م�ن ذلك، يقول 
أطب�اء إن وص�ول عقاقي�ر “تحفيز 
جه�از المناعة” التي تق�وم بتحويل 
م�رض  ض�د  س�الح  إل�ى  الجس�م 
الس�رطان يمك�ن أن يتبين أن�ه أكثر 
ثورية حتى من ذلك. شركتا األدوية، 
بريس�تول ماي�رز س�كويب وميرك، 
تقومان منذ اآلن ببيع عقاقير تحفيز 
جهاز المناعة، والشركات المنافسة، 
روش وأس�ترازينيكا وفاي�زر وعدد 
م�ن مجموع�ات أصغ�ر ف�ي مج�ال 
تق�وم  األحيائي�ة  التكنولوجي�ا 

بتجربتها في العيادات.
يق�ول روج�ر بيرلموت�ر، رئيس 
قس�م األبحاث في مي�رك، التي تقوم 
بصناع�ة عقار كيت�رودا، وهو واحد 
م�ن العقاقي�ر الرائ�دة ف�ي تحفي�ز 
جهاز المناعة: “هناك ش�عور متزايد 
ف�ي مجتم�ع األورام ب�أن التالع�ب 
بجه�از المناع�ة قد يتبي�ن أنه عالج 
أكثر أهمية بكثي�ر من مما كان عليه 
العالج الكيماوي - ربما األكثر أهمية 

على اإلطالق”.
ف�ي الوق�ت الحال�ي، ش�ركة بي 
إم إس وش�ركة مي�رك م�ن الواليات 
المتح�دة هما الش�ركتان الوحيدتان 
اللتان تمت الموافق�ة على عقارهما 
ال�ذي يس�مى “مثبطات ب�ي دي 1” 
لع�الج س�رطان الجلد. ه�ذه األدوية 

تس�تهدف بروتين�ا معروف�ا باس�م 
“بروتي�ن الم�وت المبرم�ج”، ال�ذي 
يق�وم بإيق�اف جه�از المناع�ة عن 

مهاجمة السرطان.
كذل�ك تمت الموافق�ة على مثبط 
ب�ي دي 1، أوبديف�و، ال�ذي تصنع�ه 
ش�ركة بي إم إس في ن�وع واحد من 
حاالت سرطان الرئة المتقدم، وتمهد 
بيانات س�ريرية تم كشفها باألمس، 
الطري�ق أمام الدواء ليتم اس�تخدامه 
عل�ى المرضى الذي�ن يعان�ون نوعا 

آخر، أكثر شيوعا.
حج�م الفرص�ة ضخ�م. ويق�در 
محللون أن ذروة المبيعات الس�نوية 
لعقاقير تحفيز جهاز المناعة سوف 
تص�ل إلى مقدار ي�راوح بين 35 و40 
ملي�ار دوالر خ�الل العق�د المقب�ل. 
كري�س ش�وت، المحلل ف�ي جيه بي 
مورجان، يتوقع فرصة مبيعات تزيد 
على عش�رة ملي�ارات دوالر س�نويا 
في عالج س�رطان الرئ�ة ذي الخاليا 
غير الصغيرة وحده، مع نحو 44 في 
المائ�ة منها تذهب إلى ش�ركة بي إم 

إس، ونحو الثلث إلى شركة ميرك.
وف�ي حي�ن أن األطب�اء والعلماء 
النتائ�ج  م�ن  باالبته�اح  يش�عرون 
الت�ي ت�م تحقيقها حت�ى اآلن، إال أن 
كثي�را منه�م يعتق�د أن األفض�ل لم 
ي�أت بع�د. وتش�ير بيانات س�ريرية 
إل�ى أن المرضى يمكن أن يس�تفيدوا 
من الجم�ع بين عقاري�ن أو أكثر من 
عقاقير تحفيز جه�از المناعة. وهذا 
يمك�ن أيضا أن يقوم بتعزيز ش�ركة 
بي إم إس، التي يوجد لديها عقار آخر 
أقدم لتحفيز جهاز المناعة، ييرفوي، 
الذي يستهدف بروتينا معروفا باسم 
المس�اهمون  وينتظ�ر   .CTLA-4
بش�غف نتائج تجربة سريرية كبيرة 
في مرحلة متأخ�رة، من المتوقع أن 
يتم الكش�ف عنها اليوم، باس�تخدام 

مزي�ج م�ن ييرف�وي وأوبديفو على 
مرضى سرطان الجلد. وكانت تجربة 
س�ابقة ق�د أش�ارت إل�ى أن الجم�ع 
بينهما كان فعاال، وإن كان مع زيادة 
ملحوظ�ة ف�ي ع�دد المرض�ى الذين 

يعانون آثارا جانبية خطيرة.
أدوي�ة أخ�رى  وهن�اك ش�ركات 
تصط�ف لالس�تفادة م�ن الفرص�ة. 
فامي�ل ديف�ان، المحل�ل ف�ي كريدي 
روش  ش�ركة  أن  يعتق�د  س�ويس، 
س�تتفوق قريب�ا على ش�ركة ميرك، 

مثال، ألن الش�ركة السويسرية تملك 
فري�ق مبيع�ات أفض�ل ف�ي مج�ال 

األورام.
عقار تحفيز جه�از المناعة الذي 
تصنعه شركة روش، “مضاد بي دي 
إل 1” ال�ذي يعمل وف�ق آلية مختلفة 
عن العقاقير الموج�ودة من قبل في 
الس�وق، ال يزال يجري اختباره. لكنه 
حصل على “مكانة طفرة قوية” من 
إدارة الغذاء والدواء األمريكية لعالج 
س�رطان الرئ�ة وس�رطان المثان�ة، 

وه�و أم�ر يفت�رض أن يعم�ل عل�ى 
تس�ريع الموافقة عليه. شركة ميرك 
كي�ه ج�ي آي آي األلماني�ة وش�ركة 
فاي�زر تتش�اركان أيضا ف�ي تطوير 
عقار بي دي إل 1، في حين أن شركة 
أسترازينيكا تقوم بتجربة مجموعة 
صغي�رة م�ن عقاقي�ر تحفي�ز جهاز 

المناعة الواعدة.
وحت�ى وق�ت قري�ب، واح�د من 
األس�ئلة األكثر إلحاحا حول عقاقير 
تحفي�ز جه�از المناع�ة كان م�ا إذا 

كان�ت العقاقير س�تنجح ف�ي عالج 
س�رطانات أخ�رى غي�ر س�رطانات 
الرئة والجلد. لكن البيانات السريرية 
التي تم نش�رها في اجتماع الجمعية 
األمريكي�ة ل�ألورام الس�ريرية ه�ذا 
العام تشير إلى أن العقاقير تعمل في 
مجموعة أوس�ع من األورام، بما في 

ذلك الكبد والمثانة.
وال يزال الباحثون يحاولون تحديد 
الس�بب في أن ه�ذه العالجات تنجح 
مع بعض المرضى بش�كل أفضل من 

غيره�م. وتش�ير بيان�ات علمية إلى 
أن العقاقير س�تكون أكثر فعالية مع 
أولئ�ك المرض�ى الذي�ن لديهم بعض 
الس�مات الجزيئي�ة أو “المؤش�رات 
الحيوية”. ويبدو أن األشخاص الذين 
ينقلون مس�تويات عالية من بروتين 
PD-L1 ف�ي أورامه�م، يس�تجيبون 
للعالج�ات  إيجابي�ة  أكث�ر  بش�كل 
القائمة. م�ع ذلك، الجوان�ب العلمية 
في مجال قياس المؤش�رات الحيوية 
ال تزال في مراحلها األولى. وتتسابق 
مجموعات األدوية لتطوير اختباراتها 
الت�ي تمتل�ك حقوقه�ا الحصرية في 
التنب�ؤ ب�أي المرضى سيس�تفيدون 
أكثر من غيرهم، األمر الذي من شأنه 
منحه�ا مي�زة تنافس�ية. وإذا كان�ت 
جميع عقاقي�ر تحفيز جهاز المناعة 
المختلفة تعمل بش�كل جي�د بالمثل، 
ف�إن األطباء في النهاية قد يختارون 
العقار الذي يجعل من األسهل تحديد 
بش�كل  سيس�تجيب  المرض�ى  أي 

أفضل.
المس�ألة األخ�رى ه�ي الس�عر. 
تكلفة كل من عقار أوبديفو وكيترودا 
تبل�غ نحو 150 أل�ف دوالر لكل دورة 
عالجية، وتكلفة الجمع بين عقارين 
أو أكث�ر قد تكون ضعف ذلك. ويمكن 
أن يتبين أن تلك األس�عار غير مبررة 
إذا أصبح�ت عقاقي�ر تحفي�ز جه�از 
المناع�ة ش�ائعة. بع�ض المحللي�ن 
متفائل�ون بش�أن ضغ�ط التس�عير، 
السياس�ة  صن�اع  أن  ويعتق�دون 
سيس�تخلصون الوفورات من أماكن 
أخرى قبل رفض العالجات التي لديها 

القدرة على إنقاذ األرواح.
لك�ن بيتر ب�اك، الطبي�ب والمدير 
في مركز س�لون كيترينج التذكاري 
ف�ي نيوي�ورك، حذر من أن األس�عار 
المرتفع�ة تخاط�ر “بوض�ع كارث�ة 

اقتصادية على رأس كارثة صحية”.

تغيريات اإلنسان والدولة يف اخلليج

عقاقري حتول اجلسم إىل سالح ضد الرسطان

     سعيد سلطان الهاشمي
 

 الإرادة دائم��ًا م��ا جتد الأداة ال�صاحلة لتحقي��ق التغيري )بتعبري غرام�صي(، وهي يف ذاتها اأجلُّ واأنبُل و�صيلة لل�صع��وب لفعل التغيري والإ�صالح واحلفاظ 
على حيويتها وتطورها الوجودي، بقطع النظر عن نوع وزمن وكم املمانعة والت�صييق الذي متار�صه ال�صلطات التقليدية احلاكمة. فاإن كانت الهيمنة عادة 

ال�صلطة الأثرية تاريخيًا، كذلك يخربنا التاريخ نف�صه باأن ال�صعوب اإذا ما اأرادت حققت.
مل يع��د خافي��ًا، اأن الإن�صان يف منطقة اخلليج العربي مل مير عليه زلزال الربيع العربي دومنا تغيريات طالت من�صوب الوعي لديه، بل جتاوزه اإىل حتقيق 

مكت�صبات ميدانية، وهي رغم �صاآلتها، نقاط تقدم فارقة و�صاطعة وجلية للمجتمع والدولة والنا�س عما كان الو�صع عليه قبل هذا احلدث املف�صلي.
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ذكر مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم 
أك�رم احم�د س�لمان بأنه يع�د املباراة  
الودي�ة ام�ام زاخ�و بمناس�بة افتتاح 
ملعب زاخ�و الدويل يف غاية األهمية من 
اجل تواص�ل عملية تحضريات منتخبنا 
الستمرار خوضه املباريات الودية التي 
تق�ام يف ايام )فيف�ا دي( الت�ي تفيدنا 
كثرياً يف التصنيف الش�هري الذي يصدر 
م�ن قبل االتحاد الدويل باللعبة الس�يما 
ان ي�وم 16 حزي�ران مدرج ع�ى أجند 
املباريات الرسمية والودية للعام الحايل 
ال�ذي يس�مح في�ه بالتح�اق الالعبني 
املحرتفني يف االندية العاملية بمنتخباتهم 
من اجل خوض املباريات مع منتخبات 
اخرى حيث س�تكون املباراة الثانية لنا 
التي يشارك فيها العبونا املحرتفون بعد 
5 ايام فقط م�ن خوض املباراة الدولية 
األوىل م�ع املنتخب اليابان�ي عى ملعب 
نيسان الدويل بمدينة يوكوهاما. مؤكدا 
ب�ذات الس�ياق بأن�ه س�يرشك جمي�ع 
الالعبني بمباراة يوم الغد وذلك للتعرف 

عى امكانيات الالعبني الجدد.
وأوضح انه يعاني من صعوبات تجّمع 
الالعب�ني 32 ضمن القائمة األولية التي 
القصري  التدريب�ي  اختارها للمعس�كر 
املتواص�ل حالياً يف مدين�ة زاخو بإقليم 
كردس�تان وخاصة املحرتفني حيث يعد 
مهاج�م الرائ�د الس�عودي أمجد رايض 
املحرتف الوحيد املتواجد حالياً اىل جانب 
الالعب�ني املحليني من ب�ني 9 محرتفني 
العربي�ة  االندي�ة  يلعب�ون يف صف�وف 
واألوروبي�ة واالمريكية الذين تم توجيه 
الدعوة اليهم ضمن تلك القائمة والذين 
حالت ظروف استمرار تواجدهم مع تلك 
االندية يف مباريات رسمية خالل املوسم 
الح�ايل حيث يعدون العم�ود الفقري يف 
القائم�ة النهائية التي س�أعتمدها بعد 
خ�وض املب�اراة االس�تعراضية بعد غد 
االربع�اء مع فري�ق زاخو س�تقام عى 
ملع�ب االخ�ري ملناس�بة افتت�اح ملعبه 

الجديد. 
وضم�ت القائمة الت�ي اختاره�ا اكرم 
س�لمان 31 العبا لالنخراط يف املعسكر 

التدريب�ي ع�ى ان يت�م تقليصه�م اىل 
23 العب�ا قب�ل مباراتي الياب�ان الودية 

م�ن  الثاني�ة  الجول�ة  يف  واندونيس�يا 
التصفي�ات املؤهلة لكاس العالم 2018 
ه�م  والالعب�ني   ،  2019 اس�يا  وكاس 
الح�راس ج�الل حس�ن وش�وان جالل 
وفه�د طال�ب وع�ي ياس�ني وس�امال 

سعيد وس�امح س�عيد وريبني سوالقا 
وعي عدنان وس�الم شاكر وعي بهجت 
ناط�ق  وس�عد  إس�ماعيل  ورضغ�ام 
وولي�د بحر وع�ي عبد الجب�ار ومحمد 
قابل ومحمد عب�د الزهرة وكرار محمد 

وحسني كامل ويارس قاسم وسعد عبد 
األمري وس�يف س�لمان وهم�ام طارق 
وأحمد ياس�ني وجس�تن مريام وسامر 
س�عيد وحس�ني ع�ي واح�د ويون�س 
محم�ود وأمجد رايض ومروان حس�ني 

وعالء عب�د الزهرة ومهن�د عبد الرحيم 
ووليد سالم".

وأشار سلمان إىل ان الالعبني املحرتفني 
) جس�تن مريام واحمد ياس�ني وهمام 
ط�ارق وي�ارس قاس�م وع�ي عدن�ان 
 ) س�والقا  وريب�ني  س�لمان  وس�يف 
س�يلتحقون يوم 7 حزيران الحايل بوفد 
منتخبن�ا الوطني يف املعس�كر التدريبي 
ال�ذي س�تحتضنه مدين�ة يوكوهام�ا 
اليابانية تحضرياً للمب�اراة الودية التي 
س�نواجه فيه�ا املنتخ�ب الياباني يوم 
11 م�ن الش�هر ذات�ه حس�ب االتفاق 
الرس�مي ال�ذي ت�م إبرامه ب�ني اتحاد 
الكرة مع نظ�ريه الياباني الذي تضمن 
تحمل�ه تكاليف 40 ش�خصاً من أجور 
الط�ريان واملعس�كر التدريب�ي يف اطار 
املقبل�ة  لالس�تحقاقات  تحضرياتهم�ا 
التي تنتظرهما يف التصفيات املش�رتكة 
ملونديال روس�يا والنهائيات اآلس�يوية 
الت�ي تضيفها دول�ة االم�ارات العربية 

املتحدة عام 2019.
  من جهته اكد أمني رس نادي زاخو خليل 
احمد : بان ادارة ناديه تش�عر بالفخر، 
لكون�ه التاريخ س�يدون افتتاحية هذا 
امللع�ب املميز، والتي كان�ت مباراة بني 
فريقنا مع املنتخب الوطني لكرة القدم، 
وهذا يشء كبري بالنس�بة لنا ان يرتبط 
تاريخك بتاريخ املنتخب العراقي.وبني : 
ملعبنا حدي�ث وهو بمواصفات عاملية، 
ونتمنى مش�اهدة اجواء جميلة ورائعة 
بأفتتاحية امللعب يوم غد، وهي رس�الة 
لالتحاد ال�دويل لكرة الق�دم، بأن يرفع 
الحظر عن مالعبنا العراقية من شماله 

اىل جنوبه,

القنوات الناقلة
قام�ت رشكة عش�تار بالحص�ول عى 
تغطي�ة نق�ل مب�اراة ن�ادي زاخو مع 
النق�ل  وس�يكون  الوطن�ي،  منتخبن�ا 
 ،)HD( كامريا، وبتقنية )بواسطة )12
فيما حصلت قنوات العراقية الرياضية 
وقن�اة وار م�ع قناة امل�دى عى حقوق 

نقل هذه املباراة للجماهري العراقية .

غدًا.. منتخبنا الوطني يقص رشيط افتتاح ملعب زاخو الدويل
امل�ضتقبل العراقي/ خا�ص

زفت وس�ائل اعالمية اس�بانية خربا سارا لجماهري 
اتلتيكو مدريد، ثالث ترتيب الدوري االس�باني لكرة 
القدم، يشري إىل اقرتاب مهاجم تشيليس االنجليزي، 
دييغو كوس�تا من العودة إىل بيته القديم )فيسنتي 
كالديرون( خالل ف�رتة االنتقاالت الصيفية املقبلة.
ووفقا لرواية صحيفة )ماركا( االسبانية يف عددها 
االلكرتون�ي الص�ادر االثنني، ف�إن املهاجم الربازيي 
االص�ل اس�باني الجنس�ية دييغو كوس�تا، يخطط 
للع�ودة إىل اتلتيكو مدريد يف حزيران/ يونيو املقبل، 
وهو عى اس�تعداد لتخفيض راتبه من اجل اللعب 
مج�ددا تحت قيادة امل�درب االرجنتيني دييغو 
س�يميوني يف الكالديرون.ومن�ذ انتقاله إىل 

ملع�ب س�تامفوردج بري�دج صي�ف الع�ام 
املايض 2014 قادما من اتلتيكو مدريد بعقد 
يمتد ل� 5 س�نوات مقاب�ل 32 مليون جنيه 
اسرتليني، تّوج كوستا مع البلوز بلقبي كأس 
رابطة املحرتفني والدوري االنجليزي.كوستا 
صاحب ال� )27 عاما(، خاض 33 مباراة مع 

تشيليس بكافة املسابقات املحلية واالوروبية 
)2593 دقيق�ة لعب(، وس�جل 21 هدفا، ومرر 

4 كرات حاسمة لزمالئه )اسيست(.ومن املرجح 
ان يع�ود الربازي�ي فيليبي لويس، مدافع تش�يليس 

إىل الروخي بالنكوس ايضا رفقة زميله كوس�تا، حيث 
ل�م يحصل االول عى اهتمام وثقة مورينيو، الذي فضل 
اجالسه عى دكة البدالء ورفض اعطائه الفرصة الثبات 

امكانياته عى املستطيل االخرض.

مدرب منتخب ايطاليا كونتي يستدعي 34 العبًا استعدادًا ملباراة كرواتيا

مراكز املوهبة الرياضية تطلق دوري الفئات العمرية

منتخب السلة خيرس امام األردن 86-71

غوندوغان: لـم اقرر وجهتي املقبلة

اع�رتف ال�كاي غوندوغان، العب خط وس�ط 
فريق بروس�يا دورتموند االملان�ي، انه يجري 
مفاوض�ات م�ع اندي�ة برش�لونة االس�باني 
وباي�رن ميوني�خ االملان�ي، وم�ن املحتمل ان 
يغ�ادر الالع�ب ذو االص�ول الرتكية يف س�وق 

االنتقاالت الصيفية من دورتموند.
واكد غوندوغان يف ترصيحات نرشت صحيفة 

ديي مي�ل الربيطانية عن وجود محادثات مع 
الن�ادي الكتالون�ي والباف�اري، وق�ال: "نعم، 
نح�ن يف مفاوض�ات ولكن لم أق�رر بعد، وهو 
اليشء الوحيد الذي أس�تطيع أن أقول عن هذا 

املوضوع".
وقد كش�فت بعض املص�ادر االملانية ان العب 
خط وسط بروس�يا دورتموند، توصل إلتفاق 
م�ع بايرن ميوني�خ، ولكن عى م�ا يبدو فإن 

برشلونة ال يزال يف الرصاع للتعاقد معه.

وس�ينتهي عقد غوندوغان مع دورتموند يف 
30 حزي�ران/ يونيو 2016، وق�د اعلن قبل 
اس�ابيع عن نيته يف الرحي�ل وتغيري االجواء 

بعيدا عن ملعب "سيجنال ايدونا بارك".
ويعت�رب غوندوغ�ان احد افض�ل العبي خط 

الوسط يف البوندس�ليغا، وكان قد عانى 
من اصابة خطرية يف الظهر جعلته 

يبتع�د ع�ن املالعب الكث�ر من 
عام.

بلغ منتخ�ب األردن لكرة الس�لة نهائيات كأس 
آس�يا املقررة يف الصني وذلك بعدما حقق مس�اء 
األحد الفوز عى ضيفه العراقي 71-86 
يف املباراة الت�ي جمعتهما عى صالة 
منتخب  األرثوذكيس.ورف�ع  الن�ادي 
األردن بف�وزه عى الع�راق رصيده 
إىل 5 نق�اط حيث كان فاز يف مباراته 
األوىل ع�ى فلس�طني ث�م خ�ر أمام 
لبنان وفاز بعدها ع�ى العراق.وفاز 
منتخب لبنان هو اآلخر عى منتخب 

س�وريا 76-59.ورغم األفضلي�ة التي فرضها 
منتخ�ب العراق يف بداية املب�اراة إال أن منتخب 
األردن رسعان ما فرض ايقاعه بفضل وس�ام 
الصوص واألمريكي املجنس الكيس والعويض 
وتواجد أحمد ش�اهر وأحمد حمارش�ة تحت 
الس�لة لتنتهي الف�رتة األوىل بتق�دم منتخب 
واص�ل  الثاني�ة  الف�رتة  29-15.ويف  األردن 
منتخ�ب األردن أفضلي�ة وعمل عى توس�يع 
الفارق للمحافظة عى تقدمه وهو ما تحقق 
ل�ه بالفرتة الثاني�ة 49-32 وبالف�رتة الثالثة 

68-49، وحسم منتخب األردن املباراة بالفرتة 
الرابعة بفارق 15 نقطة وبنتيجة 71-86.

حقق برشلونة لقب دوري أبطال أوروبا لكرة اليد عقب الفوز عى فيسزبرم 
املجري 28-23 يف النهائي الذي احتضنته مدينة كولون األملانية.

وتعد هذه تاسع مرة يتوج فيها برشلونة باللقب األوروبي حيث كانت 
آخر مرة فاز فيها بدوري األبطال يف كرة اليد عام 2011.

يشار إىل أن برشلونة خر يف نهائي 2013 أمام هامبورج األملاني يف الوقت 
االضايف بنتيجة 29-30.

وخرج برش�لونة يف نس�خة العام املايض أملام فلس�نربج األملاني من نصف 
النهائي عقب الخسارة بنتيجة 39-41.

استدعى أنطونيو كونتي املدير الفني للمنتخب 
اإليط�ايل لكرة القدم 34 العبا اس�تعدادا ملباراة 
الفري�ق الحاس�مة أم�ام منتخ�ب كرواتي�ا يف 
التصفي�ات األوروبي�ة املؤهل�ة لنهائي�ات 
كأس أم�م أوروبا التي س�تقام 
بفرنسا العام املقبل ، بحسب 
م�ا أعلن االتح�اد اإليطايل 

لكرة القدم.
ويع�د الثنائ�ي نيكوال 
مهاج�م  سانس�ون 
وداني�ل  ساس�ولو 
كاليجيوري العب 

فولفس�بورج األملان�ي هم�ا أح�دث املنضمني 
لقائم�ة الفري�ق التي س�تدخل املعس�كر الذي 
ينطلق الخميس يف مرك�ز التدريب القريب من 
مدينة فلورنسا.واستدعى كونتي أيضا ستيفان 
ش�عراوي مهاج�م اي�ه يس مي�الن ودومنيكو 
كريشيتو مدفاع س�ان بيطرسبورج الرويس ، 
والذي كانت أخر مشاركته مع املنتخب اإليطايل 
يف عام 2014 .ويغيب عن هذه املجموعة العبو 
يوفنتوس الدوليون بس�بب انشغالهم بخوض 
املب�اراة النهائي�ة لبطولة دوري أبط�ال أوروبا 

أمام برشلونة السبت املقبل يف برلني .
يش�ار إىل أن املنتخب اإليطايل يضم ست العبني 
بوف�ون  جيانلويج�ي  وه�م  يوفنت�وس  م�ن 
وليوناردو بونوتيش وجيورجيو كيليني وأندريا 

بارزاجي وكالوديا ماركيزيو وأندريا بريلو.
ويح�ل املنتخ�ب اإليط�ايل ضيف�ا ع�ى نظريه 
الكروات�ي ي�وم 12 حزيران/يوني�و املقبل مع 
بداية الدور الثاني م�ن التصفيات االوروبية .. 
وتتصدر كرواتي�ا املجموعة الثامنة برصيد 13 
نقط�ة من خم�س مباريات خاضه�ا املنتخب 
بينم�ا يحت�ل املنتخ�ب اإليط�ايل املرك�ز الثاني 
برصيد 11 نقطة.وكان�ت  مباراة الذهاب التي 
أقيم�ت بني الفريق�ني يف ميالن يف ترشين ثان/

نوفمرب املايض انتهت بالتعادل .1-1 وسيختار 
كونت�ي 22 العب�ا فقط ي�وم 7 حزيران/يونيو 
املقبل قبل االس�تعداد ملب�اراة كرواتيا.يذكر أن 
منتخ�ب إيطاليا س�يواجه نظ�ريه الربتغايل يف 

مباراة ودية يوم 16 حزيران/يونيو املقبل.

ب�ارش املرك�ز الوطن�ي لتطوي�ر املوهب�ة 
الرياضي�ة يف وزارة الش�باب والرياض�ة 
اعتم�اد الية جدي�دة يف العم�ل لتطوير 
الري�ايض املوهوب يف االلع�اب الفردية 
والجماعي�ة باعتماد النوعي�ة الجيدة 
القابل�ة للتطور, وبني امل�رشف العام 
عى املرشوع الدكتور عالء عبد القادر 
ان االلي�ات الجديدة التي س�تعتمدها 
جمي�ع املراك�ز تواك�ب النظ�ام العاملي 
املتقدم يف اعتماد الالعب املوهوب بصفة نوعية وهو ما يوفر 
لن�ا الوقت والجه�د واملال, مش�ريا اىل ان االختبارات الخاصة 
للموس�م الجديد س�يبدا العمل به�ا يف الثاني عرش من ش�هر 
حزيران الجاري لجميع االلعاب وس�يكون م�كان االختبارات 
البدنية املركز الوطني اللعاب القوى يف املدينة الش�بابية ومن 
يتج�اوز االختبارات حس�ب ن�وع اللعبة الرياضي�ة يرحل اىل 
االختبارات الطبية التي تؤكد سالمته صحيا ومن يتجاوز هذه 

االختب�ارات يكون العب�ا موهوبا ضمن املراك�ز التخصصية.واكد 
عب�د القادر ان صقل املوهبة الرياضية يتم عن طريق زج الالعبني 
يف منافس�ات ومباريات هي بمثابة االختبار الحقيقي لقابلياتهم 
البدنية واملهارية وخالف ذلك ال يمكن الحديث عن التطور واس�لم 
الط�رق لذلك هو وجود دوري رصيح للفئ�ات العمرية وما لم يتم 
ذل�ك ال يمكن الحديث عن اليات تطوير الالعب يف الفئات العمرية, 
منوها اىل ان املؤسس�ات الرياضية لم يكت�ب لها النجاح يف اطالق 
دوري فئات عمرية مضمون س�وى من بعض املحاوالت الخجولة 
لع�دد من االتح�ادات وعليه فان الوزارة ج�ادة بتبني فكرة اطالق 
دوري الفئ�ات العمري�ة ملختلف االلعاب ودعمه بش�تى الوس�ائل 

بمشاركة حقيقية من املؤسسات الرياضية الفاعلة.

منح لوران بالن املدير الفني لباريس سان جريمان الفرنيس 
لكرة القدم، أمل كبري لفريقي ليفربول ومانشسرت يونايتد 
اإلنجليزيني، بعدما أك�د ان النادي البارييس لن يتعاقد مع 
الربازيي الدويل داني ألفيس خالل فرتة االنتقاالت الصيفية 
املقبلة.وقال بالن يف ترصيحات لوسائل اإلعالم: "ال أعتقد 
ان الفيس س�يكون معنا املوسم املقبل، نتمنى بالطبع ان 

ينتقل إلينا لكن هذا لن يكون قريبا".
وأض�اف: "الالع�ب ل�ن يتواجد معن�ا كما يق�ال كثريا يف 

االعالم الفرتة املاضية، عى األقل ليس املوسم املقبل".
ه�ذه الترصيح�ات بحس�ب صحيف�ة "دي�ي س�تار" 
الربيطانية س�تعطي أمل كبري إلدارتي يونايتد وليفربول 

الراغبني يف التعاقد مع النجم صاحب 32 عاما.
يذك�ر ان مس�تقبل الفيس م�ع الفري�ق الكتالوني لم 
يتحدد بعد، حيث ينتهي عقده عقب انتهاء املوسم 
الح�ايل، وم�ن املفرتض ان يحس�م مص�ريه بعد 

نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 6 يونيو املقبل.
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امليزان

؟؟هل تعلم
هل تعلم أن الجسم البرشي يتكون من 206 قطعة 

عظم 
 ه�ل تعلم أن أقرب نجم إىل األرض هي الش�مس و 

تبعد حوايل 93 مليون ميل 
 ه�ل تعلم أن أطول األنه�ار يف العالم هو نهر النيل 
و طول�ه 40157 مي�ا يلي�ه نه�ر األم�زون فنهر 

املسيسبي 
 ه�ل تعل�م أن أك�ر محيط�ات العالم ه�و املحيط 
الهادي و مساحته 64 مليون مياً و أكر عمق فيه 

36201 قدماً 
 هل تعل�م أن رمال الصحراء تخفي تحتها خزانات 

مياه جوفية ضخمة
هل تعلم أن كثافة كوكب زحل قليلة جدا بحيث انك 
لو جعلت هذا الكوكب يس�قط يف بحر وسيع لطفا 

عىل سطحه
 هل تعلم أن اول انسان حاول الطريان هو من اصل 

عربي واسمه عباس بن فرناس
 ه�ل تعلم أن ال�رازي اول من اس�تخدم الخيوط يف 

الجراحة

مهني�اً: القم�ر املكتم�ل يف ب�رج العقرب 
يش�ري إىل تجربة مهنية جديدة وازدواجية 
ما وانفصام ب�ني اتجاهني، حدد خياراتك 
وكن واضح�اً ودقيق�اً عاطفي�اً: التباس 
وغم�وض يف حياتك العاطفية نتيجة عدم 

تحديد خياراتك النهائية

مهنياً: القمر املكتمل يف العقرب قد يش�ري 
إىل ارباك واضطراب وقلق هذا اليوم وإرجاء 
لبع�ض املواعي�د املهم�ة، لك�ن مس�تقبل 
مش�اريعك لن يتأثر بهذا الوضع عاطفياً: 
بانتظ�ارك مرحل�ة مقبل�ة م�ن املحطات 

الافتة واملتطورة يف العاقة بالرشيك

مهنياً: تتكّيف اكثر مع املتغريات الظرفية 
الطارئ�ة، ع�ىل م�دى األيام اآلتي�ة وتعر 
عن نفس�ك بباغة كلّيا عاطفياً: تتغاىض 
بع�ض ال�يء ع�ن ترصف�ات الرشي�ك 
الصبياني�ة، ث�م تق�رر أن تضع ح�داً لها 

بطريقتك اللبقة

مهني�اً: القم�ر املكتم�ل يف ب�رج العقرب 
ينصح لك تنفيذ جميع الواجبات ألن الجّو 
مائ�م جداً ويس�مح ل�ك بإعط�اء أفضل 
النتائج وترك أجمل االنطباعات عاطفياً: 
اصطحب الحبيب يف س�هرات وامض معه 

أجمل األوقات فهو بحاجة إىل الرتفيه 

مهني�اً: مكاف�أة كبرية الي�وم، لكن تزداد 
الق�درة  وتمتل�ك  العملي�ة  مس�ؤولياتك 

املطلوبة عند اللزوم
عاطفي�اً: طلب غري متوق�ع من الرشيك، 
فك�ن واعياً يف ردك لئا تدفع ثمن ترّسعك 

الحقاً 

مهني�اً: القم�ر املكتم�ل يف منزل�ك الثالث 
أي يف العق�رب يزودك الق�درة عىل خوض 
املنافس�ات واالمتحانات بنج�اح ومهارة 
عاطفياً: مرشوع س�فر مع الرشيك بغية 
اس�تعادة اجمل ذكريات امل�ايض وتجديد 

املشاعر والحب

مهني�اً: القم�ر املكتم�ل يف ب�رج القوس 
يتحدث عن يوم إيجابي تجدد فيه حيويتك 
وقد ترغب يف االستثمار يف الخارج عاطفياً: 
الرغبة يف تحس�ني ظروف�ك العاطفية لن 
تقف عائقاً أمام اندفاعك وستظهر نتائج 

ذلك قريباً جداً 

مهني�اً: القم�ر املكتم�ل يف برج�ك يجعل 
اآلخرون يصغون إلي�ك بإعجاب وتحظى 
بالدعم املهن�ي املطلوب.عاطفي�ًا: يطلب 
منك الي�وم التأّني والهدوء والرتاجع قلياً 
حتى ال توّسع نطاق النزاعات مع الرشيك 

وال تتوّرط يف أي وعود

مهني�اً: القم�ر املكتم�ل يف ب�رج العقرب 
يف�رض علي�ك أال تت�رصف بعدوانية مع 
زماء العمل وأن تتحىل بالهدوء وبالحكمة 
عاطفياً: تبدو محتاراً اليوم أمام مجموعة 
من القرارات املصريية بشأن االستمرار يف 

العاقة أو قطعها 

مهني�اً: تح�رز كل ي�وم تقدم�اً يف العمل 
وتنجز الكثري بفض�ل اجتهادك ومتابعتك 
الدقيق�ة لألم�ور عاطفياً: ال تع�رف ماذا 
تريد أن تتبع عقل�ك أم قلبك؟ كن حذراً يف 
قراراتك وتجّنب العدائية صحياً: جس�مك 

ميال إىل البدانة برسعة.

مهني�اً: القمر املكتمل يف ب�رج العقرب ال 
يناسبك، وقد توّجه إليك بعض االنتقادات 
القاس�ية، لكن�ك تواصل طريق�ك بثبات 

وقوة لتحقيق األهداف
ضغ�وط  أم�ام  تستس�لم  ال  عاطفي�اً: 

الرشيك.

مهني�اً: القم�ر املكتم�ل يف ب�رج العقرب 
يش�ري إىل التخلص من الصعوب�ات اليوم، 
ويوّف�ر ل�ك ظروفاً أفضل وأكثر اس�تقرار 
للغ�د عاطفياً: تراك�م الخاف مع الرشيك 
ل�ن يزيد تعقي�د األمور وتصب�ح املعالجة 

ممكنة.

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

بدون تعليق

طبق اليوم

افـقـي

عـامـوي

1 – ش�اعر عبايس – 2 – شاعر 
عبايس – 3 – شاعر عبايس – 4 
– لقب إنكليزي – غري نافع – 5 
– فأس – عكسها لإلستفهام – 

6 – مدبنة قرصية – 7 – أغنية 
لصب�اح – ينج�ح – 8 – الجأ – 
الس�نة – 9 – ضد فارغة – أشد 

أعداء .

 –  2  – ع�ن  اإلستفس�ار   –  1
مدين�ة قرصي�ة – 3 – وأعر – 
مح�ر – 4 – أفصل يف األمر – 
وكالة أنباء عاملية – 5 – ش�كله 

ومنظره – ق�ادم – 6 – نقطع 
– ب�كاء – 7 – ملعان – عس�اف 
» مبعثرة » – 8 – متش�ابهان – 
الهضاب – 9 – ممثلة مرصية.

سـودوكـو

املقادير:
2⁄1 كيلوغرام لحم عجل مفروم

3 بصلة كبرية، مفرومه
1 كوب بقدونس مفروم

ملح حسب الذوق
فلفل حسب الرغبة
بهار حسب الرغبة

العجينة لعمل االقراص
5 بطاطا حجم متوسط

1 كوب أرز
ملح حسب الذوق

كركم حسب الرغبة
فلفل حسب الرغبة

طريقة تحضري كبة البتيتة جاب
1. لعمل الحشوة، يف مقاة، يقىل اللحم يف 
الزيت حتى يحم�ر ثم يوضع البصل فوق 

اللحم ويقلب املزيج حتى يذبل.
2. يض�اف امللح، البه�ار، الفلف�ل واخري 
والبقدون�س املفروم إىل املق�اة ثم يقلبوا 

وترفع املقاة عن النار.
3. لعمل العجينة، تس�لق البطاطا يف قدر 

عىل النار، تقرش وتهرس جيداً.
4. يف قدر عىل الن�ار، يوضع التمن، امللح، 
الكرك�م واملاء ثم يحرك وي�رتك عىل النار 

ليصبح ليناً.
والبطاط�ا  املطب�وخ  األرز  يوض�ع   .5
املهروس�ة يف مح�رة الطع�ام ويعجنوا 
حتى يتجانس الخليط ثم يوضع يف وعاء.

6. تش�كل كرات م�ن العجينة، تفرد باليد 
وتحىش بالقليل من الحشو ثم تشكل عىل 

هيئة أقراص.
7. تق�ىل أق�راص الكبة يف زي�ت غزير ثم 

ترفع من الزيت وتقدم ساخنة.

كبة البتيتة جاب

فوائد الكاجومعلومات  عامة
الكاجو غنى جداً بالحديد والزنك....

وهما يساهمان ىف تعزيز القدرة عىل :
نقل األكسجني إىل خايا الجسم كلها.

وتعزيز املناعة وتقليل فرص اإلصابة باألمراض.
للكاج�و فؤائ�د مذهلة س�تتعرف عليها م�ن خال هذا 

املقال .
■■ لتعزيز الصحة الجنسية :

ينشط الطاقة الجنسية عند الرجل الحتوائه عىل ) الزنك 
..)

اذا مكرسات الكاجوا تعتر مفيدة جدا .
عىل املس�توى الجنيس للرجال .

حيث تعمل عىل تحسني .
وتنشيط القدرة الجنسية بالنسبة للرجل.

■■ مفيد ملرىض فقر الدم :
نظرا الحتوائها عىل نسبة عالية من املعادن .

التي تعتر مفيدة لصحة االنسان كالزنك والحديد.
■■ الكاجو لتنبيه وتنشيط عمل املخ :

الكاجو يحتوي عىل نسبة عالية من الفوسفور .
وهو يعمل عىل لتنبيه وتنشيط عمل املخ .

لذلك ينصح به للتاميذ لكى يساعدهم ىف تنشيط املخ .
وينف�ع عن�رص الفس�فور ايض�ا لنم�و العظ�ام ونمو 

االسنان وسائر اعضاء الجسم .
كم�ا يتكون من نس�بة ال ب�اس بها من الده�ون الغري 

مشبعة .

 »موتوسيكل« ثالثية األبعاد
كشفت رشكة TE Connectivity األمريكية 
ع�ن أول موتوس�يكل ىف العال�م مصن�وع 
ىف  األبع�اد،  ثاثي�ة  الطباع�ة  باس�تخدام 
محاولة لتقليل التكاليف ودعم املستخدمني 
ورخيص�ة.  عملي�ة  مواص�ات  بوس�ائل 
مواصفات الدراجة الناري�ة ووفًقا للموقع 
األمريكى Gizmag صممت الدراجة النارية 
ع�ىل الكمبيوتر بش�كل كامل وت�م طباعة 
أجزائه�ا املختلف�ة باس�تخدام الباس�تيك 
وإضاف�ة العج�ات املختلف�ة واملحرك بكل 

سهولة،
 حيث تسعى الرشكة إلثبات إمكانية طباعة 

قطع غي�ار الدراج�ات النارية باس�تخدام 
الطباع�ة ثاثي�ة األبع�اد، كما يبل�غ وزنها 
نح�و 2.4 م�رت ووزن�ه 113.4 كيلوج�رام، 
 750W باإلضاف�ة إىل دعم�ه بمحرك ق�وى
يمكن الدراجة النارية من السري برسعة 24 
كيلومرتًا مربًعا بعدة دقائق. كفاءة الدراجة 
الناري�ة تم تجرب�ة طباعة أج�زاء الدراجة 
النارية أكثر من مرة حتى وصل مصمموها 
إىل النتائج املطلوبة، وتم اختبار قوة تحملها 
ليتمكن املس�تخدمون من قيادتها بسهولة 
دون إصابتها بتل�ف أو عيب، حيث يمكنها 

تحمل شخصني بالغني .

نثرت الس�لطات املحلية ملدينة نوفا 
زاغورا البلغارية خمسني كيلوغراما 
م�ن الس�كر ع�ىل طرقاته�ا »لطرد 
الح�ظ الس�يئ« بع�د وق�وع جملة 
ح�وادث قوي�ة، بحس�ب م�ا أعلنت 

البلدية.
وقال�ت البلدي�ة يف بي�ان إن »ه�ذه 
املبادرة تس�تند إىل معتقدات قديمة 
تقول إن الحظ الس�يئ يمكن طرده 

بنثر السكر عىل الطرقات«.
وكان�ت املدينة الصغرية التي ال يزيد 

عدد س�كانها عن 25 ألفا، ش�هدت 
أس�بوع  أق�ل  يف  مروع�ة  ح�وادث 
أس�فرت عن مقتل أربعة أش�خاص 
آخرين.وتنت�رش  س�تة  وج�رح 
املعتقدات الخرافية بش�كل واسع يف 
بلغاري�ا منذ 25 عام�ا، بعدما كانت 
م�ن املحرم�ات يف زمن الش�يوعية. 
وبلغاريا أفقر دول االتحاد األوروبي. 
وق�د نددت الكنيس�ة االرثوذكس�ية 
النافذة يف الباد بهذا العمل املس�تند 

عىل معتقدات خرافية.

مكافحة حوادث املرور بالسكر

العاصم�ة  تحظ�ر  روي�رتز: 
الصينية بكني التدخني يف املطاعم 
واملكات�ب ووس�ائل النق�ل العام 
ابت�داء من الي�وم االثنني يف إطار 
قيود جديد غري مس�بوقة رحبت 
بها الجماعات املناهضة للتدخني 
.وتح�ث الجماعات الناش�طة يف 
مج�ال الصحة منذ س�نوات عىل 
ف�رض قيود أش�د ع�ىل التدخني 
يف الصني أكر مس�تهلك للتبغ يف 

العالم والتي تفكر يف زيادة القيود 
املفروضة عىل التدخني يف ش�تى 
ه�ذه  الصني.وبموج�ب  أنح�اء 
القوان�ني يتعني عىل أي ش�خص 
يخرق ه�ذا الحظ�ر يف العاصمة 
بكني والذي يتضمن منع التدخني 
قرب املدارس واملستشفيات دفع 
وال  دوالر(.   32.25( ي�وان   200
تتج�اوز الغرام�ة الحالي�ة التي 
ن�ادرا ما تطب�ق ع�رشة يوانات 

ش�خص  وأي  دوالر(.   1.60(
يخ�رق هذا القان�ون ثاث مرات 
س�ُيذكر اس�مه وُيفض�ح ع�ىل 
موق�ع للحكومة ع�ىل اإلنرتنت. 
ويمكن تغريم الرشكات ما يصل 
 1600( ي�وان  آالف  ع�رشة  إىل 
دوالر( يف حال�ة تقاعس�ها ع�ن 
من�ع التدخني يف أروقته�ا. وقال 
ماو تش�يونان من لجنة الصحة 
العام�ة وتنظي�م األرسة إن«عىل 

مهم�ة  املطاع�م  يف  العامل�ني 
إثن�اء الناس ع�ن التدخ�ني.»إذا 
ل�م يس�تجيبوا لإلقناع س�تقيم 
س�لطات إنف�اذ القان�ون قضية 
ضدهم«.وذكرت وس�ائل اإلعام 
الحكومية إن الحكومة لن تسمح 
من اآلن فصاعدا ببيع الس�جائر 
يف متاج�ر تقع يف نطاق 100 مرت 
من امل�دارس االبتدائية وروضات 

األطفال .

قوانني صارمة ملكافحة التدخني

كذبًا بكذب.. وقول بقول 
من هنا وهناك

حسني الساعدي

 وعود السياسيني العراقيني 
يقال عن وال كان بفارس جالس ومشغول 
بحس�اباته وأموره ،إذ دخل عليه ش�اعر 
بال�كام  فجل�س يمدح�ه ويثن�ي علي�ه 
والش�عر الجميل ويمج�ده فلما فرغ قال 
له الوايل : أحس�نت القول وإن�ي أمرت لك 
بعرشة آالف درهم . ففرح الش�اعر فرحاً 
قد يستطار له . فلما رأى حاله قال : وإني 

ألرى ه�ذا القول وقع منك موقعاً . اجعلها 
عرشي�ن ألف�ا . ف�كاد الش�اعر يخرج من 
جل�ده . فلما رأى فرحه ق�د تضاعف قال 
: اعط�ه يا فان أربعني ألف�ًا . فكاد الفرح 
يقتله . فش�كره الشاعر عىل حسن كرمه 
،ثم دع�ا له وخرج . فق�ال الكاتب للوايل : 
س�بحان الل�ه ، ه�ذا يرىض من�ك بأربعني 
درهم�ا ، تأم�ر له بأربعني أل�ف . فقال له 
ال�وايل : ويل�ك أتري�د أن تعطي له ش�يئاً ؟ 

فقال له وهل من إنفاذ أمرك بد ؟

فقال الوايل : يا أحمق إنما هذا الرجل رسنا 
بال�كام ، ورسرناه ب�كام ، هو حني زعم 
بأني أحس�ن من القمر، وأش�د من االس�د 
، وأن لس�اني أقط�ع من الس�يف ، ألس�نا 
نعل�م انه قد كذب ، ولكنه رسنا حني كذب 
لن�ا ، فنحن أيضاً ن�رسه بالقول ونأمر له 
بالجوائز وإن كان كذباً فيكون كذباً بكذب 
، وق�ول بقول . فأما أن يكون كذب بصدق 
، وق�ول بفع�ل .فهذا هو الخ�رسان املبني 

الذي سمعت به
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مس���احة لل���راي

لسلُت ُمتزَِمتلاً وال تقليدياً أكثر من اللازم .. فحتى بعد تجاوزي 
الستني من الُعمر ، فأنُه من العادي بالنسبِة إَل، أن تتخلَل الجلسات 
ملع األصدقاء ، بعض القفشلات املَرِحة او حتى النلكات التي فيها 
بعض البذاءة ، بني الحني والحني ، لرتطيب األجواء ، واإلبتعاد ُمؤقتاً 
عن األحاديث السياسية اليومية ، املُتِعبة واملُحِبطة . ولكن أن تتّحَول 
الجلسلة ، بالكامل ، اىل سلاحٍة ، لَِسد الغزوات الجنسية واإلفتخار 
ِبما اُنِجَز يف حانات بريوت وماهي تبليس ومحات املساج يف بانكوك 

... الخ ، فأن ذلك إسفاٌف يف نظري ، وَنَمٌط ال أستسيغه . 
........................

أيضاً ، هنالك بعض الذين يعتمرون أقنعة » اليسار والتقُدمية » ، 
يتصورون ، ان الحديث الرئييس ، يف لقاءاتهم ، ينبغي ان يدور ، حول 
اإللحلاد والتهُجم عىل األديان بأسلاليب رخيصة ، ويتفاخرون فيما 
بينهم بأنهم بالِضد ِمْن ُكِل إيماٍن .. ويتوهموَن ، بأن ذلك كاٍف ، ألن 
يكونوا ثوريني وتقُدميني ! . وإذا طلبَت منهم ، أن ُيناقشوا » الفكر » 
ويربهنوا عىل ِصحة ما يعتقدون ، فأنهم يتهربون ببسلاطة ، ألنهم 
عىل األغلَب اليفقهون شيئاً ! . وفوق ذلك واألَمُرمن ذلك ، فأن البعض 
من أمثال هؤالء ، ُمنافقون أيضاً ، فُهم خارج الجلسلات ، يتملقون 

رجال الدين ، بل حتى ُيماِرسون الطقوس الدينية .
والبعلض اآلخلر ، يعتقد بلأن الذي اليلرب الويسلكي والَعرق 
والبلرية ، فليَس ملن املعقول ، أن يكوَن ُمتمدناً .. بلل ، ُكلّما أفرَط ، 
كاَن ذلك داللًة عىل أنُه ُمتَمرِد وثوري درجة أوىل ! . وإذا قلَت لُه : من 
األفضل ان تكون ُمعِتدالً يف ُشِبَك ... ينتِفض ويقول لَك بأنَك رجعٌي 

ُمتَخلِف ! .
........................

ال أّدعلي بأنني قديلس ... فأنا مثل معظم النلاس ، قمُت وأقوُم 
وسلأقوُم ... ِبما تتطلبُه حياتلي اليومية ، من ُممارسلات وأفعال ، 
َقلد الُتريض البعض ... لكننلي بالتأكيد ، ال أفعُل ذلك ، عىل حسلاب 
اإلعتلداء عىل ُحرية » اآلَخريلن » يف ُمعتقداتهلم وأفعالهم . وأحاِول 
)َقدر اإلمكان ( أن أكون صادقاً مع نفيس ومع اآلخرين .. فا أتظاَهر 
يف َنلدوٍة عاّمة ، بأنني ُمثّقٌف ُملَتزِم وأتكلُم عن القضايا الُكربى .. ثم 
بعد سلاعاٍت فقط ، أتحمُس يف جلسلٍة خاصة ، لإلسلهاِب يف حديٍث 

تافٍه اليليق ! . 
......................

أسلمُع بأشلخاٍص ، تكون محاور الحديث يف جلسلاتهم ، حول 
الجنلس واإللحاد وشب الخمر فقط ، وهلم بعيدون ُكل الُبعد ، عن 
» التملُدن والتقُدمية والثورية » .. فُهم يف الصباح التال ، ُيمارسلون 
الُسللطَة يف مقراتهلم او دوائرهلم ، عىل أسلوأ ما يكون اإلسلتبداد 
والفسلاد .. ورجعيلون ومتخلفلون يف التعاُملل ملع عوائلهم ومع 

املُحيط اإلجتماعي .
التمُدن والتقُدمية والثورية ... التشرتط أن تكون ُمبتذال يف أقوالك 

، أو سكرياً او ُملحداً . 
فالتمُدن والتقدمية والثورية ... إسلوٌب راٍق ملُمارسة الحياة .

امين يونس

داعبت عيناي النصف ناعسلة والنصف يقظة انعكاسات ضوء قوي 
منبعلث من قطعة ملرآة صغرية، أغمضلت عيني بردة الفعلل السيعة 
التلي ال أملكها. ولكنهلا داعبت ذاكرة تعود ألكثر ملن عقدين من الزمن 
الجميلل، نظلرت بابتسلامة الحنني والفضلول ملصدر الضوء فلإذا بابن 
الجلريان يوقظ حبيبتله يف الرفة املقابلة بهذه الطريقلة العفوية التي 
ملا زالت عالقلة بأذهان أجيال هي يف سلن والده ووالدتله، فكيف تعلم 
ملا كنا نلهو بله يف زمن كان الهاتف ذو القرص هلو نجم التواصل. رغم 
كل الوسلائل التكنولوجية الحديثلة والهواتف النقالة التي تخرتق عواملنا 
وخصوصياتنلا إال أن هلذا الثنائي املراهق ما زال ملرا عىل خصوصية 
اللحظلة والبعد عن التلصص األرسي بدافلع الحفاظ عىل األبناء، وللحق 
فيه الكثري من األمان. هذا الصبي النابت شلاربه عىل مهل، والصبية ذات 
النهد الناهد الغري مكتمل االستدارة بعد، أيقظتهما املشاعر الجميلة التي 
أسلموها حبا. ولكن األب واألم لم يعجبهما هذا الوضع، وهو يف عرفهما 
“قلة أدب”، سلارع األب بالعقاب البدني واللرب املربح الذي زاد الفتاة 
إرصارا علىل املقاوملة والتمسلك بلرباءة مشلاعرها، وبالطبع مارسلت 
األم كل الضغلوط املتاحة واملمكنة، عاوة عىل اسلتعارة أسلاليب وطرق 
عقابيلة جديدة من بعلض األصدقاء أصحاب الخلربة يف معاقبة الصغار 
ووأد شارات الحلب األول. الحب األول قد يكون يف بعض األحيان أكذوبة 
كبلرية ووهما تبلدده الحياة الواقعيلة وتقتله التقاليلد، وقد تنتر تلك 
املشلاعر الهادئة لنفسلها وتتخطى جلس الزملن إىل أن تصبح حقيقة 
بخاتلم باهلظ الثملن وتوقيع ملأذون بعماملة بيضاء أو قلداس كنيس 
يعللن قيام حياة جديدة وأحد األرسار السلبعة. الحب األول قد يكون ذلك 
السلاحر الذي يخطفنا بعيدا ويدخلنا عاملا ملونا بألوان الطيف بعيدا عن 
املصالح واأليديولوجيات العقيمة وحسابات عالم األرقام الجاف با قلب، 
يف الحلب األول حني تداعب قلوبنا أحاسليس جديلدة ال نعي معها معنى 
الحياة واملسلؤولية وثمن الشلقة التمليك والسليارة الفاخرة، وكم يملك 
العريس، ال نعطي األولوية إال للحب ال نغلب شليئا غري مشاعرنا، نراهن 
علىل قلوبنا فقط. عىل ورق الكراس نرسلم أحامنا الربيئة وقلبا اخرتقه 
سلهم كيوبيد، نكتب عبلارات الحب واإلعجاب ال نهلدف ليشء وال نملك 
خططا مسلتقبلية تؤملن العاقة املرفوضة قبا. أجملل حكايات الغرام 
بدأها صبية وبنات يف فصول الدراسلة وساحات النوادي، لم تكن تلونهم 
املصاللح واملتطلبلات، جدائل متطايرة يف هواء الصيف وارتعاشلة برد يف 
الشلتاء القارس. قد يكون الحب األول هو أول معارك الحياة التي تعلمنا 
الصملود يف مواجهة اآلخر والحرب من أجل الغايات النبيلة وقد يهوي بنا 
إىل مزالق ال فرار منها، ولكنه يظل دائما معلمنا األول الذي تحسس الجزء 
النابض فينا وأدركنا معله يقينا أننا نملك “قلبا”. من منا كآباء وأمهات 
ال يريد أن يكون أبناؤه سلعداء؟ أعتقد أننا جميعا نسعى إىل ذلك، ولكننا 
بمجلرد أن نرى تلك االبتسلامة الواضحة عىل شلفاه أبنائنا نقيدها بكل 
القيلود املمكنة بحجة أن الحب يف هلذا العمر الصغري “قلة أدب” وتجاوز 
غلري مقبلول، وكام عيال بحجلة أننا نرى ما ال يراه الصغار، متناسلني 
أن للصغار قلوبا غضة ال تعرف لغة األرقام وحسلابات البنكنوت، وربما 

يكون حبهم األول هذا املتهم منا دائما هو أصدق املعاني.

التقدمية والتمدن

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

لقد اثبت رجال الداخلية االبطال، انهم عىل قدر املسلؤولية يف الحفاظ عىل امن الوطن واملواطن والتصدي ملخططات 
اإلرهاب واإلرهابيني.

ويجسلد النقيب جبار حسلني عيل الدفاعي احد ضباط مديرية حماية املنشلآت والشلخصيات قاطع الكرادة هذه 
املسؤولية من خال تفانيه وإخاصه بأداء الواجب. تحية لهذا املقاتل ولكل مقاتيل الداخلية الغيارى.

أداء متميز.. اخالص وتفاين


