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العثور على خرائط بحوزة »داعش« لتغيير مسار مجرى الفرات 

احلشد يفضح املخططات
دول إقليميـة تـجـفـف مـيـاه الـوسـط والـجـنـوب

     المستقبل العراقي/ خاص

كش�فت مص�ادر أمني�ة, أمس األح�د, عن عثور الحش�د الش�عبي خالل 
عملي�ات تطهي�ر حوض الثرث�ار بمحافظة االنب�ار على خرائ�ط وتصاميم 
لتحوي�ل مس�ار نهر الفرات نح�و المنطقة الصحراوي�ة بالمحافظة, لقطع 

المياه عن محافظات الوسط والجنوب.
وفيما أكدت المصادر ضلوع دول إقليمية بمؤامرة »حرب المياه«, لفتت 
إلى أن هذه األدلة اآلن بحوزة الحش�د الش�عبي بعد رفض تس�ليمها لوزارة 

الدفاع.
وبحس�ب المصادر, فإن »المخططات تتضمن تصاميم تحويل مس�ارات 
نهر الفرات نحو الصحراء ضمن عمليات تجفيف الفرات بعد مروره بس�دة 
الرم�ادي لقت�ل الحياة ف�ي محافظات الفرات األوس�ط وص�والً إلى غربي 

البصرة«.
وأردف�ت المصادر بالق�ول, أن »المخطط�ات تحمل صبغة )س�عودية- 
إماراتية( لوجود رموز وأرقام وأس�ماء تش�ير لتلك البلدان دون أن تستبعد 
أن يكون األتراك شركاء في )المؤامرة( ألنه من ضمن مفاتيح الخرائط تلك 

نسب المياه المارة من تركيا إلى العراق«.
وزادت المص�ادر أن »وزارة الدف�اع أرس�لت مندوبي�ن عنه�ا لمصادرة 
تلك البيانات والمعلومات ل�)التس�تر عليها(, لكن مقاتلو الحش�د الش�عبي 
صادروه�ا وتم نقلها لمكان أمن من اجل دراس�تها وتحليلها بدقة لعرضها 

فيما بعد على الرأي العام«.
يذكر أن تنظيم )داعش( قد استولى على مدينة الموصل، مركز محافظة 
نين�وى، )405 كم ش�مال العاصمة بغداد(، في )العاش�ر من حزيران 2014 
المنصرم(، قبل أن يمد نش�اطه اإلرهابي لمناط�ق أخرى عديدة من العراق، 
ويرتكب فيها »انته�اكات« كثيرة عدتها جهات محلية وعالمية »جرائم ضد 

اإلنسانية وإبادة جماعية.

األســد بــقــبـضــة 
ديـمـسـتـورا !

العامري: تقدمنا ملنشأة املثنى 
رغم العاصفة الرتابية
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سياسيون »منتفعون« يرفضون تطبيق إجراءات منع ترسب »العملة الصعبة«
المركزي يقترب من صرف الحواالت المالية بالعملة المحلية

    المستقبل العراقي/ خاص

كش�فت مصادر نيابية بارزة, أمس األحد, 
ع�ن حزم�ة إج�راءات لمن�ع تس�رب العمل�ة 
الصعبة )الدوالر( إلى خارج العراق والسيطرة 
علي�ه محلي�اً. وفيم�ا كش�فت ع�ن حص�ول 

تفاهم�ات كبيرة حول اآللي�ة الجديدة التي تم 
تطبيقه�ا عل�ى أربعة مص�ارف أهلي�ة, أكدت 
وجود اعتراضات من قبل  جهات »سياس�ية« 
ومس�ؤولين كب�ار, ألن تطبيق ه�ذه التجربة 
س�يحرمهم من أرباح طائلة كان�وا يحصلون 
عليه�ا في الس�ابق. وبحس�ب المص�ادر, فان 

»البنك المركزي وصل لتفاهمات خاصة حول 
الوض�ع المالي للدولة وابرزها تقليص نس�ب 
العمل�ة الصعبة وتحديداً الدوالر التي تتس�رب 
للخارج«.  وأردفت المصادر بالقول, انه »سيتم 
اعتماد نظام من قبل البن�ك المركزي العراقي 
يقضي بأن ال تمنح الح�واالت القادمة للعراق 

م�ن الخارج إل�ى المح�ول إليه�م ب�)الدوالر( 
ب�ل بالعمل�ة المحلية وفق�اً ألس�عار الصرف 
الس�ائدة«. وقال�ت المص�ادر, ل�«المس�تقبل 
العراق�ي«, أن »هذا اإلجراء س�يزيد من نس�ب 
فوائد البنك المركزي العراقي بنسبة ١٢ نقطة 
مما يس�هم في عدم تس�ريب العمل�ة الصعبة 

إل�ى خارج الع�راق«. ولفتت المص�ادر إلى أن 
»التجرب�ة ت�م تطبيقه�ا على أربع�ة مصارف 
وبن�وك أهلية كب�رى أولها مص�رف بغداد في 
وقت يرفض ساس�ة كبار ومسؤولين تطبيق 
ه�ذا النظ�ام ألنهم منتفعين منه منذ س�نوات 
طويل�ة وس�يضر باقتصاد األح�زاب العراقية 

القائ�م على الفس�اد المال�ي وتمويل األحزاب 
تلك بأموال الدولة«. وقبل أيام, كشفت اللجنة 
االقتصادية النيابية، عن اعالن البنك المركزي 
حزم�ة من اإلج�راءات لمزاد بي�ع العملة، من 
شأنها الحد من تهريب العملة الصعبة وحدوث 

غسيل أموال في البالد.

جنايات البرصة حتكم عىل »جاسوس« بالسجن 15 عاما وغرامة 10 ماليني دينار
    المستقبل العراقي / فرح حمادي

دارت ف�ي البي�ت األبيض خالل األي�ام األخيرة, نقاش�ات غير 
رس�مية بين مستش�اري الرئيس األمريكي ب�اراك اوباما وخبراء 

وباحثين لمناقشة مخرج لالزمة العراقية.
وبحس�ب مصادر غربية, فان »اإلدارة األمريكية تعتزم اللجوء 
إل�ى ح�ل )التقس�يم( بذريع�ة المخاوف م�ن حرب أهلي�ة نتيجة 
سياسة )اإلقصاء والتهميش(«.وتفيد اإلنباء الواردة من العاصمة 
واشنطن ان رموزاً بارزة في إدارة الرئيس باراك أوباما تشارك منذ 
أشهر مع خبراء وباحثين من أهم مراكز الفكر المختصة بشؤون 
السياسة الخارجية في مناقشات غير رسمية عبر جلسات عصف 
ذهن�ي للبح�ث عن ح�ل لألزمة الوطنية ف�ي الع�راق. وتقوم تلك 
المناقش�ات على أس�اس فك االرتباط بين األقاليم وبين الحكومة 
المركزي�ة. وتع�د هذه المجموع�ة تجمعا لبعض الرس�ميين في 
إدارة أوباما، والرس�ميين الس�ابقين من كاف�ة وكاالت الحكومة 
األميركية بما فيها العسكر وال�«سي آي إيه« وباحثون مرموقون 
م�ن مراك�ز الفكر مث�ل »مجلس العالق�ات الخارجي�ة« و«مركز 
بروكينغ�ز«  و«مؤسس�ة  واإلس�تراتيجية«  الدولي�ة  الدراس�ات 
و«معهد كارنغي للس�الم« و«مؤسسة الواليات المتحدة للسالم« 
يركزون في مناقش�اتهم على الخطة التي تقدم بها نائب الرئيس 
االميركي الحالي جو بايدن بالتش�ارك مع عضو مجلس العالقات 
الخارجي�ة ليزل�ي غيلب ع�ام 2006 عندما كان باي�دن عضواً في 

مجلس الشيوخ.
                                                التفاصيل ص3

ص3إجــمــاع عـراقــي: الــــسـفـيـر الـســـعـــودي مــرفــوض

ون
نـــــ

فـــ

ـــة
اض

ري

418

ص2

الـبــيــت األبـيـض يـنـاقــش »الـتــقــسـيـم«.. وبـغــداد ال تــعـلـم!

حقوق االنسان: عتبات النجف 
وكربالء ساعدت النازحيـن اكثر

من جلنة اهلجرة

ية
اس

سي

3

سرايا الجهاد تعلن تقدم الحشد إلى 
ناظم التقيسم

ص2

كردستان تعتذر عن 
»احداث زاخو«: نفر ضال 

غري منضبط قام هبا

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

صفحة 16

»برتولت بريشت«

ال ميكن جملتمع
 أن يتواصل طاملا كان منقسماً

 إلى فصائل متحاربة

ص3أزقـة بيجـي متتـأل بجثـث »داعـش«.. واخلطـوة القادمـة إىل الرشقـاط

كـيـف ســاهــمـت 
الـمـخـابـرات

األمريكيـة بظهـور 
»داعــــش«؟

نيكول سابا:حياتي مبهدلة مع محمد سعد 
وشهرزاد تعني لي الكثير

ص4

ص2

انريكي: العـبـو بـرشـلـونـة 
اليـمـلـون الـفـوز 

الـصـراصـيـر
دفعت اردوغان اىل بناء 

ص4قرصه اجلديد

http://www.kvisoft.com/pdf-merger/


�سيا�سية2
www.almustakbalpaper.net

العدد )983(  االثنين 8  حزيران  2015   

األسد بقبضة ديمستورا!
     التحليل السياسي /غانم عريبي

ه�ذه أّول مّرة يج�ري فيها العمل 
م�ن خ�الل مبع�وث امم�ي لالطاحة 
برئي�س ش�رعي ومنتخ�ب كالرئيس 
السوري بش�ار االس�د عبر المبعوث 
االممي ديمس�تورا وهو م�ا يعني ان 
المسألة السورية دخلت النفق االخير 
ف�ي كلم�ة المبعوث االمم�ي ومهمة 
العس�كر القادمي�ن م�ن وراء البحار 

والمحيطات.
ما الذي دفع ديمستورا الى االعالن 
عن رغبته الش�خصية وليس االممية 
عن ضرورة  رحيل الرئيس الس�وري 
بشار االس�د وعلى الواليات المتحدة 
االمريكي�ة ان تضغ�ط الخراج�ه من 

السلطة بالوسائل العسكرية؟
ببساطة ش�ديدة.. الحل االمريكي 
هو الذي تحرك على لس�ان ديمستورا 
ولي�س الح�ل االمم�ي، ال س�يما وان 
الج�دل االمريك�ي الزال محتدم�ا في 
والديمقراطيين  الجمهوريين  اوساط 
عن ضرورة حل المش�كلة الس�ورية 
بالوس�ائل الس�لمية السياس�ية ب�دل 

اللجوء الى الحل العسكري.
هنالك لحظة امريكية س�ائبة هي 
التي اوحت للمبعوث االممي بالذهاب 
الى اقص�ى الخيارات العس�كرية بدل 
العمل  بوظيفته كاطفائي حرائق واال 
كيف تستقيم ش�رعية االمم المتحدة 
م�ع الدعوى الس�قاط االس�د واالمم 
المتح�دة من�ذ اربع س�نوات تش�تغل 

بمنطق�ة اطف�اء الحري�ق الس�وري 
الرك�ون  ب�دل  الس�لمية  بالوس�ائل 

للوسائل العسكرية.
ديمستورااصبح في قبضة القرار 
االمريك�ي واالس�د تحول ال�ى رئيس 
ف�ي قبضة المبعوث االمم�ي الذي ان 
ش�اء ذهب الى االمم المتحدة وطالب 
باخضاع س�وريا تحت البند الس�ابع 
او ذهب الى تخيي�ر مجلس االمن في 

الموضوع السوري!
كيف س�تكون االوضاع الس�ورية 
بعد تصريح  ديمستورا خصوصا بعد 
»االرتخ�اء« ال�ذي تش�هده العمليات 
العس�كرية لجه�ة )فاعلي�ة النظ�ام 
المتراخية( في مناطق شاسعة باتت 
في قبضة »داع�ش« والنصرة واخيرا 

جيش الفتح؟
ه�ل س�يكون المش�هد الس�وري 
فاع�اًل وقاب�اًل للتع�اون االيجابي مع 
المتح�دة ومب�ادرات الس�الم  االم�م 

النق�اش  بس�اط  عل�ى  المطروح�ة 
كالم  ان  ام  والدول�ي  الس�وري 
ديمستورا نزل كالماء البارد على  قلب 
و«الفتح«  و«النص�رة«  »داع����ش« 
الذين  القتل�ة واإلرهابي����ي�ن  وكل 

يذبحون السوريين صباح مساء؟
في اعتقادي ان س�وريا س�تدخل 
مرحلة صعبة م�ن تاريخ الصراع مع 
االرهاب والعمليات المسلحة والحرب 
العلنية التي تخوضه�ا االمم المتحدة 

ضد بشار االسد.

ف�ي المنظور الواقعي.. س�تنطلق 
المعارض�ة الوس�طية الت�ي تدربه�ا 
الواليات المتح�دة  باالصابع التركية 
والسالح االمريكي والغربي الى المزيد 
من القوة والعمليات العس�كرية والى 
مزي�د م�ن التوحد في اطر عس�كرية 

اكث�ر تنظيم�ا وتماس�كا وس�تنهال 
المساعدات والدعم العسكري والمالي 

لهذه المعارضات.. 
وستدخل ايران طرفا قويا وفاعال  
في خط الص�راع على س�وريا وعلى 
الخريطة السياسية الجديدة التي بدأت 

تتشكل بعد ثورات الربيع العربي.
ان ايران س�تدخل ب�كل ثقلها على 
خ�ط الدفاع ع�ن س�وريا اليمانها ان 
س�وريا ه�ي خ�ط الدف�اع االول عن 
االيراني�ة  االس�تراتيجية  المصال�ح 
ف�ي المنطقة وخ�ط الدفاع االول عن 
مش�روع الممانع�ة المس�لحة الت�ي 

يقدرها حزب الله في لبنان.
واذا كان من حق قطر والسعودية 
وتركي�ا التدخ�ل بالش�ان السياس�ي 
ع�ن  بعي�دة  دول  وه�ي  الس�وري، 
فه�م المس�الة الس�ورية، ف�ان م�ن 
ع�ن  دفاع�اً  التدخ�ل  طه�ران  ح�ق 
الح�ق الوطني الس�وري وع�ن رغبة 
السوريين في العيش بعيداً عن تنظيم 
»داع�ش« وعمائ�م طالب�ان وداعش 
والقاع�دة وجبه�ة النص�رة وجي�ش 
الفتح وتكوين دويلة اسرائيلية للعبث 

بالمشهد العربي.
ثم�ان  قاتل�ت  الت�ي  طه�ران  إن 

سنوات دفاعاً عن تجربتها االسالمية 
ف�ي مواجهة ص�دام حس�ين والدعم 
االمريكي والدولي المقدم  له خرجت 
م�ن الح�رب ببرنام�ج ن�ووي نوعي 
الح�رب  ادارة  ي�وازي كفائته�ا ف�ي 

م�ع المحيط وس�وريا س�تقاتل هذا 
ال�ذي ب�دأ ف�ي  التآم�ري  المش�روع 
الثمانين�ات بص�دام حس�ين وانتهى 
العرب�ي  الربي�ع  ث�ورات  بح�روب 
و«داعش« والقاعدة وس�تنال منه في  

نهاية المطاف.
هك�ذا تحدث�ت قواني�ن الث�ورات 
والدول القومية والوطنية التي قامت 
في التاري�خ من كوبا ال�ى نيكاراغوا 
وص�والً إل�ى طه�ران الث�ورة وبغداد 
الصام�دة بوج�ه االرهاب الداعش�ي 
االعم�ى وانتهاء بدمش�ق التي تقاتل 

دفاعاً عن الوجود واالنسان.
بع�د خم�س س�نوات م�ن الحرب 
ان  ديمس�تورا  عل�ى  كان  الس�ورية 
يكون اكثر ثقة بحل سلمي وسياسي 
ويلب�ي  الس�وريين  كرام�ة  يحف�ظ 
رغبته�م بالمش�روع الوطن�ي ال�ذي 
يرغبون العيش في ظالله لكن الرجل 
قب�ض ثمن التصريح واش�عل النيران 
ف�ي البيادر الس�ورية وفت�ح مخازن 
الس�الح االمريكي�ة عل�ى مصراعيها 
ظن�ا منه انه قادر عل�ى ارباك معادلة 
الت�وازن االقليمي وتغييره�ا لصالح 

اسرائيل.
على ديمستورا ان يفهم ان سوريا 
ليس�ت لقمة س�ائغة وان الس�وريين 
شعب صبور ومكافح.. ومن يستطيع 
اخراج ش�عب صبور ومكافح.. ومن 
يس�تطيع اخ�راج المحتل الفرنس�ي 
بعد كفاح طويل لن يبالي بكالم رجل 

قبض ثمن كالمه واختفى!

بارزاين: شعب كردستان يعيش أوضاعًا صعبة لعدم تسلم اإلقليم املوازنة املالية
     بغداد / المستقبل العراقي

إقلي�م  حكوم�ة  رئي�س  أك�د 
كردستان نيجرفان بارزاني، أمس 
األحد، أن ش�عب كردستان يعيش 
أوضاع�اً »صعب�ة ج�داً« ووضعاً 
نفسياً سيئاً لعدم إرسال الحكومة 
المالي�ة  للموازن�ة  المركزي�ة 
لإلقليم، فيما أش�ار إل�ى أن إقليم 
كردس�تان س�يكون مكاناً إليواء 
جمي�ع الفارين من أبناء الش�عب 

العراق�ي، بّي�ن أن حكومة اإلقليم 
تس�عى لحل جميع المش�اكل مع 

حكومة العبادي.
وق�ال بارزان�ي ف�ي كلم�ة له 
خالل افتت�اح مؤتم�ر )بالتفورم 
السليمانية،  بمدينة  الس�ليمانية( 
مفتوح�ة  كردس�تان  »إقلي�م  إن 
أحضانه للنازحي�ن أكثر من بقية 
مناط�ق العراق األخرى«، مش�يراً 
إل�ى، أن »اإلقلي�م س�يكون مكاناً 
إلي�واء كل أفراد الش�عب العراقي 

م�ن الجئي�ن ومنكوبي�ن وفارين 
من مناطقهم«.

وأوضح بارزاني، أن »الحكومة 
العراقية قامت باستقطاع موازنة 
وروات�ب أه�ل إقليم كردس�تان«، 
مبين�اً أن »إقلي�م كردس�تان مالذ 
ألكثر من مليون و800 ألف الجئ 
سوري ومن الفارين من المناطق 
األخرى م�ن العراق ويكلف تأمين 
احتياج�ات كل ه�ؤالء الالجئي�ن 
والنازحين س�نوياً ملي�اراً و500 

ملي�ون دوالر«. وتابع بارزاني أن 
»شعب كردس�تان يعيش أوضاعاً 
صعب�ة ج�داً بس�بب عدم إرس�ال 
موازنة إقليم كردس�تان وبس�بب 
البيش�مركة حرباً واسعة  خوض 
ض�د تنظيم )داع�ش( االرهابي«، 
الفتاً إلى أن »ش�عب كردستان في 
وضع نفسي سيئ جداً، ألن هناك 
ألفي امرأة كردية ايزيدية مختطفة 

من قبل تنظيم )داعش(«.
واشار بارزاني إلى ان »حكومة 

اإلقليم أبرمت اتفاقية مشتركة مع 
الحكومة المركزي�ة حول تصدير 
النف�ط وأصبح�ت تل�ك االتفاقية 
جزءاً من قان�ون الموازنة المالية 

للعراق لعام 2015«.
إقلي�م  »حكوم�ة  أن  مؤك�داً   
إيج�اد حلول  كردس�تان تح�اول 
لكل المش�اكل م�ع حكومة حيدر 
العب�ادي وتري�د دعمه�ا إلع�ادة 
والعي�ش  والمس�اواة  التواف�ق 

الرغيد للشعب العراقي«.

جملس األنبار حيذر من »كارثة« يف حال استمرار 
»داعش« بإغالق الورار

حقوق االنسان: عتبات النجف وكربالء ساعدت النازحني اكثر من جلنة اهلجرة

العامري: تقدمنا باملجمع السكني ملنشأة املثنى 
رغم العاصفة الرتابية

     بغداد / المستقبل العراقي

ح�ذر مجل�س محافظة االنب�ار، أمس 
االحد، من كارثة انس�انية وبيئية بس�بب 
استمرار تنظيم )داعش( بغلق سد الورار، 
ش�مالي الرمادي،) 110 كم غرب بغداد(، 
فيما طالب بتنفيذ عملية عسكرية لتطهير 

السد من سيطرة )داعش(.
وقال الفهداوي، إن »اغالق بوابات سد 
الورار، )12 كم ش�مالي الرمادي( من قبل 
تنظيم )داع�ش( االره����ابي سيس�بب 
كوارث انس����انية وبيئية خطيرة وهذا 

ما نحذر منه منذ ايام«.
وطالب الفهداوي ب�«االس�راع بتنفيذ 
عملي�ة تطهير عاجلة للس�د من س�يطرة 
)داعش( واعادة فتح بواباته لتدفق المياه 
بش�كل طبيعي ف�ي نهر الفرات«، مش�يراً 
إلى أن »سد الورار في الرمادي تتدفق منه 
مياه في نهر الف�رات التي تمول محطات 
تنقي�ة مياه الش�رب في مناطق واس�عة 
منه�ا قض�اء الخالدي�ة وناحي�ة الحبانية 
ومنطقة السيس�ي وص�والً ال�ى عامرية 
الفلوج�ة وبع�د انخفاض مناس�يب النهر 

توقفت محطات التنقية«.

وتابع الفهداوي أن »مساحات واسعة 
من االراضي الزراعية في مناطق مختلفة 
من ش�رق الرمادي تعتمد عل�ى مياه نهر 
الف�رات ف�ي س�قي المحاصي�ل الزراعية 
مما س�بب جف�اف تلك االراض�ي وتدميراً 
خطيراً للثروة السمكية في االنبار«، الفتاً 
إلى أن »اغالق السد الورار قطع مياه نهر 
الفرات عن عدد م�ن المحافظات العراقية 
التي ستش�هد ارتفاعاً خطي�راً في ملوحة 
اراضه�ا الزراعية وش�حة كبيرة في مياه 
الش�رب وه�ذا االم�ر ل�ه نتائج عكس�ية 

وسلبية على المدنيين«.

     بغداد / المستقبل العراقي

االنس�ان  حق�وق  وزي�ر  اك�د 
أن  االح�د،  أم�س  البيات�ي،  محم�د 
العتب�ات المقدس�ة ف�ي محافظتي 
النجفوكرب�الء قدم�ت المس�اعدات 
للنازحي�ن اكث�ر م�ن لجن�ة الهجرة 
والمهجرين، فيما اشار الى ان قضية 
الفنادق المس�تأجرة ف�ي كربالء تم 

حس�مها. وقال البياتي، إن »العتبات 
العلوية والحسينية والعباسية قدموا 
مس�اعدات للنازحين اكث�ر، او ليس 
اقل، من لجنة الهج�رة والمهجرين، 
مس�اعدة  ودون  مجان�ي  بش�كل 

الحكومة المركزية«.
واضاف البياتي أن »هذه العتبات 
تقدم للنازحين ث�الث وجبات يوميا 
من�ذ س�تة اش�هر«، مش�يرا ال�ى ان 

»قضية اس�تئجار الفنادق الس�كان 
النازحين في فنادق محافظة كربالء 
قد حس�مت، ولكن اصحاب الفنادف 
مازال�وا يطالب�ون بمبال�غ لالش�هر 
اكب�ر  الع�راق  ويش�هد  الماضي�ة«. 
موج�ة نزوح في تاريخ�ه وذلك بعد 
سيطرة عناصر تنظيم »داعش« على 
عدد من الم�دن واالقضية والنواحي 

في غرب وشمال العراق.

     بغداد / المستقبل العراقي

اك�د االمي�ن الع�ام لمنظمة ب�در هادي 
العام�ري، أم�س االح�د، ان ق�وات الحش�د 
الشعبي تقدمت اكثر من 20 كم في المجمع 
السكني لمنشأة المثنى جنوب تكريت رغم 
العاصف�ة الترابية، فيما اش�ار نائب رئيس 
هيئة الحشد ابو مهدي المهندس الى تأمين 

مصفى بيجي بالكامل.
وقال العامري ان »قوات الحشد الشعبي 
وصلت الى القوة المحاصرة في ناظم الثرثار 
بعد 11 يوم من الرحلة الش�اقة والمتعبة«، 
مبين�ا ان »الحرب لم تكن فق�ط مع داعش 

وانما كانت مع الظروف الطبيعية من حيث 
االرض والعواصف الترابية«.

واض�اف العام�ري ان »ق�وات الحش�د 
اس�تطاعت التق�دم اكث�ر م�ن 20 ك�م ف�ي 

المجمع الس�كني لمنش�أة المثن�ى الواقعة 
عل�ى الطريق الراب�ط بين قضاء س�امراء-

الثرث�ار )40 ك�م جن�وب تكري�ت(، رغ�م 
العاصف�ة الترابية«. واش�ار ال�ى »اننا قمنا 
للعال�م  لنثب�ت  الجس�ورة  العملي�ة  به�ذه 
ان ابن�اء الش�عب العراق�ي وابن�اء الحش�د 
الشعبي قادرون على اي عملية مهما كانت 
صعوبته�ا«. وأعل�ن األمين الع�ام لمنظمة 
ب�در والقيادي في الحش�د الش�عبي النائب 
ه�ادي العامري، في 5 حزي�ران 2015، عن 
تحرير منطقة ناظم الثرثار شمال الرمادي 
بالكامل من سيطرة تنظيم »داعش«، مؤكدا 

فك الحصار عن الجنود المحاصرين هناك.

     بغداد / المستقبل العراقي

ق�دم وزير الثقافة والش�باب 
في حكومة اقليم كردستان خالد 
عبد الرحمن دوسكي اعتذارا عما 
وصفه بالتصرفات الال مسؤولة 
للجمه�ور اثن�اء افتت�اح ملع�ب 

زاخو الدولي .
وق�ال دوس�كي »ف�ي الوقت 
الذي كانت تس�عى في�ه حكومة 
فرص�ة  اس�تثمار  ال�ى  األقلي�م 
الدول�ي  زاخ�و  ملع�ب  إفتت�اح 
بأعتب�اره صرح�ا رياضيا يخدم 
الرياض�ة ق�ام نف�ر ض�ال غي�ر 
منضب�ط م�ن الجمهور لالس�ف 
الئق�ة  غي�ر  عب�ارات  بتردي�د 
والتنسجم مع توجهات حكومة 

وشعب اإلقليم«.
نش�جب  إذ  »إنن�ا  واض�اف 
الالمس�ؤولة  التصرف�ات  ه�ذه 
نتق�دم باألعتذار لوزير الش�باب 
والرياضة عبد الحس�ين عبطان 

والوفد المرافق له«.
حض�ور  »نثم�ن  واض�اف 
تنش�يط  ف�ي  ودوره  عبط�ان 
الرياضة وتوحيد توجهاتها وإن 
كانت مث�ل هكذا تصرفات تصدر 
في الكثير م�ن المالعب األخرى 
م�ن قبل ان�اس غي�ر منضبطين 
م�ع األمنيات بع�دم تك�رار ذلك 
م�ن  جمي�ع  وندع�و  مس�تقبال 
يحاول ان يعك�ر صفو العالقات 
الرياضيين  الت�ي تجم�ع  الطيبة 
في كل رب�وع الع�راق ومحاولة 
إس�تغالل هذه الحادثة سياس�يا 

إلى األبتعاد عن تلك األمور«.

كردستان تعتذر 
عن »احداث زاخو«: نفر ضال 

     بغداد / المستقبل العراقيغري منضبط قام هبا

أعلنت سرايا الجهاد الجناح العسكري لحركة 
الجه�اد والبناء، أمس األح�د، عن تطهير مناطق 
الثرثار بالكامل وانهيار ت�ام لعصابات »داعش« 

في المنطقة.
تلق�ت  بي�ان  ف�ي  الجه�اد  س�رايا  وأك�دت 
»المستقبل العراقي« نس�خة منه، »تحرير كافة 

مناط�ق الثرثار بعد انهيار ت�ام لعصابات داعش 
اإلرهاب�ي وفرارها م�ن ارض المعرك�ة تاركين 

اسلحتهم والياتهم«.
وأض�اف البي�ان أن »ق�وات الل�واء الس�ابع 
عشر لس�رايا الجهاد تواصل تقدمها السريع مع 
فصائل الحش�د والق�وات األمني�ة باتجاه ناظم 
التقسيم بعد االنهيار السريع والهروب الجماعي 

لعصابات داعش من ارض المعركة«.

     بغداد / المستقبل العراقي

أمر رئي�س مجلس الوزراء 
حي�در العب�ادي، أم�س األحد، 
مصطف�ى  الجن�دي  بمن�ح 
الع�ذاري ال�ذي أعدم�ه تنظيم 

)داع�ش( في مدين�ة الفلوجة 
)62 ك�م غ�رب بغ�داد( رتب�ة 

مالزم.
 وقال�ت فضائي�ة العراقية 
شبه الرس�مية في خبر عاجل 
إن  الي�وم،  ظه�ر  بع�د  بثت�ه، 

»رئيس مجل�س الوزراء القائد 
الع�ام للقوات المس�لحة حيدر 
العب�ادي أم�ر بمن�ح الجن�دي 
الذي اعدمه  العذاري  مصطفى 
تنظي�م )داع�ش( ف�ي مدين�ة 

الفلوجة، رتبة مالزم«.

     بغداد / المستقبل العراقي

جنايات  محكم�ة  أص�درت 
البص�رة حكمين بالس�جن 15 
عام�اً والغرام�ة ب��10 ماليين 
دين�ار بح�ق مدان بالتجس�س 
ل�دول الج�وار. وق�ال القاضي 
عبد الس�تار بيرق�دار المتحدث 
الرسمي للسلطة القضائية في 
بيان تلقت »المستقبل العراقي« 

»المحكم�ة  إن  من�ه،  تس�خة 
المدان،  أصدرت حكمين بح�ق 
عام�اً   15 الس�جن  أحدهم�ا 
واآلخر غرامة مقدارها عش�رة 
ماليين دينار لتجسسه لصالح 
إح�دى دول الج�وار«. وأضاف 
بيرقدار أن »التحقيقات كشفت 
قيامه بالتجس�س لصالح دولة 
مج�اورة وتزوي�د مخابراته�ا 
بمعلومات ع�ن الوضع األمني 

في البصرة وعن الش�خصيات 
األمني�ة واالجتماعي�ة مقاب�ل 
أن  وتاب�ع  مالي�ة«.  مبال�غ 
»المحكمة استندت في قرارها 
عل�ى اعت�راف المته�م وأقوال 
الش�هود والمخبرين والتقارير 
االس�تخبارية واألدل�ة الفني�ة 
األخرى«. ولفت إلى أن »القرار 
ابتدائي قاب�ل للتمييز والتمييز 

الوجوبي«.

     بغداد / المستقبل العراقي

قال عضو هيأة رئاس�ة مجلس النواب همام 
حمودي، أمس الس�بت، إن مانش�هده اليوم من 
توحي�د صفوف جميع فصائل الحش�د الش�عبي 
الموج�ودة عل�ى ارض المواجه�ة ض�د الع�دو 
المشترك في جميع انحاء البلد جعلنا قوة ضاربة 

ال يمكن اختراقها او تجاوزها مطلقاً.
وحي�ا حمودي »صبر وجهاد غيارى الحش�د 
االول�ى  الس�نوية  الذك�رى  بمناس�بة  الش�عبي 
للفتوى الجهادية الشجاعة لالمام السيستاني«، 
معرب�اً ع�ن »تقدي�ره للتضحيات الت�ي يقدمها 

هؤالء األبطال بكافة فصائل�ه والتزامهم الكبير 
بالفتوى التأريخية للمرجعية الرشيدة«.

وشدد حمودي على »أهمية التركيز اإلعالمي 
وطمانة الش�ارع العراقي لم�ا يحدث على ارض 
المعركة ونقل األنتصارات الكبيرة ألفراد الحشد 
الش�عبي والق�وات األمنية ض�د عصابات داعش 

االرهابية«.
لجمي�ع  اإلعالم�ي  »التروي�ج  ان  وأردف 
العمليات العس�كرية التي ترافق تحرير المناطق 
من دنس داعش له أهمية بالغة في كشف تزييف 
الحقائق فض�اًل عن التصدي وال�رد على اإلعالم 

المضاد لهذه العصابات«.

رسايا اجلهاد تعلن تقدم احلشد إىل ناظم التقيسم

العبادي يأمر بمنح مصطفى العذاري رتبة مالزم

جنايـات البصـرة حتكـم علـى »جاسـوس« 
بالسجن 15 عامًا وغرامة 10 ماليني دينار

محودي: توحيد فصائل احلشد الشعبي جعلنا قوة ضاربة

بعد خمس سنوات من الحرب السورية على ديمستورا ان يكون اكثر ثقة بحل سلمي
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          بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة التج�ارة العراقية، أمس األحد، البدء بتوزيع مفردات البطاقة التموينية لش�هر رمض�ان لتوفير احتياجات 
العوائل العراقية خالل الشهر الحالي، وفيما أكدت توفر جميع مفردات البطاقة التموينية، دعت إلى اإلبالغ عن حاالت التقصير 
في توزيع المفردات التخاذ إجراءات رادعة بحق »المتالعبين بقوت الش�عب«. وقال وزير التجارة مالس محمد عبد الكريم، 
في بيان تلقت »المستقبل العراقي«، نسخة منه، إن »الوزارة وجهت الشركات المشرفة على الغذاء بتوزيع مفردات البطاقة 
التموينية للمواطنين اس�تعداداً لش�هر رمضان المبارك«، مبينا أن »هذا اإلجراء يأتي لمساعدة العوائل العراقية في الحصول 
عل�ى ما تحتاجه من هذه المفردات ومواجهة االرتفاع المحتمل ألس�عار المواد الغذائية في الس�وق المحلية«. وأضاف عبد 
الكريم إن »مخازن الوزارة ومراكز التس�ليم دعت وكالء المواد الغذائية الس�تالم كامل حصصهم من المفردات التي تش�مل 
الس�كر والرز والزيت والطحين وإعداد جداول باالستالم في هذه المراكز من اجل انسيابية توزيع هذه المفردات ووصولها 
للمواطنين قبل حلول الشهر المبارك«، مؤكدا »توفر جميع مفردات البطاقة التموينية«. وشدد عبد الكريم، على أهمية »دور 
المجال�س المحلية والحكومات في المحافظات في متابعة عملية التوزيع واإلش�راف على عمل الوكالء«، داعيا إلى »اإلبالغ 

عن حاالت التقصير بشكل عاجل بغية اتخاذ اإلجراءات القانونية لرادع المتالعبين بقوت الشعب«.

التجارة تؤكد توفر مجيع مفردات البطاقة التموينية لشهر رمضان

     المستقبل العراقي / عادل الالمي

تحري�ر  ع�ن  اإلع�الن  عق�ب 
بيجي بع�د محاصرتها على مدى 
يومي�ن وتوجيه ضربات موجعة 
ل�«داعش« انتهت بهزيمته, تقول 
حكومة صالح الدين المحلية بان 
الزحف العسكري سيتواصل حتى 
تحري�ر قضاء الش�رقاط إلغالق 

ملف اإلرهاب في المحافظة.
حقق�ت  الي�وم,  ذات  وف�ي 
القوات األمنية والحش�د الشعبي 
تقدم�ا كبير في االنبار, في حيث 
تحدث�ت مص�ادر ع�ن الش�روع 
بعملية عس�كرية واسعة النطاق 
الش�مالية  الجهتي�ن  اس�تهدفت 
والش�رقية لتطهي�ر الرمادي من 

عناصر تنظيم »داعش«.
وأعلن األمين العام لحركة أهل 
الحق الش�يخ قيس الخزعلي، عن 
»بالكامل«،  تحرير قضاء بيج�ي 
مش�يرا إلى رف�ع العل�م العراقي 

فوق مبنى قائممقامية القضاء.
وقال الخزعلي »نزف بش�رى 
بالكامل«،  تحرير مدين�ة بيج�ي 
مبين��اً أن »ق�وات مش�تركة من 
الجيش العراقي والحشد الشعبي 
مس�نودة بغط�اء م�ن الطي�ران 
تحري�ر  م�ن  تمكن�ت  العراق�ي 

القضاء بالكامل«.
وأض�اف أن »مع�ارك تحري�ر 
القض�اء أس�فرت عن قت�ل أعداد 
كبيرة من بصفوف داعش، فضال 
عن تكبيد عناصر التنظيم خسائر 
وبحس�ب  بالمع�دات«.  كبي�رة 
المتحدث الرسمي باسم عصائب 
أهل الحق ج�واد الطليباوي, فإن 
»أزق�ة القض�اء امت�أت بجث�ث 
اإلرهابيي�ن«، مبين�اً إن »القضاء 

أصبح مقبرة للدواعش«.
وق�ال الطليباوي ف�ي اتصال 
م�ع »المس�تقبل العراق�ي« م�ن 
اإلرهابيي�ن  »اغل�ب  إن  بيج�ي 
م�ن الشيش�انيين والس�ودانيين 
عربية  وجنس�يات  والمصريي�ن 

وأجنبية أخرى«.
ب�دوره, ق�ال رئي�س اللجن�ة 
األمني�ة ف�ي مجل�س محافظ�ة 
صالح الدين خال�د الخزرجي, إن 
»الخطوة المقبلة ستكون تطهير 
قضاء الشرقاط، ليتم اإلعالن عن 
تطهي�ر المحافظ�ة بالكامل من 

عصابات داعش االرهابية«.
وكش�فت وزارة الدف�اع، عن 
ه�روب جماعي لعصابات داعش 
بيج�ي  خ�ارج  م�ن  اإلرهابي�ة 

باتجاه الموصل.
وذك�ر بي�ان لل�وزارة تلق�ت 
»المستقبل العراقي« نسخة منه، 
أن�ه »نتيج�ة الخس�ائر الفادحة 
إرهابي�و داع�ش  الت�ي تكبده�ا 
بس�بب الضرب�ات الموجعة التي 
تلقوها، الحضنا هروب جماعي 
إلرهابي�ي داعش ش�وهد خارج 

مدينة بيجي باتجاه الموصل«.
وف�ي االنب�ار, ش�نت القوات 
األمنية عملية عس�كرية واسعة 
الجهتي�ن  اس�تهدفت  النط�اق 
لتطهي�ر  والش�رقية  الش�مالية 
تنظي�م  عناص�ر  م�ن  الرم�ادي 
»داع�ش«, بحس�ب مص�در ف�ي 

قيادة عمليات االنبار.
ان  قائ�ال,  المص�در  وأردف 
»الق�وات االمني�ة م�ن الجي�ش 
والشرطة والحشد الشعبي نفذوا، 
عملية امنية استباقية استهدفت 
تجمعات )داع�ش( من محورين 
بمنطق�ة الب�و ف�راج والجزي�رة 

والب�و غان�م، ش�مالي الرمادي، 
والصوفية،  الس�جارية  ومناطق 
ش�رق الرم�ادي، لتطهيره�ا من 

عناصر تنظيم )داعش(«.

وف�ي تط�ور آخ�ر, ق�ال أمر 
ش�رطة الح�وز الرائ�د مصطفى 
األمني�ة   الق�وات   « أن  س�مير 
وأبطال الحشد الشعبي والعشائر 

العراقي�ة تحتش�د على مش�ارف 
اس�تعدادا   ، الس�جارية  مدين�ة 
م�ن  وتطهيره�ا  القتحامه�ا، 
االرهابي�ة«,  داع�ش  عصاب�ات 

الفتا إل�ى أن » الق�وات مكافحة 
اإلره�اب تش�ترك ف�ي العمليات 

العسكرية ».
وتابع ان »القيادة لم تعلن عن 

س�اعة الصفر القتحام المدينة«، 
»التعزي�زات  ان  ال�ى  مش�يرا 
العسكرية مستمرة على مشارف 

المدينة«.
وس�بق لقائد عملي�ات االنبار 
اللواء الركن قاسم المحمدي، أن 
كشف بان القوات األمنية نجحت 
ف�ي محاص�رة تنظي�م )داعش( 
في مدينة الرمادي، لمنع هروب 
عناصر التنظيم من المدينة وعدم 

تمددهم لمناطق.
وق�ال المحم�دي إن »القوات 
األمني�ة وخ�الل األي�ام الماضية 
نجح�ت ف�ي محاص�رة عناص�ر 
تنظي�م )داع�ش( االرهاب�ي في 
الرم�ادي ومن�ع هروبه�م م�ن 
المدينة لضمان عدم تمددهم في 
مناطق أخ�رى والقض�اء عليهم 

ضمن معارك التطهير«.
وتاب�ع المحم�دي أن »عملية 
الرمادي مستمرة وهناك  تطهير 
تقدم جيد للقطعات البرية وااليام 
القليل�ة المقبل�ة س�يكون هناك 
تطور كبير بعد وصول التعزيزات 
للق�وات  والقتالي�ة  العس�كرية 

االمنية في محيط الرمادي«.
في السياق ذاته, قال المتحدث 
باسم قيادة عمليات بغداد العميد 
س�عد مع�ن ان »الل�واء 59 ف�ي 
الجيش العراقي تمكن، من تحرير 
مناطق الحمرة ومعسكر الحمرة 
وق�رى البودل�ف والب�و عيس�ى 
والمالل�ي ف�ي جزي�رة الكرم�ة 

بمحافظة االنبار«.
واضاف معن ان »فرقة التدخل 
السريع االولى تمكنت من تحرير 
مناطق الزجالية ومقالع الحصو 
ومعمل التكرير شمال ذراع دجلة 

في القضاء«.

التنظيم يتلقى هزائم كبيرة.. واالنبار تنتظر الحسم

أزقة بيجي متتأل بجثث »داعش«.. واخلطوة القادمة إىل الرشقاط
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دارت ف�ي البي�ت األبيض خالل 
غي�ر  نقاش�ات  األخي�رة,  األي�ام 
رس�مية بي�ن مستش�اري الرئيس 
اوبام�ا وخبراء  األمريك�ي ب�اراك 
وباحثين لمناقش�ة مخرج لالزمة 

العراقية.
وبحس�ب مصادر غربي�ة, فان 
»اإلدارة األمريكي�ة تعت�زم اللجوء 
بذريع�ة  )التقس�يم(  ح�ل  إل�ى 
المخ�اوف من حرب أهلي�ة نتيجة 

سياسة )اإلقصاء والتهميش(«.
م�ن  ال�واردة  اإلنب�اء  وتفي�د 
رم�وزاً  ان  واش�نطن  العاصم�ة 
الرئي�س ب�اراك  إدارة  ب�ارزة ف�ي 
أوبام�ا تش�ارك من�ذ أش�هر م�ع 

خب�راء وباحثي�ن من أه�م مراكز 
السياسة  المختصة بشؤون  الفكر 
غي�ر  مناقش�ات  ف�ي  الخارجي�ة 
رس�مية عبر جلسات عصف ذهني 
للبحث عن حل لأزمة الوطنية في 

العراق.
وتق�وم تل�ك المناقش�ات على 
أس�اس فك االرتباط بي�ن األقاليم 

وبين الحكومة المركزية.
وتعد ه�ذه المجموع�ة تجمعا 
لبعض الرسميين في إدارة أوباما، 
والرس�ميين الس�ابقين م�ن كافة 
األميركي�ة  الحكوم�ة  وكاالت 
وال�«س�ي  العس�كر  فيه�ا  بم�ا 
مرموق�ون  وباحث�ون  إي�ه«  آي 
م�ن مراك�ز الفك�ر مث�ل »مجلس 
و«مرك�ز  الخارجي�ة«  العالق�ات 

الدولية واإلستراتيجية«  الدراسات 
بروكينغ�ز« و«معهد  و«مؤسس�ة 
و«مؤسس�ة  للس�الم«  كارنغ�ي 
الواليات المتحدة للسالم« يركزون 
في مناقش�اتهم عل�ى الخطة التي 
تق�دم بها نائب الرئي�س االميركي 
الحال�ي جو باي�دن بالتش�ارك مع 
عضو مجلس العالق�ات الخارجية 
ليزل�ي غيلب عام 2006 عندما كان 

بايدن عضواً في مجلس الشيوخ.
إل�ى أن باي�دن وغيل�ب  يش�ار 
)وكثي�رون غيرهم�ا( كان�ا تقدما 
بخطة عام 2006 تقضي »بتقسيم 

العراق«.
وتقتضي خطة )بايدن – غيلب( 
المركزي�ة  الحكوم�ة  تواص�ل  أن 
بالقلي�ل  االضط�الع  الع�راق  ف�ي 

م�ن األعباء الهامة، عل�ى أن تؤول 
كثي�ر من الس�لطات والمه�ام إلى 
الحكوم�ات اإلقليمية ف�ي مناطق 
واالك�راد«،  والش�يعة  الس�نة 
ولك�ن إدارة الرئيس ج�ورج دبليو 
ب�وش رفض�ت آن�ذاك ذل�ك النهج 
»التقس�يمي« وراهن�ت على خطة 
لتركيز السلطة في بغداد، ودعمت 

الحكومة المركزية«.
وتعتق�د ه�ذه المجموعة التي 
تق�وم ببح�ث تقس�يم الع�راق أن 
»التوت�ر الطائفي يدف�ع بالقيادات 
السنية والطائفية صوب التطرف، 
القي�ادات بدوره�ا تحرض  وهذه 
على مواجهات أكبر وأكثر بشاعة، 
حي�ث يج�ب أن يك�ون دور أميركا 
ه�و المس�اعدة على خف�ض حدة 

التوت�ر الطائف�ي، وبذل�ك يجب أن 
تنطوي اإلستراتيجية الكبرى على 
االنفصال  الطرفين على  مس�اعدة 
)فك االرتباط( بقدر المستطاع في 
ذات الوق�ت الذي يتم في�ه احتواء 

المتطرفين من الجانبين«.
ويؤك�د هؤالء أن »خطة )بايدن 
– غيلب( المطروحة منذ عام 2006 

ما تزال أفضل منطق واعد«.
الل�وم  الجمهوري�ون  ويوج�ه 
للرئيس اوباما ألنه »فشل في تنفيذ 
تعه�ده بالقض�اء على تل�ك القوة 
اإلرهابي�ة، ووض�ع أمي�ركا عل�ى 

طريق الفشل في تحقيق ذلك«.
»سياس�ة  أن  ه�ؤالء  ويق�ول 
الع�راق  تج�اه  المربك�ة  أوبام�ا 
المتحدة نفسها  الواليات  »وضعت 

في موقف غير مريح«.
وتقول المص�ادر االمريكية أن 
»التقس�يم ما زال أفض�ل الخيارات 
، ويمك�ن للواليات المتحدة أن تبدأ 

في ذلك من خالل تسليح السنة«.
ق�رارات  أن  يب�دو  م�ا  وعل�ى 
واش�نطن بدأت تتأثر ب�آراء بعض 
»الساس�ة« العراقيي�ن الذين زاروا 
الواليات المتحدة األمريكية مؤخرا 
في رحلة البحث عن »االنفصال«.      
وقبل أس�ابيع, زار يزر القيادي 
في اتح�اد القوى العراقي�ة )رافع 
محاف�ظ  وبرفقت�ه  العيس�اوي 
ن��ي�����ن�وى الم����ق�ال أثي�ل 
النجيفي واشنطن والتقوا الرئيس 
الكونغرس  أوبام�ا وأعض�اء ف�ي 
وبعض المراكز السياس�ية المهمة 

ووسائل اإلعالم.
إق�رار  الزي�ارة م�ع  وتزامن�ت 
تس�ليح  لمش�روع  الكونغ�رس 
المحافظات السنية واقليم  عشائر 
كردس�تان بمع�زل ع�ن الحكومة 
المركزي�ة، األم�ر الذي اث�ار ردود 
فع�ل س�لبية ض�د واش�نطن التي 
ع�ادت وقالت إن التس�ليح س�يتم 

بإشراف الحكومة.
صحفي�ة,  مص�ادر  وبحس�ب 
فان »العيس�اوي والنجيفي تعهدا 
والمحافظ�ات  األنب�ار  بتطهي�ر 
األخرى م�ن »داع�ش« إذا التزمت 
العش�����ائر  بدع�م  واش�نطن 
وتس�ليحها، ووقف�ت ال�ى جان�ب 
تش�كيل اقلي�م األنب�ار ال�ذي يضم 

المحافظات الخمس.

الـبـيـت األبـيـض يـنـاقـش »الـتـقـسـيـم«.. وبـغـداد ال تـعـلـم!
واشنطن تحضر لتطبيق »مشروع بايدن«.. ومستشارو اوباما يروجون

إجــمــاع عـراقـي: الـسـفـيـر الـسـعـودي مـرفـوض
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أبدت قوًى سياسية عراقية اعتراضها 
على ش�خصية الس�فير الس�عودي ثامر 
السبهان، الذي أعلنت السعودية قبل أيام 

تعيينه سفيراً في بغداد.
ورغ�م الصمت الرس�مي العراقي من 
قب�ل حكوم�ة حي�در العبادي عل�ى قرار 
التعيين، إال أن العديد من القوى السياسية 
انتق�دت تعيين الس�بهان، بحجة خلفيته 
العس�كرية، معتبرة أن�ه »ال تنطبق عليه 

الشروط الدبلوماسية«.
التاب�ع  “المواط�ن”  ائت�الف  وكان 
أول  اإلس�المي”،  األعل�ى  ل�”المجل�س 

المعترضين على قرار تعيين السبهان.
وقال عضو االئتالف صالح العرباوي 
إن »الس�فير المعين في العراق شخصية 
غير مؤهلة لتسلم مهامه كسفير للسفارة 
الس�عودية«، داعياً في الوقت ذاته وزارة 
الخارجي�ة العراقي�ة إلى ع�دم الموافقة 

على السفير والمطالبة باستبداله.
وأضاف العرباوي أن »وزارة الخارجية 
يجب أن ال توافق على الس�فير السعودي 
وعليها أن تطالب باس�تبداله بش�خصية 

تكون مؤهلة مهنيا للعمل«.
بدورها، طالبت النائب حنان الفتالوي، 
وزارة الخارجي�ة العراقي�ة بالتحقق من 
سيرة الس�فير السبهان، مش�يرة إلى أن 

هذا األمر معمول ب�ه في كل دول العالم، 
كما اعتبرت أنه “ال تنطبق عليه الشروط 

الدبلوماسية”.
الموق�ف ذات�ه تك�رر أيض�اً م�ن قبل 
لرئي�س  التاب�ع  البرلمان�ي  التش�كيل 
ال�وزراء العراقي الس�ابق نائ�ب الرئيس 
الحال�ي نوري المالك�ي، حيث دعت كتلة 
دولة القانون في مجلس النواب رئاس�ة 
الجمهوري�ة الى “التري�ث” في التصديق 
على أوراق اعتماد الس�بهان، معتبرة أنه 
»سيكون رجل أمن عسكري وليس رجل 
سياسة قادر على تصحيح العالقات بين 

البلدين«.
وق�ال رئيس الكتل�ة عل�ي األديب إن 

»المعلوم�ات االولي�ة الواردة ع�ن ثامر 
الس�بهان الذي رشحته السعودية ليكون 
س�فيرا لها في بغداد غير مطمئنة، وفي 
حال صحة سيرته الذاتية المنشورة عنه 
يصع�ب على الع�راق القبول به كس�فير 

للمملكة«.
ودعا األديب وزارة الخارجية العراقية 
ال�ى »التثب�ت من صح�ة المعلومات قبل 
المضي في اجراء الموافقة النهائية ألنه 
في حال قبوله سيكون رجل امن عسكري 
وليس رجل سياسة دبلوماسي قادر على 

تصحيح العالقات بين البلدين«.
إلى ذل�ك، طالب�ت كتلة ب�در النيابية، 
قب�ول  ف�ي  بالتري�ث  الخارجي�ة  وزارة 

أوراق الس�فير الس�عودي الجديد وجمع 
المعلومات عنه.

وقال رئي�س الكتلة قاس�م األعرجي 
ف�ي بي�ان »ندع�و الخارجي�ة العراقي�ة 
ال�ى التري�ث بقبول الس�فير الس�عودي 
السبهان«، معتبراً أن المملكة »غير جادة 

بإعادة العالقات الدبلوماسية«.
وكانت الس�عودية، أعلن�ت في الثاني 
من الشهر الجاري، تعيين السبهان سفيرا 
جديدا لدى العراق ليكون أول سفير دائم 
للمملكة في بغ�داد منذ انقطاع العالقات 
الثنائي�ة بي�ن البلدين إثر الغ�زو العراقي 

لدولة لكويت في عام 1990.
الس�عودية  األنب�اء  وكال�ة  وذك�رت 

أن العس�كري الس�ابق ثامر بن س�بهان 
السبهان أدى القسم أمام خادم الحرمين 
الش�ريفين الملك س�لمان ب�ن عبدالعزيز 

بعد تعيينه سفيرا للمملكة لدى العراق.
وكانت الس�عودية عينت سفيرها في 
األردن س�فيرا غير مقيم في العراق عام 
2012. وكان السبهان قبل تعيينه سفيرا 
لب�الده في الع�راق ضابط�ا برتبة عميد 
ركن وش�غل منصب الملحق العس�كري 
لبالده لدى لبنان، كما نال وسام “تحرير 
الكوي�ت” ووس�ام “عاصف�ة الصحراء” 
ووس�ام “االمتياز والج�دارة” من وزارة 
الدفاع األميركية ويملك خبرة واسعة في 

المجال العسكري.

دعوات الستبداله بشخصية مدنية
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وط�رح ميلين في مقال�ه األخير 
بصحيف�ة غارديان فرضي�ة جديدة 
يعتق�د فيه�ا أن واش�نطن أس�همت 
أو بآخ�ر ف�ي ب�زوغ نج�م  بش�كل 

التنظيم.
ويش�ير الكاتب باهتمام لتوقيف 
السويديين  المواطنين  أحد  محاكمة 
المتهمين “باإلرهاب” في بريطانيا، 
بع�د الكش�ف ع�ن دور للمخاب�رات 
البريطانية في تسليح نفس الجماعة 

المعارضة التي كان ينتمي إليها.
ويضي�ف أنه رغم وج�ود تقارير 
في العام 2012 تحذر من إقامة إمارة 
إس�امية في العراق وسوريا، إال أن 
المخاب�رات األميركي�ة رحب�ت بهذا 
األمر.ويرى محللون وعسكريون أن 
أميركا ودول الغرب لم تصنع تنظيم 
“داع�ش” لكنها ربما اس�تفادت من 

ظهوره ودعمته.
أن  تؤك�د  مش�اهدات  وهن�اك 
بالعت�اد  التنظي�م  تم�د  واش�نطن 
والس�اح بالع�راق كم�ا روى خبير 
أكاديم�ي  عراقي.وي�رى  عس�كري 
بريطان�ي أن واش�نطن ل�م تصن�ع 
بش�كل  أس�همت  لكنه�ا  التنظي�م 
غي�ر مباش�ر ف�ي تمكني�ه وتعزي�ز 
المعارض�ة  دعمه�ا  عب�ر  ش�وكته 
المسلحة بس�وريا.وقال مدير مركز 

لندن  األدي�ان والصراع�ات بجامعة 
إن�ه  هان�ز  جيف�ري  متروبوليت�ان 
يختل�ف م�ع م�ن يق�ول إن أمي�ركا 
صنع�ت تنظيم “داعش”، مضيفا أنه 
ليس م�ن الدقة توصي�ف األمر بهذا 
الش�كل، “كما ال توجد أدل�ة على أن 

واشنطن خلقت التنظيم”.
وح�ول م�ا ذه�ب إلي�ه المق�ال، 
قال هان�ز إنه يعتقد أن م�ن المؤكد 
أن أمي�ركا ش�جعت ضمني�ا تنظي�م 
“داعش” ع�ن طريق دعم الجماعات 
المناهض�ة  المتم�ردة  المس�لحة 

للحكومة السورية.
الدع�م  إن  للق�ول  انته�ى  لكن�ه 
الضمني ال يعني أنها خلقت التنظيم 

“فهما أمران مختلفان”.
وهذا الرأي يتفق إلى حد كبير مع 
ما ذهب اليه الكاتب ش�يماس ميلين 
م�ن أن دع�م واش�نطن للمعارض�ة 
المس�لحة لي�س معناه أنه�ا أوجدت 

تنظيم “داعش”.
لكن�ه بالمقاب�ل، ش�دد عل�ى أن 
القاعدة وتنظي�م “داعش” لم يكونا 
موجودي�ن بالع�راق قبل غ�زوه من 

قبل أميركا وبريطانيا عام 2003.
وأكد أن واشنطن استغلت وجود 
التنظي�م ف�ي الع�راق وس�وريا في 
مواجهة القوى األخرى في المنطقة، 

كجزء من خطة غربية أشمل لفرض 
الهيمنة.وتبن�ى العقي�د الرك�ن زياد 
الش�يخلي يتبن�ى فك�رة أن “تنظيم 
الدول�ة صناعة أميركي�ة أوروبية”.

الش�يخلي الذي كان يعم�ل بالجيش 
العراق�ي حت�ى وق�ت متأخ�ر، نقل 
ع�ن ضب�اط عراقيين أنهم ش�اهدوا 
طائ�رات التحالف تهبط وتمد تنظيم 

“داعش” بالمؤن والعتاد.
وع�ن مصلح�ة أمي�ركا ف�ي هذا 
األمر، قال الشيخلي إن زراعة تنظيم 
“داعش” ف�ي ه�ذه المنطقة تحقق 
مجموع�ة من األهداف منها إضعاف 
الجيوش العربي�ة وإنهاكها “كما أن 
مسرح العمليات العسكرية يشير إلى 
أن إيران تقاتل التنظيم بالعراق بينما 
ستقاتله تركيا في سوريا، وكلتاهما 

تقاتل باإلنابة عن أميركا”.
ورأى أن النتيجة س�تكون ظهور 
قس�مان  فيه�ا  جدي�دة  جغرافي�ا 
“سنس�تان” ف�ي ش�مالي وغرب�ي 
الع�راق م�ع الش�ام، وقس�م يدع�ى 
الع�راق  بجنوب�ي  “ش�يعة س�تان” 

ومرتبط بإيران.
وذّكر الشيخلي باعترافات وزيرة 
الخارجية األميركية السابقة هياري 
كلينتون “التي أقرت فيها بأن تنظيم 

)داعش( صناعة أميركية”.
أعم�ال  أن جمي�ع  وش�دد عل�ى 
التنظي�م تصب في مصلح�ة أميركا. 
وانتهى للقول “لو كانت تريد القضاء 
على التنظيم لقضت عليه في يومين 
بعملي�ات عل�ى غ�رار اإلن�زال فائق 

االحتراف للتحالف بدير الزور”.
يذك�ر أن مجلة فورين بوليس�ي 
عرب�ات  أن  إل�ى  مؤخ�را  أش�ارت 
“الهمف�ي” األميركي�ة المدرعة هي 
الس�اح المفضل لتنظي�م “داعش”، 
للق�وات  كابوس�ا  تش�كل  وأنه�ا 

العراقية.

   بغداد / المستقبل العراقي

كيف سامهت املخابرات األمريكية بظهور »داعش«؟
أعاد الكاتب البريطاني شيماس ميلين 

الجدل حول حقيقة إسهام الواليات 
المتحدة والغرب في نشوء تنظيم »داعش« 

الذي يسيطر على مساحات واسعة في 
سوريا والعراق

التطبيع مع إرسائيل يفجر أزمة سعودية: العالقات تعود لعهد عبد العزيز
   بغداد / المستقبل العراقي

فج�ر هاش�تاغ )#ال_للتطبيع_مع_
إس�رائيل( أزمة في الش�ارع السعودي 
عق�ب اللق�اء ال�ذي أج�راه المس�ؤول 
الس�عودي المقرب من الب�اط الملكي 
أنور عش�قي مع المسؤول اإلسرائيلي 
وري غولد )مدير عام وزارة الخارجية 
بنيامي�ن  س�ر  وأمي�ن  اإلس�رائيلية 
نتنياهو( في واش�نطن األمر الذي دفع 
الس�عوديون لتدش�ين ه�ذا الهاش�تاغ 
للتعبير عن رفضه�م لتطبيع العاقات 
وإسرائيل.وس�ارع  الس�عودية  بي�ن 
الس�عوديون للتغري�د عل�ى الهاش�تاغ 
مؤكدي�ن أن العاق�ات بي�ن إس�رائيل 
والس�عودية ل�م تنقط�ع في ي�وم من 
األي�ام وانها تع�ود إلى قدي�م العهد أي 
إل�ى أي�ام الملك عب�د العزيز مؤس�س 
الدول�ة الس�عودية.وقال المغرد ماجد 
إن م�ن يرض�ى بالتطبيع م�ع “الكيان 
الصهيون�ي” الغاص�ب ه�و بالضرورة 
راضٍي ع�ن مج�ازر ١٩٤٨ وغزة وقانا 
وتهويد القدس وإجرام المستوطنين.. 
فيم�ا غ�ردت ش���ذى ن�ور ببي�ت من 
الشعر قائلة “عشقي” هذا وتقصد هنا 

أنور عشقي ينطبق عليه بيت الشعر: ) 
قوٌم إذا مسح الحذاء وجوههم.. شكى 

الحذاء بأي ذنب ُيصفُع(..!!
الخميس�ي  س�ارة  علق�ت  فيم�ا 
قائل�ة “نرفض رفضا تام�ا التطبع مع 
اليه�ود ويجب م�ن الحكوم�ة معاقبة 
المستش�ار الذي صافح اليهودي النتن 

“, ورغم موجة االنتقادات التي الحقت 
النظ�ام الس�عودي اال أن دائ�رة صن�ع 
الق�رار الس�عودية ل�م ت�رد ب�أي بيان 
يوضح موقفها م�ن تلك العاقات التي 
تجري في )الس�ر( وبدأت اليوم تطفو 
عل�ى الس�طح لتك�ون أم�ام عدس�ات 
المغردون  وعانية.وتفاعل  الكاميرات 

مع الهاش�تاغ حيث س�ارع ن�واف في 
تغري�دة قائ�ًا “ يتهمون حس�ن نصر 
الله )األمين الع�ام لحزب الله اللبناني( 
بالعمال�ة إلس�رائيل رغ�م ان�ه حارب 
اس�رائيل 3 حروب وه�م يصافحونهم 
علنا بود !! (.. فيما رد مغرد أخر معلقا 
على نفي عشقي للتطبيع مع اسرائيل- 

ف�ي تصريحاته على وس�ائل االعام – 
وق�ال المغرد “ يعن�ي نصدقك ونكذب 
عيونن�ا ؟ “ في إش�ارة إلى الصور التي 
االعام.وأوض�ح  وس�ائل  تداولته�ا 
العاق�ات  أن  أحم�د  ال  عل�ي  المغ�رد 
الس�عودية اإلس�رائيلية قديمة قائاً “ 
العاق�ات  قديم�ة وتعود ألي�ام الملك 
عبدالعزيز مؤس�س الدولة الس�عودية 
وأحد المس�اهمين في نش�أة إسرائيل 
“- حس�ب قوله- بيد أن حساب تجمع 
أحرار جزيرة العرب كتب معلومات عن 
أن أول لق�اء س�عودي إس�رائيلي يعود 
إل�ى ١٩٣٩عندم�ا عق�د بلن�دن مؤتمر 
ح�ول فلس�طين حض�ره فيص�ل الذي 
كان وزي�ر للخارجية للس�عودية وبين 
١٩٣٣- ١٩٣٩ ابتلي�ت بريطانيا ببعض 
المشكات في فلس�طين فأوعزت إلى 
عب�د العزي�ز أن يقوم بتهدئ�ة الثورات 
فيها وفع�ل ذلك.. وفق كام المغردين.

وتس�بب اللقاء الذي عقده عش�قي مع 
المسؤول اإلس�رائيلي في إثارة مواقع 
التواصل االجتماعي والفيس بوك حيث 
ال تخلو تغريدة من االنتقاد للمس�ؤول 
الس�عودي الذي انتش�رت ص�وره مع 

المسؤول اإلسرائيلي كنار بالهشيم..

 التحالف الدويل يعرتف: رضباتنا بال فاعلية واشنطن تضغط ملنع إدراج إرسائيل عىل قائمة منتهكي حقوق األطفال
   بغداد / المستقبل العراقي

المتح�دة ف�ي  تحدث�ت وكاالت األم�م 
الفلسطينية  الس�لطة  “إسرائيل” وأراضي 
عن س�قوط ع�دد مفزع م�ن الضحايا من 
األطف�ال في الح�رب األخيرة عل�ى قطاع 

غزة في صيف العام الماضي.
وقال�ت وثيقة لألم�م المتحدة نش�رت 
تفاصيله�ا “رويترز”: إن “ه�ذه الوكاالت 
انقسمت فيما بينها بشأن ما إذا كان يجب 
إدراج “إسرائيل” في قائمة منتهكي حقوق 

األطفال”.
وأع�دت وكاالت األم�م المتح�دة عل�ى 
األرض تقريراً سرياً مؤلفاً من 22 صفحة، 
المتح�دة  األم�م  مبعوث�ة  عل�ى  لعرض�ه 
الخاصة لشؤون األطفال والصراع المسلح 
ليلى زروقي، مع إعدادها مس�ودة للقائمة 

السنوية.
وقال�ت مصادر باألم�م المتح�دة: “إن 
زروقي ضمت الجيش االس�رائيلي وحركة 
حم�اس ف�ي المس�ودة الت�ي قال�ت إنه�ا 
أرس�لتها إل�ى األمين العام لألم�م المتحدة 
بان كي م�ون الذي له الرأي األخير بش�أن 

القائمة”.
النس�خة  “إن  دبلوماس�يون:  ويق�ول 
األخي�رة م�ن القائم�ة الت�ي تذكر أس�ماء 
مرتكبي انتهاكات خطي�رة لحقوق الطفل 

ف�ي الصراع�ات المس�لحة، ق�د تص�ل إلى 
الدول األعضاء في األمم المتحدة مع بداية 

هذا األسبوع”.
أف�ادت  تقاري�ر  إن  التقري�ر:  وق�ال 
باستش�هاد نح�و 540 طف�ًا منه�م 371 
أعماره�م 12 س�نة أو أقل م�ن ذلك، خال 

العدوان االسرائيلي األخير على القطاع.
واستش�هد أكث�ر من 2100 فلس�طيني 
الع�دوان  ف�ي  المدنيي�ن  م�ن  معظمه�م 
األخي�ر، في حين ُقتل 67 جندياً إس�رائيلياً 
و6 مس�توطنين في “إس�رائيل”، بحس�ب 

التقرير.
واستخدم تقرير وكاالت األمم المتحدة 
لهجة قوية بش�أن االنته�اكات المزعومة 

لحقوق األطفال في حرب غزة.
وحدد التقرير م�ا وصفه بقتل وإصابة 
أطفال فلس�طينيين على يد قوات االحتال 
واعتقال أطفال فلسطينيين وهجمات على 
المدارس، وقال: “إن هناك حاجة لمزيد من 
المعلومات بش�أن مس�ألة تجنيد جماعات 
المقاومة الفلسطينية المسلحة األطفال”.

لك�ن وفي ج�زء س�يقوض على م�ا يبدو 
قضية إدراج “إس�رائيل”، ق�ال التقرير: إن 
رؤساء وكاالت األمم المتحدة على األرض 
أخفقوا في التوصل التفاق في الرأي بشأن 
ما إذا كان يتم إدراج “إس�رائيل” في قائمة 

منتهكي حقوق الطفل.

وتح�دث بعض الن�واب األمريكيين عن 
ه�ذه القضية، وبعث تيد ك�روز الذي يأمل 
بالفوز بترش�يح الحزب الجمهوري له في 
انتخابات الرئاسة برسالة إلى بان كي مون 

بشأن ذلك األسبوع الماضي.
وقال�ت مصادر دبلوماس�ية ف�ي األمم 
المتحدة: “إن إس�رائيل تمارس حملة قوية 
للحيلول�ة دون ضمها للقائمة وأن بان كي 

مون يميل لعدم ضم إسرائيل”.
وقال دبلوماس�يون إن “س�امانثا باور 
سفيرة الواليات المتحدة في األمم المتحدة 

حثت “بان” على عدم ضم إسرائيل”.
وتلق�ى “ب�ان” أيض�اً معلوم�ات م�ن 
جماعات لحقوق اإلنسان من بينها هيومن 
رايتس ووتش التي تتخذ من نيويورك مقراً 
لها، والتي أصدرت بياناً األس�بوع الماضي 
حثت فيه األمم المتحدة على عدم الرضوخ 

للضغوط الستبعاد إسرائيل من القائمة”.
ولم يكن لدى بعثة “إسرائيل” في األمم 

المتحدة رد فوري على التقرير.
وفي الوقت ال�ذي كان يجري فيه إعداد 
تقرير زروقي، قالت مصادر دبلوماس�ية: 
إن رؤس�اء وكال�ة األمم المتحدة ش�عروا 
بضغوط من “إس�رائيل” بع�دم تقديم دعم 
بما في ذلك جيش االحتال.وقالت تل أبيب: 
إنه يجب عدم إدراجها في التقرير، ولكنها 

نفت الضغط على أحد.

   بغداد / المستقبل العراقي

اكد جنرال كبير في ساح الجو االميركي 
عل�ى فاعلي�ة حمل�ة الضربات الجوي�ة التي 
يش�نها االئت�اف الدول�ي بقي�ادة الوالي�ات 
المتح�دة عل�ى تنظي�م داع�ش ف�ي الع�راق 
وس�وريا رافضا االنتقادات الت�ي تعتبر انها 

بطيئة وحذرة بشكل مسرف. 
 وقال اللفتنانت جنرال جون هيس�ترمان 
للقي�ادة  التاب�ع  الج�وي  االس�طول  قائ�د 
االميركية الوس�طى ان الغارات الجوية على 
مواقع تنظيم داعش في العراق وسوريا كان 
لها “تاثير كبير على العدو” وهي تقضي على 

“اكثر من الف مقاتل عدو في الشهر”.
وقال هيسترمان متحدثا للصحافيين عبر 
الهاتف من قطر ان غارات االئتاف س�اعدت 
القوات البرية في العراق وشمال سوريا على 
اس�تعادة اراض من التنظيم ودمرت القس�م 

االكبر من قدراته النفطية.
وتتع�رض ادارة الرئي�س ب�اراك اوبام�ا 
النتق�ادات داخ�ل الوالي�ات المتح�دة وف�ي 
الخارج بش�ان حملة الغ�ارات اذ يتهم بعض 
اعض�اء الكونغرس وضب�اط متقاعدون من 
ساح الجو واشنطن بفرض قيود كثيرة على 

الطيارين العسكريين. 
وبالرغ�م من الغ�ارات المتواصلة منذ اب 
تمكن اإلرهابيون من التقدم في س�وريا كما 

سيطروا الشهر الماضي على مدينة الرمادي 
في العراق ملحقين هزيم�ة بالقوات التابعة 
لحكوم�ة بغداد.واق�ر الجن�رال بان�ه في 75 
بالمئ�ة من الغارات تع�ود الطائرات بدون ان 
تلق�ي صواريخها، لكنه ب�رر ذلك موضحا ان 
مقاتلي التنظيم ليسوا قوات عسكرية تقليدية 
ب�ل يتحركون بين س�كان مدنيي�ن محليين. 
وقال هيسترمان ان “استهداف جيش ميداني 
امر س�هل نس�بيا لكن هذا ليس ما نقوم به” 
مضيفا ان “المقارنة مع نزاعات ضد جيوش 
ميداني�ة في دول ال تنطب�ق في هذه الحالة”.

واش�ار الى ان “العدو احاط نفس�ه بس�كان 
اصدقاء قبل ان نبدأ حتى” الحملة العسكرية. 
وقال ان طائرات االئتاف تبقى في الجو على 
مدار الساعة “لمطاردة هذا العدو اينما يتسنى 
لنا ذلك وحينما يكش�ف عن نفسه”. واضاف 
“احيان�ا ال يفعل�ون ونع�ود بهذه االس�لحة، 
وه�ذا ال يعني اننا نراه�م وال نقتلهم”. وقال 
بع�ض الطياري�ن االميركيين لوس�ائل اعام 
انهم يخضعون لقواعد صارمة في الجو فوق 
العراق وس�وريا تقيد قدرته�م على مطاردة 
ان  ق�ال  هيس�ترمان  ان  غي�ر  الجهاديي�ن. 
طياري االئتاف ليس�وا مقيدين في حركتهم 
وان الموافق�ة على معظ�م الضربات الجوية 
تتم “في دقائق وليس في س�اعات”. واكد ان 
“فكرة اننا ال نث�ق بطيارينا مخطئة تماما”. 
وطالب منتقدو الحملة الجوية بنشر عناصر 

اس�تطاع م�ع الق�وات العراقي�ة والكردية 
الرش�اد الضربات الجوية ضد مقاتلي تنظيم 
داع�ش. ورد هيس�ترمان على ذل�ك قائا ان 
عناصر االستطاع هؤالء سيكونون مفيدين 
“على االرجح” غير انهم غير ضروريين “في 
الوقت الحاض�ر”. وقال الجن�رال الذي يقود 
القوات الجوية المش�اركة ف�ي الحملة فوق 
الع�راق وس�وريا ان اإلرهابيين ل�م يظهروا 
ف�ي العراء باعداد كبيرة في معركة الرمادي. 
واك�د انه “ل�و احتش�د االعداء ف�ي الرمادي 
لكان�وا قتل�وا”. وق�ال ان الق�وات المحلي�ة 
ه�ي الت�ي يتحتم عليه�ا في نهاي�ة المطاف 
اس�تعادة مناطق من تنظيم داعش مدعومة 
من الغ�ارات الجوية مش�يرا ال�ى ان “القوة 
الجوية ال تس�يطر على منطق�ة وتحكمها”. 
كما ترتب على االئتاف بحسب قوله التمييز 
م�ن الجو بي�ن الق�وات الحكومي�ة العراقية 
ومقاتل�ي التنظي�م، اضاف�ة ال�ى توخي قتل 
مدنيي�ن. وقال ان “تميي�ز الصديق من العدو 
ل�م يكن يوما بالصعوبة التي هو عليها اليوم 
في العراق. يكاد يكون من المستحيل التمييز 
بينه�م حين يرتدون المابس نفس�ها تقريبا 
ويس�تخدمون المعدات نفس�ها”.  وبحس�ب 
القيادة االميركية الوس�طى التي تشرف على 
القوات في الشرق االوسط فان االئتاف نفذ 
15675 غ�ارة جوي�ة ف�وق العراق وس�وريا 

والقى قنابل في 4423 من هذه الغارات.

الرصاصري دفعت اردوغان اىل بناء 
قرصه اجلديد

   بغداد / المستقبل العراقي

قال الرئيس التركي رجب طيب 
اردوغان ان انتشار الصراصير في 
قص�ره القدي�م كان الس�بب ال�ذي 
دفع�ه ال�ى تش�ييد قص�ره الجديد 

المترامي على مشارف انقرة .
البالغة  الجدي�د  القصر  واصبح 
كلفت�ه 615 ملي�ون دوالر مح�ط 
س�خرية المعارضة الت�ي وصفته 
بان�ه ت�رف ال ض�رورة ل�ه وخ�ال 
م�ن ال�ذوق للرئي�س ال�ذي ي�زداد 

سلطوية.
ولكن في مقابل�ة مع تلفزيون 
“اهابر”، قال اردوغان ان االسباب 
التي دفعت�ه الى بن�اء القصر الذي 
يض�م 1150 غرف�ة، كان�ت ملحة 
للغاية.واوضح ان مكاتبه القديمة 
عندم�ا كان يتولى رئاس�ة الوزراء 
م�ن 2003 ال�ى 2014، كانت تعج 
الضيف  “كان  بالصراصير.واضاف 
يأت�ي الى مكات�ب رئاس�ة الوزراء 
ف�ي  صراصي�ر  ويج�د  القديم�ة 

الحم�ام. وله�ذا الس�بب بنيت هذا 
القصر”.

وتس�اءل “هل مثل ذلك القصر 
)المقر القديم( يليق برئيس وزراء 
تركي�ا؟ اذا جاء ضيف هل س�تنزله 
هناك؟ ماذا لو شاهد )الصراصير( 

وتحدث عن ذلك؟”.
واك�د ف�ي المقابل�ة ان “ه�ذا 
ه�و قصر االمة التركي�ة ومثل هذا 

التمثيل ال يمكن ان يكون تبذيرا”.
وه�زأ المنتق�دون بتصريحات 
هاش�تاغ  واطلق�وا  اردوغ�ان. 
بالتركي�ة  وتعن�ي  “كارفاتم�ا” 
صرصور على موقع تويتر، ودعوا 
الناس الى التصويت ضد حزبه في 

االنتخابات التشريعية.
وح�زب العدال�ة والتنمية الذي 
ال�ى  ووص�ل  اردوغ�ان  يتزعم�ه 
السلطة في 2002 يعد االوفر حظا 
ف�ي االنتخابات التش�ريعية االحد. 
ويأم�ل الرئيس الحال�ي بالحصول 
الدس�تور  لتعدي�ل  الغالبي�ة  عل�ى 

واقرار نظام رئاسي.

   بغداد / المستقبل العراقي

ذك�رت صحيف�ة “الصان�داي تليغ�راف” أن تنظي�م 
“داعش” يس�تخدم موق�ع “امازون” لبي�ع المجلة التي 
تمج�د مقاتليه وتدعو للجهاد وتص�در باللغة اإلنجليزية 
والعربية باس�م “دابق”، موضحة أن اع�دادا من “دابق” 
متاحة للش�راء على موقع “أمازون” منذ أواخر الش�هر 
الماض�ي بواس�طة مس�تخدم يس�مى “مرك�ز الحي�اة 
لإلع�ام” وه�و نف�س االس�م ال�ذي يس�تخدمه الذراع 

اإلعامي للتنظيم”.
وأك�دت الصحيف�ة أنه “بإمكان الش�اري أن يدفع ما 
يت�راوح بين 5 جنيه�ات اس�ترلينية و 17 جنيه�ا للعدد 

الواحد الذي يصل خال يوم واحد من الشراء وباإلمكان 
أن يت�م تغليفه كهدية”، مش�يرة الى أنها لم تقم بش�راء 
نس�خة للتأكد.وتتنقل الجريدة عن مركز الحياة لإلعام 
قول�ه إن “المجلة فصلية تصدر كل 3 أش�هر وتركز على 
موضوع�ات التوحي�د ومنه�ج اإلس�ام وس�نة الهجرة 
وفريضة الجهاد وتس�تخدم تقنيات متطورة منها صور 
ملون�ة وطباعة فاخرة”.وأوضحت أن المجلة اس�تمدت 
اس�مها م�ن قرية صغيرة ش�مال س�وريا ق�رب الحدود 
التركي�ة وص�در أول أعدادها عام 2014 ويحمل اس�مها 
مضمونا كبيرا إيحائيا للتنظيم بخصوص أحاديث نبوية 
تتحدث عن معارك أخر الزمان بين المس�لمين وأعدائهم 

والمعروفة باسم “الملحمة الكبرى”.

»داعش« يبيع »دابق« يف امازون!
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اجليش السوري يستعيد احلسكة من »داعش«
تعد منطقة �سرتاتيجية

          امل�ستقبل العراقي / وكاالت

قال الجيش السوري إنه صد هجوما كبريا 
ش�نه تنظيم »داعش« يف مدينة الحس�كة 
بش�مال رشق البالد مج�را مقاتليه عىل 
االنس�حاب بعدما اس�تولوا عىل منش�آت 

رئيسية عىل املشارف الجنوبية للمدينة.
ويحظ�ى الج�زء الش�مايل الرشق�ي م�ن 
سوريا بأهمية اسرتاتيجية ألنه يربط بني 
املناطق التي يسيطر عليها التنظيم يف كل 

من سوريا والعراق.
كم�ا يس�عى أك�راد س�وريا إىل توس�يع 
س�يطرتهم عىل منطقة تمتد من كوباني 
م�ن  ج�زءا  يعترونه�ا  القامش�ي  إىل 
دول�ة كردية يطمح�ون إىل تأسيس�ها يف 

املستقبل.
وتق�دم تنظي�م »داع�ش« م�ن معقله يف 
مدينة الش�دادي جنوبي مدينة الحس�كة 
بشكل خاطف هذا األس�بوع بعد تنفيذه 
عددا من العملي�ات االنتحارية ضد نقاط 
تفتي�ش تابع�ة للجي�ش الس�وري ع�ىل 

مشارف املدينة بشاحنات ملغومة.
لك�ن التلفزيون الس�وري الرس�مي نقل 
عن مصدر عسكري يف محافظة الحسكة 
قول�ه يف نب�أ عاج�ل إن الجيش اس�تعاد 
محطة كهرباء وس�جنا لألحداث وقريتني 
تقعان ع�ىل مس�افة كيلومرتي�ن تقريبا 
جنوبي الحسكة التي احتلها التنظيم من 

قبل.
وأعل�ن الجي�ش يف وقت الح�ق أن القوات 
مواق�ع  قصف�ت  الس�ورية  الجوي�ة 
للمتش�ددين يف ع�دد م�ن الق�رى جنوبي 
الحسكة بينها تل فواز ومرشافة ومخروم 
وت�ل ب�ارود وأم مدف�ع وأن ع�رشات من 

»اإلرهابي�ني« قتل�وا ودم�رت عرباته�م.
وهذه الهجمات هي األعنف التي يش�نها 

التنظي�م املتش�دد عىل الحس�كة عاصمة 
املحافظ�ة التي تش�تهر بإنت�اج الحبوب 

واحتوائها عىل آبار للنفط.
وكان م�ن املف�رتض أن تخف�ف العملي�ة 
العس�كرية التي ش�نها التنظيم املتش�دد 
الضغط عىل مقاتليه الذين خرسوا أرايض 
واس�عة لصالح األكراد وعدد من العشائر 
العربية التي تدعمهم بعد خسارتهم عددا 

آخ�ر من القرى التي يس�كنها عرب حول 
بلدتي راس العني وتل أبيض شمال غربي 

مدينة الحسكة عىل الحدود مع تركيا.
وقال س�كان إن القوات الكردية استولت 
ع�ىل عدة قرى يس�كنها عرب غربي راس 
الع�ني بينه�ا الجاس�وم وس�وادية الت�ي 
يس�يطر عليها األك�راد بعد االس�تيالء يف 
اآلونة أألخرية عىل منطقة جبل عبد العزيز 

االسرتاتيجية.
ويتلقى األكراد الس�وريون الذي يقودون 
وح�دات حماية الش�عب دعم�ا جويا من 
التحالف الذي تقوده الواليات املتحدة ضد 

تنظيم »داعش«.
وذكر املرصد الس�وري لحقوق االنس�ان 
أنه�م س�اعدوا ق�وات النظ�ام ع�ىل صد 

الهجوم يف األسبوع املايض.

وقال املرص�د إن 71 عن�را من الجيش 
الس�وري والجماعات املوالي�ة له قتلوا يف 
املع�ارك التي امتدت أس�بوعا م�ع تنظيم 

»داعش« .
وقال�ت الوالي�ات املتح�دة وحلفاؤها يوم 
الخميس إنه تم تنفيذ 17 غارة جوية عىل 
أه�داف للتنظيم يف س�وريا والعراق بينها 

أربع غارات عىل مقربة من الحس�كة.

اليونان ترفض مقرتحات االحتاد 
األوريب عىل تسوية الديون

          امل�ستقبل العراقي / وكاالت

ب�دت اليونان مصممة عىل رفض املقرتح�ات االخرية لالتحاد 
االوروب�ي لتجنيبها التخلف عن الس�داد، عىل ما اعلن وزيران 
يوناني�ان االحد بينهما وزير املالي�ة يانيس فاروفاكيس الذي 

اعتر ان بالده لن تسمح »برتهيبها«.
ورصح فاروفاكيس يف صحيفة بروتو ثيما »انها بادرة عدائية 
ترم�ي اىل ترهيب الحكومة )...( لكن هذه الحكومة اليونانية 

ال يمكن ترهيبها«.
وعرض�ت املفوضية االوروبية يف االس�بوع الفائ�ت عىل اثينا 
وثيق�ة م�ن خمس صفح�ات تع�دد اج�راءات اقتصادية وال 
س�يما زيادة رضيبة القيمة املضاف�ة واقتطاعات يف الرواتب 

ومعاشات التقاعد ملوظفي الدولة.
والجمعة، س�بق ان وصف رئيس الوزراء الكسيس تسيراس 
االقرتاحات االوروبية بانها »عبثية« موضحا ان بالده لم تقبل 

اتفاقا ال يشمل اعادة هيلكة ديون اليونان الهائلة.
واضاف فاروفاكيس ان »الوثيقة املطروحة عىل رئيس الوزراء 

تقرتب من االهانة«.
للدي�ون  هيكل�ة  واع�ادة  اصالح�ات  اىل  »نحت�اج  وتاب�ع 
واالس�تثمارات )...( ان ل�م نحصل عىل العن�ارص الثالثة معا 

فلن نوقع«.
وارجات اليونان تس�ديد رشيحة 300 مليون يورو اس�تحقت 
يف االس�بوع الفائ�ت اىل صن�دوق النقد الدويل وقررت تس�ديد 
االس�تحقاقات االربعة االخ�رية املتبقية مرة واح�دة يف نهاية 
الش�هر. بالتايل عليها العثور عىل 1,6 ملي�ارات يورو يف ثالثة 
اس�ابيع، م�ا ينبغي ان يم�ر عر اتف�اق مع دائنيه�ا االتحاد 

االوروبي وصندوق النقد الدويل.
لكن ان تعذر عليها التسديد قبل 30 حزيران/يونيو فستكون 

متخلفة عن التس�ديد ما يهدد بخروجها من منطقة اليورو.
ويعتر وزراء من حزب س�رييزا اليس�اري املتش�دد الحاكم يف 
اليون�ان ان عىل رئي�س ال�وزراء الدعوة اىل انتخاب�ات مبكرة 
عوض�ا ع�ن املوافقة ع�ىل اجراءات التقش�ف الت�ي يفرضها 

ممولو اثينا.
ورصح وزير الطاقة بانايوتيس الفازانيس لصحيفة تو فيما 
»ال اعتق�د بوجود احتم�ال البرام اتفاق ايجاب�ي مع املمولني 

)...( انهم يريدون اخضاع« اليونان.
وتاب�ع الوزير املع�روف بمعارضته الح�ادة الوروبا »يريدون 

سحق البالد اجتماعيا واهانة الحكومة«.
وس�يهيمن الوضع املاس�وي عىل جزء كبري من النقاش�ات يف 

قمة مجموعة السبع االحد يف املانيا.

تعل�ن رشك�ة مص�ايف الجن�وب )رشكة عام�ة( عن  
حاجته�ا  اىل موظف�ني يعملون عىل امل�الك الدائم يف 
مركز الرشكة / البرة وحسب الوظائف والشهادات 
واالعداد امل�ؤرشة ادناه فعىل من تتوفر فيه الرشوط 
املطلوب�ة زي�ارة املوق�ع االلكرتون�ي للرشك�ة املبني 
ادن�اه وس�حب اس�تمارة طل�ب التعي�ني وتقديمها 
اىل لجن�ة اس�تالم الطلب�ات يف مركز الرشك�ة معززة 
باملستمس�كات املدرجه ادناه وملدة ع�رشة ايام من 

تاريخ نرش االعالن يف الصحف املحلية

www.src.gov.iq : املوقع االلكرتوني  للرشكة
الرشوط املطلوبة:

1 � ان يك�ون الئقا للعمل وان يجتاز االختبار العمي  
والنظري

2 � ان ال يقل عمره عن )25( سنة وال يزيد عن )35( 
سنة بالنسبة لسواق االطفاء

3 � ان ال يقل عمره عن )18( سنة وال يزيد عن )35( 

سنة بالنسبة لسواق السيارات

4 � ان ال يقل عمره عن )18( سنة وال يزيد عن )23( 

سنة سنة بالنسبة لالطفائيني

5 � لديه اجازة سوق عمومي بالنسبة للسواق

6 � حسن السرية والسلوك وغري محكوم عليه بجناية 

او جنحة مخلة بالرشف

7 � ان ال يكون لديه اخوين او اكثر وقتيني او دائميني 

او )اب او ام ( مع )ا خاو اخت( يعملون يف الرشكة 

8 � ان يكون من محافظة البرة حرا

املستمسكات املطلوبة :

1 � شهادة الجنسية العراقية / صورة ملونة

2 � هوية االحوال املدنية / صورة ملونة

3 � البطاقة التموينية / صورة ملونة

4 � بطاقة سكن او تاييد سكن / صورة ملونة

5 � تاييد تخرج او وثيقة تخرج / صورة ملونة

6 � شهادة خرة يف مجال  اختصاصه ان وجدت

7 � كت�اب مؤسس�ة الش�هداء مم�ن لدي�ه اب او اخ 

ش�هيد او من مؤسسة السجناء السياسيني من كان 

هو سجني سيايس

8 � اجازة سوق عمومي / صورة ملونة للسواق

رقم االخطار
2015/398

اعالن
من / محكم�ة قوى االمن الداخ�ي املنطقة 

الخامسة بالبرة
اىل / املته�م اله�ارب )الرشطي ع�ادل كاظم 
عبيد( املنس�وب اىل مديرية رشطة محافظة 
البرة ملا كنت متهما وفق املادة  5 / ق.ع.د 
رقم 14  لسنة 2008   لغيابك عن مقر عملك 

من تاريخ 31 /2013/12 ولحد االن.
وبما ان محل اختفائك مجهول اقتىض تبليغك 
بهذا االعالن عىل ان تحرض امام محكمة قوى 
االم�ن الداخي للمنطقة الخامس�ة بالبرة 
خ�الل مدة ثالثون يوما من تاريخ تعليق هذا 
االع�الن يف محل اقامتك وتجي�ب عن التهمة 
املوجه�ة ضدك وعن�د عدم حضورك س�وف 
تج�ري محاكمت�ك غيابي�ا وتحج�ز اموال�ك 
املنقولة والغري املنقولة ويطلب من املوظفني 
العمومي�ني القاء القب�ض عليك اينما وجدت 
وتس�ليمك اىل اقرب س�لطة حكومية وإلزام 
االهلي�ني الذي�ن يعلم�ون بمح�ل اختفائ�ك 
باخبار الجهات املختصة اس�تنادا للمادة 69 
/اوال وثاني�ا وثالثا ورابع�ا من قانون اصول 
املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخي رقم 

17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

اعالن
بن�اء عىل الطلب املقدم من الس�يد  )ظيغم رش�يد مطل�ك( الذي يطلب 
فيه تبديل اس�م ابنه املج�رد من )عمر( اىل )عم�ار( فمن لديه اعرتاض 
مراجع�ة هذه املديرية خالل مدة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه س�وف 
تنظ�ر هذه املديرية يف الطلب وفق احكام املادة 21 من القانون االحوال 

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

فقدان
فق�دت من�ي هوية 
املنهدس�ني  نقاب�ة 
رق�م  العراقي�ني 
 )74297( االنتساب 
ع�ي  )وداد  بأس�م 
مب�ارك( الرجاء من 
يعثر عليها تسليمها 

اىل جهة االصدار.

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من السيد  
)جاس�م عبيد عي( ال�ذي يطلب 
في�ه تبديل اللقب م�ن )الهوئي( 
اىل )الشويي( فمن لديه اعرتاض 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة 
اقصاه�ا ع�رشة ايام وبعكس�ه 
س�وف تنظ�ر ه�ذه املديري�ة يف 
الطلب وف�ق احكام املادة 21 من 
القانون االح�وال املدنية رقم 65 

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة واسط االتحادية

محكم�ة االح�وال الش�خصية يف 
العزيزية

العدد : 316/ش/2015
التاريخ : 2015/5/28

اعالن عن حالة مفقود
اقامت املدعية )سهلة عبد جدوع( 
الدعوى املرقم�ة اعاله لدى هذه 
املحكمة تطلب فيها الحكم بوفاة 
زوجه�ا املفقود )س�لمان فارس 
ج�دوع (فع�ىل م�ن يتوف�ر لديه 
معلوم�ات عن املفق�ود الحضور 
ام�ام ه�ذه املحكم�ة يف موع�د 

املرافعة املصادف 2015/6/9.
القايض
عالء حيدر ناجي

غلق اكتتاب
بالنظر الكتمال االكتتاب بكامل االس�هم املطروحة 
والبالغ�ة )20000000000(ع�رشون ملي�ار دينار 
لرشكتك�م )رشك�ة امل�رج العاملية للتحوي�ل املايل – 
مس�اهمة خاصة ( تم غلق االكتت�اب نهاية الدوام 
الرس�مي لي�وم االح�د املص�ادف 2015/6/7 لدى 
مرف الرشق االوس�ط – الفرع الرئييس ومرف 
الخلي�ج التجاري – الفرع الرئييس ومرف اش�ور 
الدويل – الفرع الرئييس , علما ان تاريخ بدء االكتتاب 

كان يوم  2015/4/8 0
مرف الرشق االوسط – الفرع الرئييس

مرف الخليج التجاري – الفرع الرئييس
مرف اشور الدويل – الفرع الرئييس

محكمة االحوال الشخصية

يف البرة

العدد / 3185 /ش/2015

التاريخ / 2015/4/7

اىل املدعى عليه / عي نعيم محمد

اقامت زوجتك املدعية ايمان غريب 

ش�ناوة الدعوى الرشعي�ة املرقمة 

اع�اله والت�ي تطل�ب فيه�ا تاييد 

حضانتها وملجهولية محل اقامتك 

حس�ب رشح املجلس البلدي تقرر 

يوميت�ني  بصحيفت�ني  تبليغ�ك 

محليتني وعليك الحضور امام هذه 

 2015/6/14 بتاري�خ  املحكم�ة 

وعند دعم حضورك  سيتم املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا .

القايض

حيدر عاشور  حيدر

فقدان 
وص�ل  من�ي   فق�د 
حكوم�ي  قب�ض 
الص�ادر  )امان�ات( 
م�ن بلدي�ة الب�رة 
يف   329951 واملرق�م 
ومبلغ   2013/2/24
باس�م   600,000
)احسان عبد اللطيف 
هاشم (عىل من يعثر 
عليه تسليمه اىل جهة 

االصدار

فقدان
فق�دت من�ي  هوية 
املهندس�ني  نقاب�ة 
باس�م) محمود عبد 
الله خزعل ( عىل من 
يعثر عليه تس�ليمه 

اىل جهة االصدار

فقدان
القب�ض  وص�ل  فق�د 
املرقم 00208 الصادر 
بغ�داد  امان�ة  م�ن 
العق�ارات   دائ�رة   /
 /  4 املس�تند  تاري�خ 
5 / 2011 وذل�ك ع�ن 
املع�رض املرق�م 11 / 
لبي�ع  الرصاف�ة   /  3
الصغ�رية  الس�يارات 
م  عدن�ان   ( مص�دق 
ق�دره  بمبل�غ   143
 /  11700000
اح�دى ع�رش ملي�ون 
وس�بعمائة الف دينار 
بأس�م / س�لمان عبد 
الحس�ني ثام�ر فم�ن 
يعثر عليه تس�ليمه اىل 

جهة االصدار .

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من السيدة  
)خرخاش�ة عي كب�ايش(   التي 
تطل�ب في�ه تبديل االس�م املجرد    
م�ن  )خرخاش�ة (  اىل )مري�م( 
فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها عرشة 
ايام وبعكسه س�وف تنظر هذه 
املديري�ة يف الطل�ب وف�ق احكام 
امل�ادة 21 م�ن القان�ون االحوال 
 1972 لس�نة   65 رق�م  املدني�ة 

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

رقم االخطار
2015/332

اعالن
من / محكم�ة قوى االمن الداخ�ي املنطقة 

الخامسة بالبرة
اىل / املتهم الهارب  )الرشطي حس�ني مزهر 
فهد (  املنسوب اىل    مديرية رشطة محافظة 
الب�رة     مل�ا كن�ت متهما وفق امل�ادة  5 / 
ق.ع.د رقم 14  لسنة 2008   لغيابك عن مقر 
عملك من تاريخ  26 /2010/10 ولحد االن   
وبما ان محل اختفائك مجهول اقتىض تبليغك 
بهذا االعالن عىل ان تحرض امام محكمة قوى 
االم�ن الداخي للمنطقة الخامس�ة بالبرة 
خ�الل مدة ثالثون يوما من تاريخ تعليق هذا 
االع�الن يف محل اقامتك وتجي�ب عن التهمة 
املوجه�ة ضدك وعن�د عدم حضورك س�وف 
تج�ري محاكمت�ك غيابي�ا وتحج�ز اموال�ك 
املنقولة والغري املنقولة ويطلب من املوظفني 
العمومي�ني القاء القب�ض عليك اينما وجدت 
وتس�ليمك اىل اقرب س�لطة حكومية وإلزام 
االهلي�ني الذي�ن يعلم�ون بمح�ل اختفائ�ك 
باخبار الجهات املختصة اس�تنادا للمادة 69 
/اوال وثاني�ا وثالثا ورابع�ا من قانون اصول 
املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخي رقم 

17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

رقم االخطار
2015/376

اعالن
من / محكم�ة قوى االمن الداخ�ي املنطقة 

الخامسة بالبرة
اىل / املته�م اله�ارب  )الرشطي ثائر جاس�م 
ماه�ود (  املنس�وب اىل    مديري�ة رشط�ة 
محافظ�ة الب�رة     مل�ا كن�ت متهم�ا وفق 
املادتني /289 و 298 ق.ع عن كيفية قيامك 

بتزوير املستمسكات الرسمية
وبما ان محل اختفائك مجهول اقتىض تبليغك 
بهذا االعالن عىل ان تحرض امام محكمة قوى 
االم�ن الداخي للمنطقة الخامس�ة بالبرة 
خ�الل مدة ثالثون يوما من تاريخ تعليق هذا 
االع�الن يف محل اقامتك وتجي�ب عن التهمة 
املوجه�ة ضدك وعن�د عدم حضورك س�وف 
تج�ري محاكمت�ك غيابي�ا وتحج�ز اموال�ك 
املنقولة والغري املنقولة ويطلب من املوظفني 
العمومي�ني القاء القب�ض عليك اينما وجدت 
وتس�ليمك اىل اقرب س�لطة حكومية وإلزام 
االهلي�ني الذي�ن يعلم�ون بمح�ل اختفائ�ك 
باخبار الجهات املختصة اس�تنادا للمادة 69 
/اوال وثاني�ا وثالثا ورابع�ا من قانون اصول 
املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخي رقم 

17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

رقم االخطار
2015/352

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

الخامسة بالبرة
اىل / املته�م اله�ارب  )الرشط�ي كري�م جب�ار 
ظاهر (  املنسوب اىل    مديرية رشطة محافظة 
البرة     ملا كنت متهما وفق املادة  5 / ق.ع.د 
رقم 14  لس�نة 2008   لغياب�ك عن مقر عملك 

من تاريخ  1 /2014/1 ولحد االن   
وبما ان مح�ل اختفائك مجهول اقتىض تبليغك 
بهذا االعالن ع�ىل ان تحرض امام محكمة قوى 
االمن الداخي للمنطقة الخامسة بالبرة خالل 
مدة ثالثون يوما من تاريخ تعليق هذا االعالن يف 
محل اقامتك وتجيب عن التهمة املوجهة ضدك 
وعن�د عدم حضورك س�وف تج�ري محاكمتك 
غيابي�ا وتحجز اموالك املنقول�ة والغري املنقولة 
ويطلب من املوظف�ني العموميني القاء القبض 
علي�ك اينما وجدت وتس�ليمك اىل اقرب س�لطة 
حكومي�ة وإلزام االهلي�ني الذين يعلمون بمحل 
اختفائ�ك باخب�ار الجه�ات املختصة اس�تنادا 
للم�ادة 69 /اوال وثانيا وثالثا ورابعا من قانون 
اصول املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخي 

رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

رقم االضبارة 2015 / 1288 
اىل املنف�ذ علي�ه / جنان طالب عب�ود . لقد 
تحق�ق له�ذه املديرية م�ن اش�عار القائم 
بالتبليغ وتايي�د املجلس البلدي املحي لحي 
الش�عب انك مجه�ول مح�ل االقامة وليس 
لك موط�ن دائم او مؤق�ت او مختار يمكن 
اجراء التبليغ عليه واس�تنادا للمادة 27 من 
قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور 
يف مديرية التنفيذ يف الرصافة خالل خمسة 
ع�رش يوم�ا تب�دأ م�ن الي�وم الت�ايل للنرش 
ملبارشة املعام�الت التنفيذية بحضورك ويف 
حالة عدم حضورك س�تبارش هذه املديرية 

باجراءات التنفيذ الجري وفق القانون .
اوصاف املحرر : قرار محكمة بداءة الشعب 
الع�دد 74 / ب / 2015 يف 15 / 2 / 2015 
املتضمن الزامك بتخلية الش�قة املرقمة 15 
أ / 38 واملش�يدة ع�ىل العق�ار املرق�م 713 
/ 1 م9 ثعالب�ة الواقع�ة يف الش�عب م 339 
وتسليمها اىل الدائنة اوهام جواد عبد الرضا 

خالية من الشواغل .
املنفذ العدل
وحيدة احمد رمضان

عبد احلسني نارص قاسم
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب

رئيس جملس االدارة

وزارة النفط
رشكة مصايف اجلنوب

اعـالن)رشكة عامة(

العددالشهادة والتخصصالعنوان الوظيفيت

1
سائق سيارة  

اطفاء
خريج اعدادية / علمي 

صناعي
41

سائق سيارة2
خريج الدراسة 

المتوسطة
10

اطفائي3
 خريج اعدادية / علمي / 

صناعي
60
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صحة ذي قار حتذر من انتشار »الكولريا« نتيجة شح املياه باالهوار

   بغداد/المستقبل العراقي

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، منح ش�هادات 
فخرية لشهداء الحش�د الش�عبي من الطلبة الجامعيين.وقالت 
الوزارة في بيان صحفي، إن “االجتماع السادس لهيئة الرأي في 
الوزارة الذي عقد في جامعة بغداد برئاسة وزير التعليم العالي 
والبحث العلمي حس�ين الشهرستاني وبحضور الكادر المتقدم 
ف�ي ال�وزارة ورؤس�اء الجامعات، ق�رر منح ش�هادات فخرية 
لشهداء الحشد الش�عبي من الطلبة الجامعيين الذين قضوا في 
س�احات الدفاع عن ارض العراق من خطر داعش”.ونقل البيان 
ع�ن الشهرس�تاني قول�ه، إن “الواجب يحتم علين�ا تجاه الذين 
استش�هدوا من الطلبة في س�احات الواجب الوطني في الدفاع 
ع�ن العراقيين اس�تذكارهم بالش�كل الالئق عب�ر منحهم هذه 
الش�هادات بوصفها جزءاً من طموحهم الذي لم يتحقق بسبب 
الح�رب التي يخوضها العراقيون ضد ق�وى الظالم والتكفير”.

وكانت لجنة التعليم العال�ي والبحث العلمي في مجلس النواب 
اقترحت في وقت سابق على وزارة التعليم العالي منح شهادات 

فخرية لمنتسبي قوات الحشد الشعبي.

منح شهادات فخرية لشهداء احلشد الشعبي 
من الطلبة اجلامعيني

    البصرة/المستقبل العراقي

أعلن�ت لجنة الصناع�ة في مجلس 
تش�غيل  البصرة،إع�ادة  محافظ�ة 
وزارة  ال�ى  التابع�ة  الف�او  مملح�ة 
الصناعة والمعادن بعد إنجاز المرحلة 
األولى من مش�روع تأهيله�ا بتمويل 
م�ن موازن�ة المحافظة، فيم�ا أكدت 
إدارة المملح�ة ق�رب تنفيذ مش�روع 
يه�دف ال�ى زي�ادة االنت�اج ويقضي 
بتعميق قناة بحري�ة تنقل مياه البحر 

الى أحواض المملحة.
الصناع�ة  لجن�ة  رئي�س  وقال�ت 
أن�وار مدل�ل األج�ودي، إن “مملح�ة 
البص�رة الت�ي تقع ف�ي قض�اء الفاو 
وتس�مى )مملحة الفاو( بدأت بإنتاج 
المل�ح الصناع�ي بعد انج�از المرحلة 
األولى من مش�روع تأهيله�ا بتمويل 
م�ن موازن�ة المحافظ�ة”، مبين�ة أن 
“االنتاج الحالي للمملحة يعادل 10% 
م�ن الطاق�ة االنتاجية الت�ي يفترض 
أن تحققه�ا عند انج�از جميع مراحل 
التأهيل، إذ من المقرر تحقيق س�قف 

انتاج ال يقل عن مليون طن سنوياً”.
ولفت�ت األجودي ال�ى أن “مجلس 
المحافظ�ة ق�رر في وقت س�ابق من 
الع�ام الحال�ي من�ع اس�تيراد المل�ح 
الصناعي م�ن خالل المنافذ الحدودية 
أج�ل  المحافظ�ة م�ن  الواقع�ة ف�ي 
تمكي�ن المملحة الحكومي�ة ومعامل 
انت�اج المل�ح األهلي�ة م�ن تس�ويق 
أن  مضيف�ة  بس�هولة”،  منتجاته�ا 
“الملح الصناع�ي يحظى بإقبال كبير 
من قب�ل الش�ركات النفطي�ة العاملة 
ف�ي المحافظ�ة، فهي تس�تخدم منه 
كميات كبيرة خالل قيامها باستخراج 

النفط الخ�ام من اآلبار”.م�ن جانبه، 
البص�رة حي�در  ق�ال مدي�ر مملح�ة 
جب�ار، إن “المملحة انطلق مش�روع 
تأهيله�ا ع�ام 2013، وتم�ت تجزئ�ة 
المش�روع ال�ى أرب�ع مراح�ل، وق�د 
انج�زت من�ه المرحلة األول�ى بكلفة 
خمس�ة مليارات دينار، وبسبب غياب 
التخصيص�ات المالية خ�الل العامين 

الماض�ي والحال�ي لم تنف�ذ المراحل 
األخ�رى”، مبين�اً أن “المرحلة األولى 
المنجزة تضمنت تجهيز ونصب ثالث 
مضخات ضخم�ة وظيفتها ضخ مياه 
البح�ر الى أحواض المملحة”.وأش�ار 
جب�ار ال�ى أن “طموحن�ا ينصب على 
انتاج 200 ألف طن س�نوياً باالعتماد 
على االمكانيات المتاحة لدينا، خاصة 

وأن المملح�ة تتوف�ر فيها مئات آالف 
األطنان م�ن الملح الخ�ام الذي يعود 
وج�وده ال�ى م�ا قب�ل ع�ام 2003”، 
مضيفاً أن “مشروعاً حيوياً على وشك 
التنفيذ يقضي بتعميق القناة البحرية 
المتصلة بأح�واض المملحة من أجل 
زي�ادة االنتاج”.وأك�د مدي�ر المملحة 
التي تقع في قضاء الفاو الساحلي أن 

“المملحة أنتجت خالل العام الس�ابق 
50 ألف طن م�ن الملح الصناعي، ولم 
تتمكن من تسويق إال كمية قليلة منه 
خالل النصف األول من العام الحالي”، 
معتب�راً أن “ذل�ك يعود الى اس�تمرار 
الصناع�ي  المل�ح  عملي�ات اس�تيراد 
األجنب�ي بالرغم من وج�ود قرار من 

مجلس المحافظة بعدم استيراده”.

   ذي قار/ المستقبل العراقي

ح�ذرت دائ�رة صحة ذي ق�ار، ام�س االحد، من 
انتشار مرض الكوليرا نتيجة شح المياه في االهوار، 
مش�يراً الى أن م�الكات دائرة الصح�ة تقوم بحملة 
اعالمية لنشر الوعي الوقائي بشأن هذا المرض.وقال 

مدير عام الدائرة سعدي الماجد في بيان صحفي، إن 
“المؤسس�ات الصحية قلقة من تلوث مياه الش�رب 
ف�ي مناط�ق االهوار التي انحس�رت عنه�ا المياه”.

ودع�ا الماجد الجهات المعنية الى “التدخل لمعالجة 
شح المياه والحيلولة دون تجفيف االهوار”، محذراً 
من “انتش�ار مرض الكولي�را نتيجة ش�ح المياه”.

وأض�اف أن “م�الكات دائ�رة الصحة تق�وم بحملة 
اعالمية لنش�ر الوعي الوقائي حول مرض الكوليرا 
وتوزيع مادة الكلور على سكان المناطق المتضررة 
وذلك تفاديا إلصابتهم باألمراض”.وتشكل مساحة 
االهوار في الناصرية خمس مس�احة محافظة ذي 
قار،)350 كم جنوب العاصمة بغداد(، وتتوزع على 

10 وحدات إدارية من أصل 20 تضمها المحافظة، إذ 
تقدر مس�احة أهوار الناصرية قبل تجفيفها مطلع 
تس�عينات القرن الماضي، بملي�ون و48 ألف دونم، 
ف�ي حين تبلغ المس�احة التي أعيد غمره�ا بالمياه 
بعد عام 2003 نحو 50 بالمئة من مجمل المس�احة 

الكلية ألهوار الناصرية.

   بغداد/المستقبل العراقي

النف�ط  وزي�ر  ق�ال 
ع�ادل عب�د المه�دي, أن 
العراق وعل�ى الرغم من 
األمني�ة  التحدي�ات  كل 
يس�ير  واالقتصادي�ة 
نح�و  ثابت�ة  بخط�وات 
تعظي�م اإلنت�اج النفطي 
وخل�ق بيئة اس�تثمارية 

صالحة.وأضاف أن “العراق كان محط االهتمام والمحور 
االول بامتي�از ف�ي كلم�ات ش�خصيات ب�ارزة ومهمة، 
مش�يرة للتقدم الذي يحققه العراق في المجال النفطي، 
رغم الظروف األمنية والمالية الصعبة، وأوضاع السوق 
الس�لبية”.واكد عب�د المه�دي  بان هبوط األس�عار إلى 
حوال�ي 40 دوالراً لم يكن س�ببه األس�اس اضافة 2-3 
ملي�ون برميل من اإلنتاج األمريك�ي، بل المضاربة التي 
اس�تغلت فائض العرض اس�تغالالً كبيراً,مردفا بالقول, 
ان “هذا االنهيار كان بحد ذاته عامل تصحيح لألس�واق 
فلق�د أص�اب الذع�ر الش�ركات واالس�تثمارات وب�دأت 
بتقليص او تأجيل اس�تثماراتها حول العالم مما يش�كل 

اهم عامل ضغط على اإلنتاج”.

   بغداد/المستقبل العراقي

أعل�ن المتحدث باس�م غرف�ة عمليات األمان�ة العامة 
لمجلس الوزراء حيدر مجيد، امس األحد، أن وزارة الصحة 
وجه�ت دوائرها كافة بتقدي�م الرعاية الصحية ومعالجة 
الفناني�ن واإلعالميين والصحفيين، مؤكداً تش�كيل لجنة 
خاص�ة له�ذا الغرض.وق�ال مجي�د، إن “وزارة الصح�ة 
وجه�ت دوائره�ا الصحية في بغ�داد والمحافظ�ة كافة 
بتقدي�م الرعاية الصحية ومعالج�ة الفنانين واإلعالميين 
الصحفيين كافة، وإبداء المس�اعدة لهم”. وأضاف مجيد، 
أن “التوجي�ه ش�مل أيض�ا تش�كيل لجنة خاص�ة لرعاية 
الفناني�ن واإلعالميي�ن والصحفيين في مرك�ز الوزارة”، 
مبين�ا أن هذا “اإلجراء جاء بن�اء على توصيات الموطنين 
والعالق�ات العامة ف�ي األمان�ة العامة لمجل�س الوزراء 
ووزارة الصح�ة بعد االجتماع ال�ذي عقد مؤخرا بحضور 
ممثلي�ن عن نقاب�ة الفنانين ودائرة الس�ينما والمس�رح 
لبح�ث وض�ع الفنانين ف�ي البل�د”.وكان رئي�س مجلس 
النواب س�ليم الجب�وري أعتب�ر، الثالث�اء )3 آذار 2015(، 
أن تقدم البل�دان ونهضتها يقاس برق�ي فنونها ونتاجها 
اإلبداع�ي، مؤك�دا أن البرلم�ان يدع�م و”بقوة” ش�ريحة 
الفناني�ن والمثقفين من خالل تش�ريعات منصفة.يش�ار 
الى أن عددا من الفنانين والمثقفين واإلعالميين يطالبون 
باس�تمرار بدعمهم س�واء في داخ�ل الع�راق أو في دول 
المهج�ر ودعوته�م للع�ودة للب�الد، فيم�ا ي�رون أن هذه 

الشريحة لم تعط الدور الذي يستحقه الفنان العراقي.

النفط: العراق يسري بخطوات ثابتة 
نحو تعظيم اإلنتاج

الصحة توجه دوائرها بمعاجلة الفنانني 
واإلعالميني والصحفيني

    بغداد/المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة األعم�ار واإلس�كان,امس االحد, انه�ا انجزت 
عدداً من مش�اريع الطرق والجسور في اغلب المحافظات.وذكر 
بيان لل�وزارة ان” المالكات الفنية والهندس�ية في دائرة الطرق 
والجسور احدى تشكيالت الوزارة انجزت صيانة الطريق الرابط 
بين تقاطع النهروان ومنطقة 9 نيسان في بغداد والطريق الرابط 
بي�ن بغ�داد - الكوت وطريق س�دة نه�ر دجلة والطري�ق الرابط 
بي�ن بغداد - بعقوب�ة الجديدة )محمد س�كران( , وفي محافظة 
المثن�ى ت�م انجاز صيانة 15 ك�م من طريق ناصرية - الس�ماوة 
)الممرالثان�ي( , اما في محافظة البصرة تم انجاز صيانة طريق 
جسر الفيحاء - الش�المجة الممرالثاني”.واضاف انه “تم انجاز 
عدد من الطرق في محافظة ميسان هي طريق عمارة - الميمونة 
والكحالء - قلعة صالح - س�يد احمد الرفاع�ي اما في محافظة 
النجف االشرف فتم انجاز صيانة طريق العباسية - ام العباسيات 
وصيانة طريق كوفة خرخيت وفي واسط تم انجاز صيانة طريق 
سعيد بن جبير وطريق العميشات اضافة الى صيانة طريق كوت 
-الناصري�ة والطري�ق المؤدي ال�ى مقتربات جس�ر النعمانية”.

واش�ار البيان الى انه “ت�م انجاز صيانة جس�ر الحمار الحديدي 
بطول 430 م وانجاز صيانة جس�ر بدعة الش�ريف وصيانة 9 كم 
من طريق كرب�الء - الرزازة - االخيضر وصيانة طريق كربالء - 
الحيدرية - النجف في محافظة كربالء المقدس�ة وايضاً صيانة 

طريق الغتارة بطول 15كم في محافظة الديوانية”.

اإلعامر: انجاز عدد من مشاريع صيانة 
الطرق واجلسور

وزير الرتبية: وضع ضوابط صارمة يف متابعة سري االمتحانات الوزارية
     بغداد/المستقبل العراقي

اك�د وزي�ر التربية محم�د اقبال عمر 
الصيدلي،أم�س االح�د، وض�ع ال�وزارة 
س�ير  متابع�ة  ف�ي  صارم�ة  ضواب�ط 
االمتحان�ات الوزاري�ة التي ب�دأت اليوم 
لطلبة الثالث المتوس�ط بمش�اركة اكثر 
الصيدل�ي  ال�ف طالب.وذك�ر   400 م�ن 
ان” اكث�ر م�ن 400 الف طال�ب توجهوا 

اليوم ال�ى مقاعد االمتحان�ات موزعين 
مجه�ز  امتحان�ي  مرك�ز   3300 عل�ى 
بكاف�ة المس�تلزمات المطلوب�ة النجاح 
العملية االمتحانية” .وش�دد على” اتخاذ 
اج�راءات حازم�ة بخص�وص  ال�وزارة 
سرية االس�ئلة االمتحانية وضمان عدم 
تسربها مع وضع عقوبات صارمة بحق 
كل المخالفي�ن للتعليم�ات “.وبين وزير 
التربي�ة ان” مراكز الفح�ص االمتحانية 

التي ت�م افتتاحها ف�ي كل محافظة بعد 
ان كان تصحي�ح الدفات�ر محص�وراً في 
بغداد سيضمن س�ير العملية االمتحانية 

بسالسة تامة :.
ودع�ا الطلبة ال�ى” االجتهاد من اجل 
النج�اح والتف�وق خدمًة للع�راق ورفع 
مكانة البلد بين بل�دان المنطقة ، متمنياً 
له�م دوام الموفقي�ة ولوطنن�ا العزي�ز 

التقدم واالزدهار”.

البيئة توقع عقدين مع رشكة حملية متخصصة إلزالة األلغام يف جرف النرص
    بابل/المستقبل العراقي

وقع�ت وزارة البيئ�ة ،ام�س االحد، 
عقدي�ن مع ش�ركة محلي�ة متخصصة 
المن�ازل  ومعالج�ة  األلغ�ام  إلزال�ة 
المفخخة والعبوات الناسفة في ناحية 
جرف النصر، ش�مال بابل، فيما اشارت 
ال�ى أن الحكوم�ة المركزي�ة خصصت 
اكث�ر من س�تة ملي�ارات دين�ار إلزالة 

االلغام في الناحية.
حماي�ة  دائ�رة  ع�ام  مدي�ر  وق�ال 

وتحس�ين البيئ�ة ف�ي منطق�ة الفرات 
األوس�ط كريم عس�كر أن وزارة البيئة 
وبن�اًء عل�ى توجيهات رئي�س مجلس 
الوزراء حيدر العب�ادي بضرورة إجراء 
المس�ح وإزالة األلغام في ناحية جرف 
النصر من اجل اإلس�راع بعودة العوائل 
م�ع  عقدي�ن  وقع�ت  فيم�ا  النازح�ة، 
إحدى الش�ركات المحلي�ة المتخصصة 
بإزال�ة األلغام”، مبين�اً ان “العقد االول 
يتضم�ن المس�ح وإزال�ة األلغ�ام م�ن 
منطق�ة الربي�ع التابع�ة لناحية جرف 

النصر والعقد الثاني يتضمن الس�يطرة 
النوعي�ة وتس�ليم االرض كاملة خالية 

من االلغام”.
وأض�اف عس�كر أن “وزارة البيئ�ة 
خصصت لمحافظة بابل مبلغاً يصل الى 
ستة مليارات وخمس�مئة مليون دينار 
لمعالج�ة المنازل المفخخ�ة والعبوات 
الناسفة ورفع وازالة األلغام عن بعض 

مناطق جرف النصر”.
“الش�ركة  ان  ال�ى  وأش�ار عس�كر 
العراقي�ة المتخصصة باش�رت بالعمل 

بعد حصول الموافقات الرسمية لدخول 
المالكات والعج�الت والمعدات التابعة 
للش�ركة وال�وزارة ال�ى ناحي�ة جرف 
النصر لبدء اعمال المسح واالزالة بمدة 

تنفيذية أمدها )100( يوم”.
تعاون�اً  “هن�اك  ان  عس�كر  وبّي�ن 
وتنس�يقاً م�ع الحكوم�ة المحلي�ة في 
باب�ل واألجهزة االمنية وقوات الحش�د 
الش�عبي إلنجاز اعمال الش�ركة بإزالة 
االلغام”، الفتاً الى ان “فريقاً من قس�م 
األلغ�ام في مديري�ة بيئة بابل يش�رف 

بشكل مباشر على الش�ركة التي تقوم 
بعمليات االزالة”.

يذكر ان ناحية جرف الصخر )جرف 
النص�ر حالي�اً( كان�ت تع�د م�ن اخطر 
المناطق في العراق لوجود أعداد كبيرة 
من تنظيم )داعش( فيها ويس�تخدمها 
إال  منه�ا  القريب�ة  المناط�ق  لض�رب 
أنه�ا في األش�هر األخي�رة من الس�نة 
الماضي�ة 2014، ت�م تحريرها بالكامل 
من قبل القوات المسلحة وأبناء الحشد 

الشعبي.

ميسان تسوق 94 ألف طن من احلنطة و تطالب 
بتأمني خمازن جديدة

    ميسان/المستقبل العراقي

أعلن مجل�س محافظة ميس�ان، امس 
األحد، عن تسويق 94 ألف طن من الحنطة 
والش�عير إلى مخ�ازن محافظة ميس�ان، 
ورج�ح وص�ول إنت�اج الع�ام الحال�ي من 
المحص�ول ال�ى 100 أل�ف طن، ف�ي حين 
طالبت الجمعي�ات الفالحية في المحافظة 
كفاي�ة  لع�دم  جدي�دة  مخ�ازن  بتأمي�ن 

السايلوات لتسلم المنتج.
وق�ال رئيس لجن�ة الزراعة في مجلس 
إن  الس�دخان،  ميث�م  ميس�ان  محافظ�ة 
“الكميات التي سوقت إلى مراكز التسويق 
من محصولي الحنطة والشعير بلغت أكثر 
م�ن 94 أل�ف طن م�ن محصول�ي الحنطة 
والش�عير”، مش�يراً إلى، أن “هذه الكميات 
قابل�ة للزيادة وم�ن الممك�ن أن تصل إلى 
أكثر من 100 ألف طن خالل انتهاء عمليات 

التسويق”.
وأضاف السدخان، أن “تسلم المحاصيل 
م�ن المزارعي�ن يتم في مركزين رئيس�ين 
أولهم�ا س�ايلو العم�ار والثان�ي مخ�ازن 
وزارة التج�ارة إضاف�ة إلى المخ�ازن التي 

تم إنشاؤها في االقضية والنواحي”، مبيناً 
أن “المس�احة الت�ي زرعت به�ا محصول 
الحنطة بلغت أكثر من 400 ألف طن و200 

ألف طن لزراعة محصول الشعير”.
الجمعي�ات  رئي�س  ق�ال  جهت�ه  م�ن 
الفالحي�ة ف�ي ميس�ان كري�م الصيه�ود، 
أن “عملي�ات التس�ويق انطلق�ت منذ أكثر 
م�ن ش�هر والفالحي�ن بحاجة إل�ى مد يد 
العون له�م الفتاً إل�ى، أن “الفالحين الذين 
يس�كنون المناطق الريفي�ة يعتمدون على 
الزراعة في كسب قوتهم اليومي”. وطالب 
الصيهود، من “الحكومة المركزية بصرف 
المس�تحقات المالي�ة م�ن دون تأخيره�ا 
وبالوقت المحدد ودع�م الفالحين بالبذور 
واألسمدة وفتح مخازن جديدة لعدم كفاية 

السايلوات لتسلم المنتج”.
يذك�ر أن محافظ�ة ميس�ان أعلنت في 
االكتف�اء  انه�ا حقق�ت  الماض�ي،  الع�ام 
الذات�ي من محصول�ي الحنطة والش�عير، 
بع�د ان تج�اوزت الكمي�ات المس�وقة من 
قبل الفالحي�ن 170 ألف ط�ن، بينما توقع 
مس�ؤولون ان ال يتج�اوز محص�ول العام 

الحالي ال�80 الف طن.

الـبـصـرة تـعـيـد تـشـغـيـل مـمـلـحـة الفـاو

حمافظ بغداد يشكل جلنة من القوات األمنية ملتابعة عمل
املولدات األهلية

    بغداد/المستقبل العراقي

أعلن محافظ بغداد عل�ي التميمي، امس 
األح�د، تش�كيل لجن�ة م�ن الق�وات األمنية 
لمتابع�ة عم�ل المول�دات األهلي�ة وتفعي�ل 
اإلج�راءات “الرادع�ة” بح�ق المخالفين من 
أصحابه�ا، وأكد أن اللجنة س�تقوم باعتقال 
المخالفي�ن وتغريمه�م مبال�غ مالي�ة، فيما 
أش�ار إل�ى أن المحافظ�ة س�تجري زيارات 
مكثف�ة لمجل�س القض�اء األعل�ى إلص�دار 
قرارات تمن�ع “اس�تغالل” المواطنين.وقال 
محافظ بغ�داد، علي التميم�ي، خالل مؤتمر 
صحف�ي عقده ف�ي مبنى المحافظة وس�ط 
بغ�داد بحض�ور رؤس�اء الوح�دات اإلدارية 
وقائد ش�رطة بغداد ومدراء مراكز الشرطة، 
إن “بع�ض ضع�اف النف�وس م�ن أصح�اب 
المول�دات ممن يس�تغلون أهاليهم في بغداد 
م�ن خالل رفع األس�عار “.وأش�ار التميمي، 
إل�ى أن “إدارة المحافظة عقدت اجتماعاً مع 
قيادات الق�وات األمنية في العاصمة إلصدار 
قرارات وتفعيل األخرى المتخذة س�ابقاً من 
اجل إيقاف تمادي ه�ذه الثلة من المتاجرين 
بق�وت وس�المة وراح�ة أهال�ي عاصمتن�ا 

الحبيبة”، مؤكداً أن “االجتماع خرج بتشكيل 
لجنة برئاسة محافظ بغداد وبعضوية األمن 
والمحلي�ة  االتحادي�ة  والش�رطة  الوطن�ي 
وش�رطة البيئة وش�رطة مكافحة الجريمة 
المنظم�ة واالقتصادية”.وبّي�ن التميمي، أن 
“اللجن�ة المش�كلة س�تتابع عم�ل المولدات 
األهلية في بغداد وتتخذ إجراءات رادعة بحق 
المخالفين كاعتقالهم وتغريمهم مبالغ مالية 
وتك�رار تغريمهم في حال تكرار المخالفة”، 
مش�يراً إل�ى أن “إدارة المحافظ�ة س�تجري 

زي�ارات مكثفة ولق�اءات بمجل�س القضاء 
األعلى من اجل إصدار قرارات وقوانين تمنع 
أصحاب المولدات من االس�تمرار باس�تغالل 
المواطنين”.وكان�ت وزارة النف�ط العراقية 
أعلنت، أمس األول السبت، استعدادها لتجهيز 
المولدات األهلية بالوقود مجاناً، وفيما أكدت 
إنه�ا تنتظر صدور قرار م�ن مجلس الوزارة 
يقضي بالتجهيز مجاناً، أشارت إلى أن ما تم 
تجهيزه للمول�دات األهلية ضعف ما كان في 

السنوات السابقة.
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أكثر ما طابق هوى مارين لوبن، زعيمة حزب »الجبهة 
الوطنية« )للسسهولة: اليمني الفرنسي املتطرف( التي 
زارت القاهسرة األسسبوع املسايض، هسو جملسة محددة 
اسستعادتها يف مؤتمرهسا الصحسايف يوم األحسد الفائت: 
»مسا أود أن أقولسه يشء قاله يل رئيس السوزراء املرصي 
إبراهيم محلب، وأشساركه الرأي فيسه. قال يل إن هؤالء 
النساس، أي األصوليسني، كانوا يريسدون تغيري الحمض 

النووي للمرصيني«.
السسيدة »ُتحسدِّث« حزبهسا، مخلِّصسة إياه مسن بعض 
خصائص نشأته، وعىل رأسسها تعابري ومواقف تنتمي 
إىل أجسواء الحسرب العامليسة الثانيسة والنازيسة، ممَثلسة 
بأبيهسا السذي أقيل أخسرياً مسن الحزب بعسد ترصيحات 
تعاكس مسسعاها ذاك، كان آخرها )الذي طّفح الكيل( 
أنسه قسال »إن يف الحسزب كل يشء، بما فيسه البيتانيني« 
نسسبة للماريشسال بيتان املتعاون مع هتلسر يف الحرب 
الثانيسة والسذي تقلسد رئاسسة الدولسة يف فيسي. وهسو 
اشستهر خصوصساً بترصيحه، السذي كرره مسراراً، بأن 
محسارق النازية يف الحسرب الثانية كانست »تفصيالً« يف 
التاريسخ، ما جعسل »الجبهسة الوطنية« واألجسرام التي 
تدور يف فلكها مسستَحّبة بنظر عدد مسن زعماء البلدان 
العربية وأجهزتهسا، فنالت مثالً دعم النظامني العراقي 
والسسوري، عسىل أسساس كرهها لليهسود. وهسذا طبعاً 
يتغاىض عن موقف الحزب من العرب واملسلمني، تماماً 
مثلما تغاىض أسسالف لتلك األنظمة العربية عن احتقار 
هتلر للعرب )كان يسسميهم »املتوسطيني«(، ووضعهم 
يف مرتبسة دنيا من سسلّمه لألعسراق، مقابل اسستهدافه 

اليهود.
مارين لوبن تحاول التخلص من هذا اإلرث بضبط اللغة 
املسستخدمة. لكن األمر يفلت من يديها ومن لسسانها، 
فاضحساً مسا ال يتمكن الطسالء من حجبسه. صحيح أن 
تعبسري »الحمسض النسووي« جساء مسن رئيس السوزراء 
املسرصي، لكنهسا اعتسدَّت به وتبنته، سسعيدة بتقاسسم 
اعتبسار أن هناك خصائص ثابتسة، جينية، لكل اجتماع 
بسري... وهو أسساس النظرية العنرصية التي تسسند 
املوقف االسستعماري الكالسيكي أوالً، والفاشية ومنها 
النازية، ثانياً. فلو أن الحمض النووي للمرصيني َيحول 
بينهم وبني األصولية اإلسالمية، فثمة ما يربر أن يكون 
»الحمسض النووي« للفرنسسيني محدَّد امليسول الفكرية 
والسياسسية، وأن تفرتض السيدة أن حزبها خري ممثل 
ملالمحسه، حيسث يوجسد يف منطلقاتسه الخليسط املعهود 
مسن االنحياز إىل »الطبقات الشسعبية« )تماماً كما كان 
منحسازاً لهسا الحسزب »الوطنسي االجتماعسي« األملاني، 
املعروف بس »النسازي«( ومن معاداة األجانب.ويتمظهر 
ذلك عىل مسستويي معاداة الكيانية األوروبية وكراهية 
السسطوة األمريكية )ما ال يمنع أن تختار مجلة »تايم« 
هسذا العام السسيدة لوبن من بني املئة شسخصية األكثر 
تأثرياً يف العالم(. فهذه الكراهية تتبلور بوصفها الشكل 
الرضوري للحفاظ عىل الخصائص الفرنسية. وتالزمها 
معساداة املهاجرين، وهم مغايرون، عسالوة عىل كونهم 
معدمني يقاسسمون فقراء فرنسا القليل املتوفر، بينما 
األخسريون هم أصحساب األولوية أو األفضليسة، كونهم 
أبناء البلد األصالء، وفق أحد أبرز شسعارات الحزب الذي 
يكتسسح املشسهد يف البلد املأزوم ولدى الفئات يف الريف 
وضواحي املدن التي تقذف بها النيوليربالية والعوملة إىل 

البطالة والبؤس وأشكال ملتبسة من الخوف.
وال بسد كذلسك مسن االلتفسات إىل مسا قالته لوبسن خالل 
زيارتهسا املرصية، من أنها يف غاية التأثسر ملقابلة البابا 
تسوارضوس، بطريرك الكسرازة املرقسسية »املرتبع عىل 
عسرش القديسس مرقسس االسسكندراني«، وكيسف أنها 
حريصسة عىل العرة ماليني قبطسي مرصي بوصفهم 
»األحفساد املبارشيسن للفراعنة«، وكيف أنهسا قلقة من 
األصوليني ألنهم يعتدون عىل املسيحيني يف مرص والعراق 
وسورية، متعهدة بأنها لو أصبحت رئيسة للجمهورية 
فستستعيد »التقاليد التاريخية لفرنسا كحاٍم ملسيحيي 
الرق«... وهو ما كان ال ينقص مشسهد الخراب الذي 
نعيش وسطه، بعد ترصيحات وإجراءات زعماء اليمني 
التقليدي )املُحّدث هو اآلخر( وعىل رأسسهم ساركوزي، 
التي اتجهست إىل تبني املوقف نفسسه بفجاجة ال تفعل 
سوى إلحاق األذى باملسيحيني ودعم منطق األصوليني 
سر هذا بترصيح  حول تبعيتهسم املفرتضة للغرب. ويذكِّ
متلفسز لسسكرتري لوبسن السسابق للعالقسات الخارجية 
ورئيس كتلة حزبها يف الربملان األوروبي، السيد شوبراد، 
م رحلتها املرصيسة ورافقها فيها، وقد قال إن  السذي نظَّ
املسلمني يف أوروبا »طابور خامس«، فأعفي من بعض 
مسؤولياته. يا الله كم هو صعب النجاح يف تقدير عيار 
الجرعات الفاشسية املقبولة!وبإيصسال منطق »الجبهة 
الوطنية« إىل نهاياته، ال مشسكلة مع العرب واملسسلمني 
واألفارقة من الفقسراء املهاجرين... لو بقوا يف بالدهم. 
تقسول لوبن مسن قلب القاهسرة إن مرص »سستحمينا« 
وسستكون السسد املنيع بوجسه الهجسرة إىل أوروبا. هنا 
بيست قصيد أول، تاله امتداح للرئيس املرصي كخائض 
لحرب عنيسدة ضد التطسرف واإلرهاب، مسا يربر دعمه 
واعتبساره حليفاً. وهذه هي املسرة الثانية التي يحظى 
فيها الرئيس السيي بتأييد رصيح من حزب »الجبهة 
الوطنيسة«، بعدما تميسز موقف هذا األخسري بالحماس 
الشديد له أثناء زيارته لفرنسا أواخر العام الفائت.وأما 
زيارة لوبن لألزهسر ولقاؤها الطويل مع اإلمام الطيب، 
فجاءا لخدمة مسسعاها يف اسستغالل األمسر بمجمله يف 
أغسراض انتخابية، حيث لوحظ يف آخسر تصويت جرى 
يف فرنسسا أن كتلسة مسن املصوتسني مسن أصسول عربية 
وإسسالمية اختارت »الجبهة الوطنيسة«، عىل رغم ميل 
هسؤالء عادة إىل عدم املشساركة يف االقسرتاع، وإىل اعتبار 
جميسع التيارات السياسسية الفرنسسية »متسساوية يف 
السسوء«. وقد وردت تفسسريات متنوعة لهسذا االتجاه 
الجديد، أبشسعها أنسه تصويست السستجالب »الكارثة« 
بأرسع ما يمكن، حيث سيدفع فوز »الجبهة الوطنية« 
إىل حال من التوتر العام يف البالد، إن لم يكن إىل صدامات 
عنيفة، وأرجحها أن الخطاب الصارم والشسعبوي يف آن 
يلقسى هوى لسدى هسؤالء، وأن ممثيل اليمسني التقليدي 
كما الحزب االشسرتاكي غارقون يف التفاهة والفضائح 

الشخصية واملالية.
األزهر أصسدر بياناً أول كان عاماً وشسكلياً، ثم اضطر، 
عسىل مسا يبسدو، وإزاء سياسسة النسر املكثسف لبيسان 
»الجبهة الوطنية« حول »التوافق يف وجهات النظر بني 
لوبن وإمام األزهر عىل إدانة اإلسسالم املتطرف«، وإزاء 
التفاخر باستقبال الرجل للسيدة بال غطاء رأس، ونر 
الصورة »الرسسمية« للقساء التي تثبت ذلسك، إىل إصدار 
بيان ثان يشسدد عىل الغاية من استقبالها: »دعوتها إىل 
إعادة النظر يف موقفها من اإلسسالم وتصحيحه«. وعىل 

رغم ذلك، كانت الزيارة ربحاً صافياً للوبن وحزبها

نهلة �ل�شهال

»احلمض النووي« حني يطال 
االجتامع البرشي

الشسك، ان الواليات املتحدة االمريكية 
تطبق مفهوم السياسة بحذافريه: ال 
عسداوات وال صدقات دائمة، املصالح 
اوال وقبسل كل يشء. والشسواهد عىل 
ذلسك كثسرية، فقسد تخلست الواليسات 
ايسران  شاهنشساه  عسن   املتحسدة 
رشطيهسا املفضسل يف الخليج لصالح 
قيام نظام جمهوري اسسالمي معاٍد 
لهسا  بعسد ان انتهى دور شساه ايران 
ولم يعد له مكان يف فصول املرسحية 
االمريكيسة املتجسددة مسع كل عرض 
يجعل شسباك التذاكسر غاصا باملوارد 
االقتصاديسة  الهيمنسة  وامتيسازات 
خططهسا  حسسب  والسياسسية 
السسرتاتيجية  واهدافها  الرباغماتية 

البعيدة املدى. 
وفعلت اليء ذاته مع طاغية العراق 
صدام عندمسا وقفست اوال اىل جانبه 
واعالميسا  واسستخباراتيا  عسسكريا 
بشسكل مبارش وغري مبارش عرب دول 
الخليج للحد من تمدد النفوذ االيراني 
وتهديده لدول املنطقة الحليفة لها. 
لكنهسا وبعسد انتهساء دور الطاغيسة 
مهدت لغسزوه واحتالله دولة كويت 
عندما تظاهرت بأن االمر ال يعنيها،  

فدخسل الطاغية الكويست وضمها اىل 
العسراق مسربرا بأن مسا قام بسه جاء 
بسسبب قيسام الكويست باالسستحواذ 
العراقيسة  النفطيسة  الحقسول  عسىل 
واالرضار  املشسرتكة،  الكويتيسة 
باالقتصساد العراقسي املنهك بسسبب 
الحسرب العراقية االيرانيسة،  وغريها 
لينتهسي  الحدوديسة  املشساكل  مسن 
االمسر بطسرد الطاغيسة مسن الكويت 
وفسرض حصار شسامل عسىل العراق 
ابان تسسعينيات القرن املنرصم عرب 
تحالف دويل تزعمته الواليات املتحدة 
االمريكية،  ومن ثم االطاحة بنظامه 

عام 2003. 
وتستمر فصول املرسحية االمريكية 
ومشساريعها االستعمارية كمروع 
الرق االوسط الجديد القايض برسم 
خارطة جديدة لدول املنطقة حسسب 
مصالسح الواليسات املتحسدة والغرب 
بشسكل عام دون مراعاة لصداقة او 
حرمة لتحالسف، اذ تخلت امريكا عن 
نظام زين العابدين بن عيل يف تونس، 
وتخلست عسن نظسام حسسني مبارك 
يف مسرص، وعسىل نفس خط اشساعة 
الفوىض والخراب يف املنطقة، وبدعم 

مبسارش مسن قبسل  حلفائهسا العرب 
والغربيني اشسعلت الحرب يف سوريا  
السسقاط  نظام بشسار االسد داعمة 
الفصائل املسسلحة وخصوصا  شتى 
الفصائسل االرهابية كجبهة النرصة، 
الليبيسة  للمعارضسة  سسمحت  كمسا 
املنظمسة والشسعبية السسقاط نظام 
معمر القذايف عىل الرغم من انصياعه  
قبل سسقوطه اىل االوامسر والقرارات 
الدوليسة بقيسادة الواليسات املتحسدة 
اسسلحته  عسن  كتخليسه  االمريكيسة 
الكيماويسة وامتثاله لقرارت مجلس 
االمسن واالمم املتحدة حسول ضلوعه 
يف العمليسات االرهابية ومنها حادثة 
لوكربي الشسهرية حيث قسدم الجناة 
الليبيني للمحكمسة الدولية وتم دفع 
التعويضسات لضحايا هسذه العملية 

االرهابية.  
اآلن وبعد ان سسقط من سسقط من 
االنظمسة العربيسة املواليسة للواليات 

واقسع  وحسل  االمريكيسة،  املتحسدة 
جديد يتسسم بعدم االسستقرار امنيا 
واقتصاديا وسياسسيا كما هو الحال 
يف العسراق وسسوريا وليبيسا ومسرص 
وتونسس،  بدأ فصل جديد من فصول 
املرسحية االمريكيسة ومكان العرض 
هسذه املسرة ارض اليمن،  هسذا البلد 
املسستقر  وغسري  اقتصاديسا  الفقسري 
سياسسيا، اذ اعطست الضوء االخرض 
للمملكسة العربيسة السسعودية التسي 
كونست تحالفسا خليجيا عربيا لشسن 
حسرب مدمرة عىل هسذا البلد املحطم 
اساسسا  تحت ذريعة اعادة الرعية 
للرئيسس اليمنسي عبسد ربسه منصور 
هسادي كونسه رئيسسا منتخبسا وهو 
شسعار الحرب املعلن،  بينما االهداف 
الحقيقسة لهذا العدوان تتمثل يف عدة 
اجندات، منها تحييد النفوذ االيراني 
يف اليمن حسسب الخطاب االمريكي/ 
الخليجي وحماية امن املنطقة وعىل 

وجه التحديد االمن الخليجي. 
ومن االهداف االخرى - وهي االهداف 
الحقيقيسة -  ادامة عجلة التسسليح 
االمريكي لدول املنطقسة التي ترتبط 
الواليسات املتحسدة بمعاهسدات  مسع 
عسسكرية وامنية  السستنزاف ثروات 
هسذه البلسدان واسستغاللها من قبل 
الجانسب االمريكي وترسسيخ وجوده 
يف املنطقة إلحكام سيطرته سياسيا 
واقتصاديا وعسسكريا، وليس ببعيد 
الواليسات  تتخسىل  ان  مسستغرب  او 
املتحدة عسن دول الخليج بعد انتهاء 
دورها يف فصول املرسحية االمريكية 
الدائمة العرض، واملعطيات والدروس 
االمريكية تشسهد عىل سياسة التخيل 
والتفريسط بس)االصدقساء والحلفاء( 
مع كل ما يستجد من تغريات تتطلب 

التعديل. 
وقد املسح اوباما اثناء هسذه الحرب، 
يف  اليمسن،  عسىل  السسعودية  حسرب 
حديثه عن الديمقراطيات يف منطقة 
الخليج،  بأن التغيري سيأتي من داخل 
هسذه البلسدان،  وحسدد شسباب هذه 
الدول للقيسام بتغيريات ديمقراطية، 
وهي اشسارة واضحة عىل اسستعداد 

الواليسات املتحسدة االمريكيسة للتخيل 
عن االصدقاء والحلفساء من الحكام 
والساسسة متسى مسا تطلسب الوضع 
السسيايس السدويل ومتى مسا اقتضت 
املصالح  ذلك، فهل يستوعب الحكام 
االمريكيسة  السدروس  هسذه  العسرب 
املجانيسة لينتهجسوا سياسسة تتمتع 
باالسستقاللية والعقالنيسة واالعتدال 
متوازنسة  وديسة  عالقسات  ويقيمسوا 
مبنيسة عىل التعاون مع دول املنطقة 
والعالسم،  بعيدا عن سياسسة التبعية 
املتحسدة والغسرب بصورة  للواليسات 
عامة؟. عطفا عسىل الدروس الكثرية 
املاضيسة التي لم تسستوعب وتهضم 
بعسد مسن قبسل الساسسة والحسكام 
بسسبب عدم نضج العقل السسيايس 
العربسي، فانسه ربما لم يحسن الوقت 
بعد كي تنتهج هذه االنظمة العربية 
سياسة مستقلة متوازنة تبعدها عن 
صدمات التخيل االمريكي والتساقط 
عسىل خشسبة  املرسحيسة االمريكيسة 
القائمسة عسىل تغيسري االدوار وتبديل 
املمثلني حسسب مقتضيسات الحاجة 
واملصالسح وادامسة انتعساش شسباك 

التذاكر االمريكي.

ح�شن �ل�شلمان 

مرسحية أمريكية عىل مرسح عريب

ال اعرف شسيئا عن لعبة )البلياردو(، ولم العبها يوما، لكني 
اشساهد الذيسن يلعبونها من اصدقاء وسسواهم، وما افهمه 
منها: ان احدهم يمسك مرضبا ويصوب الكرات امللونة ذات 
االرقسام املختلفسة اىل منعطف يف زواية املنضسدة الخرضاء، 
ويبتهسج كثريا كلما نجسح يف ادخال اكثر الكسرات هناك. ال 
ادري ان كانت ثمة ارقام ُتحتسب لرتّجح كفة احد الالعبني 
عسىل اآلخسر. املهم ان السذي يلعب لعبسة )البليساردو( هذه، 
يحاول حصد اكرب عدد من الكرات، االمر الذي يشسبه اىل حٍد 
كبري ما تقوم به العربية السعودية وهي تلعب يف )البلياردو 
العربي( غري املسزدان بالخرضة وال بالكرات امللونة والضاج 
بسكل انسواع العنسف واإلرهساب وفقسدان االمسان والحرية. 
تلعب البلياردو وتفرتض لنفسسها سسياقات جديدة يف لعبة 
شسهرية مثلها، كانت قد سبقتها اليها دوٌل اكثر قوة وقدرة 
عسسكرية وإمكانات برية.السسياق الجديد الذي تفرتضه 
السعودية هنا يعتمد عىل العب واحد عىل غري العادة، العب 

يريسد ان يلعب وحده يف مقدرات الشسعوب دون ان يتصدى 
له احد، والغاية واضحة جدا، وتتلخص يف انها تريد لنفسها 
حصسد كرات البليساردو كلهسا دون منافسسة، ودون وجود 
العسب آخر – عىل االقسل – ليتفرج عىل انتصارها عىل اللوح 
االخرض، ويحسسب معها كرات البلياردو امللونة والالمعة!!، 
وبالتايل وبغياب املنافسة، تصبح اللعبة بليدة وغري منتجة، 
وال مسسلية، لكنها سستصّدق امام نفسسها اوهام البطولة 
الزائفسة، فيمسا يسريض غرورهسا وأحالمها يف ادخسال اكثر 
الكرات يف الزاوية. هذا السياق غري املنطقي وغري الطبيعي، 

تنتهجسه العربيسة السسعودية يف سسوريا واليمسن والعراق، 
فتتدخل يف شسؤونهم وتعمل عىل زعزعة استقرارهم، ومن 
خالل ذلك تريد ان تثبت للعالم العربي الذي تأكله الطائفية 
اليوم بطريقة غريبسة، انها طرف اقليمي يمتلك من القدرة 
والقسوة ما يؤهله للقيام بسدور الرطي الجديد يف املنطقة، 
عىل غسرار عدد من االنظمة الشسمولية القديمسة من الذين 
لم يحصدوا غري الخسسارة وضياع آمال شسعوبهم يف النمو 
والتطور والعيش الكريم، هؤالء )وأعني االنظمة الفاشسية 
الغابسرة( كانسوا يلعبسون البليساردو مثلها، لكسن بضوابط 

وسسياقات تفرتض ان السدول التسي اسستهدفوها وتدخلوا 
بشسؤونها )وهي اللسوح االخرض يف اللعبة( كانت منافسسا 
ومتصديسا قويا، اعني لم يكسن ألحد ان يلعسب يف البلياردو 
وحده، وبالتايل كانست اللعبة منطقية وطبيعية يف الرصاع.

هسذه العجوز التسي تتعلم البليساردو اليسوم، دون ان تجيد 
اصولسه، ال ترغب يف ان تكون للشسعوب املجساورة من ابناء 
جلدتها، قدرة عىل املقاومة، وطموح يف االستقرار والنهضة 
والبناء، وعليهم وفق ما تتطلبه اللعبة البليدة التي تؤسسس 
لهسا العجوز املذكورة، القبول بما تمليسه عليهم من وصايا 
وتبعيسة، وهو ما لسم ولن يتحقسق لها مطلقسا. االمر الذي 
يدعو للغرابة والدهشة هنا، هو أن هذه العجوز ال تريد ان 
تصسدق اننا يف القرن الحادي والعرين، وان العالم قد تغري 
كثريا، ال سسيما الشسعوب التي تطمح اىل الحرية والسسيادة 
واالعتداد بنفسها وفق السسياقات الدولية املعروفة، كما ال 

تريد ان تتعلم لعبة البلياردو عىل اصولها.

علي �شعدون 

لعبة »البلياردو« السعودية!

فوؤ�د ح�شون



يس�تعد الفنان العراقي كاظم القريش�ي لعملين 
مصري وكويتي بعد أن أوش�ك عل�ى اإلنتهاء من 
عمل�ه اإلداري، فيم�ا يأس�ف لمحاربت�ه من قبل 

بعض المنتجين بسبب نجوميته.
   بغداد: إعترف الفنان كاظم القريشي أن إنشغاله 
ب�اإلدارة أتعبه وأخذ الكثير من وقته الس�يما أنه 
طوال الس�نوات الثالث�ة األخيرة لم يش�ترك بأي 
عم�ل، على الرغم م�ن أنه قّدم في مس�يرته عدة 
مسلسالت نالت شهرًة وجماهيرية واسعة. لكنه 
أك�د أنه بع�د تخلّصه م�ن أعب�اء اإلدارة، وتخليه 
ع�ن منصب مدير المس�ارح ف�ي دائرة الس�ينما 
والمسرح، سيستعيد حضوره في األعمال الفنية 
خاص�ًة أن لديه مش�روعين بعملين عربيين، كما 
أنه سيمنح نفسه فرصة التفّرغ ألي عمل عراقي 
ُيقّدم له على المس�توى المطلوب. في الس�طور 

التالية المزيد التفاصيل في حواره مع "إيالف":
*ما جديدك في التمثيل؟

- هن�اك مش�روعان عربي�ان إن ش�اء الل�ه وقد 
اس�تلمت النصين. األول مص�ري بالكامل وحتى 
الش�خصية التي أجس�دها في�ه مصري�ة، ولكن 
العقب�ة الت�ي واجهته�ا أنن�ي ل�م أحص�ل عل�ى 
الموافقة األمنية بعد في حين أنني كنت في مصر 
قب�ل أيام، ومن المفروض أن أكون في مصر هذه 
األي�ام، والثاني عمل خليج�ي، وبالتحديد كويتي 
وتشاركني فيه أيضاً فنانة عراقية. وإن شاء الله 
سيكون العمل فيهما بعد شهر رمضان. وال يحق 
ل�ي التصريح بتفاصيلهما إلى أن تكتمل الظروف 
اإلنتاجي�ة. وبصراح�ة، أرى أن هذي�ن العملي�ن 
مهمين جداً وكبيرين. ففي العمل الخليجي أجسد 
الش�خصية األولى ب�دور بدوي يش�ارك فيه عدة 
فنانين من األردن وس�ورية وس�يكون التصوير 
في المغرب. أما عراقياً، فال يوجد أي عمل حالياً، 

علماً أن آخر عمل لي كان قبل ثالث سنوات.
* من اختارك للعمل المصري؟

- إختارتني الشركة المنتجة ولدّي عالقات معها، 
وبالتأكيد سأكون سعيداً بهاتين المشاركتين.

* ما السبب الحقيقي وراء الغياب؟
عل�ى - أوال ألنني لم أحصل 

الجي�د  الن�ص 
ع�ن  فض�اًل 

ي  د ج�و و

ب�اإلدارة األمر ال�ذي حرمني من المش�اركة في 
مسلس�ل "دني�ا الورد" م�ع الفن�ان العزيز جالل 
كامل. وقد اعت�ذرت منه قبل التصوير اللتزاماتي 
اإلداري�ة وكنت حينها على س�فٍر أيضاً. كما قّدم 
لي نصي�ن آخرين اعت�ذرت عنهما بس�بب العمل 
اإلداري أيض�ًا. وبصراح�ة الوج�ود ف�ي االدارة 
أتعبني ج�داً وأخذ م�ن وقتي الكثي�ر. أنا بطبعي 
ال أحب التش�تت، عندما أكون ب�أي عمل، أجد من 
المس�تحيل أن أش�ترك ف�ي عم�ٍل آخر مع�ه. أما 
ف�ي العم�ل االداري فأن�ا مطالب ب�إدارة مصالح 
الفناني�ن وتمش�ية أمورهم والتوقي�ع على كتب 
رس�مية ومخاطبات. فيما المشاركة في أي عمل 
فن�ي تتطلب التفرغ لمدة ثالثة أش�هر على األقل. 
وم�ن غير الالئ�ق أن أترك عمل�ي اإلداري وأتفّرغ 
لعم�ٍل فن�ي. علما أنن�ي قدمت ثالث م�رات طلباً 
إلعفائ�ي من عمل�ي اإلداري لكن إدارة الس�ينما 
والمسرح رفضت اعتزازاً بي وهي مشكورة على 

هذا، ولكن النتيجة انعكست علّي سلباً.

* لماذا قبلت بالعمل االداري اذن وانت فنان اصال 
ً؟

- عندم�ا تض�ع المؤسس�ة الت�ي تعمل به�ا ثقة 
ب�ك، أعتقد أنه من غير الالئق أن تعتذر مباش�رًة. 
كان ف�ي نيتن�ي أن ابق�ى ألش�هر وتكلم�ت ف�ي 
هذا م�ع المدير العام لدائرة الس�ينما والمس�رح 
وأخبرت�ه أن�ه من الممكن أن أبقى لس�تة اش�هر 
ومن المستحيل أن أستمر للنهاية. وبعدها قدمت 
طل�ب االعفاء وتم رفضه لث�الث مرات. حتى بعد 
أن تغّيرت االدارة وفي أول يوم عمل للمدير العام 
الجديد مهند الدليمي طلبت منه أن يمنحني كتاب 
إعف�اء، لكن�ه رفض ذل�ك. اال انه فيم�ا بعد وافق 

والحمد لله. .
* هل تعتقد أن هذا الغياب سيؤثر على نجوميتك 

عند الجمهور؟
�ل  - ال أعتق�ده يؤث�ر بالق�در الكبي�ر. فأن�ا أفضِّ
الغياب على أن أقّدم ش�يئا ال  يليق بي. وبصراحة 
بع�ض األعمال التي ُقدَِّم�ت ال تليق بي، فاعتذرت 

ألصحابه�ا. علي�ي بالمحافظ�ة عل�ى مس�توى 
األعم�ال الت�ي أقدمه�ا وال يمكنني الهب�وط إلى 
ف�ارٍق كبير، لذل�ك بعض االعم�ال الت�ي ُعِرَضت 
علّي باستثناء مسلس�ل "دنيا الورد" لم تكن ذات 

مستوى يمكنني القبول به .
* ف�ي الغال�ب، عندما يبزغ نجم، يب�دأ المؤلفون 
بالكتابة له شخصياً. لماذا لم يفعلوا ذلك ألجلك؟

- ألنهم يحاربون هذا النجم! لألسف، الوضع عندنا 
مختلف. ألنهم عندما يش�اهدون ممثالً فيه ضوء 
أو كم�ا يقول أهلنا "برق�ة أو ومضة"، يحاولون 
جهدهم ليخف�ون بريقه بأية وس�يلة ممكنة، أو 

يسيئون إليه ويحاربونه بشتى الوسائل.
* كيف شعرت بذلك؟

- م�ن خالل بعض المنتجين الس�يئين والتافهين 
الذي�ن حاولوا ب�كل إمكاناتهم أال يش�تغل كاظم 
القريشي معهم. فعلى سبيل المثال، قال أحدهم: 
ه�ل أعطي�ه بطولة كي ت�زداد محب�ة البنات له؟ 
تخّي�ل مدى الوضاعة وس�خف التفكي�ر عند مثل 
هذا المنتج الذي يفترض أن يكون على مس�توى 
م�ن الوعي. ففي وقٍت يس�عى المنتجون بأي بلٍد 
آخر للتعام�ل مع الفن�ان عندما يك�ون محبوباً، 
فيدعمون�ه ويعطون�ه أعم�االً، يكرهن�ي المنتج 

العراقي بسبب محبة الناس لي.
* ما رايك بمس�توى الدرام�ا العراقية خالل مدة 

غيابك عنها؟
- فيها الجيد وفيها المقبول وفيها السيء، وأغلب 
مش�اكلها إنتاجي�ة. وبصراح�ة الفن�ان العراقي 
الغب�ار عليه. لدين�ا عقليات وإمكان�ات ممتازة. 
ولك�ن لدين�ا ضع�ف في اإلنت�اج. بع�ض االخوة 
المنتجين ال يعطون العمل حقه. بمعنى، أنه عندما 
ُتق�ّدر ميزانية العمل بمليار دينار، يصرفون عليه 
400 أو 500 ملي�ون فقط والباق�ي يضعونه في 
جيبوبه�م. لذلك يجب أن تك�ون هناك رقابة. وأنا 
طالبت أن تكون هناك رقابة لِما بعد إتتاج العمل. 
فيجب أن تك�ون هناك لجنة لتقييم األعمال. على 
األقل لتقدير ما يس�تحقه العمل. والحال نفس�ه 
يج�ب أن ُيطبق مع الس�ينما أيضاً من خالل لجنة 
تضم عقوالً إنتاجية ومدراء إنتاج يقيمون الفيلم 
ومدى استحقاقه للمبالغ المصروفة عليه. عندئذ 
س�ُيجَبر المنتج على اإللتزام  وسيدرك أن البد له 

من صرف المبالغ على العمل.
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بدأت الفنانة رغدة تس�جيل دورها في مسلس�ل 
"ح�ب ال يم�وت" والذي تنتج�ه إذاع�ة القاهرة 
الكب�رى والمق�رر إذاعت�ه ف�ي ش�هر رمض�ان 
الق�ادم وه�و من تألي�ف عماد مط�اوع وإخراج 
أمج�د أبوطال�ب. م�ن جانبه ق�ال والء عس�كر 
مدير ع�ام اذاعة القاه�رة الكبرى، إنه مسلس�ل 
اجتماع�ي ي�دور حول أهمي�ة ع�ودة الحب بكل 
ص�وره إل�ى المجتم�ع المص�ري ، وان الفنانين 
س�ميرة عبدالعزي�ز وحلمي فودة ونادية رش�اد 
وسناء شافع يشاركون الفنانة رغدة في بطولة 
المسلس�ل الذي يذاع في فت�رة البث الموحد لكل 

إذاعات الشبكة اإلقليمية خالل شهر رمضان.

وج�ه جمه�ور المطربة المصري�ة آمال ماهر 
التهنئة لها بمناس�به خطبتها، بعدما انتشرت 
أنباء حول خطبتها في حفل صغير اقتصر علي 
االهل وذلك من أحد رجال األعمال السعوديين، 
حس�ب مصادر عائلية أعلنت ذلك وكشفت عن 
تأجيل إعالن الخطوبة لما بعد االطمئنان علي 

نجاح ألبومها األخير. 
ولم ترد آمال عبر حسابها علي مواقع التواصل 
االجتماعي علي تهنئ�ة الجمهور لها ولم تنف 
بدورها الخبر الذي انتشر، مما أكد لجمهورها 
الذي بدأ في تصميم الصور الرومانس�ية هدية 

لنجمتهم.

القاهرة: أعربت الممثلة التركية "بلشيم بلغين" 
الت�ي أنضم�ت مؤخراً لفري�ق عمل فيل�م مريم 
أوزيرل�ي الجدي�د "ج�رح أم�ي" عن س�عادتها 
البالغ�ة لوقوفها أم�ام "أوزيرل�ي" وأكدت أنها 
تملك طاقة حب كبيرة تنقلها لمن حولها دائماً. 
بحيث أنها جعلت موقع التصوير مليئاً بالبهجة 
والس�عادة والتفاه�م بي�ن جميع أف�راد العمل 

حسبما ذكر موقع haber turk التركي.
هذا وعاد فريق العم�ل بالكامل إلى تركيا أمس، 
بع�د أن تعّرض موق�ع التصوير ألمط�اٍر كثيفة 
أفسدت المعدات، ولم يتحدد بعد موعد استكمال 

التصوير.

هنا شيحة شيطانة يف جسد امرأة يف »العهد«
 

القاه�رة – تواصل الفنانة هنا ش�يحة تصوير دورها في مسلس�لها الرمضان�ي الجديد »العهد 
)الكالم المباح(«، والذي س�يتم عرضه في شهر رمضان على شاشة تلفزيون »النهار« وقنوات 
»إي أر تي«، والذي تلعب فيه دور س�جاج، وهو شيطان متجسد في شكل امرأة وهو دور جديد 
عليها.المسلس�ل، تألي�ف محمد أمي�ن راضي، وإخراج خال�د مرعي في لقائه�م الثاني مع هنا 
بعد »الس�بع وصايا«، ويش�اركها بطولته كل من آسر ياس�ين وغادة عادل وكندة علوش وصبا 
مبارك وش�يرين رضا وس�لوى خطاب وصبري فواز وأروى جوده وآيتن عامر، وينتجه طارق 

الجنايني.
وفي الوقت ذاته نفت هنا تعاقدها مع ش�ركة إلدارة أعماله�ا على الصعيدين اإلعالمي والفني 
وأكدت أنها تتولى إدارة أعمالها بنفس�ها وال يوجد من يمثلها.وس�يعرض لها في رمضان أيضاً 
مسلس�ل »البيوت أسرار« حصرياً على ش�بكة »أو أس أن«، الذي يخرجه كريم العدل ويشاركها 

بطولته كل من آيتن عامر وشيري عادل ونسرين أمين.

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد

يع
سر

ع ال

العلم والنشيد الوطني واملحاصصة
 حقا ان ش�ر البلية ما يضح�ك .. ولكننا في عهد 
اختيار علم ونش�يد وطني للع�راق يمكننا القول 
ب�ان ش�ر البلية م�ا يبك�ي .. والدلي�ل ان العراق 
ومن�ذ عه�ده الجديد وبع�د التغيي�ر الزال يبحث 
ع�ن علم ونش�يد وطني له ولك�ن دون جدوى .. 
رغم ان هناك اكثر من جلس�ة وفي اكثر من عام 
واصحاب الق�رار يتداولون من اجل الوصول الى 

الصيغ�ة النهائي�ة .. ولكن الذي يح�ول دون ذلك 
هو مب�دأ )المحاصصة( ولهذا اختلفت االراء مع 
اخت�الف الكيان�ات والجميع يريدون نيل ش�رف 
اقرار القانون لعلم ونشيد وطني للعراق .. وكما 
حص�ل عند العصر الجاهلي وقبل صدر االس�الم 
حينما اختلفت العش�ائر والقبائ�ل العربية انذاك 
لنيل ش�رف وضع )الحجر االس�ود( ف�ي مكانه 

بعد اعادة بناء الكعب�ة .. ووقتها كاد االقتتال ان 
يودي بتلك القبائل الى حرب ضروس طويلة كما 
حدث في )حرب البس�وس( التي اس�تمرت اكثر 
م�ن اربعين عاما .. اال ان تلك القبائل اتفقت على 
ان اول ق�ادم للكعبة في تل�ك اللحظة  يحق له ان 
يعن�ي لحل تلك االزمة والتي ق�د تؤدي باالخضر 

واليابس..

حينذاك كان القادم هو الصادق االمين الذي طلب 
م�ن كل القبائ�ل ان تض�ع )الحجر االس�ود( في 
رداء وترفعه للم�كان المخصص له .. وما ان تم 
ذلك حتى قام الرسول صلى الله عليه واله وسلم 

وبيده الكريمة وضع الحجر في مكانة !!.
واليوم وبعد س�نوات الرفض وعدم االتفاق على 
اقرار قانون وصيغة للعلم والنش�يد الوطني اكد 

رئي�س الجمهوري�ة على اهمي�ة انجاز النش�يد 
الوطني  والعلم العراقي وعلى اثر ذلك تم تشكيل  
لجن�ة جدي�دة تصطف الى جان�ب كل تلك اللجان 
التي تم تش�كيلها في السابق .. والذي نأمل هان 
)ال تعود حليمة لعادتها القديمة(  ويبقى العراق 
لس�نوات اخرى بدون علم يرفرف على س�اريته 

وبدون شعار  يعتز ويفخر به  !!.

م�ن  فنان�ة  س�ابا  نيك�ول 
الرفي�ع، حصدت  الط�راز 
ف�ي  والنج�اح  الش�هرة 
عالمي الغناء والتمثيل، 
قدم�ت  الغن�اء  ف�ي 
اغنيات متميزة تشبه 
الثائرة  شخصيتها 
التقليدي�ة،  غي�ر 
التمثي�ل  وف�ي 
ال�ى  وقف�ت 
الكبار  جانب 
ت  ز ب�ر و
هب�ة  كمو
فني�ة تمثيلية 
ال يستهان بها. 
هي  الحي�اة  وفي 
وام  وزوجة  حبيب�ة 

جميلة.
نيك�ول س�ابا س�تطل على 
الفضي�ل  الش�هر  جمه�ور 
بالمسلس�ل االس�طوري "الف 
ليلة وليلة" وستكون شهرزاد 

الحكاية المعاصرة.
وم�ع نيكول س�ابا كان 
ح�ول  الح�وار  ه�ذا 
اعماله�ا  جدي�د 
وآخر  الفنية 

مشاريعها. 
البداية س�تكون م�ن آخر أعمالك التمثيلية "ش�هرزاد"  
ضعينا في اجوائها وكيف س�تظهرين من خاللها على 

الجمهور؟
انتهي�ت مؤخراً من تصوير مسلس�لي الرمضاني "الف 
ليلة وليلة" ،  شخصية شهرزاد تعني لي الكثير ،فنحن 
تربينا عليها منذ صغرنا عبر السنين الماضية، قدمناها 
بش�كل معاصر يتناس�ب مع ايامنا ه�ذه ،الدراما فيها 
متشعبة اكثر ، وانا مراهنة عليها كثيراً وأتوقع لها كل 
النجاح، وانا مراهنة على عمل س�يدخل أرشيفي الفني 

بكل فخر.
•أنت إذاً تفتخرين بتقديمك شخصية "شهرزاد"؟

طبع�اً أفتخر بأنني قدمت هذه الش�خصية التي س�بق 
وقدمته�ا العدي�د م�ن النجم�ات الكب�ار مث�ل نيلل�ي 
وش�يريهان وليلى علوي ،وهي بالطبع ستحتسب لي ، 
فشهرزاد أيقونة والمشاهدون سينتظرون حتماً كيف 

ستقدم لهم نيكول سابا شخصية شهرزاد 2015.
 •كيف تفاعلت مع هذه الشخصية التاريخية؟

تفاعلت معها من خالل ادائي لهذه الشخصية المركبة ، 
شهرزاد انسانة مليئة بالحب وباالنتقام، شهرزاد اكثر 
من كاراكتير بش�خصية واحدة، بالنسبة لي هذا العمل 
س�يكون من االعمال الضخمة بين االعمال الرمضانية 

لهذا العام النه مكلف انتاجياً.
•أين سيتم عرضه ؟

سيتم عرضه على قنوات شبكة mbc، وأتمنى أن يكون 
هذا المسلسل عند حسن ظن الجمهور والمشاهدين.

•م�اذا ع�ن أعمال�ك االخ�رى مثل مسلس�ل "قس�متي 
ونصيبي"؟

مسلسل" قس�متي ونصيبي" من بطولة هاني سالمة 

، وه�و عب�ارة عن حلق�ات منفصل�ة وف�ي كل حلقة 
تش�اركه بطلة جديدة ،وانا كنت البطل�ة بحلقتين منه 
،حلقة تراجيدية وأخرى كوميدية ، كان من المفروض 
عرض�ه في رمضان ولكنه تأجل ال�ى ما بعد رمضان ، 

وانا بانتظار عرضه الرى ردة الفعل عليه. 
•ماذا عن الفيلم السينمائي "حياتي مبهدلة"؟

انا انتظر ع�رض هذا الفيلم الكومي�دي بفارغ الصبر ، 
الموعد حدد في عيد الفطر السعيد وسأتشارك بطولته 
مع محمد سعد ،وقدمت فيه دوراً جديداً ورائعاً، الناس 
س�تراني بفيل�م كوميدي بح�ت فأن�ا "تمرمطت" كما 

يقولون فيه.
•ماش�اء الله فأنت في نش�اط مس�تمر وكبي�ر ، وبدل 

شهرزاد سأسميك سندبادة.
أضف إذاً الى كل ما اخبرتك به انني س�أحل ضيفة على 
مسلسل "أستيفا" للممثل عباس ابو الحسن وهو ايضاً 
عب�ارة عن حلقات منفصلة ، وهناك الكثير من النجوم 
المش�اركين فيه كضيوف مثل منى زكي ،هند صبري، 
احمد الس�قا، عمرو يوس�ف وغيره�م، وكل ممثل هو 

البطل في حلقته.
•هناك تنوع كبير في نوعية االعمال التي ستقديمنها؟
نعم ه�ذا العام نوعت كثي�راً في إختيارات�ي وأفكاري 
وأدواري ، وأحبب�ت أن اخطف م�ن كل عمل كاراكتيراً 
مختلف�اً اظه�ر في�ه للن�اس م�ا بي�ن جو االس�اطير 
واألكش�ن والرومنس�ية والتراجي�دي والكومي�دي ، 
فالمف�روض عل�ى الممث�ل ان يظه�ر جوان�ب عديدة 
للناس وأال يحصر نفس�ه بقالب واحد، وانا احسس�ت 
بأنن�ي قادرة على التنوع نظراً للورق المتوفر بين يدي 
،ومن بي�ن االدوار المعروضة علّي أحببت أن أس�تفيد 

من خالل هذا التنوع . 

نيكول سابا:حيايت مبهدلة مع حممد سعد وشهرزاد 
تعني يل الكثري

كاظم القرييش: املنتج العراقي يكره املمثل النجم



   القاه�رة: أق�ام فري�ق عم�ل مسلس�ل "ظرف أس�ود" أمس 
لق�اءات للمحطات الفضائية المختلفة داخل اس�توديو "ليلة" 
حي�ث يجري تصوي�ر المش�اهد الداخلية الخاصة بالمسلس�ل 
والت�ي تعتمد على ديكور ألحد المنازل، وتم بنائه خصيصاً من 

أجل تصوير العمل.
وزرن�ا فريق العم�ل بالتزامن م�ع اليوم اإلعالم�ي للمحطات 
الفضائية الذي نظمته الشركة المنتجة والذي كان يفترض أن 
يبدأ في الثانية ظهراً لكنه تأخر قليالً بسبب تأخر وصول أبطال 
العم�ل، فيما تحدث بعض العاملين في المسلس�ل عن "غيرة" 
الفنان�ة دّرة م�ن زميلته�ا إنجي المق�دم التي تتقاس�م معها 
البطولة.وعل�ى الرغم م�ن وصول دّرة مبكراً إلى االس�توديو، 
رفضت التسجيل مع المحطات الفضائية المختلفة بداعي أنها 
س�تقوم بوضع الماكياج الخاص به�ا أوالً، ثم طلبت من فريق 
إنتاج المسلس�ل عدم الس�ماح ألي م�ن الموجودين بالوصول 
إليها، ورفض�ت الصعود للمكان المخص�ص للقاء اإلعالميين 
في الطابق العلوي من االس�توديو رغم عدم وجود أي مشاهد 
يفترض تصويرها، األمر الذي غّيبها عن الصور التذكارية التي 
جمعت بين "عمرو يوس�ف والمقدم" رغم وجود "بوسترات" 
لصورة لها بمفردها. وقال عدد من العاملين في المسلس�ل أن 
دّره ال تحب التواجد في أي مكان تتواجد به زميلتها "المقدم"، 
وأنها رفضت الصعود لعدم إظهار الخالفات الموجودة بينهما 
أم�ام الكامي�رات، مؤكدين عل�ى أن هناك مش�كلة حقيقة في 
"البوسترات" الدعائية الخاصة بفريق العمل لكون دّرة رفضت 

مس�اواتها ب�"المقدم" رغم أن كل منهما 
له�ا نف�س ع�دد المش�اهد تقريب�اً، إال 

أنها طلبت المس�اواة ببطل المسلسل 
عمرو يوس�ف الذي تتص�در صورته 
الملصق�ات الدعائي�ة للعمل الدرامي 

الجديد.
وأك�د العاملون في المسلس�ل أن 
دّره ال تش�ترك م�ع "المقدم" إال 
بمش�هٍد واحد فقط نظراً لطبيعة 
أحداث�ه المعتم�دة عل�ى خي�وٍط 
مختلفة، مع اإلشارة ألن كواليس 
العمل ليست جيدة خاصة وأن دّرة 

تتحدث بش�كٍل مستمر عن طريقة 
وضع إس�مها بالدعاية وتشدد على 

أن يظهر بشكٍل أكبر من اسم زميلتها. 
وفيما حاولت "إي�الف" التواصل معها، 

ل�م ترحب بلق�اء الصحفيي�ن بحجة أنها 
أنه�ا  إال  للتصوي�ر،  بالتحضي�ر  منش�غلة 

حين قام�ت بالتصوير مع إح�دى المحطات 
الفضائي�ة، انفعلت بعد ذلك عل�ى فريق العمل 
الخ�اص به�ا بس�بب ع�دم انتباهه�م لتصوير 
مداخلتها بدون خلفية "الملصق اإلعالني الذي 

يحمل صورتها".

كش�فت الممثل�ة زين�ة مكي أنها س�تطل 
كضيف�ة ش�رف ف�ي مسلس�ل 24 قيراط، 
باإلضافة إلى مشاركتها في مسلسل درب 

الياسمين.
وع�ن دورها في "24 قي�راط"، قالت زينة 
لموقع "الفن" :"دوري في هذا المسلس�ل 
مختلف كلياً عن شخصية "ياسمين"، التي 
أجس�دها في مسلس�ل "درب الياسمين"، 
أؤدي ش�خصية "ميم�ي" وهي ش�خصية 

مهضوم�ة، وأتش�ارك التمثيل م�ع الممثل 
باس�م مغني�ة والممثل�ة الس�ورية ديم�ة 

قندلفت والتي أحبها كثيراً".
وأضافت: "ش�خصية )ميمي( هي راقصة 
وبائع�ة هوى من الطبق�ة المخملية، وكل 
زبائنه�ا م�ن الطبق�ة الغني�ة ج�داً، ولكن 
احترام�ا من�ي ل�دوري في مسلس�ل درب 
الياسمين، وإلطاللتي في شهر رمضان، لم 
أتعمق كثيراً في هذه الشخصية، ولم أذهب 

إثن�اء تقديمه�ا إلى م�كان بعيد 
ومبالغ فيه".

أم�ا عن مش�اريعها لما بعد ش�هر 
رمضان، فقالت زين�ة لموقعنا 

إل�ى  أع�ود  رمض�ان  :"بع�د 
الس�ينما، فأن�ا أق�وم بكتابة 
جدي�د،  س�ينمائي  فيل�م 
وش�ارفت على االنته�اء من 
كتابة العمل ولكنني لم أستقر 

ممثل�ة تتمتع بالش�كل الجمي�ل والوجه الذي 
تعش�قه الكامي�را، باإلضاف�ة إل�ى الموهب�ة 
الملفتة التي أحبها الجميع وتواضعها وقربها 

من الناس.
ش�اركت بعدد كبير من المسلس�الت السورية 
والعربية آخره�ا "عالقات خاصة" والجمهور 

ينتظر اطاللتها في مسلسل "العراب".
م�ع الممثلة الس�ورية األردني�ة األصل صفاء 

سلطان كان هذا اللقاء.
 •صفاء سلطان أهال بك كنت غائبة منذ سنوات 

عن الدراما السورية لماذا؟
لالس�ف أني كنت بعيدة ولكن لي�س بيدي ألن 
كان ل�دي ارتباط�ات كثيرة وكل ع�ام تعرض 
علي أعمال سورية ولكن بسبب ارتباطات كان 

صعباً أن أشارك.
 •تشاركين في مسلسل العراب الذي سيعرض 
خالل ش�هر رمضان المب�ارك أخبرينا أكثر عن 

المسلسل وعن دورك
دور لمي�س البن�ت الصغي�رة للع�راب الدلوعة 
والت�ي تلح�ق قلبها وتح�ب ش�خصاً وتعيش 
معان�اة ألن�ه ال يج�وز أن تحب الفت�اة بقلبها 
فقط بل بعقله�ا ايضا. الن�ص جميل والقصة 

ايضا واألبطال "بياخدوا العقل".
هناك رس�الة في ه�ذا العمل وانا س�عيدة بها 

جدا، ومن يحمي لميس هم اخواتها.
عاص�ي  الفن�ان  ب�دور  دورك  عالق�ة  •م�ا   

الحالني؟
ه�و أخي الكبير وأنا س�عيدة جداً بمش�اركتي 

معه بأول تجربة تمثيلية له.
 •م�ا الممي�ز الذي س�تقدمينه من خ�الل هذا 

العمل؟
الجزء األول من هذا المسلس�ل يمكن ان يكون 
ظهوري فيه قليالً نوعاً ما بعدد المشاهد ولكن 

الظه�ور  الثان�ي  بالج�زء 
سيكون أكبر.

 •ما رأي�ك بالخليط 
ف�ي  العرب�ي 

الدراما وإنتشار 

الممثلين أكثر في البلدان العربية؟
أرى ان ه�ذه الحال�ة صحي�ة للدرام�ا العربية 
بش�كل عام أن يك�ون العمل يحت�وي على كل 
الجنس�يات العربية وكل ش�خص له محبون ، 
وحين يتوجدون جميعاً س�يكون هناك نس�بة 
محبين كبيرة جداً وس�يتابع بش�كل كبير جداً 
، وكل ش�خص من�ا ينق�ل لهجت�ه وتقالي�ده 
حت�ى بين بعضن�ا البعض نتع�رف على بعض 
اكثر واكثر ، نق�دم كوكتيل عربياً جميالً بعمل 

متكامل.
 •كي�ف تقيمي�ن تجربت�ك بمسلس�ل عالق�ات 

خاصة الذي يحصد نجاحا واضحا؟
العمل فعال نجح كثيرا ونسبة مشاهدته عالية 
ج�داً، والناس احبت ما قدمت�ه لهم وتعاطفوا 
معي وه�ذا الش�يء طبع�ا يفرحني ج�دا بعد 

التعب الذي بذلته.
•ماذا عن تحضيراتك المقبلة في الدراما؟

أقرأ بعض األعم�ال حاليا من مختل�ف البلدان 
لكن�ي ل�م أس�تقر حت�ى اآلن على عم�ل جديد 

معين.

وائل جسار يواصل تسجيل أغانى ألبومه بالقاهرة
يتواج�د حالياً المطرب اللبناني وائل جس�ار فى القاهرة، الس�تكمال تس�جيل أغانى 
ألبومه الغنائي الجديد المقرر طرحه نهاية العام الجاري، والذى س�يضم 10 أغنيات 
بي�ن باللهجة المصري�ة واللبنانية والخليجية، ويتعاون خالله مع وليد س�عد وأيمن 
بهجت قمر ومدين وأحمد عبدالس�الم، وكان آخر ألبوم�ات وائل عام 2012 بعنوان 

"سنين أدام".
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القاهرة: أعربت الممثلة التركية "بلشيم بلغين" 
الت�ي أنضم�ت مؤخراً لفري�ق عمل فيل�م مريم 
أوزيرل�ي الجدي�د "ج�رح أم�ي" عن س�عادتها 
البالغ�ة لوقوفها أم�ام "أوزيرل�ي" وأكدت أنها 
تملك طاقة حب كبيرة تنقلها لمن حولها دائماً. 
بحيث أنها جعلت موقع التصوير مليئاً بالبهجة 
والس�عادة والتفاه�م بي�ن جميع أف�راد العمل 

حسبما ذكر موقع haber turk التركي.
هذا وعاد فريق العم�ل بالكامل إلى تركيا أمس، 
بع�د أن تعّرض موق�ع التصوير ألمط�اٍر كثيفة 
أفسدت المعدات، ولم يتحدد بعد موعد استكمال 

التصوير.

أعربت النجمة أمل بوشوش�ة عن ارتياحها وس�عادتها للمشاركة في بطولة مسلسل "العراب نادي 
الشرق" مع المخرج حاتم علي والكاتب رافي وهبي والذي تتواصل عمليات تصويره بين لبنان وأبو 

ظبي للعرض في شهر رمضان.
وقالت "بوشوش�ة" في تصريحات خاصة أنها وجدت في العراب ما يبعث على الس�عادة، مش�يدة 
باإلخ�راج ال�ذي وصفته بعالي المس�توى عندما يكون حات�م علي هو المخرج.وقالت:" كل ش�يء 
مري�ح وجميل ف�ي العراب، وبخاصة النص الجي�د، والنجوم الكثر الذين يتش�اركون أدوار البطولة 
واألدوار األخرى".واعتبرت النص قويا جدا معربة عن ثقتها بأن الجمهور س�يحب الحدوتة ويحب 
العم�ل وقت العرض.والمعروف أن الس�يناريو وضعه السيناريس�ت رافي وهب�ي مأخوذا عن فيلم 

العالمي العراب، وليس كما يقال إنه مأخوذ عن الرواية الشهيرة.
وعن شخصيتها في المسلسل قالت بوشوشة إنها تلعب دور االبنة الكبرى ألبي عليا العراب.ويشارك 
في بطولة المسلسل نخبة من نجوم الدراما السورية العربية وفي مقدمتهم جمال سليمان وباسم 

ياخور وباسل خياط ومجموعة كبيرة من أفضل النجوم.

اضطرت الفنانة الس�ورية كندة عل�وش لالعتذار لمهرجان 
وهران للسينما العربية نتيجة النشغالها بتصوير مسلسلها 
الرمضاني »العهد الكالم المباح«، والذي عرض في الموسم 

الرمضاني القادم.
وكان�ت إدارة المهرجان قد وجهت الدع�وة لكندة لحضور 
فعاليات دورته الثامنة كضيفة ش�رف، باإلضافة لمشاركة 
فيلمه�ا "بتوقي�ت القاهرة" للمخرج أمير رمس�يس ضمن 

الفعاليات.
كندة عبرت عن اعتذارها إلدارة المهرجان لعدم تمكنها من 
حضور الفعاليات وهنأتهم على حفل االفتتاح الذى وصفته 
بالممي�ز والضخ�م متمني�ة فى الوق�ت نفس�ه للمهرجان 
وللجزائر الشقيق دورة موفقة وناجحة تليق بتطلعات هذا 

البلد الكبير

لقاء اخلمييس: سعيدة بردود أفعال اجلمهور
 قال�ت الفنان لقاء الخميس�ى ف�ي تصريح صحفي  إنها س�عيدة بردود األفعال على مسلس�لها 

"ألوان الطيف" والذى يعرض حاليا، وهو من تأليف أحمد صبحى وإخراج عبد العزيز حشاد.
وقال�ت فى البداية تخوفت من االش�تراك به لكن عندما قرأت الس�يناريو أعجبت به جدا، خاصة 
ألنه يناقش قضايا المرأة من أكثر من زاوية وبه معالم الحارة الش�عبية الحقيقية.وأضافت أنها 
س�تبتعد عن رمضان هذا العام، مش�يرة إلى أن آخر حلقات المسلسل ستكون قبل شهر رمضان 
بيوم واحد وبعد عيد الفطر مباش�رة س�تقوم بالتجهيز لفيلم س�ينمائى جديد وسيش�هد الفيلم 

عودتي للسينما بعد غياب طويل.

العلم والنشيد الوطني واملحاصصة
 حقا ان ش�ر البلية ما يضح�ك .. ولكننا في عهد 
اختيار علم ونش�يد وطني للع�راق يمكننا القول 
ب�ان ش�ر البلية م�ا يبك�ي .. والدلي�ل ان العراق 
ومن�ذ عه�ده الجديد وبع�د التغيي�ر الزال يبحث 
ع�ن علم ونش�يد وطني له ولك�ن دون جدوى .. 
رغم ان هناك اكثر من جلس�ة وفي اكثر من عام 
واصحاب الق�رار يتداولون من اجل الوصول الى 

الصيغ�ة النهائي�ة .. ولكن الذي يح�ول دون ذلك 
هو مب�دأ )المحاصصة( ولهذا اختلفت االراء مع 
اخت�الف الكيان�ات والجميع يريدون نيل ش�رف 
اقرار القانون لعلم ونشيد وطني للعراق .. وكما 
حص�ل عند العصر الجاهلي وقبل صدر االس�الم 
حينما اختلفت العش�ائر والقبائ�ل العربية انذاك 
لنيل ش�رف وضع )الحجر االس�ود( ف�ي مكانه 

بعد اعادة بناء الكعب�ة .. ووقتها كاد االقتتال ان 
يودي بتلك القبائل الى حرب ضروس طويلة كما 
حدث في )حرب البس�وس( التي اس�تمرت اكثر 
م�ن اربعين عاما .. اال ان تلك القبائل اتفقت على 
ان اول ق�ادم للكعبة في تل�ك اللحظة  يحق له ان 
يعن�ي لحل تلك االزمة والتي ق�د تؤدي باالخضر 

واليابس..

حينذاك كان القادم هو الصادق االمين الذي طلب 
م�ن كل القبائ�ل ان تض�ع )الحجر االس�ود( في 
رداء وترفعه للم�كان المخصص له .. وما ان تم 
ذلك حتى قام الرسول صلى الله عليه واله وسلم 

وبيده الكريمة وضع الحجر في مكانة !!.
واليوم وبعد س�نوات الرفض وعدم االتفاق على 
اقرار قانون وصيغة للعلم والنش�يد الوطني اكد 

رئي�س الجمهوري�ة على اهمي�ة انجاز النش�يد 
الوطني  والعلم العراقي وعلى اثر ذلك تم تشكيل  
لجن�ة جدي�دة تصطف الى جان�ب كل تلك اللجان 
التي تم تش�كيلها في السابق .. والذي نأمل هان 
)ال تعود حليمة لعادتها القديمة(  ويبقى العراق 
لس�نوات اخرى بدون علم يرفرف على س�اريته 

وبدون شعار  يعتز ويفخر به  !!.

صفاء سلطان : عايص احلالين أخي الكبري

تساؤالت عن غرية دّرة من إنجي املقدم

زينة مكي :لـم أتعمق بدور  ميمي 

أك�د الكاتب والسيناريس�ت مج�دى صابر على أن 
النهاي�ة المفتوحة لمسلس�ل "سلس�ل الدم" فى 
جزئه الثالث ال تعبر عن وجود جزء رابع، خاصة 
وأن المس�ألة متروك�ة بش�كل كبي�ر للجمهور 

ومدى تقبله للمسلسل. 
وأض�اف صابر ف�ى تصريح خاص :اس�تغرق 
كتاب�ة الجزئي�ن الثان�ى والثالث م�دة عامين 
متواصلين لذلك فقد حصلت على إجازة حتى 

آخر الصيف من أية أعمال حتى استريح قليالً وسعدت 
كثي�را بردود الفعل التى تلقيناها عن األجزاء الخاصة 
بالمسلسل."سلس�ال ال�دم" يش�ارك في�ه عبلة كامل 
وري�اض الخول�ى وعال غان�م وهادى الجي�ار وأحمد 
سعيد عبد الغني ومنة فضالي وراندا البحيري ومحمد 
حس�ني وأمي�رة هاني وأمي�رة نايف ومفيد عاش�ور 
وحس�ن العدل وأحمد إبراهيم وحسن األسمر ونادية 
العراقي�ة ومنة الش�ريف، ومن تألي�ف الكاتب مجدي 

صابر، وإخراج مصطفى الشال.

جمدي صابر: ال أجزاء أخرى لـسلسال الدم.. 
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       يسرى الجنابي 
 

 تحت�ل نازك المالئك�ة مكانة مهمة في الش�عر العربي 
الحديث، لكن هذه المكانة لم تأت من إبداعها الش�عري، 
مقارنة ببدر ش�اكر الس�ياب، بل من ريادتها التاريخية 
ف�ي الدعوة إلى الش�عر الحر، الت�ي أطلقتها في مقدمة 
ديوانها الثاني “ش�ظايا ورماد” عام 1949، وكذلك من 

نتاجها النقدي الذي ُيعّد أبرز حقل في تراثها األدبي.
يق�ول الناقد البنيوي العراقي مالك المطلبي، عن تجربة 
الش�اعرة العراقي�ة ن�ازك المالئكة: إنه�ا أول من تبنت 
المنه�ج الش�كلي التركيب�ي “البني�وي” عل�ى حس�اب 
المناهج السائدة والقوية والعنيفة، كالمناهج النفسية 
واالجتماعي�ة والس�يرية. ويرى المطلب�ي أن ذلك “هو 
االنعطاف الحقيقي الذي قدمته نازك المالئكة في كتاب 

النقد العربي”.
للمالئك�ة تجربة إبداعية أخ�رى غير معروفة كثيرا هي 
الس�رد القصصي، فق�د ضم�ت أعمالها الكامل�ة، التي 
صدرت في أربعة مجلدات ع�ن المجلس األعلى للثقافة 
في مص�ر، مجموعة قصصي�ة بعنوان “الش�مس التي 
وراء القمة”، قّدم لها زوجها عبدالهادي رضا محبوبة، 
وابنه�ا البراق عبداله�ادي، وجاء في ه�ذه المقدمة أن 
قص�ص المجموع�ة ُكتب�ت في م�ا بين عام�ي -1958 
1980، وأن اثنتين منهما: “ياسمين”، و”قرابين لمندلي 

المقتولة” ُنشرتا في مجلة اآلداب البيروتية.
تحتوي المجموعة على سبع قصص تتناول موضوعات 

مختلف�ة ُع�رف اهتم�ام الش�اعرة به�ا، مث�ل القضايا 
الوطنية والقومية ف�ي قصتي “منحدر التل” و”قرابين 
لمندل�ي المقتول�ة”، والحياة النفس�ية للمرأة في قصة 

“الش�مس التي وراء القم�ة”، وعالم 
األطفال وتجارب النضوج في قصة 
“ضفائر الس�مراء عالية”، وتجربة 
االغت�راب ف�ي الوط�ن ف�ي قصة 
رؤي�ة  إل�ى  إضاف�ة  “ياس�مين”، 
خاص�ة لعنيزة وامرئ القيس في 

قصة “رحلة في األبعاد”.
االغت�راب  موض�وع  يش�ّكل 
الخلفي�ة الت�ي تتح�رك أمامها 
بطالت المجموعة، فثمة، مثال، 
الش�عور بع�دم الق�درة عل�ى 
االنتم�اء إل�ى الت�راث األدبي 
خلفت�ه  ال�ذي  واألخالق�ي 
أجي�ال س�ابقة ف�ي قص�ة 
عالية”.  الس�مراء  “ضفائر 
وفي قصة “قرابين لمندلي 

للعطاشى”  المقتولة- قصة 
يتجس�د االغت�راب على نحو رم�زي، لكن هذه 

الم�رة بس�بب الظ�روف السياس�ية: فألح�داث القصة 
تاري�خ حزين: كان�ت مندلي قري�ة عراقي�ة ُقطع عنها 
الم�اء نتيجة لقيام دولة مجاورة )إيران( ببناء س�ّد في 
األربعينات. والقاصة، التي تخلد هذا الحدث المأس�اوي 

-القاب�ل للتكرار في عصرنا- تخلق ش�خصيات خيالية 
ترف�ض ه�ذا الوض�ع وتث�ور علي�ه وتح�اول تغييره. 
في قص�ة “ياس�مين” تعان�ي بطلتها من ع�دم القدرة 
عل�ى التأقلم مع أفراد أس�رتها، بعد عودته�ا من رحلة 
اس�تغرقت أربع س�نوات إلى الواليات 
المتحدة األميركية للدراس�ة. إن 
اغتراب المرء ع�ن قيم المجتمع 
ال�ذي يعي�ش ف�ي وس�طه يعني 
تمزق الوعي إلى أج�زاء منفصلة 
بعضه�ا ع�ن بع�ض، فهن�اك أوال 
عملية محو بطيء للقيم والصفات 
القديمة الت�ي امتلكها الف�رد وآمن 
بها ف�ي زمن م�ا، ثم تك�ّون صفات 

جديدة مخالفة.
الجدي�د والقديم يس�كنان س�ويا في 
ح�ال ص�راع دائ�م، والش�اعرة تعتمد 
على استعارات من علم طبقات األرض 
للتعبي�ر عن ه�ذه الحقيق�ة: فالطبقات 
القديم�ة “تترس�ب في خالياه�ا” أفكار 
وص�ور جديدة معادية. وتس�تخدم نازك 
قصته�ا  ف�ي  الغائ�ب  محادث�ة  أس�لوب 

حل�ة  ر ف�ي األبعاد”، حيث تنتق�ل بطلة القصة، في “
رؤية روحية إلى العصر الجاهلي، وتش�اهد امرأ القيس 
وعني�زة. وترس�م صورتي�ن المرأتين، وتعق�د مقارنة 
بينهم�ا: إحداهم�ا، التي تعي�ش اغترابها ف�ي الحاضر، 

ترحل لرؤية المرأة األخرى في الماضي، وتجلب صورة 
لألخي�رة إل�ى الحاضر. والص�ورة تختل�ف نوعا ما عن 
الص�ور النمطي�ة الش�ائعة الت�ي تعكس رؤي�ة رجالية 

للنساء.
وتق�وم قصة “الش�مس الت�ي وراء القم�ة” على فكرة 
اإلنج�اب، ورؤية المجتمع للحام�ل، ورؤية هذه المرأة 
لنفسها، وعالقة هذا كله باإلبداع األدبي. فالقصة عبارة 
عن توارد خواطر امرأة، وهي تحت تأثير بنج موضعي، 
بينما ُتجرى لها عملي�ة قيصرية. تمر في ذهنها الكثير 
م�ن الكوابي�س عن فك�رة “العملية القيصري�ة” ذاتها، 
وعبر التفكر في تجربة اإلنجاب، تصل المرأة إلى معرفة 
جديدة عن النفس واآلخر، فالجنين س�يتحول إلى آخر، 
وأنها تسهم في تكوينه عبر معاناتها الجسدية، وتجعل 
من تجربة الحمل نش�اطا خصبا فعاال وتعريفا إيجابيا 
لألنوث�ة. كما تدرك أن ازدراءها للم�رأة الحامل إنما هو 
تقبل آلراء اجتماعية شائعة.أبرز المكان الملجأ أو المالذ 
بتعبير باشالر، فاعليته على الشخصيات، فانصهرت في 
معّيته وبمزيج من بخ�وره، واّمحت الحدود الجغرافية 
وذاب�ت الف�وارق الدينّية، وهو ما جعل�ه مدينة حاضنة 

للتعايش، وعندما ضاق الوطن ضاق بالجميع.
الّسرد الغنائي الذي سيطر أشبه برثاء لهذه المدينة التي 
كانت ذات يوم مدنّية بالمعنى الحقيقي للكلمة ليس في 
تعايش س�ّكانها فحسب، وإنما في دعوات تحّرر المرأة 
على صفحات صحفها، والس�عي إلى الوصول بالمدينة 

إلى ركب مدن الدول المتطّورة.

جتربة نازك املالئكة يف الرسد القصيص

فجر النهايات
 

صدر في بغداد عن دار يوتوبيا للدراس�ات والنش�ر ديوان "فجر النهايات" 
للش�اعر أوس حسن. يقع الديوان في   104 صفحات من القطع المتوسط 
وه�و اإلصدار األول للش�اعر، وتضم�ن 34 قصيدة مع رس�التين ضمهما 
الكت�اب للق�ارىء، واإله�داء ) إل�ى روح الش�اعر العراق�ي الكبير كاظم 
الس�ماوي ، إلى الغائبين عنا جسداً وحضوراً ،الخالدين في وهج الذاكرة 
تحري�ر الس�ماوي، رياض الس�ماوي وإل�ى كل األح�رار الذين توهجت 
أرواحهم لتضيء حرفا من حروف ه�ذا الكتاب(. لوحة الغالف للفنانة 
العراقية إيمان الوائلي.تنوع�ت القصائد في بعدها الفكري والمعرفي 
وبلغة انس�يابية بليغة ومتين�ة ذات بناء متكام�ل ..اضافة إلى وحدة 
الموضوع والتشكيل الجمالي والتكامل الصوري والسرد الحكائي في 
بع�ض القصائد  .تميز الديوان بلغته  الخاصة ذات الطابع اإلنس�اني 
والجمالي وتطرق إلى إش�كاالت عميقة في فلس�فة العدم والوجود 

وأزمة الهوية اإلنسانية وتشظيانها في العالم .

رقصة احلرف األخرية
 

عن منشورات ضفاف ببيروت، صدرت حديثاً مجموعة شعرية جديدة للشاعر 
أديب كمال الدين تحت عنوان : "رقصة الحرف األخيرة".

احت�وت المجموع�ة عل�ى 19 قصي�دة اتخذت الح�رف م�الذاً روحّي�اً وفنّياً 
وأس�لوبّياً. من قصائد المجموعة نذكر: كاف الس�ؤال، توريث، الكّل يرقص، 
قاف القضبان، قاب قوس�ين، راء المطر، صالة صوفّي�ة، القصيدة األنوّية، 
ميم المش�هد، رقصة ملعونة، حاء الحلم، البحر والمرآة. س�بق للش�اعر أن 
أصدر- منذ أن بدأ رحلته مع الشعر منذ السبعينيات- 16 مجموعة شعرية 
بالعربي�ة واإلنكليزي�ة اعتم�دت الح�رَف وتماهت معه. م�ن أهمها: نون، 
النقط�ة، أخبار المعنى، ش�جرة الح�روف، أقول الح�رف وأعني أصابعي، 

أربع�ون قصيدة ع�ن الحرف، مواقف األلف، إش�ارات األلف، الح�رف والغراب. وفي 
اإلنكليزي�ة أص�در: أب�ّوة، ثّمة خط�أ.  كما أصدر، قبل عّدة أش�هر، المجلّ�د األول من 

أعماله الشعرية الكاملة.

بعد ث�الث رواي�ات س�ابقة تأت�ي الّرواي�ة الجديدة 
»بخور عدن�ي«، الّصادرة عن دار الس�اقي ببيروت، 
للش�اعر والكات�ب اليمنّي عل�ي المق�ري، متضمنة 
في بعض خيوطها الّس�ردية، هاجس�ه ال�ذي يترّدد 
بتنويع�ات مختلف�ة ف�ي رواياته الّس�ابقة، هاجس 
اليم�ن الحامل والح�اوي للتن�ّوع الثقاف�ّي والتعّدد 
الدينّي واإلثنّي، هنا يس�تعيد هذه الّصورة التي تشي 
باالنفتاح والتعّددية والّس�ماحة مع�ا، الصورة التي 
ش�هدها اليمن في فترات من عمره القديم، وليس�ت 
صورة اليمن المش�ّوه الذي تنعق فيه غربان الفساد 

وتمزقه التناحرات الحزبية والطائفية.
في روايت�ه “بخور عدن�ي” يعود الش�اعر والكاتب 
اليمن�ي علي المق�ري إلى الماض�ي ليفتش عن هذه 
الصورة الغائبة التي صارت أش�به بفردوس مفقود 
اآلن، ل�ذا تط�رح الّرواي�ة إمكاني�ة أن تح�ّل الهوية 
الّس�ردية محّل الهوية الوجودية، الت�ي تحّدث عنها 
ريكور من قب�ل، في ظّل “أن الوطن غير محّقق ولو 

في الحلم” كما أجاب العارف.
ويتخذ الكاتب من مدينة عدن إطارا مكانيا لحكايته، 
وفترة م�ا بعد الحرب العالمية إلى نهاية الس�تينات 
إط�ارا زماني�ا، وتحض�ر كم�كان جغراف�ي/ ميناء 
تج�اري، عندما كانت مطمعا للمس�تعمرين ومن ثّم 
صارت ملتقى لجنسيات متعّددة، جاؤوا إليها للعمل، 
أو هربا م�ن اضطهاد دينّي )جّد ش�معون مثال(، أو 
كمالذ لالبتعاد عن الحرب )ميشيل(، وأيضا حاضرة 
كهوّي�ة صبغ�ت به�ا جمي�ع قاطنيها م�ن مختلف 
الجنسيات، من الّصومال ومن لندن ومن الهند ومن 
اليهود ومن فرنسا ومن تركيا ومن غيرها من البلدان.

يعيشون في داخلها كنسيج واحد، ويمارسون فيها 
عقائده�م وطقوس�هم المختلف�ة، أي أنه�ا أضحت 
مدينة »كوس�موبوليتانية«، تذوب فيها الجنسيات، 
ويصير للجميع انتماء مش�ترك، شعارهم »عدن هي 
وطن�ي« كما قال ش�معون اليهودي وفرانسيس�كو 

اإليطالي، وأيضا حاضرة كش�اهد على تراث ثقافّي 
ودينّي متنّوعين.

التغيرات السيئة
يح�وي الن�ص ث�راء معرفّي�ا بالعادات 
والرقص�ات  واألطعم�ة  والتقالي�د 
الش�هيرة كالّركة وال�زار، واألغنيات، 
ويوحي أّول ما يوحي برحابة فكرية 
وس�ماحة دينّية، غابت�ا عندما هّبت 
ري�اح التغيي�ر الت�ي جعلت أس�ئلة 
الهوي�ة تلوح م�ّرة ثاني�ة في عقل 
ميش�يل بعدما أس�قط هويته منذ 
أعل�ن اس�مه »أّي ش�يء« وعّده�ا 
وطنا بديال، فيتس�اءل عن الفرق 
بي�ن العدن�ي وعدن�ي؟! وهو ما 
يستحضر حيرته التي لّخصها في 
س�ؤاله لنفس�ه »لماذا لم يشعر 
ال�ذي تحّقق  بزهو االس�تقالل 

بعد جالء المستعمر؟!«.
ه�ذه  إجاب�ات  أّن  والعجي�ب 
األسئلة وغيرها كانت حاضرة 
التي  الّرس�الة الصوتي�ة  في 
أرسلتها شمعة المطربة مع 
األغنية، وهي اليهودية التي 
جّمعت كافة األجناس أثناء 
غنائها ليس فقط بزواجها 
من هوي�ات مختلف�ة، أو 
غنائها بلغات مختلفة، بل 

بوالئه�ا للمكان الذي عاش�ت 
فيه، وحاضرة بما راج عن أس�اطيرها المشّكلة 

للم�كان كم�ا ورد ف�ي حكاي�ة الش�يخ العيدروس. 
وحاض�رة بتاريخه�ا م�ذ كان�ت مس�تعمرة للهن�د 
البريطانية، وبثوراتها حتى االستقالل، وبالصراعات 
الحزبية، وبانخراطها في األحداث الكبرى التي حلّت 

بالمنطقة.

ال�راوي لي�س خارجيا في س�رده بل ه�و متماه مع 
المكان وأناس�ه، وهو ما يخرجه من صفة الس�ارد 

الرحالة الذي كان يصور مشاهداته
رغ�م االس�تقاللية الت�ي يدعو إليه�ا البعض 
ش�عارات  حملته�ا  والت�ي 
ن  ع�د «
للعدنيي�ن«، 
ه�ا  غير و
ع�دن  أن  إال 
تنفص�ل  ل�م 
ع�ن مجريات 
األمور حولها، 
تش�ابكت  إذ 
ين�ة  لمد ا
مصائ�ر  م�ع 
 ، ب لش�عو ا
سّكانها  فتعاطف 
فلس�طين  م�ع 
األم�م  ق�رار  ض�ّد 
المتحدة بتقسيمها، 
فخرجت المظاهرات 
التي تؤّك�د عروبتها 
رافعة شعار »القدس 
عربية«، وتفاعلت مع 
الّص�راع العرب�ّي ض�ّد 
الكيان الصهيوني، وما 
الحرب  نتائ�ج  أحدثت�ه 

العالمّية.
ع�دن  إل�ى  وص�وال 
بعدما  والط�رد  اإلقص�اء 

ت  الدينّي�ة س�يطر الجماع�ات 
المتطرف�ة والتكفيري�ة على مقاليد األم�ور، والتي 
ب�دأت بالخطيب الجّوال الش�يخ عبدالجبار وتكفيره 
لما أس�ماه “الفحش” بس�بب االختالط بين الّرجال 
والّنس�اء، إل�ى تكفير مس�تعمل البخور لم�ا تحدثه 

رائحت�ه من تهيي�ح للرجال. وهو األم�ر الذي تبلور 
في صيغة أش�ّد تزمتا تمّثلت ف�ي التهديدات للغرباء 
وطردهم من البالد بحّج�ة أنهم غير مرغوب فيهم، 
انته�اء بالقتل والحرق كما حدث مع العارف وقبرة، 
ثم ماما التي قتلت في تفجير للكازينو، وسعيد الذي 
ش�وهت جثته، ف�ي تأكيد إل�ى أن التغّيرات الّس�يئة 

طرأت، وحّل اإلقصاء ونبذ اآلخر محل التعايش.

أربع نفحات
يقّس�م الكاتب نصه إلى أربع نفحات األولى بعنوان 
»بن�در ع�دن«، والثاني�ة بعن�وان »دكان اليه�ودي« 
والثالث�ة بعن�وان »حلم الملك�ة« والرابع�ة بعنوان 
»كريت�ر كريت�ر«، أطوله�م النفحة األول�ى في عدد 
المقاطع الّس�ردية التي تتمّيز بالقص�ر، والعناوين 
الفرعّي�ة االس�تعارية.كما يتوازى خطان س�رديان 
هما، خ�ط رحلة فرانس�وا إلى ع�دن وتخّفيه تحت 
اس�م ميش�يل ورحلته في دروب المدين�ة، والخيط 
الثاني، تمتد جذوره إلى فرنسا، وهو ما يأتي كسرد 
اس�تعادي لزمن م�اض عن عالقة األصدق�اء الثالثة 
)فرانس�وا وميش�يل وفرانك�و( ببعضه�م البع�ض 
وكذل�ك أس�رهم، وعالق�ة كل منه�م بش�انتال التي 
وصلت إلى حّد التنافس عليها في ما بينهم، فتحضر 
في صيغة الّرس�ائل المتبادلة، حتى ُيكتشف أن ثمة 

رابعا مجهوال كان معجبا بها.
وأيضا ثمة راويان، ال�”أنا” وهو الذي يس�يطر على 
معظم أجزاء النص، والغائب “هو” اللصيق بميشيل 
يرصده م�ن زاوية قريبة، ويتج�ّول معه متنقال من 
حافة صومالي بورا، فمقهى البندر، إلى بيت العارف، 

ثم الكازينو، إلخ…
المكان الملجأ أبرز فاعليته على الشخصيات

رويدا روي�دا يتماهى الخيطان والراوي�ان، ليتصدر 
ال�”أنا” الّسرد عن عدن وأجواء حفالت شعلة وهاي 
هتل�ر، وعن دكان اليهودي ش�معون مخزن قصص 

الحب، وماما وعالقاتها بالناس.
لكن ثمة تنويعات داخلية في الضمير يميزها الكاتب 

ببنط ثقي�ل، يبدو فيها كخط�اب ال�”أنت”، لكن في 
حقيق�ة األمر أن الكاتب غّير من الوظائف الّس�ردية 
له�ذا الضمير الذي تجعل مس�افة فاصلة بينه وبين 
م�ا يرويه عنه، إلى ضمير يس�تعير وظائف ال�”أنا” 
أثن�اء المناج�اة لمحاكم�ة ال�ّذات، ومن ث�ّم ال يبدو 
الراوي خارجيا وهو يس�رد ب�ل متماهّيا مع المكان 
وأناس�ه، وهو ما يخرجه من صفة الّس�ارد الّرحالة 
ال�ذي كان يصّور مش�اهداته، واضعا مس�افة بينه 
وبين ما يرصد، إلى س�ارد أصيل ينتمي إلى المكان، 
ويتماهى معه بقدر اس�تعادة وج�وده/ هويته التي 
تخلّ�ص منها بمحو ذاكرت�ه وبتواجده مع اآلخرين، 
كأنه يتمّثل لمقول�ة بول ريكور »إن الوجود األصيل 

هو الوجود مع اآلخرين وبهم ومن خاللهم«.
يشّكل الحلم بنية للنص، منه يبدأ النص وإليه ينتهي، 
فوج�ود ميش�يل يتحّقق قبال بالحلم كم�ا رأته ماما 
قب�ل قدومه بس�ت ليال “يركض وس�ط طلقات من 
الرصاص”، إلى الحل�م األكبر بقدوم الملكة ومرورا 
بحل�م االنفص�ال واالس�تقالل كما س�عى إليه دعاة 
ع�دن للعدنيين، لكن ال تلب�ث أن تتبعثر هذه األحالم 
جميعا ما أن س�يطرت روح التعّصب والتش�ّدد، فال 
تأتي الملكة رغم الدع�وات الموّجهة إليها، وتتحّول 
أح�الم االنفصال إل�ى صراعات أيديولوجية تنش�ب 
بين الجمي�ع لتنته�ي باالغتي�االت والتخوين، حتى 
حلم الوطن الكذبة، أو وهم الوطن، كما ظن ميشيل 

وبحث عنه في صورة وطن بديل تعّثر هو اآلخر.
أبرز المكان الملجأ أو المالذ بتعبير باشالر، فاعليته 
على الشخصيات، فانصهرت في معّيته وبمزيج من 
بخ�وره، واّمحت الح�دود الجغرافية وذابت الفوارق 
الدينّي�ة، وه�و م�ا جعله مدين�ة حاضن�ة للتعايش، 

وعندما ضاق الوطن ضاق بالجميع.
الّس�رد الغنائي الذي سيطر أشبه برثاء لهذه المدينة 
التي كانت ذات يوم مدنّية بالمعنى الحقيقي للكلمة 
ليس في تعايش س�ّكانها فحسب، وإنما في دعوات 
تح�ّرر المرأة عل�ى صفحات صحفها، والس�عي إلى 

الوصول بالمدينة إلى ركب مدن الدول المتطّورة.

بخور عدين مرثية روائية ملدينة الفردوس املفقود

))1((
مدينُة التخييل التي تذعُن لها النفُس إيقاعّياً ُت�ش�ِبُه 
ف�ي تكوينها االفتراضيِّ مدين�َة )) إَرم ذات العماد(( 
األس�طورّية من حيُث خروُجها من دائ�رِة المعقول 
إلى دائرِة الس�حِر ، ومن يقُف عند بابها طارقاً طواَل 
الليِل دون أْن يس�مَح للنعاِس أن يدرَك أجفاَن عينيِه، 
ف�إنَّ حّراَس�ها س�يفتحوَن له الب�اَب مذعني�ن، لهذا 
أدمَن حس�ين القاصِد الطرَق على تلك الباِب بتصميٍم 
وإرادة، فاس�تجاَب له حرُسها عند الفجر، ففتحوا له 
الباَب مرّحبين، وقديماً قال بكر بن عبد الله المزني : 

)) إنَّ من أدمَن قرَع الباِب وصل.(()1(

))2((

ش�اعرّيُة حس�ين القاص�د ال تكم�ُن ف�ي اس�تعداِدِه 
�نها،  �خها، وحسَّ الفطريِّ وحده، إّنما كان لها ما رسَّ
وطّوره�ا، ولع�لَّ تلك الجوان�ب تتمّثُل في اكتس�ابِه 
الثقافيِّ الواس�ع، ومعرفته الرصينة بأس�راِر اللغِة، 
موس�يقّيٍة  ألذٍن  وامتالك�ه  التأويلّي�ة،  ومجازاته�ا 
مرهف�ة، وق�درة تلك األذن عل�ى اختي�ار اإليقاعات 
المناس�بة لموضوعات قصائده، ودربته الدائمة في 
. ولس�نا نغالي إْن  صناع�ِة المبتدع الذي يتطلُّبُه الفنُّ

قلن�ا : إنَّ م�ن يعتمد عل�ى فطرتِه فقط ف�ي صناعِة 
الش�عر، فإنَّ مآَل نتاج إبداعِه لن يكوَن مدهش�اً على 

الدوام، إّنما سيكتنفُه التقليد والسطحّية أيضاً.

))3((
والقاص�ُد مثّق�ٌف ش�امٌل، فإل�ى جان�ِب ش�اعرّيتِه 
المدهش�ة، فهو ناق�ٌد ذكيٌّ ُيعنى بتحلي�ِل النصوِص، 
وتفس�يرها، وتقويمه�ا على نح�ٍو منهجيٍّ س�ليم، 
ومع أّننا ال نمتلُك من دراس�اتِه النقدّية غير ))الناقد 
الديني قامعاً، قراءة في ش�عِر ابِن الشبِل البغدادي((

)2( و )) القصي�دة اإلعالمّي�ة ف�ي الش�عِر العراق�يِّ 
الحدي�ث(()3(، ف�إنَّ تأصيل�ُه للق�وِل في ش�عِر ابن 
الش�بِل البغ�دادي ، وللقصيدة اإلعالمّي�ة قد أباَن عن 
تمّك�ٍن نقديٍّ في االس�تقراء، وحصاف�ٍة في التناول، 
ومعيارّي�ة موضوعّية في الحكم، فضالً عن حس�مِه 
ألم�وٍر ت�رّدَدَ ف�ي تناولها من س�بقه م�ن الباحثين، 
كما في النتيجة التي توّصل إليها في دراس�ته لشعر 
ابن الش�بل البغدادي من أّنُه ابتدع قصيدًة تنتمي إلى 
الش�عر الحرِّ )التفعيلي( على إيقاِع البسيط، كما في 

القطعِة اآلتية :
وستٌة فيَك

لم يجمعَن في بشِر...
كذٌب
وكبٌر

وبخٌل أنَت جامعُه
مع اللجاِج وشّر الحقِد والحسِد

وستٌة فيَّ
لم يخلقَن في ملٍك...

حلمي
وعلمي

وأفضالي
وتجربتي

وحسن خلقي
وبسطي بالنواِل يدي

))4((

ول� حس�ين القاصد صف�ٌة تمّيُزُه ع�ن الكثيرين من 
األساتذة األكاديميين، وهذه الصفة تتجلّى في وفائِه 
للذين تلمذ لهم من شيوخِه األجالِء األعالم، ونستطيع 
أن نش�يَر إل�ى رمزي�ِن ثقافّيين منهم ل�ن يتكّررا في 
، هما : المغفور له العالمة  القريب العاجل كم�ا نظنُّ
األس�تاذ الدكتور محّمد حسين األعرجي الذي أشرَف 
على رسالة القاصد في مرحلة الماجستير، والعالمة 
الناقد الثبت األستاذ الدكتور سعيد عدنان الذي أشرف 

على رسالة القاصد في مرحلة الدكتوراه.

وقد وُضَح وفاؤُه مع األّوِل حين تولّى القاصُد نش�َر 

م�ا لم ُينش�ْر م�ن آث�ارِه العلمّيِة الت�ي بدأها ب�اّراً ب� 
))ش�ذرات من العاميِّ والمولَّ�د(()4(، فأخرجُه على 
نحٍو مش�ّرٍف، وهو عازٌم على نشِر ما لم يَر النوَر من 
كتاب�اِت إس�تاذِه األعرجي تباعاً ؛ كم�ا وضح وفاؤُه 
مع الثاني يوَم أْن أصرَّ القاصُد على تقبيِل يِد أس�تاذِه 
العالمة الدكتور س�عيد عدنان)أط�ال الله في عمره( 
بعد االنتهاء من مناقش�ة إطروحتِه للدكتوراه، وهو 
بذينك الموقفين الباريِن ُيرس�ي دعائ�َم النجابِة التي 
يج�ب أن يتحلّى بها كلَّ من أدركتهم حرفة األدب من 

األكاديمييَن .
مب�ارك لصديق�ي الش�اعر الدكتور حس�ين القاصد 
وهو يتسلّم شهادة تكريمِه من حملة اإلشارة ))هذا 
هو الش�اعر العراقي((، مع عظيم التقدير للمش�رف 
الش�اعر الدكت�ور س�عد ياس�ين يوس�ف عل�ى ه�ذا 

االختيار.
إحــــــــاالت

)1( ُينظ�ر : اب�ن رش�يق القيروان�ي )) العم�دة في 
صناعة الشعر ونقده((، تح : محّمد محيي الدين عبد 

الحميد، 212، دار الجبل، بيروت، 1972م.
)2( ط1، دار الينابيع، دمشق، 2010م.

)3( ط1، دار ميزوبوتاميا،بغداد، 2013م. )ُطبع على 
نفقة وزارة الثقافة العراقّية.(

)4( ط1، دارميزوبوتاميا،بغداد، 2013م. )ُطبع على 
نفقة وزارة الثقافة العراقّية.(

حسني القاصد يف  هذا هو الشاعر العراقي 
  عباس بيضون 

ممدوح فّراج النابي 

�سبايكر.. اجلرح النازف
ح�ســــــــــني األ�ساعدي 

أعلُن حدادي 

بابتسامة متهكٍم ملئ شدقي

ُبِعث أشقى الغابرين

ينسُل ِمن قمامِة التاريخ 

بموكب عسالن الفلوات 

تقطع أوصال غضى غادرت غمز حضارة 

وأشعلت في الدجى نيران مخلد

هنا على حافة جرف تقاطر دماً 

بدأت مراسم ذبح 

ألماٍل واحالٍم تستصرُخ غدها 

نوارس دجلة تنشُر جناحيها لتستظل بها أرواح 

أسمع أنين شهقة تنادي 

ال ... يا أخي حتى أنَت 

هناك استراحت الشمُس عند افق النجوِم 

أزهاٌر ُبللت بقطر الندى 

عند أول فجر العمِر.. تحمُل خشبة صليبها 

ترقُص على أكتاِف الموِت 

عند سنا الشمس ُذبحت.. ترتوي كأَس المنيِة 

لُتهدى الى بغي من بغايا االعراِب

قرباناً على عتباِت الالِت و مناِت عهرهم 

هناك عند مجرى النهِر َكسفْت النجوم حياء 

فلتنم الرؤوس قريرة 

وترتقي األرواح مضرجة بدمائها 

تشكو عذابات سيافها

ُترتُل اماني شباٍب مفجوٍع 

فُتبعُث أزهاٌر قانية 

دٌم عبيٌط برائحِة الخزامى

خفف الوطَء وأخلع هواَك 

هنا ترقُد أرواٌح هائمة

تحوُم حوَل قصوِر جالدها

أكٌف ُترفُع لباريها 

دماٌء تتدفق .. تستصرخ 

تتلوى على مويجات نهر 

ثكالى .. آيامى 

يبحثَن في ثرى وطٍن عن بقايا رائحة عطرْت قتالهَن

أبيضت أعينهَن لفراق َمن غيبت اجسادهم 

يا دجلَة الخيِر يا َمن تحنْت أكُف شواطئك

أروي لطف الغاضرية طفوف العصر
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قضايا الطعن يف االستئناف
المحامية شيماء عبد االمير

ج�اء في الم�ادة  154 م�ن قان�ون المرافعات 
المدني�ة رق�م 83 لس�نة 1969 المع�دل ب�ان 
االحكام تصدر باسم الشعب وبينت المواد التي 
تليها ب�ان للمحكمة ان تصدر قب�ل الفصل في 
النزاع م�ا تقتضيه الدعوى من قرارات ولها ان 
تعدل هذه الق�رارات او ال تاخذ بنتيجة االجراء 
عل�ى ان يت�م بيان ذلك ف�ي المحض�ر حيث اذا 
تهي�أت الدعوى الصدار الحك�م تقرر المحكمة 
خت�ام المرافع�ة ث�م تص�در حكمها ف�ي ذات 
الي�وم او تحدد للنطق ب�ه موعدا اخر على ان ال 
يتجاوز الخمس�ة عش�ر يوما من تاريخ تفهيم 
خت�ام المرافعة وبينت المادة 157 من القانون 
اع�اه بان�ه ال يجوز بع�د الن تق�رر المحكمة 
خت�ام المرافعة ان تس�مع توضيحات من احد 
الخص�وم اال بحض�ور الخص�م االخ�ر وال ان 
تقبل مذكرات او مس�تندات من اح�د الطرفين 
ولك�ن ووفق الش�طر الثان�ي من ه�ذه المادة 
فان�ه يجوز للمحكم�ة ان تفتح ب�اب المرافعة 
مج�ددا اذا ظه�ر لها ما يس�توجب ذلك على ان 
تدون ما يبرر هذا القرار والقرارات وفق المادة 
158 تص�در باالتفاق او االكثرية واذا تش�عبت 
االراء وج�ب على العضو االق�ل درجة ان ينظم 
الى احد االراء لتك�ون االكثرية وعلى ان تكون 
االح�كام مس�ببه ومبينة االس�انيد التي اعتمد 
عليها الحكم وان يتم بيان االسباب التي دعتها 
الى القبول او رد االدع�اءات والدفوع المقدمة 
من الخص�وم والمواد القانونية التي اس�تندت 
عليها ويتم التوقيع على الحكم  من القاضي او 
رئي�س الهيئة القضائي�ة واعضائها قبل النطق 
به وف�ي حالة وجود احد االعض�اء المخالفين 
فانه يوجب القانون وبين�ت المادة 164قانون 
المرافعات المدنية ان الحكم اذا بني على س�ند 
رسمي او قرار المدعى عليه بالحق الشرعي به 
او على نكوله ان تق�رر بناء على طلب المدعي 
المش�مول بالحك�م بالنفاذ المعج�ل ان يكون 
الحك�م مش�مول بالنفاذ المعجل ف�ي الحاالت 
االخرى بش�رط الكفالة مما يس�تلزم ان يكون 
التنفيذ عاجا مثل االش�ياء السريعة الفساد او 
القابلة للتلف مع اخذ تعهد من المدعي باالشياء 
التي قد يصيبها الضرر وان يقدمها عند التنفيذ 
في دائرة التنفي�ذ.. واوجب القانون في المادة 
166 على المحكمة ان تحكم من تلقاء نفس�ها 
بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه

قانون املرافعات العراقي وفق املادة 196من قانون املرافعات املدنية  
املحامي علي اجلبوري

 
تن�اول قان�ون المرافع�ات ف�ي الم�ادة 196 من 
قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 عن 
موضوع اع�ادة المحاكمة في االح�كام الصادرة 
م�ن محاك�م االس�تئناف او البداءة بدرج�ة اولى 
واخي�رة او م�ن محاك�م االح�وال الش�خصية اذا 
وجد س�بب من االس�باب لو كان الحكم المطعون 
فيه قد ح�از على درجة البتات ف�ي حالة اذا وقع 
م�ن الخص�م االخ�ر غ�ش ف�ي الدع�وى كان من 
ش�أنه التاثير عل�ى الحكم واذا حص�ل بعد الحكم 
قرار كتاب�ي بتزوير االوراق التي اس�س عليها او 
قض�ى بتزويره�ا واذا كان ق�د بني على ش�هادة 
ال�زور وحك�م علي�ه بش�هادة ال�زور واذا حصل 
طالب االع�ادة بعد الحكم عل�ى اوراق منتجه في 
الدعوى وكان خصمه قد حال دون تقديمها وبين 
الن�ص الوارد في الم�ادة 197 م�ن القانون اعاه 
في الطعن بطريقة اع�ادة المحاكمة في االحكام 
الصادرة م�ن محاكم البداءة بدرج�ة اولى ما دام 
الطع�ن فيه�ا بطريقة االس�تئناف قائم�ا وتكون 
المدة طلب اعادة المحاكمة هي 15 يوم من اليوم 
التالي لظهور الغش او االقرار بالتزوير من فاعله 
او الحك�م بثبوت�ه او الحكم على ش�اهد الزور او 
ظهور الورقة التي حيل عليها او تقديمها وتكون 
طريقة الطع�ن بطريقة اعادة المحاكمة بعريضه 
تقدم الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون 
في�ه او للمحكمة التي حلت محلها وتش�تمل على 
اسم الخصوم وش�هرتهم  ومحل االقامة والمحل 
الذي يختاره للتبلي�غ عن خاصة الحكم وتاريخه 
وتح�دد المحكمة موع�دا للنظر ف�ي الدعوى بعد 
اس�تيفاء الرس�وم ودفع التامينات ف�ي صندوق 
المحكم�ة قدره�ا 5000 االف دين�ار لضمان دفع 
الغرامة او الضرر ال�ذي يلحق الخصم بغير اخال 
بح�ق الخصم ف�ي االدعاء بتعويض اكب�ر اذا كان 
الضرر يس�توجب ذلك ويوقع الطلب باالعادة واذا 
ظهر للمحكمة بع�د جمع الطرفين ان طلب اعادة 
المحاكمة لم يكن مبنيا على س�بب من االس�باب 

ال�ذي ذكرناه�ا في اعاه  ف�ان المحكمة تقرر رد 
الحكم عل�ى طالب االع�ادة وبالغرام�ة.. واما اذا 
كان الطلب مبني ومس�بب على احد االسباب التي 
اش�رنا اليها ف�ان المحكمة تقرر قبول�ه وايقاف 
تنفي�ذ الحك�م  المطلوب اعادة المحاكمة بش�أنه 

ال�ى نتيج�ة الدع�وى القائم�ة عل�ى ان ال يتناول 
ايق�اف التنفي�ذ ما ال يتعل�ق باالع�ادة المحاكمة 
من الحك�م المذك�ور والمحكمة تنظ�ر في طلب 
االع�ادة بتعديل الحكم الس�ابق م�ن الناحية التي 
اوجبت اعادة المحاكمة وتصدر حكما جديدا وفق 

القان�ون كما ان المادة 202 مرافعات قد اش�ارت 
الى ان النظر في هذه الدعوى يقتصر على السبب 
الوارد في عريضة الدعوى وال يجوز تجاوزه باي 
ش�كل من االشكال او الي س�بب لم يرد ذكره في 
عريض�ة الدعوى كم�ا ان القرار ال�ذي يتم اتخاذه 

ف�ي الطعن باعادة المحاكم�ة ال يقبل الطعن  فيه 
باي شكل من االش�كال ..وتعتبر اعادة المحاكمة 
من الطعون غير العادية  باالحكام التي اكتس�بت 
الدرجة القطعية والبد من االش�ارة الى ان الطعن 
ع�ن طريق اع�ادة المحاكمة ولكن يج�وز الطعن  

االخ�ر المق�رر قانونا وان ع�دم ذك�ر المحاكمة 
في قرارها لكون الحكم الصادر قابل لاس�تئناف 
ال يس�لب الح�ق من صاحب�ة كما ج�اء في احدى 
قرارات محكمة التمييز وان الحكم الصادر بالغاء 

االستماك ال يقبل الطعن بطريق االستئناف 

س/ م�ن حمدية حس�ون فرج م�ن مدينة الحرية تس�أل هل يجوز 
ل�ي اقامة دعوى على جاري والذي يملك كلبا مس�عورا عض ولدي 

لصغير ؟
ج � عب�رت المادة 221 م�ن القانون المدني العراق�ي بذلك بالقول 
جناي�ة العجم�اء جبار اي ال يتضم�ن الضرر الذي يحدث�ه الحيوان 
هن�اك امكانية اثبات تقصيري�ة صاحب الحيوان وه�ذا معتمد في 
بع�ض قوانين الدول العربية ومنها مص�ر الن مالكه يعتبر حارس 

عليه اال اذا ثبت انه الحادث وقع رغما عنه
س/ نح�ن مجموع�ة م�ن الموظفين بعق�ود في اح�دى الوزارات 
س�بق ان كنا  نعمل لمدة 4 س�نوات بهذه الصفة ثم تم تحويلنا الى 
موظفي�ن باوامر ادارية من هذه الوزارة هل تحتس�ب فترة العقود 

خدمة الغراض العاوة والترفيع والتقاعد
ج � استنادا الحكام قانون انضباط موظفي الدولة العام  والقطاع 
الع�ام رق�م 14 لس�نة 1991 الذي نص ف�ي مادته الثاني�ة بان هذا 
القانون يسري على الجميع موظفي الدولة القطاع العام واستنادا 

للمادة القانونية بان العقد شريعة المتعاقدين وهو 
الذي يحدد صفة التعاقد بين طرفي العقد وبالرجوع 
لقان�ون الخدمة المدنية رقم 24 لس�نة 1960 المادة 
1 التي عرفت الموظف بانه كل ش�خص عهدت اليه 

وظيف�ة دائمة داخلة في الم�اك الدائم وبذلك 
ال يشمل القانون المنتسبين الى الوزارات 

بصف�ة عقد اي ال يمكن احتس�اب 
الغ�راض  العق�ود  فت�رة 

والترفيع  الع�اوة 
والتقاعد

الدس�تور  م�ن   92 الم�ادة 
العراقي الدائم

االتحادي�ة  المحكم�ة   . اوال 
العليا هيئة قضائية مستقلة 

ماليا واداريا 
المحكم�ة  تتك�ون  ثاني�ا. 
االتحادي�ة العليا من عدد من 
القض�اة وخبراء ف�ي الفقة 
االس�امي وفقه�اء القانون 
يحدد عددهم وتنظيم طريقة 
اختياره�م وعم�ل المحكمة 
بقانون يسن باغلبية اعضاء 

مجلس النواب

يات�ي تطبيق الم�ادة 76 من الدس�تور العراقي 
الدائم بعد قبول المرش�ح لرئاس�ة الجمهورية 
باغلبية الثلثين من اعضاء مجلس النواب الجديد 
حيث بينت هذه المادة ف�ي الفقرة االولى منها 
يكل�ف رئيس الجمهورية مرش�ح الكتلة االكثر 
عددا بتش�كيل مجلس الوزراء خال 15 يوم من 
تاريخ انتخ�اب رئيس الجمهوري�ة ولم يوضح 
النص الدس�توري في ظاهرة المقصود بالكتلة 
االكثر ع�ددا هل هي التي ف�ازت باكثر عدد من 
المقاع�د النيابية او انها الكتلة التي تكونت بعد 
االنتخابات عن طري�ق االئتاف مع كتلة اخرى 

وبالرج�وع الى قرار المحكم�ة االتحادية العليا 
وهي المختصة بتفسير الدستور فهياما الكتلة 
الت�ي تكونت بع�د االنتخابات من خ�ال قائمة 
انتخابي�ة واحدة  وحصلت على العدد االكبر من 
المقاعد او انها الكتلة التي تجمعت من قائمتين 
او اكث�ر م�ن القوائ�م االنتخابي�ة والتي دخلت 
االنتخابات باس�ماء وارق�ام مختلفة ثم تكتلت 
ف�ي كتل�ة واح�دة ذات كيان واحد ف�ي مجلس 
النواب وتتولى تش�كيل حكوم�ة ويقوم رئيس 
الجمهوري�ة الكتلة التي  اصب�ح مقاعدها اكبر 
في مجلس النواب في الجلسة االولى ويبدو من 

الن�ص الوارد في المادة  67  من الدس�تور فان 
الكتلة التي سوف تقوم بتشكيل الحكومة التي 
تس�تطيع ان تصل ال�ى 165 معقد س�واء كان 
ذلك ذاتيا من خال ما حصلت عليه من المقاعد 
النيابية او عن طريق االتحاد واالئتاف مع كتل 
اخرى حت�ى تصل الى ه�ذه االغلبي�ة المريحة 
والتي تس�تطيع ان تصل من خالها الى تشكيل 
الحكومة الن اتحاد هذه الكتل فيما بينها يتأتى 
بع�د التصوي�ت على رئي�س الجمهوري�ة وهذا 

يتائم مع مفهوم االكثرية 
وبالرجوع الى المادة 76 من الدس�تور العراقي 

الدائ�م الفق�رة ثالث�ا ف�ان رئي�س الجمهورية 
ف�ي حالة اخف�اق المرش�ح االول في تش�كيل 
مجلس ال�وزراء خال مدة ثاثين يوما فانه اي 
رئي�س الجمهورية يكلف مرش�حا اخر وجديد 
وه�ذا ونعتقد ان هذا المرش�ح يك�ون من ذات 
الكتلة التي اخفق مرش�حها االول في تش�كيل 
الحكومة وذلك انس�جاما مع النص ومفهومه 
الديمقراط�ي  الواقع�ي وتطابق�ا مع تفس�ير 
المحكم�ة االتحادي�ة في ان تكون ه�ذه الكتلة 
االكبر هي التي سوف تكون ملزمة عند تشكيل 
الحكومة على تش�ريع القواني�ن الكثيرة والتي 

ل�م تش�رع لح�د االن ومنه�ا قان�ون االح�زاب 
والنف�ط والغ�از والمحكمة االتحادي�ة والبنى 
التحتي�ة كله�ا قواني�ن وغيره�ا الكثي�ر حتى 
يك�ون بوابه حياة المجتم�ع وكذلك نكون امام 
رقابة على السلفة التنفيذية من خال البرلمان 
ووجود حكومة االغلبية السياسية والمعارضة 
الت�ي تك�ون خير م�ن يراقب تش�ريع القوانين 
وامكانية اس�تجواب ومس�اءلة الحكومة حالة 
عدم ادائها لمهامها الملق�اة على عاتقها وهذا 
المبدأ هو معمول به ف�ي كافة دول العالم التي 

تاخذ بالنظام النيابي البرلماني.

حكومتي االغلبية واملعارضة يف الدستور 

ام حازم مات زوجها في حادث ارهابي 
وبقيت مع حازم الذي ال يتجاوز الثانية 
عش�ر من عمره واخته بنت العاش�رة 
كان زوجها حماال في سوق الشورجة 
ال يمل�ك من حط�ام الدنيا س�وى بيت 
صغي�ر في منطق�ة ش�عبية ورثه عن 
ابيه وبعض الم�ال كان قد وضعه لدى 
ام ح�ازم � لعاديات الزم�ن � لكن ماذا 
تفع�ل وه�ل يكفي م�ا لديها م�ن مال 
النشاء مشروع او حتى العمل بالسوق 
وهي التي تتعثر باقدامها وهي تس�ير 
ام�ام الن�اس ه�ل تجع�ل ح�ازم وهي 
الس�ادس االبتدائي يبيع في االس�واق 
وتعرضه للتش�رد والضياع ولمن تلجأ 
وه�ي ال اخ�ت له�ا  وال اخ اعتادت مع 
زوجها ان يعتمدوا على الله وانفس�هم 
وط�ال به�ا التفكير وقررت ان تش�مر 
عن س�اعدها وتلج الس�وق وليكن ما 
يك�ن اس�تاذنت اح�د التج�ار ان تبي�ع 
الخض�روات امام محل�ه الكبير فوافق 
وام ح�ازم لم تتج�اوز الثاثين الزالت 

ش�ابه وان كانت مس�ه الحزن واللون 
االس�ود قد غطاها بكابة  ظاهرة بدأت 
العمل وادر الله عليه�ا المال ولم تترك 
ح�ازم دون رقاب�ة والاخت�ه ارادت ان 
توصله�م ال�ى الجامع�ات � لك�ن هل 
الحي�اة تت�رك اح�د بحال�ه الكثي�رون 
يؤمنون بان االق�دار تاتي بلمح البصر 
فق�د تعرض�ت ام ح�ازم ال�ى ح�ادث 
م�روري اقعدها الف�راش ولم يكن من 
يد ف�ي زج )ح�ازم( في الس�وق حتى 
يكون ماذا وال تضطر لمد يدها وفعا 
بدأ حازم يبيع العلكة والحلويات وترك 
الدراس�ة واس�تمرت اخت�ة الصغ�رى 
ف�ي الدراس�ة ولك�ن الس�وق يح�وي 
على االخيار واالش�رار وتعرض حازم 
ال�ى االعتداءات الجنس�ية من وحوش 
الذي�ن  الصغ�ار  وقراصن�ة  االس�واق 
دفعوه الى الس�رقة وت�م القاء القبض 
عليه وزج في السجون لمدة 3 سنوات 
واالن ماذا تفعل ام حازم وهي المقعدة 
لم يبق امامها س�وى ابنتها هاجر بنت 

الحادية عش�ر والت�ي خلفت حازم في 
التس�ول وبيع العلكة في االسواق مع 
قلق وخوف امه�ا عليها حتى جاء يوم 
ل�م تعود هاج�ر  الى البي�ت لثاثة ايام 
وس�اعد الجي�ران ام ح�ازم ف�ي اباغ 
الشرطة لكن دون جدوى رغم االعان 
عنه�ا ورغ�م التح�ري ضاع�ت هاجر 
وقلب�ه ح�ازم وبقي�ت امهم مش�لوله 
با ح�راك وبدأ القلق يهرس�ها بعد  ان 
علمت ان هناك عصابات تخطف البنات 
الصغ�ار وتتاج�ر بهم ال�ى دول اخرى 
حتى ماتت من الهم ولم تكتشف جثتها 
اال عن طريق احدى جيرانها التي كانت 
تعطيها بقاي�ا االكل بين الحين واالخر 
قصة اقل ما يقال عنها انها مأساة لكن 
اين الحلول اح�د اصدقائي الذي حدثته 
ع�ن ه�ذه القصة ق�ال لماذا ال يش�رع 
قان�ون يخص�ص بموجبة ل�كل عائلة 
حص�ة م�ن واردات النف�ط وخيراتن�ا 
كثيرة تكفينا وزي�ادة فقلت له يا ريت 

انه مقترح جميل.

قصـــة قانونيـــــة

ام مظلومة.. وعائلة ضائعة

مفاهيم  قانونيةاستشارات قانونية



بدأت النقاشات وتضارب اآلراء في هذه اآلونة لدى عائلة أم رافت 
االم لثالث�ة أبناء، حول كيفية قضاء العطل�ة الصيفية لهذا العام، 
كان محصلتها عمل برنامج ترفيهي يشمل انضمام ألحد النوادي 
الصيفية، إلى جانب تنظيم رحالت اسبوعية للتمتع بجمال الطبيعة 

والترفيه عن النفس خصوصا بعد عناء الدراسة واالمتحانات.
تقول األم، “أسعى في كل عام ومع نهاية العام الدراسي للجلوس 
مع أبنائي للتح�اور ووضع جدول يمكنهم من التنزه وممارس�ة 
النشاطات المحببة لديهم، كما أحرص على إعداد قائمة باألطعمة 
المفضل�ة لديه�م وتحضيره�ا، وال ش�ك أن الش�عور بالترفيه له 
دور مه�م في تحس�ين المزاج”. ومع اقت�راب فصل الصيف وبدء 
العطل�ة الصيفية يش�غل بال العدي�د من األهالي كيفية اس�تمثار 
هذه العطلة وب�ذات الوقت قضاء أوقات ممتعة ومس�لية، فهناك 
أهل يتوجهون لتس�جيل أبنائهم بالن�وادي أو المخيمات الصيفية 
لتنمية ش�خصياتهم وتنمية مداركهم وقدراتهم الذاتية، وال ش�ك 
أن استغالل طاقاتهم في أنشطة مفيدة يعد ضرورة حتمية ينبغي 
التخطي�ط لها قبل نهاية العام الدراس�ي، وعليه يج�در بالوالدين 
إعداد خطط مس�بقة وبالتحاور مع أبنائه�م يحدد خاللها أوقات 

الترفيه واألنشطة التي يمكنهم القيام بها.
أما الس�يد فراس عبدالله “أب ألربعة أوالد” يقول، “أسعى لتنمية 
التواص�ل االجتماعي ل�دى أوالدي خالل العطلة الصيفي�ة، إذ أننا 
ودون قص�د نفقد ه�ذا التواصل مع اآلخرين خالل أيام الدراس�ة، 
وعلي�ه أرى أن اإلج�ازة الصيفي�ة فرص�ة لصلة األرح�ام وتبادل 
الزيارات مع األق�ارب، إلى جانب أنني أخطط لتنظيم واصطحاب 
أبنائ�ي في رحالت ترفيهية وزيارات لألماكن المقدس�ة، للتعرف 
عليها بما ينمي ثقافته�م”.  يؤكد الطالب مازن الهنداوي )الصف 
الراب�ع اع�دادي ( أن وق�ت الفراغ ف�ي العطلة الصيفية مش�كلة 
تواجه الكثير من الطلبة، أما كيفية اس�تغالله لهذا الوقت فيقول، 
“التحقت بأحد المعاهد لتعليم اللغة اإلنجليزية، فلدي مشكلة في 

عدم فهم هذه اللغة، وتراجع معدلي التراكمي مؤخرا بس�بب هذا 
الضعف، وال تخلو العطلة الصيفية من قضاء أوقات جميلة سواء 
في الزيارات العائلية أو الرحالت الترفيهية، إلى جانب الخروج مع 
األصدقاء لمراكز األلعاب اإللكترونية”.أما الطالب سمير رمضان 
)الص�ف الثاني متوس�ط(، فيقول “إن اإلج�ازة فرصة لكي أقوم 
بعدد كبير من األنش�طة التي حرمت منها طوال العام الدراس�ي، 
بسبب االنشغال بمتابعة الدروس واالمتحانات. فأنا أحب الخروج 

مع أصدقائي لنعلب كرة القدم في إحدى الساحات الفارغة”.
ويضيف “لألس�ف، ع�دم وجود مالعب لكرة الق�دم يجعل غالبية 
األطفال يضطرون إلى اللعب في الش�وارع، وهذا يسبب كثيرا من 
المش�اكل ألن الن�اس ينزعجون من األصوات، ه�ذا باإلضافة إلى 
خطر الس�يارات”.والتحقت الطالبة عال سلمان في الصف الثالث 

متوس�ط  بالنادي الصيفي الذي أقرته مدرستها لهذا العام، حيث 
تتمكن من ممارس�ة األنش�طة الترفيهي�ة والتعليمية المفضلة 

لديها.
تق�ول س�لمان، “تح�رص عائلتي عل�ى تنظيم رح�الت إلى عدد 
من المواقع الس�ياحية، برفقة األق�ارب واألصدقاء، لنرى جمال 
الطبيعة وسحرها، فأنا متلهفة لها كثيرا، وأنتظر العطلة بفارغ 
الصبر، فهي أجمل مكافأة نحصل عليها بعد االمتحانات والتعب”. 
وتشدد التربوية سناء احمد على ضرورة استغالل العطلة الصيفية 

من قبل الطلبة، من خالل لقاء األهل مع أطفالهم والحوار معهم، 
وإثرائه�م بالقص�ص المفي�دة أو البرام�ج التلفزيوني�ة الهادفة، 
وتخطيط رح�الت وزيارات م�ع أقارب والوقوف عل�ى خبراتهم 

والتحدث عنها، أو التسجيل بإحدى النوادي الصيفية. 

وتبي�ن أهمي�ة الن�وادي الصيفي�ة بالق�ول إنه�ا تتي�ح التعارف 
عل�ى طلب�ة آخرين في الن�ادي، والوق�وف على مه�ارات ثقافية 
واجتماعي�ة ورياضي�ة ل�دى الطلب�ة، والمش�اركة ف�ي أعم�ال 

إح�دى  وزي�ارة  الجماع�ي،  اإلط�ار  مث�ل  ر تطوعي�ة؛  و د
المسنين واأليتام، وحضور بعض المحاضرات 

المفيدة.
وتوضح أنه يمكن إنضاج خبرات الطالب، 

وبل�ورة كفاءاتهم، وإكس�ابهم 
خ�الل  جدي�دة،  مه�ارات 

الصيفي�ة،  العطل�ة 
م�ن خ�الل برنام�ج 

الصيفية  الن�وادي 
تحت�وي  الت�ي 

على العديد من 
لنشاطات،  ا

كي�ز  لتر با
عل�ى 

ل  مي�و
الطفل 

أو  وهواياته، 
المعلمين لالستفادة من خ�الل التواصل مع 

من خبرتهم أو مشاركتهم في بعض الرحالت الجماعية.

   العدد )983(  االثنني 8 حزيران 2015حتقيقات12

www.almustakbalpaper.net

اإلنس�ان بطبيعته كائن اجتماعي وبحاجة إلى الش�عور 
بالحب واالنتماء والتقدير ممن حوله، فالشخص الوحيد 
يعاني دائماً من القلق والمل�ل والوحدة والعصبية وعدم 
تقدير ال�ذات؛ ألن العالق�ات االجتماعية توفر لإلنس�ان 
الشعور بالسعادة واالطمئنان واألمان والراحة النفسية، 

وبالتالي تنتج شخصية سوية متزنة نفسياً وصحياً.
تنوع العالق�ات االجتماعية يعد، وفق الخبيرة النفس�ية 
رنا حس�ين، م�ن عوام�ل النجاح ف�ي الحي�اة الزوجية، 
ألنه�ا لن تخنق ال�زوج أو الزوجة، وس�تمكن كالً منهما 

من اكتش�اف جوان�ب جديدة ف�ي ذاته وش�خصيته من 
خ�الل أصدقائه، وفي العصر الحال�ي أصبح هناك الكثير 
م�ن المتغي�رات، فال زواج مضمونا العم�ر كله، وال عمل 
يدوم للنهاية، لذا أصبح من الضروري أن ينس�ج اإلنسان 
ش�بكة من العالقات االجتماعية تحميه من السقوط في 
بئ�ر الوحدة، وكما نس�تثمر الم�ال ليحمينا م�ن تقلبات 
الزم�ن، كذلك علينا أن نس�تثمر الوقت في إقامة عالقات 

اجتماعية ناجحة.
تقول حسين: “التواصل االجتماعي أصبح ضرورة ملحة، 
وحاجتنا إلى تكوين عالق�ات اجتماعية أصبح أقوى من 
قبل، لكن علينا أن نتمتع بالوعي والحذر واتس�اع األفق، 

فطبيع�ة اإلنس�ان أن�ه لديه رغب�ة في االس�تقالل بذاته 
والش�عور بحريته، ورغم ذلك ال يس�تطيع أحد أن يعيش 
بمن�أى عن اآلخرين، ولكي ُنقي�م عالقات ناجحة نحتاج 
لبعض المهارات االجتماعية التي تس�اعدنا على اكتساب 
األصدقاء والحف�اظ عليهم؛ كالدعم المعنوي والمجاملة 
والتعبي�ر ع�ن الح�ب، وااللتزام بش�روط الصداق�ة، إلى 
جانب الثقة واالهتمامات المش�تركة والتكييف والتنازل 
بحدود”. وتتاب�ع: “إن تعدد العالقات االجتماعية يرضي 
احتياجات اإلنسان؛ فاكتشافه ألنماط مختلفة من الناس 
يمكن�ه من التعامل مع أنماط مختلفة من الش�خصيات، 
لذلك يجب أال تنحصر في عالقات من نوع واحد، بل كلما 

كانت العالقات متنوعة كان�ت أفضل، فيكون في حياتنا 
مكان لألصدقاء، زمالء العمل، الجيران، زمالء الدراس�ة، 
العائل�ة، إلى جان�ب المش�اركة فى خدم�ات اجتماعية؛ 
كاالنتماء لجمعي�ات خيرية أو دور للمس�نين أو مالجئ 
األيت�ام، به�ذا التعدد ف�ي العالقات االجتماعية نكتس�ب 

نوعاً من االستقاللية بعيداً عن إطار العائلة والعمل”.
وتنوه الى أنه السؤال الذي يطرح نفسه: كيف أحصل على 
حريتي واس�تقاللي وأنا مطالب بنوع م�ن االلتزام تجاه 
العالق�ات االجتماعية إلى جانب أنه كلما كثرت العالقات 
ق�ل االلت�زام؟ اإلجاب�ة بس�يطة، وه�ي أنن�ا كي نش�عر 
باالس�تقاللية والحرية الشخصية، وبالتالي السعادة من 

خ�الل وجود عالقات اجتماعية تربطن�ا باآلخرين، علينا 
أن نكون متوازنين ونضع حدوداً خاصة بنا ال يتجاوزها 
اآلخرون، ونعم�ل جاهدين للحفاظ عل�ى عدم تخطيها، 
وفي الوقت نفسه نعبر عن أهدافنا ورغباتنا وما يزعجنا 
وض�رورة تنظي�م العالقة بينن�ا وبين اآلخري�ن حيث ال 
يك�ون هناك فرض لنوع من الس�يطرة من أحد األطراف 

بل يكون هناك ثقة والتزام.
يق�ول أح�د علم�اء النف�س، إن نج�اح أي عالق�ة يعتمد 
على أس�اس التوافق بين أهدافنا وأه�داف الطرف اآلخر 
واالس�تعداد لبذل جهد لمس�اعدة الط�رف اآلخر لتحقيق 

أهدافه.

لل�شعور باحلب واالنتماء

العالقات االجتامعية بني الرغبة والرضورة

        المس����تقبل العراقي/متابعة 

العطلة الصيفية آراء متباينة بني األبناء واألهل
المستقبل العراقي/متابعة 

 فقد أكدت العالمة الضريرة هيلين كيلر على أن “التفاؤل هو 
اإليمان الذي يؤدي إلى اإلنجازات، وال يمكن تحقيق أي شيء 

بدون األمل والثقة”.
فالتفاؤل حالة ذهنية، بحس�ب خب�راء الطاقة وعلم النفس، 
وذات ق�وة كبيرة ومؤثرة في الحي�اة، فكلما نظرنا للجانب 
اإليجابي من األمور، والتحدث عن األمل واالحتماالت الجيدة 
فيما نواجهه، كان التفاؤل ذي مس�احة أكبر، ويمنحنا قدرة 

مضاعفة على التحلي بالقوة.
“في التفاؤل قوة، فهو دافع للمضي قدما نحو ما أريد، وهو 
أيضا سبب لإليمان بأنني قادر على تحقيق كل ما أريد، هكذا 
يعبر المهندس كمال الشيخ عن طريقة تفكيره، بهذا الجانب، 
مبين�ا أن التفكي�ر بطريق�ة ايجابي�ة كاف لتحدي�د الطريق 
األفض�ل للوصول إل�ى حل أي مش�كلة يمك�ن أن يواجهها، 
وه�ذا ما يجعله أيضا أكثر قدرة عل�ى التعامل مع التغييرات 
والضغوط�ات، وأكثر ليونة في تلقي أي أمر ال يتماش�ى مع 

ما يريده.
وبحس�ب الباحثة في الطاقة الكونية ميس�اء ش�اهين، فإن 
التف�اؤل هو مص�در للطاق�ة اإليجابي�ة، له ذبذب�ات يمكن 
استش�عارها، ومن يملكها فهو ش�خص ق�ادر على التركيز 

والعطاء ويعرف كيف يحقق حاضره ويصل لما يريد.
لكن التفاؤل بالنس�بة الميرة الحسيني، ليس مجرد طريقة 
تفكي�ر، بل أس�لوب حياة، يدخل في كل تفاصيل نش�اطاتها 
اليومي�ة، وتأثيره قوي جدا، خصوص�ا فيما يتعلق بالتعامل 
مع األخرين ومع نفس�ها، إذ تقول “أن تبدأ يومك بابتسامة 

وضحكة هي الس�ر في التخفيف من أي طارئ قد يمر عليك 
خالل اليوم، مهما ساءت أحواله وصعبت أموره”.

الحسيني التي تعمل ممرضة في أحد المستشفيات الخاصة، 
تدرك أثر ابتسامتها عند تعاملها مع مرضاها حين يتألمون، 
مؤكدة أن االبتس�امة رغم بس�اطتها إال أن له�ا تأثيرا كبيرا 
على المحيطين.وتضيف أن ألم اآلخرين ومعاناتهم ال يمكن 
تخفيف�ه أحيانا، لكن االبتس�ام يس�اعد في رس�م الش�عور 
بالبهج�ة، ويجعلهم أقوى في مجابه�ة أي موقف ويزيد من 

مناعتهم، خصوصا أولئك الذين يعانون من أمراض صعبة.
وهذا ما يؤكده االختصاصي النفس�ي د. سعد محمود هادي  
، معتبرا أن التفاؤل أش�به بالمورفينات الداخلية في الجسم 
الت�ي تتواجد في العقل، وهي تحم�ل نفس تأثير االندروفين 

الذي يحسن المزاج، ويقلل من األلم. 
والتفاؤل في رأي هادي  ذو تأثير إيجابي على مناعة الجسم، 
ويقل�ل من األعراض الجس�دية الت�ي تعبر ع�ن أي خلل في 

العواطف والمشاعر.
ومن منطلق “تفاؤلوا بالخير تجدوه”، تؤكد السيدة  سميرة 
غنام أن سر تفوقها ونجاحها هو التفاؤل، فضال عن اإليمان 
بقدرته�ا وموهبتها، ف�إدارة عمل خاص مرتب�ط بما تحبه 
ليس باألمر الس�هل، وتحقيق نتيجة ملموس�ة يتطلب وقتا 

بالمقارنة مع الضغوطات التي 
تق�ف ف�ي مواجهتها، ويبقى س�ر التغلب على كل ش�ي هو 
إيمانه�ا بأنها تملك القدرة على ذلك وتفاؤلها بأن كل ش�يء 

قابل للتحقيق إن توفرت اإلرادة والعزيمة.
وه�ذا م�ا زرعته في نف�وس أبنائه�ا بعد أن فق�دوا والدهم 
في ح�ادث صعب، جعلهم أكث�ر ترابطا وعزيمة، وغرس�ت 

في وجدانهم أن األمور ستتحس�ن وسيكونون قادرين على 
المضي قدما في خضم كل هذه الظروف التي عاشوها.

فالتركي�ز على الحاضر يس�هل تحقي�ق إنج�ازات في فترة 
قصيرة، بحس�ب خبي�رة الطاقة الكونية ميس�اء ش�اهين، 
مبينة أن المتفائل شخص يعطي كل تركيزه لحاضر ويؤمن 
ب�”اآلنية” التي تفتح األبواب له، فضال عن أن هذه الشخصة 
أي المتفائلة لها تأثير فيم�ن حولها من خالل الذبذبات التي 
ترس�لها، والتي تكون أشبه بعنصر جاذب لكل ما هو جميل 

وسعيد وحيوي.
وصحيا، فإن للتفاؤل والتفكير اإليجابي عموما قوة مؤثرة 
ف�ي العقل وصحته، بحس�ب د. الحباش�نة ال�ذي يوضح أن 
المش�اعر هي الت�ي تقود الفع�ل، واألف�كار اإليجابية تقود 
العق�ل، وفي حال تأس�س العق�ل والعواطف عل�ى التفكير 
بايجابي�ة، ف�إن الحاصل النهائي فعل أكب�ر وأكثر من مجرد 

أفكار خالقة.
eHow We D  وبحسب عالم األعصاب الشهير ومؤلف كتاب

cide جون ليهر، حول التفكير الصحيح وقوة االيجابية، فإن 
للدم�اغ قدرة على تحقيق العديد م�ن األمور الخارقة، والتي 
أثبت�ت أن ال حدود لها، بداية م�ن القدرة على اتخاذ القرارات 
والقي�ام بالخي�ارات األفضل، واالبداع وقوة اإلرادة وحس�م 

األمور.
وي�رى ليهر أن الدماغ، يمكن أن يفعل أكثر وتحفيزه مرتبط 
ببع�ض المبادئ التي من ش�أنها أن تجعل من التفكير أفضل 
وأكثر حيوية، وتسهل الحصول على ما نريده بتحقيق غايتنا، 
وبطريقة أخرى “كيف نفكر بطريقة أفضل ايجابية” ترتبط 

بمعطيات مختلفة.

وم�ن ه�ذه المعطيات الضغ�ط عل�ى العواط�ف،  فأفكارنا 
الواعية ليس�ت إال جزءا مما يدور في أدمغتنا، بحسب ليهر، 
فيما الالوع�ي، يقوم باتخاذ كميات كبي�رة من المعلومات، 
الني نحن لس�نا عل�ى علم به�ا، وتجهيزها بس�رعة كبيرة، 
وكأنها غرفة عمليات س�رية، وبناء على اس�تنتاجاته، فإن 

الدماغ يولد العواطف.
وعلي�ه يح�ذر ليهر م�ن التفكي�ر تح�ت الضغط، في أس�وأ 
اللحظ�ات ف�ي الحياة، وب�دال من ذل�ك يجب االعتم�اد على 
الالوع�ي لتوجيهه�ا، فه�و أقدر عل�ى الرؤية بوض�وح، وال 
يخضع لسيطرتنا العصبية، التي تؤثر على العقل الواعي من 
خالل مناطق خاصة بالدماغ، ومع الوقت نتعلم تطوير هذه 
المهارة، ويجب دائما أن نثق بغريزتنا في أوقات الضغوطات 

الحادة، التي تؤثر على التفكير السليم.
وألن العقل يتأث�ر بقوة األفكار التي تحتويه، يلفت د.س�عد 
محم�ود:” إلى الميزة التي يتمتع بها ه�ؤالء األفراد وأهمها 
الثق�ة بالنف�س وقدرته�م على العط�اء واإلنتاجي�ة واألداء 
بمس�توى عال، حي�ث أن حالة التف�اؤل لديهم أش�به بحالة 
ش�مولية من ضمنها الس�عادة الت�ي تعتبر هدف�ا يرنو إليه 
الجميع.والتف�اؤل والتفكير اإليجاب�ي عموما، ينعكس على 
الصحة العامة أيضا، بحسب موقع مايو كلينيك الطبي، فهو 
يلع�ب دورا في التخفيف من الضغوط�ات اليومية واإلرهاق 
الذهني، وتحس�ين القدرة على األداء الجسدي والنفسي، ما 
ينعكس على الصح�ة العامة منها؛ زي�ادة العمر االفتراضي 
للفرد والتقليل من نسبة التعرض لالكتئاب، فضال عن زيادة 
المقاومة للجس�م وتقوي�ة جهازه المناع�ي وتعزيز صحة 
العق�ل والتخفيف من نس�بة التعرض للجلطات والس�كتات 

الدماغي�ة، إلى جانب ق�درة المتفائل عل�ى التعامل بطريقة 
أفضل مع االوقات الصعبة والمحن.

وتتعزز قوة التفاؤل في كونها طاقة جاذبة، بحسب شاهين، 
فهو يس�هل بلوغ المراد واأله�داف، ولكنها تؤكد أن التفاؤل 
وتحقي�ق ه�ذه الحالة يب�دأ من الداخ�ل وليس م�ن الخارج 
مستشهدة بقوله تعالى “إن الله ال يغير ما بقوم حتى يغيروا 
ما بأنفسهم”، في إشارة إلى أهمية التفكير بإيجابية من أجل 

تحقيق راحة بال وسعادة وقدرة على العيش بسالم. 
وتضي�ف أن التص�رف بإيجابية يتطلب موقف�ا ونية وإرادة 

وعزيمة ووعيا ذاتيا تحفزه الثقة بالنفس.
وم�ن الطرق الت�ي تدعم التف�اؤل والتفكي�ر االيجابي، وفق 
ليهر، هو األخذ بعين االعتبار وجهات نظر بديلة، أي فكر كما 
يفكر اآلخرون، متوقعا الحركات التي يقومون بها، فالدماغ 
أشبه بمرش�ح بشكل طبيعي، يعمل على تأكيد ما تعتقد أنك 
س�تفعله، وهذا يحد م�ن الخطورة في الوقوع في مش�كلة 

أحيانا، ويساعد في تجنب اإلجابات الخاطئة.
والواقعية أمر مهم، بحس�ب ليهر، في تحقيق حالة التفاؤل، 
مشيرا إلى أن الفرد ال يتوقع أن ينجز كل األمور وفق أهوائه 
كل األوقات، فقشرة الفص الجبهي في الدماغ ومنطقة من 
الدماغ المس�ؤولة عن قوة اإلرادة والفك�ر المعرفي، يمكن 
أن تستنزف بس�هولة. وفي الوقت نفس�ه يؤكد على أهمية 
دراس�ة األخطاء، مش�يرا إلى س�مة مش�تركة واح�دة بين 

كي�ز األفراد الناجحين، وهي اس�تعدادهم  للتر
لنظ�ر على عثراتهم، فهم يصرون على  ا

فيما يمكن القيام به على نحو 
أفضل. 

          المستقبل العراقي /متابعة

التفاؤل يغري جمرى احلياة
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يفص�ل بين هذين العالمين خط أس�مه الخّط 
األخض�ر. عل�ى بع�ض صفح�ات االنترن�ت نجد 
ه�ذا التعريف البس�يط: “هو الخ�ّط الفاصل بين 
األراضي المحتلّة العام 1948 واألراضي المحتلّة 
الع�ام 1967”. تعريف بس�يط وواضح وصحيح 
من حيث توصيفه للواقع. لكّن كّتابه لم ينتبهوا، 
على األرج�ح، لما يحمل�ه التعبير م�ن غرابة، إذ 
يمك�ن ل�ه أن يفتح ناف�ذة إلى ما هو أوس�ع من 
السياس�ة. “الحدود الفاصلة بي�ن أراضي 1967 
وأراضي 1948” جملة ال ينقصها أي شيء لتدخل 
ف�ي أحد كتب الخي�ال العلمي الت�ي تتناول فكرة 

الترحال عبر الزمن.. وهذه ليست صدفٌة.

اآلن المنتصر
نهاية القرن التاس�ع عش�ر، كان االس�تعمار 
األوروبّي في ذروة وعيه لنفسه. في العام 1884 
كان جول فيري رئيساً لمجلس الوزراء الفرنسي 
)ووزي�راً للفنون الجميلة( حين أش�هر تصريحه 
ف�ي ع�ز به�اء الجمهورّي�ة الفرنس�ّية الثالث�ة: 
“لألعراق األس�مى أحقّية على األعراق األس�فل، 
وعليه�م واجب تمدين من ه�م أدنى منهم”. هذه 
هي أيديولوجّي�ا الجريمة االس�تعمارية بكلمات 
بس�يطة، ولها عالقة قد تك�ون غريبة بما حصل 

في فلسطين العام 1967.
وألنها ذروة وعي األوروبّي الستعماره، كانت 
لنهاية القرن التاسع عشر الحّصة األهّم في تطّور 
كّل ما يتعلّق بفكرة الترحال عبر الزمن في الحيز 
األدب�ّي. كانت آالت الث�ورة الصناعّية تقوى على 
كّل شيء، وكانت قدرتها على اختصار الوقت في 
كل ما يفعله اإلنسان تطرح بقّوة أسئلًة عن قدرة 
الميكانيكّي�ات على تحّدي الزم�ن والتغلّب عليه، 
سباقه نحو المستقبل وإعادة استخدام ما مضى 
من�ه. في تلك الس�نوات، ص�درت ث�الث روايات 
هاّم�ة في ه�ذا المجال: ف�ي الع�ام 1887 أصدر 
 ،”El Anacronópete“ اإلس�باني ريمباو رواي�ة
وه�ي أّول رواي�ة تعتمد حبكتها على آلٍة للس�فر 
عب�ر الوقت. بعدها، في الع�ام 1889 أصدر مارك 
توين روايته الساخرة “يانكي من كونيتيكت في 
ب�الط الملك آرثر”، ثّم ف�ي 1895 صدرت الرواية 
األش�هر من بين الثالث، “ماكنة الوقت” لهربرت 

جورج ويلس.
تش�ترك هذه الروايات الثالث في أمور كثيرة، 
لك�ّن األهّم م�ن بينها هو اعتماده�ا على أرضّية 
زمنّي�ة صلبة تب�دأ منها األح�داث. ال تبدأ الحبكة 
م�ن فراٍغ زمن�ّي وال من احتماالت غي�ر مؤّكدة. 
مهم�ا كان الترحال في الزمن مشاكس�اً وعنيفاً 
ومتطّرفاً، فهو يعتم�د دائماً على “اآلن” الُمطلق 
التأكي�د، “اآلن” الُمنتص�ر: نقطة م�ا في التاريخ 
ثابت�ة ال إمكانّية للتش�كيك في وجوده�ا، بينما 
م�ن الممكن التش�كيك ف�ي مكوث الش�خصّيات 
ف�ي الماض�ي أو ف�ي المس�تقبل. ينطل�ق مارك 
توي�ن )ويبدأ( من ش�جار بين مهن�دس وعامله 
في المصن�ع، أما بطل “آلة الزم�ن” فيبدأ رحلته 
إل�ى الع�ام 30 مليون م�ن مائدت�ه المتخمة في 

ريتشموند نهاية القرن التاسع عشر. لكّن التعبير 
األقوى ع�ن حض�ور “اآلن” المنتِص�ر والمطلق 
التأكي�د ف�ي الرواية فه�و لريمب�او. المجموعة 
الت�ي يبعث بها المؤل�ف إلى الق�رن الثالثين قبل 
المي�الد، تنطلق م�ن أقوى رمزّي�ات الحاضر في 
ذلك الزمان: المعرض العالمي في باريس 1878، 
ح�دٌث تاريخّي عم�الق احتوى عص�ارة الحداثة، 
احتفل فيه الفرنسّيون بنهضة الجمهورّية الثالثة 
)وعرضوا في�ه رأس تمثال الحرّية(. لقد اعتبروا 
هذه السنوات حجر األساس في روايتهم، ومنها 
انطلقوا إما ليعيدوا كتاب�ة التاريخ وإما ليؤّكدوا 
س�ير المس�تقبل. للمصادف�ة، ف�ي الع�ام 1878 
ذاك، ُشّيدت أول مس�تعمرة صهيونّية على أرض 

فلسطين.
تعتم�د ه�ذه األعم�ال األدبّية باألس�اس على 
التوّت�ر بي�ن اللحظة الزمنّي�ة األكي�دة واللحظة 
الزمنّية المحتملة. التش�كيك في إمكانّية الس�فر 
عب�ر الوقت حاضر دائماً، والتش�كيك في حقيقة 
التواج�د ف�ي أزمن�ة أخرى حاض�ر دائم�اً، وهو 
جوه�ر الصراع في الحبكة. أما المكان األّول فلم 
يكن فيه ش�ّك، كان منتِصراً ثابت�اً. ومثلما يربط 
جول فيري بين سمّو الِعرق ومصدره الجغرافّي، 
يرتب�ط الس�مّو ف�ي األعم�ال األدبّية ه�ذه على 
الزم�ان المنتِص�ر. م�ارك توين الس�اخر مهّمته 
األساس�ّية أن يعلّم )تماماً مثلما يريد فيري( أهل 

القرن السادس أسرار الصناعة الحديثة، وهربرت 
ويلس يفّكر كيف يعلّم “وينا” التعيسة المتخلّفة 
ط�رق التأقلم مع قرنه التاس�ع عش�ر، ليأخذها 

معه وينقذها من آكلي لحوم البشر.

اآللة الصهيونّية للسفر عبر الزمن الفلسطينّي
س�افر   1967 حزي�ران  م�ن  الخام�س  ف�ي 
الصهاين�ة عبر الزم�ن. اجتازوا الح�دود مثّبتين 
به�ذا مكانه�م وزمانه�م األّول – 1948 – في آٍن 
كُمطلق التأكيد، حين هزموا المشروع السياسّي 
سياس�ّي  كي�ان  وإلقام�ة  للنكب�ة  المناه�ض 
صهيونّي في فلس�طين. في تل�ك اللحظة، تحّول 
الكي�ان القائم على األراضي المحتلّة العام 1948 
م�ن “مس�تعمرة” لألوروبيين، إلى دول�ٍة قائمة 
بح�ّد ذاتها، تملك مس�تعمرة لها خل�ف حدودها 
“مطلَق�ة التأكي�د”، ف�ي مناطق ُتس�مى الضّفة 
وغّزة والجوالن وسيناء. الخّط األخضر الذي كان 
ُيسمى خط وقف إطالق النار أو خّط الهدنة، صار 
حدوداً رس�مّية ش�رعّية ُتطالَب إسرائيل بالعودة 
إليها كتنازٍل سياسّي. لم يعد أحد يذكر أنها حدود 
“الهدن�ة” المعلن�ة ف�ي 1949، وطلّ�ق االحتالل 
عالقته بالنكبة، والهدنة تلك صارت قدراً. هزيمة 
حزي�ران هي اللحظة التي تحّولت فيها إس�رائيل 
الى دولة كالسيكّية “ُمطلقة التأكيد” من منطلق 
تش�ّبهها باالستعمار الكالس�يكي لدولة أوروبّية 

طبيعّية. وصار الش�أن ش�أن انس�حاب إسرائيل 
والتزامه�ا ب�أن تتواج�د ف�ي الم�كان / الزمان 

األصليين – األراضي المحتلّة العام 1948.
فالمطالبة باالنسحاب تعني التسليم بشرعّية 
وجود الُمنس�ِحب بالم�كان الذي ينس�حب إليه. 
هكذا تحّولت القضّية الفلس�طينّية، في الخامس 
م�ن حزيران 1967، إلى صراٍع عل�ى الحدود بدالً 
م�ن أن تكون صراع�اً على أصل وجود مش�روع 
عنص�ري واس�تعماري ف�ي فلس�طين يج�ب أن 
ُيفكك حّتى لو لم يكن لديه مطامع بالسيادة على 
األرض والجغرافيا. فالكيان الصهيوني يجّس�د، 
أوالً وأخي�راً، أيديولوجّي�ة أوروبّية اس�تعمارّية 
بمع�زل عن كمّية مس�احة األرض التي اس�تولى 
ويس�تولي عليها. هنا، يجب علينا استبدال الفهم 
المكانّي إلس�رائيل بالفه�م الزمان�ّي. علينا اآلن 
أن نض�ع الخرائط والجغرافي�ا جانباً، ونرّكز في 
لحظة تكّون كيان سياسي عبر عملّية طويلة من 
بناء المؤسسات - اللحظة التاريخّية التي تحّولت 

فيها األيديولوجية العنصرّية إلى دولة.
اعتب�ار القضّية الفلس�طينّية قضّي�ة النضال 
لتحرير األرض من السيطرة الصهيونّية سُيفضي 
بن�ا بالض�رورة إل�ى ج�دل التن�ازالت، والنس�ب 
المئوّية من المس�احات، واالنس�حابات، وتبادل 
األراضي، وتصّور عسكرّي منزوع الفكر لهزيمة 
الصهيونّي�ة باعتباره�ا اس�ترداد األرض مم�ن 

س�رقها. إنما اعتب�ار النضال الفلس�طيني نضاالً 
ضد تح�ّول العنصرّي�ة، بمفهومها االس�تعالئي 
االس�تعمارّي، لمؤسس�ة ذات س�يادة ه�و م�ا 
يجعلنا نقرأ النضال الفلسطيني كنضال لتحطيم 
منظومة عمل تنتج عنها س�رقة األرض بش�كٍل 
حتم�ّي، كحاج�ة تعزيز م�ادّي لحّس االس�تعالء 

العنصرّي عبر السيطرة على الموارد.

االستعمار يبدأ التاريخ
بس�بب الهزيمة، نج�ح الكي�ان الصهيونّي في 
حص�ر الج�دل ح�ول ش�رعّيته بح�دود المناطق 
الت�ي احتلّها في الع�ام 1967. س�اهم بذلك إبقاء 
الفلس�طينيين في الضفة وغّزة من دون مواَطنة 
بينم�ا ُفرضت المواطنة على فلس�طينيي الداخل، 
ض�ّم الق�دس، اس�تمرار مسلس�ل األح�داث على 
الجبهة المصرّية من حرب االستنزاف حّتى كامب 
ديفيد مروراً بحرب أكتوبر، االنتفاضة األولى التي 
ترّكز ُمطلق خطابها على االس�تقالل الفلسطيني 
في الضفة وغ�ّزة، وصوالً التفاقّية أوس�لو. هذه 
األحداث كلّها أبقت 1967 في مكانة اللحظة الزمنّية 
المحَتملة والمتراوحة وغير المؤكدة، بينما مكانة 
1948 هو ف�ي اللحظ�ة الزمنّية األكي�دة.. النكبة 
الت�ي ال يمك�ن نفيها. واعتم�اداً على ه�ذا التوّتر، 
صاغ اإلسرائيلّيون روايتهم، ومن هذه النقطة هم 
يفعلون ما يفعله المس�افرون في الزمن: يكتبون 
التاريخ الذي يريدونه، ويفرضون س�طوتهم على 
احتماالت المستقبل. قّوة االستعمار االستيطاني 
تكم�ن في أن يختار النقطة الزمنّية التي يبدأ منها 
التاريخ. من هنا تب�دأ الحقيقة. ومن هذه النقطة 
يبدأ القانون بتطبيق نفس�ه. ففي إسرائيل، خالفاً 
ألنظمة فاش�ّية أخرى، انتهى التحريض الشعبوي 
العنص�رّي إل�ى قواني�ن نظام سياس�ّي فاش�ّي، 
وقواني�ن النظام السياس�ّي الفاش�ّي تحّولت إلى 
إب�ادة جماعّي�ة وتطهير عرقّي. أما في فلس�طين 
فقد أتت القوانين والنظم اإلدارّية لتثّبت حالًة من 
التطهي�ر العرقّي بش�كٍل ال يعود في�ه التاريخ إلى 
ال�وراء، وكان العام 1967 هو نقط�ة التحّول في 
تثبيت إس�رائيل كدولة تسمح لنفسها بأن تناقش 
احتاللها. تتحرر من القلق على أس�باب وجودها، 
فتتمك�ن من التناقش في داخله�ا على االمتيازات 
الزائدة كاالس�تيطان في غّزة أو س�يناء مثالً. أما 
االس�تيطان في يافا فقد انتهى النقاش حوله إلى 
غير رجعة. هذه اللحظ�ة التي ولدت فيها، إضافًة 
إلى تكّون العنصرّية كنظام سلطة، قدرة اإلنسان 
اإلس�رائيلي عل�ى أن يتح�رر م�ن كونه ف�رداً من 
مجتمع مس�تعِمر، وأن ينشئ نقاش�اً بين أطياف 
الوجود االس�تعماري ليس عل�ى جوهر امتيازاته 
إنم�ا عل�ى حدوده�ا. أما نح�ن فورَّطتن�ا هزيمة 
حزي�ران باألس�ئلة المتعلّق�ة باألرض كمس�احة 
ولي�س كم�ادة للفع�ل اإلنس�انّي، وأودت بنا إلى 
اس�تجداء نصف دولة على ُعشر وطن، متفاعلين 
بهذا مع العدو في نقاشه حول الحدود الجغرافية 
المتيازاته، ب�دالً من صراعه على جوهر امتيازاته 

العنصرّية.

      جون أوثرز من لندن

هل هي القم�ة؟ إذا كانت كذلك، 
كي�ف يمكننا معرفته�ا؟ لم يثق أي 
أحد تماما بسوق األسهم األمريكية 
س�نوات.  س�ت  مس�يرة  ط�وال 
واألس�بوع الماضي، تضافرت عدة 
أجزاء مختلفة من المعلومات لدعم 
التكهنات القائلة إن السوق توقفت 

عن االرتفاع أخيرا.
ف�ي الش�هر الماض�ي، الحج�م 
االندم�اج  لعملي�ات  اإلجمال�ي 
واالس�تحواذ في الواليات المتحدة 
القياس�ي  رقم�ه  أخي�را  تج�اوز 
السابق، الذي تحقق في صيف عام 
2007، تماما قبل أن تس�حب أزمة 
االئتمان البس�اط من تحت س�وق 
األس�هم. كان يغلب عل�ى الخبر أن 
يقابل بش�يء من الخ�وف بدال من 

شيء من الفرح.
جاء هذا عقب أعلى رقم قياسي 
في نيسان )أبريل( المتعلق بعمليات 
شراء الشركات ألسهمها الخاصة، 
ال�ذي تفوق م�رة أخ�رى على رقم 
قياس�ي س�ابق تحقق تمام�ا قبل 
أزمة االئتمان. عندما تعيد الشركات 
ش�راء األس�هم الخاصة به�ا، فهذا 
يعني ضمنا أنها ال تمتلك أية فرص 
للنمو، لالس�تثمار فيها � وتتصرف 
بصفتها من المشترين ذوي القيمة 

لدعم السوق.
م�ن ثم، كان�ت هن�اك دراما في 
س�وق الس�ندات، قاده�ا التح�رك 

التصاع�دي ف�ي عائ�دات س�ندات 
الخزانة األلمانية. قبل أسابيع قليلة 
كان�ت عائدات هذه الس�ندات ألجل 
عش�ر س�نوات بالكاد تص�ل ألعلى 
من الصفر. يوم الخميس الماضي، 
وصل�ت تقريب�ا إل�ى نس�بة 1 في 
المائ�ة، بعد أكبر زيادة ليومين منذ 

تشرين األول )أكتوبر( 1998.
لم يكن ه�ذا تماث�ال محظوظا. 
جاء االرتفاع عام 1998 بعد انهيار 
شركة لونج تيرم إلدارة رأس المال. 
وم�ع ارتف�اع العائ�دات، أدلى أالن 
جرينسبان، الذي كان حينئذ رئيس 
المص�رف االحتياط�ي الفيدرال�ي، 
بواح�دة من الخط�ب األكثر مدعاة 
للقل�ق خ�الل فت�رة واليت�ه. ق�ال 
عندما يكون البشر خائفين “فإنهم 
ينفصل�ون” م�ا يعن�ي بالضرورة 

انخفاض األسعار.
في األسبوع الماضي كان ماريو 
البن�ك المرك�زي  دراج�ي، رئي�س 
األوروب�ي، هو المصرفي المركزي 
الذي أحدث دويا في األس�واق. كان 
رج�اء الكثيري�ن هو أنه س�يحاول 
اإلقناع بتراجع العائ�دات، بدال من 
ذل�ك، أخب�ر المس�تثمرين صراحة 
أنهم ينبغ�ي أن يكونوا مس�تعدين 
لمزيد من تقلبات س�وق السندات، 

في نبوءة تحققت فورا.
في س�ابقة مثي�رة للقلق أيضا، 
صاع�د  آخ�ر  تح�رك  هن�اك  كان 
مفاجئ في عائدات سندات الخزانة 
في صي�ف ع�ام 2007، األمر الذي 
أش�عل فتي�ل أزم�ة االئتم�ان. هذا 

يبدو منطقي�ا. إن حرك�ة مفاجئة 
في عائدات الس�ندات ينبغي أن تدق 
ناقوس الخطر في أسواق األسهم، 
الت�ي  المع�دالت  يرف�ع  ه�ذا  ألن 
يجب أن تحك�م خصومات عائدات 
الش�ركات المس�تقبلية ويقلل من 

قيمتها.
لالحتياط�ي  بالنس�بة  أم�ا 
الفيدرال�ي اآلن، ت�م التعام�ل م�ع 
تقرير الوظائ�ف القوية الذي صدر 
ي�وم الجمع�ة، ال�ذي يظه�ر نم�و 
متوس�ط العائ�دات بأس�رع وتيرة 
خالل عامين، وكأنه تقرير س�لبي، 
ألنه يزيد من فرص�ة حدوث زيادة 
مبكرة في سعر الفائدة الرسمي من 
التي يخشى  الفيدرالي،  االحتياطي 

بعضه�م أنه�ا عالمة عل�ى وصول 
مستوى التوظيف إلى القمة.

أخيرا كان هناك إنذار بأن أقوى 
مصرف في وول ستريت، جولدمان 
س�اكس، اعتبر تقريبا أن األس�عار 
وصل�ت إل�ى أعل�ى مس�توى له�ا. 
بالبروفيسور  جولدمان  واستشهد 
روب�رت ش�يلر، م�ن جامع�ة ييل، 
وآخري�ن، بأن س�وق األس�هم اآلن 
أعلى من قيمته�ا الحقيقية بكثير، 
الش�ركات ش�راء  إع�ادة  وهاج�م 
أس�همها. لم يكن في ذلك جديد. ما 
كان جدي�دا هو أن جولدمان القوي 

قرر نشرها.
ربم�ا أحد من األس�باب األخرى 
الت�ي تدع�و إل�ى القل�ق أن س�وق 

األس�هم في الواليات المتحدة تبدو 
فقدت اتزانها. مؤش�ر ستاندرد آند 
ب�ورز 500 هو اآلن بالكاد أدنى من 
مس�توى القمة، لكنه ليل الخميس 
الماضي لم يكن أعلى من مس�تواه 
الذي وصل إليه في 29 كانون األول 
)ديس�مبر( 2014. لق�د بق�ي ثابتا 
أساس�ا طوال العام. وال توجد اآلن 

قوة دفع إلى األمام.
ل�ذا، ه�ل يش�ير كل ه�ذا إل�ى 
الوص�ول إلى أعلى مس�توى؟ ليس 
بالض�رورة. أوال، توقي�ت وص�ول 
األس�واق للقم�ة ه�و أم�ر صع�ب 
للغاي�ة. بإم�كان األس�واق التحرك 
بس�هولة من حالة ع�دم العقالنية 
إل�ى حال�ة حت�ى أش�د م�ن ع�دم 

العقالني�ة. ثانيا، التقيي�م أمر غير 
مج�د هنا. أتف�ق مع البروفيس�ور 
األس�هم  أن  وآخريي�ن،  ش�يلر 
س�عرها،  ف�ي  مبال�غ  األمريكي�ة 
لكنه�ا كان�ت أص�ال باهظ�ة الثمن 
منذ سنوات عديدة. وتشير المغاالة 
الخطيرة إل�ى أن الهبوط في نهاية 
المطاف قد يك�ون أمرا رائعا، لكنه 
ال يعني أن الس�وق ستتصدر القمة 
في أي لحظة اآلن. ويقترب مؤشر 
الذروة،  االندماج واالس�تحواذ من 
لك�ن بالقيم�ة الحقيقي�ة ال ي�زال 
بعي�دا عن وص�ول مرحل�ة الذروة 
التي س�جلها لع�ام 2000 أو2007. 
وتعد عملية اإلحياء بمنزلة إش�ارة 
إلى أن هذا االندفاع يمر في مراحله 
األخي�رة أكثر من كون�ه وصل إلى 
ذروت�ه. على أية ح�ال، من الصعب 
اس�تخدام مؤش�رات المشاعر، ألن 
أم�را  كان  بأكمل�ه  االندف�اع  ه�ذا 
غريب�ا. لي�س هن�اك ش�يء يماثل 
الغبطة التي تحيط بمؤشر االندماج 
واالس�تحواذ بحيث يصل في نهاية 
المط�اف إل�ى ال�ذروة. كثي�رون ال 
يثقون به�ذا االندف�اع. ولم يصبح 
معظ�م األمريكيين أغنياء بس�ببه. 
ه�ذا يجع�ل األس�هم أكث�ر عرضة 
لالنخفاض - لكن هذا كان صحيحا 

منذ سنوات.
أخي�را، واأله�م من ذل�ك، ربما 
تكون القفزات الكبيرة التي حدثت 
ف�ي اآلون�ة لعائ�دات الس�ندات قد 
سببت المتاعب، لكنها كانت بعيدة 
كل البع�د عن الوصول إل�ى القمة. 

في كل م�ن عام�ي 1998 و2007، 
دفعت ه�ذه القف�زات باالحتياطي 
أس�عار  خف�ض  إل�ى  الفيدرال�ي 
الفائ�دة، م�ا منح الحياة لألس�هم. 
في عام 1998، خفض جرينس�بان 
أس�عار الفائ�دة بع�د أس�بوع م�ن 
خطابه الذي فجر المرحلة النهائية 
المجنون�ة من اندفاع موجة الدوت 
كوم. لكن تبين أن القمة كانت على 

بعد 18 شهرا.
حت�ى ف�ي ع�ام 2007، عمل�ت 
استجابة االحتياطي الفيدرالي على 
العالم�ات األول�ى ألزم�ة االئتمان 
عل�ى تعريض س�وق األس�هم إلى 
مس�توى جدي�د مرتف�ع )وأث�ارت 
اندفاعا نهائيا نحو أس�هم األسواق 
الناش�ئة(. وأنكر كثيرون في وول 
س�تريت أن األس�هم كانت تس�تعد 
للدخول في س�وق هابطة مباشرة 
حتى إفالس بنك ليمان براذرز، بعد 

مرور أكثر من عام.
لذلك، هنالك سبب كبير يدعو إلى 
القلق من طريقة تحرك المش�اعر. 
التقييمات المرتفعة تعرض األسهم 
األمريكية لعمليات بيع كبيرة. لكن 
حالتي الطفرة واالنهيار األخيرتين 
االقتص�ادي  المنط�ق  أن  تبين�ان 
يحت�اج إلى وقت أطول لتأكيد ذاته، 
وأن بإمكان البنوك المركزية تأخير 
لحظة الحس�اب. مع األسف، يبقى 
صحيحا كما ه�و دائما أنه ال يوجد 
ما هو أهم من الخطوة التالية التي 
س�يقوم بها االحتياط�ي الفيدرالي 

حيال أسعار الفائدة.

1967: آلة السفر عرب الزمن

األسهم األمريكية تتوقف عن االرتفاع

     مجد كيال
 

تتلّخ�ض امل�سيبة احلقيقّية التي وقعت يف اخلام�ض من حزيران/ يونيو 1967 باأّنها تثبيت لنتائج النكبة. هزمية م�سروع �سيا�سي نه�سوّي املالمح يرف�ض الت�سليم بنتائج التطهري العرقي 
الذي وقع لفل�سطني يف العام 1948. قبلها، كانت اللحظة التاريخّية امل�سّماة بالنكبة ال تزال مفتوحة، اأما بعد احتالل �سرق القد�ض وال�سفة الغربّية وقطاع غّزة و�سيناء واجلوالن، فقد 
حتّول هاج�ض الرجوع عن نتائج “النك�سة”، واملطالبة باالن�سحاب االإ�سرائيلي من “املناطق املحتّلة”، اإىل اإرادة �سيا�سّية وم�سروع �سيا�سي بحد ذاته، حاولت االأنظمة ال�سيا�سّية العربّية 

ال�سعبّية. قاعدتها  وهزت  تلّقتها  التي  التاريخّية  ال�سفعة  على  ردًا  فيه  مت�سي  “الثورّية” اأن 
حّولت الهزمية الواقع الفل�سطيني النا�سئ بعد التطهري العرقّي من حالة موؤّقتة اإىل معطى ثابت يف املعادلة ال�سيا�سّية والعالقة مع اإ�سرائيل. وبطريقها، اأن�ساأت حالة فيها عاملني متوازيني 
داخل وطن واحد وحتت �سلطة واحدة، بينما تختلف يف كّل واحد منهما الظروف االجتماعّية، واملكانة القانونّية للنا�ض، وهوّية “االأغلبّية”، واأدوات القمع واالإرادات ال�سيا�سّية الأبناء 

ال�سعب ذاته. عاملان متوازيان يختلف الواقع فيهما بح�سب �سنة البداية / �سنة التكّون / �سنة االحتالل.
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أحرز نادي برش�لونة مس�اء الس�بت كأس 
دوري أبط�ال أوروب�ا لك�رة الق�دم للم�رة 
الخامس�ة يف تاريخ�ه، وذل�ك إث�ر ف�وزه يف 

النهائ�ي ع�ى يوفنتوس 1-3 
يف برل�ن. وه�ذا التتوي�ج 

الراب�ع ل�� "بارس�ا" يف 
املسابقة منذ 2006.

الن�ادي  أح�رز  فق�د 
مس�اء  الكاتالون�ي 
الس�بت يف برل�ن كأس 
رابطة أبطال أوروبا لكرة 
الخامس�ة  للمرة  الق�دم 

يف تاريخ�ه، الرابع�ة منذ 
2006، إثر فوزه يف النهائي 

عى يوفنتوس بنتيجة 1-3. 
وس�جل أهداف "البارس�ا" 
راكيتيتش )4( وس�واريس 
 ،)7+90( ونيم�ار   )68(
فيما س�جل هدف "السيدة 

العجوز" موراتا )55(.
املوف�ق  ورغ�م دخوله�ا 

بحي�ث  املب�اراة،  يف 
أنه�ا خلق�ت فرصة 
سانحة منذ الدقيقة 
األوىل ع�ن طري�ق 
مورات�ا بع�د خطأ 
ماس�كريانو،  من 
يوفنت�وس  أن  إال 
رسعان ما أدركت 

صعوبة مهمتها.
الح�ارس  وتلق�ى 
ملخض��������رم  ا
يجي  ن������لو جيا
اله����دف  بوف�ون 

طريق  ع����ن  األول 
يف  راكيتيت�ش  إيف�ان 

خت�ام لقط�ة جماعية 
قاده�ا نيمار من الجهة 

الي�رى لخ�ط الهج�وم 

قب�ل أن يم�رر الك�رة 
لقائده إنييستا، والذي 
بدوره أه�دى كرة عى 
طب�ق من ذه�ب لالعب 
وكان   .)4( الكروات�ي 
إىل  انض�م  راكيتيت�ش 

برشلونة يف بداية املوسم قادما من إشبيلية، 
ليصبح عنرصا أساس�يا بارزا يف صفوفه.

وبدأت معاناة "السيدة العجوز"، الغائبة عن 
نهائي دوري األبطال منذ 2003 وخس�ارتها 
أمام ميالن بركالت الرتجيح، والتي ردت مرة 
وحيدة عن طريق أرتورو فيدال. فبعد تمريرة 

من موراتا، سدد العب الوسط التشييل فوق 
إطار مرمى الحارس األملاني تري شتيغن )8(. 
وأمام ضغط برش�لونة وتحكمه يف مجريات 
اللعب، فقد فيدال أعصابه فارتكب خطأ عى 
بوس�كيتس ليحصل عى أول بطاقة صفراء 

.)11( املب�اراة  ت يف  س�تمر ا و

تدخالت بوفون الحاسمة، السيما يف الدقيقة 
49 إلبع�اد الخط�ر عى مرماه إثر تس�ديدة 
قوي�ة م�ن س�واريس بع�د هجم�ة مرت�دة 
رسيعة بقي�ادة راكيتيتش. ويف لقطة ثالثية 
رائع�ة، تالع�ب مي�ي ونيم�ار وس�واريس 
بدفاع يوفنتوس قبل ان يسدد صانع األلعاب 

األرجنتيني فرق املرمى )51(.
واس�تغلت يوفنتوس أول فرص�ة أتيحت لها 
إلدراك التع�ادل عن طريق موراتا إثر تمريرة 
م�ن الظه�ري األيم�ن ليش�تاينر وال�ذي قام 
بنش�اط كبري قبل أن يم�رر لتيفيز ويتصدى 
تري ش�تيغن للكرة، لكن موراتا كان مرتبصا 

فاس�تعادها وأس�كنها يف الش�باك )55(.
فانطلق�ت املاكين�ة الكاتالونية م�ن جديد، 
واخرتقت دفاع منافس�ها شيئا فشيئا حتى 
تفرض عليه حصارا انتهى بظهور انش�قاق 
سمح مليي بالتحرك أكثر وراء زميليه نيمار 
وس�واريس. والنتيجة أن "السيدة العجوز" 
انه�ارت 13 دقيقة بعد إدراكه�ا التعادل ألن 
ميي انطلق يف هجمة رسيعة قبل أن يسدد 
بقوة يف مرمى بوفون، فتصدى األخري للكرة 
ولك�ن س�واريس أفل�ت م�ن حراس�ة إيفرا 

وسجل الهدف الثاني )68(.
م�ن جانب�ه أظه�ر لوي�س إنريك�ي مدرب 
فريق�ه  بف�وز  غام�رة  س�عادة  برش�لونة 
برش�لونة بدوري أبط�ال أوروب�ا وبتحقيق 
لكن�ه  األول،  موس�مه  يف  تاريخي�ة  ثالثي�ة 
أضف�ى غموضا حول مس�تقبله مع الفريق 

الكتالوني.
وأك�د إنريك�ي أنه لم يحس�م مص�ريه بعد 
س�واء بالبقاء أو بالرحيل، مرصحا 'لم اتخذ 
ق�رارا بعد، أريد االس�تمتاع بتل�ك اللحظة يف 

الحارض'.
وأض�اف امل�درب 'ل�م أتخيل أن يك�ون هكذا 
حصاد أول موس�م، أن نف�وز بثالثية، لكننا 
قدمنا عم�ال جيدا وتحس�ّنا، والنهاية كانت 
رائعة، نحن س�عداء للغاية، تعرضنا لضغط 
ش�ديد لكنن�ا نمل�ك مجموعة م�ن الالعبن 

االستثنائين'.
وتاب�ع حديث�ه 'ه�ذه املب�اراة رق�م 70 يف 
موس�منا، فزن�ا ب��60 مب�اراة، كان عام�ا 
تاريخيا وصعبا، أشكر كل شخص وثق بي'. 
كم�ا أهدى اإلنجاز ملعاوني�ه ولرئيس النادي 
وللمدي�ر الريايض املقال أندون�ي زوبيزاريتا 
الذي كان س�ببا يف إج�راء تعاقدات مهمة يف 
الصيف املايض، رغم س�يل االنتق�ادات التي 

نالت منه وعصفت به من منصبه

انـريـكـي: العـبـو بـرشـلـونـة اليـمـلـون الـفـوز 
بعد التتويج باخلام�ضة
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وص�ل املنتخ�ب الوطن�ي إىل الياب�ان 
تحض�ريا  الودي�ة  املب�اراة  لخ�وض 
لتصفي�ات موندي�ال روس�يا 2018 
واقت�رص عدد الالعبن ع�ى 21 العبا 
أبع�دت اإلصاب�ة الالعبن ع�الء عبد 

الزهرة ووليد سالم.

املراف�ق  اإلعالم�ي  املتح�دث  وق�ال 
لبعث�ة املنتخب عيل رياح يف رس�الته 
الصحافية إن 'وف�د املنتخب الوطني 
وصل إىل اليابان مس�اء الس�بت، بعد 
رحلة طويلة مر من خاللها باإلمارات 
لس�بع ساعات ومن ثم عرش ساعات 
إىل  الوص�ول  حت�ى 
الياب�ان'، مبينا 

أن 'املنتخب سيرشع بتدريباته اليوم 
األح�د تحض�ريا ملبارات�ه الودية أمام 

اليابان يف ال�11 من حزيران الحايل'.
وأضاف ري�اح أن '12 العبا اقترصت 
عليهم قائم�ة املنتخ�ب الوطني بعد 
تع�رض الالعب�ن ع�الء عب�د الزهرة 
ووليد سالم لإلصابة فضال عن غياب 
يونس محمود وعيل عدنان'، مش�ريا 

إىل أن 'م�درب املنتخب أكرم س�لمان 
سيعول كثريا عى املعسكر من خالل 

اعتماد اجراء سبع وحدات تدريبية 
حيث سيخوض وحدتن يف أيام 

األح�د واالثن�ن والثالثاء 
تدريبي�ة  ووح�دة 

واحدة يوم االربعاء 
املقبل'.

سبع وحدات تدريبية للمنتخب الوطني يف معسكر اليابان

أش�ارت التقارير الواردة مؤخراً من 
إيطاليا أن العمالق اإليطايل ميالن 
ق�د عق�د جول�ًة جدي�دًة 
املفاوض�ات  م�ن 
مهاجمه  إلع�ادة 
الس�����ويدي 
زالتان  السابق 

إبراهيموفيتش إىل الس�ان سريو، مع 
الحدي�ث ح�ول تص�دره الهتمامات 
مالك النادي س�يلفيو بريلوس�كوني 
لتدعي�م الفريق يف الس�وق الصيفية 

الجارية.
وتأتي تل�ك األخب�ار بعد االنتعاش�ة 
الت�ي حدث�ت لخزائ�ن  االقتصادي�ة 
الروس�ونريي، بعدما ق�ام امللياردير 
التايالندي بي تايتش�بول بضخ نحو 
500 ملي�ون يورو يف خزائ�ن النادي 
اللومباردي مقابل الحصول عى %48 
النادي.وبحس�ب تقارير  من أس�هم 
صحفية فقد التقى الرئيس التنفيذي 
أدريانو جاليان�ي باإليطايل  للمي�الن 

مين�و راي�وال، وكيل أعم�ال العمالق 
الس�ويدي، لليوم الثاني ع�ى التوايل 
ضمن عملية التفاوض لجلب الهداف 

البالغ من العمر 33 عاماً.
وبالرغ�م م�ن الرات�ب الباه�ظ الذي 
يتقاض�اه مهاج�م البارس�ا، اإلن�رت 
واليوفنتوس األسبق يف نادي العاصمة 
الفرنسية باريس س�ان جريمان، إال 
أن التقرير قد أشار إلمكانية موافقة 
زالت�ان عى تخفيض راتبه الس�نوي 
ألكثر من النصف، لكي يتقاىض قرابة 
ال�6,5 مليون ي�ورو يف العام الواحد، 
نظري عودته لعمالق الكالتشيو ملدة 3 

أعواٍم قادمة.

هل يعود إبرا للميالن من جديد؟

بوفون : العب حتى سن االربعني

دانه حسني تبلغ النهائي وحممد حسن
يصل شبه هنائي 200 م

اكد حارس مرم�ى يوفنتوس االيط�ايل جيانلويجي بوفون انه 
جاهز ملواصلة الالعب ثالثة مواسم اضافية، اي حتى بلوغه سن 
االربعن.وردا عى س�ؤال حول مس�تقبله، ق�ال بوفون )37 عاما( 

عق�ب نهائ�ي دوري ابطال اوروبا ضد برش�لونة االيط�ايل 'اريد ثالث 
س�نوات اضافية عى هذا املستوى لتحقيق مزيد من االحالم'.ونجح 

بوفون يف التصدي للعديد من الكرات ضد برشلونة خصوصا 
يف الش�وط االول لكن�ه عج�ز ع�ن ابعاد ثالث�ة اهداف 

للكروات�ي ايف�ان راكيتيت�ش واالوروغويان�ي لويس 
س�واريز والربازييل نيمار قادت الفري�ق الكاتالوني اىل 

الف�وز 3-1 واحراز اللقب االوروبي.وتابع بوفون 'كانت 
اهناك اوقات يف الش�وط الثاني اعتقدن�ا فيها انه يمكننا 

ان نرق الفوز، ولكن لالس�ف لم نتمكن من ذلك'.واضاف 
'لكنن�ا قدمن�ا مباراة جيدة، وه�ذا هو االهم، ولي�س لدينا اي 

س�بب للوم انفس�نا'.وفاز بوفون مع منتخب ايطاليا بلقب كأس 
العال�م عام 2006 ع�ى نفس ملعب النهائي ام�س يف برلن، كما 

توج مع يوفنتوس بلقب الدوري االيطايل ست مرات.

أعل�ن نادي أمان�ة بغ�داد، األح�د، أن فريق�ه الكروي 
سيعس�كر يف محافظ�ة اربيل تحضريا لجول�ة الغياب 
ب�دوري الك�رة املمت�از، مبين�ا أن تعاقداته للموس�م 
املايض س�تكون ضمن إطار السقف املايل، فيما اعترب 

أن تجديد عقد الجهاز الفني مبني عى قناعات تامة 
بكفاءته.وق�ال أمن رس الن�ادي محمد فرحان يف 

بيان تلقت "املس�تقبل العراقي" نس�خة منه إن 
"فريق الكرة بالنادي سيدخل معسكرا تدريبيا 
يف محافظ�ة اربي�ل تحض�ريا لجول�ة اإلياب 
من دوري الك�رة املمتاز للموس�م الحايل"، 
مبينا أن "املعسكر س�يبدأ يوم غد االثنن، 
ويس�تمر ثمانية أيام".وأضاف فرحان أن 
"املعس�كر سيتضمن إجراء ثالث مباريات 
تجريبي�ة س�يعلن عنها يف حين�ه من أجل 
إيص�ال الفري�ق إىل الجاهزي�ة التام�ة قبل 
دخول املنافسات".وتابع فرحان أن "تجديد 
عق�د امل�درب احمد خلف ومس�اعده وس�ام 
طال�ب ومدرب الحرس�ا ن�وري عب�د زيد كان 
مبنيا عى قناعات تامة بكفاءتهم وما يمتلكون 

إمكانية كب�رية قادرة عى قيادة الفريق للموس�م م�ن 
املقبل، والظهور بمس�توى مرشف لكرة الن�ادي وفق املعطيات 

املادية وحالة التقشف التي تمر بها جميع مؤسسات الدولة".

بلغ�ت العداءة دانة حس�ن نهائي 200م 
يف بطول�ة اس�يا اللع�اب الق�وى الجارية 
منافس�اتها يف مدينة اوه�ان الصينية بينما 
بل�غ الع�داء محمد حس�ن ش�به نهائ�ي ذات 
الس�باق يف رصاع محموم لبطولة ساخنة االرقام 
وشديدة املنافسة.استؤنفت اليوم سباقات بطولة 
اس�يا اللعاب القوى بنس�ختها 21 بعد ان منحت 
اللجن�ة املنظم�ة الرياضين يوم اس�رتاحة وكان 
ال�رصاع محموما صباح امس يف س�باق الرعة 
200م نس�اء ورجال حيث يشارك العداء محمد 
حس�ن والعداءة دانة حس�ن , والن املش�اركة 
ماراثونية ضخمة شهد سباق الرجال مشاركة 
40 رياضي�ا ما دفع اللجن�ة املنظمة اىل اجراء 
تصفي�ة اوىل لفئ�ة الرج�ال باعتم�اد ارب�ع 

مجامي�ع يتاهل اربع�ة من كل مجموعة اىل ش�به 
النهائي وتمكن العداء الفذ محمد حس�ن من قطع 
بطاقة املرور اىل الدور شبه النهائي بعد ان حل ثانيا 
بعد العداء االيراني رضا قاسمي حيث قطع حسن 
املسافة بزمن قدره38 ,21 ثانية ليبلغ سباق شبه 
النهائي.بينما وضعت العداءة البطلة دانة حس�ن 
العراق يف الئحة س�باق نهائي 200م نس�اء بعد ان 
تجاوزت الدور نصف النهائي بعد منافس�ة رشسة 
مع العداءات االس�يويات حيث شهدت مجموعتها 
رصاعا قويا جدا بوجود العداءة الصينية وااليرانية 
والهندية واالوزبكي�ة  والفيتنامية والكورية اال ان 
دانة قطعت املسافة بزمن 96 , 23 ثانية لتحل ثانيا 
وتتاهل مبارشة للدور النهائي بعد العداءة الصينية 
التي تصدرت املجموع�ة فيما تفاجأ الجميع بعدم 
تأهل العداء االيرانية املرش�حة للمنافس�ة بجدول 

االوسمة.

يونس حممود يرتشح 
لرئاسة االحتاد العراقي

أمانة بغداد يعسكر يف اربيل 
ويؤكد جتديد عقد املدرب

اعل�ن النجم ال�دويل مهاجم اس�ود الرافدين يون�س محمود ان 
هدفه االس�اس قيادة املنتخب العراق�ي اىل كأس العالم املقبل يف 

روسيا عام 2018، مؤكدا انه سريشح لرئاسة االتحاد العراقي.
حيث ق�ال محمود ان 'هديف الخاص يف الوق�ت الحارض هو قيادة 
املنتخب الوطني اىل نهائيات كأس العالم التي ستقام يف روسيا عام 

.'2018
واض�اف محم�ود ان 'الفرتة املاضية وبس�بب الظ�روف الصعبة التي 
عاش�ها الالعبن فشلنا يف تحقيق الحلم العراقي، لكننا االن مصممون 
عى التاهل وتس�جيل اس�م العراق للمرة الثاني�ة يف مونديال العالم، بعد 

مونديال املكسيك عام 1986'.
وتاب�ع 'بع�د ان يتأه�ل العراق اىل نهائي�ات كأس العال�م املقبلة وبعد 
االنته�اء م�ن البطولة، س�اعتزل اللعب دوليا وارش�ح عى رئاس�ة 

االتحاد العراقي للعبة'.
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امليزان

؟؟هل تعلم
األرش�لون س�لحفاة بحري�ة عمالقة عاش�ت منذ 80 

مليون س�نة مضت، وكانت بحج�م ثالث طاوالت بنج 

بونج 

هل تعلم:اإلسفنج حيوان بحري وليس نباتاً 

هل تعلم:بعض العناكب يمكث 520 يوماً بدون أكل 

هل تعلم:أن نحلة العس�ل..اذا لس�عتك تموت هي عىل 

الفور 

هل تعلم:لتمساح هو من أطول الحيوانات عمراً إذ انه 

يعيش 250 سنه

ه�ل تعل�م:ارسع الحيوان�ات املائية ) االس�ماك ( هو 

سمك القرش 

هل تعلم:يف مدغشقر يستخدمون خيوط العنكبوت يف 

حياكة األقمشة 

هل تعلم:السمكة التي تملك أسنانا اكثر من أي حيوان 

آخر هي سمكة القطة إذ لديها 3980 سناً اما السمكة 

التي تملك اقل أس�نانا فهي س�مكة الك�ر كون وهذه 

السمكة تملك سنني فقط

مهنياً: الخطوط جّيدة لالنطالق والتدقيق 
والبحث ثم اإلنجاز ال تقف مكتوفاً تراقب 
الحياة تم�ّر امامك يج�ب أن تقاوم لتنال 
حقوق�ك وتحص�ل ع�ىل م�ا هو مل�ك لك 
عاطفياً: بعيداً عن البيت تعيش حالة غري 

متوقعة قد تكون يف مصلحتك.

مهنياً: تكون األجواء مهيأة لتحتل مركزاً 
متقدم�اً، وتكث�ر الزي�ارات والدعوات إىل 
حض�ور االحتفاالت، وتس�اهم ش�عبيتك 
يف دعم�ك اذا كن�ت تريد الرتش�ح ملنصب 
او موق�ع اجتماعي او س�يايس عاطفياً: 

تشهد حياتك العاطفية تطوراً ملحوظا.

مهني�اً: تش�عر ببع�ض التناقض�ات، تميل 
من جهة اىل االنس�حاب والذهاب إىل العمل 
وحيداً، وتجد نفس�ك مضطراً للمواجهة يف 
ح�ني آخر عاطفياً: عالقت�ك بالعائلة وبمن 
تحب تستعيد هدوءها، وتجد نفسك حارضاً 

دائماً لتقديم أي مساعدة تطلب منك.

مهني�اً: تواجه�ك التحديات ع�ىل مختلف 
املس�تويات، قد تعرف قطيعة أو فراًقا أو 
ظروًفا صعبة تؤّدي اىل الفتور يف الروابط، 
لذلك أدع�وك إىل اتخاذ كل التدابري لحماية 
مصالح�ك عاطفي�اً: تجد نفس�ك محاطاً 

بأصدقاء محبني.

مهنياً: ال تتأفف من الضغوط والواجبات، 
وال تؤّجل املهاّم الصعبة واملعّقدة اىل وقت 

آخر وال تخاطر بعملك
عاطفي�اً: ُك�ن ع�ىل ق�در من املس�ؤولية 
تجاه الرشيك، وال تدع الشكوك تتسلل إىل 

حياتكم العاطفية.

مهنياً: ترس�م مش�اريع س�فر ذات صلة 
باس�تثمارات مالية تعود عليك باملزيد من 
األرباح عاطفي�ًا: تظهر بعض االنفعاالت 
واملش�اعر الس�لبّية الت�ي ُتعّك�ر األجواء 
وتثري بعض االضطرابات والحساس�يات 

بينك وبني الرشيك.

مهني�اً: الحظ املمتاز يكون حليفك قريباً، 
وهذا س�يغري االتجاهات نحواألفضل بعد 

سلسلة تعثرات غري مربّرة
عاطفياً: تعيد النظر يف عالقتك بمن تحب، 
بع�د إهمال فرتة م�ن الوقت لك�ن قرارك 

بشأنه ال يزال غري محسوم

مهنياً: باس�تطاعتك تحقيق املستحيل إذا 
كنت صاحب إرادة وتصميم، كن ترددك يف 

غري مصلحتك
عاطفي�اً: ثقت�ك العالي�ة بالنف�س تث�ري 
إعج�اب الرشي�ك ب�ك، ويق�ف إىل جانبك 

ملؤازرتك يف جميع خطواتك.

بالحري�ة،  وتش�عر  س�عيدة  بمناس�بات   
تتخلّص من قيد، وتحاول االنطالق بمرشوع 
كبري حديث وفريد من نوعه، تعلق عليه أمالً 
كبرياً لبناء مستقبلك املهني عاطفياً: اللعب 
بالنار خارج إطار عالقتك بالرشيك قد يؤدي 

بك إىل مشاكل كبرية لن تكون عابرة.

مهني�اً: لن تكتف�ي بموقعك الح�ايل، وقد 
يص�ل بك الركود اىل درجة الخمول الكامل 
ورّبما التقصري والتغّيب عن العمل، بل قد 
يعرتيك شعوٌر باالحباط واالستسالم التام 
عاطفياً: تسعى إىل املزيد من االستقاللية 

وتبحث عن الحرية الكاملة.

مهني�اً: حوافز جدي�دة يف العم�ل تجعلك 
أكثر حماسة ونشاطاً، وبانتظارك العديد 
من فرص النجاح عىل غري صعيد عاطفياً: 
تحل مع الرشيك الكثري من االمور العالقة 
بينكم�ا، واالخت�الف يف وجه�ات النظ�ر 

بينكما يخف تدريجياً

مهني�اً: تعط�ي جهودك نتائ�ج جيدة عىل 
الرغ�م من الضغوط الت�ي أّخرتك يف اآلونة 

األخرية
املش�كالت  تس�وية  بإمكان�ك  عاطفي�اً: 
وإيج�اد الحل�ول للنزاعات الت�ي تطورت 

أخرياً مع الرشيك.

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

بدون تعليق

طبق اليوم

افـقـي

عـامـوي

1 – الع�ب ك�رة ق�دم س�وري 
– 2 -  خل�ف – موطن�ي – 3 – 
متش�ابهة – حيوان مفرتس – 
4 – عكس�ها لباس – ولدي – 5 
– عكس�ها مرض – غنج – 6 – 

مقيد اليدين – عكسها ثري – 7 
– عكس�ها عكس الليل – يظهر 
– 8 – حارس مرمى تونيس – 9 
– ح�رشة الس�وس – العب كرة 

قدم برازييل .

1 – لعب�ة رياضي�ة – مطلب أو 
ه�دف – 2 – يب�ر » مجزومة 
» – م�درب كرة ق�دم برازييل – 
3 – انتق�ام – دولة أس�يوية – 
4 – الع�ب كرة ق�دم أرجنتيني 
– 5 – حرف ج�ر – نصف أريج 

– 6 – وداد – نظ�ري – يط�وي » 
مجزومة » – 7 – دولة أس�يوية 
– 8 – عكس�ها توعد – عكسها 
أق�رتب – 9 – م�درب ك�رة قدم 

عاملي.

سـودوكـو

املقادير:
2⁄1 كيلوغرام برغل ناعم 

4⁄1 كيلوغرام لحم مفروم 
ملح وفلفل أسود حسب الذوق 

الحشوة:
4⁄1 كيلوغرام لحم مفروم 

1 ك�وب ج�وز، مقط�ع لقط�ع صغ�رية
1 بصلة 

ملح وفلفل أسود حسب الذوق 
1 كيلوغرام لبن رائب 

2 ملعق�ة كب�رية نش�ا، أو كوب صغ�ري مذوب 
بقليل من املاء

طريقة تحضري وصفة كبة لبنية
1. يغس�ل الربغل ويصفى ثم ينقع باملاء 30د، 
يف�رم بمح�رة الطع�ام عىل انعم ش�فرة ثم 
يضاف اللحم، تدعك العجينة ياليد وتنكه بامللح 

والفلفل.
2. تقىل اللحم والبصل بقليل من الزيت، يضاف 

عليه�ا الج�وز وتنك�ه باملل�ح والفلف�ل.
3. يؤخذ قطعة صغرية م�ن العجينة، تكور ثم 
تثقب من الوسط بواسطة االصبع وترق حيداً، 

تحىش بالحشوة ثم تغلق بخفة.
4. تكرر الطريق�ة لباقي الكيم�ة، عند النتهاء 
يعمل ثقوب حوال 4-5 يف كل حبة بواسطة عود 

خشبي رفيع ليدخل اللبن اليها عند الطهي.
5. لتحضري اللبن، يخلط مع النش�ا ثم يروضع 
عىل الن�ار مع التحريك املس�تمر )يض�اف اليه 
القلي�ل من امللح للتنكيه(، عن�د الغليان تضاف 
حبات الكبة وترتك تغيل عىل نار وسط، تسكب 

يف وعاء واسع.

كبة لبنية

فوائد املحارمعلومات  عامة
مثري للشهوة الجنسية

يس�تخدم املح�ار كمنش�ط جن�يس، يمك�ن املحار 
املساعدة يف تعزيز األداء الجنيس والرغبة الجنسية، 
يف املقام األول يف الرجال. يف محتوى الزنك من املحار 
انه يحتوي ع�ىل أكثر من 1500٪ م�ن االحتياجات 
اليومي�ة م�ن ه�ذه املع�ادن األساس�ية يف حص�ة 
واح�دة. كما ت�م ربط الزن�ك وثيقا العج�ز الجنيس 
عن�د الرج�ال، بينما ترتب�ط العجز الجن�يس وعدم 
القدرة عىل االنتصاب بش�كل وثيق مع نقص الزنك، 
ولذلك، تناول املحار يمكن أن تعطي الرجال للحافة 

الخلفية الجنيس وزيادة مشاعر الرجولة.
املحار فقدان الوزن

املحار تمثل واح�دة من أكثر األطعمة املغذية معبأة 

مع أقل من السعرات الحرارية مقابل حجم الحصة، 
وه�ذا يعني أن الناس الذي�ن يحاولون انقاص وزنه 
يمكن أن تبقي أجس�امهم معبأة م�ع املواد املغذية 
الت�ي يحتاجه�ا، دون إضاف�ة الكثري م�ن الوزن يف 

إطارها.
الربوتني

الربوتين�ات هي بعض م�ن أهم أجزاء م�ن نظامنا 
الغذائي، واملحار هي مصدر ق�وي للغاية،وغالبا ما 
يكرس الربوتينات أس�فل حس�ب النش�اط األنزيمي 
يف الجس�م، ومن ثم أعيد بناؤها يف بروتينات برشية 

قابلة لالستخدام يف كل جزء من أجزاء الجسم.

»برييسكوب« يستقطب األنظار
تؤكد التقارير العاملية الزخم الكبري واإلقبال 
املتس�ارع الذي يش�هده تطبيق تويرت للبث 
املبارش “برييس�كوب”، والذي أطلقته توتري 
يف 26 م�ارس 2015 بع�د االس�تحواذ ع�ىل 
الرشكة املطورة له قبل تأسيس�ها يف فرباير 

.2015
ويقدم تطبيق “برييس�كوب” إمكانية البث 
املب�ارش من أجه�زة الهوات�ف الذكية، وكان 
بدايًة متوفرا فق�ط لهواتف آيفون ليتم منذ 
حوايل أس�بوع فق�ط توفريه أيض�اً ألجهزة 

أندرويد.

عرضت رشكة يابانية للصناعات الكهربائية رشيط فيديو 
يبني مهارة روبوت صناعي يف اس�تخدام سيف الساموراي 

»كاتانا« أفضل من اإلنسان.
 «  Yaskawa Electric Corporation« رشك�ة  عرض�ت 
بمناس�بة الذك�رى املئوية لتأسيس�ها رشي�ط فيديو يبني 
مه�ارة روبوت م�ن إنتاجها يف اس�تخدام س�يف »كاتانا«، 
حيث تغل�ب يف رسعة تقطي�ع جذع الخيزران، عىل أس�تاذ 
الفن�ون القتالية إس�او ماتي، الذي يحم�ل الرقم العاملي يف 
ه�ذا املج�ال، وكذلك يف قطع ك�رة التنس الطائ�رة برسعة 

كبرية وغريها. 
وقد أدرج اسمه يف كتاب غينيس لألرقام القياسية.

روبوت يستخدم السيف!

اضحك معنا
من هنا وهناك

حسني الساعدي
  

تزوج اعمى امرأة ..
فقال�ت : ل�و رأيت بيايض وحس�ني 

لعجبت !!
فقال : لو كنت كما تقولني !! ملا تركِك 

املبرون يل
ام�رأة قبيحة ج�دا قالت لرج�ل : لو 

كنت زوجي س�وف أسكب يف قهوتك 
سم

فق�ال : لو كن�ت زوجتي فل�ن أتردد 
لحظة واحدة يف رشبها !

عرض سلوبودان سيميتش 
زاسافيتس�ا  مدين�ة  م�ن 
الربي�ة جزء م�ن عملية 
إنت�اج جبنته التي س�ماها 
»بولي�ه« وتع�د م�ن حليب 

إناث الحمري.
 تعت�رب ه�ذه الجبن�ة أغىل 
ن�وع م�ن الجب�ن يف العالم 
حي�ث يس�اوي الكيلوغرام 

الواحد منها ألف يورو.
يتصف حلي�ب إنثى الحمار 
)أت�ان( بمزايا طبية عديدة 
ألنه ش�بيه بحليب النس�اء 

من ناحية مركباته. 
يحت�وي ه�ذا الحلي�ب عىل 
عنارص مضادة للحساسية 

وه�و خ�ال م�ن الده�ون 
كمي�ة  وت�زداد  تقريب�ا، 

عنه�ا  في�ه   C فيتام�ني 
 60 ب��  األبق�ار  حلي�ب  يف 

ضعفا.
تعيش 140 أتانا يف محمية 
الت�ي  زاسافيتس�ا  مدين�ة 
ينت�ج فيه�ا ذل�ك الحلي�ب 
والجبن، وال يزيد عدد إناث 
الحم�ري التي ت�در حليبا يف 

وقت واحد عن 12 إنثى. 
يساوي اللرت الواحد من ذلك 
الحليب 40 يورو، ومن أجل 
إنت�اج كيلوغ�رام واحد من 
الجبن املذكور يتطلب األمر 

25 لرتا من هذا الحليب.

جبنة احلمري بألف يورو
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07709670606
مؤي���د عب���د الزه���رة
لتحري���ر س���كرتير ا

العراق�ي
تصدر ع�ن مؤسس�ة املس�تقبل العراقي�ة 

للصحاف�ة والطباع�ة والن�ر

ق���ي  لعرا لمس���تقبل ا جري���دة ا

07901463050لالشرتاك واإلعالن 
البريد االلكتروني : 07801969233tahaa.iraq@yahoo.comهاتف رئاسة التحرير

رقم االيداع في دار الكتب والوثائق 1053

العنوان : بغداد - الكرادة داخل

www.almustakbalpaper.net املوقع االلكتروني

فؤاد حسونك�اريك�ات�ير

العراقيون بني واشنطن وداعش!!
ات امض���اء

شاكر الجبوري

مس���احة لل���راي

يواجه العراق تحديات كبرية، تؤثر بشكل مبارش عىل حياة املواطن، 
وتش�ل عصب حياته املتمثل باالقتصاد؛ نتيجة انخفاض أسعار النفط 

بنسبة، زادت عىل %50.
أدى غي�اب اإلس�راتيجية؛ اىل االعتماد عىل النفط، وسياس�ة الريع 

املركزية.
من الغريب أن يتحول بلد الس�واد، اىل بلد الفتات ومالبس الس�واد، 
وتسوده الطبقية واملناطقية واملركزية، وتأن مدن من الحرمان، وهي 
تملك الذهب األسود تحت أقدام مواطنيها الحفاة؟! وال حصة لهم سوى 
س�موم االس�تخراج وأمامهم ينهش املتطفلون، وأياديهم مكتوفة، بال 

رشاكة وال مسؤولية، وال عطاء مقابل خرياتهم وإنجازاتهم؟!
رس�مت املركزية خطاً؛ لراجع الصالحي�ات والهيمنة، وقد وضعت 
خطوطها الدكتاتوري�ة، ورضخت لها قوى تدع�ي الديمقراطية، التي 
تعتقد تمثيلها ملدن الفقراء، واملرشدين من أجل العيش، املحرومني من 

نعيمهم.
ك�م م�ن مواطن يف صدره س�ؤال ال يج�د له اإلجاب�ة، وملخص ما 
َيع�رف أن خط�ط حيكت علي�ه بالخف�اء، وتجعل من مدينت�ه فقرية، 
للتأثري عىل كل القطاعات، وال ُيسمح ألبناءها نيل حق العيش والتعليم، 
ويع�م الجهل، ولن يكون�وا رشكاء يف بناء وطنه�م، أو يقادون بأيادي 

غريهم؟!
السؤال نفسه؛ ونصف صادرات العراق النفطية محارصة يف بيجي؟! 
وكان يس�تغلها املهربون والعصابات، ثم جاء اإلرهاب؛ ليشري سالح 

لقتل من يستخرج من أرضهم النفط؟!
ترصف غبي حرك س�ابقاً؛ مركب السياس�ة نحو املركزية، وفصل 
حلقات تكمل بعضها، إْذ ال يمكن أن تطلب من املواطن أن يكون صالحاً، 
وهو يعيش الخ�واء االقتصادي، ويرى مخالفة الدس�تور، التي تعطي 
صالحية املش�اركة ب�ني الحكومة واملحافظات، وتع�ود بالنفع وإيجاد 
حلول متوازنة من قريب، وأشار الدستور إلدارة النفط بنص املادة 112 
أوالً » تق�وم الحكوم�ة االتحادية، بإدارة النفط والغاز املس�تخرج من 

الحقول الحالية، مع حكومات األقاليم واملحافظات املنتجة«.
»رشاك�ة، مس�ؤولية، أنجاز«، عن�وان مؤتمر ثال�ث، عقدته وزارة 
النف�ط يف محافظة ميس�ان، يبحث تبادل الصالحية ب�ني وزارة النفط 
ومجالس املحافظ�ات، يتبنى أهمية تحقيق مب�دأ الرشاكة الحقيقية، 
ب�ني مجالس املحافظات ووزارة النفط، يف التعامالت النفطية والتعاقد 

مع الرشكات, ورضورة إقرار قانون النفط والغاز.
ُيع�د النف�ط م�ورداً؛ لبلد غائ�ب اإلس�راتيجية مقي�د لصالحيات 

املحافظات، وَتعمد أيقاف قانون املحافظات املرقم 21.
للمحافظات حقه�ا يف رشاكة إدارة مواردها، وليس من املعقول أن 
تنت�ج املدن نفطاً، وال ُيس�مح ألبناءه�ا يف العمل داخله�ا، أو أن تكون 
رشيك�ة يف ح�ل معوقات، وضعته�ا املركزية للهيمنة وكب�ت القدرات، 
وتعط�ل طاقات كامنة يف صدور أبناء، الذين كان�وا درعاً للوطن، ومن 
املحاسن أن تبحث وزارة النفط؛ عن بديل ملصفى بيجي يف بابل، وترشك 

أبناء املحافظات املنتجة يف القرار.

واثق الجابري

لم نشاهد تضاربا حد التقاطع يف املواقف الرسمية األمريكية من قضية 
دولي�ة مثلما يحصل من حوار طرش�ان بقضية داعش، فللس�يايس موقفا 
يختل�ف تمام�ا عن قراءات رجل االس�تخبار و مكافحة االره�اب و العكس 
صحيح أيضا، ما أوقع العراقيون يف فخ سوء التقديرات لذلك يتم الكشف عن 
توقيت�ات غري دقيقة و مراهنة يف غري محلها، لكن دون جراءة عىل األعراف 

بالخطا، ما يستدعي مراجعة عاجلة للخيارات قبل الطوفان املدمر.
ويتطلب األمر باملقام األول اعتبار محاربة داعش مسؤولية عراقية عىل 
أمت�داد أرض الوط�ن بعد النتائج غ�ري املطمئنة لط�ريان التحالف و انفراط 
بعض حلقاته حيث لم نعد نس�مع عن قصف فرنيس أو أماراتي عىل س�بيل 
املث�ال، نتيجة »التثاؤب« اململ يف خطوات االص�الح العراقية، مقابل قراءات 
أمريكي�ة مختلفة، حيث ي�رى بعض االس�راتيجيني ان مكافح�ة االرهاب 
يشء مختل�ف عن اقتالع جذوره، عىل اعتب�ار أن عمليات مكافحة التمرد ال 
تنجح عىل املدى البعيد إال عندما تشعر الحكومة يف الدولة املعنية باملسؤولية 
لحل املش�كلة داخلياَ. ويذهب االس�راتيجيون حد التأكيد عىل أن املساعدات 
الخارجية س�تتوقف يوما فلكل جهد ح�دوده، طاملا لم يتفق العراقيون عىل 
خارط�ة طريق موحدة بس�بب تجاذبات السياس�يني، التي ضيعت » الخيط 
و العصف�ور« من خالل ق�راءات ال عالقة لها بالحل الش�امل للمحنة، التي 
أسس�ت ملستقبل علمي مجهول ملاليني الطلبة النازحني من مناطق الرصاع. 
ويف هذا الس�ياق ف�ان املراهنة عىل الحل الخارجي تنطوي عىل س�وء تقدير 
خط�ري ج�دا، فاملعرك�ة ضد داع�ش ليس�ت م�ن مس�ؤولية األمريكيني أو 
الفرنس�يني فهي تجري بعيدا عن أراضيهم ، و أمر انتقالها اليهم بس�قوط 
املناط�ق فرضية مس�تبعدة، ما يدفع اىل الواجهة الخي�ار البديل وهو تالحم 
العراقيني يف معركة مصري تؤس�س الخراق التنظي�م و القضاء عليه بجهد 
وطني يختلف تماما عن اس�راتيجية تلقي الحلول من الخارج، كاس�تنتاج 
منطقي ألي معركة بوجه التمرد، حيث تقع املس�ؤولية عىل عاتق الحكومة 
األكثر ترضرا. واملوضوع األخر الذي تعالت املبالغة يف تقديراته هو األسلحة، 
فالقضي�ة ال تتعلق بنفاذه�ا أو عدم فاعليتها بل تتعل�ق بالقيادة والعقيدة 
العس�كرية و التجنيد غري املسيس و اقتناع أبناء العشائر بأن مسؤولني عن 
حماي�ة مناطقهم و اال عدم التفكري بالعودة اليها، فهذه القناعة النفس�ية 
ترفع من زخم االندفاع و تؤسس ملرحلة قتال رجل لرجل، وهو الُعرف املتبع 
يف أش�كال التمرد املس�لح بع�د امتصاص » هالة الخوف » م�ن العدو. و من 
املستبعد حد النسيان إمكانية القضاء عىل داعش دون اقتالع جذور نشأته، 
م�ن خالل قرارات عاجلة يف املصالحة و العفو عن املغرر بهم واطالق فوري 
لرساح األبرياء، وعدم املراهنة عىل بقاء رحى املعركة يف مناطق دون غريها، 
ألن العراقي�ني وقعوا ضحية لس�وء التقدير الحكوم�ي و األمريكي وأمتالك 

داعش مفاتيح التجنيد بسبب االقصاء و فوىض قرارات التهميش. 
تجفي�ف منابع االرهاب يحتاج اىل اس�راتيجية عاقل�ة و قرارات جريئة 
بالوق�ت املناس�ب، أما املعتمد حالي�ا يف ادارة الرصاع م�ع داعش فهو أقرب 
اىل القبول باألمر الواقع عىل اس�تحياء، ما يس�تدعي محاسبة كل املقامات 
املس�ؤولة عن حماية س�يادة الوطن بعد فش�لهم باملهمة وس�ط انتقادات 
محلية و دولية تقرب من التش�في، بس�بب عدم الخروج من عنق زجاجة 

العيش باملايض.

النفط يف مواجهة التحديات

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


