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السعودية تمول.. والطيران األميركي ينفذ

خطة إلنقاذ »الدواعش«!
تـهـريـب 500 »قـيـادي« مـحـاصـريـن فـي الـرمـادي

     المستقبل العراقي/ خاص

ح�ذرت مصادر نيابية, أمس األربعاء, من »مؤامرة أمريكية« لتهريب 
أكث�ر من 500 قي�ادي »داعش�ي« محاصرين حالي�ا في االنب�ار, وفيما 
أشارت إلى أن السعودية تضغط بشدة لتنفيذ »الصفقة« من خالل أغراء 
بعض الجهات باألموال الطائلة, كش�فت عن وجود اس�تجابة من بعض 

األطراف لتسهيل هذه المهمة.
وقالت المصادر ل�«المستقبل العراقي«, أن »السعودية تضغط بشدة 
م�ن اجل وس�اطة لتخليص أكث�ر من ٥٠٠ قي�ادي في تنظي�م )داعش( 
محاصري�ن ف�ي الرم�ادي منه�م أكثر م�ن ٢٠ عنص�ر س�عودي تقريباً 

وجنسيات أخرى«.
وبينت المصادر أن »الدبلوماس�ية الس�وداء الس�عودية والمال القذر 
يس�عيان إلى شراء ذمم اكبر قدر ممكن لوقف العمليات وفتح ثغرة ينفذ 

منها الدواعش المحاصرون إلى الموصل«.
وأردفت المص�ادر, بأنه »على ما يبدو هنالك اس�تجابة موجودة من 
قبل البعض لتهريب اإلرهابيين«, مرجحة حصول  ذلك »بصفقة أميركية 
وعبر الطيران األميركي بعنوان مهمة خاصة ألسر قادة من الدواعش«.

وتحاصر القوات األمنية والحش�د الش�عبي مدينة الرمادي منذ أيام, 
تمهيدا القتحامها لتطهيرها من عناصر »داعش« في الوقت الذي يش�هد 
التنظيم اإلرهابي انكس�ار كبير في االنبار بعد اس�تعادة الس�يطرة على 

مناطق إستراتيجية مما أسفر عن قطع خطوط أمداد اإلرهابيين.
يذك�ر أن تنظي�م )داعش( قد فرض س�يطرته على مدين�ة الموصل، 
مرك�ز محافظة نينوى، )405 كم ش�مال العاصمة بغداد(، في )العاش�ر 
من حزيران 2014 المنصرم(، قبل أن يفرض سيطرته على مناطق أخرى 
عديدة من العراق، قد ارتكب »انتهاكات« كثيرة بحق األهالي الس�يما من 
األقليات، والمواق�ع الدينية والحضارية، عدتها جه�ات محلية وعالمية 

عديدة »جرائم ضد اإلنسانية، وإبادة جماعية«.

تـركـيـا تـتـخـلـص
من اردوغان

العامري يوقف عملية
حترير الرمادي »مؤقتًا« لتأمني 

خروج األهايل
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البيشمركة تقضم مساحات من »املتنازع عليها« بذريعة »احلرب« عىل »االرهاب«
جهات في أربيل مستفيدة من الفوضى األمنية

    المستقبل العراقي / خاص
بعد مرور عام على الهجمة اإلرهابية التي 
تعرض لها العراق, كش�فت مصادر برلمانية 
النقاب عن معلومات خطيرة ُتفيد بان جهات 
سياس�ية في إقليم كردس�تان هي المستفيد 

األكب�ر م�ن األزمة األمني�ة, كونه�م حصلوا 
على امتيازات كبيرة، منها استعادة السيطرة 
عل�ى الج�زء األكب�ر م�ن األراض�ي المتنازع 
عليها تحت يافط�ة محاربة »داعش«. وقالت 
المصادر ل�«المس�تقبل العراقي« ان »األكراد 

هم المنتفع األكب�ر من األحداث التي عصفت 
بالم�دن العراقي�ة بع�د س�قوط الموصل في 
العاش�ر من ش�هر حزيران الماضي«. ولفتت 
المصادر إلى أن »األراضي التي استحوذ عليها 
األك�راد ووضعوا يدهم عليها فاقت نس�بتها 

قراب�ة ٣٦ بالمئ�ة م�ن  المناط�ق المتن�ازع 
الوص�ول  يطمح�ون  كان�وا  والت�ي  عليه�ا, 
إليه�ا في كل م�ن كركوك والموص�ل وديالى 
وأط�راف ص�الح الدين الش�مالية من أراضي 
العرب والتركمان«. وأردفت المصادر بالقول 

أن »اإلقلي�م حصل على مكاس�ب  أخرى منها 
األم�وال والنفط والتصدير الحر والتهرب من 
الدي�ون التي بذمته�م للحكوم�ة المركزية«, 
مبين�ة ان »اربيل حصلت عل�ى  قرابة ٤ مليار 
والمجتم�ع  بغ�داد  م�ن  كمس�اعدات  دوالر 

الدولي  تحت مظل�ة إغاثة النازحين«. وأبدت 
مصادر استيائها من »الزحف الكردي البطيء 
صوب المناطق العربية في المناطق الساخنة 
التي  دخلتها البيش�مركة لقضم األرض تحت 

يافطة محاربة )داعش(«.

فصيل إيزيدي أباد قريتني يف املوصل.. واألمم املتحدة تشعر بالذهول 
    المستقبل العراقي/فرح حمادي

تحفظ قائد عملي�ات نينوى, عن اإلعالن عن موعد بدء عملية 
تحري�ر الموصل م�ن عصابات«داع�ش« التكفيري�ة, وفيما كرر 
وع�وده بأنها س�تكون«مفاجأة«, تحدث ع�ن االنتهاء من وضع 

الخطط العسكرية واإلنسانية للمعركة.
ويلمح القائد العس�كري إلى أن طائرات أمريكية متطورة من 
طراز f 35 ستش�ارك في معركة الموص�ل, بينما توقع عضو في 
لجن�ة األمن والدف�اع النيابية, ب�ان تختفي »راي�ات داعش« من 

المدينة بعد شهر رمضان المقبل.
وم�رت, أمس األربع�اء, الذك�رى األولى ل�«نكب�ة الموصل«, 
وسط تذمر أهالي المدينة من وقوعهم تحت قبضة »داعش« في, 

العاشر من شهر حزيران من العام الماضي.
وقال قائد عمليات نينوى نج�م الجبوري، إن »عمليات تحرير 
المحافظة س�تكون مفاجأة، ولن نعلن متى تبدأ ألن ذلك سيكون 

مفاجأة بإذن الله«.
وأض�اف أن »ضرباتن�ا أفقدته�م صوابه�م، فكي�ف إذا اقترب 
الي�وم الموعود«، مش�يرا إلى »ل�ن أدخل في أي معرك�ة تقليدية 
معهم كالت�ي اعتادوها«.وتابع أن »طائرات ال�F35 وطائرات ال�

F22 الت�ي تعتبر أحدث المقاتالت في العالم ستش�ترك في عملية 
التحري�ر«، مضيفاً أن دول »التحالف الدولي أعدت أحدث ما لديها 
لالشتراك في المعركة، وقريباً ستتحرك القاصفات اإلستراتيجية 

إلى مرابضها القريبة من العراق«.
                                                       التفاصيل ص3
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تركيا تتخلص من اردوغان
     التحليل السياسي /غانم عريبي

الوطني�ة  االنتخاب�ات  انته�ت 
التركي�ة العام�ة وخلف المش�هد 
وف�ي  والعدال�ة  التنمي�ة  م�رارة 
األفق حكومة ائت�اف وطني وإال 

فالعودة إلى انتخابات مبكرة.
م�ا يهمن�ي كمتاب�ع عراق�ي 
للش�أن التركي قوة الم�أزق الذي 
سيلف األوضاع السياسية التركية 
ويؤثر فيها على خلفية »صحوة« 
ف�ي  مواقعه�ا  تع�زز  ان  نتمن�ى 
صدور االحزاب السياسية التركية 
لتش�كيل حكوم�ة هادئ�ة تحمي 
المصالح التركي�ة وتقيم عاقات 
مس�تقرة مع دول الج�وار وتكبح 
القديم�ة في  العثماني�ة  االح�ام 
العراق وتقطع الصلة بين االحام 
االس�تعمارية ف�ي الموص�ل عبر 
االتفاق على هزيمة داعش واال فان 
للموصل  احتال داعش  اس�تمرار 
النفهم�ه اال في س�ياق اس�تمرار 
االحام الطورانية والعثمانية في 
الع�راق!. االردوغاني�ة »القوي�ة« 
التي عشعش�ت في تركيا سنوات 
طويل�ة انته�ت ال�ى غي�ر رجع�ة 
واالح�زاب التركي�ة الحالي�ة التي 
ف�ازت في االنتخاب�ات لن تتراجع 
عن اللحظة التاريخي�ة التي تقرر 
فيه�ا مس�تقبل تركي�ا ف�ي ضوء 
التطلع�ات التركية باقامة عاقات 
مستقرة مع الجوار والتكفير عن 

ذنب الدع�م المقدم العتى منظمة 
تكفيرية في العراق وسوريا.

ستحصل انفراجات مهمة في 
المش�هد السياس�ي الترك�ي وفي 
صورة الحياة العامة التركية منها 
الحوار الوطني الممنوع بين اكراد 
تركي�ا والحكوم�ة التركي�ة حيث 
دخ�ل العلوي�ون االك�راد االت�راك 
س�احة الحياة السياسية وصاروا 
البرلمان�ي  النظ�ام  م�ن  ج�زءا 
المش�ارك والمس�اهم ف�ي بلورة 
والتش�ريعية  السياس�ية  الحي�اة 
وق�د ينعكس ه�ذا كله ف�ي نتائج 
ملموس�ة س�تظهر في القابل من 
االيام لجهة اطاق س�راح الزعيم 
الكردي عبد الله اوجان وانخراط 
حزب العمال الك�ردي التركي في 
الحي�اة السياس�ية كح�زب يعمل 
في السياسة وليس منظمة تعمل 
حق�وق  الس�تحصال  بالس�اح 
الهادئ�ة المهذبة  قومي�ة. تركي�ا 

م�ن احام الهيمن�ة والتحالف مع 
المنظمات االرهابية الطامحة الى 
س�لب المنطقة العربي�ة خيراتها 
م�ن خ�ال الهيمنة عل�ى رؤوس 
االموال العربية واالفادة من الغاز 

والتحالف م�ع قطر لاطالة على 
اقتصادات ال�دول العربية وتمرير 
باس�م  االس�رائيلية  المش�اريع 
الدف�اع عن الحقوق الفلس�طينية 
على ظهر سفينة »الحرية« هي ما 
نتمنى الن اردوغان والسياس�ات 

االخواني�ة التي اتبعه�ا في الفترة 
الخيب�ة  اال  تجل�ب  ل�م  الماضي�ة 
والتدمير للبلدان العربية خصوصا 
في س�وريا اذ انتقل اردوغان من 
الحليف والش�ريك لنظ�ام الرئيس 
الس�وري بش�ار االس�د ولسوريا 

العربي�ة ال�ى التحالف م�ع داعش 
وفتح االبواب لمقاتليها القادمين 
العال�م  مناط�ق  مختل�ف  م�ن 
ومحاول�ة الضغ�ط عل�ى الع�راق 
نفطي�ا عب�ر التحالف م�ع االقليم 
عل�ى حس�اب المصال�ح الوطنية 

العراقي�ة والنريد س�رد المبررات 
الت�ي على اساس�ها تفوق الوضع 
في االقلي�م تركيا على السياس�ة 
العراقي�ة االتحادي�ة التي يفترض 
ان تكون له�ا االولوية. ليس لدينا 
تشنج ازاء السياسة التركية او ان 

يكون لنا ج�ار عثماني او اخواني 
لكن المش�كلة اعتماد تركيا نهجا 
مغايرا في السياسة وفي العاقات 
النفطية وشكل في التعاون االمني 
اخل بجوهر العاقات المش�تركة 
بين بغداد وانقرة وهو مايدفع الى 
القول ان ماجرى ف�ي االنتخابات 
كان  مؤخ�را  التركي�ة  الوطني�ة 
مطلبا عراقيا محليا وسياسيا قبل 

ان يكون مطلب احزاب وشعب.
كنا في الفترة الماضية نراقب 
االوض�اع السياس�ية التركية عن 
كثب وكنا على يقي�ن ان االحزاب 
السياس�ية في المعارضة ستقول 
بالمش�هد  النهاي�ة  ف�ي  رايه�ا 
الترك�ي االيل الى االنهيار بس�بب 
السياس�ات االخوانية التي حرفت 
مس�ار الدولة في تركي�ا من دولة 
وتق�ر  االس�ام  تحت�رم  مدني�ة 
تاثيره في الحي�اة التركية العامة 
الى دولة داعش�ية تؤمن بتوسيع 

وان  البغ�دادي  بك�ر  اب�ي  رقع�ة 
كل�ف االمر تدمي�ر مباني الخافة 
االسامية االولى التي ابتدات بابي 
بكر الصديق ال�ذي تقره وتحترم 
االخواني�ة  االح�زاب  مرجعيت�ه 

ومنه�ا ح�زب العدال�ة والتنمي�ة. 
ان التغيير السياس�ي في الصورة 
االنتخابية التركية سينعكس دون 
ش�ك انقابا ف�ي جوه�ر الصورة 
والتوجهات  للحكومة  السياس�ية 
الرس�مية التركي�ة وس�يكون من 
الصع�ب عل�ى الطي�ب اردوغ�ان 
التف�رد بالقرار السياس�ي للدولة 
او الذه�اب الى اقص�ى العقوبات 
بحق س�وريا او التامر على العراق 
ومع�ه ش�ركاء لي�س له�م عاقة 
االخواني�ة وواق�ع  بالطموح�ات 
ماه�م  ق�در  العثماني�ة  االح�ام 
قريب�ون للدول�ة المدنية واس�س 

مشروع الدولة الحديثة.
العدال�ة والتنمي�ة  ان تجرب�ة 
السابقة في العراق خصوصا بدعم 
المس�لحة  الجماع�ات االرهابي�ة 
درس لاحزاب العلمانية والوطنية 
التركية التي دخلت شراكة صعبة 
م�ع العدالة في تش�كيل الحكومة 
االئتافي�ة وق�د رات ب�ام عينيها 
كيف تغ�وص تركيا الى اذنيها في 
رم�ال االنبار منذ ازم�ة المنصات 
الساعة  الى  وس�احات االعتراض 
التي تقات�ل فيها داعش العراقيين 
بالساح والتمويل القطري التركي 
تركي�ا  المش�ترك.  والس�عودي 
الجدي�دة لن تك�ون تركيا بمامح 
اردوغان ب�ل بماح التحديث الذي 
س�يطرأ عل�ى الحي�اة السياس�ية 

التركية عبر االئتافية الجديدة.

العراق واجتامع السبع الكبار يف ميونخ
      

إنج�از اخ�ر وجدي�د يض�اف للماكن�ة 
الخارجية  العراقية وسياس�ته  الحكومي�ة 
في فترة قصيرة متمثلة بدعوة المستشارة 
األلماني�ة مي�ركل لرئي�س الوزراء الس�يد 
حيدر العبادي لحضور مؤتمر السبع الكبار 
ف�ي ميونخ بعد رئاس�ته لمؤتم�ر مكافحة 
االٍرهاب في باريس، حيث يعد لقاء G7  لقاًء 
دولياً يظم دوالً كبرى اقتصادياً وسياس�ياً، 
وهي إش�ارة واضحة م�ن المجتمع الدولي 
بأن العراق يتصدر االولويات الدولية، وهنا 
الب�د من اإلش�ارة لنقاط ع�دة، عطفاً على 

معطيات ونتائج هذا التجمع الدولي:
خط�ورة  يع�ي  الدول�ي  المجتم�ع   -١
الحرب التي يخوضها العراق نيابة عنه ضد 
مجامي�ع داع�ش اإلرهابي�ة اال ان مصالح 
بع�ض ال�دول وسياس�اتها الس�يما قطبي 
الن�زاع األزلي تح�ول دون إيجاد حل عاجل 

لهذه الحرب.
مؤتم�ر  ف�ي  الع�راق  ان مش�اركة   -٢
ال�دول الصناعية المس�ؤولة عن %85 من 
الدخل العالمي يعتبر اقراراً منها بالتضامن 
معه ، س�يما وانه - وبالرغ�م من الظروف 
االقتصادي�ة الصعبة التي يواجهها االن - ال 
يزال محط اهتمام الدول الصناعية الكبرى 

لم�ا يمتلكه م�ن ثروات وموارد بش�رية لم 
توظف بالشكل الصحيح.

٣- في تصريح للرئيس االمريكي باراك 
اوباما على هامش المؤتمر، ذكر« ان امريكا 
ال تمتلك ستراتيجية محددة لمحاربة داعش 
في الع�راق« وهن�ا أتمنى ان تأخ�ذ االدارة 
االمريكية بنظ�ر االعتبار ض�رورة اإليفاء 
بتس�ليم الع�راق األس�لحة والمع�دات التي 
تم التعاق�د عليها إبان الحكومة الس�ابقة، 
وإيق�اف الدع�م المال�ي المق�دم من بعض 
الجه�ات لعصابات داع�ش ومصادر تمويل 
لغ�رض  س�فرهم  او  المقاتلي�ن  وتس�لل 
االلتحاق بمجاميع القت�ل والتكفير اضافة 
الى فرض عقوبات رادعة بمن يسوق لنفط 
وآث�ار داع�ش المنهوبة م�ن ارض العراق، 
وكل اْبواق داعش اإلعامي�ة محلياً ودولياً 
وليدع مهمة ط�رد داعش من العراق البناء 
الع�راق الغي�ارى م�ن الجي�ش والش�رطة 
وق�وات الحش�د الش�عبي وأبناء العش�ائر 
الوطني�ة األصيل�ة، وهنا س�يكون واضحاً 
لرئيس االدارة االمريكية ستراتيجية باده 

في القضاء على داعش.
٤- لاس�ف وكالعادة لم تك�ن التغطية 
اإلعامي�ة لحض�ور العراق مؤتمر الس�بع 
الكب�ار بالمس�توى المطلوب محلي�اً وذلك 
القن�وات  انش�غال بع�ض  االول:  لس�ببين 

الوطنية بتوثيق انتصارات جيش�نا الباسل 
وقوات الحش�د الش�عبي البطلة ، اال ان اي 
انتص�ار عراق�ي على مس�توى السياس�ة 
الخارجي�ة الب�د ان يض�اف ال�ى انتصارات 
قواتن�ا البطل�ة في س�وح الوغ�ى والبد ان 
يأخذ صدًى أوسع محلياً بل وتسويقه دولياً 
وبش�كل يدعم جه�ود العراق ف�ي محاربة 

داع�ش واب�راز وجه الع�راق الدبلوماس�ي 
بالمس�توى الذي يلي�ق به، ل�ذا فالحكومة 
العراقية مطالبة بإياء أهمية قصوى لدور 
االعام العراقي ف�ي هذه المرحلة الصعبة 
من تاريخ العراق الحديث، اما السبب الثاني: 
هو محاولة بعض وسائل االعام المعروفة 
بتوجهاته�ا الا وطنية تجاه�ل هذا الحدث 

المه�م والتركيز على توافه االمور والتي ال 
ترتقي لمستوى الحديث عنها.

٤- ض�رورة التع�اون م�ع المنظم�ات 
الدولية والبعثات الدولية العاملة في العراق 
وتكثيف الجهد التنفيذي والتشريعي متمثاً 
بوزارة الخارجية العراقية ولجنة العاقات 
الخارجية البرلمانية لغرض تأكيد الموقف 

العراق�ي واهداف�ه الرامية الى بن�اء عراق 
موحد تتس�اوى في�ه الحق�وق والواجبات 
دون إقص�اء او تهميش او مصادرة لحقوق 
مواطنيه سيما وان العراق ماض في اجراء 
إصاحات سياس�ية واقتصادية ، كما وانه 
جاد ف�ي ان يلع�ب دوراً إيجابياً في تحقيق 
األمن والس�لم الدوليين، اضافة الى س�عي 
العراق وجهوده الحثيثة لانفتاح على دول 
العالم والمنطقة وبناء عاقات متوازنة مع 

الجميع.
او  إنج�از  اي  اس�تثمار  ض�رورة   -٥
نج�اح مهم�ا كان حجم�ه لدع�م مصال�ح 
الع�راق الس�يما على الصعيدين السياس�ي 
واالقتص�ادي، االمر الذي يلقي مس�ؤولية 
كبيرة على كاه�ل المتصدين لملف عاقات 

العراق الخارجية.
وأخي�راً نح�ن على ثق�ة بع�ودة العراق 
ليك�ون رقم�اً مؤثراً ف�ي معادل�ة التوازن 
الدول�ي واالقليم�ي اذام�ا تظاف�رت جهود 
ساسته وصناع قراره بعيداً عن المناكفات 
والصراع�ات واخت�اق األزم�ات الت�ي ل�م 
تضفي على العراق اال مزيداً من االنتكاسات 
واإلخفاقات والتدخات في الشأن العراقي 
الداخل�ي مم�ا يض�ر ف�ي نهاي�ة المط�اف 
بمصال�ح العراق وحق ش�عبه ف�ي تحقيق 

الرفاهية والعيش بسام وأمان.

العامري يوقف عملية حترير الرمادي »مؤقتًا« 
لتأمني خروج األهايل

     بغداد / المستقبل العراقي

الحش�د  قي�ادات  أعلن�ت 
الش�عبي، أم�س االربع�اء، عن 
ايق�اف عملي�ة تحري�ر مدين�ة 
الرمادي بش�كل مؤقت العطاء 
الرم�ادي  الهال�ي  الفرص�ة 
الق�وات  ان  واك�دت  للخ�روج، 
االمني�ة تبعد 20 ك�م عن مركز 
الرم�ادي، فيما اش�ارت الى ان 
العملية باتت قريبة جدا لتحرير 
عل�ى  المش�رف  المدينة.وق�ال 
ق�وات الحش�د الش�عبي هادي 
العامري انه »مع بدء تقدم قوات 
الحشد الشعبي والسيطرة على 
ناظم التقس�يم باستثناء الجزء 
الش�رقي الم�ؤدي ال�ى مدين�ة 
الرم�ادي حتى باش�رنا بالبحث 
ع�ن عناص�ر )داع�ش( والذين 

كانوا يس�يطرون عل�ى الناظم 
بشكل كامل«، مبينا ان »القوات 
االمنية على مسافة اقل من 20 
كم على مركز مدينة الرمادي«.

واضاف العامري ان »عملية 
تطهي�ر منطقة الاين كانت من 
قبل الحشد الشعبي في منظمة 
ب�در وبع�د تطهير هذا الش�ارع 
المه�م وقط�ع طري�ق االم�داد 
)داع�ش(  لعناص�ر  الرئي�س 
بمفرده�ا وبعد التق�دم باتجاه 
ناظم التقسيم كان هناك اسناد 
واضح ومشاركة من قبل ابطال 
فصائ�ل المقاوم�ة من س�رايا 
الس�ام وكتائ�ب االم�ام عل�ي 
وابط�ال العتب�ة العباس�ية وتم 
الس�يطرة على ناظم التقس�يم 
ان  العام�ري  بالكامل«.وتاب�ع 
»هذه العملية وتطهير الصحراء 

المحيط�ة بالناظ�م تم�ت فقط 
م�ن قب�ل الحش�د الش�عبي من 
قب�ل  م�ن  مس�اندة  اي  دون 
الجي�ش او الش�رطة«، مؤك�دا 
العس�كرية  العملي�ات  »توق�ف 
بش�كل مؤقت للسماح بالعوائل 
الن  الخ�روج  م�ن  بالرم�ادي 

العملية باتت قريبة جدا«.
ان  ال�ى  العام�ري  واش�ار 
»رئي�س ال�وزراء س�يطلق نداء 

للعوائ�ل بالخ�روج قبل انطاق 
العملية ف�ي مرحلته�ا االخيرة 
الن تطهير الرمادي س�تنعكس 
بغ�داد  محي�ط  عل�ى  ايجاب�ا 
لنه�ري  المائي�ة  والمنظوم�ة 

دجله والفرات«.
م�ن جانب�ه اكد قائ�د فرقة 
كري�م  الش�يخ  عل�ي  االم�ام 
الخياقاني، إنه »تم خال عملية 
تطهي�ر ناظ�م التقس�يم تدمير 
اكثر من عش�رين عجل�ة تابعه 
لداعش اثناء محاولتهم الهروب 
والتوجه لمركز الرمادي والقاء 
القب�ض على اكث�ر من 150 من 
عناص�ره وتس�ليمهم للق�وات 
»ناظ�م  ان  مبين�ا  االمني�ة«، 
منطق�ه  ف�ي  يق�ع  التقس�يم 
صحراوي�ه قاحله وه�ي مركز 

االمدادات لتنظيم داعش«.

     بغداد / المستقبل العراقي

مجل�س  رئي�س  نائ�ب  اك�د 
محافظ�ة االنب�ار فالح العيس�اوي، 
أم�س االربع�اء، انه تم االخ�ذ بالثأر 
قت�ل  بع�د  الع�ذاري  لمصطف�ى 
ف�ي  »داع�ش«  م�ن  االنتحاريي�ن 
فيم�ا  الفلوج�ة،  عامري�ة  مجل�س 
اشار الى ان الناحية هادئة والوضع 
مس�يطر عليه. وقال العيساوي في 
تصري�ح أدلى به اثن�اء اطاعه على 
مبن�ى مجلس عامري�ة الفلوجة بعد 
احباط محاولة اقتحام�ه، ان »ابناء 
عش�ائر البو عيس�ى تمكنوا من قتل 
انتحاريي�ن اثنين يرتدي�ان حزامين 
ناس�فين، اثن�اء محاولتهما الدخول 
الى مجلس ناحي�ة عامرية الفلوجة 
بمحافظة االنبار«، مبينا ان »ذلك هو 
ثأر اله�ل الرمادي وللطفلة نورهان 
بنت عل�ي الطال الت�ي قتلها داعش 
الع�ذاري  ولمصطف�ى  بالرم�ادي 
الذي اعدمه التنظي�م في الفلوجة«. 
»الحدي�ث  ان  العيس�اوي  واض�اف 
عن س�قوط مجلس قض�اء عامرية 
الفلوجة بيد داعش عار عن الصحة«، 
مش�يرا ال�ى ان »الوض�ع بالناحي�ة 
ه�ادئ ومس�يطر علي�ه«. واقتح�م 
ثاثة انتحاريين من تنظيم »داعش«، 
الثاثاء، مبنى مجلس ناحية عامرية 
الفلوجة جنوب الفلوجة، ما ادى الى 
وقوع اشتباكات بينهم وبين القوات 
االمنية التي حاول�ت تحرير المبنى، 

بحسب مصادر امنية.
 فيم�ا اك�د نائب رئي�س مجلس 
محافظ�ة االنب�ار فالح العيس�اوي، 
أن الق�وات االمنية تمكن�ت من قتل 
الثاثة بعد محاصرتهم  االنتحاريين 

داخل بناية مجلس الناحية.

العيساوي: أخذنا بثأر 
مصطفى العذاري 

بارزاين يشكو بغداد لواشنطن: ال نستطيع اإلستمرار معها !
     بغداد / المستقبل العراقي

أكد رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان 
اإلس�تمرار  اليس�تطيع  اإلقلي�م  أن  بارزان�ي، 
باالس�لوب الحالي من التعامل مع بغداد بس�بب 
»قطعه�ا الميزاني�ة كل مرة بحجة ما«، مش�يراً 
إل�ى أن الع�راق ما كان ليص�ل الى ه�ذه الحالة 
»ل�و كان هناك إلتزام بتنفيذ الدس�تور منذ ثاث 
سنوات«.وقالت رئاسة حكومة إقليم كردستان، 

في بيان تلقت »المستقبل العراقي« نسخة منه، 
إن »رئي�س حكوم�ة إقليم كردس�تان نيجيرفان 
بارزاني اس�تقبل نائب مس�اعد وزير الخارجية 
األمريكي وممث�ل الواليات المتح�دة األمريكية 
في التحال�ف الدولي ضد داع�ش بريت ميغورك 
والوف�د المرافق له«، مبين�ة أن »الجانبين تحدثا 
ع�ن األوض�اع األمنية والعس�كرية ف�ي العراق 
بش�كل ع�ام، ومدينتي األنبار والموصل بش�كل 
خاص وتحريرهما من س�يطرة إرهابيي داعش 

وتحرير جزء كبير م�ن مصفى بيجي النفطي«.
وأض�اف البي�ان أن »الوف�د تحدث عن إس�تمرار 
الهجمات الجوية للتحالف على مواقع اإلرهابيين 
في العراق وسوريا بشكل عام وجبهات التصدي 
لقوات البيش�مركة واألنبار وضواحي الحس�كة 
ف�ي س�وريا«، مؤك�داً عل�ى »أهمية وض�ع آلية 
لس�د الطريق أم�ام تدفق المتطرفي�ن في العالم 
إل�ى صفوف داعش ودعم العش�ائر الس�نية في 

مواجهة اإلرهاب في العراق«.

     بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف الناطق باسم  قوات 
الش�هيد الص�در االول ابراهيم 
الس�وداني، أمس األربعاء، عن 
أن ق�وة من لواء الع�راق التابع 
للقوات قامت بمداهمة أطراف 
معس�كر الحم�رة ف�ي منطقة 
الكرم�ة ضمن قاط�ع عمليات 
االنب�ار وبن�اًء عل�ى معلومات 
وألق�ت  دقيق�ة  اس�تخبارية 

القبض عل�ى ثاث دواعش مع 
سيارتهم الكيا.

وق�ال أن العناص�ر كانن�وا 
أس�لحة وعبوات  »يرمون نقل 
من وكرهم«. وأشار إلى أنه »تم 
العثور على ١٠٠عبوة من مادة 
C4 ش�ديدة االنفج�ار مس�لكة 
ومعده للتفجير وتم معالجتها 
من قبل الجهد الهندس�ي التابع 

لقوات الشهيد الصدر االول«.
الس�����وداني  وأوض��ح 

أن »الق�وة عث�رت ف�ي الوك�ر 
عل�ى ٢٠ص�اروخ س�ام معده 
لإلط�اق و١٥ص�اروخ لم يتم 
معرفة نوعه مع سيارة شرطة 
مصفحة قديمة و اربعة عش�ر 
حاوي�ة عت�اد رش�اش احادية 
»الق�وة  أن  وأردف  ١٤مل�م«. 
عادت بدون خس�ائر تذكر وتم 
والمع�دات  الدواع�ش  تس�ليم 
الى ل�واء ٥٩ التاب�ع الى وزارة 

الدفاع«.

     بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة البيش�مركة ف�ي حكومة اقليم 
كردس�تان، أمس االربعاء، عن فتح باب التطوع 
أمام الراغبين باالنضمام للواءين من البيشمركة، 
فيم�ا حددت ثمانية ش�روط للتط�وع ابرزها ان 
يك�ون م�ن س�كنة اقلي�م كردس�تان والمناطق 

الكردستانية خارج إدارة االقليم. 
وقال االمين العام للوزارة الفريق جبار ياور، 
في بيان تلقت »المستقبل العراقي« نسخة منه، 
إن »المديرية العامة لشؤون االفراد والمتطوعين 
التابعة لوزارة البيش�مركة فتح�ت باب التطوع 
م�ن )2015/6/14( وحتى )2015/7/14(، في 
مراكز التطوع في مدن ده�وك واربيل وكركوك 
والس�ليمانية، ليت�م تعيي�ن الراغبي�ن على ماك 
الوزارة وبوظيفة بيش�مركة«. واضاف ياور ان 
»ال�وزارة ق�ررت وفي ضوء قرار س�ابق لرئيس 
إقليم كردس�تان وموافقة رئاسة حكومة إقليم 
كردس�تان تش�كيل لواءين في قوات البيشمركة 
»، مش�يراً إل�ى أن »نظ�ام لالتح�اق بصف�وف 

كاف�ة  وبمش�اركة  التط�وع  ه�و  البيش�مركة 
القوميات واألطياف من مواطني كردستان«.

وحددت وزارة البيش�مركة في بيانها ثمانية 
ش�روط للتط�وع تتضم�ن أن يك�ون المتط�وع 
المناط�ق  أو  كردس�تان  اقلي�م  م�ن  مواطن�اً 
الكردستانية خارج ادارة االقليم، وأن يكون سن 
المتطوع م�ن 18 � 30 عاماً، وان يكون معروفاً 
بحسن السيرة والس�لوك، وغير مدان بأية تهمة 
أو جريم�ة خادش�ة للحياء، وأن يجتاز ش�روط 
الفح�ص الجس�دي ويك�ون بصحة جي�دة، وأن 
يجت�از االختب�ارات الطبي�ة، وال يق�ل طوله عن 
165 س�م، وال يزيد وزنه عن 55 كيلوغراماً، وأن 
ال يقل مس�توى التحصيل الدراسي عن السادس 
االبتدائ�ي. وتضمنت الش�روط أيض�اً، أن يتعهد 
المتطوع بعدم ممارس�ة أي اعمال أو نش�اطات 
حزبية في صفوف قوات بيش�مركة كردس�تان، 
وأن يعطي كفالة قانوني�ة بمبلغ )3,000,000( 
ثاثة مايي�ن دینار، في مقاب�ل التعهد بالخدمة 
لم�ا اليقل ع�ن ثمانية أعوام ف�ي صفوف قوات 

بيشمركة كردستان.

البيشمركة تفتتح باب التطوع وحتدد ثامنية رشوط لقبول املجندين

قوات الشهيد الصدر األول: قبضنا عىل ثالثة »دواعش« 
بحوزهتم صواريخ »سام«

ســيـاســات اردوغــان االخــوانــيــة لــم تــجــلــب إال الــتــدمــيــر للـبــلــدان العــربـيـة

د. سيف الدين الدراجي
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          بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة العمل والش�ؤون االجتماعي�ة ضوابط التقديم عل�ى قروض الخدم�ات الصناعية من خالل 
االستمارة الخاصة المعدة لصندوق دعم المشاريع الصغيرة. وقال مدير عام دائرة التشغيل والقروض رياض 
حسن في بيان تلقت »المستقبل العراقي« نسخة منه، ان ضوابط االقراض الخاصة بالخدمات الصناعية هي 
نفس الضوابط المعمول بها في صندوق دعم المش�اريع الصغيرة باستثناء شرط العمر، الفتا الى ان التقديم 
يكون عن طريق وثيقة التسجيل الخاصة ببرناج الخدمات الصناعية بدال من البطاقة االستشارية«. وأضاف« 
ان الدائرة تعتمد اس�لوب الكفالة في منح القروض س�واء كانت شخصية او عقارية مبينا ان القرض الخاص 
بالمش�روع يمن�ح دفعة واح�دة كما هو معمول به في الوجبة التاس�عة من قروض صندوق دعم المش�اريع 
الصغي�رة وتس�تحصل تواقيع ممثلي الوزارات المش�اركة في مجلس ادارة الصندوق«. واش�ار الى »ضرورة 
ارفاق معاملة القرض بجميع التعهدات المطلوبة في برنامج صندوق دعم المشاريع«، الفتا الى ان المعامالت 
ترس�ل بع�د انجازها الى مقر الدائ�رة وتحال الى لجان التدقيق لغرض تدقيق دراس�ة الجدوى من قبل قس�م 

الخدمات الصناعية ومن ثم ترسل الى قاعدة بيانات القروض لغرض منح القرض للمستفيد«.

العمل تفتح باب التقديم عىل القروض الصناعية

     المستقبل العراقي/فرح حمادي

تحفظ قائد عمليات نينوى, عن 
اإلعالن عن موعد بدء عملية تحرير 
الموص�ل م�ن عصابات«داع�ش« 
التكفيري�ة, وفيم�ا ك�رر وعوده 
تحدث  س�تكون«مفاجأة«,  بأنه�ا 
ع�ن االنته�اء م�ن وض�ع الخطط 

العسكرية واإلنسانية للمعركة.
ويلم�ح القائ�د العس�كري إلى 
أن طائ�رات أمريكي�ة متطورة من 
طراز f 35 ستش�ارك ف�ي معركة 
الموص�ل, بينم�ا توق�ع عضو في 
لجن�ة األمن والدف�اع النيابية, بان 
تختفي »رايات داعش« من المدينة 

بعد شهر رمضان المقبل.
ومرت, أم�س األربعاء, الذكرى 
األولى ل�«نكبة الموصل«, وس�ط 
تذمر أهالي المدين�ة من وقوعهم 
تحت قبضة »داعش« في, العاش�ر 
الع�ام  م�ن  حزي�ران  ش�هر  م�ن 

الماضي.
وقال قائ�د عمليات نينوى نجم 
تحري�ر  »عملي�ات  إن  الجب�وري، 
المحافظة س�تكون مفاجأة، ولن 
نعل�ن متى تب�دأ ألن ذلك س�يكون 

مفاجأة بإذن الله«.
وأض�اف أن »ضرباتنا أفقدتهم 
صوابه�م، فكيف إذا اقت�رب اليوم 
الموعود«، مش�يرا إل�ى »لن أدخل 
في أي معركة تقليدية معهم كالتي 

اعتادوها«.
 F35��ال »طائ�رات  أن  وتاب�ع 
وطائرات ال�F22 التي تعتبر أحدث 
العالم ستش�ترك  المقات�الت ف�ي 
ف�ي عملي�ة التحري�ر«، مضيفاً أن 
دول »التحالف الدولي أعدت أحدث 

ما لديها لالش�تراك ف�ي المعركة، 
القاصف�ات  س�تتحرك  وقريب�اً 
اإلستراتيجية إلى مرابضها القريبة 

من العراق«.
وبي�ن »هن�اك إج�راء عمليات 
تنسيق واستعدادات كبيرة تجريها 
األمان�ة العام�ة لمجلس ال�وزراء 
ومختلف الوزارات الخدمية تحسباً 
ألي ط�وارئ إنس�انية ق�د تحدث، 
وحص�ول عملي�ات ن�زوح جديدة 
كم�ا ه�و متوق�ع، وق�د وضع�ت 
الجه�ات المعنية خطط�اً الحتمال 

نزوح األهالي«.
من جانب�ه, توقع عض�و لجنة 
عل�ي  النيابي�ة  والدف�اع  األم�ن 
الموصل  المتويتي، تحري�ر مدينة 
من س�يطرة تنظي�م »داعش« بعد 
ش�هر رمضان المقبل، مشيرا إلى 
أن االستعدادات العسكرية لتحرير 
المدين�ة اكتمل�ت بص�ورة »ش�به 

نهائية«.
وق�ال المتويت�ي »اطمئن اهلنا 
ف�ي محافظ�ة نينوى بق�رب يوم 
التحري�ر«، مبينا ان »لقاءنا االخير 
بالقائ�د الع�ام للقوات المس�لحة 
والوزراء االمنيين، اثلج الصدور«.

واض�اف المتويت�ي أن »القادة 
اكتم�ال  لن�ا  اك�دوا  العس�كريين 
االس�تعدادات بصورة شبه نهائية 
للقطع�ات التي س�تتوجه لتحرير 

مدينة الموصل«.
واك�د ان�ه »بعد ش�هر رمضان 
المقبل، لن تكون هناك رايات سود 
ف�وق مباني الموص�ل، ولن يكون 
أي وج�ود لعناصر تنظيم داعش«، 
داعيا أهالي الموصل الى »المبادرة 
في قتال التنظيم ومساندة القوات 

األمنية التي ستحرر المدينة«.
مجل�س  دع�ا  يومي�ن,  وقب�ل 
محافظة نين�وى، رئي�س الوزراء 
حيدر العب�ادي الى اتخ�اذ قرارات 
ملموس�ة بش�أن تحري�ر الموصل 
تج�اه  مس�ؤولياته  وتحم�ل 
النازحي�ن، وطال�ب بتحويل ملف 
رقاب�ة  إل�ى  بالكام�ل  النازحي�ن 

الحكوم�ة المحلية. وأعل�ن القائد 
حي�در  المس�لحة  للق�وات  الع�ام 
العب�ادي، في )2 حزي�ران 2015( 
عن ب�دء عمليات تحرير نينوى من 
س�يطرة تنظيم »داعش«، مش�يراً 
إل�ى توجه قطعات عس�كرية نحو 
المحافظة، فيم�ا اعتبر أن القوات 
العراقية لم »تنكسر« بسبب قتالها 

ضد التنظيم في محافظة األنبار.
الغض�ون, أك�دت مصادر  ف�ي 
طبي�ة ف�ي مدين�ة الموص�ل، بأن 
»داع�ش« أق�دم عل�ى إع�دام اكثر 
م�ن 130 ش�خصاً داخ�ل المدينة، 
غالبيته�م م�ن منتس�بي الق�وات 
األمني�ة كان ق�د احتجزه�م عل�ى 
وبحس�ب  متقطع�ة.  فت�رات 

المص�ادر,  إن »الط�ب العدلي في 
مستشفى الجمهوري في الموصل 
تس�لم اكثر من 130 جثة لمدنيين 
وعسكريين اعدمهم تنظيم داعش 
، في ساعة متأخرة من، ليلة أمس 

االول الثالثاء«.
وأردف�ت المص�ادر بالقول, أن 
»التنظيم ق�ام بإعدام الضحايا في 

معسكر الغزالني جنوبي الموصل، 
بع�د ان احتجزه�م عل�ى فت�رات 
متقطع�ة خ�الل األش�هر القليل�ة 

الماضية«.
وف�ي تطور أخ�ر, ق�ام تنظيم 
س�احة  منص�ة  بإزال�ة  داع�ش 
الواقعة شمالي مدينة  االحتفاالت 

الموصل.
وقال شهود عيان، إن » عناصر 
تنظيم داع�ش قاموا ، بهدم وإزالة 
منصة س�احة االحتفاالت شمالي 
الموصل بواسطة جرافات عمالقة 
العراق�ي  للجي�ش  تابع�ة  كان 
بع�د  التنظي�م  عليه�ا  واس�تولى 
س�يطرته عل�ى المدين�ة«، مبين�ا 
ان » التنظي�م قام بنق�ل االنقاض 

بالكامل على شاحنات ».
واض�اف الش�هود أن » التنظيم 
نق�ل انق�اض المنص�ة ال�ى جهة 
الجرافات  مجهول�ة فيم�ا قام�ت 
كام�ل،  بش�كل  االرض  بتس�وية 

ومحو اي اثار للمنصة«.
وتعد منصة ساحة االحتفاالت 
، م�ن المعال�م البارزة ف�ي مدينة 
الم�كان  تع�د  حي�ث  الموص�ل، 
االحتف�االت  إلقام�ة  الرئيس�ي 
الرس�مية ، ومنها مهرجان الربيع 
الذي كان يقام س�نويا قبل 2003، 
ويحض�ره نائ�ب رئي�س النظ�ام 
الس�ابق عزت الدوري ، فيما جرت 
ف�ي ش�ارع المنص�ة العدي�د م�ن 
اس�تعراض الق�وات االمني�ة بع�د 
ع�ام 2003 وجل�س ف�ي المنصة 
مس�ؤولين كب�ار، كم�ا كانت احد 
للتظاه�رات  الرئيس�ية  االماك�ن 
انطلقت  التي  للحكومة  المناهضة 

نهاية عام 2012 .

عمليات نينوى: سنفاجئ »الدواعش«

ستدخل املعركة.. والدفاع الربملانية: رايات »داعش«   F 35
ستختفي من املوصل

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

األمريكي�ة,  اإلدارة  ألمح�ت 
أمس األربعاء, عن رغبتها بإنش�اء 
ف�ي  أمريكي�ة  عس�كرية  قاع�دة 
أب�دى  وفيم�ا  االنب�ار,  محافظ�ة 
برلماني�ون رفضهم الش�ديد لهذه 
الفك�رة باعتباره�ا مدخ�ل جدي�د 
لع�ودة االحتالل األمريك�ي, أكدوا 
فشل اإلس�تراتيجية األمريكية في 

محاربة داعش.
بغ�داد  موق�ف  خ�الف  وعل�ى 
إقلي�م  رئي�س  دع�ا  الراف�ض, 
كردستان نيجرفان بارزاني, أمس 
األربع�اء, التحال�ف الدول�ي ال�ذي 
تقوده واشنطن إلى التدخل البري 
في العراق لمقاتلة تنظيم »داعش« 

مس�ؤولون  وكش�ف  اإلرهاب�ي. 
أمريكي�ون ان الرئيس باراك أوباما 
إرس�ال  عل�ى  الموافق�ة  بص�دد 
المئ�ات من المدربين العس�كريين 
اإلضافيي�ن إلى العراق، لمس�اعدة 
الجي�ش العراق�ي عل�ى مواجه�ة 

تنظيم »داعش«.
ووفقا للمسؤولين، فان »اإلدارة 
األمريكية تدرس إرس�ال نحو 500 
مستش�ار ومدرب عس�كري لرفع 
العراقي ومقاتلي  الجيش  جاهزية 

»العشائر السنية«.
ويوج�د حاليا في الع�راق نحو 
وم�درب  مستش�ار  آالف  ثالث�ة 

عسكري أمريكي.
ونقل�ت مص�ادر صحفي�ة, عن 
األم�ن  مجل�س  باس�م  المتح�دث 

القوم�ي األمريك�ي قول�ه »نح�ن 
ندرس عددا من الخيارات لتس�ريع 
عملي�ة تدري�ب وتجهي�ز الجي�ش 
العراق�ي وم�ن بين تل�ك الخيارات 

إرسال مدربين إضافيين«.
وفي الس�ياق ذاته, نقلت وكالة 
»رويترز«, عن مسؤولين في البيت 
األمريكي�ة  »اإلدارة  أن  األبي�ض, 
قاع�دة عس�كرية  إنش�اء  ت�درس 

جديدة في األنبار ».
 وف�ي أول ردة فعل, رأى النائب 
والقي�ادي في عصائ�ب أهل الحق 
التصريح�ات  ان  س�الم،  حس�ن 
األخيرة لقادة عس�كريين امريكان 
بض�رورة إنش�اء قاعدة عس�كرية 
ف�ي االنب�ار لمحاربة داع�ش, هو 

تكريس الحتالل جديد«.

وق�ال النائب وه�و رئيس كتلة 
صادق�ون ف�ي مجلس الن�واب، ان 
»زيادة عدد المدربين ب500  مدرب 
باالضاف�ة الى الثالث�ة االف مدرب 
العاملي�ن ف�ي العراق ه�و مخرج 
جديد يتخذه األمريكان للعودة إلى 

احتالل البلد من جديد«.
واض�اف ان »إغف�ال االمريكان 
الداعش�ية  االرت�ال  ض�رب  م�ن 
القادمة من س�وريا ال�ى العراق ما 
ه�و أال مخط�ط ل�ه مس�بقا ألجل 

زيادة الفوضى في بلدنا«.
واكد س�الم ان »االس�تراتيجية  
األمريكي�ة فش�لت ف�ي محارب�ة 
»داعش«, وان فش�لهم ف�ي االنبار 
جعله�م يبحث�ون ع�ن مخططات 

أخرى لتكريس احتاللهم للبلد.

رئي�س  دع�ا  الغض�ون,  ف�ي 
حكومة إقليم كردستان نيجيرفان 
البارزان�ي، التحال�ف الدول�ي إل�ى 
المش�اركة برياً في محاربة تنظيم 
»داعش« وبش�كل أوس�ع من أجل 

القضاء عليه.
وجاء الموقف الكردي متناقضا 
تماما مع رفض الحكومة المركزية 
ألي تدخل ب�ري أجنبي في العراق, 
وف�ق أعلنه رئي�س ال�وزراء حيدر 
العبادي ووزي�ر الخارجية إبراهيم 
أعض�اء  م�ن  والعدي�د  الجعف�ري 

مجلس النواب في وقت سابق.
وق�ال مكت�ب رئي�س مجل�س 
وزراء إقلي�م كردس�تان ف�ي بيان 
اس�تقبل،  بارزان�ي   « إن  صحف�ي 
مس�اعد وزير الخارجية األميركي 

ف�ي  المتح�دة  الوالي�ات  وممث�ل 
التحالف الدولي ضد )داعش( بريت 
ماكغ�ورك«، وابلغه ب�ان »حكومة 
االس�تمرار  تس�تطيع  ال  اإلقلي�م 
باألس�لوب الحال�ي م�ن التعام�ل 
م�ع بغ�داد«, كم�ا دع�ا »التحالف 
الدول�ي إلى المش�اركة بري�اً أيضاً 
في محارب�ة تنظي�م »داعش« في 
الع�راق ». من جانبه, قال مس�اعد 
وزي�ر الخارجي�ة األميرك�ي بريت 
ماكغ�ورك أن »الهجم�ات الجوي�ة 
للتحال�ف الدول�ي مس�تمرة عل�ى 
ف�ي  »داع�ش«  وثكن�ات  مواق�ع 
العراق وسوريا بشكل عام واألنبار 
وضواحي الحس�كة في س�وريا«، 
مؤكداً على »أهمية وضع آلية لسد 
الطريق أم�ام تدفق المتطرفين في 

العالم إلى صفوف »داعش«.
وأضاف ماكغورك، أن »األوضاع 
العس�كرية واألمني�ة ف�ي الع�راق 
عموم�اً ومدينتي االنبار والموصل 
خصوص�اً تحت�اج إل�ى عم�ل أكثر 
وايج�اد طريقة الس�تعادتهما من 
ال�ى  مش�يراً  )داع�ش(«،  تنظي�م 
»اس�تعادة جزء كبير م�ن مصفى 
بيجي النفطي«. واس�تولى تنظيم 
»داع�ش« عل�ى مدين�ة الموص�ل، 
مركز محافظة نينوى في )العاشر 
من حزيران 2014 المنصرم(، قبل 
أن يم�د نش�اطه اإلرهابي لمناطق 
أخرى عديدة م�ن العراق، ويرتكب 
عدته�ا  كثي�رة  انته�اكات  فيه�ا 
جه�ات محلية وعالمية جرائم ضد 

اإلنسانية وإبادة جماعية.

واشنطن تريد قاعدة عسكرية.. وبارزاين يفتح األبواب أمام التدخل الربي
احتالل »ناعم« عبر زيادة المستشارين

فصيل إيزيدي أباد قريتني يف املوصل.. واألمم املتحدة تشعر بالذهول 
       بغداد / المستقبل العراقي

اق�دم فصي�ل ايزي�دي مس�لح عل�ى 
قت�ل 21 م�ن العرب الس�نة في ش�مال 
العراق قبل اشهر، انتقاما البناء االقلية 
االيزيدي�ة الذين تعرضوا لفظاعات على 
ي�د تنظيم »داعش«، بحس�ب م�ا اعلنت 

منظمة العفو الدولية.
وقال�ت المنظمة ومقره�ا لندن، ان 
الهجم�ات نفذت في 25 كان�ون الثاني، 
واستهدفت قريتين يقطنهما عرب سنة 

في منطقة س�نجار في ش�مال العراق، 
الت�ي كانت تع�د بمثابة موط�ن لالقلية 

االيزيدية.
واوضحت المنظم�ة »تقريبا لم ينج 
من�زل واحد. نص�ف الذين قتل�وا كانوا 
من كبار الس�ن او المعوقين من الرجال 

والنساء واالطفال«.
واش�ارت الى ان 40 آخرين خطفوا، 

وال يزال 17 منهم مفقودين.
واورد التقري�ر ش�هادات لع�دد م�ن 
الش�هود، بينهم رجل فقد ولدين يبلغان 

من العمر 20 و15 عاما، كما اصيب ابن 
ثالث ل�ه يبلغ من العمر 12 عاما باربعة 

رصاصات في الظهر، اال انه نجا.
وق�ال الرج�ل للمنظم�ة »ل�م نتخيل 
ان المعتدي�ن قد يهاجمون كبار الس�ن 
والمرض�ى، لكنهم قاموا بذل�ك«، راويا 
قت�ل وال�ده المقع�د البال�غ 66 عام�ا، 
باطالق رصاصة في رأس�ه وهو جالس 

في كرسيه المتحرك.
وهاج�م تنظيم »داع�ش« في صيف 
2014 مناطق تواج�د االقلية االيزيدية، 

م�ا ادى الى ن�زوح عش�رات اآلالف من 
ابنائه�ا، في حي�ن قت�ل او خطف آالف 
آخرون، وتعرضت آالف النساء والفتيات 

للسبي.
وقالت االمم المتحدة ان ما تعرض له 

االيزيديون قد يرقى الى مستوى ابادة.
االزمات  واعتبرت كبيرة مستشاري 
في منظم�ة العفو دوناتي�ال روفيرا انه 
»م�ن المثير للقل�ق العميق رؤي�ة افراد 
من المجتمع االيزيدي، عانوا كثيرا على 
يد تنظيم )داعش(، يرتكبون بانفس�هم 

جرائم وحش�ية كهذه«. واش�ار تقرير 
المنظمة الى ان عددا من الشهود اتهموا 
الق�وات الكردي�ة المتواج�دة ف�ي تل�ك 

المناطق، بغض الطرف عما حصل.
وتزامن اط�الق التقرير الذي ش�مل 
التحقي�ق في جرائم اخ�رى ذات طبيعة 
الذك�رى  م�ع  الع�راق،  ف�ي  طائفي�ة 
السنوية االولى للهجوم الكاسح لتنظيم 
»داع�ش«، وال�ذي س�يطر خالل�ه على 

مساحات واسعة من البالد.
وادى هجوم التنظيم والمعارك التي 

تلت�ه الى اغ�راق العراق في ن�زاع يهدد 
وجوده كدولة موحدة، ويكبل يومياته 
بموج�ات عنف ال تتوقف وتوتر مذهبي 

ومأساة انسانية يعاني منها الماليين.
ال�ى  نظرن�ا  »اذا  روفي�را  وقال�ت 
الفوض�ى والعن�ف منذ س�يطرة تنظيم 
)داع�ش( الع�ام الماضي، تب�رز صورة 
لع�راق اكثر تفككا م�ن اي وقت مضي، 
وفصائ�ل مصمم�ة عل�ى القض�اء على 
بعضه�ا البع�ض، م�ن دون تميي�ز بين 

مدني ومقاتل«.

قتل مسنين وأطفال وعجزة
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فإلى جانب التعذيب الذي يتعرض 
ل�ه المعتقل�ون، تمعن الق�وات التي 
تش�رف على السجن بش�كل مستمر 
المعتقلي�ن  لعقائ�د  التع�رض  ف�ي 
الديني�ة، حتى وصفه�ا أحدهم بأنها 

تشبه “داعش”.
وقال نائ�ب رئيس مركز البحرين 
لحقوق اإلنس�ان يوس�ف المحافظة 
إن “الحكوم�ة تروج أنه�ا تدافع عن 
اإلس�ام، الس�تقطاب المرتزقة من 
األردن وباكس�تان وس�وريا لقم�ع 
الح�راك المؤي�د للديمقراطي�ة ف�ي 

البحرين”.
“وألن  المحافظ�ة  وأض�اف 
اس�تقطابهم جاء بخلفي�ات دينية و 
طائفية، فإن الممارس�ات التي يقوم 
بها الدرك األردني في سجن جو تأتي 
ضمن ه�ذة الس�ياق، وال تش�ّكل أي 

مفاجأة للنظام”.
الوف�اق  جمعي�ة  أص�درت  وق�د 
تقري�ر مفصل بش�أن أحداث س�جن 
ج�و تضمن ش�هادات معتقلين أفرج 
عنه�م مؤخ�راً، ذكر أن�ه “في بعض 
الفت�رات، كان الس�جناء )الش�يعة( 
يجب�رون على الهت�اف بتمجيد أفراد 
م�ن العائلة الحاكمة، أو ش�خصيات 

ورموز دينية معينة”.
المقابل  التقري�ر “ف�ي  وأض�اف 
كانت عناصر الق�وات الخاصة تقوم 

بشتم وسب بعض قيادات المعارضة 
أو ش�خصيات ورموز دينية للمذهب 

الشيعي”.
عائلة أح�د المعتقلي�ن البارزين، 
رفضت الكشف عن اس�مه، قالت إن 
“بع�ض الضب�اط األردنيين يصفون 
المعتقلين بأوصاف مثل )الرافضة(، 
وهو الوصف الذي يطلقه التكفيريون 
االرهابيون على الشيعة، ويستخدمه 
تنظي�م )داعش( ف�ي التحريض على 
اس�تهدافهم ف�ي الخلي�ج الفارس�ي 

وكل مكان”.
وقام�ت الق�وات عن�د اقتحامها 
الس�جن بإلق�اء الُت�رب الت�ي يصلي 
عليه�ا الش�يعة ف�ي دورات المي�اه، 
األمر الذي اس�تفز مش�اعر كثير من 
السجناء وتسبب في مشادات بينهم 
وبي�ن الش�رطة قب�ل أن يتعرض�وا 

للضرب ونقلهم إلى غرف العزل.
وتضيف الش�هادات أن الش�رطة 
يصرخ�ون  وه�م  يتل�ذذون  كان�وا 
المعتقلين ويش�تمونهم  ف�ي وج�ه 
“يا أبن�اء المتعة”؛ وصف يس�تخدم 
للطعن في نس�ب الش�يعة، كما أنهم 
كان�وا يقوم�ون بش�تم أمهاتهم “يا 

أبناء ).....(”.
م�ع  التعام�ل  ه�ذا  مث�ل  س�اد 
المعتقلين الشيعة منذ تمَكن الجيش 
البحرين�ي بمعاونة قوات س�عودية 

وإماراتي�ة في آذار 2011 من س�حق 
االحتجاجات الش�عبية الت�ي اتخذت 
م�ن دوار اللؤل�ؤة وس�ط العاصم�ة 

المنامة مركزا لها.
وذك�ر تقري�ر اللجن�ة البحرينية 
المستقلة لتقصي الحقائق في الفقرة 
1234 التي استعرض فيها “األساليب 
م�ع  المس�تخدمة  انتش�ارا  األكث�ر 
الموقوفي�ن أن “المعتقلين تعرضوا 
والتهدي�د  اللفظي�ة،  اإلس�اءة  إل�ى 
باغتصاب الشخص الموقوف أو أفراد 
أس�رته، وس�ب الطائفة الدينية التي 

ينتمي إليها الموقوف )الشيعة(”.

االعت�داء  أن  المحافظ�ة  ورأى 
عل�ى الحري�ات الدينية للش�يعة هي 
سياس�ة رسمية ممنهجة بدأت بهدم 
مس�اجدهم ومنعهم من الصاة في 
بعض الحاالت، وكذلك من إعادة بناء 

تلك المساجد.
ويتاب�ع “إن�ه ازدراء و اضطه�اد 
طائفي. لقد وثقت ذلك لجنة الحريات 
الدينية التابع�ة للخارجية األمريكية 

في تقريريها السنويين األخيرين”.
وب�دال م�ن أن تح�اول الحكومة 
م�ع  تعامله�ا  تصحي�ح  البحريني�ة 
الغالبي�ة الش�يعية ف�ي الب�اد فإنها 

ترفض االعت�راف بالتقارير الدولية، 
ينتق�د  م�ن  كل  تعاق�ب  أنه�ا  كم�ا 
الت�ي تس�ببت بإش�عال  سياس�اتها 

التوترات الطائفية منذ سنوات.
وقضت محكم�ة بحرينية بحبس 
مرك�ز  )رئي�س  الب�ارز  الحقوق�ي 
نبي�ل  اإلنس�ان(  لحق�وق  البحري�ن 
رجب 6 أش�هر بس�بب تغريدة انتقد 
فيه�ا ايديلوجي�ا المؤسس�ة األمنية 
ف�ي البحري�ن، التي خرج�ت عناصر 

انضمت لداعش.
وأعلن ضابط منش�ق عن النظام 
عيس�ى  محم�د  يدع�ى  البحرين�ي 

البنعلي عن مقتل البحريني أبوطلحة 
في معارك في حلب ش�مال س�وريا، 
في حين كشفت معلومات أن القتيل 
أيض�اً كان  يعم�ل لصال�ح األجه�زة 
األمني�ة قب�ل أن يتوج�ه للقت�ال في 
س�وريا. “ه�ذا يؤكد أن حدي�ث نبيل 
رجب عن أيدلوجي�ا األجهزة األمنية 

صحيح تماما” يعلق المحافظة.
وحصل مرك�ز البحري�ن لحقوق 
اإلنسان على إفادة من أحد المعتقلين 
ق�ال فيها إن أحد الضب�اط األردنيين 
ق�ام بتعذيب�ه م�ن أج�ل أن ينط�ق 

الشهادتين وأن يعتنق اإلسام.

وكانت عشيرة ضابط أردني قتل 
في اشتباكات مع محتجين في قرية 
صغيرة غ�رب المنامة ف�ي 8 كانون 
األول 2014 أص�درت بيانا قالت فيه 
إنه�ا “تزف ابنه�ا ش�هيداً دفاعاً عن 

شرف هذه األمة وحياض اإلسام”.
زريق�ات،  عش�يرة  واس�تنكرت 
في بيانها ما قالت إنه “ش�تم س�ادة 
األم�ة عمر ب�ن الخط�اب وعائش�ة 
زوج�ة النب�ي”، وهو اتهام باس�مه، 
يمك�ن لداع�ش والنظ�ام البحرين�ي 
أن يحش�دان آالف األصوليي�ن لقتال 

الشيعة!.

حكومة البحرين تستعني بـ »دواعش« الستجواب املعارضني الشيعة

أغ�رب ما تمر به أمتنا اليوم هو هذا التناقض العجيب الذي 
يس�تفز المواطن العربي بين أقوال زعماء النفط والغاز، وبين 
أفعاله�م ومواقفهم السياس�ية المخالفة لألص�ول واألعراف 
اإلنس�انية. أم�ا الج�زء المثي�ر في ه�ذا التناقض. ه�و عندما 
يتقم�ص زعماء األنظمة العربي�ة أدوار الفقهاء، ويتظاهرون 
بخدم�ة الدي�ن والعقي�دة. أو عندما يتحولون عل�ى الورق إلى 
مجاهدين وثوريين ومناضلي�ن بألقاب كاذبة وعناوين زائفة 
ونياشين رخيصة. يمنحونها ألنفسهم من وقت آلخر لتعظيم 
مكانتهم وإعاء ش�أنهم، فذاكرتنا المزدحمة بالمآسي تمتلئ 
بمجموع�ة هائلة من ألقاب التمجيد. من مث�ل: العابد الفقير، 
وعبد الله المؤمن، وخادم الحرمين، والسلطان العادل، وحامل 

راية الحق.
وي�كاد يك�ون الش�يخ محمد ب�ن راش�د آخ�ر المتبجحين 
بالثوري�ة الكارتونية بقصيدت�ه الجديدة، الت�ي حملت عنوان 
)رس�الة إلى األمة(، والتي تحولت مؤخراً إلى نشيد وطني من 
ألحان )فهد الناصر(، وغناء لطفي بوشناق ولطيفة التونسية. 

يقول مطلع القصيدة:
ما َيصَنُع الّشعُر فينا أيها الَعَرُب

ما داَم قْد مات في أرواحنا الَغَضُب
وأيَن ِمنا يُد التَّاريِخ توقظنا

فُربَّما القوُم ناموا بعَدما َتِعبوا
وأيُّ سيٍف نضوناه لنكبتنا

حتى ولو كان سيفاً أصُله ُلعٰب
جِب والتنديِد ما صنعت َة الشَّ يا أمَّ

فينا بطوالُت مْن دانوا ومن شجبوا
عجبت من حالنا والدهُر يسألني

أهؤالِء هم األخياُر والنجُب؟!
وأيَن ما كاَن مْن أحاِم َوحَدتنا

َوما َمَضْغناُه حتَّى َملَِّت الُخَطُب
ل�و كان كاتب هذه الكلمات غير محمد بن راش�د ألخذنا له 
تعظيم س�ام، ورددنا معه كلمات هذه األنش�ودة الحماس�ية 
المش�حونة بالغضب، لكن كاتبها أمي�ر من أمراء األقطار التي 
أس�رجت وألجمت وزحفت مع الغزاة والزاحفين لدك حصون 
بغداد والبصرة، وكاتبها لم يشجب ولم يندد، ولم يعترض على 
األس�اطيل التي اس�تولت في مضي�ق هرمز على ج�زر باده، 
وصادرته�ا بالقوة منذ عق�ود. وكاتبها يمنع ن�زول أي بحار 
عربي في موانئ ب�اده، وبخاصة عندما يكون هذا البّحار من 
الس�وريين أو العراقيين. وكاتبها يمتلك صاحية إصدار القرار 
الحاسم لحل مش�كلة )البدون العرب(، الذين ولدتهم أمهاتهم 
فوق أرض اإلمارات، ويعيش�ون اآلن ف�ي أتعس الظروف، من 
دون هوية تعريفية، وكاتب كلمات هذا النشيد الاوطني سبق 
ل�ه أن أبدى تأييده للقرار الجائر الذي أصدرته حكومته، عندما 

قررت تسفير )عرب البدون( إلى جزر القمر.
ختاماً نقول: لو كان الش�اعر )أحمد مط�ر( هو الذي كتب 
ه�ذه القصي�دة لم�ا اضطررنا لكتابة ه�ذه المقال�ة. ولو كان 
كاتبها )تميم البرغوثي( أو )أدونيس(. أو أي شاعر من شعراء 
الوج�ع العربي المزمن لصدح�ت حناجرنا مع�ه، لكن كاتبها 

رجل ال يغضب إال عندما يمرض حصانه األدهم.

متى تغضب يا صاحب السمو؟
كاظم فنجان احلاممي

   بغداد / المستقبل العراقي

عندم�ا قالت قی�ادة التحالف 
اعترض�ت  بأنه�ا  الس�عودي 
صاروخ س�كود اطلق من الیمن 
لم یکن أحد یظن أن التصریح هذا 
ماثل ایًضا کّما هائا لتصریحات 
المتح�دث باس�م التحالف، أحمد 
العس�یري، ومزاعم�ه بتحقی�ق 
انتص�ارات من�ذ ب�دء “عاصف�ة 

الحزم”.
وعلی هذا الصعيد کتب موقع 
احرار الحجاز في مقال له: عندما 
صرح العس�یري منذ ای�ام قلیلة 
بأن غارات ساح الجو السعودي 
دم�رت کل مخ�زون الصواری�خ  
في الیم�ن کان یبدو بأنه یتحدث 
بکل ثق�ة و معلومات�ه دقیقة ال 
یمكن التش�کیك فیه�ا، اال أن ما 
ح�دث ی�وم الس�بت کان موضع 

إهتمام وتمعن المراقبین.
أوال أن إطاق ه�ذا الصاروخ 
الس�تهداف مناط�ق ف�ي العمق 

الس�عودي كانت خط�وة جريئة 
ومتقدم�ة قام�ت به�ا الق�وات 
اليمنية ما ين�ذر إلى تصعيد أكثر 

علي الحدود اليمنية – السعودية 
وكما الحظنا اليوم هناك قطعات 
من الجيش ت�م تحريكها بإتجاه 

الح�دود وهذا يعن�ي إقتراب جر 
الس�عودية الى قتال بري وشيك 
في االيام المقبلة وطبعا سيكون 
ح�دوث ذل�ك ايًضا مترت�ب على 
تحركات الطرفي�ن وجهوزيتهم 
للخ�وض في حرب ش�املة على 

الحدود وما بعدها.
ثانًيا أن وصول هذا الصاروخ 
الى العمق السعودي واستهدافه 
قاع�دة خمي�س مش�يط الجوية 
تفن�د م�ا ص�رح ب�ه العس�يري 
قبل اي�ام ع�ن تدمي�ر المخزون 
الصاروخي الذي يمتلكه الجيش 
اليمني وه�ذا س�يكون منعطًفا 
الح�رب  ف�ي تط�ورات  خطي�راً 

القائمة.
ثالًثا أن عدم التزام العس�يري 
يتلق�ى  والت�ي  بالتصريح�ات، 
م�ن  الح�ال  بطبيع�ة  أوامره�ا 
القيادات العليا في الدولة و إثبات 

عكسها في وقت قصير، سيكون 
مصدر قل�ق عند االهال�ى وزرع 
الخوف والرع�ب لدى المواطنين 
تأتي  من اس�تهدافهم بصواريخ 

من خلف الحدود في اية لحظة.
كم�ا يمك�ن الذك�ر هن�ا بأن 
ال�ذي  ال�”س�كود”  ص�اروخ 
اس�تهدف قاعدة خميس مشيط 
الجوي�ة م�ا كان اال اس�تعراضا 
للق�وة من قب�ل الق�وات اليمنية 
وكما أس�لفنا فان ه�ذا بالتأكيد 
م�ن  لمزي�د  بداي�ة  س�يكون 
خ�ال  الصاروخي�ة  الهجم�ات 
االيام المقبلة ومس�ار هذا االمر 
بي�د م�ن س�يذهب ال�ى مؤتم�ر 
جنيف ومدى صدق النوايا إلنهاء 

هذه الحرب العبثية.
فياترى هل س�تكون الرياض 
هدًف�ا لصواري�خ “س�كود” في 

االيام المقبلة؟

السويد يف أزمة دبلوماسية 
جديدة مع السعودية

   بغداد / المستقبل العراقي

ذکرت وزيرة الخارجية الس�ويدية مارغوت 
فالس�تروم إن حك�م جل�د ب�دوي ه�ي عقوب�ة 
تع�ود الى اس�اليب الق�رون الوس�طى ولم يعد 
لها م�كان ف�ي مجتمع يس�مح بحرية وس�ائل 
االعام والتعبير عن وجهات النظر، مش�يرة الى 
انه�ا لم تغي�ر رأيها فيما يتعل�ق بقضية المدون 
الس�عودي، بحس�ب وكالة فرانس برس.وأدلت 
الوزي�رة بتصريح�ات لإلذاع�ة الس�ويدية ف�ي 
بروكس�ل بعد تأيي�د المحكمة الس�عودية العليا 
الس�جن عش�ر س�نوات والجلد ألف مرة لبدوي، 
مكررة بذلك تصريحات أثارت أزمة دبلوماس�ية 
بين ستوكهولم والرياض في آذار.واعتقل بدوي 
)31 عاما( ف�ي 17 حزي�ران 2012 وحكم عليه 
في أيار 2014 بالس�جن عش�ر س�نوات وغرامة 
ملي�ون ري�ال )267 أل�ف دوالر( وأل�ف جل�دة 
موزعة على 20 أس�بوعا. وأث�ارت هذه القضية 
استياء في العالم ووصفت األمم المتحدة الحكم 
بأنه “وحشي وغير إنساني”.كما دعت الواليات 
المتحدة واالتحاد االوروبي السعودية الى وقف 
جل�د المدون رائف بدوي بع�د أن أيدت المحكمة 
الس�عودية العليا الحكم الص�ادر بحقه.بدورها، 
طالبت الخارجية الفرنسية السلطات السعودية 
ب�”العفو” عن المدون وكان الحكم قد نفذ بأول 
50 جل�دة ام�ام مس�جد الجفالي في ج�دة. وتم 

تأجيل جلسات الجلد االخرى السباب طبية.

األزهر: الدول الغربية سامهت يف ظهور »داعش«

أمري سعودي: عقالء األرسة احلاكمة ال يعرتفون برشعية بن سلامن

اجليش السوري يستعد ملعركة استعادة »تدمر«

   بغداد / المستقبل العراقي

حمل ش�يخ األزهر أحمد الطيب الدول الغربية، وعلى 
رأسها الواليات المتحدة، جزءا من المسؤولية في ظهور 
جماع�ة “داع�ش” االرهابية.وذک�ر ش�يخ األزهر أحمد 
الطي�ب إن “الدول الغربية لها مصلح�ة في تفتيت العالم 
اإلسامي، وتتحمل جزءا من المسؤولية في ظهور تنظيم 

“داعش”.وأضاف ش�يخ األزهر، على هامش مؤتمر عقد 
في فلورنس�ا، أن ظهور التنظيم المس�لح بهذه العفوية 
يثير أسئلة بشأن أس�بابه العميقة، و”الناس في الشارع 
العربي يعتق�دون أن الغرب ضالع في األمر، فاألس�لحة 
التي بيد التنظيم أميركي�ة، لم تصنع في العالم العربي”.

وعن س�ؤال بش�أن أح�كام اإلع�دام التي ص�درت بحق 
أعض�اء في جماعة اإلخوان المس�لمين في مصر، رفض 

الطيب انتقاد الحكومة، قائا “مصر تجاوزت المش�كلة، 
وهي اآلن بلد مس�تقر، يحكمه الدستور، ورئيس منتخب 
المس�يحيين ع�ن  ن�زوح  ديمقراطية”.وع�ن  بطريق�ة 
مناطقهم بسبب “داعش” في سوريا والعراق، قال شيخ 
األزهر: إن “التنظيم قتل من المسلمين أكثر مما قتل من 
المس�يحيين، وهو عدو العرب والمسلمين، وربما يعمل 

سريا من أجل تفتيت العالم العربي”.

   بغداد / المستقبل العراقي

ذکر األمير سعود بن سيف النصر في 
تغريدات على حس�ابه في تويتر “يروج 
بعض مرجفي الجن�رال الصغير )محمد 
بن سلمان( زوراً وبهتاناً أن والدنا األمير 
أحمد )بن عبدالعزيز( قد تنازل عن والية 
العهد وأنه بايع وأقر بالترتيبات األخيرة” 

في إشارة إلى عزل مقرن من والية العهد 
وتعيي�ن مكان�ه اب�ن ناي�ف، ومحمد بن 
س�لمان ولياً لولي العهد.وأضاف: “أؤكد 
قطعياً من موقعي في األسرة ومعرفتي 
بشؤونها أنه لم يتنازل )األمير أحمد( ولم 
يبايع وال يفك�ر بالتنازل وال يزال عقاء 
األس�رة يعتبرونه ولي العهد الشرعي”.

واألمير أحمد هو ش�قيق للملك س�لمان 

وأحد الس�ديرين الس�بعة )ابناء مؤسس 
الباد من زوجته حصة الس�ديري( وهو 
الجناح القوي في األس�رة الحاكمة الذي  
مازال ركناً أساس�ياً  في مؤسسة الحكم 
منذ ستينات القرن الماضي.وأحمد تولى 
وزارة الداخلية لفترة س�بعة أش�هر بعد 
وف�اة ش�قيقه ول�ي العهد ناي�ف، إال أن 
المل�ك الراح�ل عبدالله عزل�ه وعين بدالً 

منه محمد اب�ن نايف.ويرى بعض رموز 
المعارضة الس�عودية ف�ي الخارج حتى 
تلك التي تدعو إلى إزالة حكم آل سعود أن 
أحمد هو أقل أمراء آل سعود فساداً وأقل 
قمعاً، فيما كش�ف بعض اإلصاحيين أن 
عزل�ه م�ن منص�ب وزارة الداخلية كان 
بس�بب عدم تحمس�ه لنه�ج االعتقاالت 

السياسية الذي اتبعه سلفه.

   بغداد / المستقبل العراقي

تعزيزات  الس�وري يس�تقدم  الجيش 
لمواجه�ة “داع�ش” في تدمر بع�د تقّدم 
التنظيم في بعض النقاط من حقول جزل 
النفطية، شمال غرب تدمر شرق محافظة 
حمص، ومجموعات مسلحة تسيطر على 

اللواء 52 مدفعية في ريف درعا الشمالي 
جن�وب س�وريا عق�ب انس�حاب الجيش 
الس�وري منه. وأفادت تقارير أّن الجيش 
اس�تقدم تعزيزات لمواجهة “داعش” بعد 
تقّدمه ف�ي بعض النقاط من حقول جزل 
بتدم�ر. وكان تنظيم “داعش” قد س�يطر 
عل�ى ِمس�احات واس�عة م�ن آب�اِر جزل 

النفطية شمال غرب تدمر  شرق محافظة 
حمصن  وفَق ما افاد به مراس�ل الميادين 
. التنظيم كان قد س�يطر الش�هر الماضي 
على مدين�ة تدمر، وارتك�ب فيها مجزرة 
ذه�ب ضحيته�ا العش�رات م�ن أبنائه�ا.

وفي ريف درع�ا، س�يطرت المجموعات 
المس�لحة عل�ى  الل�واء اثنين وخمس�ين 

مدفعية ف�ي ريف درعا الش�مالي جنوب 
سوريا . عقب انس�حاب الجيش السوري 
منه.المرص�د الس�وري المع�ارض ذك�ر 
في بي�ان له أن عناص�ر الجبهة الجنوبية 
ف�ي ميليش�يا “الجيش الح�ر” التي تضم  
فصائل مس�لحة ع�دة أعلنوا س�يطرتهم 

على كامل المعسكر .

   بغداد / المستقبل العراقي

اقتحام قوات من الدرك األردني سجن جو 
المركزي 10  آذار 2015، ال يكشف الدور الذي 

تلعبه قوات أجنبية في دعم النظام البحريني 
فحسب، بل يقدم شواهد أخرى على العداء 

الديني الذي تحمله قوات النظام ضد الطائفة 
الشيعية

الرياض يف مرمى صواريخ »سكود«
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بعد اقرتابه من افريقيا

ليبيا: احلرب ضد »داعش« تأخرت
          امل�ستقبل العراقي / وكاالت

توق�ع العمي�د رك�ن مس�عود أرحومة 
مفتاح وزي�ر الدفاع يف الحكومة الليبية 
املُعرتف بها دوليا برئاسة عبدالله الثني، 
تح�ركا عس�كريا إقليمي�ا ل�درء خطر 
»داعش« الذي تمدد وسط ليبيا، واعترب 
أن املعادلة يف ليبيا واملنطقة بدأت تتجه 
نحو الحس�م يف مواجه�ة اإلرهاب الذي 
تجاوزت تهديدات�ه دول الجوار ليقرتب 
كثريا من س�واحل جنوب أوروبا.ويأتي 
ه�ذا التوقع يف الوقت ال�ذي تكثفت فيه 
التح�ركات السياس�ية والعس�كرية يف 
املنطقة املتوسطية بشكل الفت، دفعت 
العديد من األوساط السياسية واألمنية 
إىل الق�ول إن املأزق الليب�ي اقرتب كثريا 
من دائرة الفعل العسكري األجنبي الذي 
لوحت به دول أوروبية يف وقت س�ابق.

وقال مسعود أرحومة مفتاح الذي عّينه 
الربمل�ان الليب�ي الرشعي وزي�را للدفاع 
يف حكوم�ة الثن�ي خالل ش�هر ترشين 
األول من الع�ام 2014 إن »الحديث عن 
تدخل عس�كري بري مب�ارش أجنبي يف 
ليبي�ا، مس�تبعد يف الوق�ت الراهن عىل 
األقل«.وتاب�ع »… ولك�ن ذلك ال يحجب 
إمكانية توجيه رضبات جوية بموافقة 

تك�ون  رضب�ات  الليبي�ة،  الحكوم�ة 
محدودة يف املكان والزمان، حيث يمكن 
وصفه�ا بالعملي�ة الجراحية«.وأضاف 
»من ه�ذه الزاوية يصب�ح الحديث عن 
تدخل عس�كري واردا وممكنا، وأتوقع 
أن يحص�ل ذل�ك قريب�ا، ولكن�ه لن يتم 
إال بموافقة الحكوم�ة الليبية الرشعية 
توقع�ات  معها«.وتدع�م  وبالتنس�يق 
وزي�ر الدف�اع الليبي ترسيبات س�ابقة 

أش�ارت إىل أن دول الج�وار ق�د تك�ون 
اتخذت قرارا بتوجي�ه رضبات موجعة 
لتنظيم »داعش«  وامليليشيات املتطرفة 
لدعم الجيش الوطني الليبي، ولتسهيل 
وبالت�ايل  الس�يايس،  الح�وار  عملي�ة 
التوصل إىل توافق حول تشكيل حكومة 
وفاق وطني.وبحس�ب تل�ك الترسيبات 
ف�إن الرضب�ات املرتقبة س�تكون قبل 
بداي�ة ش�هر رمض�ان، أو يف منتصفه، 

وأن م�ر وتون�س وافقت�ا ع�ىل ه�ذا 
الخي�ار فيم�ا تحفظت الجزائ�ر، بينما 
أيدته أس�بانيا وفرنسا.ويف هذا السياق، 
قال وزي�ر الدفاع الليبي�إن وزير الدفاع 
الفرنيس جان إيف لودريان أكد الثالثاء 
خالل االجتماع االس�تثنائي ل�مجموعة 
5 زائ�د 5 تأيي�ده ملا ذه�ب إليه يف وقت 
سابق نظريه األسباني بيدرو مورينيس 
رضورة  إىل  رضورة  إىل  دع�ا  عندم�ا 
التدخ�ل العس�كري يف ليبي�ا للتص�دي 
لتنظي�م »داعش«  اإلرهابي.وكان وزير 
الدفاع األس�باني قد ق�ال يف تريحات 
س�ابقة ”إن أولئك الذي�ن ذهبوا للقتال 
يف أفغانس�تان ه�م اآلن يف ليبي�ا، والبد 
من التص�دي لهم يف أي مكان،… ونحن 
ذهبن�ا إىل أفغانس�تان لوق�ف اإلرهاب 
ويف الع�راق وم�ايل والصوم�ال لتحقيق 
الهدف ذات�ه واآلن لدينا إرهاب يف مكان 
قري�ب يحت�اج من�ا إىل القي�ام باليشء 
ذاته«.وش�دد وزي�ر الدف�اع الليبي عىل 
أهمي�ة أن تك�ون الحرب ع�ىل اإلرهاب 
بن�اء عىل طلب م�ن الس�لطات الليبية، 
مؤك�دا أن البي�ان الختام�ي لالجتم�اع 
املذك�ور نص عىل كالم الوزير الفرنيس، 
وتأكيده عىل أن يتم أي تحرك عسكري 
يف ليبيا بالتنسيق مع الحكومة الليبية.

ورأى مفت�اح أن الوض�ع يف ليبي�ا اآلن 
لي�س مريح�ا، ألنه وص�ل إىل درجة من 
الخط�ورة التي ال يمك�ن تحملها، الفتا 
إىل أنه ملس خالل االجتماع االس�تثنائي 
لوزراء دفاع مجموع�ة 5 زائد5 أن دول 
جنوب املتوس�ط »عىل دراية بما يجري 
يف ليبيا، وأنها تستشعر جميعها الخطر 
الداه�م من »داعش« ».ورغم أنه أش�ار 
إىل أن »تفط�ن الغرب له�ذا الخطر جاء 
متأخ�را«، فإنه ش�دد يف املقابل عىل أن 
ما يج�ري يف ليبي�ا يتحمل مس�ؤوليته 
الليبيون وحدهم. وقال »يجب أال نضع 
عيوبنا وفشلنا عىل شماعة الغري، بغض 
النظ�ر عن تقاطع مصالح بعض الدول 
يف الرشق والغرب مع »داعش« ».وحذر 
الوزير الليب�ي من تحرك قطري وتركي 
إلفشال الجهود لدرء خطر »داعش«  يف 
ليبيا واملنطقة، داعيا املجموعة الدولية 
إىل ع�دم البق�اء يف موقف املتف�رج إزاء 
األزم�ة الليبي�ة، »ألنه س�تأتي اللحظة 
الت�ي س�يندم فيه�ا الجميع ع�ىل عدم 
التص�دي للدول�ة االس�المية يف الوق�ت 

املناسب«، عىل حّد قوله.
وي�رى مراقب�ون أن م�ؤرشات التحرك 
أصبح�ت  حت�ى  تزاي�دت،  العس�كري 
أج�واء الحرب ُتخيم ع�ىل ليبيا، ما دفع 

الليبيني إىل مغادرة البالد، حيث س�جلت 
السلطات التونسية أمس تضاعف عدد 
الليبيني الوافدين عىل تونس عرب معرب“ 
املش�رتك  الح�دودي  الذهيب�ة/وازن“ 
بح�وايل 10 مرات ليص�ل عددهم يوميا 

ما بني 1500 و 2000 ليبي.

اعالن 
اىل / مس�اهمي رشك�ة سلس�لة الذه�ب للتحوي�ل امل�ايل 

)مساهمة خاصة(
دعوة اجتماع الهيئة العامة 

استناداً الحكام قانون الرشكات رقم 21 لسنة 1997 املعدل 
وتنفي�ذاً لقرار مجل�س االدارة امل�ؤرخ يف 2015/4/1 يرس 
دعوتك�م لحض�ور اجتماع الهيئ�ة العامة الذي س�يعقد يف 
الس�اعة العارشة صباح ي�وم 2015/6/27 يف مقر الرشكة 
الكائ�ن يف كرب�الء املقدس�ة – ش�ارع العب�اس )ع( عمارة 

النراوي ملناقشة جدول االعمال التالية :-
يف  املنتهي�ة  للس�نة  االدارة  مجل�س  تقري�ر  مناقش�ة    .1

2011/12/31 و2014 واملصادقة عليها 
2. مناقش�ة تقرير مراقب الحس�ابات حول امليزانية للسنة 

املالية املنتهية يف 2011/12/31و2014 واملصادقة عليها 
3. مناقش�ة الحس�ابات الختامية للس�نة املالية املنتهية يف 

2011/12/31و2014 للرشكة واملصادق عليها
4. تعيني مراقب حسابات لسنة 2015 وتحديد اجوره

5. مناقشة زيادة رأس مال الرشكة من )25.000.000.000 
( خمس�ة وعرشون ملي�ار دين�ار اىل)30.000.000.000( 
ثالث�ون مليار دينار وفق احكام املادة )55/اوال( من قانون 

الرشكات رقم21لسنة 1997 املعدل 
راجني الحضور اصالة اوانابة احد املس�اهمني بموجب صك 
االناب�ة اوالغري بموجب وكالة مصدق�ة من كاتب العدل مع 

مراعاة احكام املادة 91 من القانون اعاله 
ويف حال�ة عدم حص�ول النصاب القانوني يؤج�ل االجتماع 

ليوم 2015/7/4 يف ذلك الزمان واملكان اعاله 

رئيس جملس االدارة
جالل عيل عباس

اعالن دعوة الدائنني
نح�ن املصفي�ان )املحام�ي محم�د ابراهيم 
صالح والسيدة زهرة هادي معتوق( لرشكة 
املح�دودة(  للمق�اوالت  الجامع�ة  )جزي�رة 
)تحت التصفية( ادعو كل من له حق او دين 
عىل الرشكة مراجع�ة مكتب الرشكة الكائن 
يف )بغ�داد � نف�ق الرشط�ة � بجانب رشكة 
بس�كوالته( خالل 10ايام اعتبارا من تاريخ 

النرش وبخالفة يسقط حقه يف املطالبة.
املصفيان
املحامي محمد ابراهيم صالح
السيدة زهرة هادي معتوق

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الصويرة
رقم االضبارة: 309 / 2015 

التاريخ :2015/6/8
اىل املنفذ عليه/ حيدر حميد حسن

لقد تحقق لهذه املديرية من  اشعار وتبليغ 
مركز رشطة الصويرة      انك مجهول محل 
االقام�ة وليس لك موط�ن دائم او مؤقت او 
مختار يمكن اجراء التبليغ عليه واس�تنادا 
للمادة )27( من قانون التنفيذ تقرر تبليغك 
اعالنا بالحض�ور يف مديرية تنفيذ الصويرة    
خالل خمس�ة ع�رش يوم�ا تبدأ م�ن اليوم 
الت�ايل للنرش ملب�ارشة املعام�الت التنفيذية 
بحضورك ويف حالة عدم حضورك ستبارش 
ه�ذه املديرية باج�راءات التنفي�ذ الجربي 

وفق القانون  .
 اوصاف املحرر

قرار الحكم املرقم 194/ب/2015
واملؤرخ يف 2015/5/18

املنفذ العدل
سعود كامل عاشور

رقم االخطار
2015/445

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

الخامسة بالبرة
اىل / املته�م اله�ارب  )الرشط�ي صالح بالس�م 
مديري�ة رشط�ة  اىل     املنس�وب    ) محيس�ن 
محافظة البرة     ملا كنت متهما وفق املادة  5 
/ ق.ع.د رقم 14  لسنة 2008   لغيابك عن مقر 

عملك من تاريخ  2 /2014/4 ولحد االن   
وبم�ا ان محل اختفائك مجه�ول اقتىض تبليغك 
به�ذا االعالن عىل ان تحرض ام�ام محكمة قوى 
االمن الداخي للمنطقة الخامسة بالبرة خالل 
مدة ثالثون يوما من تاريخ تعليق هذا االعالن يف 
محل اقامت�ك وتجيب عن التهمة املوجهة ضدك 
وعن�د ع�دم حضورك س�وف تج�ري محاكمتك 
غيابيا وتحج�ز اموالك املنقول�ة والغري املنقولة 
ويطل�ب من املوظفني العمومي�ني القاء القبض 
علي�ك اينما وجدت وتس�ليمك اىل اقرب س�لطة 
حكومي�ة وإلزام االهليني الذي�ن يعلمون بمحل 
اختفائ�ك باخب�ار الجه�ات املختص�ة اس�تنادا 
للمادة 69 /اوال وثاني�ا وثالثا ورابعا من قانون 
اصول املحاكم�ات الجزائية لقوى االمن الداخي 

رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

  محكمة  االحوال  الشخصية يف بني سعد
العدد/89/ش/2015 
التاريخ / 2015/6/8

اعالن 
اىل املدعى علي�ه / عي كاظم مناحي مجهول 

محل االقامة
اقام�ت املدعية )لي�ىل دنيف عجي�ل(  دعوى 
علي�ك املرقم�ة 89/ش/2015 وتطل�ب فيها 
و   2005/5/12 بتاري�خ  ال�زواج  تصدي�ق 
تصديق الط�الق يف 2011/11/16  ولرسيان 
املرافع�ة بحقك غيابي�ا وعلنا ولص�دور قرار 
الحكم املرقم 89/ش/2015 يف 2015/5/19 
يتضمن تصديق الزواج والطالق الواقع بينكما 

واملؤرخني اعاله 
علي�ه وملجهولي�ة محل اقامتك تق�رر تبليغك 
اعالنا  يف صحيفتني محليتني بالحكم الغيابي 
وح�ال ع�دم  اعرتاضك خالل ع�رشة ايام من 
تاريخ النرش س�وف يكتس�ب الق�رار الدرجة 

القطعية.
القايض

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

االتحادية
محكمة  االحوال  الشخصية

يف الصويرة
العدد/371/ش/2015 
التاريخ / 2015/6/10
اعالن 

اىل املدعى عليه / سالم عطيوي مهدي
اقام�ت املدعي�ة )ن�وره كاط�ع محمد ( 
الدع�وى ام�ام ه�ذه املحكم�ة واملرقمة 
فيه�ا  تطل�ب  والت�ي  371/ش/2015 
تفري�ق الهج�ر ولثب�وت مجهولية محل 
اقامتك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ لذا 
تق�رر تبليغ�ك   يف  صحيفتني محليتني يف 
موعد املرافعة املواف�ق 2015/6/21 ويف 
حال�ة عدم حضورك او ارس�ال من ينوب 
عنك قانونا ستجري املرافعة بحقك غيابيا 

وفق االصول.
القايض
ابراهيم احمد سالم

وزارة الداخلية 
والتحقيق�ات  لالس�تخبارات  ال�وزارة  وكال�ة 

االتحادية
املديرية العامة لالستخبارات ومكافحة االرهاب

مديرية االستخبارات ومكافحة ارهاب / صالح 
الدين

شعبة استخبارات ومكافحة ارهاب بلد
فقدان

قدمت الينا املخربة )ناجية عبادة حس�ن( طلبا 
حول فقدان زوجها املدعو )حازم امني جاس�م( 
بتاري�خ 2014/6/13 وبعد عرض الكيفية عىل 
الس�يد ق�ايض تحقي�ق محكم�ة بلد ق�رر نرش 
الفقدان بصحيفتني محليتني يوميتني والساكن 
يف محافظ�ة ص�الح الدي�ن قض�اء بل�د املحل�ة 
الرشقية فع�ىل  من تتوفر لدي�ه معلومات  عنه 
االتصال باق�رب مركز رشطة او االتصال بذويه 
عىل رق�م الهاتف )07813906925(  ش�اكرين 

تعاونكم معنا خدمة للصالح العام.
النقيب
مدير استخبارات ومكافحة االرهاب / بلد

يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 
البياع

العدد 5669 / ش / 2015 
اعالن

إىل املدع�ى عليه�ا / نعيمة فنجان 
سلمان / مجهولة محل االقامة .

خزع�ل  محم�ود   ( املدع�ي  اق�ام 
عجيل ( الدع�وى الرشعية املرقمة 
اع�اله الت�ي يطالبك فيه�ا بدعوى 
املطاوعة وملجهولي�ة محل اقامتك 
تقرر تبليغ�ك بصحيفتني محليتني 
يوميت�ني بموع�د املرافع�ة 18 / 6 
/ 2015 وعن�د ع�دم حض�ورك او 
ارسال من ينوب عنك سوف تجري 
املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا ووفق 

القانون .
القايض
باهر نجم عبد الله

اعالن
بن�اء عىل الطل�ب املقدم من الس�يد  
) كاظ�م كح�ط عب�د الل�ه ( ال�ذي 
يطل�ب في�ه   اللقب    م�ن  )حلفي 
(  اىل )الخرسان( فمن لديه اعرتاض 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خ�الل مدة 
اقصاها عرشة ايام وبعكسه سوف 
تنظر ه�ذه املديري�ة يف الطلب وفق 
احكام املادة 21 من القانون االحوال 

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

اعالن

بناء عىل الطلب املقدم من السيد  )نورس 

ف�ؤاد عب�د الوه�اب(    ال�ذي يطلب فيه   

تبديل االسم    من  )نورس (  اىل )احمد( 

فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 

خالل مدة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه 

سوف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق 

اح�كام املادة 21 م�ن القان�ون االحوال 

املدنية رقم 65 لسنة 1972 املعدل.

اللواء

تحسني عبد الرزاق فليح

مدير الجنسية العامة/ وكالة

اعالن

بناء عىل الطلب املقدم من السيد  )فوزي 

صباح سلمان(    الذي يطلب فيه   تبديل 

اللق�ب      من  )خاليف (  اىل )الس�يمري( 

فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 

خالل مدة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه 

سوف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق 

اح�كام املادة 21 م�ن القان�ون االحوال 

املدنية رقم 65 لسنة 1972 املعدل.

اللواء

تحسني عبد الرزاق فليح

مدير الجنسية العامة/ وكالة

اعالن
بن�اء عىل الطل�ب املقدم من الس�يد  
)احمد محمد مريوش(    الذي يطلب 
فيه   تبديل اللقب      من  )الفريجي 
(  اىل )الساعدي( فمن لديه اعرتاض 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خ�الل مدة 
اقصاها عرشة ايام وبعكسه سوف 
تنظر ه�ذه املديري�ة يف الطلب وفق 
احكام املادة 21 من القانون االحوال 

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

اعالن
بن�اء عىل الطل�ب املقدم من الس�يد  
)هادي صالح خضري(    الذي يطلب 
فيه   تبديل اللقب     من  )البصريي(  
اىل )املوس�وي( فمن لدي�ه اعرتاض 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خ�الل مدة 
اقصاها عرشة ايام وبعكسه سوف 
تنظر ه�ذه املديري�ة يف الطلب وفق 
احكام املادة 21 من القانون االحوال 

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

اعالن
بن�اء عىل الطل�ب املقدم من الس�يد  
)ع�ادل لفتة عب�اس( ال�ذي يطلب 
في�ه تبديل اللقب م�ن )الجعيفري( 
اىل )الكنان�ي( فم�ن لدي�ه اعرتاض 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خ�الل مدة 
اقصاها عرشة ايام وبعكسه سوف 
تنظر ه�ذه املديري�ة يف الطلب وفق 
احكام املادة 21 من القانون االحوال 

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

اعالن
بن�اء عىل الطل�ب املقدم من الس�يد 
)سفيان زبيدي عليوي( الذي يطلب 
فيه تبديل االس�م من )س�فيان( اىل 
)عي( فمن لديه اع�رتاض مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خالل م�دة اقصاها 
عرشة ايام وبعكس�ه س�وف تنظر 
هذه املديري�ة يف الطلب وفق احكام 
املادة 21 من القانون االحوال املدنية 

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

اعالن
بن�اء عىل الطل�ب املقدم من الس�يد 
)عكال مشلوش ش�ذر( الذي يطلب 
في�ه تبديل االس�م من )ع�كال( اىل 
)عقيل( فمن لديه اعرتاض مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خالل م�دة اقصاها 
عرشة ايام وبعكس�ه س�وف تنظر 
هذه املديري�ة يف الطلب وفق احكام 
املادة 21 من القانون االحوال املدنية 

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

اعالن
ق�دم املدعي  س�امي عبد عب�اس  طلبا 
ي�روم في�ه تبدي�ل لقب�ه من ك�وزل إىل 
ع�ىل  اع�رتاض  لدي�ه  فم�ن  العام�ري 
الدع�وى مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل 
مدة اقصاها عرشة ايام وبعكسه سوف 
ينظ�ر بالدع�وى وفق اح�كام املادة 21 
من قانون االحوال املدنية رقم 65 لسنة 

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

اعالن
ق�دم املدع�ي  ع�ادل جاس�م ابراهي�م  
طلبا يروم فيه تبدي�ل لقبه من بطاوي  
إىل الزبي�دي  فم�ن لدي�ه اع�رتاض عىل 
الدع�وى مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل 
مدة اقصاها عرشة ايام وبعكسه سوف 
ينظ�ر بالدع�وى وفق اح�كام املادة 21 
من قانون االحوال املدنية رقم 65 لسنة 

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

اعالن
قدم املدعي  عمر ثائر جمعه   طلبا يروم 
في�ه تبدي�ل اس�مه  من عم�ر  إىل عمار  
فمن لديه اعرتاض عىل الدعوى مراجعة 
هذه املديرية خالل مدة اقصاها عرشة 
ايام وبعكس�ه س�وف ينظ�ر بالدعوى 
وفق احكام املادة 21 من قانون االحوال 

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

فقدان
طالب�ة  هوي�ة  من����ي  فق�دت 
املاجس����تري فاطم�ه اس�عد طيب 
البن�اء واالنش�اءات  قس�م هندس�ة 
الجامعة التكنلوجية فمن يعثر عليها 

تسليمها إىل جهة االصدار .

فقدان
فق�دت من�ي هوية بأس�م / صالح 
محمد حس�ن محمد الص�ادرة من 
وزارة الش�باب والرياض�ة / دائ�رة 
الط�ب الريايض برق�م 01415 فمن 
جه�ة  إىل  تس�ليمها  عليه�ا  يعث�ر 

االص�دار .

اعالن
ق�دم املدعي  جب�ار خلف صال�ح   طلبا 
ي�روم في�ه تبديل لقبه  م�ن الدليمي  إىل 
املكص�ويص  فم�ن لدي�ه اع�رتاض عىل 
الدع�وى مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل 
مدة اقصاها عرشة ايام وبعكسه سوف 
ينظ�ر بالدعوى وف�ق احكام امل�ادة 21 
من قانون االحوال املدنية رقم 65 لس�نة 

1972 املعدل .
اللواء
تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنس�ية العام / وكالة

اعالن
قدم املدعي  حس�ني خلف صال�ح   طلبا يروم 
في�ه تبدي�ل لقبه  من الدليم�ي  إىل املكصويص  
فم�ن لدي�ه اع�رتاض ع�ىل الدع�وى مراجعة 
هذه املديري�ة خالل مدة اقصاه�ا عرشة ايام 
وبعكس�ه س�وف ينظر بالدع�وى وفق احكام 
امل�ادة 21 من قان�ون االحوال املدني�ة رقم 65 

لسنة 1972 املعدل.
اللواء تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنس�ية العام / وكالة

اعالن
ق�دم املدع�ي  ع�ي خلف صال�ح   طلب�ا يروم 
في�ه تبدي�ل لقبه  من الدليم�ي  إىل املكصويص  
فم�ن لدي�ه اع�رتاض ع�ىل الدع�وى مراجعة 
هذه املديري�ة خالل مدة اقصاه�ا عرشة ايام 
وبعكس�ه س�وف ينظر بالدع�وى وفق احكام 
امل�ادة 21 من قان�ون االحوال املدني�ة رقم 65 

لسنة 1972 املعدل .
اللواء
تحس�ني عبد الرزاق فليح
مدير الجنس�ية العام / وكالة

رشكة الجنوب للتحويل املايل / مساهمة خاصة / بغداد
رأسمالها  )10000000000( عرشة مليارات دينار

اىل / السادة مسامهي رشكة اجلنوب للتحويل املايل م .خ
اعالن دعوة اهليئة العامة للرشكة لالجتامع

استنادا اىل احكام قانون الرشكات رقم 21 لسنة املعدل وتنفيذا لقرار مجلس 
ادارة الرشكة املؤرخ يف 2015/4/4 فقد تقرر  دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة 
العامة للرشكة الذي سيعقد يف بغداد  يف مقر الرشكة الكائن يف الحارثية مقابل 
مع�رض بغ�داد الدويل وذلك يف الس�اعة الع�ارشة من صباح  ي�وم ) االربعاء( 

املصادف 2015/7/1  وذلك ملناقشة جدول االعمال التايل :
1 . االط�الع عىل تقارير مجلس ادارة الرشكة عن نش�اطها للس�نوات  املالية 
املنتهي�ة يف 2012/12/31 و 2013/12/31 و 2014/12/31 واملصادق�ة 

عليها
2. االط�الع ع�ىل تقري�ر مراقب الحس�ابات والحس�ابات الختامي�ة للرشكة 
للسنوات املالية املنتهية يف 2012/12/31 و 2013/12/31 و 2014/12/31 

واملصادقة عليها .
3 . اق�رار تعيني مراقب الحس�ابات للس�نوات املالي�ة 2013 و 2014 وتعيني 

مراقب الحسابات للسنة املالية 2015 وتحديد اجوره
4. ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس االدارة عن نشاط الرشكة للسنوات 

املالية 2012 و 2013 و2014 
5 . مناقش�ة واقرار زيادة رأس�مال الرشكة اىل 30 ملي�ار دينار وفقا  الحكام 

املادة  55/اوال من قانون الرشكات
راجني حضوركم او من ينوب عنكم بموجب صك انابة او توكيل الغري بوكالة  
مصدق�ة من كات�ب العدل مع مراعاة اح�كام املادة 91 م�ن قانون الرشكات 
رقم 21 لس�نة 1997 املعدل ويف حالة عدم تحقق النصاب القانوني لالجتماع 
فيؤج�ل اىل نف�س املكان والزمان من االس�بوع الذي يليه  وذل�ك يوم االربعاء 

املصادف 2015/7/8

تعلن رشك�ة مصايف الجنوب )رشك�ة عامة( عن 
اج�راء املزايدة العلنية لبيع املواد الراكدة يف موقع 
الرشك�ة يف تم�ام الس�اعة التاس�عة م�ن صباح 
)االربع�اء( املص�ادف 2015/6/17 والت�ي تبلغ 

تامينات )21120000(    
فعىل الراغبني االشرتاك باملزايدة العلنية الحضور 
باملكان والزمان املحددين مستصحبني معهم صك 
مصدق مع جل�ب هوية االح�وال املدنية وبطاقة 
الس�كن والبطاقة التموينية  وتتحمل من ترس�و 
عليه املزايدة  اج�ور نرش االعالن  وان ترفع املواد 
خالل )15( خمس�ة عرش ي�وم من تاريخ االحالة 
القطعية وخالفة يتحم�ل غرامة تاخريية قدرها 
)25000( خمسة وعرشون الف دينار عن كل يوم 

تاخري .
عبد احلسني نارص قاسم

عـ/مدير عام رشكة مصايف اجلنوب
رئيس جملس االدارة

وزارة النفط
رشكة مصايف اجلنوب

)رشكة عامة(
اعالن للمرة الثانيةجلنة بيع وإجيار اموال الدولة

رئيس جملس االدارة
فرنسيس شمعون منصور
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حكومة بابل املحلية تبحث مع الوقف الشيعي تعزيز التعاون يف جمال االستثامر

   بغداد/المستقبل العراقي

خصص�ت الس�لطة القضائي�ة االتحادية مبن�ى دار القضاء 
)ال�زوراء(، مق�راً لمحكم�ة النزاهة ف�ي بغ�داد، وأرجعت ذلك 
لخصوصي�ة الدع�اوى الت�ي تنظره�ا ه�ذه المحكم�ة وإيماناً 

بتطبيق الشفافية.
وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي للسلطة 
القضائية، إنه “تم تخصيص دار القضاء الخاص بمجمع محاكم 
الزوراء مق�راً لمحكمة جنايات وحن�ج والتحقيق المتخصصة 

بقضايا النزاهة”.
وتاب�ع بيرقدار أن “ذلك هدفه خل�ق جو قضائي مثالي ألداء 

مهام هذه المحاكم بشكل كامل”.
وش�دّد عل�ى “إدراك الس�لطة القضائي�ة االتحادي�ة أن مبدأ 
النزاه�ة يجب أن يعطى األولوي�ة، وان يتولى القضاء دوره في 

تحقيق النزاهة والشفافية”.
وبّي�ن الناطق الرس�مًي “يكون ذلك من خ�ال التعمق بنظر 
تل�ك القضايا بس�رعة وحس�مها بعيداً ع�ن كل المؤثرات مهما 

كانت عناوين المتهمين”.

القضاء األعىل خيصص جممع  الزوراء 
مقرًا ملحكمة النزاهة

    بغداد/المستقبل العراقي

وج�ه وزير النق�ل باق�ر الزبيدي، 
امس االربعاء، شركة الخطوط الجوية 
العراقي�ة والمنش�أة العام�ة للطيران 
المدن�ي بتقديم دراس�ة جدي�ة لفتح 

خط جوي بين العراق وبنغادش.
وق�ال الزبي�دي ف�ي بي�ان ص�در 
على هام�ش لقائه س�فير جمهورية 
بنغادش ريزا أنور رحمن، إن “اللقاء 
ش�هد بح�ث العاق�ات الثنائي�ة بي�ن 
البلدي�ن وس�بل تعزيزه�ا بم�ا يخدم 

المصالح المشتركة”.
م�ن جهت�ه، أش�ار الس�فير ال�ى 
البنغاديش�ية  العمال�ة  “موض�وع 
في الع�راق وخصوص�اً العاملين في 
الش�ركات العامل�ة ف�ي مط�ار بغداد 
الدول�ي إضاف�ة ال�ى طل�ب فتح خط 
ج�وي بينهما م�ن اجل نق�ل العمالة 
البنغاديشية في العراق والبالغة أكثر 

من 50 ألف شخص”.
ووج�ه الزبيدي ش�ركة الخطوط 
الجوي�ة العراقي�ة والمنش�أة العام�ة 
للطي�ران المدن�ي ب�”تقدي�م دراس�ة 
جدية لفتح خط جوي ودعم العاملين 

البنغاديشيين في مطار بغداد”.
ويتواج�د ف�ي الع�راق اآلالف من 
العمال البنغ�ال الذين اس�تقدموا عن 
طريق شركات توظيف، ويعمل اغلبهم 
التجاري�ة  والمح�ال  الش�ركات  ف�ي 

والمنازل.

   المستقبل العراقي/ منى خضير عباس

بح�ث نائب محاف�ظ بابل حس�ن منديل, 
م�ع مدير ع�ام هيئة إدارة واس�تثمار أموال 
الوقف الشيعي عاء القسام , السبل الكفيلة 
للنهوض باالس�تثمار وتنمي�ة األوقاف في 

المحافظة  .
الش�يعي,  للوق�ف  بي�ان  وبحس�ب 
ف�ان “الجانب�ان”  ناقش�ا مجموع�ة م�ن 
الموضوع�ات التي تحق�ق النهوض بالواقع 
االقتص�ادي , وأهمية التغلب على المعوقات 
التي تحول دون ذلك , مشددين على ضرورة 

االنفتاح على الش�ركات العالمية الرصينة , 
لتنفيذ مش�اريع نوعية تتائم مع مقومات 
الدين�ي  وإرثه�ا  الحضاري�ة  المحافظ�ة 
وموقعها المتص�ل بالعاصمة والمحافظات 

المقدسة .
ونق�ل البيان ع�ن القس�ام تأكي�ده على 
أهمي�ة التواف�ق بي�ن تعليم�ات المحافظ�ة 
وإج�راءات الدي�وان ف�ي تنفيذ اس�تثمارات 
الوقف الش�يعي , مش�يراً إلى النقلة النوعية 
الت�ي أحدثتها مش�اريع الهيئ�ة , في تحريك 
الس�ياحة  , وإنع�اش  العجل�ة االقتصادي�ة 
الديني�ة في بابل , كمش�روع مدين�ة اإلمام 

الحس�ن المجتب�ى الس�ياحية ق�رب مرق�د 
العلوية شريفة ) عليه السام ( . 

ورحب القس�ام بدع�وة الضيف لحضور 
رج�ال  و  االس�تثمارية  الش�ركات  ملتق�ى 
األعمال , الذي ستنظمه المحافظة في األيام 
القادمة , مقدماً في الوقت ذاته هدية ش�كر 

تذكارية للسيد النائب على هذه الزيارة .
يش�ار إلى أن هيئة إدارة واستثمار أموال 
الوقف الشيعي تمتلك مجموعة من العقارات 
الوقفية التي تتمتع بالموقع االس�تراتيجي 
والمس�احات المائم�ة لتنفيذ اس�تثمارات 

متنوعة.

   واسط/المستقبل العراقي

 وزعت محافظة واسط، امس األربعاء ، المنحة 
الحكومية للمش�مولين بقانون)20( لسنة 2009 
من ذوي الجرحى والشهداء وأصحاب الممتلكات 

المتضررة وضحايا اإلرهاب.
وق�ال محافظ واس�ط مالك خلف ال�وادي، إن 
“المحافظ�ة قام�ت بتوزي�ع ، 250 ملي�ون م�ن 
خ�ال اللجن�ة الفرعي�ة التعويض�ات عل�ى أبناء 
المحافظة من ذوي الشهداء وأصحاب الممتلكات 

المتضررين”.
واض�اف أن “لجنة التعويض�ات أنجزت عملها 
بش�كل كام�ل”، داعي�ا ال�ى “مضاعف�ة الجهود 
في حس�م وانجاز معامات أصح�اب الممتلكات 

المتضررة”.
واوض�ح ال�وادي “نحن نقف جميع�ا مع أبناء 
المحافظة وندعم عوائل الشهداء والجرحى الذين 

بذلوا دمائهم من أجل الوطن”.

   ذي قار/المستقبل العراقي

أعلن�ت الحكوم�ة المحلي�ة ف�ي محافظ�ة ذي 
قار، ام�س االربعاء، عن اطاق 25 مليار دينار من 
موازنة المحافظة لعام 2015، مش�يرة الى ان تلك 
المبالغ ستوزع بين المقاولين والشركات بحسب 

آلية ستعتمدها وزارتي التخطيط والمالية.
وق�ال النائ�ب االول لمحاف�ظ ذي ق�ار ع�ادل 
الدخيلي، إن “وزارة المالية اطلقت مبلغ 25 مليار 
دين�ار من مبالغ موازنة المحافظة لتنمية االقاليم 
للعام الج�اري 2015 والبالغ�ة 220 مليار دينار”، 
مبين�ا أن “الحكومة وع�دت بأطاق دفعات اخرى 

من الموازنة خال الفترة المقبلة”.
ستباش�ر  “المحافظ�ة  أن  الدخيل�ي  وأض�اف 
بتوزي�ع مس�تحقات الش�ركات والمقاولين وفق 
آلي�ة معتمدة من قبل وزارتي التخطيط والمالية”، 
مش�يراً إلى أن “ما تحتاجه المحافظة الس�تمرار 
200 ملي�ار  المس�تمرة تق�در بنح�و  المش�اريع 

دينار”. 
وكان�ت محافظة ذي ق�ار، قد ع�زت في وقت 
سابق، توقف معظم المشاريع وتاثيرها “السلبي” 
على االوضاع االقتصادية للعاملين فيها، إلى تأخر 
وزارة المالي�ة باطاق موازن�ة المحافظة البالغة 

200 مليار دينار. 
ويبلغ عدد المشاريع في محافظة ذي قار 444 

مشروعا تتوزع على 22 قطاعا خدميا وتنمويا.

واسط توزع املنحة عىل عوائل 
ضحايا اإلرهاب

ذي قار تتسلم 25 مليار دينار
من موازنة 2015

    واسط/المستقبل العراقي

باش�رت جامع�ة واس�ط, بتوزي�ع المنح�ة المالي�ة لطلبة 
الدراس�ات األولية والعليا بين أكثر م�ن 10 أالف طالب وطالبة 

في كلي�ات الجامعة الخمس 
عشرة .

وقال مدير قسم الشؤون 
المالية, الدكت�ور حيدر عطا 
زبين, أن الجامعة شكلت في 
كل كلية من كليات الجامعة, 
لجن�ة لص�رف المن�ح بي�ن 
الطلب�ة وف�ق الضوابط التي 
التعلي�م  وزارة  اش�ترطتها 

العالي”.
وأك�د أن “الدفعة األولى تش�مل توزيع مبالغ المنحة  لطلبة 
المرحل�ة األولى لمدة س�تة أش�هر ، والمراح�ل المتبقية لمدة 
سبعة أش�هر المنصرمة للعام الدراس�ي الحالي 2014 � 2015 
وحس�ب المبالغ المتاحة للمنحة ضمن موازنة الجامعة للسنة 

المالية والتحويل المستلم من وزارة المالية”.
يذك�ر أن وزارة التعلي�م العال�ي والبح�ث العلم�ي خول�ت 
الجامعات بالتصرف بتوزيع منحة الطلبة وفق ضوابط واليات 
ت�وزع بواقع 100 ألف دينار ش�هريا لطلبة الدراس�ات األولية، 
و150 أل�ف دينار ش�هريا لطلبة الدراس�ات العليا )الماجس�تير 
والدكتوراه( في جميع الكليات والمعاهد العراقية وفقا لقانون 

منحة الطلبة رقم 36/ لسنة 2013.

جامعة واسط  تبارش بتوزيع منحة الطلبة

الكهرباء  تبحث مع مرص مرشوع الربط الكهربائي العريب
     بغداد/المستقبل العراقي

اعلنت وزارة الكهرباء، امس االربعاء، 
عن اجراء مباحثات م�ع وزير الكهرباء 
المصري حول مشروع الربط الكهربائي 
العربي وتطوير الك�وادر المحلية، فيما 
اعرب�ت مص�ر ع�ن اس�تعدادها لتقديم 
خدماته�ا من اجل دعم قط�اع الكهرباء 
العراق�ي. وقالت الوزارة في بيان لها ان 

“وزير الكهرباء قاس�م محمد الفهداوي 
تباح�ث م�ع وزي�ر الكهرب�اء المصري 
محم�د ش�اكر المرقبي ح�ول موضوع 
الربط الكهربائي العربي”، مش�يرة الى 
ان “الجانبين ناقش�ا ايضا افاق التعاون 
ونق�ل الخبرات بي�ن الجانبي�ن العراقي 
والمص�ري لتطوي�ر الك�وادر المحلي�ة 
في م�ا يخص االنتاج والنق�ل والتوزيع 

للطاقة الكهربائية”.

وأضاف�ت ال�وزارة ان “مصر أعربت 
عن استعدادها لتقديم خدماتها من اجل 
دعم قط�اع الكهرب�اء العراق�ي بكل ما 
يمتلك�ون م�ن خبرات وق�درات في هذا 

المجال”.
الت�ي  ال�دول  إح�دى  الع�راق  ويع�د 
أسس�ت لمش�روع الربط الخماسي إلى 
جانب س�ورية واألردن ومص�ر وتركيا 
بمش�روع  يع�رف  اآلن  أصب�ح  وال�ذي 

الربط الثمان�ي بعد انضمام ليبيا ولبنان 
وفلس�طين إلى المش�روع.ووصل وزير 
الكهرباء قاسم الفهداوي في ) 5 حزيران 
2015( جمهوري�ة مص�ر العربية لبحث 
خ�ال الزيارة دعم التع�اون بين البلدين 
ولبحث االستفادة من الخبرات المصرية 
في مجال الطاقة الكهربائية، ومشاركة 
الشركات المصرية في مشاريع الوزارة 

بجميع قطاعاتها.

املصادقة عىل احلكم بالسجن  ملوظفة اختلست أكثر من ثالثة مليارات دينار
    بغداد/المستقبل العراقي

النزاه�ة، امس  اعلنت هيئ�ة 
االربع�اء، ع�ن مصادقة محكمة 
التميي�ز االتحادي�ة عل�ى ثاث�ة 
أمين�ة  بح�ق  ص�ادرة  اح�كام 
صندوق دائرة تسجيل الشركات 
ف�ي  التج�ارة  ل�وزارة  التابع�ة 
اخت�اس مبل�غ اكثر م�ن ثاثة 

مليارات دينار، مبينة ان االحكام 
يصل مجمل سنوات السجن فيها 

إلى 45 عاما.
وقال�ت الهيئة في بي�ان لها، 
إن “الهيئة الجزائية في محكمة 
التمييز االتحادي�ة صادقت على 
الرصافة  قرار محكمة جناي�ات 
القاض�ي بس�جن المدان�ة )لمى 
محمد جواد( مدة خمس عش�رة 

س�نة اس�تناداً إلى احكام المادة 
القضي�ة  ف�ي  عقوب�ات   289
ع�ن  ق1/2014   89 المرقم�ة 
جريمة اخت�اس مبالغ بطريقة 
تزوي�ر وص�والت القب�ض م�ع 
إلزامها بإع�ادة المبلغ المختلس 
البالغ )ثاثة مليارات وثمانمائة 
وس�بعمائة  ملي�ون  وتس�عون 
وثماني�ة وتس�عون ال�ف ومائة 

وخمسون دينار(.
“الدائ�رة  أن  وأضاف�ت 
الحك�م  صادق�ت عل�ى ق�راري 
الصادري�ن بح�ق المدان�ة ذاتها 
الجزائيتي�ن  القضيتي�ن  ف�ي 
و  90ق1/2014  المرقمتي�ن 
66ق1/2014 والذين يقضي كل 
واحٍد منهما بس�جن المدانة مدة 
خمس�ة عش�ر عام اس�تناداً إلى 

احكام الم�ادة 315 عقوبات عن 
جريمت�ي اخت�اس مبالغ نقدية 
بطريق�ة التاع�ب والتزوير مع 
إل�زام المدان�ة بإع�ادة المبال�غ 

المختلسة”.
وتابعت أن “المحكمة قررت 
ف�ي القضايا الث�اث رد الطعون 
المقدمة من قبل المدانة وتصديق 
الق�رارات الص�ادرة من محكمة 

جناي�ات الرصاف�ة كونها كانت 
صحيحة وموافقة للقانون”.

“هيئ�ة  ان  الدائ�رة  وبين�ت 
النزاه�ة أعلم�ت بموج�ب كتاب 
رسمي وزارة التجارة بمضمون 
االح�كام الصادرة بح�ق المدانة 
والمرحل�ة الت�ي وصل�ت اليه�ا 
بغية اتخ�اذ اإلج�راءات الازمة 

بصددها”.

الزبيدي يوجه بتقديم دراسة جدية لفتح خط جوي بني العراق وبنغالدش

ختصيص أكثر من 100 مليار دينار إلعادة تأهيل البنى 
التحتية بدياىل

    ديالى/المستقبل العراقي 

األعم�ار  وزي�ر  أعل�ن 
امس  الخيكان�ي،  ط�ارق 
األربع�اء، ع�ن تخصيص 
أكث�ر من 100 مليار دينار 
من ميزانية الوزارة إلعادة 
التحتية في  البن�ى  تأهيل 
محافظة ديال�ى، وأكد أن 
بإعادة  مس�تمرة  الوزارة 
جميع م�ا ت�م “تخريبه” 
من قب�ل تنظيم )داعش(، 
فيم�ا دعا محاف�ظ ديالى 
جمي�ع  التميم�ي  مثن�ى 
إلى  والوزراء  المسؤولين 
اإلطاع على م�ا يحتاجه 

المواطنون.
وق�ال الخيكاني خال 
مؤتم�ر صحفي مش�ترك 
مع محاف�ظ ديالى مثنى 
التميمي عق�ده في مبنى 
“هنال�ك  إن  المحافظ�ة، 
المش�اريع  م�ن  العدي�د 

التي س�يتم إعادة تأهيلها 
ف�ي ديال�ى بع�د الخراب 
الذي شهدته جراء تنظيم 

“داعش”.
الخيكان�ي  وأض�اف 
خصص�ت  “ال�وزارة  أن 
م�ن  دين�ار  ملي�ار   91
إلعادة  ال�وزارة  ميزاني�ة 
المش�اريع  وبناء  تأهي�ل 
وعش�رة  بالمحافظ�ة 
إلع�ادة  دين�ار  ملي�ار 
تأهي�ل مش�اريع الط�رق 
والجسور”، مشيراً إلى أن 
“الوزارة ستقف على أهم 
من  المحافظة  احتياجات 

البنى التحتية”.
من جهته, قال محافظ 
التميم�ي  مثن�ى  ديال�ى 
خ�ال المؤتمر، أن “وزير 
وزي�ر  أول  ه�و  األعم�ار 
يحض�ر للمحافظ�ة بع�د 
الت�ي ش�هدتها  األح�داث 
ديال�ى”، معرباً عن “أمله 

بقي�ام باقي المس�ؤولين 
وال�وزراء باإلط�اع على 

ما يحتاجه المواطن”.
النائ�ب  ق�ال  ب�دوره, 
بره�ان  المحافظ�ة  ع�ن 
المعموري خال المؤتمر، 
اإلس�راع  “نتمن�ى  أنن�ا 
وإتمام  النازحي�ن  بإعادة 

المشاريع”. 
محافظ�ة  أن  يذك�ر 
ديال�ى، مركزه�ا مدين�ة 
ش�هدت  بعقوب�ة، 
)داعش(  تنظيم  س�يطرة 
المس�لحة  والمجامي�ع 
كجيش  مع�ه،  المتحالفة 
النقش�بندية، عل�ى بعض 
مناطقه�ا، بعد س�يطرته 
الموص�ل  مدينت�ي  عل�ى 
وتكريت، في العاش�ر من 
الق�وات  لك�ن  حزي�ران، 
األمنية والحش�د الشعبي 
تمكنت من تحرير غالبية 

مناطقها.

التجارة: العراق سيتحول إىل مصدر للحبوب خالل العامني املقبلني
    بغداد/المستقبل العراقي

التجارة،ام�س   وزارة  أعلن�ت 
االربع�اء، ان الع�راق س�يتحول م�ن 
مس�تورد للحب�وب ال�ى مص�در في 
ازدي�اد  نتيج�ة  المقبلي�ن  العامي�ن 
كميات الحبوب المسوقة، فيما اكدت 
ان الع�راق منفت�ح ف�ي اس�تيرادته 
على افضل المناشئ العالمية لتوريد 

حاجاته من الحبوب.
وقال مدي�ر عام الش�ركة العامة 
لتجارة الحبوب سعد فارس الحمداني 
خال كلمة العراق في مجلس الحبوب 
العالمي المقام بلندن ان “العراق يبذل 
جهوداً مضني�ة لدعم زراعة الحبوب 
من خال استخدام االساليب الحديثة 
للزراعة”، مبينا ان “العراق سيتحول 
من مس�تورد للحبوب الى مصدر في 

العامين المقبلين”.
واضاف الحمداني ان “هناك تقدم 
في زراع�ة الحبوب بجمي�ع مناطق 
تولي�ه  ال�ذي  الدع�م  نتيج�ة  الب�اد 
الدول�ة العراقي�ة لزراعة هك�ذا نوع 
من المحاصيل االستراتيجية المهمة 
الت�ي تش�كل دعام�ة االم�ن الغذائي 

في العراق”، مش�يرا ال�ى ان “العراق 
تج�اوز ح�دود المليون�ي ط�ن م�ن 
الحنطة خ�ال العام الحال�ي بالرغم 
م�ن الظ�روف االس�تثنائية التي يمر 

بها البلد”.
“الع�راق  ان  الحمدان�ي  وتاب�ع 
منفتح في اس�تيرادته السابقة على 
افضل المناش�ئ العالمي�ة ) الكندية 
– االمريكي�ة – البرازيلي�ة ( لتوري�د 
حاجاته من الحب�وب لتغطية حاجة 
مش�روع  ضم�ن  العراقي�ة  االس�ر 

البطاقة التموينية المدعوم من الدوله 
العراقية منذ س�نوات طويلة” .يذكر 
ان مؤتمر الحبوب الدولى هو منتدى 
رفي�ع المس�توى يجتم�ع في�ه كبار 
ممثلي القطاع الخاص والمسؤولين 
الحكوميين ويض�م في عضويته 27 
عضو منهم 17 عضو مس�تورد و10 

اعضاء مصدرين .
وش�ارك العراق في المؤتمر بوفد 
ترأسه وزير التجارة وعدد من مدراء 

الشركات في الوزارة.



من ي�رى أن جولة املفاوض�ات الليبية يف منتجع 
الصخ�ريات املغربي هي الفرصة األخرية لإلنقاذ، 
قد يكون عىل صواب ،إذا كانت األطراف الحارضة 
ع�ىل طاولة الح�وار جادة بالفع�ل يف التوصل إىل 
مخرج م�رف يجنب الليبيني جميعاً الس�قوط 
يف املصري األس�وأ، ال سيما وأن الوقت والتطورات 
الجارية عىل األرض لم يعودا يسمحان بمزيد من 

املناورة.
لقد قدم الوسيط األممي برناردينو ليون مسودة 
اتف�اق س�يايس إىل الفرقاء تق�ي بوقف إطالق 
النار ونزع س�الح امليليش�يات وتشكيل حكومة 
وحدة وطني�ة تريس األمن وتحافظ عىل س�يادة 
ليبي�ا ووحدته�ا الرتابي�ة، وكتعب�ري ع�ن اإلرادة 

الحسنة يف التوصل إىل حل نهائي لألزمة، شهدت 
الجلس�ة االفتتاحية لجولة الصخ�ريات الجديدة 
اجتم�اع املفاوض�ني م�ن مختل�ف األط�راف يف 
القاعة نفس�ها . ومع ذلك هناك بعض التش�اؤم 
أوحت به ترصيحات ليون ،مفادها أن املقرتحات 
املقدمة تقي بأن يقدم كل طرف تنازالت مؤملة، 
لكنه�ا خصت الربملان املعرتف ب�ه دولياً املقيم يف 
طربق بالجان�ب التريعي، بينم�ا هناك مالمح 
ملحاصص�ة ب�ني طريف األزمة الرئيس�يني بش�أن 
توزي�ع املناص�ب الحكومي�ة وقي�ادات األجهزة 
العس�كرية واألمنية.النقط�ة الغامضة يف كل ما 
يجري م�ن مفاوض�ات واجتماع�ات تتعلق بما 
يجري عىل األرض، فمحادثات الصخريات تجري 

نظرياً بني الحكومة الرعية و»برملان طرابلس« 
املنحل، أي بني س�لطتني متنافستني. وإذا كانت 
حكوم�ة عبد الله الثني وجيش�ها بقي�ادة اللواء 
خليف�ة حف�رت عج�زت ع�ن النرص العس�كري 
وحس�م األمر لصالحها، فإن جانب اإلثارة يتعلق 
بالحكومة املتمردة يف طرابلس وذراعها املسلحة 
ممثلة يف »فجر ليبيا«. وتطرح التطوات املسلحة 

األخ�رية يف الغ�رب الليب�ي تس�اؤالت كث�رية عن 
رس »االنتص�ارات« الكبرية الت�ي يحققها تنظيم 
»داعش« اإلرهابي يف رست وحول مرصاتة مقابل 
االنس�حابات املث�رية مليليش�يات »فج�ر ليبيا«، 
وبينم�ا تته�م حكومة الثن�ي هذه امليليش�يات 
بتس�ليم مناط�ق ع�دة إىل التنظي�م اإلرهاب�ي، 
هن�اك م�ؤرشات عديدة ع�ىل تحالف غ�ري معلن 

ب�ني التنظيم وامليليش�يا به�دف امتصاص الحل 
الس�يايس الذي تعم�ل األمم املتح�دة عىل فرضه 
بما يؤدي إىل إبقاء الوضع عىل ما هو عليه وربما 

أخطر مما كان يف السابق.
قبل أيام لم يستبعد وزير الدفاع اإلسباني بيدرو 
روميني�س التدخل العس�كري املب�ارش ملكافحة 
اإلره�اب يف ليبي�ا، وهي فك�رة مازال�ت فرضية 
ولك�ن أنصاره�ا يف الجانب األوروب�ي يتكاثرون 
التهدي�د املتنام�ي. وال يمك�ن الفص�ل  بس�بب 
بني نش�اط الوس�اطة األممي�ة والتلويح الغربي 
باس�تخدام القوة، بل األم�ران مرتابطان، ويعني 
تالزمهما ،إن فش�ل الخيار السيايس سيمر حتماً 
إىل الخيار العس�كري. وليس�ت إس�بانيا وحدها 

من عربت عن هذا االحتمال فقد س�بقتها إىل ذلك 
إيطالي�ا وفرنسا.س�ؤال املرحلة ه�و: هل يمكن 
أن تفي مفاوضات الصخريات إىل حل س�يايس 
قاب�ل للحي�اة؟ والجواب البديه�ي أن ذلك ممكن 
من الناحية الش�كلية والسياس�ية، أما يف امليدان 
فستكون هناك صعوبات جمة، فقد تجد حكومة 
الوحدة املنشودة إذا كتبت لها الوالدة يف مواجهة 
»س�لطة« تنظي�م داعش الذي يكاد يس�يطرعىل 
اله�الل النفط�ي يف وس�ط البالد، وه�ذا التنظيم 
اإلرهاب�ي ال يمك�ن التف�اوض معه عرب وس�يط 
دويل، وتمدده املتواصل سيكرس انقساماً جديداً 
ال ح�ل معه غ�ري الق�وة، وهو ح�ل مفتوح عىل 

سيناريوهات عدة.
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ال يش�ري مجرى التطورات العسكرية يف اليمن، 
اىل أن التحالف الذي تقوده السعودية، قد حقق 
الغرض م�ن وراء انش�اء هذا التحال�ف وبدئه 
"عاصف�ة الحزم" يف اليم�ن يف 26 آذار املايض، 
ف�ال الرئي�س اليمني عب�د ربه منص�ور هادي 
ع�اد، وال مقاتلو حركة "انص�ار الله" الحوثية 
انس�حبوا من امل�دن الت�ي دخلوها من�ذ ايلول 
امل�ايض، وال وح�دات الجي�ش املوالي�ة للرئيس 
الس�ابق عيل عبدالله صالح انفض�ت عنه، وال 
مجل�س التع�اون الخليجي تك�رس كمرجعية 
وحي�دة للحل يف اليم�ن، وال املب�ادرة الخليجية 

اخذت طريقها اىل 
التنفيذ.   

 فع�ىل الرغ�م م�ن م�ي نح�و 80 يوم�ا عىل 
العملي�ات العس�كرية ل�دول التحال�ف، يب�دو 
الوضع العس�كري عىل حال�ه، ال بل ربما كانت 
الكف�ة تميل ملصلحة الحوثي�ني والجيش املوايل 
لع�يل صالح، بدليل توس�ع االش�تباكات الربية 
ع�ىل الحدود ودخول صواريخ ارض - ارض من 
طراز "س�كود" يف املعرك�ة، بينما يجري قضم 

احي�اء من عدن والضالع وم�أرب كانت ال تزال 
عىل والئها للرئيس هادي.   

ه�ذا امل�أزق العس�كري، ال ش�ك كان الحاف�ز 
الرئي�ي ال�ذي دف�ع الري�اض اىل املوافقة عىل 
بدء ح�وار يمني - يمني برعاي�ة االمم املتحدة 
يف جنيف يف 14 حزيران الج�اري. وللمرة االوىل 
منذ بدء "عاصفة الحزم" تقدم الس�عودية عىل 
تقديم تنازل سيايس رئيي من اجل البحث عن 

مخرج لتورطها العسكري يف اليمن.   
 وتج�در االش�ارة اىل ان جمل�ة م�ن الظ�روف 
التي احاطت بالحرب التي ش�نها التحالف عىل 
الحوثي�ني قد لعبت هي االخ�رى دورا يف ايصال 
االم�ور اىل ما وصلت الي�ه. ومن هذه الظروف، 
عدم وج�ود حماس امريكي له�ذه الحرب عىل 
الرغ�م م�ن الدعم اللوجس�تي واالس�تخبارتي 
ال�ذي تقدمه الواليات املتح�دة لقوات التحالف. 
والفتور االمريكي نابع من عدم اقتناع واشنطن 
بالرواي�ة الس�عودية بأن ايران ه�ي التي تدعم 
الحوثيني وبأنه�ا )اي طهران( هي التي دفعت 
الحوثيني اىل التمدد خارج مناطقهم يف الشمال 

اليمني ودخ�ول العاصمة صنعاء ومن ثم مدن 
الوس�ط وصوال اىل عدن يف الجنوب. ومنذ اليوم 
االول للح�رب ح�ذرت امريكا من االنعكاس�ات 
التي  س�تؤدي اليه�ا هذه الح�رب يف ما يتعلق 
بتعزي�ز تنظي�م "القاع�دة يف ش�به الجزي�رة 
العربية" ال�ذي تعتربه الوالي�ات املتحدة اقوى 
فروع "القاعدة" يف العالم، فانهيار املؤسس�ات 
العسكرية واالمنية يف اليمن، ستكون "القاعدة" 
هي املستفيد االول منه، لذلك شكل هذا العامل 

هاجسا امريكيا بامتياز.
وانعك�س الفت�ور االمريك�ي فتورا ل�دى قوى 
اقليمية اخرى كانت السعودية تتوقع ان تشارك 
معها عس�كريا يف ه�ذه الحرب عندم�ا تنتقل 
اىل ش�قها ال�ربي. وكان الرف�ض الباكس�تاني 
إلرس�ال قوات اىل الس�عودية يف اطار "عاصفة 

الحزم"، عامال حاسما يف عدم انتقال الحرب اىل 
مرحلتها الربية حتى اآلن او ربما ادى اىل رصف 
النظر عن االجتياح الربي واالكتفاء بالرضبات 
الجوي�ة حت�ى اآلن. وباالضافة اىل باكس�تان، 
لم تبد مرص حماس�ا كافيا الرس�ال قوات برية 

تعوض "التلكؤ" الباكستاني. 
ولم يكن ارس�ال م�رص بعض الس�فن اىل باب 
املندب س�وى م�ن قبيل العمل االح�رتازي الذي 
بق�ي اقل بكث�ري مما تطمح اليه الس�عودية يف 
اوقات الش�دة. وترجم الرتدد املرصي يف ارسال 
ق�وات بري�ة، فت�ورا يف العالقات ب�ني الرياض 
والقاهرة، وعادت وس�ائل االع�الم القطرية اىل 
سابق حمالتها عىل الرئيس املرصي عبد الفتاح 
السيي ولتسليط االضواء عىل املحاكمات التي 

تجري لقيادات جماعة "االخوان

 املسلمني".   
  ومن جهة اخرى لم تظهر تركيا ايضا رغبة يف 
املشاركة يف حرب تقودها السعودية، فالرئيس 
الرتك�ي رجب طي�ب اردوغان، ع�ىل الرغم من 
التحس�ن الذي ط�رأ ع�ىل العالق�ات الرتكية - 
الس�عودية بوس�اطة قطرية يف االيام التي تلت 
ت�ويل امللك س�لمان بن عبد العزيز الس�لطة، لم 
تغف�ر للرياض بعد وقوفها اىل جانب الس�يي 
عندم�ا خل�ع الرئي�س االخوان�ي محمد مريس 
م�ن الحكم يف 3 تموز 2013 بعدما كانت انقرة 
تراهن ع�ىل هيمن�ة "االخوان املس�لمني" عىل 
م�رص وعموم الدول العربي�ة التي مر عليها ما 
يسمى "الربيع العربي". ومعروف عن اردوغان 
انه ال يسري يف مروع اقليمي ان لم يكن هو يف 

سدة القيادة.   
     وه��ك�ذا كان ال�فت�ور االمريكي وال�خذالن 
الب��اكستاني واملرصي والرتكي للسعودية، من 
العوامل الت�ي جعلت الس�عودية تقبل بالنزول 
عن الش�جرة بواس�طة الحبل ال�ذي وفرته لها 
فك�رة االمم املتحدة اجراء ح�وار يمني - يمني 

يف جنيف، بعدما كان�ت رفضت اجراء اي حوار 
حول اليمن خارج الرياض، لكن قناة التفاوض 
املبارش التي فتحتها مس�اعدة وزير الخارجية 
االمريكي الن باترسون مع الحوثيني يف مسقط، 
كان�ت بمثاب�ة تحذير امريكي ب�أن االحداث قد 
تس�ري يف منح�ى آخ�ر اذا ل�م تقبل الس�عودية 
بحوار جنيف وتمسكت بالرياض مكانا وحيدا 

للبحث عن صيغ حل لالزمة اليمنية.   
  كل ه�ذه التط�ورات، صبت يف اقن�اع الرياض 
بالرتاج�ع قب�ل ان تت�ورط اكث�ر يف املس�تنقع 
اليمني، فمس�تقبل االيام قد يحمل معه اتفاقا 
تاريخي�ا بني ايران والغرب، بم�ا يجعل طهران 
قوة اكثر اندماجا يف املجتمع الدويل واكثر نفوذا 
يف االقليم ال سيما بعد ان ينزاح عن كاهلها عبء 
العقوبات الدولية وتنفتح امامها آفاق التطبيع 
مع الواليات املتحدة والغرب عموما.   لذلك فان 
الخ�روج الس�عودي م�ن اليمن س�يكون أيرس 
بكث�ري اآلن مما س�يكون عليه يف م�ا بعد، فهل 
التقط�ت الرياض اش�ارة التح�والت التاريخية 

الحاصلة قبل فوات االوان؟.

�صميح �صعب

جنيف.. النجاة من ورطة اليمن

مفتاح �صعيب

نتائ�ج  تص�در  والتنمي�ة  العدال�ة  ح�زب  أن  رغ�م 
االنتخاب�ات التريعية يف تركيا، ف�إن عديد نوابه لن 
يمنح�ه الفرص�ة إلج�راء تعدي�الت دس�تورية تنقل 
صالحيات رئيس ال�وزراء إىل رئي�س الجمهورية، أي 
رجب طيب أردوغان عىل وج�ه التحديد، فيما تميزت 
هذه االنتخابات بدخ�ول الكرد للربملان كحزب يحمل 
اسم "الش�عوب الديمقراطية" بعدما اعتادوا الدخول 

كمستقلني، أو أعضاء يف أحزاب أخرى.
تقول النتائج إن حزب الرئيس حصل عىل 259 مقعدا 
م�ن أص�ل 550 أي ما يعادل 41 باملئ�ة من األصوات، 
والش�عب الجمه�وري ح�وايل 25 والحرك�ة القومية 
16 وتج�اوزت نس�بة ح�زب الش�عوب الديمقراطية 
12 باملئة بمعنى أنه س�يكون لدي�ه 82 نائباً يقلبون 
املوازي�ن ويغريون قواع�د اللعبة، فق�د كان أردوغان 
يس�عى للف�وز بأغلبي�ة تع�زز صالحيات�ه، باعتب�ار 
ذل�ك رضورة لتعزي�ز النف�وذ اإلقليم�ي والنجاحات 
االقتصادي�ة، معترباً أن هذه االنتخاب�ات اختيار بني 
"تركيا الجديدة" والعودة إىل تاريخ اتس�م بحكومات 
ائتالفي�ة قصرية األجل، وعدم االس�تقرار االقتصادي 

واالنقالبات العسكرية.
"العدالة والتنمية" مضطر لتش�كيل حكومة ائتالف، 
"الحرك�ة  أن يك�ون رشيك�ه فيه�ا ح�زب  ينتظ�ر 
القومية"، الذي بدأ مناوراته باإلعالن بأن من السابق 
ألوانه القول ما اذا كان س�يبحث املشاركة يف حكومة 
ائتالفية. وأدى تحول صغري يف األصوات إىل نتائج تحد 
من طموحات أردوغان الس�لطوية، فهو لم يعد قادراً 
ع�ىل تحويل الب�الد إىل النظام الرئ�ايس، وحزبه مجرب 
عىل ائتالف مع أعداء سياساته، والحكومة االئتالفية 
ستمكن الس�لطة التنفيذية من أداء دور عىل حساب 
الرئاس�ة بع�د فق�دان أردوغ�ان حظ�وظ التحول إىل 
رئيس تنفي�ذي، ومن البديهي أن الك�رد غامروا حني 
ق�رروا تقدي�م مرش�حيهم كأعضاء يف ح�زب واحد، 
ورغ�م خطورة هذه الس�رتاتيجية االنتخابية اال انها 
أس�فرت عن نجاح باه�ر، ولو كانوا خ�رسوا لكانت 
فرص أردوغان مطلقة يف تغيري النظام السيايس، فلم 
يكن حزبه يحتاج لغري تحقيق نتائج أفضل قليالً من 
تلك التي أشارت إليها استطالعات الرأي للحفاظ عىل 

هيمنته السياسية.
توس�م الكثريون خرياً يف "العدالة والتنمية" باعتباره 
نموذج�اً ُيحتذى، حزب إس�المي ج�اء إىل الحكم عىل 
أنقاض حكومات عس�كرية قمعت الحريات وضّيقت 
عىل األح�زاب وق�ررت أن الهوي�ة الرتكي�ة علمانية، 
متجاهلة القناعات الدينية لألكثرية، غري أن سياسات 
أردوغان املهيمنة واملتسلطة، وسعيه الستعادة أمجاد 
العثمانيني، أثار حساس�يات سياس�ية عند معاريض 
تلك الهيمن�ة، ودول املنطقة التي عانت يف ظل الحكم 

العثماني، وقاومته حفاظاً عىل هويتها العربية.
كان�ت االنتخاب�ات األخ�رية يف تركيا معرك�ة لتحديد 
ال�دور الذي يريد أردوغ�ان أن يلعبه، وه�و الغارق يف 
وهج السلطة وش�هواتها وإغراءاتها، واملقتنع أنه ال 
يمكن لرتكيا أن تعيش وتتقدم إذا لم يكن هو يف مقعد 
القيادة، ال يش�اركه وال يعارضه أح�د، ومصري البالد 

معلق بني يديه.
خاض"العدال�ة والتنمي�ة" االنتخابات منه�كاً، وهو 
يواج�ه التحديات ع�ىل الصعيدين اإلقليم�ي واملحيل، 
األزمة الس�ورية، واألوضاع يف الع�راق، وخطر تنظيم 
"داع�ش"، فضال ع�ن األزمت�ني اليمني�ة واإليرانية، 
ومحلياً فقدانه لس�بعني من أبرز ك�وادره وقياداته، 
ممن منعهم نص الالئحة الداخلية للحزب من الرتشح 
عىل قائمته هذه املرة، أو اس�تالم حقائب وزارية بعد 
اس�تنفاد املدد الثالث، إضافة الحتدام رصاع األجنحة 
داخ�ل الحزب مع تراج�ع معدالت النم�و االقتصادي 
وانحس�ار الحريات الش�خصية، وتعثر جهود تسوية 

املسألة الكردية.
تمثل نتائج االنتخابات الرتكية خسارة كبرية ملشاريع 
أردوغان مع قطر واإلخوان والسعودية، وربحا مؤكداً 
ملرص الس�يي واإلمارات وإيران، وتبعاً لذلك ستكون 
هناك تداعيات ينتظرها اإلقليم، إال إذا لجأ الس�لطان 
امله�زوم إىل انتخاب�ات مبك�رة تجري خالل األش�هر 
األربعة املقبلة، وهي خطوة س�تقي عىل أي طموح 

لخالفة محمد الفاتح.

حازم مبي�صني

أردوغان..
 السلطان املهزوم

ص�ورة ملتهب�ة ش�جية، مزجت ب�ني عبق كربالء الحس�ني، 
وفراق اإلمام املظلوم عن ولده، عيل األكرب )عليهما الس�الم(، 
وي�راه مقطع االوص�ال غريباً، وبني ألم اللوع�ة لحديث والد 
الش�هيد، مصطف�ى الع�ذاري )رحمة الب�ارئ علي�ه(، الذي 
إستش�هد جريح�اً غريباً، معلق�اً عىل ج�رس الفلوجة، وقدم 
االب الصاب�ر ش�بالً صنديداً، يعد إمتداداً لوف�اء أنصار الثورة 
الحس�ينية املقدس�ة، م�ن أج�ل األرض والع�رض، فكالهما 
قاتال العدو نفس�ه، بهمجيته ووحش�يته، ففي كل زمن يولد 
األبرار، ليس�تمروا بالحياة، ويموت الفجار، ليقبعوا يف مزابل 

التأريخ.
 مصطف�ى العذاري ليس من أبناء القوات األمنية، بل هو إبن 
العراق، بجيشه وحشده، وس�نته وشيعته، وعربه وأكراده، 

ألن�ه أبى الهزيم�ة، وفضل إختيار طريق�ة حياته الرسمدية، 
بقدم صدق عند مليك مقتدر، يف عليني مع الشهداء والصالحني، 
حام�اًل حب العراق يف قلبه، رافع�ًا راية التكبري، ألجل الوحدة 
والكرام�ة، ال لقط�ع الرق�اب والتكف�ري، وبالتايل فالش�هيد 
العذاري، رمز التعايش السلمي، الذي رفض التقسيم، ونهض 
من مدينة الصدر املناضلة، بعقيدته الوطنية والدينية، للدفاع 

عن أهل األنبار، لذا فهو العراق بعينه.

عقارب زاحفة عىل جدران العراق، تريد إحتكار األرض، لدين 
ليس من اإلسالم بيشء، يحاولون بالقتل والذبح، صياغة عالم 
من القبح، يب�دو بظاهره الديني املزي�ف جميالً، ويصنعون 
أكاذي�ب تجعل من البرية، كائنات تتقات�ل من أجل البقاء، 
برصاع حيواني دموي، وإال كيف تعامل اإلس�الم، مع األرسى 
ي�ا أبناء الطلق�اء، ولكنه رغم إستش�هاد )مصطفى نارص(، 
فق�د قتلكم ألف مرة، بحبه لعراق الحس�ني )عليه الس�الم(، 

ال�ذي علم األجيال معنى األجس�اد، التي تهب روحها للخلود، 
يف تاريخ ال يمكن نسيانه أبداً.

يتب�ع الدواعش الجبناء، سياس�ة دق املس�امري، تحت أقدام 
الش�عب العراق�ي، بطريق�ة إثارة الف�زع والرع�ب، يف قلوب 
االبطال املش�اركني، يف عمليات تحري�ر األرض املغتصبة، بيد 
أن صور التالحم البطويل، لغيارى الحش�د الش�عبي، والقوات 
األمنية، وإس�تنهاض الهمم، وإستلهام العرب، جعلت موازين 
الرصاع، تنقلب يف صالحنا، فنرى الحشود املجاهدة، تتسابق 
يف ميدان الش�هادة، للقضاء عىل اإلنحرافات الفكرية، لهؤالء 
الرذم�ة الضال�ة، والذي�ن ال يدركون حقيق�ة، أن كبرينا ال 
يق�اس، وصغرين�ا ال ي�داس، فالقتل لنا ع�ادة، وكرامتنا من 

البارئ الشهادة.           

بع�د التحول للنظام الديمقراطي يف العراق، وس�قوط النظام 
الس�ابق، ودخولنا يف إنش�اء فضائيات، وإندماجنا مع العالم 
الخارج�ي، بع�د اإلنغ�الق والتعتيم، ال�ذي كان يس�ود بلدنا، 
بدأ التس�ابق العربي، والتزاحم يف االكث�ار منها، وباتت ُمِملّة 

لَِكثرَِتها .
يتب�ادر اىل الذه�ن بس�ؤال محري ج�داً! هل كان�ت بغداد هي 
املعط�ل؟ والس�بب الرئيي من إنش�اء هذا الك�م الهائل ؟ أم 

هنالك يشء مجهول ال نعرفه !
كثرية هي القنوات التي إنت�رت وتنوعت، فمنها اإلخبارية، 
والعائلي�ة، والرياضية، وقنوات األف�الم، وإن كانت معظمها 
تجاري�ة باألصل، كونه�ا تعد فواصل إعالني�ة تجارية، يف كل 
يشء مثري للمش�اهد، لزيادة وارداتها املالية، إضافة للممول 
األص�يل، ولتبدأ بالقن�وات اإلخبارية التي تله�ث وراء الجانب 

املظلم! واملجانب للحقيقة، وترتك امليء منه سعيا للشهرة، 
واملتابعة من قبل املش�اهد، وامللف�ت للنظر أن هذه القنوات، 
تس�عى يف لقاآتها، للذين يهيجون الش�ارع باألفكار املخالفة 
للحقيقة، وإن كانت مرة، وبني الحني واآلخر نسمع أن هنالك 
دعوة يف املحاكم، تقام ضد فالن ألنه  ش�تمني، ونعت الحزب 
الفالن�ي، أو غ�ريه من األعذار وقناة الجزي�رة التي فاقت كل 
التص�ورات، م�ن تدخله�ا يف الش�ؤون الداخلية، ل�كل الدول 

العربية، بل وتساعد عىل الفتنة يف كثري من األحيان.

هل سأل أحد يوماً عن هذه القنوات، ومن الذي يقف خلفها، 
أو يمولها، واملغزى من إنش�اءها، ولنرضب مثال عن القنوات 
الديني�ة املغرضة، التي تبث الس�موم من األف�كار املتطرفة، 
وح�رصاً التي تبث من الس�عودية أنموذجا! ولنس�تثني منها 
القنوات الحكومية، التي تعرب عن رأي الحكومات، وإن كانت 

قليلة .
القن�وات كان�ت تعد باألصاب�ع! وعندما ب�دأ الع�راق، بالبث 
الفضائي الحي والحر، بدأت القنوات تتواىل! وكأن العراق كان 

ق�د فرض قيداً عليها! واليوم ق�د إنفك أرسها، وبدأت الحرية 
تدب يف أعضائه�ا، فأين كانت نائمة هذه القنوات؟ قبل عهد 

الديمقراطية يف العراق .
كل يشء يف التط�ور، أو الثورة يج�ب أن يمر عرب بوابة بغداد، 
فمنه�ا الثورة، ولنا عربة يف االمام الحس�ني "عليه الس�الم "، 
ال�ذي قاد أكرب معركة ضد الظلم والكف�ر، ودفع  حياته ثمناً 
له�ا، وأول ثورة لإلس�تقالل، كان�ت يف الع�راق، بالتحرر من 

اإلحتالل الربيطاني سنة .1920
العل�م والش�عر، وكل الثقاف�ات كان مصدره�ا بغ�داد، وأما 
االنتفاضة! كان العرب ال يعرفون معناها، اال بعد اإلنتفاضة 
الشعبانية عام  1991 ، والتي علمت العرب معاناها الحقيقي، 
فكل يشء يجب أن يطبق يف العراق أوالً،  ليذهب لباقي الدول، 

ومعظمهم ال يعرفون املعنى الحقيقي له . 

�أمل �ليا�صري

رحيم �خلالدي  

العذاري أبن العراق

كل يشء جيب أن يمر ببغداد اوالً

فوؤ�د ح�صون



جين�ي  الس�ورية  الفنان�ة  دمش�ق:-تحاول 
أس�بر، ف�ي الموس�م الدرام�ي الحال�ي، أن 
تكون موج�ودة في العديد من المسلس�ات 
الرمضاني�ة، االجتماعي�ة المعاص�رة وحتى 
الكوميدي�ة، فف�ي جعبتها للموس�م الحالي 
تسعة مسلسات، فيما اعتذرت عن عدد آخر 

لعدم رضاها عن الدور المقّدم لها.
حول ه�ذه األعم�ال وغيرها تتح�دث جيني 
في ح�وار معه�ا قائلة: »ص�ورت دوري في 
مسلسل )عاقات خاصة( مع المخرجة رشا 
شربتجي، وشخصيتي فيه )ستيفاني(، وهي 
مطربة معروفة ومشهورة تقع في إشكاالت 
م�ع مدي�ر أعمالها. كذلك ص�ورت دوري في 
مسلسل )صرخة روح( للمخرج إياد نحاس، 
وش�خصيتي فيه طبيبة نفسية متزوجة من 
مصور فوتوغرافي يخونها مع أعز رفيقاتها 
ويس�بب لها المش�اكل االجتماعي�ة. وهناك 
مسلس�ل )ف�ارس وخم�س عوان�س( وهو 
كومي�دي للمخرج فادي س�ليم، ودوري فيه 
ش�خصية )فتون( طبيبة بيطري�ة تعمل في 
مختبر وذات ش�خصية جدي�ة لها اهتمامات 
بعالم الحيوان، حيث ياحظ في كامها وفي 
لباس�ها كام وأش�كال حيواني�ة. وص�ورت 
بش�خصية  )خطاي�ا(  مسلس�ل  ف�ي  دوري 
)دالل(، وهي امرأة جميلة متزوجة من رجل 
غني لكنها ال تشعر بالحب اتجاهه وتتعرض 
لحادث تفق�د معه جمالها. وهناك مسلس�ل 
)س�بعة( للمخرج عمر حمود، وهو مسلسل 
مش�ترك خليجي س�وري لبناني وأجّسد فيه 
ش�خصية )جلن�ار(، وه�ي صحافي�ة لديها 
برنام�ج تحت عن�وان )عيون العال�م عليك( 
تس�تضيف في�ه ش�خصيات مهم�ة. وهناك 
مسلس�ل )مذنب�ون أبري�اء( للمخ�رج أحمد 
س�ويداني، وم�ا زلن�ا ف�ي مرحل�ة تصويره 
وس�نواصله بعد ش�هر رمضان. كذل�ك لدّي 
مشاركة في مسلسل )بقعة ضوء( في جزئه 
الثاني عش�ر الجديد، وفي الج�زء الثاني من 
المسلس�ل الكوميدي )دنيا(، وفي مسلس�ل 
)فتنة زمانها(. وقد اعتذرت عن أعمال أخرى 
للموسم الحالي، ومنها مسلسل )حرائر( مع 
المخ�رج باس�ل الخطيب، والس�بب أّن الدور 
المع�روض علّي ل�م يعجبن�ي، واعتذرت عن 
عدم المش�اركة في مسلسل )24 قيراط( مع 

، المخرج الليث حجو للسبب  نفسه
ع�ن  اعت�ذرت  كم�ا 

)العّراب(  مسلس�ل 
للمخ�رج المثن�ى 
الصبح، والسبب 
ال�دور  أن 
المعروض علّي 
يت�ه  د أ

كثي�را فا أرغب ف�ي تكرار نفس�ي مع أنني 
أحب العمل مع المخرج المثنى«.

•وحول ع�دم مش�اركاتها في درام�ا خارج 
س�وريا تق�ول جين�ي: »تقص�د م�ع الدراما 
المصري�ة.. أش�عر ب�أن مص�ر بعي�دة عن�ي 
كعاقات وكعمل، ولكن كلهجة ليست صعبة 
علّي، وبرأيي أن من يريد أن يعمل في الدراما 
المصرية يجب أن يكون موجودا في قلبها«.

•وعن مشاركتها في عدة مسلسات كوميدية 
بالموس�م الحالي وما يقال من أن الكوميديا 
الس�ورية اتجهت نحو التهريج في السنوات 
األخي�رة، تقول جيني »أن�ا أرى العكس.. في 
السنوات األخيرة ابتعدت الكوميديا السورية 
عن التهريج، رغم أن التهريج فن قائم بذاته، 
لكن مش�كلتنا ف�ي الكوميديا الس�ورية هي 
نقص النصوص الجيدة، ونحن حاليا بحاجة 
لجرع�ات كوميدية، وال بد من أن تكون هناك 
ف�ي  وجميل�ة  ممي�زة  نص�وص 

الموسم الواحد«.
•وحول عدم مشاركتها 
البيئة  مسلس�ات  ف�ي 

الش�امية للموس�م الحال�ي توض�ح جين�ي: 
»ُعِرَض علي أكثر من مسلس�ل في الموس�م 
الحال�ي، لكني اتخذت قرارا ف�ي هذا المجال 
وهو أنه إذا لم يكن العمل بمس�توى مسلسل 
الع�ام الماض�ي )ب�واب الريح( فلن أش�ارك 
فيه.. وأنا بصراحة لس�ت من عّش�اق العمل 
في مسلس�ات البيئ�ة الش�امية خاصة أنها 
تكرر نفسها، وصار هناك كم كبير منها، في 
حين أنه يكفي في الموس�م الواحد مسلس�ل 
واحد أو اثنان من مسلسات البيئة الشامية، 
فهي تقدم نفس المواضي�ع والحكاية، ففي 
مواضيع البيئة ال يوجد شيء جديد فهي بيئة 
غي�ر متطورة وتعتمد عل�ى ما كان موجودا، 
وقد اس�تهلك م�ا كان موجودا ف�ا يوجد ما 

يمكن أن تتحدث عنه«.
•وجيني، الت�ي كان لجمالها كم�ا لموهبتها 
دور ف�ي نجوميتها بالدراما الس�ورية حيث 
احتل�ت الص�دارة بي�ن الممثات الس�وريات 
في الجمال في الس�نوات الماضية، ال تش�عر 
بالغي�رة م�ن الممث�ات الجدي�دات واللواتي 
يتمتعن بجمال واضح. تبتس�م جيني معلّقة: 

»كل ش�يء له وقته وله مكانته، وأنا ال أقارن 
نفس�ي بما يأتي بعدي، كما لم أقارن نفسي 
بمن كان قبلي«. ثم تقول: »إنني تبوأت مركز 
الصدارة في الجمال بين زمياتي فكيف أغار 

منهن؟!«.
•وعن رأيها بدراما السيرة الذاتية وطموحها 
لتجس�يد ش�خصية م�ا فيه�ا تق�ول جيني: 
»أتمن�ى تجس�يد ش�خصية ف�ي ه�ذا النوع 
م�ن المسلس�ات، ولك�ن بش�رط أن أقّدمها 
بتفاصيله�ا ومفرداته�ا كم�ا ه�ي، لكنن�ي 
بصراحة أحب تجسيد الش�خصيات العالمية 
أكث�ر من الش�خصيات العربية، ألنني أش�عر 
بأنني أكثر قرب�ا للغرب بمثل هذه التفاصيل، 
فأنا أش�عر مثا بأنني أنج�ح أكثر في تقديم 
ش�خصية مثل مارلين مونرو أكثر من تقديم 
ش�خصية عربية، وقد يكون الس�بب في ذلك 
أنن�ي ف�ي طفولت�ي لم أت�ربَّ عل�ى قصص 

الشخصيات العربية«.
البرام�ج  تقديمه�ا  إمكاني�ة  مج�ال  وف�ي 
التلفزيوني�ة تق�ول جين�ي: »هن�اك أف�كار 
ومقترحات في هذا المجال، لكن ضيق الوقت 
أجّل هذه األمور، وكذلك يجب لمن ُيْقِدْم على 
هذه الخطوة أن يحسبها بشكل صحيح، وأن 
تتواف�ر كل مقومات النجاح، وأنا ُعِرَض علّي 
كثي�ر من هذه األمور، وإذا أردت الخوض في 
هك�ذا مجال فيجب أال يك�ون هناك أي نقص 
في�ه. ولذلك أق�ول إنني يج�ب أن أتريث قليا 
في خ�وض هذا المجال حتى يأتيني الش�يء 

الصحيح، أو أن أقّدم أنا مقترحا صحيحا«.
وحول أدوار اإلثارة وما يقال عن وجود أكثر 
لها في الس�نوات األخيرة بالدراما الس�ورية 
من قبل الممثات الس�وريات وبش�كل مثير 
جدا تقول جيني: »ال يوجد ش�يء اسمه مثير 
ج�دا في الدراما الس�ورية، فهناك خط أحمر 
ف�ي هذا المج�ال ال تتخطاه جرأة المش�اهد. 
ونح�ن إذا كنا نق�ّدم أدوارا جريئ�ة فنقدمها 
بش�كل خج�ول قياس�ا بالدرام�ا الغربية أو 
اللبنانية، ولكن ال بد أن تكون هناك أدوار من 
ه�ذا النوع، فا يجوز أن نبقى مثا في نطاق 
)ب�اب الح�ارة(، فالحي�اة تط�ورت، والناس 
ص�اروا أكثر جرأة، وأنا ش�خصيا مع الجرأة 
الت�ي تناس�ب ال�دور وتخدمه وضم�ن إطار 
المش�اهدة الصحيح�ة، والدور ال�ذي أقدمه 
في مسلس�ل ما يج�ب أال يخج�ل األب وابنه 
م�ن بعضهم�ا عندم�ا يش�اهدانني فيه وفي 
المسلس�ل«.وتضحك جيني عندما تسأل عن 
صوتها معلّقة: »ل�و كان صوتي جميا كنتم 
شاهدتموني أغني حاليا، لكن صوتي مقبول 
كأداء، وأنا أؤدي بش�كل جمي�ل خاصة أنني 
أدي�ت في دي�و المش�اهير ومع نج�وم كبار 
وأثن�وا على أدائ�ي، لكنني بعيدة ع�ن الغناء 
الطرب�ي، ومن الممكن أن أؤدي أغنية جديدة 
على ألح�ان غربية ولكن ال أق�دم طربا، فأنا 
بعيدة جدا عنه وحتى ال أس�معه«.أخبار ذات 

صلة

أمل بوشوشة وباسم ياخور يكشفان 
عن دورمها يف العّراب

 

بمسلس�ل الع�ّراب "نادي    بي�روت: عّبر الفنان باس�م ياخور ع�ن اقتناعه بكل ما يتعلق 
ال�ورق الجّي�د كان من الش�رق" الذي يش�ارك في تصوير جزئه األول حالياً، معتبراً أن 
ف�ي األج�زاء الثاث�ة نصيب مخرج جّيد وقوي، ومعترفاً بإضافات س�يقدمها العمل له 
قد لفت انتباهه وكان المحددة له. وقال في تصريحاٍت خاصة، إن النص القوي لهذا المسلسل 
وقال: س�بباً في قبوله الدخول ف�ي العمل، رافضاً اعتبار النص مس�تورداً من  عالمية.  رواية 
العرب�ي "الرواية عالمية ومش�هورة، لكن إس�قاطه على واق�ع محلي يتناول  المجتم�ع 
الحديث في هذا النص والس�وري تحدي�داً عامة مميزة للكاتب رافي وهب�ي، وبذلك ال يعود 

عن رواية عالمية بل عن سيناريو محلي وحسب 
للمش�اركة في بطولة بدورها أعربت الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة عن ارتياحها وسعادتها 

أنه�ا تلع�ب دور اإلبن�ة مسلسل "العّراب - نادي الش�رق" وعن شخصيتها في المسلسل قالت 
سيكتش�ف الحقا أن لكل الكب�رى ألبي عليا الع�ّراب، وأن العائلة ككل موزع�ة بين مجموعة أوالد 
م�ا واح�ٍد منه�م همومه الخاصة وأحام�ه المختلفة ومصالحه الش�خصية،  لتحقي�ق  ويس�عى 

ح�ادة يريده على حس�اب اآلخرين. وتابعت: ش�خصيتي بالتحديد تكون  لفت�اة 
بي�ة الطباع وقاس�ية ج�داً، ويتبين الحقا أن ه�ذا كله نتيجة  للتر

والبيئة التي نش�أت فيها، وبأن كل سلبي يمكن أن 
يق�ع هو تحصيل حاص�ل للتربي�ة والبيئة قبل أي 

شيء.
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بيروت: حصل الفنان المغربي أحمد شوقي على جائزة  أفضل أغنية 
 ،"Magic in the air"  عالمية بصوت شخص عربي عن أغنية

وذلك ضمن حفل الموركس دور في دورته الـ15. وقّدم له الجائزة 
اإلعالمية روال بقسماطي ورئيس المهرجان الدكتور فادي الحلو. 

علمًا أنه أهدى فوزه للملك المغرب محمد السادس وكل األشخاص 
الذين وقفوا إلى جانبه وآمنوا بموهبته. وخّص بالشكر الموّزع العالمي 

فة للعرب  ريدوان والذي صّرح بأنه يعتبره "ماركًة عالمية ومشرِّ
عامًة و المغرب خاصًة".

والجدير بالذكر هو أن أغنية "شوقي" المغربية "كاينة وال ماكيناش" 
قد وصلت إلى 19 مليون مشاهدة على YouTube في أقل من 

10 أسابيع.

القاهرة: أطلق الفنان إيهاب توفيق أغنيته المصّورة الجديدة "قاعدلك فاضيلك" 
ج بها أللبومه الجديد المقرر طرحه خالل موسم عيد  ضمن الحملة الدعائية التي يروِّ

الفطر المقبل. علمًا أنه قّدمها للمرِة األولى خالل حفٍل كبير قام بإحيائه في أحد 
المراكز التجارية الكبرى في الشهر الماضي بحضور اآلالف من جمهوره، فيما وزعت 

األغنية لإلذاعات المختلفة. وهي من كلمات "أحمد شتا وألحان وليد منير، وتوزيع 
أحمد عادل.

هذا واستعان "توفيق" بتفاعل الجمهور معه خالل تقديمه لألغنية على المسرح، 
فقام باستخدام المشاهد المصّورة من الحفل بإصدار الكليب الخاص بها، فيما أشرف 

على المونتاج المخرج الشاب ماريو مجدي.ُيذكر أن مطلع األغنية يقول: "قاعدلك 
فاضيلك .. مصمم آجيلك، تكمل جميلك .. تسلم وترمى السالم، تضيع دقيقة .. 

هاقوم حريقة، وأسرع طريقة .. تقرب هايحلى الكالم"

دنيا بطمة حتّض أللبوم مغريب
 تحدث�ت الفنانة المغربية دنيا بطمة عن س�بب إبتعادها عن الغن�اء باللهجة المغربية في بداية 
مسيرتها الفنية، حيث قالت: "لم أسر عكس التيار، ولكن تعاقدي مع شركة باتينوم ريكوردز 
أخذني أكثر إلى الس�وق الخليجي، ومن الطبيعي أن ألبي طلب الجمهور وش�ركة اإلنتاج، ولكن 

اليوم أنا حرة طليقة ويمكنني أن اختار األعمال التي تعجبني".
وأكدت بطمة أنها تجّهز أللبوم كامل باللهجة المغربية، بعد فس�خ تعاقدها مع شركة باتينوم 

ريكوردز.

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد

يع
سر

ع ال

صحافة الفضائح ايام زمان واليوم
باالمس البعيد كانت المجات الفنية اللبنانية تقوم بنشر 

فضائح الفنانين والفنانات لتعتاش  منها .. وفي مقدمة 

تل�ك المجات تاتي )الموعد( و )الش�بكة( .. حتى وصل 

االمر بالصحافة الفنية انذاك بنشر الفضائح )المفبركة( 

ولقاء ثمن مدفوع مس�بقا .. وله�ذا كانت تلك المجات 

الفني�ة تصدر وبتمويل من عدد من النجوم الذين يبغون 

الشهرة وعلى حساب التقليل من شأن االخرين .. 

ولك�ن ال�ذي يح�دث الي�وم وبفض�ل مواق�ع االنترنت 

والتقني�ات االلكترونية المتط�ورة ان مثل تلك المجات 

الفنية الباحث�ة عن الفضائح الحقيقي�ة او )المفبركة( 

بات�ت ال تحتاج الى مث�ل تلك الفضائ�ح الن القارىء لم 

يع�د يبح�ث عنها بي�ن صفحات تل�ك المج�ات .. وانما 

يجده�ا )جاهزة ومس�لفنة( في مثل تل�ك المواقع .. بل 

وص�ل االمر ان النجوم باتت لهم مواقع خاصة  للتباهي 

.. وحت�ى ل�و كان مثل ذل�ك التباهي على حس�اب القيم 

واالخ�اق .. وكمثال عل�ى ذلك ان )مغني ال�راب( كاني 

ويس�ت  وكعادته دائما .. نج�ده يتباهى بمفاتن زوجته 

)كيم كاردش�يان( من خال نش�ره ص�ورا عارية لها .. 

وم�ن تلك الص�ور الحديثة التي قام بنش�رها بمناس�بة 

افتتاح الموس�م الجديد لبرنامجها التلفزيوني .. انه قام 

بنشر صور لزوجته وهي تتعرى وكما ربها خلقها !!.

والغريب في االمر ان ذلك الزوج قد قام بنشر تلك الصور 

ليبارك لها على وصلت اليه من نجاح تلفازي .. والجدير 

باالش�ارة ان مش�اهدي تلك الصور قد تج�اوز ال� )27( 

مليون متابع !!.

والذي اردت الوصول اليه :

ان صحافة الفضائح ايام زمان لم يعد لها مكان وموقع 

ف�ي ه�ذا الزمان وال�ذي تخطت فيه الفضائ�ح ان يقوم 

الزوج بنش�ر ص�ور عاري�ة لزوجت�ه وبا فبرك�ة وبا 

رتوش !!.

جيني أسرب: الكوميديا السورية ابتعدت عن التهريج يف الفرتة األخرية



القاهرة –: أكدت النجمة س�يمون أن عودتها للتمثيل بس�بب دور المرأة اإليجابي في المجتمع، وقالت: 
صحيح ليس س�يئا طرح الس�لبيات، لكن بجانبها اإليجابيات. وأضافت: أجس�د ش�خصية »س�ايس 
س�يارات«، وه�ي غي�ر موجودة في أي م�كان آخر للم�رأة، ولكنها قص�ة كفاح المرأة المتوس�طة 
المس�توى التي تكافح وأراها جميلة وأنا بنت بيئتي وأرفض كلمة بيئة على أنها كلمة س�يئة، وذلك 

في مسلسل »بين السرايات«، بطولة باسم سمرة وروجينا وصبري فواز ونسرين أمين وعمرو عابد 
وس�يد رجب وأيتن عامر.وأش�ارت إلى فريق العمل بداية من المنتج جمال العدل والمخرج س�امح عبد 

العزيز والمؤلف أحمد عبد الله ونجوم المسلس�ل س�عيدة ج�دا بالعمل معهم. وتقول: 
كل عمل قائم بذاته وال يمكن اللهاث وراء التمثيل، ولذا ال أش�ارك إال بالعمل الذي 

يجذبني موضوعه.وعن الغناء قالت: س�جلت األلبوم وصورت أغنية »أس�هر 
بقى لوحدك« وجار تجهيزه للطرح في األسواق.

وفي س�ؤالها بعد غيابها لس�نوات ع�ادت لماذا؟ تقول: ع�دت في حفل 
»مراسي« مع جيل صاعد وازدحام شديد، وأردت قياس أدواتي الغنائية 
مع الجيل الجديد، وهناك غناء مختلف ومود مختلف وس�ألت نفسي، 

هل أدواتي الغنائية مالئمة لهذا التوقيت؟
وتضي�ف: ظهرت بمالبس بس�يطة وش�كلي بس�يط ج�دا وتلك هي 

أغنيات�ي ولهم القب�ول أو الرفض والحقيق�ة رد الفعل أبهرني جدا 
فأغنياتي كانت مواكبة لهذا الجيل.

وفي س�ؤالها إن كانت مطربة أكثر أم ممثلة؟ قالت: اعتز بالغناء 
ومدين�ة له بكل ش�يء ف�ي حياتي واختي�اري للتمثي�ل ألنني 

مطربة.وع�ن كيف دخلت مجال الغناء، قالت: أثناء دراس�تي 
كان ل�دي العديد م�ن المواهب، واكتش�فوا أنني أغني في 
المدرس�ة وفي الرحالت ولم أكن أفكر في احتراف الغناء 
ودرس�ت ش�عبة علمي وتوقع�ت أن التح�ق بكلية الطب 

وحققت نس�بة دخولي الطب، لكنني التحقت بكلية 
اآلداب قسم فرنسي فأنا أعمل ما أحبه.وأضافت: 

ف�ي حفل ف�ي الجامع�ة أقاموا حف�ال واتفقوا 
م�ع أح�د النجوم ول�م يحضر وغني�ت مكانه 
فكان�ت البداية.وأضاف�ت: بعدها اكتش�فني 
المخرج طارق الكاشف والمخرج جمال عبد 
العزي�ز وقدمت معهما ألبوم » تاني.. تاني« 
بالصدفة وأش�ارت إلى أن أغاني األلبوم لم 
تكن موجودة باإليقاع الغربي، ولذا نجحت 
كل أغني�ات األلب�وم. ث�م طرح�ت األلبوم 
الثاني »ميرس�ي«، وكنت أول مطربة تقدم 
الفيديو كليب بأغنية »تاكس�ي«، وبعد ذلك 
دويتو »بتكلم جد«، وكان الدويتو غائب في 

تلك الفترة.

سمرية سعيد تعود لـ  أحالم شهرازاد   بعد 30 عامًا
 

بعد النجاح الكبير الغنية احكي يا شهرازاد الحان جمال سالمة سنة 1984.. تعود الفنانة سميرة 
س�عيد لتغني ش�ارة المسلس�ل االذاعي للممثل يحي�ى الفخراني "أحالم ش�هرازاد" كلمات ايمن 
بهجت قمر، الحان عمرو مصطفى وتوزيع احمد الموجي.. لتعيد ذكريات الف ليلة وليلة..االغنية 

انتاج راديو 9090 وستذاع طيلة شهر رمضان المبارك.
نذكر ان سميرة تضع لمساتها االخيرة على البومها المقبل الذي سيصدر في العيد ويتضمن 14 

اغنية من انتاج روتانا.
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كثيرون يعشقون اغنية النجمة العالمية داليدا Ans 18 Il Venait d' Avoir ومنهم الممثلة 
اللبنانية التي لطالما تألقت في السينما والتلفيزيون والمسرح كريستين شويري. ولكن هذه االغنية 

التي تروي وجع اكتواء امرأة توّدع بانكسار ثالثينات العمر بنار فتى لم يتجاوز الثامنة عشرة، ليست 
فعاًل ملهمة اول كتاب للممثلة التي تحولت بفضله كاتبة رسمّيًا. في كتابها االول الذي حمل عنوان 

Forbidden and Imaginary Love حاكت كريستين شويري بكلمات من شغف، سلسلة من 
الحوارات والمحادثات بين امرأة اربعينية وشاب عشريني حول الحب المحّرم والخيالي، اضافة الى مجموعة 
تجارب شخصية وغوص الى اعماق المشاعر وبحث عن الذات، ترافقه مجموعة من الصور الفوتوغرافية 
الجريئة والفنية التقطتها عدسة المصّور ريشار سّمور. هذا الكتاب الذي تدعونا كريستين شويري الى 

حفل توقيعه في الخامسة من بعد ظهر الخميس 18 حزيران الجاري في غاليري سينتيا نهرا للفنون في 
بيروت، سيوقعنا حتمًا في سحر تلك العالقات والتجارب االنسانية التي تبني السنون والظنون في وجهها 

الحواجز من جهة، فيأتي الشغف بناره الجامحة فيبددها بثانية من جهة اخرى.

انتهي الفنان حماده هالل من تسجيل أغنية تتر 
مسلسله الجديد " ولي العهد " ، وأكد حماده هالل 
أن األغنية بعنوان " ياعيني على األخوات " كلمات 
هادى أبواليزيد ، وبها دراما انسانية بشكل مختلف 
وجديد ، مضيفا أن كلماتها أيضا مختلفة وجديدة .

قام بغناء أغانى أخرى بالمسلسل وهما أغنيه تتر 
النهايه لمسلسل ولى العهد كلمات مالك عادل ومن 

ألحان حماده هالل وتوزيع أحمد عادل .
كما يغنى أغنية السبوع يارب بارك لمتنا كلمات 
عادل توفيق وألحان حماده هالل وتوزيع أشرف 

أبوزيد.

انضمت مؤخرا الفنانة هبة عبدالغنى إلى أسرة 
مسلسل "تحت السيطرة", حيث تقوم بدور عزة 
أم عصام والذى تقول عنه أنه مفاجأة للجمهور .

"تحت السيطرة" بطولة نيللى كريم وظافر 
العابدين وأحمد وفيق وهانى عادل قصة مريم 

نعوم وإخراج تامر محسن ومن إنتاج العدل 
جروب .

الجدير بالذكر ان هبة تدخل الموسم الرمضانى 
بثالثة مسلسالت هي حارة اليهود وتقوم بدور 

فردوس وبين السرايات بدور أمانى حديدة 
وتحت السيطره في دور عزة أم عصام.

 

هيا عبد السالم: مسلسل »النور« حيمل رسائل اجتامعية
 

تترقب الفنانة الكويتية هيا عبد الس�الم انطباع الش�ارع الخليجي ومحبيها عن دورها الرئيسي 
ف�ي المسلس�ل الدرامي الخليجي »النور« على شاش�ه »إم بي س�ي« الذي يع�رض في رمضان. 
وتقول هيا عبد الس�الم، التي عرفت أخيرا من خالل أعم�ال درامية ناجحة: »ألعب دور )هديل(، 
وهي شخصية تقليدية، تعيش وتتزوج برجل تختاره لها عائلتها، قبل أن يستجّد أمٌر في حياتها 
يقلب المعادلة، فهل ستس�ير هديل في ركب الزواج التقليدي، أم إنها س�تقّرر تغيير شكل الزواج 
الذي اختارته لنفسها، بحًثا عن الرومانسية والحب طريًقا لالرتباط؟«. وتستدرك هيا قائلة: »لن 

أكشف عن هذا التفصيل، كي ال أفسد على الجمهور متعة المشاهدة«.

صحافة الفضائح ايام زمان واليوم
باالمس البعيد كانت المجالت الفنية اللبنانية تقوم بنشر 

فضائح الفنانين والفنانات لتعتاش  منها .. وفي مقدمة 

تل�ك المجالت تاتي )الموعد( و )الش�بكة( .. حتى وصل 

االمر بالصحافة الفنية انذاك بنشر الفضائح )المفبركة( 

ولقاء ثمن مدفوع مس�بقا .. وله�ذا كانت تلك المجالت 

الفني�ة تصدر وبتمويل من عدد من النجوم الذين يبغون 

الشهرة وعلى حساب التقليل من شأن االخرين .. 

ولك�ن ال�ذي يح�دث الي�وم وبفض�ل مواق�ع االنترنت 

والتقني�ات االلكترونية المتط�ورة ان مثل تلك المجالت 

الفنية الباحث�ة عن الفضائح الحقيقي�ة او )المفبركة( 

بات�ت ال تحتاج الى مث�ل تلك الفضائ�ح الن القارىء لم 

يع�د يبح�ث عنها بي�ن صفحات تل�ك المج�الت .. وانما 

يجده�ا )جاهزة ومس�لفنة( في مثل تل�ك المواقع .. بل 

وص�ل االمر ان النجوم باتت لهم مواقع خاصة  للتباهي 

.. وحت�ى ل�و كان مثل ذل�ك التباهي على حس�اب القيم 

واالخ�الق .. وكمثال عل�ى ذلك ان )مغني ال�راب( كاني 

ويس�ت  وكعادته دائما .. نج�ده يتباهى بمفاتن زوجته 

)كيم كاردش�يان( من خالل نش�ره ص�ورا عارية لها .. 

وم�ن تلك الص�ور الحديثة التي قام بنش�رها بمناس�بة 

افتتاح الموس�م الجديد لبرنامجها التلفزيوني .. انه قام 

بنشر صور لزوجته وهي تتعرى وكما ربها خلقها !!.

والغريب في االمر ان ذلك الزوج قد قام بنشر تلك الصور 

ليبارك لها على وصلت اليه من نجاح تلفازي .. والجدير 

باالش�ارة ان مش�اهدي تلك الصور قد تج�اوز ال� )27( 

مليون متابع !!.

والذي اردت الوصول اليه :

ان صحافة الفضائح ايام زمان لم يعد لها مكان وموقع 

ف�ي ه�ذا الزمان وال�ذي تخطت فيه الفضائ�ح ان يقوم 

الزوج بنش�ر ص�ور عاري�ة لزوجت�ه وبال فبرك�ة وبال 

رتوش !!.

أمي�رة الف�ن واألخ�الق واإلنس�انية ، وعلى 
الرغم من نجوميته�ا الكبيرة التي لم تخفت 
يوم�اً ، بقي�ت اإلنس�انة المحب�ة وصاحب�ة 
القل�ب الكبير واليد البيض�اء الممدودة دوماً 

لمساعدة الغرباء كما األقرباء .
بغمزته�ا الجميلة وش�امتها الفريدة تس�أل 
"علين�ا وال عليه�م" ، ونحن نجيبه�ا "طبعاً 
عليه�م" وعلى كل من يح�اول أن يقترب من 

عرشها .
أغانيه�ا م�ا زال يرددها كثي�رون فهي التي 
تربعت وما زال�ت على عرش األغنية البدوية 
لتصب�ح أميرتها ال بل ملكتها من دون منازع 
، وه�ي الت�ي أدخل�ت اللهج�ة البيض�اء من 
خ�الل أعمالها ،  إلى كل ال�دول العربية ، كما 
أن أفالمه�ا ترك�ت بصمة كبيرة ف�ي مكتبة 
الس�ينما ، أم�ا مسلس�لها "ف�ارس ونجود" 
فكان أول مسلس�ل بدوي ف�ي العالم العربي 

فزادها نجومية جديدة على نجوميتها .
إنه�ا الفنان�ة الكبي�رة س�ميرة توفي�ق التي 
إس�تقبلتنا ف�ي منزلها بفرح كبي�ر وكان لنا 

معها هذا الحوار الودي .
 •أه�اًل بك الغالية س�ميرة توفي�ق ، أحمل لك 
سالمات من السعودية ودبي وقطر والكويت 
وخصوصاً من األردن ، ومن كندا والجاليات 
العربي�ة ، كل القراء يرغبون بمعرفة أخبارك 

وأين تقضين أيامك ويسألون عن غيابك ؟
ف�ي البداية أهالً وس�هالً بك ، وأن�ت تعرفين 
المحبة التي أكنه�ا لك ، وصحيح أننا لم نكن 
نلتِق كثيراً بس�بب غيابي عن بي�روت، لكنك 
من األش�خاص الغالين جداً على قلبي ، أحب 
أن أق�ول لمعجبين�ي إنني أحبه�م كلهم وأنا 
إبتعدت رغماً عن�ي، وكان وضع البلد صعباً، 
والوسط الفني في تلك الفترة إنحدر مستواه 
إنح�داراً غي�ر مس�بوق ، وب�دأت موجة هذه 
األغان�ي دون المس�توى وأس�ميها باللهجة 
البدوي�ة األردني�ة "الطرطق�ة"  ، فقلت في 
نفس�ي فألبق�ى بعي�دة ألنن�ي ال أس�تطيع 
مجاراتهم بما هم فيه، وال أستطيع أن أكون 
بعيدة وأنا في لبن�ان ففضلت أن أغادر لبنان 

وأكون بعيدة وأراقب ما يحدث .
 وعندم�ا تحس�ن الوض�ع األمني ف�ي البلد، 
رأيت أنن�ي أس�تطيع أن أعود وأن�ا مطمئنة 
ومرتاحة ومكانتي ما زالت موجودة وكذلك 
محبة الناس لي، وه�ذا أكثر ما يهمني وكما 
يقولون "لما الله يحب شخص بيحّبب الناس 
في�ه"، فأحبب�ت أن أطل ولو لفترة بس�يطة 
وكان إلبنة أختي لينا رضوان تأثير كبير علي 
في الحقيقة ومّهدت لي كثيراً وأوصلتني لما 

أش�عر به وأري�ده ألنها تعي�ش معي وتعرف 
م�اذا أريد وماذا أحب وم�ا ال أحب، وكان لها 

فضل أنني عدت إلى لبنان.
 •أن�ت دخلت إلى المس�ارح الكبي�رة التي لم 

يدخلها أحد غيرك من الفنانين
ال�� Mbc أص�ّرت علّي فأحيي�ت لهم حفالت 
عدي�دة في لندن ف�ي أعياد ال��Mbc ولكنني 
كنت بعيدة ، كنت أحيي حفالت زفاف الناس 
العزيزين عل�ى قلبي ، ولم أكن أحيي في ذلك 

الوقت حفالت عامة .
•هل ش�عرت بأنك تودين اإلعت�زال وأنت في 

أوج عطائك؟
يجب على الفنان أن يفكر متى يجب أن يبتعد 
ومتى يجب أن يقترب ، يجب أن يبتعد عندما 
يش�عر بأن الج�و ال يناس�به ، أنا ل�م أعتزل، 

إبتعدت نعم وتركت نعم، لكنني لم أعتزل.
•أعج�ب ب�ك الملوك واألم�راء ، كي�ف كانت 
العالق�ة م�ع ه�ؤالء ، وك�م كنت تش�عرين 

باالعتزاز بأن ملكاً يعجب بك؟
ب�كل إحت�رام ، ل�دي عالق�ات ف�ي كل الدول 
العربية ودخل�ت إلى قصوره�م في مختلف 
ه�ذه ال�دول وإل�ى بيوته�م وتعرف�ت عل�ى 
عائالته�م ، أنا كنت أدخل إلى القصر أو البيت 
من بابه الرئيسي وال أدخل من الشباك ، وهذا 
السبب الذي جعلني أحافظ على هذه العالقة 
مع العائالت المهمة ، وإلى اآلن هناك أميرات 

وشيخات لم يتركنني لحظة ، ودائماً يتصلن 
بي ويس�ألن عما يلزمني ، وفي أحيان كثيرة 

كن يساعدنني .
 •س�ميرة توفي�ق أحي�ت الفلكل�ور األردني 
والعراقي والسوري والس�عودي.. والذي لم 

يستطع أحد إحياءه قبلك
س�أخبرك عن أغنية "بّس�ك تج�ي حارتنا"، 
كانت ل�دي حفلة كبيرة في الس�ويداء وكان 
هن�اك جمه�ور كبي�ر حاضر وحينه�ا عائلة 
األط�رش إس�تضافتنا ف�ي منزله�ا ، ف�كان 
من المف�روض حين أنه�ي الحفلة أن نذهب 
مباشرة إلى الشام، فجمعوا فتيات المدارس 
في الضيعة ورأين أن س�يارتي حمراء اللون 
وصرن يغنين لس�يارتي الحم�راء، فناديتهن 
وسألتهن ما هي هذه األغنية؟ فبدأن بغنائها، 
وح�االً كتبن�ا الكلم�ات والكوبلي�ه، العم�اد 
مصطف�ى ط�الس حينه�ا عندم�ا س�معني 
أغنيه�ا ف�ي الحفلة قال ل�ي س�أعطيك بيتاً 
له�ا فأعطاني البيت الثان�ي لها، وغنيتها في 
الليلة نفس�ها في الحفلة على المسرح وكان 
التلفزيون ينقلها مباش�رة عل�ى الهواء وكل 

المسؤولين كانوا يتابعونها ألنها 
حفلة مهمة ، وحين عدت 

إلى الشام، وأنا لدي 
م�ع  صداق�ة 

جة  و ز

العم�اد ط�الس، فأقام�وا لي مأدبة عش�اء، 
وقال لي العماد إن األغنية من التراث العربي 
السوري ، وإن فيلمون وهبي أخذ منها وقتها 
وعمل أغنية "الش�ب األسمر جنني يا عيوني 
وأخدل�ي عقل�ي مني" لكن ه�ذه األغنية من 
الت�راث، وأعطاني العماد بيت الش�عر "وش 
جابك ع حارتن�ا .. تتلطى بالقراني.. عرايس 

ما كو عنا ..يا عويد الخيزراني".
 •تحترمين البلدان التي تزورينها وتحترمين 
فلكلوره�م، ولم تنكري أبداً أن هذه األغنيات 

هي من الفلكلور عكس ما يحدث حالياً.
في س�نة من الس�نوات زرت الع�راق وكانت 
لدينا حفل�ة كبيرة وكان معنا ط�الل المداح 
رحم�ه الل�ه، وكانت الفنانة س�ميرة س�عيد 
والفن�ان س�عدون جاب�ر موج�ودان ووزير 
اإلع�الم كّرمنا ووزع علين�ا الهدايا وقال لي 
:"أن�ت الوحي�دة التي معها خ�ط كدولة وأنا 
كوزير إع�الم أن تغني الفلكلور العراقي، إلك 
أن�ِت وغي�ِرك أل، وبعدك ال نري�د أن يغني أحد 
الفلكل�ور العراق�ي"، وحينه�ا أخ�ذت أغنية 
"أحب�ك وأحب كل م�ن يحب�ك" وكان الفنان 
ناظم الغزال�ي غناها، ولكن ألنها قديمة جداً 

ظنوا أنها من الفلكلور .
•ما رأيك بإليسا وهيفا ونانسي وثالثتهن لم 

يغنين لونك ؟
كل فنانة ملكة بلونها ولو لم تختر كل واحدة 
منهن لونها لما نجحت ونّجمت. وكل واحدة 

ممن ذكرتيهن تمتلك نجوميتها الخاصة.
 ونج�وى كرم ؟ بع�د أن فهم فانزاتها كالمك 

خطأ 
انا لم أخطئ بحق نجوى كرم ولم أتفوه بأي 
كلمة مسيئة تجاهها، أنا ال أخطئ بحق أحد، 
نج�وى صديقة وأحبه�ا كفنان�ة وكصوت، 

وهي تمثل لبنان خير تمثيل.
لكنك عاتبة ألنها لم تستأذنك.  •

ال "معلي�ش" ، هم فهموا خط�أ ونجوى لها 
تاريخها وإسمها ولونها ، هي سيدة لونها .

وماذا عن ميادة الحناوي؟  •
أنا أحبها كثيراً، هذه س�يدة عظيمة أقول لها 
"أنا بعش�قك" ألنني أحب هذه األغنية كثيراً 

فحين أستمع إليها "ما بعرف وين بروح".

سمرية توفيق:لـم أخطئ بحق نجوى كرم

سيمون: أردت قياس أدوايت الغنائية اآلن
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مازلت تكت�سح الظالم
�سعر / �سالل عنوز

مازلت تكتسُح الظالَم وُتلِهُب

أِنفاً فيشرُبَك الّسناُءويسكُب

طاٍغ بهاَك وكلُّ طاٍغ ُمقفٌر

االّ بهاَك على الَمدى ُمعَشوِشُب

ان كان رأُسَك أشَهروُه على الَقنا

فلقد تَجلَبَب بالّشروِق وَغرَّبوا

ولقد أَنرَت الكوَن من َدمَك الذي

لآلن يقراُُه الّزماُن ويكتُب

يختاُل روُضك يزدهي ُمتألّقاً

وسواَك يأُكُلُه الُمحوُل فُيجِدُب

ظمآُن ُتذبُح صابراً ُمتصابراً

حّتى كأّنَك قد عطشَت لِيشربوا

ُه وأنيُن صدرَك والخيوُل تُدكُّ

لآلن ُيسمُع في الّطفوف فُيرعُب

ودماُء طفلَك ظاِمئاً ُمسَتنَزفاً

لآلن تمطُرُه السماُء وتنُدُب

وَشفيُف بوحَك حين أفرَدَك الَقنا

مازاَل فينا ثائراً يترّقُب

من قاَل أنََّك قد ُقتلَت وانَّما

غاُة َغداَة ثوبك ُيسلُب ُقتَل الطُّ

الكتابة واخللود
ف�ي نقاش م�ع صحافية غربية، ذك�رت لي أن معظم 
م�ن حاورته�م م�ن الكتاب، وس�ألتهم ع�ن روايتهم 
الت�ي يعتبرونها خالدة، من جمل�ة أعمالهم، أخبروها 
بأنهم ل�م يكتبوا الرواية الخالدة بعد، وأنهم س�اعون 
ف�ي كتابته�ا، ث�م س�ألتني الصحافي�ة ش�خصيا عن 
روايت�ي الخالدة، إن كنت أؤم�ن بتلك الصفة، وما هي 
المواصف�ات التي ترتفع بعم�ل روائي ما، لتضعه في 
مصاف الخلود، بينما تظل أعمال أخرى للكاتب نفسه، 

عادية في نظره، أو حتى أقل من العادية؟
ف�ي الحقيقة، دائم�ا ما يأتي اإلبداع بأق�وال أو أفعال 
ترافقه، وال ينجو من ترديد تلك األقوال معظم الكتاب، 
لتعتب�ر أقواله�م في م�ا بعد، حكم�ا يتناقله�ا الناس 

أو ف�ي صفح�ات التواصل  االجتماع�ي، 
ت المدون�ات، أو توض�ع  م�ا مقد
ق�رأت مرة لتصدي�ر الكت�ب، وق�د 

باموق،  أوره�ان  أن�ه ل�م للتركي 
يكتب روايته التي تبقى ألمد 

طوي�ل بع�د رحيل�ه، وتكتس�ب 
الرغ�م  الخل�ود، عل�ى  صف�ة 

بام�وق كتب  أن  من 

بشراس�ة ع�ن ب�الده، ولم يت�رك في رأي�ي أي قضية 
يمك�ن طرحها في عم�ل إبداعي، إال طرحه�ا، وتأتي 
روايته »ثلج«، في مقدمة الروايات التي ناقشت الدين 
والتدين، والجماعات التي تتبنى اإلس�الم السياس�ي، 
بأسلوب راق لم يسئ ولم يتهجم، لكنه يطرح األفكار 
ويناقش�ها، كما أنه كتب مجتمع أسطنبول وتاريخها 
وجغرافيته�ا، ف�ي رواية مثل »اس�مي أحم�ر«، وفي 
كت�اب مقاالته الجمي�ل »ألوان أخ�رى«، ناقش كل ما 
يمكن إلصاقه بالكتابة، من قوة أو وهن، من جماليات 
أو قب�ح، وهكذا، يمكننا اعتب�ار تجربته، من التجارب 
المهم�ة والمتج�ددة والس�ائرة بخط�وات ثابتة نحو 

الخلود.
أيض�ا ذكر كاتب آخر، ال أذكر من ه�و بالضبط، أن ما 
فعل�ه طيلة الس�نوات الماضي�ة، في كتاب�ة الروايات 
ونشرها، كان مجرد تحمية ألفكاره الحقيقية التي لم 
تطرح بعد، وينوي طرحه�ا أخيرا. وعلى هذا المنوال 
دائم�ا ما يفاجئ�ك بين الحي�ن واآلخر، من ي�ردد هذا 
ال�كالم، بينما تك�ون تجربته قد مض�ت وانتهت، خلد 

منها ما خلد، وضاع منها في النسيان ما ضاع،
الس�ؤال وجه ل�ي، كما ذك�رت، وق�د رددت على 
بتفصي�ل  أؤم�ن  ال  أنن�ي  المح�اورة، 
أنتجته�ا  الت�ي  للرواي�ات  حظ�وظ 
المخيلة نفس�ها لكاتب ما، وكتبت 
باألس�لوب نفس�ه الذي يكتب به 
عادة، بحيث نلبس عمال ما ثيابا 
مبهرج�ة، ونحيط�ه بق�الدات 
آخري�ن  نت�رك  بينم�ا  ال�ورد، 
كلم�ات  م�ن  حت�ى  جياع�ا 
اإلش�ارة إليه�م، وبالتالي 
أعتبر بع�ض أعمالي قد 
تحملتن�ي أكث�ر م�ن 

غيره�ا، ورضي�ت باألفكار المتش�ابكة الت�ي دلقتها 
فيه�ا، لكن لن أصفها بأنه�ا خالدة أو غير خالدة، ولن 

أقول بأنني أنتظر أن يأتي نصي الخالد بعدها.
طبع�ا م�ن الممكن ج�دا أال يأتي للكات�ب أي نص بعد 
نص�وص كثيرة، ليصب�ح خالدا أو غي�ر خالد. أعمالي 
الشخصية كلها أعمال أعتز بها، وأصادقها وأعود إليها 
م�ن حين آلخر، ألتذكر أجواء كتابتها، وماذا يمكن أن 
أضيفه لو أعدت كتابتها من جديد؟ بالنهج نفس�ه، لم 
يذكر ماركيز أي ش�يء عن خل�ود النص، وإنما تحدث 
عن نصه المهم ف�ي رأيه، وفي ذلك لم يثبت على نص 
معي�ن، فكان في كل مرة يذكر رواية ما بوصفها أهم 
م�ا كت�ب، وبالتال�ي كان رائعا في تحيت�ه لنصوصه، 

وإلباسها الثياب المبهرجة بالتعاقب.
س�ؤال آخ�ر، للذين يؤمن�ون بأنهم لم يكتب�وا نصهم 
الخال�د بع�د، وله�م عش�رات النص�وص المكتوب�ة 

والشهيرة؟
ما ه�ي مواصفات الن�ص الذي يظنونه س�يبقى بعد 

موتهم؟ ومن أين يأتي بعظمته؟
اإلجابة هنا لن تكون دقيقة، أو لن تكون مشبعة، ألن 
التجارب اإلبداعية، تبدأ أفكارا صغيرة في ذهن المبدع، 
وتتطور بعد ذلك، لتنضج، والكاتب يس�توحي أفكاره 
من البيئ�ة التي يعيش فيها، وغالبا م�ا يكتب خبراته 
األولى، ف�ي بدايات�ه، ثم يفارقه�ا بالتدري�ج، ليكتب 
خب�رات أعلى، أو يعتمد عل�ى المخيلة، في اقترابه من 
الواقع وابتعاده. إذن هو يصنع عوالمه، وسيظل يدور 
في تل�ك العوالم، يرس�م الش�خوص ويمحوها، يبني 
البيوت ويدمرها، ويصيغ المجتمع الموازي، الذي لن 
يكون غريب�ا عن مجتمعه كما ذك�رت، ومن قراءاتي 
المتع�ددة لكتاب من ش�تى بقاع العال�م، لم أجد كاتبا 
واحدا، ش�ذ عن القاعدة، أي ل�م يكتب خبراته األولى، 
التي تبدأ من الطفولة، لتتلكأ كثيرا في أيام المدرس�ة 

االبتدائية، والصداقات التي عقدت، والمدرسين، ومدير 
المدرس�ة، والسخرية من مدرس الجغرافيا، والطالب 
األذكياء والكسإلى، ثم فتاة الجيران التي ينتظرها راو 
م�ا في طرق الحياة، وطرق الن�ص، ليغازلها، مجتمع 
بي�ت الراوي، ثم المجتمع األكب�ر، وهكذا، وجدت تلك 
الخب�رات عند بام�وق، وبول أوس�تر، وأمين معلوف، 
وغيره�م، وحتى عن اإلندونيس�ي أندريا هيرتا، الذي 
كتب رواية عظيمة عن بالده، اس�مها، »عساكر قوس 

قزح«، ومنطلقا أيضا من تلك الخبرات التي ذكرتها.
إذن هذه هي عوالم الكتابة، التي ستصبح عوالم ثابتة 
لدى الكاتب، مهما تغيرت الفكرة، وتطرقت لموضوع 
مختل�ف ف�ي أي كتاب مقبل، وبالتال�ي ال يوجد كتاب 
س�يخرج منها مس�لحا بأدوات يمكن تسميتها أدوات 

خلود.
الذي كتب رواية »ثلج«، و»الحياة الجديدة«، و«اسمي 
أحم�ر«، وأعن�ي أوره�ان بام�وق، قد يكت�ب روايات 
أخ�رى، ه�ي رواياته الس�ابقة نفس�ها م�ع اختالف 
الفك�رة، والذي كتب: »حنا وميخائي�ل«، و«قصة عن 
الح�ب والظ�الم«، وأعني اليهودي عام�وس عوز، قد 
يكتب قصصه العنصرية الجديدة، باألدوات والمالبس 
والمكياج نفس�ها، والذي كتب وأبدع س�نوات ورحل 
بعد ذل�ك، ال يحتاج لمن يجلس ويغربل أعماله، ليقول 
ه�ذه الرواي�ة خال�دة، وهذه يج�ب إلقاؤها في س�لة 

مهمالت التاريخ.
أخل�ص من كل ذلك، إلى القول ب�أن األقوال التي تردد 
بالترادف مع الكتابة، ولكتاب مش�اهير، وأعثر عليها 
دائما تتنق�ل في المدون�ات والصفحات الش�خصية، 
ومواقع التواصل، ال تعني أكثر من كونها كلمات رددت 
ذات يوم، ومن المفترض أن ال تؤخذ على محمل الجد، 
واألفض�ل منها تلك العبارات التي ترددها الش�خوص 

داخل النصوص، فهي أفكار الكاتب الحقيقية.

اأمري تاج ال�سر

املجموعة الشعرية الكاملة
 

ص�درت مؤخ�را المجموع�ة الش�عرية 
الكاملة للكاتب والشاعر الزميل سعدون 
ش�فيق س�عيدعن المطبع�ة المركزية 
لجامع�ة ديال�ي  وضم�ت المجموعة 
الت�ي احتوت 276صفح�ة من القطع 
الكبي�ر الدواوي�ن الثالث التي س�بق 
)بذورالصم�ت  وه�ي  اصداره�ا 
عطش�ى ،ونواف�ذ ح�ب عطش�ى ، 

ورسائل حب عطشى(
يذكر ان الزميل س�عدون صحفي 
وكات�ب وش�اعر وس�بق ان اعد 
اإلذاعي�ة  البرام�ج  م�ن  العدي�د 

والتلفازية 

فصول
صدرت عن “اآلن ناش�رون وموزعون” بعّمان المجموعة القصصية “فصول” للكاتب الفلسطيني 
حس�ين حلمي شاكر أن نّص حسين ش�اكر “كتب بتأّن ووعي بالعناصر البنيوية التي تسم القصة 
القصي�رة ج�دا وتميزها عن بقية األجناس األدبية، من حيث التكثيف ال�ّداّل وغير المخّل بالفكرة، 
ووحدة الحكاية في السرد، وطرح الفكرة في إطار من الجرأة، والتشويق المتأتي من التركيز على 
المفارقة”.يذكران القاص عانى في األس�ر لس�نوات، ولعّل تجربة االعتقال التي عاش�ها الكاتب 
في س�جون االحتالل اإلس�رائيلي ظهرت في كثير من قصصه القصيرة، ف�كان الفضاء الداللي 
الواس�ع للموت والمعاناة والش�عور بالظلم فضال عن بروز أزمة الذات التي تحياها مع اآلخر”، 
أن نصوص مجموعة “فصول” تنتمي إلى شكل القّصة القصيرة جّدا، وهو شكل سريع القص 
عميق المعنى لتكّون نصوصا فّنية في كتاباتها، وعظية هادفة في مضمونها وغاياتها، إذ بّوب 

الكاتب قصصه في مجموعات تحمل عناوين رئيس�ية تتضمن قصصا قصيرة جدا ذات عناوين فرعية 
مّما يشي بتكثيف واضح في الرؤية والفاعلية النصّية، ويكشف عن مخزون فكري عميق.

سلوى بكر تنبش املايض لتيضء احلارض يف  شوق املستهام 
ل�م تك�ن رواي�ة “ش�وق المس�تهام” للروائية 
المصري�ة س�لوى بك�ر، الص�ادرة نهاي�ة مايو 
الماضي عن مؤسسة األهرام للنشر، تهدف إلى 
الحديث عن الهوية الضائعة بشكل أساسي كما 
أوضحت الكلمة على ظهر الغالف، بقدر ما كان 
الحديث عن ضي�اع الهوية أحد الخيوط من بين 

خيوط كثيرة تشابكت داخل العمل الروائي.
فتح�ت رواي�ة “ش�وق المس�تهام” للروائي�ة 
المصرية س�لوى بكر األبواب عل�ى مصراعيها 
على عدة أس�ئلة حول الوجود، والبقاء، واندثار 
الحضارات، والقطيع�ة المعرفية التي هي نفق 

يؤدي ال محالة إلى الزوال واالندثار.
األس�ئلة الت�ي أثاره�ا العم�ل فرضت نفس�ها 
كأس�ئلة ملغومة على وشك تفجير حتى ذاتها، 
في واق�ع روائ�ي/ تاريخي مته�دم ومنهوب، 
واقع تفتتت في�ه الثقافات والحض�ارات بفعل 
الفتوح�ات، والطائفي�ة، والخ�وف، والجه�ل، 
ومعاداة اآلخ�ر وطمس ثقافته، لتكون النتيجة 
أن كل ثقاف�ة تمحو ما قبله�ا من ثقافات بفعل 
عدائ�ي ظاهر أو خفي، لتب�دو كل ثقافة جديدة 
مقطوع�ة ومعزولة ومريضة من جانب تحاول 
ف�ي فت�رة م�ا أن تبح�ث عن ال�دواء ف�ي ما قد 

طمسته بالفعل.
اخت�ارت الروائية زمنا روائيا من فترة تاريخية 

ش�ديدة الخصوصي�ة ف�ي التاري�خ المص�ري، 
وهي فترة دخ�ول الفتح اإلس�المي إلى مصر، 
وم�ا أعقبه م�ن خلخلة ثقافي�ة وحضارية في 
بني�ة المجتمع المص�ري، ال�ذي كان قائما في 
بنيته العقائدي�ة على تعدد األدي�ان من الوثنية 
واليهودي�ة والمس�يحية، ث�م دخ�ول اإلس�الم 

ف�ي الفترة الت�ي عاش فيه�ا الراه���ب “بطل 
الرواية”.

تسلط س�لوى بكر الضوء على الحياة المصرية 
التي اختلفت وتشعبت بين كنيسة انقسمت إلى 
مذاه�ب، وبدأ كل مذهب يكفر اآلخر، وانغماس 
المنتمين إلى الكنيس�ة في االنع�زال عن الحياة 

بفع�ل الفقر والخراج ال�ذي يفرض على العباد، 
وانس�الخ المصريي�ن من جل�د ديان�ة إلى جلد 
ديان�ة أخ�رى لي�س بش�كل إيمان�ي دائم�ا، بل 
بشكل يفرضه نمط الحياة نفسها، وضغوطها، 
وانهي�ار البني�ان النفس�ي والصح�ي للن�اس، 
واعتماد العباد على المداواة باآليات أو الس�حر، 

بع�د معاداة وحرق الكتب واللفائف الطبية التي 
كانت تس�اهم ف�ي ب�ْرء المرضى، فق�ط ألنها 
لفائ�ف كتبها أن�اس “وثني�ون” وبالتالي فهي 

كتب شيطانية.
عرضت الكاتبة مس�ألة نس�يان اللغة وتحولها 
إل�ى مجرد طالس�م يصع�ب فهمه�ا، وذلك في 
س�ياق رحل�ة الراه�ب عّم�ا تبق�ى م�ن لفائف 
األقدمين الطبية، للبحث ع�ن عالج للوباء الذي 
قضى على قرى مصرية بأكملها، فيجد الراهب 
أن بعض ما وجد من لفائف في بيت أحد حراس 
المعابد يقوم باس�تخدامها في الحرق وإشعال 
الني�ران للتدفئ�ة ف�ي الش�تاء، وأنه غي�ر قادر 
عل�ى فهم لغته�ا التي باتت س�را ملغزا، ليطرح 
ه�ذا العرض تس�اؤال ملحا حول اندث�ار اللغات 
الذي يتس�بب بدوره في اندثار شعوب بأكملها، 
وليفتح الباب حول التس�اؤل لماذا تندثر اللغات 

وماذا لو اندثرت اللغة العربية مثال؟
كما تحفز الرواية تس�اؤالت أخ�رى منها لماذا 
حرص العرب على أخذ حوائط وأحجار ومسالت 
الكنائ�س والمعابد األثري�ة المصرية، ونقلوها 
إلى الفس�طاط وبنوا بها جوام�ع وبيوت؟ ولم 
يهتموا باالحتفاظ باللفائف القديمة والنفائس 
الطبي�ة والعلمية التي بحثت في النجوم والفلك 
والطب والهندسة، بل واعتبروها كتابات وثنية 

يحق حرقها والتخلص منها؟
ولماذا بّرأوا الحجر من الوثنية واستخدموه في 

معمارهم ولم ُتب�رأ اللفائف العلمية؟ ربما يبدو 
التساؤل مفتوحا، وربما يفضي إلى فكرة أن كل 
ثقافة تعتبر نفس�ها ثقافة “فاتحة” هي ثقافة 
تتعالى على ما قبلها وغيرها لدرجة التورط في 
طمس مالمح ثقافات أخرى إلى األبد، لتس�مح 

لنفس��ها هي بال��بقاء.
استطاعت سلوى بكر كذلك في روايتها “شوق 
الحي�اة  عل�ى  الض�وء  تس�لط  أن  المس�تهام” 
االجتماعية للمصريين في تلك الفترة وما عانوه 
من فقر وتش�رد وف�رار دائم م�ن األوبئة ومن 
الخراج )الضرائب( المفروض على محاصيلهم، 
مستندة على حصيلة معرفية من مراجع عربية 

وقبطية ويونانية.
كم�ا تفننت الكاتبة ف�ي الحديث عن أصول عدد 
م�ن المصطلحات المصري�ة والطقوس الدينية 
القديم�ة، وه�ي تل�ك المصطلح�ات المعروفة 
إلى اليوم في حياتن�ا اليومية المعاصرة وتعود 

جذورها إلى الحقبة الفرعونية والقبطية.
تب�دو  روايته�ا  ف�ي  للكاتب�ة  الروائي�ة  اللغ�ة 
كلغ�ة قادم�ة م�ن الماض�ي، لغ�ة أش�به بلغة 
المخطوطات، فقد اس�تطاعت الكاتبة أن تختار 
لغة كتابتها بعناية، لتتس�ق مع الحقبة الزمنية 
والتاريخي�ة الت�ي تحك�ي عنه�ا، وتب�دو لغتها 
تراثية، فيشعر القارئ أن سلوى بكر هي كاتبة 
من الماضي، وليس�ت كاتبة تكتب عن الماضي 

من وراء زجاج شفاف.

اإميان عادل 

نحن لـم نكرس وإنام تفتتنا ....
قرب قرب قرب تاع ش�وف.. تاع شوف ه الشوفة.. 
ه�ذا هو الذي أذهل العلم�اء, وحير العقول, هذا هو 

معجزة القرن الثاني والعشرين ..
فبع�د أن كان له دولة, ص�ارت دول, ثم دويالت, ثم 

دويولوات....
قرب قرب 

رغ�م ما مر علي�ه م�ن س�الطين والة, ومالحقات 
وتصفي�ات, وحروب عالمي�ة ومحلي�ة وذبح على 
الهوي�ة, ورف�ع إيدي�ن عل�ى الحدود ورف�ع إجرين 
بالحب�وس,..  بع�دو ع�م  بتجوز وبخلف وبس�مي 
والدوا : نص�ر ومنص�ور وف�رح فريح�ة وبيس�هر 

وبغني.. غني حبيبي لشوف .... 
" من مسرحية شقائق النعمان ."..

مواطن ضد الكسر ..
" المواط�ن ض�د الكس�ر ". ه�و أي المواط�ن الذي 
ال يس�تعمل لم�رة واح�دة, وإنم�ا يس�تعمل لمرات 
متع�ددة, وتتعهد الش�ركة المانحة بع�دم تغير لون 

المواط�ن, ) إال في الح�االت الضرورية ( أو أي أذى 
في نفس�يته خالل فترة االستعمال, والتي تطول أو 
تقصر بحسب استخدامه .. ورغم كل ما حصل له " 

أي للمواطن " ما يزال ضد الكسر ..
الكسر....

وما تعريف الكس�ر باألس�اس, ومن ه�و المواطن 
المكس�ور, ومن يعطيني مثاالً واضحاً على مواطن 
مكس�ور. هل لهذا المكس�ور ش�كل مح�دد أو غير 
محدد, وفي أي دولة وأي تاريخ تم ضبط والكش�ف 

عن مواطن مكسور....
إذا نحن لم ُنكسر فمن ُكسر إذاً...

إذا كنت تريد الكسر الخارجي انتظر أمام المستشفى 
إل�ى أن يخرج أحده�م وفي إحدى أعض�اءه جبيرة 
بيض�اء. أم�ا إذا كن�ت تتكل�م ع�ن الكس�ر الداخلي 
فانظر أينما ش�ئت, وف�ي أي اتجاه ففي كل مواطن 
من الكس�ر ما يجعله مثاالً واضحاً وش�كالً فاضحاً 

للكسر ...
نحن لسنا ضد الكسر, نحن على العكس مكسورون 

ومكسورون جداً..
 كل ش�يء فينا يكس�ر, كل ش�يء فينا يته�دم يوماً 
بع�د ي�وم .. فعندم�ا ترتف�ع األس�عار ُتكس�ر أمام 
أطفال�ك الجي�اع... عندم�ا تدفع راتب�ك ثمن حليب 
وبامب�رز لطفلك ُتكس�ر أم�ام أهلك. عندما تمش�ي 
في الس�وق وتداري عي�ون ابنك عن حري�ة التوجه 
وحرية االش�تهاء ُتكس�ر أمام ذات�ك. عندما ترتفع 
أجرة الموصالت ُتكسر أمام رفيقة الطريق ..عندما 
تذه�ب إلى العمل قبل ش�روق الش�مس وتعود بعد 
مغيبها لك�ي تؤمن ألطفالك لقيمات, وغيرك يجمع 
في س�اعة واحدة م�ن المال ما تحت�اج لجمعه ألف 
س�نة فأنت مكس�ور. عندما تمر أمامك سيارة ثمن 
الم�رآة فيها بس�عر الخيم�ة التي تعي�ش فيها أنت 

وأطفالك وأهلك فأنتم جميعاً مكسورون...
فأنت مكس�ور مكس�ور مكس�ور .. ) كما قال نزار 
بع�د تعديل بس�يط, ول�و كان عبد الحلي�م موجود 

لغناها أيضاً (
أنا بدي ياك ترجع بس خميسين سنة ال ورا ..- 

- ما برجع وال يوم ..
-  رجاع لطفولتك يا نمر ألنو هنيك الجذور ..

- صعبة الكثير ...
- وش�و وجه الصعوبة طفولت�ك قدامك ما في بينك 

وبينها غير عشرة سنتمتر
- بيني وبين هالعشرة سنتمتر يا أستاذ.. جبال وديان 
وحروب ومذابح واغتياالت... بيني وبين هالعشرة 
سنتمتر.. صار مخيمات والجئين  ونازحين وافدين 
ومهاجري�ن ومهجري�ن ومخطوفي�ن ومظلومين 
ومسجونين... ش�و بدي عدلك لعدلك ... ) مسرحية 

شقائق النعمان أيضا (
 وأنا شو بدي عدلكن لعدلكن.. 

نع�م نحن مكس�ورون, مكس�ورون ألبع�د الحدود 
مهمشون من الداخل. مفتتون ألصغر جزء, 

فنح�ن هي�اكل بش�رية من الخ�ارج فقط. تمش�ي 
وتعم�ل وتعي�ش وتحب حت�ى, ليس حب�اً أو حرية 
وإنما مجبرة, فنحن لس�نا ضد الكس�ر, إنما كسرنا 

وتفتتنا إلى أجزاء مبعثرة ...

وئام البدعي�ش 
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اأدار ال�صيا�صة اخلارجية على اأ�صا�س الع�صا واجلزرة 

طارق عزيز :األكثر إجرامًا من سيده

        اعداد : د . هادي حسن عليوي

نبذة عن حياته :
اس�مه )طارق ميخائيل عيس�ى يوحن�ا( المولود العام 
1936 ف�ي قري�ة تلكي�ف ش�مالي الموص�ل ، ألس�رة 
كلدانية كاثوليكية ،غير اس�مه العام إلى )طارق عزيز( 
عندما اس�تخدم هذا االسم في كتاباته الصحفية، أكمل 
دراس�ته االبتدائية والثانوية في الموص�ل ،لينتقل الى 
بغداد ويدرس اللغة اإلنكليزية في كلية اآلداب، وتخرج 
الع�ام 1958..التحق ف�ي دورة ضب�اط االحتياط لمدة 
س�نة واحدة ،ولم يجدد عقده ،فعمل مدرساً أهلياً للغة 

االنكليزية..
بع�د ث�ورة 14 تم�وز 1958 عم�ل مح�رراً ف�ي جريدة 
الجمهوري�ة ،الت�ي ص�درت في األي�ام األول�ى للثورة، 
وق�د كان�ت مؤيدة لعبد الس�ام محمد ع�ارف، وكانت 
ت�دار وتحرر من قبل القوميين والبعثيين ،لكن الجريدة 
أغلق�ت بعد اعتقال عبد الس�ام محمد ع�ارف في 5 / 
11 /58 19 بتهمة محاولة اغتيال عبد الكريم قاس�م.. 
وأعتق�ل العديد م�ن العاملين في الجري�دة ، ولم يعتقل 

عزيز ألنه لم يكن بعثياً آنذاك..

نشاطه السياسي :
بعد ثورة 14 تموز 1958 استهوته األفكار الماركسية، 
لكن�ه وجد ف�ي البعث ضالته، فانضم ال�ى حزب البعث 
الع�ام 1961، وبع�د انقاب 8 ش�باط 1963عين مديراً 
لتحري�ر جريدة الجماهي�ر التي صدرت بع�د االنقاب، 
وأخذ يكتب بها مقاالت إس�بوعية بصفحة كاملة تحت 
عن�وان )حديث األربع�اء( يحاكي فيه�ا مقاالت محمد 
حسنين هيكل الشهيرة )بصراحة( في جريدة األهرام، 
يعك�س فيه�ا وجه�ة نظ�ر قي�ادة البع�ث ف�ي أحداث 
الس�اعة.. كما كان أحد أفراد في الحرس القومي العام 
1963 وعض�واً في لجان التحقي�ق والتعذيب في قصر 
النهاية، وورد اس�مه في )كت�اب المنحرفون.. الحرس 
القومي في العام 1963(.. بعد حل الحرس القومي في 
18 تش�رين الثاني 1963 هرب طارق عزيز الى دمشق، 
وعمل في الصحف الس�ورية.. وعلى أثر انشقاق البعث 
الى كتلتين في 23 شباط 1966، أعتقل عزيز والبعثيين 
العراقيي�ن المتواجدي�ن ف�ي س�وريا الذين ل�م يؤيدوا 
انق�اب صاح جدي�د وال البعث الس�وري.. وفي العام 
1967 أطلق س�راحهم وعادوا الى الع�راق، ومن بينهم 

طارق عزيز، وعين مدرساً للغة االنكليزية..

نشاطه بعد انقاب تموز 1968 :
بع�د انقاب 17 تم�وز 1968، أصبح مح�رراً في مجلة 
وعي العمال، ثم رئيس�اً لتحرير جريدة الثورة الناطقة 
باس�م ح�زب البع�ث، وفي الع�ام 1974 تول�ى منصب 
نائ�ب رئيس مكت�ب الثقافة واإلع�ام، وانتخب عضوا 
احتياطي�ا للقيادة القطري�ة، وفي العام نفس�ه أصبح 
وزي�راً لإلع�ام، وف�ي تش�رين الثان�ي 1977 انتخ�ب 
عض�واً للقي�ادة القطري�ة، واختير عض�وا في مجلس 
قيادة الثورة، ومندوباً للتفاوض مع س�وريا لتحس�ين 
العاق�ات بين البلدين، وخال 1980 � 1988 تابع عزيز 
مه�ام االتص�االت والمفاوض�ات م�ع اللج�ان الدولية 

المكلفة بالتوسط لحل النزاع العراقي اإليراني..

عاقته بصدام : 
� فوج�ئ البكر بوجود )جورج براون( وزير الخارجية 
البريطاني في القصر الجمهوري دون علمه ،وقد خرج 
براون من اجتماع مع ص�دام، وكان طارق عزيز يقوم 
بالترجم�ة ورافق�ه حتى س�يارته.. وعندما استفس�ر 
رئي�س الجمهوري�ة البكر مس�تغرباَ عن الس�بب ابلغه 
ص�دام إنه ممثل يعمل لش�ركة )هوك�ر هنتر( لصناعه 
الطائ�رات، الت�ي كان البك�ر مولعا به�ا.. وكان براون 
هو من رس�م خطه االنس�حاب البريطان�ي من الخليج 
والع�راق، وترتي�ب األوراق لصال�ح األمريكيي�ن بع�د 

االنسحاب البريطاني 1968..
� انتق�ل عزي�ز ال�ى الواجه�ة واألدوار الرئيس�ية بعد 
أن تس�لم صديق�ه )الس�يد النائ�ب(، اث�ر فش�ل عضو 
الكونغرس األمريكي الذي زار بغداد سراً عشية سقوط 
عرش الشاه في إيران ش�باط 1979 إلقناع البكر بشن 

الحرب على إيران خال أزمة األمريكيين بطهران..
� ل�م َيح�ظ مس�ؤول عراقي عل�ى ثقة ص�دام ،مثل ما 
حظي ب�ه ط�ارق عزيز، ما وضع�ه بالص�ف األول في 
قي�ادة الح�زب والدولة على مدى أكثر م�ن ثاثة عقود 
..وط�ارق عزي�ز الوحيد م�ن الوزراء يدخ�ل الى صدام 
حاماً مسدس�ه، ف�ي حين جميع القي�ادات في الحزب 
والدولة تنزع حتى س�اعاتها وأقامها عندما تدخل الى 

صدام.. 
� يوص�ف عزيز بأنه اليد اليمنى لصدام، وأبرز معاونيه 
وأح�د أب�رز م�ن يقوم�ون بكتاب�ة خطاب�ات ص�دام 
وبصياغة الق�رارات، التي كانت تص�در عن اجتماعات 
القي�ادة العراقية، فعاقته بصدام كان يخش�اه الجميع 
ويحس�دونه عليه�ا.. وكان صدام ينصت إلي�ه، ويأخذ 
بآرائ�ه ومقترحاته، ما وضعه ف�ي الخلية المقربة من 

رأس النظام وموضوع ثقته..
� هل كانت مجرد مصادفه أن نرى قميص طارق عزيز 
ملطخا بالدماء في ساحة )الجامعة ألمستنصريه(، وقد 
اخترقت بعض الشظايا جس�ده ،ليخطب صدام بعدها، 
وهو يمتطي صهوة الحرب )أن الدماء التي س�الت على 
ارض ألمستنصريه لن تمر س�دى(، ثم بردفها بعبارته 

الشهيرة )نحن نرقص على أكتاف الموت(..
� ال احد يس�تطيع أن ينك�ر دور عزيز في حرب الخليج 
األول�ى، الت�ي وصفها الدبلوماس�ي األمريك�ي مارتن 
اندك بأنها )وضع الوحشين في قفص واحد( أي تغيير 
توجه�ات العراق من التحالف مع موس�كو إلى التوجه 
نحو الغرب الذي دعمه وجيشه على مدى ثمان سنوات، 
ول�وال الغ�رب ،ربم�ا لتمك�ن اإليرانيون من اس�تنزاف 

العراق، واحتال ألبصرة منذ تموز 1982..
� ش�كا طارق عزيز الى الملك حس�ين خ�ال مباحثاته 
المكوكية إثناء فتره الحصار وأزمة المفتشين الدوليين 
من اإلنهاك والتعب المفرط، وترجى من الملك أن يعلن 
بع�د عودت�ه من زيارة لموس�كو الى عم�ان انه أصيب 

بوعكة صحية ليس�تريح في إحدى مستشفيات عمان 
لبضعه أيام، وفعا نفذ الملك رغبه نائب رئيس الوزراء 
العراقي، وأعلن الخبر بوس�ائل اإلع�ام األردنية، إال أن 
الملك فوجئ بعد بضعه س�اعات بان رتاً من س�يارات 
المرس�يدس الس�وداء العراقية ،دخلت األردن وحملت 

طارق عزيز، ونقلته إلى بغداد سريعاً..

عزيز : المنافق االول :
� ق�ال عزيز :إن العراق ليس لديه أس�لحة كيماوية وال 

بيولوجية، وكان صدام رحيماَ باألكراد، 
إذن كيف ض�رب األكراد في حلبجة بقي�ادة علي مجيد 

؟وكيف لقب بعلي كيماوي؟
- ووطبان )تافه وشخص أمي(..
- وطه الجزراوي ..نصف مثقف..

- وع�زت ال�دوري.. ثقافته مح�دودة، وكان عاماً في 
مصنع للثلج..

� وحسين كامل.. جاهل ..
� وقال إن صدام كان مريضاً بدنياً ونفس�ياً وابنه عدي 

مختاً عاطفياً، وأعضاء الحكومة ضعفاء.. 
� وقال :أنا أحب صدام ،وهو قيادي ومثقف وشديد..

� إذن كي�ف يقبل طارق عزيز أن يك�ون وزير خارجية 
رج�ل مريض نفس�ياً ؟ ويعمل مع حكوم�ة أطلق على 

أعضائها هذه المواصفات؟ 
� وقال: إن صدام كان مؤدباً، ولم يهن أحداً من القيادة.. 
ه�ذا المؤدب بنظر ط�ارق عزيز.. لم يبق�ى قي قيادته 

أحداً لم يهينه ،وأمام األشهاد، وعن أمور بسيطة..

حادثة المستنصرية :
تع�رض ط�ارق عزي�ز لمحاول�ة اغتي�ال ف�ي مطل�ع 
نيسان1980 عند الباب الرئيسي للجامعة المستنصرية، 
فألقى الطالب س�مير نور قنبل�ة يدوية قربه ،ثم أخرج 
القنبلة األخرى ليرميها فأطل�ق رجال األمن النار عليه 

فسقطت القنبلة من يديه وتدحرجت قليا، وسقط هو 
أيضا ميتا في الحال، فيما ظلت يده ممس�كة بمس�دس 
عي�ار 9ملم كان يطلق النار منه عش�وائيا.. واس�تطاع 
أف�راد الحماية من تحوي�ط عزيز الذي أصي�ب في يده 
بش�ظايا القنبلة، وجرح بدر الدي�ن مدثر عضو القيادة 
القومي�ة للبع�ث، ال�ذي كان يراف�ق ع�زي، وقت�ل في 
الح�ادث طالبة وطالب، وأصيب عدد من طلبة الجامعة 

بجروح.. 
� ف�ي اليوم التالي نظم تش�يع لقتا الح�ادث، وعندما 

اجتاز المش�يعون الش�ارع ال�ذي تقع عليه المدرس�ة 
اإليرانية، ألقيت على المش�يعين قنبل�ة أدت الى إصابة 
عدد من المش�يعين بجروح أغلبها طفيف�ة، وقتل أحد 

الطلبة نتيجة الحادث ..
� في الي�وم الثال�ث لحادثة المس�تنصرية ذهب صدام 
لزي�ارة الجامع�ة، وتوع�د باالنتق�ام فق�ال: )البارحة 
س�الت دماء زكية لش�باب ونس�اء في المس�تنصرية، 
والفاع�ل عمي�ل يدعى س�مير مير غام، هو وأس�ياده 
ضنوا أنهم حققوا ش�يئا كبيرا.. نق�ول لهم ولكل قوى 
االمبريالي�ة األجنبية التي تفك�ر أن تتغلب على الثورة: 
دعه�م يحاول�ون.. الش�عب العراقي هو جب�ل قوي لن 
تهزه كل قنابلهم . والله .. والله .. والله ..وبحق كل ذرة 
ف�ي تراب الرافدي�ن إن الدماء الطاهرة التي س�الت في 

المستنصرية لن تذهب سدى(..

إعدام المنفذ وعائلته :
� تنفي�ذاً لهذا القس�م لم تكتِف الس�لطة بإعدام المنفذ 
س�مير ن�ور علي مي�ر م�ن موالي�د بغ�داد 1958 الذي 
كان طالب�اً الجامعة المس�تنصرية، كلية العلوم قس�م 
الفيزي�اء، في المرحل�ة الثالثة عند الحادثة فحس�ب .. 
يل خال س�اعات قامت األجهزة األمنية بمحاصرة دار 
الح�اج نور عل�ي )والد س�مير( واعتقل�وا جميع أفراد 
عائلت�ه ش�يوخا ونس�اء وأطف�اال وص�ادروا أموالهم 
المنقول�ة وغير المنقولة حي�ث كان الحاج أحد التجار 
المعروفين في سوق الشورجة، وكان عدد أفراد عائلته 
)14( فرداً.. أطلقوا س�راح والدته مع )4( من بناتها أل 
)6( في )األرض الح�رام( الواقعة بين الجيش العراقي 
واإليراني، وغادروا ارض العراق حفاة عراة.. أما البقية 
الباقية م�ن أفراد عائلت�ه تم إعدامه�م جميعهم، كذلك 
الطفان )وسام وأمير( حيث كان االول بعمر 8 سنوات 

واآلخر بعمر 10 سنوات ..
� وكم�ا ورد ف�ي برقي�ة معاونية أمن القن�اة المرقمة 

١٠٤٩٣ ف�ي ١٠/١٨/ ١٩٨٧ ال�ى مديري�ة أم�ن مدينة 
ص�دام، والت�ي ورد فيها : )أدناه المعلوم�ات المتوفرة 
لدين�ا ع�ن موضوع�ي بح�ث برقيتك�م أع�اه المجرم 
المقبور س�مير مير علي غام / معلوماتنا تش�ير بأنه 
الق�ي القبض على جميع أف�راد عائلته من قبل الجهات 
األمني�ة العام ١٩٨٠ وهم كل من : نور علي غام وأمير 
مير عل�ي، وفريد مير عل�ي، وفائق مير عل�ي ولطيفة 
مير علي وس�هام مير عل�ي، وأعدموا جميع�اً، كونهم 
عائلة المجرم سمير مير علي غام، الذي قام بالجريمة 

البش�عة ضد الطلبة ف�ي الجامعة المس�تنصرية، حيث 
قام بإلقاء الرمانات اليدوية على التجمع الطابي(.. 

بع�د ذل�ك ب�دأت حمل�ة التس�فير آلالف العراقيين من 
التبعي�ة اإليراني�ة،وكان م�ن بينهم آالف التج�ار الذين 
رصدت أصولهم البعيدة ليصنفوا كإيرانيين، فصودرت 
أعمالهم وأماكهم وجنس�ياتهم، قبل أن يلقى بهم على 
الح�دود م�ع ايران، وفي ح�االت كثيرة احتج�ز األبناء 

وغيبوا..

لقاء طارق عزيز بتاتشر :
� ف�ي بداية كانون األول 1985 التقى طارق عزيز وزير 
الخارجية برئيسة الوزراء مارغريت تاتشر في لندن.. 

� تكل�م ط�ارق عزيز عن الح�رب مع إي�ران ،وقال إنها 
ليس�ت خطرة فقط على العراق وإيران ،وإنما أصبحت 
كذلك على المنطقة بأجمعها ،خصوصا منطقة الخليج 
العرب�ي، وق�ال عزيز إن الع�راق قادر عل�ى الدفاع عن 
نفسه، لكنه يفضل أن يجد حا ونهاية للحرب بمساعدة 
حلفائه في الغرب، ومن المفيد أن يرس�ل الغرب رسالة 
إلى المس�ؤولين اإليرانيي�ن تجلب انتباهه�م لخطورة 

االستمرار بالحرب ودواعي ذلك على شعبهم.. 
أما تاتش�ر فقالت إنها تش�عر بأن كل الجهود مع إيران 
لم تثمر، وقالت إن بريطانيا قد توقفت عن تزويد إيران 
باألس�لحة ،حتى التي تش�ك في أن إيران قد تستخدمها 
ألغ�راض عس�كرية ،مضيف�ة أن إيران تتلق�ى دعمها 

العسكري من ليبيا وسورية 
وأك�د عزيز ان المطلوب هو الضغط السياس�ي الدولي 
عل�ى إيران من أجل القبول بوقف القتال وقال إن الرأي 
العام العالمي مهم جداُ ومؤثر على الوضع الداخلي في 
إيران.. وسألت تاتشر عن الدعم الخليجي للعراق ،فقال 
عزي�ز إن دول الخليج تعرف تماماً أنه إذا خس�ر العراق 

الحرب ،فإن ذلك يعني يوم القيامة بالنسبة لها..

غزو الكويت :
بع�د غزو الكويت أخ�ذ عزيز دوره في التح�رك الدولي 
لكس�ب العال�م ف�ي موض�وع الكوي�ت.. وف�ي 21 من 
أيل�ول 1990، أي األس�بوع الس�ادس النتش�ار القوات 
األمريكية، ووضع القواعد وتنظيم قوات الحلفاء على 
أهبة االس�تعداد ..اصدر مجلس قي�ادة الثورة تصريحا 
مستفزا يقول: )ال توجد أية فرصة للتراجع عن احتال 
الكويت(..ويب�دو أن أه�م مباحث�ات لعزي�ز كان�ت في 
جني�ف ف�ي 9 كانون الثان�ي 1991 حي�ث عقد جيمس 
بيك�ر اجتماع�ا على م�دى س�ت س�اعات ونصف مع 
ط�ارق عزيز، ق�دم وزير الدولة األمريكي بيكر رس�الة 
ذات الثماني فقرات بش�أن اقتراب الحرب لطرد القوات 
العراقية من الكويت.. الرس�الة كانت من الرئيس بوش 
الى صدام ليحملها طارق عزيز الى س�يده، فتحها عزيز 
وقرأه�ا ث�م رماها عل�ى الطاول�ة رافضاً حمله�ا ،بعد 
االجتم�اع المط�ول.. ق�ال بيكر :)لم أس�مع أي ش�يء 
في�ه مرون�ة(.. فبروتوكولي�ا ودبلوماس�يا لي�س من 
حق عزيز قراءة الرس�الة ورميه�ا على الطاولة ،وقال: 
)إن عزي�ز هو الرجل األول واألخطر من س�يده ،بل هو 
األكث�ر إجراماً من س�يده(.. هك�ذا اتخذ ق�رار مجلس 
األم�ن الدولي للموافق�ة على الح�رب لتحرير الكويت، 
وطرد الق�وات العراقية.. فلو تحمل عزيز المس�ؤولية 
التاريخية واس�تلم الرسالة وس�لمها لرئيسه كان هذا 
الموقف يس�جل له، وقد يقتنع س�يده بها ،ولما نشبت 

الحرب ويخرج جيشه آمناً بسام.. 

عزيز سبب دمار العراق : 
� كت�ب تيتورينك�و الس�فير الروس�ي ف�ي بغ�داد في 
ذكريات�ه قائاً في لقائي قبيل عش�ية الهج�وم التقيُت 
ط�ارق عزيز، وألقيُت عليه أش�به بالمحاض�رة ،وكنُت 
غاضباً ،وقلُت له بأنهم أضاعوا عليهم فرصتهم بالنجاة 
وتجنب الحرب، وكان غب�اًء منه )أي من عزيز( بإقناع 
صدام بعدم قبول الخطة الروس�ية لتس�وية المش�كلة 

بين العراق وأمريكا..
وس�ألني عزي�ز ،وكان غاضبا ج�داً لم�اذا تظنني باني 
أقنع�ت صدام برف�ض الخطة ؟، وأجبته بأني بنفس�ي 
رأيُت قبول صدام لها من ردة فعله بنظراته وبحركاته، 

وتوديعي بنفس�ه حتى الس�يارة ،وانه على العادة كان 
ي�ودع الجميع بب�رود.. وقال تيتورينك�و )حينها أبدى 
الكثير من االهتمام أي صدام ،كما دعانا للقاء عنده في 
مساء ذلك اليوم الذي قدمنا له مبادرتنا لتجنب الحرب( 
،ث�م عدل عن ذل�ك في وقت آخ�ر، وقلُت لط�ارق عزيز 
أن�ت بقي�ت عند صدام وأن�ت من أقنع�ه بالرفض لماذا 
فعلت ذلك ؟.. س�ألني طارق عزيز: ه�ل أنت تلمح بأني 
خائ�ن؟، فقلُت له )ال أنا ال الم�ح بذلك لكنك قمًت بخطأ 
جس�يم ،ووضع البلد الحالي هو بس�ببك السيما، وانك 
اس�تراتيجي السياس�ة الخارجي�ة، وكان علي�ك اقتناع 
صدام بضرورة القبول بخطتنا، أما أالن فقد فات الوقت 
للحديث عن ذلك(.. وأنا واثق بان عزيز حرَف الكثير من 
رس�ائلنا، ونقلها الى صدام مع تعليقات�ه الخاصة، آي 
أن المعلوم�ات وصلت بصياغة أخرى ،غي�ر التي أردنا 

إيصالها..

اعتقاله :
بعد س�قوط نظام صدام واختفاء رموز القيادة ..سلم 

عزيز نفسه للقوات األمريكية في 24 نيسان 2003..
محاكمته :

قضية الدجيل : 
قال طارق عزيز في المحكمة )أنا ليس�ت لي أي عاقة 
بموضوع الدجيل الذي تعمل علي�ه المحكمة(،وأضاف 
)لكني كمس�ؤول ف�ي الدولة فت�رة طويلة م�ن الزمن 
)2003-1974( اعرف إن الدجيل هي حلقة في سلسلة 
طويل�ة من أح�داث اس�تهدفتنا جميعا، وأن�ا كنت أحد 
المس�تهدفين( ،وتابع )منذ نهاية الع�ام 1978 وبداية 
1979 ب�دأت عملي�ة االغتي�االت والتفجي�رات  الع�ام 
الت�ي تس�تهدف مس�ؤولي الدول�ة والح�زب(، وق�ال: 
)أي رئي�س دولة في العال�م يتعرض لمحاول�ة اغتيال 
مكش�وفة علني�ة.. الدول�ة مجب�رة أن تتخ�ذ إجراءات 
،واعتق�ال كل المس�ؤولين الذي�ن ش�اركوا وحرض�وا 
وقدموا المس�اعدة(.. وأضاف )إن المخابرات ليس لها 
عاقة بالقضي�ة ،وال ب�رزان ،وال أي موظف من جهاز 
المخابرات، صحيح برزان ذهب إلى الدجيل ،لكنه ذهب 
إلى هناك كونه مسؤول عن حماية الرئيس أخيه ،لكنه 

لم يتسلم ملف الدجيل.. 
وتاب�ع )كنُت قريباً لطه الج�زراوي، ونلتقي عدة مرات 
في األس�بوع، ولم يقل لي في ي�وم من األيام: أنا رحت 
للدجي�ل وجرفُت البس�اتين، ول�م اس�مع أي كلمة وال 
اعرف م�ا عاقت�ه بالموض�وع(.. وأك�د إن )كل الذين 
جرفت أراضيهم تم تعويضهم تعويضاً مجزياَ ،وأعطوا 
أراض�ي محله�ا ،وبإمكانك�م أن تس�ألوا األهال�ي عن 
ذل�ك(.. وأض�اف )عندما ضرب موكب ص�دام ،لم تنزل 
حمايت�ه، وتبدأ بأي عمل ،بل قام األمن العام بالتحقيق، 

ثم انتقلت القضية إلى المحكمة(..

قضية األنفال :
حمًل طارق عزيز صدام مسؤولية إصدار القرار بإخماد 
)التمرد( في العام 1991،وعن دوره في حوادث 1991، 
ق�ال عزيز :)في الثمانينات ،صدر قرار يقول إن لرئيس 
الجمهوري�ة إص�دار القرارات الت�ي لها ق�وة القانون، 
وه�ذا يعني ان�ه حتى أعض�اء مجلس قي�ادة الثورة ال 
يستش�ارون ، وال يس�ألون ح�ول الق�رارات التي يقرر 

رئيس الدولة إصدارها(..
ورداً عل�ى س�ؤال المحكمة :م�ن أصدر األم�ر بإخماد 
األحداث ؟،أكد عزيز )الرئيس بنفسه( ،وأضاف في آذار 
1991 كنُت وزيراً للخارجية جالس�اً ف�ي مقر الوزارة، 
س�معُت إن أعض�اء ف�ي القي�ادة القطرية راح�وا إلى 
مناط�ق اضطرابات في الجنوب، لكن ماذا فعلوا ؟ ليس 

لي علم.. أنا وزير خارجية وعملي وزير للخارجية..

صدام يبصق بوجه عزيز : 
في الس�ابع عش�ر من تموز 2004 التقى صدام بطارق 
،في الغرفة التي جلب إليها 11 من رجاالته في الحكم.. 
ونش�ًب جداٌل عني�ٌف بين صدام وط�ارق عزيز، وبصًق 
صدام بوجه ط�ارق عزيز، وتفاجأ الح�راس المكلفين 
بنقل ص�دام الى قاعة المحكمة.. فصدام قال لعزيز )يا 
كلب.. ي�ا خائن(، وتاب�ع موجهاً كامه ال�ى عزيز )لم 
تكن مسؤوالً عن شيء ،وال عاقة لك بشيء.. يا كلب يا 
خائن.. تفّي عليك(، وإزاء ذلك تدخل الحرس وأس�رعوا 
بإخراج صدام من الغرفة.. لكن صدام طلب من الحراس 
التريث في نقله لمحاسبة اثنين آخرين من المصطفين 
بالطابور، وهما وزير الدفاع الس�ابق س�لطان هاش�م 
احمد، وقائد الحرس الجمهوري السابق كمال مصطفى 
عبد الله، ألنهما قدما معلومات للمحققين ال يعرف بها 

إال هما ،وهو ما اعتبره صدام خيانة عظمى له.. 

عزيز : يحمل صدام احتال العراق :
خ�ال محاكمت�ه حمل ط�ارق عزيز ص�دام الحرب مع 
أمري�كا قائاً: )حينم�ا تم اتخاذ القرار قل�ُت له :قرارك 
س�يقود إلى الحرب م�ع الواليات المتح�دة األمريكية، 
وليس في مصلحتنا قيادة حرب ضد الواليات المتحدة، 
لكن�ه اتخذ القرار في النهاية ،وكن�ُت وزيراً للخارجية، 
وقته�ا وكان عل�ًي الدف�اع ع�ن بل�دي، وأن أفع�ل أي 
ش�يء من أجل ش�رح موقفنا.. لقد وقف�ُت مع الجانب 
الصحي�ح( ..وأضاف عزي�ز )أن ص�دام كان مقتنعا أن 
الغ�زو األمريكي لباده س�يتم في نهاي�ة العام 2002، 
وأنه حاول تحاشي الحرب بالسماح للمفتشين الدوليين 

بالبحث عن أسلحة الدمار الشامل في باده.. 

نهايته : 
ص�در الحك�م علي�ه باإلع�دام ش�نقا حتى الم�وت مع 
سعدون شاكر وعبد حميد حمود بعد إدانتهم في قضية 
تصفي�ة األحزاب الدينية، ومص�ادرة أموالهم المنقولة 
وغي�ر المنقول�ة، بق�ًي عزيز س�جيناً، ول�م ينفذ حكم 
اإلعدام به، وهو مصاب بأمراض قلبية مزمنة،وفي يوم 
األربع�اء الرابع من حزيران 2015 أصي�ب بنوبة قلبية 
حادة نقل على أثرها من سجن الناصرية الى مستشفى 
الحس�ين التعليمي بمدينة الناصرية، لكنه فارق الحياة 
ي�وم الجمعة 5 حزيران )الحال�ي( 2015 عن عمر ناهز 

التاسعة والسبعين..

كذلك في انسحاب القوات العراقية من الكويت ،وفي إبعاد شبح الحرب مع الواليات المتحدة 
األمريكية ..له دور في جريمة الدجيل ،وفي غزو الكويت ،واحتالل أمريكا للعراق ..يصفه جيمس 

بيكر :)انه األخطر واألسوأ وأكثر إجرامًا من سيده ( ..

أدارة دفة الثقافة واإلعالم 1969ـ 1979، ليتسلم إدارة السياسة الخارجية ،كانت عالقاته 
مع الدول قائمة على قاعدة العصا والجزرة ،وليست على أساس االحترام المتبادل والعرف 
الدبلوماسي بين الدول ،ففشل في إدارة التوسط الدولي لحل النزاع العراقي ـ اإليراني ،



ف�ي كل م�رة يذكر فيها اس�م مدينة لوزان السويس�رية ال بد أن 
تذكر اتفاقية سياسية، ولكن هذا ال يمنع أن تلك المدينة الوادعة 
في الج�زء الغربي من دول�ة االتحاد الكونفدرالي السويس�ري، 
وترتيبه�ا الرابع�ة م�ن حيث المس�احة، وه�ي عاصم�ة إقليم 
أوكانت�ون فاود، هي م�ن أجمل المدن السويس�رية من الناحية 
الس�ياحية.تزين ل�وزان ثالثة جبال ش�اهقة من سالس�ل األلب 
الفرنسية، وتحتضنها بحيرة ليمان الشهيرة باسم بحيرة جنيف. 
وبي�ن ل�وزان وجنيف عالقة حب وغيرة ومنافس�ة، إذ تس�تأثر 
تل�ك األخي�رة بالش�هرة الدولية وباس�م البحيرة رغ�م أنها، أي 
البحيرة، أطول وأعرض وأهدأ وأكثر س�حرا على امتداد شواطئ 
لوزان، ناهيك عما تكس�به إياها الجبال بثلوجها وشمس�ها من 
انعكاس�ات طبيعية ال تضاهى.تبعد لوزان مس�افة 45 كيلومترا 
عن مطار جنيف ش�ريانها األساس�ي للحرك�ة الجوية، وتقصر 
المس�افة بينهما عن س�اعة زمن بالس�يارة، فيم�ا ال تتعدى 35 
دقيق�ة بالقطار.تج�ري القط�ارات عل�ى م�دار الس�اعة وحتى 
منتصف الليل. وتتوافر المعلومات عن رحالتها على الشاش�ات 
المعلق�ة، كما تتوافر مطبوعة لكل من يطلبها. ويمكن الوصول 
إلى لوزان بالقطار مباش�رة من مط�ار جنيف الذي يضم محطة 
قطارات تسير بدقة الس�اعات السويسرية دون تأخير أو تأجيل 
أو اعت�ذارات. وللحرك�ة واالنتق�ال داخ�ل المدينة تمت�از لوزان 
بكونه�ا أصغ�ر مدينة تملك قط�ار أنفاق )مترو( كما يس�مونه 
باللغة الفرنسية التي تتحدثها المدينة، كما تشيع فيها األلمانية 
واإليطالية وبالطبع اإلنجليزية كحال معظم مدن سويسرا التي 
تمت�از بالثراء اللغوي والثقافي.تزخ�ر لوزان بمعظم المقومات 
الجاذبة لكل أنواع الس�ياحة س�واء للترفيه أو للتس�وق أو 

بحثا عن ثقافة أو تاريخ أو رياضة أو عالج واس�تجمام وراحة، 
كل ذلك مدعوما بأمن مس�تتب ومعايير س�المة عالية ووسائل 
مواص�الت س�هلة وواس�عة، بجان�ب فن�ادق متنوعة م�ن تلك 
النوعيات ذات النجوم المتراكمة التي يصل س�عر الليلة فيها إلى 
1500 ي�ورو، وقد يزيد إلى تل�ك التي ينام فيها المرء ويفطر بما 
ق�د يقل عن 100 يورو.بهذا المبلغ، ومع قليل من الحظ والحجز 
المبكر، يمكن للنزيل االستمتاع بغرفة صغيرة ونظيفة وهادئة، 
مزودة بمعدات قهوة وش�اي وإنترنت مجاني، باإلضافة لمنظر 
مبه�ج يطل على البحيرة مباش�رة. ال تبعد هك�ذا فنادق صغيرة 
عن وس�ط البلد إال مسافة 3 إلى 4 محطات بالمترو، كما ال تزيد 
التذك�رة عل�ى 3.40 فرن�ك سويس�ري. وعادة م�ا تمنح معظم 
الفنادق بطاقات يمكن اس�تخدامها لوس�ائل المواصالت العامة 

عدا سيارات األجرة.
الجدير بالذكر أن سويس�را بعد انضمامها التفاقية شنغن )التي 
تفتح الحدود بين 28 دولة عضوا باالتحاد األوروبي وثالث دول 
أوروبي�ة هي سويس�را وآيس�الند والنرويج(، ال ت�زال تحتفظ 
بالفرنك السويس�ري كعملة رسمية، لكن ورغم هذا يتم التداول 
بالي�ورو عل�ى نطاق واس�ع في معظ�م المحال، عل�ى أن تدفع 
كمش�تر باليورو كعملة ورقية ويردون لك الباقي فرنكات سواء 
ك�ورق أو حديد.م�ن حي�ث المعم�ار والبنية التحتية اس�تفادت 
لوزان كثيرا من كونها أرضا جبلية تم تشييدها على مدرجات تم 
تسطيحها، فأمست المدينة وكأنها مبنية على طبقات أو أدوار، 
حرص�وا ما أمك�ن أن تطل على البحيرة.من جانب آخر، كس�بت 
المدينة كثيرا من مهارات أبنائها من مهندس�ي المس�احة ممن 
نحتوا الجبال وجعلوها منبس�طة حول المدينة كأراض زراعية 

تقاوم االنجراف، تم تنسيقها في أشكال هندسية جميلة لزراعة 
العن�ب، ومن تل�ك مس�احات اختارته�ا منظمة األم�م المتحدة 
للثقافة والفنون )اليونيس�كو( في ع�ام 2007 كأراض محمية 

وتراث عالمي.
إلى ذل�ك، تفتخ�ر ل�وزان معماريا وبالطب�ع تاريخي�ا بعدد من 
القالع والكنائس والقصور. وفي هذا الس�ياق، تعتبر كاتدرائية 
»نوت�ردام« )1170 - 1235( بل�وزان الت�ي ت�م تش�ييدها وف�ق 
المعم�ار القوطي أجم�ل كاتدرائية سويس�رية.هذه الكاتدرائية 
بالذات تدور من حولها كثير من األس�اطير، بدءا بقصة إنشائها 
من قبل مجهول، ثم توقف البناء ليكمله مجهول ثان، ولم يعرف 
لها مهندس مش�هور إال بعد 20 عاما من وضع حجر أساس�ها. 
لي�س ذلك فحس�ب إذ الحقه�ا الغم�وض حتى بع�د أن اكتملت، 
ويق�ال إنها ل�م تفتتح إال بع�د 100 بصالة من الباب�ا غريغوري 
العاش�ر. ووفق�ا لمعلومات حصلت عليها »الش�رق األوس�ط« 
مطلع الش�هر من مكتب الس�ياحة بمدينة لوزان ف�إن العمل لم 
ينته بالكاتدرائية بعد.يزين الكاتدرائية التي تس�ع 70 ألف بيانو 
معل�ق ضخم تم تصميمه خصيص�ا لها بكلفة قدرت ب�6 ماليين 
فرن�ك، أما جرس�ها المه�ول في�زن 6300 طن م�ن الحديد. إلى 
ذلك، ومنذ نحو 605 س�نوات تش�تهر الكاتدرائي�ة ب�»خفيرها« 
أو حارس�ها الخ�اص ال�ذي يعمل وفق تقليد راس�خ ف�ي القدم 
يعود للقرون الوس�طى، حين كان للكاتدرائي�ات بمعظم المدن 
األوروبي�ة حراس يس�هرون والناس نيام ليعلن�وا الوقت، وأهم 

من ذلك للتنبيه في حاالت الحريق.
إلى يومنا هذا ال يزال لكاتدرائية نوتردام بلوزان حارس يتس�لق 
الس�اللم يوميا عتب�ة عتبة عب�ر أدوار ثالثة حتى يص�ل لقمتها 

ليعل�ن التوقي�ت م�ا إن ينقر الجرس الس�اعة 10 مس�اء وحتى 
2:00 صباح�ا، وليحذر »اللوزانييين« في حال اندالع حريق رغم 
ما انتش�ر في زماننا الحدي�ث من أجهزة إن�ذار إلكترونية داخل 
كل مس�كن وعمارة.وتسود كثير من األساطير والقصص حول 
الكاتدرائي�ة بي�ن ق�راء األدب اإلنجلي�زي ممن أعجب�وا برواية 
»The Watchers« للصحافي واإلعالمي األميركي جون اس�تيلي 
الذي س�طرها درام�ا محبوكة بلغة رفيعة، تحك�ي عن أكثر من 
جريم�ة قتل غامض�ة ُبعثرت أش�الؤها حول أزق�ة الكاتدرائية، 
فيما دارت الش�بهات حول »الخفير«، وبالطب�ع لم تخل الرواية 
م�ن بائعة جنس أميركية حس�ناء، كما لم تغف�ل ظهور محقق 
بريطاني لم يدر ما الذي جاء به أو من عينه فأطلق عبارة أمست 
ش�هيرة وهو ينظر للس�ماء، وقال »إنها المالئكة التي تتساقط 
من الس�ماء تط�ارد لوزان«.وبالطب�ع تضافرت ش�هرة الكتاب 
وما يحكى عن الكاتب، باإلضاف�ة للغموض التاريخي الذي يلف 
الكاتدرائية من زيادة أعداد زوارها من الس�ياح.ودون ش�ك نال 
مقه�ى »غروتلي« المقابل، ال�ذي ورد ذكره ف�ي الرواية، حظه 
من الش�هرة، رغم بس�اطته، فأصبح بدوره معلم�ا مميزا يقف 
عن�ده كثيرون أثناء تجوالهم حول قل�ب المدينة القديم وأزقتها 
الت�ي الحقته�ا معالم الحداث�ة والتقنية.بجانب األزق�ة القديمة 
والق�الع والكنائ�س والحدائ�ق العام�ة والمقاه�ي والمعارض 
الفني�ة والمتاح�ف، تفتخر طرقات ل�وزان الس�ياحية بعدد من 
الفنادق التاريخية وأشهرها )فندق قصر »بوريفاج«( الذي على 
عكس ما يظن كثيرون لم يبن كقصر وإنما كفندق.تعود ش�هرة 
فن�دق قصر »بوريف�اج« لفخامته كمبنى ولموقع�ه وطلته من 
ناحيت�ه الخلفية على البحيرة مباش�رة ولخدماته، كما يس�تمد 

أهمي�ة خاصة مما ش�هده من أح�داث ال يزال المجتم�ع الدولي 
يعيش آثارها سياسيا وجغرافيا، ومنها معاهدة »أوشي« 1912 
ومعاه�دة ل�وزان 1923، وحديثا جدا االتف�اق النووي اإلطاري 
2015، ه�ذا باإلضافة لمش�اهير أقام�وا فيه وفضل�وه على ما 
عداه من فنادق سويس�رية وفي مقدمتهم الشيخ زايد ونيلسون 
مانديال.ع�ادة يكون الفن�دق مفتوحا لكل من يش�اء، وما أحلى 
التج�وال في حدائق�ه الخضراء الممت�دة التي ترب�ط بينه وبين 
المتحف األولمبي المخصص بالكامل ألكثر من 10 آالف منحوتة 
وت�ذكار أولمبي.ومعل�وم أن لوزان، ومنذ ع�ام 1915، أصبحت 
المقر الرس�مي للجن�ة األولمبية، مما أكس�بها روح�ا رياضية 
وش�بابية تظه�ر ف�ي كثير م�ن مناش�طها وأحيائها، ال س�يما 
أنه�ا مدينة جامعية الثنتين من أش�هر الجامعات السويس�رية، 
إضافة لمس�اعيها الحثيث�ة لتصبح العاصم�ة الجديدة للرقص.

وفي هذا الس�ياق، هناك جائزة لوزان لرقص الباليه، ومس�ابقة 
ل�وزان للرقص الكالس�يكي. ولمزيد من الدع�م كانت الحكومة 
السويس�رية قد قدمت منذ عام 2009 شهادة الكفاءة الفيدرالية 
ف�ي الرقص، مم�ا أدى لالعتراف بهذا الف�ن كمهنة.وجود أعداد 
مقدرة من المؤسس�ات المالية الباهظة والمعاش�يين األثرياء، 
بجانب وج�ود أعداد هائلة من الط�الب الجامعيين والمختبرات 
الطبي�ة وقاعات المؤتم�رات ومعاهد تأهيل الش�باب محدودي 
الميزاني�ات، انعكس إيجابا في تنوع أس�عار الفنادق والمطاعم 
وأماك�ن اللهو حتى في أرق�ى أحياء ل�وزان بالمقارنة مع بقية 
المدن السويس�رية مثل بي�رن وبازل وزيوري�خ وحتى مونترو 
وجنيف، مما أضاف لحميمية لوزان ورومانس�يتها، ومما يجعل 
بحيرتها موقعا ال يقاوم للنزهة والرياضة والتمعن واالسترخاء 

في أي ساعة من اليوم حتى في عتمة الليل.

بعيدًا عن االتفاقيات ال�سيا�سية

لوزان ..تغار من جارهتا جنيف

ف�اس، إحدى أش�هر م�دن المغ�رب التاريخي�ة العتيقة، 
عمارته�ا بتفاصيله�ا العريق�ة ال تزال تفص�ح عن مدى 
ارتباطه�ا باألندل�س تاريخ�ا وحضارة وأس�رارا.. ومن 
يزوره�ا اليوم، ويلتح�ف بروحها، قد ترتس�م في ذهنه 

أطوار حلقات مجهولة عن تاريخ الفردوس المفقود.
تقف الس�ائحة األسبانية كاثرين سواريز، على تلة رابية 
بمحاذاة البرج الش�مالي لمدينة فاس المغربية، الش�بيه 
بقلع�ة برتغالية قديمة، متأملة في ش�رود تفاصيل هذه 
المدينة العتيق�ة، وجمال عمارتها وقصص التاريخ التي 
تض�ج به�ا، وتحفظها أس�وارها، وت�ؤّرخ لعراقتها منذ 

قرون.
تقول س�واريز “ال تس�تقيم زيارة األندلس، وحواضرها 
العربية المس�لمة، دون التعريج على فاس، الجزء اآلخر 

من قصة الحضارة العربية في األندلس”.
وتضيف السائحة األسبانية، وهي تقف في الجزء العلوي 
للبرج الش�مالي، حيث تظهر بجالء قب�اب مدارس فاس 
العتيقة الخضراء وصوامع مس�اجدها ومساكن أهاليها 

التي يعود أغلبها إلى قرون خلت، “هناك ش�به كبير بين 
فاس ومدن أخرى زرتها في أس�بانيا كقرطبة وإشبيلية 

وغرناطة”.

ف�اس، تعد عاصمة ثقافية للمغرب، وإحدى أش�هر مدنه 
العتيقة، التي يعود تأسيس�ها إلى أكثر من 1200 س�نة، 
حيث أقام هذه الحاضرة المولى إدريس األول، مؤس�س 
أول دول�ة ف�ي المغ�رب، وانقس�مت المدين�ة تاريخي�ا 
إل�ى بلدتي�ن يس�ميان: “ع�دوة األندلس�يين” و”ع�دوة 
القرويي�ن”، أي المهاجري�ن العرب الوافدي�ن من مدينة 
القيروان التونس�ية، ول�كل بلدة من البلدتين مس�جدها 

األعظم المسمى باسمها.
وتع�د ف�اس عل�ى رأس قائم�ة الم�دن التاريخي�ة التي 
اس�تقبلت الهج�رات الكثيفة لع�رب األندل�س القادمين 
بحرا من الجنوب األسباني، بعد سقوط الحكم اإلسالمي 

فيه.
ف�اس كانت عل�ى رأس الم�دن التي اس�تقبلت الهجرات 

الكثيفة لعرب األندلس الهاربين بحرا من جنوب أسبانيا، 
بعد سقوط غرناطة 

وكان المس�لمون واليه�ود األندلس�يون ق�د تعّرض�وا 
آن�ذاك لتضييق ش�ديد م�ن قبل س�لطات الكنيس�ة على 
عباداتهم الدينية وممارسة شعائرهم وعاداتهم العربية 

واإلسالمية.
يقول حس�ن أهماني، مرش�د س�ياحي بالمدين�ة له من 
العم�ر 38 عام�ا، “ظلت فاس عل�ى مّر الس�نوات مركز 
اس�تقطاب للس�ياح، ب�ل إن الكثيري�ن منه�م يختزلون 
المغرب ف�ي فاس، وأبوابه�ا األربعة عش�ر، التي تروي 
تفاصيل بناء هذه المدينة وعالقتها بمحيطها الخارجي، 

وتأثرها باألحداث الجارية بها”.
ويس�ّيج مدينة فاس س�ور تاريخي تخترقه أبواب كانت 
قديم�ا تؤمن المدينة وتحرس�ها، وص�ارت اليوم معالم 

أثرية شاهدة على أزمنة فاس العديدة.
ومن أهم أبواب فاس وأش�هرها باب أب�ي الجنود القائم 
عل�ى مدخل منطقة فاس البالي، وه�ي أقدم منطقة في 

هذه المدينة وأكثرها عراقة، فضال عن باب أفريقي الذي 
يعد أول األبواب المقامة بالمدينة، وكذلك باب العجيس�ة 

وباب الجزيين، وباب الحديد.
ويضي�ف أهماني أن “أبرز ما يمّيز فاس عن س�ائر مدن 
المغرب العتيقة، المدارس والكتاتيب القرآنية المنتشرة 
ف�ي أزقته�ا وحاراتها، ب�ل إن مدارس فاس كالمدرس�ة 
البوعناني�ة، المقام�ة م�ا بي�ن 1350 و1355 للمي�الد، 
وجامعة القرويين، التي أنشئت عام 857 للميالد، )وهي 
ثاني جامعة إس�المية بعد جامع�ة الزيتونة في تونس(، 
كانت ذات صيت إقليمي وعالمي، ومركزا علميا، احتضن 

تطور العلوم اإلسالمية وطلبها”.
عالل الفاسي، زعيم الحركة الوطنية المغربية، من أشهر 

أبناء مدينة فاس من ذوي أصول أندلسية
من جانبه، يقول ناصر بولمان، وهو سائح مغربي يبلغ 
م�ن العم�ر 45 عاما، “وأنا أتجول في فاس أش�عر بعمق 
الح�زن األندلس�ي، وبانقضاء زمن، كانت فاس ش�اهدة 

تتخلله على تألق الحضارة اإلسالمية”.

فاس املغربية ذاكرة ثانية ألجماد األندلس
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واحات إسطنبول جزر صغرية 
بعيدة عن فوضى املدينة

 

إسطنبول – عندما تتداخل أكثر من قارة فال بد من حدوث حالة فوضى 
حتمية. كما هو الحال في مدينة إسطنبول التي تقع على أعتاب قارتي 
آس�يا وأوروب�ا، لتطل بم�آذن وقباب مس�اجدها على ش�وارع تزدحم 
بالحركة والتجار والس�ياح. ورغم اكتظاظ المدينة وانش�غالها، إال أنك 

تجد واحات تتسم بالسكينة والهدوء.
وتطل جزر األمير بطابعها اله�ادئ على بحر مرمرة، األمر الذي يحفز 
معظ�م المقيمي�ن في إس�طنبول عل�ى اله�رب إليها في عطل�ة نهاية 
األس�بوع، خاص�ة وأنها تمتاز بخلوه�ا من الس�يارات. وتتمتع الجزر 
بالبيئ�ة الطبيعي�ة المريحة، فض�اًل عن األطعمة الممي�زة. وللعلم فإن 
هناك تسَع جزر، أهمها بيوكادا التي تتميز بالمناظر الطبيعية الساحرة 
التي تمتزج بالهندس�ة المعمارية ذات الط�راز العثماني. ويمكن للزائر 
التجول في الش�وارع الخلفية لمش�اهدة المناطق العلي�ا من الجزيرة، 

والمغطاة بأشجار الصنوبر.
ويس�تطيع الس�ياح الذي�ن ال يرغبون في المش�ي أو قي�ادة الدراجات 
الهوائي�ة، اس�تخدام عرب�ة الحص�ان، أو “الفيتون” والت�ي تعتبر أكثر 

وسائل النقل شعبية.
وتتمي�ز جزيرة هيبلي�ادا عن جزيرة بويوكادا، بأنه�ا أكثر هدوء، وأقل 
اجتذابا للس�ياح. ويمكن التنقل في أرجاء الجزيرة مش�يا على األقدام، 
أو برك�وب الدراجات الهوائية أو عربة “الفيتون”. وتتس�م بالهندس�ة 
المعماري�ة الملفت�ة لالنتب�اه، والمقاهي والمحالت، فض�اًل عن بائعي 

األزهار.
في دير وكنيس�ة آي�ة يورجي يعود تاري�خ الدير إلى القرن الس�ادس، 
ويشتمل على كنيسة تقع فوق أعلى تلة في بويوكادا، والذي يشكل أحد 

أبرز مالمح الجزيرة. هناك المتعة بفن التصميم الداخلي للكنيسة.
ويس�تطيع المش�اة على امتداد الطريق أن يلمح�وا بقايا طقوس تقام 
س�نوياً ف�ي أبريل، ويعتقد بأنه�ا تحقق األمنيات. أم�ا رهبان أوكولو، 
فيعود لمدرس�ة الالهوت التي كانت تديرها البطريركية األرثوذكس�ية 

الشرقية في القسطنطينية.
ال تج�د في الج�زر الهادئة التاريخ والطبيعة فق�ط وإنما تحتوي أيضا 
عل�ى مقاهي وفن�ادق لالس�ترخاء والراحة. ففندق ناي�ا يعتبر بمثابة 
مركز لالس�ترخاء المتوارثة من مختلف الثقافات، مثل اليوغا والتأمل، 
والشياتس�و، فضالً عن تدليك األيورفيدا، وهو الفندق الخشبي والمطل 
على بحر مرمرة محاط بأش�جار النخيل واألزهار. أما المطاعم فتميل 
إلى تقديم المأكوالت البحرية ويعتبر مقهى سينيك، أحد المقاهي التي 

تتميز بالودية في التعامل مع الزبائن.
في ش�ارع سوكاك إسغوزار الذي يقع بالقرب من مركز البلدة، ويوجد 
في هذا الشارع العديد من المحالت والمقاهي. مثل محل “إيفدن” الذي 
يق�دم 70 نوعاً من المرب�ى المصنوعة من قبل صاح�ب المتجر. وفي 
المحل المج�اور، يوجد مقهى لوز، المصمم على الطراز الكالس�يكي، 

ويقدم قائمة بالمأكوالت التركية محلية الصنع والسلع المخبوزة.

تشتهر المملكة األردنية على خريطة السياحة العالمية 
بمناخها المعتدل والبيئ�ة الطبيعية المتنوعة والكنوز 
األثرية العريقة مثل مدينة البتراء، والتاريخ الحضاري 
الرائ�ع، ال�ذي يض�م العديد م�ن المس�اجد والكنائس، 
باإلضاف�ة إل�ى الس�ياحة العالجية في منطق�ة البحر 
الميت. يتمتع األردن بالث�راء الطبيعي الذي يجمع بين 
البادي�ة والريف، وتتعان�ق فيه الصحراء م�ع الحقول 
الخض�راء. وبفضل ه�ذا التنوع البيئي تتن�وع المناظر 

الطبيعية ومظاهر الحياة والكائنات الحية.
وتعتب�ر طبيعة األراضي الصحراوية في األرض مثالية 
لالنطالق ف�ي رياض�ة المغامرة، حيث تتالق�ى اثنتان 
م�ن الصفائ�ح التكتونية ف�ي وادي نه�ر األردن، فمن 
خ�الل احت�كاك ه�ذه الصفائح نش�أت ش�قوق كبيرة 
ف�ي الج�دران الصخرية، والت�ي غالباً ما تنس�اب منها 
الج�داول واألنهار الصغيرة، وبالتالي تكتس�ي الوديان 
بالل�ون األخض�ر الداكن.وباإلضاف�ة إل�ى ذل�ك يمكن 
للس�ياح هنا االستمتاع بتجول مريح من خالل الهبوط 
من قمم الجبال إلى أس�فل على المنحدرات الجبلية عن 
طريق الحبال. وأوضح حكيم التميمي مورينو أن وادي 
األردن يزخر بحوالي 67 من األخاديد، التي تتدفق فيها 
األنهار الصغي�رة، ومع ذلك لم يتم تس�جيل الكثير من 

هذه األنهار، وبالتالي فإنه يمكن االس�تمتاع بلحظات 
التجول بها.وأش�ارت متحدثة باس�م الجمعية الملكية 
لحماية الطبيعة إلى أن الشغف بالتجول وسط المناظر 

الطبيعي�ة وتس�لق المرتفعات لم يظهر ف�ي األردن إال 
خالل السنوات الخمس الماضية فقط.

وتعتبر ه�ذه الجمعية هي المس�ؤولة ع�ن المحميات 

الطبيعية، التي تضم أربع محميات توفر للسياح دروبا 
ومسارات للتجول بها. ويتمتع اثنان من الوديان بشهرة 
سياحية كبيرة للقيام برحالت اإلثارة والمغامرة. وتقع 
محمي�ة وادي الموجب على طول البح�ر الميت وتمتد 
إل�ى مرتفعات الكرك وتصل مس�احتها إلى 220 كلم2، 
وتعيش فيه�ا أنواع مختلفة من الحيوان�ات والنباتات 
البرية والطيور.ويتمكن الس�ياح من عش�اق المغامرة 
ف�ي هذه المحمية من تس�لق الش�الالت الصغيرة. كما 
يوفر وادي بن حماد للسياح فرصة االستمتاع بنزهات 
تج�ول مريح�ة، حي�ث يتج�ول المرء وس�ط أش�جار 
النخي�ل والزه�ور. توفر مدين�ة البت�راء المنحوتة في 
الصخر والمدرجة عل�ى قائمة التراث العالمي لمنظمة 
اليونس�كو العديد من مسارات التجول المتنوعة، حيث 

ال يوجد واد يشبه اآلخر.
كما يمكن لهواة الرحالت الجمع بين الطبيعة والثقافة 
م�ن خالل جول�ة تثقيفية عل�ى خطى س�يدنا إبراهيم 
لمس�افة تزيد على 430 كيلومتراً في الشرق األوسط. 
وف�ي القس�م األردن�ي م�ن الرحل�ة يمر الس�ياح على 
الكنائس البيزنطية والقلعة الصليبية في الكرك، وتنتهي 
الرحلة في الصحراء الحمراء عند وادي رم، والذي شهد 

تصوير أحداث فيلم لورانس العرب الشهير.

األردن.. وديان خرضاء يف قلب الصحراء
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فقد حرموا حزب العدالة والتنمية، الذي يتبع 
له أردوغان، حتى من أغلبيته العادية، ناهيك عن 
أغلبي�ة كبيرة بما في�ه الكفاية لتغيير الدس�تور 
واالنتق�ال م�ن حكوم�ة برلماني�ة إل�ى رئاس�ة 
تنفيذي�ة من ش�أنها من�ح أردوغان س�لطة أكثر 
مما حص�ل عليه بالفعل. ح�زب العدالة والتنمية 
اإلسالمي الجديد ال يزال ُمتقّدماً بفارق كبير على 
خصوم�ه. الجماهي�ر الُمحافظة ف�ي األناضول، 
التي تم تهميش�ها على أنها جماعة ُمنعزلة تقية 
م�ن قب�ل النخب�ة الكمالية الت�ي حكم�ت تركيا 
وكأنه�ا ورثته�ا عن مصطف�ى كم�ال أتاتورك، 
مؤس�س الجمهوري�ة الحديث�ة، ه�ذه الجماهير 
تع�رف أن أردوغان هو الذي أدخله�ا في العملية 
السياس�ية واالجتماعية. وهم يستطيعون رؤية 
ذلك في الم�دارس والطرق والمط�ارات الجديدة 
وف�ي الكرامة. وه�و ال يزال يتف�ّوق على جميع 
منافس�يه. لكن هذه الهالة انزلقت. قال األتراك ال 

لطموحه الشخصي الُمبالغ فيه.

إعالن
تم تخفيض حزب العدالة والتنمية مما ُيقارب 
50 ف�ي المائة )من األص�وات( و327 مقعدا في 
ع�ام 2011 إلى 41 في المائ�ة ونحو 258 مقعدا 
م�ن أصل 550 مقعدا، أي أق�ل بكثير من األغلبية 
البالغة 276 مقعدا. خصم أردوغان لم يُكن حزب 
الشعب الجمهوري الكمالي، العالق بنسبة 25 في 
المائة وُيكافح لُيصبح حزبا اشتراكيا ديمقراطيا 
حديثا. كذلك لم يُكن حزب الش�عب الوطني، الذي 
ارتف�ع قلي�اًل لُيحق�ق 16 في المائة لك�ن ال يزال 

ُمحاصرا في كهوف التفّوق التركي.
حزب الشعب الديمقراطي، وهو تحالف مؤّيد 
لألكراد وّسع رقعة مؤيديه بحيث أصبحت تشمل 
ه  الليبراليين واليس�اريين والنس�اء، هو الذي وجَّ
ركلة إل�ى هالة أردوغان. هذا يبدو كأنه مفارقة. 
فقد بذل أردوغان الكثير إلنهاء العداء بين األتراك 

واألقلية الكردية، وحس�م التم�رد القائم منذ 30 
عاماً من ِقبل حزب العمال الكردستاني، من خالل 
التفاوض مع زعيمه المسجون، عبدالله أوجالن. 
لك�ن أردوغان س�اوى في الخري�ف الماضي بين 
األكراد المدعومين من حزب العمال الكردستاني 
في سورية وتنظيم داعش، كما حاصر الجهاديون 
بل�دة كوباني عل�ى مرأى م�ن الدباب�ات التركية 

الموج�ودة عل�ى الحدود مع س�ورية. حينها ثار 
األك�راد في أنحاء جنوب ش�رقي تركي�ا، ونجت 
كوباني، وتعززت صدقية القضية الكردية، بينما 

تالشت صدقية أردوغان بين األكراد.
حزب الشعب الديمقراطي بقيادة صالح الدين 
دميرت�از، وه�و محام يتمتع بش�خصية آس�رة، 
استفاد من هذا، لكنه أيضاً استقطب النشطاء من 

احتجاج�ات حديقة جيزي ضد تس�لّط أردوغان. 
وراهن دميرت�از على إمكانية تجاوز الحد األدنى 
البال�غ 10 ف�ي المائة لدخول البرلم�ان. وقد فاز 
حزب�ه بنح�و 13 في المائة ونح�و 80 مقعدا في 
البرلمان. ولو أن حزب الشعب الديمقراطي فشل، 
ف�إن جميع هذه المقاعد كانت س�تذهب بدالً من 
ذلك إلى حزب العدالة والتنمية. هناك أمور أخرى 

قضم�ت أجزاء من هيمنة حزب العدالة والتنمية. 
عندما كان االقتصاد ينمو، عدد قليل من المؤيدين 
ش�ّككوا في س�لوك زعمائه. لكن في عام 2014 
أدت أدلة على أن الفساد وصل إلى حلقة أردوغان 
الداخلية إلى إسقاط أربعة وزراء، إال أنها لم تمنع 
فوزه بالرئاس�ة. اآلن االقتصاد توقف عن النمو، 
ودخ�ل الف�رد لم يحق�ق نم�وا منذ ع�ام 2007، 
والليرة في أدنى مس�توياتها التاريخية. وسلوك 
أردوغان غريب األطوار ب�ات تحت المجهر حتى 
ضمن مجموعته الخاص�ة. انفعاالته ضد حلفاء 
أنق�رة الغربيي�ن أحدثت ص�دى أكبر م�ع تجاوز 
تهديد الجهاديين الحدود التركية. ماذا س�يحدث 
اآلن؟ تش�كيل تحالف أمر صعب، وحكومة أقلية 
من غي�ر المرجح أن تبقى لفترة طويلة - وأحمد 
داود أوغلو، خليفة أردوغان الذي اختاره بنفسه، 
سيبقى حتى أقل من ذلك بكثير. داود أوغلو، الذي 
ُقِذف ب�ه إلى منصب رئيس ال�وزراء، لكن يطغى 
علي�ه رئي�س جمهورية س�بق له تجاوز س�يادة 
القانون، سيتحّمل مس�ؤولية انقالب حظ حزب 
العدال�ة والتنمية. الرئيس أردوغان قد يس�تخدم 
س�لطته للدعوة إلى انتخاب�ات أخرى. فهو يقول 
إن الحكومة البرلمانية ضعيفة جداً ولن تستطيع 
جل�ب تركي�ا إل�ى العظم�ة الت�ي يجس�دها هو. 
بالنس�بة له، كل ما تدل عليه هذه النتائج هو أنها 
تثبت وجهة النظر هذه - على الرغم من أنه ليس 
من الواض�ح أن حزب العدالة والتنمية س�يحقق 

نتيجة أفضل في حالة اإلعادة.
م�ن الممكن تمام�اً أيض�اً أن عبدالل�ه جول، 
المؤس�س الُمش�ارك مع أردوغان لحزب العدالة 
والتنمي�ة والرئي�س ال�ذي ح�ل محله، ق�د يقوم 
أخيراً باإلعالن عن آرائ�ه بصراحة داخل الحزب. 
فقد عارض جول مفهوم الرئاسة التنفيذية وهو 
ال يزال يتمتع بتأييد. دميرتاز حصل على فرصته 
لمعارض�ة طموح�ات أردوغ�ان. ربم�ا اآلن هي 

فرصة جول.

      منى سليم

حار جاف صيفاً تدعمه شواطئ 
ممتدة شماال وشرقاً ونسمة رقيقة 
ته�ب قبي�ل الغ�روب م�ع رقرق�ة 
المياه فوق س�طح النيل. هكذا هي 
الص�ورة الحالمة التي ل�م يفقدها 
فص�ل الصيف في مص�ر، برغم كل 
ما يحيط به من مس�ببات لإلرهاق 
والجهد والملل، س�وى أن س�حابة 
غي�ر رحيمة ذات ل�ون أصفر فاقع 

تحضر في باقي المشهد.

أزمات الصيف.. والبشر
يأتي صي�ف وراء آخر مصحوباً 
الكهربائ�ي يومياً  التي�ار  بانقطاع 
لع�دة س�اعات عل�ى كل النواح�ي 
المصري�ة � ع�دا تل�ك الت�ي تقب�ع 
فوقها قصور الحكم � وهو التقنين 
الماضية  السنوات  المعروف طوال 
األحم�ال«  تخفي�ف  »خط�ة  ب�� 
لمعالجة الفارق بين حجمي اإلنتاج 

واالستهالك. 
ما يرتبط بدوره بسياس�ة إنتاج 
غ�از  م�ن  المحروق�ات  وتوزي�ع 
طبيع�ي وم�ازوت عل�ى المحطات 

الكهربائية.
االزدح�ام وقلة التهوية مش�هد 
آخ�ر يأتي من تح�ت األرض، داخل 
عرب�ات مت�رو األنفاق في ش�هور 
الصي�ف، يزي�ده وع�ود حكومي�ة 
متكررة ال تتحقق عن فتح محطات 
كبرى تم إغالقها قبل عامين »لدواٍع 
أمنية«، وه�������و ما تس�بب به 
الصي�ف الماضي لعدد كبي�ر يومياً 

من حاالت اإلغماء واالختناق. 
المش�هد مرش�ح للتك�رار ف�ي 
األيام المقبلة، فإذا لم ُتصب بضربة 
شمس فوق األرض بسبب االزدحام 
المواص�الت  وصعوب�ة  الش�ديد 

فسوف تصاب أسفلها باالختناق.
ومن العاصمة ال�ى الريف الذي 
يعان�ي من مش�كالت غير محدودة 

تتعلق بالمياه. 
العام�ة  الهيئ�ة  رص�دت  فق�د 
للمي�اه والمص�رف الصحي � جهة 
حكومي�ة � انقط������اع المي�اه 
ف�ى فت�رة الصي�ف ع�ن 33 قري�ة 
بدلتا مصر الع�ام الماضي � 2014 
� م�ا أعاد إنتاج مش�هد كان أح��د 
اهم مح�ركات الثورة المصرية في 
2011، بخروج الس�يدات واألطفال 
باألوان�ي الفارغ�ة الى النه�ر بحثاً 
ع�ن المي�اه الت�����ي ال تصل الى 

بيوت الدلتا.

االرتفاع ليس فقط بدرجات الحرارة
جه�ات حكومي�ة أش�ارت إل�ى 
الغذائي�ة  الم�واد  أس�عار  ارتف�اع 
الرئيس�ية، وكذل�ك أس�عار الوقود 
والكهرباء ضم�ن خطة رفع الدعم 
وخف�ض عج�ز الموازن�ة العام�ة 
ف�ي تموز/يولي�و المقب�ل. تذم�ر 
واس�تغاثات خرج�ت الى الس�طح 
بالفع�ل بس�بب اس�تمرار ارتف�اع 
أس�عار الخض�روات والفواكه مع 
بدء موس�م الصيف، والتي تخضع 

آلليات الس�وق وحده م�ن دون أي 
تدخ�ل من الس�لطات لضبطه، مما 
جع�ل تكلف�ة وجبة الغذاء ألس�رة 
يص�ل عددها الى 5 أف�راد من دون 
لح�وم تصل ال�ى 50 جنيه�اً، بينما 
ال يزي�د دخل ما ال يق�ل عن 65 في 
المئة من األس�ر المصرية ش�هرياً 

على 1500 جنيه.
االرتفاع فى أسعار الخضروات 
والفواك�ه وص�ل ال�ى 3 أضع�اف، 
احياناً مقارنة بمتوسط السعر في 

الع�ام الماضي. ولم تملك الس�لطة 
ام�ام ه�ذا المش�هد إال االعالن عن 
داخ�ل  األساس�ية  الس�لع  توفي�ر 
الحكومية  االستهالكية  المجمعات 
بأس�عار مخفضة حت�ى يتم ضبط 
أسعار السوق على ان يتحمل الفارق 
»الشركة القابضة للمواد الغذائية« 
التي تعاني بدورها من أزمات مالية 
وس�يناريوهات خصخص�ة نتيجة 
الخس�ارة المستمرة، وهو ما أشار 
إليه رئيس�ها بالق�ول حين يتم بيع 

كيلو الطماطم ب� 5 بدالً من 8 فهذا 
يعن�ي إغالق الش�ركة عل�ى المدى 

البعيد.
المش�كلة الت�ي تكش�فها أزمة 
ارتفاع أسعار الخضروات أن األمر ال 
يتعلق بأزمة زراعية ولكن بالتوزيع 
وسياسات البيع. فوزير المالية قال 
بكل وضوح إن أسباب االرتفاع هي 
نتيج�ة الفاق�د في الس�لع الغذائية 
الذي يتراوح بين 30 و40 في المئة 
أثناء عملي�ات التداول وعدم وجود 

ش�بكة خدمات لوجس�تية تس�هل 
عمليات النقل والحفظ.. ولكن ذلك 
لم يتصاحب بخطط لتغيير المشهد 
الحال�ي المرش�ح للتصاع�د خالل 
فت�رة الصيف لتقاطعها مع ش�هر 

الصوم.

صيف.. الال دعم
حلم ح�ل مش�كالت النق�ل بما 
يسمح بخفض أس�عار السلع ليس 
فقط بعيد المنال وسط تعقد شبكة 

الط�رق والزحام ف�ى مصر، بل هو 
أمر ش�به مس�تحيل اآلن مع إعالن 
الحكومة عن موجة ارتفاع جديدة 
فى أس�عار الوق�ود بكل أش�كاله، 
تكلف�ة  ارتف�اع  يعن�ي  م�ا  وه�و 
النقل ل�كل المواد الغذائي�ة والبناء 
وغيره�ا وموج�ة غ�الء جدي�دة، 
بينما مع�دالت التضخم لم تقل عن 
12 ف�ي المئة على مدى الس�نوات 
واالنخف�اض  الماضي�ة،  الخم�س 
الفعل�ي ف�ي الدخول مع اس�تمرار 
العم�ل بمنظوم�ة قوانين ال تحمي 
من الفصل والبطال�ة واإلحالة الى 
المع�اش المبك�ر، وم�ا زال الح�د 
األدن�ى لألج�ور المعل�ن عن�ه هو 
1200 جنيه بينما الزيادات الجديدة 
بأس�عار الوقود � وف�ق تصريحات 
حكومي�ة � تتراوح ما بين 30 � 40 

في المئة.
شرائح استهالك الكهرباء ساحة 
عناء أخرى، فمع شهر تموز/يوليو 
الماضي، وفي اطار خطة حكومية 
إللغ�اء الدع�م كامالً خ�الل خمس 
س�نوات، اش�ار البي�ان الحكوم�ي 
ال�ى المواطني�ن باله�دوء وتحمل 
المسؤولية بالنظر الى فارق السعر 
ال�ذي تتكب�ده الموازن�ة، حي�ث أن 
تكلف�ة إنت�اج الكيل�ووات تبلغ 47 
قرش�اً ويباع طبقاً للزيادة الجديدة 
ب�� 9 ق�روش فق�ط، أم�ا الس�عر 
المتوقع الوصول إليه خالل خمس 
س�نوات فهو 50 قرش�اً للكيلووات 
الواح�د. هذه األرقام س�تترجم في 
فواتير االستهالك ابتداًء من تموز/

يوليو المقبل إذاً.
كل  ف�ى  المصري�ون  يتب�ادل 
ه�ذه  ع�ن  الحدي�ث  المواص�الت 
الزي�ادات م�ع التن�در ح�ول الب�دء 
الفعل�ي النقطاع التي�ار الكهربائي 
والذي يت�م تبادل المس�ؤولية عنه 
بين الدول�ة والجماعات اإلرهابية، 
حيث يقتن�ع البع�ض ان االنقطاع 
المتتالية ألبراج  التفجيرات  س�ببه 

الكهرباء.
تقول التصريحات الرس�مية إن 
زيادة األسعار ال تشمل فقط تقليل 
حج�م اإلنف�اق عل�ى الدع�م ولكن 
أيضاً زي�ادة حجم إنت�اج الكهرباء 
بما يس�مح خالل السنوات الخمس 
نفس�ها م�ن االنته�اء تمام�اً م�ن 
ظاه�رة انقطاع الكهرب�اء، خاصة 
بع�د مش�اريع االس�تثمار بمج�ال 
الطاقة والكهرب�اء التي اعلن عنها 
في »المؤتم�ر االقتص�ادي الدولي 

لدعم االقتصاد المصري«.

األتراك: ال لطموحات أردوغان

مرص.. يا »صيف« املساكني

     ديفيد جاردنر 
 

لطاملا كان هناك جانبان يتعلقان برجب طيب اأردوغان، وكالهما كان معرو�صًا يف النتخابات العامة يف تركيا. هناك جانب ال�صخ�ص املوهوب للغاية، واأحيانا ال�صيا�صي �صاحب الإ�صالحات 
ال��ذي ف��از بع�صرة انتخابات عل��ى التوايل على مدى اأكرث من ع�صرة اأعوام. ثم هناك ال�صلط��ان امل�صتقبلي الذي ُتالحقه الغطر�صة وجنون العظم��ة، وُيعامل الأتراك كاأنهم ممتلكاته 

الأبوية - »اأّمتي« - التي من �صاأنها اإزالة املوؤامرة الوا�صعة التي يراها تعمل على التقليل من �صاأنه و�صاأن تركيا.
اأردوغان الذي �صعد من من�صب رئي�ص الوزراء اإىل من�صب رئي�ص اجلمهورية يف العام املا�صي، مل يُكن على ورقة القرتاع يف النتخابات يوم الأحد. لكن الر�صالة التي اأر�صلها الناخبون 

كانت موّجهة اإليه.
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بعد اإلخفاق يف التأهل آلخر نسختني 
لنهائيات كأس العال�م لكرة القدم، 
س�تبدأ املنتخبات العربية الكبرية يف 
ق�ارة آس�يا الخميس رحل�ة البحث 
عن بطاقة الظهور يف البطولة املقرر 

إقامتها بروسيا يف 2018.
املنتخبات  أكثر  وتحمل الس�عودية، 
العربية يف آس�يا تأهال لكأس العالم 
برصي�د أربع مرات، ذكريات س�يئة 
م�ن الظه�ور األخ�ري يف التصفيات 
بعدما فشلت يف بلوغ الدور الحاسم 
بس�بب الفوز م�رة واح�دة فقط يف 

آخر ست مباريات.
لكن هذا حدث يف 2011 تحت قيادة 
املدرب الهولن�دي فرانك ريكارد وقد 
ذهب�ت املس�ؤولية منذ ذل�ك الحني 
الوطن�ي  آخره�م  مدرب�ني  لثالث�ة 
فيص�ل البدين وس�ط توقع�ات بأن 

يأتي أجنبي الستكمال التصفيات.
وأصبح�ت الظ�روف س�انحة أمام 
ل�كأس  تأهل�ت  الت�ي  الس�عودية، 
العالم أربع مرات متتالية بني 1994 
و2006 - للخروج بانتصار يف بداية 
رحل�ة التصفيات خاص�ة بعد قرار 
الفلس�طيني  املنتخب  نقل مواجهة 

إىل الدمام.
فلس�طينيون  مس�ؤولون  وأعل�ن 
املب�اراة س�يكون مقاب�ل  نق�ل  أن 
إقام�ة مب�اراة اإلياب ع�ى األرايض 
الفلسطينية لكن لم يصدر أي تأكيد 
عى ذلك من مس�ؤولني سعوديني أو 

حتى من االتحاد الدويل )الفيفا(.
رس�الة  يف  لروي�رز  الفيف�ا  وق�ال 
ع�ى  ردا  اإللكرون�ي  الربي�د  ع�رب 
س�ؤال حول مص�ري مب�اراة اإلياب: 
بمباري�ات  املتعلق�ة  "التفاصي�ل 
املنتخب الفلس�طيني سيتم اإلعالن 

عنها يف موعد الحق".
الع�ب  باجن�دوح  جم�ال  وق�ال 
الس�عودية: "ال نهت�م باللع�ب عى 
هدفن�ا  ألن  خارجه�ا  أو  أرضن�ا 
الوص�ول إىل كأس العال�م وتحقيق 
كأس آسيا وس�نبحث عن الفوز وال 
غريه يف أي مباراة ولن نستهني بأي 

منتخب".
وخالل هذه املرحلة من التصفيات، 

التي س�تكون مؤهلة أيض�ا لكأس 
الس�عودية  س�تلعب   ،2019 آس�يا 
أيض�ا باملجموعة األوىل م�ع ماليزيا 
وتيمور الرشقية إضافة إىل اإلمارات 
التي س�تنال راحة غدا وستلعب مع 

تيمور الرشقية الثالثاء املقبل.
س�تتكرر  الس�ابعة  املجموع�ة  ويف 
املنتخب�ني  العربي�ة ب�ني  املواجه�ة 
الكويت�ي واللبنان�ي بعدم�ا التق�ى 
الفريق�ان يف التصفي�ات الس�ابقة 
يف  وكذل�ك   2014 العال�م  ل�كأس 

تصفيات كأس آسيا 2015.
وتضم هذه املجموع�ة أيضا كوريا 

الجنوبية وميانمار والوس.
وكان منتخ�ب لبنان أطاح بالكويت 

يف تصفي�ات كأس العال�م املاضي�ة 
وبل�غ ألول مرة الدور الحاس�م بعد 

تعادله عى أرضه وفوزه خارجها.
وسيخوض لبنان هذه املرة مباراته 
الرس�مية األوىل تحت قي�ادة املدرب 
مي�ودراج رادولوفيت�ش ال�ذي توىل 
املس�ؤولية خلفا لإليطايل جوسيبي 
جيانين�ي بع�د اإلخف�اق يف التأه�ل 

لكأس آسيا.
للصحفي�ني:  رادولوفيت�ش  وق�ال 
"املب�اراة صعبة ولك�ن ثقتنا كبرية 
بأنفس�نا وبقدرتن�ا ع�ى تحقي�ق 
نتيجة ايجابية أم�ام الكويت يف أول 

امتحان جدي يف التصفيات".
وس�يحاول لبن�ان االس�تفادة م�ن 

امت�الك أكث�ر من الع�ب محرف يف 
الخ�ارج بقي�ادة الح�ارس عب�اس 
حس�ن ورضا عنر وحس�ن معتوق 
وجوان العمري إضافة إىل مجموعة 
م�ن العب�ي العه�د الفائزي�ن بلقب 
الدوري اللبناني.وس�يفتقد منتخب 
لبنان جه�ود محمد حي�در مهاجم 
بغداد العراقي وبالل نجارين مدافع 

الظفرة اإلماراتي بسبب اإلصابة.
وق�ال الش�يخ ط�الل الفه�د رئيس 
بعثة الكويت بعد وصوله إىل بريوت: 
"الفريق�ان يعرف�ان بعضهما جيدا 
حيث سبق أن جمعتهما التصفيات 
أكثر من مرة بمجموعة واحدة وهو 
ما يجعل أوراق الطرفني مكشوفة".

ونجح�ت الكوي�ت يف انت�زاع بطاقة 
التأه�ل ل�كأس آس�يا مطل�ع العام 
الح�ايل ع�ى حس�اب لبن�ان لكنها 

خرجت مبكرا من الدور األول.
وتبدو قطر يف مهمة سهلة للخروج 
باالنتصار خارج أرضها عندما تلعب 
مع جزر املالديف ضمن منافس�ات 
مب�اراة  أول  يف  الثالث�ة  املجموع�ة 
رس�مية للم�درب دانيي�ل كاريني�و 

القادم من أوروجواي.
وت�وىل كاريني�و تدريب قط�ر خلفا 
للجزائري جمال بلمايض الذي رحل 
عن منصبه بعد سلسلة من النتائج 
الضعيفة يف كأس آسيا مطلع العام 

ورغ�م  قبلها الج�اري  فوزه 

بلق�ب كأس الخليج.كم�ا س�يلعب 
األردن يف ضياف�ة طاجيكس�تان يف 
املجموعة الثانية التي تضم أسراليا 
بطل�ة آس�يا وتس�افر عم�ان للعب 
يف الهن�د باملجموع�ة الرابعة وتلعب 
س�وريا مع أفغانس�تان باملجموعة 
الثامن�ة  املجموع�ة  الخامس�ة.ويف 
س�تحل البحرين ضيفة عى الفلبني 
بينما يلعب منتخب اليمن مع كوريا 
الشمالية.ولن يظهر منتخب العراق 
بط�ل آس�يا 2007، يف ه�ذه الجولة 
لكنه س�يلعب يف ضيافة اندونيس�يا 
الثالثاء املقبل يف املجموعة السادسة 
الت�ي تض�م أيض�ا تاي�وان وتايالند 

وفيتنام وتبدو مجموعة سهلة.

منتخبات عرب آسيا تبدأ رحلة البحث عن بطاقة مونديال 2018
امل�ضتقبل العراقي/ متابعة

االولمبية تحيل خروقات االتحادات 
للجهات المختصة

حكام الممتاز يعسكرون في تركيا 
نهاية الموسم

اكد مدير القسم القانوني يف اللجنة االوملبية الوطنية نعيم جاسم البدري 
ان رئي�س اللجنة االوملبية الوطنية رعد حم�ودي وجه باتخاذ االجراءات 
القانونية وبما ينس�جم م�ع القوانني النافذة فيم�ا يخص قضية اتحاد 
امل�واي تاي.وأوض�ح الب�دري: ان الدائ�رة القانوني�ة اتخ�ذت القرارات 
والتوصيات القانوني�ة يف تلك القضية بعد التحقيق والتدقيق وتم رفعها 
اىل املكت�ب التنفيذي للجنة االوملبية وتمت املصادقة عليها وان اجراءاتها 
تس�ري وفق الس�ياقات القانونية  يف املحاكم العراقي�ة .واما فيما يخص 
اتحاد التايكواندو، كش�ف مدير القسم القانوني ان االجراءات مستمرة 
بع�د احالتها للقس�م القانون�ي من قبل رئي�س اللجنة االوملبي�ة ، اذ تم 
تش�كيل لجنة تحقيقية عالية املس�توى واليزال التحقيق مس�تمر حيث 
ستصدر خالل األيام املقبلة التوصيات الالزمة ووفق السياقات القانونية 
.وتابع البدري ان من بني القضايا األخرى هي الشكوى املقدمة من قبل 
العب�ي ومدرب�ي يف اتحاد الوش�و كونغ فو ضد رئي�س اتحادهم بوجود 
فروقات مالية يف مخصصاتهم حيث تم اجراء تحقيق معمق وبالتعاون 
م�ع االمني املايل رسمد عبد االله واملدير التنفيذي جزائر الس�هالني وبعد 
التحقيق تم اصدار التوصيات القانونية لتلك القضية .وزاد مدير القسم 
القانون�ي ان الدائ�رة القانونية تس�تقبل جميع االخب�ارات فيما يخص 
التج�اوزات املالي�ة واالدارية لعدد من االتح�ادات الرياضية التي ترد من 
هيئ�ة النزاهة )دائ�رة تحقيقات بغداد واملحافظ�ات( حيث يتم التحري 
والتدقيق عن االخبار عرب لجان تحقيقية تتش�كل لهذا الغرض بأمر من 
رئيس اللجنة االوملبية للنظر والبت فيها وحسب السياقات القانونية ، اذ 
تم اإلجابة عليها ودونت افادة املمثل القانوني يف محكمة تحقيق النزاهة 
باإلجراءات التي تم التحقق منها .وأوضح البدري ان طبيعة عمل الدائرة 
القانوني�ة يف اللجن�ة االوملبية تتلخ�ص بتقديم االستش�ارات القانونية 
لرئيس اللجنة االوملبية وجميع األقس�ام املنضوية تحت لواء اللجنة بما 
ينسجم مع القوانني النافذة مبينا ان الدائرة القانونية لديها مهام كبرية 
يف العم�ل القانون�ي كون اللجن�ة االوملبية لديها 44 اتح�ادا اوملبي وغري 
اوملبي فضال عن األقس�ام التابعة لها  إضافة اىل العمل القانوني لجميع 
ممثليات اللجنة االوملبية يف املحافظات وبالتنسيق مع مكتب املمثليات.

كش�فت لجنة الحكام يف االتحاد العراقي لكرة القدم عن اقامته معسكراً 
تدريبيا لعدد من قضاة املالعب يف تركيا بعد نهاية املوسم الحايل استعداداً 
النطالق منافسات دوري الكرة املوس�م املقبل.وقال رئيس لجنة الحكام 
يف االتح�اد العراقي لكرة القدم طارق احمد: ان"من ببني مفردات منهاج 
لجنة الحكام للعام الحايل اقامة اجتماع موسع مع الحكام الدوليني خالل 
االس�بوع املقبل من اجل وضع الخطة التطويرية للكفاءات التحكيمية".

وبني ان" لجنة الحكام ارتأت اقامة معس�كر تدريبي يمتد الس�بوعني يف 
تركياً لح�كام الدوري املمتاز يف الرابع من ايل�ول املقبل يف تركيا تحضرياً 
النطالق منافسات الدوري املمتاز للموسم املقبل".واوضح ان "ان اللجنة 
تأخذ عى عاتقها تطوير الواقع التحكيمي وزيادة غلة الصفارة العراقية 

عى الصعيد الدويل من خالل عدة دورات سيتم تحديدها يف وقت اخر".

امل�ضتقبل العراقي/ متابعة

امل�ضتقبل العراقي/ متابعة

امل�ضتقبل العراقي/وكاالت 
يش�هد ملع�ب نيس�ان ال�دويل بمدين�ة يوكوهاما يف 
الساعة الس�ابعة من اليوم الخميس بتوقيت اليابان 
)الواحدة ظهرا بتوقيت العراق( إقامة املباراة الدولية 
الودي�ة بني منتخبنا الوطني ونظ�ريه الياباني، وذلك 
يف إط�ار االس�تعداد للتصفيات املزدوج�ة املؤهلة إىل 

نهائيات املونديال وآسيا.
واللق�اء ه�و الع�ارش دوليا ب�ني املنتخب�ني منذ عام 
1978، كان نصي�ب العراق الف�وز يف ثالثة منها، غري 
أن اليابان حسمت لصالحها اللقاءات األربعة األخرية 

وحتى عام 2015 .ابت�داء من عام 2000 
م  تق�ا أرض و ع�ى  املب�اراة 

الت�ي  الياب�ان 
فريقها  استعد 
بع�د  جدي�ا 
اس�تدعي  أن 
وحيد  املدرب 

خليلوزيتش 

أحد عرش محرفا من الخارج، يف حني واجه منتخبنا 
أكث�ر م�ن تعثر عى صعي�د إعداده، فض�ال عن عدم 
اكتم�ال قائم�ة الالعبني وفق�ا للرؤية الت�ي وضعها 

املدرب أكرم سلمان.
 يش�ار اىل أن املحرف�ني األربع�ة يف انكلرا  والس�ويد 
وأم�ريكا وه�م ي�ارس قاس�م واحمد ياس�ني وريبني 
س�والقا وجيس�تني مريام لم يصلوا إىل يوكوهاما إال 
قبل يومني فقط من موعد املباراة، فاندمج االربعة يف 
الوحدة التدريبية التي اقيمت مساء أمس الثالثاء، ثم 
آثر املدرب ان يجري لهم مرانا صباحيا خاصا بمعزل 
عن الفريق الذي عاد يف املساء ليجري مرانه الرسمي 

عى ملعب املباراة.
وأوض�ح امل�درب أك�رم س�لمان ان�ه يف ص�دد وضع 
اللمسات االخرية للتش�كيلة التي ستمثلنا يف املباراة، 
موضح�ا أنه س�يضع يف حس�بانه اكتم�ال جهوزية 
الالعبني املحرفني الذين التحقوا بالفريق أخرياً ، كما 
أن�ه يريد أن يمن�ح الالعبني املحلي�ني فرصة لخوض 
هذه املباراة القوية س�واء بصفة أساس�يني أو حتى 

احتياطيني تبعا ملجريات اللعب.
ومن حيث املبدأ أشار سلمان إىل أن التشكيلة ستتألف 
من جالل حسن وسامال سعيد وسالم شاكر وريبني 

س�والقا ورضغام اس�ماعيل وسيف س�لمان وسعد 
عب�د االمري وجيس�تني م�ريام وهمام ط�ارق وأحمد 

ياسني وامجد رايض، مع ترك هامش للتغيري تبعا 
لجهوزية كل العب يف يوم املباراة.

واكد س�لمان ان تفكريه االس�ايس 
ينصب ع�ى الخ�روج من هذه 

م�ن  ق�در  بأك�رب  املب�اراة 
االس�تفادة ، مش�ريا اىل ان 

مواجه�ة منتخب اليابان 
يف  عملي�ا  يق�ف  ال�ذي 
االسيوية  الكرة  واجهة 
وب�ات قطب�ا يحس�ب 

حسابه عى الصعيد 
العامل�ي س�تحمل 

كب�رية  فائ�دة 
النظ�ر  ب�رف 
عن النتيجة التي 

ستؤول اليها املباراة

اليوم.. منتخبنا الوطني يالقي اليابان وديًا

أعرب أس�طورة كرة الق�دم العاملية 
واألرجنتينية ليوني�ل مييس عن ثقته 
يف ق�درة منتخ�ب ب�الده ع�ى التتويج 
ببطولة كوبا أمريكا لكرة القدم، 2015 
بتش�ييل، مؤك�دا أن األرجنتني هي أحد 
املنتخبات املرشحة للفوز باللقب وأنه 
أتى إىل تش�ييل يف حالة أفضل من تلك 

لت�ي  كان عليه�ا يف املوندي�ال ا
املايض.

مييس  وق�ال 
مؤتم�ر  يف 

صحف�ي 
يف  عق�ده 
إقام�ة  مق�ر 
األرجنتيني  املنتخب 
بمدينة ال سريينا بتشييل: 
"أرغ�ب كثريا يف حص�د لقب كوبا 
أمري�كا للقيم�ة الكب�رية الت�ي تعنيها 

ه�ذه البطولة بالنس�بة له�ذا الفريق 
الذي قدم بطولة كأس عالم رائعة، هذا 
الجي�ل يتطلع بش�دة لحص�د لقب مع 

املنتخب".
وأض�اف قائ�د وأب�رز نج�وم املنتخب 
األرجنتيني يف موندي�ال الربازيل 2014 
قائال: "نع�رف أن األرجنتني مرش�حة 
بق�وة كما هو الح�ال يف كل البطوالت، 

نحن ندرك هذا األمر".
س�تظل  املوندي�ال  "ج�راح  وتاب�ع: 
موجودة ألننا ل�م ننجح يف تحقيق هذا 
الهدف ولكن كوبا أمريكا مهمة للغاية 
بالنس�بة لنا، األرجنتني لم تحصل عى 
هذا اللقب منذ عدة س�نوات ولهذا فهو 

مهم كثريا بالنسبة لنا".
وكش�ف مييس أنه يمر بلحظات رائعة 
رغم أنه رفض تقييمها عى انها األفضل 
يف مسريته، بيد أنه اعرف انه أفضل من 
العام املايض: "أنا أفضل مما كنت عليه 
يف املونديال املايض، أعتقد هذا".وأردف 

قائ�ال: "أتيت إىل هنا وأن�ا أكثر نضجا، 
أتط�ور بش�كل مس�تمر، تم�ر األعوام 
لتجعلن�ي أفض�ل وأتعلم باس�تمرار".

وبدا مييس متأثرا كثريا باملوسم الرائع 
ال�ذي قضاه مؤخرا مع برش�لونة: "ال 
أع�رف إذا كان الع�ام األفض�ل ولك�ن 
يف الحقيق�ة أش�عر بأنني ع�ى ما يرام 
وس�عيد للغاي�ة، لق�د حصلن�ا عى كل 
ما نافس�نا م�ن أجله، نافس�نا يف ثالث 
بط�والت مهمة وحصلنا ع�ى ألقابها، 
لقد كان موس�ما رائعا".وأش�ار مييس 
إىل أن زمالئه يف املنتخب يعيشون أيضا 
أفضل حاالتهم الفنية: "أعتقد أننا أتينا 
إىل هنا يف الحالة األفضل عى املس�توى 
الفردي بس�بب العديد من األشياء التي 
حدثت يف املنتخب، كان هناك العديد من 
املصابني قبل املونديال وأخرون أصيبوا 
أثن�اء البطولة ولهذا أعتق�د أننا أفضل 
اآلن"، ثم أضاف مبتس�ما: "ولكن هذا 

ال يعني شيئا".

مييس يوجه رسالة إىل مجاهري األرجنتني

جريارد هياجم رودجرز 
بعد الرحيل عن ليفربول!

برشلونة يتسبب بأزمة سياسية 
لرئيس الوزراء الفرنيس

أبدى ستيفن جريارد العب وسط وقائد فريق 
ليفرب�ول اإلنجلي�زي لك�رة القدم الس�ابق، 

استيائه من قرار املدير الفني للريدز برندان 
هم�ا رودجرز باالس�تغناء عن اثنني من مساعديه، 

كولني باسكوي ومايك مارش.
وق�ال ج�ريارد يف تريح�ات أبرزته�ا صحيف�ة "م�ريور" 

اإلنجليزي�ة: "منده�ش للغاي�ة من ه�ذا الق�رار، أعتقد أن 
الخطوة األهم هي كيفية تدعيم ليفربول وتشكيلة الفريق 

بصفقات جديدة داخل حدود امللعب".
وأضاف: "ولكن أنا مهتم للغاية بمعرفة املساعدين الجدد 

يف الجه�از الفني، وملاذا قام رودج�رز ومالك النادي بهذه 
الخط�وة، أعل�م أن رودجرز يريد إج�راء بعض اإلصالحات 

داخل الفريق لتعويض اإلخفاق يف املوسم املايض، ولكن 
لم أكن أتصور أن التغيريات ستشمل الجهاز الفني".
واختت�م ج�ريارد تريحات�ه: "أعلم أن هن�اك بعض 

األس�ماء املرش�حة، ولك�ن ليس م�ن حق�ي الحديث يف 
تفاصي�ل أخرى، ألنني لم أصبح عى ق�وة نادي ليفربول، 

ولس�ت ع�ى عالق�ة قوي�ة برودج�رز للكش�ف ع�ن هذه 
األس�ماء، كل ما يهمني أن ينجح النادي يف دعم الفريق 

بصفق�ات قوي�ة تعيده للمنافس�ة ع�ى املراكز 
األربعة األوىل".

ُيذك�ر أن ج�ريارد رحل إىل صف�وف لوس 
آنجيلس جاالكيس األمريكي بعد مسرية 
دامت 17 عاماً لعب خاللها 710 مباراة 

بقميص الليفر، واختتمها باحتالل املركز 
الس�ادس يف الدوري اإلنجلي�زي املمتاز لكرة 

القدم املوسم املايض.

أكد الفرنيس ميش�يل بالتين�ي، رئيس االتح�اد األوروبي لكرة 
الق�دم )يويفا( األربعاء، أنه قام بدعوة رئيس الوزراء الفرنيس 
مانويل فالس ش�خصيا يف أكتوبر/ترشين أول املايض لحضور 
نهائ�ي دوري أبطال أوروب�ا يف العاصمة األملاني�ة برلني، حال 
تأه�ل نادي برش�لونة له.وكانت رحلة فال�س عى متن طائرة 
رس�مية مع اثنني م�ن أبنائه إىل برلني، وفقا ملا ذكرته وس�ائل 
اإلعالم الفرنس�ية، قد تس�ببت يف إثارة جدل واسع يف بالده، يف 
الوق�ت ال�ذي دفعت فيه املعارضة التهامه باس�تخدام وس�ائل 
عام�ة ألغ�راض ش�خصية.وقال بالتين�ي يف مؤتم�ر صحفي يف 
العاصم�ة باريس: "خ�الل اجتم�اع للجنة املنظم�ة لبطولة أمم 
أوروب�ا 2016 يف أكتوبر/ترشين أول املايض بمدينة بوردو )جنوب 
غربي فرنسا(، قلت ل�)فالس( إذا تأهل الربسا إىل النهائي سأدعوه 
فهو مش�جع كبري للربس�ا، وبالت�ايل نفذت وعدي وه�و أجابني بأنه 
س�يذهب".وأوضح رئي�س االتحاد الفرن�يس لكرة الق�دم، أن مكتب 
رئيس الوزراء اتصل به قبل أس�بوع من نهائي التشامبيونزليج لعقد 
اجتم�اع مع�ه وجها لوجه من أج�ل بحث التط�ورات التنظيمية ألمم 
أوروبا )التي تس�تضيفها فرنس�ا العام املقبل(، وأوض�اع كرة القدم 
العاملية عى خلفية تداعيات أزمة استقالة رئيس االتحاد الدويل )فيفا( 
جوزيف بالتر.وعى الرغم من ذلك، حذر العب كرة القدم السابق: "هذا 
الجدل ش�أن فرنيس وليس له صلة باليويفا".ويف نفس الوقت، امتنع 
بالتيني خ�الل املؤتمر الصحفي الذي عقد به�دف عرض التحضريات 
لكأس أمم أوروبا املقبلة، عن اإلدالء برأيه حول أزمة الفيفا، بعد أن تم 
الزج باسمه من قبل البعض كبديل لبالتر.وأكد: "هذه ليست اللحظة 
أو املكان املناس�ب"، للتحدث عن هذا األم�ر، مطالبا بعدم تأثر أجواء 
كأس أوروبا بمش�كالت الفيفا.ومن جانب�ه، دافع الرئيس الفرنيس 
فرانس�وا هوالند األس�بوع الحايل، عن رئيس حكومته بدعوى أن 
فال�س كان لديه اجتماع عمل م�ع بالتيني، األمر الذي يفرس 
سبب سفره عى متن طائرة حكومية بتكلفة تراوح 

بني 13 ألف و20 ألف يورو.

ابراهيم سالـم مدربًا حلراس 
مرمى الرشطة

أعلن�ت الهيئة اإلدارية لنادي الرشطة الريايض االتفاق بش�كل نهائي 
م�ع امل�درب إبراهيم س�الم لقيادة تدريب�ات حراس مرم�ى فريقها 
الك�روي خالل امل�دة املقبلة بعد تعث�ر الوصول اىل اتف�اق مع املدرب 
عب�د الكريم ناعم. وقال عضو الهيئة اإلدارية لنادي الرشطة عيل عبد 
الزهرة: اتفقت الهيئة اإلدارية لنادي الرشطة بشكل نهائي مع املدرب 

إبراهيم سالم لقيادة تدريبات حراس مرمى فريقنا الكروي". 
وأضاف ان" س�الم بارش امس األربعاء بقيادة الوحدة التدريبية االوىل 
له مع الفري�ق تمهيداً لتجهيزهم قبل مواجهة نفط الوس�ط الهامة 
ضم�ن منافس�ات الجولة الثالثة م�ن املرحلة األوىل ل�أدوار النهائية 
لل�دوري الكروي ) النخبة (".وبني ان" إبراهيم س�الم واحد من أبناء 
النادي الذي س�بق وان قدم خدمات جليلة للكيان األخرض سواء كان 
العباً او مدربا وحتى يف الشق اإلداري بعد عمله يف اإلدارة املؤقتة األمر 
الذي يجعل م�ن تواجده مع الفريق امر طبيعي لخدمة كرة القيثارة 
الخرضاء بعيدا عن إي اختالفات سابقة". واختتم حديثه ان" اإلدارة 
اتخذت قرارها باالستعانة بخدمات سالم بعد عدم االتفاق مع املدرب 
عبد الكريم ناعم لالستمرار مع الفريق , والذي نقدم له جزيل الشكر 
واالمتن�ان عى تواجده مع ك�رة الرشطة  خالل امل�دة املاضية".عى 
صعي�د آخ�ر اعلن الجه�از الفني لفري�ق الرشطة ع�ن مواجهة كرة 
الحدود الي�وم الخميس يف اطار تحضريات كرة القيثارة قبل مواجهة 
نفط الوس�ط برس�م الجول�ة الثالثة م�ن دوري النخب�ة املؤجلة من 
املرحلة االوىل.وقال املدير الفني لكرة الرشطة ثائر جس�ام: ان"س�تة 
ايام هي كل ما تفصلنا عن املواجهة الهامة ضمن منافسات الدوري 
إم�ام نفط الوس�ط , األمر ال�ذي جعلنا نجهز الالعب�ني املتواجدين يف 
الوقت الراهن عى املس�تويني الفني والبدني بص�ورة كبرية بانتظار 
عودة العبي املنتخب الوطني. وبني ان" بعد مدة ليست بالقصرية من 
اداء الوحدات التدريبية بصورة مستمرة ارتأينا كرس روتني التمارين 
من خالل مباراة تحضريية ضم�ن االطار التجريبي امام الحدود عى 
امللعب الخاص بجامعة بغداد عند الس�اعة الخامسة من مساء اليوم 

الخميس".

امل�ضتقبل العراقي/ وكاالت
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امليزان

؟؟هل تعلم
ه�ل تعلم:«الرشيد« ه�و نوع من القوارض ت�أكل ما يفوق 

ثلثي وزنه 

مايق�ارب  ي�وم  كل  تض�ع  البح�ر  نج�م  تعلم:أنث�ى  ه�ل 

200,000,000 بيضة 

ه�ل تعلم:أن الذبابة تهز جناحها حوايل )32( مرة يف الثانية 

الواحدة 

ه�ل تعلم:غرب أن�واع الزواحف ه�و الثعب�ان الدائري فمن 

املعتق�د انه يأخ�ذ ذيله ب�ن أس�نانه ليكون دائ�رة وبهذه 

الطريق�ة يمكنه أن يتدحرج عىل االرض مثل عجلة الدراجة 

ويعتقد بعض الناس أن رسعته بهذه الطريقة تفوق رسعة 

أي حيوان اخر 

هل تعلم:كل أس�ماك الحفش » يس�تخرج منه�ا الكافيار« 

الت�ي يتم صيده�ا يف املياه الريطانية، ُتعت�ر ُملكاً حرصياً 

مللكة بريطانيا 

ه�ل تعلم:هناك ح�وايل 8000 نوع من النم�ل وتنمو النملة 

وهي يف طور الريقة فقط 

هل تعلم:رسطان الرمل األس�رايل يتنف�س من خالل أرجله 

عندما ينتقل عىل أرص جافه

مهنيا:تمر اليوم بأج�واء هادئة يف العمل 
فتتفرغ للقيام باألعمال الروتينية املعتادة 
عاطفيا:أجواء الرومانس�ية تسود بينك و 

بن من تحب وتنعم باإلستقرار. 

مهنيا:علي�ك أن تك�ون ه�ادئ اليوم و أن 
تتجنب أية نزاعات و خالفات

عاطفيا:أن�ت يف أوىل خطوات�ك يف الح�ب 
عليك أن تكون أقوى من ذلك. 

مهنيا:تواجه منافس�ة رشسة مع بعض 
ال�رشكات عليك أن تع�رف كيف تترصف 

وتواجهها
عاطفيا:عالقت�ك م�ع من تح�ب يجب أن 

تسودها أجواء اإلحرام والود. 

مهنيا:ال ت�رك األمور يف العمل عىل حالها 
دون أن تجري التغيري املناسب و الصحيح 
عاطفيا:تمر بفرة حرجة مع من تحب و 

تأخذ عالقتك معه منحنى آخر. 

مهنيا:تتمت�ع برسعة بديه�ة مما يجعلك 
مميز عن اآلخرين يف مواهبك

عاطفي�ا:ال تزي�د فرة خصام�ك مع من 
تحب و بادر اىل املصالحة. 

مهنيا:تواج�ه اليوم الكث�ري من التحديات 
يف مجال عملك مم�ا يدفعك اىل التفكري يف 

حلول مناسبة
عاطفيا:الحبيب يطل�ب منك أن تقرر إما 

اإلرتباط أو اإلنرصاف. 

مهنيا:الكثري من األجواء اإليجابية ترافقك 
الي�وم يف العم�ل و ع�ىل كاف�ة املج�االت 
عاطفيا:ال يعجبك تدخل العائلة يف عالقتك 

مع الحبيب. 

مهنيا:قد يوجه لك اليوم رؤسائك يف العمل 
بعض اإلتهامات حاول أن تكون جاهزا يف 

الردود املناسبة
الحبي�ب ع�ن  تتح�دث م�ع  عاطفي�ا:ال 

عالقاتك السابقة. 

مهنيا:حاول أن تس�تثمر مواهبك بش�كل 
أفض�ل فأنت تدرك أن�ك تمتلك اإلمكانيات 

املناسبة
عاطفيا:علي�ك أن تجامل الحبيب اليوم يف 

عالقاته اإلجتماعية. 

مهنيا:ال تتخذ أية أحكام مترسعة قبل أن 
تدرك أنك م�ا تفعله و ما تقوله مناس�ب 
عاطفيا:معنويات�ك ترتف�ع بعد أن تعرف 

أن الحبيب يبادلك املشاعر. 

مهنيا:عليك أن تكون حريصا خالل الفرة 
القادمة و خاصة فيما يتعلق بمرصوفاتك 

الشخصية
عاطفيا:ال تقدر عىل بع�د الحبيب أكثر و 

تفكر يف اإلرتباط. 

ج�دول  و  دراس�ة  الي�وم  مهنيا:تض�ع 
لتصحيح بعض األوضاع السائدة يف العمل 
عاطفيا:ال تنظر اىل املايض و إبدأ من جديد 

مع الحبيب.

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

بدون تعليق

طبق اليوم

افـقـي

عـامـوي

1 اقدم متحف بالعالم
2 براق o سورة يف القران

3 للتعريف o ما تعطيه التجارب o للنداء 
معكوسة

4 نص�ف بيان o للوداع بالعامية o ارهاق 
معكوسة

5 نحن باال جنبي o نعمره
6 حرف جزم o حرشة قد توجد بالراس

7 متش�ابهان o اس�م مؤن�ث o للتمن�ي 
معكوسة

8 متشابهات o مكافآت
9 املطر الخفيف اللطي�ف o بيت الدجاج 

معكوسة
10 نصف كلمة غايل o شقيق االم o طعم 

الصر

علي�ه  الرس�ول  اول غ�زوة غزاه�ا   1
الصالة والسالم

2 كلمة ليايل مبعثرة o طعام معكوسة
3 احد االبوين o متشابهات
4 اهتز ملوته عرش الرحمن

5 نوع من الغناء
6 مكتش�ف قانون الجاذبي�ة االرضية 

معكوسة
7 يشء يسيل من الرطب o بحر

8 نصف كلمة رامي o مهرج
9 قلم من قصب o مغلق معكوسة

10 عص�ا تس�تخدم يف لعب�ة البلياردو 
معكوسة

سـودوكـو

املقادير:
4 كوب يقطن، قطع

س�يقان،  غن�م،  لح�م  كيلوغ�رام   2⁄1
مقطعة إىل قطع صغرية مع العظم

4 طماطم كبرية، أو علبة طماطم
2 بصل 

1 كوب حمص، مطبوخ
2 ملعق�ة كبرية عص�ري ليمون حامض 

طازج 
2 ملعقة كبرية زيت الزيتون 

ملح وبهار 
طريقة تحضري يخنة القرع

1. يقطع البصل ويس�خن الزيت ليقىل 
البص�ل حتى يل�ن ملدة 7 دقائ�ق. تتبل 
الس�يقان بامللح والبه�ار وتقىل بالقدر 
قليالً م�ع البصل. يض�اف 4 اكواب من 
املاء ويغطى القدر ويطهى لحم الضأن 

والبصل عىل نار هادئة ل� 45 دقيقة.
2. تقطع الطماطم وتضاف اىل اليخنة. 
وعص�ري  والحم�ص  الق�رع  يض�اف 
الحامض. تطهى اليخنة عىل نار هادئة 

ل�30 دقيقة اضافية )او اكثر(.
3. يذاق ليعدل توابله وتقدم ساخنة مع 

الخبز واالرز او الرغل اىل جانبها.

خينة القرع

 فوائد اجلوزمعلومات  عامة
1. االوراق له�ا تأثري قابض و منظف و معقم ، و القرشة 

الخرضاء لها تأثري ملن للطبيعة .
2. تس�تعمل االوراق لعالج امراض الجلد ،مثل االلتهابات 

. Herpes الفريوسية املسماة
3. القرشة الخرضاء و القرشة الخش�بية التي تليها ذات 

تأثري معرق .
4. الق�رشة الخرضاء غري الناضجة تقتل الديدان ، الدودة 

الوحيدة .
5. يجدد نشاط الجسم ، يمنع الرهل و الضعف .

6. الجوز يمنع س�قوط الش�عر و يحول االبيض بالصبغ 
اىل اسود .

7. الجوز يساعد عىل التئام الجروح .
8. شأنه شأن املكرسات ، خافض ملستوى السكر بالدم .

9. يس�اعد ع�ىل إزال�ة تحجر الجل�د يف أصاب�ع االقدام » 
مس�امري االق�دام » . وذل�ك بتدلي�ك املس�امري بالق�رشة 

الخرضاء .
10. ثم�اره املجفف�ة تس�لق ثم تجفف و تحىل بالس�كر 
، وتق�دم م�ع الفاكهة االخ�رى كمغذ ، و فاتح للش�هية 
، منش�ط للكبد ، و مقوي للطاقة الجنس�ية ) يس�تعمل 

الجوز الصغري االخرض الطري ( .
11. ينص�ح باالكثار من�ه للمصابن بم�رض » التصلب 

اللويحي 

أكرب قطة يف العالـم
نفقت أكر قطة س�نا يف 
العالم لقب�ت ب�«تيفاني 
الوالي�ات  يف  الثاني�ة« 
املتحدة، ع�ن عمر يناهز 
28 عام�ا. نفق�ت ه�ذه 
س�جلت  الت�ي  القط�ة 
رقم�ا قياس�يا يف س�نن 
الن�وع من  العم�ر له�ذا 
الحيوانات، نفقت يف أثناء 
النوم عندم�ا بلغ عمرها 
27 عاما وش�هرين و20 
يوم�ا. ن�رش ه�ذا الخر 

الحزي�ن يف موق�ع كتاب 
غينيس لألرقام القياسية 
اإلنرنت.ول�دت  ع�ىل 
تيفان�ي الثاني�ة يوم 13 
مارس/آذار عام 1988 يف 
مدينة سان دييغو بوالية 
اش�رتها  كاليفورني�ا. 
ش�ريون فورهي�ز، وهي 
من سكان تلك املدينة، يف 
متجر تباع فيه حيوانات 
ولقبتها  دوالرات،  ب��10 
الس�ابقة  قطتها  باس�م 

تيفاني. 
القطة  ل�م تع�ان ه�ذه 
م�ن أي م�رض وتميزت 
وبح�دة  بنش�اطها 
برصه�ا وس�معها حتى 
أيامها.اعت�رت  آخ�ر 
قط�ة بريطاني�ة تدع�ى 
»خشخاشة« نفقت عام 
2014 عن 24 عاما أكر 
قطة س�نا يف العالم، قبل 
أن ترسق تيفاني الثانية 

اللقب.

ألكثر من 100 عام والعلماء يناقشون سؤاال 
محريا عن طبيعة الضوء، وهو عندما يسافر 
الضوء خالل وس�يط ما مثل الزي�ت أو املاء، 
هل يمارس أي نوع من قوة الضغط عىل هذا 

الوسيط ؟
ويف حن وجدت معظم التجارب يف السابق أن 
للضوء قوة س�حب، إال أن الفيزيائين أثبتوا، 
ألول مرة يف تاريخ العل�وم الفيزيائية، وجود 
أدل�ة دامغة ع�ىل أن الض�وء لديه ق�وة دفع 
ضاغطة وليس�ت قوة سحب.ويعود النقاش 
األول حول طبيعة ضغط الضوء عىل األوساط 
التي يتحرك فيها إىل عام 1908، عندما توقع 

)املع�روف بتطوير  هريم�ان مينكوفس�كي 
نظرية »الزمكان« رباعية األبعاد املستخدمة 
يف نظري�ة النس�بية ألينش�تاين( أن للض�وء 
قوة س�حب، ويف عام 1909، تنب�أ الفيزيائي 
»ماك�س أبراهام« عكس ذل�ك تماما، أي أن 
للض�وء ق�وة دف�ع ضاغطة.ولتفس�ري هذا 
التفاعل ب�ن الضوء واألوس�اط التي يتحرك 
فيه�ا، راق�ب العلم�اء حركة هذه الس�وائل 
خ�الل م�رور الضوء به�ا، وافرض�وا أنه إذا 
تحركت هذه الس�وائل فهذا يعني أن الضوء 
يمارس عليها قوة دفع، وإذا لم تتحرك، فهذا 

يعني إنه يمارس بها قوة سحب.

تسجيل قوة ضغط الضوء

سمعة الكريم
من هنا وهناك

حسني الساعدي
  

دار  ع�ىل  ع�رج  أعرابي�ا  أن  يحك�ى 
حاتم الطائي بعد عناء س�فر طويل, 
ملتمس�ا الراح�ة والطع�ام والرشاب 
ملا س�معه عن�ه من ك�رم وم�روءة, 
فلم�ا التقاه حاتم س�أله بجفاء عن 
حاجته, فأجاب�ه األعرابي: والله إني 
متع�ب م�ن الس�فر, وش�ديد الجوع 
والعط�ش, فقصدتك ملا س�معت عن 

كرمك ب�ن الع�رب0 فقال ل�ه حاتم 
متعمدا الجف�اء: وهل داري مفتوحة 
ل�كل من يقصدني ك�ي يرتاح ويأكل 
وي�رشب؟ فارتب�ك األعراب�ي واحمر 
ج�واده  إىل  وأرسع  خج�ال,  وجه�ه 
فامتط�اه مطلقا له العن�ان دون أن 
ينطق بكلمة0 فلما ابتعد, تلثم حاتم 
وامتط�ى ج�واده ولح�ق ب�ه, فلم�ا 
التقاه حياه وقال ل�ه: من أين قادم 
يا أخا الع�رب؟ فأجابه األعرابي: من 

عند حاتم الطائي0 فسأله حاتم: وما 
كان�ت حاجتك عن�ده؟ فأجاب: كنت 
جائعا فأطعمني وعطشانا فسقاني 
وعندم�ا كش�ف حات�م ع�ن وجه�ه 
وه�و يضح�ك, س�أل األعراب�ي: ملاذا 
كذب�ت عىل؟ فأجاب�ه األعرابي: والله 
لوقل�ت غري ذلك ملا صدقن�ي أحد من 
العرب و لقالوا عني مجنونا فابتسم 
حاتم ,وع�اد إىل داره مصطحبا معه 

األعرابي, فنحر له وأطعمه وأكرمه

أج�رت طائرة متوجهة م�ن جنوب انجلرا 
إىل ايرلندا عىل تغيري وجهتها وإجراء هبوط 
غ�ري مرمج بعد أن اس�تقرت نحل�ة يف أحد 
أجه�زة الطائرة، يبدو األمر مجرد قصة غري 
معقول�ة، لكن الحدث غري االعتيادي وقع يف 
رحلة تابعة لخطوط »فالبي« بعد أن غادرت 
الطائ�رة من مدين�ة س�اوثامبتون باتجاه 
مدينة دبلن.عندها، قرر قائد الطائرة العودة 
إىل مط�ار س�اوثامبتون بس�بب القلق عىل 

س�المة الركاب والطاقم.ولم تمض الطائرة 
س�وى 10 دقائق قبل أن تعود إىل املطار من 
جدي�د وتأخر إقالعها بس�اعتن قبل أن تبدأ 
رحلتها من جديد.وقد اكتش�ف املهندسون، 
الذين تم استدعاؤهم لفحص الطائرة، بقايا 

النحلة التي لم تنج من هذه املحنة.
بعد عودتهم إىل الطائرة، أنه تمت إزالة بقايا 
النحل�ة قب�ل أن يتمكن�وا من املغ�ادرة من 

جديد.

نحلة تؤخر طائرة ملدة ساعتني
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مس���احة لل���راي

بن�اء عىل نظرية النش�أة والتوظيف ، التي تتعلق بالخ�وارج الجدد ، الذين 
يطلق عليهم »داعش« ، فإن هناك وظيفة محددة يقوم داعش بتأديتها ، ومن 

يركز عىل نشأته ، يصل دون عناء إىل وظيفته وبالتايل يكتشف هويته.
ع�ام 2006 أعلن الرئيس األمريكي الس�ابق املتصهني بوش الصغري ، أنهم 
سيخلقون لنا إسالما جديدا عىل مقاسهم ، ومع األسف فإن أحدا لم يقم بإثارة 
ه�ذا الترصيح للعام�ة والتعليق عليه ، وكعادتنا ، نضع رؤوس�نا يف الرمل كما 
النع�ام ، وننتظر م�ن يأتي ليلكزنا بمح�راك مكث يف النار كث�ريا لنصحوا عىل 

واقعنا الجديد.
ه�ذا ما حصل بالضبط ، إذ أن »مس�تدمرة« إرسائي�ل صيف العام 2006 ، 
فشلت يف تنفيذ مرشوع الرشق األوسط الكبري ، الذي إجرتحه الحاقد الصهيو- 
أمريك�ي د.برينارد لوي�س ، ووقعه الكونغرس األمريكي يف جلس�ة رسية عام 
1983 ، أثن�اء إس�تفحال الحرب العراقية – اإليراني�ة ، التي أكلت األخرض قبل 
اليابس ، وكان من تبعاتها شطب القضية الفلسطينية ، ومن ثم شطب العراق 

، ليصبح الجميع املعنيون يف وضع الشطب ، وهذا ما نلمسه هذه األيام.
عندما فش�لت »مس�تدمرة » إرسائيل يف إلحاق الهزيم�ة بحزب الله صيف 
الع�ام 2006 ، بع�د أن فش�لت أمري�كا من قبلها يف تقس�يم الع�راق واالنتقال 
إىل س�وريا حس�ب املخطط ربيع الع�ام 2003 ، بعد إنط�الق املقاومة العراقية 
برسعة قياسية ، دون أن يتوقعها أحد ، قال بوش الصغري قولته تلك ، وها نحن 
نرى الخوارج الجدد داعش ، يتولون تنفيذ الرضبة األخرية التي س�ينجم عنها 
تقسيم الدول العربية إل 56 كانتونا ، أو بمعنى آخر شطب معاهدة سايكس- 
بيك�و ، واإلعالن عن الرشق األوس�ط الكبري ، الذي س�يخلو من هويته العربية 
، وس�يضم »مس�تدمرة » إرسائيل بعد إعالن يهوديتها ، وس�نراها عضوا سيدا 
فاعال يف جامعة الدول العربية ، التي س�يطلق عليها »جامعة الرشق األوس�ط 

الكبري ».
وال بد من التأكيد أنه بعد تقس�يم العالم العربي إىل كانتونات ، تكون كلها 
مربوطة يف وتد بتل أبيب ، فإن املحراث سينتقل إىل العالم اإلسالمي ، وسيبدأون 
برتكي�ا ، ثم يخلقون مش�اكل إليران وس�نرى تح�ركات إثنية لتق�وم بزعزعة 
املوق�ف الداخ�ي ، تمهيدا لغزو خارجي محتمل إليران وبعدها تقس�يم إيران ، 

كما سينتقل املحراث إىل الباكستان وأفغانستان.
الخ�وارج الجدد داعش هم الطريق أيضا إىل تحقيق يهودية إرسائيل ، فهو 
كما قلنا ذو نش�أة إس�تخبارية أمريكية وبريطانية وإرسائيلية ، ويعمل ، عىل 
تعمي�ق الرصاعات الداخلية العربية ، ويتحرك بالريموت كونرتول هنا وهناك ، 
بمعداته وسياراته الجديدة ، ونرى أجساد مقاتليه الضخمة التي ال تمت للعرب 
بصلة ، وأنه رغم ما يش�اع أن أمريكا تقود تحالفا عسكريا علميا ضده ، فإنه 
يتم�دد ويحتل من هنا وهناك ويكس�ب املتطوعني ، وتزداد خزينته املالية يوما 
بعد ، علما أن بعض املواطنني العرب ال يستطيعون - وألسباب أمنية - مغادرة 
بلدانه�م ، كما أن القوانني األمريكي�ة املتعلقة بمحاربة ما يطلق عليه اإلرهاب 
تعيق حركة التحويالت املالية يف الوطن العربي ، ومن ضمن األسئلة التي توجه 
إىل عم�الء البنوك : من أين تتوقع أن تأتيك حواالت يف املس�تقبل ؟ ويف حال قام 
أ حده�م بتحويل مبلغ ضئيل ألهله ، يس�ألونه عن س�بب ه�ذا التحويل وما ذا 
سيفعل املستفيد باملبلغ ؟ ومع ذلك يقوم الخوارج الجدد داعش بحركات مالية 

مهولة وكأنهم من الجن ال يراهم أحد.

أسعد العزوني

األعالم تزوي�د الناس باألخبار والحقائق واملعلومات 
الصادق�ة أي عملية أتص�ال بالجماه�ري لنقل األحداث 
والص�ور وي�رى »جاك أل�ول« وصف األع�الم بأنه أمني 
كل األمان�ة واضح مجرد من الزخرف�ة والتنميق غايته 
املصلحة العام�ة دون محاولة التأثري عن طريق الكذب 
أو املبالغة وال يمنع من تبنى وجهة نظر معينة واالعالم 
صفح�ة من صفحات السياس�ة التي تتداخ�ل بالعلوم 
العس�كرية والق�وة العس�كرية اليوم دعامة أساس�ية 
م�ن دعام�ة السياس�ة الدولي�ة وال�دور يتصاعد وقت 
الحرب حيث ب�ادر الدو اعش ومن خلفهم املؤيدين لهم 
هج�وم دعائي عىل صعيد الرأي العام وتصعيد الحمالت 
التربيرية جاء موقوتاً مع املعركة ورسعة املبادرة تشكل 
عنرص من عنارص النرص العسكري وكذلك األعالم أن ال 
يتخل�ف عن املعركة وعن طريق�ة يمكن دحض األفكار 
التي تروج لألرهاب والدعاية تسبق األحداث بينما يلهث 
أعالمنا وراء األحداث وهو تعبري عن الصورة السياسية 
واالجتماعية التي تس�ود املجتمع فاملادة الخام لألعالم 
تك�ون من الحقائق واألحداث ووس�ائل األعالم ال تخلق 
تل�ك الظواهر ب�ل تنقلها إىل اآلخري�ن واألعالم يمكن أن 
يؤدي إىل نتائج عكس�ية أذا ما أس�ئ استخدامه ويجب 
فض�ح دور األره�اب الداع�ي والق�وى املتحالفة معه 
ولي�س غريباً أن يصبح العبد أش�د قس�وة من س�يده 
فالدواعش تلعب دوراً إجراميا اكثر بش�اعة من النازية 

فاملذابح وقطع الرؤوس. 
وفضح األس�طورة الداعش�ية أمام الرأي العام بأنه 
الخط�ر الرسطاني ال�ذي يهدد األنس�انية وأنه�ا االداة 
الصهيونية لبسط نفوذها ويمكن نقل املبادئ واألفكار 
إىل الناس وفقاً ألس�س أعالمية علمية تس�تمد أصولها 
من علوم أخرى كاألجتماع والسياسة والجغرافية وعلم 
النف�س ويجب دراس�ة ال�رأي العام ومدى األس�تجابة 
للربامج االعالمية والدعائية ومدى تأثريها يف الجماهري 
والحاج�ة اىل معرفة مكام�ن القوة والضع�ف وعوامل 
ديموم�ة األرهاب والعج�ز يف دحره أن ل�م نتعرف عىل 
ضعف�ه ويج�ب توجيه األع�الم بعي�داً عن العش�وائية 
الفارغ�ة  والحماس�ة  املزاي�دات  واس�اليب  والتخب�ط 
واألس�تفادة من العلوم ذات العالق�ة باألعالم وال يجوز 
دف�ع امل�ادة االعالمية دفع�ة واحدة بش�كل إغراقي أي 
يجب أن تس�ري عىل دفعات متالحقة وبش�كل ميس�ور 
كحبات الدواء وبطريقة لذيذة ومغرية ومشوقة وتأخذ 

أساليب ملفتة للنظر.

الرق األوسط الكبري

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


