
بقلم رئيس التحرير 

ال تس�تغرب عزيزي القارئ حينم�ا تعلم أن اللقاء األخير 
ال�ذي جمع ضابط اس�تخبارات س�عودي س�ابق يدعى أنور 
ماج�د عش�قي ودوري غولد المدير العام ل�وزارة الخارجية 
االس�رائيلية، هو اللقاء الخامس بين الس�عودية واسرائيل، 
وق�د جرى اللقاء األخي�ر في واش�نطن ،أي برعاية اميركية 
)لوبي�ات يهودي�ة(، اللقاء كان س�رياً جّداً، وه�و من ضمن 
سلس�لة لقاءات وتنس�يق المواق�ف بين الكي�ان الصهيوني 
والنظام الس�عودي من اجل »تطويق« قوة ايران العس�كرية 

واالقتصادية والسياسية.
وق�د عرض ضابط االس�تخبارات الس�عودي )عش�قي( 
خالل اللق�اء خطة تتضمن س�بعة بنود ضمن اس�تراتيجية 
»سياس�ية واقتصادي�ة« برؤي�ة مش�تركة لتقوي�ض الدور 

االيراني »إقليمياً«.
أه�م بنود االتفاقية، تش�كيل قوة عس�كرية اقليمية من 
ال�دول العربية وهذا )ما حذرنا منه في المس�تقبل العراقي( 
في اعدادنا الس�ابقة، إضافة إلى ضمان تحقيق الس�الم بين 
إسرائيل والعرب والدعوة الستقالل كردستان العراق وتمدد 

اإلقليم ليشمل اكراد العراق وتركيا وايران.
وم�ن البن�ود الرئيس�ية ف�ي االتفاقي�ة ه�و »اإلطاحة« 

بالنظام في ايران، بحسب ما ورد في ورقة االتفاق.
االس�تخبارات  ضاب�ط  ان  كش�فت  مطلع�ة،  مص�ادر 
السعودي )عشقي( كان متوترا اثناء اللقاء وعبر عن حقده 
ضد جمهورية إيران اإلس�المية عندما فاجأ الحضور بلهجة 
قاس�ية بوصفه طهران ب�«الدولة العدوانية« التي تسهم في 
»اعمال ارهابية« ويقودها نظام يجب )اإلطاحة( به لتحقيق 

مصلحة »الشرق االوسط«!.
االول  نظامي�ن  تجم�ع  الت�ي  المش�تركات  ه�ذه  إذن 
»الس�عودية« يمث�ل مملكة بن�ت نظامها على اس�تراتيجية 
وهابي�ة تكف�ر »المس�لم والكتابي« على حد س�واء، وتفتي 
بقت�ل الش�يعي »الرافضي«، وكي�ان يه�ودي صهيوني أقام 

دولته المزعومة على جماجم  ماليين الفلسطينيين.
المثي�ر في األمر أن لقاء تنس�يق المواقف بين اس�رائيل 
والس�عودية أكدته صحيفة »تايمز أوف اسرائيل«، وأشارت 

إلى أنه جرى في سياق »التعاون« بين الرياض وتل ابيب.
وعضدته صحيفة »جيروزاليم بوس�ت« باإلشارة إلى أن 

اللقاء يأتي بعد عام كامل من التنسيق المشترك لتهيئة أمور 
تندرج في إطار التعاون بين الرياض وتل ابيب. 

وق�د ربط�ت صحيفة »اس�رائيل اليوم« اللق�اء الخامس 
بالتع�اون بين الجانبين في حرب اليم�ن عندما فتحت حرب 
اليمن عام 1962 اآلفاق واس�عة لمصالح مش�تركة بينهما، 
بعد تدخل الرئيس جمال عبد الناصر للمس�اعدة في االنقالب 
العس�كري عل�ى حك�م إم�ام اليم�ن وخاضت قوات�ه حرب 
عصاب�ات هن�اك، بينم�ا كان الس�عوديون يدعم�ون اإلمام 
وجعلوا م�ن أراضيهم مالذاً آمناً له ولقواته، مما أضطر عبد 
الناصر إلى إرس�ال 60 الف جندي مصري وهاجمت طائراته 
مدن سعودية محاذية للحدود اليمنية، األمر الذي دعا النظام 
السعودي إلى طلب المساعدة من إسرائيل للوقوف مع قوات 
اإلم�ام في اليم�ن، وحينها ل�م تبخل تل أبيب بأي مس�اعدة 

وقامت الطائرات اإلسرائيلية بإيصال الدعم لقوات اإلمام.
اليوم يعيد التاريخ نفس�ه، ففي الحرب الظالمة التي ما 
زال�ت تخوضها الس�عودية ضد اليمن قام�ت طائرة حربية 
إس�رائيلية متخفي�ة بألوان الطيران العس�كري الس�عودي 
بإلقاء قنبلة »نيوترونية« على »جبل نقم« باليمن مما يؤكد 
المشاركة الفاعلة للكيان الصهيوني في العدوان السعودي 

على الشعب اليمني المظلوم.
وبي�ن الحربي�ن على اليمن مس�افة زمني�ة تمتد إلى 53 
عام�اً )اكثر من خمس�ة عقود( مضت، واله�دف واحد ، هو 
تنس�يق المواق�ف لمحاصرة الش�يعة »الرواف�ض« في كل 
مكان وزمان ومحاولة نسف جسر التواصل بين دول محور 
المقاومة عبر  »اليم�ن« المجاور لمعقل الوهابية ونظامها 

»السعودي«.
أخيراً ، البد من االشارة الى ما قاله الجوالني قائد جبهة 
»النص�رة« التكفيري، الذي اعلن قبل يومين انه »يختلف مع 
البغ�دادي مس�ؤول تنظيم داعش في كل ش�يء، لكنه يتفق 
معه في شيء واحد فقط هو تكفير وقتل )الروافض( اينما 

كانوا!«.
إذن ه�ي ح�رب الوجود م�ع التنظيم�ات اإلرهابية بكل 
مس�مياتها وحواضنها وأنظمتها »الس�عودية وبعض دول 

الخليج« وحلفائها »اسرائيل وامريكا«. 
وللموضوع بقية...

إسـرائيـل والسعـوديـة
تنسيق املواقف.. ملاذا؟!

رأي
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أدار عمليات تفجير في سوريا ولبنان

إرهاب دبلومايس
السفري السعودي شخصية »مرفوضة« تستقطب املجاميع اإلرهابية

     المستقبل العراقي / باريس / خاص

أب�دت مص�ادر نيابية وسياس�ية, أمس الس�بت, خش�يتها مما اس�مته 
ب�«الزح�ف الدبلوماس�ي« الخليج�ي ص�وب بغ�داد ال�ذي حص�ل مؤخ�راً, 
وفيما حذرت من تعيين ش�خص مثير الجدل كس�فير للس�عودية في بغداد, 
رجحت بان مهمة األخير هي اإلش�راف ميداني�ًا على إدارة اإلرهاب في بالد 

الرافدين.
وانتقدت المصادر في حديثها ل�«المستقبل العراقي«, تسمية السعودية 

ثامر بن سبهان السبهان سفيراً لها في العراق.
وقالت المصادر أن »بن سبهان معروف بإدارته وحدة المهمات الخاصة 
في س�وريا ولبنان، وهي وحدة ترعى وتدير اإلره�اب في المنطقة«، الفتة 

إلى أنه »معروف عن السبهان أنه شخصية إرهابية«.
وأكدت المصادر أن »بعض الدول األوربية منعت توليه مهام دبلوماسية 
فيها خوفاً من الجموع اإلرهابية التي يستقطبها حوله واألموال التي تذهب 

إلى اإلرهاب بمعيته«.
ويواجه الس�بهان اعتراضات كبيرة من قبل الوس�ط السياس�ي العراقي 

كونه شخصية عسكرية وليست دبلوماسية.
وأردفت المصادر أن »الزحف الدبلوماسي )القطري-السعودي( والرغبة 
المفاجئة أتت كحراك واس�تراتيجية تقرب من مواجه�ة الخط اإليراني في 
العراق واإلش�راف المباشر على اإلرهاب في العراق وليس عبر قنوات بعيدة 

وبالوساطة عبر سفارات دول أخرى كاألردن أو تركيا«.
وش�غل ثامر الس�بهان منص�ب ضابط ام�ن وحماية للعديد م�ن وزراء 
الدف�اع مثل وزي�ر الدف�اع االمريكي ديك تش�يني، والبريطاني ت�وم كينج، 
وأيضا لرئيس اركان القوات المش�تركة ف�ي الواليات المتحدة الفريق االول 
كولن باول، ولجوزف هور القائد العام للقيادة المركزية األمريكية والفريق 
األول بينف�ورد بي باإلضاف�ة إلى الفريق األول هورنر قائ�د القوات الجوية 

األمريكية.
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املعادلة التارخيية: يرحلون ونبقى
     التحليل السياسي /غانم عريبي

الدواعش سيرحلون والعراقيون 
باقون.. هذه هي المعادلة التاريخية 
الت�ي وعدنا الل�ه بها ونعد ش�عبنا 
بلقائها ف�ي اخر المع�ارك الكونية 

مع شذاذ االفاق وقتلة الشعوب.
لكن م�ن الض�روري العمل على 
بناء فلس�فة رحي�ل تل�ك المنظمة 
االرهابي�ة عن بالدنا أو قبرها تحت 
ت�راب ه�ذه األرض الطيب�ة، أرض 
العراق وأرض المقدس�ات واالنبياء 
والشهداء الذين يقاتلون اليوم اعتى 
نظ�ام ارهابي ف�وق ت�راب العراق 
وم�ن الض�رورات تعبئ�ة المجتمع 
العراق�ي تعبئ�ة جماهيرية خاصة 
يرتبط فيها بنظام الثورة والبندقية 
والس�الح، ال لكي يتج�اوز الحدود 
اراض�ي  ويحت�ل  اآلف�اق  ويخ�رق 
البل�دان العربية المج�اورة، بل من 
أج�ل تحري�ر البل�د م�ن الدواع�ش 
وتقيي�م تجرب�ة الدول�ة العراقي�ة 
الحالية تقييما خاصا يعكس نزاهة 

التجربة ونزاهة القارىء.
يج�ب ان ال نع�زل تل�ك المعركة 
واالستعداد لها عن  سياقها الفاعل 
م�ن اجل بناء الدولة العراقية الحرة 
الكريمة المس�تقلة ف�ال انتصار بال 
دول�ة عراقية مس�تقلة ومس�ورة 
والوع�ي  والبطول�ة  بالش�جاعة 
والس�الح المتن�وع م�ن مناش�يء 
مختلفة واالهم اعتم�اد تلك الدولة 

عل�ى الحش�د الش�عبي إضاف�ة إلى 
القوات المس�لحة العراقية األخرى 

وصنوف المقاومة االخرى.
الدول�ة مهم�ة في بن�اء نظرية 
مقاوم�ة التنظي�م الدولي »داعش« 
وربما اف�ادت دولة مث�ل ايران من 
الدولي  والتآمر  العس�كري  التحدي 
واالقليم�ي والداخل�ي عليه�ا اي�ام 
حربها مع النظام العراقي ومنظمة 
مجاه�دي خل�ق ووصلت ال�ى بناء 
كل  يه�دد  كبي�ر  ن�ووي  برنام�ج 
االستراتيجيات العسكرية االقليمية 
والدولي�ة التي تح�اول جاهدة منذ 
س�نوات اطباق حصارها العسكري 
واالمني واالقتص�ادي عليها وربما 
أيض�اً س�تخرج اي�ران م�ن ازمتها 
وال�دول  واش�نطن  م�ع  الدولي�ة 
العضوي�ة ف�ي مجل�س االم�ن من 

خالل برنامجها النووي هذا.
اذا اردنا ان نبني نظاماً سياسياً 

ترحي�ل  عل�ى  يعم�ل  متماس�كاً 
التنظيم�ات المس�لحة م�ن العراق 
علين�ا االف�ادة م�ن تجرب�ة الثورة 
االيرانية وه�ي تخوض التحدي، أو 
وهي تشتغل على تس�وير التجربة 

بالق�وة والمنعة الفكري�ة والتعبئة 
الجماهيرية.

تس�نت لي الفرصة أن أكون في 
قل�ب التجرب�ة اإليرانية م�ن خالل 
وجودي في القس�م العربي بإذاعة 
الثمانين�ات وراي�ت  اي�ام  طه�ران 

التجربة تفصح عن نفسها من خالل 
ه�ذا العط�اء الكبير ال�ذي الينتهي 
وهو يرفد جبهة القتال بمئات االف 
الش�باب المؤمن بالمصير الوطني 
وح�ق الدول�ة االيراني�ة الفتي�ة أن 
تعي�ش ف�ي مدارمختلف ع�ن مدار 

السياس�ة االمريكي�ة الت�ي كان�ت 
توج�ه اي�ران الش�اه بالرومون�ت 

كونترول.
الش�عبية  التعبئ�ة  كان�ت 
الكبي�ر  المفت�اح  العس�كرية ه�ي 
الذي اس�تطاعت الثورة االيرانية ان 

تحل مش�كلتها في الجيش االيراني 
الشاهنشاهي الذي كان يشكل عبئا 
كبيرا عل�ى الث�ورة ونظامها حيث 
فش�ل الجيش االيراني في الوقوف 
ض�د تق�دم الق�وات العراقي�ة التي 
اخترق�ت الح�دود الدولية مع ايران 
بداي�ة الثمانين�ات وبقي�ت التعبئة 
الش�عبية هي المفتاح ف�ي الرواية 
النهائي�ة للح�رب العراقية االيرانية 
وربم�ا كان�ت التعبئ�ة والتعبويون 
االيراني�ون هم العنص�ر االبرز مع 
الحرس الثوري في كل االنتصارات 
الت�ي حققه�ا االيراني�ون ف�ي تلك 

الحرب الضروس.
اذا ل�م نتماس�ك ونش�تغل على 
اس�اس احياء قيم الدول�ة العراقية 
الحديثة ونسور الحكومة والرئيس 
واالنجاز بالوعي والدفاع المستميت 
ع�ن كل ماتحق�ق واالص�رار عل�ى 
هزيمة العدو الداعش�ي فان داعش 

لن ترحل عن العراق.
ان مانعيش�ه من ح�رب واجواء 
قتال في العراق اليوم سبق وخاضته 
المس�الة االيرانية في بداية انتصار 
الثورة.. فق�د تحرك االكراد جماعة 

قاس�ملو من الغرب وتحرك الجيش 
العراق�ي بق�رار البعث االش�تراكي 
بق�رار امريك�ي ايضا م�ن الحدود 
االيراني�ة عل�ى مناط�ق  العراقي�ة 
التماس واحتل صدام باربع ساعات 
مناطق واس�عة وشاسعة في وقت 
الثورة مش�غولة بالمش�اكل  كانت 
واالزمات الداخلية وخطر استفحال 
جماع�ة مجاه�دي خل�ق االيرانية 
وح�زب ت�وده وعملي�ات ارهابية 
كح�رق الس�ينمات ودور الع�رض 
والباص�ات ناهي�ك ع�ن االغتياالت 
القاس�ية والشرس�ة والتظاه�رات 
الضخم�ة التي كان تنظيم مس�عود 
ش�وارع  ف�ي  يس�يرها  رج�وي 

طهران!.
واس�تطاعت  الث�ورة  صم�دت 
تج�اوز كل المش�كالت والعراقي�ل 
المؤامرة  الت�ي وضعته�ا  الكبي�رة 
ف�ي  والمحلي�ة  الدولي�ة  العربي�ة 
مهمي�ن  عاملي�ن  بفع�ل  وجهه�ا 
هما القائ�د الكبير الس�يد الخميني 
الواعي وحرسه وتعلئت  والش�عب 

الشعبية.
ان صمودن�ا مره�ون بالحش�د 
المقاوم�ة  وس�رايا  الش�عبي 
باحت�رام  ومره�ون  والممانع�ة 
الش�عب العراقي لقيادته السياسية 
ف�ي الحكوم�ة ومرجعيت�ه الدينية 
ومن يتخلف عن فه�م تلك النظرية 
علي�ه ان يوي�ل ع�ن ذاكرته ش�يء 

اسمه رحيل داعش من العراق.

البنتاغون تعرتف: موسكو تلبي طلبات السالح العراقية أرسع منا
     بغداد / المستقبل العراقي

إن  أمريكي�ون  مس�ؤولون  أك�د 
الواليات المتحدة بدأت بهدوء عملية 
تسليم األسلحة التي تعهدت بتوفيرها 
للجيش العراقي م�ن صندوق بقيمة 
1.6 ملي�ار دوالر واف�ق الكونغ�رس 
على إنش�ائه العام الماضي وذلك في 
أعقاب تنامي إحب�اط بغداد من بطء 
المس�اعدات الت�ي يقدمه�ا التحالف 

ضد تنظيم داعش.
وقال�ت وزارة الدف�اع األمريكية 
المع�دات  تس�ليم  إن  )البنتاغ�ون( 
الت�ي طال انتظارها ب�دأ من صندوق 
»تدري�ب وتجهيز الع�راق« قبل نحو 
أس�بوعين وإن األمور تجري بأسرع 
وتيرة ممكنة. وأش�ار المس�ؤولون 
إل�ى عملي�ات نقل س�ابقة وبش�كل 
مكثف لألس�لحة من جهات أمريكية 
متنوع�ة. وقال دوغ�الس أوليفانت، 

وهو مستش�ار س�ابق في الش�ؤون 
العراقية في إدارتي الرئيس األمريكي 
السابق جورج بوش والرئيس الحالي 
ب�اراك أوبام�ا »إنه�م )العراقي�ون( 
يتذم�رون م�ن الب�طء الش�ديد ف�ي 
تطبي�ق البرنام�ج لك�ن ف�ي الواقع 

النظام اإلداري بطيء.«
لكن على النقيض من ذلك يضيف 
ال�روس  م�ن  »يطلب�ون  أوليفان�ت 
طائ�رات مقاتل�ة ويتس�لمونها بعد 
م�ن  دفع�ة  أول  وجه�زت  ش�هر«. 
الع�راق  وتجهي�ز  تدري�ب  صن�دوق 
ل�واء في الجي�ش العراق�ي بالبنادق 
القناب�ل  وقاذف�ات  والرشاش�ات 
الصاروخية وقذائ�ف مورتر وأقنعة 

واقية وغيرها من المعدات.
وقالت الكوماندر إليس�ا سميث، 
المتحدثة باس�م البنتاغون، إن مزيدا 
من األس�لحة ف�ي طريقه�ا للعراق. 
وأوضحت »تل�ك كانت الدفعة األولى 

م�ن ش�حنات مخط�ط له�ا تجهي�ز 
وحدات )عس�كرية( والتي ستش�مل 

وحدات من البشمركة.«
وأش�ارت إلى أن أول ش�حنة من 
المع�دات م�ن الصن�دوق المخصص 
للعراق أرس�لت في األس�بوع نفسه 
ال�ذي س�قطت في�ه الرم�ادي أم�ام 
تنظيم داعش ف�ي أكبر هزيمة تلحق 

بالجيش العراقي منذ حوالي العام.
وذك�رت أنه ت�م أيضا ف�ي مطلع 
األس�بوع الماض�ي إرس�ال أس�لحة 
مضادة للدبابات من ن�وع )ايه. تي- 

4( تم تمويلها من الصندوق.
وقال مس�ؤول حكومي أمريكي، 
طلب عدم نشر اسمه »ال نزال تقريبا 
عند نقطة البداية بالنس�بة )لتحقيق 
هدف إنشاء( صندوق تدريب وتجهيز 

العراق.«
وترد في وثيقة أعدها البنتاغون 
ف�ي الع�ام الماضي خطط�ا مفصلة 

تدري�ب  صن�دوق  بموجبه�ا  يق�دم 
وتجهي�ز الع�راق مجموع�ة معدات 
أمريكي�ة تت�راوح بي�ن 45 ألف درع 
و14400  العراقي�ة  للق�وات  واقي�ة 
بندقي�ة )إم - 4( للق�وات الكردي�ة. 
كما س�يحصل المقاتلون السنة على 

5000 بندقية كالشنكوف.
ويعترف المسؤولون األمريكيون 
أن البرنام�ج س�يواجه اختبارا كبيرا 
عند قيام الحكومة في بغداد بتسليح 
العشائر السنية وهي خطوة أساسية 
باتج�اه المصالح�ة بي�ن مكون�ات 

النسيج العراقي.
وفي حين تش�كل األسلحة جزءا 
من جهد أمريكي أوسع يشمل الغارات 
الجوية والتدريب واالس�تطالع يرى 
العراقي�ون أن وتيرة تدفق األس�لحة 
من واش�نطن هي أحد المعايير التي 
يمكن عبرها قياس مدى التزام إدارة 
أوبام�ا في القتال وه�م يعتبرون أن 

عمليات التسليم بطيئة جدا.
المس�ؤولين  بع�ض  لك�ن 
ش�كوى  أن  يعتب�رون  األمريكيي�ن 
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي 
من ب�طء تس�ليم األس�لحة وغيرها 
من المس�اعدات تعكس إلى حد كبير 
ضغط�ا محليا الس�يما بعد س�قوط 
الرمادي الش�هر الماض�ي. وقال أحد 

المس�ؤولين »إنه يستش�عر الضغط 
من جميع الجهات.«

وأعلن البنتاغون تس�ليم عشرات 
ومئ�ات  الذخي�رة  طلق�ات  ماليي�ن 
المركب�ات إل�ى العراق من�ذ الصيف 
الماض�ي وت�م توفي�ر معظ�م هذه 
المس�اعدات عبر جهات أخرى خارج 
إطار صندوق تدريب وتجهيز العراق 

واتخذت ش�كل تبرعات من التحالف 
ومبيعات عس�كرية تقليدية لجيوش 
أجنبي�ة. وقال مس�ؤول أمريكي »إن 
والذخي�رة  األس�لحة  إل�ى  االفتق�ار 
ليس ه�و المش�كلة« مش�يرا إلى أن 
»نق�اط الضعف تكمن ف�ي الهيكلية 

والقيادة.«
المس�ؤولين  أن  يب�دو  لك�ن 
األمريكيي�ن يهونون م�ن المخاوف 
بش�أن ق�درة الع�راق عل�ى حماي�ة 
األس�لحة الت�ي تس�لمها ف�ي اآلونة 
األخيرة عل�ى الرغم من تكرار وقوع 
األس�لحة والمركب�ات الت�ي قدمه�ا 
األمريكي�ون في أيدي مقاتلي تنظيم 
داعش بعد ان تركه�ا الجنود الجنود 
العراقيون في ظروف على مدى العام 
المنصرم. وقال مس�ؤول عس�كري 
إن »خس�ارة األس�لحة هي مخاطرة 
كامن�ة ف�ي عملية تس�ليح أي جيش 

حليف خالل صراع دائر.«

احلشد الشعبي يتنصت عىل نداءات »داعش« الالسلكية: 
انكرس يف بيجي

سيناتور امريكي متهكاًم عىل بالده: كيف استطعنا 
قتل 10 آالف داعيش؟

     بغداد / المستقبل العراقي

أكد إعالم هيئة الحشد الشعبي، أمس 
الس�بت، أن نداءات تنظيم »داعش« عبر 
أجه�زة الالس�لكي تؤكد انكس�اره في 
قضاء بيجي ش�مال تكريت، فيما لفتت 
الى أن مقاتلي عصائب أهل الحق ش�نوا 
عملي�ة نوعية والتفوا عل�ى العدو غرب 
منطقة الس�كك. وقال اإلع�الم في بيان 
تلقت »المس�تقبل العراقي« نسخة منه، 
إن »نداءات داعش عبر أجهزة الالسلكي 
تظهر انكسارهم التام في قضاء بيجي، 

)40 شمال تكريت(«. 
وأض�اف أن »مقاتل�ي عصائ�ب أهل 
الحق شنوا هجوماً ضمن عملية نوعية، 
وقام�وا بااللتف�اف عل�ى الع�دو غ�رب 
منطق�ة الس�كك ف�ي الجه�ة المقابل�ة 
للمقب�رة، ما أس�فر ع�ن تدمير س�يارة 

للتنظيم تحمل سالح )١٤.٥(«.

وكان إعالم هيئة الحشد الشعبي أكد 
أن »داعش« طال�ب بنداءاته عبر أجهزة 
الالسلكي بزيادة الدعم نتيجة انكساره 
في قض�اء بيجي ش�مال تكري�ت، فيما 
أش�ار الى أن »العدو« طل�ب من مقاتليه 

الصعود للس�يارات واالنس�حاب للجهة 
الش�رقية من القضاء، فيما أكدت وزارة 
الدفاع، حصول هروب جماعي لعناصر 
التنظي�م من مركز القض�اء بعد وصول 

القوات األمنية والحشد الشعبي.

     بغداد / المستقبل العراقي

الش�يوخ  بمجل�س  النائ�ب  ق�ال 
األمريك�ي، رايان زينك، إن ما يجري في 
الع�راق والح�رب التي يش�نها التحالف 
تنظي�م  ض�د  أمري�كا  بقي�ادة  الدول�ي 

»داعش«، يذكرنا بالحرب في فيتنام.
ف�ي مقابل�ة م�ع  زين�ك،  وتس�اءل 
محطة CNN االميركية، »كيف استطعنا 
الحصول عل�ى أرقام مثل مقتل عش�رة 
آالف عنص�ر بداع�ش منذ ب�دء الحملة؟ 
ليس لدينا أي قوات على األرض يمكنها 

التحق�ق م�ن ه�ذه األرق�ام، عملياتن�ا 
االس�تخباراتية تت�م م�ن الج�و.. ه�ذه 
األرقام هي مجرد تخمينات على أحسن 

األحوال«.
وتاب�ع النائ�ب األمريك�ي قائ�ال »ما 
نراه هو أن تنظي�م داعش معقد، لديهم 
منظومة تعمل كالوزارات، لديهم وزراء 
للدفاع وللمعلومات وللدعاية والتمويل.. 
الكثير منهم كانوا قادة سنيين من حقبة 
صدام حس�ين، وعليه عندم�ا يتقدمون 
ويسيطرون على منطقة يقيمون ما هو 
الض�روري وما نراه اآلن ه�و تقييمهم 

ألهمية المياه«.
وأضاف »واضح أننا ال ننتصر، الحملة 
الجوية وحدها فاشلة ونحن مستمرون 
في خش�ارة المس�احات، ويتضح أكثر 
فأكث�ر يومي�ا أن السياس�ات المتبع�ة 
تسقط.. ماذا س�نفعل في سوريا؟ ماذا 

سنفعل مع إيران؟ 
إي�ران  حصل�ت  إن  س�يحدث  م�اذا 
على س�الح ن�ووي؟ وهل يمكنن�ا إبعاد 
المناط�ق  ع�ن  ونفوذه�م  اإليرانيي�ن 
الش�رقية في العراق؟ في الوقت الحالي 

أنا ال أرى أي مؤشرات على ذلك«.

     بغداد / المستقبل العراقي

قال صن�دوق النقد الدولي 
إنه قرر منح العراق مس�اعدة 
مالية اس�تثنائية تبلغ قيمتها 
833 مليون دوالر لمس�اعدته 

في التصدي لتنظيم داعش .
وقال الصندوق إن ممثلين 
حج�م  عل�ى  اتفق�وا  عن�ه 
الحكوم�ة  م�ع  المس�اعدات 
العراقية عل�ى أن يتم صرفها 
التموي�ل  برنام�ج  بموج�ب 

السريع التابع للصندوق.
االتف�اق  عل�ى  ويتعي�ن 
ادارة  بموافق�ة  يحظ�ى  أن 
الصندوق المقرر أن تصدر في 

تموز.
وقال صندوق النقد الدولي 
إنه »مس�تعد لمساعدة العراق 
يبذله�ا  الت�ي  الجه�ود  ف�ي 
للتص�دي لآلث�ار االقتصادي�ة 
المترتبة على حربه مع تنظيم 
داعش وتدهور أس�عار النفط 

في األسواق العالمية.«
ومضى للق�ول إن »الحرب 
م�ع التنظيم تض�ع عبئا على 
موارد الع�راق وخلقت كارثة 
انس�انية تمثل في نزوح أكثر 
م�ن 3 ماليي�ن نس�مة، كم�ا 
تس�بب العنف في دمار واسع 
وممتل�كات  التحتي�ة  للبني�ة 

القطاع الخاص«.
وأكد الصندوق إن االقتصاد 
العراقي انكمش بنسبة 2.1% 
الماضي »بس�بب  الع�ام  ف�ي 
العنف بش�كل أس�اس«، وانه 
لن يسجل نموا أكبر من 0.5% 
ه�ذا العام.ه�ذا و أث�ر انهيار 
اسعار النفط بشكل بالغ على 
عائ�دات الع�راق م�ن العمل�ة 
الصعبة وس�اهم في توس�يع 

العجز في ميزانية الحكومة.

صندوق النقد يمنح 
العراق 833 مليون دوالر 

كمساعدة حربية
      بغداد / المستقبل العراقي

اك�دت لجن�ة الحش�د الش�عبي ف�ي مجل�س 
ديالى وجود اكثر م�ن 16 الف مقاتل من ابنائها 
ف�ي صف�وف الحش�د يقاتل�ون ف�ي س�احات 
القت�ال والعملي�ات االمنية ضمن مح�اور ديالى 

ومحافظات صالح الدين والموصل.
وقال رئيس اللجنة قاسم عودة المعموري ان 
اكثر من 16 الف مقاتل من الحش�د الش�عبي من 
مختلف الفصائل الوطنية يش�اركون في معارك 
االنب�ار وص�الح الدين والمناط�ق الحدودية بين 

ديالى والمحافظات االخرى.
واش�ار الى وج�ود اربعة افواج من الحش�د 
تض�م 4000 مقات�ل داخ�ل ديالى لحف�ظ االمن 
ومس�اندة االجهزة االمنية ف�ي مهامها وحفظ 
االمن واالس�تقرار ومواجهة الط�وارئ لغلق اي 

ثغرات ممكن استغاللها من قبل تنظيم داعش.
واكد المعموري ان الحشد الشعبي في ديالى 
قدم اكثر من 360 قتيال ونحو 600 جريحا خالل 
المع�ارك والعملي�ات االمنية ض�د تنظيم داعش 

داخل وخارج ديالى.
واشاد بصمود وتضحيات مقاتلي الحشد وما 

حققوه من انتصارات في س�احات المواجهات 
في عدة محافظات خالل الفترات الماضية.

ولفت المعموري الى اس�تكمال حسم جميع 
المش�اكل التي سببت تاخر صرف رواتب الحشد 
الش�عبي عل�ى م�دار االش�هر الماضي�ة، مبين�ا 
ان توزي�ع الروات�ب بانتظ�ار اس�تكمال حس�م 
االج�راءات االداري�ة من قب�ل الجه�ات المعنية 

خالل الفترة القادمة.
واعتمدت الحكومة العراقية على نحو متزايد 
على فصائل الحش�د الش�عبي بعد انهيار الجيش 
ام�ام هجوم كاس�ح لتنظي�م داعش ف�ي صيف 

العام الماضي.
وامر رئيس الوزراء الس�ابق ن�وري المالكي 
في اواس�ط حزيران من العام المنصرم بتشكيل 
مديرية الحشد الشعبي لتنظيم تدفق المتطوعين 
ومواجهة تنظيم داعش بع�د أن دعت المرجعية 
الديني�ة القادري�ن على حم�ل الس�الح ومقاتلة 
االرهابيي�ن ال�ى التطوع لالنخ�راط في صفوف 

القوات االمنية.
إنه�ا  الوق�ت  ذل�ك  ف�ي  الحكوم�ة  وقال�ت 
س�تخصص رواتب للمتطوعين. لكنهم يشكون 

غالبا من تأخر استالمها.

     بغداد / المستقبل العراقي

اس�تبعدت وزارة الداخلية، أمس الس�بت، 
وجود مخ�اوف أمنية على س�دود محافظة 
ديال�ى، فيم�ا لفت�ت ال�ى تش�كيل خاص�ة 
لإلشراف على ملف حمايتها ضد أي تهديدات 

محتملة.
وقال المتحدث باسم الوزارة العميد سعد 
معن إن »س�دود ديالى المائية تعتبر منشأة 
إس�تراتيجية تحظ�ى باهتمام بال�غ من قبل 
وزارة الداخلية«، مؤكدا »عدم وجود مخاوف 
أمنية في الوقت الحالي، ألن جميع المناطق 

المحيطة بها تخضع لس�يطرة تامة من قبل 
األجهزة األمنية«.

وأضاف معن، أن »ش�رطة ديالى ش�كلت 
لجن�ة أمني�ة خاص�ة لإلش�راف عل�ى ملف 
حماية سدود السدود المائية من اجل توفير 
أعلى درجات األمان في مواجهة أي تحديات 

محتملة«.
يذك�ر أن ديال�ى تحتوي خمس�ة س�دود 
مائي�ة أبرزها س�د حمرين، )50 كم ش�مال 
شرقي بعقوبة(، والذي يضم الخزين المائي 
االستراتيجي للمحافظة ويستوعب أكثر من 

ملياري م/ مكعب من المياه. 

دياىل: هناك 21 ألف مقاتل من ابنائنا
 يف صفوف احلشد الشعبي

الداخلية: ال خماوف
 عىل سدود دياىل 
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          بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة النفط، أمس الس�بت، اس�تعدادها لتزويد المولدات األهلي�ة بالوقود مجانا، فيما بين�ت أنها تنتظر موافقة 
مجلس الوزراء على ذلك. وقال المستش�ار اإلعالمي لوزير النفط احمد الس�اعدي في بيان إن »وزارة النفط مستعدة لتجهيز 
المول�دات األهلي�ة بالوقود مجانا«، موضحا أن »االمر ليس في ملع�ب وزارة النفط وانها تنتظر موافقة مجلس الوزراء على 
ذلك«. وأضاف الس�اعدي أن »الوزارة ضاعفت كمية الكازولين المجهزة ألصحاب المولدات األهلية لتعويض نقص الكهرباء 
خالل فصل الصيف بهدف توفير التيار الكهربائي للمواطنين خالل أشهر الصيف المعروفة بارتفاع درجات الحرارة ولتعويض 
النقص الحاصل بالطاقة والناجم عن استمرار ساعات االنقطاع«، مشيرا الى أنها »قررت زيادة الكميات المخصصة للمولدات 
األهلية من مادة زيت الغاز )الكاز( خالل أشهر الصيف بواقع )10( لترات لكل )KVA( واحد لتصبح الحصة التي يتم تزويدها 

للمولدات األهلية )20( لترا لكل )KVA( واحد اعتباراً من مطلع شهر حزيران المقبل وبالسعر الرسمي«.
وتاب�ع الس�اعدي أن »ال�وزارة تمتلك خزين�اً جيداً وال تعان�ي أي نقص في المش�تقات النفطية«، الفتا ال�ى أن »الكميات 
المتوفرة من اإلنتاج المحلي واالس�تيراد تغطي احتياج البالد من استهالك الوقود السيما مادة زيت الغاز )الكاز( الذي تجهز 

به المولدات األهلية الخاصة بسكن المواطنين«.

النفط تستعد لتزويد املولدات األهلية بالوقود جمانا
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عقب تصريحات أمريكية متفائلة 
بقدرة الجيش والحشد الشعبي على 
هزيم�ة »داعش« في االنب�ار,  أعلن 
األمي�ن الع�ام لمنظمة ب�در, هادي 
العامري ع�ن تحري�ر منطقة ناظم 
الثرثار ش�مال الرمادي بالكامل من 
س�يطرة التنظيم اإلرهاب�ي، مؤكدا 
فك الحصار عن الجنود المحاصرين 

هناك.
ويأتي اإلعالن ع�ن تحرير ناظم 
الثرثار, في الوقت الذي أحبطت فيه 
القوات األمنية عدة هجمات إرهابية 
في االنب�ار وصالح الدين, باإلضافة 
إل�ى اإلع�الن عن مقت�ل اب�رز قادة 

»داعش«.   
»الق�وات  إن  العام�ري  وق�ال 
األمنية والحش�د الشعبي تمكنا، من 
تحرير منطقة ناظم الثرثار ش�مال 
مدينة الرمادي بالكامل من سيطرة 

تنظيم داعش اإلرهابي«.
وأضاف العامري أن »تلك القوات 
تمكن�ت ايضا م�ن ف�ك الحصار عن 

الجنود المحاصرين هناك«.
وقبي�ل إع�الن التحري�ر, تحدثت 
قي�ادة عملي�ات بغ�داد, ع�ن إحباط 
الق�وات  هج�وم ل�«داع�ش« عل�ى 
ناظ�م  ف�ي  المتواج�دة  األمني�ة 
التقسيم شمال غرب الفلوجة، مبينا 
أنها تمكن�ت من تدمير أربع عجالت 

مفخخة خالل الهجوم.
وبحس�ب المتحدث باس�م قيادة 
عملي�ات بغ�داد, العميد س�عد معن, 
فإن »الق�وات األمنية وبإس�ناد من 
طي�ران التحال�ف أحبط�ت محاولة 
تع�رض للمجامي�ع اإلرهابي�ة على 
قطعاتنا األمنية في ناظم التقس�يم 

,فجر السبت«.
وأضاف أن »الق�وات تمكنت من 
تدمي�ر أربع عج�الت مفخخة وقتل 

17 إرهابيا«.
وفي وقت س�ابق، أعلن�ت قيادة 
عملي�ات بغداد ع�ن تقدم ق�وة آلية 
تابع�ة لها ش�مال ناظم 28 نيس�ان 
ش�رق الرمادي، فيما أكدت أن القوة 
أمنت االتصال مع الحش�د الش�عبي 

المتواجد باتجاه الثرثار.
وفي تط�ور امني أخ�ر, أحبطت 
مخطط�اً  مش�تركة  أمني�ة  ق�وة 
لعصابات داع�ش االرهابية بانتحال 
رايات فصائل الحش�د الش�عبي من 
أجل التس�لل إلى ناحي�ة بروانة في 

قضاء حديثة وإيهام سالح الجو.
وقال القيادي في الحشد الشعبي 
لطيف النمراوي إن »القوات األمنية 
والحش�د الش�عبي وبالتنس�يق مع 
س�الح الجو أحبطت محاولة لتسلل 
م�ن  االرهابي�ة  داع�ش  عصاب�ات 
الحدود االدارية لطريق بيجي باتجاه 
ناحية بروانة في قضاء حديثة, مما 
أس�فر عن تدمير أكثر من 20 عجلة 

لداعش«.
وأضاف النم�رواي أن “المخطط 
االرهابي كان يستهدف الدخول إلى 
الناحية عن طريق رفع ريات الحشد 
الش�عبي م�ن أج�ل ايه�ام الق�وات 

األمنية المشتركة”.
وقتلت قوات الحشد الشعبي في 
وقت س�ابق 36 داعشيا في قاطعي 
بينهم قناصان  الفلوجة والنباع�ي، 

يحمالن الجنسية السعودية.
من جانبها, أك�دت وزارة الدفاع 
األمريكي�ة »البنتاغ�ون« إن القوات 
العراقية ستتمكن من دحر ارهابيي 
داع�ش ف�ي مدين�ة الرم�ادي مركز 

محافظة االنبار.
وقال المتحدث باس�م البنتاغون 
ستيف وارن، في تصريح صحفي ان 
»ارهابي�ي تنظيم داعش يباش�رون 
ببن�اء تحصين�ات وخن�ادق، ح�ول 
مدين�ة الرم�ادي قب�ل ب�دء س�اعة 
األمني�ة  الق�وات  م�ع  المواجه�ة 

العراقية«.
العراق�ي  »الجي�ش  أن  وأض�اف 
والقوات األمنية العراقية، ستتمكن 
ف�ي النهاي�ة م�ن دح�ر داع�ش في 

الرمادي حتى تعود المياه من جديد 
لنهر الفرات«.

الق�وات   « أن  وارن  وأوض�ح 
العراقية تنهج إستراتيجية عسكرية 
تنبني على تحريك القوات إلى مواقع 
تسمح بش�ن هجمات ناجحة لكنها 
ق�د تتطلب وقتا قبل تحرير الرمادي 
الذي سيس�تغرق عدة أس�ابيع، على 

حد قوله«.
وفي صالح الدين, اكد إعالم هيئة 
الحش�د الش�عبي، أن نداءات تنظيم 

»داعش« عبر أجهزة الالسلكي تؤكد 
انكس�اره ف�ي قضاء بيجي ش�مال 
تكري�ت، فيما لفتت ال�ى أن مقاتلي 
عصائ�ب أه�ل الح�ق ش�نوا عملية 
نوعي�ة والتف�وا عل�ى الع�دو غرب 

منطقة السكك.
وقال اإلعالم ف�ي بيان صحفي، 
أجه�زة  عب�ر  داع�ش  »ن�داءات  إن 
الالسلكي تظهر انكسارهم التام في 

قضاء بيجي، )40 شمال تكريت(«.
 وأض�اف، أن »مقاتل�ي عصائب 

أهل الحق شنوا هجوماً ضمن عملية 
نوعية، وقاموا بااللتفاف على العدو 
غ�رب منطق�ة الس�كك ف�ي الجهة 
المقابل�ة للمقب�رة، م�ا أس�فر عن 
تدمير س�يارة للتنظيم تحمل سالح 

.»)١٤.٥(
وكان إعالم هيئة الحشد الشعبي 
أكد، األربعاء الماض�ي، أن »داعش« 
طالب بنداءاته عبر أجهزة الالسلكي 
بزيادة الدع�م نتيجة انكس�اره في 
قض�اء بيجي ش�مال تكري�ت، فيما 

أشار الى أن »العدو« طلب من مقاتليه 
واالنس�حاب  للس�يارات  الصع�ود 
للجهة الش�رقية من القض�اء، فيما 
أك�دت وزارة الدفاع، حصول هروب 
جماعي لعناص�ر التنظيم من مركز 
القضاء بعد وص�ول القوات األمنية 

والحشد الشعبي.
وف�ي موق�ف أخ�ر, أعل�ن فريق 
للحش�د  التاب�ع  الحرب�ي  اإلع�الم 
الشعبي، عن مقتل القائد العسكري 
لداعش في بيجي المدعو ابو ش�امل 
الشيش�اني م�ع العديد م�ن عناصر 
داع�ش ، بعملية نوعي�ة في محيط 

قضاء بيجي “.
وما تزال بعض مناطق محافظة 
صالح الدين تش�هد سلسلة عمليات 
س�يطرة  عق�ب  وذل�ك  عس�كرية، 
المس�لحين عل�ى محافظ�ة نينوى 
 ،2014 10 حزي�ران  بالكام�ل من�ذ 
كما ل�م تكن محافظة االنبار بمعزل 
ع�ن تل�ك االح�داث إذ تش�هد ايض�ا 
عمليات لقتال مسلحين انتشروا في 
بع�ض مناطقها.في الغضون, قالت 
الشرطة االتحادية في بيان مقتضب 
الخام�س  الفيل�ق  م�ن  »ق�وة  إن   ،
الش�رطة االتحادية تمكنت من قتل 
عدد كبير من مس�لحي داعش بينهم 
القيادي أبو تعز األلماني غرب الالين 

غرب قضاء سامراء«.
يذك�ر أن منطق�ة الالي�ن غ�رب 
قضاء سامراء متصل����ة جغرافياً 
بصح�راء األنب�ار المحاذي�ة لحدود 
الغربي�ة،  الدي�ن  ص�الح  محافظ�ة 
وتش�هد من�ذ م�دة طويل�ة عمليات 
تن�����ظي�م  لط�رد  عس�كرية 
اس�تغالل  يح�اول  ال�ذي  »داع�ش« 
طبيعة المنطقة لمهاجمة القطعات 

العسكرية ومدن أخرى. 

إحباط محاوالت للتمدد في االنبار.. وإعالن انكسار »الدواعش« في بيجي

احلشد ينتزع  ناظم الثرثار.. وواشنطن تراهن عىل هزيمة »داعش« بالرمادي
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نش�ر الموت عالماته في المدن 
تذه�ب  فأينم�ا  كاّف�ة،  العراقّي�ة 
وتلتف�ت تجد ه�ذه العالمات. وإذا 
ما كن�ت في بغ�داد تطالع�ك أينما 
تغّط�ي  س�وداء  الفت�ات  اّتجه�ت 
أس�ماء  معلن�ة  المدين�ة،  ج�دران 
موت�ى قض�ى بعضهم ف�ي الحرب 
ض�ّد تنظي�م »داع�ش«، وأغلبّيتهم 
من فصائل الحش�د الشعبي بجانب 
الق�ّوات األمنّية، فضالً عن أس�ماء 
قتل�ى االنفج�ارات خالل األش�هر 
الثالث الماضي�ة وضحايا المعارك 
العش�ائرّية الّتي ازدادت في اآلونة 

األخيرة.
لق�د أصب�ح الم�وت ج�زءاً من 
الحياة اليومّية في حياة العراقّيين، 
وهو ال ينفّك ع�ن الترّبص بهم في 

الش�وارع والّس�احات واألس�واق، 
مختطفاً حياة المئات كّل شهر. 

وف�ي واقع الحال، ف�أّن الوضع 
األمنّي لم يهدأ منذ غزو العراق في 
نيس�ان من عام 2003، والعملّيات 
اإلرهابّي�ة ض�ّد الس�ّكان المدنّيين 
تنظي�م  أّن  كم�ا  شراس�ة.  ت�زداد 
»داع�ش« بات يس�يطر عل�ى نحو 
ثل�ث مس�احة البالد، مّم�ا يفرض 

جّواً من الكآبة والخوف.
وهذا الواقع فرض تعامالً جديداً 
م�ع مفه�وم الم�وت، فهو الس�ّر 
المغل�ق الّذي بات الن�اس يرفعون 
الكلف�ة معه. وعلى س�بيل المثال، 
أخ�ذت أغان�ي التعبئة ض�ّد تنظيم 
»داعش« تتغّنى بالموت، وغّنى أحد 
المطربين الش�ّباب، صالح البحار، 
أغني�ة مفادها أّن الموت صار أليفاً 
بالّنس�بة إلي�ه، وق�د التقط صورة 

معه لشّدة معرفته به.
ه�ذا الم�وت المجان�ّي، كان قد 
دف�ع المواط�ن العراقي س�عدون 
الفت�الوي، أثناء االقتت�ال الطائفّي 
المجموع�ات  بي�ن  اندل�ع  الّ�ذي 
المس�لّحة ف�ي العراق بي�ن عامي 
أرض  ش�راء  إل�ى  و2007،   2006
ليدفن فيها هو وأوالده في مقبرة 
وادي الّسالم في محافظة الّنجف، 
إذ كان يخشى حينها أالّ يجد مكاناً 
يدف�ن في�ه، بع�د أن صار يش�اهد 
الموتى بأّم عينيه يمألون األرصفة 

والطرق كّل يوم.
لق�د اش�ترى الفت�الوي، وه�و 
رجل متقاع�د كان يعمل في وزارة 
التج�ارة، أرض�اً ف�ي تل�ك المقبرة 
تكف�ي لدفن نحو 6 أم�وات، بمبلغ 
500 دوالر، إالّ أّنه فوجئ حين أراد 
ش�راء أرض لش�قيقه تقع بجانب 

أرض�ه أّن س�عر األرض ارتفع إلى 
أضع�اف من�ذ ذلك الوقت. اش�ترى 
 ،2007 ع�ام  األرض  الفت�الوي 
وحاول شراء أرض ألخيه منذ نحو 

ثالثة أشهر.
وفي حديثه عن أس�عار األرض 
في المقبرة، قال الدّفان في مقبرة 
وادي الّس�الم عل�ي العمّية الكعبّي 
إّن »أس�عار األراض�ي ارتفعت بعد 
سقوط مدينة الموصل في حزيران 
الع�ام الماض�ي إل�ى نح�و 3 آالف 

دوالر عن القبر الواحد«.
الكعبي ظاه�رة عراقّية  ويمّثل 
جدي�دة، بع�د أن نش�ط على موقع 
الّتواص�ل اإلجتماعّي »فيس�بوك«، 
وع�رض  القب�ور  ص�ور  ونش�ر 
إعالن�ه  ع�ن  فض�اًل  أس�عارها، 
تخفيضات عل�ى دفن قتلى فصائل 

الحشد الشعبّي. 

م�ن  البال�غ  الكعب�ي،  ويق�وم 
العمر 35 عاماً، بدفن نحو 3 موتى 
يومّياً. وقد توارث مهنته عن والده 
وأجداده، ويبدو أّنه يحتفظ بأعداد 
الموت�ى الّذين دفنه�م، إذ قال »لقد 
دفنت منذ 15 عاماً وحّتى اآلن نحو 
5 آالف جّثة«. وأّكد أّنه كان »فقيراً 
ومعدم�اً« قب�ل الب�دء بالعمل على 
إعالن�ات في فايس�بوك، وقال »إّن 
الترويج في صفحته على فيسبوك 

جاءه بزبائن، وصار معروفاً«.
وفي الواق�ع إّن صفحة الكعبي 
على »فيس�بوك« حظيت بمتابعين 
فاق�وا ال��30 ألف�اً، ولفت إل�ى أّن 
ش�يوخ العش�ائر المعروفين بدأوا 
يتواصل�ون مع�ه م�ن أج�ل دف�ن 
أراٍض  عل�ى  والحص�ول  موتاه�م 
أق�رب إل�ى ترب�ة اإلم�ام عل�ي بن 
أبي طالب )عليه الس�الم( بأسعار 

جّي�دة. وُتعّد مقبرة وادي الّس�الم 
من أكبر المقابر في العالم، وتضّم 
نح�و 7 ماليي�ن قب�ر، وتمت�ّد على 
مس�احة 17 كلم مربع، وهي آخذة 
في االّتس�اع نظ�راً الزدي�اد أعداد 

الموتى بسبب العنف.
الكعب�ي باس�تهجان  ويحظ�ى 
كبي�ر من المجتم�ع العراق�ّي ألّنه 
يطالب من خالل منشوراته بالّدعاء 
له بال�ّرزق، إالّ أّنه يواجه هذا األمر 
إّن »الدّفان مهنة  بالس�خرّية قائالً 
مث�ل أّي مهنة أخرى، فأنا أس�امح 
كّل من يش�تمني في صفحتي على 

فيسبوك«.
وعلى هذا األم�ر، يعلّق الباحث 
اإلجتماعّي نش�وان محّمد حس�ين 
ويقول إّن »دف�ن الموتى مهنة لها 
مردود إقتصادّي، ولكونها مرتبطة 
بالموت فه�ي تثير حفيظة الناس. 

ولي�س غريب�اً أو معيب�اً أن تك�ون 
للدّفاني�ن صفح�ات عل�ى مواق�ع 
الّتواص�ل اإلجتماع�ّي م�ا دام هذا 

يساعد على تنشيط أرباحهم«.
وعن ظاهرة شراء األراضي في 
المقبرة، قال حسين »من الغريب أّن 
يهت�ّم العراقّي لمكانته اإلجتماعّية 
حّتى في قب�ره«، الفتاً إلى أّن »من 
ال يدف�ن ف�ي مقبرة وادي الّس�الم 
أو في مكان خاّص فيها س�ينتقده 
المجتم�ع أو ينظر إليه بنظرة فيها 

شيء من اإلزدراء«. 
وأّكد حس�ين أن »العرف الدينّي 
الّداع�ي إلى دفن الموت�ى في هذه 
المقبرة جعل المس�احات تتقلّص، 
مّم�ا دف�ع بالكثيري�ن إل�ى ش�راء 
األراضي ألنفسهم قبل موتهم كي 
يضمنوا مكاناً لهم في هذه األرض 

المقّدسة«.

»دفان« يف النجف ينشط عىل »فيسبوك« يثري إزعاج العراقيني
ينش����ر صور القبور.. ويتمنى الدعاء له بالرزق

املحكمة التجارية تعتمد »التقفي االلكرتوين«.. وحتافظ عىل حقوق الرشكات األجنبية
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الساموك

المتخصصة  البداءة  كش�فت محكمة 
بالدع�اوى التجارية في بغ�داد اعتمادها 
نظام�اً عالمي�اً ف�ي متابع�ة التبليغ�ات 
الخارجي�ة، واكدت ان توس�عاً طرأ على 
لمحكم�ة  ق�رار  بموج�ب  اختصاصه�ا 
التميي�ز االتحادي�ة ليش�مل المق�اوالت 

التجهيزية واالستشارية.
وفيم�ا ش�دّد قضاته�ا عل�ى تلقيهم 
إش�ادات دولي�ة عل�ى مس�تويات عالية، 
لفت�وا إل�ى أن المحكم�ة حافظ�ت على 

حقوق الشركات األجنبية في العراق.

وق�ال قاض�ي المحكم�ة األول أمي�ر 
الش�مري، إن »محكمة التمييز االتحادية 
أضاف�ت مؤخ�راً عل�ى اختصاصتن�ا في 
التجهيزي�ة  العق�ود  المق�اوالت:  مل�ف 
تش�مل  كان�ت  أن  بع�د  واالستش�ارية 

المقاوالت المدنية والكهربائية فقط«.
وأضاف الشمري »لمسنا من خالل ما 
ينقله المحام�ون والمباحثات مع قضاة 
أجان�ب إعجاب�ا كبيرا في الق�رارات التي 

تصدر من المحكمة التجارية«.
تش�جع  »اجراءاتن�ا  أن  إل�ى  ولف�ت 
الش�ركات األجنبي�ة على االس�تثمار في 
الع�راق بالنظر لوج�ود قضاء متخصص 

وحيادي يحافظ على حقوقها«.

وأردف الشمري أن »العراق تفّوق على 
العدي�د من الدول في الدع�اوى التجارية 

التي يكون أحد أطرافها أجنبياً«.
وفيما أكد قاض�ي المحكمة التجارية 
أن »قراراتن�ا تص�در وف�ق القان�ون وال 
تكتنفه�ا اي مجاملة للط�رف الوطني«، 
ش�ّدد على  »وج�ود العديد م�ن األحكام 
الدول�ة لصال�ح ش�ركات  دوائ�ر  بح�ق 

أجنبية«.
إحصائي�ات  آخ�ر  بخص�وص  أم�ا 
المحكمة، أجاب الش�مري »أنجزنا خالل 
الش�هر الماضي 50 دع�وى، وان طاقمنا 
متكام�ل وق�ادر عل�ى التعامل م�ع عدد 

القضايا الواردة إلينا«.

م�ن جانب�ه، أف�اد قاض�ي المحكمة 
اآلخر وه�و عل�ي الناجي، ب�أن »طبيعة 
الدع�اوى التجاري�ة تتطل�ب س�رعة في 
االنج�از بالتال�ي ف�أن إج�راءات التبليغ 
تتس�م بالخصوصي�ة وتتج�اوز الروتين 

اإلداري«.
وأض�اف الناجي أن »تبليغ الش�ركات 
األجنبية التي لديها فرع في العراق يكون 

من خالل مكاتبها أو ممثلها القانوني«.
واس�تطرد »أما الش�ركات التي ليس 
لديه�ا م�ا يمثله�ا، ف�أن التبلي�غ يك�ون 
المس�ؤولة  المرج�ع،  البري�د  بواس�طة 
عنه الش�ركة العامة لالتص�االت والبريد 
التابعة ل�وزارة االتصاالت، ويرس�ل هذا 

البريد إلى محل الطرف األجنبي الموجود 
في العق�د«. وذكر الناجي »ق�د يتبّين أن 
العن�وان المثبت في العق�د وهمي، أو أن 
صاحب العالق�ة انتقل إلى محل اخر فأن 
التبليغ يتم بواس�طة الصحف الرس�مية، 
وف�ي ح�ال ع�دم حض�وره ف�ي موع�د 

المرافعة تسير الدعوى بحقه غيابياً«.
وفي ح�ال اعتراض الط�رف األجنبي 
بحج�ة عدم تبليغ�ه، رّد قاضي المحكمة 
الثان�ي »حينه�ا نتحقق من ذل�ك االّدعاء 
بالوسائل كافة من بينها ختم بريد التبليغ 

الذي يرجع إلينا في وقت الحق«.
وأردف الناج�ي »اتجهن�ا إل�ى نظ�ام 
عالم�ي متق�دم يطل�ق علي�ه )التقف�ي 

االلكترون�ي( لمتابع�ة التبليغ�ات و هو 
معتمد رسمي في العراق«.

وأكم�ل قائالً إن »  ه�ذا النظام عبارة 
عن موق�ع الكتروني يحتوي على قاعدة 
بيان�ات تمكننا من معرفة بأن التبليغ قد 
وص�ل إلى مح�ل إقامة الط�رف األجنبي 
موع�د  يح�دد  ذل�ك  ض�وء  وف�ي  ال،  أم 

المرافعة«.
وكانت الس�لطة القضائي�ة االتحادية 
ق�د ق�ررت ف�ي 2010 تش�كيل محكمة 
للنظر في الدع�اوى التجارية التي يكون 
احد أطرافها غير عراقي ترتبط برئاس�ة 
اس�تئناف بغداد/ الرصاف�ة، أضيف على 
اختصاصها نهاية العام الماضي دعاوى 

أنجزت 50 دعوى خالل الشهر الماضي 
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وبحس�ب الصحيفة، أوصى بوب غراهام 
الذي كان ي�رأس لجنة االس�تخبارات التابعة 
لمجلس الش�يوخ حين وقع الهج�وم، بإعداد 
المل�ف ال�ذي تضم�ن وثائ�ق تدي�ن العائل�ة 
المالك�ة الس�عودية وتتهمها بش�كل واضح 

بأنها “الممّول الرئيسي للعملية”. 
والوثائق تلك موَدعة -بحس�ب تايمز- في 
غرفة س�رّية تحت مبن�ى الكابيتول في ملف 
بعن�وان “نتائج ونقاش�ات ونص�وص حول 
بع�ض األم�ور الحساس�ة المتعلّق�ة باألمن 
القومي”.غراه�ام أش�ار ل�”تايم�ز” إل�ى أن 
“الرئي�س األس�بق جورج والكر ب�وش إنتزع 
من الملف فصًل كامًل مؤلفاً من 28 صفحة، 
ويتضمن توجيه أصابع االتهام للس�عودية”، 
موضح�اً أن “ن�زع ذل�ك الفصل م�ن التقرير 
أدى إل�ى إبق�اء الس�عودية محّصن�ة ضد أي 
عقوب�ات وحتى ضد فضح أمرها، ما أّدى الى 
اس�تمرارها بنش�ر الفكر الوّهابي المتطرف 
وبتمويل اإلرهاب وإمداده بالعناصر البشرية 

وال سيما القاعدة وداعش”. 
ل�ذا يطال�ب غراه�ام مع ع�دد كبي�ر من 
أعض�اء مجلس الش�يوخ حالي�اً باإلفراج عن 

تلك الصفحات.
وذك�ر تقري�ر “تايم�ز” أن “ذل�ك الفصل 
يحت�وي على معلومات ح�ول نواف الحازمي 
وخال�د المحضار، وهم�ا الس�عوديان اللذان 
ش�اركا بخط�ف الطائ�رة الت�ي حلّق�ت فوق 
وكان   ،٢٠٠١ أيل�ول   ١١ ف�ي  البنتاغ�ون 
يدعمهم�ا مواط�ن س�عودي آخ�ر ه�و عمر 

البيوم�ي الذي تبّين أن�ه كان على تواصل مع 
السفارة الس�عودية في واشنطن”. الحازمي 
والمحض�ار، تضي�ف الصحيف�ة، “كان�ا على 
علق�ة مع الس�عودي أس�امة باس�نان الذي 
تلّقت زوجته أمواالً من أميرة س�عودية، قيل 

ظاهرياً إنها تكاليف علج طّبي”.
تقري�ر “تايمز” ذّكر بنفي الس�عودية أمر 
ادائها “أي دور في هجم�ات ٢٠٠١”، وتبرير 
ب�وش إعط�اءه أوامر بإع�ادة صياغة الفصل 
بأنه “كان يكش�ف بعض مصادرنا وأساليبنا 
وكان سيعرقل فوزنا بالحرب على اإلرهاب”.
لكن أح�د الذي�ن اّطلعوا على تل�ك الصفحات 
ال�� ٢٨ ق�ال إن مضمونه�ا “م�ن ش�أنه أن 
ُيحرج العائلة المالكة الس�عودية وآل بوش”. 
وتوماس ماس�ي، السيناتور الجمهوري، قال 
بعد قراءة الفص�ل “كان علي التوّقف بعد كّل 
صفح�ة إلعادة ترتيب التاري�خ في ذهني. ما 

قرأته يدفعك الى إعادة التفكير بكّل شيء”.
“تايمز” أش�ارت الى موج�ة الضغط التي 
تتعّرض لها االدارة األميركية الحالية من أجل 
اإلف�راج عن ملف ١١ أيلول، والتي انضّم اليها 
أخيراً السيناتور الجمهوري المرشح لرئاسة 
الجمهورية راند بول كما ُرفع مش�روع قرار 

بهذا الشأن الى مجلس الشيوخ.
م�ن جهة اخرى، أكد موق�ع “بلومبورغ” 
األميرك�ي أم�س خبر لق�اء جرى أخي�راً بين 
ضابط االستخبارات الس�عودي السابق أنور 
ماجد عش�قي، وأح�د كبار مس�اعدي رئيس 
الوزراء اإلس�رائيلي بنيامي�ن نتنياهو، دوري 

غولد، في ن�دوة مغلقة اس�تضافها “مجلس 
العلق�ات الخارجي�ة” في واش�نطن. الندوة 
جاءت تتويجاً لخمس�ة لقاءات سرية سابقة 
بين الجانبين، منذ مطلع عام 2014. اللقاءات 
بحس�ب الموق�ع اإلخب�اري ج�اءت به�دف 
“االتف�اق عل�ى جمل�ة قضاي�ا إقليمي�ة على 

رأسها محاصرة إيران”.

ووصف عش�قي إيران خ�لل الندوة بأنها 
“دول�ة عدوانية تس�هم في أعم�ال إرهابية، 
يقوده�ا نظ�ام ينبغ�ي االطاحة ب�ه لتحقيق 

الصالح العام في الشرق االوسط”.
الجانبان الس�عودي واإلسرائيلي  وتداول 
بل�ورة “اس�تراتيجية سياس�ية واقتصادي�ة 
مش�تركة لمحاصرة ايران إقليمي�اً«. الجانب 

االس�رائيلي أوضح، بحسب الموقع، خلفيات 
دفء العلق�ات بي�ن إس�رائيل والس�عودية” 
بالقول إنها “بناًء عل�ى قناعة )دول( الخليج 
ب�دور اس�رائيل وعلقتها الوثيق�ة بالواليات 
المتح�دة، فض�ل ع�ن ش�عورهم الجماع�ي 

بالتعويل على اسرائيل في مواجهة إيران”.
واختتم عش�قي كلمته بعرض “خطة من 

س�بعة بنود على رأس�ها تحقيق الس�لم بين 
اسرائيل والعرب”، مناشداً نتنياهو قبول 

“المب�ادرة العربية”، كما تضّمنت الخطة، 
بحسب »بلومبورغ«، »تفاهم وعزم الجانبين 
على اطاح�ة النظام في ايران وتش�كيل قوة 
عسكرية إقليمية من الدول العربية، والدعوة 

الستقلل إقليم كردستان«.

   بغداد / المستقبل العراقي

باألدلة.. آل سعود مّولوا اعتداءات 11 أيلول
نشرت صحيفة »ذي تايمز« البريطانية تقريرا يشير 
إلى أن البيت األبيض »يتعرض لضغوط متزايدة من 

أجل الكشف عن فصل سري في ملف تحقيقات رسمي 
حول أحداث 11 أيلول 2001 من شأنه أن يورط 

العائلة الحاكمة السعودية«

م�ا ال�ذي يمي�ز أخ�لق المس�لمين األوائ�ل ع�ن أخ�لق 
المتش�ددين والمتطرفين والمتعصبين الذي�ن تفننوا بصناعة 
الم�وت والدم�ار؟. وهل كان المس�لمون األوائل يس�تقطبون 
الن�اس بالترهي�ب والتهديد على الطريقة التكفيرية الش�ائعة 

هذه األيام ؟. 
هل تتذك�رون قصة الرس�وم األعظ�م مع اليه�ودي الذي 
كان يس�كن جواره، ويلحق األذى بالرس�ول، والرسول يصبر 
علي�ه، ويتحم�ل خبث�ه وعدوانيت�ه، وعندما م�رض اليهودي 
زاره النب�ي، فخجل اليهودي من أخلقه ودخل اإلس�لم. هكذا 
كان يتص�رف الرس�ول )ص(. كان�ت أخلق�ه ه�ي المقياس 
إلعجاب اليهودي باإلس�لم، واعتناقه قبل أن يقرأ القرآن. أما 
المنظم�ات التكفيرية، التي أعلنت الحرب على جميع األطياف 
البش�رية، وحلل�ت س�فك دمائه�م، واس�تباحت أعراضه�م، 
ومصادرة أموالهم، فل تمت لإلس�لم بصلة. كان المس�لمون 
يتس�ابقون فيما بينهم نحو إرس�اء قواعد العدل واإلنس�انية، 
بينم�ا ن�رى العصابات التكفيري�ة تتهافت عل�ى القتل والنحر 
والس�حل والتعذي�ب واالغتصاب، وتس�تمتع بقط�ع رؤوس 
الن�اس دونما س�بب. كان المس�لمون األوائل يدع�ون الناس 
لإلسلم، ويستقطبونهم بالحرية والعدل والخلص من الظلم، 
والخ�لص م�ن الجهل والفق�ر، فبم�اذا تس�تقطبهم األوكار 

اإلرهابية ؟، وبماذا تغريهم للنضمام إليها ؟.
مم�ا ال اخت�لف فيه. أن الجماع�ات التكفيري�ة - بأقوالها 
وأفعالها وممارساتها الشنيعة - أساءت إلى رسول الله، وإلى 
دين الله، وإلى كتاب الله، وإلى أمة المس�لمين أكثر مما أس�اء 
إليه�ا أعداؤها. فالفكرة االنتحارية الت�ي تؤمن بها الجماعات 
الممعن�ة بالتط�رف. هي أن دولته�م الظلمية البد أن تس�ود 
كوكب األرض مهما كانت األس�اليب والوس�ائل، حتى لو لزم 

تحقيق هذا الهدف قتل غير المسلمين كافة.
ص�ارت المفخخ�ات واألحزم�ة االنتحارية الناس�فة هي 
الماركات التكفيرية المسجلة، وأصبح التلذذ بقطع الرؤوس، 
وقضم القل�وب واألكباد هي الممارس�ات اإلجرامية المنفرة، 
التي رس�مت المنعطف�ات الخطيرة ف�ي مس�يرتنا المتعثرة، 
وللقض�اء على ه�ذه األم�راض التكفيري�ة المس�تفحلة على 
ش�كل تطرف ديني عنيف. يمكننا االس�تنتاج أن زعماء القوى 
الدولي�ة – عوضاً عن مواجهة التنظيم�ات المتطرفة – لجئوا 
إلى تغيي�ر اس�تراتيجياتهم، وباتوا يفس�حون المجال أمامها 
للتمدد والتوس�ع، والسيطرة على مجتمعات إسلمية )سنية( 
بش�كل أساس�ي، لتحكمها وتمارس عليها كل م�ا يخطر ببال 
المتطرفي�ن اإلس�لميين من س�لوكيات مق�ززة. يظنون أنها 
من أساس�يات الحكم اإلس�لمي الصحي�ح. وبالتالي فأن تلك 
ر المجتمع�ات منه�ا، وس�تعمق مش�اعر  الس�لوكيات س�تنفِّ
الكراهي�ة والحقد والتطرف الديني وس�لوكياته الغريبة، التي 
لن يقدر الناس على تحملها والتعايش معها. وربما ستدفعهم 

لمحاربتها والوقوف بوجهها.
المؤس�ف له. أن ش�رذمة ممن يدعون اإلسلم، ويصفون 
أنفس�هم دون غيرهم بأنهم م�ن يقيمون دين الله في األرض، 
يغررون بالش�باب للنضمام إل�ى تنظيماتهم الش�اذة فكرياً، 
والمنحرفة عقائدياً وإنسانياً، وينصبون أنفسهم أوصياء على 
المس�لمين، بطرق وأس�اليب تخالف الش�ريعة، وتتناقض مع 
أبس�ط قواعد اإلس�لم. وبالتالي فأن هذه التنظيمات هي أبعد 
ما تكون عن اإلس�لم وتعاليمه الس�محة التي جاءت إلرس�اء 

قواعد العدل واإلنسانية.
ربنا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين

ماركات تكفريية مسجلة
كاظم فنجان احلاممي

هل يرتك أردوغان منصبه الرئايس؟

احلوثيون يطيحون بأربعة جنود سعوديني يف جيزان ونجران 

»بلومربغ« تكشف عن لقاءات رسية بني ارسائيل والسعودية لالعتداء عىل ايران

   بغداد / المستقبل العراقي

ذکر رئيس حزب اليسار الديمقراطي 
المعارض في تركي�ا معصوم توركر، إن 
رئي�س الجمهورية رج�ب طيب أردوغان 
بع�د  الرئاس�ي  منصب�ه  ع�ن  س�يتخلي 
االنتخاب�ات البرلمانية المق�رر إجراؤها 
اليوم ألحد.وأض�اف توركر -في تصريح 

لمحطة “س�ي. إن. إن. ت�ورك” أن حزبي 
العدال�ة والتنمي�ة والش�عب الجمهوري 
توص�ل التف�اق عل�ى تش�كيل حكوم�ة 
ائتلفية بعد عقد اجتماعين سريين للغاية 
بمشاركة مسؤولين من الجانبين في أحد 
الفن�ادق الكبي�رة في مدين�ة “قيصري” 
لتحقيق هذا االئتلف، وأن كمال درويش، 
المدير الس�ابق للصندوق اإلنمائي لألمم 

المتح�دة، س�يتولي منص�ب نائب رئيس 
الوزراء.وأشار إلى أن قياديي حزب العدالة 
والتنمي�ة يبذلون قصاري جهدهم إلقناع 
رئيس الجمهورية أردوغ�ان بالمصادقة 
عل�ى ه�ذا االئتلف، رغ�م أن األخير يعلم 
جيدا انخفاض شعبية حزبه سواء اجتاز 
حزب�ه الحاجز االنتخاب�ي أم ال، وبالتالي 
سيتخلي عن منصبه الرئاسي بعد تشكيل 

هذه الحكومة االئتلفية.كان درويش قد 
صرح في مارس الماضي بأنه يوافق على 
أن يك�ون نائب رئيس الوزراء المس�ؤول 
عن الملف االقتصادى في حكومة يقودها 
كمال كليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب 
الجمهوري المعارض، حال تشكيل حزبه 
للحكوم�ة بع�د االنتخاب�ات العام�ة التي 

تعقد األحد.

   بغداد / المستقبل العراقي

الجي�ش  م�ن  جن�ود  أربع�ة  قت�ل 
الس�عودي اثن�اء هجوم عل�ى منطقتي 
جيزان ونج�ران الحدوديتين في عميلة 
واللج�ان  الجي�ش  ق�وات  به�ا  قام�ت 

الشعبية اليمنية.
وأف�ادت وكال�ة رويت�رز نق�ل عن 
مصادر أمنية س�عودية إن أربعة جنود 
س�عوديين قتلوا بعد شن قوات الجيش 
اليمني�ة  الش�عبية  واللج�ان  اليمن�ي 
هجوم�ا على منطقتي جي�زان ونجران 

الحدوديتين.
وذك�ر بي�ان نش�رته وكال�ة األنباء 
الس�عودية الرسمية إن هجوما ُشن من 
الجان�ب اليمن�ي على منطقت�ي جيزان 
ونجران وأن معركة وقعت في الساعات 
األول�ى من صب�اح الجمعة واس�تمرت 

حت�ى الظه�ر .وأضاف البي�ان إن أربعة 
سعوديين ُقتلوا في المعركة وهم ضابط 
في الح�رس الوطني واثنان من القوات 
البرية وجندي من حرس الحدود .وقال 
“ إن ف�ي المعركة قتل عش�رات الجنود 

اليمنيين” حسب البيان.

   بغداد / المستقبل العراقي

ان  “بلومب�رغ”  انب�اء  وكال�ة  ذك�رت 
مسؤولين اسرائيليين وس�عوديين سابقين 
كش�فوا عل�ى هام�ش مؤتم�ر عق�د بمعهد 
مجل�س العلق�ات الخارجية في واش�نطن، 
أن ممثلي�ن عن الجانبين التقوا س�را للبحث 
بش�أن “عدوهم المش�ترك ايران”.وقال الي 
ليك مراسل “بلومبرغ” ان الضابط السعودي 
المتقاعد انور ماجد عش�قي مستش�ار بندر 
بن سلطان الس�فير الس�عودي السابق لدى 
امريكا ودور غولد السفير االسرائيلي السابق 
لدى االمم المتحدة كشفا عن هذا االمر. ولم 

يرد هذان المس�ؤوالن في هذه الجلسة على 
االسئلة التي وجهها اليهما الصحفيون بهذا 
الخصوص. واضافت وكالة االنباء االمريكية 
هذه ان خمس�ة لق�اءات ثنائي�ة عقدت على 
مدى االشهر ال17 الماضية في كل من الهند 
وايطالي�ا والتش�يك.وقال ش�يمون ش�ابيرا 
وه�و جن�رال اس�رائيلي متقاعد ش�ارك في 
ه�ذه االجتماعات، لمراس�ل بلومب�رغ “لقد 
توصلنا الى نتيجة مؤداها باننا نمر بمشاكل 
مش�تركة ونواجه تحديات مش�تركة ولدينا 
ردود مشتركة”. واعتبر شابيرا هذه المشاكل 
بانها تتمثل في نش�اطات ايران في المنطقة 
وقال ان الطرفين ناقش�ا الس�بل السياس�ية 

واالقتصادي�ة الكفيلة باحتواء ايران لكنه لم 
يعط مزيدا م�ن التفاصيل.وتابعت بلومبرغ 
ان هذه المرة االولى التي تقر فيها السعودية 
واس�رائيل بالدبلوماس�ية الجاري�ة بينهما، 
بينما ال تعترف الس�عودية باسرائيل رسميا. 
وق�ال الي لي�ك “فيما كان هذان الش�خصان 
يمث�لن بلدين يوج�د عداء تاريخ�ي بينهما، 
اي�ران  ان  لك�ن رس�التهما كان�ت واح�دة: 
تس�عى للهيمنة على الشرق االوسط ويجب 
منعه�ا من ذلك”. واضاف ان التحذيرات التي 
اطلقها عش�قي في هذه الجلسة كانت حادة 
وانه�ى كلم�ه بعرض خطة من س�بع مواد 
للش�رق االوس�ط. والمادة الثاني�ة من هذه 

الخطة هي “تغيير النظ�ام في ايران”. ومع 
ذل�ك فان غولد الذي يقال ان�ه من المقرر ان 
يتبوأ منصب المدير السياسي اللحق لوزارة 
الخارجية االسرائيلية لم يطالب بتغيير نظام 
الحك�م في ايران. وق�ال: “ان نجل�س اليوم 
بجانب بعضنا البعض )اسرائيل والسعودية( 
ال يعني اننا س�وينا جمي�ع خلفاتنا القائمة 
طوال كل هذه الس�نين. لكننا نأمل البت فيها 
خ�لل الس�نوات المقبل�ة بص�ورة كاملة”. 
وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير 
قد اتهم ايران في االس�بوع الماضي بالتدخل 
في شؤون المنطقة وقال ان بلده لن تسكت 

عن هذه التدخلت.

أمري سعودي: أين العدل املزعوم يف اململكة؟
   بغداد / المستقبل العراقي

تساءل األمیر سعود بن سیف النصر 
حفی�د الملك س�عود بن عب�د العزیز ملك 
السعودیة األسبق، والوریث األول لعرش 
الملك المؤس�س عب�د العزیز آل س�عود 
کل  وأن  مفتوح�ة  األب�واب  “یقول�ون 
شخص یس�تطیع أن یتظلم ضد الجمیع 
بمن فیهم الملك نفس�ه واألب�واب دائماً 

مفتوحة فهل هذا صحیح؟”.
وأش�ار في تغریدات له على حس�ابه 
بموقع التواصل االجتماعي تویتر نقلها 
موق�ع ش�ؤون خلیجی�ة إل�ى أن التظلم 
في الحقیقة هو کلم�ا ازداد النفوذ کلما 

صع�ب التظل�م حت�ى یصی�ر مس�تحیلً 
خاصة حین صارت الدولة تحت س�لطة 
المدعو س�ابقاً – خالد التویجري رئیس 
الدیوان الملک�ي والجنرال الصغیر حالیاً 
– محمد بن س�لمان وزی�ر الدفاع وولي 

ولي العهد.
وتابع س�عود: أقولها ب�کل ثقة لیس 
فق�ط أبن�اء الش�عب المقهور ب�ل حتى 
أبناء وأحفاد المل�ك عبدالعزیز یعجزون 
عن انتزاع حقهم مم�ن هو أقوى منهم، 

متسائل: أین العدل المزعوم؟
الحق�وق  ألکل  إضاف�ة  واس�تطرد: 
أش�خاصاً  أع�رف  والمدنی�ة  المالی�ة 
تعرض�وا العتداء کاد یودي بحیاتهم من 

أحف�اد المل�ك عبدالعزی�ز عاجزین حتى 
اآلن االقتصاص مم�ن آذاهم” قائل: کل 
م�ا تس�معونه م�ن إنص�اف المتظلمین 
ضد األقوی�اء فهو إما مس�رحیة هزلیة 
أو یکون ذلك القوي طیباً یقبل بالتحاکم 
شرعاً بجدیة دون االلتفاف على القضاء.
تس�تعید  أن  أردت  إذا  س�عود:  ونص�ح 
بع�ض حقك فل علیك إال أن تجد وس�یلة 
إلرض�اء الجنرال الصغیر فإن رضي عنك 
ال حاجة لقض�اء وال دیوان المظالم وإذا 
ل�م تتمکن من إرضاءه فل تؤمل نفس�ك 
بإس�ترجاع حقك ول�ن ینفعك قضاء وال 
دی�وان المظالم وال مش�ایخ وال وجهاء 

وال شیوخ القبائل وال أمراء األسرة.

المفتوح�ة  األب�واب  أم�ا  وأض�اف: 
فأتحدى أي ش�خص م�ن ذوي الحاجات 
أن یقابل الملك أو المس�ؤولین الکبار إال 
بع�د سلس�لة م�ن اإلهانات والتس�ویف 
والتعطیل هذا لو حصل, قائل: اوالً علیك 
أن تطلب موعداً ثم تتعرض الس�تجواب 
طویل عن ش�خصك وموضوعك ثم یقال 
لك االسطوانة المعروفة سوف نتصل بك٬ 
وردد یالیل ما أطولك حتى تیأس.وتابع: 
ثانیاً إذا ردوا فس�یبحثون عن کل وسیلة 
لمن�ع المقابل�ة وإن وافق�وا یجب�روك 
على أن تمر بع�دة مراحل وإهانات حتى 
تلعن الس�اعة التي طلبت فیها المقابلة, 
یحص�ل  م�ا  ه�ذا  کان  إذا  مس�تطردا: 

للمواط�ن الق�ادر على التنق�ل فبالتأكید 
االحتیاج�ات  وذوي  المری�ض  معان�اة 
للوص�ول  وقدرته�م  أس�وأ  الخاص�ة 
لمس�ؤولین بهذه الطریقة أصعب.وكرر 
سعود نصیحته لمن یرید أن یقابل الملك 
أن یبحث عن وسیلة إلدخال السرور على 
الجنرال الصغیر بش�رط أن یبیع کرامته 
ویکون راضیاً بالذل والمهانة.یش�ار إلى 
أن الملك س�لمان بن عب�د العزیز قال إن 
أي مواط�ن یس�تطیع رف�ع دع�وى ضد 
المل�ك أو ولي العه�د أو أي فرد من أفراد 
األسرة، وقال إن أبوابنا وهواتفنا وأذاننا 
مفتوحة لجمیع المواطنین، وهم یأتون 

إلینا وینادوننا باالسم دون ألقاب.

»داعش« خيتطف 86 الجئًا 
أريرتيًا يف ليبيا

   بغداد / المستقبل العراقي

نشرت صحيفة التليجراف البريطانية 
خب�را يفيد قي�ام تنظيم داع�ش في ليبيا 
باختطاف 86 أريتري�ا من قافلة مهربين 
للهجرة غير الش�رعية في غرب ليبيا في 

نهاية األسبوع الماضى.
وقال�ت الصحيفة نقل ع�ن “ميرون 
إيستافانوس” مساعد مؤسس المفوضية 
الدولي�ة للجئين األريتريين بالس�ويد أن 
عناصر التنظيم قامت بفصل المس�لمين 
عن غير المس�لمين بعد إيق�اف القافلة.

ووفقاً للصحيفة فقد حاول المختطفين 
الك�ذب ح�ول هويته�م الديني�ة، وقامت 
المليش�يات باختبار من زعم اإلس�لمية 
ديانة له، بتوجيه أسئلة لهم عن آيات في 
القرآن وبع�ض الع�ادات الدينية وكيفية 
الص�لة، وأكد “إيس�تافانوس” هروب 9 
الجئي�ن أريتريي�ن من مركب�ات التنظيم 
المسلح التي وضع بداخلها أسراه، مشيرا 
إل�ى خط�ورة وضعه�م داخ�ل األراضي 
الليبي�ة الت�ي ال يوج�د به�ا أى منظمات 
للمجتم�ع المدن�ي التي قد تك�ون قادرة 
على نقله�م إلى أراضي آمنة.واس�تطاع 
التنظي�م المس�لح داعش االنتش�ار على 
3 أقالي�م داخل األراض�ي الليبية منتهجا 
العنف لترس�يخ تواج�ده، مث�ل عمليات 
التفجي�ر واالختط�اف واإلعدام�ات التي 
تكررت في الفترة األخيرة.وكان التنظيم 
ق�د خط�ف مجموعة م�ن األثيوبيين في 
ليبيا بشهر أبريل الماضى، وإعدام 30 من 
معتنقي المس�يحية بينهم بفصل الرأس 
عن الجس�د أو بإطلق رصاصة مباشرة 

على الرأس.

ً

ً
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اإلرهاب »يعبث« بجنوب تونس
احلكومة حت�سد الأمن وتهدد من ا�ستباحة ال�سيادة

          امل�ستقبل العراقي / وكالت

اضطرت الس�لطات التونس�ية إىل دف�ع وحدات 
من الجيش للتمركز وس�ط مدين�ة دوز التابعة 
ملحافظة قبيل جنوب البالد وإىل سحب الوحدات 
األمنية من املدينة التي تشهد حالة من االحتقان 
بلغت حد العصي�ان املدني، وحذرت من إضعاف 
الجن�وب واس�تغالل موج�ة االحتجاج�ات من 
قب�ل الجماع�ات اإلرهابي�ة مش�ددة ع�ى أنها 
ل�ن تتس�امح م�ع مح�اوالت اس�تهداف الدولة 
واستباحة سيادتها.وقادت موجة االحتجاجات 
الت�ي تطال�ب ب�نصي�ب الجه�ة م�ن الث�روات 
الطبيعية بتحريض من أنصار الرئيس الس�ابق 
منصف املرزوقي إىل مواجهات دامية بني األهايل 
وق�وات األم�ن الت�ي اس�تخدمت الغاز املس�يل 
للدم�وع لتفري�ق املتظاهري�ن بعد ح�رق مركز 
الحرس ودائ�رة األمن.وأس�فرت املواجهات عن 
إصابة 3 م�ن املحتجني و4 من أع�وان األمن تم 
نقلهم إىل املستشفى الجهوي يف مدينة قبيل.ويف 
مسعى لتهدئة األوضاع انسحبت قوات األمن من 
املدين�ة لترتك مكانها لوحدات م�ن الجيش التي 
انترشت يف مداخل دوز ويف داخلها لتأمني حماية 
املق�رات و املنش�آت العمومية بع�د أن تم إعالن 
حظر التجول.وتخىش الس�لطات التونس�ية من 

اس�تفاقة الخاليا النائمة للتنظيم�ات اإلرهابية 
الت�ي تتخ�ذ م�ن الجنوب املح�اذي للح�دود مع 
ليبيا معقال لها وتس�تغل الوضع املتوتر والهش 
للقيام بهجمات وبس�ط هيمنته�ا عى عدد من 
املناطق يف ظل انتش�ار كميات هائلة من السالح 

اس�تقدمته تلك الجماعات م�ن ليبيا.وأقر رفيق 
الش�يل الوزير املكلف ب��أن الوضع يف دوز مقلق 
وح�ذر من مح�اوالت إضعاف الجن�وب ودخول 
اإلهابيني املرتبصني بتونس ويف مقدمتهم مقاتيل 
تنظيم الدولة اإلس�المية الذي يس�عى إىل التمدد 

داخ�ل ال�رتاب التون�ي بع�د أن بس�ط هيمنته 
ع�ى عدة مناط�ق يف ليبي�ا مثل مدين�ة رست«.

ودعا الش�يل إىل »التدخل العاجل للعقالء بالجهة 
واملجتمع املدني واألحزاب ونواب الشعب لتهدئة 
الوض�ع بقبيل تفاديا الس�تعمال القوة والحلول 
األخرى خاصة بعد إصابة 10 أعوان أمن بالرش 
من بن�ادق صيد اس�تخدمها املحتج�ون« األمر 
الذي ب�دا مؤرشا قويا عى أن الس�لطات األمنية 
تق�ر بخطورة الوض�ع وتتوجس من اس�تباحة 
التنظيمات اإلرهابية ملناطق من الجنوب تش�هد 
املتحالف�ة  التهري�ب  نش�اطا مقلقا«لش�بكات 
م�ع خالي�ا اإلرهابي�ني.وزادت مخ�اوف تونس 
م�ن »اس�تباحة« اإلرهابي�ني للجن�وب التوني 
بع�د أن كش�فت تقاري�ر أمنية وإس�تخباراتية 
أن تنظي�م الدولة اإلس�المية يف العراق والش�ام 
يس�عى إىل إط�الق ذراع ل�ه يف املغ�رب العرب�ي 
يحمل اس�م »تنظيم الدولة اإلس�المية يف املغرب 
والش�ام«، »دام�ش« يف إط�ار خط�ة ل�الزحف 
ع�ى كل األرايض الليبية والتمدد إىل داخل تونس 
الجزائ�ر بع�د أن س�يطر ع�ى مناط�ق قريب�ة 
م�ن الح�دود الجنوبية الغربي�ة لليبي�ا .وقادت 
حالة العصي�ان املدني بحكوم�ة الحبيب الصيد 
ب�انتهاج خطاب ش�ديد اللهجة حيث ش�دد عى 
أن األح�داث التي تش�هدها مدين�ة دوز أمر غري 

مقبول مهما كانت الطلبات واإلشكاليات مؤّكدا 
أن »الدولة لن تتسامح مع ذلك وأن لها وسائلها 
للتعامل مع هذه الوضعيات« يف إش�ارة واضحة 
االحتجاج�ات  إلخم�اد  الق�وة«  »اس�تخدام  إىل 
والحيلولة دون تمركز التنظيمات اإلرهابية التي 
تراه�ن عى االنفالت األمن�ي لتنفيذ مخططاتها 
بدعم من الجماعات املس�لحة يف ليبيا.وتحس�با 
للمزيد تعقد األوضاع وضعت الس�لطات األمنية 
مخططا أمنيا وإستعالماتيا بني وحدات الجيش 
واألم�ن« قالت إن�ه »اس�تعدادا ألي مباغتة من 
العن�ارص اإلرهابي�ة« يف ظ�ل محاول�ة بع�ض 
املجموع�ات التكفريي�ة الدخ�ول ب�ني املحتجني 
واس�تغالل الوضع يف الجنوب.وردا عى تحريض 
املرزوقي قال الحبيب الصيد إنه ال يقبل باالبتزاز 
وبسياس�ة يل الذراع وش�دد عى أنه لن يس�مح 
بالف�وىض والتط�اول ع�ى القان�ون، ف�ال أحد 
فوق القانون مهما عال ش�أنه«.وتقر السلطات 
التونسية بأن »تدهور األوضاع يف ليبيا بات يهدد 
أمن تونس واستقرارها«، مؤكدة أن »التهديدات 
الك�رى الت�ي تواجهها البالد متأتي�ة من ليبيا« 
حيث قال وزير الداخلية محمد ناجم الغرسيل يف 
وقت سابق إن »التهديدات الكرى التي تواجهها 
تون�س متأتي�ة من الوض�ع األمن�ي املتدهور يف 
ليبي�ا«، وأك�د أن األجه�زة األمنية كش�فت عن 

»العديد م�ن مخازن األس�لحة يف الفرتة األخرية 
جن�وب الب�الد«.وال تخفي األجه�زة األمنية أنها 
تواج�ه صعوب�ات يف رصد تح�ركات اإلرهابيني 
القادمني من ليبيا مستفيدين من حالة االنفالت 
األمن�ي ع�ى الرشيط الح�دودي، كم�ا لم تخف 
أنه�ا توصل�ت إىل معلوم�ات دقيق�ة تؤك�د أن 
الجماعات اإلرهابية الليبية والتونس�ية تخطط 
للزج بتونس يف حالة من الفوىض األمنية.وفيما 
تقدر الس�لطات األمنية عدد اإلرهابيني العائدين 
ب�500 شخص نظموا صفوفهم وهم ينشطون 
يف ش�كل خاليا نائمة، يقول خراء يف الجماعات 
اإلرهابي�ة أن عددهم أكثر من ذلك بكثري ويفوق 
100 ش�خص تس�للوا خ�الل الس�نوات الث�الث 
املاضي�ة ع�ر الرشي�ط الح�دودي الجنوبي مع 
ليبيا بعد أن تلقوا تدريبات إضافية يف معسكرات 
بصحراء ليبيا يرشف عليها سيف الله بن حسني 
امللقب بأبوعياض أم�ري جماعة أنصار الرشيعة 
املصنف�ة تنظيم�ا إرهابيا.وتمكن�ت تلك الخاليا 
م�ن تجنيد أكثر من 1200 ش�خص خالل العام 
2014 وبداي�ة الع�ام 2015 غ�ري أن الس�لطات 
منعته�م م�ن الس�فر دون أن تق�دم إيضاحات 
ح�ول الطريقة التي تعاطت به�ا معهم، وما إذا 
كان�ت حققت معهم أو وضعته�م تحت املراقبة 

األمنية املشددة.

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة شط العرب
العدد : 142/ب/2015
التاريخ /2015/5/31

املدعني / منري عبد الرزاق عبد الكريم ورشكاءه
املدعى عليه / وزير املالية / اضافة لوظيفته ورشكاءه 

تبي�ع محكمة بداءة ش�ط العرب باملزايدة العلنية العقار تسلس�ل 
19/101 مقاطعة 10 الصالحية وهو بستان تسقى سيحا بمياه 
املد مس�احته 16 دونم و13 اولك ملك رصف يقع بالقرب من نهر 
ش�ط العرب وهو خايل من الغروسات درجة عمران دون املتوسط 
فم�ن لدي�ه الرغب�ة   يف الرشاء  مراجع�ة ديوان املحكم�ة يف اليوم 
الثالثني التايل لنرش االعالن مس�تصحبا مع�ه التامينات القانونية 
بنس�بة 10% من القيمة املقدرة للعقار والبالغة 1,284,416,000 
مليار ومائتني واربعة وثمانون مليون واربعمائة وستة عرش الف 

دينار  واجور املناداة عى املشرتي.  
القايض
واثق عبود عبد الكاظم

محكمة قوى االمن الداخيل  للمنطقة الخامسة
يف البرصة

اىل املتهمني الغائبني املنسوبني اىل مديرية رشطة محافظة 
البرصة واملدرجه اس�مائهم ادناه مل�ا كنتم متهمني وفق 
املواد املبينة ازاء كل اس�م منكم من ق.ع.د رقم 14 لسنة 
2008 ولغيابكم عن مقر عملكم بالتاريخ املؤرش ازاء كل 
اس�م منكم ولحد االن   وبم�ا ان محل اختفائكم مجهول 
اقت�ى تبليغك�م به�ذا االع�الن ع�ى ان تح�روا امام 
محكمة قوى االمن الداخيل للمنطقة الخامس�ة بالبرصة 
خ�الل مدة ثالث�ون يوما من تاريخ تعلي�ق هذا االعالن يف 
محل اقامتكم وتجيبوا ع�ن التهمة املوجهة ضدكم وعند 
عدم حضوركم س�وف تجري محاكمتكم غيابيا وتحجز 
اموالك�م املنقولة والغ�ري املنقولة ويطل�ب من املوظفني 
العموميني القاء القبض عليكم اينما وجدتم وتس�ليمكم 
اىل اقرب س�لطة حكومية وإلزام االهلي�ني الذين يعلمون 
بمح�ل اختفائك�م باخب�ار الجه�ات املختص�ة اس�تنادا 
للمادة )69 /اوال وثاني�ا وثالثا ورابعا( من قانون اصول 
املحاكم�ات الجزائية لقوى االمن الداخيل رقم 17 لس�نة 

.2008
رئيس املحكمة

رقم االخطار
2015/410

اعالن
م�ن / محكمة ق�وى االمن الداخ�يل املنطقة 

الخامسة بالبرصة
اىل / املتهم الهارب  )الرشطي كمال الزم عبيد 
(  املنس�وب اىل    قيادة  حرس حدود املنطقة    
مل�ا كنت متهم�ا وفق امل�ادة  5 / ق.ع.د رقم 
14  لس�نة 2008   لغيابك عن مقر عملك من 

تاريخ  30 /2014/1 ولحد االن   
  وبم�ا ان مح�ل اختفائ�ك مجه�ول اقتى 
تبليغ�ك به�ذا االع�الن ع�ى ان تح�ر امام 
للمنطق�ة  الداخ�يل  االم�ن  ق�وى  محكم�ة 
الخامس�ة بالبرصة خالل م�دة ثالثون يوما 
م�ن تاريخ تعليق هذا االعالن يف محل اقامتك 
وتجي�ب عن التهمة املوجهة ضدك وعند عدم 
حض�ورك س�وف تج�ري محاكمت�ك غيابيا 
وتحج�ز اموال�ك املنقول�ة والغ�ري املنقول�ة 
ويطلب من املوظفني العموميني القاء القبض 
عليك اينما وجدت وتس�ليمك اىل اقرب سلطة 
حكومي�ة وإل�زام االهلي�ني الذي�ن يعلم�ون 
بمح�ل اختفائك باخب�ار الجه�ات املختصة 
اس�تنادا للمادة 69 /اوال وثانيا وثالثا ورابعا 
من قانون اص�ول املحاكمات الجزائية لقوى 

االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

رقم االخطار
2015/458

اعالن
م�ن / محكمة ق�وى االمن الداخ�يل املنطقة 

الخامسة بالبرصة
اىل / املته�م اله�ارب  )الرشطي حس�ني عبد 
السالم مطرش (  املنسوب اىل    مديرية رشطة 
محافظة البرصة     ملا كنت متهما وفق املادة  
5 / ق.ع.د رق�م 14  لس�نة 2008   لغياب�ك 
عن مق�ر عملك من تاري�خ  18 /2013/12 

ولحد االن   
وبما ان محل اختفائك مجهول اقتى تبليغك 
به�ذا االع�الن ع�ى ان تحر ام�ام محكمة 
ق�وى االم�ن الداخ�يل للمنطق�ة الخامس�ة 
بالب�رصة خالل مدة ثالث�ون يوما من تاريخ 
تعليق هذا االعالن يف محل اقامتك وتجيب عن 
التهم�ة املوجه�ة ضدك وعند ع�دم حضورك 
س�وف تج�ري محاكمت�ك غيابي�ا وتحج�ز 
اموال�ك املنقولة والغري املنقول�ة ويطلب من 
املوظفني العموميني القاء القبض عليك اينما 
وجدت وتس�ليمك اىل اقرب س�لطة حكومية 
وإلزام االهليني الذين يعلمون بمحل اختفائك 
باخبار الجهات املختصة اس�تنادا للمادة 69 
/اوال وثاني�ا وثالثا ورابع�ا من قانون اصول 
املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخيل رقم 

17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

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

االتحادية
محكمة بداءة البرصة

العدد: 403 / ب / 2015 
التاريخ: 1 / 6 / 2015 

  اىل/املدعى عليه   / نصري صالح مهدي 
اص�درت هذه املحكم�ة  قراره�ا    املرقم 
403/ب/2015 وامل�ؤرخ   2015/5/26   
حكما غيابيا يقيض الحك�م بالزام املدعى 
عليه نصري صال�ح مهدي بتاديته للمدعي 
ماج�د قاس�م عودة مبل�غ مق�داره مائة 
وثالث�ون ال�ف دوالر امريك�ي ع�ن قيم�ة 
املرق�م 36617 يف 2011/11/10  الص�ك 
واملس�حوب عى مرصف ايالف االس�المي      

ولتعذر تبليغك وملجهولية 
  مح�ل اقامتك حس�ب رشح مبلغ رشطة 
الخل�ود مديرية رشطة  محافظة واس�ط 
ومخت�ار منطق�ة الزه�راء الثانية عالوي 
جر جاس�م عليه قررت املحكمة تببليغك 
اعالنا   بصحيفتني    محليتني يوميتني ولك 
حق االعرتاض  واالستئناف والتمييز  خالل 
املدة القانونية   وبعكس�ه  سوف يكتسب 

القرار الدرجة القطعية وفق القانون.
القايض جعفر كاظم املالكي

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

االتحادية
محكم�ة اس�تئناف الب�رصة / بصفتها 

االصلية
العدد : 254/س/2015

التاريخ / 2015/6/4
اعالن

تبليغ املس�تأنف عليه / حس�ون محمد 
جاسم

اس�تأنف املدع�ي )عبد املهدي س�عودي 
مجيد( قرار الحكم الصادر من محكمة 
بداءة البرصة بالع�دد 1450/ب/2014 
بالدع�وى االس�تئنافية املرقم�ة 254/

س/2015 ض�دك وتبليغ�ك بالحض�ور 
تبلغ�ك  املحكم�ة ولتع�ذر  ام�ام ه�ذه 
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك تق�رر تبلبغك 
اعالن�ا بصحيفت�ني محليت�ني يوميتني 
بالحضور امام هذه املحكمة صباح يوم 
2015/6/23 او من ينوب عنك ويف حالة 
ع�دم حض�ورك س�وف تج�ري املرافعة 

بحقكم حضورا وعلنا وفق القانون
القايض عبد الخالق املزعل
رئيس الهيئة االستئنافية يف البرصة

 اعالن
بن�اء عى الطلب املقدم من الس�يد  )عبود 
فليح عبد الحس�ني( املس�تدعي ع�ن ابنه 
الق�ارص  ال�ذي يطلب في�ه تبديل اس�مه  
من )محمد ص�در( اىل )محمد( فمن لديه 
اع�رتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة 
اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه سوف تنظر 
هذه املديرية يف الطل�ب وفق احكام املادة 
21 م�ن القان�ون االحوال املدني�ة رقم 65 

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

فقدان
فق�دت  من�ي هوي�ة املوظ�ف الوزارية 
الصادرة م�ن وزارة النفط رشكة توزيع 
املنتجات النفطية باسم )اسحاق طعمه 
فيصل (عى من يعثر عليها تسليمها اىل 

جهة االصدار

فقدان
فق�دت  من�ي هوية غرف�ة تجارة 
البرصة باس�م) ميثم قاسم الزم( 
عى م�ن يعثر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار

فقدان
فق�دت  من�ي هوي�ة غرف�ة تج�ارة 
الب�رصة باس�م )رضغ�ام فت�ح الله 
حسن (عى من يعثر عليها تسليمها 

اىل جهة االصدار

فقدان
فقدت  مني هوية نقابة املهندسني 
باسم )حيدر فرحان سوادي (عى 
من يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار

اعالن
بن�اء عى الطل�ب املقدم من الس�يد  )عبد 
الرض�ا علي�وي حس�ني(   ال�ذي يطل�ب 
في�ه تبدي�ل اللقب    م�ن  )الدخان�ه (  اىل 
)الدريساوي( فمن لديه اعرتاض مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خالل م�دة اقصاها عرشة 
ايام وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف 
الطلب وفق احكام امل�ادة 21 من القانون 
 1972 لس�نة   65 رق�م  املدني�ة  االح�وال 

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

اعالن
بناء عى الطلب املقدم من الس�يد  )حسن 
داود حات�م( الذي يطلب في�ه تبديل اللقب    
م�ن  )النص�ريي (  اىل )الزركوي�ش( فمن 
لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل 
مدة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه س�وف 
تنظر هذه املديري�ة يف الطلب وفق احكام 
املادة 21 من القان�ون االحوال املدنية رقم 

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

اعالن
بناء عى الطلب املقدم من الس�يد  )صدام 
حس�ني مظل�وم(   الذي يطل�ب فيه تبديل 
اس�مه املج�رد  من  )ص�دام (  اىل )همام( 
فمن لديه اع�رتاض مراجعة هذه املديرية 
خالل م�دة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه 
س�وف تنظر هذه املديري�ة يف الطلب وفق 
اح�كام امل�ادة 21 م�ن القان�ون االح�وال 

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

اعالن
تسجيل لقب

بن�اء عى الدع�وة املقامة م�ن قبل املدعي 
)عام�ر موىس ع�يل( الذي يطلب تس�جيل 
لقبه   وجعله )الكناني( فمن لديه اعرتاض 
مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة اقصاها 
س�بعة ايام وبعكس�ه س�وف تنظر هذه 
املديري�ة يف الدعوى وفق اح�كام املادة 14 
من قان�ون االحوال املدنية رقم 65 لس�نة 

1972 املعدل.
املقدم عامر هادي االمري

محكمة االحوال الشخصية يف البرصة
العدد / 1821/ش/2015

التاريخ /2015/6/4
اعالن

من املدعي عليها /ماجدة فالح نارص
بتاري�خ  املحكم�ة  ه�ذه  اص�درت 
غيابي�ا  بحق�ك  2015/5/28 حكم�ا 
يتضم�ن الحكم بتصديق الطالق الواقع 
بين�ك وب�ني املدع�ي ناظ�م الزم نارص 
بتاري�خ 2015/2/11 وملجهولية محل 
اقامت�ك حس�ب م�ا ورد ب�رشح القائم 
بالتبليغ وتاييد املجل�س البلدي ملنطقة 
الجمهوري�ة ل�ذا ق�رر تبليغ�ك اعالن�ا 
بصحيفت�ني محليتني يوميتني ولك حق 
االع�رتاض خالل امل�دة القانونية عرشة 
ايام من تاريخ النرش وبعكس�ه س�وف 
يكتس�ب القرار الدرج�ة القطعية وفق 

القانون.
القايض شاكر محمود حمود

رقم االخطار
2015/313

اعالن
م�ن / محكم�ة ق�وى االم�ن الداخ�يل املنطق�ة 

الخامسة بالبرصة
اىل / املتهم اله�ارب  )الرشطي فاضل جميل نعيم 
(  املنس�وب اىل    مديرية رشطة محافظة البرصة     
مل�ا كنت متهما وف�ق امل�ادة  37 / ق.ع.د رقم 14  
لسنة 2008   لتسببك يف حصول االرضار يف العجلة 

الحكومية املرقمة )1024( نوع كيا بوكس.
  وبم�ا ان محل اختفائك مجه�ول اقتى تبليغك 
به�ذا االع�الن ع�ى ان تحر ام�ام محكمة قوى 
االمن الداخيل للمنطقة الخامس�ة بالبرصة خالل 
م�دة ثالثون يوما من تاري�خ تعليق هذا االعالن يف 
مح�ل اقامت�ك وتجيب عن التهم�ة املوجهة ضدك 
وعند عدم حضورك سوف تجري محاكمتك غيابيا 
وتحج�ز اموالك املنقول�ة والغ�ري املنقولة ويطلب 
من املوظف�ني العموميني القاء القبض عليك اينما 
وجدت وتس�ليمك اىل اقرب سلطة حكومية وإلزام 
االهلي�ني الذين يعلم�ون بمحل اختفائ�ك باخبار 
الجهات املختصة اس�تنادا للمادة 69 /اوال وثانيا 
وثالثا ورابعا من قانون اصول املحاكمات الجزائية 

لقوى االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

مجلسالقضاءاالعى
الب�رصة  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف املدينة

العدد/246/ش/2015
التاريخ/2015/6/3   

اعالن
اىل /املدعى عليه/ حيدر عيل حسني

املحكم�ة  ه�ذه  اص�درت 
غيابي�ا  حكم�ا  بتاري�خ2015/5/19 
بالدعوى الرشعية اعاله يقيض بالتفريق 
للهج�ر بين�ك وب�ني املدعية بت�ول حميد 
عويد واعتباره طالقا بائنا بينونة صغرى 
للم�رة الثاني�ة والتح�ل املدعي�ة للمدعى 
علي�ه اال بعق�د ومه�ر جديدي�ن وتحميل 
املدعى عليه الرس�وم واملصاريف واتعاب 
املحام�اة ول�ك ح�ق االع�رتاض والتمييز 
وملجهوليةمحالقامتكحس�برشحالقائم 

بالتبليغ
لذا تقررتبليغك بصحيفتني محليتني وعند 
ع�دم الطع�ن من قبل�ك بالحك�م الصادر 
ضم�ن امل�دة القانونية فس�وف يكتس�ب 
الحكم الدرجة القطعية وفقا للقانون 
القايض

اعالن
بن�اء عى الطلب املقدم من الس�يد  )وطبان لطيف ش�ياع( 
الذي يطلب فيه تبديل االس�م من )وطبان( اىل )حيدر( فمن 
لدي�ه اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل م�دة اقصاها 
عرشة ايام وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديري�ة يف الطلب 
وف�ق احكام امل�ادة 21 من القانون االح�وال املدنية رقم 65 

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

اعالن
قدم املدعي عالء ابراهيم محمد  طلبا يروم فيه تبديل اسم ابنه من حذيفه 
اىل ع�يل فمن لديه اعرتاض عى الدعوى مراجع�ة هذه املديرية خالل مدة 
اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه سوف ينظر بالدعوى وفق احكام املادة 21 

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

فقدان
فقدت مني  ش�هادة كيل صادرة من 
رشك�ة املنتوجات النفطي�ة والعائدة 
للسيارة نوع سكانيا 2007 واملرقمة 
عب�د  )عب�اس  بأس�م   )777651(
الرحمن حمادي( عى من يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار.

اعالن
ق�دم املدعي ع�الء ابراهي�م محمد  طلب�ا يروم في�ه تبديل 
اس�م ابنه من بكر اىل حيدر فمن لديه اعرتاض عى الدعوى 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دة اقصاها ع�رشة ايام 
وبعكس�ه س�وف ينظر بالدعوى وفق اح�كام املادة 21 من 

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

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الصويرة
العدد: 415 / ش/ 2015 

التاريخ: 18/ 5/ 2015 
اىل/ محكمة تحقيق الصويرة

يرج�ى تزويدن�ا بنس�خ مص�ورة ومصدق�ة م�ن االوراق 
التحقيقية الخاصة باملفقود )احمد عاش�ور حسني( وذلك 

لحاجتنا اليها لغرض الدعوى الرشعية املرقمة اعاله.
القايض

���������������������������������������������
اعالن

قدم املدعي عيل حس�ني كاظم  طلبا يروم فيه تبديل اس�م 
ابن�ه من عم�ر اىل عامر  فم�ن لديه اعرتاض ع�ى الدعوى 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خ�الل م�دة اقصاها ع�رشة ايام 
وبعكس�ه س�وف ينظر بالدعوى وفق احكام املادة 21 من 

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

محكمة بداءة الكاظمية
العدد 808 / ب / 2015 
اعالن

إىل املدعى عليه / ابراهيم حسني الخرساني 
اق�ام املدع�ي حس�ني داود صال�ح وجماعته 
الدع�وى البدائية املرقمة  اع�اله يطلب فيها 
اس�تمالك العقار املرقم 331 / التل بالدعوى 
املرقمة 780 / اس�تمالك / 2012 وملجهولية 
مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح املبل�غ القائ�م 
بالتبلي�غ وتاييد املجل�س البل�دي عليه تقرر 
تبليغك اعالنا بصحيفت�ني محليتني للحضور 
امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة املصادف 
10 / 6 / 2015 الس�اعة التاس�عة صباح�ا 
وعند عدم حض�ورك او من ينوب عنك قانونا 
س�تجري املرافعة بحق�ك غيابي�ا وعلنا وفق 

القانون .
القايض
سعد عيدان حسني

يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 
العزيزية

العدد / 344 / ش / 2015
اعالن

ملقتضيات الدعوى الرشعية املرقمة 
اع�اله واملدعية فيه�ا ) هدية جر 
حس�ني ( واملدعى عليه السيد مدير 
رعاية القارصين / اضافة لوظيفته 
التي تطلب فيها اثبات وفاةاملفقود 
) احم�د باق�ر عل�وان ( والذي هو 
زوج املدعي�ة ل�ذا ق�ررت املحكمة 
الن�رشيف صحيفت�ني محليتني فمن 
توفرت لدي�ه معلومات عن املفقود 
اب�الغ املحكمة وخالل م�دة عرشة 

ايام من تاريخ النرش ..
القايض
غسان غني هويدي

محكمة االحوال الشخصية
يف العزيزية

العدد / 343 / ش / 2015
اعالن

الرشعي�ة  الدع�وى  ملقتضي�ات 
 ( فيه�ا  املدع�ي  اع�اله  املرقم�ة 
املدع�ى عليه  باقرعل�وان مط�ر( 
الس�يد مدي�ر رعاي�ة القارصي�ن 
/ اضاف�ة لوظيفت�ه الت�ي يطلب 
فيها اثبات وف�اة املفقود ) موفق 
باقرعلوان ( والذي هو ولد املدعي 
يف  الن�رش  املحكم�ة  ق�ررت  ل�ذا 
صحيفتني محليت�ني فمن توفرت 
لدي�ه معلومات ع�ن املفقود ابالغ 
املحكم�ة وخالل مدة ع�رشة ايام 

من تاريخ النرش ..
القايض
غسان غني هويدي

رقم االخطار
2015/235

اعالن
م�ن / محكم�ة ق�وى االم�ن الداخ�يل املنطقة 

الخامسة بالبرصة
اىل / املتهم الهارب  )الرشطي اكرم داخل كريم(  
املنس�وب اىل    مديري�ة رشطة محافظة البرصة 
مل�ا كنت متهما وف�ق امل�ادة 5 / ق.ع.د رقم 14  
لسنة 2008 لغيابك عن مقر عملك من تاريخ  8 

/2013/11 ولحد االن   
وبم�ا ان محل اختفائك مجه�ول اقتى تبليغك 
به�ذا االعالن عى ان تحر ام�ام محكمة قوى 
االمن الداخيل للمنطقة الخامسة بالبرصة خالل 
مدة ثالثون يوما من تاريخ تعليق هذا االعالن يف 
محل اقامتك وتجي�ب عن التهمة املوجهة ضدك 
وعن�د ع�دم حضورك س�وف تج�ري محاكمتك 
غيابيا وتحج�ز اموالك املنقول�ة والغري املنقولة 
ويطل�ب من املوظفني العمومي�ني القاء القبض 
علي�ك اينما وجدت وتس�ليمك اىل اقرب س�لطة 
حكومي�ة وإلزام االهليني الذي�ن يعلمون بمحل 
اختفائ�ك باخب�ار الجه�ات املختص�ة اس�تنادا 
للمادة 69 /اوال وثاني�ا وثالثا ورابعا من قانون 
اصول املحاكم�ات الجزائية لقوى االمن الداخيل 

رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

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

البرصة االتحادية
محكمة االحوال الشخصية

يف القرنة
العدد: 407/ش/2015

التاريخ: 2015/6/4
اعالن

م�ايض  س�هيلة  الس�يدة  اىل 
خضور

بالنظ�ر لعدم معرفة مصريك 
ومح�ل تواج�دك من�ذ تاريخ 
تق�رر  علي�ه   2014/6/5
تبليغ�ك بصحيفتني محليتني 
لغ�رض الحضور ام�ام هذه 
املحكمة وبعكس ذلك س�وف 
يت�م تنصيب والد زوجك االول 
) س�اري نعيم لج�الج ( قيما 
عى ابنت�ك املدعوة ) نور زياد 

سامي (
القايض

محكمة بداءة املدينة
العدد/138/ب/2015

التاريخ/2015/6/4
اعالن

اىل املدع�ى عليه�ا /حمدية نعمة 
عيل

اص�درت ه�ذه املحكم�ة قرارها 
يف  138/ب/2015  املرق�م 
2015/6/4 والذي يقيض بالزامك 
بتاديتك مبلغا قدره ثالثون مليون 
مي�الد  املدعي�ة  اىل  دينارعراق�ي 
عب�د الله ع�ودة عن قيم�ة ديون 
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك علي�ه 
قررت املحكمة تبليغك بصحيفتني 
محليت�ني يوميتني بالق�رار اعاله 
ول�ك ح�ق االع�رتاض خ�الل املدة 
القانونية وبعكسه سوف يكتسب 

القرار الدرجة القطعية 
القايض
عباس خوام عربي

  وزارة العدل
دائرة التنفيذ / البرصة

التاريخ / 31 /5 / 2015
العدد / 271 /2015 

اىل / املدين  محسن هادي باجي
لق�د ثب�ت اىل املديري�ة م�ن خالل 
رشح مركز رشط�ة الجهاد املرقم  
5302 يف 25 / 5 / 2015 وتايي�د 
املجلس البلدي ملنطقة حي الجهاد 
بالع�دد 1359 يف 25 /5 / 2015 
بان�ك مجهول محل االقامة وليس 
لدي�ك موطن دائ�م للتبلي�غ عليه 
تقرر تبليغك بصحيفتني محليتني 
لغرض تس�ديد الدائن  )عيل ناجي 
نارص ( والبالغ فقط 17.147.955 
دين�ار خ�الل خمس�ة ع�رش يوم 
وبعكسه س�يتم اس�تحصال الني 

جرا وفق القانون 
منفذ العدل االقدم
عبد الكريم مجيد الشاوي

محكمة بداءة ابي الخصيب
العدد: 2/ ب/ 2015 

التاريخ: 31/ 5/ 2015 
اعالن

تبي�ع محكمة بداءة ابي الخصيب العق�ار املرقم 1/ 5 مقاطعة 14 الرساجي 
وميتان، وذلك يف تمام الس�اعة الثانية عرش ظهرا من اليوم الثالثني من اليوم 
التايل لنرش هذا االعالن فمن له رغبة بالرشاء الحضور يف ديوان هذه املحكمة 
مس�تصحبا معه التأمينات القانونية البالغة 10 % من القيمة املقدرة وبصك 
مصدق ان لم يكن رشيكا وان اجور املنادي عى املشرتي وكما مبينة اوصافه 

ادناه.
القايض

االوصاف:
العقار املرقم اعاله عبارة عن بستان تسقى سيحا بمياه ملك رصف مساحته 
2 دونم و 18 اولك وان العقار يقع عى شارع فرعي ترابي، وان العقار مشيد 
عليه ثالث دور سكنية مختلفة البناء وان الدور مشغولة من قبل رشكة االثري 
لالتصاالت قدرت قيمة الدونم الواحد من االرض مبلغ مقداره اربعمائة مليون 
دينار، فتكون قيمة االرض مبلغ مقداره مليار وثمانية وثمانون مليون دينار 
وقيمة املش�يدات مبلغ مقداره 785,000,000 ملي�ون دينار، فتكون القيمة 
العمومية للعقار ارضا ومشيدات مبلغ مقداره 1,873,000 مليار وثمانمائة 

وثالثة وسبعون مليون دينار ال غريها.
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الكهرباء تعد بتجهيز  12 ساعة يف شهر رمضان

   بغداد/المستقبل العراقي

نجح فريق طبي فريق طبي في مستش�فى الواس�طي وس�ط 
العاصم�ة بغ�داد, بإجراء  عملية ناظور مفص�ل الكتف تعد األولى 
من نوعها  في المستش�فى لمريض�ه تبلغ من العمر 60 عام كانت 
تعان�ي م�ن التهاب في مفص�ل الكتف األيس�ر.ونقل بي�ان لدائرة 
صح�ة بغداد الرصافة, عن رئيس الفري�ق الطبي الدكتور زيد علي 
ش�عبان, أن” المريض�ة  كان�ت تعاني م�ن تمزق العضل�ة الرافعة 
للكتف مع التهاب الغشاء الداخلي للمفصل وتهرأ األنسجة الرخوة 
في المفصل”.وبحسب شعبان,وهو أخصائي في جراحة الكسور, 
ف�ان” العلمية تضمنت  تهذيب اإلطراف المتهرئة بجهاز )الش�يفر 
والكت�ر( وتنظيف المفصل وتحريكه في كل االتجاهات في عملية 
اس�تغرق أجراءها س�اعة ونصف “.وأردف رئي�س الفريق الطبي 
قائ�ال,  إن “مرحلة الش�فاء تت�م بعد ثالثة أس�ابيع ويربط مفصل 
الكت�ف بحمالة ال�ذراع ومن ثم فترة العالج الطبيعي التي تس�تمر 
ش�هرين متتالين لتت�م مرحلة الش�فاء التام وع�ودة المفصل إلى 
وضع�ه الطبيعي”.ف�ي الغض�ون, اس�تقبل مركز الس�الم لتأهيل 
المعاقين التابع إلى لدائرة صحة بغداد الرصافة, أكثر من )3800( 
مراجعا  خالل ش�هر أيار الماضي. وقال مدير المركز صالح حميد 
صالح, أن  “المركز فحص )3895( مريضا فيما تم  أجراء )3241( 
جلس�ة ع�الج طبيع�ي تقس�مت مابي�ن )1601( جلس�ة للرجال 
و)1190( جلسة للنس�اء و)350(  لألطفال”. وأضاف أن “المركز 
ق�ام بتوزي�ع )132(معين�ه  طبية مختلف�ة وإنت�اج )70( عكازه 
مرفقيه  في ورش�ة أنتاج العكازات  وت�م معالجة )342( معاقا”, 
مبين�ا في الوقت ذاته,  بان وحدة األس�نان في المركز قامت أيضا 
بفحص ومعالجة )325( مريضا  وفحص )381( معاقا مس�جلين 

في شعبة البحث المجتمعي”.

مستشفى الواسطي  جيري عملية 
»ناظور الكتف« األول من نوعها

    بغداد/المستقبل العراقي

أعلنت وزارة النقل,أمس السبت,عن 
الداخلي�ة للخطوط  تحقي�ق المكاتب 
الجوية العراقية إيرادات مالية بلغت 5 

ماليين دوالر خالل الشهر الماضي .
بي�ان  ف�ي  ال�وزارة  وقات�ل 
انه”  العراقي”,  لها,تلقته”المس�تقبل 
وبع�د توجيه وزي�ر النق�ل المهندس 
باق�ر الزبي�دي بتفعي�ل نظ�ام قط�ع 
الداخلي�ة للخطوط  التذاك�ر للمكاتب 
الجوية العراقية الستة في بغداد , فقد 
حققت ه�ذه المكاتب مبيعات بلغت ) 
5 ( خمس�ة ماليي�ن دوالر للفترة من 

-24 31 من الشهر الماضي”.
ولفت�ت ال�وزارة إل�ى أن” أع�ادة 
للرح�الت  الحص�ص  بنظ�ام  العم�ل 
عل�ى  حص�را  وتوزيعه�ا  الداخلي�ة 
المكاتب الداخلية الرسمية, ساهم في 
ارتفاع مبيعات ه�ذه المكاتب بفارق  
ملي�ون ومئت�ان وثالثون أل�ف دوالر 
عما حققته هذه المكاتب خالل الفترة 

السابقة” .
من جانب أخر, ش�دد وزي�ر النقل 
المهندس باقر الزبي�دي على ضرورة 
اإلس�راع بعرض مناقصة أنشاء خط 
س�كك كرب�الء - النج�ف باعتباره�ا 
المرحل�ة األول�ى لخط س�كك بغداد - 
البص�رة وبس�رعة 250 كيلو متر في 
الس�اعة.ودعا الزبيدي خ�الل زيارته 
مقر شركة السكك الحديدية في بغداد, 
الى تغيير سياسة الشركة من التمويل 
المش�ترك  التش�غيل  إل�ى  المرك�زي 
واالس�تثمار في بناء محطات السكك 

وبن�اء الفنادق والم�والت, كي تكون 
المحط�ات جاذب�ة لالس�تثمار وذات 

جدوى اقتصادية وخدمية وتنموية”.
وطالب وزير النق�ل بالتركيز على 

مشاريع الس�كك الحديدية, واإلسراع 
بانجازه�ا عن طري�ق الدف�ع باألجل 

, موجه�ا باإلس�راع بتفعي�ل القن�اة 
الجافة في الشالجية “.

   بغداد/المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الكهرب�اء، انه�ا س�تجهز لنحو 12 
س�اعة من الطاقة ال�ى المواطنين في ش�هر رمضان 
المقبل.وق�ال المتحدث باس�م وزي�ر الكهرباء محمد 
فتح�ي, أن “خط�ة ال�وزارة لش�هر رمض�ان المبارك 
هو العمل لتحس�ن الطاق�ة الكهربائي�ة وربما تكون 

س�اعات التجهيز للمواطنين فيه من 12 الى 14 ساعة 
ونطمح للتجهيز ب� 18 س�اعة”.وأضاف ان “معوقات 
كبيرة تواجهها ش�بكة توزيع بغداد وكذلك االنتاج في 
المحط�ات التي تغذي العاصم�ة فهناك ثالث محطات 
متوقفة وهي محطة الصدر والقدس والتاجي بسبب 
ش�حة الوقود الذي من المرجح ان يصل لها قبل شهر 
رمضان المبارك” مبينا ان “هذا المحطات تزود بغداد 

من انتاجها بنحو 500 الى 600 ميكاواط”.ولفت فتحي 
الى “وج�ود محافظات متعدية عل�ى حصة محافظة 
بغ�داد من الكهرب�اء وهناك لجنة ش�كلت في الوزارة 
للوق�وف على أس�باب هذا التج�اوز ومعرف�ة كيفية 
حصوله الذي يصل احيانا الى 100 ميكاواط”.وأش�ار 
المتحدث باسم وزير الكهرباء الى “قرب دخول وحدة 
توليدي�ة من أصل اربع في محطة الحيدرية بمحافظة 

النجف ال�ى الخدمة وتبلغ انتاجه�ا 250 ميكاواط”..
وأكد “عدم وجود مشكلة مع وزارة النفط في تجهيز 
الوقود ولك�ن نعاني من قلة التخصيص�ات المالية”.

يش�ار الى ان، العاصمة بغداد وع�ددا من المحافظات 
تش�هد زيادة ملحوظة في س�اعات القط�ع المبرمج، 
تزامنا م�ع فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة مع 

اقتراب حلول شهر رمضان.

   بابل/المستقبل العراقي

أعلنت مديري�ة زراعة محافظة بابل، امس الس�بت، 
تس�ويق اكث�ر 225 الف طن من محصول�ي الحنطة إلى 
مخازن وزارة التجارة ف�ي المحافظة، )100 كم جنوب 
بغ�داد(، وتوقعت وصول إنتاج الع�ام 2015 الحالي من 
المحص�ول لنحو 300 ألف طن، وفيم�ا أكدت أن كميات 
الحنط�ة س�توفر االكتف�اء الذات�ي للمحافظ�ة، طالب 
مزارعو الحنطة بعدم تأخير مس�تحقاتهم المالية.وقال 
مدي�ر زراع�ة بابل حس�ين حس�وني احم�د، إن “حملة 
الحصاد محصول الحنطة أسفرت عن تسويق أكثر 225 
طن م�ن محصول الحنطة إل�ى مخ�ازن وزارة التجارة 
بالمحافظ�ة، لغاية اليوم”، مؤك�دا أن “كميات الحنطة 
س�تلبي حاج�ة المحافظ�ة وتصل إل�ى عتب�ة االكتفاء 
الذاتي”.وأض�اف احم�د، أن “الكميات المس�وقة جاءت 
بعد حص�اد نحو 200 ألف دونم ضمن البرنامج الوطني 
لزراع�ة الحنطة الذي تبنت�ه وزارة الزراعة”، متوقعا أن 
“يصل إنت�اج الموس�م الحالي إلى قراب�ة 300 ألف طن 
من محصول الحنطة”.من جانبه, قال مس�ؤول مختبر 
سايلو الحلة، قاسم صاحب جواد، إن “محصول الحنطة 
يخض�ع لعدة فحوص�ات مختبرية للتأك�د من مطابقته 
للتعليم�ات الوزارية قبل اس�تالمه برغم الزخم الحاصل 
على المنافذ التس�ويقية”، مؤك�دا أن “اغلب ما موجود 
في س�ايلو الحلة من الحنطة هو محص�ول من الدرجة 
األولى”.م�ن جانب�ه طال�ب الم�زارع، عل�ي كاظم، في 
حدي�ث إلى )المدى ب�رس(، الحكوم�ة المركزية “بعدم 
تأخير مس�تحقات المزارعين المالية بعد إتمام عمليات 
تس�ويق محص�ول الحنطة”، داعي�ا إلى “إيج�اد منافذ 
تس�ويقية ف�ي كل قض�اء وناحي�ة ف�ي المحافظة من 
اجل تخفي�ف الزخم الحاص�ل على المنافذ التس�ويقية 
الموجودة”.وكان�ت وزارة التج�ارة أعلن�ت، ف�ي )18 
اي�ار 2015(، تس�لم أكثر من 800 الف ط�ن من الحنطة 
المحلي�ة بأنواعها، فيم�ا طالبت مجال�س المحافظات 
بتأمين طاقات خزنية الس�تيعاب الكميات المسوقة من 
الحنطة.وكان وزي�ر التجارة مالس محم�د عبد الكريم 
أك�د، في )29 نيس�ان 2015(، عزم الوزارة على إنش�اء 
س�ايلوات جديدة عن طريق االستثمار، مؤكداً انه سيتم 
تسلم محصول الحنطة من الفالحين على مدار الساعة، 

وبنفس تسعيرة العام الماضي.

بابل تسوق أكثر من 225 ألف طن
حنطة وتؤكد اكتفاءها الذايت

    المستقبل العراقي/ منى خضير عباس

قامت فرق تفتيش�ية  تابعة لمكتب المفتش العام في ديوان 
الوقف الش�يعي, بزيارة تفقدية لمبنى كلية األمام الكاظم )ع( 

لإلطالع على سير االمتحانات النهائية .
وق�ال الوقف في بيان صحفي, أن “هذه الجوالت والزيارات 
ج�اءت بتوجية من عبد المفتش العام في الوقف الش�يعي عبد 
الحس�ن جم�ال عبد الل�ه لتفقد القاع�ات االمتحاني�ة للوقوف 
على س�ير العملية االمتحاني�ة ومعالجة المش�اكل الفنية التي 

تعترضها من اجل توفير مستلزمات نجاحها”.
 وبحس�ب البيان, فان” الفريق اطلع على نظام عمل اللجان 
االمتحاني�ة ولمعرف�ة مدى توف�ر االج�واء المناس�بة للطلبة 

وتهيئة القاعات ومستلزماتها الضرورية.
وأض�اف, ان “العملي�ة االمتحاني�ة تج�ري وف�ق الضوابط 

والتعليمات المعتمدة من قبل الكلية لغرض أنجاحها”.

الوقف الشيعي: فرق تفتيشية تتفقد االمتحانات 
النهائية يف كلية األمام الكاظم »ع«

حمافظ بغداد يفتتح مرشوع جماري املحمودية اإلسرتاتيجي 
يخدم 250 ألف نسمة

    بغداد/المستقبل العراقي

العم�ل  وزارة  أعلن�ت 
االجتماعي�ة,  والش�ؤون 
ش�مول فئ�ات جديدة ضمن 
قان�ون الحماية االجتماعية 
غي�ر  واس�تبعاد  الجدي�د، 
المس�تحقين لتل�ك اإلعان�ة 
وف�ق س�ياقات مهني�ة ت�م 

اعتمادها لهذا الغرض.
ان  لل�وزارة  بي�ان  وذكر 
“آلية الشمول باعانة الحماية 
االجتماعي�ة كانت تتم وفق 
س�ياق فئوي باالعتماد على 
الوضع الصحي واالجتماعي 
قان�ون  ام�ا  للمس�تفيدين، 
الجديد  االجتماعية  الحماية 
رق�م 11 لس�نة 2014 فانه 
يعتم�د معي�ار خ�ط الفق�ر 
الحماي�ة  باعان�ة  للش�مول 
االجتماعي�ة من عدمه ويتم 
تشخيص المستفيدين ممن 
ه�م دون خ�ط الفق�ر ع�ن 
طريق فرق المسح الميداني 
البح�ث  اس�تمارة  لم�لء 
االجتماعي المع�دة من قبل 

وزارة التخطيط”.
“هيئ�ة  إن  وأض�اف 
االجتماعي�ة  الحماي�ة 
اتخ�ذت اولى خطوات تنفيذ 
قان�ون الحماية االجتماعية 
تقاط�ع  باج�راء  الجدي�د، 
م�ع  المس�تفيدين  بيان�ات 
الدول�ة  موظف�ي  بيان�ات 

والمؤسسات الحكومية”.
“تقاط�ع  ان  واوض�ح 
كش�ف  االول�ي  البيان�ات 
االف  تس�عة  نح�و  وج�ود 
حكومي  ومتقاع�د  موظف 
متجاوز على اعانة الحماية 
االجتماعي�ة”، مش�يرا ال�ى 
ان�ه “تم اتخ�اذ االج�راءات 
القانونية بحقهم الس�ترداد 

المبالغ التي بذمتهم”.
واكد ان “الوزارة ماضية 
ف�ي تقاط�ع البيان�ات بع�د 
حصولها على قاعدة بيانات 
وهيئ�ة  الضرائ�ب  هيئ�ة 
العقاري  والتسجيل  التقاعد 
ومنح  المتجاوزين  لكش�ف 
لتلك  الفعليين  المس�تحقين 

االعانة”.
من جانب�ه, أوضح مدير 
دائرة األحوال المعيشية في 
وزارة التخطي�ط قصي عبد 
الفتاح، بحس�ب البي�ان، ان 
المركزي  الجه�از  “مالكات 
م�ع  بالتع�اون  لإلحص�اء 
والش�ؤون  العم�ل  وزارة 
ف�ي  تج�ري  االجتماعي�ة 
مس�حا  الحاض�ر  الوق�ت 
ش�امال لألس�ر المس�تفيدة 
الحماي�ة  اعان�ات  م�ن 
االجتماعي�ة”، موضح�ا ان 
المش�مولة حالي�ا  “االس�ر 
اس�رة  الملي�ون  تج�اوزت 
المحافظ�ات  مختل�ف  م�ن 

العراقية”.

وبين ان “المسح يتضمن 
تق�دم  خاص�ة  اس�تمارات 
م�ن  المس�تفيدين  لجمي�ع 
ش�بكة الحماية االجتماعية 
بص�ورة  ملئه�ا  اج�ل  م�ن 
دقيقة ويتحمل المس�ؤولية 
اضاف�ة  ف�ي  القانوني�ة 
معلومات غير دقيقة، وبعد 
ذل�ك يت�م ف�رز االس�تمارة 
وإدخاله�ا الكتروني�ا وف�ق 
الضوئ�ي،  الماس�ح  تقني�ة 
لتدقيقها مع قاعدة البيانات 

الموجودة”.
ولف�ت ال�ى ان “قان�ون 
الجديد  االجتماعية  الحماية 
 2014 لس�نة   11 المرق�م 
يتضم�ن زي�ادة كبي�رة في 
مبال�غ االعانات، ليبدأ س�لم 
الرواتب من 105 آالف دينار 
إلى  الواح�د ويص�ل  للف�رد 
420 ال�ف دينار للمس�تفيد 
مم�ن لدي�ه عائلة ب�دال من 
المبالغ القديمة التي تتراوح 
بين 50 الف دين�ار الى 150 

الف دينار”.
العم�ل  وزارة  ان  يذك�ر 
االجتماعي�ة  والش�ؤون 
أطلقت عام 2007 مش�روع 
ش�بكة الحماية االجتماعية 
من اجل شمول اكثر الفئات 
الش�هرية،  فق�را باالعانات 
ف�ي حي�ن تم كش�ف اآلالف 
ممن يتقاضون اعانات وهم 

ال يستحقونها.

العمل تشمل فئات جديدة باحلامية االجتامعية
    البصرة/المستقبل العراقي

أعلن أعضاء في مجلس محافظة 
البص�رة، ام�س الس�بت، ع�ن عدم 
التعرف�ة  قان�ون  تطبي�ق  إمكاني�ة 
الجمركي�ة في مناف�ذ الجنوب لعدم 
إمكانية تطبيقها في منافذ الشمال.

وق�ال رئي�س اللجن�ة الرقابي�ة 
والتخصيص�ات المالي�ة في مجلس 
محافظة البصرة احمد السليطي ، أن 
“قانون التعرفة الجمركية لن يطبق 
ف�ي المناف�ذ الحدودية ف�ي البصرة 
حت�ى ف�ي ش�هر آب الق�ادم لع�دم 
إمكاني�ة تطبيقه ف�ي مناف�ذ إقليم 
“الحكوم�ة  أن  مبين�ا  كردس�تان”، 
ف�ي  تطبيق�ه  ربط�ت  المركزي�ة 
الجنوب بتفعيله في منافذ الش�مال 

وان إقلي�م كردس�تان ل�ن يلتزم بما 
تقرره حكومة بغداد”.

أن “قانون  الس�ليطي،  واض�اف 
ي�راد  الجدي�د  الكمركي�ة  التعرف�ة 
من�ه تحقي�ق العوائد م�ن الضرائب 
المفروضة على الس�لع والمواد فإن 
الحكومة المركزية تبرر ذلك بجدوى 
اقتصادية وهي رفد الموازنة العامة 
من العوائد المالية”، مش�يراً إلى أن 
المحلية تمتل�ك نصوصاً  الحكوم�ة 
تش�ريعية تؤكد امتالكها الحق لتلك 

العوائد وليس منحها للمركز”.
م�ن جهت�ه, ق�ال رئي�س اللجنة 
مجل�س محافظ�ة  ف�ي  القانوني�ة 
البص�رة احم�د عب�د الحس�ين ، إن 
واالقتص�ادي  السياس�ي  “الوض�ع 
ال�ذي يمر به العراق ال يتحمل فرض 

اعب�اء مالية عل�ى المواطن العراقي 
خ�الل  م�ن  الحاض�ر  الوق�ت  ف�ي 
فرض الضرائب والرس�وم وارتفاع 
االس�عار”، الفت�ًا إل�ى أن “تطبي�ق 
التعرف�ة الجمركية يفترض تفعيلها 

بشكل تدريجي وليس مفاجئاً “.
وأوضح عبد الحسين، أن “تطبيق 
التعرف�ة بش�كله الحال�ي س�يوقع 
الضرر على تسعة منافذ حدودية في 
البصرة وهي رئيس�ة إلي�راد المواد 
والس�لع الى العراق”، مشيراً الى أن 
“الزيادة الت�ي أقرت مؤخرا للتعرفة 
الجديدة ستضيف إلى الموازنة نحو 
)2 ترلي�ون دين�ار( لك�ن بالمقاب�ل 
س�يجعل هذه المنافذ طاردة للتجار 

وموردي البضاعة “.

    بغداد/المستقبل العراقي

أعلنت هيئة الحج والعمرة، امس 
الس�بت، ع�ن ع�دم تأجيل ح�ج أي 
مواطن فائز بقرع�ة هذا العام، ألي 
س�بب كان بعد استحصال “الفيزا”، 
وفيم�ا أك�دت أنه�ا منعت قي�ام أي 
مواطن بتأجيل حجه، عازية السبب 
ال�ى أنه حجز مقعداً ودفعت تكاليف 
تأش�يرته وإقامته.وقالت الهيئة في 

بي�ان صحف�ي، إن “الهيئ�ة أكمل�ت 
إجراءاته�ا الخاص�ة بحجز الس�كن 
والتأش�يرات  والتذاك�ر  والطي�ران 
لجمي�ع الفائزين بقرع�ة الحج لهذا 
الع�ام”، مؤك�دة أن “قي�ام أي فائز 
بقرع�ة الح�ج له�ذا الع�ام بتأجيل 
حجه ألي سبب كان، تقرر منعه بعد 
الهيئة،  الفيزا”.وأضافت  استحصال 
أنها “مستمرة بانجاز جميع األمور 
إداري�ا  الحج�اج  بس�فر  المتعلق�ة 

ولوجس�تيا لتوفير أفض�ل الخدمات 
لهم”، موضحة أن “السبب وراء عدم 
التأجيل هو حج�ز مقاعدهم، فضالً 
عن دفع تكاليف س�كنهم وتأش�يرة 
المقدس�ة”. الدي�ار  ال�ى  دخوله�م 

وكان�ت هيئة الح�ج والعمرة دعت، 
األحد )26 نيس�ان 2015(، الفائزين 
بقرع�ة الحج للعام الحالي واألعوام 
الس�ابقة الى مراجع�ة مكاتبها في 

مطلع حزيران الجاري.

البرصة تستبعد تطبيق التعرفة الكمركية

هيئة احلج متنع تأجيل حج أي فائز بالقرعة هذا العام 
بعد استحصال »الفيزا«

     بغداد/المستقبل العراقي

افتت�ح محاف�ظ بغداد علي محس�ن 
قض�اء  مج�اري  مش�روع  التميم�ي 
المحمودي�ة االس�تراتيجي وال�ذي تمتد 
ش�بكته على طول 350 ك�م مربع حيث 
س�يخدم جمي�ع المناطق به�ذا القضاء 
ويعتبر من أول المش�اريع الستراتيجية 

الذي ينفذ في أطراف العاصمة.
وق�ال التميم�ي خ�الل حف�ل افتتاح 
المش�روع ال�ذي حض�ره  اعض�اء م�ن 
مجلس النواب العراقي ورئيس واعضاء 

م�ن مجل�س محافظ�ة بغ�داد ووجهاء 
ه�ذا   “ ان  أمنيي�ن,  وق�ادة  المنطق�ة 
المشروع سيخدم جميع مناطق القضاء 
حي�ث تمتد ش�بكته على ط�ول 350 كم 
مرب�ع, حيث ت�م تحويل بع�ض االموال 
عن طريق الحذف واالس�تحداث ليتسنى 
للشركة المنفذة انجاز المشروع بشكل 
كام�ل بعدما ش�ارف عل�ى االنتهاء في 
خضم االزم�ة المالية التي نعانيها حيث 
كان لدين�ا اصرار على انجاز المش�روع 
عب�ر تبوي�ب ومناقل�ة بع�ض االم�وال 
المخصصة م�ن الموازنات الس�ابقة “، 

مشيرا الى ان العمل
تم�ت  للقض�اء  الط�رق  بأكس�اء   
المباش�رة به�ا وه�ي ايض�ا خصص�ت 

االموال لها من الموازنات السابقة “.
وطالب التميمي “ الحكومة االتحادية 
ووزارت�ي المالية والبلدي�ات تخصيص 
درج�ات وظيف�ة من اجل تهيئ�ة كوادر 
كافية لتش�غيل هذا المش�روع الذي يعد 

من المشاريع الكبيرة والنوعية “.
 وبين أن “المش�روع نف�ذ بتصاميم 
تواكب الحداثة من خالل استخدام المواد 
األولي�ة الداخل�ة فيه م�ن أنابيب وكذلك 

المحط�ات  ف�ي  المعتم�دة  المضخ�ات 
التحويلة ومن مناشئ عالمية”.

ولف�ت التميم�ي إلى أن “المش�روع  
يتك�ون م�ن ش�بكة مي�اه اإلمط�ار مع 
محطات ضخ خاص�ة مجموعها ثمانية 
وكذل�ك ش�بكة لتصريف المي�اه الثقيلة 
م�ع ثم�ان محط�ات ض�خ خاص�ة الى 
جان�ب اس�تخدام انابي�ب م�ن مناش�ئ 
عالمي�ة رصينة م�ن مختلف�ة االحجام 
واالقطار وتبلغ اطوال شبكات تصريف 
المي�اه الثقيل�ة 216 كم وش�بكات مياه 
االمط�ار 140 كم وس�يخدم المش�روع 

اكث�ر م�ن 250 ال�ف نس�مة وان العمر 
االفتراض�ي لصالحي�ة عمل المش�روع 
محاف�ظ  “.وبحس�ب  س�نة   25 ه�ي 
بغداد ف�ان” المحافظة وضعت دراس�ة 
متكامل�ة لتنفيذ مش�روع مج�اري اخر 
لبعض االحياء الجدي�دة في القضاء الى 
جانب ادراج تأهيل شبكة تصريف المياه 
الثقيلة للمجمع السكني في المحمودية 
الس�يما بعد  مخاطب�ة وزارة التخطيط 
م�ن اج�ل الموافقة على هذا المش�روع 
التخصيصات  وحال موافقته�ا وتوف�ر 

المالية “.

تسعى لتطوير سكك الحديد

النقل حتقق زيادة يف إيرادات اخلطوط اجلوية العراقية
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يعتق�د كث�رون؛ أن تقدم الش�عوب يتناس�ب 
طردي�اً مع أحرتامها ملفاهيم حقوق اإلنس�ان 
اإلجتماعي�ة،  والعدال�ة  بالقوان�ن  واإللت�زام 

ونعتقدها مفقودة يف مجتمعاتنا.
ل�م نرتك مناس�بة ألخطائنا وتخلف ش�عوبنا؛ 
إالّ ون�رب مثل يف تناقضن�ا عن عالم نعتربه 

متحر متطور؟!
مجمل ما نعتقده؛ ان دول العالم األول سبقتنا 
يف تطبيق القوان�ن، وترجمتها اىل واقع عميل، 
وطبق�ت قوانن وضعية تح�رتم حقوق الفرد 
والجماعة، وتجاوزت رفاهية اإلنس�ان، وبدأت 
تبح�ث عن حقوق الحي�وان، ومنظمات تدافع 
عن�ه، وبعضه�م م�ن جم�ع إرثة لقط�ة، ولم 
يعتربوا زواج الجنس الثالث والكالب والحمر؛ 
عيباً يف حرية مطلقة، تسمح لإلعالن يف شاشات 

الفضاء، ولها مرشعن وقضاء رسمي؟!
صدقن�ا تلك األحادي�ث، وتابعنا بش�غف كيف 
تس�لط الكام�رات، عىل إنقاذ حص�ان وقع يف 
مج�اري املي�اه، وقرأنا األدب الغرب�ي، وبحثنا 
ع�ن رواي�ات فائ�زة بجائ�زة نوب�ل، وقصص 
خيالي�ة خلده�ا التاريخ، وتمنين�ا معهم أن ال 
يم�وت رشل�وك هومل�ز، ونح�رص ع�ىل قراءة 
قصص إرنس�ت همنغ�واي وتولس�توي، بحثاَ 
عن مواقف إنس�انية، تنق�ذ طفالَ يف الصحراء، 
ورجالَ يف البحر بن الحيتان، ونبحث مع أجاتا 
كرستي بشغف عن القاتل، وننتظر ما هو نوع 
العقاب، وقرأنا الحب يف زمن الكولرا، ولم نقرأ 
الح�ب يف زمن اإلرهاب، والجنون بحب الوطن، 
وعشق الش�هاده، والوله باملقدسات، والهيام 

بالعقيدة.

ال توجد يف العالم مجلدات تروي قصص واقعية، 
عن ش�عب عاش تح�ت ن�ر الدكتاتورية، ولم 
ُيصور كيف كان مجاهدي األهوار؛ يتنفس�ون 
بقصبة من أفواههم تحت املاء، ويتحملون برد 
الشتاء وحرارة الصيف وتطفل الحرشات، كيف 
يقفون س�اعات طويل�ة بن الثل�وج يف جبال 
الع�راق، وكيف يتقاس�مون رغي�ف الخبز مع 
العوائل، وتحمل النس�اء البنادق تحت العباءة، 
ولم تتحدث موس�وعة غينس عن كم بيضة تم 
قليها) بالك�رك العراقي(، يف س�احات القتال، 

وكم عائلة نازحة تناولت الحشيش للمحافظة 
ع�ىل رشفاه�ا، وكي�ف يت�ربع مقات�ل عراقي 
بنفس�ه إلنقاذ جريح، أو إحتض�ان إنتحاري، 
وكيف حشد ش�عب كامل بفتوى كفائية، ماذا 

لو كانت وجوبية؟! 
أغف�ل التاري�خ ع�ن صفحاتن�ا البيض�اء، يف 
مواجهة الدكتاتورية الس�وداء، وثورة ش�عب 
وأمة يف إنتفاضة الشعبانية عام 1991م، التي 
كرست طوق الخ�وف والرعب، وأذلت الطاغية 
يف مواجه�ة ش�عبية مس�لحة، وم�ن نخبوية 

اىل ث�ورة جماهرية؛ ج�ذرت مبدئية الش�عب 
املقاوم؛ بمش�اركة 14 محافظة من أصل 18، 
وتحمل�ت رضيب�ة املقابر الجماعية؛ س�يق اىل 
مذابحه�ا مختل�ف الطبقات؛ بتعتي�م إعالمي، 
وغطائات إقليمي�ة ودولية؛ غّضت الطرف عن 
املجازر الوحش�ية، وإب�ادة جماعي�ة طائفية 
تحت ش�عار " ال ش�يعة بعد الي�وم "؛ ملواجهة 
انتفاض�ة قادتها املرجعي�ة الدينية واملثقفن، 
وأطلقوا الع�د التنازيل؛ ألس�قاط الدكتاتورية، 
وعزلها ع�ن تحقيق مصالح الق�وى االقليمية 

والدولية.
تف�رج العال�م عىل مأس�اتنا، وتحرك�ت الدول 
م�ن  ولي�س  ق�وى،  وتس�ابق  بإس�تعراضية 
املعق�ول الي�وم، أن يس�مى تحال�ف دويل ضد 
منظمة إرهابية يف العراء، وال يستطيع القضاء 

عليها؟! 
تعج�ز الكت�ب واملؤلفات أن ت�روي كل قصص 
البطول�ة، وق�د كت�ب تاريخن�ا بالدم�اء، وكل 
مقات�ل من الحش�د الش�عبي، هو أل�ف رواية 
ورواي�ة، وتقول أننا ش�عب يمل�ك إرادة ال تلن 
تنقصن�ا  وال  لتمزيقن�ا،  إجتم�ع  العال�م  وأن 
س�مح  العال�م  ولك�ن  والكرام�ة،  الش�جاعة 
لس�لطوية وإنح�راف، أن تض�ع البن�ادق عىل 
رقابنا، ويجتاح أرضنا الغرباء، ولكن حش�دنا 
ووح�دة كلمتن�ا، هي مثال للدف�اع عن حقوق 
اإلنسان، وتطبيق العدالة اإلجتماعية، ولحظة 
وقوف متط�وع يف مواجهة اإلرهاب؛ تس�اوي 
كل مؤلفات العالم، وما كتبوا يف عقود؛ ُخلطت 
أوراق�ه يف فت�وى كفائي�ة، انه الحش�د يف زمن 

اإلرهاب.

و�ثق �جلابري

احلشد يف زمن اإلرهاب

واج�ه االتح�اد األوروبي من�ذ س�نة 2008 عندما 
اندلعت األزمة املالية العاملية سلس�لة من األزمات: 
الثأري�ة  املتصاع�دة والهيمن�ة  اليوناني�ة  األزم�ة 
الروس�ية يف أوكراني�ا وأزم�ة الالجئ�ن يف البح�ر 
األبيض املتوس�ط )واملرتبطة بش�كل وثيق باألزمة 
االقليمية يف الرشق األوس�ط والح�روب املختلفة يف 
إفريقيا(. إن هذه األزمات قد ش�كلت ضغطاً كبراً 
عىل ق�وى االتح�اد األوروبي ومؤسس�اته بش�كل 
يف�وق إمكاناتها ولهذا الس�بب كان الرد األوروبي 

ضعيفاً إىل حد كبر.
إن انعدام فعالية املؤسس�ات والهي�اكل الحالية يف 
وجة التهديدات اليومية يه�دد اآلن رشعية االتحاد 
األوروب�ي ألن مواطن�ي أوروبا يدع�ون لحلول من 
الواض�ح أن االتحاد االوروب�ي غر قادر وإىل حد ما 
غ�ر راغب يف توفره�ا. إن أحد ه�ذه العواقب هو 
تآكل الدعم لالتحاد األوروبي بن الناخبن يف الدول 
األعضاء فيه،إن هذا التآكل قد يتس�ارع يف العامن 

املقبلن. 
يبدو من املؤك�د أن تعقد اململكة املتحدة اس�تفتاء 

بحلول س�نة 2016 عىل البقاء يف االتحاد األوروبي 
علم�اً أن هناك امكانية لحزب من أقىص اليس�ار يف 
إس�بانيا -مصم�م كما يف اليونان ع�ىل الهروب من 
قس�وة االصالح االقتصادي -ألن يفوز باالنتخابات 

العامة اإلسبانية يف الخريف املقبل.
من املمكن أن تنتهي األحداث بشكل إيجابي فتبقى 
اململكة املتحدة يف االتحاد األوروبي وتختار إسبانيا 
الوض�ع القائم أو رؤية أكثر اعتداالً للتغير مقارنة 
بالرؤي�ة التي تبنتها الحكومة الت�ي يقودها حزب 
س�ريزا يف اليونان ولكن السيناريو األسوأ ملستقبل 
االتح�اد األوروب�ي وال�ذي أصب�ح األكث�ر ترجيحاً 
بشكل متزايد هو خروج اليونان من منطقة اليورو 
وخ�روج اململك�ة املتح�دة م�ن االتح�اد األوروبي 
مش�ابهة  نتائجه�ا  تك�ون  إس�بانية  وانتخاب�ات 

لالنتخابات اليونانية.
ل�و وقعت ه�ذه العاصفة القوية فإن هذا س�يثر 
ش�كوكاً بوجود االتحاد األوروبي نفسه ألن البلدان 
األعض�اء األخرى قد تنظر يف مس�تقبلها يف مرحلة 
ما بع�د االتحاد األوروب�ي أو تب�دأ بالتخطيط لتلك 

املرحلة. إن جميع القوى املتشككة يف أوروبا والقوى 
القومية يف الدول األعضاء باالتحاد األوروبي سوف 
تس�عى جاهدة وبنج�اح متزايد يف جعل انس�حاب 
بلدانه�ا م�ن االتحاد األوروب�ي قضي�ة مركزية يف 
النقاشات السياسية املحلية والحمالت االنتخابية، 
أي بعبارة أخرى فإنه قد يتم تقويض نحو 60 سنة 

من التكامل األوروبي - كامل املرشوع األوروبي.
ال تحتاج أوروبا إىل امليض قدماً يف هذا الطريق، ولكن 
إذا أخذنا بعن االعتبار الفش�ل الحايل لقادة االتحاد 
األوروب�ي يف االق�رار بالتحدي�ات الت�ي يواجهونها 
ومعالجته�ا، يب�دو أن االفرتاض أن ذل�ك يمكن أن 
يحص�ل يصب�ح أم�راً واقعي�اً، فاملزج ب�ن خروج 
اليونان وخ�روج بريطانيا وعواقب ذلك ليس فقط 
عىل اس�تقرار منطقة اليورو بل أيضاً عىل استمرار 

وج�ود االتحاد األوروبي ربما يكون ذلك أكرب تهديد 
يواجه أوروبا منذ نهاية الحرب الباردة.

بيئ�ة  األوروبي�ة تس�تعر يف  الداخلي�ة  األزم�ة  إن 
جيوسياس�ية غ�ر مس�تقرة، وعىل الرغ�م من أن 
التهدي�دات الخارجي�ة يمكن أن تع�زز من التعاون 
االسرتاتيجي بن الدول االعضاء يف االتحاد األوروبي 
ف�إن هذا يمكن أال يك�ون كافياً م�ن أجل الحفاظ 
عىل س�المة االتح�اد وخاصة إذا أخذن�ا يف االعتبار 
الجهود الروس�ية لتقسيم أوروبا عن طريق تقوية 
القوى القومية واملتشككة بأوروبا وتلك التي تكره 

األجانب.
إن منع االتحاد األوروبي من التفكك س�وف يتطلب 
أوالً وأخ�راً ح�اًل اس�رتاتيجياً لألزم�ة اليوناني�ة، 
فاليون�ان بحاج�ة للم�ال واالصالح�ات - برسعة 

وضم�ن منطق�ة الي�ورو واالتح�اد األوروب�ي. إن 
حكومات أثينا وبروكس�ل وحتى برلن ال يمكن أن 
تتعايش مع اليونان كدولة فاشلة واقتصاد فاشل. 
واس�تمرار لعب�ة البوكر ب�ن الحكوم�ة اليونانية 
والرتوي�كا )املفوضي�ة األوروبي�ة والبن�ك املركزي 
األوروب�ي وصن�دوق النق�د ال�دويل( ت�ر بجميع 
األطراف املش�اركة وخاصة أوروب�ا وهذا يمكن أن 
ينته�ي يف نهاية املطاف فقط بتجديد حزمة االنقاذ 

لليونان أو أن تغرق أوروبا يف وضع كارثي. 
لو ت�م تجنب خروج اليونان )والذي يجب أن يكون 
عىل قم�ة أولويات االتحاد االوروب�ي( فإن التحدي 
الذي يش�كله خ�روج بريطانيا س�وف يك�ون أقل 
صعوب�ة بكث�ر وخاص�ة إذا أخذن�ا يف االعتبار أن 
املخاطر متساوية بشكل أكرب بن االتحاد واململكة 
املتحدة. ويف واقع األمر فإن املخاطر أكرب بالنس�بة 
لرئي�س ال�وزراء الربيطاني ديفيد كام�رون نظرا 
ألن من ش�به املؤكد أن اس�كتلندا لن تقبل بخروج 
بريطانيا م�ن االتحاد مما يضع مس�تقبل اململكة 

املتحدة يف خطر.

اذاً، ع�ىل الرغم من أن كامرون قد وضع نفس�ه يف 
حف�رة حفرها بنفس�ه فإنه يتوجب ع�ىل االتحاد 
األوروب�ي أن يظه�ر بع�ض املرون�ة يف مفاوضاته 
مع بريطانيا فيما يتعلق بأس�ئلة ال تتعلق باملبادى 
األساسية لالتحاد. من املمكن أن يتم منح بريطانيا 
استثناءات من سياسات االتحاد األوروبي )مثل ما 
تتمتع به حالياً بالنس�بة للي�ورو( ويمكن أن يجد 
ق�ادة االتح�اد االوروبي صيغ�ة تطم�ن بريطانيا 
بالنسبة لتأثر منطقة اليورو عىل السوق املوحدة.

إضافة إىل التعامل بش�كل فعال مع مخاطر خروج 
بريطاني�ا واليون�ان من االتح�اد، لو ق�ام االتحاد 
األوروب�ي بتقوي�ة وحدته وتصميمه ع�ىل التعامل 
مع األزم�ة األوكراني�ة ومواجهة روس�يا الرجعية 
فإن االتحاد يك�ون بذلك قد نجح يف صد التهديدات 
الوجودي�ة، بل إن االتحاد قد يخ�رج من اختباراته 
الحالي�ة أق�وى م�ن أي وق�ت م�ى وه�ذا لي�س 
الس�يناريو األكث�ر ترجيحاً ولكن ق�د يصبح كذلك 
لو ق�ررت أوروبا-عاجالً وليس آج�اًل- أنه يتوجب 

تجنب عواقب الفشل بأي ثمن.

يو�شكا في�شر

املعادون ألوروبا

من الواض�ح اليوم ان هناك طرفن يعلنان 
مس�اعدة الع�راق يف حربه الت�ي يخوضها 
ض�د اإلره�اب ال�دويل، الط�رف األول ه�و 
التحال�ف الدويل بقيادة أمركا وهو الطرف 
الذي خاطبه الس�يد العب�ادي بكل رصاحة 
بقول�ه "ان كالمك�م كثر ولك�ن أفعالكم 
قليل�ة" ألن ه�ذا التحالف لم يك�ن جادا او 
حاسما يف تنفيذ القرارات الدولية القاضية 
بتجفي�ف منابع اإلره�اب املالية والفكرية 
واإلعالمي�ة كم�ا لم يك�ن تدخل�ه مؤثرا يف 
املعرك�ة الس�يما مع تردد أم�ركا يف تنفيذ 
االتفاقية الس�رتاتيجية القاضية بتس�ليح 
الجي�ش العراق�ي والدف�اع عن الع�راق يف 
حالة تعرضه للخطر الخارجي. اما الطرف 
الثان�ي الذي يس�اعد العراق فهي روس�يا 
وبعض الدول ومساعيها الجادة يف تسليح 
الجيش العراقي إضافة اىل ايران التي تلعب 
دورا مؤث�را يف تنفي�ذ الق�رارات الدولية يف 

دع�م الع�راق ض�د اإلره�اب الداع�ي.
م�ا يمي�ز التحال�ف ال�دويل - األمركي انه 
يتعام�ل م�ع الع�راق ع�ىل ان�ه مجموعة 
مكون�ات ولطامل�ا س�معنا رب�ط مس�ألة 
التس�ليح باملصالحة الوطنية وال ندري عن 
اية مصالحة وطنية يتحدثون، فالحكومة 
العراقية اليوم حكومة وحدة وطنية تشمل 
الجمي�ع والربمل�ان العراق�ي يمث�ل جميع 
مكونات الشعب العراقي والسلطات الثالث 
ع�ىل اعىل درج�ة م�ن التنس�يق والتعاون 
إضافة اىل وحدة مجتمعية تمثلت بمقاتلة 
اإلرهاب صفا واحدا من قبل ابناء الحش�د 
الش�عبي وأبن�اء العش�ائر يف الكث�ر م�ن 
والعل�م  كالضلوعي�ة  الس�نية  املناط�ق 

والبغدادي.
ام�ا الط�رف اآلخر م�ن املعادل�ة فيقف اىل 
جان�ب الع�راق دون اي�ة رشوط ويم�ده 
بالس�الح والعتاد ألنه يدرك فعال بأن خطر 
"داع�ش" يهدد الجمي�ع وان القضاء عليه 
مس�ؤولية املجتمع ال�دويل. وهناك حقيقة 
يج�ب ان نع�رتف به�ا وه�ي ان الحكومة 
العراقي�ة تحاول الحصول ع�ىل الدعم من 
جميع األطراف ولك�ن قد يرى البعض بأن 
التحال�ف ال�دويل - األمرك�ي غ�ر جاد بل 
غ�ر ص�ادق يف قضي�ة مكافح�ة اإلرهاب 
وان نهاي�ة "داع�ش" الي�وم ليس�ت م�ن 
ضم�ن أولويات هذا التحالف وهناك الكثر 
م�ن األدلة الت�ي تجعلنا نقول ذل�ك أهمها 
استبعاد روس�يا وايران من التحالف وضم 
بامل�ال  لإلره�اب  بدعمه�ا  معروف�ة  دول 
والفك�ر واإلع�الم اىل ه�ذا التحال�ف ومنح 
الحري�ة لطائراته�ا بالتحلي�ق يف الس�ماء 
العراقي�ة بما يؤثر عىل ترسي�ب املعلومات 
الرسية عن مواقع القوات األمنية والجيش 
العراقي. وأخرا ف�ان كل من يراقب تنفيذ 
الق�رارات الدولية األخ�رة بتجفيف منابع 
اإلره�اب يجد انها أكذوب�ة كبرة فالحدود 
الرتكية مازالت مفتوحة للمقاتلن األجانب 
وتنظيم "داعش" ال يزال يس�تخرج ويبيع 
النفط واالرتال العسكرية الداعشية ال تزال 
تس�ر بحرية كبرة من س�وريا اىل العراق 
تح�ت م�رأى الق�وات األمركي�ة وط�ران 
التحال�ف. كل هذا ق�د يجعل الع�راق امام 
خيار االعتماد عىل الذات وعىل الدعم الدويل 
الص�ادق من روس�يا وإي�ران ودول أخرى 
صديقة لتحقيق النرص كما حدث يف جرف 
النرص وآمريل ودياىل وتكريت، فبالرغم من 
ان امركا هي القوة الدولية االوىل يف العالم 
اال انه�ا تمتل�ك اجن�دة يف الع�راق تريد من 
خاللها ان يبقى العراق يف معركة استنزاف 

طويلة لثالث سنوات كما قال اوباما.

حممد �شادق جر�د 

خيارات العراق 
السرتاتيجية

 بلغ التصعيد يف س�وريا ذروة جديدة. تس�تنزف هذه الحرب 
أمراءها الكبار والصغار، والتطورات امليدانية يف ادلب وتدمر 
وبرصى الش�ام أوحت اىل الناقمن عىل النظام الس�وري بأن 
نهايته صارت قريبة وأن صفحة حكم آل األس�د تس�ر نحو 
الطي. رهانهم واضح عىل تطورات ميدانية جديدة وخصوصاً 
يف حم�ص وريفه�ا من ش�أنها قط�ع التواصل ب�ن معقيل 
النظام يف دمشق والساحل، أو عىل تقدم يف سهل الغاب يجعل 
الالذقي�ة يف مرم�ى ن�ران خصومها، أو عىل حص�ار محكم 
للعاصمة من شأنه افقاد الحكومة رشعيتها. الرهانات عىل 
انهي�ار األس�د كثرة يف مقل�ب الناقمن، يقابلها اس�هاب يف 
تع�داد الخيارات املضادة منها الصم�ود يف املقلب الغربي من 
البالد املكتظ برشياً واملمتد من درعا اىل البحر مروراً بدمشق 
مع تحس�ن الوسط الحميص وقلبه القلموني، أمالً يف تثبيت 
األقدام لالنطالق مجدداً اىل مناطق الفراغ السكاني يف الرشق، 
أو أسوأ األحوال، التخيل عن سوريا الحالية واالكتفاء بسوريا 

الصغرى اذا فرض التقسيم نفسه أمراً واقعاً.
ومع كل مكس�ب ميداني جدي�د للمعارضن متطرفن منهم 
ومعتدلن تزداد التحديات امامهم، فمع اّتساع رقعة املناطق 
وعدد الس�كان الذين يخضعون لس�يطرتهم، س�يكون لزاماً 
عليه�م إثبات مس�توى أعىل بكثر من التنس�يق العس�كري 

واملهارات السياسية والقدرات اإلدارية. 
ويف املقابل فان انس�حاب قوات النظام م�ن بعض الجبهات 
يتي�ح لها إمكان اختصار خطوط اإلمداد واالتصال وإنش�اء 
خطوط مواجهة جديدة قد يكون الدفاع عنها أسهل. وما لم 

يتحّسب املتمردون والقوى الخارجية الداعمة لهم لهذا األمر 
ويس�تعّدوا له بصورة فّعالة، فقد يعود الرصاع السوري مرة 

أخرى إىل طريق مسدود.
صحي�ح أن النظ�ام يرتاج�ع، غ�ر أن كل ما يحت�اج إليه يف 
الف�رتة املقبلة هو أالّ يخرس. وعالوة ع�ىل ذلك، يزداد الوضع 
تعقيداً بس�بب الحضور الذي يخي�م يف األفق لتنظيم "الدولة 
اإلس�المية"، الذي يس�تعد لالف�ادة إذا وّفر إضع�اف النظام 
فرصة لالس�تيالء عىل أراٍض ومراكز سكانية جديدة.ذلك أن 
خطر "داع�ش" يحرص خيارات املعارضن، ويؤّدي إىل إبطاء 

تقدمهم املحتمل.
خريط�ة توزع القوى حالياً ومن يقف وراءها اقليمياً ودولياً 
ال تي بعودة سوريا اىل ما كانت قبل آذار 2011، كما ال تي 
بقدرة طرف عىل توجيه الرب�ة القاضية اىل الطرف اآلخر. 
إيران لن تس�مح بانهيار بقاي�ا نظام حليفها وقد ال ترتدد يف 
التدخل مبارشة حفاظاً عىل الرئيس "الصديق" و"الضمانة"، 
وعىل جرسها األس�اس اىل املتوسط ألن سقوطه يعني نهاية 
أحالمها املرشقية. وروس�يا التي تتمس�ك بالجيش السوري 
وما بقي من مؤسس�ات الدولة أكثر من تمس�كها بشخص 
األس�د )خالفا ملوقف ايران( س�تكافح ملنع تحويل سوريا اىل 

ليبيا أخرى. 
والتحال�ف العربي املس�تعجل إس�قاط النظ�ام مرتبك بأداة 
التنفيذ، فهو يستهيب تشجيع "الدولة االسالمية" يف زحفها 
لئال تص�ل نحو حدوده يف الخليج واألردن، وهو باملقابل غر 
ق�ادر عىل ف�ك أرس "أصدقائه املعتدل�ن" يف "جيش الفتح" 
و"الجيش السوري الحر" من كماشة "داعش" رشقاً وقوات 

النظام غرباً. 
كذل�ك تركيا التي تغ�ض الطرف عن املتطرف�ن لكنها تبتلع 
الس�م مع كل تقدم لألكراد يف الحس�كة والقامشيل يكرسهم 

إقليماً جديداً عىل حدودها محمي بخط أحمر أمركي.
أما واشنطن، فربح "جائزة املليون" من يجيب عن السؤال: 

ماذا تريد يف سوريا والعراق؟.
اما املس�ارات السياس�ية لالزمة فحالها ليس افضل. ال يزال 
بي�ان جنيف الذي أقر يف ٣0 حزيران 2012 األس�اس الوحيد 
ال�ذي يلق�ى اجماع�اً ألي ح�ل س�يايس. باءت بالفش�ل كل 
املح�اوالت الس�ابقة لتطبيقه نظراً اىل التباين�ات العميقة يف 
تفس�ر بنوده، وال س�يما منه�ا ذلك املتعلق بتش�كيل هيئة 
حكومي�ة انتقالي�ة تحظ�ى بكام�ل الصالحي�ات التنفيذية 

وبرضا كل األطراف. 

نجحت الواليات املتحدة وروس�يا أخ�راً يف تحقيق تفاهمات 
جديدة لردم الهوة بينهما يف سوريا. ال تتمسك موسكو أصالً 
بش�خص بشار األس�د، لكنها تخىش أن تؤدي االطاحة به اىل 
ترس�يخ حضور الجماع�ات اإلرهابية. ه�ذه نقطة االلتقاء 
الرئيس�ة مع واش�نطن التي تعرب علناً عن "جدلية" العالقة 
بن الحرب عىل "داعش" ورضورة التخلص من حكم األسد.
يحاول املبعوث الخاص لألمم املتحدة س�تيفان دي ميستورا 
االنتق�ال ببي�ان جني�ف اىل "مرحل�ة التفعي�ل"، آم�اًل يف أن 
تضطل�ع ايران بدور حاس�م يف ه�ذا االتجاه، مس�تفيداً من 
"األجواء الطيبة" السائدة حتى اآلن يف املحادثات النووية بن 
"مجموعة ٥ + 1" للدول الخمس الدائمة العضوية يف مجلس 
األمن: الواليات املتحدة وبريطانيا وفرنس�ا وروسيا والصن 
باالضافة اىل أملانيا من جهة والجمهورية اإلسالمية من جهة 
أخرى. لكن ماذا ع�ن التحالف العربي الذي رفع ب�"عاصفة 
الح�زم" ايران اىل مص�اف العدو االول؟ وم�اذا عن "داعش" 
التي خرجت عن كل سياق وصارت الوحش الذي يبتلع نصف 
االرايض الس�ورية وظهره مفتوح عىل االنبار التي تعاني ما 

يعانيه اهل الرقة ودير الزور؟. 
األس�ابيع املقبلة حاس�مة. لك�ن اي من امل�ؤرشات ال يحمل 
بارقة امل. وخطوط الفصل التي ترس�م يف س�وريا ال تش�به 
تلك التي رسمت يف يوغسالفيا السابقة وكرستها جمهوريات 
مس�تقلة، وال تش�به تلك التي ترس�م يف العراق وقد تكرسها 
إقاليم حكم ذاتي، بل تشبه أكثر تلك التي تكرست يف الصومال 

وجعلتها مكبا يف مهب القراصنة وأمراء الحرب.

�مني قمورية

الصوملة السورية

فوؤ�د ح�شون



رغ�م أن مش�وارها الفني عبارة عن خمس�ة 
مسلس�ات فق�ط، لكنه�ا نجح�ت ف�ي لفت 
األنظار إليها، حتى أنها فازت بدور غادة عادل 

في الجزء الثاني من »سرايا عابدين«. 
ري�م مصطف�ى تحكي لن�ا تفاصيل وأس�رار 
اعتذاره�ا ع�ن المش�اركة بالعمل ف�ي جزئه 
األول، وتتحدث ع�ن عاقتها بالنجوم، قصي 
خولي ويس�را ونيلل�ي كريم ون�ور، وحلمها 
م�ع الزعيم عادل إمام وأحمد حلمي، ومصير 
»هبة رج�ل الغراب« وعاقتها بإيمي س�مير 
غانم، كم�ا تتكلم عل�ى الموض�ة والرياضة، 

والشرط الوحيد في فارس أحامها.
• كيف تم ترش�يحك لدور »شمس« في الجزء 

الثاني من مسلسل »سرايا عابدين«؟
قصتي مع مسلس�ل »س�رايا عابدي�ن« بدأت 
مع الجزء األول، عندما تّم ترش�يحي لدورين 
الش�ديد  إعجاب�ي  ورغ�م  بينهم�ا.  ألخت�ار 
بالمسلس�ل ككل ورغبت�ي ف�ي العم�ل م�ع 
مجموعة النجوم المشاركين به، اعتذرت عنه 
ألنني لم أش�عر بأن أياً من الدورين س�يضيف 
لي، خصوصاً أن أحدهما كان مش�ابهاً بشكل 
كبي�ر لش�خصية بريه�ان التي جس�دتها في 
مسلس�ل »هبة رجل الغراب«، واآلخر ال يملك 
المساحة الكافية إلظهار إمكاناتي التمثيلية، 
وظنن�ت وقتها أن عاقتي بالمسلس�ل انتهت 
، لكنن�ي فوجئ�ت بترش�يحي للم�رة الثانية 
للمش�اركة بالج�زء الثاني منه لتجس�يد دور 
»ش�مس«، بعدما اعت�ذرت الفنانة غادة عادل 

عن المسلسل.
وبمج�رد أن ع�رض عليَّ ال�دور اعتذرت عنه 
في البداية خوفاً من المقارنة مع غادة عادل، 
خصوص�اً أنني ما زل�ت في بداية مش�واري 
الفن�ي وأي مقارن�ة بين�ي وبينه�ا س�تكون 

بع�د ذلك ظالمة ل�ي، لكنني وافقت عليه 
عندما شعرت بإصرار 

كة  لش�ر ا
لمنتج�ة  ا

عل�ى 
تجسيدي الدور.

• أل�م تقلقي من االنتق�ادات التي 
تعرض لها المسلس�ل في جزئه 
بع�ض  عل�ى  الحتوائ�ه  األول 

األخطاء التاريخية؟
المسلس�ل  ع�ن  أداف�ع  كن�ت 
حتى قبل أن أش�ارك به، ألن كل 
االنتق�ادات الت�ي ُوجه�ت إليه لم 
تكن مقنعة، فالبعض يظن أنه عمل 
تاريخي يس�رد أحداثاً واقعية، لكنه 
ف�ي الحقيق�ة عمل درامي مقتبس�ة 
ش�خصياته من التاريخ، وأحداثه من 
وح�ي خيال المؤل�ف، ربما تبتعد عن 
الواق�ع أو تقترب من�ه، لكن في النهاية 
ال يمك�ن أن نحك�م عليه�ا بم�ا ُذك�ر في 

التاريخ.
• يبدو أنك تعرضت إلرهاق شديد 

أثناء التصوير!
ش�خصية 

 » ش�مس «
م�ن 

صع�ب  أ

الش�خصيات الت�ي جّس�دتها من�ذ التحاق�ي 
بالتمثي�ل، فقد تعرضت لضغ�ط عصبي كبير 
أثن�اء التصوي�ر م�ن أجل إخ�راج ال�دور كما 
ينبغ�ي، وأثر ذلك في حالتي النفس�ية لدرجة 
أنن�ي أخذت إج�ازة لمدة أس�بوع أثن�اء فترة 
التصوير ألخرج من الحالة النفس�ية الصعبة 
التي وصلت اليها، لكن في الوقت نفسه كنت 
س�عيدة ألنني اكتس�بت خبرة من ه�ذا العمل 
ربم�ا لم أكن ألحققها حتى لو قدمت عش�رة 

مسلسات غيره.
•ما مصير مسلس�ل »هبة رج�ل الغراب« بعد 
تعرضه لمشاكل إنتاجية أوقفت تصوير باقي 

أجزائه؟
هن�اك ش�ركة إنتاج أخ�رى تولت مس�ؤولية 
العمل، وبدأنا حالي�اً التجهيز للجزءين الثالث 
والراب�ع عل�ى أن يت�م تصويرهما بعد ش�هر 
رمض�ان المقب�ل، وكان ال ب�د من اس�تكمال 
المسلس�ل بعد النج�اح الضخم ال�ذي حققه 
على مس�توى العالم العرب�ي كله، بل إنه حاز 
أعلى نس�ب مش�اهدة، ليس في عرضه األول 
فقط بل في الع�روض األخرى لجزءيه األول 

والثاني.
وأتوقع أن األجزاء المقبلة ستحّقق مزيداً من 
النج�اح، ألنها تتضمن العديد م�ن المفاجآت 
واألسرار التي ستبهر المشاهد وتجعله يرتبط 
أكثر بمتابعة تط�ور األحداث، كما أنها تحمل 
تغيراً كبيراً في الش�خصية الرئيسية »هبة«، 
التي تجس�دها إيمي سمير غانم وينجم عنها 

اختاف في جميع الشخصيات، باإلضافة إلى 
زيادةجرع�ة المواقف الكوميدي�ة في العمل، 

ما يضفي مزيداً من الترفيه على المشاهد.
• وم�ا تعليق�ك عل�ى الهج�وم ال�ذي تعّرض 
ل�ه العمل الحت�واء أحداثه عل�ى عاقات غير 
ش�رعية وبع�ض التصرف�ات الغريب�ة عل�ى 

مجتمعاتنا الشرقية؟
المسلس�ل مأخ�وذ م�ن »فورم�ات« أجنبية، 
حاول فريق العم�ل التعديل فيها قدر اإلمكان 
لتتماش�ى مع عاداتنا وتقاليدنا، ولم نستطع 
حذف الخيوط الدرامية كافة، ألن ذلك سيغير 

تماماً في شكل العمل.
وأرى أن المسلس�ل لم يعرض على الشاش�ة 
مشهداً خادش�اً للحياء أو ألفاظاً نابية، وإنما 
غض�ب البع�ض م�ن مج�رد إظه�ار أن هناك 
عاق�ات تجم�ع بين بع�ض أبط�ال وبطات 

العمل من دون زواج، 
• وهل تش�تركين ف�ي أعمال درامي�ة جديدة 

لرمضان المقبل؟
ع�رض عليَّ العدي�د من المسلس�ات، لكنني 
اعت�ذرت عنه�ا جميع�اً، ألنن�ي لم أج�د فيها 
م�ا يضيف إلّي، وق�ّررت عدم المش�اركة في 
رمضان هذا العام حتى أتأنى في اختيار عملي 
الفني الجديد، ولس�ت قلقة من فكرة االبتعاد 
لفت�رة ق�د تط�ول أو تقص�ر، ألنن�ي ال أحب 
المش�اركة في أعمال فنية لمجرد التواجد أو 
االنتشار، حتى ال أندم على أي خطوة أتخذها 
ف�ي حياتي. كما أن مش�اركتي في مسلس�ل 
»سرايا عابدين« حّققت لي نقلة نوعية يجب 
أن أحاف�ظ عليها، بل أح�اول أن أتخطاها في 

اختياراتي المقبلة.
• لماذا لم تقتحمي مجال السينما بعد؟

خطوة تقديم فيلم س�ينمائي ليس�ت س�هلة 
بالنس�بة إل�ّي، وأعتبره�ا كأنني أمث�ل للمرة 
األولى، وقد عرض عليَّ العديد من المش�اريع 
الس�ينمائية طوال الفت�رة الماضي�ة، لكنني 
رفضته�ا ألن معظمه�ا م�ن نوعي�ة األف�ام 
التجارية التي ال أشعر بأنها تناسبني، كما أن 
دوري فيها لم ينل إعجاب�ي، وأتمنى أن تقّدم 
من جديد األفام الس�ينمائية التي تجمع أكثر 
م�ن نجم ونجمة في عم�ل واحد، مثلما حدث 
من قبل في فيلم »سهر الليالي«، وأشارك مثاً 
ف�ي فيلم يضم منى زك�ي ونيللي كريم ومنة 
ش�لبي وهند صب�ري وأحم�د الس�قا وكريم 

عبدالعزيز وأحمد عز.
• وم�ن ه�و الفنان ال�ذي تحلمي�ن بالوقوف 

أمامه؟
مل�ك الكوميديا في الوطن العربي عادل إمام، 
ألن الوق�وف أمام�ه يمث�ل تذكرة م�رور ألي 
فن�ان نحو النج�اح والنجومية. أيض�اً أتمنى 
التع�اون مع البرن�س أحمد حلم�ي إلعجابي 
الشديد باختياراته الفنية وذكائه في التنويع 

بين الشخصيات التي يجسدها.
• ه�ل تضعي�ن خطوط�اً حمراء لنفس�ك في 

اختياراتك الفنية؟
هناك عادات وتقاليد نشأت عليها منذ الصغر 
واقتنعت بها وال أس�تطيع تغييرها، بل أختار 
أعمالي الفنية على أساسها، فمثاً ال أستطيع 
أن أرت�دي المايوه بمش�هد تمثيل�ي، ألنني ال 

أرتديه في حياتي العادية.
كذل�ك أرفض القبات الس�ينمائية وتجس�يد 
المش�اهد الخادشة للحياء، وال أقصد من ذلك 
التعييب على أي فنانة يمكن أن تقوم ذلك، بل 
أكّن للجميع االحترام والتقدير، وإنما لكل منا 
وجه�ة نظ�ره ومبادئه التي يح�دد اختياراته 

بناًء عليها.

هيفاء وفيفي تتقاسامن إعالنات 
 مولد وصاحبه غايب 

 
القاه�رة: تأكد بش�كٍل نهائي خوض الفنان�ة اللبنانية هيفاء وهبي الس�باق الرمضاني بمسلس�لين بعد إطاق 
مجموع�ة قنوات "الحياة" الحملة الدعائية لمسلس�ل "مول�د وصاحبه غايب" الذي تتقاس�م بطولته مع فيفي 

عبده والمؤجل منذ عدة سنوات.
وأطلقت القناة المصرية حملًة دعائية ضخمة للمسلس�ل في ش�وارع القاهرة ب�"بوس�ترات دعائية" تقاس�متها 

الفنانتان علماً أن حسن الرداد وباسم سمرة يشاركان في بطولة المسلسل معهما.
م�ن حه�ٍة أخرى، ُتطل "وهبي" عبر مسلس�لها الجديد "مريم" الذي تقوم بتصويره راهناً وس�ُيعَرض خال ش�هر 
رمضان عبر قناة "النهار" المصرية، وش�اركها فيه خالد النبوي والممثل الشاب عمر السعيد وعدد من الفنانين. أما 
"عبده" فس�ُتِطل في رمضان أيضا من خال عمٍل آخر وهو مسلس�ل "يا أنا يا أنت" الذي تتقاس�م بطولته مع الفنانة 

سمية الخشاب.
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نفت الفنانة هنا شيحة أن تكون تعاقدت مع شركة إلدارة أعمالها، فيما تواصل تصوير دورها في مسلسلها 
الرمضاني الجديد "العهد )الكالم المباح ("بيروت: نفت الفنانة هنا شيحة أن تكون تعاقدت مع شركة إلدارة 
أعمالها على الصعيدين اإلعالمي والفني، وأكدت أنها تتولى إدارة أعمالها بنفسها وال يوجد من يمثلها.علمًا 

أنها تواصل تصوير دورها في مسلسلها الرمضاني الجديد "العهد )الكالم المباح (" الذي سيتم عرضه في 
شهر رمضان القادم. وتلعب فيه دورًا جديدًا عليها وهو سجاج "الشيطان المتجسد في شكل امرأة".ُيذكر أن 
المسلسل من تأليف محمد أمين راضي وإخراج خالد مرعي في لقائهم الثاني مع هنا بعد السبع وصايا، ويشاركها 
في بطولته كل من آسر ياسين، غادة عادل، كنده علوش، صبا مبارك، شيرين رضا، سلوى خطاب، صبري فّواز، 
أروى جوده وآيتن عامر وينتجه طارق الجنايني. من جهٍة أخرى، سُيعَرض لـ"شيحة" أيضًا في رمضان مسلسل 

"البيوت أسرار" حصريًا على شبكة OSN، وتكتبه ورشة عمل ُيشرف عليها أحمد شوقي ومن أعضائها 
محمد عبد العزيز وأحمد وائل ونهال سماحة من خالل شركة Clock Work Temptation المصرية 

المتخصصة في "السيناريو"، ويخرجه كريم العدل ويشاركها بطولته كل من آيتن عامر وشيري عادل و نسرين 
أمين.

القاهرة: ُتسافر الممثلة التركية "بلين كاراهان" الشهيرة 
بالسلطانة مهرماه عن دورها في حريم السلطان إلى 

العاصمة اللبنانية بيروت يوم 12 يونيو )حزيران( من 
أجل تكريمها كأفضل ممثلة تركية عن المسلسل التركي 

التاريخي "حريم السلطان" ضمن فعاليات مهرجان بيروت 
الدولي حسبما ذكر موقع Acunn التركي.وقد أعربت 

"كاراهان" عن سعادتها البالغة بتلك الجائزة وأكدت انه ربما 
يكون هناك بعض التعاون في اإلعالنات واالعمال الفنية مع 
شركات إنتاج عربية، فيما سوف ترتدي "كاراهان" فستان 
من تصميم التركية "توفانا بيوكشينار" في حفل مهرجان 

بيروت.

أنغام تعود إىل كنف روتانا
 

    القاهرة: نجح رئيس ش�ركة "روتانا" س�الم الهندي خال زيارته للقاهرة في الحصول على 
توقيع الفنانة المصرية أنغام، لتعود إلى الشركة بعد سنوات من األنفصال بين الطرفين بسبب 

اإلختاف على األمور المادية حسبما صرحت به أنغام وروتانا في السابق.
توقيع أنغام جاء بعد مفاوضات مس�تمرة مع مس�ؤولي الش�ركة في القاهرة خال الش�هور 
الماضية والتوصل إلى اتفاق مادي يرضي الطرفين، باإلضافة إلى ضمان دعاية جيدة، وتصوير 
أغاني بطريقة الفيديو كليب بميزانية س�خية، فضاً عن الترتيب إلحياء مجموعة من الحفات 
بالوطن العربي.أنغام س�تصدر ألبومها المتوقع طرحه باألسواق قبل نهاية العام الجاري حيث 
ال تزال تقوم بإختيار وتس�جيل أغاني�ه، علماً بأن الفنانة المصرية وضع�ت تصوراً كاماً أمام 
الش�ركة الخليجية عن الخطوات التي أنجزتها في االلبوم حتى اآلن.وبحسب معلومات حصلت 
عليها إياف، فإن موافقة أنغام على العودة إلى روتانا جاءت بعد إذابة الخافات بينهما باإلضافة 
إلى تقدير مسؤولي الشركة لها والحرص على تنفيذ جميع طلباتها ضمن المعقول، خاصة وأن 

أنغام وجدت في خوض تجربة اإلنتاج لنفسها إرهاقاً لها على المستوى الشخصي.

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد

يع
سر

ع ال

اماراتية تلجأ للترصحيات بعيدًا عن الطرب
 باالمس القريب .. وعن طريق الصدفة .. ش�اهدت مطربة 

عل�ى شاش�ة التلفاز وعبر اح�دى الفضائي�ات وهي تغني 

والحقيقة انني حاولت التع�رف على تلك المطربة .. ولكن 

محاوالتي باءت بالفش�ل .. وعند قراءتي للتايتل في نهاية 

االغني�ة صدم�ت ان تل�ك المطربة هي )اح�ام االماراتية( 

والتي هي )نسخة محسنة( من )احام الحقيقة( واالغنية 

التي كانت تؤديها عنوانها : )ملهوفة لصوتك( ..

ولحظتها قلت في نفسي :

"هناك  مطربة تغني بفلوس�ها .. ولكنني لم اعلم ان هناك 

مطربة تعمل على تغيير شكلها وبفلوسها ايضا !! ".

والذي وددت قوله :

ان اح�ام االماراتي�ة باتت تغني وتغير ش�كلها)اي اللوك( 

بفلوس�ها ايض�ا .. ولكن تبقى احام تل�ك المطربة التي ال 

تط�رب اهل الحي .. وحتى لو كان�ت تمتلك اموال قارون .. 

الن الغناء والطرب موهبة من عند الله تعالى !!.

ولي�س الديك�ورات والتقني�ات التصويري�ة واالخراجي�ة  

ولكنن�ي اعترف وابصم بالعش�رة ان لديها موهبة تحس�د 

عليه�ا .. كونه�ا تمتل�ك القابلي�ة )اللس�انية( ف�ي اطاق 

التصريح�ات هنا وهناك وعلى مواقعها التي تصرف عليها 

من اموالها الخاص�ة والتي تنال من المطربين والمطربات 

لاقال من مواهبه�م الطربية .. ومن تلك التصريحات تلك 

التي كش�فت عنه�ا المطربة العراقية ش�ذى حس�ون في 

حدي�ث صحفي بانها تلقت تهديدا مباش�را م�ن االماراتية 

اح�ام )بقطع رجلها( اذا مرت او تنفس�ت امام محطة ال� 

)mbc( التي تساهم في تمويلها !!.

والس�بب ان العراقية المطربة ش�ذى  ق�د اظهرت نيتها ان 

تك�ون عضوا في لجنة تحكيم من اللج�ان التحكيمية التي 

تشرف عليها تلك المحطة !!.

وفض�ا عن ذل�ك ان احام اس�تهانت بش�ذى حينما قالت 

لشذى : )من انت اصا ؟؟( وكما فعلت مع المطرب الفنان 

راغب عامة حينما س�اهمت في ابعاده عن لجنة التحكيم 

في برنامج )اراب ايدول( الذي تش�رف عليه ال� )mbc( بل 

انها تمادت في تصريحاتها تجاه الفنان راغب عامة عندما 

قالت عنه بأنه سيفش�ل في )اكس فاكتور( لكونه ال يمتلك 

)الكاريزما والعطاء والتعامل الراقي( مع المشاركين !!.

ريم مصطفى: أحدث نجامت »رسايا عابدين«



يعي�ش أغل�ب المش�اهير حال�ة من ع�دم االس�تقرار في 
عالقاتهم العاطفية، بس�بب سرعة الحياة والمشاكل التي 
تتمث�ل بالوقت والغي�رة واالهتمام والخيان�ات. ومن بين 
أب�رز قصص الحب التي ش�هد عليها الرأي العام ولم تتوج 

بالزواج:
 أك�دت نجمة الكوميدي�ا اللبنانية روال ش�امية انها كانت 
عل�ى عالقة مع وديع وس�وف ابن جورج وس�وف، إالّ أن 
ه�ذا الحب ل�م يتكلل باالرتباط الرس�مي عل�ى الرغم من 
المعلوم�ات التي تناولت هذا األمر، مش�يرة إلى أن س�بب 
فش�ل العالقة يعود إلى رفض سلطان الطرب النها تكبره 

ب� 6 أعوام، وهذا ما نفته روال.
جمع الحب النجمين المصريين أحمد رزق وحنان مطاوع، 
واحتفال بخطوبتهما، ولكن لم تكمل بالزفاف، حيث أعلن 
الثنائ�ي ع�ن انفصالهما م�ن دون االعالن عن األس�باب، 

ليتزوج رزق بعد ذلك بفتاه من خارج الوسط الفني.
بع�د أش�هر م�ن اإلعالن ع�ن خطوب�ة النجم�ة المصرية 
المعتزل�ة حال ش�يحة، والفن�ان هاني ع�ادل عضو فريق 
"وس�ط البلد"، وعلى الرغم من إع�داد هاني أغنية خاصة 
لح�ال، انتهت قصة الحب وانفص�ال النجمين، ووقتها قيل 
إن الس�بب يرجع إلى التزام حال الديني ورفضها االرتباط 
بش�خص من داخل الوسط الفني، وبالفعل ارتدت الممثلة 
الش�ابة النق�اب وتزوجت من رج�ل أعمال كن�دي اعتنق 

اإلسالم حديثاً، بينما لم يرتبط هاني حتى اآلن.
بع�د المسلس�ل الش�هير "الدال�ي" ال�ذي جم�ع الفنان�ة 
المصرية مي نور الش�ريف والممثل عمرو يوس�ف، جمع 
بينهما قصة حب، أعلن بعدها الثنائي خطوبتهما واحتفال 
بها في جو ملئ بالس�عادة والح�ب، ليفاجأ الجميع بخبر 
انفصالهم�ا بع�د قرابة عام م�ن الخطوب�ة دون إبداء أي 

أسباب، ولم يرتبط أي منهما عاطفياً حتى اآلن.

اعلن�ت النجم�ة المصرية م�ي عز الدي�ن خطوبتها 
م�ن نجم كرة القدم محمد زيدان، وفي الوقت الذي 
كان يستعد الثنائي فيه للزفاف، فاجأ العب الكرة 

محبي�ه بالعودة مرة أخ�رى لزوجته الدنماركية 
ش�يتا والت�ي كان قد انفصل عنه�ا خالل فترة 

ارتباطه بم�ي التي ال تزال 
عاطفي�اً  مرتبط�ة  غي�ر 

حتى اآلن.
م�ن  طويل�ة  فت�رة  بع�د 

الش�ائعات ع�ن ارتباطهما 
المخ�رج  خ�رج  عاطفي�اً، 

يوس�ف  خال�د  المص�ري 
ليؤكد خبر ارتباطه بالفنانة 

المصرية الش�ابة منة شلبي، 
إال أن القص�ة انتهت ولم تتعد 

الرس�مية،  الخطوب�ة  ح�دود 
ليتزوج بعدها بفت�رة المخرج 

بالفنانة التش�كيلية الس�عودية 
شاليمار الشربتلي، بينما تنتظر 

منة شلبي فارس أحالمها.
وم�ن بي�ن قص�ص الح�ب الت�ي 

انتش�رت أخبارها بشكل كبير في 
الس�احة الفني�ة، كانت تل�ك التي 

جمعت بي�ن النجم المصري محمد 
ف�ؤاد، والممثل�ة صابري�ن، حت�ى 
أنهما أعلنا خطوبتهما رس�مياً في 
بداي�ة حياتهما الفنية، إال أنهما لم 

يلبثا أن أعلن�ا انفصالهما، وانطلق 
كالً منهما في حياته ومشواره الفني.

نجوم لـم تنته خطوبتهم
 بالزواج.. 

 أزمة دنيا سمري غانم
 عاش�ت الفنانة دنيا س�مير غانم أخيراً أزمة في مواعيد تصوير مسلسلها الجديد »لهفة«، بسبب اضطرارها للسفر 

إلى بيروت أسبوعياً لتصوير حلقات برنامج »إكس فاكتور«، ما سبب لها بعض االرتباك في المسلسل، خاصًة أنه 
مرش�ح للعرض في رمضان، ولم ينكر مخرج العمل معتز التوني خوفه من عدم اللحاق بس�باق رمضان، بسبب 
تأجي�ل تصوير مش�اهد دنيا ألكثر من مرة، خاصًة أن مسلس�ل »لهفة« من األعمال التي ب�دأ تصويرها منذ فترة 
قصي�رة، وله�ذا منع المخرج اإلجازات منعاً باتاً ألي من المش�اركين في العمل الى حين انتهاء التصوير، هذا إلى 

جانب التصوير لمدة 12 ساعة يومياً.
 وتجس�د دنيا في المسلس�ل ش�خصية فتاة تحاول جاهدة دخول مجال التمثيل، وتعتمد في ذلك على خالها الذي 
يجس�د شخصيته الفنان سامي مغاوري، ويعمل »ريجيس�ير«، بعدما ملّت من والدها الذي يعمل »كومبارس«، 

وتتوال�ى األح�داث في إطار كوميدي... وتظهر فيه مجموعة من النجوم كضيوف ش�رف، منهم أحمد الس�قا 
ومحمد حماقي.
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بيروت: وصل عدد مشاهدي  أغنية 
"أجمل يوم في حياتي" للفنان سعد 

رمضان ألكثر من مليون مشاهدة على 
الـYouTube. علمًا أنه تم اختياره 

ألداء هذه األغنية من قبل شركة 
One Touch العالمية، ضمن 

برنامجها الخاص بالتوعية لمرضى 
السكري.من جهٍة ثانية وبعد إعالنه أنه 
سيكون الوجه اإلعالني الجديد إلحدى 
أهم شركات السفر، انتشرت صوره منذ 

أيام على طرقات وشوراع لبنان.

كشفت النجمة السورية ميسون أبو اسعد أنها متوجهة إلى الجزائر للمشاركة في 
إحياء للذكرى الثالثة لوفاة الراحلة وردة الجزائرية، بعد أن دعيت للمشاركة كأصغر 
الفنانات المدعوات سنًا.وقالت أبو أسعد: "دعيت إلى الجزائر، وأنا سعيدة بالتلبية 

كوني أصغر المدعوين وهذا شرف كبير بالنسبة لي، شرف بأن شارك الجمهور 
والفنانين الكبار الذين سيحيوا الحفل الغنائي إلحياء ذكرى مطربة عظيمة كورد،ة 
باإلضافة إلى عالقتي الخاصة بالجزائر هذا البلد الذي برأيي يجب أن تلبى أي دعوة 
تأتي منه، إنه بلد األصالة والكرم والوفاء".يذكر أن كاًل من الفنان الكبير صباح فخري 
والمطربة رويدا عطية دعيا للمشاركة من سوريا إلى جانب ميسون أبو أسعد.وكان 

أعلن الديوان الجزائري للثقافة واإلعالم عن إحياء الذكرى في الثامن من حزيران 
)يونيو( الحالي، في مدينة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 2015، بمشاركة نخبة 

من الفنانين العرب الذين سيؤدون أغاني الفنانة الراحلة.

وهران – انطلق مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي، مساء األربعاء 
الماضي، في دورته الثامنة بتكريم “ذهبي” للممثلة المصرية ليلى 

علوي وسط حضور جزائري محلي وعربي الفت.
وصعدت الفنانة التي ارتدت فستانا أسود مرصع الصدر إلى خشبة 
المسرح لتتسلم هدية خاصة ونادرة من والي والية وهران عبارة 

عن برنس )عباءة( مشغول بالخيوط الذهبية.وقالت في كلمة 
أمام الحضور “سعيدة جدا بهذه الدورة وسعيدة بتكريمي في 

مهرجان وهران”.وأضافت “تحية كبيرة مني ومن شعب مصر 
إلى الشعب الجزائري. وال يمكن أن أنسى تأّثري في طفولتي بالمرأة 
الجزائرية بقوتها وقوة إرادتها وتحّملها وكبريائها وفيلم المخرج 

يوسف شاهين للسيدة جميلة بوحيرد”.

 

 سريين عبد النور تطلق كليب  عادي 
 

بيروت: أطلقت الفنانة اللبنانية س�يرين عب�د النور فيديو كليب ألغنيتها الجديدة "عادي"، وذلك 
حصري�اً على قناة "وتري" الرس�مية عل�ى YouTube، وبالتزامن مع تلفزي�ون اآلن، لُيعاد بّثها 
الحق�ًا على كافة المحط�ات التلفزيونية.وهي األغنية التي جمعت بالكلمة واللحن بين س�يرين 
رت كفيل�ٍم قصير لمّدة ثم�ان دقائق في لبن�ان بين منطقتي  عب�د الن�ور ومروان خ�وري، وُصوِّ
جبي�ل وبي�روت، تحت إدارة المخرج اللبناني جاد ش�ويري. هذا وكانت "عب�د النور قد أعلنت أن 
كليب "عادي" سيشّكل مفاجأة كبيرة للجمهور، وذلك من خالل الغموض الذي يسيطر على جّو 
الكلي�ب وإظه�ار قدراتها التمثيلية، حيث أنها تلعب فيه دور المرأة المخدوعة والمس�امحة التي 

تترك لقّصة الخيانة أن تعيد نفسها لتبرر حقيقة ما يحصل من وجهة نظرها الخاصة.

اماراتية تلجأ للترصحيات بعيدًا عن الطرب
 باالمس القريب .. وعن طريق الصدفة .. ش�اهدت مطربة 

عل�ى شاش�ة التلفاز وعبر اح�دى الفضائي�ات وهي تغني 

والحقيقة انني حاولت التع�رف على تلك المطربة .. ولكن 

محاوالتي باءت بالفش�ل .. وعند قراءتي للتايتل في نهاية 

االغني�ة صدم�ت ان تل�ك المطربة هي )اح�الم االماراتية( 

والتي هي )نسخة محسنة( من )احالم الحقيقة( واالغنية 

التي كانت تؤديها عنوانها : )ملهوفة لصوتك( ..

ولحظتها قلت في نفسي :

"هناك  مطربة تغني بفلوس�ها .. ولكنني لم اعلم ان هناك 

مطربة تعمل على تغيير شكلها وبفلوسها ايضا !! ".

والذي وددت قوله :

ان اح�الم االماراتي�ة باتت تغني وتغير ش�كلها)اي اللوك( 

بفلوس�ها ايض�ا .. ولكن تبقى احالم تل�ك المطربة التي ال 

تط�رب اهل الحي .. وحتى لو كان�ت تمتلك اموال قارون .. 

الن الغناء والطرب موهبة من عند الله تعالى !!.

ولي�س الديك�ورات والتقني�ات التصويري�ة واالخراجي�ة  

ولكنن�ي اعترف وابصم بالعش�رة ان لديها موهبة تحس�د 

عليه�ا .. كونه�ا تمتل�ك القابلي�ة )اللس�انية( ف�ي اطالق 

التصريح�ات هنا وهناك وعلى مواقعها التي تصرف عليها 

من اموالها الخاص�ة والتي تنال من المطربين والمطربات 

لالقالل من مواهبه�م الطربية .. ومن تلك التصريحات تلك 

التي كش�فت عنه�ا المطربة العراقية ش�ذى حس�ون في 

حدي�ث صحفي بانها تلقت تهديدا مباش�را م�ن االماراتية 

اح�الم )بقطع رجلها( اذا مرت او تنفس�ت امام محطة ال� 

)mbc( التي تساهم في تمويلها !!.

والس�بب ان العراقية المطربة ش�ذى  ق�د اظهرت نيتها ان 

تك�ون عضوا في لجنة تحكيم من اللج�ان التحكيمية التي 

تشرف عليها تلك المحطة !!.

وفض�ال عن ذل�ك ان احالم اس�تهانت بش�ذى حينما قالت 

لشذى : )من انت اصال ؟؟( وكما فعلت مع المطرب الفنان 

راغب عالمة حينما س�اهمت في ابعاده عن لجنة التحكيم 

في برنامج )اراب ايدول( الذي تش�رف عليه ال� )mbc( بل 

انها تمادت في تصريحاتها تجاه الفنان راغب عالمة عندما 

قالت عنه بأنه سيفش�ل في )اكس فاكتور( لكونه ال يمتلك 

)الكاريزما والعطاء والتعامل الراقي( مع المشاركين !!.

فاجأت الجمي�ع بلوك جريء ومثير مع إطالق 
ألبومه�ا الجدي�د »أن�ا أنث�ى«، قّصت ش�عرها 
وكانت تتوق�ع االنتقادات الت�ي حدثت، والتي 
وصلت حد الس�خرية من تسريحتها، الذي في 
رأي البعض ال تليق بعنوان ألبومها، لكنها ترى 
األنوث�ة مختلفة وتعلق بكل ج�رأة: »ال يهمني 

كالم الناس«.
زي�زي ع�ادل تكش�ف لن�ا أس�رار ه�ذا اللوك، 
وكوالي�س ألبومها، والحرية التي ش�عرت بها 
ألنه�ا أنتجته لنفس�ها، كما تتكل�م على ردود 
األفع�ال علي�ه، وتجربته�ا ف�ي تألي�ف بعض 
أغنيات�ه وتلحينها، والنجمتين اللتين تتمنى أن 
تكتب وتلّح�ن لهما أغنيات. وبعي�داً من الفن، 
تتح�ّدث الينا عن والده�ا الراحل، وبخل الرجل 

وعيوبه، وموقفها من الزواج.
• كي�ف كانت ردود األفع�ال التي وصلتك حول 

ألبومك الجديد »أنا أنثى«؟
الحمد لله، ردود األفعال التي وصلتني جعلتني 
أشعر بالتفاؤل والسعادة، خاصًة أن الجمهور 
أش�اد أيض�اً باألغان�ي الت�ي قم�ت بتلحينه�ا 
وتأليفها في األلبوم، الذي حّقق نجاحاً فاق كل 
توقعات�ي، بحيث أكد لي الكثي�ر من جمهوري 
أن كل أغني�ة في�ه بمثاب�ة حالة خاص�ة، ُتعبر 
ع�ن العديد م�ن الفتي�ات وتناقش مش�اكلهن 

العاطفية.
أنا س�عيدة ألن ه�ذا األلبوم أعادن�ي بقوة إلى 
جمهوري بعد غياب اس�تمر سنوات عدة، كنت 
أح�اول من خالله�ا ب�ذل أقصى جه�د لتقديم 
أفض�ل األغاني التي ُيمكن أن أرضي بها جميع 

األذواق.
• لكن ما سبب هذا الغياب الطويل؟

هن�اك أكث�ر من س�بب دفعني لتأجي�ل األلبوم 
أكث�ر من م�رة، أبرزها وفاة وال�دي التي أّثرت 
بش�دة ف�ي حالت�ي النفس�ية، باإلضاف�ة إلى 
األح�داث التي مّرت بها مصر طوال الس�نوات 
األرب�ع الماضية، والتي أثرت كثيراً في صناعة 

الموسيقى وسوق الكاسيت بشكل عام.
ه�ل قيامك بتلحي�ن وتأليف ُمعظم   •
أغاني األلبوم كان بهدف التقليل من النفقات؟

بالطبع ال، فأنا ال ُيمكن أن »أستخس�ر« ش�يئاً 
في ألبومي، بل أنفقت عليه وكلّفني كثيراً، لكن 
المش�اركة في تلحين بعض األغاني وتأليفها 
يعود إلى ش�عوري بأنني أمتل�ك الموهبة، كما 
كتب�ت أغاني ُتعبر عن حال العديد من الفتيات. 
وقب�ل أن أضم ه�ذه األغان�ي، اس�تعنت بآراء 
أصدقائ�ي والمقربين مني، ولم أُقل لهم وقتها 
إنها من تأليفي خوفاً م�ن المجاملة، وبالفعل 
ش�عرت بحماس�تهم الش�ديدة، إذ أك�دوا أنها 

أفكار جديدة لم ُتقدم من قبل.
•هل تتفقين معي بأن اللوك الجديد س�اهم في 

زيادة نجاح األلبوم؟
هذا صحيح وال ُيمكن أن أنكر ذلك، فحالة الجدل 
التي أثيرت بسبب اللوك وقّصي لشعري، جعلت 

البعض ينتظر طرح األلبوم لسماع األغاني.
• أل�م يزعج�ك اتهام�ك بتقليد النجم�ة مايلي 

سايروس؟
ال، فأن�ا أحب مايلي س�ايروس، لكنني أرى أن 
هناك أكثر من نجمة قّصت ش�عرها بالطريقة 
نفس�ها الت�ي قصص�ت به�ا ش�عري، ومنهن 
نجم�ات  م�ن  وغيرهم�ا  وريهان�ا  بيونس�يه 
هولي�وود، وأوض�ح أيضاً أنني لس�ت صاحبة 
فك�رة هذا اللوك، لكن مصفف الش�عر الخاص 
بي اقترح عليَّ قص ش�عري قبل تصوير غالف 
األلبوم، ونجح في إقناعي بهذه الفكرة، خاصًة 

أنه كانت لديَّ الرغبة في تغيير شكلي.

• األلبوم عنوانه »أنا أنثى«، متى تش�عر الفتاة 
بأنوثتها من وجهة نظرك؟

كل فتاة ف�ي العالم تمتلك أنوث�ة لكن بطريقة 
ُمختلف�ة، فممكن أن تظه�ر أنوثتها من خالل 
ش�عرها الطويل أو نظرة عينيها أو مشاعرها 

أو طيبة قلبها.
والبعض س�خر من اللوك الجدي�د ومن عنوان 
األلب�وم وش�عر بالتناق�ض، لكنن�ي أوّجه إلى 
ال  األنوث�ة  ب�أن  رس�الة  األش�خاص  ه�ؤالء 
تقتص�ر على الش�عر الطوي�ل فق�ط، فالفتاة 

الُمحجبة تش�عر أيضاً بأنوثتها من خالل 
نظرته�ا وعينيها وجمالها الهادئ أو 

أحاسيسها.
• ومتى تفقد المرأة أنوثتها؟

ال يوجد فت�اة أو امرأة فاقدة 
الش�يء  فه�ذا  األنوث�ة، 
مستحيل، وكل امرأة مهما 

كان شكلها الخارجي أو تعاملها الجاد أو الحاد 
مع اآلخري�ن، إال أنها تمتلك أنوث�ة في داخلها 

وتشعر بها.
• ما أقرب أغاني األلبوم إلى قلبك؟

كل أغني�ة ضّمها هذا األلبوم لها مكانة خاصة 
في قلبي وال ُيمكن أن أنسى كواليس اختيارها 

وتسجيلها في األلبوم.
•بع�د إثب�ات موهبت�ك ف�ي مجال�ي التلحي�ن 
والتألي�ف، هل هناك فنان تتمنين التعاون معه 

من خالل تلحين أو تأليف أغاٍن له؟
أحل�م بالعمل م�ع أنغام وش�يرين عبدالوهاب 

وأتمنى أن تقدما أغاني من ألحاني وتأليفي.
• البع�ض يرى أن أغاني�ِك ُتهاج�م الرجال، ما 

تعليقك؟
هذا االنطباع مأخوذ عني بس�بب األغاني التي 
قدمتها في بداية مش�واري الغنائي، وأشهرها 
»حب مش محس�وب علي�ا« و »واحدة تانية«، 
لكن ألبوم�ي الجديد متنوع يضم أغاني تهاجم 
الرج�ال وأغان�ي أخ�رى رومانس�ية، مثل »أنا 
مبس�وطة«، التي تتحدث عن فتاة تعيش قصة 

حب جميلة مع حبيبها.
• من مثلك األعلى في الغناء؟

تربيت على أغاني الزمن الجميل وأعشق نجوم 
ه�ذا الزمن، ألنهم جعلوني أحب الغناء، ومثلي 

األعلى في الغناء فيروز وفايزة أحمد.
• هل تفكرين في خوض تجربة التمثيل؟

تلقي�ت العديد من العروض الس�ينمائية خالل 
الفترة الماضية، لكنني اعتذرت عنها وشعرت 
بأنه�ا ال تناس�بني، كم�ا أنها ل�م تجذبني على 
اإلط�الق ووجدت أنها لن ُتضي�ف إلى رصيدي 

الفني.
• الغناء بالنس�بة إلي�ك مص�در رزق أم هواية 

وموهبة؟
رغ�م أنن�ي ق�ررت تحم�ل التكلف�ة اإلنتاجية 
أللبوم�ي األخي�ر، لكنني أس�عى إل�ى تحقيق 
ربح م�ادي من خ�الل إحياء حف�الت غنائية، 
وأن�ا مؤمنة ب�أن لكل ُمجتهد نصيب�اً، وأن الله 
س�بحانه وتعال�ى ل�ن ُيضيع مجه�ودي، لكن 
الغن�اء س�يظل بالنس�بة إل�ّي موهبت�ي الت�ي 

أعشقها منذ طفولتي.

                                  

زيزي عادل: أنا أنثى رغم شعري القصري
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احلمد لل�سلطان
�سامي ح�سن/م�سر-اال�سكندرية 

الناُس فى بالِدنا ...

ال تعبُد الّديان .

فال إلَه عنَدنا سوى السلطان . 

الحمُد للسلطان .

و الشكُر للسلطان .

و اعبْد بال إيمان .

و احذْر من القرآن .

فهناك آياُت الكتاِب تلعُن السلطان .

منذ ابتدا فرعوُن مع وزيره هامان .

حتى انتهى أبو لهب .

لم ُيغن عنه ماكسب .

فجميُعهم خسران .

متأبد النيران .

متأبد النيران .

****

الناُس فى بالدنا ...

مصمومُة اآلذان .

ليست تِعى إال الذى ...

يشدو به السلطان .

أنشودُة الشيطان .

مسحورُة األلحان .

تستطرُب اآلذان .

فتسّمُم األبدان .

و استحكَم السلطان .

استحكم السلطان .

****

الناُس فى بالدنا ...

تحيا بغير لسان .

تقوُل شعرا ينتشى…  

لسماعه السلطان .

فاحذر من الهذيان .

و اْحَتط من الجدران .

فجميُع حيطاِن البيوِت لها هنا آذان .

****

الناُس فى بالدنا ...

ليست لها عينان .

تمشى على غير اهِتدا ...

تتحّسُس الجدران .

فكأّننا ُعميان .

نخطو بال إمعان .

فإذا بنا ُقطعان .

و ُوالُتنا ُرعيان .

و ترانا فى بالدنا ...

َدُمنا على الجدران .

ستنزفوه ليكتبوا :

يحيا لنا السلطان .

يحيا لنا السلطان .

عبدالكريم برشيد: التجديد منطقة حمرمة يف الثقافة العربية
 

يعّد المغربي عبدالكريم برشيد من المسرحيين العرب 
القالئ�ل الذي�ن نّظروا للمس�رح بعم�ق معرفي وذهن 
تأمل�ي متق�د ورؤي�ة فكرية ش�املة مدرك�ة ألبعاده 

الثقافية واالجتماعية والجمالية.
وه�و ف�ي معظ�م كتابات�ه، س�واء م�ا تعل�ق منه�ا 
باالحتفالي�ة أو بالمس�رح العرب�ي على نح�و عام، لم 
يكت�ف بالدعوة إلى التأصيل، ب�ل تجاوز ذلك إلى “فعل 
التأسيس”، أي االنطالق من درجة الحفر، أو الصفر أو 
ما قبل الصفر، لتأس�يس مس�رح عربي جديد، اعتمادا 
عل�ى الذاك�رة الجماعي�ة أوال، والت�ي يمثله�ا التراث، 
ويجس�دها التاريخ، وعل�ى كل علوم العص�ر وفنونه 

وآدابه وصناعاته ثانيا.
ذل�ك ألن�ه، كم�ا ي�رى، م�ن غي�ر المعق�ول أن يب�دأ 
المسرحيون العرب من حيث انتهى اآلخرون، بل ينبغي 
أن يج�دوا بدءهم الخاص، ويدركوا أن أي فعل حقيقي 

ال يمكن أن يتحقق إالّ في إطار تأسيس حقيقي.

مفكر مسرحي عميق
ف�ي كتاب�ه الجديد “التأس�يس والتحديث ف�ي تيارات 

المس�رح العرب�ي الحدي�ث”، الص�ادر ع�ن مجلة دبي 
الثقافية )2014(، يحلل برش�يد واقع المسرح العربي 
اليوم من خ�الل تجاربه المتقاطعة والمتناقضة، التي 
تقف وراءها جماعات كثيرة من المسرحيين، تتعايش 
وتتف�ق كله�ا في االنتس�اب إل�ى فن المس�رح، لكنها 
تختلف من حيث فهمه�ا لطبيعة هذا الفن، ومن حيث 

الرؤية واألدوات والمنهجيات والوسائل والغايات.
ويخط�ئ من يظن، حس�ب رأيه، أن هذا المس�رح هو 
مس�رح واح�د، أو أن طريق�ه يمكن أن يك�ون طريقا 
واح�دا، أو أن مهمت�ه يمك�ن أن تخت�زل ف�ي كتاب�ة 
المس�رحيات أو ف�ي إنتاجه�ا وترويجه�ا فق�ط، ذلك 
ألنن�ا أمام وجود مركب ومعق�د، وأمام حالة ال يمكن 
أن تش�به إالّ نفس�ها. وعليه، فإنه ال يمكن قياس هذا 
المس�رح العرب�ي الجديد بقياس�ات المس�رح الغربي 
القديم، وال يمكن تناس�ي أنه مطال�ب بأن يكون أوال، 
ويعي ه�ذه الكينونة ثانيا، ويطوره�ا فكريا وجماليا 
ثالثا، وأن يبحث لها عن أسمائها ومصطلحاتها رابعا، 

وأن يجد لها موقع قدم في خرائط المسارح.
ولعل هذا هو ما جعل مهمة هذا المسرح تكون مركبة 
ومعق�دة )مهمة مزدوجة في الوقت نفس�ه(، وتكون 
أخطر مما يتطلبه المسرح الغربي مثال، والذي تنحصر 
مهمت�ه اليوم في أن يقاوم الش�يخوخة والموت، وأالّ 

يهزم في معركته أمام وسائل االتصال الحديثة. وهذه 
الجماعات يحصرها برشيد، مؤقتا، في ثالث فئات:

المجددون في المسرح العربي كانوا موضوعين دائما 
في موضع الشك والريبة، ومتهمين بشتى االتهامات

األولى: هي تلك التي تمارس المسرح بفطرية، وبآلية، 
وتش�تغل عليه وهو في مس�تواه األّول�ي واالبتدائي، 
وال�ذي هو مس�توى المهن�ة والحرفة فق�ط، ويكمن 
جوهر هذا المسرح في أنه فرجة خالصة، فرجة بريئة 
كل البراءة من العل�م والفكر، ومنفصلة تماما عن كل 

سؤال أو مسألة.
الثانية: هي التي أعطت لهذا المسرح جوهره الحقيقي، 
وارتفع�ت به من درج�ة الفرجة البس�يطة إلى درجة 
الف�ن واألدب، وإل�ى عتبة الفك�ر والصناع�ة الثقيلة، 
وق�د أدركت أن هذا المس�رح الوافد يحتاج إلى توطين 
في الوطن العربي، وأنه بحاجة ماس�ة إلى تأصيل في 
التربة الثقافية العربية، وأن أدبه يحتاج إلى أن يغرس 
في حدائق الش�عر والنثر العربيي�ن، وأن فنونه تحتاج 
إلى أن تكون مرتبطة بروح االحتفال الشعبي العربي، 
وأن تك�ون جزءا من الظاهرة الفرجوية المعروفة في 

العالم العربي.
أما الجماعة الثالثة فهي التي رأت أن األمر أكبر وأخطر 
من أن يكون مجرد “تس�ييق” لآلداب والفنون الغربية 

ف�ي الس�ياقات العربي�ة الجدي�دة، وأن األم�ر يحتاج 
إلى تأس�يس جديد ُيض�اف إلى كل عمليات التأس�يس 
األخ�رى، والتي عرفتها كل مس�ارح العال�م وتياراته 

واتجاهاته ومدارسه أيضا.
وذلك عب�ر مختلف الفض�اءات الجغرافي�ة المتباعدة، 
والحقب التاريخي�ة المتباينة والمتعاقبة زمنيا، ولهذا 
ل�م تقف هذه الجماعة عند حد االش�تغال المهني، مثل 
الجماع�ة األولى، وال عند حد التأصي�ل، مثل الجماعة 

الثانية، وإنما تجاوزت ذلك إلى فعل التأسيس.
ويأتي تأكيد برشيد على ضرورة التأسيس في المسرح 
العربي وأولويته وأس�بقيته أيض�ا انطالقا من قناعته 
ب�أن ما يق�وم به المس�رح الغربي الحدي�ث اليوم من 
مغام�رات تجريبية ما كان س�يحدث لو لم يكتمل فعل 
التأس�يس فيه، ويصل إلى حّده األقصى، فبعد أن كفر 
بكل ش�يء أصبح فعل التجريب فيه ضرورة ملحة، بل 
نوعا من اللع�ب، أو من الترف، أو م�ن التدمير الذاتي، 
ال�ذي يمارس�ه هذا المس�رح عل�ى قواعده وأسس�ه 

وثوابته التي ال يمكن أن تقوم لها قائمة من دونها.
برش�يد ي�رى أن جماعة المس�رح االحتفال�ي هي في 
طليعة ه�ذه الفئة، فقد أكدت ف�ي بياناتها وإبداعاتها 
وأدبياته�ا المتع�ددة، على وضع هذا التأس�يس داخل 

جدلية البناء والتحديث

عواد علي 

 يوم طارت األسامك  مأساة الوطن وملهاة املهجر
  

أيِّ غربة هي غير آمنة وتؤدِّي إلى إرهاصات نفسية، 
له�ا األثر الكبير على حي�اة المغترب، فكيف إذا كان 
ه�ذا المغترب كاتباً؟ إذ يبدو أنَّه عندما وصل الكاتب 
العراقي فؤاد ميرزا إلى أميركا الالتينية، والتي كان 
يتخيلها بالد الس�حر والجم�ال، اصطدم هذا األخير 
بواق�ع أش�ّد مرارة وقس�وة م�ن واقع ب�الده الذي 

غادره بعد أن ضاق ذرعا بأسباب الحياة هناك.
ف�ؤاد ميرزا قاص وفنان تش�كيلي م�ن رواد كتابة 
القصة القصيرة جدا )ق.ق.ج( في العراق، في بداية 
س�بعينات الق�رن الماضي، نش�ر أعمال�ه في كثير 
م�ن المج�الت العراقية والعربي�ة، ويعيش اآلن في 
الواليات المتحدة األميركي�ة، وتعدُّ مجموعة “يوم 
طارت األس�ماك” هي كتابه األول، عن الدار العربية 

للعلوم ناشرون 2012 وهو الطبعة األولى.
المفارقة أّن قصص الكت�اب كتبت منذ مدة طويلة، 
بين األعوام 2000-1974، والكاتب يعود بعد مضّي 
س�نوات طويل�ة، ليعل�ن عن نفس�ه كاتب�ا للقصة 
القصي�رة جداً بعدما كان م�ن روادها في ما مضى، 
قد نعزو ذلك إلى حالة الغربة التي يعيش�ها في بالد 
غاي�ة في البعد عن مس�قط رأس�ه، الع�راق، وذلك 
بم�ا للغربة م�ن أثر ق�وي، من حزن وأل�م ومعاناة 
نفس�ية.. عل�ى روح اإلنس�ان المهاج�ر، ألنَّه بكل 
بساطة يشبه النَّبتة التي اقتلعت من أرضها وزرعت 
في أرض أخرى، فكيف لها الحياة وإن ُسقيت بأنهر 

من الماء؟
يب�دأ الق�اص فؤاد مي�رزا كتاب�ه باإلهداء إل�ى ابنه 
دون ذكٍر لألس�باب. وتقع القصص في 92 صفحة، 
مقّس�مة إل�ى قس�مين، القصص في القس�م األول 
رّبما تعود إلى الفترة التي س�بقت مغادرته لوطنه، 
وقص�ص القس�م الثاني هي توثيق لس�يرة هجرته 

والب�الد الت�ي عبرها حت�ى وصل إل�ى مملكة 
األح�الم كما تخيلها، وذلك من�ذ لحظة القرار 
أو قبلها ودوافعه للهجرة، مرورا بالمحطات 
واألمكن�ة الت�ي ح�طَّ فيه�ا رحال�ه لفترة، 
ربم�ا كانت قصي�رة أو طويل�ة حتى وصل 
إل�ى أميركا، ث�مَّ رصد حاالت�ه وانفعاالته، 
وهواج�س الغربة ومؤثراته�ا وتداعياتها 

التي تظهر بوضوح في قصص الكتاب.
كما يبدو أنَّ معظم قصص القس�م الثاني 
ه�ي قص�ص حقيقي�ة حدث�ت مع�ه أو 
ُسِردت له، في فترة مكوثه بروما، وذلك 
م�ن خالل تاريخ ومكان كتابة كل قصة 
وهوما لم يغفل عن تسجيله في أسفل 
للزم�ن والم�كان  القص�ص كتوثي�ق 
الحقيقيي�ن، وهذه س�ابقة قلَّما نجد 

قاصا يعمد إليها.
ف�ي كّل قصة من قصص فؤاد ميرزا 
صورة اجتماعية متجسدة من خالل 
التفاصي�ل والجزئي�ات التي جعلت 
القص�ة تش�غل حي�زا م�ن تفكير 
الق�ارئ، وق�د نقل معاناة ش�عبه 
عب�ر قص�ص قصي�رة وغاية في 

البساطة من حيث نمط السرد.
قص�ص ف�ؤاد مي�رزا مفتوحة 
م�ن  الكثي�ر  عل�ى  النهاي�ات 
واالستفس�ارات،  االحتم�االت 
الت�ي كان م�ن مهمتها إطالق 
العنان لمخّيلة القارئ للتفسير 

والتحليل
أما أبطال قصص “يوم طارت األسماك” فهم مزيج 
غي�ر متجانس من مكون�ات الطبيع�ة، فلم يقتصر 
الكات�ب على توظي�ف البش�ر أبط�اال لقصصه، بل 
تعدى ذل�ك إلى أنس�نة مكون�ات الطبيع�ة )النهر- 

وأس�بغ  البئر…(  الغيم�ة- 

حيث عليها صفات البشر من 
النطق واإلحس�اس، فكلًّ شخصية بشرية أو غيرها 
هي إنس�ان يمتل�ك مش�اعر وأحاس�يس ورغبات، 

تل�ك األرواح كانت الحامل ألفكار الكاتب المش�تتة 
تارة والموجهة تارة أخرى، وتناوبت الش�خصيات 
بي�ن الخيالي والواقعي لدرجة أّن الش�خصية 
المحورية قد تكون غير بشرية، ولكّن ذلك لم 
يقلل من ش�أن القصص واألسلوب المثير في 

طريقة العرض.
والق�اص اس�تخدم لغ�ة سلس�ة بالرغ�م م�ن 
جزالتها أحيانا، وذلك بانزياحات لغوية بسيطة 
أضفت على الس�رد متانة ف�ي التعبير، حتى أنه 
اعتم�د الجزال�ة لدى خوض�ه لقصة تحت�اج إلى 
التعبي�ر الرمزي بعي�دا عن اإليضاح. ل�م نعلم لم 
اخت�ار فؤاد مي�رزا قصة “يوم طارت األس�ماك” 
لتكون عنوانا للكتاب؟ ربما على أنها القصة األهم 
أو األحب إلى نفس القاص، إال أّن تلك القصة تحديدا 
وم�ن وجه�ة نظرن�ا افتقرت إل�ى التأثي�ر وعنصر 
التش�ويق وربما الفكرة، واختي�ار القاص لها ربما 
له دالالت ش�خصية وخاصة، وبعض القصص التي 
ن من أداء  كانت قص�ص قصيرة جداً أيضا ل�م تتمكَّ
رس�التها، بالرغ�م من أنها عملت عل�ى إثارة العديد 

من التساؤالت.
ولك�ن الملفت ف�ي قصص ف�ؤاد مي�رزا أّنها كانت 
مفتوح�ة النهاي�ات عل�ى الكثي�ر م�ن االحتماالت 
واالستفسارات، التي كان من مهمتها إطالق العنان 
لمخّيل�ة القارئ للتفس�ير والتحليل، ألّنه�ا نهايات 
خاطف�ة وغير متوقع�ة تترك قارئها ف�ي منتصف 
الطري�ق ليس�أل لم�اذا ه�ذه القصة؟ وم�ا الغرض 

منها؟ ألن القاص يبترها فجأة دون تمهيد.
ف�ي المجمل قصص ف�ؤاد ميرزا ه�ي قصص فيها 
الكثي�ر م�ن التنبؤات، الت�ي حدث�ت اآلن وقد كتبت 
القص�ص من�ذ زمن بعي�د، إضافة إل�ى أّنها قصص 
واقعي�ة مس�تنبطة من بيئ�ة القاص، الت�ي ترعرع 
فيها بتناول األحداث وجزئياتها بأسلوب مزيج بين 

التاريخ والميثيولوجيا.

وجيهة عبدالرحمن 

ص.ب:1003
 

بعدما كانت الرسائل الورقية وسيلة التواصل األولى بين الناس لعقود ال بل 
قرون من الزمن، أصبحت الرسالة موضة بالية وجزءاً من التراث القديم.

أّم�ا الرس�ائل اإللكتروني�ة فأضح�ت ه�ي الوس�يلة المفضل�ة للتواص�ل 
اإلجتماعي، علماً أّنها ال تحمل مزايا الرسالة القديمة التي كانت ُتكتب بخّط 
ي�ّد صاحبها لتنقل كّل عواطفه وانفعاالت�ه  بصدق كبير.من هذه المفارقة 
ينطلق الكاتب س�لطان العميمي في روايت�ه »ص.ب:1003« )الدار العربية 
للعلوم- ناش�رون( لُيعيدنا إلى عالم التواص�ل البريدي من خالل مجموعة 
رس�ائل مكتوبة في ثمانينات القرن العش�رين، أي قب�ل أن يقتحم اإلنترنت 

حياتنا اليومية ويغدو ركناً أساسياً  في عالقاتنا  اإلنسانية واإلجتماعية.
 Roman Epistolaire ص. ب:1003« هي رواية تقوم على فكرة أدب التراس�لي المعروفة باس�م«

باللغة الفرنسية، وقد تمكنت من أن ُتعيد إلى الرسائل المكتوبة حضورها وبريقها الذي خفت بل انعدم 
في ظّل سيطرة وسائل التواصل الحديثة من الهاتف الى االنترنت.

عرص املامليك عرص السخرية
 

ص�در عن الهيئ�ة المصرية العامة للكتاب كتاب “الش�عر الش�عبي الس�اخر في 
عصور الممالي�ك” للباحث محمد رجب النجار.ويس�جل الكتاب روح المقاومة 
الش�عبية التي تجلت في تراثها األدبي الش�فاهي أو الش�عبي، فقد حظي األدب 
الشعبي باعتراف الصفوة السياسية واألدبية والعلمية في العصور المملوكية، 
وع�رف طريقه إل�ى قلوب كب�ار الموظفي�ن والنق�اد والمؤرخي�ن والكتاب 
واألدب�اء والش�عراء.ومن تلك الفن�ون التي ذاعت حينئذ بين الناس الموش�ح 
والدوبي�ت والزج�ل والمواليا، وكان�ت هذه الفنون تعتمد في انتش�ارها على 

إلقائها الش�فوى والغناء والتلحين والحركة واإلش�ارة حتى يتسنى لسامعيها أن يتلذذوا 
بها، وإذا كان العصر المملوكي عصر رواج األدب الش�عبي العربي، فهو عصر ازدهار األدب الس�اخر 
خاصة، وفنون الش�عر الشعبي.وقد ازدهرت فنون النثر الش�عبي مثل الفنون القصصية كالحكايات 

الشعبية، وكتب النوادر، وحكايات خيال الظل وفنون الملحمة الشعبية. 

قراءة  يف  ) نبض من وتر الذاكرة ( للشاعرة سليمة مليزي 
غاي�ة الش�عر أن يك�ون جميل ومعب�ر عن ذاته 
بالجم�ال والجم�ال ال يص�در إال ع�ن الجمي�ل 
وهذا ما س�عت اليه الشاعرة الرقيقة والجميلة 
الجزائري�ة س�ليمة مليزي من خ�الل قصائدها 
التي تضمنها ديوانها الموسوم  } نبٌض من وتر 

الذاكرة{ 
حيث  تفجر افكارها بأحاسيس طالما اختزنتها 
اوت�ار الذاك�رة طيل�ة غيابها عن االب�داع  حيث  

تقول في مقدمة الديوان .
تمهيد للنبض : 

م�ن عطر حروف وردية...أزرع عناقيد العش�ق 
األبدي.

م�ن نب�ع حنين�ي أو حب�ي... أع�ود بذكري�ات 
الحروف.

من عشقي لغتي وتراثي...استلهم عبير المعنى.  
إلى كل جميل في كل بالدي العربية

زرع�ت الجمال ف�ي جنون القل�م  وأعطيت كل 
نبٍض من  فكري لينبت زرعاً يافعا ينير قلوبكم 
الطيب�ة  ، فأنت�م ال�ذوق الذي يرع�ى ما زرعت، 

ويروي ما أعطيت.
      ه�ذه مقدمة  فتحت باب التش�ويق لمتابعة 
بقي�ة القصائ�د حي�ث ت�زرع  بكلماته�ا العذبة 
وعباراتها الجميلة الت�ي اقتنصت بها اللحظات 
وحولتها الى قصائد شعرية تعبر عما في دخلها 
من ح�ب للخير والطبيعة وما تعانيه كإنس�انة 

وش�اعرة مرهفة الحس صاحب�ة وجدان راقي 
لذا كانت عباراتها تجس�د ش�خصتها كش�اعرة 
فتراها واصفة لجمال مدينة تيباز فتجعلك ترى 
المدين�ة كلوحة فنية ضاربة ف�ي عمق التاريخ 
..رس�متها بريش�ة رس�امة ماهرة فتكون أنت 
حاضرا في المدينة من خالل الكلمات والصور.

)تيبازا( أغنيٌة على شفاِه العصور
ترتلها الحياُة على َمذَبِح النذور
تتماوُج بين البر والبحر والنور

ها، أخضُرها سرور الزورديٌّ سرُّ
هواٌء كسوٌل يداعُب الموَج الجسور

زبٌد ، رضاٌب يتشبث بالصخور
وفي قصيدة كن صديقي و أكثر تش�عر بالصدق 
و س�مو الروح لالرتق�اء نحو عالق�ة وجدانية 

تجسد االنسانية بأجمل صورها
كن صديقي ..

في شدِة الحزِن كن ..
في غمرِة الفرِح كن ..

كن صديقي ..
في لهفِة اللقاِء بدون نفاق 

في صحبِة الدنيا نداوي الجروَح 
كن صديقي ..

نلملُم العمَر قبل الفراق.. 
نهزُم الظلَم ..

نزيُح الحقَد من القلوب 
ونزرع الفرَح واألمل 

فه�ذا الن�دى ك�ن صديقي ال�ذي يمثل الش�وق 

والحنين الن نكون مثال للخير والمحبة
والش�اعرة عندما تجس�د الخي�ر والمحبة فان 
حبها يك�ون صادقا ومن أعم�اق قلبها .. وهنا 
نج�د الش�اعرة تذهب ال�ى ابعد نقط�ة في فكر 
الرجل  لتقنعه ان الم�رأة يمكن ان تكون خليلة 
الرج�ل ف�ي جميع مظاه�ر الحياة .. ش�قاؤها 
.. حلوه�ا .. مرها .. فكرها لتتقاس�م معه  كل 
هم�وم الحي�اة ..و ه�ذا  ايض�ا م�ا نلمس�ه في 
قصيدته�ا  } ل�ك وحدك يجن قلم�ي { فهي تنثر 
حروفها جريئة صادق�ة معبرة عما في داخلها 
من أحس�اس راق�ي و ع�ذب بهمس�ات وردية 
فتك�ون الحروف متم�ردة حتى على الش�اعرة 
لتصف المش�اعر كما تهوى وتري�د في التعبير  

بعمق عن جنون االبداع لديها .

تناثرْت بقايا أحرفي..
بين أوراقي ..

كسمكٍة تسبُح بين األمواج ..
جريئًة تأبى المثوَل إلفكاري .

تعانُد فّي الروح
تتراقُص أمامي ؛

ألعيَد ترتيَب أبجدياِت الحرف ..
هيهاَت .. هيهاَت ..

من ناٍر ُتوِقُد أعماقي ..
تحِرُق قلمي ..

َفَتلُِد رماَد الروِح ؛
ألرسَم همساِت الود .. 

على دفاتِر أشعاري !!
لك وحَدك ُيَجنُّ قلمي ...

حين أتنفُس ذروَة الجنوِن فيك 
مواس�م الوجع تتفنن الش�اعرة بعباراتها فهي 
تكت�ب القصيدة ذكريات وآه�ات حيث االنتظار 
واللهف�ة و التأم�ل عل�ى ج�دار القل�ب تنب�ض 
حروفها بالن�ور وتضيء العتم�ة وتلوح لألمل 
تعانق أفق الش�وق التي وصل�ت حدود الهيام و 

يبدأ  القلب سفره في الحلم يرافقه الخيال
كلما هبت عاصفُة الحزن.. 
وتراكَم األنيُن .. والعتاب .. 

كانت كلُّ الطرقاِت ُتَعبَُّد لي ..
فرًحا وشوًقا .. وحنينا..

والحقُل والبذُر ُيعيداِن غرَس الشوق 
والصبُح والنسيُم وتغاريُد الطيوِر تزرع الودَّ

وتمحو أنيَن الماضي
وكان َملُِك الحبِّ يتربُع على عرِش القلب

وهكذا بقي�ة قصائد الديوان تجدها ش�علة من 
المشاعر األنيقة والرقية ترافقك فيها األشواق 
النبيل�ة والفك�رة الس�امية الت�ي عب�رت عنها 
بكلماته�ا العذبة عن مش�اعر الم�رأة التي هي 
مص�در الحض�ارة والرقي ف�ي المجتمع والتي 
تعت�ز بأنوثتها و أفكارها فرس�مت لنا بريش�ة 
الفنانة لوحات وصور غاية في الدقة و الروعة 
بعب�ارات رقيقة لش�اعرة متمكنة م�ن أدواتها 

ولغتها، 

ال�ساعر والناقد :  ناظم نا�سر القري�سي
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الثلج امللوث والصيف
عباس رحمة الله 

م�ع ارتفاع درج�ات الح�رارة تتفاقم معان�اة المواطنين 
بسبب شح المياه وزيادة ساعات القطع للتيار الكهربائي، 
لهذه االس�باب يزداد إقبال العائالت على شراء قالب الثلج 
والج�ل التخفي�ف من وط�أة الح�ر. وقد ثب�ت ان معظم 
الثلج المت�داول ذو رائحة ولون غريب ويفتقر للش�روط 
الصحي�ة، وبالرغم من اعالن الجه�ات الصحية المختصة 
في وس�ائل األعالم عن عدم صالحه للش�رب وعدم جواز 
خلط الثلج مع ماء الش�رب بش�كل مباش�ر، اال ان معظم 
الناس وفي ظروف ش�تى يتغاضون ع�ن تعليمات اللجان 
الصحي�ة ويعمدون ال�ى خلط الثل�ج مع الم�اء الصافي، 
وربما يتكاس�لون من اللجوء الى بع�ض ا?طرق الصحية 
لتف�ادي بع�ض مض�اره على االنس�ان عبر تغلي�ف الثلج 
باكي�اس النايل�ون النظيف�ة وباح�كام ثم غم�ره بالماء 

الصالح للشرب.
 ندعو الجه�ات المعنية وباالخص الصحي�ة الى المراقبة 
الدوري�ة لمعام�ل الثل�ج والزامها بالمحددات والش�روط 
الصحية ف�ي صناعة الثلج التي تضم�ن صحة الناس قبل 

االرباح التي تجنيها.
 

مسلسل الكهرباء يتكرر
 تعودن�ا كل عام ومع بداية فصل الصيف وارتفاع درجات 
الح�رارة، على االرتفاع النس�بي والملح�وظ لتصريحات 
المس�ؤولين ف�ي وزارة الكهرباء ووعوده�م التي تفتقر 
ال�ى المصداقي�ة عل�ى ارض الواق�ع، االم�ر ال�ذي اصبح 
مثاراً للس�خرية والتن�در من قبل المواطنين في الش�ارع 
العراق�ي، ومن المؤلم والمخجل ان تتكرر الوعود الكاذبة 
ذاتها فيم�ا يخص تجهي�ز العاصمة بغداد بثمانية عش�ر 
س�اعة يوميا خالل فصل الصيف وسيتم تصدير الكهرباء 
الفائضة الى الخارج. فيما واقع الحال يؤكد العكس تماما 
حيث وصلت ساعات االنقطاع المستمر للتيار الكهربائي 
ف�ي الفت�رة الماضية القليلة?لغاية ثماني عش�رة س�اعة 
يومي�ا اما الخبر الذي ص�دم المواطنين هو توقف تجهيز 
وزارة النفط لحصص الوقود المقررة الصحاب المولدات 
االهلية كما معمول كل عام.  وبدوره اكد مجلس محافظة 
بغداد عدم قدرته على تحديد س�عر االمبير وعدد س�اعات 
التشغيل ومحاسبة اصحاب المولدات االهلية. عليه تشير 
المعطي�ات االخي�رة ال�ى ارتف�اع مؤكد الس�عار االمبير 
المجهز من المول�دات االهلية االمر الذي يضيف هماً اخر 
عل�ى كاه�ل المواطن البس�يط من ذوي الدخ�ل المحدود  
ويجعله�م عرض�ة لجش�ع وابت�زاز اصح�اب المول�دات 
ام�ام العجز الحكوم�ي في معالجة المش�كلة للتقليل من 
معاناتهم?الخدمية والمعيشية والصحية وحرارة الصيف 
ولهيبها.  نأمل ان ال تس�تلم الجهات المعنية في الحكومة 
عن ايجاد البدائل والحلول الناجعة لمش�كلة تهدد الفقراء 
وذوي الدخ�ل المح�دود والمس�ارعة بتأهي�ل الكهرب�اء 
وتجهيز المواطنين ساعات اضافية خاصة ونحن مقبلون 

على شهر رمضان .

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

املوقــــع االلكرتونـــــي:

www.almustakbalpaper.net 

منتسبو  نسيج الديوانية 
من دون رواتب وال حقوق

 عادل الزيادي
ابتل�ي منتس�بو وعمال ش�ركات التمويل الذات�ي في مدينة 
الديواني�ة والتابعة ال�ى وزارة الصناع�ة والمعادن بمصيبة 
كبيرة تجس�دت بتوقف صرف رواتبهم ومس�تحقاتهم منذ 
الع�ام الفائ�ت حتى وصل�ت االمور ال�ى ما يف�وق التحمل 
والعيش على وع�ود الجهات المعنية بصرف الرواتب الحقا 
لم�ا ترتب جراءها من معاناة حقيقي�ة وعبء اثقل كاهلهم 
بس�بب تراكم الدي�ون بذمته�م لتلبية احتياج�ات عائالتهم 
وتأخرهم من دفع المس�تحقات الش�هرية كإيجار الس�كن 
واج�ور الكهرباء وغيره�ا، وقد انعكس�ت معاناتهم بثورة 
غضب عب�ر تنظيم التظاهرات واالحتجاجات واالعتصامات 
للمطالبة بحقوقهم.وقد كانت ردود افعال الجهات الحكومية 
المعني�ة ازاء مواجه�ة غض�ب المتظاهري�ن من منتس�بي 
ش�ركات التموي�ل الذاتي هو التنصل من دفع مس�تحقاتهم 
المالية ورواتبهم  س�واء لظروف انسانية ام لظروف يمليها 
الواجب الوظيفي الرس�مي اتجاه هذه الشريحة كونهم من 
المس�اهمين في بن�اء البلد وصناعت�ه الوطنية.الحديث هنا 
ال يختص باالوضاع االقتصادية المزرية لمنتس�بي نس�يج 
الديوانية فحس�ب انما تتعدى قس�وة الواقع المرير لتشمل 
العديد من ذوي الشهداء والسجناء السياسيين والمتضررين 
العاملي�ن ل�دى معم�ل نس�يج الديواني�ة والذي�ن يطالبون 
بمنحهم حقوقهم لكونهم من ورثة الش�هداء والمتضررين، 
وذل�ك بع�د انجازه�م  كافة اإلج�راءات الرس�مية من توفر 
المستمس�كات والش�هادات الثبوتية وحص�ول الموافقات 
الرس�مية من اللج�ان المش�كلة بق�رارات حكومية لغرض 
تمش�ية معامالته�م, حيث تم رف�ع معامالته�م الى معمل 
نسيج الحلة بحسب العائدية الوظيفية، وبعدها ارسلت الى 
ال�وزارة وتحديدا ال�ى اللجنة المختصة ف�ي الوزارة لغرض 
الموافقة على صرف المستحقات، حينها تنفس المنتسبون 
المتضررون وذووه�م الصعداء لقطعهم المراحل الروتينية 
العديدة من السلسلة اإلدارية والتي تؤكد احقيتهم، لكن يبدو 
ان المعام�الت غف�ت طويال في أدراج ال�وزارة ولم يوقظها 
اح�د، بعده�ا تفاجأ أصحابه�ا بإرجاع الملف�ات مرة أخرى 
ال�ى اللجن�ة المختصة  في معم�ل نس�يج الديوانية بدعوى 
تغيي�ر اللجنة الرئيس�ة في الوزارة ما ترت�ب عليه تغيير في 
هيكلية الوزارة، ومن المؤمل تش�كيل لجنة اخرى لدراس�ة 
المعام�الت، لك�ن قبلها البد من ع�ودة المعام�الت للمربع 
االول لتأخذ مجراها االداري السابق ) وعلى هالرنة طحينج 
ناع�م (.لقد مض�ى عل�ى تناق�ل المعامالت اكث�ر من ثالث 
س�نوات والمنتس�بون ينتظرون بفارغ الصبر حسم ملفهم 
والس�يما انهم أصبحوا بال مورد يعيلهم وعائالتهم تئن من 
ش�ظف العيش, واوضاعهم المتدهورة ال تتحمل التس�ويف 
والمماطلة.دع�وة ال�ى رئاس�ة ال�وزراء للتدخل ف�ي االمر 
وإعادة الحق إلى أصحابه بصرف المس�تحقات واحتس�اب 

فترة الفصل السياسي ألغراض الخدمة.

مر�شى الهموم 

 يناش�د المواطن�ون ف�ي ش�ارع حيف�ا بوس�ط بغ�داد وزارة البيئة 
والصحة والداخلية واألمن الوطني واتحاد التعاون، بالتدخل العاجل 
لرف�ع برج اإلنترنيت واالتصاالت المنصوب فوق العمارة ٦٢ الواقعة 
بوسط الش�ارع وقرب س�احة الطالئع، حيث تم نصبه قبل اكثر من 
ست س�نوات من قبل المدعو )احمد حميد الخياط( ودون ان يحصل 
عل�ى اي موافق�ات بيئية أو أمني�ة او صحية او من قب�ل ادارة اتحاد 
التع�اون او من الس�اكنين بالعمارة او الش�ارع وغيره�م.  وقد قام 
الس�يد احمد بمخالفة صريحة حين استغل الظروف األمنية المتردية 
في تلك الفترة الزمنية الس�ابقة وقلة تواجد س�كنة المنطقة، وعمد 
الى نصب البرح فوق سطح إحدى العمارات السكنية، وهو يصر على 
مخالفته تلك عبر رفضه الي�وم وبالقطع على رفع البرج بالرغم من 
مطالب�ات الن�اس المتكررة الي�ه.  ونظرا لإلض�رار البيئية والصحية 
واالش�عائية الخطي�رة المتأتية من وجود الب�رج والتي تنعكس على 
س�كان المنطقة ذات الكثافة السكانية العالية، اضافة للخطر األمني 
بس�بب الذبذبات والترددات التي يبثها ويلتقطها. ينتظر اهالي شارع 
حيفا ببغداد جهود وعمل الجهات المعنية والجهات المس�اندة اليها، 
لغ�رض التدخل الفوري من خالل اتخاذ اإلجراءات القانونية والبيئية 
والصحي�ة واألمني�ة لغرض إن�ذار المخال�ف ورفع البرج بالس�رعة 

العاجلة.وفقكم الله لخدمة العراق. 
عدد من سكان شارع حيفا

تحي�ط ناحية النيل )8 كم ش�مال ش�رق الحلة(، 
البس�اتين من كل الجه�ات والت�ي تحفها بنعمة 
اله�واء النق�ي والظ�الل الوارفة الخض�رة، لكن 
الناحية لم تهنأ بهذه النعمة بسبب سموم الدخان 
المتأت�ي م�ن ح�رق النفاي�ات في موق�ع الطمر 
الصحي بمنطقة الصياحي�ة، وقد أكد مختصون 
إرتفاع نس�ب اإلصابة بأمراض السرطان والكبد 
الفايروس�ي بين األطفال والنس�اء، بخاصة بعد 
ش�راء الحكوم�ة المحلية الس�ابقة )90( دونما، 
وتحويله�ا إلى موقع للطم�ر الصحي، فأصبحت 
منطق�ة ترم�ى فيه�ا النفاي�ات وتحرق بش�كل 

عشوائي.
 وق�ال عبي�د حم�زة من أهال�ي الصياحي�ة: "إن 
الحكومة الس�ابقة قررت ش�راء تس�عين دونماً 

زراعياً  ثم حولت المنطقة الى مكب للنفايات".
وبين :"ان أبناءه األربعة مصابون بمرض )الكبد 
الفايروس�ي( بس�بب الدخ�ان المل�وث المنبعث 
نتيجة حرق النفايات ف�ي موقع الطمر الصحي، 
ومش�يرا إل�ى ان�ه يمل�ك نح�و عش�رين دونم�اً 
يس�عى إلى بيعها بس�بب وص�ول النفايات قرب 

المزارع".
م�ن جانبه ق�ال الم�زارع حاتم علي�وي : "تكثر 
حرائ�ق الطمر الصحي ف�ي فترة اللي�ل وال نعلم 
من الذي يقوم بذلك،  وقد قدمنا ش�كاوى عديدة 
لمحاف�ظ بابل، الذي وج�ه بمعاقبة عمال البلدية 
وم�ن يعتاش�ون عليه�ا، لك�ن بع�د م�رور فترة 
قصي�رة ع�اد العمل في الموقع الى س�ابق عهده 

واتسعت الحرائق بشكل كبير ومتكرر".
فيما حمل أحمد جاس�م )مراقب( في دائرة بلدية 
بابل، العاملين في النفايات والنباشين مسؤولية 
الحرائ�ق، بهدف الحصول عل�ى المعادن وقناني 
البالستك، مبينا: ان قوات الشرطة تقوم بجوالت 

دورية العتقالهم.
وقال جاس�م":إن عم�ال البلدي�ة يقومون برمي 
النفاي�ات في أماكن محددة، وال ش�أن لنا في ما 

يحصل عند الخروج من الموقع".
وقال علي صبيح احد "النباشين" الذين يعتاشون 

من خالل البحث في مواق�ع الطمر الصحي:" إن 
اغلبن�ا يبحث في النفايات عن ش�يء يمكن بيعه 
دون حرقه، الن الحرائق تمنع عملنا، وس�يكون 
الرقاب�ة  م�ن الصع�ب إطفاؤه�ا،" مبين�ا: "أن 
الصحية هي من تقوم بعملية الحرق بسبب نقلها 
لمواد غذائية غير صالحة لالستهالك وتعمل على 

اتالفها بحرقها".
وأك�د جري�ان مع�ازر )مس�عف( ف�ي المرك�ز 
الصح�ي بناحي�ة النيل ، يتم ارس�ال من أربع إلى 
خمس حاالت يوميا تعاني من االختناق الش�ديد، 

بسبب حرق النفايات ليالً في منطقة الصياحية، 
موضحا ان الدخان المنبعث يصل إلى الناحية.

ودعا الحكومة المحلية إلى اإلسراع بإنقاذ أهالي 
ناحي�ة الني�ل، الذين باتوا يعان�ون من األمراض، 
ونس�ب المصابي�ن بأم�راض الجهاز التنفس�ي 

بازدياد.
م�ن جهت�ه ق�ال الدكت�ور ثاب�ت العم�ار إن عدد 
المصابين بامراض الكبد الفايروسي والسرطان 
واألم�راض الجلدي�ة ف�ي الناحي�ة تج�اوزت ال� 
"الف�ي" حال�ة بينهم نس�اء وأطف�ال، موضحا: 
"ان احد اس�باب تلك األمراض حرق النفايات في 

موقع الطمر".
وأضاف : "أن مرض الحساس�ية ق�د تناما خالل 
الفترة األخيرة بش�كل كبير، وبحس�ب إحصائية 
أجري�ت ل�)600( ش�خص م�ن أهال�ي الناحية، 
يعاني اغلبهم الحساس�ية، كالج�رب، من جانب 
تجد ان األدوية الموجود في األسواق غير فعالة، 
وهن�اك حاالت تش�مع للكبد والغثيان، والس�بب 
يع�ود للنفايات الصحي�ة والكيميائية التي ترمى 

بشكل عشوائي و تنقل األمراض عند حرقها".
وأش�ار إلى أن األطباء طالب�وا الحكومة المحلية 
باإلس�راع في تنفيذ مشروع تدوير النفايات، بيد 
ان الخالفات السياس�ية وعجز الموازنة سيكون 

له اثر كبير في تأخير المشروع.
 وقال عضو اللجنة الصحية بمجلس ناحية النيل 
كاظ�م نايف ف�ي تصري�ح صحف�ي :" إن موقع 
الطمر الصح�ي في منطق�ة الصياحية موضوع 

شائك، فاللجنة الصحية أرسلت كتباً عدة، وهناك 
ش�كاوى قدمت من المواطنين بش�أن ما يحصل 
من تدمير للمنطقة وللحيوانات والتربة وانتشار 

األمراض، لكن دون استجابة".
وأك�د أن عملي�ة الح�رق التي تحصل ه�ي بفعل 
فاع�ل، وهن�اك عملي�ات تفتيش دوري�ة للموقع 
لمعرفة األسباب، وقد تم تنسيب حراس لمراقبة 
الموق�ع من أربعة مح�اور، وكذلك عجالت تقوم 

بإبعاد النفايات عن األهالي لكن دون جدوى.
وتابع ان مختصين في الش�أن البيئ�ي، أكدوا ان 
م�ا يحصل في الموقع هو تماس كهربائي، هناك 
أسالك وبطاريات وأجهزة الكترونية معطلة ينتج 
عنها طاقة كهربائية تؤدي إلى اشتعال النفايات.

إل�ى ذلك ق�ال مدي�ر ناحي�ة النيل عام�ر مطلب: 
"إن إدارة الناحي�ة الس�ابقة والحالي�ة ناش�دت 
وزارتي الصح�ة والبلديات بإبع�اد موقع الطمر 
ع�ن المنطق�ة، مبين�ا أن نح�و )2000( مصاب 
بأمراض سرطانية، والعدد يتصاعد، الفتا إلى أن 
المخاطبات أسفرت عن رفع دعوى قضائية ضد 
محافظ بابل صادق مدلول الس�لطاني، باعتباره 
من أصدر ق�راراً يمنع آليات بلدية الحلة من رمي 
النفايات بش�كل عش�وائي في وقت س�ابق، ولم 
تح�ل المش�كلة حت�ى اآلن لعدم تع�اون الدوائر. 
وأش�ار إل�ى أن إدارة الناحي�ة طالب�ت الحكومة 
المحلية بمعالجة المش�كلة، ولك�ن تفاجأنا بان 
موازن�ة 2014 تم تحويلها إلى مش�روع مجاري 

الحلة الكبير وتأجيل مشروع تدوير النفايات".

قالوا اإن االأمرا�س اخلطرة انت�شرت بني اأبناء املدينة

الصياحية مواطنون: أوقفوا حرق النفايات يف موقع 

سكنة شارع حيفا وخماطر برج 
االتصاالت يف وسطهم

انتباه رجاء

فاروق بابان
ال ش�ك ان القان�ون هو ال�ذي يحدد 
حق�وق المواطنين وواجباتهم وهذا 
ما تأخذ به دول العالم المتمدن حيث 
تسود لغة القانون في اتخاذ القرارات 

بدل لغة العواطف والمحسوبيات.
اما في بلدن�ا ومنذ زمن وحتى اآلن، 
فال تحكم�ه لغة القان�ون، بل يغرق 
ف�ي بحر المحس�وبية والمنس�وبية 
وسلطة العشيرة والنفوذ. والقانون 
عندن�ا مركون جانباً وعند التفس�ير 
الق�رارات الص�ادرة تخض�ع للمزاج 
وس�وء الفه�م وعن�د التنفي�ذ يعبث 
به المعنيون بحس�ب عل�م كل واحد 
منه�م. ه�ذا م�ا حص�ل م�ع قانون 
ش�ريحة  ه�ي  والضحي�ة  التقاع�د 
المتقاعدين الذين أحيلوا على التقاعد 
قبل رفع التسكين عن رواتبهم. علماً 
ان ه�ؤالء قضوا زهرة ش�بابهم في 

خدمة البلد.
 وقد  تص�ل خدمة البعض الوظيفية 
ال�ى اربعين عاماً واكث�ر ، اما الراتب 
الذي يحستب اليه فهو شحيح قياساً 

بمتطلبات العيش.
الحل يكمن بمساواة المتقاعدين ممن 

احيلوا على التقاعد قبل التسكين مع 
زمالئه�م الذين احيل�وا على التقاعد 
بعد رفع التس�كين، وتعديل القانون 
الن  الموح�د«  التقاع�د  »قان�ون 
القانون الجديد ومش�رعه أغفل هذا 

الجانب أو تناساه.
ندع�و الدول�ة كمؤسس�ة وحكومة 
الى انصاف هذه الشريحة وااللتفات 
ال�ى محنته�م بجدي�ة، كم�ا ندع�و 
الجمعي�ة العراقي�ة للمتقاعدين الى 

اتباع كل وس�ائل الضغ�ط القانوني 
واالعالم�ي بغي�ة االنص�اف واعادة 
المنصف�ة  غي�ر  بالقواني�ن  النظ�ر 
وصوالً الس�عاد المواط�ن وتحقيق 

حياة افضل له.

 يعان�ي العدي�د م�ن فالح�ي محافظ�ة باب�ل عدم 
اس�تالمهم مس�تحقاتهم المالية المتأتي�ة كأثمان 
لمحاصيلهم الزراعية اإلس�تراتيجية المستلمة من 
قب�ل الجه�ات المعنية، وبالرغ�م من انته�اء فترة 
تس�ويق الحنطة والشعير في المحافظة منذ فترة، 
لكنهم ل�م يس�تلموا مبالغه�م المس�تحقة ولغاية 

اآلن، حي�ث يبين�ون أس�باب مطالبته�م باألم�وال 
وذل�ك لحاجتهم الماس�ة إليها من اجل االس�تعداد 
للموس�م الزراعي الجديد، وكذلك لتمش�ية أمورهم 
المعيشية العتمادهم وعائالتهم بشكل خاص على 
م�وارد وأرباح مهن�ة الزراعة، وتأخر س�داد أثمان 
المحاصيل س�يجعلهم في موق�ف محرج لتأخرهم 

بالتهيئة للموسم الجديد أسوة بباقي الفالحين.
عليه يطال�ب فالحو بابل الجهات المعنية بس�رعة 
تسديد أثمان المحاصيل المستلمة، خدمة للفالحين 

والمزارعين في المنطقة.

لفيف من مزارعي بابل

تأخر تسديد أثامن املحاصيل الزراعية

في كل يوم وبخاصة مع بداية الدوام الصباحي وعند 
نهاية الدوام يش�هد طريق حله - نجف زحاماً بحركة 
المرور وس�ير المركب�ات المختلفة االنواع وبش�كل 
كبي�ر، حيث يمتد الزحام الم�روري من بوابة جامعة 
باب�ل وصوال ال�ى دائ�رة المنتجات النفطي�ة باتجاه 
مدين�ة الحلة، وفي كل يوم تقع حوادث مرورية عدة 
بين اصط�دام مركبات او ده�س لمواطنين ما ينجم 
عنها خس�ائر مادية وبش�رية جس�يمة، ويشير احد 

المواطني�ن الذي يعمل في عل�وة المخضر، الى كثرة 
وق�وع الحوادث المرورية في الش�ارع وباس�تمرار، 
ويستشهد بالتصادم الذي وقع بين سيارة نوع سايبا 
ودراج�ة ناري�ة وق�د أصيب ر?كب�ا الدراج�ة االثنين 

باصابة بالغة. 
كما يذكر احد س�كنة العمارات السكنية الواقعة على 
طول الشارع بان معاناتهم تتفاقم مع اوقات الذروة 
بداي�ة ونهاية ال�دوام، وقد يس�تغرق عبور الش�ارع 

بالسيارة أكثر من س�اعة.  دعوة الى المسؤولين في 
م�رور بابل وق�وات الش�رطة في الس�يطرة الوقتية 
قبال�ة جامع�ة باب�ل للعم�ل م�ن اج�ل ايج�اد حلول 
موضوعية وسريعة لهذه المشكلة لتسببها بخسائر 
مالي�ة وبش�رية وهدر للوق�ت وخاصة مس�تخدمي 
الطري�ق حله - نجف من موظف�ي الدوائر الحكومية 

وطلبة وموظفي الجامعة.عبد السيد 
مهدي الحسيني

زحام خانق ودائم يف طريق احللة - النجف

سوء التدبري أضاع اخلري عىل املتقاعدين
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 فوجئ المدع�وون بإحدى حفالت الزف�اف لحظة دخول 
العروسين قاعة الحفل بارتدائهما مالبس غريبة مختلفة 
ع�ن المالبس المعتادة، والت�ي نعرفها جميعا وهي ارتداء 
العريس بدلة رجالية وعروس�ه ثوب�ا أبيض تزينه طرحة 

بيضاء.
تقول ريم وهي إحدى المدع�وات بحفل الزفاف هذا “لعل 
العروس�ين أرادا جلب شيء غريب في حفل زفافهما، فلم 
يك�ن من العريس س�وى اختيار مالب�س )الكابوي( وهو 
رداء رع�اة البق�ر؛ يرتدي�ه الرع�اة أو الرجال ف�ي مناطق 
بأمي�ركا، ويتمث�ل بقبع�ة بني�ة الل�ون وبنط�ال جينز له 
حمالت�ان، وجزم�ة مزينة بقط�ع حديدية، أم�ا القميص 
فل�م ينَس صاحب�ه وضع ال�)فيونكة( التي تش�ير إلى أنه 

عريس.
وتضيف “أما العروس فأكملت )ستايل( عريسها بارتدائها 
فس�تانا أبيض قصيرا، مراعية علو الجزمة التي تتناس�ب 

م�ع )الكاب�وي(، إلى جان�ب حزام بن�ي الل�ون تدلت منه 
اكسس�وارات حديدية، فلم ينقص العروسين سوى الخيل 

والسالح”.
وألن حفل الزفاف مناسبة ال تتكرر، تبقى ذكراها ملتصقة 
باألذهان حتى وإن شاخ الزوجان، يبقى ابتداع )النهفات( 
أو اللفت�ات الجميلة الت�ي تضفي نكهته�ا جمالية خاصة 

على اليوم وتميزه ويخلد الذكرى برونقها إلى األبد.
ويلجأ العديد من العرس�ان إلى إقامة عرس )غير تقليدي( 
بابتكار أفكار ومشاهد غريبة في حفالتهم، بحيث يبدون 
لآلخرين وكأنه�م غريبي األطوار، ولعل هؤالء العرس�ان 
يعمدون إلى تغيير المراسم أو المالبس الخاصة بالعرسان 
أو غيرها من الوس�ائل من أجل لفت األنظار، بحيث يكون 

حفل عرسهما مغايرا لبقية األعراس.
 وفي ذل�ك، يؤكد البعض بأنها حرية ش�خصية، وآخرون 
يرونه�ا )تقليع�ة( جميل�ة تجع�ل حف�ل الزف�اف ممي�زا 
وفري�دا، ومنه�م من ي�رى أنها مناس�بة مث�ل )النهفات( 
وآخ�ر مرفوض مث�ل )التقليع�ات( ويعتبرونها معارضة 

لمفهوم التطور والثقافة.مأمون العباس�ي أعجب بشكل 
كبير بإح�دى )التقليعات( التي أقيم�ت في عرس صديقه 
قبل ثالثة أش�هر، تمثلت في تجهيز مراسم مماثلة لحمام 
العريس في قاعة الحفل؛ حيث أقدم مجموعة من الشباب 
يرددون أغاني وأهازيج ش�عبية، مستخدمين أدواتهم من 
مق�ص وفرش�اة ومعجون حالق�ة و)المنش�فة( لتزيين 
العريس. يقول العباسي “أنا أحبذ مثل هذه التقليعات التي 
تضفي جوا مرحا وجميال على الحفل، وباألصل ال تتنافى 
مع عاداتنا وتقاليدنا، وأعتقد أنني س�أخطط وعروس�ي 

في المستقبل لصنع مثل هذه الطريقة الجميلة”.
واتفقت الع�روس رانيا جميل وزوجها قب�ل الزفاف على 
إقامة عرس يبقى حاضرا في األذهان، فخططا إلى إقامته 
باله�واء الطلق بإحدى المزارع وأع�دت جميع التجهيزات 
الالزم�ة لذلك، وكانت )التقليعة( بتخصيص إحدى فقرات 
الحفل ألغنية هندية ارتدى بها العروسان زيا هنديا كامال، 
إل�ى جانب بعض من المقربين من العروس�ين، بدا حينها 

الحفل وكأنه مقام في إحدى مدن الهند.

وتنص�ح جميل المقب�الت على الزواج بالقي�ام بما يردن، 
وتحقي�ق م�ا يج�ول ف�ي خاطرهن ف�ي حف�ل زفافهن، 
مؤك�دة أن يوم الزف�اف هو يوم واحد ال يعاد وال ينس�ى، 
فالعرس فكرة مميزة وتخطي�ط جيد.وتقول “كانت هذه 
الفقرة ف�ي حفل زفافي قبل عامين ابت�كارا جديدا، أدخل 
البهجة والس�رور عل�ى جميع الحاضري�ن، أما ما يالحظ 
ف�ي مناس�بات األف�راح الت�ي حضرته�ا فهي انتش�ار ما 
يس�مى ب�)رقصة البطريق(، وهي الرق�ص كما البطريق 
على نغم�ة خاصة بها، تش�ارك بها الع�روس والحضور، 
وه�ي نهفة جميل�ة تضفي الم�رح”. وخص�ص العريس 
وائ�ل بركات وعروس�ه فق�رة في حف�ل زفافهم�ا تمثل 
بلدة كل منهما، فارتدى العريس الزي الباكس�تاني نس�بة 
لبل�دة العروس، كم�ا ارتدت العروس ثوب�ا عراقيا يحاكي 
ت�راث عائلة زوجه�ا، إلى جانب اختيار العروس�ين أغاني 

فلكلورية لكل بلدة.
يقول بركات “أعجبت عائلتي وعائلة زوجتي بما خططنا 
ل�ه كثيرا، خصوصا أنه جاء مفاجئ�ا للجميع ولم يعلم به 

أح�د من قبل، وأنا ش�خصيا أعتقد أن العروس�ين هما من 
يرتب�ان لحفل زفافهما منذ بدايته حت�ى نهايته، واألجمل 
عندم�ا يتفق�ان عل�ى إضافة فق�رة أو نهفة تزي�د الحفل 

بهجة”.
ويفسر االختصاصي في علم االجتماع د. حسين الخزاعي، 
هذه التقليعات، بالرغبة من قبل الشباب في كسر الروتين 
والجمود والتقليد األعمى في حفالت الزواج؛ إذ إن برنامج 

الزواج في صاالت األفراح معروف وروتيني.
وهذا النوع م�ن الحركات واالبتكارات أو التأثر في عادات 
وتقاليد الش�عوب األخ�رى، كما يقول، ي�ؤدي إلى إضافة 
ن�وع م�ن الفكاه�ة والتجدي�د وس�يكون بمثاب�ة صرعة 
يتحدث عنها المدعوون ويكون بالنسبة لهم عرسا مميزا 

والفتا للنظر.
ويؤك�د الخزاع�ي أن مثل ه�ذه الس�لوكيات تتطلب جرأة 
ومواجه�ة م�ع المجتمع، وبخاص�ة مع أهل العروس�ين 
وأقربائهما ومعارفهما، منوها إلى أنها س�لوكيات جميلة 

تترك للشباب أن يفرحوا على طريقتهم.

 
 

المس�تقبل العراقي/متابعة -رايات النساء دائما مرفوعة 
ف�ي وجه َمْن يقترب من عري�ن بيتها خاصة زوجها، هذه 
خاصية أنثوية معتقة، وفي إطار خشيتهن من ضياع الزوج 
من بي�ن أيديهن، تذهب طائفة منه�ن بعيدا في مغاالتهن 
للحفاظ على األزواج، فمن ذلك أن بعضهن يتبعن النظرية 
التي تق�ول: إن “الزوج المفلس” ه�و “الزوج المخلص”، 
بمعن�ى أن الزوج الذي ال يمتل�ك مقدار أي درهم زيادة في 
جيب�ه، لن يتمّكن من تحصيل م�ال يمكنه من الزواج مرة 
أخرى، فإذا “نظفت” الزوجة جيب زوجها تُكون في مأمن 
من غدر األيام، فهي تعمل وفقا لمبدأ “تنظيف جيب الزوج 
يضمن إخالص�ه”، ألنها تعتبره منطق�ة الخطر، بحيث ال 
تترك له إال ما يكاد يغطي ضروريات مصروفه الشخصي، 
فتمضي في فعلها وهي ُمطمئنة إلى أنه سوف يظل أسير 

مملكتها الزوجي�ة، التي تملك ه�ي إدارة القضاء على كل 
فائض مالي له، ولو كان درهما أو هكذا تعتقد.

فإل�ى أّي م�دى يمكن أن تذه�ب الزوجة ف�ي تطبيق هذه 
النظرية؟ وهل حصار الزوج اقتصاديا واس�تنزاف نقوده 

أوال بأول، يوّفر لها األمان الذي تنشده؟

يق�ول الدكت�ور محم�د فتحي أس�تاذ األمراض النفس�ية 
والعصبي�ة:“إن الممارس�ة الت�ي تلج�أ إليه�ا العدي�د من 
النس�اء، والمتمثلة في تنظيف جيوب األزواج، ُممارس�ة 
ُمنتش�رة بكثرة بين النس�اء اللواتي يعشن حاالت الخوف 
من فقدان أزواجهن، بس�بب عدم الثقة في طبيعة العالقة 
الزوجي�ة، ونقص االطمئنان إل�ى الروابط الموجودة بين 

الطرفين”.
ممارس�ة منتشرة بكثرة بين النساء اللواتي يعشن حاالت 
الخوف من فقدان أزواجهن، بس�بب عدم الثقة في طبيعة 

العالقة الزوجية
والواقع كم�ا يقول الدكت�ور فتحي:”إن اللج�وء إلى مثل 
هذه الممارسة، يؤدي حتما إلى انهيار العالقات الزوجية، 
بسبب الش�كوك التي تحوم حول س�لوك الزوج وعالقاته 
خ�ارج البي�ت، فالرج�ل ال يتحّم�ل أن يك�ون محط ش�ك 
وريب�ة مدة م�ن الزم�ن، دون أن تصدر عن�ه ردود أفعال، 
حي�ث س�ُيعّبر عن اس�تيائه م�ن مثل ه�ذه الممارس�ة”، 
مردًفا:”وفي كل الحاالت س�واء أكانت الزوجة محقة في 
شكوكها أم ال، فإن هذه الممارسة تؤدي إلى تحطيم الثقة 

بين الزوجين”.
وعل�ى العم�وم تتراوح ردود فع�ل الزوج بدءا باالس�تياء 
أوال، ومن ثم يتحّول االستياء إلى مخزون يتراكم فيتحّول 
إل�ى رد فعل عنيف، وقد تدف�ع مثل هذه التصرفات، بعض 
األزواج إلى اتخاذ مواقف ُمعاكس�ة تماما لما هو ُمرتقب 

منهم وعلى غير ما تتوقع المرأة.

تتمثل أول خطوات النفور في االنزواء عن أماكن تواجدها، 
واالبتع��اد والنف��ور م�ن الزوج�ة ب�دال م�ن االقت�راب 
منه�ا، وقد يصل األم�ر بالفعل إل�ى أن يبح�ث الزوج عن 
عالق�ة خارجية، بعد أن تكون ش�كوك الزوجة قد أرهقت 

أعصابه”.
وبس�ؤاله عم�ا إذا كانت هذه الممارس�ة تحّق�ق للزوجة 
األم�ان المنش�ود يجيبن�ا:“إن المي�ل إل�ى الخيان�ة أمر ال 
يعوقه حصول الزوج�ة على راتب الزوج، ألن األمر يكُمن 
في الس�لوك الذي ال عالقة له عادة بمسألة المال وعوامل 
الدخل، فالس�لوك دائم�ا توجهه عوامل أخ�رى، بعيدة كل 
الُبعد عن الوفرة االقتصادية أو شحها بالنسبة إلى الزوج، 
لذل�ك لن تحق�ق كل تل�ك الممارس�ات، الغاية المنش�ودة 
للزوج�ة، ألن األمان بين الزوجين مرتكز أصال على متانة 
العالقة الرابطة بينهما، ال على كم المبلغ الذي ستس�حبه 
الزوج�ة، بغية تنظيف جيبه من أيِّ وس�يلة مادية، تمّكنه 

من إقامة عالقة مع إمرأة أخرى”.
ويقول الدكتور محمود فاضل أستاذ الطب النفسي:“يمكن 
أن نصف هذا الس�لوك بأنه س�لوك نفس�ي دافعي، تحاول 
من خالله الزوجة أن تريح نفس�ها وتقن�ع ذاتها، وتقوم 
ب�كل جهده�ا للحفاظ عل�ى زوجها وبيته�ا، لذلك نرى أن 
هذه العقلية س�ائدة بوضوح ف�ي مجتمعاتنا، حيث ينتج 
عنه�ا تصرفان، األول يتمثل في احتمال لجوء الزوجة إلى 
التبذير الش�ديد، كي ال يتبقى عند ال�زوج أيَّ وفرة مادية، 
أما الثاني فقد تعمد الزوجة إلى مالحقته ومتابعته ماديا، 
ك�ي ال يتواف�ر عنده ما يكف�ي لخيانتها أو ال�زواج عليها، 
وف�ي كلتا الحالتي�ن تتوّص�ل الزوجة إلى النتيج�ة ذاتها، 
وه�ي إفالس زوجها.وال يعتقد الدكتور محمود أن تطبيق 
الزوجة لهذه النظرية، يضع حدا نهائيا لش�كوكها، ولكن 
على األقل س�تضمن أنه س�يفكر طويال قبل أن يتطلع إلى 

امرأة أخرى.

 »تقليعات« يف حفالت الزفاف

هل يضمن حصار الزوج اقتصاديًا إخالصه
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يواجه النازحون من العمال االُجراء في مدينة اربيل ظروفاً 
اقتصادي�ة صعبة بعد ضياع مص�ادر رزقهم في مناطقهم، 
كذلك بسبب االلتزامات المالية الكثيرة المترتبة على ذمتهم 
في مناطق النزوح كارتفاع اجور السكن، ومصاريف النقل 
من والى محل الس�كن والعمل،وتوفير الحاجات المعيشية 
والمنزلي�ة الضرورية لعائالتهم في ظل تدن�ي االجور التي 

يتقاضونها قياسا بالعمال اآلخرين.
كما يش�كون م�ن عدم ش�مولهم بقانون العم�ل والضمان 
االجتماعي والصحي اسوة بعمال االقليم. االمر الذي دفعهم 
لمطالبة حكومة االقليم بتحديد ساعات العمل على ان ال تزيد 
على ثمان ساعات يوميا، ورفع أجورهم بما يتناسب وغالء 
المعيش�ة مع منحهم اجور الساعات االضافية، وتنظيمهم 
بعقود عمل معتمدة خشية من قرارات التسريح لهم بشكل 

كيفي ومزاجي من قبل ارباب العمل.
حيث يقول العامل النازح من الموصل أحمد خالد حاليا أعمل 
في احد االس�واق الكبيرة ) سوبر ماركت( في منطقة بنجة 
حصاروك ومنذ ثالثة أش�هر وبراتب ق�دره 350 الف دينار، 
ولفترتي عمل صباحي ومس�ائي ولساعات تتجاوز   اثنتي 
عش�رة س�اعة, مضيفا: لقد كنت طالباً في الصف السادس 
أعدادي وبعد نزوحي وعائلتي لمدينة اربيل اضطررت للعمل 
لع�دم كفاية رات�ب والدي  لتلبية كافة متطلبات المعيش�ة، 
ففي الواقع  نس�كن في دار ايجارها الشهري )500 دوالر( 

اضف الى ذلك اجور المولدة والكهرباء الوطنية. 
واردف : وبالرغم من التس�هيالت التي قدمتها الينا حكومة 
االقليم في الس�كن وموافقة العمل, لكننا نشكو من االجور 
الزهي�دة ج�دا وس�اعات العم�ل الطويلة واألضافي�ة بدون 
مقابل. مناشدا المسؤولين في حكومة األقليم على شمولهم 

بقانون العمل والضمان االجتماعي والتأمين الصحي.
اما أحد العاملين النازحين في ذات الس�وبر ماركت فيقول: 
العمال النازحون يعيش�ون حالة من القلق والخوف خشية 
طردهم  وابدالهم بعمال من السورين واألسيويين واالتراك 
واإليرانيي�ن, لتزاحم كل هؤالء على فرص العمل الش�اغرة 

وب�أي ثم�ن زهيد, وه�ذا يؤثر بش�كل كبير عل�ى أنخفاض 
اجورنا وعدم مطالبتنا بزيادتها.

من جهته يرى العامل النازح مصطفى سالم الذي يعمل في  
مول كبير بمنطقة بختياري: ان السبب في انخفاض االجور 

هو كث�رة طالبي العمل م�ن النازحين الس�وريين والعمالة 
االس�يوية وباجرة قليلة, مبينا: ان راتبه الشهري يبلغ  450 
الف دينار فقط وعمله يتجاوز ال�8 ساعات يوميا, ومضيفا 
بقوله: مصروفات الس�فر من محل السكن الى مكان العمل 

تتج�اوز 100 ال�ف دينار احيان�ا، فيما المبل�غ المتبقي من 
الراتب ال يكفي لسد متطلبات المعيشة كوني متزوجاً واعيل 
والدتي المسنة. ويتساءل كيف اتدبر امور مراجعات االطباء 

وتوفير االدوية مع ارتفاع اسعارها؟

وعليه يطالب حكومة االقليم بتنظيم العمال االجراء بعقود 
عم�ل وتحدي�د األجور وس�اعات العم�ل واجرة الس�اعات 
االضافي�ة عل�ى ان ال تق�ل عن عش�رة االف دينار للس�اعة 

المضافة.
ويتحدث العامل النازح عمر محمد من صالح الدين ويقول: 
يتواص�ل عملي من�ذ الصب�اح الباكر لغاية المس�اء في احد 
مطاع�م المأك�والت الس�ريعة )الكافيتري�ات( اال ان اجري 
قليل قياس�ا باالخري�ن ممن يعملون بنف�س مهنتي )اعداد 
الشاورمة(, مضيفا: اني متزوج ولدي ثالثة أطفال باالضافة 
ال�ى والدتي، وقد لجأنا الى اربيل بعد اضطراب االوضاع في 
مدينتي فخس�رت عملي وبيتي بس�بب ذلك، وحاليا مضطر 
للعم�ل والخض�وع الوامر صاحب المطعم ومزاجه بس�بب 
الظرف االقتصادي السيئ, لذا ارجو من الحكومة االتحادية 
في بغداد م�ن خالل صحيفة طريق الش�عب تأمين منا?قنا 
وبس�ط االمن واألمان فيها لتس�هيل عودتنا لديارنا بأسرع 

وقت.
م�ن جانب آخر يق�ول العامل الن�ازح بكر أحمد م�ن ديالى 
الذي يعمل في مطعم بقلعة اربيل: بعد مقتل أخي في ديالى 
اضطررن�ا للنزوح الى كركوك ثم اربيل،  ومنذ س�تة اش�هر 
مض�ت وانا اعمل ف�ي هذا المطعم وبأج�ر يومي قليل جدا،  
يبلغ خمسة عشر الف دينار، وهو ال يغطي كافة احتياجات 
العائلة، مبياً: ان والده بالرغم من كبر سنه لكنه يعمل كعامل 

بناء لكي يسهم بمصروفات العائلة.
 واض�اف بكر بقوله: لقد بحثت عن عمل بديل لعملي وبأجر 
أفضل لكني لم أحصل على ذلك لكون فرص العمل ش�حيحة 
واألج�ور منخفض�ة, عليه اش�كو من وضعن�ا االقتصادي 
المتده�ور لحكوم�ة االقليم لعلها تنظر في ح�ال النازحين 
للمب�ادرة عل�ى تحديد األجر بش�كل أفضل لكونن�ا نازحين 

وحاجتنا الى المال كبيرة جدا.
وبدورن�ا نناش�د الحكومة في اقليم كردس�تان على تنظيم 
عقود عم�ل مؤقتة للعمال النازحين وتحس�ن من اجورهم 
وحبذا لو تم ش�مولهم بقانون العم�ل والضمان األجتماعي 
والتأمين الصحي أسوة بعمال األقليم ولو لحين عودة االمور 

الى وضعها الطبيعي.

المستقبل العراقي/ ماهر حميد

نازحون يف اربيل..ساعات عمل طويلة وأجور متدنية
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تب�دأ الرحل�ة ف�ي مقه�ى بت�ل أبي�ب، وهي 
المدينة المعروفة ب� “الفقاعة” بس�بب عزلتها 
عما يج�ري حولها، وفي جلس�ة ضم�ت أربعة 
إش�كنازيين آتين م�ن قلب الهوية اإلس�رائيلية 
المركزية، يقترحون مش�روعاً مش�تركاً لغناء 
أغان�ي “ل�ورد” بالعربية والعبرية. ف�ي البداية 
يترجم يوفال أغنية “تيم” للورد، ولكن مطّوعاً 
كلماتها لتصبح عن الوضع الحالي في فلسطين 
اليوم: “كاألطفال مسبقاً يحبسوننا / في أفنية 
معزولة يفصلوننا / س�نقيم قصراً من خرائب 
األكاذيب / وسنعرف أننا أصدقاء / ال سبب ألن 

أصدق أن جاري شيطان / إذن كفاية”.
لكن يوفال يسأل نفس�ه: “هل نحن أصدقاء 
فع�ًا؟ ه�ل س�نتمكن م�ن أن نك�ون أصدقاء؟ 
أم�ر واحد ال يمك�ن الجدال فيه، أنن�ا معزولون 
جيداً. كبرت في حي يهودي بالقدس الش�رقية، 
مستوطنة باألحرى، أقيمت بعد 1967 على أرض 
محتل�ة. من حولي س�كن آالف الفلس�طينيين، 
ومن بينهم سكان مخيم الجئون، ومع هذا فلم 
ألتق أب�داً بأي عربي من ه�ذا البلد حتى خرجُت 

للتجول بأوروبا وأنا في العشرينيات”.
 

هدهد عربي
من أج�ل ترجمة األغاني ال�ى العربية يلتقي 
يوفال بحنين مجدلي، مدرِّس�ة يافاوية يصفها 
بأنها “نشطة من أجل دولة ثنائية القومية، شابة 
جريئ�ة، تس�تمتع بعرض رؤيتها على أوس�اط 
الفيس�بوك العبري�ة المعادية.. هذه الش�جاعة 
ال يمك�ن تفويتها”. يحّدثها عن ل�ورد، المغنية 
القادم�ة من نيوزلن�دا، يكرر كلم�ة “نيوزلندا” 
فتطل�ب من�ه التوقف عن هذا. يحتار في س�بب 
اعتراضه�ا، ربم�ا ألنه�ا لم تش�عر ق�ط بحالة 
الزه�و القومي، هي الممزقة بين الفلس�طينية 
الحاملة للمواطنة اإلس�رائيلية، أو ش�يء آخر: 
“ربم�ا يكون جرس الكلمتين )نيو زيلندا(، على 
ش�فتّي يشابه في أذنها الشكل الذي قد أقول به 
“شخيم” )نابلس(. لهذان المكانان أهداف بعيدة 
ومؤثرة بالنسبة لإلسرائيلي المغامر. لورد هي 
هده�د ن�ادر، حنين عربي�ة يجده�ا أصدقاؤها 
اليه�ود إكزوتيكية بش�كل كبير. َقِرف�ْت من أن 
تكون موضوعاً رومانس�ياً”. في النهاية ترسل 
ل�ه ترجمة لألغاني يجدها غي�ر مائمة إيقاعياً 
لموسيقى لورد. عموماً فهي، مثلها مثل غيرها 
ممن ناقش معهن الفكرة، لم تبِد حماس�اً كبيراً 

للمشاركة في المشروع.
 

إسرائيل كمرض معد
 يبدأ موضوع التطبيع في فرض نفس�ه على 
الن�ص وعليه مع اقت�راح صديقت�ه َعنات عليه 
بأن ُيش�رك “ذلك الوس�يم في مش�روع ليلى”، 
فيكلّمه�ا عن حركة “ضد التطبي�ع” التي كانت 
“تحتج في األصل على أي نشاط يخلق انطباعاً 
اإلس�رائيليين  بي�ن  الطبيعي�ة  بالحي�اة  زائف�اً 
للمس�اواة.  أي مظه�ر كاذب  والفلس�طينيين. 
يق�ول النش�طاء إن م�ا يحدث ليس متجانس�اً، 
ش�عب يحتّل ش�عباً آخر”. يواصل “مع الوقت، 
أي  يعارض�ون  الي�وم   )...( الحرك�ة  تطرف�ت 

نش�اط مشترك بين الش�عبين، بغض النظر عن 
الرس�الة التي يمثلها. وأحيان�اً تدعو حملة ضد 
التطبي�ع حت�ى إلى ع�دم المش�اركة مع هؤالء 
الذين شاركوا في نشاطات من هذا القبيل. قبل 
س�نتين، دعوا لمقاطع�ة “مش�روع ليلى” ألن 
الفرقة كانت س�تغني في بيروت مع فرقة “رد 
هات تش�يلي بيب�رز”، وكان ه�ؤالء قد عرضوا 

هنا )في إسرائيل( في جولة غنائية”.
ت�رّد علي�ه صديقت�ه: “أي ش�عب! إس�رائيل 

كمرض معٍد”.
على م�دار رحلته، يعرض يوفال فكرته على 
فلس�طينيات كثي�رات، منه�ن المغنيت�ان ميرا 
ع�وض ولون�ا أب�و نص�ار، وال يبدين حماس�اً. 
يحك�ي لصديقته دنياال عن ه�ذا، فتقول إن هذا 
يعني أن ليس هناك ش�ريكاً للس�ام، فيرّد: “أنا 
ال أتهمه�م.. لم أكن ألعب م�ع األطفال األغنياء 
الذين يس�رقون حقيبتي، الس�يما ل�و كان هذا 

سيشعرهم أنهم أفضل”.
هنا يب�دأ يوفال في تغيير فكرت�ه. كان يريد 
البداي�ة، وتن�ازل اآلن، ألن “ه�ذا  دويت�و ف�ي 
المش�روع قد يظهر بس�هولة كنوع من تجميل 
المواضي�ع، وهي غير جميل�ة”. يقّرر أن تكون 
األغان�ي العربي�ة وحده�ا واألغان�ي العبري�ة 
وحده�ا. ف�ي موضع آخ�ر يق�ول: “يكفينا كل 
األميركيي�ن واأللمان رقيق�و األنفس يحاولون 
تحوي�ل الصراع لمس�رحية غنائي�ة! ثمة جدار 

بيننا، وهذا األلبوم سيعكسه”.
يه�ودي،  إش�كنازي  يوف�ال  أن  صحي�ح 
وصحيح أن ه�ذا يوفر له مزايا عدي�دة، المزايا 
األكب�ر داخل مجتمع من المس�توطنين، ولكنه 

أيض�اً يبدو واعياً به�ذا، وَيلوح على طول النص 
توتر بين ما هو عليه وما يريد أن يكونه. عندما 
ترس�ل له حنين كلمات األغان�ي بالعربية يتأمل 
في الخ�ط العرب�ي: “تطلعت للكلم�ات العربية 
على الشاش�ة، وتذّكرت كم كانت هذه األبجدية 
تش�عرني بالتهديد في طفولتي. كانت هذه لغة 
العدو، وحروفها المس�نونة ب�دت لي مصنوعة 
م�ن الخناج�ر والرماح.. عل�ى مدار الس�نوات 
علَّمت نفس�ي أن أقرأ هذه الحروف، ولكن شيئاً 
من الخوف التصق بي. وحتى اآلن، كان علّي أن 
أقنع نفس�ي أنني أنظر إلى كلمات لورد، وليس 

إلى فتوى ستبيح دمي”.
 

وضعك السياسي كمقموع
أثناء رحلة “البحث عن شريك” يسافر يوفال 
إلى مدين�ة “بيت لحم” بالضف�ة الغربية. هناك 
يقترح عليه صديقه حسام أن يكلّم تامر ليساعده 
في مش�روعه الموس�يقي. تامر فلسطيني من 
الداخ�ل، ولكن يوف�ال ال يريد تام�ر، وإنما يريد 
فلس�طينياً من بيت لحم، م�ن األراضي المحتلة 
الع�ام 67. لم يقل ه�ذا، “كيف يمك�ن أن تقول 
لشخص: اسمع، وضعك السياسي كمقموع هو 

التوابل المثيرة التي أريدها أللبومي!”.
يثير هذا سؤاالً: لماذا بحث يوفال عن النساء 
ول�م يبحث ع�ن الرجال لمش�اركته المش�روع 
. له�ذا تفس�ير جن�دري وثقافي: “م�ا أزعجني 
أكثر من أي ش�يء هو فك�رة أنني أقوم بتحويل 
فلس�طين لموضوع جنسي. ُبَنى القوة في البلد 
تذكرني أحياناً بالزوجين المتشاجرين. الزوجان 

عنيفان، ولكن إس�رائيل لديها فائض من القوة 
البدني�ة وبيديها مفاتيح القب�و. وهذه الوظيفة 
محفوظ�ة عموم�اً للرجل. لم أتماَه مع س�لوك 
ه�ذا )الرجل(، حاربت ضده، أردت بكل قوتي أن 
أنقذ الفتاة المأزومة، بكلمات أخرى، استبطنت 
الش�فرة الجندرية”. ويضي�ف: “أردُت أن أصنع 
ألبوماً مع النس�اء، أن أنس�ج قصص حب أكون 
فيه�ا أنا الرج�ل”. “كان ه�ذا خطراً. ق�رأت ما 
يكفي من التنظير ما بعد االس�تعماري لمعرفة 
ك�م أن توّجه�اً كهذا كئي�ب وج�ذوره مريضة. 
خال مئات السنوات شّفر الغرب العالم العربي 
ونس�ب له صفات نسائية لمصلحة فانتازيا عن 
الس�يطرة. سأكون ملتزماً بش�كل ما بالتخلص 
من هذا النموذج. سأكون ملتزماً بإجراء عملية 

جراحية لتغيير الجنس السياسي”.
 

سكارليت جوهانسون عندها غازات
 يب�دأ التفكير في مغن�ي راب حيفاوي، رجل 
ه�ذه الم�رة، تام�ر نافر، الذي س�مع ل�ه أغنية 
بعنوان “سكارليت جوهانسون عندها غازات”. 
ويشرح العنوان: “عملت جوهانسون كعارضة 
لشركة “سودا ستريم” التي تنتج منتجاتها في 
األراض�ي المحتلة. ورّكز عليها نش�طاء حركة 
)BDS(، الذي�ن ين�ادون بالمقاطع�ة، وس�حب 
االس�تثمارات، وفرض العقوبات كوس�يلة ضد 
االحت�ال، بهدف جعله�ا تعت�زل الحملة. ظلت 
جوهانس�ون مخلصة لس�ودا س�تريم، وحظت 

بهدية نافر الموسيقية”.
“أن�ا أميل لدع�م BDS.. أرى العقوبات كأداة 

س�لمية ومؤث�رة ف�ي إمكاني�ة خل�ق تغيي�ر. 
أعجبت في ما مضى بإنجازات نش�طائها الذين 
تس�ببوا في من�ع فناني�ن دوليين م�ن الظهور 
في إس�رائيل. الغض�ب بين المعجبي�ن في هذه 
اللحظات يمدنا بلحظات نادرة، يشعر فيها أبناء 
هون للحظة بعدم ارتي�اح للواقع  ش�عبي المرفَّ

المحلي”. 

تاريخ الموسيقى اإلسرائيلية
في النهاية، ينفتح الموس�يقي اإلس�رائيلي 
عل�ى احتم�ال آخر لهويت�ه. يبدأ في اس�ترجاع 
التاريخ الموسيقي إلسرائيل: “ولدت الصهيونية 
في روس�يا، وكانت األغان�ي الصهيونية األولى 
أغاني شعبية روسية. قبل بداية القرن العشرين 
بقلي�ل، جلب المهاجرون األوائل أنغام الكالينكا 
للبلد التي كانت روحها الموسيقية غير روسية 
في الواق�ع، بلد الدبكة والميجان�ا”. مع الوقت 
تحّولت إسرائيل لسفيرة المصالح األميركية في 
الشرق األوسط، وحلت الثقافة األميركية محل 
الروس�ية، “فنان�و المينس�تريم اإلس�رائيليون 
الش�باب وج�دوا اإلله�ام ف�ي حرك�ة )نواف�ا 
كانسيون( في أميركا الجنوبية، في )الشنسون( 
الفرنس�ي وف�ي النهاي�ة ف�ي )ال�روك(. فقط 
القائ�ل منهم اهتموا بالحي�ز المحيط كمصدر 
لإلب�داع. الع�رب هم األعداء، س�المهم الغريبة 

واستخدامهم للربع تون شكلت تهديداً”.
كل هذا كان على الس�طح. في الوقت نفسه 
ظه�ر اليهود الش�رقيون في المش�هد وصنعوا 
موس�يقاهم التي تأث�رت بأن�واع ال نهائية من 
الموس�يقى العربية والمتوس�طية، م�ن اليمن 

والمغرب إلى تركيا واليونان: 
“ش�ّكل اليهود الش�رقيون على األقل نصف 
تع�داد اليهود في إس�رائيل، ورغم ه�ذا أزيحت 
موس�يقاهم بواس�طة الس�لطة واف�رة القوة. 
على مدار طفولتي، غابت الموس�يقى الشرقية 
س�واء عن الراديو أو محات الش�رائط.. كبرُت 
وأنا أفهم أن هذه الش�رائط ال تحوي إال الزبالة. 
الموس�يقى الحقيقي�ة كانت غربي�ة، بالضبط 
مثلم�ا أن الثقاف�ة الحقيقي�ة هي فق�ط ثقافة 

الغرب”.
ينج�ذب يوف�ال ش�يئاً فش�يئاً إلى فك�رة أن 
تكون هناك في ألبومه معالجات ألغاني “لورد” 
وفق األس�لوب الموس�يقي لليهود الش�رقيين، 
م�ع معالج�ات بالعربي�ة والعبري�ة له�ا، حيث 
سيغني تامر نافر بالعربية وهو يغني بالعبرية، 
باإلضافة لمعالجات بالييدش�ية وبالفرنس�ية، 
وبس�ائر اللغ�ات التي تحدثه�ا اليهود س�ابقاً. 
يقول: “ارتبطن�ا بالصفة األكثر وضوحاً لبلدنا: 
أزمة هويتها”، ويمضي في مش�روعه كما قرر 

فكرته في صيغتها األخيرة.
ه�ذه الرحلة تج�ري كله�ا من خ�ال عينْي 
إسرائيلي يساري إشكنازي، يسعى للخروج من 
فقاعت�ه والتعّرف على جماع�ات أخرى، ولكنه 
يعي أيضاً أن خروجه س�يكون محدوداً، لكونه 
صاح�ب االمتيازات األكبر في مجتمع قام أصاً 
عل�ى االس�تيطان والتهجي�ر بإح�ال جماعات 

محل جماعات.

       فيليب ستيفنز

تقب�ل  أن  لليون�ان  ينبغ�ي 
للب�اد  الدائن�ة  ال�دول  الصفق�ة. 
وضعت على الطاول�ة ما يبدو أنه 
عرض نهائي. لذلك ينبغي لحكومة 
أليكس�يس تس�يبراس قب�ول هذا 
العرض. لن تس�تطيع أثينا تحقيق 
المتمثل  ش�روط أفضل، والبدي�ل 
ف�ي العج�ز والخ�روج المحتم�ل 
من اليورو س�يكون أسوأ بالنسبة 
للش�عب اليوناني.العام�ات غي�ر 
التوّصل إلى مقترحات  ُمش�ّجعة. 
ال�دول الدائن�ة ت�م ف�ي اجتم�اع 
استضافته أنجيا ميركل. ولكافة 
اليونانيون  ألقاها  التي  االنتقادات 
على برلين، فقد كانت المستشارة 
األلماني�ة أكث�ر قلقاً م�ن كثيرين 
إلبق�اء اليونان داخل اليورو. فهي 
تفه�م أن العواقب الجيوسياس�ية 
لخروجه�ا م�ن الي�ورو تتج�اوز 
تماماً الصدمة المالية التي ال مفر 
منها. ويمكن ببساطة استنتاج أن 
ميركل ضغطت على صندوق النقد 

الدولي إلى أقصى حد ممكن.
وكان رد اليون�ان الف�وري أن 
تس�يبراس ه�و من س�يعرض ما 
وصف�ه بع�ض المس�ؤولين بأنه 
“العرض األفضل األخير”. التفسير 
اللطيف قد يكون أن رئيس الوزراء 
عليه لعب السياسة في التعامل مع 
المتشددين المناهضين لليورو في 
حزبه؛ أما التفس�ير األكثر قس�وة 
ال�ذي ال يزال علي�ه إدراكه بالفعل 

هو أن هن�اك دقيق�ة واحدة حتى 
منتصف الليل.

السياس�يون  يتعه�د  عندم�ا 
بالمس�تحيل، االحتم�االت هي أنه 
س�يتم كش�فهم. وه�ذا م�ا حدث 
م�ع حكومة ح�زب س�يريزا. فقد 
قّدمت للناخبي�ن طريقاً مختصرة 
للخروج م�ن الم�أزق االقتصادي 
الُمت�ردي ف�ي الب�اد. قال�ت “إن 
بإمكانه�م التخلّص من التقش�ف 
المال�ي واإلصاح�ات االقتصادية 
باليورو”.  الصارم�ة واالحتف�اظ 
اآلن م�ن الواضح أن تس�يبراس ال 
يستطيع الوفاء بوعده. األكثر من 
ذل�ك أن األلم أمر ال مف�ر منه، مع 
أو بدون العجز عن الس�داد، داخل 

اليورو أو خارجه.
هناك س�وء تقدير آخر )أم أنها 
كان�ت الغطرس�ة؟( ه�و افتراض 
األخ�رى  األوروبي�ة  ال�دول  أن 
ينبغ�ي أن تك�ون ُملزم�ة بخي�ار 
تس�يبراس  اليونانيين.  الناخبي�ن 
ت�م منحه تفويض�اً للحصول على 
م�ا ق�ال إنه�ا صفقة أفض�ل. وال 
أن  يتوق�ع  أن  ينبغ�ي  كان  أح�د 
الناخبي�ن ف�ي مدري�د ولش�بونة 
سيش�عرون  وبرلي�ن  دبل�ن  أو 
بأنه�م ُملزم�ون بالموافقة. خيار 
اليون�ان الديمقراط�ي ل�ن يتفّوق 
على خي�ارات دول منطقة اليورو 

األخرى.
اس�تراتيجية  اعتم�دت  لق�د 
تفاوض حكومة أثينا على افتراض 
ضعيف بش�كل يائس يتمثل في أن 

اليونان تملك خيارا أفضل في حال 
رفض�ت ال�دول الدائن�ة الخضوع 
مختص�ي  فبإم�كان  لمطالبه�ا. 
االقتص�اد الج�دال بش�أن التأثي�ر 
النظ�ري لعج�ز يتبع�ه تخفي�ض 
ف�ي حال�ة  لك�ن  العمل�ة،  قيم�ة 
اليون�ان بال�ذات، العواق�ب ربم�ا 
تكون س�يئة بالكامل. على المدى 
القصي�ر، العودة إل�ى الدراخما قد 
يترتب عليها انخفاض مس�تويات 
المعيشة بشكل حاد، ومع حرمان 

اليون�ان م�ن دخول أس�واق رأس 
الحكوم�ة  ف�إن  الدولي�ة،  الم�ال 
تولي�د  إل�ى  مضط�رة  س�تكون 
الفوائض المالية التي ُتحجم عنها 
اآلن. وسيتم استبدال تقشف أكثر 
قس�وة ب�دون الي�ورو بالتقش�ف 

داخل اليورو.
لك�ن م�اذا عن المكاس�ب على 
الم�دى الطويل عل�ى صعيد تعزيز 
الق�درة التنافس�ية م�ن تخفيض 
قيمة العملة؟ ف�ي جميع األحوال 

س�تكون مكاس�ب عابرة - تضيع 
بسبب االختال الوظيفي لألنظمة 
السياس�ية واالقتصادي�ة. وبدون 
التحدي�ث ال�ذي تطالب ب�ه الدول 
إص�اح  ذل�ك  ف�ي  بم�ا  الدائن�ة، 
وب�ذل  الفاس�دة،  البيروقراطي�ة 
جه�ود ج�ادة لجم�ع الضرائ�ب، 
وفت�ح المه�ن الُمغلق�ة، وإصاح 
القط�اع  التقاع�د ف�ي  معاش�ات 
العام، ف�إن النجاة خ�ارج اليورو 

ستكون بمثابة وهم.

وهناك مج�ال واس�ع للنقاش 
حول م�ا إذا كانت األهداف المالية 
الُمحددة في العرض األخيرة تعتبر 
معقول�ة. أن�ا اعتب�ر نفس�ي بين 
أولئك ال�ذي يعتقدون أن الحكومة 
اليونانية ربما تكون ُمحّقة عندما 
تقول إن مستوى الديون اليونانية 
غير ُمستدام. مع ذلك، تركيز الدول 
الدائنة على أرقام دقيقة لألرصدة 
التقاعدي�ة  والمعاش�ات  المالي�ة 

يعكس خسارة الثقة األعمق.
الفائ�ض  لحج�م  األه�داف 
األساس�ي بعد عام أو اثنين يمكن 
تغييره�ا. م�ا يُهم ه�و الظروف. 
العنص�ر المفقود من�ذ فوز حزب 
س�يريزا في االنتخاب�ات هو الثقة 
من جانب الدول الدائنة بأن المرونة 
المالية األكبر س�تكون مصحوبة 
بالت�زام ج�اد إلص�اح الُحكم في 
تس�يبراس،  تعه�د  لق�د  الب�اد. 
باعتباره ش�خصا من الخارج، أنه 
س�يقوم بالقض�اء عل�ى الفس�اد 
واالنطب�اع  اآلمن�ة.  والعصاب�ات 
ال�ذي منحه منذ ذلك الحين هو أنه 
يتم اس�تبدال مجموعة واحدة من 

العماء بمجموعة أخرى.
إذا أرادت اليونان زعماء آخرين 
يأخذون رأيها على محمل الجد بأن 
التقشف يأتي بنتائج عكسية، فإن 
الطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي 
الشروع في اإلصاحات السياسية 
واالقتصادية الازمة لدعم العودة 
إلى النم�و. بالتأكيد هذا مش�روع 
لم�دة تزيد عل�ى عامي�ن أو ثاثة 

أع�وام، لك�ن التصميم واإلرش�اد 
مهم�ان. ال أح�د ُيج�ادل بتراج�ع 
نقطة مئوية هنا في حجم الفائض 
األساس�ي ف�ي الب�اد، إذا كان�ت 
الحكوم�ة اليوناني�ة تعم�ل عل�ى 
تفكي�ك احت�كارات القلّة، وتنظف 
وتكاف�ح  والقض�اء،  الحكوم�ة 

التهرب الضريبي الُمزمن.
ب�دالً م�ن ذل�ك، حزب س�يريزا 
أقنع نفس�ه بأن بقية أوروبا، وال 
سيما ألمانيا، موجودة “لمعاقبة” 
القائم�ة الطويل�ة م�ن  اليون�ان. 
الُمقترحة  الهيكلي�ة  اإلصاح�ات 
طويل�ة.  قوائ�م  تمام�اً،  بقي�ت، 
االقتصاد تراج�ع، وبطريقة تبدو 
اآلن غي�ر معقولة نوعاً ما لوصف 

مزيد من التقشف.
ليس هناك م�ا يضمن أنه حتى 
إذا ت�م التوّص�ل إل�ى اتف�اق فإنه 
سيستمر. وطالما يشعر تسيبراس 
وزم�اؤه براح�ة أكثر ف�ي إلقاء 
اللوم على اآلخرين في مش�كات 
اليون�ان، فإن آفاق الباد س�تبقى 

قاتمة تماما.
اليون�ان  خ�روج  عواق�ب  إن 
بالنس�بة لبقي�ة منطق�ة الي�ورو 
س�تكون خطيرة عل�ى أقل تقدير. 
ش�ركاء  لألس�ف،  هن�ا،  لك�ن 
اليون�ان ُمحاص�رون بإعاقاته�م 
الخاصة. إنهم يعرف�ون أن عليهم 
تحوي�ل االتحاد النق�دي إلى اتحاد 
اقتص�ادي، لكنه�م يفتق�رون إلى 
اإلرادة لفع�ل ذل�ك. وه�ذه ال تبدو 

قصة ذات نهاية سعيدة.

عن اهلويات والتطبيع يف مرشوع موسيقي إرسائييل

الدول الدائنة تقدم عروض التسوية لليونان

     نائل الطوخي
 

م�س��روع غنائ��ي َفكر فيه املو�سيقي الإ�سرائيلي يوفال بن عامي، وكتبه على مدار 15 حلقة يف موقع “�سيحاه مكوميت”، اأخذْت عنوان “يوميات لورد يف اإ�سرائيل – فل�سطني”، حملتنا يف 
رحلة كبرية يف الوعي الإ�سرائيلي، يخرج فيها اليهودي الإ�سكنازي من تل اأبيب ليتجّول يف اأنحاء فل�سطني للبحث عن �سريكة فل�سطينية له. كانت الفكرة هي ترجمة اأغاين مغنية الهيب 
ه �سد الحتالل والتع�سب يف اإ�سرائيل. يوفال بن عامي ي�ساري اإ�سكنازي اإ�سرائيلي. يرى العن�سرية �سد الفل�سطينيني  هوب النيوزلندية “لورد” للعربية والعربية معًا، وتطويعها لتوجَّ
�سبيهة بالعن�سرية التي تعر�ض لها اأبواه يف اأوروبا الثالثينيات. يفكر يف 1967 اأكرث من 1948، ول ي�ساِئل ال�سهيونية يف ن�سه، فقط يفكر يف احتمالت ال�سراكة بني ال�سعبني، القامع 

واملقموع. ومن هنا فالن�ض الذي يحكي عن م�سروع مو�سيقي ُمهدى ملغنية نيوزلندية، هو ن�ض عن فكرة التطبيع بالأ�سا�ض، ولكنه اأي�سًا عن �سراع الهويات، عن الأر�ض واجلندر.
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وص�ل وفد املنتخ�ب العراقي بكرة القدم اىل اليابان فيم�ا يبدأ صباح اليوم 
األح�د برنامج�ه التدريب�ي املقرر ضم�ن معس�كره يف مدين�ة يوكوهاما 
الياباني�ة، وذلك يف إطار التحض�ر للتصفيات املزدوجة املؤهلة اىل نهائيات 
املونديال وأمم آسيا املقبلة.وقال موفد االتحاد العراقي للصحافة الرياضية 
عيل رياح ، ان "وفد منتخبنا قد وصل اىل مدينة يوكوهاما يف ساعة متاخرة 
أمس وذلك بعد س�فر طويل من بغداد م�رورا بدبي فطوكيو ثم يوكوهاما 
وقد اس�تغرق أكثر من 21 ساعة بينها سبع ساعات من االنتظار يف مطار 
دب�ي ثم ع�ر س�اعات أم�د الرحل�ة إىل العاصم�ة اليابانية".وأضاف ان 
"عالء الهاش�مي سفر العراق يف اليابان وأركان الس�فارة العراقية، كانوا 
يف اس�تقبال وف�د املنتخب وق�د رحبوا به الوفد مش�رين إىل انهم س�فراء 
حقيقيون للبلد وأن الس�فارة ويف مقدمتها الس�فر شخصيا عىل استعداد 

ب�ع لتأمني كل املناخ الالزم إلنجاح مهمة املنتخب". تا و
الصحف�ي ري�اح ان "الالع�ب هم�ام ط�ارق 
انض�م للوفد م�ن مطار دبي إىل وف�د املنتخب 
قبل س�اعة من اإلقالع فيما لم يتمكن س�يف 
س�لمان من اللح�اق بطائرة املنتخ�ب نتيجة 
إجراءات تتعل�ق بحجوزات الط�ران، ويبذل 
الوفد مح�اوالت جادة لتأم�ني وصوله االحد 
أو االثن�ني فيما س�يلتحق الالعبون االخرون 
يارس قاس�م واحمد ياسني وجيستني مرام 
وربيب�ن س�والقا بمعس�كر املنتخ�ب ي�وم 
االثنني املقب�ل بعد أن تم تأم�ني الحجوزات 
الالزمة لسفرهم".وكانت حسابات الطاقم 
التدريب�ي قد أصيبت بعث�رة أخرى قبل يوم 
واح�د م�ن التوج�ه إىل اليابان، ح�ني تعذر 
التح�اق الالعبني ع�الء عبد الزه�رة ووليد 
س�الم بمعسكر املنتخب وذلك بعد اإلصابة 
التي تعرض لها االثنان وبينت الفحوصات 
الحقا عدم إمكاني�ة التحاقهما باملنتخب، 
ليصب�ح العدد الرس�مي النهائ�ي لالعبني 
باملنتخ�ب  يلتحق�وا  أن  ينتظ�ر  الذي�ن 
واح�دا وعري�ن العب�ا، وليس�ت خافية 
تل�ك التغي�رات االضطرارية الت�ي ألقت 
بظاللها ع�ىل صفوف املنتخب إذا وضعنا 
يف الحس�بان غياب يون�س محمود وعيل 

عدنان وأحمد ابراهيم ألكثر من سبب.

البرازيلي كايون يترك الشرطة

سيف سلمان يغيب عن بعثة الوطني

غادر محرتف الرطة، الربازييل كايون دي سوزا يف ساعة مبكرة من 
صباح اليوم الجمعة إىل الربازيل ، وتش�ر املصادر األولية أن الس�بب 
وراء سفره تعود إىل تأخر استالم مستحقاته املالية، وبالتايل لن يعود 
إال بعد استالمه كامل مستحقاته املالية، ومن ثم الحضور من جديد 
إىل بغداد للمش�اركة مع زمالئه الالعبني يف التدريبات الجماعية التي 
تسبق لقاء الفريق نفط ميسان منتصف شهر مايو الحايل، ويف حال 
عدم استالمه مستحقاته املالية فإنه سيغيب عن لقاء نفط الوسط.

وتداول�ت معلومات أن الالعب س�افر احتجاجاً عىل تأخر رواتبه ملدة 
ثالثة أش�هر، إىل جانب أنه لم يحصل ع�ىل الدفعة الثانية من عقده، 
مم�ا ترتب علي�ه أن وكيل أعماله تقدم بش�كوى إىل االتحاد العراقي 
لك�رة القدم لك�رة القدم يطالب فيها بس�داد مس�تحقاته املتاخرة.

من جهة اخرى تش�ر االنباء بان املحرتف االخر الكامروني مكاجي 
بوكار حرص بعد نهاية الوحدة التدريبية االخرة عىل توديع جماهر 
الرطة، مما يش�ر إىل أن رحيله عن صف�وف القيثارة كان مؤكدا، 
خاصة وأن انتهاء عقده يكون يف الخامس عر من هذا الش�هر ولم 

يستلم الدفعة الثانية والثالثة من مستحقاته .
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يعيش الش�ارع الري�ايض العراقي 
حالة من الغضب الش�ديد بس�بب 
ما وقع من أحداث مؤس�فة خالل 
املباراة الودية التي جمعت املنتخب 
العراقي االول ونادي زاخو الشمايل 
بمناس�بة االفتتاح الرسمي مللعب 

النادي يوم االربعاء املايض.
بثته�ا  حي�ة  لقط�ات  وأظه�رت 
القن�وات الفضائية املحلية  بعض 
وفديوه�ات  وص�وراً مرسب�ة من 
قبل البعض مم�ن حضورا املباراة 
وعرب وس�ائل التواصل االجتماعي 
, قي�ام البعض م�ن جمهور نادي 
زاخ�و بالرصاخ والعوي�ل واطالق 
صاف�رات االس�تهجان والس�خط 
الوطن�ي  النش�يد  ع�زف  لحظ�ة 
العراق�ي, مما اث�ار حفيظة الوفد 
ال�ذي ح�ر  العراق�ي  الرس�مي 

املباراة".
وأظه�رت مقاط�ع اخ�رى خ�الل 
املباراة قيام البعض من منارصي 
ن�ادي زاخو برم�ي العبي املنتخب 
الوطن�ي العراق�ي بقنان�ي املياه 
لحظة االفرتاب من الخط الجانبي 
بحكم ق�رب مقاعد املتفرجني من 

الخط الجانبي للملعب".
واضط�ر قائ�د املنتخ�ب الوطن�ي 
العراق�ي يون�س محم�ود للتدخل 
ل�دى جمهور ن�ادي زاخ�و خالل 
املب�اراة بغية ايق�اف الهجوم عىل 

العبي املنتخب.
واث�ارت اللجنة املنطم�ة للمباراة 
الودي�ة حفيظة الش�عب العراقي 
ارضي�ة  بتغطي�ة  قام�ت  عندم�ا 
امللعب كاملة بعلم كوردستان ذي 
اللونني االصفر واالخر من دون 
االش�ارة اىل العلم الوطني العراقي 

الرسمي.
يذك�ر ان العراق كان ق�د فاز عىل 

نادي زاخ�و بهدف�ني دون رد يوم 
االربع�اء املايض وحمل�ت االهداف 
تواقيع الالعبني عيل حس�ني واحد 

ويونس محمود.
يشار اىل ان مباريات اربيل ودهوك 
ض�د الف�رق البغدادي�ة الش�هرة 
كال�زوراء والقوة الجوية  كثرا ما 
تش�هد احداثا مؤسفة عىل خلفية 
رفع ش�عارات قومية وعرقية من 
قب�ل الجماه�ر الرياضي�ة والتي 
تشر اىل عمق الخالفات السياسية 

الحاصل�ة ب�ني الع�رب واالكراد ال 
سيما بعد عام 2003 والتي انتقلت 

عدواها للمالعب الرياضية.
الش�باب  وزارة  وأص�درت  ه�ذا 
والرياضة بيان صحفي قالت فيه 
أن املكتب اإلعالمي لوزارة الشباب 
والرياض�ة باهتم�ام بال�غ جميع 
املالحظات الت�ي دونت بخصوص 
األحداث التي رافقت املباراة الودية 
التي ج�رت بني املنتخ�ب الوطني 
لكرة الق�دم ونادي زاخو الريايض 

افتت�اح ملع�ب زاخ�و  بمناس�بة 
الدويل .

زاخ�و  ن�ادي  نهن�ئ  اذ  وأنن�ا 
ومحافظة دهوك وحكومة وشباب 
ورياضي�ي اقلي�م كردس�تان عىل 
افتت�اح ملعبهم الجميل نؤكد عدم 
رضانا وهو الش�عور الذي ملسناه 
أيضا لدى القائم�ني عىل الرياضة 
الكردس�تانية من ترصفات بعض 
املحسوبني عىل الجمهور الريايض 
م�ن صيح�ات وترصف�ات رافقت 

املب�اراة .كم�ا اننا نؤكد ان الس�يد 
يتابع  الش�باب والرياض�ة  وزي�ر 
شخصيا املوضوع ومالبساته  مع 
اإلخوة يف اإلقليم وبالطرق االخوية 
دون اثارة وتهييج االمور وسحبها 
ترصف�ات  كونه�ا  م�ن  ابع�د  اىل 
ص�درت من َنَفر من الجمهور غر 
املنضبط وهي حالة ربما تزخر بها 
العديد من مالعب العالم حيث أكد 
القائمون عىل الرياضة والش�باب  
يف اإلقلي�م ش�جبهم واس�تغرابهم 

مل�ا بدر من بعض املحس�وبني عىل 
املب�اراة  ح�ر  ال�ذي  الجمه�ور 
وترصفاتهم م�ع رياضيي والعبي 
الفريق العراقي ال�ذي لبى الدعوة 
بتلك  وحر وش�ارك احتفاالتهم 

املناسبة .
الترصفات  لتل�ك  تأس�فنا  ومثلما 
فإننا نأسف ايضا ملحاولة البعض 
استغالل ما حصل، حيث نؤكد هنا 
ان الرياض�ة اس�مى وأعىل وأنقى 
م�ادة  وتصب�ح  تس�تغل  ان  م�ن 
إعالمي�ة تش�وه االم�ور ملصال�ح 
ضيقة لي�س فيها مصلحة الوطن 

ومواطنيه .
ونش�دد هنا عىل ان النهج الجديد 
الذي انتهجته ال�وزارة يف اإلصالح 
والعم�ل عىل ان تس�ود ش�عارات 
املحبة والتالف والتاخي والس�الم 
وامل�ودة ب�ني جمي�ع املؤسس�ات 
والس�احات  املالع�ب  جمي�ع  ويف 
سيس�تمر  ال�ذي  واملنش�أت ه�و 
األجواء  وسنس�عى دوم�ا لجع�ل 
الرياضي�ة أنق�ى األج�واء تس�ود 
فيه�ا املحب�ة واالخوة ب�ني جميع 
الرياضي�ني ول�ن نس�مح لحادثة 
هنا وت�رصف هن�اك ان يعكر تلك 

األجواء .
لنؤكد  الفرص�ة  ونس�تثمر ه�ذه 
ع�ىل أهمي�ة إنجاح الح�دث األهم 
الذي س�يقام يف املدين�ة الرياضية 
يف محافظ�ة البرصة حي�ث اللقاء 
ال�ودي بحضور لجن�ة من االتحاد 
الدويل لك�رة القدم لغ�رض تقييم 
األوضاع ورفع تقرير سيس�هم ان 
ش�اء الله وبتعاون الجميع يف رفع 
الحظر املفروض عىل بلدنا الكريم 
لتع�ود املالع�ب العراقي�ة مزهوة 
الفعالي�ات  جمي�ع  باحتض�ان 
واملباريات ونستقبل الفرق ونقيم 
البط�والت تحت أنظار وتش�جيع 

جماهرنا الوفية.

أعل�ن ن�ادي الطلب�ة الري�ايض، ع�ن 
تعاق�ده م�ع امل�درب أيوب أوديش�و 
للموس�م  الك�روي  فريق�ه  لقي�ادة 

الن�ادي  إدارة  أن  إىل  مش�راً  املقب�ل، 
تركت للمدرب حري�ة اختيار املدربني 

املساعدين.
وقال املكتب االعالمي للنادي، إن "إدارة 
الن�ادي تعاق�دت رس�مياً م�ع املدرب 

أيوب أوديش�و لقيادة فريقه الكروي 
يف املوس�م املقبل خلفاً للمدرب صالح 
رايض"، مبيناً أن "إدارة النادي اتفقت 
مع املدرب عىل جميع الروط وتركت 
له حرية اختيار املدربني املساعدين".

وأض�اف البي�ان أن "ادارة النادي ويف 
املس�اعدين  املدرب�ني  تس�مية  ح�ال 
س�تقدم الجهاز الفني الكامل لالعالم 
عرب مؤتمرها الصحايف".وكان رئيس 
نادي الطلبة عالء كاظم أعلن، يف وقت 

س�ابق اليوم، أن املدرب أيوب أوديشو 
وصل إىل بغ�داد من أج�ل توقيع عقد 
تدريب فريق الطلبة للموس�م املقبل، 
بمؤتم�ر  س�يقدم  امل�درب  أن  مبين�اً 

صحايف بعد توقيع العقد.

شغب مجاهري زاخو يف ودية املنتخب يثري غضب الشارع الريايض العراقي
ال�ضباب ت�ضدر بيانا ب�ضاأن افتتاح امللعب
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رسميًا.. أوديشو مدربًا للطلبة

إيرينا شايك ترد عىل مزاعم عالقتها ببالتر

منتخبا الشباب والناشئني بمجموعتني صعبتني يف تصفيات

كاأ�س اآ�ضيا 
أعلن اإلتحاد اآلس�يوي بكرة القدم، عن نتائ�ج قرعة تصفيات كأس 

آسيا للشباب تحت 19 عاماً والتي تقام يف البحرين عام 2016.
ووضعت القرعة منتخبنا الش�بابي يف املجموعة السادسة “F” حيث 
س�يواجه كل من “البحرين واملالديف وطاجيكس�تان”، وتس�تضيف 
طاجيكس�تان مباريات ه�ذه املجموعة، ويش�ارك يف التصفيات 43 
منتخب�ا من ضمنه�ا منتخب البحري�ن املضيف، وضم�ت املنتخبات 

املشاركة 25 فريقا من غرب آسيا و18 من رشق آسيا.
إىل  النهائي�ات صاحب املرك�ز األول يف كل مجموعة ويتأه�ل 

م�ن املجموع�ات الع�ر إىل جان�ب أفضل 
خمس�ة منتخب�ات تحص�ل ع�ىل املرك�ز 
الثان�ي، لتنض�م إىل البحري�ن املضيف�ة، 
ليصب�ح ع�دد املنتخب�ات املش�اركة يف 

النهائيات 16 منتخبا.
ويف حال�ة حصول البحري�ن عىل إحدى 
البطاقات املخصصة للمنتخبات ال�10 
التي تتصدر مجموعته�ا أو أحد أفضل 
خمس�ة منتخب�ات تحصل ع�ىل املركز 
الثان�ي، ف�إن املنتخب التايل )س�ادس 
أفض�ل منتخ�ب يحص�ل ع�ىل املركز 

الثاني( سوف يتأهل للنهائيات.
وجائ�ت القرع�ة لتصفي�ات تحت 19 

عام عىل النحو التايل:

غرب اآ�ضيا
املجموعة األوىل: أوزبكس�تان، بنغالدش، 
باكس�تان، رسيالنكا، )الدولة املضيفة(، 

بوتان
املجموعة الثانية: اليمن، السعودية )الدولة 

املضيفة(، تركمانستان، سوريا

املجموع�ة الثالث�ة: اإلم�ارات، فلس�طني )الدول�ة املضيف�ة(، الهند، 
أفغانستان

املجموعة الرابعة: قطر )الدولة املضيفة(، عمان، لبنان، قرغيزستان
املجموعة الخامسة: إيران )الدولة املضيفة(، الكويت، األردن، نيبال
املجموع�ة السادس�ة: الع�راق، البحري�ن، املالديف، طاجيكس�تان 

)الدول�ة املضيف�ة(

�ضرق اآ�ضيا
املجموعة السابعة: ميانمار، فيتنام، هونغ كونغ، بروناي، 

تيمور الرقية
املجموع�ة الثامنة: تايالند، كوريا الجنوبية، س�نغافورة، 

الصني تايبيه، جزر شمال ماريانا
املجموعة التاس�عة: كوريا الش�مالية، الصني، ماليزيا، 

ماكاو
املجموعة العارشة: اليابان، أسرتاليا، الفلبني، الوس

فيما أوقعت قرعة تصفيات كاس أمم آسيا للناشئني 
تح�ت 16 عام�ا، منتخبنا الوطن�ي العراقي ضمن 

املجموع�ة الثالث�ة “C” يف القرع�ة الت�ي أقيمت 
بالعاصم�ة املاليزية كواالملبور، وذلك 
ضمن التصفي�ات املؤهلة للنهائيات 
الهن�د  تس�تضيفها  الت�ي  آس�يا 

2016، حيث س�وف تستضيف قطر 
مباريات التصفيات، وسيواجه أسود 

الرافدين كل من “قطر وتركمنس�تان 
كل  أول  ويتأه�ل  وطاجيكس�تان”، 
مجموع�ة م�ن املجموع�ات ال�� “11  
بجان�ب أفضل أربع�ة منتخبات تحتل 
املرك�ز الثان�ي، باإلضاف�ة إىل املنتخب 

الهندي املس�تضيف للبطولة.
وس�تقام التصفيات يف سبتمرب املقبل 

خ�الل الفرتة م�ن 12 ولغاية 20 من 
نفس الشهر.

نف�ت العارضة الروس�ية إيرينا ش�ايك، 
للربتغايل كريستيانو  السابقة  الصديقة 
رونال�دو، نجم ري�ال مدريد اإلس�باني 
لكرة الق�دم، وج�ود أي عالقة تربطها 
برئي�س االتح�اد ال�دويل لك�رة الق�دم 
جوزي�ف بالت�ر، حي�ث أك�د املتحدث 
الرس�مي أن كل م�ا يث�ار ع�ار تماًما 
م�ن الصحة.وق�ال املتحدث الرس�مي 
ترصيح�ات  يف  الروس�ية  للعارض�ة 
لصحيف�ة "م�رور" الربيطانية: "ما 
يثار، محاولة مثرة للش�فقة إلحداث 
البلبل�ة، ما س�معناه ع�ار تماًما من 

"ليس  الصحة".وأضاف: 
اتج�اه  ألي  ني�ة  لدين�ا 

يف  ن�ر  م�ا  ألن  تح�رك،  أو 
الصحيفة ليس له أساس، كما نفى مصدر 

مقرب من الروس�ية أن يكون هناك 
أيًضا عالقة من أي نوع مع 

صحيف�ة  بالتر.وكان�ت 
"املون�دو" اإلس�بانية قد 
زعم�ت أن بالت�ر تربط�ه 

عالقة م�ع صديقة رونالدو 
س�هل  م�ا  وه�و  الس�ابقة، 

حص�ول "ال�دون" ع�ىل جائ�زة 
الكرة الذهبية األخرة بحس�ب ما 

نرته.

ديوكوفيتش يقهر موراي ويواجه فافرينكا يف هنائي روالن جاروس

تأهل الرصبي نوف�اك ديوكوفيتش املصنف األول 
فرنس�ا ع�ىل العال�م إىل  بطولة  نهائي 

ح�ة  ملفتو )روالن ا للتن�س 
الس�بت  جاروس( 
ع�رب الف�وز ع�ىل 
أندي  االسكتلندي 
 3  -  6 م�وراي 
 7  - و5   3  - و6 
 1  - و6   7  - و5 
يف املرب�ع الذهب�ي 
ليواجه  للبطول�ة، 

الس�ويرسي ستانيس�الس فافرين�كا يف النهائ�ي 
اليوم االحد.

وتوقف�ت مباراة ديوكوفيتش م�ع موراي الجمعة 
نظرا الق�رتاب عاصف�ة رعدية م�ن مالعب روالن 
جاروس، وكانت النتيجة تشر يف املجموعة الرابعة 

إىل التعادل بثالثة أشواط لكل منهما.
وحس�م ديوكوفيت�ش أول مجموعت�ني لصالح�ه 
ثم بدأ موراي يستش�عر الخط�ر فغر من طريقة 
لعب�ه مما أس�فر عن ف�وزه يف املجموعتني الثالثة 

والرابعة.
واختلف�ت األوضاع تماما يف املجموعة الخامس�ة، 
حي�ث اس�تعاد ديوكوفيتش هيبت�ه ليحقق الفوز 

بنتيجة 6 - 1 ويحسم التأهل للمباراة النهائية.

وحق�ق ديوكوفيت�ش الفوز يف أخ�ر 28 مباراة له، 
بينم�ا تعرض موراي ألول هزيم�ة له عىل املالعب 
الرملي�ة ه�ذا املوس�م بع�د ان حق�ق 15 انتصارا 
أخ�ر 8 مباري�ات  متتاليا.وف�از ديوكوفيت�ش يف 
جمعته بم�وراي، من�ذ املب�اراة النهائي�ة لبطولة 

ويمبلدون يف 2013.
ويتطلع ديوكوفيتش إلكمال عقد بطوالت الجراند 
س�الم األربعة الكربى، حينما يواج�ه فافرينكا يف 
النهائي، علما بأن لق�ب روالن جاروس هو اللقب 
الوحي�د يف الجران�د س�الم ال�ذي يفتق�ده الالعب 
الرصبي.وتأه�ل ديوكوفيتش إىل املب�اراة النهائية 
إلحدى بطوالت الجراند سالم األربعة الكربى للمرة 

رقم 16 يف مسرته.

فريغسون كلمة رس مانشسرت 
يونايتد يف سوق االنتقاالت

ال يزال املدرب االسكتلندي األس�طوري السر أليكس فرغسون، املدير 
الفني الس�ابق لفريق مانشس�رت يونايتد املنافس يف الدوري االنكليزي 

لكرة القدم، يتمتع ببعض النفوذ داخل قلعة الشياطني الحمر.
وأش�ارت صحيفة "مرور" اإلنجليزية إىل أن فرغس�ون تناول العشاء 
مع لويس فان غال املدير الفني الحايل للش�ياطني الحمر، واتفقا سوياً 
ع�ىل بعض مالمح تدعيم الفريق بصفقات جديدة اس�تعداداً للموس�م 

الجديد.
وذك�رت أن إدارة مانشس�رت وافقت عىل تخصي�ص 200 مليون جنيه 
إس�رتليني، لراء الصفقات التي حددها امل�درب الهولندي لويس فان 
غال.وقالت إن فرغس�ون أكد لفان غال أنه سيحاول مساعدته بشتى 
الط�رق املمكن�ة، عىل إقن�اع النجوم الكب�ار باالنضمام إىل مانشس�رت 
يونايتد يف صيف 2015، يف إطار دعمه لنجاح خطة إعادة بناء الفريق.

وكان مانشس�رت يونايتد أنهى املوس�م املايض يف املرك�ز الرابع بجدول 
"الربيميرليج" ليعود للمشاركة يف دوري أبطال أوروبا مرورا بامللحق، 
وأت�م صفقة وحيدة بض�م هداف ال�دوري الهولندي الش�اب ممفيس 

ديباي من آيندهوفن مقابل 22 مليون إسرتليني.

رفض�ت إدارة فريق ري�ال مدريد 
املناف�س يف ال�دوري اإلس�باني، 
لكرة القدم، فكرة عوده نجمه 
األرجنتيني أنخيل دي ماريا 
العب مانشسرت يونايتد 
ي  نجلي�ز إل ا
م�ن  الح�ايل 

جديد، وذل�ك رًدا عىل مح�اوالت نجم 
أفض�ل  يعي�ش  ال  ال�ذي  "التانغ�و" 
أوقاته.صحيفة "ال سيكتا" اإلسبانية 
قد أكدت أن إدارة النادي امللكي ترفض 
أية محاوالت لعودة دي ماريا، وأشارت 
إىل أن الجهاز الفن�ي تحت قيادة رافا 
بينيتي�ز ال يحت�اج لخدماته.وكان�ت 
العدي�د م�ن التقاري�ر الصحفي�ة قد 
أكدت أن الالعب غر سعيد مع املانيو 

وال يس�تطيع التأقل�م يف إنجلرتا، 
وهو م�ا دفعه للتح�دث إىل وكيل 
أعماله خورخي مينديز بحًثا عن 
إمكاني�ة عودت�ه لصف�وف ريال 
مدري�د.وكان النج�م األرجنتيني 
قد غادر صف�وف امللكي الصيف 
املايض، بس�بب مش�كلة مادية، 
حيث لم يحرز سوى 4 أهداف يف 

املوسم مع مانشسرت يونايتد.

برشلونة حيسم أوىل صفقات
املوسم املقبل

ريال مدريد يرفض عودة دي ماريا

"س�بورت"  صحيف�ة  فج�رَّت 
الكاتلونية مفاجأًة مميزًة، لعشاق 
نادي برشلونة اإلسباني لكرة القدم، 
قبيل س�اعات م�ن خ�وض الفريق 
أبط�ال  ل�دوري  النهائي�ة  للمب�اراة 
أوروبا أم�ام يوفنتوس اإليطايل، وذلك 
بإعالنه�ا ع�ن أوىل صفق�ات الفريق 
الصحيفة  املقبل.وكش�فت  للموس�م 
أنَّ نادي برش�لونة ق�ام بالتوقيع مع 
ظه�ر أيمن ن�ادي إش�بيلية، الالعب 
ال�ذي  في�دال،  أليك�س  اإلس�باني 
س�رتدي قميص البلوجرانا اعتباراً 

من املوسم املقبل.
وأش�ارت الصحيفة يف تقريٍر أوردته 
الس�بت إىل أنَّ فيدال، املُنش�غل حالياً 
بالتدريب�ات م�ع املنتخب اإلس�باني، 

أعط�ى موافقته ع�ىل اإلنضمام لصفوف 
برشلونة مع إنطالقة املوسم املقبل.

وس�يكون فيدال ُمتاحاً لنادي برش�لونة 
فقط ضمن تدريبات الفريق إىل حني قدوم 
تاريخ يناير كانون الثاني من عام 2016 
التاريخ الذي سينتهي معه الحظر املُطبق 
م�ن الفيفا عىل برش�لونة لضم الالعبني.
وبحس�ب ما أوردته الصحيفة الكاتلونية 
ف�إنَّ صفقة في�دال ُحس�مت مقابل 10 
ملي�ون ي�ورو دفعه�ا الن�ادي الكاتلوني 
للن�ادي األندليس دون أيَّ�ة إضافات ُتذكر 
ع�ىل القيم�ة املادي�ة للصفق�ة.ويف ذات 
ديني�س  أنَّ  الصحيف�ة  أك�ّدت  الص�دد، 
سواريز العب برش�لونة املُعار يف إشبيلية 
لم ُيدرج ضمن الصفقة كما كان متوقعاً 
يف األثناء التي يبدو أنَّ إشبيلية يبحث عن 
استعارة العب آخر من برشلونة واملُرشح 

لهذا هو الالعب سرجي سامرب.
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امليزان

؟؟هل تعلم
ه�ل تعلم:الثعبان ليس ل�ه آذان ظاهرة ولكنه 
يس�مع ع�ن طري�ق موج�ات الص�وت الت�ي 

يلتقطها لسانه ويرتجمها آلذانه الداخلية 
هل تعلم:م�ن الغريب واملدهش أن الرصصور، 
بع�د احتكاك�ه باإلنس�ان، يس�ارع اىل مخبئه 

لتنظيف نفسه 
ه�ل تعلم:الس�م املميت ال�ذي يف�رزه أخطر 
أنواع قنديل البحر، الذي يعيش قرب س�واحل 
اس�رتاليا، يقت�ل رجا خ�ال م�دة ال تتجاوز 
أربع دقائق.. وم�ع ذلك فهذا الحيوان الرخوي 
البحري تلتهمه الس�احف البحريه التي يشبه 

فمها املنقار، دون أن يلحق بها أي أذى   
هل تعلم:تعمر السلحفاة 150 سنة 

الحوت األحدب ، يلتقط طعامه بعد أن يس�بح 
بش�كل دائري ومن ثم ينف�ث انبوباً هائاً من 

الفقاعات الصغرية حول فريسته 
هل تعلم:الديناصور » ستيجوسوروس » الذي 
كان ي�زن 80 ألف رط�ل، كان لدي�ه دماغان، 

احدهما

بداية غري طيبة هذا اليوم يا عزيزي الحمل 
فالتع�ب والصح�ة هم�ا أه�م أولوياتك، 
فعلي�ك االنتب�اه ع�ى صحت�ك وبخاصة 
جه�ازك التنفيس ال�ذي قد يش�هد وعكة 
ت�زداد فرتة الظهرية، املس�اء قد يجلب لك 

بعض التوتر والكآبة.

تبدأ اليوم بداي�ة هادئة جداً فليس هنالك ما 
تفعله تقريبا غري العمل والدراس�ة، يف فرتة 
ما بع�د الظهر تب�دأ بعض االخب�ار بالورود 
الي�ك، حاول ان ال تأخذ ق�رارا مترسعا. أنت 
جذاب جداً فاس�تغل هذه الجاذبية لتحسني 
عاقتك العاطفية مع من تحب وال تناقشه.

تدخ�ل الي�وم بابتس�امة واس�عة ووجه 
م�رق، تصح�و باك�راً ألن�ك متحمس، 
حدث غري متوقع يف فرتة الظهرية يجعلك 
عصبي�اً يخ�ص املجال العم�ي فكن أكثر 

دبلوماسية، وال داعي لرصاحتك الزائدة.

تبدأ نهارك بتكش�رية كب�رية وذلك إثر ليلة 
البارح�ة الت�ي لم ترق ل�ك. املفاج�آت لم 
تتوق�ف يا عزي�زي وتتوقع ح�دوث بعض 
التغي�ريات يف فرتة ما بعد الظهر، وإذا كان 
باالمكان ال داعي لرؤية من تحب اليوم ألن 
مزاجك ال يسمح بقضاء وقت ممتع معه. 

ديناميكي�ة، وصح�وة مبكرة، تس�عى اىل 
ازع�اج كل م�ن يف البي�ت يف الصباح، كما 
انك تذهب اىل عملك نشيطا إلنهاء اعمالك 
ومس�ؤولياتك وم�ن لدي�ه امتح�ان فإن 

النتيجة ستكون لصالحه.

ي�وم عاطفي ومولع بالرومانس�ية فأنت 
تخص�ص ه�ذا الي�وم لحبيب�ك وألمورك 
العاطفية، لكن عليك الحذر من أن ينسيك 
اعمالك ومس�ؤولياتك مما قد يشعل فتيل 
أزمة بينك وبني رئيسك يف العمل وبخاصة 

يف فرتة الظهرية.

أن�ت يف قم�ة نش�اطك وحماس�ك، لدي�ك 
الكثري من املخططات واملشاريع لتنفيذها 
فعليك املب�ادرة ألن الي�وم يدعمك لوجود 
القمر لدي�ك، خرب جي�د يف طريقه اليك يف 

فرتة ما بعد الظهر يزيد من تألقك..

الكآبة التي تش�عر بها ي�ا مولود العقرب 
غريبة، فمنذ الصباح ال توجد لديك قابلية 
للتفاع�ل أو التفاهم مع أي ش�خص من 
حول�ك، فم�ن املفضل الخ�روج باكرا من 
العمل ألن مبادراتك ليست مفضلة اليوم. 

ي�وم هادئ جداً اىل درجة الس�كوت التام، 
فلي�س هنال�ك اي اح�داث تذك�ر حول�ك 
وبخاصة طيلة فرتت�ي الصباح والظهرية 
مما يجعلك تش�عر بالكآبة وامللل. فرتة ما 
بع�د الظه�ر تخصصها لقض�اء وقت مع 

العائلة واملقربني ضمن دعوة عائلية.

تح�اول الس�يطرة ع�ى كل م�ن حول�ك 
وشخصيتك تنفر االشخاص املحيطني بك، 
حاول التخفيف م�ن عصبيتك يف الظهرية 
ألنه�ا ق�د تجعلك تق�ع ببع�ض االخطاء 
وبخاصة عى صعيد العمل الذي قد يكون 

متوترا معك طيلة هذا اليوم.

م�ع انك صاح�ي لكنك لس�ت بذلك فأنت 
أش�به باالصم واالعم�ى واالبك�م معاً، ال 
يهم�ك يشء حولك، قد تنفع�ل يف فرتة ما 
بعد الظهر وتريد القيام بكثري من االشياء 

ألنك متحمس ومزاجك يف أفضل حاالته. 

يتواص�ل ضغ�ط العمل عليك ي�ا صديقي 
الحوت للي�وم الثاني عى الت�وايل، وتكون 
لدي�ك بع�ض االم�ور املهمة لتس�ويتها يف 
ف�رتة الظهرية، اما يف فرتة م�ا بعد الظهر 
فقد تضط�ر اىل التأخ�ر يف العم�ل وإلغاء 

مواعيدك االخرى.

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

بدون تعليق

طبق اليوم

افـقـي

عـامـوي

1 – فري�ق كرة قدم س�وري – 2 – 
ملك�ي – ظواه�ر جغرافية مدمرة 
– 3 – نف�اد رأس املال – 4 – داء – 
عاصفة بحرية – نصف شاهد – 5 
– عكسها من الحبوب – مدرب كرة 
قدم يوغسايف – 6 – مطر شديد – 

قصد – 7 – ح�ارس مرما مغربي 
معت�زل – س�يف – 8 – عكس�ها 
ص�وت الضبع – س�قط  رصيعاً – 
9 – مدينة مغربية – االس�م الثاني 

لحارس مرمى لبناني معتزل .

1 – فريق كرة قدم سوري – قبيلة 
عربية قديم�ة – 2 – نادي أوروبي 
– 3 – عكس�ها رشد – متش�ابهة 
– 4 – تال – عكس�ها اإلحسان – 
5 – ن�ادي إنكليزي – خ�دع – 6 – 

أس�م موصول – ملع – معركة – 7 
– عكس�ها مدينة س�عودية – قدح 
– 8 – ح�ارس مرم�ى أملاني – 9 – 
عدل – قبيلة عربية أشتهد أفرادها 

بالبخل .

سـودوكـو

املقادير:
2 رغي�ف خب�ز، لبنان�ي مقط�ع مكعب�ات 

ومحمص
1 باذنج�ان حج�م كب�ري، مقط�ع مكعبات 

مقي
4⁄1 كيلوغ�رام لح�م مف�روم 

2 طماطم، مقطعة مكعبات صغرية
1 بصل�ة، مفروم�ة ناع�م

الصلصة
1 كوب لبن 

2 ملعقة كبرية طحينة 
2 ف�ص ث�وم مه�روس 

4⁄1 كوب عصري ليمون حامض 
2 ملعقة كبرية بقدونس مفروم، للتزيني

ملح حسب الذوق 
طريقة تحضري الفتة الشامية

1. يف مقاة، يقى البص�ل يف كمية قليلة من 
الزيت ليذبل، تضاف اللحمة املفرومة وتقلب 
حت�ى تنضج ث�م يض�اف املل�ح والطماطم 
املقطعة إىل اللحمة، ي�رتك الخليط عى النار 

ليتماسك ويوضع جانباً.
2. لعم�ل الصلص�ة، يف وعاء، يخل�ط اللبن، 
الطحين�ة، عص�ري الحام�ض، املل�ح والثوم 

جيداً ليتجانس الخليط.
3. يوضع الخبز املحمص يف قعر طبق عميق، 
تضاف مكعبات الباذنجان املقي فوق الخبز 
ث�م يوضع خلي�ط اللحمة ف�وق الباذنجان، 
تضاف صلص�ة اللبن لتغط�ي الطبق، يزين 

بالبقدونس املفروم وتقدم الفتة ساخنة.

الفتة الشامية

فوائد الكشمش االسودمعلومات  عامة
الكشمش هو نوع من العنب او الزبيب من دون بزور 
. يوج�د ثاث ان�واع من الكش�مش تختل�ف بألوانها 
االس�ود  الكش�مش  فنج�د  الصحي�ة  وخصائصه�ا 

والكشمش االبيض واالحمر.
تشتهر زراعة الكشمش ىف البلدان االوربية واألسيوية 
. يمت�از الكش�مش االحمر واالبيض بم�ذاق احى من 
الكشمش االسود، بينما يحتوى الكشمش االسود عى 

عنارص غذائية اكثر من الكشمش االحمر واالبيض .
 ) A ( يحتوى الكش�مش االس�ود عى كمية فيتامني أ
مرتني اكثر من الكشمش االحمر واالبيض وعى كمية 
فيتام�ني ج ) C ( خم�س م�رات اكثر من الكش�مش 

االحمر واالبيض .
فالكش�مش االس�ود يحتوى عى 200 مل�غ فيتامني 

ج ) C ( ىف كل 100 غ�رام . كم�ا يحتوى جميع انواع 
الكش�مش عى بعض االماح املعدنية مثل الكالسيوم 

والفسفور والبوتاسيوم .
ويفي�د العلم�اء واالطب�اء ب�أن بع�ض االش�خاص 
يصاب�ون بنوع من الحساس�ية وانزعاجات ىف املعدة 

عند تناولهم الكشمش بكميات كبرية .
- خصائص الكشمش االسود :

يفيد العلماء واالطباء بأن استهاك الكشمش االسود 
يحس�ن عمل الغ�دد والطحال والكب�د . كما ان تناول 
كمي�ات كب�رية من الكش�مش االس�ود يس�اعد عى 

التعرق .

جراحة لزرع جزء من اجلمجمة
قال مركز “ام.دي أندرسون” لعاج 
األورام إن رج�ا مصابا بالرسطان 
– ما أدى إىل اتاف الجمجمة وفروة 
الش�عر أع�ى ال�رأس – أجريت له 
جراحة لزرع املناطق املصابة، فيما 
وصفها األطباء يف هيوستون بأنها 
أول جراح�ة من نوعه�ا يف العالم.
وقال املركز إن جيمس بويزن وهو 
مطور برمجي�ات عمره 55 عاما، 
من اوستن أجريت له عملية الزرع 
ه�ذه يف نفس الوق�ت الذي خضع 
في�ه لجراح�ة أخ�رى ل�زرع كلية 

هيوستون  بمستشفى  وبنكرياس 
عملي�ات  يف  امل�ايض  ماي�و   22 يف 
جراحية استغرقت نحو يوم كامل.

وقال جييس سيلرب جراح التجميل، 
الذي ش�ارك ضم�ن الفري�ق الذي 
أجرى الجراحة املعقدة “بالنس�بة 
إىل هذا املريض فقد أعطيت له قبلة 
الحياة. كان يعاني من سلسلة من 
األورام يف الجمجم�ة وفروة الرأس 
جراح�ات  بع�دة  عولجت�ا  اللت�ني 
وباإلشعاع، ما أحدث جرحا عميقا 

يف رأسه وداخل أنسجة املخ”.

تقول د. مايس�ة ش�وقي، رئيس�ة 
بالق�رص  العام�ة  الصح�ة  قس�م 
العيني، أن الكيوي يتمّيز باحتوائه 
م�ادة  م�ن  كب�رية  نس�بة  ع�ى 
الكلوروفي�ل واملاء، والتي تس�اعد 
يف تخلي�ص الجس�م من الس�موم 

املوجودة داخله.
ولفت�ت إىل أن�ه يحتوي ع�ى مواد 
مضادة لألكسدة تعمل عى تحسني 
وظائف شبكية العني، باإلضافة إىل 
أن اإلكثار م�ن تناول ثمار الكيوي 

ببذورها الغنية باأللياف يعمل عى 
ت�وازن الجهاز العصبي لإلنس�ان، 
ووقايت�ه من اإلمس�اك وتس�هيل 
عملي�ة الهضم، مما يقوي مناعته 

أمام رسطان القولون.
وبينت الدراسات أن تناول الكيوي 
يساعد عى امتصاص الدهون من 

جسم الفرد. 
وينص�ح األطب�اء مرىض الس�كر 
بتناول ه�ذه الفاكهة، حيث تعترب 

من الفواكه اآلمنة واملفيدة.

الكيوي ينقي اجلسم من السموم

احلجاج واإلعرايب
من هنا وهناك

حسني الساعدي
  

خرج الحجاج بن يوسف مع قواده للصيد 
و القن�ص ، فضّل الطريق ، فقابله إعرابي 
يرعى غنم ، فس�أله الحج�اج : ما رأيك يا 

أعرابي يف الحجاج ؟
فق�ال : ال حياه الل�ه و ال بياه ، هو ظالم 

غاشم .
فقال الحج�اج : و ما رأيك يف الخليفة عبد 

امللك بن مروان ؟
فق�ال : لعن�ة الل�ه عليه ، ألي�س هو الذي 

سلط علينا الحجاج ؟
ث�م تدارك�ت الخيل الحج�اج و التفت به ، 
فذع�ر األعرابي ، و قال الحجاج : هل تعلم 

من أنا .
قال األعرابي : ال .

قال الحجاج : أنا الحجاج بن يوسف
قال األعرابي : و انت هل تعلم من أنا ؟

قال الحجاج : ال .
فقال األعرابي : أني مجنون من بني عجل 
، و يل يف النهار رصعتان ، و هذه أولهما .

أعلنت رشكة »سريكا ترافلز« اليابانية 
ع�ن خدم�ة غريب�ة م�ن نوعه�ا، ربما 
تكون األغ�رب يف عالم الزواج والزفاف، 
تتيح للنس�اء العازب�ات تجربة الزفاف 

ليوم كامل، دون االرتباط بالرجال.
والق�ت ه�ذه الخدمة إقب�اال كبريا بني 
النس�اء الياباني�ات، اللوات�ي يفضل�ن 
العمل بتأن عى الزواج وتكوين األرسة.
كانت الرك�ة قد أطلقت هذه الخدمة 
يف مدين�ة »كيوت�و« يف ش�هر يوني�و/
حزي�ران امل�ايض، عى س�بيل التجربة، 
لكن رسع�ن ما الق�ت إقباال م�ن نحو 
10 ش�ابات عازبات استطعن بفضلها 

تحقي�ق أحامه�ن بارت�داء الث�وب 
األبي�ض، وإقام�ة حف�ل الزفاف يف 

أحد الفنادق الفاخرة.
وتش�تمل الخدم�ة ع�ى اإلقامة يف 
باإلضاف�ة  ليوم�ني،  فن�دق فاخ�ر 
إىل ث�وب الزفاف وتصفيف الش�عر 
ووضع املاكياج املناس�ب، وتحضري 
باقات الزهور، قبل القيام بجولة يف 

املدينة اللتقاط الصور التذكارية.
األدن�ى  الح�د  أن  بالذك�ر  الجدي�ر 
لتكلفة حفل »الزفاف الوهمي« هو 
3 آالف دوالر، وتعتمد األس�عار عى 

رغبات الزبائن.

خدمة »الزفاف الومهي«
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فؤاد حسونك�اريك�ات�ير

ضاعت الدجاجة..فمن يبيض..!!
ات امض���اء

علي حسون

مس���احة لل���راي

أين قلمي؟ س�ؤال ربما لم يعد يطرح�ه الكثريون بعد أن أصبح 
لديه�م البديل الذي أغناهم عن القلم وتبعات فقدانه أو نس�يانه أو 

جفاف حربه يف املواقف الصعبة واملحرجة.
الي�وم، وبعد أن اختزلت الحواس�يب والهواتف الذكية كل لغات 
العالم، وأصبحت مالزمة لن�ا يف حلنا وترحالنا، لم نعد يف حاجة إىل 
نا به عن أفكارنا، وكان يف ما مىض  ما تعلرّمنا به أبجديات اللغة وعربرّ
خ�ري صديق يف وقت الف�رح والضيق. ربما حتى مذكراتنا نفس�ها 
بليت ألننا نس�يناها مع جميع أش�ياء املايض املرتوكة واملهجورة، 
وأصبحن�ا أكث�ر التصاق�ا بالصنادي�ق العجيبة التي تت�داول علينا 
كل ي�وم فتنس�ينا إذا كنا أفطرنا أو تعش�ينا. قلة م�ن البرش اليوم 
ما زال يس�تهويهم حمل اخ�رتاع املجري الديس�الو جوزيف بريو، 
ق�د يزينون ب�ه مالبس�هم أو يركنونه يف حقائبه�م لوقت الحاجة، 
ون�ادرا م�ا يقتنونه كهدية لحبيب أو صدي�ق، ولكن بعد تردد كبري 
قد ينهيه الربيق الذي يف ش�كله أو قيمته املادية، يش�رتونه وهم ال 
يعرفون ما إذا كان املهدى إليه سيكون سعيدا به أم ال. ويف عرصنا 
الراه�ن أرى أغلب اآلب�اء ممن تربطني بهم صل�ة قرابة أو صداقة 
يحاس�بون أطفاله�م ويوبخونه�م بش�دة، ويصب�ون عليهم جام 
غضبه�م ألن خطوطه�م رديئة. ويب�دو يل أن مس�ألة رداءة الخطرّ 
ليس�ت حكرا عىل التالميذ الذي�ن مازالوا يف طور التدريب عىل إيقاع 
الخ�ط وحركات اليد، فحتى أولياء أمورهم وربما معلموهم وأغلب 
املحيطني بهم لديهم املشكلة نفسها بعد أن طوي عرص القرطاس 
والقل�م ودخلنا طور الكتابة الحاس�وبية. وي�كاد األطفال اليوم ال 
يعرف�ون منذ صغرهم س�وى لوح�ة مفاتيح الحاس�وب، ونماذج 
الكتاب�ة اإللكرتونية، يف حني كان من املفروض أن يتعلموا مهارات 
الكتاب�ة والق�راءة م�ن مواقف طبيعي�ة يعيش�ونها يف املنزل ومع 
زمالئه�م يف املدرس�ة. إن أغلب األطفال الي�وم يقضون ما يعادل 6 
إىل 8 س�اعات متسمرين أمام الشاش�ات واألجهزة الذكية، التي لم 
يعد يخلو منها منزل وال مدرسة. ويف اآلونة األخرية أصبحت العديد 
من الحكومات تحرص عىل نرش األجهزة اللوحية يف املدارس بهدف 
االرتقاء بجودة التعليم وتسهيل العملية الرتبوية. ولكن عىل الرغم 
من القيمة الكبرية لهذه األجهزة ودورها يف تطوير التعليم وتحفيز 
التعلرّم الذاتي انطالقا من تعدد االس�رتاتيجيات اإللكرتونية البديلة، 
إال أنها أيضا أضعفت قدرات التالميذ ومهاراتهم والس�يما يف مجايل 
القراءة والكتابة اللذين كانا ومازاال من أهم ركائز التعليم. واألكيد 
أن تحس�ني الخط بالنسبة إلينا جميعا وليس إىل املعلمني فقط أمر 
مطلوب، ألن الخط الواضح والجميل تعشقه األعني ويبعث الراحة 
يف النفوس ويسهل علينا عملية القراءة وفهم املحتوى، عىل عكس 
الخط الرديء الذي يش�عرنا باالش�مئزاز والنفور وال يشجعنا عىل 
الق�راءة حتى ول�و كان املحتوى قيرّما. ولكن كيف س�يتعلم الطفل 
الكتاب�ة بخط جميل، إذا كان اآلب�اء ال يكتبون، فيما ركن املعلمون 
القلم وكراس الخط عىل الرف، وانساقوا مع باقي الركب وراء رياح 

التكنولوجيا.

يمينة حمدي

عندم�ا كنا ش�باب كان بع�ض أصدقاؤنا من رواد الفلس�فة 
يقتحمون عقولنا يف معادلة ليس لها حل من خالل طرح تساؤالت 

تربكنا..وأتذكر منها ..هل الدجاجة خلقت أوال أم البيضة..!! 
ويبقى كل واح�د منا يديل بدلوه اىل أن نصل لحقائق ال تريض 
اآلخري�ن او ترضاهم.. ثم نك�رر الحوار والنق�اش مرة أخرى يف 

حوار لن ينتهي .. 
ويب�دو نحن اآلن يف زمن ضاعت في�ه الدجاجة وحتى البيضة 

من خالل مسلسل مربك ال نفهم أوله من آخره..
 عندم�ا كانت الطيبة هي القاعدة يف الزمن الجميل ..لم يغتال 
الف�رح والبس�اطة اال نادرا ج�دا ألنه حتما س�يظهر لك يف اعتى 
الظروف املصل�ح االجتماعي وقد يكون من بني اعتى املغاليني أو 

أبسطهم.. 
ويوقف ال�رتدي واالختالف الالم�ربر عىل أية حقيق�ة تجعلنا 
نغادر القيم العليا التي ينشد لها الجميع بغض النظر عن االدلجة 

التي يف بعض األحيان ترسق الواقع.
 . تل�ك الحقب الزمني�ة التي مرت لم نر فيه�ا خراب النفوس 
رغم ش�دة العوز .. فالرساق يحس�بون عىل ع�دد األصابع أو اقل 
منها.. ألن هن�اك مفاهيم أخالقية خال�دة اليمكن ألي عقيدة أو 

منهج تجاوزها ..
وه�ي التي تم�ارس فعلها دون رقي�ب .. فالعدال�ة والنزاهة 

والضمري الحي أساسيات التحرك أو بديهيات
.. يف الحقبة العارفية برزت  شخصية قيل عنها الكثري ورضبت 
فيها األمثال .. ملجرد امتالكه أس�هم يف رشكة ترفيهية لأللعاب.. 
فس�مي )ابو فرهود(..وأصبح حديث الش�ارع العراقي البس�يط 

باستغراب وتعجب..لندرة الرساق والجشعني.. 
واآلن ونحن نمر يف اخطر ازمة تهدد الكيان العراق من حاالت 

افتعلت ضدنا..
الدواع�ش وهم يحطمون كل يش يصلون إليه بش�كل همجي 
قل نظريه..وفساد مايل وإداري لم يشهده العراق من قبل..ففي 

أقىس الظروف.. سابقا عندنا أن الرسقة حرام..
ومن العي�ب ان تطعم عائلتك من الس�حت الحرام.. والهروب 
من املعركة جبن ووصمة عار .. لذلك بقى العراق متماسكا قويا.

موحدا, نع�رف ان هناك لعبة اس�تحدثها الغزاة حني اس�تباحوا 
أرضنا.. وكيف نرشوا ثقافة الفساد بشكل مخيف.. 

وأصبح الرشيف ش�اذا والس�ارق صاحب  القرار .. لكن كيف 
السبيل للتغيري حتى نميض .. 

حت�ى ال يضيع الوطن يف آتون الرصاعات الس�لطوية والعراك 
عىل ما تبقى من أموال العراق ..

 أكيد هناك من يعي أنه بال عراق يعني بال هوية أو مالمح..
هن�اك نزيهون حتما ..س�يقفون بوجه من يح�اول تمزيقنا 

ورسقة قوتنا .. 
ولن تضيع خبزتنا مادام ورائها مطالب.

أي�ن ق�ل�م�ي

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

الصحافة


