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اخلالف النفطي يتجدد: حكومة اإلقليم تلوح بــ »فسخ« االتفاق
ات »التقشف« يريد أمواال خارج إجراء

    المستقبل العراقي/ عادل الالمي

م�ا ت�زال األزم�ة النفطية بي�ن بغداد 
واربي�ل ت�رواوح مكانه�ا, رغ�م وج�ود 
»اتفاقي�ة نفطي�ة« ابرم�ت بعد تش�كيل 

الحكومة الجديدة, وصوت عليها مجلس 
ال�وزراء على أمل انهاء الخالفات بش�كل 
دس�توري. االتفاق الذي واجه اعتراضات 
كبي�رة عل�ى بعض نقاط�ه ومنه�ا عدم 
رغب�ة االقلي�م تصدير نفطه عبر ش�ركة 

)س�ومو(, يواج�ه ف�ي اآلون�ة األخي�رة 
محاولة  ل�«الفسخ« السيما وان خالفات 
تدور خلف الكواليس بهذا الصدد بس�بب 
رف�ع اربي�ل س�قف مطالبها م�ا أدى إلى 
رفض الحكومة. ونقلت وكالة »رويترز« 

عن مصادر مالحية في اقليم كردس�تان، 
ام�س االربع�اء،  قوله�م ان »االقليم قرر 
إيق�اف نق�ل النف�ط الخ�ام ال�ى ش�ركة 
)س�ومو( العراقية«, لك�ن وزير الثروات 
الطبيعي�ة في حكوم�ة اقليم كردس�تان 

آش�تي هورامي، نفى تل�ك االنباء، مؤكدا 
ألتزام حكومة االقليم باالتفاقية الموقعة 
م�ع الحكوم�ة المركزي�ة. وف�ي الي�وم 
ذات�ه, أعلن�ت وزارة الث�روات الطبيعي�ة 
في حكومة اقليم كردس�تان، عن ارتفاع 

صادراته�ا من النف�ط الخام عب�ر ميناء 
جيه�ان الترك�ي إل�ى اكثر م�ن 577 الف 

برميل يوميا خالل شهر ايار الماضي.

                      التفاصيل ص3 

     المستقبل العراقي / باريس / خاص

كش�فت مصادر سياس�ية حضرت مؤتمر باريس، الذي عقد االثنين في 
العاصمة الفرنس�ّية، عن توجه دولي تقوده فرنس�ا لتغيير مس�ار معادلة 
المواجهة مع »داعش« في العراق وسوريا، خاصة بعد سيطرة التنظيم على 

مدينتي الرمادي العراقية وتدمر السورية.
وقال�ت المصادر ل�«المس�تقبل العراق�ي« انه »ال توجد أّية س�تراتيجية 
دولي�ة لمحاربة تنظي�م )داعش(، بع�د ان وضع وزير الخارجية الفرنس�ي 
ل�وران فابيوس ش�روطاً جدي�دة على الع�راق من أجل تكثيف المس�اعدات 

العسكرية )البائسة( لبغداد«. 
وأوضحت المص�ادر ان »تأكيد المجتمعين في باريس بان المواجهة مع 
داع�ش )طويلة جداً( تعني )ضمناً( اس�تمرار الضربات الجوية )المحدودة( 
و)الخجولة(  مقابل الضغط على حكومة العبادي لتحجيم الحش�د الشعبي 

وإعطاء دور اكبر للسنة لضمهم إلى جبهات قتال التنظيم«.
وأردفت المصادر ان »الدبلوماس�ية الفرنسية ما زالت تراهن على اوراق 
)محروقة( الس�يما بعد الجرائم الشنيعة التي مارسها )داعش( اثناء توغله 
في الرمادي وارتكابه مجازر تش�به في وحش�يتها مجزرة سبايكر«، مبينة 
ان »ورقة )دمج السنة( في الحكم وتصحيح مسار )المحاصصة( اهم هذه 

االوراق«.
وقال�ت المص�ادر ان »حضور ممثل�ي 24 بلداً في اجتم�اع باريس بدون 
)رؤية واضحة( يؤكد مرة أُخرى ضلوع هذه الدول بالسياسة االمريكية مما 
يعني عدم وجود أي )تغيير( يذكر في مسارات المواجهة مع داعش«. ويبدو 
أن السياس�ة األمريكية تعتمد على منح دول، من بينها عربية وإسالمية في 
مقدمتها الس�عودية وتركي�ا دور »التغطية« على عميل�ة امريكية االهداف 
والرؤى في ظل سياس�ة »االبقاء« على »البغ�دادي وتنظيمه« عامل احتواء 

واستنزاف للقوات العراقية والسورية.
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حـروب األقـالـيـم
فـي الـعـراق!

السعـوديـة ترفـع 
تـكـالــيــف الـحـج عـلـى 

فقـراء املسلميـن
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ـــــرع »جــــهــــاد الـــنـــكـــاح« لـــلـــرجـــال! ــــــــش« ي »داع
     المستقبل العراقي / نهاد فالح

أكمل�ت القوات األمنية والحش الش�عبي, أمس األربعاء, محاصرة 
مدين�ة الرمادي,وفيم�ا كش�فت وزارة الدف�اع عن تنفي�ذ أول مهمة 
قتالية لها في المدينة, أسفرت عن مقتل عدد من«اإلرهابيين«, حذرت 
الحكوم�ة المحلية من ما أس�متها »حرب المي�اه« بعد إغالق عناصر 
تنظيم«داعش« بوابات السدود المائية. وقالت وزارة الدفاع  في بيان، 
تلقت »المس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إن »لواء المش�اة ٧٥ فق ١٦ 
تمكن من قتل ٤ إرهابيين في اش�تباك مس�لح بمنطق�ة جبة في أول 
مهمة قتالية لهم ضمن قاطع عمليات الجزيرة والبادية«.وفي السياق 
ذاته, قال مصدر في قيادة شرطة االنبار، بان القوات األمنية مسنودة 
بأبناء العشائر والحشد الشعبي, أكملت عملية محاصرة تنظيم داعش 
االرهابي داخل مركز مدينة الرمادي بعد أحكام السيطرة على محاوره 
المختلف�ة«، مبينا ان »عناصر التنظي�م أصبحوا محاصرين بعد قطع 
اإلمدادات الواصل أليهم من مناطق شرق وجنوب المدينة«. واضاف ان 
»اسلحة خفيفة ومتوسطة نشرت عن مدخل ومخارج مدينة الرمادي 
ومن محاورها المختلفة االمر الذي ولد حالة من االرباك واليأس لدى 
ارهابي داعش«، موضحا ان »القوات األمنية أكملت كافة استعداداتها 
للبدء بنقطة الشروع للشن حملة أمنية واسعة النطاق القتحام مدينة 
الرمادي وتطهيرها من إرهابي داعش«.وفرض داعش سيطرته على 
اغلب مناطق الرمادي بعد انسحاب القوات األمنية منها، فيما تمكنت 
القوات األمنية بمساندة متطوعي الحشد الشعبي و أبناء العشائر من 

استعادة بعض هذه المناطق.
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ص2األمن الربملانية: معارك األنبار معقدة بسبب انتامء أعداد كثرية من ابنائها لـ »داعش«
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تعزيزات تصل االنبار.. والدفاع تنفذ مهمة يف الرمادي متهيدا القتحامها
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حروب األقاليم يف العراق!
     التحليل السياسي /غانم عريبي

هن�اك من يعتق�د أن الح�رب التي 
يخوضه�ا الجيش والحش�د الش�عبي 
وس�رايا المقاومة ض�د داعش ماهي 
إال ج�زء ال يتجزء من مخطط امريكي 
ت�م امض�اؤه ف�ي الوالي�ات المتحدة 
االمريكي�ة لتمزيق العراق وهنالك من 
يجزم ان واشنطن وقعت على تقسيم 
الع�راق الى ثالث كيان�ات تحت غطاء 
االقاليم الس�نية والش�يعية والكردية 
تفض�ال منه�م النه�اء ظل�م الش�يعة 
للس�نة وانتص�ارا لح�ق االك�راد ف�ي 

تقرير المصير!.
معلوم�ات س�ربها مص�در كبي�ر 
ان  تق�ول  العراقي�ة  السياس�ة  ف�ي 
الوالي�ات المتح�دة االمريكي�ة وقعت 
عل�ى مش�روع ق�رار تقس�يم العراق 
ولكي تذهب باتج�اه هذا المخطط ال 
ب�د وان تش�تغل ب�كل االدوات االمنية 
والسياس�ية والعس�كرية الجراء تلك 
المعالج�ة المطل�وب م�ن واش�نطن 

الفراغ منها قبل نهاية هذا العام.
له�ذا الس�بب اش�تغلت الوالي�ات 
المتح�دة االمريكي�ة بعد االنس�حاب 
العس�كري المباش�ر من الع�راق على 
الموضوعي�ة  الظ�روف  كل  تهيئ�ة 
لقي�ام م�ا يس�مى بح�روب االقالي�م 
الت�ي بدات ب�كالم ونقاش ف�ي اروقة 
القي�ادات  بي�ن  السياس�ية  الغ�رف 
الشيعية والس�نية ثم تطور االمر الى 
كالم علن�ي بض�رورة االنفص�ال عن 
الحكوم�ة المركزي�ة كونه�ا حكومة 
طائفية م�رورا بالحروب السياس�ية 
التي  وش�به المواجه�ات العس�كرية 
عشناها سجاال بين الحكومة العراقية 

الس�ابقة والحكومة الكردية حتى اذا 
التق�ى الجمع�ان ف�ي زم�ار انطلقت 
الغربي�ة  المناط�ق  ف�ي  التظاه�رات 
لالع�راب عن الخش�ية من اس�تفحال 
»خط�ر الدكتاتوري�ة« والدع�وة ال�ى 

الزحف الى بغداد واسقاط النظام!.
ان الوالي�ات المتحدة التي خرجت 
غير راضية على انس�حابها العسكري 
م�ن العراق »ربما لقل�ة تدبير من قبل 
السياس�ة العراقية ان�ذاك« قررت في 
لحظ�ة س�تراتيجية مكثف�ة من عمر 
عالقاتها المباشرة بالحكومة العراقية 
االس�تغناء ع�ن الش�يعة باعتباره�م 
حلف�اء س�تراتيجيين لها ال�ى توزيع 
التحالف على اطراف من الشيعة وكل 
الس�نة اضافة الى كل االكراد فضاعت 
البوصل�ة وادركت السياس�ة العراقية 
ممثلة بالحكومة السابقة ان التحالف 
الستراتيجي مع واشنطن لم يعد قائما 
وعليه�ا العم�ل عل�ى صناعة ش�ريك 

اخ�ر بمعادلة سياس�ية جديدة تحكم 
المسالة السياسية في العراق لكن تلك 
النظرية سقطت حين امعنت الواليات 
المتح�دة االمريكي�ة بالتدخل ومنعت 
دول�ة القانون م�ن المضي بتش�كيل 
حكوم�ة قائمة عل�ى نف�س النظرية 
الس�ابقة التي لم تستطع التوليف بين 

السنة والشيعة واالكراد!.
الغربي�ة  المناط�ق  تظاه�رات  ان 

ش�كلت المدخ�ل الطبيع�ي للنظري�ة 
االمريكية القائمة على تاهيل الحروب 
السياس�ية واالفادة م�ن االعتراضات 
المباش�رة ف�ي زي�ادة تصدي�ع جبهة 
المرك�ز وهن�ا اؤك�د المس�الة التالية 
وه�ي اذا كان هنال�ك طرف مس�تفيد 
م�ن التظاه�رات الغربي�ة ف�ي االنبار 
وص�الح الدين وس�امراء ف�ي البداية 
فه�م االمريكيون وليس س�نة العراق 
او االطراف السياسية التي دفعت سنة 

العراق الى التظاهر »لنيل مطالب« في 
الحكم واطالق سراح سجناء!.

ان اي متابع للمس�الة السياس�ية 
في المناطق الغربية يدرك ان المسالة 
ل�م تك�ن اال مش�روعا امني�ا امريكيا 
يس�تفيد من االزمة السياسية الطالق 
مش�روع الح�روب الخاص�ة بتكوين 
االقالي�م!. ربم�ا اعتق�د س�نة العراق 
جمهورا وقوى سياسية ان الحل ياتي 
عبر توس�يع دائرة اعت�راض المناطق 

الغربية على قاعدة تش�جيع الواليات 
المتحدة لالقليات السياس�ية والدينية 
والقومي�ة عل�ى ني�ل الحق�وق تماما 
كما حدث في المس�الة الش�يعية ابان 
النظام الس�ابق لكن المس�الة لم تكن 
كذل�ك حيث تحول�ت المناطق الغربية 
بالفع�ل االمريكي الى س�احة لصراع 
الحكومة مع داعش االرهابية مايعني 
ان واش�نطن استبدلت المطلب السني 
بالحقوق الى مطلب داعشي لمحاربة 

الحكومة العراقية وهو الهدف االعلى 
في النظرية المريكية وتحول السنةى 
ال�ى نازحين والش�يعة ال�ى مقاتلين 
يدافع�ون ع�ن بلده�م كل بلده�م في 

مواجهة داعش!.
في اعتق�اد كثيرين وان�ا منهم ان 
السياس�ة العراقي�ة الحالي�ة  تحص�د 
نتائ�ج السياس�ات الس�ابقة من عمر 
الحكومات التي اتت السياسة العراقية 
بع�د 2003 وهي تراكم�ات من الخطأ 
السياس�ي والتش�ريع الخاطىء حيث 
وصلت البالد الى النفق االخير واالزمة 

الشديدة والبد من مخرج.
المخ�رج الوحي�د ه�و المزيد من 
اس�تمرار  عل�ى  واالص�رار  الثب�ات 
حكومة الرئيس العبادي السباب منها 
ان الرجل لي�س لديه خصومات مهمة 
في الس�احة العراقية وكون الحكومة 
بالدع�م  وتحظ�ى  منتخب�ة  الحالي�ة 
الوطن�ي والروح�ي والدول�ي وبعض 

االقليمي وبع�ض العربي والثبات هنا 
س�يتحول الى تعوي�ل على اس�تمرار 
نه�ج التعاطي االيجاب�ي مع االخرين 
من الش�ركاء لزيادة ع�دد المناصرين 
وبالتالي العبور بالبلد نفق االزمة من 
خ�الل عبور داعش بالحش�د والقوات 
قيادت�ه  تح�ت  العراقي�ة  المس�لحة 
وقيادته�ا. اذا اردنا عبور االزمة يجب 
التعويل على العبادي وحكومة الوحدة 

الوطنية برئاس�ته لكي يضمن السنة 
حقوقه�م واالكراد طابع االس�تقرار 
بش�ان  الدائ�م  الوطن�ي  والح�وار 
مختلف الملفات السياس�ية والنفطية 

والدستورية المقلقة والمعلقة.
حروب االقاليم هو اخر المشاريع 
واليعن�ي  الع�راق  ف�ي  االمريكي�ة 
التوقيع على مش�روع تقسيم العراق 
نهاي�ة التاريخ بل يج�ب الصمود هنا 
والتاكيد لالمريكيين اننا ش�عب واحد 
اذا ماتوفرت االرادة الوطنية الجامعة 
ولس�نا ش�عوبا مختلف�ة ف�ي وط�ن 
منقس�م باالصرار عل�ى القتال وطرد 
داعش. الوحدة الوطني�ة هي المعيار 
ف�ي تاكيد رفض مش�اريع التقس�يم 
والتجزئ�ة واالنقس�امات السياس�ية 
والتصدع�ات االكث�ر ه�ول ف�ي جدار 

اللحمة الوطنية.
راهنوا على العبادي فهو خير لكم 
ايها السنة من اية حالة قيادية راهنتم 
عليها في اوس�اطكم واذا كان االكراد 
القل�ق  االس�تقرار  ببع�ض  ينعم�ون 
فالره�ان على غير الحكوم�ة الحالية 
والعبادي س�يحول االقلي�م الى جيب 
غير امن الحالم مش�اريع االستحواذ 
عل�ى العراق م�ن النيل ال�ى الفرات او 
اح�الم طوراني�ة تحلم بض�م االقليم 
»س�تراتيجيا« القامة الجيب الكوردي 
التركي العراقي االمن القالق المنطقة 
وتحقي�ق الحل�م االس�رائيلي التركي 

المشترك!.
ان�ا الاتحدث عن نص ش�عري هنا 
فيم�ا يتعلق بح�روب االقاليم واحالم 
االخرين بتقسيم العراق بل عن الواقع 
المخي�ف الذي اراه واليراه سياس�يو 

الخضراء!.

العراق يتخذ إجراءات قانونية إليقاف بيع آثار مرسوقة يف مزاد أمريكي
     بغداد / المستقبل العراقي

كشفت وزارة االثار والسياحة 
العراقي�ة أم�س االربع�اء عن نية 
م�زاد امريكي في نيوي�ورك ببيع 
قريب�ا،  آث�ار عراقي�ة  مجموع�ة 
وقال�ت انه�ا اتخ�ذت االج�راءات 

القانونية للحيلولة دون ذلك.
وقالت ال�وزارة في بيان تلقت 
»المس�تقبل العراقي« نسخة منه 
ان »مزاد كريس�تي ف�ي نيويورك 
س�يقوم ببيع مجموعة من اآلثار 

العراقية خالل هذه االيام«.
واضافت انها اتخذت اجراءات 
قانوني�ة إليق�اف البي�ع تمهي�دا 

الس�تردادها ال�ى الع�راق، داعية 
مج�ددا دول العال�م التي تس�مح 
باآلث�ار  بالمتاج�رة  قوانينه�ا 
ب�ان »توق�ف التعاطي م�ع اآلثار 
العراقي�ة امتثاالً للقرارات الدولية 
وخاصة القرار 2199 الصادر في 

شباط 2015.
وف�ي ش�باط الماض�ي ج�دد 
ق�راره  الدول�ي  االم�ن  مجل�س 
باالثار  المتاج�رة  القاضي بحظر 
المس�روقة من العراق في مسعى 

لتجفيف مصادر تمويل داعش.
وقال�ت وزارة االثار في بيانها 
إنها عملت على تعميم قائمة تضم 
23 مزاداً ف�ي العالم يقوم بعرض 

وبي�ع االث�ار العراقية وس�اهمت 
بش�كل فاعل على تعدي�ل اتفاقية 
اليونس�كو لس�نة 1970 لتعال�ج 
موض�وع اآلثار المس�تخرجة من 
الحفر الالقانوني والسرقات التي 

تمت قبل ابرام االتفاقية.
مس�تمرة  انه�ا  واضاف�ت 
وجادة ف�ي متابعة اآلثار العراقية 
كل  ومالحق�ة  المس�روقة 
المتورطي�ن بتهريبه�ا م�ن خالل 
التنسيق مع اليونسكو واالنتربول 
الع�راق ف�ي  الدول�ي وس�فارات 
الخارج والتي اس�فرت عن ايقاف 
بي�ع الكثي�ر م�ن القط�ع االثرية 
العراقي�ة خ�الل الع�ام الماض�ي 

ف�ي المزادات العالمي�ة فضال عن 
اس�ترداد مئات القطع االثرية من 
العراق�ي  الس�فير  الخارج.وق�ال 
ف�ي واش�نطن ام�س الثالث�اء ان 
االمريكية تالحق على  الس�لطات 
اراضيه�ا تاجرا لبناني�ا يبيع اثارا 
عراقي�ة مس�روقة بالتع�اون مع 

تنظيم داعش.
ف�ي  فيل�ي  لقم�ان  وق�ال 
تصري�ح لقن�اة الح�رة الممول�ة 
للوالي�ات المتح�دة واطلعت عليه 
ش�فق نيوز ان اح�د تج�ار االثار 
اللبنانيين وبالتع�اون مع عناصر 
داع�ش يحاول بي�ع اث�ار عراقية 
ف�ي الواليات المتح�دة االمريكية 

مسروقة من احدى المناطق التي 
تخضع لسيطرة التنظيم.

واضاف بالقول »نحن على علم 
بالموضوع منذ اس�ابيع ونتحرك 
م�ع الجه�ات المعني�ة االمريكية 
مس�ؤولون  ويق�ول  باالم�ر«. 
عراقيون ان بيع االثار المسروقة 
يش�كل احد اه�م مص�ادر تمويل 
التنظيم المتشدد الى جانب مصادر 

اخرى مثل النفط والفدى.
ويق�وم داع�ش ببي�ع القط�ع 
االثرية الثمينة في السوق السوداء 
بينم�ا يواص�ل في الوقت نفس�ه 
تدمير مواقع اثرية يعود تاريخها 

الى ما قبل الميالد.

القضاء يشكل حمكمة للعنف األرسي يف كل حمافظة

»داعش« ينسف مرقد إمام اسامعيل أحد تالميذ 
الشيخ الكيالين يف احلوجية

األمن الربملانية: معارك األنبار معقدة بسبب انتامء 
أعداد كثرية من ابنائها لـ »داعش«

      بغداد / المستقبل العراقي

القضائي�ة االتحادي�ة  الس�لطة  ق�ّررت 
اس�تحداث محكم�ة تحقي������ق للنظ�ر 
جم��ي�ع  ف�ي  األس�ري  العن�ف  بقضاي�ا 
محافظ�ات الب�الد، ورأت أن الق�رار يأت�ي 

استجابة لحاجات المجتمع.

وق�ال القاض�ي عب�د الس�تار بيرق�دار 
المتح�دث الرس�مي للس�لطة القضائية إنه 
»بن�اء على مقررات اجتماع مجلس القضاء 
األعلى في نهاية أيار الماضي تقرر تش�كيل 
محكم�ة تحقي�ق متخصص�ة بالنظ�ر في 
قضايا العنف األسري في جميع محافظات 
الب�الد«. وأضاف بيرقدار أن »مقر المحكمة 

يك�ون في مرك�ز كل منطقة اس�تئنافية«، 
مش�يراً إلى أن »ذلك يأتي استناداً إلى أحكام 
الم�ادة )35/ ثاني�اً( م�ن قان�ون التنظي�م 

القضائي رقم )160( لسنة 1979«.
وتابع أن »القضاء يس�عى باستمرار إلى 
اس�تحداث محاكم متخصصة استجابة إلى 

حاجات المجتمع العراقي«.

      بغداد / المستقبل العراقي

أف�اد مصدر في محافظ�ة كركوك، أمس 
األربعاء، ب�أن تنظيم )داعش( فجر مس�جد 
إمام إس�ماعيل بعب�وات ناس�فة زرعت في 
محيط�ه، بقض�اء الحويج�ة، جن�وب غرب 
كرك�وك، )250 كم ش�مال العاصمة بغداد(، 

فيما اكد أن المس�جد يضم مرقد احد تالميذ 
الش�يخ عبد القادر الكيالني«. وقال المصدر، 
إن »عناص�ر تنظيم )داعش( فجروا مس�جد 
ومرق�د إمام إس�ماعيل في قرية إس�ماعيل 
التابعة لقضاء الحويجة، )65كم جنوب غرب 
كركوك(، مما أس�فر عن تدميره بالكامل«. 
وأض�اف المصدر الذي طلب عد الكش�ف عن 

أس�مه، أن »إم�ام إس�ماعيل هو م�ن تالميذ 
الش�يخ عبد الق�ادر الكيالن�ي«.وكان تنظيم 
)داع�ش( أق�دم، ف�ي )28 أي�ار 2015( على 
تفجير جامع )الش�هيد نزهان( وس�ط قرية 
الش�ريعة التابعة لناحية الزاب )95 كم غرب 
كركوك(، عاداً إياه مخلداً لشخص ساعد في 

»قتال المسلمين ومساعدة الروافض«.

     بغداد / المستقبل العراقي

رأت لجن�ة االم�ن والدف�اع البرلماني�ة، 
أمس االربعاء، وجود حالة من التعقييد في 
معارك محافظة االنبار بس�بب انتماء اغلب 
المقاتلي�ن من اهال�ي المحافظة إلى تنظيم 

داعش االرهابي.
وقال عضو اللجنة عب�اس الخزاعي، إن 
»مس�احة االنبار الواس�عة يضاف لها قتال 
العدي�د من ابن�اء المحافظ����ة الى جانب 
تنظي�م داع�ش االرهاب�ي يعق�د المعرك�ة 
ويعطيه�ا اخت���الفا ع�ن المعارك االخرى 

الت�ي خاضته�ا الق�وات االمنية س�واء في 
دي��ال���ى او ص���الح الدي���ن«.

واضاف الخزاع�ي ان »انتماء العديد من 

ابناء العش�ائر ال�ى صفوف تنظي�م داعش 
يعقد عملي�ة التحرير كون الق�وات االمنية 
تعتمد بش�كل مباش�ر على دعم ومس�اندة 
ابن�اء المحافظ�ة خ�الل تقدمه�ا لتحري�ر 

المناطق«.
وكان رئي�س الوزراء حي�در العبادي قد 
قال الش�هر الماضي ان اغلب الذين يقاتلون 
االرهاب�ي  »داع�ش«  تنظي�م  جان�ب  ال�ى 
ف�ي االنب�ار ليس�وا عراقيين، وه�و مادفع 
سياسيون شيعة الى توجيه انتقادات الذعة 
للعب�ادي وأك�دوا ان اغل�ب المقالتي�ن م�ن 

تنظيم داعش هم عراقيون.

     بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الداخ���ل�ي�ة 
العراقي�ة، الي�وم األربع�اء، عن 
اعتق�ال مجموع�ة إرهابية في 
منطقة المنص�ور غربي بغداد، 
فيما أكدت اعت�راف المجموعة 
اإلرهاب���ي�ة بارت�كاب جرائم 
عديدة.  وقال�ت وزارة الداخلية 
»المس�تقبل  تلق�ت  بي�ان  ف�ي 
أن  من�ه،  نس�خه  العراق�ي« 
»ق�وة أمنية من خلي�ة الصقور 
التابع�ة إل�ى المديري�ة العام�ة 
عملي�ة  نف�ذت  لالس�تخبارات 
أمني�ة ف�ي منطق�ة المنص�ور 
غربي بغداد، أسفرت عن اعتقال 
مجموع�ة إرهابي�ة«، مبين�اً أن 
»المجموع�ة اإلرهابية اعترفت 
عدي�دة«.  جرائ�م  بارتكابه�ا 
وأضاف البي�ان، أن »المجموعة 
االرهابي�ة كان�ت بحوزته�ا 46 
س�يم كارت تس�تخدم للتفجير 
ومس�دس مزود بكاتم للصوت 
وقداحة تفجير عدد 55 وهواتف 
مس�لكة عدد 60«، مش�يراً الى، 
أن »الق�وات االمنية تمكنت من 
ضب�ط عجلة نوع )س�تاركس( 
بيضاء اللون كانت بداخلها قطع 
يس�تخدمها عناصر المجموعة 
االرهابية لنقل المواد«.  يذكر أن 
العاصمة  األوضاع األمنية ف�ي 
بغداد، تشهد توتراً منذ منتصف 
بعث�ة  ذك�رت  إذ   ،2013 الع�ام 
األم�م المتحدة ف�ي العراق، في 
أن   ،2015 حزي�ران  م�ن  األول 
ش�هر أيار الماضي ش�هد مقتل 
وإصاب�ة 2715 عراقي�ا بأعمال 
عنف شهدتها البالد في مناطق 
متفرقة من البالد، وفيما اكدت 
ان »الح�ل العس�كري وحده لن 
يك�ون كافي�اً إللح�اق الهزيمة 

بتنظيم )داعش(.

الصقور تلقي
 القبـض علـى جممـوعـة 

إرهابية يف بغداد
      بغداد / المستقبل العراقي

التق�ى وزي�ر النق�ل باق�ر الزبي�دي، أم�س 
االربعاء، بنظيره البريطاني اللورد طارق احمد، 
وفيما دعا الى جعل خط بغداد لندن مباش�را من 
دون الوق�وف ف�ي اي دول�ة، اكد حاج�ة العراق 
ال�ى تدري�ب ك�وادره بس�لطة الطي�ران المدني 
والخطوط الجوية العراقية. وقال مكتب الزبيدي 
في بيان تلقت »المستقبل العراقي« نسخة منه، 

إن »وزي�ر النق�ل باق�ر الزبي�دي التق�ى 
نظي�رة البريطان�ي اللورد ط�ارق احمد 
عل�ى هام�ش زي�ارة رس�مية لبريطانيا 
الزبي�دي بحس�ب  وجه�ت ل�ه«. ودع�ا 
البي�ان، إلى »جعل خط بغ�داد لندن خطاً 
مباش�راً من دون الوقوف في أي دولة«، 
مثمن�ا »التع�اون المش�ترك والمس�تمر 
بين س�لطتي الطي�ران المدن�ي العراقية 

والبريطانية«.
الك�وادر  »حاج�ة  الزبي�دي  واك�د 

العراقية في س�لطة الطي�ران المدني والخطوط 
الجوية العراقية إلى التدريب«.

نظي�رة  إل�ى  »دع�وة  النق�ل  وزي�ر  ووج�ه 
البريطاني لزيارة العراق«.

م�ن جانبه، دعا وزير النقل البريطاني اللورد 
ط�ارق احمد »خ�الل البيان، إلى إفس�اح المجال 
للقط�اع الخاص للنه�وض بمهامه ف�ي إنعاش 
االقتص�اد العراقي«، مش�ددا عل�ى »تفعيل أفاق 

التعاون بما يخدم البلدين«.

      بغداد / المستقبل العراقي

اب�دى وزي�ر الدف�اع البرازيلي ج�اك فاكنر، 
أمس األربعاء، استعداد بالده للتعاون العسكري 
م�ع العراق وتدري�ب القوات األمني�ة، مؤكداً أن 
م�ا يجري في الع�راق ليس حرب�اً تقليدية.وقال 
مكت�ب الجعف�ري ف�ي بي�ان تلقت »المس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، إن »وزي�ر الخارجي�ة 
إبراهي�م الجعفري التقى وزي�ر الدفاع البرازيلي 
جاك فاكن�ر في مقر وزارة الدفاع، واس�تعرض 
الجعفري األوض�اع األمنية، وتط�ورات الحرب 
التی یخوضها الع�راق، وجهود الدول الداعمة له 
ض�د عصاباتداع�ش اإلرهابیة، وس�یر العالقات 
الثنائیة بین العراق والبرازيل، وسبل تعزیز آفاق 

التعاون المشترك؛ خدمة للشعبین الصديقين«.

ونقل البيان ع�ن الجعفري قوله، إن »العراق 
یخ�وض حرب�اً عالمی�ة ض�د إرهابیی�ن جاؤوا 
م�ن أکثر م�ن 62 دولة، لحفظ وحدت�ه وحمایة 
المنطق�ة، والعالم م�ن خطر اإلره�اب«، معبراً 
ع�ن »ترحيب الع�راق بالزي�ارة المرتقبة للوزير 
البرازيل�ي إلى الع�راق، وأن ت�ثِمر ع�ن اتفاقات 
تخدم مصلح�ة البلدين، وأن تبع�ث هذه الزيارة 
رس�الة إلى العالم بأن البرازي�ل يقف مع العراق 
ف�ي حربه ضد اإلرهاب«. م�ن جانبه، أكد الوزير 
البرازيلي اس�تعداد بالده ل�«التعاون العس�كري 
مع الع�راق، وتقديم الدعم اللوجس�تي، وتدريب 
القوات العراقية«، مشيراً إلى أن »البرازيل لها باع 
طويل ف�ي العمل في بعثات الس�الم تحت مظلة 
األمم المتحدة، والمنظم�ات الدولية األخرى في 

مختلف دول العالم«.

وزيـر النقـل يلتقـي نظيـره الربيطـاين 
ويدعو لتسيري رحالت مبارشة إىل لندن

الربازيـل مستعـدة لتدريـب القـوات األمنيـة: 
ما جيري بالعراق ليس حربًا تقليدية

الـوحــدة الــوطـنـيـة هــي مــعــيــار تـــأكـيــد رفــض مــشـاريــع التقسيــم والتجـزئـة
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          بغداد / المستقبل العراقي

نف�ت وزارة التربي�ة، أم�س االربعاء، اج�راء اي تعديل على موع�د امتحانات الصفوف المنتهية للدراس�تين المتوس�طة 
واالعدادي�ة. وأك�د مدير عام االمتحانات والتقويم ش�اكر نعمة في بيان تلقت »المس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إن »موعد 
االمتحان�ات ال�ذي أقرت�ه وزارة التربية في ما يخص المنتظمين في الدراس�ة او النازحين ما زال كما ه�و ولم يطرأ عليه أي 
تعديل«، مش�يرا الى أن »قرار التأجيل غير وارد الس�تكمال التجهيزات الالزمة الداء االمتحانات«. واوضح نعمة ان »المواعيد 
المح�ددة المتح�ان الطلبة النازحين ثابتة«، الفتا الى ان »االمتحانات س�تكون للطلبة الذين ل�م ينتظموا بالدوام في مدارس 
بغداد للصفوف المنتهية الثالث والس�ادس وجميع الطلبة النازحين في االقليم في الخامس والعش�رين من تموز«. وتابع ان 
»ال�وزارة اس�تكملت جميع متطلبات االمتحانات للطلب�ة المنتظمين في المحافظات المس�تقرة والذين صدرت لهم بطاقات 
امتحانية من النازحين، الداء االمتحانات بحسب التوقيتات المحددة وهي السابع والعشرون من حزيران للسادس االعدادي، 
والسابع من حزيران للثالث المتوسط«. وأردف ان »الطلبة الخارجيين المؤهلين ، سيدمجون في التواريخ ذاتها ، اي الخامس 
والعشرون من تموز اذا كانوا نازحين، والسابع والعشرون من حزيران اذا لم يكونوا نازحين«، داعياً الطلبة الى عدم االلتفات 

الى االشاعات غير الصحيحة التي يروج لها البعض بشأن االمتحانات ويبغي اصحابها ارباك الخطوات المتخذة بهذا الصدد

الرتبية تنفي تأجيل امتحانات الصفوف املنتهية

     المستقبل العراقي / باريس / خاص

كشفت مصادر سياسية حضرت 
مؤتم�ر باري�س، الذي عق�د االثنين 
ف�ي العاصمة الفرنس�ّية، عن توجه 
دولي تقوده فرنس�ا لتغيير مس�ار 
معادلة المواجهة م�ع »داعش« في 
العراق وسوريا، خاصة بعد سيطرة 
الرم�ادي  مدينت�ي  عل�ى  التنظي�م 

العراقية وتدمر السورية.
ل�«المس�تقبل  المص�ادر  وقالت 
العراقي« انه »ال توجد أّية ستراتيجية 
دولية لمحاربة تنظيم )داعش(، بعد 
ان وضع وزير الخارجية الفرنس�ي 
لوران فابيوس شروطاً جديدة على 
العراق من أجل تكثيف المس�اعدات 

العسكرية )البائسة( لبغداد«. 
ان »تأكيد  المص�ادر  وأوضح�ت 
ب�ان  باري�س  ف�ي  المجتمعي�ن 
المواجهة مع داع�ش )طويلة جداً( 
تعن�ي )ضمن�اً( اس�تمرار الضربات 
)المح�دودة( و)الخجولة(   الجوي�ة 
مقابل الضغط على حكومة العبادي 
لتحجي�م الحش�د الش�عبي وإعطاء 
دور اكبر للسنة لضمهم إلى جبهات 

قتال التنظيم«.
ان  المص�ادر  وأردف�ت 
»الدبلوماس�ية الفرنس�ية م�ا زالت 
)محروق�ة(  اوراق  عل�ى  تراه�ن 
الس�يما بعد الجرائم الش�نيعة التي 
مارس�ها )داعش( اثن�اء توغله في 

الرمادي وارتكابه مجازر تش�به في 
وحشيتها مجزرة س�بايكر«، مبينة 
ان »ورقة )دمج الس�نة( في الحكم 
وتصحيح مسار )المحاصصة( اهم 

هذه االوراق«.
»حض�ور  ان  المص�ادر  وقال�ت 
ممثل�ي 24 بلداً ف�ي اجتماع باريس 
ب�دون )رؤي�ة واضحة( يؤك�د مرة 
أُخرى ضلوع هذه الدول بالسياس�ة 
االمريكية مم�ا يعني عدم وجود أي 
)تغيير( يذكر في مسارات المواجهة 
م�ع داع�ش«. ويب�دو أن السياس�ة 
األمريكية تعتمد على منح دول، من 
بينها عربية وإسالمية في مقدمتها 
الس�عودية وتركي�ا دور »التغطية« 
االه�داف  امريكي�ة  عميل�ة  عل�ى 
وال�رؤى في ظل سياس�ة »االبقاء« 
عل�ى »البغ�دادي وتنظيم�ه« عامل 
احتواء واس�تنزاف للقوات العراقية 

والسورية.
وف�ي الس�ياق، أك�دت المصادر 
االمريكي�ة  الجوي�ة  »الضرب�ات  أن 
)المحدودة جداً( والتي نعاها رئيس 
الوزراء العراق�ي حيدر العبادي  في 
ل محوراً  كلمته بمؤتمر باريس تشكِّ
المجتم�ع  )خ�داع(  ف�ي   اساس�ياً 
الدولي بوجود )تحالف( ضد تنظيم 
داع�ش«. ووج�ه مراقب�ون للوضع 
في العراق وسوريا انتقادات شديدة 
لتغاضي مؤتمر باريس عن القصور 
»المتعمد« للمستشارين االمريكيين 

واجهزة الرص�د االمريكية والدولية 
ف�ي  »التحال�ف«  ف�ي  المش�اركة 
عملي�ات كش�ف وتحدي�د تحركات 
عناصر »داعش« ه�ذا القصور الذي 
كش�فه جلياً اس�تيالء التنظيم على 
مدينتي  تدم�ر والرمادي، فضالً عن 
اقتراب عناصره من الحدود التركية 
م�ن جهة معبر الس�المة، مما يضع 
األردن عل�ى خط التماس المباش�ر 

وتح�ت تهدي�د اجتي�اح »داع�ش«، 
الس�يما اذا م�ا نق�ض »البغ�دادي« 
اتفاقه  بعدم تهديد المملكة االردنية. 
كان�ت  سياس�ية  مص�ادر  وفن�دت 
حاضرة في مؤتمر باريس ادعاءات 
المؤتمرين الذين يمثلون 23 دولة اذا 
ما تم العراق، بان الحكومة السورية 
ليس لها رغبة وال قدرة على محاربة 
»داعش«. وقالت المص�ادر ان »هذا 

االدع�اء ال يم�ت للواق�ع بصل�ة في 
ظل آالف الغارات الجوية التي يقوم 
بها الطيران الس�وري ض�د عناصر 
التنظي�م والمع�ارك الشرس�ة التي 
خاضها الجيش الس�وري على مدار 
ثالث اعوام ضد مقاتلي )داعش( في 

اغلب المدن والقرى السورية«.
وقال مراقب�ون للوضع الميداني 
أن  والع�راق  س�وريا  م�ن  كل  ف�ي 

انس�حاب معظم مس�لحي »داعش« 
م�ن الرمادي والتراج�ع نحو الغرب 
بع�د تكبده�م ضرب�ات موجعة من 
الطيران العراقي، انما ياتي في اطار 
تعزي�ز وج�وده س�ورياً، مم�ا دفع 
بالفرنس�يين الى تهميش انتصارات 
الس�وري وضرب�ات قوته  الجي�ش 
الجوي�ة خوف�اً م�ن ان يع�زز ذل�ك 
الفص�ل المصطنع اتجاه داعش الى 
وضع س�وريا ولي�س الع�راق على 
س�لم اولوي�ات التنظي�م لتحويل ما 

احتله الى مقر لخالفته المزعومة.
بدوره، كش�ف الكات�ب والمحلل 
السياس�ي محم�د بلوط ع�ن خطة 
عراقية قدمها رئي�س الوزراء حيدر 
العب�ادي تضمن�ت النق�اط خمس�ة 

نقاط وهي: 
الدع�م  وتي�رة  تس�ريع  أوالً- 
العش�ائر  م�ن  للمقاتلي�ن  المق�ّدم 
ف�ي محافظ�ة األنب�ار الذي يش�مل 
تجنيدهم وتجهيزهم وتدريبهم لكي 
يحاربوا تنظيم »داعش« مع القوات 

العراقية.
ثانياً- تجني�د األفراد في وحدات 
الجي�ش العراق�ي وخصوص�اً ف�ي 
الوح�دات المتمركزة ف�ي محافظة 
األنب�ار التي اس�تنزفت بفعل القتال 

لمدة 18 شهراً.
ثالث�اً- اس�تدعاء ش�رطة األنبار 
المناط�ق  تتول�ى  لك�ي  وتأهيله�ا 

المحّررة من تنظيم »داعش«.

تقدي�م  إل�ى  الدع�وة  رابع�اً- 
آلي�ات  ف�ي  الدولي�ة  المس�اهمات 
التموي�ل الت�ي وافق عليه�ا برنامج 
األم�م المتح�دة اإلنمائ�ي م�ن أجل 
تيس�ير إرس�اء االس�تقرار فورا في 
المناطق التي ُدح�ر تنظيم »داعش« 

منها.
خامس�اً- ضم�ان عم�ل جمي�ع 
تحري�ر  ف�ي  المش�اركة  الق�وات 
محافظة األنبار تح�ت قيادة رئيس 
القيادة  العراقي وسلس�لة  ال�وزراء 

العراقية ومراقبتهما.
وأوضح بلوط، في قراءته لمجمل 
م�ا تمخض عن مؤتم�ر باريس, انه 
»بعيداً ع�ن كالم البيانات االجماعي 
الض�روري، والمع�د مس�بقا. ق�دم 
العبادي صورة اقل تفاؤال للعمليات 
الغرب�ي  وللتع�اون  العس�كرية، 
االميرك�ي المش�روط ال�ذي يعق�د 
الحرب على »داعش«، إذ كشف رئيس 
ال�وزراء العراقي عن وجود أكثر من 
3100 مستش�ار عس�كري أميركي، 

و110 مستشارين ايرانيين«.
ل�م  »لكنن�ا  قائ�ال  واس�تطرد 
عل�ى  وال  العت�اد  عل�ى  ال  نحص�ل 
االس�لحة والذخائر التي وعدونا بها 
الحص�ول  وس�نحاول  )التحال�ف(، 
عليه�ا م�ن ال�روس، وم�ن الصعب 
ايران  الحص�ول عل������يه�ا م�ن 
بس�بب تعقي�دات نظ�ام العقوب�ات 

المفروض عليها«.

التحالف الدولي يريد بقاء »داعش« الستنزاف الجيشين السوري والعراقي

مؤمتر باريس »داعيش« بامتياز
الفرنسيون يراهنون عىل أوراق حمروقة.. وبغداد بانتظار تفعيل خطة العبادي

      المستقبل العراقي/ عادل الالمي

ما ت�زال األزم�ة النفطي�ة بين 
بغداد واربيل ترواوح مكانها, رغم 
وجود »اتفاقية نفطية« ابرمت بعد 
تشكيل الحكومة الجديدة, وصوت 
عليه�ا مجل�س ال�وزراء عل�ى أمل 

انهاء الخالفات بشكل دستوري. 
االتفاق الذي واج�ه اعتراضات 
كبي�رة على بع�ض نقاط�ه ومنها 
ع�دم رغب�ة االقليم تصدي�ر نفطه 
عبر ش�ركة )س�ومو(, يواجه في 
اآلونة األخيرة محاولة  ل�«الفسخ« 
الس�يما وان خالف�ات ت�دور خلف 
الكواليس بهذا الصدد بس�بب رفع 
اربيل س�قف مطالبها م�ا أدى إلى 

رفض الحكومة.
ونقل�ت وكال�ة »رويت�رز« عن 
مصادر مالحية في اقليم كردستان، 
امس االربع�اء،  قولهم ان »االقليم 

قرر إيق�اف نقل النف�ط الخام الى 
ش�ركة )س�ومو( العراقي�ة«, لكن 
وزير الثروات الطبيعية في حكومة 
اقلي�م كردس�تان آش�تي هورامي، 
نف�ى تل�ك االنب�اء، مؤك�دا ألت�زام 
حكومة االقليم باالتفاقية الموقعة 

مع الحكومة المركزية.
وف�ي اليوم ذات�ه, أعلنت وزارة 
الثروات الطبيعية في حكومة اقليم 
كردس�تان، عن ارتف�اع صادراتها 
من النفط الخام عبر ميناء جيهان 
التركي إلى اكثر من 577 الف برميل 
يومي�ا خالل ش�هر اي�ار الماضي، 
فيم�ا أك�دت انه�ا س�لمت ش�ركة 
تس�ويق النفط الوطني�ة العراقية 
)س�ومو( اكثر من 448 الف برميل 
يومياً. وأبرمت الحكومة االتحادية 
مع حكومة إقليم كردستان، مطلع 
كان�ون االول الماضي، اتفاقاً يلزم 
االخي�ر بتصدي�ر 550 أل�ف برميل 

يومي�اً، بضمنها 300 ألف من نفط 
كركوك، مقابل اطالق مس�تحقات 
االقلي�م م�ن الموازن�ة االتحادي�ة 

البالغة 17بالمئة.
وقب�ل يومي�ن, لوح�ت النائ�ب 
عن التحال�ف الكردس�تاني نجيبة 
االتف�اق«,  ب�«فس�خ  نجي�ب, 
مردفة بالقول, ب�ان حكومة اقليم 
كردستان س�تتخذ بدائل معينة في 
حال اس�تمرت الحكومة االتحادية 
بعدم  التزامها المالي تجاه االقليم 
والمتمثل بنسبة ال� 17 بالمئة  من 
الموازنة ، فيم�ا لفتت الى ان بنود 
االتفاق النفطي لم تطبق بالش�كل 

الصحيح من قبل حكومة بغداد.
واضاف�ت ان » حكوم�ة االقليم 
التزم�ت باالتف�اق النفط�ي تجاه 
الحكوم�ة االتحادية اال ان بغداد لم 
توفي بالتزامها المالية، وهناك بند 
ف�ي االتفاقية ينص في حال اخالل 

اي طرف بااللتزام فاللطرف االخر  
ل�ن يكون ملوم�ا ببن�ود االتفاقية 

وله حق فسخ العقد«.
اقلي�م  »حكوم�ة  ان  واك�دت 
م�ن  جمل�ة  س�تتخذ  كردس�تان 
االجراءات في حال استمرار الوضع 
على ماهو علية ومنها  ايجاد سوق 
لنفط كردستان يغطي االحتياجات 

المالية لإلقليم«.
وس�بق لرئي�س حكوم�ة اقليم 
كردس�تان نيجيرف�ان بارزاني ان 
وجدد تأكيده خالل لقائه الس�فير 
االمريكي ستيوارت جونز، االلتزام 
باالتفاق النفطي بين بغداد واربيل 
ش�ريطة ارسال مستحقات االقليم 

من الموزانة المالية.
وع�ن جوه�ر المش�كلة, ق�ال 
مصدر مق�رب م�ن الحكومة, بان 
رف�ع  نتيج�ة  تفاقم�ت  »االزم�ة 
االقلي�م س�قف مطالب�ه«, مضيفا 

ان« االكراد يش�ترطون دفع بغداد 
17 بالمئ�ة م�ن الموازن�ة المالية 

دون ان يشملهم »التقشف«.
وزاد المص�در, ب�ان »اللتب�اس 
جاء نتيجة عدم تفهم االكراد, بانم 
الموازنة اقرت على اس�اس س�عر 
برميل النفط اعلى بكثير من اسعار 
اوبك«, وهذا ما خلق فارق كبير في 

االيرادات المالية.
ولف�ت المصدر ال�ى ان »رئيس 
الوزراءحي�در العبادي منزعج جداً 
م�ن تعن�ت االقلي�م به�ذا الصدد«, 
مش�يرا الى وج�ود معلومات تفيد 
بان »االك�راد يصدرون النفط دون 
علم الحكوم�ة االتحادية منذ فترة 
ذل�ك,  بالقصيرة«,معتب�را  ليس�ت 
خ�رق لالتفاق النفطي الموقع بين 

بغداد واربيل«.
في السياق ذاته, يؤكد النائب عن 
التحال�ف الوطن�ي رزاق الحيدري، 

ب�ان الخالف النفطي بين الحكومة 
واإلقلي�م مازال قائما، وليس هناك 
آي حل يل�وح باألف�ق«، عازياً ذلك 
الى »تمسك اإلقليم بمواقفه وعدم 
التن�ازل عنها، فضالً ع�ن ادعائهم 
بوجود أحقية له�م بتصدير النفط 

بشكل مباشر«.
وأض�اف الحي�دري، أن »العراق 
الكمي�ة  تصدي�ر  من�ه  مطل�وب 
المطلوب�ة م�ن النف�ط وه�ي 3.3 
مليون برميل، ولم يصل لغاية اآلن 
الى تصدير هذه الكمية«، مبيناً أن 
»عدم وص�ول التصدير لهذا الرقم، 
س�يزيد م�ن العج�ز المال�ي ال�ذي 

بدوره على اقتصاد البالد«.
وف�ي مطل�ع الش�هر الماضي, 
حن�ان  إرادة  كتل�ة  رئي�س  قال�ت 
الفت�الوي، أن وزارة النفط أبلغتها 
بأن حكومة إقليم كردستان تصدر 
النفط عب�ر ميناء جيه�ان التركي 

من�ذ أي�ار 2014 دون موافق�ة أو 
تنس�يق م�ع الحكوم�ة االتحادية، 
وفيما بينت انها ما زالت مستمرة، 
اعتبرت ان ذلك هو خرق دس�توري 

وهدرا للمال العام.
وقال�ت الفت�الوي ف�ي مؤتمر 
صحافي عقدته في مبنى البرلمان، 
إن »وزي�ر النف�ط االتح�ادي عادل 
عب�د المه�دي أج�اب على س�ؤالي 
حول تصدير نفط اقليم كردس�تان 
بدون علم الحكومة االتحادية وهل 
يص�در فعالً إلس�رائيل«، مبينة أنه 
»اك�د أن حكومة إقليم كردس�تان 
تق�وم بتصدي�ر النفط الخ�ام عبر 
األنب�وب ال�ذي ت�م إنش�اؤه داخل 
االراضي العراقي�ة ومنه الى ميناء 
جيه�ان التركي منذ فت�رة وقامت 
بتصدير أول شحنة دون موافقة أو 
تنسيق مع الحكومة االتحادية في 

22 آيار 2014 وما زال مستمرا«. 

اخلالف النفطي يتجدد: حكومة اإلقليم تلوح بــ  »فسخ« االتفاق
يريد أمواال خارج إجراءات »التقشف«

تعزيزات تصل االنبار.. والدفاع تنفذ مهمة يف الرمادي متهيدًا القتحامها
       المستقبل العراقي / نهاد فالح

والح�ش  األمني�ة  الق�وات  أكمل�ت 
الش�عبي, أمس األربعاء, محاصرة مدينة 
الرمادي,وفيما كشفت وزارة الدفاع عن 
تنفي�ذ أول مهمة قتالية له�ا في المدينة, 
أس�فرت عن مقتل عدد من«اإلرهابيين«, 
حذرت الحكومة المحلية من ما أس�متها 
عناص�ر  إغ�الق  بع�د  المي�اه«  »ح�رب 

تنظيم«داعش« بوابات السدود المائية. 
وقال�ت وزارة الدف�اع  في بيان، تلقت 
»المس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه، إن 
»لواء المش�اة ٧٥ فق ١٦ تمكن من قتل ٤ 
إرهابيين في اشتباك مسلح بمنطقة جبة 
ف�ي أول مهم�ة قتالية له�م ضمن قاطع 

عمليات الجزيرة والبادية«.
وف�ي الس�ياق ذات�ه, قال مص�در في 
قيادة ش�رطة االنبار، بان القوات األمنية 
مسنودة بأبناء العشائر والحشد الشعبي, 
أكمل�ت عملي�ة محاصرة تنظي�م داعش 
االرهاب�ي داخ�ل مرك�ز مدين�ة الرمادي 
بع�د أح�كام الس�يطرة عل�ى مح�اوره 
المختلف�ة«، مبين�ا ان »عناص�ر التنظيم 
أصبحوا محاصرين بع�د قطع اإلمدادات 
الواصل أليهم من مناطق ش�رق وجنوب 
المدين�ة«. واض�اف ان »اس�لحة خفيفة 
ومتوس�طة نش�رت عن مدخل ومخارج 
مدين�ة الرمادي ومن محاورها المختلفة 
االمر الذي ولد حالة م�ن االرباك واليأس 
لدى ارهابي داعش«، موضحا ان »القوات 

األمني�ة أكمل�ت كافة اس�تعداداتها للبدء 
أمني�ة  حمل�ة  للش�ن  الش�روع  بنقط�ة 
واس�عة النطاق القتح�ام مدينة الرمادي 

وتطهيرها من إرهابي داعش«.
وف�رض داعش س�يطرته عل�ى اغلب 
مناط�ق الرمادي بع�د انس�حاب القوات 
األمنية منها، فيما تمكنت القوات األمنية 
بمس�اندة متطوع�ي الحش�د الش�عبي و 
أبن�اء العش�ائر من اس�تعادة بعض هذه 

المناطق.
بدوره, قال قائد صحوة مناطق غرب 
االنب�ار عاش�ور الحم�ادي، إن »طالئ�ع 
التعزيزات العس�كرية م�ن صنف الدورع 
وصلت الى قاعدة عين االس�د الجوية في 
البغ�دادي تمهي�دا لدعم واس�ناد قطعات 

الجيش والشرطة والعشائر في البغدادي 
وحديثة«.

وأضاف أن »العائق لألش�هر الماضية 
والش�رطة  الجي�ش  ق�وات  تق�دم  م�ن 
والعش�ائر بأتجاه مواق�ع تنظيم داعش 
ق�رب ناحية البغ�دادي كان بس�بب عدم 
المتمثل�ة  ال�دورع  م�ن  المزي�د  وج�ود 

بالدبابات والمدرعات«.
وس�بق للحش�د الحش�د الش�عبي ان 
كش�ف بان طيران الجي�ش العراقي دمر 
ارت�اال لتنظيم »داع�ش« اإلرهابي قادمة 
من س�وريا بقضاء القائ�م غربي االنبار، 
فيما اكد تق�دم القوات االمنية والحش�د 

في قاطع الثرثار.
وقب�ل أي�ام, تمك�ن الجي�ش العراقي 

ومقاتلي�ن  الش�عبي  بالحش�د  مدعوم�ا 
عش�ائريين م�ن الس�يطرة عل�ى مديرية 
م�رور االنبار في منطق�ة ال5 كيلو غرب 
الرم�ادي، ضمن خطة وضع�ت القتحام 
مدين�ة الرمادي التي تخضع منذ الش�هر 

الماضي تحت سيطرة مسلحي التنظيم.
وأعلن�ت حركة النجباء عن مقتل 300 
مس�لح ف�ي »داع�ش« وتدمي�ر 40 عربة 
ومدرعة بقص�ف للطيران العراقي غربي 
االنبار، فيما اشارت الى تدمير معسكرات 

تدريب للتنظيم.
تلق�ت  بي�ان  ف�ي  الحرك�ة  وقال�ت 
»المستقبل العراقي« نسخة منه، إنه »تم 
قتل مئ�ات الدواع�ش في أوس�ع هجوم 
جوي يش�نه الطيران العراق�ي على أكبر 

أرتال داعش بي�ن مناطق الرمانة وباقوز 
بقض�اء القائ�م ، حي�ث كان قادم�اً م�ن 
سوريا لدعم معارك اإلرهابيين باالنبار«.

وأض�اف البي�ان أن »معلوم�ات أولية 
قدرت أعداد القتلى بأكثر من 300 إرهابي، 
وتدمير ما يزيد عن 40 عربة ومدرعة كما 
تم تدمير معس�كرات تدري�ب لداعش في 
مناطق عان�ة وراوة غرب�ي المحافظة«، 
معتب�راً هذه العمليات بأنه�ا »األكبر من 
نوعها في تاريخ الطيران الحربي العراقي 
وش�كلت مفاجأة صدمت الدواعش حيث 
أن الق�وات العراقية أصبح�ت تعتمد على 
معلوماتها االس�تخبارية الخاصة بمعزل 
عن معلومات مستشاري التحالف الدولي 

المضللة«.

»الدواعش« محاصرون.. والحشد يبسط سيطرته على الثرثار
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وقائ�د فصيل ف�ي السري�ة الرابعة في 
كتيب�ة الشرطة العسكري�ة الخاصة لألمن 

والحماية.
وج�اء تعيين السفي�ر بع�د مفاوضات 
اس�تمرت ألشهر بي�ن البلدين من�ذ تشكيل 
حكوم�ة رئيس الوزراء حي�در العبادي في 
شه�ر أيلول العام الماض�ي، بعدما اعتمدت 
األخيرة ما أسماها »سياسة االنفتاح« على 

الجول اإلقليمية.
وتزامناً مع مؤتمر باريس، الذي يتناول 
ح�ث ال�دول الغربي�ة للحكوم�ة العراقي�ة 
إلى اعتم�اد ما تسميه »سياس�ة االنفتاح« 
على جميع المكونات السياس�ية العراقية، 
وهو م�ا تذرع�ت الري�اض بع�دم تطبيقه 
ف�ي الحكومة السابقة التي ترأس�ها نوري 
المالك�ي، ذك�رت مص�ادر ووس�ائل إعالم 
س�عودية أن »السلط�ات السعودي�ة عّينت 
ثامر بن س�بهان السبهان أول سفير مقيم 
لها في العراق منذ العام 1991«، بعد دخول 

الجيش العراقي إلى الكويت، آذناك.
وتؤشر هذه الخطوة إلى تغير في رؤية 
السعودي�ة للحكومة العراقي�ة التي لطالما 
اتهمته�ا بالتحال�ف م�ع إي�ران، خصوصاً 
أنه س�بق للرياض أن عّين�ت في شباط من 
الع�ام 2012، س�فيراً له�ا غي�ر مقي�م في 
العراق قبيل انعقاد القمة العربية في بغداد 
ف�ي العام ذاته، إال أنه�ا تراجعت بعد أشهر 
عن قرارها بسب�ب الخالفات مع الحكومة 

العراقية آنذاك برئاسة نوري المالكي.
يحم�ل  ال�ذي  س�نة(،   48( والسبه�ان 
الجنسي�ة السعودية، حاص�ل على شهالدة 
البكالوري�وس ف�ي العل�وم العسكرية من 

كلي�ة المل�ك ب�ن عب�د العزي�ز الحربية في 
عام 1988. وفي ع�ام 1994 رقي إلى رتبة 

نقيب.
وتولى السبهان مناصب عسكرية عدة، 
أبرزه�ا قائ�د الفصيل ف�ي س�رية التدخل 
السري�ع ف�ي كتيب�ة الشرط�ة العسكري�ة 
فصي�ل  وقائ�د  الري�اض.  ف�ي  الخاص�ة 
ف�ي السري�ة الرابع�ة ف�ي كتيب�ة الشرطة 

العسكرية الخاصة لألمن والحماية.
كما عمل مساع�داً لقائد السرية الرابعة 
في كلي�ة الشرطة العسكري�ة الخاصة في 
الرياض، وضاب�ط حماية لع�دد من وزراء 
الدف�اع، ون�ال، السبهان ال�ذي يملك خبرة 
واس�عة في المجال العسكري، عدة أوسمة 

خالل مسيرته.
السع�ودي  السياس�ي  المحل�ل  وق�ال 
جم�ال خاشقج�ي، إن اختي�ار السعودي�ة 
لدبلوماس�ي له خلفية عسكرية في العراق 
“لي�س أمرا جدي�دا وال غرابة ف�ي ذلك ألن 

المسألة األمنية مهمة”.
وأضاف خاشقجي أن تعيين هذا السفير 
السع�ودي في بغ�داد ال يعن�ي أن العالقات 
بين البلدين بخير، بل هي”ما تزال في طور 

االختبار”.
ونقل�ت شبكة “روداو” ع�ن الخبير في 
األمن الدولي أس�و محمد قوله إن “اختيار 
شخصية عسكرية لهذا المنصب لم يأت من 
العدم، وه�ذا شيء واقعي نظ�را لألوضاع 
األمني�ة والسياس�ية التي يشهده�ا العراق 

والشرق األوسط”.
وق�ال خاشقجي إن سياس�ة السعودية 
ليست هي سياس�ة إيران في العراق، و “ال 

وجه للمقارنة”. وأضاف إلى أن “السياسة 
السعودية ال تكرر نفس األخطاء”.

وكان العب�ادي قد دعا خالل لقائه وزير 
الخارجية السعودي األسبق سعود الفيصل 
عل�ى هامش مؤتمر مكافحة االرهاب الذي 
عقد في بروكسل، نهاية العام الماضي، إلى 
االس�راع بتطوير العالقات بين البلديين بما 
يساعد على التعجيل بهزيمة »داعش«، كما 
اعتبر الوزير السعودي آنذاك أن »اس�تقرار 
الع�راق ونجاحه س�يغير وج�ه المنطقة«، 
الوطن�ي«  »التوج�ه  أس�ماه  بم�ا  مشي�داً 

للحكومة العراقية.
الحكوم�ة  الري�اض  اتهم�ت  ولطالم�ا 
العراقية السابق�ة ورئيسها نوري المالكي 
»بممارسة نهج طائفي في السلطة«، فيما 
أكد األخير وقيادات »التحالف الوطني« في 
أكث�ر من مناس�بة أن السعودية تقف خلف 
االره�اب في الع�راق، وأن وجود مسلحين 
س�عوديين ف�ي البالد ه�و أبرز دلي�ل على 

ذلك.
وحول تعيين السبه�ان قال عضو لجنة 
العالق�ات الخارجية في البرلم�ان العراقي 

عب�اس البيات�ي إن تعيين س�فير س�عودي 
يع�د »خط�وة إيجابي�ة« في مرحل�ة إعادة 
العالقات بين البلدي�ن، وشدد على ضرورة 
»التعاون في مجال مكافحة اإلرهاب« بين 

البلدين.
ولف�ت البياتي إلى أن “هن�اك مؤشرات 
إيجابي�ة م�ن دول الخلي�ج تج�اه الع�راق، 
والتق�ارب بينه�م س�يصب ف�ي مصلح�ة 
الشعوب”، وأشار إلى أن “العديد من الدول 
ب�دأت تشع�ر ب�اإلرادة القوي�ة للحكوم�ة 
العراقية في مساعيها نحو تشكيل حكومة 

وطنية، وزي�ارة وزير الخارجي�ة القطري 
خالد ب�ن محمد العطية إلى بغ�داد كان لها 
أثر كبير على السياسات االنفتاحية الجديدة 

لدول الخليج تجاه العراق”.
ودع�ا البيات�ي إل�ى تشكي�ل ما أس�ماه 
»مظلة ف�ي المنطقة« تش�ارك فيها تركيا، 
وإي�ران، والع�راق، والسعودي�ة، ومص�ر، 
مشي�راً الى أن “المظلة س�تساهم في قيام 
الدول بخط�وات جادة في مج�ال مكافحة 
فّعال�ة  حل�ول  إل�ى  والتوص�ل  اإلره�اب، 

للمشاكل المزمنة في المنطقة”.

   بغداد / المستقبل العراقي

السفري السعودي يف بغداد.. عسكري!
عينت السعودية أول سفير لها في العراق بعد فياب دام 

لنحو 24 عاما، إال أن هذ األمر يبدو أنه أيضا ليس جيدا، إذ أن 
السفير ينحدر من خلفية عسكرية، وسبق له أن تولى مناصب 
في هذا المجال أبرزها قائد الفصيل في سرية التدخل السريع 

في كتيبة الشرطة العسكرية الخاصة في الرياض

ربما انف�ردت الموانئ الخليجية بدق أس�افين هذا الرفض 
المخال�ف ألبسط مب�ادئ الجامع�ة العربي�ة، والمتقاطع مع 
قواني�ن منظم�ة العم�ل الدولي�ة، وربما اتفق�ت معها معظم 
الموانئ العربية المتوس�طية، الت�ي برعت في التعامل السلبي 
الموجه ضد العراقيين والسوريين واليمنيين، فعواصم مجلس 
التع�اون الت�ي ما فتئ�ت تتظاه�ر بدفاعها الك�اذب عن حرية 
الشعب السوري، وس�عيها الدءوب إلس�قاط نظام األسد، هي 
الت�ي تنشر اآلن الفت�ات المقاطعة العربي�ة، وترفض السماح 
ألي س�وري يعمل على السفن بزي�ارة موانئها، وترفض أيضاً 
اس�تقبال أي عراقي يعم�ل على السفن، وتتعمد اإلس�اءة لهم 
م�ن دون وجهة حق، فف�ي الوقت الذي تواص�ل فيه حمالتها 
اإلعالمي�ة المعادي�ة للنظ�ام الس�وري بذريع�ة الدف�اع ع�ن 
السوريين. ترفض اس�تقبالهم في موانئه�ا. ويسري التعامل 
السلبي نفسه على العراقيي�ن واليمانيين. لكنه ال يسري على 
البريطانيين واألوربيين واألمريكان، وال يسري على الفلبينيين 
والصينيي�ن والكوريين. أما إذا كان طاقم السفينة من الهنود، 
فأنهم يسألونهم عن دياناتهم، فإذا كانوا من السيخ والبوذيين 
والهن�دوس فأنهم م�ن المحظوظي�ن، ألن إج�راءات المنع ال 
تشملهم، وتشم�ل المسلمين وحدهم بذريعة التحقق من عدم 

انتمائهم للخاليا اإلرهابية.
م�ن فيك�م يتص�ور أن األقط�ار العربية الراعي�ة لإلرهاب 
والممول�ة له، هي التي تشكك بهوية القادمين إليها عن طريق 
مرافئه�ا المينائية ؟. وهي التي تمنع المساكين الذين يعملون 
في البح�ر من التج�وال والتسوق في مدنه�ا، المفتوحة على 

مصاريعها لقوات المارينز ؟.
أن مث�ل ه�ذه التصرف�ات التعسفي�ة المستهجن�ة، وهذه 
اإلج�راءات غي�ر اإلنسانية، ليس�ت غريبة عل�ى األنظمة التي 
برع�ت في محاص�رة شعوبها )الب�دون(، ليس�ت غريبة على 
إدارات الموانئ العربية وال الخليجية، التي مارست المنغصات 
نفسه�ا ضد العرب، وكانت تغير مواقفها من وقت آلخر بتغير 
مؤشرات البوصلة السياسية المتقلبة منذ زمن بعيد في بندول 

العالقات العربية الهشة.
ترى ما الذي ستقوله األمانة العامة التحاد الموانئ العربية 
ف�ي تبرير هذا السلوك المينائي المشي�ن ضد الطواقم العربية 
السوري�ة ؟، وه�ل س�تتشدق بع�د اآلن بخطاباته�ا المنمق�ة 
الداعية لتوثيق الروابط األخوية بين الموانئ العربية ؟، وكيف 
س�تقدم الدعم والعون لطواقم أعضائها م�ن األقطار العربية 

ومن ضمنهم الطواقم السورية طبعاً ؟. 
وم�ا ال�ذي س�تتخذه المنظم�ات اإلنساني�ة من ق�رارات 
ترقيعية للحد من هذا االضطهاد العربي السافر، الذي حرمهم 
من فرص العم�ل، وحرمهم من مصادر ال�رزق الحالل، بعدما 
ضيَّق�ت عليهم الموان�ئ العربية الخن�اق، وكبلتهم بأصفادها 

التعسفية الثقيلة ؟.
أن من يقرأ أهداف اتحاد الموانئ البحرية العربية، ويتعمق 
بها ُيص�اب بصدمة عنيفة وهو يرى السوريين يرزحون تحت 
وط�أة هذا الحصار المينائي الظالم، الذي فرضته عليهم الدول 

العربية الشقيقة من دون أي مبرر مقنع.
ربنا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين

موانئ عربية ترفض العرب
كاظم فنجان احلاممي

سلطات البحرين حتكم عىل زينب اخلواجة باحلبس 9 أشهر

سوريا تصدر عفوًا رئاسيًا عن 240 موقوفًا للتوصل إىل حل سيايس

   بغداد / المستقبل العراقي

حكمت المحكمة الخليفية بحبس 
الناشط�ة الحقوقية زينب الخواجة 9 

أشهر.
وذك�ر المحامي محمد الوس�طي 
في حساب�ه عل�ى تويتر ب�أن الحكم 
ت�م بناءاً عل�ى تهمتي�ن، وهما دخول 
منطقة محظورة بسجن جو، وإهانة 

موظف عام.

وأش�ار إل�ى أن المحكم�ة قضت 
تنفي�ذ  لوق�ف  دين�ار   300 بكفال�ة 

الحكم.
وتواج�ه الخواج�ه أكث�ر م�ن 13 
تهم�ة أبرزها “إهان�ة الملك”. وتنظر 
محكمة خليفية غدا في تهمة الدخول 
في منطقة محضورة، والمقصود بها 

ذهاب الخواجه إلى سجن جو.
المحاك�م  أص�درت  أن  وس�بق 
الخليفي�ة حكم�ا بالسج�ن ألكثر من 

3 س�نوات ضد الخواج�ه، كما قضت 
 300 محكمتين منفصلتي�ن تغريمها 
دين�ار بتهم�ة التجمه�ر ف�ي منطقة 
عالي، و200 دين�ار بتهمة إهانة علم 
البحرين.وق�د اعتقلت زينب الخواجه 
ف�ي أكتوب�ر من الع�ام الماض�ي بعد 
أن مّزق�ت ص�ورة الحاك�م الخليف�ي 
أمام القاضي أثن�اء محاكمتها بتهمة 
“إهانة الملك”، وقال�ت له “إنها حرة 

وابنة حر وستلد حرا”

وكانت منظمة العف�و الدولية قد 
دشنت حمل�ة للدف�اع والتضامن مع 
الخواج�ة، ورئي�س مرك�ز البحري�ن 
لحقوق اإلنسان نبيل رجب، والناشط 
أحم�د مشيم�ع نج�ل األمي�ن الع�ام 
لحركة حق. وم�ا زالت الحملة قائمة 
عبر التوقيع عل�ى عريضة إلكترونية 
تطالب السلط�ات الخليفية الكف عن 
مالحق�ة النشط�اء وإط�الق س�راح 

المعتقلين منهم.

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت دمشق عف�وا رئاس�يا يأتي 
ضم�ن برنامج يهدف إل�ى تعزيز فرص 
التوص�ل إلى ح�ل سياس�ي ودفع ملف 
الح�وار السوري - السوري قدما، وذلك 
في وقت تتواصل في�ه االشتباكات في 
محاور عدة بالبالد.كما تستمر المعارك 
وتتس�ع رق�ع االشتباك�ات، تتواص�ل 
الجه�ود الهادفة إلى الدف�ع باتجاه حل 

سياس�ي لألزمة السورية ودعم جهود 
اس�تقامته. ويع�د مل�ف المصالح�ات 
مناط�ق  وتحيي�د  الداخلي�ة  الوطني�ة 
ومجموعات بشرية من خطوط القتال، 
أح�د أب�رز الملفات الت�ي تعم�ل عليها 
الحكوم�ة السوري�ة، وف�ق مسؤولين 
حكوميين في دمش�ق، آخر مستجدات 
ه�ذا المل�ف عف�و رئاس�ي ع�ن مئتين 
وأربعي�ن موقوفا بته�م اإلرهاب.القت 
مراس�يم العفو السورية وفق ناشطين 

ف�ي مل�ف المصالحات، رض�ى واضحا 
الساخن�ة،  المناط�ق  جمه�ور  ضم�ن 
كم�ا حقق�ت توازنا ف�ي طبيع�ة إدارة 
ملف األزمة، وقدم�ت في الوقت نفسه 
مساح�ة مضاف�ة لدفع عجل�ة الحوار، 
وه�و م�ا أكدت�ه مص�ادر دبلوماس�ية 
ف�ي دمشق.كم�ا أشاد عدد م�ن أحزاب 
السياس�ية  والهيئ�ات  المعارض�ة 
السوري�ة، بمجم�ل الخط�وات الرامية 
لتخفي�ف أحم�ال الح�رب ف�ي الب�الد، 

م�ع تأكيد ض�رورة البحث ف�ي ملفات 
الموقوفين من السوريين، للوصول إلى 
نتيجة قانونية تحقق مقاضاة حقيقية 
للمذنبين وبراءة وعودة طبيعية للحياة 
لمن ال تثبت إدانته.لم تتوقف في دمشق 
الخطوات الرامية إلى المصالحة، بالرغم 
م�ن التصعي�د العسك�ري واألمني في 
ريفها وباقي مح�اور القتال في البالد، 
هذا فيما تترقب أس�ر كثي�رة النظر في 

قضايا أبنائها بعين الرحمة والعدالة.

»داعش« ُيرّشع »جهاد النكاح« للرجال!
   بغداد / المستقبل العراقي

 بحس�ب التقرير يروي المسعود 
عب�د العظي�م الشافعي )19 س�نة( 
المته�م بالمساهمة ف�ي 90 عملية 
بعملي�ات  قيام�ه  كيفي�ة  تصفي�ة، 
التفخي�خ والقت�ل ويضي�ف انه كان 
وباق�ي المجندين الصغ�ار يقومون 
بتل�ك العمليات تح�ت تهديد السالح 
أو ما يسمى ل�دى امراء “داعش” ب� 

“جهاد نكاح الرجال؟!”.
ام�راء  ان  الشافع�ي  ويوض�ح 
“داعش” لديهم “عقيدة” باباحة هذا 
االمر لهم ولذلك يمارس�ون الشذوذ 
ضد المجندي�ن الشباب، ويتابع: لقد 
تم اس�تدراجي إلى أحد المساجد في 
المنطقة الشرقية عصراً، وُطلب مني 
أن أقصد ذلك المسجد أنا والعديد من 
الشباب في مثل سني لقراءة القرآن، 
لكنن�ي فوجئ�ت عندم�ا دخل�ت أن 

لإلمام داخل المسجد “خلوة” خاصة 
به يم�ارس فيها الش�ذوذ الجنسي، 

ه�و والعديد م�ن األم�راء ضد شاب 
صغي�ر ف�ي السن، لق�د ق�ام اإلمام 

باالعت�داء عل�ّي جنسي�ا داخ�ل تلك 
الخلوة ول�م أكن الوحي�د الموجود، 
فيما كان بعض األشخاص يقومون 
بتصويرن�ا، وبع�د أن تم�ت العملية 
أخبرون�ا أنن�ا بتن�ا تابعي�ن لهم في 
“جهاد النكاح؟” وأن نقوم بما ُنؤمر 
به، وإال فإنهم سينشرون ما قمنا به 
على االنترن�ت، طبعا نحن خوفاً من 
الفضيح�ة بقينا معه�م وكنت أقوم 
بعمليات التصفي�ة عن طريق وضع 
اللواص�ق أو الرماية بالرصاص، إلى 

حين اإلمساك بي”.
وعن كيفي�ة حمايته من قبل تلك 
الجماع�ات،  ك�ان رده كاشف�ا ع�ن 
تآمر العدي�د من الدول وتورطها في 
مستنق�ع الح�رب الليبي�ة حيث قال 
“لق�د كانوا يأخ�ذون منا ج�وازات 
سفرنا ومن ليس له جواز، يصدرون 
له جواز س�فر ويتركونه معهم، أما 
الهدف فهو ختم جوازات سفرنا عند 

كل عملية نقوم بها فمثال عند قيامي 
بعملية قتل اإلمام عبد السالم  ضيف 
الل�ه الحاس�ي )ام�ام مسج�د( أخذ 
األمير محم�د الدالي جوازي وختمه 
لي في نفس الي�وم ختم خروج، أما 
الدولة فكانت تركيا.. يعني يأخذون 
الجوازات إلى تركي�ا ويختمونها ثم 
يعيدون لنا الجوازات حتى ال نخاف، 
بالنسب�ة لي ختموا ل�ي الجواز على 
أساس أنني بقيت 20 يوماً في تركيا، 
وهي نف�س الم�دة التي كن�ت فيها 
هنا أق�وم بعمليات التصفية، ولست 
الوحيد، كل الشبان المجندين للقيام 
بعملي�ات االغتي�ال يقوم�ون معهم 

بنفس األمر من باب الحماية”.
الدول�ة  إذا كان�ت تركي�ا  وعم�ا 
الوحي�دة المتورطة ف�ي الموضوع 
يرد المتهم “بالنسب�ة للشبان الذين 
أعرفهم كان�ت جوازاتهم كلها بختم 

تركي، أما البقية ال أدري”.

السعـوديـة ترفـع
تكـاليـف احلـج 

علـى فقـراء املسلميـن
   بغداد / المستقبل العراقي

تس�ود حال�ة م�ن الغض�ب اوس�اط الجالي�ة 
االس�المية ف�ي بريطاني�ا بسب�ب ق�رار اتخذت�ه 
رس�وم  برف�ع  لن�دن  ف�ي  السعودي�ة  السف�ارة 
تأشيرات الحج من 50 الى 300 جنية اس�ترليني.

وقالت مصادر في الجالية ان الفقراء من اليمنيين 
حلي�ا  يدرس�ون  والباكستانيي�ن  والصوماليي�ن 
التظاه�ر احتجاجا عل�ى رفع هذه الرس�وم امام 

السفارة السعودية في لندن.
وردت السفارة عل�ى المستفسرين حول هذه 
الزي�ادة بالق�ول ان الشركات التي تق�وم بتنظيم 
س�فر الحجاج واقامتهم هي التي رفعت الرس�وم 
وليس السفارة، ولك�ن العديد من ابناء الجالية لم 
يقبل�وا بهذا “التبري�ر” مثلما قالوا ف�ي اتصاالت 
مع صحيفة “راي الي�وم” اللندنية.وحسب بعض 
المراقبي�ن ف�أن السعودي�ة تري�د تعوي�ض جزءا 
م�ن خسائرها في العدوان عل�ى اليمن من جيوب 
فقراء المسلمين، مما ينذر بارتفاع تكاليف الحج 

بشكل غير مسبوق هذا الموسم.

ًًً
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ليبيا.. حمادثات الوقت الضائع
البحث عن ت�سكيل حكومة موحدة واإنهاء ال�سراع على ال�سلطة

          امل�ستقبل العراقي / وكاالت

ليبيون،  اس�تأنف ساس�ة وناشط�ون 
أم�س األربع�اء، محادث�ات ته�دف إىل 
تشكيل حكومة وحدة إلنهاء رصاع عىل 
السلطة ب�ني إدارتني متناحرتني يخىش 
وسطاء أن يحول ليبيا إىل دولة فاشلة.

ويق�ول جريان ليبي�ا وحكومات غربية 
إن املحادث�ات هي السبي�ل الوحيد لحل 
وقواتهم�ا  الحكومت�ني  ب�ني  ال�راع 
املسلحة التي تتقاتل من أجل السيطرة 
عىل البالد التي يستغ�ل فيها مسلحون 

إسالميون الفوىض لصالحهم.
وق�ال مبع�وث األم�م املتح�دة الخاص 
لليبيا برناردينو ليون يف املحادثات التي 
تج�ري يف الجزائر »عدم التوصل التفاق 
ومواصلة املواجهة لي�س خيارا... البلد 

عىل الحافة بالفعل.«
وتسيط�ر ع�ىل طرابل�س ق�وات فج�ر 
ليبي�ا التي شكلت حكوم�ة موازية بعد 
السيطرة ع�ىل العاصمة الع�ام املايض 
تاركة الحكومة املعرتف بها دوليا تعمل 

من رشق البالد.
يحرضه�ا  الت�ي  املحادث�ات  وته�دف 
ممثلون عن أحزاب سياسية وناشطون 

وممثل�ون للمناطق الليبي�ة إىل تسوية 
الخالفات بشأن اقرتاح لتشكيل حكومة 
وح�دة قبل اجتماع أوس�ع م�ن املتوقع 

عقده يف املغرب األسبوع املقبل.
وق�ال مسؤول�ون باألم�م املتح�دة إن 
خ�الل  اتفق�ت  املتناح�رة  الجماع�ات 
املحادثات السابقة يف املغرب عىل 80 يف 
املئ�ة من اتفاق وإن املفاوضني يعملون 

عىل الجزء املتبقي.
وقال ليون »هذه البد وأن تكون املسودة 
النهائي�ة ألنه�ا ربم�ا تك�ون الفرص�ة 

األخرية لليبيا. »إنه وقت حاسم.«
ورصح يف وق�ت س�ابق ان�ه يعتق�د ان 
»75 باملئة« من املسؤولني السياس�يني 
الليبي�ني يريدون السالم، كما ان غالبية 
املجموع�ات »بات�ت تدع�م االن الح�ل 

السيايس«.
وتاب�ع لي�ون ان هن�اك فصائ�ل كثرية 
»قوي�ة بم�ا يكف�ي للدخ�ول يف حرب، 
م�ن  تتمك�ن  ان  م�ن  اضع�ف  لكنه�ا 

االنتصار فيها«.
وأبل�غ عبدالق�ادر الجوي�ي وهو ممثل 
للربمل�ان املوازي يف طرابل�س رويرتز أن 
وفده سيحرض محادثات املغرب املقرر 
عقدها يومي السابع والثامن من يونيو 

حزيران.
وق�د يثب�ت صعوب�ة تنفي�ذ أي اتف�اق 
ع�ىل األرض يف ليبيا حي�ث تتقاتل ألوية 
متناح�رة مختلف�ة لثوار س�ابقني عىل 
مح�اوالت  وأخفق�ت  جبه�ات.  ع�دة 
للتوص�ل لوق�ف إلط�الق الن�ار بشكل 
ع�ام يف املايض.وق�ال لي�ون ان »ال حل 
عسكري�ا« يف هذا البلد حي�ث الفصائل 
الكثرية املنترشة في�ه »قوية بما يكفي 
للدخول يف الحرب، لكنها اضعف من ان 

تتمكن من االنتصار فيها ».
وبعد أربع س�نوات من انتفاضة دعمها 
حلف شمال األطل�ي وأطاحت بمعمر 
القذايف عصف ال�راع بصناعة النفط 
الليبي�ة وس�مح أيض�ا ملقات�ي تنظيم 
الدولة اإلسالمية بأن يصبح لهم تواجد 

يف مدن مثل درنة ورست.
ألن  لضغ�وط  الجانب�ان  ويتع�رض 
انخف�اض انت�اج النف�ط يستنزف عىل 
نحو رسيع عائدات الحكومة التي تمول 

املرتبات ودعم الغذاء.
ويث�ري التواج�د املتزايد لتنظي�م الدولة 
اإلسالمية مخاوف الدول األوروبية التي 
تشعر بقلق من إقامة املتشددين قاعدة 
قوي�ة عىل الجان�ب اآلخر مب�ارشة من 

البحر املتوسط.
وتمث�ل ليبيا مصدر قل�ق أيضا لالتحاد 
األوروب�ي ألن املهاجري�ن الفاري�ن من 
ال�راع يف ال�رشق األوس�ط وافريقي�ا 
يستخدمون ساحل ليبيا كنقطة انطالق 

لسفن عرب البحر إىل أوروبا.

وزارة الصحة
الرشكة العامة لتسويق األدوية

إعــالنواملستلزمات الطبية

املدير العام

مجلس القضاء االعىل
  رئاسة محكمة استئناف البرة االتحادية  

محكمة بداءة البرة
العدد: 108 / ب / 2015 
التاريخ: 2  / 6 / 2015 

اعالن
املدعي/ 1� ليىل عويد سهيم

2� مريم وساجدة ونجاة وزينب / بنات جبار حسون
 تبي�ع محكمة ب�داءة البرة العقار تسلس�ل 811 / 1263 القبلة  مساحته 
250م2م  يق�ع يف منطقة القبلة  حي الجامعة وعىل شارع فرعي وغري مبلط  
مشيد عىل دار سكن مؤلفة من طابق واحد يحتوي عىل حديقة امامه وكراج 
وغرفة اس�تقبال وهول وغرفتني نوم ومطبخ وحم�ام ومرفق صحي وغرفة 
فوقاني�ة مبنية م�ن البلوك والفرمست�ون مسقفة بالجينكو بن�اء الدار  من 
البلوك ومسقف بالكونكريت املسلح مبلط بالكايش درجة عمرانه قديمة رفع 

بواسطة الشيلمان مشغول من قبل املدعي 
  فم�ن ل�ه  رغبة  بالرشاء مراجع�ة هذه املحكمة ودف�ع التامينات القانونية 
بنسب�ة 10% م�ن القيمة املق�درة والبالغة مائة وخمس�ة  وخمسون  مليون  
دينار  وبصك مصدق من مرف حكومي  وس�تجري املزايدة الساعة الثانية 
عرش من ظهر   يوم  الخامس عرش التايل للنرش واجور املناداة عىل املشرتي.  
القايض
ليث جرب حمزة

محكمة االحوال الشخصية
يف الشطرة

العدد: 687 / ش /2015 
التاريخ : 24 / 5 / 2015 

اعالن 
اقام�ت املدعي�ة ) فوزية هالل 
ع�ي ( الدعوى املرقم�ة اعاله 
والتي تطلب فيها دعوة املدعى 
علي�ه مدير رعاي�ة القارصين 
للمرافع�ة  لوظيفت�ه  اضاف�ة 
والحكم بوفاة زوجها ) ابراهيم 
امطري ع�ي ( حكما عليه فمن 
معارض�ة  او  اع�رتاض  لدي�ه 
تقديم�ه اىل محكمتن�ا لغرض 

نرشه وفقا للقانون .
القايض 
بسيم شنان خلف

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعىل 

رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف ص�الح 
الدين االتحادية 

محكمة االحوال الشخصيه
يف الضلوعية 

))اع���الن ((
قدم�ت املدعوه )رسى س�امي عبد 
الله (طلبا اىل هذه املحكمة  لنصبها 
قيمة ع�ىل زوجها )عي محمد ذياب 
(  لفقدان�ه بع�د خروجه م�ن الدار 
بتاري�خ 2014/7/12 واس�تنادا اىل 
احكام املادة )87(  من قانون رعاية 
القارصي�ن  قررت املحكمة النرش يف 
التثبت  صحيفتني محليتني لغ�رض 
من حي�اة املفق�ود وم�ن عدمه ويف 
حال�ة عدم حجض�وره او من ينوب 
عن�ه س�وف تنص�ب الزوج�ة قيمة 

عليه حسب االصول 
القايض 
عبد الله حسن خلف الحبيب

دائرة التسجيل العقاري /الحمزة
طلب تسجيل عقار مجدد                        

بناءا عىل الطلب املق�دم اىل هذه الدائرة 
تم�ام  تسجي�ل   2014/8/4 بتاري�خ 
العق�ار تسلس�ل 2032 محل�ة الحمزة 
الصوب الكبري بأس�م كامل جابر محمد  
مجددا باعتباره حائ�زا له بصفة املالك 
للمدة القانونية ولغ�رض تثبيت امللكية 
املذكوره تمهي�دا للتسجيل وفق احكام 
قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 
1971 قررن�ا اع�الن ه�ذا الطل�ب فعىل 
كل م�ن يدعي بوجود عالق�ة او حقوق 
معين�ة عىل ه�ذا العقار تقدي�م مالديه 
م�ن بيانات اىل هذه الدائ�ره خالل مدة 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لنرش 
ه�ذا االع�الن وكذلك الحض�ور يف موقع 
العق�ار يف الساعة الع�ارشة صباحا من 
اليوم التايل النتهاء مدة هذا االعالن وذلك 
الثبات حقوق�ه موقعيا يف الكشف الذي 
سيجرى يف اليوم املذكور لهذا الغرض . 

مالحظ التسجيل العقاري يف الحمزة 
عامر محمد عطية

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من السيد  )محمد 
ع�ي ج�ودة (  ال�ذي يطلب في�ه تبديل 
اللق�ب    من  )االجزري (  اىل )مهناوي( 
فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها عرشة ايام وبعكسه 
سوف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق 
احك�ام امل�ادة 21 من القان�ون االحوال 

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

اعالن
بن�اء ع�ىل الطل�ب املق�دم م�ن السيدة  
)انتص�ار عب�ود فلي�ح (  ال�ذي تطل�ب 
في�ه تبدي�ل اللق�ب    م�ن  )لوك�ة (  اىل 
اع�رتاض  لدي�ه  فم�ن  )العيص�الوي( 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها 
ع�رشة ايام وبعكسه س�وف تنظر هذه 
املديرية يف الطل�ب وفق احكام املادة 21 
م�ن القان�ون االح�وال املدني�ة رقم 65 

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

اعالن
قدم املدعي قير جميل منصور  طلبا 
يروم فيه تبديل لقبه  من الدليمي   إىل 
الركيب�اوي  فم�ن لديه اع�رتاض عىل 
الدعوى مراجعة ه�ذه املديرية خالل 
م�دة اقصاه�ا ع�رشة اي�ام وبعكسه 
س�وف ينظر بالدع�وى وف�ق احكام 
امل�ادة 21 م�ن قانون االح�وال املدنية 

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

اعالن
ق�دم املدعي قيص جميل منصور  طلبا 
ي�روم فيه تبديل لقبه  من الدليمي   إىل 
الركيب�اوي  فم�ن لديه اع�رتاض عىل 
الدع�وى مراجعة ه�ذه املديرية خالل 
م�دة اقصاه�ا ع�رشة اي�ام وبعكسه 
س�وف ينظ�ر بالدع�وى وف�ق احكام 
املادة 21 من قانون االحوال املدنية رقم 

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

اعالن
إىل الرشي�ك جبار جواد عبد الله – 
اقتىض حضورك إىل بلدية التاجي 
لغ�رض اس�تخراج اج�ازة البناء 

للعقار 1 / 14705 .
الرشيك / عي حسني محمد

اعالن
قدم املدعي  )هيثم ذياب ضاري(  طلبا 
يروم فيه تبديل )اسم ابنه من   )بكر(  
اىل )غي�ث( فم�ن لديه اع�رتاض  عىل 
الدعوى مراجعة ه�ذه املديرية خالل 
م�دة اقصاها )عرشة ايام(   وبعكسه 
س�وف ينظ�ر  بالدعوى  وف�ق احكام 
املادة  )21(  من قانون االحوال املدنية 

رقم ) 65 ( لسنة 1972 املعدل   . 
املقدم تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العام وكالة

يرسن�ا دعوتكم لالشرتاك باملناقص�ات أدناه التي تتضمن تجهي�ز )املواد املذكورة يف 
الج�دول أدناه( والواردة ضمن حسابات املوازنة الجارية واالطالع عىل  املستمسكات 
املطلوب�ة يمكنكم زيارة موقع رشكتن�ا عىل االنرتنت وعىل املوق�ع الخاص بالرشكة 

 .)www.moh.gov.iq(   واملوقع الخاص بالوزارة )www.kimadia.iq(
علما ان ثمن مستندات املناقصة التي مبلغها اقل من مليون $ هو )60,500( ستون 
ال�ف وخمسمائة دينار غري قابل للرد واملناقصات  التي مبلغها اكثر من مليون $ هو 
)121,000( مائ�ة وواح�د وعرشين الف دين�ار غري قابل للرد ويتحمل من سرتس�و 
عليه املناقصة اجور االعالن وعىل ان يتم تقديم وثائق االعمال املماثلة مع العرض اما 
التامين�ات االولي�ة والتي يجب ان تكون بنسبة 1% من قيمة العرض تقدم  عىل شكل 
خطاب ضمان نافذ ملدة سنة كاملة وال يطلق املبلغ من املرف اال بكتاب من الرشكة 
يؤي�د انتف�اء الحاجة او صك مص�دق او كفالة مرفية ضامنة او س�ندات القرض 
الت�ي تصدره�ا املصارف الحكومية علم�ا ان طريقة الدفع س�تكون )حسب رشوط 
املناقصة(  وطريقة الشحن )CIP( او حسب الرشوط وان الرشكة غري ملزمة بقبول 
أوطأ العطاءات وعىل من سرتس�و عليه املناقصة رضورة تقديم التامينات القانونية 
)كفالة حسن االداء( البالغة 5% من قيمة االحالة وعىل شكل خطاب ضمان او كفالة 
مرفي�ة او صك مص�دق او مستندات الق�رض  التي تصدرها املص�ارف الحكومية 
ولغ�رض االط�الع يمكنكم زي�ارة موقع الرشكة او ال�وزارة املذكورين انف�ا علما ان 
املؤتمر الخاص باالجابة عىل استفسارات املشاركني سيعقد الساعة العارشة صباحا 

يوم 2015/6/18 .
مالحظ�ة/ يف حال�ة مصادفة موعد الغل�ق عطلة رس�مية يكون اليوم الت�ايل للدوام 
الرس�مي هو آخ�ر موعد لتقديم العطاء ويعترب يوم الغل�ق، ويكون اليوم التايل موعد      

فتح العطاء .
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النجف تدعو الجتامع طارئ ملعاجلة أزمة املياه

التجارة تؤكد رغبة إيران بإنشاء مدن صناعية مشرتكة يف العراق

   الديوانية/المستقبل العراقي

أعلنت اللجنة األمنية العليا في الديوانية، عن اعتقال عصابة 
لتزوي�ر العمالت، مبينة أنها ضبط�ت بحوزتها خمسين مليون 

دينار “مزيف”.
وقال رئيس اللجنة محافظ الديوانية عمار المدني، إن “قوات 
الشرطة ألقت القبض عل�ى عصابة لتزوير العمالت والمتاجرة 
فيها بحوزته�ا 50 مليون دينار مزورة”، مشيراً إلى أن “عملية 
تعق�ب أف�راد العصابة اس�تمرت 45 يوماً لمعرف�ة المتورطين 

بتنفيذ ذلك العمل اإلجرامي”.
وكانت قيادة شرطة محافظ�ة الديوانية، أعلنت في )ال�21 
م�ن أي�ار 2015(، ع�ن اعتق�ال 145 مطلوب�اً بته�م إرهابي�ة 
وجنائي�ة خالل عملي�ة أمنية نفذته�ا في مناط�ق متفرقة من 

المحافظة،)180 كم جنوب العاصمة بغداد(.
وتع�د الديوانية، م�ن المحافظ�ات المستقرة أمني�ا نسبياً، 
لكنه�ا تتعرض بين حي�ن وآخر إلى هجمات تط�ول المواطنين 

واألجهزة األمنية على حد سواء.

اعتقال عصابة لتزوير العملة بحوزهتا 
مخسني مليون دينار  بالديوانية

    النجف/المستقبل العراقي

دعا نائب رئي�س مجلس محافظة 
النجف لؤي الياسري، إلى عقد اجتماع 
ط�ارئ لمحافظ�ات الفرات األوس�ط 
لمناقش�ة أزم�ة المي�اه، فيم�ا طالب 
رئيس لجنة الزراعة في المجلس القائد 
العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء 
حيدر العبادي إلى جعل أولوية المعارك 
تحري�ر السدود الت�ي يسيط�ر عليها 
“داعش”. وقال الياسري خالل جلسة 
للمحافظ�ة عق�دت ، إن “محافظ�ات 
الفرات األوس�ط تتعرض الزمة مياه 
تتطلب اتخاذ موقف حازم وس�ريع”. 
وأضاف الياس�ري أن “األزمة الحالية 
تتطل�ب اجتماع�اً طارئ�اً لمحافظات 
الفرات األوس�ط التخاذ موقف حازم 
فضالً عن تشكيل خلية أزمة”، مشيراً 
إل�ى أن “التنظيم�ات اإلرهابي�ة باتت 
تسيط�ر على اغل�ب الس�دود الواقعة 
على نهر الفرات الس�يما س�د الطبقة 
الواق�ع ف�ي الجان�ب الس�وري مم�ا 
يتطلب إيجاد حلول وبدائل س�ريعة”. 
من جانبه، طالب رئيس لجنة الزراعة 
والمياه ف�ي مجلس المحافظة هاشم 
للق�وات  الع�ام  القائ�د  الكرع�اوي 
المسلح�ة حي�در العب�ادي ب�”توجيه 
العمليات إلى الس�دود وتحريرها من 

سيطرة داعش”.
وأض�اف الكرع�اوي أن “المجلس 
مطالب بتشكيل وفد رس�مي لمقابلة 
العب�ادي لبحث أزمة المي�اه وتحويل 
المع�ارك إلى الس�دود وتحريرها من 

سيطرة عناصر التنظيم”.
وكان محافظ باب�ل صادق مدلول 
السلطاني اعلن، في )30 أيار 2015(، 
عن تشكيل خلية أزمة لمعالجة شحة 

المياه في ناحية ابي غرق غرب الحلة، 
مبيناً أن الشحة حدثت بسبب انخفاض 
منسوب المي�اه في نهر الفرات. يذكر 
أن لجن�ة الزراع�ة وااله�وار النيابية 

اعلنت، في )19 تشرين األول 2014(، 
عن االتفاق مع وزارة الموارد المائية 
عل�ى تحصي�ن وحماية الس�دود من 
خطر اإلرهاب في مناطق المواجهات 

العسكري�ة، مش�ددة عل�ى ض�رورة 
تفعيل المعاهدات المشتركة مع دول 
الجوار لضمان الحصة المائية الكافية 

للعراق.

   بغداد/المستقبل العراقي

أعلن وزير التج�ارة مالس عبد الكريم، امس 
األربع�اء، ان الجان�ب اإليران�ي أبدى اس�تعداده 
لالس�تثمار بالعراق، وفيما اشار الى رغبة إيران 
ببن�اء مدن صناعية مشتركة، لفت الى ان اماكن 

انشاء هذه المدن لم تحدد بعد.
وقال مالس عبد الكريم ، إن “الجانب االيراني 

ابدى استعداده لالس�تثمار بالعراق وبناء المدن 
الصناعية المشتركة مع العراق”.

وأضاف عبد الكري�م أن “اماكن إنشاء المدن 
الصناعية لم تحدد بعد وهذا االمر سيتم  االتفاق 
عليه”، مشيداً ب�”الصناعة االيرانية المتطورة”.

يشار ال�ى ان وزير التج�ارة العراقي مالس عبد 
الكري�م، ك�ان ق�د زار اي�ران ضمن وفد ترأس�ه 
وزي�ر الجمهوري�ة ف�ؤاد معصوم ف�ي منتصف 

اي�ار الماض�ي، اج�رى خالله�ا مفاوض�ات مع 
المسؤولي�ن اإليرانيين لزيادة حجم التعاون بين 
الع�راق وايران.يذك�ر أن الع�راق واي�ران وقعا، 
ف�ي االثنی�ن)2015-2-16(، اتفاقات ومذكرات 
تفاهم عدة في مجاالت مختلفة أبرزها الجوانب 
الصناعي�ة والزراعية والتجارية، فيما تم توقيع 
االتفاقي�ات ضم�ن االجتم�اع الموس�ع للجن�ة 

العراقية - االيرانية المشتركة.

   بغداد/المستقبل العراقي

اصدر محافظ بغ�داد علي محس�ن التميمي,امس 
االربع�اء, تعليم�ات رادع�ة بح�ق اصح�اب المولدات 
المخالفي�ن لضواب�ط التشغي�ل ولتعليم�ات مجل�س 
المحافظة.وق�ال المتحدث الرس�مي باس�م محافظة 
بغداد صباح زنكنة,ان “هذا االجتماع تضمن مناقشة 
الي�ة تشغي�ل المول�دات الحكومية واالهلي�ة, وكذلك 
س�اعات التشغيل وكميات الوقود المجهزة الصحاب 
المولدات واسعار االمبيرات المجبات من المواطنين”.

واكد ان “االجتماع تضمن اصدار تعليمات رادعة بحق 
اصحاب المولدات المخالفين لضوابط التشغيل وغير 
الملتزمين باجور واس�عار االمبير البالغة تسعة االف 
دين�ار فقط وس�تنفذ التعليمات بالتنسي�ق مع قيادة 
شرطة بغداد وباقي الدوائر الحكومية ذات العالقة “.

   واسط/المستقبل العراقي

أعلن�ت لجن�ة االس�تثمار في مجلس واس�ط، عن 
إج�ازة هيئ�ة اس�تثمار المحافظ�ة مش�روع إلقامة 
مجمع س�كني يضم 366 وحدة، مبينة أن كلفته تبلغ 

26 مليون دوالر.
وق�ال رئي�س اللجنة، هاش�م الزامل�ي، إن “هيئة 
استثمار واسط منحت شركتي منار العالم والمجبال 
المحليتي�ن، رخصة اس�تثمارية لبناء مجمع س�كني 
يض�م 366 وحدة في ناحية الزبيدي�ة،)70 كم شمال 
الك�وت(”، مشي�راً إل�ى أن “المجمع الجديد س�ينفذ 
خ�الل 24 شهراً على مساح�ة 70 دونماً ويضم أيضاً 
مدارس وأس�واق وملحقات خدمية فض�اًل عن البنى 

التحتية”.
واض�اف الزامل�ي، أن “كلف�ة المش�روع تبلغ 26 
مليون دوالر”، مؤكداً أن “الحكومة المحلية س�تقدم 
الدعم الالزم للشركتين المنفذتين للمشروع للتعجيل 

بتنفيذه للحد من أزمة السكن بالمحافظة”.
يذك�ر أن هيئ�ة االس�تثمار في واس�ط، س�بق أن 
منحت تراخيص عدة إلقامة مشاريع اس�تثمارية في 

العديد من القطاعات المدنية بضمنها قطاع السكن.

حمافظ بغداد يصدر تعليامت رادعة 
بحق أصحاب املولدات املخالفني

واسط توافق عىل إقامة 366 وحدة 
سكنية يف الزبيدية

   بغداد/المستقبل العراقي

أعلن�ت األمان�ة العامة لمجلس الوزراء، ام�س األربعاء، عن 
استمرار دوام منتسبي دائرة الجوازات بواقع وجبتين صباحية 
ومسائية م�ن أجل إنجاز معامالت المواطنين الراغبين بإصدار 
ج�وازات جديدة وتمدي�د منتهية الصالحية، فيم�ا أكدت إنجاز 

أكثر من 250 معاملة يومياً في دائرة جوازات الرصافة.
وقالت غرف�ة عمليات األمان�ة العامة لمجل�س الوزراء في 
بيان صدر عقب اطالعها على س�ير العمل واإلجراءات المتخذة 
في دائرة ج�وازات الرصاف�ة، إن “المراجعين أب�دوا ارتياحهم 
م�ن اإلجراءات الت�ي تتخذها الدائرة وس�رعة إنجازها قياس�اً 

بالفترات الماضية”.
ونق�ل البيان عن مدير الدائرة الرائد س�عد عزيز دفار، قوله، 
إن “الدوام مستمر لوجبتي�ن صباحية ومسائية من أجل إنجاز 
معام�الت المواطنين الراغبين بإص�دار جوازات جديدة وتمديد 
منتهي�ة الصالحي�ة”، مؤك�داً أن “الدائ�رة تنجز أكث�ر من 250 

معاملة يومياً”.
وبين�ت غرفة العملي�ات، أن “الزي�ارة بناًء عل�ى المتابعات 
اليومي�ة للملف�ات الخدمية التي تتابعها غرف�ة عمليات األمانة 
العام�ة لمجلس الوزراء، والتي في تم�اس مباشر مع المواطن 

العراقي”. 
يشار الى أن وزارة الداخلية أعلنت، في وقت سابق، أن الدوام 

في دوائر الجوازات سيكون بواقع وجبتين في اليوم الواحد.

جوازات الرصافة تنجز
أكثر من 250 معاملة يوميًا

البيئة تغلق مؤسسات صحية أهلية وتنذر عيادات خمالفة لرشوطها

    بغداد/المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الكهرب�اء، ام�س 
االربعاء، عن افتتاح توسعة محطة 
العماره ٤٠٠ ك ف للخدمة، مشيرة 
ال�ى ان المحطة م�ن شانها تسهم 
بتصريف أألحم�ال التوليدية ورفع 

الطاقة المستوردة.
الرس�مي باسم  المتحدث  وقال 
الوزي�ر محم�د فتح�ي ف�ي بي�ان 
العام�ة  “المديري�ة  ان  صحف�ي, 
ادخل�ت  الطاق�ة  نق�ل  لمشاري�ع 
مش�روع توس�يع محط�ة العماره 
٤٠٠ ك ف للخدم�ة”، مشي�را ال�ى 
ان “المحط�ة م�ن شأنه�ا تسه�م 
التوليدي�ة  أألحم�ال  بتصري�ف 

ورف�ع الطاقة المست�وردة وزيادة 
وثوقي�ة الشبك�ة، فض�ال ع�ن فك 

االختناقات”.
وأض�اف فتح�ي ان “المحط�ة 
تتأل�ف م�ن محولتي�ن إضافيتي�ن 
السابقتي�ن بواق�ع ٥  للمحولتي�ن 
أقط�ار ٤٠٠ ك ف لخطوط الضغط 
الفائ�ق و٢٢ خ�ط للضغ�ط العالي 
١٣٢ ك ف منقسم�ة ال�ى ١٢ خ�ط 

هوائي و ١٠ خطوط قابلوات”.
وأعلن�ت وزارة ،الكهرب�اء، في 
27 اي�ار الماض�ي ان بغ�داد تعاني 
من قلة خط�وط نق�ل الطاقة وان 
تزويدها ال يتعدى 3500 ميغا واط، 
مشيرة ال�ى ان حل ه�ذه المشكلة 

ستكون بعد اشهر الصيف الحالي.

الكهرباء تفتتح توسعة حمطة العامرة
وتدخلها للخدمة

النفط تتوقع زيادة الصادرات 100 ألف برميل يوميًا
    بغداد/المستقبل العراقي

اعل�ن وزير النف�ط عادل 
عبد المهدي، امس االربعاء، 
م�ن  الع�راق  ص�ادرات  أن 
النفط الخام ستزيد 100 ألف 
برميل يوميا في المتوس�ط 
م�ن شه�ر حزي�ران الحالي 
بفضل ط�رح خ�ام البصرة 

الثقيل.
المه�دي  عب�د  وق�ال  
إن  ف�ي تصري�ح صحف�ي، 
“ص�ادرات العراق من الخام 
برمي�ل  أل�ف   100 س�تزيد 
يومي�ا ف�ي المتوس�ط ف�ي 
شهر حزيران الجاري بفضل 

طرح خام البصرة الثقيل”.
العراق  ص�ادرات  وكانت 
قياس�يا  مست�وى  س�جلت 
مرتفعا في ماي�و أيار حيث 
ماليي�ن  الثالث�ة  تج�اوزت 

برميل يوميا.
وكان العراق اقترح العام 
الماضي تقسيم إمداداته إلى 
خامين بسبب الشكاوى من 
تفاوت المواصفات والجودة 
مع مزج إنتاج حقول جديدة 
مع خ�ام البص�رة الخفيف. 
وتب�دأ شحنات الخام الجديد 

في يونيو حزيران.
وأضاف عب�د المهدي  أن  
هناك “تف�اؤال وقبوال عاما 

بالوضع الحالي” داخل أوبك 
وذل�ك عندما س�ئل إن كانت 
المنظمة متوافقة على إبقاء 

سقف اإلنتاج دون تغيير.
وأوض�ح  “الع�راق م�ع 
وح�دة الص�ف داخ�ل أوبك 
عل�ى ال�دوام وم�ع حماي�ة 
مصالح أعضائها والمصالح 
المستقرة لصناعة النفط”.

وأش�ار إلى أن�ه “ال نريد 
أس�عارا متقلب�ة ك�ل ي�وم 
الميزاني�ات  عل�ى  تؤث�ر 
س�عر  ندعم  والمشاري�ع... 
النف�ط المستق�ر بما يصب 
المستهلكي�ن  صال�ح  ف�ي 

والمنتجين.”

     بغداد/المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة البيئة، ام�س األربعاء، 
عن إغالق عدد من المؤس�سات الصحية 
األهلي�ة والمراك�ز الصحي�ة ف�ي بغداد، 
عازية السب�ب الى عدم امتالكها إجازات 
تملك وعدم اس�تيفائها الشروط البيئية، 
فيما وجه�ت إن�ذارات وغرام�ات مالية 
لبعض عيادات األشعة المخالفة للشروط 

البيئية.وق�ال مدير اإلع�الم البيئي أمير 
عل�ي الحس�ون ف�ي بي�ان صحف�ي، إن 
“مركز الوقاية م�ن اإلشعاع انذر وأغلق 
ع�ددا من المؤس�سات الصحي�ة األهلية 
والمراك�ز الصحي�ة في محافظ�ة بغداد 
لعدم امتالكها إلجازة التملك واستيفائها 
عليه�ا  المنص�وص  البيئي�ة  للش�روط 
بموجب قان�ون الوقاية م�ن اإلشعاع”. 
وأوضح الحس�ون، أن “المخالفات التي 

رصدت ف�ي هذه العي�ادات تراوحت بين 
ع�دم تجديدهم إلجازة تملك واس�تخدام 
جهاز األشعة بعد مرور سنتين واستخدام 
جهاز األشعة بعد نفاده المدة القانونية”.

والعي�ادات  “المؤس�سات  أن  وبي�ن، 
مستشف�ى  ه�ي  المخالف�ة،  الصحي�ة 
العلوي�ة األهل�ي، ومستشف�ى الجادرية 
األهلي مستشفى العيون األهلي، وعيادة 
الزه�راء الطبية عي�ادة السراج لألشعة، 

وعي�ادة النور، وعي�ادة الحكمة، ومركز 
الواث�ق للمف�راس الحلزون�ي، وعي�ادة 
االنتفاض�ة  وعي�ادة  لألشع�ة،  الس�الم 
لألشعة، وعيادة بغداد لألشعة، ومجمع 
المشتل لألشعة، وعيادة محمود حسون 
النعيمي، وعيادة وسام فخري الشمري، 
فض�ال ع�ن مستشف�ى الج�راح األهلي، 
ومستشف�ى الدكتور عب�د المجيد عيادة 
الزيتون األهلي، وعيادة المهدي لألشعة، 

عي�ادة الرحمة لألشعة، وعي�ادة الرازي 
لألشعة”.وأكد أن “ف�رق الرقابة وجهت 
بض�رورة  المؤس�سات  لتل�ك  إن�ذارات 
مراجع�ة مرك�ز الوقاي�ة م�ن اإلشعاع 
لغرض تجديد الترخيص”، محذرا من أن 
“هذه المؤس�سات الصحية س�تغلق بعد 
انته�اء المدة القانوني�ة المحددة لإلنذار 
بموج�ب قانون حماي�ة وتحسين البيئة 

رقم ) 27( لسنة 2009”.

     ميسان/المستقبل العراقي

أعلن�ت محافظ�ة ميسان، 
عن توقيع عقد إلنشاء مجمع 
سكني يضم 155 وحدة سكنية 
بكلف�ة تتجاوز س�بعة ماليين 
دوالر، فيما أشارت الى أن مدة 

تنفيذ المشروع 20 شهراً.
وقال محافظ ميسان علي 
دواي، إنه “تم توقيع عقد بين 
مديرية بلدية العمارة وشركة 
زالل ايران االستثمارية إلنشاء 
 155 بواق�ع  س�كني  مجم�ع 
وحدة سكنية لموظفي مجلس 
المحافظ�ة وهيئة النزاهة في 

ميسان”.
أن  دواي  وأوض�ح 
عل�ى  س�ينفذ  “المش�روع 

مساحة تبلغ 24 دونماً وبمدة 
عم�ل تبل�غ 20 شه�راً”، مبيناً 
أن “كلف�ة المش�روع تتجاوز 

سبعة ماليين دوالر”.
“ه�ذا  أن  دواي  وأض�اف 
المشروع يعد خطوة تتجه بها 
ميسان نحو استكمال مسيرة 
البناء واإلعم�ار التي تشهدها 
المحافظ�ة وبشتى القطاعات 
والمج�االت من أج�ل االرتقاء 
االقتص�ادي  المدين�ة  بواق�ع 
فضالً ع�ن توفيره فرص عمل 

ألبناء المحافظة”.
الشرك�ة  دواي  ودع�ا 
االس�تثمارية الى “االس�تثمار 
س�كنية  مجمع�ات  وتنفي�ذ 
للدوائر األخرى بعد تخصيص 
قب�ل  م�ن  األراض�ي  قط�ع 

أن  ال�ى  المحافظة”.يش�ار 
الع�راق يعاني من أزمة س�كن 
ع�دد  لتزاي�د  نظ�راً  خانق�ة 
سكانه قياساً بعدد المجمعات 
السكني�ة، إضاف�ة إل�ى عج�ز 

المواطني�ن الس�يما أصح�اب 
بن�اء  م�ن  المح�دود  الدخ�ل 
وحدات س�كنية خاص�ة بهم، 
بسبب غ�الء األراض�ي ومواد 

البناء، بحسب مراقبين.

ميسان توقع عقدًا إلنشاء جممع سكني بكلفة تتجاوز سبعة ماليني دوالر
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رج�ل يف قيادة، بطريق مملوء باإلعتدال والصور 
البطولي�ة، تباك�ى امل�وت ألن روح�ه صعدت اىل 
السماء عند العيل األعىل، ليس ألنه يرفض قضاء 
الخالق، بإن كل نفس ذائقة املوت، بل ألنه توجه 
اىل الحي�اة األبدية، ولم يعد بإمكانه اإلس�تمرار 
بنهج األحرار األحياء، لرفع راية الدولة العرصية 
العادلة، رجل وثيق الصلة بمبادئه، كونه أخلص 

الرسيرة للخالق، من أجل خدمة العراق.
وعق�ول  معط�رة،  ونف�وس  مطه�رة،  قل�وب 
منت�رصة، وأجس�اد متح�ررة، فه�ي آلجاله�ا 
منتظرة، وبطريق الحرية مس�تبرشة، فاألجيال 

س�تبقى لها مستذكرة، أس�ماء للخلود مقدرة، 
ويف املس�رة مؤث�رة، والقي�ادة في�ك ي�ا خال�د 
مقت�درة، فللمج�د طرق مخت�رصة، ورجال هم 

بالجنة مبرشة، وانت أحدهم.
امل�وت يضع إصبع�ه عىل جراحن�ا، فيرسق منا 
أعز الناس، يف لحظات فائقة الرسعة والدهشة، 
حت�ى وأن�ه ال يمهلن�ا أن نرتوي منه�م، وخالد 
الزيرجاوي رح�ل، دون أن يكمل رس�الته فينا، 
فجعلنا نعيش عىل أمل أن يأتي يف أحالمنا فقط، 
لتبقى اإلجتماعات والنقاش�ات، وذلك والسجال 

الندي ذكرى تجمعنا، عىل طريق آل الحكيم.

رجل تجده يس�ر بخطوات واثق�ة نحو الدولة 
العرصية العادلة، التي يؤم�ن بها، وتلك الصور 
تذكرنا ب�ه رغم غيابه، فأب�و مصطفى الذي لم 
يكن مجرد قيادي يف تيار ش�هيد املحراب )قدس 
رسه الرشي�ف(، ب�ل كان نع�م األخ والصدي�ق، 
وكذلك كان للفرس�ان األب واملرشد ألنهم أبنائه، 

ح�ن بذل جهوداً كبرة ألجلهم، وألجل مدرس�ة 
الحكيم املعطاءة.

باقي�ة،  الخط�وات  لك�ن  غادرتن�ا،  األجس�اد 
كالحقيقة الخرضاء، تمأل نفوس محبيها باألمل 
والص�ر، ومواجهة التحديات، وإكمال املس�رة 
املرشف�ة، ضم�ن نهج اإلم�ام محس�ن الحكيم 

)رض�وان الله علي�ه(، وبقيادة حفي�د املرجعية 
السيد عمار الحكيم )أطال الله يف عمره(، ونحن 
عىل يقن بأن ش�خصية )خالد الزيرجاوي(، لن 
تغ�ادر قلوبن�ا، ألنه مألها ش�غفاً وحب�اً ألرض 

وشعب العراق، الواحد املوحد.
النب�الء وحده�م م�ن يرتق�ون س�لم الخل�ود، 
بمس�رتهم الخال�دة، فكي�ف بأب�ي مصطف�ى 
وأس�مه )خال�د(! فه�و النبي�ل املخلد يف س�فر 
األح�رار، رجل ش�د الرحيل اىل س�يده .. فأمىس 
شهيدا .. وداعاً ايها الراحل اىل من أحببت.. رغم 

أنك عجلت الرحيل.

رج�ل كت�ب فوق دف�ر ذك�راه كلم�ات، يف أول 
سطر، من أول ورقة .. أني راحل .. لكنه لم يخر 
أح�داً .. وأختار أن يجلس يف ح�رضة موالنا أبي 

األحرار..
يا صديق�ي عندما ن�زل عزرائيل عليه الس�الم، 
لقب�ض روح خليل الل�ه إبراهيم عليه الس�الم، 
قال له ارايت خليال يميت خليله، فنزل جرائيل، 
وق�ال رب العزة والجالل يق�ول لك: ارايت خليال 
ال يري�د لقاء خليله! أقولها بح�رسة وألم، وداعاً 
ياصديقي، وداعاً ايها اإلنسان الرائع، وداعاً أيها 

النجم الساطع، وداعاً أيها النقي الناصع.

قي�س �لنجم

شخوص تأبى الرحيل

وس�ط تحديات كب�رة وتهدي�دات خطرة تك�ون فكرة 
امل�رشوع الوطني للدول�ة عنوانا مثرا للج�دل، فالبعض 
يض�ع ه�ذا امل�رشوع يف س�ياق حس�اباته ومصالح�ه 
وأجندات�ه، والبعض اآلخر يضع�ه كفنطاريا من الصعب 
التعاط�ي مع وقائعه�ا ومعطياتها، الس�يما مع مقارنة 
واقعي�ة ملا يج�ري ع�ىل االرض.محنة امل�رشوع الوطني 
ه�ي محن�ة فرق�اء السياس�ة، وأن م�ا يتعرض ل�ه هذا 
املرشوع من تعقيدات يرتبط بالحساس�يات والتخندقات 
التي يمارس�ها البعض من السياس�ين، ح�ّد أن بعضهم 
يراهن عىل الفش�ل األمني والفشل السيايس ليكشف عن 
)تش�فيه( بما يجري، وليجد الفرصة املواتية للتعبر عن 
منظوره العصابي.الس�ؤال الذي يمكن أن يكون صادما 
للجمي�ع يرتب�ط بفضح )اله�ؤالء( كما يس�ميهم مجيد 
طوبيا، إذ أن الرهان عىل الفش�ل لن يعطي سوى الفشل، 
وأن الس�يايس الفاش�ل يف التعب�ر ع�ن فكرت�ه الوطنية 
س�يكون فاشال يف التعبر عن فكرته الطائفية والقومية، 
وبالت�ايل ف�إن الوع�ي )العض�وي( بالوقائ�ع وبطبيع�ة 
تش�كالتها سيكون هو املدخل للكشف عن رسائر األمور، 
وملواجهة املحنة ب�)ضمر مس�ريح( وبخطاب عقالني 
ينش�د املصال�ح العامة عىل حس�اب املصلح�ة الضيقة، 
ورؤي�ة تتض�ح أمامه�ا املس�احات، وبعيدا ع�ن التوهم 

والتضليل، وممارسة دور العراب وصاحب الوصايا. 
وأحس�ب أن ماج�رى م�ن )ملل�وم( س�يايس يف مؤتم�ر 
)داف�وس( االقتص�ادي يف البح�ر امليت يكش�ف عن عدم 
واقعي�ة وعقالني�ة ق�راءة املحن�ة، فالسياس�يون ذهبوا 
بوصفه�م فرقاء أزمة، وبوصفهم أصح�اب خنادق، ولم 
يتحدث أح�د منهم ع�ن التحديات اإلقتصادي�ة - عنوان 
املؤتمر - الت�ي يواجهها العراق اآلن، ح�ّد أن أحدهم قال 
ب��)أن داع�ش عىل اب�واب بغ�داد( وهذا إع�الن لطرد أي 
مس�تثمر يمكن أن يفكر بمرشوع اس�تثماري يف العراق، 
فض�ال ع�ن الخطابات الرنان�ة، والتي انصّب�ت كلها عىل 

نق�د الحكوم�ة، ومن زاوي�ة نظ�ر معروف�ة، وبطريقة 
توحي بوجود املحن�ة والتقاطعات العميقة بن فرقائها. 
وحتى اللقاءات التي عقدت بن الفرقاء ورؤس�اء دول أو 
مسؤولن أخذت جانبا يثر حوله الكثر من الشكوك، وال 
أظ�ن أن أحدا منهم بادر للحديث عن اس�تقطاب رؤوس 
االموال العربية واألجنبية لصالح التنميات الوطنية، وهو 
ما ظ�ل يحمل الكثر من عالمات االس�تفهام عن جدوى 
ه�ذه املش�اركة الجماعي�ة وغ�ر املنس�قة، وربما غر 

املخولة باتخاذ أجراءات ذات بعد سيايس أو إقتصادي.

املرشوع الوطني وتحديات املرحلة
قد يكون مرشوع بناء الدولة الوطنية اقتصاديا وسياسيا 
م�ن أكث�ر التحدي�ات خط�ورة واس�تدعاء للمواجه�ة، 
ولتفعيل املش�اركة الجامعة، ولتعميق معاني املسؤولية 
إزاءه�ا، ألن الدولة بمعناها املؤس�ي والحقوقي تتطلب 
الكثر من االس�تحقاقات، والكثر م�ن التنظيم، والكثر 
من الوع�ي والدربة والخرة، ليس ألنه�ا تعبر عن قيمة 
س�يادية فحس�ب، بل ألنها املؤسس�ة الكرى التي تملك 
ق�درات وإمكانات حماي�ة األفراد والجماع�ات، وصيانة 

القيمة املدنية والحقوقية العامة للمجتمع. 
بن�اء هذه الدولة يق�رن بوجود األم�ة، أي بوجود القوة 
االجتماعية والسياس�ية واالقتصادي�ة واألمنية الفاعلة، 
وه�ذا ما يعني وج�ود املؤسس�ات الوطني�ة التي تعطي 
الرشعي�ة لهذه الدولة، ع�ىل املس�توى القانوني، أو عىل 
املستوى التوصيفي، وبما يضمن وجودها أوال، وحمايتها 

من أخطار الرضر الخارجي والداخيل ثانيا.
إن إجراء أية مقارنة بن هذا املعطى النظري للدولة وطبيعة 
الوقائع والتحديات، سيقودنا اىل ان نجد أنفسنا أمام رعب 
يف التوصي�ف، ويف تحدي�د مالمح وأدوار فرق�اء )املحنة( 
ومنظورهم ملفهوم الدولة واالمة، وحتى حساباتهم التي 
كث�را ما كانت )غر قياس�ية( وس�ببا يف إح�داث الكثر 
من اله�زات السياس�ية واألمنية واإلقتصادي�ة، بدءا من 
أحداث املوصل وصالح الدي�ن، وانتهاء بأحداث الرمادي، 
فضال عن أسباب )املحنة اإلقتصادية( التي نعيشها اآلن.

الدولة العراقية الجديدة تعيش الكثر من مكاره توصيف 
منظومتها املؤسسية، ومن تشظي املواقف التي تمارسها 
لالس�ف العديد من القوى الت�ي ال تؤمن بمرشوع الدولة، 
وهذا بطبيعة الحال يرتبط بطبيعة الفهم الس�ائد سابقا 
للدول�ة، ومرجعي�ات تل�ك الق�وى ومصالحها يف س�ياق 
الدول�ة الس�ابقة، وأن أي تفك�ر ب�رضورة مواجهة هذا 
الفهم سيصطدم بالعديد من التحديات الكرى، تلك التي 
تصطنع لها جماعات إرهابية رجعية معادية من جانب، 
وق�وى آخ�رى رافضة لفك�رة االندماج بم�رشوع الدولة 
ثانيا، مثلما تعي�ش مواجهة خطرة مع أجندات إقليمية 
ودولي�ة وداخلي�ة تظل مص�در تهديد للدول�ة، والكتمال 
برنامجه�ا الوطني الرشع�ي والقانون�ي والتنموي.قوى 
اإلرهاب والتكفر ليس�ت بعيدة ع�ن تلك األجندات، بل أن 
تمظهراتها تكتس�ب الكثر م�ن معطياتها ودوافعها من 
خالل توجهات تلك القوى، والتي لم تتحرر من مهيمنات 
الفهم املش�وه للراث، ولطبيعة الدولة الجامعة، وإلدراك 

اهمي�ة التح�والت السياس�ية والثقافية يف هوي�ة الدولة 
الجديدة، تلك التي استبعدت وجود قوى سياسية مغايرة، 
كان�ت تواج�ه طغيان الس�لطة القديمة، وه�ذا يعني أن 
دخوله�ا املعرك الس�يايس هو واقع ح�ال، وأن أي رفض 
لذلك س�يكون كمن يريد إعادة انتاج الدولة االس�تبدادية 
الس�ابقة، والتي لم يعد أنموذجها مقبوال يف املجتمع، ويف 
العالم، وأن أي دعم وإسناد لها سيكون باعثا عىل افتعال 
املزي�د من الرصاعات واالزمات، ال س�يما تل�ك التي تعمد 
اىل إثارة الرصاعات الطائفية والعنف املهدد للسلم األهيل، 
فضال عن تهديدها لس�يادة الدولة ذاته�ا، وهذا ما يعني 
رضورة مواجهتها بالقوة السياس�ية والقوة االمنية، ألن 
التغافل عنها يعني التغافل عن وجود أخطار مرعبة تهدد 
الوجود الرشعي والقيمي للدولة وملصالح الناس وآلليات 
تعايش�ها الجامع�ة ع�ىل اس�س حقوقي�ة يتف�ق عليها 
الجميع.إن حماية الدولة هي صنو حماية مرشوع بنائها، 
والحماية تعني دائما وجود الرامج واملش�اريع والخطط 
واالمكانات، وبم�ا يمنح هذه الحماية قوة وطنية فاعلة 
له�ا رأيها العام ولها أفقها يف مواجهة كل التحديات التي 
تواجه وجودها، وترس�يم حدود مهنية لألدوار السياسية 
والتنس�يق يف إدائها، وعىل وفق املسؤوليات املحددة، إذ أن 
بقاء )العش�وائيات( السياس�ية التي يمارسها البعض يف 
زيارات�ه لهذه الدولة أو تل�ك، أو الحديث غر املتناغم مع 
خطاب مؤسسة الحكومة ستكون عنرص تشويه للدولة 
ولهويته�ا، وحت�ى لثقة اآلخرين به�ا، ألن غياب التنظيم 
والتعويل عىل لعبة الخنادق يستدعي بالرضورة إجراءات 
قانوني�ة رادع�ة، ومواقف حاس�مة، وص�وال اىل إمكانية 
إس�تصدار قان�ون مهني للدول�ة يلزم أعض�اء الحكومة 
والرئاسة بالتقيد بأعراف العمل داخل الحكومي وااللتزام 
برنامجها الداخيل، والنظر اىل املس�ؤولية الحكومية عىل 
أس�اس أنه�ا وظيفة وطني�ة وخاضعة لقوان�ن الخدمة 

العامة وااللتزام بسياقاتها وأحكامها. 

علي ح�سن �لفو�ز

حمنة املرشوع الوطني

يب�دو من واقع الح�ال ان تصارع األجندات السياس�ية داخل 
مراكز القرار االمركي ما بن الديمقراطين والجمهورين له 
تأثر مبارش ع�ىل  صياغة  القرارات الس�راتيجية الخارجية 
وتوجي�ه دفة بوصلة هذه الق�رارات، ويتضح ذلك يف التخبط 
األمركي يف العراق منذ 2003  ومن املمكن ان يكون من نتائج 
القراءات األمركية الخاطئة هو عدم وضوح رؤية السياس�ة 
األمركية تجاه العراق وعدم وضع خارطة طريق لسراتيجية 
سياس�ية ش�املة وواضحة املعال�م يف هذا البلد تك�ون بديال 
عن الف�وىض الخالقة كمرشوع أمركي مل�ا بعد الديكتاتورية 

املدحورة.
وألول مرة تتعامل الواليات املتحدة رسميا مع العراق بناء عىل 
تمثالته املكوناتية الرئيس�ة داخل دولة اس�مها العراق وليس 
كدولة مس�تقلة وذات س�يادة ترتبط معه�ا باتفاقية اإلطار 
الس�راتيجي التي تلزم الواليات املتحدة باتخاذ سلوك يحفظ 
للعراق س�يادته وأمنه يف الوقت ذاته وعدم التدخل يف ش�ؤونه 
الداخلية واح�رام كينونته كدولة لها حضورها الدويل الفاعل 
واملستقل وهي اتفاقية تلزم الواليات املتحدة بجملة التزامات 
إطاري�ة حيال الع�راق وكما جاء يف القس�م األول من اتفاقية 

اإلطار )تستند عالقة الصداقة والتعاون إىل االحرام املتبادل.
واملب�ادئ واملعاي�ر املع�رف به�ا للقان�ون ال�دويل وإىل تلبية 
االلتزام�ات الدولية، ومبدأ عدم التدخل يف الش�ؤون الداخلية، 

ورفض استخدام العنف لتسوية الخالفات(.
 وه�ذا االمر يحت�م عىل الوالي�ات املتحدة االمركي�ة ان تلتزم 
بموج�ب القس�م الثال�ث من ه�ذه االتفاقي�ة ان تتعاون مع 
الع�راق تعاون�ا تس�ليحيا وامني�ا دون رشط او قيد.اس�تنادا 
اىل الن�ص التايل )تعزيزاً لألمن واالس�تقرار يف الع�راق، وبذلك 
املساهمة يف حفظ السلم واالستقرار الدولين، وتعزيزاً لقدرة 
جمهوري�ة الع�راق ع�ىل ردع كاف�ة التهدي�دات املوجهة ضد 
سيادتها وأمنها وسالمة أراضيها، يواصل الطرفان العمل عىل 
تنمية عالقات التعاون الوثي�ق بينهما فيما يتعلق بالرتيبات 
الدفاعية واألمنية دون اإلجحاف بس�يادة العراق عىل أراضيه 
ومياهه وأجوائ�ه. ويتم هذا التعاون يف مج�ايل األمن والدفاع 
وفق�اً لالتف�اق بن الوالي�ات املتح�دة األمركي�ة وجمهورية 
الع�راق( اال ان الفق�رة  1223 م�ن مرشوع ق�رار الكونغرس 
الخ�اص بتقدي�م املس�اعدات للع�راق يف مواجه�ة "داعش" 
االرهاب�ي قد رضب�ت عرض الحائ�ط اهم مضام�ن اتفاقية 
اإلط�ار وما يخص التعامل م�ع العراق كدولة. وق�راءة اولية 
لهذه الفقرة تكشف عن هذا االتجاه الذي يتناقض تماما مع 
بنود االتفاقية ويف الدرجة األساس تجاوز او تجاهل الحكومة 

العراقية املنتخبة. 
  ويتج�ىل ه�ذا التناقض يف بعض مت�ون هذه الفق�رة: )يتم  
تخويل وزير الدف�اع األمركي بتقديم مبلغ 715 مليون دوالر 
يف الس�نة املالية 2016 من املس�اعدات للجي�ش وقوات األمن 
وغرها من املرتبطة بحكومة جمهورية العراق بما فيها قوات 
االمن الكردية والعش�ائر او ق�وات امن محلية اخرى مرتبطة 
بمهمة االمن الوطني وتستوجب إنفاق ما اليقل عن 25 باملئة 
من هذه األموال لتقديم املس�اعدة بش�كل مبارش للبيشمركة 
وقوات االمن والعشائر السنية املرتبطة بمهمة األمن الوطني 

والحرس الوطني السني العراقي(.
ويعتق�د الكثر من املحللن السياس�ين ان القرار الذي قدمه 
)م�اك ثوربري( له "ج�ذر" تاريخ�ي يع�ود اىل الديمقراطي 
ج�و بايدن الذي  ظن الكثرون وقتئذ ان املرشوع التقس�يمي  
والتفتيت�ي  الذي أطلق�ه – اي بايدن - بتجزئة العراق اىل ثالث 

دول )كردية � سنية � شيعية(.
 قد تالىش بس�بب الرفض الحكومي والشعبي العراقي العارم 
ل�ه، اال انه بقي عىل الرف ليش�كل بذرة ملش�اريع مس�تقبلية 
تقس�يمية اخرى كلما اشتد أوار األزمات الطاحنة التي تحدق 
بالعراق لُيبعث مرشوع بايدن من جديد بصيغ متجددة اال انها 
يف النتيجة تفيض اىل مش�اريع تقسيمية للعراق وإعادة رسم 
خارطت�ه التي وضعها مرشط س�ايكس بيكو قب�ل مئة عام 
تقريبا وإنتاج مجموعة خرائ�ط "عراقية" بدال من الخارطة 

الوطنية الحالية وعىل ترسيمات عرق طائفية.
ورغم التطمينات األمركية للعراق باس�تمرار التزام الواليات 
املتح�دة بمضام�ن اتفاقية اإلط�ار الس�راتيجي املوقعة مع 
العراق سنة 2008 والتزامها بوحدة العراق وتماسك مكونات 
شعبه فضال عن رفض الكونغرس التصويت عىل فكرة اعتبار 
الكرد والس�نة دولتن من فقرة    )1223( من املرشوع  الذي 
قدم�ه  ثوربري وبحجة ان قانون التس�ليح األمركي ال يتيح 
تس�ليح أية جهة ه�ي غر دول�ة اال ان التوجس�ات العراقية 
لم تتب�دد ناهيك عن الرف�ض الحكومي والرملاني والش�عبي 
القاطع جملة وتفصيال  لهذا املرشوع الذي كشف عن جملة 

معطيات: 
 1 - ان اإلدارة األمركية لم تقرأ املشهد  السيا� سوسيولوجي 
العراق�ي قراءة ناضج�ة ومازالت تنظر اىل هذا املش�هد نظرة 
مكوناتي�ة عرق /طائفية وليس كدولة لها نس�يج اجتماعي 

مراص.
  2 – م�ا زال�ت رؤية  الوالي�ات املتحدة  متعث�رة يف التزاماتها 
املرتب�ة عليه�ا من خ�الل اتفاقي�ة اإلطار الس�راتيجي التي 
وقعته�ا مع العراق والت�ي تم بموجبها انس�حاب قواتها من 
األرايض العراقي�ة م�ا جع�ل العراق مكش�وفا أم�ام املخاطر 

األمنية وتحاول "التملص" منها بذرائع شتى.
  3 - تخب�ط الوالي�ات املتح�دة الواض�ح يف تريراته�ا ح�ول 
مشاركتها املتواضعة يف املسعى الدويل للقضاء عىل "داعش"،  
فف�ي الوق�ت الذي ُتم�رر م�رشوع ثوربري للتصوي�ت عليه 

تؤكدعدم تغر سياستها الخارجية تجاه العراق.
 4 - ويف الوق�ت ال�ذي تؤك�د الوالي�ات املتح�دة ع�ىل التزامها 
باتفاقي�ة اإلطار التي تلزمها بصيانة وحدة واس�تقالل وامن  
العراق تق�دم دعما مرشوطا اىل العراق وتطالب منه ش�هادة 
حسن "س�لوك" تجاه املكونن الرئيس�ين اآلخرين يف إشارة 
ع�رق / طائفي�ة غر م�ررة للحكوم�ة العراقية املتش�اركة 
تش�اركا توافقيا ع�ىل انها حكومة ش�يعية فق�ط ويجب ان 
ترشك البقية يف الحكم، وهو ما دعا الواليات املتحدة اىل تمرير 
هذا القرار التمزيقي الذي يعيد فداحة س�ايكس � بيكو ولكن 
عىل الطريقة االمركية ليبقى مرشوع بايدن احدى مرتكزات 

السياسة األمركية الخارجية املتخبطة يف العراق.

عبا�س عبد �لرز�ق �ل�سباغ

سايكس - بيكو
 عىل الطريقة األمريكية

تخ�وض دول الخليج العربية س�باقا مع املفاوضات الجارية 
بن طه�ران ومجموع�ة دول )5 + 1(، فالتصعي�د الخليجي 
من اليمن اىل س�وريا م�رورا بالعراق يعمل ع�ىل فرض واقع 
جيوسيايس جديد يف املنطقة، حتى يأتي االتفاق املحتمل بن 
اي�ران والغرب يف ظل واقع اقليم�ي متغر بفعل "العواصف" 
االقليمية، فال سوريا تعود سوريا وال العراق يعود العراق وال 

اليمن يعود اليمن. 
تنظيم�ا  والع�راق، ه��ي  املس�تخدمة يف س�وريا  واالدوات 
"داع��ش" و"جبهة الن�رصة" االرهابيان، بينما الس�عودية 
هي املتورطة مبارشة يف قلب الواقع الس�يايس والعسكري يف 

اليمن.   
 االتفاق االيراني - الغربي اذا ما حصل، فانه سيطل عىل واقع 
س�راتيجي مختلف يف املنطقة، فحدود الدول ترس�مها اليوم 
تنظيم�ات ارهابية مدعوم�ة من دول اقليمي�ة ال تمانع - يف 
س�بيل محاربة ما تسميه النفوذ االيراني املتعاظم يف املنطقة 
- بأن تقسم سوريا والعراق واليمن وان تستنزف هذه الدول 
يف جيوش�ها ومواردها وان يس�تفحل فيه�ا الفكر التكفري 
املتط�رف.  وال يتوان�ى االع�الم الخليجي عن تزي�ن التطرف 
ومحاول�ة تقديمه بحلة غر تلك التي ه�ي عليه يف الحقيقة، 
فيظهر زعيم "النرصة" ابو محمد الجوالني ليطلق تطمينات 
للغرب بأنه لن يهاجمه انطالقا من سوريا، يف مسعى خليجي 
واضح للقول لالمركين، ان هذا هو الجوالني يعلن بنفس�ه 
ان�ه لن يهاجم الغرب ولذلك ما هو مرر ابقاء "النرصة" عىل 

قوائ�م االرهاب يف الغ�رب؟ ومعلوم ان "الن�رصة" اليوم هي 
االداة الفعلي�ة للخليجي�ن وتركيا يف رضب الجيش الس�وري 

وما تبقى من مؤسسات الدولة السورية.   
   وحتى اآلن ترك واش�نطن لدول الخليج وتركيا، هامشا من 
حري�ة الحركة يف املنطق�ة، طاملا انها لم تتوص�ل اىل االتفاق 
الن�ووي مع طه�ران. وهي تس�تفيد من التصعي�د االقليمي 
إلحراج ايران وارباكها يف الوقت الذي تدرك فيه ان طهران لن 
يكون يف وسعها يف زمن التفاوض االقدام عىل رد اقليمي قوي 

يف مواجهة دول الخليج وتركيا. 
كما ان االمركان والغربين عموما يحاولون توظيف االحداث 
االقليمية بما ال يدع مجاال  للش�ك يف عملية التفاوض، بحيث 
يتقدمون بمزيد من املطالب التعجيزية مثل السماح بتفتيش 
املواقع العس�كرية االيرانية او الس�ماح باس�تجواب العلماء 
النووي�ن االيراني�ن. لذل�ك كان خط�اب القي�ادة االيراني�ة 
حاسما لجهة رفض مثل هذه املطالب واعتبارها عمال يمس 
بالس�يادة االيراني�ة.      وع�ىل خ�ط آخر، تعم�ل امركا عىل 
االيحاء بأنها تس�عى اىل احتواء التصعيد االقليمي، من خالل 
الزي�ارة التي قام به�ا وزير الخارجي�ة االمركي جون كري 

لروس�يا الش�هر املايض، من اجل البحث يف مخ�ارج لالزمات 
االقليمية وبينها االرهاب املتصاعد يف الرشق االوس�ط، إال ان 
اي�ة مؤرشات ايجابية لم تظهر عىل هذا الصعيد. وباس�تثناء 
ترصيح وزير الخارجية الرويس س�رغي الفروف الذي اعتر 
في�ه ان املوقف االمركي بات متقاربا م�ع املوقف الرويس يف 
ما يتعلق بس�وريا، لم يتحقق اي اخراق فعيل باتجاه ايجاد 
حل سيايس يف سوريا، وال يزال املبعوث الخاص لالمم املتحدة 
س�تيفان دي ميس�تورا يجري مش�اورات يف جنيف من دون 
تبلور اية صيغة معين�ة لكيفية وضع مقاربة تكون مقبولة 
من االط�راف جميعا. وه�ذا امر مس�تبعد يف الوقت الحارض 
يف ظل مقاطع�ة "االئتالف الوطني لقوى الث�ورة واملعارضة 
الس�ورية" مش�اورات جنيف بوحي من دول الخليج وتركيا 
التي ترى ان الحل السيايس يف سوريا غر مقبول قبل االطاحة 
بالنظام. ومع س�يطرة "جبهة النرصة" او ما ما يطلق عليه 
"جي�ش الفت�ح" ع�ىل كامل محافظ�ة ادلب يف ش�مال غرب 
س�وريا يف االس�ابيع االخ�رة والتحضر لهج�وم مماثل عىل 
حلب، فانه من املس�تبعد ان يقب�ل الخليجيون بحل تفاويض 
يف س�وريا، بينما تقدم "داعش" يف تدمر يجعلهم يتمرسون 

مج�ددا خلف نظري�ة ان ايام النظام الس�وري باتت معدودة 
وتاليا يف امكانهم ان يكس�بوا س�وريا كلها عوض التفاوض 

عىل حصة فيها فحسب.   
 وليس ادل عىل تمسك الخليجين بمنطق التصعيد، من نسف 
ح�وار جنيف الذي كان مقررا عق�ده يف 28 ايار املايض تحت 
رعاية االمم املتحدة بهدف ايجاد حل لالزمة اليمنية، فمجلس 
التعاون الخليجي يتمس�ك بالري�اض مكانا للتفاوض وليس 
يف اي�ة عاصمة اخرى حتى ولو كانت س�لطنة عمان العضو 
يف املجل�س او ارض محاي�دة مث�ل جنيف الس�ويرسية. وقد 
صنع اس�تمرار الحرب عىل اليمن امال يف قلب الواقع امليداني 
والس�يايس.ال يزال الداف�ع اىل التصعيد الخليج�ي، هو البعث 
برس�الة واضحة اىل امركا كي تراج�ع عن عملية التفاوض 
مع ايران. ومع اقراب املهلة املس�تهدفة لالنتهاء من صياغة 
االتفاق بحلول نهاية حزيران الجاري، فإن املنطقة مرش�حة 
للمزيد من تفاقم االوضاع فيها، ال س�يما يف العراق وس�وريا 
واليمن، حيث تخوض دول الخليج وتركيا معركة ازالة النفوذ 
االيران�ي يف الدول الثالث، بينما يزداد التوتر الطائفي يف لبنان 

مع اقراب معركة القلمون من جرود  عرسال.   
 لكن االسئلة هي : ماذا لو حصل االتفاق بن ايران ومجموعة 
)5 + 1(؟ وم�اذا س�يكون علي�ه الحال عندئذ؟. وهل س�يبدأ 
الهجوم املعاكس؟  ال بد ان هذا ما يخش�اه صانعو القرار يف 
الخلي�ج، ولذلك هم يحاولون تحقيق اكر قدر من املكاس�ب 

قبل االستحقاق الكبر.

�سميح �سعب

السباق بني  »العواصف« 

فوؤ�د ح�سون



الدي�ن  ناص�ر  رج�ا  اإلعالمي�ان  إس�تضاف 
ورودولف هالل نجمة الكوميديا روال ش�امية 
في حلقة هذا األحد من برنامج "المتهم" على 

شاشتي "LBCI" و"LDC" الفضائّية.
•ش�امية أقس�مت في بداية الحلقة على قول 
الحقيقة وكش�فت أن عمرها 39 عاماً، وأنها 
ال تنتم�ي ألي ح�زب سياس�ي، وح�ول ع�دم 
ممانعتها الكشف عن عمرها الحقيقي، أكدت 
ش�امّية أنها ال تعان�ي من عق�دة العمر، "كّل 
م�ا كبرت الوح�دة بتجوهر، أنا م�ن مواليد 5 
أيل�ول 1976، إضافة الى أنني أعمل في مجال 
التمثي�ل وأط�ل عل�ى التلفزيون من�ذ أن كان 
عم�ري 15 عام�اً، فمن غي�ر المنطقي إخفاء 

عمري الحقيقي عن الجمهور".
المعهودتي�ن،  ظله�ا  وخّف�ة  •وبصراحته�ا 
تحقي�ق  عل�ى  الكوميدي�ة  األج�واء  طغ�ت 
مقدمي البرنامج مع ش�امية حول العديد من 
اإلتهامات التي طالتها خالل مسيرتها الفنية، 
وع�ن تهمة حصر نفس�ها في مج�ال التمثيل 
الكوميدي فقط وعدم خ�وض مجال الدراما، 
قالت روال: "أجي�د كل أنواع التمثيل من خالل 
عملي، الكوميديا، الدراما، الكوميديا السوداء، 
وغيره�ا، ُع�رض عل�ي كثي�راً التمثي�ل ف�ي 
مسلس�الت درامية، لكّن الوقت لم يس�عفني، 
ألنني أطل أس�بوعياً على الشاشة في برنامج 
كوميدي ول�دي عملي في المس�رح أيضاً، أنا 
مبس�وطة بمملكتي وحققت نجاحات كبيرة 

فيها".
 •وح�ول عالقتها بوديع إبن س�لطان الطرب 
ج�ورج وس�وف، والج�دل ال�ذي أثارت�ه هذه 
العالقة لدى الرأي العام والصحافة بعد تداول 
خب�ر رف�ض الوس�وف له�ا، أجابت ش�امية 
بالق�ول: "تّم الت�داول بالموض�وع كثيراً ألننا 
مش�هوران، غير صحيح أن الوس�وف لم يكن 
موافقاً، لو كان رافضاً ما كان تركنا نضل مع 

بعض، بقينا لفترة سوياً"، 
•ولدى س�ؤالها عما أش�يع عن عالقة ربطتها 

ف  س�و لو با
قب�ل  األب 

الوس�وف اإلبن، قال�ت: "أعوز بالل�ه، يا عيب 
الش�وم، هي�دي أكب�ر قلّ�ة احترام وتش�هير، 
كرام�ات الناس ليس�ت لعب�ة، أكّن لس�لطان 
الط�رب كل احترام"، كما نفت أن يكون فارق 
العم�ر بينه�ا وبي�ن وديع أحد أس�باب 
اإلنفص�ال، ونف�ت أيض�اً صحة ما 
ٌنش�ر ع�ن تمضيتها س�هرة عيد 
الحب برفقة رجل آخر، وقالت: 
"ليس صحيحاً أنن�ي أكبر من 
ودي�ع ب 12 عاماً، بل بس�ت 
سنوات، وهو ناضج وعاقل 
ويعرف ما يريد، شو خّص 
العم�ر ب�أي عالق�ة بين 
ال�ذي  والرج�ل  إثني�ن، 
ش�وهدت  أنني  ُنش�ر 
أخ�ي  ه�و  مع�ه 
أمضي�ت  نبي�ل، 
الس�هرة مع أخي 

ومجموعة من األش�خاص، والكل يعلم بذلك، 
كن�ا أصالً أنا و ُووديع مختلفين على موضوع 
وانفصلنا، كانت هيك دائماً القصص منتخانق 
ومنرج�ع، انفصلنا ألن أن�ا واياه ال نتفق على 
بع�ض األم�ور، هي�دي كل القصة ببس�اطة، 
ل�م نتزوج مدني�اً وال ع الس�كيت، عندما أقّرر 
الزواج، سيكون في العلن، ليه دايقة بعيونهم 
موضوع زواجي، الزواج قسمة ونصيب، بس 

إتزوج بتزوج، وبس إتجنز بتجنز".
•كم�ا أكدت روال أنه�ا ال تعيش قصة حب في 
الوق�ت الحال�ي، وقال�ت مازح�ة: "ممن�وع، 
س�كرنا خل�ص"، وأضاف�ت أنه�ا م�ع الحب 
والزواج وتأسيس عائلة "ما عم القي الشخص 
المناس�ب، يمكن الرج�ال بخافوا م�ن المرأة 
القوي�ة أو المس�تقلة، ولكن أعتق�د أن الرجل 
الناضج يس�تطيع التمييز بين الم�رأة القوية 
والمفحل�ة والتي تدعي أنها مس�كينة ولكنها 
في الحقيقة من تح�ت لتحت، أبحث عن رجل 

أعي�ش معه باس�تقرار ف�ي المس�تقبل، ال أن 
أت�زوج وبعدين طل�ق، أريد زواجاً متماس�كاً 

وعائلة مترابطة".
 •وحول محاولة توريطها بفيلم إباحي ُنِسب 
له�ا، قالت ش�امية: "اّتضح�ت الحقيقة أنني 
لس�ت المعنية بع�د أن رفعت دع�وى قضائية 
الحقيقيي�ن  الش�خصين  الكش�ف ع�ن  وت�م 
اللذي�ن قاما بذلك، ما خصني، حتى أن الصبية 
التي ش�اركت ف�ي الفيلم ال تش�بهني إطالقاً، 
ولكن أعتق�د أنني أعلم من يق�ف وراء تلفيق 

الموضوع، أشك بممثلة من الوسط الفني".
وحف�الت  الجوائ�ز  ع�ن  تغييبه�ا  •وبش�ان 
التكري�م، أجابت ش�امية أنها نال�ت جائزتين 
م�ن "فورليبانون" التي خصصت جائزة لفئة 
ممثل�ي الكوميدي�ا، وأش�ارت ال�ى أن بع�ض 
المهرجان�ات التكريمي�ة اللبناني�ة ال تعط�ي 
أهمي�ة لهذه الفئ�ة، "فئة التمثي�ل الكوميدي 
بع�ض  ف�ي  له�ا  جائ�زة  تخصي�ص  يت�م  ال 
المهرجان�ات، وباإلجمال الممثل الكوميدي ال 
ُيقدر كثيراً في لبنان على عكس مصر وغيرها 

من الدول العربية".
•ام�ا عن اتهامه�ا بانتقاد لج�ان التحكيم في 
برام�ج اله�واة الفني�ة، قال�ت ش�امية: "هذا 
عملن�ا، في البرام�ج الكوميدية ننتق�د ونقلّد 
الممثلي�ن والفناني�ن، وغيره�م"، ونف�ت أن 
تكون قد س�عت لدخول مج�ال الغناء بالقول: 
"ج�ددت أغنيات للراحل�ة الكبيرة فريال كريم 
وذل�ك ف�ي إطار عمل�ي في المس�رح، خضت 
مجال الMonologue الغنائي، أحببت أن أقدم 

هذا النوع ونجحت فيه".
 •ورداً عل�ى س�ؤال حول رصيدها ف�ي البنك، 
كش�فت روال عن مبالغ مترّتب�ة عليها للبنك: 
"س�يارتي تقس�يط، وعل�ي ق�روض للبن�ك، 
أما رصي�دي فيحوي على 8 ماليي�ن ليرة في 
حس�اب مصرف�ي و3000 دوالر في حس�اب 

آخر".
وف�ي فقرة إّتهام�ات الضيف لزمالئ�ه، قالت 
ش�امية للممثل الكوميدي ف�ادي رعيدي: "ال 
يج�ب أن يغيب عن شاش�ة التلفزي�ون، وهو 
ناجح جداً في المسرح"، للممثل ماريو باسيل: 
"ال�ى جانب نجاح�ه في المس�رح الكوميدي 
وتقدي�م البرام�ج، عليه أيض�اً أن ال يغيب عن 
الشاشة"، للممّثلة أنجو ريحان، قالت مازحة: 
"تخفف تحبني ش�وي، كثير هلقد"، وللممثل 
ومق�ّدم البرامج عادل كرم: "ش�اطر بالدراما 
كما ف�ي الكوميديا، وعلي�ه أن يخوض مجال 
التمثي�ل في األف�الم أكثر"، وللمخ�رج ناصر 
فقي�ه، قال�ت: "يخف�ف ش�وي تعليقاته على 

تويتر".
ونذك�ر ان برنامج "المته�م"، ُيعرض كل أحد 
 "LBCI" الس�اعة 9.40 بتوقي�ت لبنان عل�ى

األرضية ، و"LDC" الفضائية.

شريين ختطف األنظار بـ امليام  
   القاه�رة: أقيم مس�اء الثالثين من ايار/مايو حفل توزيع جوائز ال��)Middle East Music Award( "الميما" داخل أحد الفنادق الكبرى 
بالقاهرة بمش�اركة غالبية الفنانين الفائزين بناًء على تصويت الجمهور عبر اإلنترنت الذي اس�تمر لعدة أسابيع.و أشعلت الفنانة شيرين 
عبد الوهاب األجواء فور وصولها حيث رفضت التسجيل مع المحطات الفضائية بعد أن وصلت متأخرة ودخلت من مدخٍل خاص الستالم 

الجائزة قبل أن تغادر مع انتهاء الحفل في حراسة مشددة برفقة مدير أعمالها.
ونالت "عبد الوهاب" 3 جوائز ل�"أفضل مطربة، أفضل ألبوم )انا كثير(، وأفضل كليب"، فيما 
صعدت على المسرح لتقديم أغنية "داء السيطرة" قبل استالم الجائزة مما دفع الفنانة فيفي 
عبده للصعود إلى جوارها على المس�رح والرقص معها وس�ط تصفي�ٍق حاد من الحضور. 
وكش�فت أن مسلس�لها الجديد "طريقي" س�يكون مهدى لروح الفناني�ن الراحلين أحمد 
زك�ي وخالد صالح، مؤكدة على أنها بذلت جه�وداً كبيرة في التصوير، وقالت بالعامية 

المصرية "طلع عين أمي".
هذا وجلس�ت على طاولة واحدة مع الفنان تامر حسني الذي تسلم جائزتي أفضل 
مطرب في الش�رق األوس�ط، وأفض�ل أغنية )اطمن�ي(، فيما وجه تحي�ًة لمدير 
أعمال�ه الس�ابق "ميمي" تقديراً لنش�اطه مع�ه، مؤكداً عل�ى أن انفصالهم جاء 
ألس�باب ش�خصية لكن عالق�ة الصداقة بينهم�ا ال تزال قائمة. وخالل تس�لمه 
للجائزة حرصت اإلعالمية اللبنانية كاتيا كعدي على تقبيله 3 قبالت على الرغم 
من الجدل الذي صاحب تقبيلها له العام الماضي، فيما س�خرت من األزمة التي 

أثيرت العام الماضي قائلة "نخليهم أزمتين".

كما أن الفنان الش�عبي محمود الليثي تجاهل وس�ائل اإلعالم، على عكس الش�اعر 
الغنائي أيمن بهجت قمر الذي حصد جائزة أفضل ش�اعر في 2014 الذي تواصل مع 

الجميع، فيما وصل الفنان أحمد جمال إلى الحفل مبكراً.
وعلى عكس تامر وش�يرين اللذين فضال الهرب من وس�ائل اإلعالم، كانت الفنانة مي 
سليم والفنانة الشعبية أمينة أكثر الفنانات حرصاً على اإلهتمام بهم، فقامت "سليم" 

بالتقاط صور سيلفي لها مع عدد من اإلعالميين المتواجدين في الحفل، فيما سيطر سوء التنظيم بشكٍل واضح على الحفل الذي 
بدأ متأخراً عن موعده نحو 3 س�اعات.والجدير بالذكر هو أن الحفل ش�هد التكريم األول للموس�يقار هاني مهنا بعد خروجه من 

السجن، وكذلك تكريم الفنان حسام حبيب والفنان القدير خالد عجاج عن أعمالهم الفنية. 

www.almustakbalpaper.net
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القاهرة – أكد الفنان المصري سمير صبري أنه عاش حالة حب مع الفنانة 

المصرية سماح أنور ولكنه لم يتزوجها.
سمير قال إن العالقة العاطفية بينه وبين سماح أنور، كانت قوية لدرجة 

أنه فكر في االرتباط والزواج بها، موضًحا أن السبب الرئيسي في عدم 
الزواج منها الفارق الكبير بينهما في السن إذ إنه يكبرها بـ22 عاًما.

الفنان المصري أشار، في حوار له ببرنامج »مفاتيح« مع اإلعالمي مفيد 
فوزي، إلى أنه اشترى دبلة خطوبة مكتوب عليها اسم سماح ولكنه 

تراجع في اللحظات األخيرة، ومازال يحتفظ بالدبلة حتى اآلن.
سمير تحدث عن الفنانة الراحلة سعاد حسني وقال إنه ال يظن أنها 

سقطت من الطابق السادس وخاصة أنه لم يكن بها كسور، الفًتا إلى أنه 
يعتقد أنها كانت تسير في الشارع فتعرضت للسرقة وتم قتلها.

احتفلت أسرة مسلسل ظرف أسود 
بقرب انتهاء تصوير الحلقات 

استعداد لعرضها على العديد من 
الشاشات في رمضان المقبل.

 واستقبل نجوم العمل عمرو يوسف 
وانجي المقدم ومحمود البزاوي 

الصحفيين والمصورين ومراسلي 
القنوات الفضائية فيما اعتذر 

المخرج أحمد مدحت والفنانة درة 
عن التواجد النشغالهم بتصوير 

بعض المشاهد.

أعلن المخرج المصري أمير رمسيس، أن الفنان المصري نور الشريف لن يشارك بمهرجان 
"وهران" السينمائي بالجزائر، المقرر إقامته في الفترة ما بين 3 – 12 يونيو الجاري، حسبما 

ذكر موقع ياهو مكتوب.
وأكد رمسيس أن نور بعدما أكد أنه سيشارك في المؤتمر، عاد مرة أخرى واعتذر، وذلك 
بسبب ظروفه الصحية، وبناء على تعليمات الطبيب، الذي طلب منه مزيًدا من الفحوصات.
وخالل تصريحات صحفية، أكد نور أن حالة الشريف مستقرة، وأنه ال صحة للشائعات التي 

نشرت بشأن وفاته.
يشار إلى أن نور الشريف، سيشارك بآخر أعماله السينمائية في المهرجان، وهو فيلم "بتوقيت 

القاهرة"، والذي سيتنافس مع 12 فيلمًا عربيًا آخر.
ومن الجدير بالذكر، أن "بتوقيت القاهرة، من بطولة نور الشريف، ميرفت أمين، وسمير 

صبري، ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس.

هل تغني هيفاء وهبي يف مسلسلها الرمضاين؟
 

تواصل الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي تصوير مسلس�لها الجدي�د "مريم" المنتظر عرضه خالل 
شهر رمضان المبارك، حسبما ذكر موقع ياهو مكتوب.

وأكدت وهبي أنها لن تغني ضمن األحداث أو في تتر مسلسلها الجديد "مريم"، مشيرة إلى أنها 
تفض�ل الفصل بي�ن التمثيل والغناء، وهذا ما جعلها تقّدم نفس�ها في مسلس�ل "مريم" ممثلة 
فقط.وقال�ت هيف�اء إنه�ا ترى أن المش�اهد يفضل الفصل بين ص�وت الفنان بأدائ�ه التمثيلي 
وبي�ن المطرب الذي يقدم تتر العمل، لذا قررت التفرغ للتمثيل، خاصة أنها تجس�د ش�خصيتين 

مختلفتين تماًما داخل العمل.

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد

يع
سر

ع ال

سيناريو عن العراق اهلاشمي
 م�ا بين فترة واخرى اجد احد الس�ينمائيين يس�تنجد 
بي من اجل االطالع على سيناريو كتبه ويود تنفيذه.. 
ولكوني من رواد الس�ينما في العراق وس�بق لي وان 
فزت بكتابة س�يناريو عنوانه : )نبتة حب عراقية( تم 
طبعه من قبل دائرة الش�ؤون الثقافية .. والحقيقة ان 
الس�يناريو الذي كتب�ه )احدهم( عن الع�راق .. والذي 
لفت نظري انه بات متمس�كا بتاريخ العراق القديم .. 

ذل�ك التاريخ الممتد الى اعماق حضارة وادي الرافدين 
.. اي ان الس�يناريو جاء على غرار تلك السيناريوهات 
الت�ي كتبت عن تاري�خ العراق القدي�م !!.ووقتها قلت 
له :)لماذا ال تاخذ وعلى س�بيل المثال .. تاريخ العراق 

الممتد عبر تاريخ العائلة الهاشمية ؟(
وفج�أة وجدت ذل�ك الكاتب ال يعرف ش�يئا عن تاريخ 
العائلة الهاش�مية المالكة في العراق .. ولحظتها كان 

علي ان ابصره .. بأن العراقيين كانوا وال زالوا يؤكدون 
عراقيته�م من خ�الل كونهم من )التبعي�ة العثمانية( 
والدليل ان ش�هادة الجنس�ية العراقي�ة تؤكد على ذلك 
عند اس�تحصالها من الجهات المعنية .علما بأنه وفي 
حزيران 1916 اعلن الش�ريف الحس�ين )شريف مكة 
المكرم�ة( الثورة على العثمانيي�ن بدعم من بريطانيا 
واعلن نفس�ه  مل�كا على الحج�از .. ووقته�ا اراد ان 

يوح�د المش�رق العرب�ي بتكوي�ن حكوم�ات  عربية 
برئاس�ة انجال�ه االربع�ة وه�م :)فيص�ل االول مل�ك 
س�وريا( م�ا بي�ن 1918 � 1920 ومن ثم مل�ك العراق 
)1921 � 1933( واخ�وه غير الش�قيق )االمير زيد( .. 
وبمعن�ى ان الس�يناريو الحديث للعراق البد ان يش�ير 
لذل�ك المل�ك الحجازي ال�ذي تربع على ع�رش العراق 
وبتأييد م�ن رجال ثورة العش�رين .. والذي اس�تقدم 

عائلته الحجازية لبغداد اول مرة عام 1924 والمتكونة 
م�ن : )زوجت�ه الملك�ة حزيم�ة وابن�ه االمي�ر غازي 
وبنات�ه الثالث االميرات راجحة وع�زة ورفيعة( وفي 
ع�ام 1926 جاء للعراق االخ االكب�ر )علي( مع عائلته 
)زوجته نفيس�ة وابنه الوصي عبد االله وبناته عالية 
وعبدية وجليلة وبديعة( حيث تزوج غازي عالية التي 

خلفت له فيصل الثاني !!.  

روال شامية: عندما أقرر الزواج سيكون يف العلن وكرامات الناس ليست لعبة



تخط�ى الكلي�ب الجدي�د للفنان�ة اللبنانية ميري�ام فارس 
"آم�ان" النصف مليون مش�اهدة عبر موق�ع الفيديوهات 
الش�هير "اليوتيوب" وذلك منذ طرح الكليب منذ أسبوعين 
على شاشات القنوات الفضائية.وقد تداول محبو "فارس" 
الكلي�ب بكث�رة عب�ر صفحاتهم وحس�اباتهم الش�خصية 

بموقعى التواصل اإلجتماعى "فيس بوك" و"تويتر".
جدير بالذكر أن كليب "آمان" هو أحد أش�هر الموش�حات 
األندلس�ية وهو من إخراج س�يرين جبريل خ�ورى، وقام 
بإعادة توزيعه موس�يقيا مرة أخرى الموزع هادى شرارة 

وميكس إيلى بربر.

بع�د تفكير اس�تمر لعدة ش�هور، اتخ�ذت النجم�ة توبا بويوكس�تون التي 
اش�تهرت في الوطن العربي بشخصية لميس، قراراً باالستقالة من مجلس 
إدارة الش�ركة االس�تثمارية التي يمتلكها والدها، واالنفصال عنها بشكل 
نهائي، بس�بب انش�غال توب�ا، بالعديد م�ن االرتباطات الفني�ة واالعتناء 
بعائلته�ا وأطفالها، خاص�ًة أن باقي أعضاء مجلس الش�ركة عبروا عن 

اس�تيائهم وغضبهم من عدم حضور توبا ألكثر من اجتماع ُعقد خالل 
الفترة األخيرة.

رفض بعض المشاهير عدة أغاني عرضها عليهم مدراء أعمالهم 
أو ملحنين، إال أنها كانت س�بباً لنجاح آخرين. في هذا الس�ياق، 
ُتضيء "إيالف" على أغنياٍت ش�كلت نقطة التحّول في مس�يرة 

بعض الفنانين.
القاهرة: "لوال إختالف األذواق لبارت الس�لع"، وسوق األغاني 
يش�به الس�لع في بعض النواحي خاصًة مع ازدياد عدد النجوم 
ف�ي الفترة األخي�رة، بحيث تغّي�رت معايير النجاح األساس�ية 
إل�ى جانب الموهبة الت�ي ما عادت كافية ليثبت الفنان نفس�ه. 
كما أنه ل�كل فنان لونه الغنائّي الذي يجيده ونوعية أغاني تليق 
بصوته. إال أن الالفت هو أن هناك الكثير من األغنيات التي كانت 
معروضة في األساس على بعض النجوم ورفضوها قد تحولت 
آلخرين عرفوا قيمتها وحققوا به�ا نجاحاً كبيراً. كما أن هناك 
بعض األغني�ات لمعت بأصوات ملحنيه�ا. "إيالف" تعرض في 

التحقيق التالي عدداً من هذه االغنيات:

"أخاصمك آه"
لمع�ت أغني�ة "أخاصم�ك آه" بص�وت الفنانة اللبنانية نانس�ي 
عج�رم، لكن، ه�ذه األغنية كان�ت معروضة في األس�اس على 
الفنان�ة اللبناني�ة ألي�ن خلف. وكان مق�رراً ضمه�ا أللبوم "لو 
عندك كالم" الذي طرحته منذ 12 عام. فاألغنية كتبها الش�اعر 
فوزي ابراهيم ولحنها محمد س�عد، وُعِرَضت على "خلف" في 
ل آخر أغني�ات ألبومها. ولكنها رفضت  الوقت الذي كانت ُتس�جِّ
ه�ذه األغنية وإختارت أخرى بعنوان "هيمانة". والمفارقة هنا 
أن جيجى الم�ارا الذي كان يتول�ى إدارة أعمالها وقتذاك، تولى 
بعده�ا إدارة أعمال "عج�رم"، فاقترح عليها ض�م هذه األغنية 
لأللب�وم الذي حمل اس�مها، فش�كلت نقطة اللق�اء بينها وبين 
جمهوره�ا وحقق�ت به�ا نجاحاً كبي�راً في الحفالت وبنس�بة 
المشاهدة العالية للفيديو الكليب الذي صورتها به، وكانت سبباً 

الزدياد جماهيرية "عجرم" في مصر والوطن العربي.

"اللي بيني وبينك"
وعل�ى الرغم من اللغط الذي دار حول هذه األغنية وما وراء 
قصتها، حيث أعتق�د الجمهور أن الفن�ان المصري الملقب 
ب�"الهضب�ة" عمرو دياب هو صاح�ب األغنية األصلي، وأن 
المغربي�ة "جنات" قامت بتجدي�د األغنية ووضعها في أول 
ألب�وم غنائ�ي لها ليحم�ل اس�مها، ولكن الحقيق�ة هي أن 
هذه األغنية أصبحت مل�كاً لجنات وحدها وليس ل�"دياب" 
بع�د أن دب الخالف بينه وبين ملحنها، علم�اً أن "الهضبة" 
كاد يضمه�ا أللبوم�ه "ليلي نهاري" ولكن�ه تخلى عنها في 
اللحظات األخيرة وقرر سحبها من األلبوم، األمر الذي دفع 
"رحيم" لتقديمها بالصوت المغربي الجديد جنات، فحققت 
به�ا نجاحاً كبيراً وكانت بداية التفاعل بينها وبين الجمهور 

المصري.

"لمستك"
ل�م يع�رف الجمه�ور أن ه�ذه األغنية أيض�اً كانت 

ل�"دي�اب" ف�ي البداي�ة قب�ل أن يق�وم الملح�ن 
"عمرو مصطفى" بغنائها لتكون نقطة التالقي 
بين�ه وبين الجمهور كمغني، حيث أنه في ذروة 
التعاون الفني بينهما، كان الثاني يقوم بتلحين 
الكثير من األغنيات التي يراها مهمة ويعرضها 

عليه ليختار من بينها ما يناسبه. ورغم أن "دياب" 
كان عل�ى دراية كبيرة باختيارات�ه، إال أنه هذه 
المرة لم يكن صائباً بحيث اعتذر عن قبول هذه 
األغني�ة ليق�رر ملحنها أدائه�ا، فأصبحت فيما 
بعد دعاية لفيلم "التوربيني" الذي قام ببطولته 
ش�ريف منير، أحم�د رزق وهند صبري، وكانت 
انطالقت�ه "مصطفى" الغنائية بفضلها وتوالت 

أعماله الغنائية.

"كده برضه يا قمر"
ه�ذه األغنية كان يفت�رض أن تصل للجمهور 
بص�وت الفنان�ة المعتزل�ة ش�ادية، إال أنه�ا 
تنازلت عنها لصالح الفنان هاني ش�اكر الذي 
كان في بداية طريقه الفني، فحقق من خاللها 
نجاح�اً كبيراً وكان�ت انطالقت�ه الالمعة منذ 
العام 1972م. واألهم في هذه األغنية هي أنها 

كان�ت بمثابة أول عمل غنائ�ي لم تتجاوز 
مدته العش�ر دقائق في الوقت الذي كان 

نج�وم الف�ن يقومون بتقدي�م أغنيات 
مدتها ال تقل عن نصف ساعة.

الس�ؤال  يط�رح  النهاي�ة،  ف�ي 
نفس�ه، ه�ل لعب الح�ظ دوره، 

أم الخب�رة؟  ه�ل ه�و حس 
خفي ينذر بعض الفنانين 

بأهمي�ة العم�ل الفني 
ليتبن�وه أم أن األم�ر 

صدف�ة؟  مج�رد 
بع�ض  أن  يبق�ى 
تلي�ق  األغني�ات 
وتلتصق  بأص�واٍت 

دون  بش�خصيات 
أخرى، بحيث ال يشعر 

م�ن  وبأهميته�ا  به�ا 
رفضه�ا لع�دم تفاعله معها، 

فينجح ويلمع بأدائها من يعرف 
قيمتها. 

دوليل شاهني: ال أعرف شيئًا عن حجر جهنم
 نفت الفنانة اللبنانية دوللي ش�اهين ما تردد حول اس�تعدادها للمشاركة في بطولة فيلم "حجر جهنم".وأكدت أنها "ال تعرف شيئاً 
عن هذا العمل الس�ينمائي"، وكش�فت دوللي اعتذارها عن العديد من العروض الدرامية و السينمائية أيضاً من أجل التفرغ أللبومها 
الغنائي الجديد "سندريال" و الذي تعود من خالله إلى الساحة الغنائية كما أعلنت عن استعدادها إلحياء أكثر من حفل غنائي خالل 

الفترة القادمة.
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الفنانة ماريا التى اشتهرت بلقب ماريا إلعب إلعب بسبب أول كليب قامت بتصويره 
والذى كان السبب فى شهرتها ولكن بعد غياب طويل عن الساحة الفنية عادت مرة 
اخرى وبقوة لتحتل مركزا كبيرا على صفحات الفيس بوك ومواقع التواصل االجتماعى 
وأول مرة عادت فيها ظهرت فى كليب تقلد فيه الفنانة كيم كاردشيان وتتعرى بشكل 
غريب جدا مما اثار ضجة كبيرة ضدها ولكن هذه المرة عادت مثل جندى يحمل سالحه 
بمناسبة االحتفال السنوى والوطنى لبلدها ارمينيا وقد ارتدت فيها المالبس القديمة 
للجندى وقد قامت بتصوير اغنية جديدة تحمل عنوان انهضوا أيها األرمن وسنعرض 

لكم الصور التى نشرتها ماريا على صفحتها الرسمية على الفيس بوك .
اما عن اعمالها الفنية والتى قامت بتصويرها سابقا : فيلم بدون رقابة مع الفنانة عال 
غانم والفنان محمد فهمى وفيلم أحاسيس والتى ظهرت فيه بدور فتاة ليل .. الجدير 
بالذكر عن الفنانة ماريا انها فازت فى مسابقة ملكة الجمال فى البكينى فى قارة اسيا 

لعام 2002 .

يقام فى الثامنة مساء الخميس 4 يونيو على المسرح الكبير بدار األوبرا، 
أمسية فنية من زمن الفن الجميل، يحييها ثالثة من نجمات فرق االوبرا 

للموسيقى العربية هن مى فاروق، عفاف رضا ونهاد فتحى بمصاحبة 
اوركسترا كوكب الشرق بقيادة المايسترو حازم القصبجي وتتضمن نخبة 
من أجمل أغاني أم كلثوم التي تعاونت فيها مع كبار الملحنين والشعراء 
منها من أجل عينيك - غلبت أصالح فيك لـ رياض السنباطي، برضاك يا 

خالقي، دور أمتى الهوى لـ زكريا أحمد. 
جدير بالذكر أن احتفاليات كوكب الشرق تأتى بهدف نشر وتقديم 

التراث الغنائى الضخم لسيدة الغناء العربي )أم كلثوم( ولتعريف االجيال 
الجديدة بالتاريخ الفنى لعظماء الموسيقى العربية فى اطار جهد دار 

األوبرا المصرية لمد جسور التواصل بين الماضي العريق والحاضر الواعد 
والمستقبل المشرق.

أعلن المخرج المصري أمير رمسيس، أن الفنان المصري نور الشريف لن يشارك بمهرجان 
"وهران" السينمائي بالجزائر، المقرر إقامته في الفترة ما بين 3 – 12 يونيو الجاري، حسبما 

ذكر موقع ياهو مكتوب.
وأكد رمسيس أن نور بعدما أكد أنه سيشارك في المؤتمر، عاد مرة أخرى واعتذر، وذلك 
بسبب ظروفه الصحية، وبناء على تعليمات الطبيب، الذي طلب منه مزيًدا من الفحوصات.
وخالل تصريحات صحفية، أكد نور أن حالة الشريف مستقرة، وأنه ال صحة للشائعات التي 

نشرت بشأن وفاته.
يشار إلى أن نور الشريف، سيشارك بآخر أعماله السينمائية في المهرجان، وهو فيلم "بتوقيت 

القاهرة"، والذي سيتنافس مع 12 فيلمًا عربيًا آخر.
ومن الجدير بالذكر، أن "بتوقيت القاهرة، من بطولة نور الشريف، ميرفت أمين، وسمير 

صبري، ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس.

 

هند صربي :أبحث عن عمل درامي خمتلف
 

اك�دت الفنانة هند صبرى انه�ا ال تنافس هذا العام باى عمل تليفزيونى فى رمضان لكنها بصدد 
التحضير لعمل فنى جديد رفضت التصريح عنه باى شيء االن. 

واضافت في تصريح صحفي انها لم تقدم فى الفترة القادمة عمل كوميدى فى الدراما وخاصة 
بعد مسلس�ل عايزة اتجوز وامبراطورية ميم وتريد ان تقدم عمل درامى مختلف.وكش�فت  انها 
س�عيدة بنج�اح فيلم الجزيرة 2 وما حققه من نجاح ، كم�ا قالت انها ال تعلم حقيقة وجود جزء 

ثالث حتى االن ام ال للفيلم .

سيناريو عن العراق اهلاشمي
 م�ا بين فترة واخرى اجد احد الس�ينمائيين يس�تنجد 
بي من اجل االطالع على سيناريو كتبه ويود تنفيذه.. 
ولكوني من رواد الس�ينما في العراق وس�بق لي وان 
فزت بكتابة س�يناريو عنوانه : )نبتة حب عراقية( تم 
طبعه من قبل دائرة الش�ؤون الثقافية .. والحقيقة ان 
الس�يناريو الذي كتب�ه )احدهم( عن الع�راق .. والذي 
لفت نظري انه بات متمس�كا بتاريخ العراق القديم .. 

ذل�ك التاريخ الممتد الى اعماق حضارة وادي الرافدين 
.. اي ان الس�يناريو جاء على غرار تلك السيناريوهات 
الت�ي كتبت عن تاري�خ العراق القدي�م !!.ووقتها قلت 
له :)لماذا ال تاخذ وعلى س�بيل المثال .. تاريخ العراق 

الممتد عبر تاريخ العائلة الهاشمية ؟(
وفج�أة وجدت ذل�ك الكاتب ال يعرف ش�يئا عن تاريخ 
العائلة الهاش�مية المالكة في العراق .. ولحظتها كان 

علي ان ابصره .. بأن العراقيين كانوا وال زالوا يؤكدون 
عراقيته�م من خ�الل كونهم من )التبعي�ة العثمانية( 
والدليل ان ش�هادة الجنس�ية العراقي�ة تؤكد على ذلك 
عند اس�تحصالها من الجهات المعنية .علما بأنه وفي 
حزيران 1916 اعلن الش�ريف الحس�ين )شريف مكة 
المكرم�ة( الثورة على العثمانيي�ن بدعم من بريطانيا 
واعلن نفس�ه  مل�كا على الحج�از .. ووقته�ا اراد ان 

يوح�د المش�رق العرب�ي بتكوي�ن حكوم�ات  عربية 
برئاس�ة انجال�ه االربع�ة وه�م :)فيص�ل االول مل�ك 
س�وريا( م�ا بي�ن 1918 � 1920 ومن ثم مل�ك العراق 
)1921 � 1933( واخ�وه غير الش�قيق )االمير زيد( .. 
وبمعن�ى ان الس�يناريو الحديث للعراق البد ان يش�ير 
لذل�ك المل�ك الحجازي ال�ذي تربع على ع�رش العراق 
وبتأييد م�ن رجال ثورة العش�رين .. والذي اس�تقدم 

عائلته الحجازية لبغداد اول مرة عام 1924 والمتكونة 
م�ن : )زوجت�ه الملك�ة حزيم�ة وابن�ه االمي�ر غازي 
وبنات�ه الثالث االميرات راجحة وع�زة ورفيعة( وفي 
ع�ام 1926 جاء للعراق االخ االكب�ر )علي( مع عائلته 
)زوجته نفيس�ة وابنه الوصي عبد االله وبناته عالية 
وعبدية وجليلة وبديعة( حيث تزوج غازي عالية التي 

خلفت له فيصل الثاني !!.  

القاه�رة: عل�ى الرغ�م م�ن وج�ود فنانات 
يبادرن بنش�ر أخباره�ن إعالمياً ويخصصن 
المقاب�الت  إلج�راء  حياته�ن  م�ن  ج�زءاً 
ع�ن  ليتحدث�ن  والتلفزيوني�ة  الصحافي�ة 
المقاب�ل  الش�خصية، هن�اك ف�ي  حياته�ن 
بع�ض الفنان�ات اللوات�ي يرفض�ن الحديث 
ع�ن حياتهن الش�خصية إعالمي�اً، ويكتفين 
بأجوبٍة مقتضبة إن تعرضن ألسئلٍة مفاِجئة 

أمام الكاميرات.
أنغام 

صّرح�ت الفنان�ة انغ�ام أنها ال ُتحبِّ�ذ إقحام 
وس�ائل اإلعالم ف�ي حياتها الخاصة ونش�ر 
تفاصيل ش�خصية عم�ا يح�دث بيومياتها، 
موضحة أنها تفضل تقديم أغانيها لجمهورها 
في وقٍت تحافظ على الخصوصية التي يتمنى 

أن يتمتع بها أي شخص غير مشهور. 
وأش�ارت الى أنها ال تحب الخوض بتفاصيل 
حياتها الش�خصية وما يت�ردد عن خالفاتها 
مع أفراد من عائلتها، وطالبت وسائل اإلعالم 
بإحترام ذل�ك، الفتة الى أنه�ا عندما تريد أن 

تعلن شيًئا ستبادر هي بنفسها إلعالنه.

ريم البارودي
وأبدت الفنانة ريم البارودي استياءها من بعض 
وسائل اإلعالم التي تبادر بكتابة أخبار عن حياتها 
الشخصية وعالقاتها بالفنان الشاب أحمد سعد 
دون أن يكون لها أي أس�اس من الصحة، مشيرًة 
الى أنها تريد المحافظة على حياتها الش�خصية 
بعي�داً عن أعي�ن اإلعالم. وعّبرت ع�ن انزعاجها 
من التصريحات غير الصحيحة التي ُنِش�َرت عن 
لس�انها حول ارتباطها ب�"سعد" وتحديد موعد 
زفافهم�ا، مش�ددة عل�ى أن هذا األمر ش�خصي 
وطالب�ت بأن يك�ون الحديث عنه�ا ومعها حول 

أعمالها الفنية فقط.
منى زكي 

�ل أن يكون  م�ن جهته�ا، الفنان�ة منى زك�ي، تفضِّ
التركيز اإلعالمي على عملها فقط، وال تحب التطرق 
للحدي�ث عن حياتها الش�خصية، كما أنه�ا ال تهوى 
البق�اء تحت األض�واء إال عندما يكون ذل�ك مرتبطاً 
بعملها، األمر الذي يجعلها تختفي كثيراً عن عدسات 
الصحافة والتصريحات. كما أنها ُتبِعد أوالدها دوماً 
عن اإلعالم وال تصطحبهم في المناس�بات الفنية أو 

العامة، خوفاً من التأثيرات السلبية على حياتهم.

»أنغام وزكي والبارودي« يرفضن تدخل اإلعالم بحياهتن

أغنيات رفضها بعض النجوم
 فكانت سببًا لنجاح آخرين

كليب»آمان« لـ مرييام فارس يتخطى النصف مليون مشاهدة

كيف ختلت مليس عن والدها؟
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وثيقة الع�شق..
حيدر اللهيبي

انا البتول

في العشق

أناديك

وروحي الهائمه

في روحك

تناجيك

خذني

بدموعي

بخضوعي

إليك

فقلبي

اوحشته

نظرة

من عينيك

الوقت والتمني
ماه�و الوقت الذي يفصلنا عم�ا نشتهي ،تدور الحكاية 
بي�ن أمنية وضوء س�ريع العطب.ونع�ود ادراجنا نحو 
التمني ،ونتساءل لماذا تهنا ،والعتمة تلفنا من الجهات 
االربع�ة ،نفتح النافذة على الش�ك ... عال األمل ينتظرنا 
،ولع�ال الخي�ر موج�ود بداخلنا النن�ا لم نخل�ق اشرارا 

بالفطرة ،في زاوية ما فينا سنجده .
وان فكرن�ا مليا بم�ا يساورنا كلما نحو االمنية س�رنا 

وسارا معنا القدر
القدر ................؟؟!!،إن كان بالمرصاد لنا فلماذا كنا 
نح�ن اذا ،ولماذا كان�و ينتظرون منا افض�ل مما قدمنا 

،ونحن اصال اموات من قبل الوالدة حتى ..؟!

مرفت غطا�س 

االسلوبية و النقد االسلويب
لقد قدمت االسلوبية )Stylistics (  مجموعة من المفاهيم 
و التص�ورات الجي�دة و المتقدمة في الفه�م العام للغة و 
للظاه�رة االدبي�ة ، اال ان تل�ك التص�ورات طرح�ت ضمن 
انظم�ة و بناءات تشتمل على كثير من التناقضات النظرية 
و االجرائية ، مما يؤشر على عالمات قصور سواء كمنهج 

نقدي مستقل  او كأداة للنقد االدبي .
لقد رفع االس�لوبين شعار محاول�ة فهم الظاهرة االدبية ، 
و لم�اذا ك�ون النص االدبي فنيا و مؤث�را ؟ اال انهم اوغلوا 
ف�ي لغوية و نصية الظاه�رة االدبية كما هو معلوم ، حتى 
ان جوه�ر االس�لوبية التحليلية عند ش�ارل بالي  متقومة 
بفه�م التأثي�ر العاطفي للوحدات اللغوي�ة . لكن هناك امر 
مه�م في امكانية الجواب عن هذا السؤال الجوهري ، وهو 
ان االس�تجابة الشعورية للنص و اللغة و المفردات ليست 
فقط ناتجة بفع�ل تلك الوحدات  ، و انما للقراءة و القارئ 
دور فاع�ل و تأثير مهم في تحققه�ا و درجتها ، وهذا من 
اوض�ح الواضحات ، و ان اهمال ه�ذا الجانب خطأ فضيع 
و قات�ل وقع�ت فيه األس�لوبية . ان النص ف�ي حقيقته ال 

يكون نصا كام�ال اال بالقراءة ، و ان عملية القراءة تتصف 
باالبداع و التعبير كما هو التأليف و النص . من هنا فاجابة 
االس�لوبية عن هذا السؤال المه�م و الجوهري ال يمكن ان 
تك�ون كامل�ة الهمالها القارئ و عملية انت�اج النص اثناء 
القراءة .من اشكاليات االس�لوبية  ، معاناة مفاهيم مهمة 
ركنية و اساسية في نظريتها و اجراءاتها من التناقض  او 
االصطدام بمعارف لغوية و ادبية واضحة . وهنا سنتناول 
ثالث�ة مفاهيم جوهرية في االس�لوبية نظريا و اجرائيا و 
م�دى تناقضها مع بعضها و اصطدامه�ا بحقائق لغوية و 
ادبية .ان مفهوم ) االختيار ( جوهري اسلوبيا ، وهو مميز 
لالسلوب بل  مقوم للفردية عند االسلوبيين كما هو ظاهر 
، لك�ن هذا الفه�م يصطدم بامر داخلي تقره االس�لوبية و 
اخر خارج�ي ، فالتناق�ض حاصل مع مفه�وم ) التركيب 
الغياب�ي للكلمات ( ، و الذي هو في جوهره و نهايته شكل 
م�ن اشكال االنثي�ال ،الذي تتجلى فيه اللغ�ة ،و هو مظهر 
من مظاهر طغيان المعارف اللغوية العامة المكتسبة لدى 
المؤلف ، و التي تسلبه االرادة في بعض االحيان ، حتى ان 
الرمزيين ق�د تحدثوا عن لغة الهذي�ان . ان قاهرية االثيال 

و خروج�ه ولو لفت�رة زمنية بسيطة ع�ن اختيار المؤلف 
مخالف قطعا لفهوم االختيار الذي يعتمده االسلوبيون .

ه�ذا وان مفه�وم االختي�ار يتناقض مع مفه�وم التناص 
، اذ ال ري�ب ان ه�ذا التن�اص ف�ي جوهره يمث�ل وجها من 
الالوع�ي المتجس�د ف�ي الكتاب�ة . و من هنا ف�ان مفهوم 
االختيار يعاني حرجا ، و يظهر بوضوح الخلط بين الوعي 
و االختي�ار ، و ليس كل ما يك�ون بوعي هو باختيار فعل ، 
ب�ل ان دوام االختيار شيء غير معقول في الفعل االنساني 
عموم�ا و ليس االدب فقط .المفهوم االخر الذي يعاني من 
التناق�ض م�ع ما هو من االس�لوبية و مصطدم مع ما هو 
من خارجها هو ) التركيب ( بالفهم االس�لوبي .  فتقسيم 
التركيب الى حضوري و غيابي ال ينتهي الى حقيقة واقعية 
، اذ ان ترتي�ب المف�ردات ف�ي الن�ص تتحك�م في�ه غايات 
مختلف�ة لغوية و نصية و تأليفي�ة ، و ما عدا االخير فانها 
تصط�دم باالختيار ، كم�ا ان التناغم الذي يفرضه النص و 
ما تتطلبه التجاورات اللغوية بذاتها و نظام االنثيال يجعل 
تفسير ظاهرة االنزياح كعمل جمالي غير مستساغ ، بل ان 
المف�روض ان متطلبات النص و اللغة باالصوات و نحوها 

م�ن تناغمات يك�ون خرقها و مخالفته�ا مخالفة للذائقة 
،و مج�رد فع�ل ال جمال�ي و ان ك�ان تعبيري�ا او صادما ، 
بمعنى اخر ان فهم التركيب بهذه الصورة يضعف التفسير 
الجمال�ي لالنزي�اح ، و ان ابق�اه كفعل تعبي�ري ، كما انه 
يص�ور االختيار كفعل اعتباطي تجريبي تجرؤي ال جمالي 
.هذا من جهة و الجهة االخرى ، تصادم هذا الفهم للتركيب 
مع حقيقة تأثر تأثيرية التركيب بالمتلقي ، فال اس�تقاللية 
حقيقي�ة ال جماليا و ال تعبيريا للتركي�ب ، و اهمال عميق 
لمتطلب�ات التداولي�ة في الك�الم ، اذ ال تجد له�ا مكانا مع 

هكذا نظام مغلق على النص و مؤلفه .
و ام�ا المفه�وم الثالث فهو ) االنزي�اح ( ، و الذي ربما عد 
احيانا المظهر االبرز لالسلوب الفني ، وهذا شيء ال يمكن 
االق�رار به و لن يستمر طوي�ال الدفاع عنه ، فاالنزياح اداة 
واحدة من ادوات االبداع ، و ليس بالضرورة ان يكون الفعل 
االدبي انزياحيا بل ان االس�تعمال المتناغم و المتوافق مع 
القواع�د العام�ة يمكن ان يك�ون احيانا محقق�ا للفنية و 
االدبية و التأثير الجمالي ، الذي يريد االس�لوبيون االجابة 
عنه .من هنا يك�ون ظاهرا العجز الخطير الذي يعاني منه 

النق�د االس�لوبي في تفسير الظاهرة االدبية ، وس�ط هذه 
التناقض�ات الظاه�رة ، و الخلط  بين مستوي�ات المادة و 
االداة االدبي�ة ، اذ م�ن الظاه�ر ان تلك المفاهي�م مختلفة 
المستوي�ات ، مما يؤشر الى ضيق افق النظرة االس�لوبية 
لالدب ، اذ من المعلوم ان الظاهرة االدبية اوسع بكثير من 
تلك التص�ورات و لها مستويات متع�ددة وجهات مختلفة 
في اللغة و النص و المؤلف و القارئ و االستجابة الجمالية 
، كلها تستقل احيانا و تتداخل احيانا في نظام تعبيري عام 
يتطلب نقدا يتسع لتلك الجهات التعبيرية . و ان الذي اشار 
الى قصور مناه�ج البالغة المعروف�ة كمنهج نقدي ، هو 

ذاته الذي يؤسر اخفاق االسلوبية نقديا .
ان امكاني�ة تحقي�ق االس�لوبية اضاف�ة جوهري�ة للنق�د 
ام�ر بعيد جدا بل غي�ر متيسر . و بشكل ع�ام فان تحقيق 
االسلوبية لخطوة متقدمة استقاللية عن المنهج اللساني 
العام ، يعطيها احقية االس�تقالل كعل�م مقابل السيمائية 
العامة ليس واضحا ، كما انها باس�تثناء اعتمادها على ما 
قدمه عل�م العالمات ال تحقق تط�ورا جوهريا عن البالغة 

المعروفة .

من ثقافة السلطة إىل سلطة الثقافة..
 

أص�درت الهيئة المصرية العامة للكتاب، ، فى مشروع مكتبة األس�رة ضمن 
أعم�ال س�لسلة عل�وم اجتماعية كت�اب للشاع�ر الكبير أحمد عب�د المعطى 
حج�ازى بعنوان "من ثقاف�ة السلطة إلى س�لطة الثقافة".وفى هذا الكتاب 
ي�رى الشاعر الكبي�ر أحمد عبد المعطى حج�ازى أن الثقاف�ة ليست نشاًطا 
فردًي�ا أو هامشًيا أو كمالًيا، ولكنها نشاط وطنى يشارك فيه الجميع المنتج 
والمستهلك، الكاتب والقارئ، ففى اللحظة التى يبدأ فيها المجتمع اإلنسانى 
حيات�ه تبدأ الثقاف�ة حياتها وتمارس نشاطه�ا، فالمجتمع ال يكون تجمًعا 
إال برواب�ط تؤلف بين أفراده وتصل بين أجياله وتزوده بما يحتاج إليه فى 
تأمي�ن وجوده وتنظي�م حياته وتمكنه من االنتف�اع بتجاربه واالحتفاظ 
بخبراته باختصار، فالثقافة هى سيرة الجماعة اإلنسانية وهى صورتها.

ويض�م الكتاب مجموعة من المقاالت ألحمد عب�د المعطى حجازى منها الثورة فى 
حاج�ة للمثقفين، ابحث عن الثقافة، مائة عام إلى الوراء، الثقافة فى خريطة الطريق، طه حسين 

ينظر إلينا، الماضى يقطع الطريق على المستقبل، نحن ال نعرف أنفسنا.

تاجر البندقية
صدر حديًثا عن مؤس�سة هنداوي للنشر، ترجمة عربية وطبعة جديدة لرواية "تاجر 
البندقي�ة" رائعة ويليام شكسبي�ر، يروى لنا أحداثها فى مدينة البندقية، وهى مزيج 
فري�د لمشاعر النبل والوفاء والحب للصديق وللزوج، ومثال نادر للتضحية والفداء، 
وع�رض شائق لتلك المشاعر النبيلة فى مواجهة نقيضاتها من الخسة والنذالة مع 
الش�ح وغياب الضمير، فنتيج�ة الصراع األبدى بين الخير والش�ر هى أكبر برهان 
على قوة األول وهوان الثانى.وقد مثل الكاتب ذلك كله من خالل المرابى اليهودى 
"شايل�وك" ال�ذى يسعى ف�ى االنتقام من رجل بل�غ فى الوف�اء أن صار مضرب 
األمث�ال، وتشت�د األحداث بمحاولة صديق هذا النبيل إلنق�اذه، فهل يا ترى يفلح 
ف�ى إدراك غايته كما أراد، أم أن لألق�دار إرادة أخرى؟ويليام شكسبير: )١٥٦٤–
١٦١٦م( يع�د أشهر مؤل�ف مسرحى عرفه التاريخ. له آث�ار بارزة فى المسرح 
الكومي�دى والتراجيدى جس�د من خاللها أبرز دقائق النف�س البشرية فى بناء 

درامى متساٍو أقرب ما يوصف به أنه سيمفونية شعرية. 

كزال أبراهيم خدر ..  كلامت ذابلة للعشق
مثلم�ا يرت�دي الربي�ع ثوب�ه الجمي�ل مستع�دا 
للظه�ور بزهوره وطي�وره وفراشات�ه وأنهاره 
يداع�ب النسيم عباءته فيتماي�ل طربا طريا نديا 
بص�وت ن�اي تردد اص�دءا لحنه الجب�ال ويهدي 
كلماته الشالل ومثلما تحتفل الفراشات بالزهور 
بأجنحتها الرقيقة الملونة راس�مة تعابير الفرح 
والسرور والحبور كذلك الزهور تحتفل بحضور 
الفراشات الجميل�ة بأوراقها الملونة ناثره عبير 
شذاه�ا فرحا بق�دوم المسرات كذل�ك الموجات 
الصغيرة تشتاق الى الضفاف ثم يدنو منك الربيع 
روي�دا رويدا هكذا هي قصائ�د الشاعرة الكردية 

غزال ابراهيم خضر او كه زال ابرهيم خدر
والقصي�دة الت�ي س�نتناولها الي�وم كمتذوقين 
للعش�ق  ذابل�ة  كلم�ات  قصي�دة  ه�ي  للشع�ر 

والمترجمة عن اللغة الكردية
عن�وان القصيدة ه�ي كلمات ذابل�ة للعشق لكن 
عندما تقراء القصيدة تجد أن هذه الكلمات الذابلة 
تتح�ول ال�ى زهور تتفت�ح بأريج األم�ل وشذى 
الح�ب األب�دي ال�ذي ال يتغي�ر عنوان�ه ومعانيه 
مهما تغير الزمن هاهي انانا السومرية وعشتار 
البابلية الم�راءه والهة الجم�ال ورمز الخصوبة 
والعطاء س�ميراميس بقوتها وحضورها البهي 
المراءه الجميلة مصدر الخير والنماء والحضارة 
وهاهي الشاعرة العراقية بنت كردستان تحضر 
برقته�ا وعذوبته�ا وشاعريته�ا كوريث�ة آللهة 

الجمال تبحث عن عشق أزلي فتقول  
جئت لكي انسج بدماء أصابعي العشر

من لؤلؤة ورقة روحي سطر من الكلمات 
بجسد منهوك وشفتين يابيستين حزينتين 

يا آلهة الحب والوفاء والعشق؟
أين الحب وماذا حصل له؟

فهاه�ي الشاعرة تكتب من دم�اء أصابعها على 
جوهر روحها كلمات ع�ن الحب ,الحب السامي 
والعش�ق الروح�ي للمعش�وق ال�ذي تتجلى فيه 
أروع آي�ات الجمال والتوحد م�ع الروح األخرى 
عش�ق تسم�و ب�ه النف�س ال�ى أعل�ى مراتبها , 
بجسد منهك أتعبته الحي�اة بشفتين يابستين لم 
ين�دى عليها ندى ال�ورد حزينتين لم تعرف طعم 
االبتسامة لتسال آلهة الحب أين العشق الحقيقي 
الذي تشتاق له الروح أين الحب والوفاء والعشق 
فهي بروحها اعتلت ع�رش الجمال ووصلت الى 
مراتب العشق في نقاء طاهر لكن الحبيب والذي 
كان�ت تظن�ه حبي�ب ليس لدي�ه اال الغ�در وعدم 

الوفاء
قلبه�ا يرتج�ف لكن�ه ص�ادق وشج�اع ونق�ي 
كنق�اء روحه�ا وهي ال تصدق غدر ه�ذا الحبيب  
فتستجمع قوى جسده�ا المنهك المتعب لتقول 
ل�ه بم�رارة األلم لق�د كنت صادقة مع�ك في كل 
ش�ي يداي صادقة قلبي ص�ادق فلماذا هذا الغدر 

والخيان�ة فسوف ابتعد ولن اجعل عيناي تشتاق 
ال�ى رويتك بع�د اليوم ولن أخاف اب�د فلن تكون 
حبيب�ي بع�د الي�وم وس�ينساك قلب�ي فأن�ت ال 

تستحق نقائه 
جئت لكي افهم يديك لكي تتركا 

مصداقية يداي ،وان ال تشتاق
عيناك لرؤيتي 

لساني يريد أن ال يخاف ويقول
ال تكن فيما بعد حبيب قلبي 

قلب�ي الب�ريء كاألطف�ال والذي كان بي�ن يديك 
فضيعته  لبرأته ال يميز بين  النرجس والبنفسج 
والسوس�ن واألشواك فه�و يقبل توي�ج الوردة 
كما يقبل األشواك انا التي كنت احلم بالفراشات 
والنج�وم والقم�ر واحل�م بقل�ب نقي أث�ق فيه 
يهمس ل�ي بكلمات الحنان قل�ب يالمس روحي 
قبل كل ش�يء أهيم معه في األح�الم نخرج عن 
ح�دود العال�م نكس�ر كل حواج�ز الجس�د التي 

تسجن الروح خلفها أسيرة الرغبات 
االن تشبه صياداً وأحيانا 

مثل طائر مسكين 
تنظر الي جسدي األنثوي لذا

اغلب األحيان تريد أن تنحرني بمدية 
وبعض األحيان ترغبيني بالورود 

أحب أن تعرف أنني رفيقة 
النساء الحسناوات الالتي 

اُدخلن الجرأة في نيران الجحيم 
وتركن كومة من رماد الذكريات  

لكنك بقيت أس�ير رغباتك المحموم�ة تنظر الي 
بنظ�رات كلها ريبة تح�اول ان تفت�رس براءتي 
وهي كن�زي الوحيد تح�اول أن تنحرني بمديتك 
باس�م الح�ب النق�ي تق�دم ال�ورود والكلم�ات 
الجميلة وتح�اول أن تكون بري�اء وأنت كالذئب 
بثي�اب حم�ل وديع أي دناءة وصل�ت بك أحالمك 
المريضة  تكذب وتكذب وال تعرف للصدق طريق 
لكني لست كباق�ي النساء الجميالت التي غررت 
به�ن وتركتهن رماد انظر عزيزي القارئ الكريم 
الى هذه الكلمات الجميلة والشجاعة التي تصدر 
من قلب ب�ريء كيف تكشف زيف ه�ذا المخادع 

وهي بذالك تكشف زيف المخادعين جميعا 
وف�ي النهاي�ة تقول ل�ه الشاعرة ونح�ن نتبعها 
مبهوري�ن بشجاعته�ا التي كشجاعة الفرس�ان 

فهي أصرت أن ال تنحني 
كم هي جميلة كلمة الحب 

عندما تخرج من نفس طاهرة
كم هي مقدسة كلمة الوداع 
التي تفتح عينها بعد الخيانة 

أبدا ال تحاول أن تطلب مني االعتذار
فانك ال تستطيع أن تجمع دموعي المسكوبة 

انا ذاهب 
 و أنت عليك أن تمسح أحرف اسمي 

من قاموس ذاكرتك 
ان تعيد لي نظراتي ،رائحتي وأنفاسي 

اذهب لن أراك ثانيًة
سأغادر ولن تراني ،

عندما ينكسر القلب العشق 
اليجد مكانه

فتقول كم هي جميلة كلمة الحب  أذا صدرت من 
نفس طاهرة نقية وكم هي مقدسة كلمة الوداع 

بعد أن عرفت الخيانة كلمة ستكون هي الحقيقة 
فال تعتذر وال تحاول أن تبدي الندم فلن تستطيع 
جمع دموعي المسكوب�ة أبدا فاعد علي نظراتي 
وأنفاس�ي ورائحتي وامسح اس�مي من ذاكرتك 
فانا ذاهبة ولن أرك ابد ولن تجد في قلبي العاشق 

مكانا لك بعد ان كسرته ومالءته بالدموع آلما
وهكذا س�افرنا مع الشاعرة القدي�رة والرقيقة 
غ�زال الى عال�م العش�ق الجميل النق�ي صحبنا 
معها الرقة والشجاع�ة والجمال رغم األلم الذي 
يعتصر قل�ب الشاعرة في زمن ضاع فيه الصدق 

لكنه�ا بقي�ة شامخ�ة س�امقة كنخل�ة عراقية 
كجبال كردستان العالية وستكتب قصيدة أخرى 

كلماته�ا تبتس�م كاألمل الذي س�وف يشرق من 
هنا من خلف جبال كردس�تان ن بهيا ببها الفجر 

نقيا كندى الورد عطرا كزهور بالدي البرية

القصيدة
كلمات ذابلة للعشق

ترجمة "غفور صالح عبد الله
"كه زال ابراهيم خدر شعر”

جئت لكي انسج بدماء أصابعي العشر
من لؤلؤة ورقة روحي سطر من الكلمات 

بجسد منهوك وشفتين يابيستين حزينتين 
يا آلهة الحب والوفاء والعشق؟

اين الحب وماذا حصل له؟
جئت لكي افهم يديك لكي تتركا 

مصداقية يداي ،وان ال تشتاق
عيناك لرؤيتي 

لساني يريد أن ال يخاف ويقول
ال تكن فيما بعد حبيب قلبي 

الجريمة أنت وقلبي يقول
هاتي طفل حبك ،لنغادر

انه ال يميز بين رائحة النرجس
والبنفسج والسوسن 

انه يقبل تويج الورد وفهم الحاد 
للشوك معاً

لم تكن تعرف بأني 
احلم بالنجوم والفراشات والقمر

وقلبي أمامك ورقة ورد ناعمة
أالن تشبه صياداً وأحيانا 

مثل طائر مسكين 
تنظر الي جسدي األنثوي لذا

اغلب األحيان تريد أن تنحرني بمدية 
وبعض األحيان ترغبيني بالورود 

أحب أن تعرف أنني رفيقة 
النساء الحسناوات الالتي 

اُدخلن الجرأة في نيران الجحيم 
وتركن كومة من رماد الذكريات 

كم هي جميلة كلمة الحب 
عندما تخرج من نفس طاهرة

كم هي مقدسة كلمة الوداع 
التي تفتح عينها بعد الخيانة 

أبدا ال تحاول ان تعتذر مني 
فانك ال تستطيع أن تجمع دموعي المسكوبة 

انا ذاهب 
 و أنت عليك ان تمسح أحرف اسمي 

من قاموس ذاكرتك 
ان تعيد لي نظراتي ،رائحتي وأنفاسي 

اذهب لن أراك ثانيًة
سأغادر ولن تراني ،

عندما ينكسر القلب العشق 
اليجد مكانه

ناظم نا�شر

د اأنور غني املو�شوي
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مل يكن له ر�أي بوجود خاله 

امللك فيصل الثاين : أحب شعبه .. لـم يستطع نقل العراق اىل األفضل

        اعداد : د . هادي حسن عليوي

نشأته :
� ولد فيصل في بغداد في 2 أيار العام 1935، ونش�أ فيها 
ودرس العل�وم ومبادئ اللغة العربية واألدب العربي على 
يد أس�اتذة خصوصيين أش�رف عليهم العالمة مصطفى 
ج�واد، وهو االب�ن الوحيد لوالده الملك غازي، وأش�رفت 
على تربيته والدته الملكة عالية بنت الملك علي بن حسين 

وعاونتها في ذلك المربية اإلنكليزية مس ريموس ..
� درس المرحلة االبتدائية في مدرس�ة المأمونية ببغداد، 
كم�ا درس فيم�ا بعد في كلي�ة فيكتوري�ا البريطانية في 
مدينة اإلس�كندرية في مصر، أنهى دراسته االبتدائية في 

العام 1947 .. 
� س�افر إلى لندن إلكمال دراس�ته بمدرس�ة ساندو يس 
ث�م  بكلي�ة هارو في 7 أي�ار العام 1949، وع�اد منها إلى 
بغ�داد ف�ي 30 آذار الع�ام 1950، ع�اد بعده�ا إل�ى لندن 
إلكمال دراسته أيضاً، وفي هذه رافقته أمه الملكة عالية، 
لتس�تكمل عالجها هناك ألنها كان�ت مريضة، وصادفت 
دراس�ته هذه الم�رة مع ابن عمه الملك حس�ين بن طالل 
ال�ذي كان مقاِرب�ا لعم�ره وصديق�اً حميماً ل�ه، وكانت 
تربطهم�ا عالقات متين�ة إلى أن تخرج فيه�ا بتاريخ 23 
تش�رين أول العام 1952، وعاد إلى بغداد في 30 تش�رين 

الثاني العام 1952 ..

مسيرة حياته :
بع�د وفاة والده الملك غازي في 4  نيس�ان 1939 بحادث 
اصط�دام س�يارته، آل العرش إل�ى ولده الوحي�د فيصل، 
ال�ذي كان آنذاك ف�ي الرابعة من عمره، فت�م تعيين خاله 
األمير عب�د اإلله وصياً عل�ى العرش، وبعد وف�اة والدته 
الملك�ة عالية العام 1950، بق�ًي فيصل وحيدا بال أم وبال 
أب وال أخوة وال أخوات، كل ذلك جعل الملك فيصل الثاني 
ال يس�تغني عن مرافق�ة خاله األمير عب�د اإلله حتى في 

جوالته خارج العراق .. 
بع�د فش�ل حركة رش�يد عال�ي الكيالني ف�ي 1941 عاد 
الوصي عبد اإلل�ه إلى العراق بمس�اعدة اإلنكليز، تغيرت 
نظرة الش�عب العراقي تجاه العرش بش�خص األمير عبد 
اإلل�ه، لك�ن ظ�ًل العراقي�ون ينظ�رون إلى المل�ك فيصل 
باعتب�اره نجل ملكه�م المحبوب غازي، وكان�وا يأملون 
منه كل خير، ولم ينقطع الرباط الوثيق الذي أقامه الملك 
غازي بين العرش والش�عب العراقي وظل أمله كبيراً في 

الملك ..
نج�ح األمير عبد اإلله في غرس ش�عور ف�ي نفس الملك 
فيص�ل بأن خال�ه عبد اإلله قادر على مس�ؤوليات الدولة 
والحك�م وتصريف ش�ؤون الب�الد، لما له م�ن خبرة في 
معرف�ة رجال الدول�ة وقضاياها ،وبأنه يس�تطيع إيجاد 
الحلول المناس�بة لكل موقف وظرف، فنشأ الملك فيصل 
وهو يؤمن في قرارة نفس�ه إن خاله يستطيع أن يتحمل 
عنه تبعات الملك بما خلق لديه مس�بقاً إحس�اس االتكال 
وت�رك األم�ور ليتص�رف به�ا، ألن�ه درج على ذل�ك منذ 
طفولت�ه حتى وجدها بعد ذلك أم�راً واقعاً ،هذا إذا أضفنا 
إن تقاليد األس�رة الهاش�مية كانت ش�ديدة التمسك فيما 
يتعلق باحترام رأي من هو أكبر س�ناً ،وهذا ما جبل عليه 

أفراد هذه األسرة منذ القدم ..

تتويجه ملكاً :
في 2 أيار العام 1953 أكمل الملك فيصل الثامنة عشر من 
عم�ره فانتهت وصاية خاله عبد اإلل�ه على عرش العراق 
بتتويجه ملكا دس�توريا عل�ى العراق، وأعل�ن ذلك اليوم 
عيداً رس�مياً لتولي الملك سلطاته الدستورية، وقد تزامن 
تتويجه مع تتويج ابن عمه الملك الحس�ين بن طالل ملكاً 

على األردن في عمان ..
ظن الناس إن عبد اإلله س�يتخلى ع�ن واجبات الوصاية، 
ويترك أم�ور البالد إلى الملك فيصل، لك�ن عبد اإلله عمل 
عل�ى تقويم المل�ك فيصل الثاني فاس�تمر يقحم نفس�ه 
ف�ي كل صغيرة وكبي�رة، كما لو إن وصايت�ه عليه ظلت 
مس�تمرة وال�ى ما النهاي�ة.. لقد بق�ًي األمير عب�د اإلله 
خلف الملك ُيس�يره ويأمرُه، بع�د أن تمكن من زرع بذور 
الطاعة له في نفس�ه، ولم يتمك�ن الملك اإلفالت من هذا 
الط�وق واالقتراب من الش�عب أو االتصال به وتحس�س 
رغبات�ه ومطالبي�ه، واخذ عبد اإلله يصاح�ب الملك أينما 
اتج�ه وأينما س�افر للتفاوض ، ويب�دو أن الحكام العرب 
كان�وا يدركون موقف الملك فيص�ل الثاني تجاه القضايا 
السياسية والمهمة، ويعرفون انه دون المهمات المناطة 

به لقلة تجربته، وان الحل والعقد بيد خاله ولي العهد ..
ومع كل هذا مارس الملك فيصل الثاني نش�اطاً ملحوظاً 
لمعالجة المش�اكل أالقتصادية، الت�ي كان العراق يعاني 
منه�ا, فأول�ى اهتمام�ه للجان�ب االقتص�ادي، ووض�ع 
خطة ُس�ميت بمجل�س األعمار نهضت بإنش�اء كثير من 

المشاريع الكبرى والمهمة والحيوية للبلد ..
هواياته :

� أول�ى هواياته الطفولية ، والت�ي بقيت معه حتى الكبر 
كانت حبه للكالب وتربيتها ..

� الهواية الثانية : حبه للفروسية وركوب الخيل حتى منذ 
صغره , ال س�يما تلك الخيول التي تس�تعمل في الس�باق 
وتس�مى خيول )السيس�ي(، غي�ر إن إصابت�ه بالربو في 
مراح�ل مبكرة م�ن عمره جعل�ت األطب�اء يمنعونه من 

ركوب الخيل، فحرم من هذه الهواية الرفيعة ..
� الهواي�ة الثالث�ة : كان يه�وى اقتناء وقيادة الس�يارات 
الحديث�ة والقديم�ة, وحي�ن كب�ر فيص�ل اقتن�ى بع�ض 
الس�يارات حس�ب ما تس�مح له مدخوالته, من )بيوك(، 
)بنتلي( وس�يارة )كاديالك( و)كونتينتال( وجميعها من 

موديل العام 1953 .. 
الهواي�ة الرابعة : الس�باحة، كما كان يه�وى التزلج على 
المي�اه، ول�ه مغام�رات عدي�دة ف�ي التزلج بنه�ر دجله 
وبحيرة الحبانية ومياه مضيق البوس�فور، وقضى أجمل 
أوقاته في رحالت�ه على متن الزوارق أو على متن اليخت 
الملك�ي )عالية( ، في مناطق عديدة م�ن بينها رحلته به 
إلى اس�طنبول حيث تعرف على خطيبته األميرة فاضلة، 
وإثناء تل�ك الرحالت كان الملك ينزل إل�ى الماء ويمارس 

السباحة أو التزلج ..

� الهواي�ة الخامس�ة : الرماي�ة، كان فيصل رامي�اً ماهراً 
بمختل�ف أنواع األس�لحة الخفيف�ة واليدوي�ة ، كما كان 
الملك صياداً ً قليل ما يخطأ هدفه وكان ينظم باس�تمرار 
رح�الت خارجية للصي�د يدعوا فيها أصدقائ�ه ومعارفه 

حيث كانوا يمارسون صيد الثعالب والخنازير البرية .. 
� الهواية السادس�ة : الرس�م، ولع به�ذه الهواية، ولديه 
رس�ومات لطائرات وس�يارات ومناظر طبيعية رس�مها 
المل�ك بنفس�ه عندم�ا كان ال ي�زال طف�اًل صغي�راً ف�ي 
المدرس�ة االبتدائية ع�رض بعضها إثن�اء المعرض الذي 
أقيم في بغ�داد لمقتنيات العائلة المالكة العراقية، وحين 
كب�ًر فيصل أقام معرض�ا فنياً في لن�دن بانكلترا، عرض 
فيه بع�ض أعماله التي تظهر مهارته في الرس�م، والتي 
أعج�ب بها المش�اهدين.. كما كان الملك يحب أن يرس�م 
من قبل الرس�امين، ويفضل أن تظهر له صور مرس�ومة 

ب�دال من الصور الفوتوغرافية, وهناك العديد من ألوحات 
الشخصية له قام برسمها له بعض الرسامين .. 

� الهواية الس�ابعة : جم�ع الطوابع البريدية وممارس�ة 
لعبة الش�طرنج، وكان من هوايات الملك أيضا ممارس�ة 
لعب�ة الش�طرنج  ،حي�ث كان يم�ارس لعب ه�ذه اللعبة 

باستمرار .. 
� هواي�ات أخ�رى : كم�ا كان مولعاً برياض�ة المصارعة 
وأس�اليب الدفاع ع�ن النفس ،فقد أطل�ع وهو طالب في 
كلي�ة هارو في بريطانيا على العديد من الكتب والمجالت 
الرياضي�ة، الس�يما تلك التي تبح�ث في أم�ور الكاراتيه 
والج�ودو والدفاع عن النفس, حتى تملكت نفس�ه رغبة 
ف�ي أن يتحدث ع�ن هذا الموض�وع وينق�ل خبراته التي 

تعلمه�ا إل�ى اآلخرين لقناعت�ه بأن جميع ش�باب العرب 
والعراقيين بص�ورة خاصة بحاجة إلى مث�ل هذا الكتاب 
،ألنه س�يفيدهم ف�ي تعلم أس�اليب الدفاع ع�ن النفس.. 
وبالفع�ل ألف جاللت�ه كتابا بعنوان )أس�اليب الدفاع عن 
النف�س( الع�ام 1951 ،طبع من�ه 50 نس�خة أهداها إلى 

الملوك والرؤساء .. 
� وتعبي�را عن تطلعه للحياة وحبه للنش�اطات العصرية 
كان المل�ك الش�اب يهوى الس�ينما ،وله عالق�ات وطيدة 
ومراس�الت مع بع�ض الممثلي�ن االنكلي�ز واألمريكان, 
خاصة الممثل )روبرت تايل�ور(، وكان لديه قاعة عرض 
خاصة في قصر الزهور يذهب إليها باس�تمرار لمشاهدة 
أخ�ر األفالم الس�ينمائية.. وفي الغن�اء كان الملك فيصل 
الثان�ي يحب الفنان فريد األطرش، وله صور عديدة معه, 
كم�ا كان من ه�واة المق�ام العراقي، وقد أمر ش�خصيا 

بتكري�م مطرب العراق األول )محمد القبانجي( من خالل 
منحه وس�ام الرافدين من الدرجة الثانية،  كما كان يحب 
موس�يقى الجاز األمريكية التي ش�اعت في خمسينيات 
الق�رن الماضي, بينم�ا لم يكن يميل أبدا إلى الموس�يقى 

الكالسيكية .. 

خطوبته : 
هناك قصتان عن عالقة الملك فيصل الثاني بخطيبته 

فاضلة : 
األول�ى : تق�ول : إن المل�ك فيص�ل تع�رف عل�ى األميرة 
فاضلة في حزي�ران  العام 1954 في حفل أقيم في بغداد 

أثناء زيارة عائلتها للعاصمة العراقية، بعد س�نة من هذا 
التعارف كان اللقاء الثاني بينهما في فرنس�ا، حيث قررا 
الزواج.. وكان الملك يقوم أحيانا أثناء زيارته الستانبول 
، بزي�ارة خطيبت�ه فاضل�ة ، ومنها كانا يقوم�ان بزيارة 
بعض الدول األوربية ، وكانت الصحف والمجالت تنش�ر 
ص�ورا مختلفة للخطيبين الس�عيدين، كما قامت األميرة 
مع والديها بزيارة بغداد قبل ثورة 14 تموز بعدة أسابيع، 

وعادت منها إلى مدرستها في لندن ..
الثاني�ة : تقول : إن الملك فيصل زار اس�تانبول في صيف 
الع�ام 1957، والتقى مع )فاضلة(  في جولة بحرية على 
متن يخ�ت األميرة خان زاده، وتكررت اللقاءات وتوثقت 
ع�رى العالق�ات العاطفي�ة بينهما، ف�كان أن ت�م إعالن 
الخطوب�ة في 13 أيلول 1957 بعد أن تقدم الملك رس�مياً 
لل�زواج منه�ا.. بع�د يومين من ع�ودة الملك إل�ى بغداد، 
أعلن رئيس ديوان التش�ريفات علي جودت نبأ الخطوبة، 
توجهت فاضلة بعد إعالن الخطوبة رس�مياً إلى فرنس�ا، 
ومنها إلى لندن لتتلقى دروس�ا في مدرس�ة )فينش�ينك 

اسكول( استعداداً للزواج ..
كان�ت األميرة فاضلة التي ول�دت في باريس العام 1940 
ذات جم�ال فات�ن وأخ�اذ، وتنتمي إلى عائل�ة عريقة من 
جه�ة أمها األميرة  )زهرة خ�ان زاده(، فهي كريمة عمر 
فاروق أفندي نجل السلطان العثماني عبد المجيد الثاني، 
وابنة األميرة صبيحة ،كريمة آخر الس�الطين العثمانيين 
وحي�د الدين ، وبذلك ف�ان األميرة فاضل�ة ، عثمانية من 
جهة أمه�ا، ومصرية م�ن جهة األب.. اضط�رت األميرة 
فاضل�ة إلى مغ�ادرة تركيا مع عائلتها، وه�ي ابنة أربعة 
أش�هر، عقب صدور قرار من الحكومة التركية، بنفي كل 
من ينتم�ي بصلة القرابة إل�ى عائلة الس�لطان العثماني 
حيث عاش�ت متنقلة م�ع عائلتها في م�دن عديدة مثل : 
ني�س والقاهرة واإلس�كندرية  قبل أن تع�ود مع عائلتها 

إلى تركيا العام 1954..  
ا

لزواج الذي لم يتم : 
كان المل�ك فيصل الثاني قد أعد نفس�ه للس�فر إلى تركيا 
برفق�ة خال�ه عبد اإلل�ه ورئيس ال�وزراء نوري الس�عيد 
ف�ي 8 تم�وز 1958 لحضور اجتماعات حل�ف بغداد على 
أن يغ�ادر تركيا بعد ذلك إلى لندن للق�اء خطيبته األميرة 
فاضلة إبراهيم س�لطان، وكان الملك أكثر اهتماماً بلقاء 
خطيبت�ه من ص�راع الخطب السياس�ية ف�ي اجتماعات 
الميث�اق، ولكن في ي�وم 7 تموز رجاه وزي�ر المالية بأن 
يؤج�ل س�فره إل�ى ي�وم 9 تم�وز، للتوقيع عل�ى قانون 
الخدمة اإللزامية، وقانون توحي�د النقد والبنك المركزي 
ل�دول حلف بغداد،وافق الملك بعد إلحاح ،وفي يوم موعد 
سفره في 8  تموز، أرسل شاه إيران برقية يقول فيها إن 
لدي�ه معلوم�ات يريد أن يبلغها لمجل�س دول حلف بغداد 
،وأقترح لقاء رؤس�اء دول الحلف ورؤس�اء وزرائهم في 
إس�طنبول يوم 14 تم�وز 1958 واضطر الملك إلى تأجيل 

سفره للمرة الثانية إلى 14 تموز .. 

مصرعه :
اس�تيقظ الملك فيصل الثاني صب�اح يوم 14 تموز مبكرا 
واذا بأح�د الخدم يس�رع إلي�ه راكضاً ليخبره بانه س�مع 
الراديو يعلن عن قيام ثورة، فاتخذ الملك طريقه الى خاله 
)عبد اإلله( ال�ذي كان يحلق وجهه ورن جرس )الهاتف( 
ف�ي مقر ل�واء الح�رس الملك�ي، وكان المتكل�م النقيب 
)عب�د الرحمن محمد صالح الدب�اغ( فأخبر رئيس الخفر 
بوق�وف بعض س�يارات الجيش على الش�ارع العام أمام 
القصر ونزول بعض الجنود منها وامتدادهم على الشارع 
والرصيف متخذين وضع الرمي وتم إخبار من في القصر 
بذل�ك هاتفياً بواس�طة المالزم )فالح زك�ي حنظل( أحد 

ضباط الحرس الملكي .. 
بدأت الرش�قات األولى باتجاه قصر الرحاب في الس�اعة 
السادس�ة والربع صباحا ،فأصابت نوافذ غرفة نوم عبد 
اإلل�ه في الطاب�ق االول ،وحطمت زجاج نواف�ذه ما أدى 
الى ذهول الحرس .. ارسل األمير عبد اإلله )ثابت يونس( 
احد ضباط الحرس الملكي ليدعو ضباط القوة المهاجمة 
ال�ى التفاوض ف�ي الوقت الذي أمر فيه بفتح المش�اجب 
وتوزيع الس�الح والعتاد على الحرس الملكي ،واالتصال 
هاتفي�اً بضباط ف�وج الح�رس الملكي القريب�ة بيوتهم 
من الحارثية مثل الرئيس )هاش�م كمال( مس�اعد الفوج 
وضابط اإلعاش�ة الرئيس )كامل( ،كذلك أجرى محاوالت 
لالتصال بقوة الش�رطة السيارة واللواء االول من الفرقة 
األولى في المس�يب، وهاتان القوتان كانتا أهم العناصر 

في خطة امن بغداد ..
ما لبث أزيز الرصاص أن تجدد واش�تد وكانت الساعة قد 

بلغت الخامس�ة والثل�ث ،فخرج الملك فيص�ل الثاني من 
غرفته وقد ارتدى مالبسه فوجد الملكة نفيسة واألميرة 
عابدي�ه واألميرة هي�ام واقفات مع خادمتي�ن في البهو 
على مقربة من الش�رفة يتطلعن خارجاً ،ثم خرج األمير 
عب�د اإلل�ه من غرفته ،وه�و ما يزال بثي�اب النوم ، وقال 
للح�رس : روحوا ش�وفوا.. وارت�د األمير نح�و الهاتف، 
وجرت مح�اوالت لالتصال باألركان ثم برئاس�ة الوزراء 

ولكن دون جواب.. 
اخذ الرصاص ينهال م�ن الخارج باتجاه القصر على غير 
ه�دى فيضيع أكثره طائش�اً ف�ي الحديق�ة، وكان بعض 
رجال الحرس يردون بطلقات متقطعة، وفي البهو وقف 
المل�ك فيصل الثان�ي واألمير عب�د اإلله يتب�ادالن الرأي، 
وحولهما الملكة نفيس�ة واألميرة عابديه واألميرة هيام 
ووق�ف على مقربة منهم خدم القص�ر المقربون ، وقال 
األمير: اعتقد هذه الحركة من الجيش ضدنا ،الحظ األمير 
إن الخدم يصغون فأخ�ذ يتكلم باللغة التركية، ولوحظت 
الملكة نفيسة تشد كتف نجلها عبد اإلله ،واألميرة عابديه 
تط�وق الملك فيص�ل الثاني، وما لبث األمي�ر عبد اإلله أن 
ت�رك الحلقة، واتجه صوب غرفت�ه ،وهو يقول بالعربية: 
)إذا كانوا ما يريدونا، إحنا ما نبقى( .. وخرج من غرفته 
يحم�ل ورقة بيض�اء ،وناولها للملك ثم ن�زل االثنان على 
الس�لم ال�ى الطابق األرض�ي ،وفي أس�فل الس�لم وجدا 
الرئي�س/ النقيب )ثاب�ت( مرافق الملك ف�ي انتظارهما، 
فس�أله المل�ك : م�اذا تعرف ؟ فأجاب : س�يدي ش�اهدت 
بع�ض الدوريات واقفة في آخر الطري�ق، وحولها بعض 
الجن�ود يطلقون الن�ار، واق�در عددها بخمس�ين جندياً 
،واعتقد إننا قادرون بكل س�هولة على س�حقهم.. فقال 
األمي�ر: )ما نريد س�حق احد، إذا كانوا م�ا يريدونا، نحن 

حاضرين نروح( ..
كان�ت الس�اعة قد قارب�ت السادس�ة، وإط�الق النار في 
اش�تداد ش�وهد العقيد )طه البامرني( آم�ر فوج الحرس 
الملك�ي يدخ�ل من المدخ�ل الخارجي بس�يارة مصفحة 
ليجتاز الحديقة ويتوقف فيها إمام الباب الداخلي ويهبط 
وكان آتي�اً من مقره في قصر الزه�ور، ودخل على الملك 
واألم�ي وهما ف�ي الصال�ون الكبير ومعهم�ا مرافقان، 
وقال بعد مقدمة: لما ش�اهدنا الحركة أرسلنا احد ضباط 
الح�رس نحو الجنود. فأخذوه الى رئيس�هم وهو ضابط 
صغير اسمه )عبد الجواد حميد( فقال: إن الثورة قد قامت 
،وانه مطلوب من األسرة المالكة أن تسلم نفسها له، وقد 
علمنا يا س�يدي إنهم شكلوا جمهورية من عندهم، ولكن 
قوته�م ضعيف�ة، ونحن بانتظ�ار أمرك�م لمقاتلتهم ، لم 
يلق البامرني اس�تجابة من الملك فيصل الثاني الذي كان 

يتحدث بهدوء معه .. 
حاول س�ائق المل�ك فيصل الثان�ي إقناع�ه بالخروج من 
احد جوان�ب القصر، ومغادرة بغداد ال�ى الديوانية ، لكن 
الملك رفض ذلك، من جانب آخر سدد النقيب )عبد الستار 
ألعبوس�ي( ث�الث قنابل ب�ازوكا نح�و القص�ر فتصاعد 
الدخ�ان من الطابق العلوي، وتصاعدت ألس�نة اللهب من 

غرف القصر .. 
الحظ عبد اإلله أن ال مفر من التس�ليم ، مطمئناً من معه 
بأن أس�وأ ما يمكن أن يصادفوه هو تجريدهم من العرش 
وإبعادهم الى خارج العراق .. وصلت األس�رة المالكة الى 
وس�ط حديقة القص�ر والقوة المهاجم�ة ملتفة حولهم 
على شكل نصف دائرة على امل ان تقلهم سيارة عسكرية 
ال�ى وزارة الدفاع، ولكن أطلق الرص�اص عليهم بصورة 
مفاجئة حين تقدم النقيب )عبد الس�تار سبع ألعبوسي( 
ال�ذي كان قد احضر اإلم�دادات والمدف�ع )106(ملم، ثم 
توالى إطالق الرصاص عليهم بصورة عش�وائية من قبل 
الق�وة المهاجمة العتقاده�ا بان النار فتح�ت عليها من 
جهة القصر.. قت�ل في الحادثة األمير عب�د اإلله ،والملك 
فيصل الثاني )إصابات ،والملكة نفيسة ،واألميرة عابديه 
)خال�ة المل�ك فيص�ل الثان�ي( ،وأصي�ب النقي�ب )ثابت 
يونس(، ونقل الى المستش�فى وتوفي هناك ،أما األميرة 
هيام بنت محمد الحبيب أمير وش�يخ ربيعة ،فقد أصيبت 
برصاص�ة غير قاتلة وذلك لس�قوط المل�ك فيصل الثاني 
في أحضانها، .. ويروي البعض ممن كان حاضراً في تلك 
الس�اعة : أن المل�ك فيصل الثاني حم�ل المصحف الكريم 
ف�وق رأس�ه والراية البيضاء بيده وخرج ليس�لم نفس�ه 
بطريق�ة س�لمية حفاضاً عل�ى عائلته من الفن�اء، ولكن 
ح�دث ما حدث حيث وقتل في ذل�ك الصباح.. نقلت جثث 
األسرة المالكة في سيارة تابعة للقصر الى وزارة الدفاع 
غير إن الجماهير الثائرة اعترضت السيارة وسحبت منها 
جث�ة عب�د اإلله، ثم ق�ام الجيش بدفن جث�ة الملك فيصل 
الثاني وبقية أفراد األس�رة المالكة ف�ي المقبرة الملكية 

في االعظمية ،الى جانب والده الملك غازي.. 

, لذلك كانت تطلب من الجميع معاملته 
بشكل طبيعي كأي طفل أخر، فهو لم يعرف بأنه ملك إال بعد أن بلغ الثانية عشرة من 

العمر ,حيث وجد احد الحراس يناديه باسم )موالنا( ,فقال له لماذا تدعوني )موالنا( 
فأجابه ألنك ملك ،عندها ذهب فيصل إلى أمه وسألها عن األمر فصرحت له ألول مرة 

تميزت شخصيته بهدوئه وأدبه واحترام اآلخرين لمن هو أكبر منه سنا، وصراحته 
ووضوح حديثه أثناء المناقش���ة أو الجدال،وكان ش���ديد التعلق بأمه الملكة عاليه بس���بب 
موت أبيه المبكر، وقد تربى تربية ملوك ،وأعد بعناية ليكون قائدا لوطنه ،لكن حياته 
ظلت تشابه حياة أي إنسان فقد حرصت على أن ال يشعر الطفل بالتميز لكونه ملكا



البرتقالي�ة  الش�روق  بأل�وان  مصبوغ�ة  س�ماء  تح�ت 
والبنفسجي�ة، تتحق�ق البعث�ة من ظ�روف البح�ر، والمد 
والج�زر، والتيار، لمعرفة إذا ما كان الرس�و ممكنا، األمور 
كلها هادئة، ولكن قبطان س�فينة “س�تيال أوس�تراليس”، 
التشيلي أوسكار شيوارد يعرف جيدا أن منطقة كيب هورن 
أو “رأس القرن”، التي تعتبر آخر بقعة في أميركا الجنوبية 
ومهد أس�طورة نهاية العالم والت�ي يلتقي فيها المحيطان 
الهادئ واألطلسي، يمكن أن تظهر في لحظات قليلة أس�وأ 

وجه لديها.
يعرف شي�وارد ضخامة التح�دي الذي س�يواجهه عبر كم 
المخاط�ر الت�ي س�تعترض س�بيله، حيث يق�ول “ظروف 
المالحة غي�ر مستقرة، األعاصير أحيانا تكون أس�طورية 
برياح تصل س�رعتها إلى 150 عق�دة وتيار دائم من الغرب 

إلى الشرق، بل وبأمواج قد يصل ارتفاعها إلى 15 مترا”.
ولعبت األساطير في الماضي دورها في تغذية خرافة تقول 
أن كي�ب هورن هي نهاية العالم، حيث ترتفع جبال داروين 

ويصل عم�ق المحيط الهادئ إلى ثالث�ة آالف متر، بل وإلى 
أربع�ة آالف متر في بعض األحيان، ولم ال وقد شهدت هذه 
المنطقة منذ القرن السادس عشر فقدان 800 س�فينة في 
مياهها الغدارة التي غرق فيها ما يزيد عن 10 آالف شخص 

من جنسيات مختلفة؟
ويختل�ف الوضع حاليا م�ع وجود الق�وارب والسفن ذات 
المحرك�ات. وعل�ى الرغ�م م�ن الظواه�ر الجوي�ة، إال أنه 
دائم�ا ما توجد حركة مالح�ة دولية متنوعة بالمنطقة من 
البحري�ة التجاري�ة إلى العسكرية إل�ى السياحية بل وحتى 
أنشط�ة القرصن�ة، ولكن قالئل هم من قرروا الرس�و على 

الجزيرة الصغيرة التي توجد هناك.
وحاليا يعيش ميغ�ل كاديث، حارس فنار البحرية التشيلية 
الموج�ود عل�ى الجزي�رة، بصحب�ة عائلته هن�اك منذ عدة 
شه�ور، وخالل الصيف والربيع تلقوا عدة زيارات، مثل تلك 
التي قامت بها العبارة “ستيال أوستراليس”، والتي غالبا ما 
ترس�و هناك كلما س�نحت الظروف في الموسم السياحي 

لتسم�ح لركابه�ا بزي�ارة المكان.الرح�الت تح�اط دائم�ا 
بإج�راءات أمنية مشددة م�ن القائمين عل�ى عمل السفن، 
خوف�ا من غ�رق المسافرينوبخ�الف المسك�ن المتواضع 
الملح�ق بالفن�ار للتحكم في الحركة المالحي�ة، والكنيسة 
الصغي�رة الموج�ودة بجانبه، فإن ميغ�ل وعائلته يمكنهم 
التحرك في مساحة 500 متر مربع فقط تفصل هذا الطرف 
م�ن الجزيرة عن اآلخ�ر الذي يوجد به تمث�ال كيب هورن، 
وه�و عبارة ع�ن عمل منح�وت لطيور القط�رس البحرية 
بارتفاع سبعة أمتار للفنان التشيلي خوسيه إيكويم، وذلك 
لتجسي�د األس�طورة التي تق�ول إن هذه الطي�ور هي التي 
تنقل أرواح البحارة الذي�ن لقوا مصرعهم في نقطة التقاء 
المحيطين.وتعتب�ر منطقة كيب هورن أح�د معالم الجذب 
الرئيسية في الزيارات التي تقوم بها شركة “أوستراليس” 
البحري�ة في مياه منطقتي باتاغوني�ا وتييرا ديل فويغو أو 
“أرض النار”، والتي تغطي جزءا كبيرا من الرحلة التي قام 
بها العال�م تشارليز داروين في المنطقة ف�ي القرن ال�19 

وألف بعدها نظرية النش�وء واالرتقاء. وتعمل الشركة في 
المنطقة منذ حقبة التسعينات، ولكن لم تبدأ رحالتها تتخذ 
وضع�ا ممي�زا إال من�ذ ع�ام 2001، وازدهرت أكث�ر حينما 
أضافت اإلبحار في طريق كيب هورن إلى برنامج رحالتها، 
كم�ا يقول رئي�س البعثات بالشرك�ة، ماوريسيو ألفاريس 
“الطريق الذي نسلك�ه هو األكثر بعدا وعزلة واألقل شهرة 
واس�تخداما وبدائية، ومن المستحي�ل رؤية أي إنسان غير 
الموجودين على المركب وحارس فنار الجزيرة وعائلته”.

ويقول القبطان شيوارد “الزمن والمناخ جعال هذه المنطقة 
شامخ�ة، حيث لم ينجح أحد ف�ي إخضاعها أو قهرها، وإذا 
ما تق�رر الوقوف في مكان ما بالرحل�ة ونزل أحدهم على 
األرض ربم�ا يك�ون أول إنسان يخطو فوقه�ا”، مبررا هذا 
األمر بأنه على س�بيل المثال، بالنسبة إلى محميتي “ألبرتو 
داغوستينو” و”كيب هورن” الطبيعيتين اللتين تمر عليهما 
س�فينة “س�تيال أوس�تراليس” في رحلتها، ف�إن الدخول 
مسم�وح فقط للسف�ن الصغيرة شريط�ة أن يكون هنالك 

قبط�ان تشيل�ي عل�ى متنها.وتسبب إعالن ه�ذه المنطقة 
محمي�ة للتن�وع البيئ�ي العالم�ي م�ن قب�ل ال�”يونسكو” 
ف�ي وض�ع ح�دود لتنميتها تجاري�ا، حيث حصل�ت شركة 
“أوس�تراليس” عل�ى امتي�از ل�25 عام�ا للقي�ام برحالت 
س�ياحية بالمنطق�ة، ولكنه�ا ف�ي نف�س الوق�ت ملتزمة 
بالحف�اظ عليها، حيث يقول القبطان “نتوخى الحذر كثيرا 
أثناء الرسو، ونعطي الكثير من دروس التوعية للمسافرين 
على متن السفن التابعة لنا، والذين يتراوح عددهم س�نويا 
بي�ن 10 آالف و12 أل�ف شخص”.وخالل جلس�ات حوارية 
يق�وم بها المسافرون م�ع القبط�ان والمرشدين يعرفون 
الكثي�ر م�ن المعلومات ح�ول المنطق�ة وكيفي�ة اإلبحار 
به�ا، وأشكال الحي�اة النباتية والحيواني�ة فيها، وتاريخها 
وسكانها األصليين القدامى، والجبال الجليدية والكثير من 
المعلومات األخرى.ويسمح الرس�و في شاطئ أينسوورث 
بالقيام بجولة على جب�ل جليدي ومشاهدة الطيور وأفيال 

البحر التي تعيش في بحيرة بالقرب من الجبل الجليدي.

تحم�ل شوارع باالرمو أس�ماء عربي�ة واضحة، ولعل ش�ارع “العطارين” 
الذي تبدأ به تخوم المدينة العتيقة من أبرز تلك الشوارع العربية، باس�مها 
وطابعه�ا. وهو عبارة عن ممر طويل تشك�ل بين منازل لها الطابع نفسه 
لمنازل قرية س�يدي بوس�عيد التونسية السياحية. شبابيك مقوسة تخرج 
عن استقامة الجدران بلونها األزرق القاني، وزركشتها التي تحمل الطابع 
األموي في تشكيلها ألنها تعود إلى فترة الفتوحات العربية اإلسالمية التي 
انطلقت من تونس س�نة 652 للميالد.ويتواصل السير في شارع العطارين 
بقل�ب باالرم�و اإليطالية، لتصل إل�ى منتصفه أين تب�دأ دكاكين العطارين 
فع�ال. الكثير م�ن أنواع البخ�ور والعطارة والبهارات توج�د على طاوالت 
المحالت خارج�ا، وكلها مرفوقة بالحشائش العربي�ة المعروفة كالزعتر 
واإلكلي�ل والنعن�اع المجف�ف وغيرها.ويؤك�د الباع�ة أن تل�ك الحشائش 
يستعمله�ا السكان الصقليون )السيشيليون( للت�داوي عوض الذهاب إلى 
الصيدلي�ات، “فالتداوي باألعشاب من أمراض الزك�ام والسمنة وغيرهما 
متأص�ل ف�ي الجزيرة منذ ق�دوم الع�رب إليها” حس�ب قول أح�د الباعة.

ويتأك�د الحض�ور العربي اإلس�المي العميق في ثقافة الجزي�رة اإليطالية 
في الموس�يقى الت�ي تسمع بين األزق�ة التي تحمل أس�ماء عربية، إذ بعد 
االنعطاف يمينا عند انتهاء سوق العطارين، يوجد شارع آخر اسمه “زقاق 
الكسكس�ي” وهو زقاق عتيق على شاكلة األزقة العربية في تونس.العرب 
بشكل عام، وخاصة التونسيين لم تكن لهم خلفية الهيمنة على صقلية، بل 
كان�ت عقلية بناء وازدهار للجزيرة منذ زمن بعيدوتعود تسميته ب�”زقاق 
الكسكسي” ألنه يشتهر ببيع أكلة الكسكسي التونسية التي تعود إلى زمن 
البرب�ر، وتشته�ر تونس بهذه األكل�ة منذ آالف السنين. والموس�يقى التي 
تسمع بين هذه األزقة هي موس�يقى تشبه “المالوف” المغاربي، وخاصة 
المال�وف الجزائ�ري والتونسي، وهي موس�يقى أندلسية تع�ود إلى زمن 
خ�روج العرب المسلمين من األندلس والعائدين إلى ديار المسلمين بعد أن 
دخ�ل المسيحيون الفرنجة إلى شبه جزيرة إيبيريا بعيد س�قوط غرناطة.

ويمك�ن االعتق�اد لوهل�ة أن المتجول ف�ي هذه األزق�ة لم يغ�ادر المجال 
الحض�اري العربي الخالص، أو أنه دخل إلى س�ياق ثقافي أوروبي يختلف 

ع�ن العرب�ي. األمر ف�ي باالرمو أشبه بنس�خ جيني لخصائ�ص الموروث 
الحض�اري العربي ووضعه ف�ي منطقة أكثر توغال ف�ي الشمال، في قلب 
البحر األبيض المتوسط.ويقول أستاذ اللغة والحضارة العربية في جامعة 
باالرم�و فرانشيسكو ليجو إن الحضارات التي ترك�ت بصمات في جزيرة 
صقلية اإلستراتيجية هي أساسا اليونان والرومان والمسلمون والنرمان، 
“ولك�ن المسلمين هم أصحاب البصمة األوض�ح في التراث الصقلي ولهم 

آثار ال تحصى في جميع أركان الجزيرة”.
الذي يثي�ر االنتباه أكثر ف�ي معالم وآثار مدينة باالرم�و عاصمة مقاطعة 
صقلي�ة اإليطالية، هي اآلي�ات القرآنية التي كتبت عل�ى كاتدرائية المدينة 
بأحرف مرسومة بالخط المغربي. إذ لم تكن هذه الكاتدرائية سوى مسجد 
بني على طريقة المهندس�ين العرب القدامى الذين فتحوا المدينة، وتعتبر 
الكاتدرائية من بين أهم المعالم السياحية العالمية التي تشهد زيارة اآلالف، 
نظرا لكونها منارة للتعدد الثقافي والديني ومنبرا للتسامح والتصالح بين 

ضفتي الشمال والجنوب، العرب واألوربيين، المسلمين والمسيحيين.

عم�ان- أل�ف عض�و المجل�س العشائ�ري الشركس في 
األردن محم�د أزوق�ة كتاب�ا ي�روي قصصا ع�ن تاريخ 
ومآس�ي الشركس أثن�اء حروب روس�يا القيصرية على 
القوق�از خالل الفترة بين )1846-1763( وهجرتهم إلى 
تركي�ا وصوال إل�ى دول الشام ومنها إل�ى األردن أواخر 

القرن الثامن عشر.
وقال أزوق�ة إن مؤلفه “يهدف إلى تثقيف الجيل الصاعد 
الشركس�ي والعرب�ي والترك�ي واألخيري�ن بصفتهم�ا 
مناط�ق هاج�ر إليه�ا الشرك�س، ف�ي مراح�ل الحروب 
والمآس�ي التي تعرض لها أبناء قوميته على يد روس�يا 
القيصري�ة خاصة الفترة األخيرة م�ن الحرب وما تالها 
م�ن موجات هجرة”.وأوضح أن الكت�اب بدأ بالموضوع 
األكثر شهرة عن العادات الشركسية مسألة “الخطيفة”، 
وه�ي عادة درج عليها الشركس منذ المئات من السنيين 
وتتعلق بتقليد في الزواج.ويوضح أن هناك فهما خاطئا 
ل�دى الكثيرين عن موضوع “الخطيف�ة” عند الشركس، 
والحقيق�ة أن الرج�ل الشركسي ال يق�وم بخطف الفتاة 
الت�ي يريد الزواج منها، إنما يتفق معها على موعد يقوم 
فيه بأخذها إلى منزل أحد الوجهاء ويكون رفقتها واحدة 
أو اثنتين من صديقاتها وكذلك الحال بالنسبة إلى الرجل، 
فيودع الفتاة عنده بمثابة األمانة، ثم تنطلق جاهة )وفد 
شعب�ي يترأس�ه شيخ القبيل�ة( إلى منزل وال�د العروس 

ليخب�ره بطلب يد ابنته للزواج وه�ي متواجدة في منزل 
أحد الوجهاء، لتتم بعدها مراسم الزواج.

وق�ال أزوق�ة إن مؤلفه يضم أيضا قصص�ا عن المعارك 

التي شهدتها “القوقاز”، والصعوبات التي واجهتهم في 
رحلة الهجرة أواخ�ر القرن الثامن عشر، من بينها قصة 
“األس�ير” وتتناول كيفية تعامل الشركس مع األس�رى 

ال�روس ومعاملتهم بشكل حس�ن وتشغيلهم مع أهالي 
القرى في الزراعة وحت�ى تزويجهم من بناتهم في حال 
أشه�روا إس�المهم، وه�و أمر ك�ان نتاجه ع�دم هروب 

األسرى الروس، جراء المعاملة الحسنة التي تلقوها.
ويمض�ي ف�ي الق�ول إن هن�اك قص�ة أخ�رى بعن�وان 
“المدفعية” وتتناول كيف حرص الشركس في القفقاس 
بمغامرات عل�ى تدمير المدفعيات الروس�ية، التي كانت 
أكث�ر آل�ة قت�ل يستخدمه�ا ال�روس بي�ن الجب�ال لقتل 
الشراكسة.وأوض�ح أن مصادر قصصه كانت مبنية على 
ما س�معه من أجداده ومن كبار الس�ن الشراكسة الذين 
كانوا يحرصون على الحفاظ على الموروث الشركسي.

وق�ال إن الكت�اب تضم�ن ثمان�ي قص�ص مترجمة عن 
اإلنكليزي�ة للكات�ب الشركس�ي ق�ادر ناتخ�و، وتتناول 
بعضا من التراث الشركسي واألساطير وتفاصيل الحياة 
البسيطة لدى المجتمع الشركسي في القفقاس، وبعض 
من تفاصي�ل المجتمع الشركسي أثن�اء الحرب العالمية 
الثاني�ة حين كانت أراضيهم مسرحا للحرب بين روس�يا 

وألمانيا.
ويأت�ي تقديم الكت�اب في هذه الفترة حس�ب أزوقة مع 
م�رور الذك�رى 151 النته�اء الح�روب القيصري�ة على 
القفق�اس والت�ي صادف�ت 21 مايو، والتي ق�ام بإحياء 

ذكراها الشركس في األردن وفي 14 دولة في العالم.

األرض البكر يف تشييل

صقلية االيطالية .. بطابع عريب وتاريخ إسالمي

حكايات الرشكس كام يروهيا األجداد
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قص الشعر يف إفريقيا..
 ليس كله للتزين

حالق�ة شعر الرأس في البلدان االفريقي�ة، أو طريقة تصفيفه، تختزل 
أكثر م�ن بعدها التجميل�ي الظاهر للعي�ان، بل يتعّداه لتصبح وس�يلة 
للتشخيص النفسي، فنوعية الحالقة تشي إن كان الشخص فقد عزيزا 
علي�ه، أو ت�زّوج حديثا، أو هو بصدد البحث ع�ن شريك حياته، إلى غير 
ذلك من المؤشرات التي دخلت قاموس العادات والتقاليد االفريقية منذ 

سالف العصور، وفقا لشهادات متفّرقة لألناضول.
ه�ي أرملة فق�دت ابنته�ا وولديها تباعا.. بي�رث نان�ا، كاميرونية في 
حوال�ي ال�� 80 من عمره�ا، كانت في كّل م�ّرة توّدع فيه�ا أحد فلذات 
كبده�ا، تقوم بحلق رأس�ها بالكام�ل.. “إّنها التقالي�د”، تقول بصوت 
خاف�ت يكاد يتماهى مع الصمت الحزين الذي يلّف مالمحها، ف� “لدينا 
نحن الباميليكي )شعب إس�تقر غربي الكامي�رون(، فإّن حالقة الرأس 
تعّد وسيلة لتوديع أولئك الذين رحلوا، واإلنخراط في فكرة الحداد التي 

يفرضها الموت”.
حالق�ة ال�رأس تتجاوز في الق�ارة السمراء البعد التجميل�ي المتعارف 
عليه في شت�ى أنحاء العالم، لتصبح وس�يلة للتواصل ولكشف الهوية 
االجتماعية والثقافية. فبالنسبة لبعض القبائل والمجموعات العرقية 
االفريقي�ة، ف�إّن طريقة حل�ق الرأس تشّكل وس�يلة للتخاط�ب ولبّث 
رس�الة، ب�ل بإمكانها تقدي�م معلومات بش�أن الصف�ة االجتماعية أو 

العائلية للشخص، وحتى عن حالته النفسية في بعض األحيان.
بيرث ع�ادت، في حديث لألناض�ول، بذاكرتها إلى ال�وراء، لتستعرض 
محط�ات بارزة في حياتها به�ذا الشأن.. كانت صديق�ة للملكة بامينا 
)قري�ة تق�ع غربي الكامي�رون(، وهي إح�دى بنات عم المل�ك الحالي 
لبانغ�و )غ�رب/ س�لطات تقليدي�ة موج�ودة ف�ي الكثير م�ن البلدان 
االفريقية(.. قالت “حين كنت صغيرة، لم أكن أظفر شعري عندما كنت 
أذه�ب رفقة والدتي لحضور الحف�الت في القرية، وجميع الفتيات في 
س�ني كّن يحتفظن بشعرهن طبيعيا دون ظفائر أو ماشابه، ولم يكن 
علينا سوى أن نمّشطه بأصابعنا ليّتخذ الشكل الذي يالئمنا.. كنا نشعر 
بأنن�ا جميالت، ألّن حتى الرج�ال أو أزواج المستقبل، ف�ي ذلك الحين، 

كانوا يفضلون النساء على حالهن ذاك”.
“إثر ذلك”، تتابع بيرث، “وتحديدا خالل خمسينيات القرن الماضي، أي 
حين تزّوج�ت، تغيرت الموضة، وبدأت النس�اء، وخصوصا المسلمات 

منهن واألميرات، في ظفر شعرهن”.
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قال ث�رون األس�بوع الماض�ي، بعد 
مش�اهدة العرض االفتتاحي في الحدث 
ف�ي  التكنولوجي�ا  لمع�رض  الس�نوي 
المجموعة، جوج�ل آي / أو: “يمكن أن 
تك�ون لدي�ك رؤى كبيرة، لك�ن التغيير 
خط�وات  ويتطل�ب  التنفي�ذ،  يتطل�ب 
صغي�رة. م�ا رأيت�ه كان انتش�ار نظام 
األندروي�د، نظ�ام األندروي�د دخ�ل إلى 

مرحلة النضج”.
س�مير ينجار، الموظف الس�ابق في 
جوجل الذي هو اآلن مؤس�س مش�ارك 
لش�ركة صناعة التطبيق�ات بيوتيليش، 
تس�اءل عم�ا إذا كان�ت جوج�ل جريئة 
بم�ا في�ه الكفاي�ة ف�ي ع�رض رؤيتها 
التكنولوجية وأشار إلى “أن قيادة الفكر 
ق�د تكون غائبة، مقارنة بما كانت عليه 

في الماضي”.
لكن�ه أثن�ى عل�ى جوج�ل لقيامه�ا 
بالمبادرة ف�ي مجال واح�د على األقل: 
التعلم اآللي - ش�كل من أش�كال الذكاء 
االصطناع�ي ال�ذي تق�ول الش�ركة إنه 
يستخدم لتعزيز برامج الهواتف الخلوية 
وجعل التطبيقات عل�ى نظام األندرويد 

تعمل بشكل أفضل.
ال�ذكاء االصطناعي كانت  تطبيقات 
بين العروض األكثر إذهاال في مناس�بة 
األسبوع الماضي، لتؤكد أهداف جوجل 
باس�تخدام قاعدتها للحوسبة الضخمة 
والخوارزميات المتقدمة لجعل خدماتها 

ذات صلة ومفيدة أكثر بكثير.
وبموجب مقياس واح�د على األقل، 
كان نظام األندرويد بمنزلة نجاح مذهل. 
البرنام�ج، ال�ذي تتص�وره جوجل بأنه 
اس�تراتيجية دفاعية لتضمن أن خدمات 
اإلنترن�ت الت�ي تقدمها غير مس�تبعدة 
ع�ن األجهزة الخلوية من قبل ش�ركات 
مثل أبل و”مايكروس�وفت”، تحول إلى 
منصة مهيمنة للهواتف الذكية، إذ يمثل 
نحو 80 في المائة من السوق في جميع 

أنحاء العالم.
لكن هناك جهد كبير ينبغي بذله. مع 
مجموع�ة متباينة من ش�ركات صناعة 
األجهزة التي تس�تخدم نظام األندرويد، 
تعاني المنصة كي تتناسب مع مجموعة 
الخدم�ات واألجهزة األكث�ر لمعانا التي 
قام�ت أبل ببنائها ح�ول جهاز اآليفون، 
مثل خدمة أبل باي، وفي اآلونة األخيرة، 

ساعة أبل.
كذلك، لكس�ب الم�ال، تحتاج جوجل 

إلى تعزي�ز المكان�ة الب�ارزة لخدماتها 
الخاصة ف�ي الوقت الذي يهدد فيه عالم 
نظ�ام األندروي�د مفتوح المص�در بأن 
يتفكك. ش�ركات صناع�ة األجهزة، من 
أم�ازون إلى تش�ياومي، تبحث اآلن في 
استخدام نظام األندرويد منصة لمتاجر 
التطبيق�ات والخدمات الخاصة بها - ما 

يؤدي إلى إزاحة جوجل.
يق�ول آل حل�وة، المحلل في ش�ركة 
أبحاث التكنولوجيا، آي دي س�ي: “هذه 
الش�ركات عليه�ا أن تضم�ن أن نظ�ام 
األندروي�د لن يكون أمامه مجال س�وى 
التراجع إلى مستوى األجهزة الرخيصة 

والتفكك”.
وكأن ه�ذا لي�س كافي�ا، يج�ب على 
جوج�ل أن تتعام�ل مع عواق�ب رؤيتها 
الخاص�ة، ذات الطابع التوس�عي. وهذا 
أخذ نظام األندوريد إلى مجموعة واسعة 
م�ن األس�واق الجدي�دة، م�ن األجه�زة 
المنزلية “الذكية” إلى الس�يارات. يقول 
ج�ان داوس�ون، م�ن ش�ركة جاك�دو 
لألبح�اث: “ف�ي حي�ن أن أب�ل دائما ما 
تكون تركز جدا على عدد قليل من فئات 
المنتج�ات، إال أن جوج�ل تريد أن تكون 
موجودة في كل شيء. من الصعب على 

جوجل االس�تمرار في إحراز تقدم جاد 
في جميع تلك المجاالت المختلفة وفي 

الوقت نفسه مواكبة أبل”.
نيل قل�وب وعقول ش�ركات تطوير 
التطبيقات - مح�ور حدث جوجل آي / 
أو األس�بوع الماضي، ومؤتمر شركات 
التطوير الذي تقيمه أبل هذا األس�بوع - 
أصبح جزءا أساس�يا من المعركة. خلق 
س�وق تس�تطيع فيها ش�ركات تطوير 
التطبيق�ات كس�ب المال، ه�و في قلب 
معادل�ة أب�ل لتش�جيع هذه الش�ركات 
على القيام بأفض�ل عملها أوال من أجل 

أجهزتها الخلوية.
لك�ن عالم نظام األندرويد كان يلحق 
ش�ركات  لمعظ�م  بالنس�بة  بالرك�ب. 
التطوير، الحس�ابات أصبح�ت متوازنة 
بدق�ة اآلن. مثل كثير م�ن الناس، يقول 
ينج�ار إن تطبيق�ه يصل إلى أش�خاص 
أكث�ر بكثي�ر عل�ى األجهزة الت�ي تعمل 
بنظ�ام األندروي�د، لك�ن عل�ى أس�اس 
ف�ردي، زبائن نظ�ام التش�غيل iOS هم 

أكثر ربحية بالنسبة لشركته.
لق�د كان متج�ر تطبيق�ات جوج�ل 
يتق�دم باعتب�اره مصدر دخل بالنس�بة 
لش�ركات التطوي�ر، لك�ن الزخ�م ف�ي 

األش�هر األخي�رة ع�اد إلى ش�ركة أبل. 
تي�رو كوتيني�ن، العض�و المنت�دب في 
الش�ركة االستش�ارية، ماجد وشركاه، 
والمستش�ار لعدة شركات ألعاب، يقول 
إن شركات صناعة التطبيقات “بوغتت” 
بالتح�ول، ال�ذي أعق�ب إط�اق أجهزة 
آيفون أكبر حجما. مع ذلك، وفقا لبعض 
تقدي�رات الصناع�ة على األق�ل، الوزن 
الهائل لألرق�ام بدأ أخي�را يلعب لصالح 
نظ�ام األندروي�د - حتى ل�و أن جوجل 

ليست المستفيدة الوحيدة.
متجر تطبيقات أبل يمثل نحو 45 في 
المائة من اإليرادات التي تجنيها شركات 
التطوير م�ن التطبيقات، مقارنة ب� 29 
ف�ي المائ�ة لمتج�ر تطبيق�ات جوجل، 
وذلك وفقا لش�ركة ديجي كابيتال. لكن 
احتس�اب الدخل من األجهزة في الصين 
حيث يت�م حظر تطبيق�ات جوجل - ما 
يعني أنها ال تكس�ب المال - يدفع حصة 
نظام األندرويد بش�كل ع�ام إلى 52 في 
المائ�ة، بحس�ب اعتق�اد ش�ركة ديجي 

كابيتال.
األسبوع الماضي، مطابقة ومحاولة 
تجاوز ش�ركة أبل كان المعنى الضمني 
القوي لعروض جوجل من أجل شركات 

التطوير. ميزات جديدة تضمنت أندرويد 
ب�اي، وه�ي خدمة منافس�ة لخدمة أبل 
ب�اي ومحاول�ة جديدة القتح�ام مجال 
الدف�ع عبر الهات�ف الخلوي بع�د خيبة 

األمل من برنامج “محفظة جوجل”.
كذلك تطبيق صور جوجل الجديد، مع 
وع�د ببرنامج بإمكان�ه تنظيم مكتبات 
الص�ور تلقائي�ا، يقوم بتقلي�د القدرات 

التي قدمتها أبل من قبل.
لكن في مج�االت أخ�رى، كان يبدو 
أن جوج�ل غير مس�تعدة. ففي حين أن 
الساعات الذكية القائمة على تكنولوجيا 
نظ�ام األندرويد وير الع�ام الماضي قد 
تفوق عليها اإلطاق األخير لساعة أبل، 
إال أن جوج�ل لم يكن لديها ش�يء جديد 
يذكر للتباهي به ردا على ذلك. وهذا كان 
عامة عل�ى أنها تقوم بتس�ليم القيادة 
في وقت مبكر ف�ي مجال األجهزة التي 
يمك�ن ارتداؤها إلى ش�ركة أب�ل، وفقا 
لكارولينا ميانيسي، المحللة في شركة 

كانتار ورلدبانيل.
لكن من الواضح أن بعض المحاوالت 
األحدث لتوس�يع عالم نظ�ام األندرويد 
كانت لمصلحة نقاط القوة في جوجل. 
مثا، تطبيقها الجديد للصور يوفر سعة 
تخزي�ن مجاني�ة لعدد غي�ر محدود من 
الص�ور، على نح�و يردد ص�دى إطاق 
خدمة جي ميل، خدمة البريد اإللكتروني 
المجانية من الش�ركة، ف�ي عام 2004، 
عل�ى الرغم من أن تكلف�ة التخزين التي 
انخفضت كثيرا منذ ذلك الحين أصبحت 
عاما أقل أهمية من حيث تمييز القدرة 

التنافسية.
إن إمكانية تخزين كميات كبيرة من 
الصور تمثل أيضا فرصة جديدة بالنسبة 
لجوجل لتضيف إلى مجموعتها الكبيرة 
بالفعل من البيانات حول المستخدمين. 
ف�ي  التنفيذي�ون  المس�ؤولون  يق�ول 
الش�ركة إنه�م ل�م يضع�وا أي خط�ط 
لتفحص الصور ألغراض الدعاية لكنهم 
ص�ور  مكتب�ة  أن  حقيق�ة  يخف�ون  ال 
األش�خاص تضم مصدرا ذا قيمة كبيرة 

من المعلومات عنهم.
في الوقت نفس�ه، لتحس�ين تجربة 
اس�تخدام األجه�زة الت�ي تعم�ل بنظام 
األندرويد في األس�واق الناش�ئة، حيث 
األجه�زة الرخيص�ة والش�بكات التي ال 
يمك�ن االعتماد عليه�ا غالبا م�ا تعوق 
األداء، أعلن�ت جوجل عن ط�رق جديدة 

الستخدام خدماتها دون شبكة إنترنت. 
وه�ذه تضمن�ت الق�درة عل�ى ع�رض 
الخرائ�ط واالتجاه�ات أثن�اء انقط�اع 

االتصال بشبكة اإلنترنت.
يق�ول حلوة، إن ه�ذه جميعها تمثل 
محاوالت من قبل جوجل لتحويل المزيد 
من القيمة إلى خدماتها الخاصة بدال من 
تضمينه�ا في برمجيات نظام األندرويد 
مفتوحة المصدر - وهذه وسيلة للتأكد 
من أن جوجل س�تبقى ف�ي مركز عالم 

نظام األندرويد.
ومن بي�ن اإلعان�ات األكث�ر أهمية 
التي أطلقتها جوجل األس�بوع الماضي 
كان اإلعان عن تطبيقات جديدة تتعلق 
بالذكاء االصطناعي، تهدف إلى تقليص 
الخطوات الازمة إلكمال أي مهمة على 

الهواتف الذكية، مثل إجراء بحث.
التعل�م اآلل�ي - ش�كل م�ن أش�كال 
الذكاء االصطناع�ي القائم على التعرف 
على أنماط متقدم�ة - يلعب دورا مهما 
ف�ي تطبيق جوجل الجدي�د للصور الذي 
يس�تخدم برمجيات التعرف على الوجه 

لترتيب مكتبات الصور.
هن�اك تطبي�ق أكث�ر طموح�ا بكثير 
يق�ود ميزة جدي�دة من خدم�ة جوجل 
اآلن، وهي خدمة على الهاتف الخلوي تم 
إطاقها قبل ثاثة أع�وام تحاول التنبؤ 
باحتياجات المس�تخدم من المعلومات. 
هذه الخدمة التي تسمى “ناو أون تاب”، 
تقوم بتحليل ما يقوم به المستخدم في 
أحد التطبيقات أو على اإلنترنت وتحاول 
تخمين ما يري�د القيام به تاليا. إذا كنت 
تتح�دث م�ع صديق ع�ن أح�د األفام، 
مثا، س�يقوم الهاتف بإظهار تقييمات، 
ومقتطفات من الفيلم، وطريقة لشراء 
التذاك�ر. أو إذا كان النق�اش ع�ن أح�د 
المطاع�م، س�يقوم الهاتف باس�تدعاء 

صفحة من التقييمات وخدمة الحجز.
عل�ى عكس خدمة س�يري م�ن أبل، 
الت�ي ت�م إطاقه�ا وس�ط ضج�ة قبل 
أربع�ة أع�وام، اخت�ارت جوج�ل إبقاء 
إنجازاتها في مجال الذكاء االصطناعي 
على الهوات�ف الذكي�ة متواضعة. وهذا 
جزئيا ألن الش�ركة ال ترغب في التخلي 
ع�ن معلوم�ات يمك�ن أن تق�وم بتنبيه 
المنافس�ين إل�ى م�دى التط�ورات التي 
تعتق�د أنه�ا تق�وم به�ا، بحس�ب أح�د 
طريق�ة  عل�ى  المطلعي�ن  األش�خاص 

تفكيرها.

      إدوارد لوس 

اليس�اريون  السياس�����يون 
يتراجع�ون ف�ي االنتخاب�ات ف�ي 
الغرب�ي.  العال�م  أنح�اء  معظ�م 
الواليات  الوحي�د ه�و  االس�تثناء 
المتح�دة. بنس�بة 15 ف�ي المائة 
ف�ي اس�تطاعات ال�رأي الخاصة 
بيرن�ي  الديمقراط�ي،  بالح�زب 
س�اندرز، عض�و مجلس الش�يوخ 
عن والية فيرمون�ت، يتفّوق أكثر 
من أي اش�تراكي أمريك�ي منذ أن 
ترّشح يوجين دبس للبيت األبيض 

قبل قرن من الزمن.
حقيقة أن ساندرز يملك فرصة 
ضئيل�ة ج�داً ف�ي خل�ع هي�اري 
كلينت�ون ال عاق�ة له�ا باألم�ر. 
فش�عبيته تق�وم بجرجرتها نحو 
اليس�ار. إذا فش�ل، ف�إن غيره من 
اليس�اريين، مثل مارت�ن أومالي، 
الحاك�م الس�ابق لوالي�ة مارياند 
ال�ذي دخ�ل الس�باق ف�ي عطل�ة 
نهاية األس�بوع، على استعداد ألن 
يتولى ذلك. إليزابيث وارن، عضوة 
الش�عبوية عن  الش�يوخ  مجل�س 
والية ماساتشيوستس، ستواصل 
ح�ّث كلينتون من خ�ارج الملعب. 
كلما تبن�ت كلينت�ون لغتهم أكثر، 
أصب�ح م�ن الصع�ب عليه�ا أكثر 
اس�تعادة القاعدة الوسطية العام 
المقبل. لكنها تتبع الحش�د فقط. 
هناك جزء كبير بش�كل ُمستغرب 
من الديمقراطيين س�عداء لكس�ر 
محرّم�ات الوالي�ات المتحدة ضد 

االشتراكية.
دارس�ي  لمعظ�م  بالنس�بة 
عب�ارة  األمريكي�ة،  السياس�ة 
“االش�تراكية األمريكي�ة” تعتب�ر 
متناقض�ة - مثل تنظيف الفحم أو 
البحري�ة البوليفي�ة. قبل قرن من 
الزم�ن تس�اءل الباح�ث األلماني 

فيرنر س�ومبارت: “لماذا ال توجد 
اش�تراكية في أمري�كا؟” كان ذلك 
س�ؤاالً أرب�ك أتب�اع الماركس�ية. 
باعتباره�ا المجتم�ع الرأس�مالي 
الوالي�ات  كان�ت  تقّدم�اً،  األكث�ر 
المتح�دة أكث�ر بل�د مهي�أ لث�ورة 
للتفس�ير  وفق�اً  بروليتاري�ة، 

الفلسفي للماركسية.
الوالي�ات  رفض�ت  ذل�ك،  م�ع 
المتح�دة أن ترق�ى إل�ى مس�توى 
دورها. كان من األفضل بالنس�بة 
إل�ى خي�رة المفكرين ف�ي أوروبا 
ل�و أنه�م اس�تمعوا إل�ى الُمهاجر 
اإليرلن�دي ف�ي ع�ام 1893 ال�ذي 
مين�اء  عل�ى  هبوط�ه  بمج�رد 
بوس�طن أعل�ن: “إذا كان�ت هناك 
حكوم�ة هن�ا، فأن�ا أُعارضه�ا”. 
ربما قاموا أيض�اً بقراءة الكلمات 
الدس�تور  م�ن  األول�ى  الث�اث 
األمريك�ي: “نحن الش�عب”. رغم 
جمي�ع الجرائم الت�ي ارتكبت ضد 
األمريكيي�ن األصليي�ن والس�ود، 
األمريكي�ة  الجمهوري�ة  ظه�رت 

أن تصاحبه�ا  الوج�ود دون  إل�ى 
طبق�ة أرس�تقراطية أو عبودي�ة 
إقطاعية. لقد ولدت باعتبارها بلدا 
من الطبقة المتوس�طة مع تكافؤ 
الف�رص عقيدة لها. وه�ذا جعلها 
مكان�ا مختلف�ا تماماً ع�ن العالم 

القديم الذي تركته وراءها.
مث�ل ه�ذه االختافات ل�م تُعد 
واضحة. ال أحد، بمن فيهم ساندرز، 
يتح�دث ع�ن تأمي�م أج�زاء م�ن 
االقتصاد األمريكي. لكن سياساته 
تعتب�ر متطرفة بحس�ب المعايير 
األمريكية. فه�و ُيريد نظام رعاية 
صحي�ة تت�واله جهة واح�دة هي 
الحكوم�ة، على غ�رار النظام في 
كندا، أو المملك�ة المتحدة. ويريد 
إلغ�اء الرس�وم الدراس�ية للتعليم 
العال�ي ضم�ن الوالي�ات. ويري�د 
إخ�راج فك�رة التبرع�ات الكبيرة 
من السياس�ة األمريكي�ة، وإعادة 
توزيع الدخل، وأن يفرض إجازات 
مدفوعة، وأن تزداد منافع الضمان 
االجتماعي. كذلك سيقوم بتفكيك 

البنوك “األكبر من أن تفش�ل” في 
“ه�ل  ويتس�اءل:  س�تريت.  وول 
نحن مس�تعدون للتصدي للسلطة 
السياس�ية واالقتصادي�ة الهائل�ة 
لطبقة أصح�اب المليارات، أم هل 
نواص�ل االنزالق نح�و )...( ُحكم 
نش�طة  أقلي�ة  األقلية؟”.هن�اك 
للغاية من الديمقراطيين تستجيب 
إل�ى رس�الته. جمع س�اندرز 1.5 
ملي�ون دوالر م�ن جه�ات مانحة 
صغي�رة ف�ي غض�ون 24 س�اعة 
م�ن إطاق�ه حملت�ه ف�ي أوائ�ل 
أي�ار )ماي�و(. على الرغ�م من أنه 
يتخلّ�ف كثيراً عن هي�اري، إال أن 
دعم�ه يتج�اوز دع�م أي مرش�ح 
تقريب�اً ف�ي المج�ال الجمهوري. 
هل هو تصوي�ت احتجاج مؤقت؟ 
أم أن الجه�ات المانح�ة لهي�اري 
ينبغ�ي أن تش�عر بالقلق؟ الجواب 
ع�ن الس�ؤال األول يأت�ي عندم�ا 
الديمقراطي�ون مناظرتهم  يعق�د 
الرئاسية األولى. باعتباره متحدثا 
عادي�ا يتمتع بش�خصية صادقة، 
س�اندرز الذي هو في السبعينيات 
من العمر يمكن أن يش�كل نقيضا 
غير مريح لهياري. وألن هياري 
ترتب�ط بقوة بالس�الة والثروة - 
كس�بت عائل�ة كلينت�ون أكثر من 
25 مليون دوالر على شكل رسوم 
مقاب�ل إلقاء كلم�ات ومحاضرات 
ف�ي مناس�بات عام�ة من�ذ بداية 
بحاج�ة  ستش�عر   -  2014 ع�ام 
أكب�ر إلى االس�تياء عل�ى خطاب 
س�اندرز. لك�ن هذا يه�دد بجعلها 
تبدو أق�ل أصالة. الغالبية العظمى 
من األمريكيين يقول�ون منذ اآلن 
إنهم يجدون هي�اري غير جديرة 
بالثقة. ساندرز لن يصبح الرئيس 
للوالي�ات  واألربعي�ن  الخام�س 
المتحدة، لكن بإمكانه إعاقة فرص 
كلينت�ون. كذل�ك يمك�ن أن تفعل 

وارن. الجواب على السؤال الثاني 
ه�و نع�م - س�اندرز لي�س مجرد 
نجاح فاشل. االشتراكية لم تجد أي 
جمهور ف�ي الواليات المتحدة ألن 
معظم األمريكيين شعروا أنهم من 
الطبقة المتوسطة. معدالت عالية 
من االرتقاء على السلم االجتماعي 
منحت معظم الناس الش�عور بأن 
مجتمعه�م كان اس�تثنائياً - وهو 
كذلك بحق. قال المؤرخ األمريكي 
ريتش�ارد هوفس�تاتر: “لق�د كان 
مصيرن�ا كأم�ة أن ال تك�ون لدينا 
أيديولوجي�ات، لكن أن نكون نحن 

أيديولوجيا”.
هذا اآلن أمر مشكوك فيه. حتى 
فترة قريبة هي عام 2008 كان 63 
في المائة من األمريكيين يعتبرون 
أنفس�هم من الطبقة المتوس�طة 
الُعليا أو الطبقة المتوسطة. وهذا 

انخف�ض إل�ى 51 ف�ي المائة. في 
الوقت نفس�ه، نس�بة األمريكيين 
الذين يعتق�دون أنهم من “الطبقة 
وفق�اً  والمنخفض�ة”،  العامل�ة 
لوكال�ة جالوب، ارتفع�ت من 35 
ف�ي المائة إلى 48 ف�ي المائة منذ 
ع�ام 2008. ربم�ا بش�كل مائم، 
نس�بة األمريكيين الذين يعتبرون 
أنفس�هم من الطبق�ة الُعليا هي 1 
ف�ي المائة. وهذا الرق�م لم يتغير. 
لك�ن االعتق�اد بأنه�م يتاعب�ون 

بالنظام هو التيار السائد اآلن.
ألك�ون واضح�اً، أن�ا ال أتوقع 
الوالي�ات  ف�ي  ش�يوعيا  فج�راً 
المتحدة. من الصعب أن نتصّور أن 
يتم إقرار حتى ولو جزء صغير من 
أجندة أعمال ساندرز. لكن صعود 
اليس�ار الديمقراطي حقيقي جداً 
بق�در ظه�ور ح�زب الش�اي بين 

الجمهوريي�ن. حتى وق�ت قريب، 
كان علم�اء السياس�ة يتحدث�ون 
ع�ن “اس�تقطاب غي�ر متماثل” - 
ما يعن�ي أن الجمهوريي�ن كانون 
يتحرك�ون إل�ى اليمين أكث�ر مما 
يتحرك�ون  الديمقراطي�ون  كان 
إل�ى اليس�ار. اآلن الديمقراطيون 
يلحقون بالركب. في الوقت نفسه، 
المزيد م�ن األمريكيين يجاهرون 
بالتعّص�ب وعدم قب�ول معتقدات 
االنتخابات  السياس�ية.  اآلخري�ن 
عموماً يتم الفوز بها في الوس�ط. 
لكنه أصغر مما كان عليه. بحسب 
التقالي�د األمريكية، م�ن المرجح 
أن تش�كل انتخابات الع�ام المقبل 
ساحة الش�تباك صارخ، على غير 
الع�ادة، بين األيديولوجيات. مهما 
كان الذي س�يفعله بع�د ذلك، فإن 

ساندرز قد ضمن ذلك بالفعل.

التطبيقات.. ساحة معركة بني »غوغل« و»آبل«

االشرتاكية األمريكية حتظى بفرصتها

     ريتشارد ووترز وتيم برادشو 
 

�شبا�شتيان ثرون، الرئي�س ال�شابق جلوجل اإك�س - خمترب امل�شاريع املتقدمة الذي تاأ�ش�س للقيام برهانات كبرية على امل�شتقبل - يعرف كل �شيء عن الطموح 
التكنولوج��ي. ال�شيارات دون �شائق، والبالونات على ارتفاعات عالية لتوفري اإمكانية الو�ش��ول اإىل الإنرتنت، والعد�شات الال�شقة التي تر�شد م�شتويات 
ال�شكر يف الدم، كانت جميعها منتجات ازدهرت حتت قيادته. لكن عندما يتعلق الأمر بنظام الت�شغيل اأندرويد لالأجهزة اخللوية، يقول ثرون اإن هذا لي�س 
الوقت املنا�شب بالن�شبة جلوجل ملتابعة روؤى جديدة وجريئة. ولأن حروب الهواتف الذكية و�شلت مرحلة متطورة للغاية، فهو يعتقد اأن الأمر يتعلق الآن 

بالتطورات الإ�شافية الأ�شغر، يف الوقت الذي تكافح فيه اأبل وجوجل للح�شول على ميزة عاملية.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة بداءة العزيزية
العدد / 315 / ب / 2014

اعان
تنفي�ذا لق�رار محكم�ة بداءة العزيزية املرقم 315 / ب / 2014 واملتضمن ازالة ش�يوع العقار املرقم 9 / 2 مقاطعة 27 الزلجة / العزيزية س�تبيع 
املحكم�ة العق�ار املذك�ور اعاه وعن طريق املزايدة العلنية وخال ثاثون يوما اعتبارا من اليوم التايل للنرش واذا صادف اليوم االخري عطلة رس�مية 
ففي اليوم الذي يليه وذلك يف تمام الساعة الثانية عرش ظهرا ويف محكمة بداءة العزيزية فعىل الراغبني بالرشاء الحضور يف الزمان واملكان املعينيني 

مستصحبني معهم التامينات القانونية بنسبة 10% من القيمة املقدرة للعقار ان لم يكونوا رشكاء علما ان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي .
 اوصاف العقار

 ارض زراعية تس�قى بالواس�طة مس�احتها العمومية ) 375 دونم و 21 أولك ( خصوبتها بني جيدة عموما وفوق الوسط يف بعض االماكن مستغل 
قس�م منها  بمس�احة ) 150 دونم ( مثة وخمس�ون دوانم تقريبا محصول ش�توي ) حنطة ( تم حصاد القس�م االكرب منه والباقي مس�تمر فيه 
الحصاد وملساحات متناثرة ليس يف مكان واحد من عموم القطعة ومستغل ملساحة ) 6 دونم ( تقريبا محصول الباقاء وتوجد مساحة ) 15 دونم ( 
تقريبا محروثة ومهيئة لاستغال الصيفي ويتوسط االرض تل اثري يسمى ) تل عوفة ( ويحد االرض من جميع الجهات نهر يسمى ) نهر جاسم 
الحمد ( ويخرتق العقار من الوس�ط نهر يس�مى ) نهر نش�مي نعيثل ( ومشيد يف االرض دارين سكن مع حقل لرتبية العجول الدار االوىل مساحته ) 
325 مرت مربع ( مش�يد من البلوك ومس�قف بالخرسانة العادية يش�تمل عىل غرف نوم عدد ) 2 ( مساحة الواحدة 6x5  مرت  وهول عدد 2 مساحة 
الواحد 5 × 5 مرت وحمام ومطبخ واس�تقبال ) مضيف ( درجة عمرانه جيدة مش�غول من قبل عباس ومنترص ابناء محس�ن جاس�م ومغروس فيه 
نخيل حمال بعمر اكثر من 10 س�نوات عدد ) 8 ( وفس�يل بأعمار مختلفة عدد ) 23 ( قس�م منه حمال واش�جار كالبتوز مختلفة االعمار عدد 50 

ومجهز باملاء والكهرباء .
اما الدار الثانية مساحتها ) 100( مرت مربع مشيدة من البلوك ومسقفة من الحديد والواح االسبست مبلط االرضية بالخرسانة العادية تشتمل عىل 
غرف نوم واحدة مع هول ومطبخ وحمام واستقبال درجة عمرانه فوق الوسط مشغول من قبل مسلم محسن جاسم مغروس فيه فسائل ونخيل 
عدد ) 7( واشجار كالبتوز عدد ) 20 ( اما حقل تربية العجول مشيد من البلوك ومسقف بالعمد والحرصان مساحته 20 × 20 = 400 مرت مربع وان 
عموم االرض مرتبطة بطريق ترابي يف الداخل يتصل بطريق معبد ملسافة ) 1 ( كليو مرت ثم الطريق الخاص باملنطقة التي تبعد عن مراكز التسويق 

واملدينة 4 اىل 5 كم متوفر فيها املاء والكهرباء والتبليط .
يقدر قيمة الدونم الواحد كمعدل لعموم االرض مبلغ ) 11,000,000  احد عرش مليون دينار(  حسب االسعار السائدة يف املنطقة ولقسم من االرايض 
املجاورة املباعة حديثا وتقدر قيمة الدار االوىل املش�غولة من قبل عباس ومنترص ابناء محس�ن جاس�م والبالغة مس�احتها 325 مرت مربع بمبلغ ) 
50,000,000 خمس�ون مليون دينار(  اما الدار الثانية واملش�غولة من قبل مس�لم محس�ن جاس�م والبالغة مس�احتها ) 100 ( مرت مربع بمبلغ ) 
20,000,000  عرشون مليون دينار ( ويقدرقيمة حقل تربية العجول  بمبلغ ) 10,000,000  عرشة مايني دينار ( وقيمة اشجار النخيل والفسائل 
بمبلغ ) 6,000,000 ستة مايني دينار( قيمة اشجار الكالبتوز )2,000,000 مليونني دينار ( ويكون املجموع الكيل لارض واملشتمات واملغروسات 

هي ) 4,222,240,000 اربعة مليارات ومائتان واثنان وعرشون مليون ومائتان واربعون الف دينار (.  
القايض عاء حيدر ناجي

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الرصافة
رقم االضبارة: /2015/938

التاريخ/2015/6/3
اعان

مذكرة االخبار بالتنفيذ
لاموال غري املنقولة

اىل املدين: هادي صالح اربيج
حسب  االقامة  محل  ملجهولية   : عنوانه 
مختار  وتاييد  بالتبليغ  القائم  اشعار 
تقرر  بانه  نخربكم   )  320  ( محلة 
العقار  املنقولة  غري  االم��وال  حجز 
ابكارلقاء  سبع  م16   119/14 املرقم 
البالغ  نارص  شهيد  عمار  الدائن  طلب 
)2/000/200/000 ( مليارين ومائتان 
املبلغ  اداء  عليكم  فيجب  دينار  الف 
املذكور ادناه خال مدة عرشة ايام من 
اليوم التايل لتاريخ تبليغكم بهذا االخبار 
هذا  بموجب  املحجوزة  االموال  فان  واال 
القرار ستباع وفقا للقانون وذلك استنادا 

للمادة )87 ( من قانون التنفيذ
املنفذ العدل االقدم
وحيدة احمد رمضان
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امت�دح الحارس االملاني تري ش�تيغن حارس مرمى فريق برش�لونة، 
الح�ارس االيطايل جيجي بوفون قائد فريق يوفنتوس وذلك قبل ايام 
قليل�ة من مواجهتهما يف نهائي دوري ابطال اوروبا بكرة القدم، عىل 

امللعب االوملبي بربلني.
وقال ش�تيغن يف ترصيح�ات ابرزتها صحيفة )مون�دو ديبورتيفو( 
الكاتالوني�ة: "بوف�ون هو حارس عظيم وهو ببس�اطة اس�طورة، 

الجميع يعلم من هو بوفون وال حاجة ألوضح ذلك".
وأض�اف ش�تيغن: "بوف�ون يق�دم 
كن�ت  لق�د  ممت�ازا،  موس�ما 
مندهش�اً كي�ف كان متألقاً امام 
ري�ال مدري�د وكي�ف كان دفاع 
الفري�ق يلع�ب به�ذه الطريقة 
الرائع�ة، ال يوجد اي مس�احات 

يمكن استغاللها".
الح����ارس  واس�تمر 
حديث�ه  يف  االملان�ي 
"كن���ت  قائ�اًل: 
بكون�ي  س�عيداً 
الحارس االسايس 
لربشلونة خالل 
املش�����وار 
االوروبي 
ن  آل ا و
اري���د 

الحص���ول 
ع�ىل ال�كأس، ال افكر 
يف اي انج�از ش�خيص 
ولكن من اجل الفريق 
بأكمل�ه ال يهمني ان 
الع�ب دور البطول�ة 
النهائية،  املب�اراة  يف 
امله���م فق���ط ان 

نفوز".

الفيفا يرفض طلب كردستان
كأتحاد مستقل

تير شتيغن يتغزل بحارس اليوفي 
بوفون

بعث االتحاد الدويل لكرة القدم رس�الة اىل االتحاد الكردس�تاني لكرة 
القدم يوضح فيها رده لطلب اتحاد االقليم باالنضمام للفيفا كاتحاد 

مستقل.
وقال مدير العالقات يف اتحاد الكرة وليد طربة يف صفحته الشخصية 
ع�ىل موقع التواصل االجتماعي ان فحوى القرار الذي اتخذته اللجنة 
التنفيذي�ة للفيف�ا يف اجتماعها االخري ان اتحاد اقليم كردس�تان هو 
اتح�اد فرعي م�ن ضمن االتح�ادات الفرعي�ة املنضوي�ة تحت لواء 
االتح�اد العراق�ي لكرة القدم املمث�ل الوحيد لكرة الق�دم العراقية يف 

املحافل الدولية”.
واضاف ان “االخوة يف اتحاد كردستان عملوا باملشورة لكننا اوضحنا 
لهم تفاصيل عن متطلبات تنفيذ هذا الطلب وكيفية مخاطبة الفيفا 
وتقديم الش�واهد واالدلة القانونية وما هي نسبة نجاح املوافقة عىل 

الطلب من عدمها”.

امل�ضتقبل العراقي/ وكاالت

امل�ضتقبل العراقي/ متابعة

العدد )981(  اخلميس  4  حزيران  2015

الزمني ملجريات األحداث  التسلسل 
عىل م�دار اس�بوع قب�ل أن ينتهي 
املطاف بإعالن السويرسي جوزيف 
بالتر اس�تقالته من رئاسة االتحاد 

الدويل لكرة القدم )فيفا(.

الثالثاء 26 اأيار/مايو 
قال بالتر: "تعرفونني، إنني متفائل 
دائما"، وذلك لدى وصوله إىل اجتماع 
التحاد منطقة كونكاكاف )أمريكا 

الشمالية الوسطى والكاريبي(.

االأربعاء 27 اأيار/مايو
الس�ويرسية،  الرشط�ة  ألق�ت   -
بن�اء ع�ىل طل�ب م�ن الس�لطات 
األمريكي�ة، القب�ض عىل ع�دد من 
مس�ؤويل كرة القدم البارزين خالل 
تواجدهم بفن�دق يف مدينة زيوريخ 
الس�ويرسية، وتش�تبه الس�لطات 
األمريكية بتورط هؤالء املس�ؤولني 
بمالي�ني  رىش  تلق�ي  فضيح�ة  يف 

الدوالرات.
- خض�ع مق�ر الفيف�ا يف زيوريخ 
لعملي�ة تفتي�ش ومص�ادرة بعض 
الوثائ�ق واملعلوم�ات وذل�ك ضمن 
تحقيق س�ويرسي منفصل بش�أن 
ادع�اءات بوج�ود فس�اد يف عملية 
منح حق اس�تضافة بطولتي كأس 
روس�يا  إىل  و2022   2018 العال�م 

وقطر عىل الرتتيب.
- أكد املتحدث باسم الفيفا، يف مؤتمر 
صحفي، أن بالتر ليس من املشتبه 
به�م وأن اجتماع�ات الكونج�رس 
واالنتخاب�ات ع�ىل رئاس�ة الفيف�ا 
س�تجرى يف موعده�ا املق�رر ي�وم 
الجمعة 29 أيار/مايو الحايل، وقال 
والرت دي جريجوريو املتحدث باسم 
الفيفا إن التحقيقات الس�ويرسية 
ه�ي نتيجة عملية بدأه�ا الفيفا يف 
18 ترشي�ن ثان/نوفم�رب امل�ايض، 
من خ�الل تقديم ش�كوى اتحادية 

وأن الفيفا هو الطرف املترضر.
- كش�فت وزارة الع�دل األمريكية 
عن أس�ماء تس�عة من املس�ؤولني 
الحالي�ني والس�ابقني لك�رة القدم 
ضم�ن 14 ش�خصا وجه�ت إليهم 
ته�م بالفس�اد طبق�ا للتحقيقات 
األمريكي�ة وكان من بني األس�ماء 
وي�ب  جيف�ري  م�ن  كل  التس�عة 
نائب�ي  فيجويري�دو  وإيويجيني�و 

رئيس الفيفا.
- جمدت سلطات العدل السويرسية 
الحس�ابات املرصفي�ة  ع�ددا م�ن 

لالشتباه يف وجود فساد.
- قال�ت لوريتا لين�ش املدعي العام 
األمريك�ي، يف مؤتم�ر صحفي، إن 
أخط�ر اته�ام م�ن ب�ني االتهامات 
ه�و  املس�ؤولني  له�ؤالء  املوجه�ة 
عقوبت�ه  تص�ل  وال�ذي  االبت�زاز 
إىل 20  الس�جن لف�رتات تص�ل  إىل 
عاما، وأضافت أن مس�ؤويل الفيفا 
حول�وا رشكة ك�رة القدم إىل رشكة 

إجرامية.
- أوضحت وزارة الع�دل األمريكية 
أن الرتيني�دادي جاك وارن�ر النائب 
الس�ابق لرئيس الفيف�ا حصل عىل 
رش�وة من حكومة جنوب أفريقيا 
إلقام�ة  داعم�ة  أص�وات  لتوف�ري 
بطولة كأس العال�م 2010 بجنوب 

أفريقيا.
- دعا اليويفا إىل تأجيل االنتخابات 

املقررة عىل رئاسة الفيفا.
- أك�دت روس�يا أن عملي�ة إلق�اء 
القبض عىل بعض مس�ؤويل الفيفا 

يف زيوريخ "ليست مرتبطة" بكأس 
الوالي�ات  واتهم�ت   2018 العال�م 
رشع�ي  غ�ري  "بتطبي�ق  املتح�دة 
للقوان�ني األمريكية خ�ارج أرايض 

الواليات املتحدة".
- قرر الفيفا إيقاف 11 من أعضائه 
بصف�ة مؤقتة وذلك عن ممارس�ة 
باللعب�ة  متعلق�ة  أنش�طة  أي 
محلي�ا ودوليا يف ض�وء التحقيقات 
الفس�اد.  فضيح�ة  يف  األمريكي�ة 
وكان وي�ب وإيويجيني�و م�ن بني 

املوقوفني.
- يف أول ترصي�ح له ع�ىل األحداث، 
ق�ال بالت�ر: "إن�ه وق�ت عصي�ب 
لك�رة الق�دم واملش�جعني وللفيفا 

كمنظمة".
- س�لم وارنر نفس�ه إىل الرشطة يف 

ترينيداد وتوباجو.

اخلمي�س 28 اأيار/مايو
- ش�جب الرئيس الرويس فالديمري 
بوت�ني عملي�ة القب�ض ع�ىل ع�دد 
من مس�ؤويل ك�رة الق�دم البارزين 

بالفيف�ا وقال إن الوالي�ات املتحدة 
تتجاوز حدودها.

أفريقي�ا  جن�وب  اس�تنكرت   -
االدع�اءات بتقدي�م رش�وة قدرها 
ع�رشة مالي�ني دوالر إىل مس�ؤول 
الحص�ول ع�ىل  بالفيف�ا لضم�ان 
أصوات مؤي�دة إلقامة كأس العالم 

2010 بجنوب أفريقيا.
- التق�ى بالت�ر رؤس�اء االتحادات 

القارية الستة يف اجتماع أزمة.
الرع�اة  أعرب�ت مجموع�ة م�ن   -
البارزي�ن للفيف�ا عن قلقه�م إزاء 

هذه التطورات.
- رفض اليويفا مقاطعة اجتماعات 
كونج�رس الفيف�ا وأك�د أن معظم 
أعضائه سيصوتون لصالح األردني 
األم�ري ع�ي ب�ن الحس�ني املنافس 
لبالت�ر يف االنتخاب�ات عىل رئاس�ة 
الفيف�ا، وطل�ب بالتيني م�ن بالتر 
التنحي، وقال إن اليويفا ال يستبعد 
م�ن  األوروبي�ة  الف�رق  انس�حاب 
البط�والت الت�ي ينظمه�ا الفيفا يف 

حالة إعادة انتخاب بالتر.
- افتت�ح بالتر فعالي�ات كونجرس 

"الخ�زي  ع�ن  وتح�دث  الفيف�ا 
واملهانة" يف كرة القدم.

- ذك�ر اتح�اد كون�كاكاف أنه قرر 
"اإلبع�اد املؤقت" لرئيس�ه جيفري 
ويب ولرئيس االتحاد الكوستاريكي 
للعب�ة إدواردو يل يف ض�وء عملي�ة 
القبض التي جرت يف زيوريخ وسط 

اتهامات بالفساد.
- قررت لجنة القيم بالفيفا إيقاف 
آرون ديفيدس�ون مدير التس�ويق 
بالفيف�ا عن ممارس�ة أي أنش�طة 

تتعلق باللعبة.
الع�دل  وزارة  مس�ؤولو  أعل�ن   -
الس�ويرسية أن مسؤويل كرة القدم 
البارزي�ن الس�بعة املقبوض عليهم 
يف زيوري�خ يرفضون تس�ليمهم إىل 

السلطات األمريكية.

اجلمعة 29 اأيار/مايو 
- يف حديث�ه أمام كونجرس الفيفا، 
انتقد بالتر س�لوك "األفراد"، وقال 
يتحم�ل  أن  يمك�ن  ال  الفيف�ا  إن 
مس�ؤولية اتهام�ات الفس�اد التي 

رضبت اللعبة.

االتحادي�ن  رئيس�ا  تصاف�ح   -
الفلسطيني واإلرسائيي يف محاولة 
لفت�ح صفح�ة جديدة بمس�اعدة 
حق�وف  يحف�ظ  مراقب�ة  نظ�ام 
الذي س�حب  الفلس�طيني  الجانب 
طل�ب تعلي�ق عضوي�ة إرسائيل يف 

الفيفا.
- انتخب بالتر لرئاسة الفيفا لفرتة 
خامس�ة بع�د انس�حاب منافس�ه 
األم�ري عي بن الحس�ني قبل إجراء 
الجولة الثانية م�ن التصويت، وقد 
أس�فرت الجول�ة األوىل عن حصول 
بالت�ر ع�ىل 133 صوت�ا مقابل 73 
صوت�ا لألمري عي، وقد جاءت ثالثة 

أصوات باطلة.

الثالثاء 2 حزيران/يونيو
- ذكرت صحيف�ة نيويورك تايمز 
تعتق�د  األمريكي�ة  الس�لطات  أن 
أن جريوم فالكه الس�كرتري العام 
لالتحاد ال�دويل لكرة القدم )فيفا( 
املس�توى  رفي�ع  املس�ؤول  ه�و 
بالفيف�ا ال�ذي يق�ف وراء تحويل 
ع�رشة ماليني دوالر إىل حس�ابات 
يتحك�م بها مس�ؤول كرة س�ابق 

يخضع اآلن لتحقيقات.
- اعرتف الفيفا يف بيان بأنه جرى 
دف�ع ع�رشة مالي�ني دوالر لوارنر 
بعد طلب حكوم�ة جنوب أفريقيا 
ب�دول  الش�تات  أفارق�ة  "دع�م 
الكاريب�ي ضم�ن م�رشوع تراث 

كأس العالم".
- ج�اء يف بي�ان للفيف�ا: "لم يكن 
للس�كرتري الع�ام ج�ريوم فالك�ه 
أو أي عض�و آخ�ر ب�اإلدارة العليا 
للفيف�ا، يد يف بدء املرشوع املذكور 

أو التصديق عليه أو تنفيذه".
- أج�رى الفيف�ا مؤتم�را صحفيا 
يف زيوري�خ، تح�دث خالل�ه بالتر 
ودومينيك�و س�كاال رئي�س لجنة 
التدقيق امل�ايل واالمتث�ال، لكنهما 
ل�م يجيبا عىل أي أس�ئلة طرحتها 
مجموعة صغرية م�ن الصحفيني 

تمكنوا من حضور البيان املوجز.
- ق�ال بالت�ر: "الفيف�ا يحتاج إىل 
إصالح عميق، يف الوقت الذي أمتلك 
فيه تفويضا من عضوية الفيفا، ال 
أعتقد أن لدي تفويض من مجتمع 
الجماه�ري،  الق�دم أجم�ع،  ك�رة 
الالعبني، األندية، األش�خاص الذي 
ويعشقون  ويتنفس�ون  يعيشون 
كرة الق�دم، مثلنا تماما يف الفيفا، 
بالتايل قررت التنحي عن واليتي يف 

مؤتمر انتخابي استثنائي".

5 أيام أهنت امرباطورية جوزيف بالتر يف رئاسة الفيفا
امل�ضتقبل العراقي/ وكاالت

عادل نعمة مدربًا لكرة حلدود

انريكي: الدفاع اإليطايل ال يمكنه منع هدف مييس اخلرايف

مدرب اليابان: شاهدت 522 مباراة من أجل مواجهة العراق وسنغافورة

أك�د البوس�ني وحي�د خليلودزيتش )63 
عاماً( مدرب منتخب اليابان لوكالة االنباء 
الياباني�ة )كي�ودو( أنه اضط�ر يف األيام 
الس�ابقة عىل متابعة 522 مباراة لألندية 
اليابانية وأيضاً لبع�ض األندية األوروبية 
الت�ي يحرتف فيه�ا الالع�ب الياباني من 
أجل اختيار 25 العباً لقائمة املنتخب التي 
س�تواجه منتخبي الع�راق 11 حزيران/ 
يوني�و ودي�اً وس�نغافورة 16 حزي�ران/ 
يونيو املقبلني ضمن تصفيات كأس العالم 
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آس�يا 2019 باإلم�ارات.وكان البوس�ني 
خليلودزيتش توىل تدريب منتخب اليابان 
يف شهر آذار/ مارس املايض، وتحديداً بعد 
خروج املنتخب من منافس�ات كأس أمم 
آسيا 2015 بأسرتاليا، ليبدأ املدرب الجديد 
يف الرتكيز ع�ىل اختيار القائمة املناس�بة 
ع�رب   2018 العال�م  كأس  لتصفي�ات 
مراقبة جميع مباري�ات الدوري الياباني 
بكافة درجاتها وبع�ض مباريات األندية 
األوروبية من شهر آذار/ مارس إىل نهاية 

شهر ايار/ مايو.
إىل 522 بحس�ب م�ا  املجم�وع  ووص�ل 
أكده املدرب للوكال�ة اليابانية بعد نهاية 
تدريب ملنتخب اليابان يف محافظة تشيبا 
الياباني�ة، قائالً:"اضط�ررت عىل متابعة 

الكث�ري م�ن املباري�ات ما ب�ني التواجد يف 
املدرج�ات ومش�اهدتها ع�رب التلفاز من 
أجل اختيار أفضل الالعبني للقائي العراق 

وس�نغافورة، يف املدرجات ش�اهدت 
118 مب�اراة يف ال�دوري الياباني، 

28 مب�اراة يف كأس نابيس�كو 
)كأس رابطة املحرتفني(، 24 

مباراة يف دوري أبطال آسيا، 
وثالثة مباريات يف دوري 

أبط�ال أوروبا، والباقي 
داخ�ل  مب�اراة   349
وخارجه�ا  الياب�ان 
ت�م مش�اهدتها عرب 

التلفاز".

نف�ى لوي�س انريك�ي م�درب فري�ق برش�لونة، 
بط�ل الدوري االس�باني الحايل لك�رة القدم، 
الرتجيح�ات بأن أس�لوب الدف�اع اإليطايل 
كان يس�تطيع من�ع ليوني�ل مي�ي، م�ن 
إح�راز هدف�ه املذهل ال�ذي مه�د الطريق 
للف�وز ع�ىل اتليتي�ك بيلب�او يف نهائ�ي 
كأس مل�ك إس�بانيا.وزعم جيورجيو 
كيليني مداف�ع يوفنتوس االيطايل، 
الذي س�يواجه مي�ي يف نهائي 
دوري أبطال أوروبا يف برلني 
املقبل،  األس�بوع  مطل�ع 
ه�ذا  ترصيح�ات  يف 
الالع�ب  أن  األس�بوع 
األرجنتين�ي ل�م يك�ن 
ه�ذا  مث�ل  ليس�جل 
اله�دف أم�ام مناف�س 
يف  انريك�ي  أفضل.وق�ال 
"لي�س  صحف�ي:  مؤتم�ر 
لدي ش�ك يف أنه كان يس�تطيع 
تس�جيل هذا الهدف أمام أي فريق 
يف العالم".وانطلق ميي بش�كل 
رائع وتف�وق عىل أربعة العبني 
قبل أن يسدد الكرة يف الشباك 
االفتتاح�ي  اله�دف  مح�رزا 
اللقاء.وأش�ار  يف  لربش�لونة 
كيليني إىل أن أي دفاع محكم 
كان يمك�ن أن يمنع املهاجم 
األرجنتيني من تسجيل هدفه.
وق�ال كيليني لصحيف�ة ماركا: 

"ش�كل هدف�ا رائعا بالتأكي�د لكن ال 
أعتق�د أنه يمكن أن يس�جل مثله يف 
إيطاليا حي�ث أن الدفاع أفضل كثريا 

من إسبانيا".
ال�دوري  يف  "يلعب�ون  وأض�اف: 
اإلسباني بطريقة أفضل من الدوري 
يدافع�ون  أيض�ا  لكنه�م  اإليط�ايل 

بطريقة أسوأ كثريا".
ويس�عى برش�لونة لتك�رار فوزه 
بثالثي�ة الدوري وال�كأس ودوري 
أبط�ال أوروبا الت�ي حققها عام 
2009، وذل�ك بع�د ف�وزه بلقب 

ال�دوري اإلس�باني أيض�ا ه�ذا 
املوس�م.وقدم ميي مستوى 

الثاني  النص�ف  رائعا خالل 
من املوسم وأكد انريكي أن 

الالع�ب األرجنتين�ي هو 
األفض�ل ع�ىل اإلطالق، 
لكنه أشار إىل أن ميي 
م�ن  أيض�ا  اس�تفاد 
أكاديمي�ة  يف  وج�وده 

برشلونة واللعب للفريق 
انريك�ي:  الكتالوني.وق�ال 

"يع�د األفضل بال ش�ك يف تاريخ اللعبة لكن منذ 
وصوله إىل هنا تأقلم عىل طريقة لعب تناس�به 

ويحيط به العديد من الالعبني املميزين الذين 
يلعب�ون بطريق�ة تجع�ل النجاح أس�هل".
وأضاف: "إذا كان ميي يلعب لفريق آخر 

كان بوس�عه أن يك�ون األفض�ل لكنني 
أعتقد أن وجوده هنا يف برش�لونة جعل 

األمر أسهل عليه إلظهار مواهبه".

ريال مدريد يمنح الضوء االخرض لبيع بيل

يب�دو ان ايام الالع�ب الويل�زي غاريث بيل، 
ضمن صفوف فريق ريال مدريد، بطل اوروبا 
الس�ابق ووصي�ف ال�دوري االس�باني 
الحايل، اصبحت معدودة، حيث 
الض�وء االخرض  امللكي  منح 
لن�ادي مانشس�رت يونايت�د 
الق�دم،  لك�رة  االنجلي�زي 

للبدء يف املفاوضات الرسمية للحصول عىل خدمات 
النفاثة الويلزية خالل فرتة االنتقاالت الصيفية.

وذكرت صحيف�ة "مرتو" االنجليزي�ة، ان مصادر 
مقرب�ة يف ري�ال مدريد اك�دت ان الن�ادي واملدرب 
املرش�ح لتدريب امللكي رافا بينيتيز، قد وافقوا عىل 

بيع الدويل الويلزي.
الع�ب توتنهام الس�ابق، قدم املوس�م امل�ايض اداء 
هزيال مع النادي امللكي، وهو ما جعل اسمه يدخل 
ضم�ن الالعب�ني املهددي�ن بالرحي�ل ع�ن صفوف 

الفريق.
ولع�ل اح�د االس�باب االخ�رى باالضاف�ة اىل ادائه 
املرتنح، هو املش�اكل التي حدث�ت بينه وبني الدون 
كريستيانو رونالدو، حيث ش�وهد رونالدو ينفعل 
اكثر من مرة بس�بب االنانية التي تواجدت عند بيل 

يف بعض املباريات.
يذك�ر ان الن�ادي امللكي ضم بيل يف موس�م 2013، 
بعد مفوضات طويلة مع نادي توتنهام االنجليزي، 
انتهت بصفقة خرافية قدرت ب�100 مليون يورو.

ذكر موق�ع قن�اة BBC الربيطانية ان نجم 
اس�ود الرافدي�ن املحرتف يف صف�وف نادي 
س�ويندون ت�اون أل�ذي يلع�ب يف ال�دوري 
اإلنجليزي الدرجة األوىل، يارس قاس�م تلقى 
عرض�ا احرتافي�ا م�ن ن�ادي لفرهامبت�ون 

االنكليزي.
حي�ث بين�ت القن�اة يف خ�رب نقلته ع�ن مصدر 
ريايض ان 'العب املنتخب العراقي يارس قاس�م 
يقرتب م�ن االنضمام اىل ن�ادي ولفرهامبتون 

الذي يلعب يف الدوري االنكليزي الدرجة االوىل'.
واضاف�ت القن�اة ان لغاية االن ل�م يكن هناك 
اتف�اق نهائي بني الطرف�ني بخصوص صفقة 

انتقال الالعب اىل نادي ولفرهامبتون.

ب�دأ منتخب الربازيل اس�تعداداته لبطولة كوبا أمري�كا، املقررة يف 11 
حزيران/ يونيو الحايل بتش�يي، يف مقر االتح�اد الربازيي لكرة القدم، 
بمدينة ترس�وبوليس الواقعة يف ريو دي جانريو.ووضع املدرب دونجا 
مرانا وحيدا خالل اليوم، لكنه قرر يف الساعة األخرية تغيري رأيه وأجرى 
تدريبني.وق�ام راقصو الس�امبا الثالثاء بأداء تدريب�ات يف صالة ألعاب 
القوى إضافة إىل الجري ملدة نصف س�اعة تقريبا حول مالعب جرانجا 
كوماري.بينم�ا كان الالعب�ون الوحيدون الذين أج�روا تدريبات بالكرة 
هم: حراس املرمى جيفرس�ون ونيتو ومارسيلو جروهي.ومن املنتظر 
أن يخوض السيليساو قبل سفره إىل تشيي، لقاءين وديني أمام منتخب 
املكسيك األحد يف ساو باولو، ثم أمام هندوراس يف بورتو أليجري بعدها 
ب3 أيام.ويخ�وض املنتخب الربازيي منافس�ات بطول�ة كوبا أمريكا يف 
املجموعة الثالثة، حيث يواجه نظريه البريواني يف 14 من الش�هر الحايل 
بمدين�ة تيموكو، ث�م يواجه منتخب�ي كولومبيا وفنزوي�ال عىل الرتتيب 
بمدينة س�انتياجو.وأجرى منتخب الربازيل تدريبات بالكرة خالل املران 

املسائي الذي قاده املدرب كارلوس دونجا بمدينة ترسوبوليس.

ق�ررت الهيئ�ة االدارية لنادي الحدود الريايض اس�ناد 
مهم�ة تدريب الفريق االول بالنادي لكرة القدم للمدرب 

الشاب عادل نعمة.
وق�ال املدرب عادل نعم�ة : " لقد قررت خوض التجرب�ة مع النادي الذي 
س�بق وان دربته قبل عدة مواس�م بس�بب تواجد الظروف املالئمة للعمل 

التدريبي".
واش�ار نعمة اىل ان  نادي الحدود الري�ايض يمتلك ادوات النجاح االدارية 
والفني�ة واملالية, االمر الذي سيس�هل من مهمة الفريق باملنافس�ة عىل 
املراك�ز االوىل لل�دوري املمتاز العراقي للموس�م املقبل.يذك�ر ان الهيئة 
االدارية لن�ادي الحدود كانت قد قبلت االس�تقالة التي تقدم بها املدرب 
السابق للفريق عي وهاب قبل انتهاء املوسم بادوار قليلة.وسبق لعادل 

نعمة ان مثل املنتخبات الوطنية العراقية وناديي النفط والطلبة.

االمتحانات تبعد يونس عن املنتخب

أعلن املدير اإلداري للمنتخب الوطني باسل كوركيس، الثالثاء، أن الجهاز الفني 
للمنتخب الوطني قرر إبعاد الالعب يونس محمود عن تش�كيلته التي ستقابل 
الياب�ان خ�الل حزيران الح�ايل، مبينا أن اإلبع�اد يأتي إلنش�غال محمود بأداء 
االمتحانات الدراسية.وقال باسل كوركيس يف ترصيحات صحافية إن "الجهاز 
الفن�ي للمنتخب الوطني قرر إبع�اد قائد املنتخب الوطن�ي يونس محمود عن 
تشكيلته التي ستخوض لقاء اليابان الودي يف ال�11 من حزيران الحايل"، مبينا 
أن "إبعاد محمود يأتي بس�بب إنش�غاله بأداء االمتحانات الدراسية".وأضاف 
كوركيس أن "الالعب س�يكون ضمن تش�كيلة املنتخب التي ستخوض يوم غد 
األربع�اء، مباراة وديه مع نادي زاخو يف افتت�اح ملعب النادي".يذكر ان مدرب 
منتخبن�ا الوطني ابعد الالعب عي عدنان يف وقت س�ابق عن تش�كيلة املنتخب 
الذي يعس�كر يف محافظة دهوك بسبب عدم التحاق الالعب بوفد املنتخب رغم 

وجوده يف بغداد.
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يارس قاسم يقرتب
من االحرتاف

يف الربيمريليغ

منتخب الربازيل يبدأ استعداداته 
لبطولة كوبا أمريكا
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امليزان

؟؟هل تعلم
ه�ل ت�عل�م ان ...تتجدد رموش عني االنس�ان 
باستمرار، ويبلغ متوسط عمر الرمش الواحد 

حوايل 150 يوما
ه�ل ت�عل�م ان ... كل الكائن�ات تح�رك فكها 
الس�فيل عند األكل، عدا التمساح، الذي يحرك 

فكه العلوي
ه�ل ت�علم ان ... أك�ر صح�راء يف العالم هي 

الصحراء الكرى يف شمال أفريقيا
هل ت�علم ان ... أضخم أنواع العناكب تعيش يف 

الرازيل، ويصل وزنها إىل 85 جراماً
ه�ل ت�عل�م ان ... أثق�ل حي�وان يف العالم هو 

الحوت األزرق
ه�ل ت�عل�م ان ...الزرافه تس�تطيع ان تنظف 

اذنيها بلسانها الذي يصل اىل 140سنتيمرتا
ه�ل ت�علم ان ...يبلغ عم�ر القرشة الخارجيه 
ام�ا  س�نه  4,5ملي�ون  االرضنح�و  لكوك�ب 

سماكتها فترتاوح بني 25و500 كيلومرتا

مهنياً: يعاود كوكب مركور س�ره املبارش 
يف منزلك الثالث، فيتيح أمامك فرصاً مهنية 
جدي�دة ولكنها غر معلن�ة، وتحتاج يف هذا 
الوق�ت اىل التس�امح والص�ر. عاطفياً: قد 
يطرأ عنرص من املايض يبّدل بعض املعطيات 
والخطط املقرر لبناء املستقبل مع الرشيك.

مهني�اً: يع�اود مرك�ور س�ره املبارش يف 
الج�وزاء، أجواء إيجابية لطرح مش�اريع 
تطوير قدراتك العملية، ابذل ما يف وسعك 
تف�ّوت  وال  املس�تطاع  ق�در  لالس�تفادة 
الفرصة. عاطفياً: ال تغامر من أجل أمور 

تافهة،.

مهنياً: يدخل مرك�ور برجك ويحذرك من 
املخاطرة واملجازفة، ُك�ن حذراً يف قيادتك 

الدفة لئال تتورط يف مشاكل.
عاطفي�ا: ش�خص م�ا يف العم�ل يلف�ت 
إنتباه�ك وتح�اول التق�رب من�ه وإقامة 

عالقة معه.

مهني�اً: تجاربك الس�ابقة يف مجال العمل 
ل�م تك�ن جي�دة، لكن م�ا تواجه�ه اليوم 
يختل�ف كلياً يف أكثر م�ن مجال. عاطفياً: 
قد تخن�ق الحبيب بطلباتك ومحاس�بتك، 
ما يجعل األجواء متشّنجة أو ينذر بخطر 

االنفصال .

مهنياً: يعاود كوكب مركور سره املبارش 
يف منزلك الحادي ع�رش، ويبرشك بأخبار 
مفرحة، فتشعر بمزيد من االستقرار عىل 
املدى الطوي�ل . عاطفياً: تق�رر والرشيك 
اتخ�اذ خطوات حاس�مة بش�أن العالقة 

خوفاً عىل انهيارها يف أي لحظة.

مهنياً: يعاود كوكب مركور سره املبارش 
يف منزلك الحادي عرش، ويكون مؤرّشاً إىل 
ازده�ار الروابط املهنية وربم�ا اىل تطور 

عالقة مع زميل أو صديق.
عاطفي�اً: ق�د تضط�ر إىل اتخاذ ق�رارات 

حاسمة.

مهني�اً: اندفاع�ك غ�ر امل�دروس تج�اه 
اآلخري�ن، قد يدفع�ك إىل ارت�كاب أخطاء 
غر متعم�دة، فرتيث حت�ى تتجنب ذلك. 
عاطفياً: ال تتفرد بالقرارات املس�تقبلية، 
فالرشيك ل�ن يقبل بذلك وس�يطالبك بما 

يعتره حقاً له .

مهني�اً: يع�اود مرك�ور س�ره املبارش يف 
أو  مصاع�ب،  فتعان�ي  الثام�ن،  منزل�ك 
تم�ّر بحالة من اليأس والتخ�اذل والتعب 
النفيس.. عاطفياً: تط�ورات إيجابية عىل 
الصعي�د العاطفي، فكن مس�تعداً ملرحلة 

مرشقة.

مهنياً: ينتقل مركور إىل منزلك السابع، أي 
إىل الجوزاء، فتحقق قفزة نوعية جديدة يف 
حياتك وانطالقة ممي�زة عنوانها النجاح 
الكبر. عاطفي�ًا: حافظ عىل موضوعيتك 
وتيقظ�ك وصف�اء ذهن�ك يف العالقة التي 

تمر بمرحلة دقيقة.

مهني�اً: التف�رد والعناد يؤدي�ان حتماً اىل 
عواقب وخيم�ة، وال تقم بأي ترصف غر 
محسوب النتائج. عاطفياً: عليك أن تعتمد 
م�ع الرشي�ك مب�دأ املعاملة باملث�ل، وهذا 
س�يكون أفضل للطرفني. صحياً: معدتك 

حساسة تجاه مختلف أنواع الحبوب.

مهني�اً: يع�اود مركور س�ره املباش ريف 
منزل�ك الخام�س فتزداد الحظ�وظ، لذلك 
توّق�ع بع�ض األرب�اح املالية، لك�ن ابتعد 
ع�ن عمليات ال�رشاء الكب�رة.. عاطفياً: 
علي�ك معامل�ة الرشي�ك بالطريق�ة التي 

يستحقها.

مهني�اً: يع�اود مرك�ور س�ره املبارش يف 
منزل�ك الراب�ع، أي يف الج�وزاء، فتك�ون 
أخط�اؤك واضحة جّداً، وق�د تلفت أنظار 
املسؤولني وترسم حولك عالمات استفهام 
ُمريب�ة.. عاطفي�اً: يحمل إليك ه�ذا اليوم 

وضعاً عاطفياً مرضياً.

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

بدون تعليق

طبق اليوم

افـقـي

عـامـوي

1 – سّباح تونيس فذ وبطل أفريقي 
– 2 – االس�م الثاني لس�ّباح عاملي 
– قن�وط – 3 – آل�ة طرب – مدرب 
ك�رة ق�دم برازي�يل – 4 – عب�ر – 
متش�ابهان – 5 – دول�ة عربي�ة – 

بس�ط – 6 – يف الف�م – يعرتف�ون 
– 7 – لالستفهام – العب كرة قدم 
أملان�ي – 8 – م�ن األبجدية – غنج 
– 9 – العب كراتي�ه عاملي راحل – 

نصف هاشم.

1 – االس�م الثان�ي لالعب كرة قدم 
س�عودي معت�زل – 2 – فريق كرة 
ق�دم أوروبي – 3 – نص�ف نبيل – 
يرش�ح – نهر أوروبي – 4 – أزواج 
» مبعث�رة » – حكم – 5 – ملكنا – 
دولة أس�يوية – 6 – طري – مدينة 

إيراني�ة – 7 – ح�ارس دويل لبناني 
مهاجر إل أوس�رتاليا – 8 – مدينة 
س�ويرسية – دولة صغ�رة – 9 – 
أسم للسيد املسيح – نقوم برعاية 

.

سـودوكـو

املقادير:
2 كوب عدس أصفر

4 جزر
1 حبة بطاطا كبرة

2 حبة بصل 
1 ملعقة كبرة كمون

4 حبة خبز صمون، أي خبز إفرنجي
9 فص ثوم

2 ملعقة صغرة معجون الفليفلة
4 ليمون حامض
2 مكعب ماجي 

ملح بحسب الذوق
طريقة تحضر فتة العدس

1. ُيغس�ل العدس جي�داً ويصفى، يوضع 
يف قدر وُيغمر بماء بدرجة حرارة الغرفة، 

ُيرتك يغيل وُتزال الرغوة.
2. ُتقرش البطاطا والجزر، ُتقطع، توضع 
يف قدر ثم ُتغمر بماء مغيل. ُيضاف مكعبا 

املرق وُترتك املقادير تنضج.
3. ُيقطع البص�ل وُيقىل يف مقالة مع ربع 
ك�وب زيت. ُيضاف الكم�ون إىل البصل ثم 
ُيض�اف خليط البصل والكمون إىل العدس 
وُتخل�ط املقادي�ر بخالط ي�دوي. ُيضاف 
عص�ر 2 ليم�ون حام�ض، املل�ح وامل�اء 

للحصول عىل الكثافة املطلوبة.
4. لتحض�ر الفت�ة، ُيقط�ع قط�ع خب�ز 
صيني�ة  يف  وُيص�ف   بالي�د  الصم�ون 

بايركس.
5. ُيغمر بالش�وربة وُيرتك حتى يمتصها 

ثم ُيسكب املزيد من الشوربة.
6. ُيهرس الثوم وُيعرص 2 ليمون حامض، 
ُيضاف معجون الفليفلة وُتحرك املكونات 
ثم ُيرش الخليط عىل فت�ة العدس وُيقدم 

الطبق.

فتة العدس

فوائد الفجلمعلومات  عامة
1. ماهي فوائد الفجل لخفض الكولسرتول:

أظه�رت الدراس�ات العلمية أن ج�ذور الفريق 
ق�د تك�ون عالجا فع�اال يف خفض مس�تويات 

الكولسرتول بالدم.
وكانت ثمة دراس�ة قد أوضحت األثر اإليجابي 
لعص�ر الفجل األس�ود ع�ىل الش�قوق الحرة 
يف الف�ران حي�ث تم إتب�اع نظ�ام غذائي غني 
 %2  , الش�مس  عب�اد  زي�ت   %20( بالده�ون 
كولس�رتول , 0.5% حم�ض الكوليك( يف طعام 
طبيعي مع تناول عصر الفجل األس�ود فكان 
له أكث�ر األثر عىل وقف أرضار الدهون الثالثية 

والكولسرتول.
2. ماهي فوائد الفجل لضغط الدم:

يحتوي الفجل عىل نسبة عالية من البوتاسيوم 
وهو األمر الذي يساعد عىل تنظيم ضغط الدم 
بالجس�م ويرتبط ارتفاع ضغ�ط الدم ارتباطا 
وثيق�ا م�ع ارتف�اع كمي�ة الصودي�وم بال�دم 
ويرتبط هذا عكسيا مع مستويات البوتاسيوم 
والكالس�يوم واملاغنسيوم بالدم , وإتباع نظام 
غذائي يحتوي عىل نسب ضئيلة من الصوديوم 
وزي�ادة يف نس�ب البوتاس�يوم واملاغنس�يوم 
والكالسيوم يؤدي إىل ضبط معدل ضغط الدم.

حقيبة بـ 202 ألف يورو
حققت حقيب�ة يد بلون الفوش�يا 
)األرجوان�ي( مصنوع�ة م�ن جلد 
التمساح من تصميم دار “ايرميس” 
لقطع�ة  م�زاد  يف  قياس�يا  س�عرا 
كهذه، إذ بيعت ب��202 ألف يورو 
لدى دار كريس�تيز يف هونغ كونغ.

وقد اش�رتى حقيبة الي�د، االثنني، 
مواطن آسيوي يف ختام عملية بيع 
“جرت بوترة رسيع�ة منذ البداية 
إىل النهاي�ة” عىل م�ا أوضحت دار 
كريس�تيز يف بيان.وأوض�ح البيان 
“أثارت حقيبة ‘دايمند بركني 35” 

املصنوعة من جلد التمس�اح بلون 
الفوش�يا الراق والت�ي يدخل إليها 
الذه�ب بعيار 18 قراط�ا وأملاس، 
إعج�اب الحض�ور وبيعت بس�عر 
قي�ايس ق�دره 1.72 ملي�ون دوالر 
مح�يل )أكث�ر م�ن 222200 دوالر 
أمركي(”.وتتمت�ع الحقيب�ة التي 
تندرج يف إطار املجموعة املكرس�ة 
للممثل�ة واملغنية الريطانية جاين 
برك�ني، بقفل مصنوع من الذهب 
واملاس ويبلغ عرضها 35 سنتمرتا 

وارتفاعها 25 سنتمرتا.

يبدو أن زحمة املرور ش�ملت القطارات التي 
أصبحت تس�عى إىل التحليق يف السماء بعيدا 
عن س�ككها الحديدة التي شدتها إىل األرض 
من بداياتها األوىل، وظهر اآلن يف مدينة سانت 
بطرس�رغ الروس�ية ال�رتام الطائ�ر، الذي 
يعتمد عىل وس�ادة مغناطيسية، ويستخدم 
لنقل الركاب يف أرجاء املدينة.وتعود تس�مية 
هذا القطار إىل االرتفاع املغناطييس أو الطفو 
يف اله�واء النات�ج ع�ن مج�ال مغناطي�يس، 
وفكرة القطارات املغناطيس�ية هي استبدال 
العج�الت الحديدي�ة التقليدي�ة أو إلغائه�ا.

وابتك�ر هذا الرتام أحد مهنديس القطارات يف 
املدينة وعرضه من خ�الل نموذج يوضح أن 
هذا الرتام يتم تركيبه عىل قاعدة مغناطيسية 
القط�ارات  مث�ل  قضب�ان  ع�ىل  يس�ر  وال 
القديم�ة، وإنم�ا يحل�ق يف اله�واء وبالت�ايل 
يس�تطيع الوص�ول إىل رسع�ات فائقة.وقد 
نجحت القطارات فائقة الرسعة يف أن تجعل 
الدول تتس�ابق عليها، كما تسابق العلماء يف 
محاول�ة لتطوير تلك الرسع�ة، والعمل عىل 
االس�تفادة من كل الظروف املمكنة للوصول 

إىل هذا التطور يف الرسعة.

وسائل النقل هتجر مساراهتا

انرصف وهو مأجور
من هنا وهناك

حسني الساعدي
  

قع�د رجل عىل باب داره فاتاه س�ائل 
فق�ال ل�ه :اجلس ث�م ص�اح بجارية 

عن�ده فق�ال ادفع�ي اىل هذا الس�ائل 
صاعا من حنطه فقالت ما بقي عندنا 
قل فأعطيه درهما قالت ما بقى عندنا 
دراهم ق�ال فطعميه رغيف�ا قالت ما 

عندنا رغيف فالتفت اليه وقال انرصف 
يا فاسق يا فاجر فقال السائل سبحان 
الله تحرمني وتشتمني قال احببت ان 

تنرصف وانت ماجور

ش�هدت قري�ة »غوفرنر« بوالي�ة نيويورك 
األمريكي�ة العث�ور عن تحف�ة مرعبة حيث 

الطري�ق  جان�ب  إىل  اكتش�ف 
امل�ؤدي للقري�ة ع�ىل 9 أدمغة 
مجهولة داخل علبة زجاجية، 
يمكن أن تقارن أبعاد كل منها 

بتفاحة.
أن  الرشط�ة  رج�ال  وي�رى 
األدمغ�ة مرسوق�ة من مختر 

طبي.
 Post  « صحيف�ة  وقال�ت 
األدمغ�ة  إن   «  Huffington
املكتشفة عىل هامش الطريق 
هي جزء من مجموعة األعضاء 
والحيوانات  للب�رش  الداخلي�ة 

الت�ي كانت تع�رض عىل ط�الب كلية الطب 
لتعليمهم.وخ�رج الخ�راء بهذا االس�تنتاج 

بن�اًء عىل آث�ار م�ادة الفورمالديهاي�د التي 
تستخدم لحفظ األنسجة الحيوية التي عثر 

عليها يف األدمغة.
أن�ه  الصحيف�ة  وأضاف�ت 
يفرتض أن تع�ود تلك األدمغة 

إىل الكالب أو الخرفان.
وال تعرف الجهة التي تركتها يف 
هذا املكان واسباب ذلك. ولكن 
ال تعتر ه�ذه الحادثة فريدة 
من نوعها، حي�ث كان مختر 
جامعة أوس�تني أألمريكية قد 
أعلن يف ديسمر/ كانون األول 
امل�ايض عن رسق�ة 100 علبة 
زجاجية تحتوي عىل األعضاء 

الداخلية لإلنسان.

العثور عىل أدمغة مرسوقة
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ثالث صور للشهيد
ات امض���اء

وليد غالب

مس���احة لل���راي

ال أري�د أن أفلس�َف األش�ياء.. وال أن أطل�َق التس�ميات بحث�اً عّم�ا 
يشخُص بيننا.. ال أُريد.. أنا فقط أريد أن نكون معاً.. ال ليشء.. ال ألنني 
رصت أحب�ك حّد الجنون ولن أقوى ع�ى العيش دونك.. وال ألنك منقذي 
من هالكي املحتوم.. ليس األمر عى هذه الجسامة وال عى تلك الصيغة 
الرتاجيدي�ة. أري�د فقط أن أجل�س معك بهدوء وبال تلف�ّ�ت.. أن نرشَب 
قهوة صباحنا معاً.. أن ندّخن تفاصيل يومنا.. أحدثك عن آخر ما قرأُت 
وتحدثني عن آخر منجزاتك.. نضحك.. نتهامس.. نتش�اكس.. ال يهم.. 
املهم أن نكون معاً.. هادئَ�نِي طبيعَيني.. بال أحاسيس ملتبسة بالتواطؤ 

أو الرسقة أو التآمر.
فلماذا إذاً تطاردنا األشباح؟.. ملاذا ثمة دائماً ثالٌث هالمّي يتلّصص؟.. 
ه�ل نحن بحاجة إىل ق�ارة من مفاهي�َم جديدة كي نكون مع�اً؟.. ملاذا 
ترتب�ص بنا حتى حواس�نا.. فال تلب�ث أن تقتنص لحظة انف�راٍد حتى 

تكرّش عن أنياب خبيثة تنبشها يف ضعفنا البرشي ورهافة مشاعرنا؟
أنا ال أريد س�وى أن نكون معاً.. هكذا فقط.. بال ترّدد.. بال انفعال.. 
بال مربّرات أو رشح وتوضيح.. نتس�كع يف ش�وارع نكتش�فها وال تأبه 
الكتش�افنا.. نجل�س يف مقه�ى ع�ى رصي�ف ال يعرفنا وال نع�رف فيه 
أحدا.. نتمىش يف أي حديقة عامة.. نس�ر وسط حشود برشية ال ترتاب 
من�ا حينما تمّد يدك لرتفع ع�ن جبيني خصلة تم�رّدت مثيل عى رتابة 

أخواتها.. )وأن تفعل ذلك دون أن تربكني ودون أن ترتبك(.
فهل كتب علينا التورط يف املس�تحيل خش�ية التورط يف الطبيعة؟.. 
هل البد لنا أن نكون س�وى أنفس�نا.. فقط كي نحس قليالً.. وبعد إذِن 
كل يشء؟ ال أخفي�ك أنن�ي أرتعُب م�ن كلمة حب ق�د نتحامُق ونرّصح 
به�ا لبعضنا فنصّدقها دون قصد.. فال تقلها أس�تحلفك.. ولن أقولها.. 
أعدك.. ال أريد لهذا النس�ق الجهنمي من االنش�داه أن يصل بنا إىل مآل.. 
“نحب؟”.. ثم ماذا؟.. طبعاً نفرتق!.. الرواية مكررة.. ربما ألننا لن نقوى 
عى التحليق يف سماء أعى.. ربما ألنك لن تحتمل جنوني أكثر.. أو تكف 
عن حبي أو أكف عن تصديقي وانتمائي إليك.. ال.. لن نقولها بالتأكيد.. 
فثمة إشارة حمراء اسمها “اُحبك”- بالفتحِة والكرسة- سنقف عندها 
صاغَرين.. ولن نحتاج الكثر من العناء لَيِع�َد أحدنا اآلخر أننا لن نتلفظ 

بها ولو عى سبيل املزاح.. واألمر سهل جداً.
ولك�ن.. عف�وك.. ماذا عن قلمي؟.. كيف يل أن أضمن أنه لن يتس�لل 
خلس�ة من نومي الواثق ويخونني مع الورقة؟ أو يخونك معي ربما؟!.. 
أفال يقول اآلن كل ما يّدل عليك؟.. وماذا بعد؟.. ألم يتبّق غر تلك الكلمة 
ّية  اليتيمة املرتجف�ة؟.. عصفورة البوح النزقة الت�ي غضبت منها جن�
التحفّ�ظ فمسختْ�ها دخاناً حبستْ�ُه يف مكحلٍة أصغر من عقلة اإلصبع 

وأخفتها يف أعمق رسداب من رساديب روحي؟!
م�ن يل أن أضم�ن أال يثمَل قلمي ذات ليلة ِش��عٍر هوج�اء ويهيُم يف 
ش�وارع روحي بحثاً عن مكحل�ة قديمة فيجدها ويفركها ويطلع منها 
دخان يعطر ببخوره كل اختناقاتي؟.. فتتناثر الحروف ليجلسها حرفاً 

حرفاً فوق حرير ورقتي الناصعة:.. “أ.. ح.. ب.. ك”..؟
ياإلهي!.. ماذا يجري؟.. هل ثمل قلمي فعالً؟.. هل قلُت أحبَك قبل أن 

أكمل رسالة تحفظي إليك؟.

ريم قيس كبة

بتاريخ 24 آيار 2015 قال وزير الدفاع األمركي آش�تون كارتر يف مقابلة 
م�ع CNN »إن القوات العراقي�ة تفتقد إىل اإلرادة يف مقاتلة مس�لحي تنظيم 

الدولة يف الرمادي«.
بعدها بيوم واحد بالضبط. بّث »داعش« صورا لجندي عراقي »بمالبس�ه 
العس�كرية التي بدت نظيف�ة« وهم يطوفون به يف أحي�اء الفلوجة، ومن ثم 

شنقه وتعليقه عى أحد جسور املدينة.
لك�ن هل كانت هذه الصور، وهذا التوقيت »رضبة عش�وائية«! لنرى ما 

الذي فعله »إعالم داعش«.
التوقيت ال�ذي اختاره تنظيم الدولة؛ يف بث هذه الصور »بعد ترصيحات 
وزي�ر الدف�اع االمركي«، أّكد لوس�ائل اإلع�الم »بصورة عام�ة« بأن داعش 
تس�تطيع أن ت�أرس أو تقتل أفرادا م�ن »الجيش العراقي« ب�دون صعوبة أو 
مقاوم�ة. حتى أن هذه القناعة تعدت كارتر »بع�د بث الصور«، ووصلت إىل 
الربمل�ان النيوزلندي الذي وجه لرئيس وزرائه س�ؤاال مفاده »إذا كان العراق 
بحاج�ة لتدريب قوات عس�كرية قوية ملحاربة داع�ش، فهل أنت مدرك بعدم 
إمكانية تدريب مجموعة من الجبناء وتجهيزهم للقتال؟«.. هذه الترصيحات 
تكررت بصيغة مشابهة مع وزير الدفاع الكندي، والجنرال تيم كروس القائد 

السابق للجيش الربيطاني بحسب BBC أيضا.
هنا. نجح تنظيم الدولة يف توجيه رسائل نجحت »دوليا«، يف إعطاء انطباع 
عام بأن »الجيش العراقي« ضعيف ومهزوز فعال، ولم يكلفهم ترس�يخ هذه 

الفكرة سوى نرش »ثالث صور« للجندي الشهيد.
أم�ا م�ن الناحية املحلي�ة، فداعش تع�رف أن قضية الجن�دي مصطفى، 
س�وف تثر ه�وس »الس�بق الصحفي« الذي من خالله س�يتم الكش�ف عن 
طريق�ة أرسه. اإلع�الم العراقي يتجه لعائلة الش�هيد، وينرش قصته »جندي 
اصيب بجروح، خالل رمي كثيف ومواجهة صعبة، زمالئه تركوه وانس�حبوا 
ول�م ُيخلوه.. يومان وهو مختبئ يف أحد البي�وت لوحده.. اتصاالت مع قائد 
الفرقة ووزير الدفاع لم تثمر عن يش أو باألصح لم ُتواجه إال بوعود باالخالء 
ل�م ُتنفذ.. املواطنني يس�ّبون الحكومة وق�ادة وزارة الدف�اع غضبا منهم«.. 
هل هناك أس�وأ من س�يناريو كهذا ألي جندي؟! كيف س�يثق املقاتل بعد هذا 
الكالم بقادته؟! ألم يكن هذا »الس�بق« هو تدمر وإضعاف لنفس�ية الجنود 

واملواطنني معا؟!
هن�ا. كان نجاح�ا آخر إلع�الم داع�ش، لكن هذه امل�رة ب�أدوات اإلعالم 

العراقي.
يف املقاب�ل، ل�م يتحرك إعالم الحكوم�ة العراقي�ة أو وزارة الدفاع، ويقدم 
ص�ورة تدح�ض ه�ذه األخبار، بل ترك�ت للمواطن�ني إدارة اإلع�الم »املضاد 
لداع�ش« ع�ى مواقع التواصل االجتماع�ي، وبالطبع فإن جم�وع املواطنني 
ال تتح�رك غالب�ا إال بالعاطفة، ولم تنج�ح إال بوضع أجنحة للش�هيد ورفع 
صوره فوق املآذن؛ بل واألس�وا أنهم رس�موا له يدا تشر بعالمة النرص وهو 

مشنوق!
»داعش« الذي تش�ر تقارير كثرة أن أغلب مس�لحيه من ضباط النظام 
الس�ابق، ال أش�ك أن فيهم ضباطا من »التوجيه الس�يايس« اجادوا اقتناص 
اللحظ�ة الخربية، أكثر مم�ا أجاده اإلعالم العراقي الذي ل�م يتعلم حتى اآلن 

كيف يدير الحرب اإلعالمية.

رسالة حتفظ

وجد باحثون يف جامعة ملبورن األس�رتالية 
أن النظ�ر ملدة 40 ثانية فقط إىل منظر طبيعي 

يعزز القدرات العقلية أثناء العمل.
والح�ظ الط�الب الذين ألق�وا نظرة رسيعة 
عى فس�حة خ�راء تض�م الزه�ور والورود 
امللون�ة خ�الل دوام العم�ل تحس�نا كب�را يف 
أدائه�م مقارن�ة م�ع الذي�ن نظ�روا فق�ط إىل 

املباني واملدينة.وبينت الدراس�ة أن االسرتاحة 
القص�رة للتأمل باملناظ�ر الطبيعية الخراء 
تعيد الرتكيز والنشاط لألشخاص أثناء العمل.

وش�ملت الدراس�ة 150 طالب�ا يعمل�ون ع�ى 
أجه�زة الكمبيوت�ر طوال الي�وم، وطلب منهم 
أخذ اس�رتاحة ملدة 40 ثاني�ة يف منتصف اليوم 
والنظ�ر إىل الطبيعة من خ�ارج النافذة، إال أن 

الطالب انقس�موا إىل مجموعتني، بحيث قررت 
املجموعة األوىل النظر إىل الطبيعة الخراء، يف 
حني رأت املجموع�ة الثانية أن املباني والطرق 

االسمنتية هي الوسيلة األفضل لالسرتاحة.
وأثبت�ت ن����تائج الدراس�ة أن املجموعة 
العم�ل مقارن�ة  أفض�ل يف  أداء  قّدم�ت  األوىل 

باملجموعة الثانّية.

اقي�م حفل زفاف لفت�اة أمركية 
اسمها “كريستينا ” من دون علمها, 
فيما كانت تجهيزات الزفاف بمركز 

التسوق من اجل جلسة تصوير.
وارتدت كريستينا فستان الزفاف 
لجلس�ة التصوير, وه�ي ال تعلم انه 
فس�تان زفافها.وتفاج�أت بحضور 

االقرباء واالصدق�اء بانتظارهم لها, 
وهي تم�يش برفقة اح�د اصدقائها 
يف مجم�ع تجاري بمدين�ة بافورد يف 

والية جورجيا االمركية.
وعندما بدأت بالشك, ظهر والدها 
وهو يحمل باقة م�ن الورد, واقرتب 
منه�ا واخربه�ا ان الي�وم ه�و يوم 

زفافها.وحني ظه�رت ايضا والدتها 
انهال�ت الدم�وع م�ن عينيه�ا م�ن 
الفرحة، وقد أمس�كت كريستينا يد 
والدها الذي س�ار بجانبها ليسلمها 
لزوجها برايان, والذي استقبلها ليتم 
اكمال طق�وس الزواج وتم اعالنهما 

زوجا وزوجة.

إقامة حفل زفاف لفتاة من دون علمهاباحثون ينصحون بالنظر لصور طبيعية ملدة 40 ثانية


