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اإلمارات وقطر تدشنان مرحلة »العزل الدبلوماسي« 

اخلليج ينهش العراق
بارزاين تسلم تعليامت إماراتية للتمرد عىل بغداد

     المستقبل العراقي / خاص

ح�ّذرت مصادر نيابية مطلعة, أمس األربعاء, من المرحلة الجديدة التي 
دش�نتها دول الخليج والتي تعتمد إس�تراتيجية »عزل الحكومة المركزية« 
ف�ي التعامل الدبلوماس�ي, الفت�ة إلى أن وج�ود تحريض إمارات�ي إلقليم 

كردستان للذهاب باتجاه االنفصال والتمرد على قرارات بغداد. 
وقال�ت  المصادر  ل�«المس�تقبل العراقي«, أن »اإلمارات وقطر تعمالن 
خارج أطر الدبلوماسية العراقية مع إقليم كردستان ومع بعض السياسيين 
الس�ّنة بمعزل عن الحكومة العراقية«، مبينة أنها »تتعامل بش�كل مباش�ر 
م�ع المكون الك�ردي دون أخط�ار أو الرجوع إل�ى الحكوم�ة المركزية«. 
وألمح�ت المصادر إلى أن »اإلمارات دفعت الكرد على التمرد على الحكومة 
المركزي�ة«, مبينة أن »ذلك جاء  خالل الزي�ارة األخيرة التي قام بها رئيس 
اقليم كردس�تان مسعود بارزاني لهم«. وبحسب المصادر, فأن »تلك الدول 
ش�جعت الك�رد على التم�رد على الحكوم�ة المركزية وكذل�ك يفعلون مع 
السنة العرب في خطوة لتشجيعهم على الخروج عن اإلطار الوطني ضمن 
المنظوم�ة الحكومية, وهذا ما أكدته األردن عبر تصريحات الملك عبد الله 
بن الحس�ين بنّيته تس�ليح العش�ائر الس�نية في العراق«. وردت المصادر 
على تصريحات الملك عبد الله بالقول أن »هذا المنطق ال يليق بدولة جارة, 
تحاول فرض هيبتها على العراق بعد مرحلة من التوس�ل والتملق  لضمان 
عدم قطع المساعدات النفطية لهم, بينما ال تحرك ساكناً إزاء حقوقها التي 
تغتصبها إس�رائيل«. وكان رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني اعتبر، 
ف�ي )28 حزيران 2014(، أن المادة 140 من الدس�تور العراقي قد »انجزت 
وانته�ت« بعد دخول قوات البيش�مركة الى المناط�ق المتنازع عليها عقب 

انسحاب قطعات الجيش منها.
وأثارت تلك التصريحات والتلميح باالنفصال من قبل القادة والمسؤولين 
الك�رد ردود افعال محلية وعربية ودولية متباينة بين من ايد التوجه وبين 

من انتقده وحذر من خطورته.

إلـى الــرئـــيــس
فؤاد معصوم!

السيد السيستاين يفتي
بجواز إفطار الصائمني من منتسبي 

الـقـوات األمـنـيـة
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العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

صفحة 16

»لويس كارول«

قل احلق دائماً

 وفكر قبل أن تتكلم، ثم اكتبه

 فيما بعد

ص3العبادي يبحث »ملف اإلرهاب«مع املسؤولني االيرانيني.. وروحاين يؤكد استعداده للمساعدة
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الصقور »تبيد« معسكرات تدريب اإلرهابيني وتقتل »قيادات« بارزة
المدن تنتفض من الداخل

    المستقبل العراقي/عادل الالمي

أمس األربعاء كان يوماً اسوداً على تنظيم 
»داع�ش« ف�ي االنب�ار بع�د مقتل مئ�ات من 
عناص�ره والعش�رات من »قيادات�ه البارزة« 

بضربات نوعية في هي�ت وحديثة والرمادي 
والفلوج�ة و الكرم�ة. االنب�ار الت�ي تترق�ب 
عملي�ة عس�كرية كب�رى لمالحق�ة »داعش« 
الذي يس�يطر حاليا عل�ى العديد م�ن المدن, 
ب�دأت تحضر لمرحلة ما بعد هزيمة اإلرهاب, 

حي�ث أعلنت »الصحوة« عن اس�تعداد 4 أالف 
الناط�ق  وبحس�ب  األرض.  لمس�ك  مقات�ل 
الرسمي باسم وزارة الداخلية سعد معن, فان 
»خلية الصقور االس�تخبارية التابعة للوزارة 
زفت بش�رى اس�تمكان ومتابعة معسكر أبو 

»مصعب الزرق�اوي«، في منطقة زوية، على 
ضف�اف نه�ر الفرات ف�ي قضاء هي�ت، الذي 
اتخذه تنظيم داعش مقراً وموقعاً للتدريب«.

وأض�اف معن أن »طائ�رات القوة الجوية 
انقضت على المعسكر، بضربتين مباشرتين، 

وبع�د تجم�ع الكثير من اإلرهابيي�ن للتدريب 
هن�اك، م�ا أدى إل�ى مقت�ل ٣٤ منه�م وجرح 
أع�داد كبي�رة أخ�رى«. وتاب�ع مع�ن، أن من 
»أه�م القتلى نتيجة الضرب�ة اإلرهابي محمد 
حمي�د العس�افي، أب�و عب�ادة، مس�ؤول عن 

إدارة  المعس�كرات، واإلرهاب�ي أب�و خطاب 
الشيش�اني، واإلرهابي بش�ار أمي�ن الهيتي، 
أبو عبد الله، مس�ؤول عن النقل في المعسكر 

المذكور«.
                   التفاصيل ص3

الشيـوخ األميـركـي يثيـر »ارتـيـاح« بـغـداد و«يـغـضـب« كـردستـان
     المستقبل العراقي / خاص

كش�فت مص�ادر نيابية, أم�س األربعاء, عن تذمر قيادات الحش�د 
الشعبي من محاوالت بعض »السياسيين« لركوب موجة االنتصارات 
م�ن خ�الل الخط�ب الرنانة ف�ي احتفاالت الذك�رى الس�نوية األولى 
لتأس�يس الحش�د الش�عبي. وفيما أكدت المصادر بان قياديي الحشد 
الحقيقي�ون ممتعضي�ن ج�داً من خطاب�ات بعض السياس�يين الذين 
يتحمل�ون مس�ؤولية االنهيار األمني ف�ي البالد, اعتبروه�ا محاولة 
للتس�ويق اإلعالم�ي والسياس�ي بع�د مرحل�ة كاملة م�ن اإلخفاق. 
وبحس�ب المص�ادر فان »قيادات الحش�د الش�عبي ممتعضة جدا من 
أداء الساس�ة الذين َتَرُكوا الميدان الفعلي للقت�ال والمواجهة وراحوا 
يستعرضون ويروجون ألنفسهم في احتفالية ذكرى تأسيس الحشد 
الش�عبي األولى«. وأوضحت المصادر أن »أغلب من ألقى خطبة سعى 
من خاللها أن يظهر نفس�ه وحزبه بمظهر مؤس�س الحشد وصاحب 
االمتياز والداعم وهم على األغلب كانوا س�بب خراب العراق ودماره 
وفشلهم تسبب بما يعانيه الشعب العراقي منذ أكثر من عشر سنوات 
تلت التغيير«. وراح قياديو الحش�د الش�عبي يراقبون باستهزاء كبير 
مس�توى النفاق السياس�ي الذي غلف المناخ العام لبعض االحتفاالت 
بتأسيس الحشد, وصراع ساسة الفشل فيما بينهم عبر خطبهم تلك.

ومنذ , العاش�ر من ش�هر حزي�ران الجاري, تتواص�ل االحتفاالت 
الجماهيرية والرس�مية بمن����اس�بة الذكرى األول�ى لصدور فتوى 
الجه�اد الكفائ�ي التي اطلقته�ا المرجعية العليا في النجف االش�رف  
الع�ام الماضي, عل�ى خلفية س�يطرة »داعش« على مدين�ة الموصل 

ومناطق أخرى.
ص4أمـيـر سـعـودي: وزيــر الـدفـاع سـرق وعـقـد صفقــات ومهيـة! 
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قادة احلشد يبدون »امتعاضهـم« مـن سـاسـة »تسلقــوا« االنتصـارات امليـدانيـة

رئيس السلطة القضائية
هينئ االسـرة الصحفيـة 

بـعـيـدهـا

ية
اس

سي
ات

ــيـ
حل

م

46

داعيــة مصـري: »الفيــس بـوك«
من المفطرات في رمضان

الزبيدي: نسعى لتوحيد األسطول الجوي 
بطائرات البوينغ الحديثة

»داعش« يف معان
وامللك األردين يعني شقيقه

ص4لـ »إدارة« االزمات

»داعش« يصل إىل اإلمارات!

ميسـي: الفــوز عـلــى االوروغـواي
أزال انتكاسة المباراة االفتتاحية

شيوخ عشائر الضلوعية
هيدون راية »لبيك يا حسني«
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شيوخ عشائر الضلوعية هيدون راية »لبيك يا حسني« إىل الشيخ اخلزعيل
      بغداد/ المستقبل العراقي 

أه�دى وفد من ش�يوخ عش�ائر 
قضاء الضلوعي�ة بمحافظة صالح 
الدي�ن، راي�ة »لبيك يا حس�ين« إلى 
األمين الع�ام لحرك�ة عصائب أهل 
الحق الش�يخ قي�س الخزعلي، فيما 
أه�دى الخزعل�ي أيض�اً راي�ة »ي�ا 
حس�ين« الت�ي كانت ترف�رف فوق 
قبة اإلمام الحس�ين »ع«، مؤكداً أن 
الدم�اء إختلطت في معارك التحرير 
»وأصبحن�ا جس�داً واح�داً«. وجاء 
في بيان نشر على الموقع الرسمي 
لحركة عصائب اهل الحق إن »األمين 
العام للمقاومة اإلس�المية عصائب 
أه�ل الحق الش�يخ قي�س الخزعلي 
استقبل بمكتبه في النجف األشرف 

وفد رؤساء وش�يوخ عشائر قضاء 
الضلوعية بمحافظة صالح الدين«. 
وأضاف البي�ان أن الخزعلي »رحب 
بالوفد الضيف«، ُمعرباً عن »إمتنانه 
للزيارة«، ومؤكداً »أننا عندما قاتلنا 
سوية وخصوصاً مع عشيرة الجبور 
في ناحية الضلوعية ويثرب والدور 
والعل�م إختلطت دماءن�ا وأصبحنا 
جس�داً واحداً«.  وأك�د الخزعلي أنه 
»م�ا دام�ت محافظة ص�الح الدين 
ضم�ن الجس�د العراقي ف�ال مجال 
للطائفي�ة والتقس�يم«، مبين�ا أن�ه 
»ج�رى خ�الل اللق�اء بح�ث أب�رز 
مجريات الواقع السياس�ي واألمني 
ف�ي الب�الد ودور العش�ائر في دعم 
وإسناد حالة األمن واإلستقرار فيه 
ومل�ف المصالحة ف�ي ناحية يثرب 

وعودة العوائل التي لم تش�ارك في 
دعم داعش«، وفقا للبيان.  واضاف 
البي�ان أن »الوفد أه�دى راية )لبيك 
ي�ا حس�ين( إل�ى الش�يخ الخزعلي 
يجس�د  م�ن  خي�ر  أن�ه  مؤكدي�ن 
معانيها، فيما أهدى الخزعلي أيضاً 
راية )يا حسين( التي كانت ترفرف 
فوق قبة اإلمام الحسين ع«، مشيراً 
إلى أن »الحس�ين عليه الس�الم كما 
أن�ه ليس للس�نة بل هو للمس�لمين 
وأوض�ح  اإلنس�انية«.  ل�كل  ب�ل 
الخزعلي بحس�ب البي�ان، أن »هذه 
الراية راية الحس�ين »ع« هي أمانة 
وهدي�ة ألهال�ي الضلوعي�ة الكرام 
الذين قاتل�وا »داعش« وصمدوا إلى 
أن جاءهم النصر بمس�اعدة فصائل 

الحشد الشعبي المقاوم«.

نائب: الدول العربية بدأت تفهم أمهية العراق 
يف محاية األمن القومي

     بغداد / المستقبل العراقي

اعتبر عض�و لجنة العالق�ات الخارجية 
النيابية عب�اس البياتي، أم�س األربعاء، أن 
ال�دول العربية بدأت تتفه�م دور العراق في 
حماي�ة األم�ن القوم�ي العربي، مؤك�داً أن 
صمود العراق هو حماية لدول الخليج، فيما 
أش�ار إلى أن العراق يس�عى إليج�اد توازن 
في عالقاته مع واش�نطن وطهران والدول 

العربية.
وقال البياتي، إن »رئي�س الوزراء حيدر 
العبادي يس�عى إلى كس�ب مزيد من الدعم 

لقضي�ة مواجهة داعش«، مبين�اً أن »الدعم 
الدول�ي للع�راق يصب ف�ي مصلح�ة الدول 

الداعمة«.
وأض�اف البياتي أن »الدول العربية بدأت 
تتفهم دور العراق في حماية األمن القومي 
العرب�ي«، مش�يراً إل�ى أن »صم�ود العراق 
ه�و حماية ل�دول الخليج وعدد م�ن الدول 
االقليمي�ه«. وتابع أن »الحكوم�ة العراقية 
تس�عى في عالقاته�ا الخارجية إل�ى إيجاد 
ن�وع من الت�وازن م�ع واش�نطن وطهران 
وال�دول العربي�ة«، الفت�اً إل�ى أن »االتفاق 
الن�ووي اإليران�ي األميرك�ي يعتب�ر اتفاق 

العصر وبإم�كان العراق لعب ال�دور الكبير 
فيه من خالل إرس�ال رس�ائل الطمأنة بين 

الطرفين«.
ويس�عى الع�راق إل�ى تمتي�ن عالقات�ه 
م�ع محيط�ه اإلقليم�ي والدولي، الس�يما 
وهو يخ�وض معركة محتدم�ة ضد تنظيم 
ال�وزراء حي�در  إذ أك�د رئي�س  »داع�ش«، 
العبادي في أكثر من مناسبة حرص العراق 
على بن�اء عالقات حس�ن جوار م�ع الدول 
المحيط�ة، وش�دد عل�ى ض�رورة أن تقدم 
تل�ك ال�دول جمي�ع أن�واع الدعم اإلنس�اني 

والعسكري للعراق.

     بغداد / المستقبل العراقي

نائ�ب رئي�س مجلس  حم�ل 
الن�واب هم�ام حم�ودي، أم�س 
العربي�ة  األنظم�ة  األربع�اء، 
المسؤولية  والغرب  »المستبدة« 
في »صناعة اإلرهاب« من خالل 
»فوبي�ا اإلس�الم«، فيم�ا أكد أن 

روسيا حليف قوي للعراق.
بي�ان  ف�ي  حم�ودي  وق�ال 
ص�در على هام�ش ف�ي منتدى 
اإلس�تراتيجية  الرؤية  مجموعة 
اإلس�المي«  العال�م   / »روس�يا 
في موسكو، وتلقت »المستقبل 
العراقي«، نسخة منه، إن »فوبيا 
الغ�رب م�ن اإلس�الم واألنظمة 
المس�تبدة  واإلس�المية  العربية 
صنع�ا اإلرهاب، فضال عن النهج 
التكفي�ري للعصاب�ات اإلرهابية 
ورفضه�ا التعاي�ش م�ع اآلخ�ر 
وكل األنظم�ة المدنية«. وأعرب 
حم�ودي عن ش�كره ل�«دعمها 
الفاعل على  العراق وحضوره�ا 
صعيد التسليح والدعم اإلنساني 
والتنمي�ة البش�رية، إضاف�ة إلى 
والتبادل  االقتصادي  االس�تثمار 
الثقافي««، الفتا إلى أن »روس�يا 
أن  وأض�اف  الق�وي«.  حليفن�ا 
ح�دد  الدول�ي  األم�ن  »مجل�س 
موقف�ه بش�كل واض�ح، وتحت 
الفصل الس�ابع من المجموعات 
اإلرهابية كداعش وجبهة النصرة 
وغيره�ا«، مبين�ا أن »المثقفين 
ال�رأي مم�ن يروجون  وصن�اع 
للتطرف عبر اإلع�الم أو مدارس 
التكفي�ر يتحمل�ون المس�ؤولية 
أيضاً جراء نشوء الفكر اإلرهابي 
في المنطقة«. ودعا حمودي إلى 
»االحتف�ال مع�اً بتحري�ر األنبار 
والموصل في المستقبل القريب، 
كثمرة للتعاون العراقي الروسي 
الج�اد ف�ي مواجه�ة اإلرهاب«، 
مؤكدا في ذات الوقت على »دور 
فتوى المرجعية الرشيدة في صد 

المشروع التكفيري الجديد«.

محودي: فوبيا الغرب
 من اإلسالم صنعت اإلرهاب 

وروسيا حليفنا القوي

الداخلية: قتل 34 داعشيًا بينهم قادة بارزون غريب االنبار

رشطة دياىل تفكك 8 شبكات إرهابية 

     بغداد / المستقبل العراقي

الداخلي�ة،  وزارة  أعلن�ت 
أمس األربعاء، ع�ن قتل 34 من 
اإلجرامية  »داع�ش«  عصاب�ات 
بينه�م ق�ادة ب�ارزون بقص�ف 
الجوية  الق�وة  ج�وي لطي�ران 

العراقية غربي االنبار.
وقال الناطق باس�م الوزارة 
العمي�د س�عد مع�ن ف�ي بي�ان 
العراق�ي«  »المس�تقبل  تلق�ت 
نس�خة منه، إن »خلية الصقور 

االستخبارية في وزارة الداخلية 
ت�زف لش�عبنا العظي�م بش�رى 
استمكان ومتابعة معسكر )ابو 
مصع�ب( الزرقاوي في منطقة 
زوي�ة بقضاء هيت على ضفاف 
اتخذت�ه  وال�ذي  الف�رات  نه�ر 
عصابات داعش اإلجرامية مقراً 
ومعس�كراً للتدري�ب«. وأضاف 
ان�ه »صباح الي�وم وتحديداً في 
الس�اعة الس�ابعة صباحاً وبعد 
تجم�ع الكثي�ر م�ن اإلرهابيين 
للتدريب انقضت عليهم طائرات 

القوة الجوية العراقية بضربتين 
مباش�رتين أدت�ا إل�ى قت�ل ٣٤ 
إرهابي�ا وج�رح أع�داد كبي�رة 
أخرى«. وأش�ار مع�ن أن »أهم 
القتل�ى ف�ي ه�ذه الضربة هم 
اإلرهابي محمد حميد العسافي 
) اب�و عبادة( وهومس�ؤول عن 
إدارة المعس�كرات، واإلرهاب�ي 
الشيش�اني،  خط�اب  أب�و 
واإلرهابي بش�ار أمي�ن الهيتي 
)ابو عبدالله( وهو مسؤول عن 
النقل في المعس�كر المذكور«، 

مش�يراً إل�ى قت�ل أبو عب�د الله 
التونسي المسؤول عن التدريب 
مصع�ب(  )أب�و  معس�كر  ف�ي 

الزرقاوي في الضربة الثانية«.
وتاب�ع الناطق باس�م وزارة 
الضربتي�ن  »تل�ك  أن  الداخلي�ة 
ذل�ك  إل�ى  وجهناهم�ا  اللتي�ن 
المعس�كر صب�اح الي�وم كانتا 
العملي�ات  بي�ن  بالتنس�يق 
الجوي�ة  والق�وة  المش�تركة 
العراقي�ة والجهد االس�تخباري 

لخلية الصقور«.

     بغداد / المستقبل العراقي

اعلن قائد ش�رطة محافظ�ة ديالى، أمس 
االربع�اء، االنج�ازات الت�ي حققته�ا القوات 
االمنية خالل شهر منذ تسلمه المسؤولية في 
قيادة الش�رطة، مؤكداً تفكيك ثالث ش�بكات 
ارهابية من الخاليا النائمة وتفكيك 5 شبكات 
خطف. وقال قائد شرطة ديالى العميد الركن 

جاس�م حسين الس�عدي، في مؤتمر صحفي 
ان »الق�وات االمني�ة تمكن�ت خ�الل الفت�رة 
الحالي�ة م�ن القاء القب�ض عل�ى 33 ارهابيا 
مطلوبا للقض�اء و 85 متهما بقضايا جنائية 
من قتل وخطف وتزوير وسرقة«. واشار الى 
ان »الق�وات االمنية تمكن�ت ايضا من تحرير 
12 مخطوف�ا والق�اء القب�ض عل�ى عدد من 
الخاطفين واص�دار االحكام بحق 11 ارهابيا 

فيما اطلق سراح 241 سجينا لم تثبت ادانتهم 
في نفس الفترة«. وتعهد قائد ش�رطة ديالى 
ب�«مالحق�ة االرهابيين والمجرمي�ن والقاء 
القب�ض عليه�م وتقديمهم للقض�اء وفرض 
االمن واالس�تقرار في كل مناطق المحافظة 
وحماي�ة المواطنين وعوائله�م وممتلكاتهم 
وصيان�ة الدس�تور وتوفي�ر االج�واء اآلمنة 

إلعادة البناء واالعمار في المحافظة«.

     بغداد / المستقبل العراقي

نف�ت الس�لطة القضائي�ة االتحادي�ة، أمس 
االربع�اء، االنباء التي تحدث�ت عن وجود 7 االف 
م�دان باإلع�دام لم تنف�ذ احكامهم بس�بب عدم 
صدور مراس�يم جمهورية بذل�ك. وقال القاضي 
عبد الس�تار بيرقدار المتحدث الرس�مي للسلطة 
القضائية ف�ي بيان تلقت »المس�تقبل العراقي« 

نس�خة منه، إن »وكاالت انباء نقلت خبر مفاده 
وجود 7 االف حكم قضائي باإلعدام لم ينفذ لعدم 
صدور مراس�م من رئاس�ة الجمهورية ونسبته، 
إل�ى أحد قض�اة محكم�ة الجناي�ات المركزية«. 
وأكد بيرقدار أن »السلطة القضائية لم تخّول احد 
بمثل هذا التصريح«، أوضح أن »العدد الذي نقلته 
وس�ائل االعالم غير صحي�ح، وان القاضي كذب 

االدالء بهذه المعلومات جملة وتفصيالً«.

القضاء ينفي وجود 7 آالف مدان باإلعدام 

النقد الدويل: احتياطات العراق تبلغ حاليًا
 68 مليار دوالر

     بغداد / المستقبل العراقي

أك�د صندوق النق�د الدولي، 
أم�س االربع�اء، أن احتياطات 
68 مليار  الع�راق تبل�غ حالي�اً 
دوالر مقارنة ب�66 ملياراً العام 
الماض�ي. وقال مص�در مطلع 
إن »احتياطات  الصن�دوق،  في 
الع�راق المالية تبل�غ حالياً 68 
ملي�ار دوالر مقارن�ة 66 مليار 

دوالر نهاية العام الماضي«. 
وكان رئي�س الوزراء حيدر 
العبادي أكد ان العملة العراقية 
خ�وف  وال  بق�وة  مس�نودة 
على س�عر ص�رف الدينار امام 
الدوالر، فيما اش�ار الى وجود 
تالع�ب ومؤام�رة للتأثير على 

االوضاع الحالية.
يش�ار الى أن محافظ البنك 
المرك�زي علي العالق ابدى في 

)3 اذار 2015( اس�تغرابه م�ن 
المس�ؤولين  بعض  تصريحات 
انخف�اض االحتياط�ي  بش�أن 
م�ن العمل�ة الصعب�ة، مؤك�دا 
أي  م�ن  يعان�ي  ال  الع�راق  أن 
انخفاض ولدي�ه ايرادات جيدة 
وال توج�د أي�ة مخ�اوف، فيما 
أش�ار إل�ى أن الدين�ار العراقي 
مغطى ب�� %150 م�ن العملة 

الصعبة.

إىل الرئيس فؤاد معصوم!
     التحليل السياسي /غانم عريبي

حظ�ي د. ف�ؤاد معص�وم رئي�س 
الجمهوري�ة باحت�رام كبي�ر م�ن قبل 
الوس�ط الوطني واالح�زاب الوطنية 
واالس�المية العراقي�ة بع�د ان ت�وج 
بالرئاس�ة العراقية في انتخابات حرة 
ومفتوحة في مجلس النواب العراقي 
تماما بنفس االحترام والتقدير والقوة 
والشعبية السياسية واالنتخابية التي 
حظ�ي به�ا د. حي�در العبادي عش�ية 

انتخابه رئيسا للوزراء.
الرجل واحد م�ن القيادات المهمة 
في االتحاد الوطني الكردستاني ومن 
بي�ن قي�ادات وطنية عراقية اتس�مت 
ش�خصيته باله�دوء الج�م والرصانة 
الفكرية ولم يعرف عن الرجل ارباكات 
او انزالق�ات طيلة الفترة التي قضاها 
في الجبل وفي القاهرة ممثال لالتحاد 
الوطني وربم�ا كان الرجل وهو كذلك 
من بي�ن صناع حزب االتحاد ولم يكن 

من متبوعيه بعد التاسيس.
لم يكن غريبا على الوسط العربي اذ 
عرفته االوساط الجامعية العربية في 
البصرة اس�تاذا ف�ي جامعاتها وهناك 
كانت فرص�ة للتعرف عل�ى الخارطة 
واالح�زاب  والتوجه�ات  السياس�ية 
كما القراءة المتانية للذات السياس�ية 
العراقي�ة التي كانت تائه�ة بين نظام 
متعس�ف قه�ري اس�تبدادي متفرعن 

ومعارضة عراقية غير واضحة!.
الهدوء الذي يطبع س�لوك الرئيس 

اللياق�ات  ان  او  مصطنع�ا  لي�س 
السياس�ية والبرتوكولي�ة ه�ي الت�ي 
تض�ع الرئي�س ف�ي ه�ذه الخانة من 
والش�خصية  السياس�ية  اللياق�ة 
ال�ى  اض�اف  ال�ذي  ه�و  الرج�ل  ب�ل 
البرتوكول شيئا اخر ولوال »الرئاسة« 
ومتطلباته�ا الرس�مية الطلق�ت على 
معصوم ب�«حبر« الرئاس�ة و«قسها« 
الذي يعرف كيف يدير الدولة في اطار 
الممنوح�ة  الدس�تورية  الصالحي�ات 
ويعرف ايضا »وه�ذا هو المهم« كيف 
يمت�ص احتقان�ات الس�احة العراقية 
المحتقن�ة ف�ي كل ش�يء من�ذ زم�ن 

المعارضة العراقية الى اليوم.
سيدي الرئيس:

االبوي�ة  لذهنيت�ك  بحاج�ة  نح�ن 
ولي�س البابوية الحتض�ان االمة التي 
تقاتل االن وتستبس�ل من اجل وطنها 
وترابه�ا الوطني وتقت�رب منها ومن 
نبضه�ا فق�د مض�ى زمان ل�م توجه 
رس�الة لها بوصفك رئيسا لجمهورية 

والخط�اب  ال�كالم  بم�وازاة  الع�راق 
والبيان الذي يوجهه بين فترة واخرى 

رئيس الوزراء د.حيدر العبادي.
ان�ا اس�ال ويش�هد الل�ه ان لي�س 
ف�ي نيتي رغبة س�يئة بل هي رس�الة 

اوجهها للرئيس معصوم:
لماذا ال توج�ه كالعادة وهذا االمر 
من حقك فضال عن كونه واجبا يمليه 
الدس�تور واالح�كام الوطنية رس�الة 
الى الش�عب العراقي تق�وي فيها من 
ارادته وتش�حذ همته وتقف معه في 

محنت�ه فان�ت الرئي�س وهذا ش�عبك 
وتل�ك امت�ك وه�ذا الحش�د الش�عبي 
والمقاومة الباس�لة والفرقة الذهبية 
الق�وات  ابن�اء  م�ن  االالف  ومئ�ات 
المس�لحة في الجي�ش العراقي ابنائك 
الب�ررة ينتظرون منك كالما في الهمة 

وموقفا ف�ي الحزم والق�وة واالرادة 
والتوج�ه الصادق »وان�ت صادق ايها 

الرفيق معصوم«؟.
والنك شخصية وطنية مقبولة وقد 
فتح�ت اب�واب الرئاس�ة العراقية لكل 
التنوعات السياس�ية اذ المستشارون 

والتنوع�ات  االطي�اف  مختل�ف  م�ن 
السياس�ية ففيه�م الص�دري كامي�ر 
الكناني والدعوتي كش�يروان الوائلي 
اح�د  كان  ال�ذي  الرج�ل  والقانون�ي 
اعض�اء الهيئة المس�تقلة لالنتخابات 
العراقيي�ن  ف�ان  الهن�داوي  حس�ين 
ينتظرون زي�ارات متكررة منك تقوم 
العراقية  المحافظ�ات  به�ا لمختل�ف 
الجنوبي�ة وللجن�وب س�يدي الرئيس 
نكه�ة ف�ي ادبي�ات االتح�اد الوطني 
الكردس�تاني فهو البندقية المشتركة 
ف�ي زم�ن النض�ال الوطن�ي الس�ابق 
للحركة  الحلفاء االستراتيجيون  وهم 
الوطنية الكردية وف�ي الجنوب رفاق 
لالتحاد الوطني ماوي�ون وربما قاتل 
الكثير منهم في كتائب االتحاد الوطني 
عل�ى جبال كردس�تان العزيزة قبل ان 
يهبطوا الى الس�هول وينغمس�وا في 
نقاش طويل القيمة له عن الديالكتيك 
والتفس�ير المادي للتاريخ واالنكباب 

على مؤلفات فيورباخ وانجلس!.

سيدي الرئيس:
ربما كنت ولم تزل لالن الشخصية 
الوطنية العراقية التي لم يختلف عليها 
ب�ل كان االخت�الف على الش�خصيات 
االخ�رى الت�ي كان له�ا دور محوري 

في انهي�ار االوضاع السياس�ية وفي 
تراج�ع اقتصادي�ات البل�د وس�معته 
االقليمي�ة والدولية بس�بب االنغماس 
في سياس�ة ط�رد الش�ركاء وتقريب 
الخصوم واس�قاط الس�احة العراقية 
الفردي�ة  والمطام�ح  االه�واء  ف�ي 

والحزبية والسياسية.
ان�ا ادع�وك ال�ى مزيد م�ن الفعل 
االيجابي المميز ال�ذي دابت عليه منذ 
ان اطللت على الرئاس�ة العراقية والى 
مزي�د م�ن ترصي�ن الجبه�ة الداخلية 
واالفع�ال  االدوار  م�ن  بمجموع�ة 
والمب�ادرات التي تخرج الرئاس�ة من 
الرتابة الى الفعل المميز.. ان الساحة 
العراقي�ة محش�وة بالنار السياس�ية 
المختلف�ة وانت قادر بم�ا منحك اياه 
الدس�تور م�ن صالحيات واف�اق من 
ترصين الجبهة وزي�ارة جبهة القتال 
والحدي�ث الى المقاتلي�ن ولم ال  وانت 
اب�ن الجب�ل االغ�ر والس�هل العاب�ق 

بالخضرة واللون ورائحة البارود؟.
تم�ارس  رئيس�ا  نري�دك  نح�ن 
وتتعاط�ى  الدس�تورية  صالحيات�ك 
مع الش�ان الوطن�ي الع�ام باعتبارك 
ورد  كم�ا  واخاه�م  العراقيي�ن  اب 
ف�ي الدس�تور العراق�ي والمؤه�الت 
والميزات الش�خصية والسن والخبرة 
والطيب�ة الظاهرة عليك كلها س�مات 
تجع�ل منك ره�ان العراقيي�ن في كل 
شيء.. في النصر وبناء الدولة وازاحة 
كل م�ا يعك�ر صف�و العراقيي�ن وهم 

يزحفون الى الدولة المدنية الحديثة.

معصوم يعرف كيف يمتص انفعاالت الساحة العراقية المحتقنة منذ زمن المعارضة

 هنأ رئيس السلطة القضائية القاضي 
مدح�ت المحم�ود االس�رة الصحفية 
العراقي�ة  الصحاف�ة  بمناس�بة عي�د 

السادس واالربعين بعد المائة. 
وق�ال المحم�ود ف�ي رس�الة تهنئ�ة 
وجهه�ا « ال�ى االس�رة الصحفية ان 
الس�لطة القضائية تثمن الدور الرائد 
ف�ي   ، مكوناته�ا  ب�كل   ، للصحاف�ة 
بن�اء الع�راق الديمقراط�ي الموح�د 
«،س�ائال  الدس�تورية  ومؤسس�اته 
الله س�بحانه وتعال�ى التوفيق لرواد 

الصحافة والرحمة لشهدائها.

رئـيـس الـسـلـطـة الـقـضـائـيــة يـهـنـئ 
االسـرة الـصـحـفـيـة بـعـيـدهـا
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          بغداد / المستقبل العراقي

أفت�ى المرج�ع الدين�ي الس�يد عل�ي السيس�تاني، أمس 
االربع�اء، بج�واز إفط�ار الصائمين م�ن منتس�بي القوات 
األمني�ة بمق�دار الض�رورة في حال اش�تد عليه�م العطش 

والضعف.
وق�ال مكتب الس�يد السيس�تاني في مع�رض رده على 
سؤال وجه إليه بشأن صيام منتسبي القوات األمنية إنهم ال 
يختلفون عن غيرهم، فإْن كانوا على س�فٍر فال يصّح منهم 

الصوُم.
وأضاف المكتب أنه »إذا اش�تّد عليه�م العطُش والضعُف 
بحيث لم يتمّكنوا من االس�تمرار ف�ي أداء الواجب جاز لهم 

اإلفطار بمقدار الضرورة ويقضونه بعد ذلك«.

السيد السيستاين يفتي بجواز إفطار الصائمني من منتسبي القوات األمنية

     المستقبل العراقي/عادل الالمي

أمس األربع�اء كان يوماً اس�وداً 
على تنظي�م »داعش« في االنبار بعد 
مقتل مئات من عناصره والعشرات 
بضرب�ات  الب�ارزة«  »قيادات�ه  م�ن 
نوعي�ة في هيت وحديث�ة والرمادي 

والفلوجة و الكرمة.
عملي�ة  تترق�ب  الت�ي  االنب�ار 
عس�كرية كبرى لمالحق�ة »داعش« 
الذي يس�يطر حاليا عل�ى العديد من 
الم�دن, ب�دأت تحض�ر لمرحل�ة م�ا 
بع�د هزيم�ة اإلرهاب, حي�ث أعلنت 
أالف   4 اس�تعداد  ع�ن  »الصح�وة« 

مقاتل لمسك األرض.
وبحس�ب الناطق الرسمي باسم 
الداخلي�ة س�عد مع�ن, ف�ان  وزارة 
»خلية الصقور االستخبارية التابعة 
اس�تمكان  بش�رى  زف�ت  لل�وزارة 
»مصع�ب  أب�و  معس�كر  ومتابع�ة 
الزرقاوي«، ف�ي منطقة زوية، على 
ضفاف نه�ر الفرات في قضاء هيت، 
ال�ذي اتخ�ذه تنظي�م داع�ش مقراً 

وموقعاً للتدريب«.
وأضاف مع�ن أن »طائرات القوة 
الجوي�ة انقض�ت عل�ى المعس�كر، 
بضربتي�ن مباش�رتين، وبعد تجمع 
الكثير من اإلرهابيين للتدريب هناك، 
م�ا أدى إل�ى مقت�ل ٣٤ منهم وجرح 

أعداد كبيرة أخرى«.
وتابع معن، أن م�ن »أهم القتلى 
نتيجة الضربة اإلرهابي محمد حميد 
العس�افي، أب�و عبادة، مس�ؤول عن 
إدارة  المعس�كرات، واإلرهاب�ي أبو 
خطاب الشيشاني، واإلرهابي بشار 
أمي�ن الهيتي، أبو عبد الله، مس�ؤول 
عن النق�ل في المعس�كر المذكور«، 
مبين�اً أن »اإلرهاب�ي المدعو أبو عبد 
الله التونسي، المسؤول عن التدريب 
في معس�كر أبو مصع�ب الزرقاوي، 

قتل هو اآلخر في الضربة الثانية«.
وكانت الداخلية قد أعلنت, االثنين 
الماض�ي، عن مقتل 26 م�ن قيادات 
»داعش« وجرح ستة، بعملية نوعية 
تعاونت على تنفيذها )خلية الصقور 
االستخبارية( وطائرات القوة الجوية 
العراقية، التي رص�دت اجتماعاً لهم 
في القائ�م غرب الرمادي، التي دكت 
المق�ر بضرب�ة مباش�رة، مؤكدة أن 
»اإلرهابيين« كانوا يخططون لتنفيذ 
هجوم على العاصمة بغداد ومناطق 

أخرى انطالقاً من مدينة الفلوجة.
القي�ادة  أعلن�ت  جانبه�ا,  م�ن 
المركزية المشتركة لقوات التحالف 
الدولي، عن تنفيذ 25 غارة جوية ضد 
اهداف تابع�ة لتنظي�م )داعش( في 
العراق وس�وريا، خالل ال�24 ساعة 
الماضي�ة، فيم�ا اك�دت ان الضربات 
الجوي�ة اس�فرت ع�ن تدمير س�بع 
وحدات تكتيكية ومنظومة صواريخ 
وعدد من العجالت التي يس�تخدمها 

التنظيم.
عل�ى صعيد أخر, ق�ال آمر الفوج 
الثال�ث )احرار الكرم�ة( التابع للواء 
30 في قوات الحش�د الشعبي العقيد 
محمود مرضي الجميلي، إن »القوات 
االمنية من الحش�د الش�عبي وبدعم 
من قوات الجيش نفذوا عملية امنية 
واس�عة النط�اق اس�تهدفت معاقل 
تنظيم »داعش« في مناطق البو رملة 
والبو جاس�م والش�هابي في قضاء 
الكرم�ة )19 كم ش�رقي الفلوجة(، 
مما أسفرت عن مقتل 40 عنصراً من 
تنظيم )داعش( بينهم عرب واجانب 

الجنسية«.
»الق�وات  ان  الجميل�ي  واض�اف 
االمنية دمرت س�بع عجالت رباعية 
الدفع كانوا يستقلونها وتفجير مقر 
ل�«داع�ش« ف�ي منطقة الب�و خنفر 
ف�ي كرمة الفلوجة«، مش�يراً الى ان 

»الق�وة تمكن�ت م�ن تدمي�ر منصة 
إلطالق الصواريخ في قرية المختار 

بالقرب من الفلوجة«.
وفي عامرية الفلوجة, قتلت قوة 
أمني�ة مش�تركة م�ن الل�واء الثامن 
والحشد الش�عبي 17 داعشيا بينهم 

ثالث قيادات عند مشارف الناحية.
وقال آم�ر الل�واء العمي�د الركن 
»المدفعي�ة  إن  الجب�وري  عم�ار 
الثقيلة دك�ت أوكار عصابات داعش 
اإلرهابية في مناط�ق اليتامى والبو 
دعي�ج والب�و حس�ين عن�د أط�راف 

ناحية عامرية الفلوجة ، مما أس�فر 
ع�ن مقت�ل 17 إرهاب�ي بينهم ثالث 

قيادات داعشية«.
وفي منطق�ة الكيل�و 160 غرب 
االنبار, قتلت قوة عشائرية من أبناء 
عش�يرة البومح�ل 11 إرهابي�ا م�ن 

عصابات داعش في الحسينيات.
وق�ال قائد صح�وة غربي األنبار 
عاش�ور المح�الوي إن »ق�وة م�ن 
كمين�ا  نصب�ت  البومح�ل  عش�يرة 
لعصاب�ات  داع�ش االرهابي�ة ف�ي 
الحس�ينيات الت�ي تق�ع بي�ن الكيلو 

160 وناحية البغدادي غربي األنبار، 
وقتل�ت 11 ارهابيا منهم واس�تولت 
عل�ى أرب�ع عج�الت تحمل أس�لحة 

خفيفة ومتوسطة«.
وأضاف المح�الوي أن »ارهابيي 
داعش الذي�ن قتلوا في ه�ذا الكمين 
العش�ائري، كانوا يحملون تعزيزات 
من السالح والعتاد لنقلها إلى مناطق 

أخرى قرب البغدادي«.
وف�ي ذات الص�دد, قال مس�ؤول 
مقاتل�ي عش�يرة الجغايف�ة غرب�ي 
األنبار خضر الجغيفي إن 33 ارهابيا 

م�ن عصاب�ات داعش قتل�وا بقصف 
ج�وي اس�تهدف تجمع�اً له�م ف�ي 
قري�ة الصك�رة التابعة لقض�اء عنه 
غربي الرم�ادي. وأض�اف الجغيفي 
عصاب�ات  وتح�ركات  “مواق�ع  أن 
داعش ف�ي أقضية هيت وعنه وراوة 
والقائم باتت مكشوفة أمام الطيران 
العراق�ي، ويتم اس�تهدافها بصورة 

متواصلة”.
وف�ي الرمادي, قصف�ت طائرات 
تجمع�ا  العراقي�ة  الجوي�ة  الق�وة 
كبي�را لعصاب�ات داع�ش اإلرهابية 

العصري�ة  القري�ة  مستش�فى  ف�ي 
ف�ي منطق�ة الزنك�ورة وقتلت 125 
مجل�س  رئي�س  وق�ال  إرهابي�ا. 
العش�ائر المنتفض�ة ض�د عصابات 
داع�ش االرهابي�ة فيصل العس�افي 
إن »طائ�رات الق�وة الجوي�ة قتل�ت 
125 داعش�يا بعد قصفها وتدميرها 
لمستش�فى القري�ة العصري�ة ف�ي 
الزنكورة قرب مدينة الرمادي مركز 

المحافظة«.
وأض�اف العس�افي أن »القص�ف 
أس�فر عن تدمير مبنى المستش�فى 
بالكامل ومقتل من فيه من الدواعش، 
حيث كان بين القتلى مجموعة بارزة 
م�ن قيادي�ي العصابات الداعش�ية، 
فضال عن تدمير عدة آليات وأس�لحة 
خفيفة ومتوسطة في هذه الضربة 

الجوية«.
رئي�س  ق�ال  الغض�ون,  ف�ي 
مجلس صح�وة أبناء العراق وس�ام 
الح�ردان إنه تم وضع خطة محكمة 
ومدروس�ة من قبل القيادات األمنية 
لمس�ك األرض بعد تحريرها بأربعة 

آالف مقاتل من الصحوة.
أن »مقاتل�ي  الح�ردان  وأض�اف 
الصحوة س�يقومون بمس�ك األرض 
بع�د تحريره�ا م�ن دن�س عصابات 
داعش االرهابية، حيث س�يفعل دور 
أربع�ة آالف عنص�ر، لنش�رهم ف�ي 
مناطق حزام بغ�داد وحتى المناطق 
المح�ررة  ف�ي الكرم�ة وغيرها من 
المناطق وصوال إلى حدود محافظة 
األنبار، بحس�ب االتفاق الذي تم مع 

القيادات األمنية في بغداد«.
وأوضح »نأمل أن يكون تس�ليح 
األنب�ار  العش�ائر والصح�وات ف�ي 
بالسرعة الممكنة، وذلك إلنقاذ أهلنا 
هن�اك، الس�يما ان األس�ر األنبارية 
تعي�ش أوضاع�ا مأس�اوية في ظل 

سيطرة الدواعش على مناطقهم«.

المدن تنتفض من الداخل

الصقور »تبيد« معسكرات تدريب اإلرهابيني وتقتل »قيادات« بارزة

      المستقبل العراقي / فرح حمادي

أثار رفض قرار مجلس الش�يوخ 
األميركي لتس�ليح قّوات البيشمركة 
أم�س  كرس�تان،  إلقلي�م  التابع�ة 
األربعاء، »ارتاحاً ش�ديداً« بالنس�بة 
للحكوم�ة في بغ�داد، الفت�ة إلى أن 
الحكوم�ة االتحادية هي المس�ؤول 
الوحيد عن تس�ليح الق�ّوات األمنية، 
فيم�ا ع�ّد إقلي�م كردس�تان أن ه�ذا 
الرفض يعّد تس�ويفاً لقضّية تسليح 

البيشمركة.
وعّبرت وزارة الخارجية العراقية 
ع�ن »إرتياحه�ا الش�ديد« لتصويت 
مجل�س الش�يوخ األميرك�ّي برفض 
مش�روع قانون تس�ليح البيشمركة 

بشكل ُمباِشر.

وقال�ت ال�وزارة في بي�ان تلقت 
»المس�تقبل العراق�ي« نس�خة منه، 
إنه�ا »تؤك�د عل�ى موقفه�ا الثابت 
بضرورة تس�ليح القوات، والفصائل 
العس�كرّية العراق�ّي�ة الت�ي ت�ُقاِتل 
داعش اإلرهابّية من جيش، وشرطة، 
 ، الش�عبيِّ الحش�د  وُمتطوِّع�ي 
والبيشمركة، وُمقاِتلي العشائر عبر 

الحكومة االتحادية حصراً«.
»الحكوم�ة  ان  البي�ان  ومض�ى 
االتحادي�ة العراق�ّي�ة ه�ي المعنّي�ة 
بتنظيم توزيع الس�الح على ُمختلِف 
جبه�ات الُمواَجهة مع تنظيم داعش 
اإلرهاب�ّي, وإنَّ أّي�ة عملّي�ة تس�ليح 
ألحد األطراف، أو الفصائل بعيداً عن 
الحكومة ستعود بالضرر البالغ على 
وحدة جبهة العراقيِّين في معركتهم 

ضدَّ اإلرهاب«، بحسب البيان.
واض�اف البيان أنَّ »دعم س�يادة 
الع�راق، وحكومت�ه االتحادّي�ة من 
ِقَبل ال�دول الصديقة، ودول التحالف 
الدول�ي له أهّمّية بالغ�ة في ُمحاَربة 
وتدعي�م  اإلرهابّي�ة،  التنظيم�ات 

الوحدة الوطنية«.
واخفق مجلس الشيوخ االمريكي 
ف�ي تمري�ر قان�ون يتي�ح للواليات 
المتحدة تس�ليح قوات البيش�مركة 
بشكل مباشر ومن دون الرجوع الى 

الحكومة االتحادية في بغداد.
لجن�ة  عض�و  ق�ال  ب�دوره، 
»البيش�مركة« ف�ي برلم�ان اإلقليم 
بابير كامل سليمان، »بصراحة نحن 
للغاية من  منزعج�ون ومس�تاؤون 
رفض مجلس الش�يوخ قرار تسليح 

وم�ن  مباش�ر  بش�كل  البيش�مركة 
االتحادي�ة  للحكوم�ة  الع�ودة  دون 

العراقية«.
وأض�اف س�ليمان »كن�ا ننتظ�ر 
أن يص�وت أعضاء مجلس الش�يوخ 
ولي�س  الق�رار  لصال�ح  بالتأيي�د 
رفض�ه، وندع�وه إلى إع�ادة النظر 
ف�ي الموض�وع ودع�م ق�رار تقديم 
العس�كرية  والمس�اعدات  الس�الح 

للبيشمركة«.
وأوضح أن »رفض تسليح القوات 
الكردية مباش�رة، معناه االستمرار 
في دعم سياسات بغداد التي تتجاهل 
واحتياجاته�ا،  البيش�مركة  تمام�اً 
ضارب�ة بالحائط الدس�تور العراقي 
ال�ذي يعتب�ر تل�ك القوات ج�زءاً من 
منظومة الدفاع العراقية، ومتجاوزة 

قانون ميزانية 2015 الذي ينص على 
تقديم دع�م مالي للبيش�مركة فيما 

ترفض الحكومة العراقية ذلك«.
لجن�ة  عض�و  وتس�اءل 
»تري�د  ال�ذي  ع�ن  »البيش�مركة«، 
موض�وع  ف�ي  المتح�دة  الوالي�ات 
العودة لبغداد،  البيش�مركة  تس�ليح 
وم�اذا س�تفعل الحكوم�ة العراقية 
بالسالح والجيش والشرطة العراقية 
التي هزمت في كل الجبهات، أليست 
البيشمركة القوة الوحيدة في العراق 
التي صمدت عل�ى طول جبهة ألكثر 
م�ن 1000 كيلومت�ر وانتص�رت في 

الحرب ضد مسلحي داعش«.
ف�ي  مس�ؤول  أك�د  ذل�ك،  إل�ى 
وزارة »البيش�مركة«، وج�ود إقبال 
بي�ن الش�باب للتطوع ف�ي صفوف 

البشمركة، الفتاً إلى أن الوزارة بدأت 
بتش�كيل ثالثة ألوية جديدة الش�هر 
الج�اري تعه�دت الوالي�ات المتحدة 
األميركي�ة بتس�ليحها، وسيس�تمر 

استقبال المتطوعين لمدة شهر.
وقال مس�ؤول البيشمركة، وهو 
برتبة مقدم، طالباً عدم نش�ر اسمه، 
إن »وزارة البشمركة بدأت ابتداء من 
ي�وم 14 حزيران الجاري، بتس�جيل 
لالنضم�ام  المتطوعي�ن  أس�ماء 
لقواتها، إذ تقرر تش�كيل ثالثة ألوية 

جديدة تضم 6600 جندي«.
وأضاف أن »مهلة تسجيل أسماء 
واح�د،  لش�هر  تمت�د  المتطوعي�ن 
ويش�ترط أن يك�ون م�ن مواطن�ي 
اإلقلي�م، والعمر بين 18 و30 عاماً«، 
مبين�اً أن »األلوية الجديدة س�تكون 

نظامي�ة يتأل�ف الل�واء الواح�د من 
2200 عنصر«.

وف�ي ه�ذا الس�ياق، أوض�ح أن 
»وزارة البش�مركة نس�قت لتشكيل 
األلوي�ة الثالثة مع الواليات المتحدة 
األميركي�ة الت�ي س�تقوم بتس�ليح 
تل�ك األلوية ضمن برنامج لتش�كيل 
ف�ي  جدي�داً  ل�واء   12 وتس�ليح 
الع�راق، بينها ثالثة ألوي�ة في إقليم 

كوردستان«.
وزارة  مس�ؤول  وأش�ار 
»البيش�مركة«، إلى أن هن�اك »إقباالً 
واضح�اً من قبل الش�باب لتس�جيل 
أس�مائهم لالنضم�ام إل�ى الق�وات 
الكردية، وأن الكثير سجلوا أسماءهم 
خ�الل األي�ام الثالثة، من�ذ فتح باب 

التطوع في 14 حزيران الجاري«.

الشيوخ األمريكي يثري »ارتياح« بغداد و»يغضب« كردستان
رفض تسليح البيشمركة بشكل مباشر

العبادي يبحث »ملف اإلرهاب«مع املسؤولني االيرانيني.. وروحاين يؤكد استعداده للمساعدة
       المستقبل العراقي/نهاد فالح

أكد رئيس ال�وزراء حيدر العبادي، أمس 
األربعاء، خالل لقائه الرئيس االيراني حسن 
روحان�ي، ان االره�اب ال�ذي يتع�رض ل�ه 
الع�راق ال يهدد العراق وحده بل يهدد االمن 
اإلقليم�ي والعالمي، مؤكداً ح�رص العراق 
عل�ى تمتي�ن العالقات م�ع اي�ران. ووصل 
العبادي إلى العاصم�ة اإليرانية طهران في 
زيارة رسمية تس�تغرق يوما واحدا، لبحث 
العالق�ات الثنائية بين البلدي�ن والتطورات 
األمني�ة الت�ي يواجهها الع�راق والمنطقة. 

وقال بي�ان لمكت�ب العب�ادي، ان »العبادي 
التقى رئيس الجمهورية اإلسالمية اإليرانية 
حس�ن روحاني، وجرى خ�الل اللقاء الذي 
عقد اليوم، في العاصم�ة االيرانية طهران، 
بحث العالقات الثنائية بين البلدين والتهديد 
االرهاب�ي الذي يه�دد الع�راق والمنطقة«. 
وبين العب�ادي ان “اإلرهاب ال�ذي يتعرض 
ل�ه الع�راق ال يه�دد العراق وح�ده بل يهدد 
االمن اإلقليم�ي والعالمي، وه�و مايتطلب 
مساهمة جميع الدول في محاربة عصابات 
داع�ش االرهابية ومنه�ا ايران الت�ي يقدر 
الشعب العراقي وقوفها معه في حربه ضد 

عصابات داعش االرهابية التي تريد القضاء 
على حضارة العراق وتاريخه«. واكد العبادي 
»ح�رص العراق عل�ى تمتي�ن العالقات مع 
ايران في المجاالت السياسية واالقتصادية 
والتجارية والثقافي�ة«، مبيناً ان »الحكومة 
العراقية تعمل من خ�الل اللجان والوزارات 
المعنية عل�ى متابعة انجاز وتذليل العقبات 
امام عدد من القضايا والمشاريع المشتركة 
بي�ن الع�راق واي�ران«. م�ن جانب�ه, اب�دى 
الرئيس االيراني حس�ن روحاني »اس�تعداد 
حكومته لتقديم اي مساعدة يطلبها العراق 
لمواجه�ة االره�اب«، الفت�اً ال�ى ان »أم�ن 

العراق هو أمن ايران ايضا«، مؤكداً »حرصه 
على تمتين العالقات بين البلدين في مختلف 
ب�«جه�ود  روحان�ي  واش�اد  المج�االت«. 
الحكوم�ة العراقية التي حقق�ت انتصارات 
كثي�رة عل�ى االره�اب«.  وف�ور وصول�ه 
لطهران, بدأ العبادي مباحثات ثنائية بشأن 
العالق�ات بي�ن البلدين وما يش�هده العراق 
والمنطقة من أوضاع أمنية وسياس�ية مع 
نائ�ب رئي�س الجمهورية اإليراني إس�حاق 
جهانغي�ري. من جانب آخ�ر, بحث العبادي 
م�ع  رئي�س مجم�ع تش�خيص مصلح�ة 
النظام علي اكبر هاش�مي رفسنجاني، أخر 

التطورات األمنية والسياسية في المنطقة. 
وأك�د العب�ادي لرفس�نجاني, ان »الع�راق 
م�اض باالتج�اه الصحيح رغ�م المصاعب 
االمنية واالقتصادية”، الفتاً الى ان “وقوف 
الجمهوري�ة اإلس�المية اإليرانية الى جانب 

العراق في وقت مبكر لمواجهة االرهاب«.
ودعا العبادي “العالم الى اتخاذ اجراءات 
عاجل�ة النهاء وج�ود االرهاب ف�ي العراق 
الذي يه�دد دول المنطق�ة والعالم اجمع”، 
مبين�اَ ان “التفجيرات االرهابية التي حدثت 
مؤخرا هي دليل عل�ى خطورة هذا التنظيم 
االرهاب�ي”، منوه�اً ال�ى ان “كل مكون�ات 

الشعب العراقي تساهم في محاربة عصابات 
داع�ش االرهابي�ة ال�ذي فتك بابن�اء جميع 
المكون�ات العراقية ودم�ر مدنهم وقراه”. 
بدوره, ابدى رفسنجاني »حرص إيران على 
وحدة العراق وتالحم شعبه، وحرصها على 
المصالح المشتركة بين البلدين«. يشار إلى 
أن العراق وايران وقعا، في االثنین )2-16-

2015(، اتفاق�ات ومذكرات تفاهم عدة في 
مجاالت مختلفة أبرزها الجوانب الصناعية 
والزراعي�ة والتجاري�ة، فيم�ا ت�م توقي�ع 
االتفاقيات ضمن االجتماع الموس�ع للجنة 

العراقية - االيرانية المشتركة.

بغداد لطهران: »داعش« يمثل الخطر األكبر على األمن اإلقليمي
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واس�تأنفت المحكم�ة النظ�ر في 
قضية “اإلس�اءة إل�ى الدول�ة وإهانة 
“ن.م.ف”،  فيه�ا  المته�م  رموزه�ا” 
وأخرى مث�ل فيها اإلماراتي “خ.ث.م” 
المتهم باالنضمام إل�ى تنظيم “جبهة 
مث�ل  بينم�ا  س�وريا،  ف�ي  النص�رة” 
بالتعاون  المتهم  الكويت�ي )خ.ف.ع(، 
الس�ري  التنظي�م  م�ن  عناص�ر  م�ع 
اإلمارات�ي المحظ�ور، وتقدي�م الدعم 

المادي والفني واإلعالمي له.
وق�د وجهت نيابة أم�ن الدولة في 
أم�ر اإلحال�ة إل�ى المته�م )س.ي.ع( 
اإلمارات�ي البالغ من العم�ر 19 عاماً، 
تهم�ة الس�عي لالنضمام إل�ى تنظيم 
“داع�ش”، وقال�ت النياب�ة إن المتهم 
ارتكب جناية طبقاً للقانون االتحادي 
رقم 7 لس�نة 2014 في شأن مكافحة 
وطالب�ت  اإلرهابي�ة”.  “الجرائ�م 
بمعاقبت�ه ع�ن التهمة المس�ندة إليه، 
اس�تناداً إلى أدلة الثبوت، مع استمرار 

حبس المتهم.
وأنك�ر المتهم االتهام�ات، ووافق 
على توكيل مح�اٍم للدفاع عنه، والذي 
طل�ب من المحكمة إعطاءه المزيد من 
الوقت لدراس�ة ملف القضية. وقررت 
المحكمة تأجيل النظر في الدعوى إلى 

جلسة 29 من الشهر الجاري.
اس�تمعت  ثاني�ة،  قضي�ة  وف�ي 
الدفاع  المحكم�ة، بحض�ور محام�ي 
يوس�ف العلي ع�ن المته�م اإلماراتي 
)ن.م.ف( في قضية اإلساءة إلى الدولة 
وإهانة رموزها، إلى شهادة اثنين من 

شهود اإلثبات.
)ضاب�ط  األول  الش�اهد  وق�ال 
في جه�از أم�ن الدول�ة(، إن�ه “رصد 
الحس�اب الذي اس�تخدمه المتهم على 
الموق�ع اإللكتروني )تويت�ر(، والذي 
وجه م�ن خالله اإلس�اءة إل�ى الدولة 
وإهان�ة رموزه�ا وقادته�ا، وتبين أن 
الحس�اب يع�ود إلى المته�م، إذ وضع 
اس�مه العائل�ي عليه وس�بق أن وضع 

صورته”.
وأش�ار إلى أن “المتهم أبدى حقداً 
عل�ى الدولة وش�يوخها، وح�اول من 
لتنظي�م  التروي�ج  تغريدات�ه  خ�الل 
وكان  المنح�ل،  المس�لمين  اإلخ�وان 
يس�تعرض ف�ي تغريداته مش�اركات 
كس�اب  يدع�ى  س�عودي  مع�ارض 
العتيبي، التي تهجم فيها على اإلمارات 

ومؤسساتها وأولياء األمر فيها”.
الثاني�ة  الش�اهدة  وش�رحت 
ف�ي  الفني�ة  الفاحص�ة  )ه��.س(، 
المختب�ر الجنائ�ي بش�رطة أبوظبي، 
دورها كفنية في تتبع حس�اب المتهم 
على “تويتر”، وعبر بريده اإللكتروني 
وأرقام هواتفه، وقالت إنها استطاعت 
استخراج ملف السيرة الذاتية من جهاز 
اإللكتروني  البريد  الحاسوب، وربطت 
للمتهم بحسابه في “تويتر”، وبرنامج 
“وات�س أب”، ودل ذلك على أن صاحب 

الحساب هو المتهم.
من جانب�ه، طرح محام�ي الدفاع 
الخ�اص  الحس�اب  اخت�راق  فرضي�ة 
لموكل�ه من قب�ل “هاك�رز”، فأجابت 

الش�اهدة بأن الدخول إلى الحس�ابات 
الحس�اب  بمعرف�ة  تت�م  الش�خصية 
الش�خصي وكلم�ة الس�ر، وقال�ت إن 
“الوض�ع ال�ذي أمام�ي ل�م يظهر أي 

اختراق”.
وقررت المحكمة تأجيل النظر في 

القضية إلى جلسة 22 الجاري.
النظ�ر  المحكم�ة  واس�تأنفت 
اإلمارات�ي  فيه�ا  مته�م  قضي�ة  ف�ي 
)خ.ث.م - 41 س�نة(، لالس�تماع إل�ى 
ش�اهدي اإلثب�ات بحض�ور المحامي 
فه�د الس�بهان، وق�ال الش�اهد األول 

)ع.س.ر(، إن المته�م بدأ ف�ي اعتناق 
الفك�ر الجه�ادي عل�ى يد أح�د الدعاة 
منذ عام 2004، وفي السنة نفسها تم 
منعه من الذهاب إلى العراق للمشاركة 
في العمليات الجهادية، إال أنه استطاع 
عام 2013 الذهاب إلى تركيا، مس�تغالً 
عائلته بذريعة الس�فر للسياحة، وبعد 
أيام ت�رك عائلته التي أبلغت الس�فارة 
باختفائه، ثم عبر الحدود إلى سورية، 
وانض�م إل�ى كتيب�ة “صق�ور الع�ز”، 
التابعة لتنظيم جبه�ة النصرة، مؤكداً 
أن المته�م ظهر في ش�ريط مس�جل، 

وهو بالزي العسكري التابع للتنظيم.
وذك�ر أن المتهم بقي في س�وريا 
ثماني�ة أش�هر، قض�ى الش�هر األول 
منها في دورة عسكرية، ثم انضم إلى 
الكتيبة كفني صيانة مركبات، مستغالً 
خبرت�ه الس�ابقة في ه�ذا المجال من 
خالل عمله في القوات المسلحة، وبعد 
الثمانية أشهر أبلغت سفارة الدولة في 
تركيا الس�لطات بالدول�ة خبر القبض 
على المتهم في األراضي التركية، بناء 
على ب�الغ تقدم به إخوته الذين ذهبوا 
للبحث عنه، وتم تس�ليمه إلى السفارة 

التي رحلته إلى الدولة.ورداً على سؤال 
المحام�ي فه�د الس�بهان، عن س�بب 
الس�ماح للمتهم بالس�فر عل�ى الرغم 
من خلفيته الجهادية، قال الش�اهد إن 
الموافقة على سفر المتهم جاءت بناء 
على طلب�ه بمرافقة عائلته للس�ياحة 
وليس بمفرده. واعترضت النيابة على 
س�ؤال تقدم به المحامي للشاهد، عن 
وج�ود مكالم�ات تم رصده�ا من قبل 

األجهزة األمنية.
وفي ش�هادته، قال الشاهد الثاني 
)س.م.ط(، وه�و ضاب�ط أم�ن دولة، 

إن المته�م تأثر بمش�اهد األحداث في 
س�ورية عبر صديق�ه )غ.ص.م(، وإن 
المته�م تع�رض لح�ادث أح�دث في�ه 
إصابات، فخضع للعالج وبعد تعافيه تم 
تعيينه مسؤوالً عن النقل في الكتيبة، 
لكنه بعد ذلك التقى مع الشخص الذي 
ساعده على دخول سورية، طالباً منه 
المساعدة في عودته إلى تركيا، وهناك 

تم القبض عليه.
ق�ررت  الش�هود،  س�ماع  وبع�د 
المحكم�ة تأجي�ل الدعوى إلى جلس�ة 

يوم 22 يونيو الجاري.

»داعش« يصل إىل اإلمارات!

ظ�ل الفن�ان المص�ري الكبي�ر )محم�د عب�د المطلب( 
برفقتنا ف�ي رحلتنا الطويلة مع ش�هر رمض�ان، منذ أكثر 
من نص�ف قرن، بأنش�ودته الخالدة )رمض�ان جانا(، التي 
صارت من أعذب وأجمل الترنيمات الشعبية في هذا الشهر 
المب�ارك، يردده�ا الناس ف�ي المدن واألري�اف العربية من 
طنجة إلى خانقين ومن الفاو إلى نواكشوط، حتى ارتبطت 
بوجدانه�م، وتوارثتها األجي�ال، جيل بعد جي�ل، فرددوها 
بش�غف ابتهاجا وإجالال بقدوم ش�هر رمضان. من دون أن 
يعرفوا اسم الشاعر الذي كتبها ؟. والموسيقار الذي لحنها 
؟. لقد كتب كلماتها الش�اعر المصري )حسين طنطاوي(، 
ولحنها )محمود الش�ريف(، وأخرجها للتلفزيون المصري 
المخرج )يس�ري غرابه( في خمس�ينيات الق�رن الماضي، 
ساعده في التصوير )عوني جعفر(، وفي المونتاج )عاطف 

موافي(. تقول كلماتها:
رمضان جانا وفرحنا بو
بعد غيابو وبقالو زمان

غنوا وقولوا شهر بطولو
غنوا وقولوا أهال رمضان

رمضان جانا قولو معانا أهال رمضان
بتغيب علينا وتهجرنا وقلوبنا معاك

وفي السنة مرة تزورنا وبنستناك
من امتى واحنا بنحسبلك ونوضبلك ونرتبلك

أهال رمضان جانا قولو معانا أهال رمضان
اما الفنان الذي أدى هذه األنشودة الرائعة بصوته القوي 
المميز، فهو محمد ب�ن عبد المطلب بن عبد العزيز األحمر، 
المول�ود ف�ي محافظ�ة البحيرة ف�ي الثالث عش�ر من آب 
)أغسطس( عام 1910. تمضي السنوات, وتتطور األناشيد 
واألغني�ات، ويتعاق�ب المنش�دون، وتص�دح أصواتهم في 
فضاءات الدع�اء والتهجد، وتنتج االس�توديوهات العربية 
مئات األناش�يد، لكنها س�رعان ما تختفي وُتنسى، ويبقى 
عب�د المطل�ب ملتصق�ا في تالفي�ف الذاكرة، حت�ى صارت 
أنشودته جرس�ا يعلن للناس حلول الش�هر الكريم، وظلت 

كلماتها وأنغامها خضراء مورقة حتى يومنا هذا.  
والب�د لن�ا ف�ي نهاي�ة المط�اف من التس�اؤل عن س�ر 
حيويته�ا، وامتداده�ا عبر هذه العقود الطويلة، فنكتش�ف 
بع�د الدراس�ة والتحقيق، إن المنش�دين الجدد ال يش�بهون 
المنش�دين القدامى، وال يتفاعلون م�ع الكلمات ومعانيها، 
ربم�ا تنقصهم الحرفية في األداء. ف�ي الماضي كان الناس 
أكث�ر هدوءا واس�تقرارا، وكانت حياتهم الفطرية مش�بعة 
بمساحات الذوق الموسيقي واالستماع والتلقي، ومشبعة 

بالصدق والبراءة. 
وال نحت�اج هن�ا إلى ما يؤيد صحة كالمن�ا، فقد أضحت 
ه�ذه األنش�ودة م�ن الترنيم�ات الرمضانية الراس�خة في 
الذهن، وصارت م�ن المقدمات اإلذاعية والتلفزيونية، التي 

تبشر الناس بقدوم الشهر الكريم.

رمضانية واحدة أبقته معنا
كاظم فنجان احلاممي

أمري سعودي: وزير 
الدفاع رسق وعقد صفقات 

ومهية! 
   بغداد / المستقبل العراقي

غّرد االمير الس�عودي سعود بن سيف 
النص�ر ان الجنرال الصغير اي بن س�لمان 
ُمنح منذ سبع سنوات مبلغ سبعة مليارات 
لتطوي�ر وادي حنيف�ة٬ علم�اً ب�أن تكلفة 
المشروع حتى افتتاحه بلغت 600 مليون، 

متسائال أين ذهبت باقي هذه األموال؟.
وس�خر مجيبا بان�ه ربم�ا كان الجزء 
األكب�ر من ه�ذا المبلغ هدي�ة ممنوحة له 

بمناسبة زواجه!!.
وتأتي هذه التغريدة ضمن سلس�لة من 
التغري�دات التي هاج�م بها األمير س�يف 
النص�ر الحكوم�ة الس�عودية ومحمد بن 
س�لمان، حي�ث انتق�د مؤخرا ت�رك وزير 
الدف�اع للبالد ف�ي وضعها الراه�ن وقال: 
“حين تدخل الدولة في حرب على الجميع 
أن يظه�ر الجدي�ة ويتحم�ل المس�ؤولية 
خاصة المس�ؤول ع�ن القوات المس�لحة 
 plaza athenee وليس اإلس�تجمام بفندق
في باريس”.كما اتهم االمير س�يف النصر 
الحكومة بالفساد المالي قائالً “لقد صرف 
في األشهر القليلة لتغطية صفقات وهمية 
ورشوة حكام دول وش�راء ذمم وتكاليف 
مغامرات مراهقين ما يزيد عما صرف في 

سنوات من الفترة الماضية”.
وأض�اف “ال�ذي صرف خالل األش�هر 
الفق�راء  كل  إلغن�اء  يكف�ي  الماضي�ة 
وإسقاط الديون الحكومية عن المواطنين 
وس�داد ديونهم الشخصية ودفع منازلهم 

المستأجرة ألعوام”.

2000 رويس يقاتلون يف صفوف »داعش«

داعية مرصي: »الفيس بوك«من املفطرات يف رمضان

مباحثات عسكرية أمريكية أردنية رفيعة املستوى لرضب »داعش«

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن مدير مرك�ز مكافحة االرهاب 
في مجموع�ة الدول المس�تقلة اندريه 
نوفيكوف، أم�س االربع�اء، ان حوالي 
ألف�ي روس�ي يقاتل�ون ف�ي صف�وف 

تنظيم داعش في سوريا والعراق.
وق�ال نوفيكوف في مقابلة اجرتها 
مع�ه وكال�ة انترفاك�س انه “بحس�ب 
اجهزة االستخبارات هناك حوالى الفي 

مواط�ن روس�ي يقاتلون ف�ي صفوف 
التنظي�م وتقدي�رات الخب�راء تق�ارب 
خمس�ة االف” مقاتل.وحذر المسؤول 
بان “ع�ودة ه�ؤالء المقاتلين س�تزيد 
من خطور الوض�ع في بلدان مجموعة 
ال�دول المس�تقلة” الت�ي تض�م معظم 
الس�ابقة،  الس�وفياتية  الجمهوري�ات 
في وق�ت تواجه ع�دة بلدان من اس�يا 
الوس�طى ظاه�رة اصولي�ة متزاي�دة.

وكان مدي�ر جهاز االم�ن الفدرالي )اف 

اس ب�ي( الكس�ندر بورتنيفوك قدر في 
مطلع حزيران ع�دد المواطنين الروس 
الذين يقاتلون في العراق بحوالى 1700 
معربا عن قلقه ازاء تنامي تاثير تنظيم 
داع�ش في روس�يا ودع�ا ال�ى تعاون 
متزاي�د مع واش�نطن والغربيي�ن بهذا 
الشان.وش�هدت روس�يا في االسابيع 
االخيرة مغادرة عدد من الشبان الروس 
الى س�وريا واف�ادت جامعة موس�كو 
الرس�مية عن فقدان طالبة غادرت الى 

تركيا حيث يعتقد انها ستحاول االنتقال 
حزي�ران/ مطل�ع  س�وريا.وفي  ال�ى 

يوني�و اوقف�ت الس�لطات التركية 14 
روس�يا بينهم طالبة عمره�ا 19 عاما 
واربعة اذربيجانيي�ن في كيليتش وهم 
يحاولون العبور الى س�وريا.وفي دليل 
عل�ى اهتم�ام تنظي�م داع�ش المتزايد 
بروس�يا اطل�ق التنظيم ف�ي نهاية ايار 
نسخة روسية لمجلته الرسمية بعنوان 

“ايستوك” )المنبع(.

   بغداد / المستقبل العراقي

أفتى نقي�ب أئمة األوقاف بمدين�ة دمياط المصرية 
الش�يخ مجدي نور الدين، على حس�ابه الشخصي على 
موقع التواصل االجتماعي “فيس بوك”، بأن االنغماس 
ف�ي جدليات “فيس بوك” يعد من األس�باب المفطرات.

وق�ال ن�ور الدي�ن، إن “فيس ب�وك يلهي عن ذك�ر الله 
تعال�ى ف�ي أضعف األح�وال، ورمضان فرص�ة لصفاء 
النفس والتقرب إلى الله تعالى بترك الذنوب والمعاصي 
وترطيب اللس�ان بذكر الخال�ق الرحمن، كما أن الفيس 
بوك يعتبر طريقا للدردشة وبعضها يحمل صفة الغيبة 
أو النميم�ة أو الملهاة مع الفتي�ات، وكلها أعمال تبطل 

صح�ة الص�وم، وإن ل�م تبطل الصوم نفس�ه. حس�ب 
م�ا نقلته عنه ” مص�ر دوت”.وأض�اف أن االمتناع عن 
الطعام والشراب من طلوع الفجر  حتى غروب الشمس 
يتحق�ق بهم�ا معن�ى الصي�ام اللفظ�ي، لك�ن الصيام 
الروحي يتحقق بالذكر والعبادة ومراعاة األخالق، وهو 

ما يصعب تحققه وسط االنغماس في الفيس بوك.

   بغداد / المستقبل العراقي

التق�ى رئي�س هيئ�ة أركان الجيش 
األردني، مش�عل الزبن، أمس األربعاء، 
قائ�د العملي�ات الخاص�ة، ف�ي القيادة 
الل�واء ماي�كل  األمريكي�ة،  المركزي�ة 

ناجاتا، والوفد المرافق له.
عل�ى  األردن�ي  الجي�ش  وأوض�ح 
موقع�ه اإللكترون�ي أن “الفري�ق أول 
الرك�ن، الزب�ن، بحث مع الل�واء ناجاتا 

)ف�ي العاصم�ة عّم�ان( س�بل وآليات 
تعزيز العالقات الثنائية وأوجه التعاون 
والتنس�يق بي�ن القوات المس�لحة في 
البلدي�ن الصديقي�ن”. وحض�ر اللق�اء 
األمي�ر فيص�ل ب�ن الحس�ين، ش�قيق 
العاهل األردني، والقائمة باألعمال في 
الس�فارة األمريكية، ستيفاني ويليمز، 
ف�ي  األمريك�ي  العس�كري  والملح�ق 
عمان. وكان الزبن، الذي يشغل منصب 
المستش�ار العس�كري للعاهل األردني 

الملك عب�د الله الثاني، التقى ناجاتا في 
األردن منتص�ف آذار الماضي، بعد أيام 
قليلة من لقاء آخر جمعه بقائد القوات 
الجوية في القيادة المركزية األمريكية 
الفريق جون هسترمان. يشار أن األردن 
عضو في تحالف دولي تقوده الواليات 
المتح�دة من�ذ آب الماض�ي، لمواجهة 
تنظيم داعش بسوريا والعراق. ويوجه 
التحالف الدولي، ضربات جوية لمواقع 
“داع�ش” ف�ي س�وريا والع�راق، ف�ي 

إطار الح�رب على التنظي�م، ومحاولة 
تحجي�م تقدم�ه في مناطق أوس�ع في 
الدولتين. وكثف الجيش األردني غاراته 
الجوي�ة على معاقل “داعش” بعد إقدام 
التنظي�م عل�ى ح�رق الطي�ار األردني، 
معاذ الكساس�بة، في الثالث من شباط 
الماضي، والذي احتج�زه التنظيم نحو 
40 يوما، بعد سقوط طائرته في مدينة 
24 كان�ون أول  الرق�ة الس�ورية ف�ي 

.2014

»داعش« يف معان.. وامللك األردين يعني شقيقه لـ »إدارة« االزمات
   بغداد / المستقبل العراقي

ش�هدت مدينة مع�ان االردنية عودة 
مباغتة ألج�واء االحتق�ان واضطرابات 
تطلب�ت إعالن إجراءات أمنية خاصة بعد 
اإلعالن عن مقتل مجرمين جنائيين كانا 

مطلوبين للسلطات القضائية.
وقت�ل ش�قيقان م�ن ثالث�ة أش�قاء 
مطلوبي�ن من�ذ فت�رة طويلة ف�ي معان 
للس�لطات، فيم�ا تمكن الش�قيق الثالث 

من الف�رار إث�ر مداهمة أمني�ة وتفجير 
لغم أرض�ي في دورية دركي�ة، مما أدى 
إلصابة ثالثة من رجال الدرك أحدهم في 
حالة حرج�ة. وع�ادت المظاهر األمنية 

لمدينة معان قبل استئناف الهدوء.
وتته�م الس�لطات األش�قاء الثالث�ة 
بإدارة عصابة مس�لحة، وس�بق لهم أن 
رفعوا رايات تنظيم »داعش« وتعتبرهم 
م�ن  جنائيي�ن  مطلوبي�ن  الس�لطات 

»المقلّدين« للتنظيم.

في غضون ذلك، قرر العاهل األردني 
الملك عبدالله الثان�ي، في خطوة جديدة 
ومثيرة، تعيين ش�قيقه األمي�ر علي بن 
الحس�ين رئيس�ا لمرك�ز إدارة األزمات، 
أحد أهم المؤسس�ات الس�يادية الجديدة 
في المملكة، في مؤشر قد يعزز القناعة 
بأن األمير الش�اب سيتخلى عن طموحه 
في رئاس�ة االتح�اد الدولي لك�رة القدم 

»الفيفا«.
وصدرت اإلرادة الملكية بتعيين األخ 

غير الش�قيق للملك مس�ؤوال عن مركز 
إدارة األزم�ات، وه�و مرك�ز كان األمير 
علي أص�ال على صلة مباش�رة به ودون 

تسميته مسؤوال.
ويع�د مرك�ز األزم�ات م�ن المواقع 
الق�رارات  صناع�ة  ف�ي  االس�تراتيجية 
والتوصي�ات ف�ي األردن بالت�وازي م�ع 
األم�ن  ومجل�س  السياس�ات  مجل�س 

القومي.
ويؤشر التعيين الجديد على أن األمير 

علي قد ال يترش�ح النتخابات الفيفا بعد 
خس�ارته لها في مواجهة السويس�ري 
جوزي�ف بالت�ر الش�هر الماض�ي، كم�ا 
س�يؤدي لتفعيل دور مركز األزمات في 
إدارة الق�رار السياس�ي بالت�وازي م�ع 
التقدم بمشروع قانون يحدد صالحيات 
هذا المركز، الذي يعتقد أنه سينتج »آلية 
جدي�دة« ف�ي إدارة الق�رار تخف�ف م�ن 
صالحيات بع�ض األجه�زة األخرى في 

الدولة والحكومة.

   بغداد / المستقبل العراقي

قالت وسائل اعالم إماراتية إن دائرة أمن الدولة 
في المحكمة االتحادية العليا، نظرت في أربع 

قضايا »أمن دولة«، إحداها لمتهم إماراتي يبلغ 
من العمر 19 عاما يمثل أمام المحكمة للمرة 

األولى، بتهمة السعي لالنضمام إلى تنظيم 
»داعش«
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بالنظر لعدم حصول راغب
تعل�ن الرشكة العام�ة إلدارة النق�ل الخاص عن اج�راء مزايدة 
علنية لتاجري املشيدات املدرج ادناه يف محافظة  )بابل( يف اليوم 
)الخام�س عرش( تبدأ اعتبارا من اليوم التايل لنرش االعالن وفقا  
لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 والرشوط 
الت�ي يمكن الحصول عليها من  قس�م الرشكة اعاله لقاء مبلغ 

)5,000( دينار غري قابل للرد.
فعىل الراغبني الحضور يف الساعة الحادية عرش يف قسم الرشكة 
يف محافظ�ة )بابل( عىل ان يقدم املزايد كت�اب يؤيد براءة ذمته 
من الرضيبة وهوية االحوال املدنية والبطاقة التموينية وشهادة 
الجنس�ية وبطاقة السكن )النس�خ االصلية( ويدفع التامينات 
القانونية البالغة 20% مرضوبا يف عدد سنني العقد بصك مصدق 
وكذلك يتحمل الناكل  فرق البلدين يف عدد س�نني العقد ويف حالة 
مصادف�ة موعد املزايدة عطلة رس�مية تجري املزاي�دة يف اليوم 

التايل.

مدة االيجارالتاميناتاسم العقارت

سنتان )لكل محل(  479529,6 الف دينارمحالت رقم 7/1 يف مرأب الحلة املوحد1

سنتان214838 الف دينارمحل رقم 5 في مراب الحلة الموحد2

سنتان669600 الف دينارمحل رقم 3 يف مراب الحلة املوحد3

سنتان613440 الف دينارمحل رقم 4 يف مراب الحلة املوحد4

سنتان426098 الف دينارمحل رقم 10 يف مراب الحلة املوحد5

سنتان940900 الف دينارمحل رقم 11 يف مراب الحلة املوحد6

7
محالت رقم 26/21/12 يف مراب الحلة 

املوحد
سنتان )لكل محل(571747 الف دينار

مدة االيجارالتاميناتاسم العقارت

وزارة النقل
الرشكة العامة الدارة النقل اخلاص

قسم االمالك والعقارات

عبد اهلل لعيبي باهض
املدير العام

وزارة النفط
رشكة مصايف الوسط رشكة عامة

اعالن رقم )8723(

يدفع بدل  االيجار عىل شكل قسط واحد لكل سنة

سنتان   811080 الف دينارمحل رقم 13 يف مراب الحلة املوحد8

سنتان   814320 الف دينارمحل رقم 15 يف مراب الحلة املوحد9

سنتان )لكل محل(810000 الف دينارمحالت رقم17/16  يف مراب الحلة املوحد10

سنتان   261393 الف دينارمحل رقم 23 يف مراب الحلة املوحد11

سنتان   230990 الف دينارمحل رقم 27 يف مراب الحلة املوحد12

سنتان   498960 الف دينارمحل رقم 30 يف مراب الحلة املوحد13

سنتان   260000 الف دينارمحل رقم 33 يف مراب الحلة املوحد14

سنتان )لكل محل(137820 الف دينارمحالت رقم 35/34 يف مراب الحلة املوحد15

سنتان  221321,1 الف دينارمحل رقم 37 يف مراب الحلة املوحد16

سنتان )لكل كشك(523800 الف ديناراالكشاك رقم 8/6 يف مراب الحلة املوحد17

سنتان   367024,4 الف ديناركشك رقم 10 يف مراب الحلة املوحد18

سنتان  411500 الف ديناركشك رقم 21 يف مراب الحلة املوحد19

20
االكش�اك الحديدية رقم 19/17/16/14/13 

يف مراب الحلة املوحد
سنة واحدة )لكل كشك( 61746,4 الف دينار

 سنتان  411500 الف ديناركش�ك حديدي رقم 15 يف مراب الحلة املوحد21

سنة واحدة )لكل محل(53250 الف دينارمحالت رقم 5/1 يف مراب النجف القديم22

سنتان  356400 الف دينارمحل في مراب الشوملي23

سنة واحدة100362,2دورة مياه في مراب الشوملي24

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

االتحادية
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

البرصة
التاريخ:8/ 2015/6

العدد:3045 /ش/2015
اعالن

اىل املدعى عليها /حال ليث خريو   
اقام املدعي   )يوس�ف عيل يعقوب ( 
الدع�وى الرشعية  املرقم�ة 3045/

ش/2015  والت�ي يطلب فيها اثبات 
ال�زواج الواقع بينكم خارج املحكمة 
بتاريخ 2013/1/31 ولدى محاولة 
تبليغ�ك تب�ني ان�ك مجهول�ة مح�ل 
االقامة حسب املجلس البلدي ملنطقة 
الس�يدية عليه اقتىض تبليغك اعالنا        
للحض�ور  يوميت�ني  بصحيفت�ني   
امام هذه املحكمة الساعة التاسعة 
صباحا من ي�وم 2015/7/1  وعند 
عدم حض�ورك او ارس�ال من ينوب 
عنك قانونا س�تجرى املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا.    
القايض حيدر عاشور حيدر

محكمة بداءة الزبري
العدد180/ب/2015
اعالن

اىل املدعى عليه / فالح حسن نعمه 
البرصة  عس�كري يس�كن محل�ة 
االمن الداخيل س�بق لهذه املحكمة 
بالع�دد  قراره�ا  اص�درت  وان 
 2015/6/11 يف  180/ب/2015 
واملتضمن الحك�م بتمليك املدعيان 
طاه�ر  الصم�د  عب�د  جمهوري�ة 
وجاس�م باه�ي مضح�ي العق�ار 
الش�مال   135/608 تسلس�ل 
واعتبارا م�ن تاريخ 2001/3/15 
وبالب�دل البالغ مليون ومائتي الف 

دينار مناصفة بينهما.
وعند محاولة تبلغ�ك بقرار الحكم 
فقد وردت الين�ا التباليغ مرشوحا 
عليها م�ن قبل القائ�م بالتبليغ يف 
مركز رشطة الجه�اد بانك مرتحل 
غ�ري  م�كان   اىل  املنطق�ة   م�ن  
معلوم  واملؤيد برشح مختار محلة 
واملجل�س البل�دي يف /الجهاداالوىل 
اقامت�ك قررت  وملجهولي�ة مح�ل 
املحكم�ة تبليغ�ك اعالنا بواس�طة 
محليت�ني  صحيفت�ني  يف  الن�رش 
يوميت�ني ولك حق االع�راض عىل 
القرار املذكور خالل املدة  القانونية 
وبعكس�ه س�وف يكتس�ب القرار 

درجة البتات.
القايض
فاضل حسني خضري

محكمة بداءة الزبري
العدد / 295/ب/2015

اعالن
اىل املدع�ى علي�ه /  س�ليمان عب�د 
العزيز محمد العيالني كاسب يسكن 

محلة /الزبري
محل�ة الرش�يدية اق�ام املدع�ني 1 � 
خال�د اس�حاق عب�د الله  2 � س�الم 
اس�ماعيل عب�د الل�ه   3 � وداد عب�د 
الرزاق عب�د الواحد الدع�وى املرقمة 

/295/ب/2015
امام هذه املحكمة والتي يطلب فيها 
تمليك العقار تسلسل 173/الرشيدية  
عىل س�بيل الش�يوع اس�تنادا لقرار 
مجل�س قي�ادة الث�ورة املنح�ل رقم 
1198 لسنة 1977 واشعارمالحظية 

التسجيل العقاري بذلك .
وعند محاول�ة تبلغك بموعد املرافعة 
وردت الينا التبالي�غ مرشوحا عليها 
م�ن قب�ل القائ�م بالتبلي�غ يف مركز 
رشط�ة الزب�ري بان�ك مرتح�ل م�ن  
املنطقة اىل مكان غري معلوم  واملؤيد  
برشح مختار املحلة واملجلس البلدي 
يف الزب�ري وملجهولي�ة مح�ل اقامتك 
قررت املحكمة تبليغك اعالنا بواسطة  
النرش يف صحيفتني محليتني يوميتني 
للحض�ور يف موع�د املرافع�ة املوافق 
2015/7/1 ويف حالة عدم حضورك 
او وكيال قانونيا فس�تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون.
القايض فاضل حسني خضري

اعـالن 
غلق اكتتاب رشكة النبالء للتحويل املايل � مس�اهمة 

خاصة
يعل�ن م�رصف املنصور � مس�اهمة خاص�ة � فرع 
رئي�ي � بغ�داد � الكرادة � س�احة الواثق � مجاور 
رشك�ة ارامك�س وم�رصف  املنصور � ف�رع الكرخ 
� بغ�داد � املنصور � ش�ارع 14 رمض�ان  � مجاور 
رشكة زين عن غلق االكتتاب لرشكة النبالء للتحويل 
املايل مس�اهمة خاصة باالسهم املطروحة لالكتتاب 
يف نهاي�ة ال�دوام الرس�مي لي�وم االربع�اء املصادف 
2015/6/17 وذل�ك لبي�ع كامل االس�هم املطروحة 

خالل مدة ستني  يوم .
ادارة م�رصف املنص�ور � ف�رع الرئي�ي � بغداد � 

الكرادة � ساحة الواثق � مجاور رشكة ارامكس
ادارة مرصف املنصور � فرع الكرخ � بغداد � املنصور 

شاعر 14 رمضان � مجاور رشكة زين

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

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف املعقل

رقم الدعوى:1080 /ش/2015
التاريخ / 2015/6/14

اعالن
املدعي / حمدان مسلم عبد عيل / وكيله 

املحامي انمار جواد العبودي
املدعى عليها / امرية عاشور حسني

بتاري�خ 2015/5/21 اصدرت محكمة 
االحوال الشخصية يف املعقل القرار املرقم 
واملتضم�ن  ض�دك  1080/ش/2015 
الحك�م بتايي�د حضانة املدع�ي حمدان 
مس�لم عبد عيل ع�ىل اوالده القارصين 
كل من مس�لم وحبايب واشواق كونهم 
يف رعايته وملجهولية محل اقامتك حسب 
رشح مركز رشطة الرباط بالعدد 3927 
يف 2015/6/8 وتايي�د املجل�س البلدي 
ملنطقتك الس�يد عبد الزهرة جعفر عبيد 
ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك بالصحيفتني 
االع�راض  ح�ق  ومنح�ك  الرس�ميتني 
والتمييز خالل املدة القانونية وبعكس�ه 
سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية.
القايض
مؤيد شمخي  الشاوي

دائرة الكتاب العدول
دائرة الكاتب العدل / املدائن 

العدد 5363
 اعالن تسجيل

بن�اء ع�ىل الطلب املق�دم اىل ه�ذه الدائرة من قبل الس�يد 
) هاش�م عام�ر زي�دان ( صاح�ب معمل طابوق هاش�م 
عام�ر زي�دان وامل�ؤرخ يف 15 / 6 / 2015 املتضمن طلب 
تسجيل املكائن العائدة له واملنصوبة حاليا يف املعمل اعاله 
واملدرجة اوصافها ادناه فع�ىل من له عالقة بها وادواتها 
املوصوف�ة ان يراجع الطرق القانونية الثب�ات ذلك وابراز 
استش�هاد لهذه الدائرة بغية ايقاف التس�جيل خالل مدة 
خمس�ة  عرش يوما من اليوم الت�ايل لتاريخ النرش ويعترب 
التس�جيل متاخ�ر لحني حس�م الدعوى واالع�راض ملدة 
سبعة ايام لدى املحكمة املختصة وبعكسه سيتم تسجيل 
املعم�ل وادواته�ا بأس�م طال�ب التس�جيل وفق�ا لقانون 
الكتاب العدول رقم ) 33 ( لسنة 1998 وتعطى له شهادة 

التسجيل .
الكاتب العدل

االوصاف :
1 – كاصوص�ة لب�ن عدد / 1 صنع مح�يل تعمل بماطور 

قدرته 250 حصان .
2 – دف�ة قاطع�ة لبن صن�ع محيل ع�دد / 1 صنع محيل 

تعمل بماطور قدرته 75 حصان .
3 – خب�اط علوي مع فاكيوم ع�دد / 1 صنع محيل تعمل 

بماطور قدرته 50 حصان .
4 – خب�اط اريض ذو محورين عدد / 1 صنع محيل تعمل 

بماطور قدرته 50 حصان .
5 – حزام ناقل للراب عدد / 3 صنع محيل تعمل بماطور 

قدرته 10 حصان .
6 – مول�د كهربائي النوع كمن�ز صنع انكليزي قدرته ) 1 

ميكاواط ( عدد / 1 .
7 – مولد كهربائ�ي النوع كمنز صنع محيل قدرته ) 250 

كيلو واط ( عدد / 1 .
8 – طاحون�ة صن�ع مح�يل تعم�ل بماطور قدرت�ه ) 50 

حصان ( .
9 – هوب�ر صن�دوق تغذي�ة ع�دد / 1 صنع مح�يل تعمل 

بماطور قدرته 15 حصان .

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة 

االتحادية
محكمة بداءة الكرادة

العدد / 2374/ب/2014
التاريخ/2015/6/11
اعالن

اىل الشخص الثالث / زينة عباس رسن
/اضاف�ة  بغ�داد  ام�ني  املدع�ي  اق�ام 
لوظيفت�ه الدع�وى اعاله يط�الب فيها 
الحك�م بابطال تس�جيل العق�ار املرقم 
1651/1 م4 ددوي�ة وملجهولي�ة محل 
اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ  لذا 
تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني 
يوميتني للحضور امام هذه املحكمة يف 
موعد املرافعة املوافق 2015/7/1 وعند 
عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك 
قانونا س�تجري املرافعة بحق�ك غيابا 

وعلنا وفق االصول.
القايض

رقم الطلبية4709/ 2015 
تعلن رشكة مصايف الوسط رشكة عامة عن املناقصة املحلية 

عقد تجهيز ) مضخات النفط  االسود عدد 14 مضخة ( 
للمرة االوىل )وبكلفة تخمينية مقدارها ) 600,000,000 دينار عراقي )ستمائة مليون دينار عراقي( .

بموج�ب املواصفات والرشوط التي يمكن الحصول عليها من امان�ة الصندوق لقاء مبلغ قدره ) 150,000 
( دين�ار ) مائة وخمس�ون الف دينار ال غري( غ�ري قابل للرد فعىل املجهزين املختصني الراغبني يف املش�اركة 
تقديم عرضني منفصلني  فني واآلخر تجاري بالدينار العراقي )مع مراعات ترقيم الصفحات لكال العرضني( 
وتك�ون نافذة ملدة ال تقل عن ش�هر مع ارفاق التأمينات االولية بنس�بة والبالغ�ة ) 6,000,000( دينار  مع 

العرض الفني او التجاري  و يتضمن العرضني املعلومات التالية :
� رقم املناقصة / موضوعها

� تاريخ الغلق
� تاريخ نفاذ السعر التجاري املقدم

 � تاريخ نفاذ التأمينات االولية
  وتسلم اىل استعالمات الرشكة بأغلفة مغلقة ومختومة مثبت عليها رقمي االعالن والطلبية يف مدة اقصاها 

الساعة )الواحدة( بعد الظهر ليوم 2015/7/8 ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن .. 
مالحظة :

1 � جلب الوثائق املدرجة ادناه عند القطع ورشاء التنادر :
أ � االوراق التأسيسية للرشكة كاملة ونافذة

ب � االعمال املماثلة
ج � براءة ذمة نافذة

2 � تقدي�م كفال�ة حس�ن االداء 5% من قيم�ة العقد بعد التبلي�غ باإلحالة وقبل توقيع العق�د وخالل مدة ال 
تتجاوز )14( يوم ويف حالة التأخري تهمل االحالة ويحال املجهز اىل لجنة الناكلني

3 � عدم التأخر بتوقيع العقود وااللتزام  باملدة املحددة.
4 � االطالع عىل كافة فقرات الطلبية وعدم حذف اي فقرة بعد االحالة او تغيري رشط من رشوط االحالة وإال 

سوف يغرم املجهز   بأعىل سعر تنافي للفقرة يف العروض املقدمة
5 � اذا تصادف تاريخ الغلق اعاله عطلة رسمية يرحل اىل اليوم التايل بعد العطلة مبارشة

6 � يكون مقدم التأمينات االولية من املساهمني يف الرشكة او الرشكات بموجب عقد مشاركة
7� بإمكان كافة ممثيل الرشكات واملجهزين املش�ركني يف املناقص�ة التواجد يف مقر الرشكة )بناية املطعم( 
لحضور ومتابعة فتح العطاءات الفنية والتجارية من قبل اللجنة وذلك يف اليوم التايل لتاريخ الغلق الس�اعة 

العارشة صباحا.
8� تقبل خطابات الضمان من املصارف املعتمدة املدرجه ادناه:

)مرصف اشور الدويل لالستثمار( م/ االئتمان العراقي( م/ االستثمار العراقي( م/ التنمية الدويل لالستثمار 
والتموي�ل( م/ الوطن�ي العراقي( م/ العراقي االس�المي لالس�تثمار والتنمية ( م / التج�اري العراقي( م/ 
الرشق االوسط العراقي لالستثمار( م/ دجلة والفرات  للتنمية واالستثمار( م/ كوردستان الدويل لالستثمار 
والتنمي�ة( م/ الخلي�ج التج�اري ( م/ الش�مال ( م/ اربيل ( م/ جيهان لالس�تثمار والتموي�ل( م/  االتحاد 
العراقي ( م/ املنصور لالس�تثمار( م/ الوطني االس�المي( م/ االقليم التجاري لالستثمار والتمويل )امريالد 

سابقا( م/ بغداد( م/ سومر التجاري(
9. يمكن االطالع عىل رشوط تقديم العطاءات وعىل املوقع االلكروني : �

www.oil.gov.iq    www.Mrc.oil.gov.iq    info@mrc.oil.gov.iq    daurafax@mrc.oil.gov.iq

سعد نوري حممد
املدير العام

اعالن رقم )   (
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األعامر تتعهد بانجاز املعامالت خالل يوم واحد فقط

   بغداد/المستقبل العراقي

كش�فت وزارة الزراعة، امس االربعاء، انها تس�تعد لدخول 
منتج التمور في خطة الزراع�ة التعاقدية التي تنظمها الوزارة 
ف�ي كل موس�م زراعي.وقال وكيل الوزارة غ�ازي العبودي، إن 
“الوزارة تنظم خطة تعاقدية على بعض المواسم الزراعية منها 
الحنطة والش�عير، و ه�ي من ينظم عملية الزراعة والتس�ويق 
لهذه المحاصي�ل وكذلك محصول ال�ذرة الصفراء”.واضاف ان 
“التم�ور من المحاصيل االس�تراتيجية، لذا ت�درس الوزارة الى 
ان تضعه�ا في ه�ذه الخطة من خال تعاقد الف�اح او المزارع 
تعاق�دا موس�ميا م�ع صاح�ب االرض او الجمعي�ات الفاحية 
وفق رؤية زراعية مدروس�ة ومرك�زة على محصول معين فيه 
ردود اقتصادي يحتم االلتزام بزراعته وديمومته خال مواس�م 
معينة حس�ب طبيع�ة الحاجة”.واوض�ح العب�ودي انه “ومن 
خ�ال هذه الخطة من الممكن ان نضم�ن انتاج كبير لمحصول 
التمور العراقي الذي خاصة وان هنالك دعم حقيقي من الوزارة 

ألصحاب البساتين لديمومة زراعة النخيل ومنتوج التمور”

الزراعة: سندخل التمور يف اخلطة 
الزراعية التعاقدية

     البصرة/المستقبل العراقي

أعلنت ش�ركة نف�ط الجنوب، امس 
مس�تويات  أعل�ى  تحقي�ق  الثاث�اء، 
إنتاجه�ا من�ذ تأس�يس الش�ركة بنحو 
أل�ف برمي�ل يومي�ا،  مليوني�ن و950 
وأكدت أنها تس�عى لتحقيق توازن بين 
اإلنتاج والتصدير والخزن، فيما أش�ار 
خب�راء نفطي�ون إلى أن زي�ادة تصدير 
النفط سيؤثر سلبا على أسعاره لوفرة 
المعروض من النفط الخام.وقال مدير 
ش�ركة نفط الجنوب وكالة، حيان عبد 
الغن�ي، على هام�ش احتفالية نظمتها 
السادس�ة واألربعين  الش�ركة بذكرى 
لتأسيس�ها ف�ي قاعة المرك�ز الثقافي 
“الش�ركة  إن  البص�رة،  ف�ي  النفط�ي 
حقق�ت أعل�ى مس�تويات إنتاجها منذ 
تأسيس�ها بنح�و مليوني�ن و950 ألف 
برميل يوميا”.وأكد حيان، أن “الشركة 
اإلنت�اج  بي�ن  ت�وازن  لخل�ق  تس�عى 
والتصدير والخزن بع�د ارتفاع الطاقة 
التصديرية إلى نحو ثاثة مايين و100 
أل�ف برمي�ل يومي�ا”، مش�يرا إل�ى أن 
“ستراتيجية الشركة تقوم على أساس 
الت�وازن بين توفير المنتج لاس�تهاك 
المحل�ي وتوفي�ر م�وارد للباد”.م�ن 
جانبه ق�ال الخبير النفطي، عبد الجبار 
الحلف�ي، إن “الحق�ول النفطي�ة ف�ي 
البصرة تمتلك قدرة أكبر مما ينتج منها 
الي�وم خصوص�ا ف�ي حق�ول اللحيس 
والطوبة وغرب القرنة”، مبينا أن “لها 
إمكاني�ة إضاف�ة طاقة إنتاجي�ة بنحو 
250 أل�ف برمي�ل يومي�ا لتض�اف إلى 

اإلنتاج الكلي”.وأكد الحلفي، أن “زيادة 
تصدير النفط س�تؤثر س�لبا في أسعار 
النف�ط بس�بب المخ�زون النفطي لدى 
ال�دول الصناعية ووفرة المعروض من 
النفط  الخام”، الفتا إلى أن “المخزون 

النفط�ي للدول الصناعي�ة وصل خال 
الرب�ع االول م�ن ع�ام 2014 الى نحو 
ثمانية ملي�ارات برميل”.وكانت وزارة 
اي�ار  ش�هر  نهاي�ة  افتتح�ت،  النف�ط 
الماضي، منظوم�ة لضخ النفط الثقيل 

بطاق�ة 850 الف برمي�ل يومياً، وثاثة 
خزان�ات عماقة للنفط في مس�تودع 
الفاو النفطي، جنوب البصرة، وأشارت 
إلى أن المنظومة هي األولى من نوعها 
في ش�ركة نفط الجنوب، وفيما أكدت 

أن المنظومة ستستوعب كميات النفط 
المقلص�ة س�ابقاً وتزي�د م�ن الطاقة 
التصديري�ة للموان�ئ الجنوبي�ة، لفتت 
الى ان معدل تصدير النفط بلغ اكثر من 

ثاثة مايين برميل يومياً.

   بغداد/المستقبل العراقي

أوعزت وزارة األعمار واإلس�كان 
معام�ات  إتم�ام  ف�ي  باإلس�راع 
المواطني�ن ل�دى دوائره�ا ف�ي مدة 
أقصاه�ا 24 س�اعة، ضم�ن تبس�يط 

اإلجراءات الحكومية.

وقال وزير االسكان واالعمار طارق 
الخيكاني إن “ال�وزارة وجهت جميع 
دوائرها بإنج�از معامات المواطنين 
خال مدة اقصاها 24 ساعة وبعكسه 
سيحاس�ب الموظف المقصر”، مبينا 
أن “هن�اك تنس�يقا م�ع مكتب رئيس 
ال�وزراء لفت�ح المكات�ب الحكومي�ة 

واللقاء بالمواطنين واإلسراع بإنجاز 
معاماته�م ضم�ن برنام�ج تبس�يط 

اإلجراءات الحكومية”.
وأضاف الخيكاني أن “الوزارة بدأت 
العمل ضمن الخطة المعدة على  إنجاز 
عدد من المش�اريع االستراتيجة التي 
من ش�أنها توفير الخدمة للمواطنين 

خال المدة المقبلة”.
وأعل�ن وزي�ر اإلعمار واإلس�كان 
ط�ارق الخيكاني في وقت س�ابق، أن 
ش�ركات الوزارة الخاس�رة س�تكون 
رابحة بحلول النصف الثاني من العام 
المقبل 2016 ول�ن تحتاج إلى معونة 

مالية.

   بغداد/المستقبل العراقي

اقر البنك المرك�زي العراقي، ام�س االربعاء، بان 
اجراءات�ه تج�اه خف�ض س�عر ص�رف ال�دوالر امام 
الدين�ار ال تكف�ي مالم يتم مس�اندته، متوقعا خفض 
ال�دوالر خ�ال االي�ام القليل�ة المقبلة.وق�ال عض�و 
مجلس ادارة البنك المرك�زي العراقي ماجد الصوري 
، إن “اج�راءات البنك المركزي تج�اه المحافظة على 
الدين�ار وتقويته امام الدوالر وحدها ال تكفي، فيجب 
تظافر جميع الجه�ود من اجل تنظيم التجارة ووقف 
التج�اوزات في المناف�ذ الحدودية )البري�ة والجوية 
والبحرية(، بما فيها منافذ اقليم كردستان”.واضاف 
الص�وري ان “لجه�از مكافحة الجريم�ة االقتصادية 
دور مه�م في هذه المرحلة، فهو االخر يجب ان يفعل 
وبش�كل حقيق�ي وفعل�ي بدرجة تصل ال�ى ماحقة 
المضاربي�ن س�واء من التج�ار او ش�ركات الصرافة 
والحوالة المالية او حت�ى المصارف”.واكد الصوري 
ان “هنال�ك منتفعين من ارتفاع س�عر صرف الدوالر 
وه�م بعض من السياس�يين، وه�ؤالء هم خطر على 
االقتص�اد العراق�ي مالم يتم اس�تبعادهم”، مش�يرا 
الى ان “الدوالر س�ينخفض س�عره امام الدينار خال 
االيام القليلة المقبلة ج�راء االجراءات االخيرة للبنك 
المركزي التي ستدعم الدينار والسوق في آن واحد”.

ال�ى ذلك، اوضح عضو اللجنة المالية البرلمانية هيثم 
الجبوري، أن “الحكومة وجهت البنك المركزي بزيادة 
عرض الدوالر في األسواق، ومراقبة شركات الصرافة 
والتحويل المالي”، مبينا ان “من شأن تلك التوجيهات 
ان تؤدي الى دعم الطلبات المقدمة لشراء الدوالر من 
قبل الش�ركات والتجار والمصارف”.وأشار الجبوري 
ال�ى ان “المص�ارف والبنك المركزي كانت تس�توفي 
أمان�ات ضريبي�ة وجمركية لكل طلب مق�دم بمقدار 
ثماني�ة بالمئ�ة، ما ش�كل الس�بب الرئي�س بارتفاع 
س�عر الدوالر، ناهيك عن انخفاض ايرادات الدولة من 
الدوالر التي تأتي من مبيعاته من النفط الخام”.يذكر 
أن البن�ك المركزي العراقي، ق�رر أمس االول الثاثاء، 
اعتبار السبت دواماً رس�مياً، لتلبية حاجة المصارف 
من العملة، مبيناً أنه قلص مدة إيداع المبالغ الخاصة 
من عشرة إلى خمسة أيام.وشهد سعر صرف الدوالر 
ارتفاع�اً مضطرداً في األس�واق المحلي�ة، من قرابة 
1200 دينار للدوالر الواحد، مطلع عام 2015 الحالي، 

إلى 1400 دينار حالياً.

البنك املركزي ُيقر بضعف إجراءاته 
خلفض سعر الدوالر

    بغداد/المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الكهرب�اء، امس األربعاء، انها س�تفقد 1500 
ميغاواط بعد إطفاء خطوط للطاقة في محطة واس�ط السبت 
المقبل، مشيرة الى ان ذلك سيؤثر سلبا على تجهيز المحافظات 

بالطاقة خال فترة اإلطفاء.
وق�ال المتح�دث باس�م الوزير محم�د فتح�ي, ان “الوزارة 
س�تقوم يوم الس�بت المقبل بإطف�اء خط واس�ط الحرارية – 
امين 400 ك.ف وخط واسط الحرارية رقم 1 400 ك.ف وجامع 
القوى رقم 2 400 ك.ف في محطة واس�ط الحرارية”، مش�يرة 
الى ان “االطفاء سيكون لمدة 7 ساعات ومن الساعة الخامسة 
الى الس�اعة الثانية عش�ر”.وأضاف فتح�ي ان “الهدف من ذلك 
ه�و لغرض ادخال خط واس�ط الحرارية – واس�ط رقم 2 400 
ك.ف”، مبينا ان “االطفاء س�يؤدي الى فقدان المنظومة 1500 
ميغاواط من الطاقة مما س�يؤثر سلبا على تجهيز المحافظات 
بالطاقة خ�ال فترة االطفاء”.واعلن�ت وزارة الكهرباء في 27 
ايار الماض�ي ان بغداد تعاني من قلة خط�وط نقل الطاقة وان 
تزويده�ا ال يتع�دى 3500 ميغا واط، مش�يرة ال�ى ان حل هذه 
المش�كلة ستكون بعد اشهر الصيف الحالي.كما اعلنت في )29 
نيسان 2015( ان منظومة الكهرباء الوطنية فقدت خال االيام 
الماضية طاق�ات بلغت 2050 ميغاواط نتيج�ة ارتفاع درجات 
الح�رارة، اضاف�ة الى انخف�اض ضغ�ط الغاز وش�حة الوقود 

المجهز من قبل وزارة النفط.

املنظومة الوطنية تفقد 1500 ميغاواط  
جراء إطفاء خطوط الطاقة

الزبيدي: نسعى لتوحيد األسطول اجلوي بطائرات البوينغ احلديثة
    بغداد/المستقبل العراقي

اك�د وزي�ر النق�ل باق�ر الزبي�دي، 
امس االربعاء، س�عي ال�وزارة لتوحيد 
بطائ�رات  الوطن�ي  الناق�ل  اس�طول 
ان  اعتب�ر  وفيم�ا  الحديث�ة،  البوين�غ 
العراق س�وق واعدة لحرك�ة الطيران 
اش�ار   ، كبي�رة  لطائ�رات  ويحت�اج 
ال�ى ان هن�اك خط�ة واع�دة لتوحي�د 
ف�ي  النق�ل  وزارة  االس�طول.وقالت 
بي�ان صحف�ي، إن “وزير النق�ل باقر 
الزبيدي أكد خال اس�تقباله مجموعة 
المي�دل ايس�ت اللبنانية، الي�وم، على 
س�عي الوزارة لتوحيد أس�طول الناقل 
الوطن�ي بطائ�رات البوين�غ الحديث�ة 
العالي�ة”،  والرفاهي�ة  الكف�اءة  ذات 

ع�ادا الع�راق “س�وقاً واع�دة لحركة 
الطي�ران لذل�ك يحت�اج ال�ى طائ�رات 
بحس�ب  الزبي�دي،  كبيرة”.وأض�اف 
البي�ان، أن “هناك خط�ة واعدة تعدها 
الوزارة لتوحيد األسطول بفصل باقي 
الطائ�رات بش�ركة أخ�رى نعمل على 
إنش�ائها”، مؤكدا أن “ال�وزارة تدرس 
اس�تثمار العمالة األجنبية في تنشيط 
حرك�ة الخط�وط الجوي�ة العراقية”.
وتاب�ع، أن “هن�اك أكث�ر م�ن ٦٠ ألف 
عامل صين�ي وهناك عم�ال بنغادش 
وجنسيات أخرى”، مؤكدا أن “الوزارة 
تسعى الى إلزام ماكاتها بالسفر على 
متن الخط�وط الجوي�ة العراقية التي 
فتحت وس�تفتح خطوط مباشرة مع 
المدن الى تقصدها العمالة األس�يوية 

العراق”.وأوضح�ت  ف�ي  واألجنبي�ة 
ال�وزارة، أن “الزبيدي بحث مع الميدل 
ايست تبادل الخبرات وتدريب الطيارين 
العراقيي�ن وأطقم الطائ�رات العراقية 
“ش�ركة  أن  مبين�ا،  والمضيف�ات”، 
الخط�وط الجوية على وش�ك االنتهاء 
كان�ت  الت�ي  المضيف�ات  دورة  م�ن 
نموذجية حص�ل المتدربات فيها على 
أفضل ط�رق وعل�وم الضيافة”.وكان 
وزير النقل باق�ر الزبيدي بحث، األحد 
)31 أي�ار 2015(، م�ع ش�ركة بوينغ 
االمريكي�ة تجهي�ز الخط�وط الجوية 
 777-200LR ( العراقية بطائرات نوع
وطائ�رات دريم الين�ر 787(، فيما أكد 
انه س�يتم افتتاح ثاث مطارات دولية 

بالعراق األشهر القليلة القادمة.

نفط اجلنوب حتقق أعىل مستويات اإلنتاج وتقرتب من 3 ماليني برميل

الطرحيي يوعز برسعة تنفيذ الدراسات اخلاصة بمرشوع منظومة محاية املدن

البيئة تؤكد خلو منطقة عويريج يف بغداد من التلوث اإلشعاعي

   بغداد/المستقبل العراقي

أوع�ز محاف�ظ كرباء المقدس�ة عقيل 
الطريحي، وخال اجتماعه بشركة السام 
العامة التابعة لوزارة االتصاالت بالشراكة 
مع ش�ركة بريطانية, بتش�كيل فريق عمل 
مش�ترك م�ع المحافظ�ة لتنفيذ مش�روع 
منظوم�ة حماي�ة الم�دن وتجهي�ز كاف�ة 
الدراس�ات النهائي�ة الخاص�ة بالمش�روع 

باسرع وقت ممكن.
وق�ال عضو لجنة حماي�ة المدن صاح 
نوري إن “محافظ كرباء المقدسة وخال 
اجتماعه مع شركة الس�ام العامة التابعة 
لوزارة االتصاالت, اوعز بتشكيل فريق فني 
امن�ي متخصص يعم�ل على االس�راع في 

تنفيذ مش�روع حماية الم�دن والذي تعمل 
المحافظة على انشائه”.

واوض�ح أن “دراس�ة تقوم بها ش�ركة 
السام العامة وهي  احدى الشركات التابعة 
ل�وزارة االتص�االت العراقي�ة وش�ريكتها 
شركة )Daedalus( المختصصة البريطانيا 
حيث س�يعمان على تنفيذ المش�روع في 

كرباء”.
وبي�ن أن “الفري�ق س�يعمل على وضع 
الخاص�ة  للدراس�ة  االخي�رة  اللمس�ات 
بالمش�روع والتي تعمل عليه�ا المحافظة 
لتنفي�ذ منظوم�ة حماي�ة امني�ة متكاملة 

لكافة الحدود االدارية لكرباء”.
واش�ار الى أن “مش�روع حماية المدن 
االمني�ة  المنظوم�ات  م�ن  العدي�د  يض�م 

)الكام�رات  كمنظوم�ات  المختصص�ة 
واالتصاالت وكش�ف المتفج�رات  وحماية 

الحدود االدارية للمحافظة وغيرها(”.
وكان محاف�ظ كرباء المقدس�ة عقيل 
الطريح�ي قد أكد، ف�ي 26 آذار الماضي، أن 
هناك افاقا جديدة للتعاون المثمر س�تكون 
بي�ن الحكوم�ة المحلي�ة ف�ي كرب�اء بين 
وزارة االتصاالت، وفيما أش�ار الى تشكيل 
غرف�ة عمليات مش�تركة الجانبي�ن الهدف 
منها متابعة وتنفيذ ما يتم التوصل اليه من 
اتفاق�ات، بين أن الوزارة ابدت اس�تعدادها 
الحتضان الكفاءات م�ن كرباء وتدريبها، 
س�تزود جامع�ة كرب�اء والمعه�د الفن�ي 
بخدم�ة االنترنيت والمس�اهمة في تطوير 

وانشاء منظومة حماية المدن.

    بغداد/المستقبل العراقي

أك�دت التقاري�ر الفني�ة لعمليات المس�ح 
اإلش�عاعي الت�ي قام به�ا مرك�ز الوقاية من 
اإلش�عاع ف�ي وزارة البيئ�ة، ام�س االربعاء، 
خلو منطقة عويريج ف�ي بغداد من اي تلوث 
إش�عاعي.وقال مدي�ر ع�ام دائ�رة التوعي�ة 
البيئ�ي أمي�ر عل�ي الحس�ون، إن  واإلع�ام 
“المس�وحات اإلش�عاعية التي أجرتها الفرق 
الفني�ة التابعة لمرك�ز الوقاية من اإلش�عاع 
لمنطقة تجمع السكراب بعويريج بمحافظة 
بغ�داد أظه�رت خل�و المنطقة م�ن أي تلوث 

إش�عاعي”.واضاف ان “الموقع الذي اجريت 
عليه المسوحات عبارة عن مساحة مفتوحة 
م�ن االرض والت�ي كان�ت مقبرة للس�يارات 
واآللي�ات والمخلفات العس�كرية اثناء حرب 
التحال�ف الدول�ي عل�ى الع�راق”، مؤك�دا ان 
“مركز الوقاية من االشعاع استجاب لشكاوى 
المواطنين في هذه المنطقة في اطار جهوده 
الرامي�ة ال�ى توفي�ر اكب�ر ق�در ممك�ن م�ن 
الحماية لهم والبيئة من مخاطر التي قد تنجم 
عن التعرض لإلشعاع او التلوث به”.واوضح 
مدير عام دائ�رة التوعية واالع�ام البيئي ان 
“الف�رق الفني�ة التابع�ة لمرك�ز الوقاية من 

االش�عاع اس�تخدمت طريقة فني�ة ممنهجة 
باستخدام االجهزة الحقلية المحمولة الحديثة 
والمتطورة للمس�احات الت�ي تقع فيها قطع 
السكراب المدني والعسكري المنتشرة بشكل 
عش�وائي ضمن مس�احة تتراوح م�ا يقارب 
)5( دونم”.واضاف الحسون ان “الفريق قام 
بس�حب نماذج ترب�ة من الموق�ع وتم اجراء 
الفحوص�ات في مختب�رات مركز الوقاية من 
اإلشعاع باس�تخدام منظومة تحليل )اطياف 
كاما( الحديث�ة وظهرت نتائ�ج التحليل عدم 
وجود تلوث إشعاعي وان نتائج الكشف كانت 

تقع ضمن الخلفية االشعاعية الطبيعية”.

بابل تنتظر موافقة بغداد
عىل 15 مرشوع استثامري

    بغداد/المستقبل العراقي

باب�ل،  اس�تثمار  هيئ�ة  أعلن�ت 
أم�س األربع�اء، ع�ن إرس�الها 15 
إل�ى  جدي�دة  اس�تثمارية  فرص�ة 
الهيئ�ة الوطنية لاس�تثمار لغرض 
الموافقة عليها، وفيما أش�ارت إلى 
أن المبال�غ المخصص�ة له�ا تبل�غ 
قراب�ة 80 ملي�ون دوالر، لفتت الى 
ان ه�ذه الف�رص ستس�هم بتقوية 
االقتص�اد العراقي.وق�ال مدير عام 
هيئ�ة اس�تثمار باب�ل وكالة باس�م 
الجناب�ي ان “الهيئة ارس�لت خمس 
عشرة فرصة استثمارية جديدة الى 
الهيئة الوطنية لاستثمار في بغداد 
لغ�رض الموافقة عليه�ا”، مبيناً ان 
“ه�ذه الف�رص تتمث�ل بمجمع�ات 
طبية ومعمل طابوق وكراج متعدد 
الطوابق للس�يارات ومعمل لأللبان 
وحظائ�ر لتربي�ة االبق�ار ومعم�ل 
للبن�اء الجاه�ز وم�والت وأس�واق 
حديثة، إضافة الى منتجع س�ياحي 
في منطق�ة الجمجمة ق�رب مدينة 

بابل االثرية”.
وأض�اف الجناب�ي أن “المبال�غ 
الف�رص  له�ذه  المخصص�ة 
االس�تثمارية تبلغ قرابة 80 مليون 
دوالر”، مشيراً الى ان “هذه الفرص 
ستس�هم في تش�غيل الي�د العاملة 
العراقي”.وتابع  االقتص�اد  وتقوية 

مدير استثمار بابل وكالة ان “الهيئة 
منح�ت من�ذ تأسيس�ها 80 فرص�ة 
استثمارية بمختلف القطاعات منها 
20 فرصة سحب العمل منها وعشر 
فرص ستس�حب بعد انجاز الدراسة 
الخاصة بها و20 فرصة استثمارية 
تعم�ل اآلن منها معامل الكوكا كوال 
والحدي�د والصل�ب والبن�اء الجاهز 
إضاف�ة لم�دن األلع�اب والم�والت 
الجنابي  الس�كنية”.ولفت  والشقق 
الى ان “هناك 20 فرصة استثمارية 
يجري العمل به�ا والكثير منها قيد 
القطاعات  االنج�از وف�ي مختل�ف 
والت�ي ستس�هم في رف�د االقتصاد 
بمواد جديدة”، موضح�اً ان “هناك 
عش�ر رخ�ص اس�تثمارية متوقفة 
اآلن بس�ب عدم توقي�ع العقود من 
قب�ل وزارة المالية”.يذك�ر ان هيئة 
اس�تثمار بابل تأسس�ت عام 2008 
االس�تثمار رق�م  قان�ون  بموج�ب 
13 لع�ام 2006، م�ن اج�ل الس�عي 
بالنه�وض بالواق�ع االقتصادي في 
المحافظ�ة من خ�ال خلق الفرص 
االس�تثمارية وتوفي�ر بيئ�ة جاذبة 
لاس�تثمار وتوفي�ر ف�رص عم�ل 
ألبن�اء المحافظ�ة ونق�ل التقنيات 
ال�ى  المتقدم�ة  والتكنولوجي�ا 
المحافظ�ة م�ن خ�ال اس�تعمالها 
في المش�اريع الجديدة التي تشرف 

عليها هيئة االستثمار.
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مهما كان ش�كل الحكومة الرتكية التي ستنبثق 
م�ن نتائ�ج االنتخابات الترشيعي�ة التي اجريت 
يف 7 حزي�ران الج�اري، ف�إن املهم ه�و التبعات 
التي س�ترتكها هذه النتائج عىل سياسات حزب 
العدال�ة والتنمي�ة وتحديدا الرئي�س رجب طيب 
اردوغ�ان ال�ذي لم يع�د باس�تطاعته ان يحكم 
س�عيدا من ق�ره الفخم عىل مش�ارف أنقرة، 
فالنتائج التي اس�فرت عنه�ا االنتخابات كانت 
بمثابة اس�تفتاء عىل سياس�ات اردوغ�ان التي 
يب�دو ان الش�عب الرتكي ل�م يعد راضي�ا عنها، 
وترجم ذلك يف تجريد الحزب الحاكم من غالبيته 
املطلق�ة يف مجلس النواب للم�رة االوىل منذ عام 

    .2002
ببساطة يمكن القول انه كما مّثل وصول حزب 
العدالة والتنمي�ة مرحلة جديدة يف تاريخ تركيا، 
كذلك يش�كل الي�وم تجريد الحزب م�ن غالبيته 
املطلق�ة يف الربمل�ان مرحل�ة جدي�دة ال يمك�ن 
ألردوغان ان يتجاهلها وان يعترب نفس�ه الرجل 
الوحيد املفوض من الشعب بأن يقيم ديكتاتورية 
مقّنع�ة، وان يغ�ر النظام الس�يايس من نظام 
برملاني اىل نظام رئايس يضع كل الس�لطات بني 
يدي الرئيس الذي س�يكون هو نفس�ه، ولم يعد 
يف امكان�ه بعد اليوم ان يدعي امتالكه التفويض 

الشعبي ليفعل
 ذلك.   

 انهت االنتخابات ش�هر العس�ل لح�زب العدالة 
والتنمية والذي اس�تمر 13 عاما، وبدأت مرحلة 
االس�تفاقة عىل حقيقة جديدة تتمثل يف خريطة 
سياس�ية لم يدر يف خلد اردوغان املتغطرس انها 
يمكن ان تتجس�د بعدما عمل عىل مدى 13 عاما 
عىل قمع خصومه وش�يطنة اح�زاب املعارضة، 
والتنكيل باملؤسسة العسكرية وسجن ضباطها 
من خالل حياكته ملزاعم شتى عن سعيهم لتدبر 
انقالب ضد الحكم الديمقراطي. كما انقلب عىل 
حلفائ�ه الذي�ن وصل بفضله�م اىل الحكم امثال 
رجل الدين فتح الله غولن وأقىص اقرب اصدقائه 
يف ح�زب العدال�ة والتنمي�ة وال س�يما الرئي�س 
السابق عبدالله غول ولم يسمع نصائحه بأن ال 
يأخذه الغرور ويتفرد بالحكم ويحوله اىل نظام 
رئايس، االمر الذي جعل االتراك يتوجسون خيفة 
مم�ا يخبئه له�م الرجل. وذه�ب اردوغان بعيدا 
يف اضطه�اد القض�اء ألن هن�اك مدع�ني عامني 
تجرؤوا عىل اس�تدعاء وزراء وشخصيات قريبة 
من�ه للتحقي�ق معهم يف قضايا الفس�اد التي لم 
ين�ج نجله منها. ولم يكن نصيب رجال الرشطة 
اقل نس�بة من االضطهاد ألنهم نف�ذوا مذكرات 

جلب بحق من طالتهم االتهامات  بالفساد. 
وال حاج�ة اىل ابراز ع�دم تس�امح اردوغان مع 
الصحافة وزج الصحافي�ني املعارضني او الذين 
ينتقدون�ه يف الس�جون، حتى باتت تركي�ا البلد 
االول الت�ي يقب�ع يف س�جونها اك�رب ع�دد م�ن 
الصحافي�ني. وذه�ب اردوغان بعيدا يف اس�لمة 
الدول�ة والغاء الكثر من القوانني العلمانية التي 
ارس�يت مع تأس�يس مصطفى كم�ال اتاتورك 
الجمهوري�ة الرتكية عام 1923، فألغى القوانني 
الت�ي كانت تحظر ارت�داء الحجاب يف الجامعات 

ومؤسسات اخرى وصوال اىل الربملان.   
 وماطل اردوغان يف حل املسألة الكردية علما انه 
كان يحص�ل عىل اصوات الكرد يف كل االنتخابات 
التي اجريت منذ عام 2002 باستثناء االنتخابات 
االخرة. وبقي زعيم حزب العمال الكردس�تاني 
عبدالل�ه اوج�الن يف الس�جن عىل الرغ�م من ان 
الحزب نفذ الشق املتعلق به لجهة االنسحاب من 
رشق تركي�ا وااللتزام بوقف النار. لكن اردوغان 
كان يريد يف النهاية توس�ل عملية سياس�ية من 
دون نهاي�ة لها بغية الحصول ع�ىل تأييد الكرد 
لس�عيه نحو النظ�ام الرئايس، إذ ان�ه يعلم علم 
اليق�ني انه لو منحه الكرد ه�ذه املرة اصواتهم، 
ل�كان يف امكان�ه ان يحص�ل عىل م�ا يكفي من 
املقاع�د يف الربمل�ان التي تخوله تعديل الدس�تور 

باستفتاء شعبي او حتى من دونه.
 لكن الك�رد خذلوا اردوغان ه�ذه املرة وفرضوا 
انفس�هم العبا قويا عىل الساحة الرتكية بحيث 

لم يعد يف استطاعة اردوغان تجاهل مطالبهم.
ولم تكن سياس�ة اردوغ�ان يف االع�وام االخرة 
حي�ال الخ�ارج اق�ل صلفا مم�ا كان�ت عليه يف 

الداخل.
 لقد تراءى للرجل بعد ما سمي "الربيع العربي" 
ان يف امكانه ان يس�وق االسالم السيايس متمثال 
بجماع�ة "االخ�وان املس�لمني" لحك�م م�ر 
وسوريا وليبيا وتونس واليمن، مما ادى اىل اغراق 
بعض هذه الدول يف حروب اهلية كما يحصل يف 
س�وريا واليمن وليبيا، بينم�ا تعيش مر حال 
حرب مع الجماعات التكفرية والس�يما تنظيم 

"داعش" االرهابي يف سيناء.    
 وبعدم�ا تلقى املرشوع االخوان�ي صفعة قوية 
يف مر عرب ازاحته من الس�لطة بثورة ش�عبية 
يف 30 حزي�ران 2013 ، لجأ اردوغ�ان اىل اعتماد 
التنظيم�ات التكفري�ة وس�يلة للتغير يف مر 
وس�وريا ع�ىل الرغ�م  م�ن التحذي�رات الغربية 
عموم�ا واالمركية خصوص�ا، فباتت تركيا هي 
البواب�ة الرئيس�ية لعب�ور ع�رشات اآلالف م�ن 

املقاتلني االجانب اىل سوريا والعراق.
 وال�كل يذكر كيف اتخ�ذ اردوغان موقف الحياد 
عندم�ا ح�ارصت "داع�ش" مدينة ع�ني العرب 
)كوباني( ذات الغالبية الكردية يف سوريا، وكيف 
ينظ�ر اآلن بعني الحذر اىل تق�دم وحدات حماية 
الش�عب الكردي�ة يف الرشيط الح�دودي املحاذي 
للحدود الرتكية يف مدينة تل ابيض التي يس�يطر 
عليها "داعش" وتتقدم الوحدات الكردية لتطرد 

التنظيم االرهابي منها.  
 وبعدم�ا كان�ت عالق�ات تركي�ا قب�ل "الربي�ع 
العرب�ي" قائم�ة ع�ىل نظرية "صفر مش�اكل" 
م�ع الجوار، بات�ت اآلن "صفر عالقات" مع هذا 

الجوار، مما انعكس عىل الوضع االقتصادي
 للبالد.   

 ان االنتخاب�ات كان�ت بمثابة تحذي�ر ألردوغان 
كي يغر من سياس�اته يف الداخل والخارج، فهل 
ينصت اىل صوت الشعب ام يتمادى يف غيه؟. ذلك 

ما ستكشفه االيام املقبلة. 

�صميح �صعب

أردوغان
 يدفع الثمن

يق�ول املحل�ل الس�يايس إبراهيم عل�وش: )من يري�د محاربة 
اإلره�اب ويحمي بلده عليه أن يض�ع يده بيد الحكومة( وألن 
مواريث التطرف والتش�دد كالهما ال يمكن أن يحتويا عىل مال 
ئكة وشياطني يف الوقت نفسه حيث أنهم إمتداد طبيعي لجهالء 
قريش وبني أمية والخوارج عىل حد س�واء لذا فإن داعش أحد 
هذه العصابات الجينية التي قاتلت وشايعت وتابعت ورضيت 
بما جرى عىل غريب كربالء اإلمام الحسني )عليه السالم( فهم 

تنظيم الجاهلية والتكفر
يف صحراء مس�كونة باملس�وخ والعناكب الس�امة مع وصفة 
حقد دفني وتوابل صهيونية برائحة الدخان والدماء ومختربات 
إث�ارة الف�وىض فهي م�ا أنتجت امل�وروث املنح�رف املتعطش 

للذبح والتدمر ولكن مالذي يجرب بعض األنباريني إلحتضانهم 
وإعت�الء منصات الحق�وق بحجة التهمي�ش واإلقصاء؟ وهل 
سيتم إعالن اإلقليم السني عىل يد هؤالء القلة املتطرفة املرة 
عىل قتل األبرياء؟ والجواب هو أن أصحاب األجندات وساس�ة 
الفن�ادق باتوا كطف�ل يتكلم مع جدار صف ف�ارغ نهاية عام 

درايس فاش�ل تباً لثقافة الساس�ة الهمج الذين ال يحملون أي 
أدبي�ات واقعية ع�ن مصلحة محافظ�ة األنب�ار بالبقاء تحت 
خيم�ة العراق املوحد فهم أصح�اب أدب ال أدب فيه إال ضجيج 
التقس�يم والطائفية ويتوقعون الحصول عىل مكاس�ب كبرة 
رغم أن الحرب قد أكلت أبنائهم وأرضهم وباتت األنبار وكأنها 

دمية عالقة يف أس�الك ش�ائكة أخذت تتأرجح بني شيخ أصيل 
مطالب بتدخل الحش�د الش�عبي البطل وبني متخاذل إنسحب 

خوفاً وبني ناقم عىل الحكومة لعدم تسليح عشرته
األنباري�ون املتآم�رون مع الفك�ر الوهابي املتط�رف يحلمون 
بإقليم خفيف الوزن ليتسنى لهم املغادرة حينما يشتد وطيس 
الح�رب وتطال�ب املحافظ�ة بحقوقه�ا خاص�ة وأن األنبار ال 
تحت�وي عىل ثروات كث�رة وهم حمقى يف إختي�ار هذا الوقت 
إلعالن إقليمهم املزعوم فأصابع اليد تعمل بكل قوتها إذا كانت 
مجتمعة أما إذا قطع إصبع فس�يصيبها الخلل يف إنجاز العمل 
وألن ل�كل مقام مق�ال فواجبنا األول ه�و القضاء عىل داعش 

ومنارصيها أينما كانوا يف أرضنا املقدسة     

ي�ا لها من مزحة! فنزوي�ال، البلد الذي يعاني من نقص حاد يف 
الطعام، وحيث ُيضطر الناس لالنتظار يف طوابر طويلة إليجاد 
الحليب أو الدقيق أو القهوة، تتلقى جائزة من منظمة األغذية 
والزراع�ة التابعة لألم�م املتحدة »الف�او« لنجاحها املزعوم يف 

محاربة الجوع!
والحق أني عندما قرأُت أن الرئيس الفنزوييل نيكوالس مادورو 
وصف جائ�زة »الفاو« باعتباره�ا إنجازاً تاريخي�اً لحكومته، 
كان رد فع�يل األول ه�و التفكر يف أنه ق�د يكون اختلق الخرب، 
فهو الذي قال إنه يتواصل مع الرئيس الراحل هوجو تش�افيز 
عرب عصفور صغر، وهو الذي يزعم أن فنزويال -صاحبة أعىل 
معدل تضخم يف العالم وأس�وأ اقتصاد يف أمركا الالتينية أداًء- 

تمثل نموذجاً اقتصادياً لبقية العالم!
لك�ن يف مقابل�ة هاتفي�ة مع مس�ؤول كبر يف »الف�او« بمقر 
املنظم�ة يف روم�ا، علم�ُت أن املنظم�ة التابعة لألم�م املتحدة 
منح�ت الجائزة لفنزويال بالفعل ول�71 بلداً آخر يف حفل خالل 
مؤتمر األمم املتحدة التاس�ع والثالث�ني لألغذية والزراعة الذي 

عقد األسبوع املايض يف روما.
نظام مادورو الش�عبوي املنتَخب بطرق مش�بوهة، والرئيسة 
األرجنتيني�ة كريس�تينا فرناندي�ز دي كرش�نر، وه�ي أح�د 
متس�لمي الجائ�زة أيضاً، وج�دا يف هذا الح�دث فرصة ذهبية 
للدعاية لنظاميهما. لكن الالفت هو أن وسائل اإلعالم الرسمية 
يف كال البلدين تحاش�ت اإلش�ارة إىل حقيقة أن »الفاو« منحت 
جوائز أيضاً للربازيل واملكس�يك والش�ييل وأوروجواي والبرو 
ونيكاراج�وا وكوس�تاريكا وجمهورية الدوميني�كان، من بني 

بلدان أخرى.
وال شك أن الفنزويليني الذين يضطرون لتحمل مشاق االنتظار 

لساعات يف طوابر طويلة أمام متاجر املواد الغذائية للحصول 
عىل الطعام، مازالوا حيارى ومذهولني. واملثر للس�خرية هنا 
ه�و أن نظ�ام مادورو نفس�ه يع�رتف بوجود نق�ص كبر يف 
الحليب واللح�وم والدجاج والقه�وة واألرز والزي�ت والدقيق، 
وغره�ا م�ن امل�واد الغذائية األساس�ية، والتي يأب�ى مادورو 
إال أن يحّم�ل مس�ؤولية نقصه�ا ل�»حرب« مزعومة يش�نها 

»األوليجارشيون« يف بالده.
وقد س�ألُت كبر اإلحصائيني يف »الف�او«، بيرتو جيناري، عرب 
الهاتف، حول ما إن كانت املنظمة ال تتحّمل بعض املس�ؤولية 
من خالل منحها جوائز لحكومتي فنزويال واألرجنتني، فرد عيل 

بالق�ول إنها منحت هذه الجوائز أخ�ذاً بعني االعتبار إنجازات 
البل�دان يف جه�ود محارب�ة الج�وع من�ذ ع�ام 2000. وفضال 
ع�ن ذلك، ف�إن العديد م�ن ه�ذه الجوائز ُمنحت عىل أس�اس 

إحصائيات عمرها ثالث سنوات، عىل غرار حالة فنزويال.
وش�خصياً، أعتق�ُد أن »الف�او«، وع�ىل غ�رار مجل�س حقوق 
اإلنس�ان التابع لألم�م املتحدة، الذي يض�م يف عضويته بعض 
البل�دان املث�رة للج�دل، تجعل م�ن الصعب عىل امل�رء أن أخذ 
ال�وكاالت األممي�ة عىل محم�ل الجد. فوف�ق إحصائيات األمم 
املتحدة نفس�ها، ف�إن فنزويال تمثل أس�وأ اقتص�اد يف أمركا 

الالتينية من حيث األداء، متبوعة باألرجنتني.
إن من�ح جوائز للحكومتني الفنزويلي�ة واألرجنتينية يرقى إىل 
تكريم البلدان التي تختلق إحصائياتها، مثلما يمكن أن يش�هد 
ع�ىل ذلك أي خبر اقتصادي مس�تقل يف فنزويال أو األرجنتني. 
وبالتايل، فما تفعله هذه الوكالة األممية هو مكافأة لحكومات 
كارثية، ومن ش�أنه تش�جيع بلدان أخرى عىل اتباع سياسات 

تتسبب يف قدر أكرب من الجوع وليس أقل.

إذا كّن�ا نعاني منذ عقود من أزمة الحاكمية السياس�ية 
بوصفه�ا املس�ؤولة ع�ن الخ�راب الوطن�ي، ف�إن أزمة 
الحاكمي�ة االقتصادي�ة ال تق�ل ش�أنا يف إنت�اج مظاهر 
أكث�ر رعبا للفق�ر والتخلف وغي�اب التنمي�ات البرشية 
تعال�ق  ورغ�م  والثقافي�ة،  والتعليمي�ة  واالجتماعي�ة 
األزمت�ني بطبيعة النظام الس�يايس الحاك�م، وتاريخية 
االس�تبداد الذي وض�ع املال والس�لطة والتاريخ والعنف 
يف ج�ارور الجنرال والحزبي، فإن ق�راءة أزمة الحاكمية 
االقتصادي�ة تحتاج أيضا اىل نوع من فك اإلش�تباك، واىل 
أف�ق أوس�ع، ورؤية أوض�ح، واىل معالج�ات تنطلق من 
معرفة فق�ه الحاجة أوال، وم�ن إدراك أهمية بناء نظام 
اقتص�ادي ع�ىل وفق أس�س علمي�ة وتخطيطي�ة ثانيا، 
وكذلك استرشاف تأمني مصادر القدرة لتجاوز عملياتي 
لكل إش�كاالت )الواق�ع الفقر( الذي ارته�ن إليه تاريخ 
اقتصادن�ا الوطن�ي، والذي س�ماه البع�ض ب�)اقتصاد 
التخل�ف( و)االقتص�اد الريع�ي( و)االقتص�اد األع�ور( 
وغرها، والتي تؤكد يف ُمجملها عىل سوء إدارة الحاكمية 
االقتصادية عىل مستوى صناعة النظام اإليجابي أو عىل 
مس�توى توظيف الثروة واستثمارها وتعظيم مواردها، 
واىل تأم�ني مص�ادر للوف�رة والرفاهية، وعىل مس�توى 
بناء الس�وق االقتصادية والبناء املريف وتنويع مصادر 

الثروة الوطنية من خالل االقتصاديات املجاورة.
وس�ط مثل هذه األزم�ات القاّرة الت�ي واجهتها امللفات 
الوطنية العراقية وتعّقد مساراتها يربز امللف االقتصادي 
بوصفه ظاهرة غر مس�يطر عليه�ا، إذ تعرّب عن جوهر 
املعطي�ات والراعات املعقدة، تلك التي ارتبطت بتاريخ 
األزمات السياسية واالنقالبات والحروب، مثلما ارتبطت 
بالش�كل الزائف ملهنية الحاكمية االقتصادية، وفقدانها 
القدرة ع�ىل إدارة هذا املل�ف، وكذلك الطبيعة املش�وهة 
ودوره�ا  السياس�ية  بالحاكمي�ة  اإلش�كالية  لعالقت�ه 
يف الس�يطرة واملرك�زة. ولع�ل م�ن أخطر تداعي�ات هذا 
التقاط�ع يف التعاطي مع امللف االقتص�ادي هو التصدّع 
الخط�ر الح�ادث يف البنى االجتماعي�ة والخدماتية، ويف 
تعويم الوظيفة االقتصادي�ة الوطنية، ويف إخضاعها اىل 
مرجعيات الس�لطة والحزب والعائل�ة أو الطائفة أو اىل 
س�لطة غر مقي�َدة للحاكم، فضال ع�ن طبيعة عالقتها 
املش�بوهة بالبني�ة األمنية والعس�كرية والت�ي تحولت 
خالل عقود اىل مجال الس�تنزاف الثروة الوطنية وإنهاك 

ميزانياته�ا كما ح�دث خالل الحرب العراقي�ة اإليرانية، 
وذلك عرب تغطية البناء املتضخم للمؤسسات العسكرية، 
وتغطي�ة الحاجات امللّحة للتس�ليح، والعجز عن تغطية 

املدونيات الضخمة جّراء هذا اإلنفاق العشوائي.
الجس�د  يف  كب�رة  فج�وات  ترك�ت  التداعي�ات  ه�ذه 
االقتص�ادي، وبات م�ن الصعب إعادة مس�ار العمليات 
االقتصادي�ة دون معالج�ة ذلك الرتاكم، وضبط مس�ار 
العج�ز االقتص�ادي اآلخذ بالزي�ادة، وال�ذي يتعالق مع 
تصاعد األزم�ات التقليدية التي ترتب�ط بطبيعة النظام 
االقتصادي الريعي النفطي، ومع غياب التنوع يف املوارد 
االقتصادية، فضال عن هشاش�ة املنظومة االستثمارية 
الخط�رة يف النظ�ام االقتص�ادي العراق�ي بس�بب عدم 
وج�ود البيئ�ة اآلمنة، وع�دم وجود الترشيع�ات الكافلة 
للحراك االس�تثماري، مع وجود مظاهر خطرة للفساد 
والبروقراطية املعوقة لتنشيط الفعاليات االستثمارية.

 وكذلك حساس�ية البعض من السياسيني والدوغمائيني 
من نظام االقتصاد الحر ومن خصخصة بعض الحلقات 
االقتصادي�ة التي باتت تش�كل عبئا ضاغطا عىل الدولة، 
الس�يما وأن مايس�مى ب�)القط�اع العام( ظ�ل قطاعا 
عائما واس�تهالكيا، غر منتج وفاعل وغر مقونن، مع 
بقائ�ه فض�اء مفتوحا لالس�تنزاف والفس�اد والعطالة 
وس�وء توظيف الثروة واس�تثمارها يف مش�اريع فاعلة 

وربحية. 
ه�ذه املش�كالت التي يعان�ي منه�ا االقتص�اد العراقي 
تحت�اج اىل عملي�ات فح�ص ومراجعة، النه�ا تعكس - 
يف الجوه�ر- محن�ة العش�وائيات التي يعان�ي منها هذا 
امللف، وإش�تباكه مع ملفات)سيادية( ضاغطة، وقوية 
مثل ملفات السياس�ة واألمن والعالق�ات الخارجية غر 
الواضحة، فض�ال عن العالقات امللتبس�ة يف الصالحيات 
داخ�ل البيئ�ة السياس�ية العراقي�ة، وغياب الس�ياقات 
القانوني�ة واملهني�ة واإلداري�ة، والتي له�ا دور عميق يف 
تعوي�ق آلي�ات العم�ل يف املل�ف االقتص�ادي، ويف تعويم 
الجانب اإلستعمايل لالقتصاد الحر وللمحددات القانونية 

والتس�ويقية لهذا االقتصاد، كما ه�و التعاطي القارص 
مع اإلرصار عىل نظام االقتصاد املركزي بوصفه اقتصادا 

وطنيا وحمائيا..
 إذ نج�د إرباكا كبرا يف التخطيط والتنظيم ويف الرتس�يم 
املهني، فكثرا م�ا تخلو هذه االقتصادات من التخطيط 
العم�يل واملتوازن، وغي�اب النظرة الواقعي�ة املهنية عن 
التعاطي م�ع اإلجراءات املتخذة ملعالجة األزمات، وحتى 
لتوصيف تعقيداتها بدءا من توصيف الوظيفة االقتصادية 
ذاته�ا وطبيعة العاملني فيه�ا، والنظ�م الحاكمة فيها، 
وإنتهاء بطبيع�ة النظام البنكي وامل�ريف الذي يعكس 
خطورة األزمة، والذي يحتاج بالرضورة اىل سلس�لة من 
اإلجراءات التي تعزز إس�تقاللية البن�ك العراقي املركزي 
بوصفه مصدرا للحماية الوطنية لالقتصاد، وللس�يطرة 

عىل مظاهر التضخم والعجز.
مشكالت العقل االقتصادي

العراق بل�د نفطي، واقتصاديته ترتب�ط بهذا التوصيف، 
وبس�بب هيمنة الجانب الريعي له�ذا االقتصاد، فإن كل 
املشكالت ترتبط بأسعار النفط، وبنظام السوق النفطي 
وبقدرة العراق عىل تصدير الكميات املناسبة من النفط، 
فضال عن أثر السياس�ات الدولية وتأثراتها عىل السوق 
النفطي، وعىل سياس�ات األوبك يف تحديد اس�تحقاقات 
هذا البلد أو ذاك من تصدير كميات نفوطه املستخرجة.

كل ه�ذه املعطيات تحتاج بال�رضورة اىل وجود )العقل 
االقتص�ادي( ال�ذي يمكنه التعاطي بحرفي�ة مهنية مع 
أية اختالالت قد تحدث، ويف تأمني وجود البدائل التي من 

شأنها السيطرة عىل التداعيات املحتملة. 
وهذا م�ا يجعل الحاجة اىل العق�ل االقتصادي هي ذاتها 
القان�ون، واىل التخص�ص  الحاج�ة اىل املؤسس�ة، واىل 
املهن�ي، واىل وجود الس�رتاتيجيات الكافلة لتأطر العمل 

االقتصادي وحلقاته املتعددة. 
مش�كلة االقتصاد العراق�ي سياس�ية ووظيفية وحتى 
ترشيعية، والحاجة الس�يادية اىل إج�راءات رادعة تعني 
الحاج�ة اىل وجود العق�ل الحاكم واملنِظ�م، ألنها املدخل 

العملياتي للتخطيط ولتحديد سياقات العمل، وملواجهة 
ظواهر الفساد والتضخم والفشل الدولتي يف االدارة، ويف 
إعادة مأسسة االقتصاد عىل اسس قانونية، وذات عالقة 
مبارشة بالس�وق واإلنتاج وبتش�جيع القطاع الخاص، 
والسيطرة عىل اإلستراد العشوائي يف كل يشء، فضال عن 
إعادة تنظيم البنية الوظائفية املتضخمةجدا، وهشاشة 
االقتص�اد االس�تعمايل/ االس�تهالكي من قب�ل القطاع 
الع�ام.. فضال ع�ن الحاج�ة للبحث عن مص�ادر اخرى 
لتحس�ني وتوس�يع مفردات الثروة الوطنية مثل تنظيم 
اقتص�اد الرضائ�ب، والخدم�ات الس�ياحية، والثقافية، 
وتنظي�م العالقات وقوننتها مع منظم�ات دولية، كذلك 
تفعيل القوانني املتعلقة باالس�تثمار الحقيقي، وإعطاء 
هذا امللف الكثر من اإلس�تقاللية، وتس�نيم مسؤولياته 
املؤسسية لش�خصيات معروفة يف مهنتيتها، وممن لها 
تاريخ مش�هود، وبعيدا عن املحاصصة والوجوه التي ال 

تعرف كيف تبيع البطاطا.
واألخط�ر يف املوض�وع يكم�ن يف التنب�ه اىل م�ا يمك�ن 
تس�ميته ب�)اقتص�اد االس�تنزاف( ال�ذي ب�ات يرتب�ط 
بامللف�ات األمني�ة والتس�ليح الدائ�م، وكذل�ك بالحروب 
التي تصطنعه�ا الجماعات اإلرهابية، والعديد من الدول 
اإلقليمية والخارجية لتعويم االقتصاد العراقي وتحويله 
اىل اقتصاد ط�وارئ واقتصاد مديونيات، والذي تحّول اىل 
بيئ�ة ضاغطة لصناعة وجوه أخرى لإلرهاب والفس�اد 
ولغس�يل األم�وال ولتهري�ب العملة الصعب�ة وعىل وفق 
مخط�ط إقليم�ي ودويل، خاص�ة عرب قصدي�ة التخريب 
االقتص�ادي للجماعات االرهابية، من خالل رضب البنى 
التحتي�ة يف امل�دن العراقية، أو عن طري�ق تهريب النفط 
واآلث�ار الوطنية املرسوقة، وكذلك تأزيم امللف الس�يايس 

واألمني ليكون مجاال لتعويق برامج التنمية.
هذه األزمات تعبر عن سياسات مضطربة، وعن غياب 
حقيقي للمؤسس�ات والصناعات الس�اندة والتكميلية، 
وع�ن غياب الدعم والحماي�ة للصناعات الوطنية، والتي 
يمكنها املس�اعدة يف ضبط أزمات البطال�ة، ويف التقليل 
من ضغ�ط املوازنات التش�غيلية التي حول�ت الدولة اىل 
أكرب مس�تهلك لثروت�ه الوطنية وعدم تحس�ينها، وهذا 
ما يف�رتض العمل وبجدي�ة عىل وضع مل�ف الحاكمية 
االقتصادية يف ُصلب األوليات، ألن انعكاس�اتها ستكون 

خطرة عىل كل امللفات األخرى.

�أمل �ليا�صري

�أندري�س �أوبنهامير

علي ح�صن �لفو�ز

إقليم املهجرين وشيوخ الفتنة!

جهود فنزويال  ضد الفقر!

أزمة احلاكمية االقتصادية

فوؤ�د ح�صون



ممثل�ة قدي�رة له�ا مس�يرة طويلة ف�ي مجال 
التمثي�ل تخط�ت ال�� 27 عاماً .. تعش�ق عملها 
لدرج�ة أنه�ا ال ترف�ض أي عمل يع�رض عليها 
ألنه�ا تقدر جي�داً "هذه النعم�ة". الممثلة ليلى 
قم�ري، تطل علينا في ش�هر رمضان من خالل 
"احمد وكريس�تينا" وش�خصية "إم تيس�ير" 
في مسلس�ل "بنت الش�هبندر". موقع "الفن" 
التقى الممثل�ة ليلى قمري في كواليس تصوير 
مسلسل "احمد وكريستينا" وكان لنا معها هذا 

اللقاء . 
نحن حالياً في كواليس تصوير أحمد وكريستينا 
أود بداي�ة أن تخبرينا ع�ن دورك في هذا العمل 

ولم وافقت على المشاركة فيه؟
في البداية أو أن أرد عليك فيما يتعلق بموافقتي 
على المشاركة. أنا ال أرفض أي دور يعرض علي 
فالعم�ل نعمة من الله وه�و يرزقك عمالً معيناً 
فال يجب ان ترفضه، مهما كان الدور. فإذا جاء 
مري�ض إل�ى طبي�ب أصبعه مجروح س�يجري 
العملي�ة للمري�ض وإذا أتاه مري�ض يحتاج إلى 
عملية قلب مفتوح فبالطبع س�يجري له عملية 

أيضاً. 
"أحم�د  مسلس�ل  ع�ن  للحدي�ث  وباالنتق�ال 
وكريس�تينا" هو من اح�ب األدوار التي ألعبها 
وه�و دور كبير. أك�ون أم البطلة "كريس�تينا" 
ودوري ممي�ز من ناحية ان المسلس�ل يتحدث 
ع�ن الطائفية وك�م هي موجودة ل�دى الناس. 
التربية من األس�اس خطأ وه�ذا الحقد والكره 
وهذه الطائفية ال يجب أن تكون موجودة، نحن 
بش�ر قبل كل ش�يء نحن اوالد الله كلنا، مسلم 
مس�يحي أو مهم�ا كان دينه، نحن ف�ي النهاية 
بش�ر، وخلقنا الله على صورته، يجب ان نحب 
بعضن�ا، انظ�ر إل�ى الطائفية إلى أي�ن أوصلتنا 
"صايري�ن وح�وش صاير ف�ي إج�رام صايرة 
الن�اس ما عندا إيمان" من يؤم�ن بالله ال يفكر 

بأي شيء آخر.
وف�ي ه�ذا ال�دور ألع�ب ش�خصية األم الطيبة 
الحنون�ة الخائف�ة عل�ى أوالده�ا . وأتقب�ل ان 
فك�رة ان تق�ع "كريس�تينا" ف�ي غ�رام رج�ل 
مس�لم وليس لدي هذا الرف�ض أما والدها فهو 
قاس ج�داً "ونمرود كتير" وأخذ عقلية الجرود 
القديم�ة أم�ا دوري فه�و أم صب�ورة متحملة 

طيبة، فأحببت الدور كثيراً. 
 كم تش�به روحي�ة النص واقعن�ا اليوم  

وهل نقل صورة الشارع ؟

نحن نجس�د في هذا العمل ص�ورة الواقع الذي 
نعيشه، وأحياناً تشعر أن الواقع تغير وتحسن، 
وأحيان�اً تج�د أن العك�س ه�و الصحي�ح وان 
الوض�ع أصبح أصع�ب من ناحية أخ�رى وهذا 
م�ا أس�تغربه ف�ي المجتم�ع.  فمن جه�ة تجد 
أن الصباي�ا المثقف�ات والمتعلم�ات متفتحات 
ومقبالت على الحي�اة وال تعني لهن الطائفية، 
أما الفتيات الجاه�الت وغير المثقفات اللواتي 
لديه�ن تعصب يذهب�ن إلى الح�د األقصى منه، 
فهذا المجتمع غريب عجيب، والمسلسل يراعي 
الجهتي�ن، "أحب�وا بعضكم بعضاً" نحن بش�ر 
فلدينا رب وهناك آخرة، "بالمحبة الدني بتعمر" 
ال يج�ب أن نبقى هكذا حاقدي�ن ونكره بعضنا 

وننفر من بعضنا ألننا بشر فقط ال غير.
العمل يتناول قصة فتاة مس�يحية 
مغرمة بشاب مسلم، برأيك 
هل س�تكون ردة الفعل 
ذاتها إذا كانت الفتاة 

مسلمة والشاب مسيحي؟
طبعاً هناك ف�رق، فالمس�لمون يتقبلون األمر 
أكثر، وأنا أعيش بين المس�لمين وأحبهم كثيراً 
وأنا بصراحة مسيحية مارونية ولكنني أعشق 
المس�لمين ألنن�ي تربيت بينهم، وان�ا أتيت إلى 
لبن�ان حي�ن كان عمري 16 س�نة وم�ن حينها 
وانا أقيم  بطرابلس واعشقها، وعلى الرغم من 
األحداث التي مرت بها لكن الناس هناك طيبون 
وكم�ا يقولون بلد الفقي�ر، وطرابلس تعني لي 
الكثي�ر فحي�ن أدخل إل�ى طرابلس أش�عر أنني 
بأمان على الرغم من  كل ما يحدث، وأنا عش�ت 
فترة الح�رب كلها بطرابلس، لذل�ك أقول ان ما 
يح�دث هو ان الفتي�ات المس�يحيات في وقتنا 
الراه�ن يندفع�ن ويتزوج�ن من مس�لمين ألن 
هناك س�هولة بتقبل الموضوع عند المس�لمين 
أكث�ر منه عن�د المس�يحيين، أي أن تتزوج فتاة 
مس�لمة ش�خصاً مس�يحياً وأعتق�د عن�د فئة 
المتعصبين فهذا مس�تحيل الح�دوث أن تتزوج 

ابنتهم مس�يحياً إال إذا أس�لم، ألن هذه القاعدة 
موجودة بدينه�م، وانظر هناك من يس�افرون 
إلى أميركا ودول أوروبي�ة ويتزوجون زيجات 

مختلطة وال يهمهم.
أخبرين�ا عن أج�واء التصوي�ر، معك�م الفنانة 

سابين وهي تمثل للمرة األولى؟
ووسام غسان صليبا ويوسف حداد حبيب قلبي 
ق�ام بلع�ب دور جريس ال�ذي جاء م�ن أميركا 
ليت�زوج ابن�ة عم�ه ولدي�ه عنف�وان وتعصب 
وشراسة ألنه سافر من لبنان وأخذ معه العقلية 
القديم�ة وما زال محتفظاً به�ا وعاد إلى لبنان 
وأت�ى بمال كثير منحه القوة واللؤم، ويوس�ف 
لع�ب الدور بطريقة رائعة، وهو محترف ونجم 
كبير فه�و يعطي الدور وليس الدور من يعطيه 
النجومية، يرس�م الشخصية بطريقة صحيحة 
والمشهد نفسه بطريقة صحيحة، وعندي ابني 
الياس يلعب دوره نيكوال مزهر، "وهيدا ش�غلة 
كبيرة بعش�قو"، كلهم طيبون وس�ابين أتمنى 
لها التوفيق إن ش�اء الله وأتمنى لها مس�تقبالً 
باهراً ألنها تبذل مجهوداً كبيراً وليست معتادة 
عل�ى ذلك، ونبقى أحياناً إلى الس�اعة 3 صباحاً 
وم�رت علين�ا موج�ة صقي�ع ال تس�تطيع أن 

تتخيلها. 
ما هي األعمال األخرى التي تصورينها؟

عرض علي دور في "جورة العين" وذهبت يوماً 
ألصور ولم يساعدنا الجو، فوجدت صعوبة في 
التنسيق بين المسلسلين فاعتذرت وهم حزنوا 
وتمنوا أن أش�اركهم بعم�ل آخر على الرغم من 
أنه�م  قالوا ل�ي إنهم مس�تعدون أن ينتظروني 
لكنني لم أقب�ل ألنه يتطلب عمالً يومياً ، وأيضاً 
ع�رض عل�ي عمل م�ع فيلي�ب وكنت س�ألعب 
دور وال�دة ماجد المصري في مسلس�ل "قصة 
ح�ب"، ولكنني لس�ت ق�ادرة على االنس�حاب 
ولو ليوم واحد من تصوير "أحمد وكريستينا" 
حت�ى "حياة س�كول" ان�ا اعمل ب�ه وكان لدي 
يس�تغنوا  أن  فاضط�روا  حلق�ات  ألرب�ع  دور 
عني ألنني لس�ت قادرة أن أت�رك موقع تصوير 
"أحمد وكريس�تينا".وحالياً ال أصور سوى هذا 
المسلسل . وصورت بمسلسل "بنت الشهبندر" 
ال�ذي س�يعرض ف�ي رمض�ان ودوري جمي�ل 
واسمي "أم تيس�ير" والجو جميل جداً والعمل 
كان رائع�اً مع المخرج س�يف الدين الس�بيعي 
وفري�ق االنتاج، وحقيقة مفي�د الرفاعي ترفع 

له القبعة وهو مدرك لما يفعله.
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نش�رت المغنية االماراتية بلقي�س فتحي صورة لها 
داخ�ل احدى الس�يارات خ�الل زيارته�ا لمدينة جدة 

السعودية.
وعلّق�ت الفنان�ة عل�ى الص�ورة التي نش�رتها على 
حس�ابها الرس�مي ف�ي "انس�تغرام"، أنه�ا تقضي 
"أحل�ى أيام في مدينة جدة الس�عودية". كما أرفقت 
التعليق بالحس�اب الرس�مي الخاص بها على تطبيق 
" Snapchat".يذك�ر أن بلقيس هي أول فنانة عربية 
تحصل على جائزة لوفيس�يال الش�رق األوس�ط عن 
فئة الموهبة العربية الشابة للعام 2012 والعديد من 
جوائ�ز التقدير والتكريم عن مش�اركتها الفعالة في 

الكثير من البرامج.

ب�دأت المطربة ش�ذى تتج�اوز أحزانها على 
رحي�ل والديه�ا، وس�ّجلت أكث�ر م�ن أغني�ة 
استعداداً لطرح ألبومها الجديد، الذي تعود به 
بعد غياب سبع س�نوات عن عالم األلبومات. 
ورغم أن شذى ال تزال تسجل أغنيات األلبوم، 
لكنه�ا تتمن�ى اللح�اق بموس�م عي�د الفطر 
لطرح�ه خالل�ه، وتتعاون فيه م�ع عدد كبير 
م�ن المؤلفي�ن والملحني�ن بحثاً ع�ن التنوع 

لديهم.
 ش�ذى تؤكد أن أصدقاءه�ا نصحوها بالعمل 
ألن�ه أفضل طريقة للخروج من الحزن، وهي 

استجابت بالفعل لنصائحهم.

شكران مرجتى تعلن إعتزاهلا التمثيل
بشكل مفاجئ أعلنت الممثلة السورية شكران مرتجى عن نيتها باعتزال التمثيل نهائيا.

 وقالت شكران: "حبايبي الغاليين من منبري هذا أعلن اعتزالي الفن والسنة آخر سنة الي تمثيل 
صار وقت أرتاح نشالله تكونو حبيتوني وتكون أعمالي خالدة بحبكم".

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد

يع
سر

ع ال

اعامل كوميدية تيسء البناء الريف
 ش�هدت االوس�اط الفنية العربية وفي مقدمتها 
مص�ر العربية والع�راق تحديدا االس�تهانة بابناء 
الجن�وب فف�ي مص�ر هن�اك الكثير م�ن االعمال 
الفنية التي تس�يء ال�ى )ابناء الصعي�د( واصفة 
اياهم )بالب�الدة( رغم ان الجن�وب المصري كان 
ل�ه التاريخ الحافل  بمقارعة االس�تعمار والقيام 
باكثر من ثورة .. اال ان النتاجات  المصرية الزالت 

تستهين بتلك الش�ريحة الصعيدية سواء كان ذلك 
على المسرح او في السينما والتلفزيون .

وكذا الحال بالنس�بة للع�راق حيث نجد الكثير من 
االعم�ال الفنية الت�ي تهين كرامة ابن�اء الجنوب 
القادمي�ن م�ن االري�اف رغ�م ك�ون اولئ�ك لهم 
تاريخهم المش�رف والدليل انه�م قاموا باكثر من 
ثورة ضد االستعمار االنكليزي.. وثورة العشرين 

اكب�ر دلي�ل وش�اهد على ذل�ك .. وان )ش�عال ابو 
الج�ون( الزال عالق�ا ف�ي اذه�ان العراقيين لحد 
اليوم .. وس�يبقى عالقا في الذاكرة أبدا لكن الذي 
يح�دث الي�وم .. وحدث قب�ل الي�وم .. ان االعمال 
الفنية وفي مقدمتها االعمال المسرحية التجارية 
.. الهابط�ة تتقص�د االس�اءة ال�ى ابن�اء الجنوب 
وبطريقة رخيص�ة وكأن االعمال الكوميدية تجد 

مالذه�ا عند كل تلك االس�اءات المقص�ودة وغير 
المقصودة.

والذي وددت قوله :
كفان�ا  ضحكا على الذق�ون .. وان الذائقة الفنية 
الكوميدية ب�كل المأثر والمواقف والرجال االفذاذ 

..
واذا كان العم�ل الكومي�دي يعتمد عل�ى مثل تلك 

االس�اءات المتمثلة باالزي�اء  الت�ي يرتديها ابناء 
الجنوب والتالعب بلهجاتهم العريقة الممتدة الى 
حض�ارات العراق ومنها الحض�ارة االكدية والتي 
كانت تحت�وي على مث�ل تلك اللهج�ات الجنوبية 
العريقة مثل : )كا( اي )جا( .. فاننا ندعو للتصدي 
ال�ى مثل تل�ك االعم�ال الكوميدي�ة وايقافها عند 

حدها ومنعها حفاظا على العراقة الجنوبية !!.

تق�دم »روتان�ا خليجي�ة« مجموعة م�ن اإلنتاجات 
العربي�ة والمصرية ه�ذا العام حصرًيا لمش�اهديها 
في الس�عودية والخليج، تحمل نخبة من أهم نجوم 

الوطن العربي.
البداية مع بطل األكشن العربي، أحمد السقا الذي 
س�يطل عبر القن�اة في مسلس�له الجديد »ذهاب 
وع�ودة« الذي يصّور حالًيا عل�ى أن يتم االنتهاء 
من كل المش�اهد في األس�بوع األول من الشهر 
الفضي�ل. المسلس�ل ال�ذي يعد التع�اون الثاني 
بين المخرج أحمد ش�فيق وأحمد الس�قا بعد أن 
س�بق وتعاونا في مسلس�ل »خط�وط حمراء« 
الذي ت�م عرضه في رمضان قبل الماضي، تدور 
أحداثه ح�ول رجل أعمال يدعى »خالد« يجس�د 
دوره أحمد السقا، يعيش حياة عائلية هادئة مع 
زوجت�ه، إلى أن تتصاعد األح�داث ليواجه مافيا 
تجارة األعضاء البش�رية الذين قاموا باختطاف 
ابن�ه من أحد الموالت التجارية. »ذهاب وعودة« 
بطول�ة أحمد الس�قا، وإنجي المق�دم، ومجدى 
كام�ل، وياس�ر ج�الل، وأحم�د رات�ب، ولق�اء 
س�ويدان، ووليد فواز، وفريال يوسف، وبيومى 

فؤاد، والعمل تأليف عصام يوسف.

الغن�اء  ف�ارس  ويط�ل 
عاص�ي  العرب�ي، 
عب�ر  الحالن�ي 
 » خليجي�ة «
دور  أول  ف�ي 

ن�ي  يو تلفز
ل�ه  درام�ي 

مقتبس عن رائعة الكاتب ماريو بوزو »العراب«؛ الرواية الشهيرة 
الت�ي تحولت إلى أهم ثالثية أف�الم هوليوودية عبر التاريخ، فقد 
أع�اد المؤل�ف ح�ازم س�ليمان كتابة ه�ذه القصة الت�ي تعد من 
الكالسيكيات الخالدة، ليقدم لنا عمالً درامًيا منتظًرا خالل الشهر 
الفضي�ل من إخراج المثنى صبح وبطول�ة عدد من نجوم الوطن 
العرب�ي منهم رفيق علي أحمد، وس�لوم حداد، وس�الفة معمار، 
ونس�رين طافش، وعبد المنعم عمايري، وصفاء سلطان، وكندة 

حنا.
المص�ري أمير ك�رارة الذي حجز لنفس�ه مراتب أم�ا الفن�ان 

متقدمة جًدا ف�ي األدوار الدرامية خالل 
الرمضانية السابقة، فيطل  المواسم 
أيض�ا عب�ر القن�اة الروتاني�ة من 
خالل »حواري بوخارست«، وهي 
قصة مشّوقة إخراج محمد بكير 
وتألي�ف هش�ام ه�الل، وتروي 
تدفع�ه  مالكم�ة  الع�ب  قص�ة 
إل�ى خ�وض طري�ق  الظ�روف 

خطر.
هذا، ويت�م حالًيا وضع اللمس�ات 
األخي�رة على مسلس�لي »الذاهبة« 
المقتبس عن عن قصيدة الش�اعر 

ناصر القحطاني

روتانا ختطف أمحد السقا
 وعايص احلالين يف رمضان

ليىل قمري : هذا املجتمع عجيب وغريب 



ممث�ل تونس�ي عرب�ي بمواصف�ات عالمي�ة يمل�ك قاعدة 
جماهري�ة كبي�رة تنتظ�ر أدواره . انطل�ق ف�ي الس�ينما 
والتلفزي�ون بأوروب�ا وأميركا ثم دخل مصر ليش�ارك في 

الدراما المصرية وينجح بها بإمتياز.
ق�دم أعماال عالمية على قنوات مثل CANAL+ في فرنس�ا 
و BBC4 ف�ي إنكلت�را ، وه�ا ه�و حاليا بين لبن�ان ومصر 

لتصوير أعماله الجديدة محليا.
3 اعمال يش�ارك بها خالل ش�هر رمضان المقبل ، يخبرنا 

عنها الممثل ظافر العابدين في هذا اللقاء عبر الفن .
 الممث�ل ظافر العابدين اهال بك، تصّور حاليا مسلس�ل 24 

قيراط في لبنان أخبرنا أكثر عن المسلسل
24 قيراط اجتماعي رومانس�ي بالوقت نفس�ه تش�ويقي 

فيه قصة بولسية ، مختلف النه يجمع كل هذه العناصر.
دوري رج�ل اعمال مصري وعالقة ش�راكة مع عابد 

فهد وه�و دور مختلف عن ادواري الس�ابقة اكون 
ش�خصاً غامضاً جداً وتكتش�ف الن�اس أكثر تلك 

الشخصية.
دورك باللهجة المصرية كيف تجد نفسك بلهجة 

غير لهجتك األساسية؟
بالس�نوات األخيرة قدم�ت اعماال عديدة 

وخ�الل  المصري�ة  باللهج�ة 
ش�هر رمض�ان المقب�ل ايضا 

س�أكون في مسلسل "تحت 
الس�يطرة" م�ع نيلي كريم 
محس�ن  تام�ر  واخ�راج 
والكتاب�ة لمري�م نع�وم. 
عائق�اً  ليس�ت  اللهج�ة 
وم�ن خ�الل االنتاج�ات 
المش�تركة يظه�ر ذل�ك 
نكه�ة  يعط�ي  وه�ذا 
للدراما  مختلفاً  وانتاجاً 

العربية.
 لديك مشاركات عالمية 

أخبرن�ا  ناجح�ة 
عنه�ا أكث�ر وهل 
مش�اريع  هناك 

مس�تقبلية 

تخبرنا عنها في هذا المجال؟
آخر شيء شاركت فيه في الموسم السابق 
ف�ي مسلس�ل transporter ال�ذي ع�رض 
على قناة HBO ف�ي كندا و TNT األميركية 

 CANAL ومسلسل فرنسي ايضا عرض على
+، أتمنى بعد أن أكمل مش�اركاتي في رمضان 

أن أقدم أعماالً كهذه ايضا.
هذا الخليط العربي، اللبناني المصري والس�وري 

كيف تجده والى اي مدى تش�عر بأنه يخدم الممثل 
ويساهم بإنتشاره؟

هذا الخليط مهم جدا بعد الغزو التركي للدراما العربية 
مه�م جدا أن تلت�ف الدراما عل�ى بعضها ون�رى انتاجات 

مشتركة ، هناك طاقات كبيرة في الفن والتمثيل في 
العال�م العربي ومهم جدا ان ن�رى انتاجاً لبنانياً 
فيه تونس�يون ومصريون وس�وريون وهذا 
يعطي مساحة اكثر إلنتشار االنتاج ويكون 
لدي�ه ص�دى اق�وى ، والوحدة الفني�ة التي 
يش�هدها العالم العربي مهم�ة جدا واتمنى 
أن تكون قدوة لوحدة سياسية ان شاء الله.

الفت�رة  ف�ي  أخ�رى  تصوي�رات  لدي�ك  م�اذا 
المقبلة؟

"تح�ت  مسلس�ل  تصوي�ر  أكم�ل 
ال�ذي س�يعرض ف�ي  الس�يطرة" 
رمضان ومسلس�ل "أري�د رجال" 
المؤلف م�ن 60 حلقة يتم عرضه 

.OSN على قناة
كلمة لكل محبيك والذين ينتظرون 
الرمضانية  الدراما  مشاهدتك في 

المقبلة .
بأعم�ال  يش�اهدوني  أن  أتمن�ى 
واق�ول   ، الع�ام  ه�ذا  مختلف�ة 
انتظروني في مسلسل 24 قيرط 
وأري�د رج�ال وتحت الس�يطرة ، 
وإن ش�اء الل�ه أكون دائم�اً عند 

حسن ظنهم وشكرا لكم .

في الوقت الذي يصدح في�ه صوتها في أرجاء 
النفس والوجدان، ويعانق إحساس�ها مس�ام 
الجس�د المقش�ّعر من س�طوة اآلهات... يأتي 
حضور ريما خش�يش اآلسر ليسكب خمراً في 
قلوب عطش�ى للفن الملتزم واألصيل فيس�كر 
الفؤاد وتنتشي األلباب ويبقى سّرها محفوظاً 

في خوابي الذاكرة وبعيداً من النسيان.
ريم�ا خش�يش، الت�ي أمتعت جمهور مس�رح 
المدين�ة من�ذ فت�رة بعب�ق األصال�ة وأهدت�ه 
باقة م�ن عملها الجديد ال�ذي ال يزال في طور 

التحضير، كان لنا معها هذا الحديث .
 أحييت حفلي�ن ناجحين في لبنان حيث نفدت 
البطاق�ات قبل الموعد المحدد. لماذا أنت مقلّة 

في لقاء أبناء بلدك؟
الحمد لله، لقد كانا حفالن ناجحين كما ذكرت 
ولكن لألس�ف ف�إن الع�دد األقل م�ن حفالتي 
أحيي�ه هن�ا بس�بب الصعوب�ات الكبي�رة التي 
تواجه تنظيم هذه النوع من الحفالت الغنائية، 
ناهي�ك عن ظ�روف البلد. أش�تاق دوم�اً للقاء 
الجمهور البيروتي وأشعر بالفرح دوماً في أي 

مناسبة تجمعني به.
الحظن�ا أن الجمه�ور الحاض�ر ل�م يك�ن من 
الجنس�ية اللبنانية فقط بل من األشقاء العرب 
وم�ن األجانب أيضاً. هل يؤث�ر هذا التعّدد على 

نوعية اختياراتك في كل حفل؟
ه�ذا بالفع�ل م�ا يمّيز بي�روت فإنها بال ش�ك 
جامعة للثقافات المتعددة، ولكني ش�خصياً ال 
أتأثر بجنس�ية الحاضرين وإنما أقوم بتحضير 
ما أح�ب وم�ا أوّد تقديم�ه في ه�ذا الحفل أو 

غيره.
قمت بتأدية أغنياتك الجديدة للمرة األولى على 
الرغم من أن موعد إصدارها لم يعرف بعد. ألم 
ينتابك القلق من فكرة تس�ريبها؟ هل هي ثقة 

كبيرة بالنفس أم جرأة كبيرة منك؟
)تصم�ت وم�ن ثم تجي�ب بت�ردد( ال أعتقد أن 
األمر س�يحدث بهذه الطريقة... ال يجب أن يتّم 
تس�ريبها. كنت أرغب بتقدي�م عمل جديد ال أن 
أعيد فقط ما س�بق وأن قدمته. أعشق دوماً أن 
يكون ل�دي عمل جديد أقدم�ه للجمهور للمرة 

األولى.
يب�دو أن تحضيراتك متنّوعة على الرغم من أن 
مس�احة التعاون مع ربيع م�روة تبدو مجدداً 

األكبر. لماذا؟
بالفع�ل يتضّمن األلبوم الجدي�د مجموعة من 
األغني�ات المتنّوع�ة والمختلف�ة والتي تحمل 
بمعظمها توقيع ربيع مروة من حيث الكلمات 
واأللحان. منذ انطالقت�ي الفنية ومنذ إطالقي 
ألبومي األول وربيع إلى جانبي ويساندني في 
خيارات�ي الموس�يقية فنحن نتفق موس�يقياً 

وثمة انس�جام فك�ري بيننا. كلمات�ه وألحانه 
تش�بهني، وعندم�ا أغنيها أش�عر كأنه يتحدث 
بلس�اني، كم�ا يعل�م كي�ف يس�تخدم طبقات 
بإتق�ان  فيخرجه�ا  أمتلكه�ا  الت�ي  الص�وت 

وسالسة. 
ما سّر التناغم بينك وبين عزف طوني أوفرواتر 
على الكونترباص؟ ولم�اذا تكتفين بعزفه من 

دون مرافقة أي آلة موسيقية أخرى؟
لي�س بإمكان أي موس�يقي ع�ادي أن يعزف 

منف�رداً عل�ى المس�رح بل يج�ب أن يكون 

مبدعاً ومتقن�اً لعمله. طوني يمتلك إحساس�اً 
رائعاً، وموسيقياً لديه القدرة على جعلي أشعر 
بالراحة وكأني أغني إلى جانب فرقة موسيقية 
كاملة. الكونترباص ليس�ت آلة تقليدية ترافق 
الغن�اء، وهناك صعوب�ة فيها لكن االنس�جام 
بين عزف طوني وغنائي يجعلني س�عيدة جداً 
به�ذا الديو ال�ذي يتجدد إحساس�ي بالزهو به 
ف�ي كل مرة. بصراحة، أعش�ق هذا اإلنس�جام 

و"الهارموني" موسيقياً الموجودين بيننا.
  حدثين�ا عن ألبومك الجديد: بَم س�يختلف عن 

إصداراتك السابقة؟
ف�ي ه�ذا األلبوم تصمي�م على اس�تخدام آالت 
موس�يقية أكثر، كما س�يصار إلى إضافة آالت 
شرقية ومختلفة وذلك تبعاً لطبيعة األغنيات. 
ل�ن نس�تخدم ه�ذه الم�رة اآلالت نفس�ها في 
كل األغني�ات وإنما س�يتّم التنويع بحس�ب ما 
تتطلّبه موسيقاها. من المفترض البدء بعملية 
تس�جيل األغني�ات نهاية هذا الصي�ف على أن 
يص�در العمل قب�ل نهاية الع�ام أو مطلع العام 

الجديد كأقصى حد.
 هل س�تقومين بالتسجيل في لبنان هذه المرة 

أم في الخارج كالعادة؟
ال ب�ل س�يتّم ذل�ك ف�ي هولن�دا حي�ث يتواجد 
دوم�اً،  أتعام�ل معه�م  الذي�ن  الموس�يقيون 
باإلضاف�ة إل�ى توّف�ر التقني�ات العالي�ة ف�ي 

التسجيل.
ماذا عن مشاريعك المقبلة؟

س�أغادر إلى أميركا خالل ه�ذا الصيف لتعليم 
الغناء مع س�يمون ش�اهين لمدة أس�بوع كما 
يحدث س�نوياً، ومن ثم س�أتوجه إل�ى هولندا 
حي�ث س�أبدأ عملية تس�جيل األلب�وم، قبل أن 
أنتقل مطل�ع فصل الخريف إل�ى مصر إلحياء 

حفل هناك.

أصالة تصور 60 دقيقة حياة  وعايشة ع ليل فات
 

تس�تعد الفنانة أصالة لتصوير أغنيتين من ألبومها األخيرة األولى هي عنوان األلبوم "60 دقيقة حياة" والثانية  "عايش�ة ع اللي 
فات" وذلك عقب انتهاء شهر رمضان مباشرة.

وبعد ان قررت اصالة قبل تصوير واحدة فقط بين األغنيتن قررت تصويرهما معاً.
 يذك�ر ان ألب�وم "60 دقيقة حياة" يحقق نجاحا باهرا وضم 10 أغنيات هي )س�ؤال بس�يط، وملهمته الوحيدة، وعايش�ة ع اللي 
ف�ات، وعلى إيه، مواقف مؤلم�ة، الورد البلدي، وبعدك عني، ومنازل، خانات الذكري�ات و60 دقيقة حياة( وتعاونت فيه مع نخبة 

من الشعراء والملحنين.
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بعد مرور ش�هر واحد على خطوبتهما، احتفلت الفنانة آيتن عامر بعقد قرانها على مدير التصوير محمد عز 
العرب أمس بأحد المساجد بالقاهرة، وحرص عدد كبير من النجوم على مشاركتها هذا الحدث السعيد، منهم 
خالد سليم وعبير صبري وهنا شيحا ومحمد رجب وريهام عبدالغفور وهالة صدقي ومحمد شاهين وحنان 

مطاوع ودنيا وغادة إبراهيم.
آيتن اختارت إطاللة بسيطة للغاية لهذا الحدث السعيد، حيث ارتدت فستاناً أخضر قصيراً، ووضعت ماكياچاً 
خفيفاً واختارت تس�ريحة ش�عر بس�يطة للغاية، بينما ارتدت ش�قيقتها وفاء عامر، التي لم تتركها للحظة 

واحدة، فستاناً أسود وحرصت على استقبال جميع الحضور بنفسها والترحيب بهم.
آيتن لم تس�تقر حت�ى اآلن على موعد إقامة حفلة الزفاف، وأكدت أنها تنتظ�ر معرفة ردود أفعال جمهورها 
تج�اه المسلس�الت التي تخوض من خاللها س�باق الدرام�ا الرمضاني، وهي "الكابوس" و"بين الس�ريات" 

و"العهد".
ُيذك�ر أن آيت�ن تعرفت على محمد عز خالل تصوير فيلم "زنقة س�تات"، حيث تحول�ت عالقة صداقتهما إلى 

قصة حب بشكل سريع. 

من�ة ش�لبي  الممثل�ة  تس�تكمل 
تصوير مش�اهدها من مسلس�ل 
ال�ى  اليهود"،متوجه�ة  "ح�ارة 
بلقياس-المنصوري�ة،  منطق�ة 
حيث تم تشييد مستعمرة شبيهة 
للتصوي�ر  يهودي�ة  بمس�تعمرة 

فيها.
اليهود"،بطولة  "حارة  مسلس�ل 
منة ش�لبي، هالة صدقي، ريهام 
عب�د الغفور، س�لوى محمد علي 
وغيرهم من الممثلين، من تأليف 
مدح�ت الع�دل، وإخ�راج محم�د 

العدل.

ع�ذب  بص�وت 
عالي�ة  ورومانس�ية 
نانس�ي  الفنانة  قدم�ت 
الغنائ�ي  التت�ر  عج�رم 
بمسلس�ل  الخ�اص 
"حالة عشق". وطرحت 
الش�ركة المنتج�ة التتر 
لألغنية التي تحمل اسم 
نصي�ن"،  "مقس�ومة 
وه�ي من كلم�ات أيمن 
بهجت قم�ر ومن ألحان 
وليد س�عد ومن توزيع 

أحمد إبراهيم.

رغدة ممنوعة يف الكويت.. وهكذا رّدت
 ق�ررت الس�لطات في الكويت منع عرض أي عم�ل فني تظهر فيه الممثلة الس�ورية رغدة على 

تلفزيون الدولة، بعد تصريحاتها األخيرة التي إعُتبرت فيها أنها تطاولت على دولة الكويت.
م�ن جانبها، قالت رغدة معلِّق�ًة على هذا القرار: "وأعلى ما في نغله�م يركبوه، نغلهم اللي نحر 
أطفالنا الس�وريين، ووقف يتباهى بما فعله أمام برلمانهم، ولم يحرك فيهم أحد ساكًنا.. وللعلم 

النغل هو من كان الحمار خاله، لمن ال يعلم".

اعامل كوميدية تيسء البناء الريف
 ش�هدت االوس�اط الفنية العربية وفي مقدمتها 
مص�ر العربية والع�راق تحديدا االس�تهانة بابناء 
الجن�وب فف�ي مص�ر هن�اك الكثير م�ن االعمال 
الفنية التي تس�يء ال�ى )ابناء الصعي�د( واصفة 
اياهم )بالب�الدة( رغم ان الجن�وب المصري كان 
ل�ه التاريخ الحافل  بمقارعة االس�تعمار والقيام 
باكثر من ثورة .. اال ان النتاجات  المصرية الزالت 

تستهين بتلك الش�ريحة الصعيدية سواء كان ذلك 
على المسرح او في السينما والتلفزيون .

وكذا الحال بالنس�بة للع�راق حيث نجد الكثير من 
االعم�ال الفنية الت�ي تهين كرامة ابن�اء الجنوب 
القادمي�ن م�ن االري�اف رغ�م ك�ون اولئ�ك لهم 
تاريخهم المش�رف والدليل انه�م قاموا باكثر من 
ثورة ضد االستعمار االنكليزي.. وثورة العشرين 

اكب�ر دلي�ل وش�اهد على ذل�ك .. وان )ش�عال ابو 
الج�ون( الزال عالق�ا ف�ي اذه�ان العراقيين لحد 
اليوم .. وس�يبقى عالقا في الذاكرة أبدا لكن الذي 
يح�دث الي�وم .. وحدث قب�ل الي�وم .. ان االعمال 
الفنية وفي مقدمتها االعمال المسرحية التجارية 
.. الهابط�ة تتقص�د االس�اءة ال�ى ابن�اء الجنوب 
وبطريقة رخيص�ة وكأن االعمال الكوميدية تجد 

مالذه�ا عند كل تلك االس�اءات المقص�ودة وغير 
المقصودة.

والذي وددت قوله :
كفان�ا  ضحكا على الذق�ون .. وان الذائقة الفنية 
الكوميدية ب�كل المأثر والمواقف والرجال االفذاذ 

..
واذا كان العم�ل الكومي�دي يعتمد عل�ى مثل تلك 

االس�اءات المتمثلة باالزي�اء  الت�ي يرتديها ابناء 
الجنوب والتالعب بلهجاتهم العريقة الممتدة الى 
حض�ارات العراق ومنها الحض�ارة االكدية والتي 
كانت تحت�وي على مث�ل تلك اللهج�ات الجنوبية 
العريقة مثل : )كا( اي )جا( .. فاننا ندعو للتصدي 
ال�ى مثل تل�ك االعم�ال الكوميدي�ة وايقافها عند 

حدها ومنعها حفاظا على العراقة الجنوبية !!.

ريام خشيش : ألبومي اجلديد خمتلف وأعشق التناغم مع طوين وربيع

ظافر العابدين
 ممثل تونيس عريب بمواصفات عاملية
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كلما ظهر ش�كل أدبي جديد، وخ�رج عن المألوف 
والتعاق�دات النقدي�ة، وحم�ل في صيغت�ه نظاما 
إال  الق�راءة،  ألفت�ه  ال�ذي  النظ�ام  ع�ن  مختلف�ا 

وانقسمت اآلراء حوله، بين مؤيد ومعارض. 
أدت حالة المعارضة/القبول في كثير من األحيان- 
إل�ى خلق نوع م�ن القطيعة بي�ن الموقفين، وإلى 
جع�ل الح�وار الُمباش�ر حول الش�كل، ين�زاح إلى 
حوار حول فكرت�ي التأييد والمعارض�ة. وبالنظر 
إلى طبيعة ثنائية »مع/ضد«، وطريقة اش�تغالها، 
س�نالحظ تركيزها على الذات الُمفكرة في الشكل 
األدبي، أكثر من التركيز على الموضوع األساسي/

الش�كل األدبي الجديد. كما »قد« تأتي هذه الثنائية 
ُمش�بعة بق�رارات معرفية مس�بقة وجاهزة، مما 
يجعل منها ُمقاربة غير ُمنتجة للموضوع، لذا يمكن 
التفكير في الموضوع األدبي/المعرفي خارج هذه 
الثنائي�ة، م�ن أجل االقت�راب أكثر م�ن الموضوع، 

وعدم االنحراف عن سؤاله، إلى مواضيع أخرى. 
عندم�ا بدأ الحديث عن »األدب الرقمي« في الثقافة 
العربي�ة، اس�تقبلت ثنائي�ة مع/ض�د هذا الش�كل 
األدبي الجديد بقوة، وعَمقت المسافة بين عنصري 
الثنائي�ة، بدع�م كبي�ر م�ن وضعي�ة التكنولوجيا 
في الممارس�ة العربي�ة. وقد أنتجت ه�ذه الثنائية 
بع�ض اللبس في طبيع�ة التعامل م�ع األدب وهو 
يتح�ول، ويتحقق وفق مظاهر جدي�دة ومختلفة، 

إذ غ�اب النق�اش ع�ن األدب، وح�َل التج�اذب بين 
المعارضي�ن والمؤيدين، وأخذ األم�ر طابع الدفاع 
ع�ن موق�ف ورأي وموق�ع تاريخي، أنت�ج خطابا 
ُمرتب�كا وتصنيفيا، جاعال م�ن كل ُمنتصر للكتابة 
الرقمية ضد تاري�خ األدب، وكل مدافع عن الكتابة 
بالوس�يط الورق�ي، ض�د مس�تقبل األدب. وبقي 
األدب في تجليه الجديد مع الوس�يط التكنولوجي 
بعي�دا – إل�ى حد ما ع�ن التحليل، وتمث�ل منطقه، 
وفي الوقت نفس�ه، ظ�ل األدب بتجليه الورقي في 
كثي�ر من تجاربه – بعيدا ع�ن التطور في التفكير، 
نظ�را لكون المعرف�ة األدبية توجد – باس�تمرار- 
ف�ي حال�ة التكون والتط�ور، بفضل المس�تجدات 
الت�ي تعرفها حركية الكتابة األدبية، التي ال تقترح 
فقط – أشكاال وأس�اليب جديدة في الكتابة، بقدر 
م�ا تعمل في الوقت ذاته – على خلق وعي بطبيعة 
الكتاب�ة األدبية. ولهذا، ما نزال ننتج دالالت جديدة 
من الش�عر العربي القديم، وما ي�زال االقتراب من 
القصي�دة القديمة اقترابا م�ن تمثالت وتصورات، 
تظهر م�ع كل منهج جديد، ورؤية نقدية مختلفة، 
وم�ا ي�زال التراث الس�ردي العربي ب�كل تنويعاته 
وأش�كاله، يط�رح نفس�ه مج�اال رمزي�ا وثقافيا 
خصب�ا، يتج�دد خطاب�ه م�ع كل مقارب�ة جديدة، 
ونتجدد نح�ن أيضا مع كل اقت�راب جديد له، وفي 
الوقت نفس�ه، يصبح التراث الرمزي مكونا ثقافيا 
للحاضر الرمزي. هكذا، تتالقح اآلداب وتتغذى من 
تفاعلها م�ع بعضها. عندما ال يس�تحضر التفكير 

النق�دي ه�ذا البع�د التفاعل�ي بي�ن حاض�ر األدب 
ومستجداته، فإنه ُيس�اهم في تعميق ثنائية مع/

ضد، التي ُتحَول النقاش من الموضوع األساس�ي، 
األدب، إلى نقاش إيديولوجي، يس�عى إلى تصنيف 

كل رأي/موقف ضمن خانة تصنيفية. 
وعل�ى الرغم م�ن ك�ون الموقفين مع�ا، ُيعمقان 
اله�وة بينهم�ا، ويجعالن الح�وار في م�ا بينهما، 
إمكانية غي�ر ممكنة التحقق، إال أنهما يلتقيان في 
كونهما يش�تغالن خارج منطق حركة التاريخ. إذ، 
نج�د الُمدافع ع�ن الكتابة الرقمية، يعل�ن االنتهاء 
الكل�ي للورقي، وكأن أجرأة الرقمي تؤدي بش�كل 
مباش�ر إلى تالش�ي الورقي، ومن ينتصر للورقي، 
يرف�ض أن يتجل�ى األدب رقميا، ُيعط�ل الموقفان 
معا حركية التاريخ، حين يرفضان مفاهيم التحول 

والتطور واالستمرار في نظام األدب. 
م�ن أج�ل تج�اوز الثغ�رة المعرفي�ة الناتج�ة عن 
ثنائية مع/ض�د في التعامل م�ع الكتابة الرقمية، 
التي ُتعَطل تمثل تح�والت حالة الكتابة/األدب مع 
الوسيط التكنولوجي، يمكن اقتراح مقاربة تبحث 
في العالق�ة الوظيفية بين حاض�ر األدب/الكتابة 
)الشكل الورقي( ومستقبل األدب/الكتابة)الشكل 
الرقم�ي(، ومدى قدرة كل ش�كل )ورقي/ رقمي( 
على إنتاج الوعي بالش�كل اآلخر، والمساهمة في 
تحليل نظامه، وإدراك طبيعة اختالفه عن الس�ائد 
والمأل�وف في نظ�ام الكتاب�ة. وإذا كان�ت عملية 
الوع�ي المعرف�ي ب�األدب الرقمي، تب�دأ في غالب 

األحي�ان من مرجعية الكتاب�ة الورقية، باعتبارها 
والمنط�ق  النظ�ام  حي�ث  م�ن  متكام�ال  منج�زا 
والتلق�ي، ويف�رض بذلك، زمن س�بقها التاريخي، 
أن تكون خلفية أس�لوبية وفني�ة ومعرفية للوعي 
ب�األدب الرقمي وبنظام�ه، فإن الكتاب�ة الرقمية، 
يمكن أن تتحول بدوره�ا- إلى مرجع أدبي للوعي 
بالمس�تجدات الت�ي لحقت/تلحق الكتاب�ة األدبية 

بالوسيط الورقي.
وفي هذا المس�توى من التفاعل، نستطيع أن نردم 
اله�وة التي تنتجه�ا ثنائي�ة مع/ض�د. إن اإلدراك 
الجدي�د ال�ذي ُيحدث�ه الن�ص األدب�ي ف�ي التجلي 
الرقم�ي، يمكن أن يس�اعدنا على إع�ادة االقتراب 
من الن�ص األدبي ف�ي تجليه الورق�ي، خاصة مع 
بع�ض النصوص التجريبية، الت�ي أثارت بكتابتها، 
وطبيع�ة خطابها س�ؤال االقتراب منها، وش�كلت 
زمن ظهورها إشكالية القراءة، نظرا لكونها تأتي 
خارج التعاقد النقدي المألوف، الذي أسس لميثاق 

انتظار القارئ.
تحضر كثير من النصوص الس�ردية رواية وقصة 
وفق تركيبة الضفيرة التي تجعل الحكاية متداخلة 
ف�ي م�ا بينه�ا، حي�ث إمكاني�ة ق�راءة الحكاي�ة 
نفس�ها بصي�غ متعددة، مثلم�ا وجدنا م�ع رواية 
»فرنكش�تاين ف�ي بغ�داد« للكات�ب العراقي أحمد 
س�عداوي )2013(، عبر تعدد الوس�ائط الس�ردية 
)شفهيا، مكتوبا، تقنيا، صوتيا، مشهديا..(، ونجد 
ه�ذا المظهر ف�ي القصة القصي�رة، كما في قصة 

»الزجاج�ة« )مس�اهمة ف�ي تدمير اإليق�اع(، من 
المجموعة القصصية »اعتقال الغابة في زجاجة« 
)2009(، للكات�ب المغرب�ي أني�س الرافعي، حيث 
إمكانية قراءة القصة نفسها بصيغتين مختلفتين. 
فتركيبة خطاب القصة، تمنح االنطباع بإمكانيات 
متع�ددة لبن�اء القص�ة الواح�دة، كم�ا نلتقي في 
المجموع�ة القصصي�ة، بإحدى الصي�غ التي ُتمَيز 
الن�ص الرقمي، وهي صيغ�ة »ال اكتمال الحكاية«، 
الت�ي تعين قص�ص القس�م الثاني م�ن مجموعة 

»اعتقال الغابة في زجاجة«.
ولع�ل من بين أهم تجليات تقنية الضفيرة، اعتماد 
مظهر »الالمرئي« الذي يس�مح بانتش�ار الخطاب 
الترابط�ي، ش�ريطة وجود ق�ارئ ترابط�ي، لديه 
القدرة على تفعيل »الالمرئ�ي«، وقراءته/كتابته، 
نلتقي بهذا المظهر في كل من رواية »فرنكشتاين 
ف�ي بغ�داد«، ومجموع�ة أني�س الرافع�ي، نظ�را 
العتمادهم�ا على الص�ورة والص�وت باعتبارهما 
لغة الس�رد، والحكي وإنج�از الحكاية/الحكايات. 
يتحقق نمو الحكاية في تجربتي النصين )الرواية، 
القص�ة( من قدرتهما عل�ى كتاب�ة الالمرئي، عبر 
العالق�ة التداخلي�ة بين النص المكت�وب والنص – 
الصورة. يظهر ذلك بوضوح في »اعتقال الغابة…« 
الت�ي ُتعَين في نهايات قصصه�ا المرجع البصري 
الورق�ي،  المرج�ع  )ش�ريطا س�ينمائيا( ولي�س 
وتعاملها مع الش�ريط السينمائي باعتباره خلفية 
بصرية وفنية وثقافية وجمالية للنص القصصي، 

وض�ع يحفز الفضول ل�دى كل قارئ، إم�ا بإعادة 
مش�اهدة الش�ريط في حال مش�اهدة س�ابقة، أو 
الحرص على مشاهدة الشريط، قصد التعرف على 
ن�وع اللقاء بي�ن القصة والش�ريط. ولعله�ا لعبة 
فني�ة، ُتدخل الكتابة القصصية ف�ي لعبة التجريب 

بين الحكي بالكتابة والحكي بالصورة. 
وعب�ر ه�ذا التجري�ب يمك�ن للق�ارئ أن يش�كل 
بن�اء جدي�دا للنص المق�روء، باعتم�اد خياره في 
العودة إلى الش�ريط، أو االس�تغناء عنه، وهو بهذا 
اإلنجاز حس�ب قراراته – فإنه يجع�ل القصة التي 
أمام�ه، تأخذ أش�كاال جدي�دة من التك�ّون. ولهذا، 
ف�كل مقترب م�ن نصوص المجموع�ة القصصية 
معتمدا على المفاهيم الس�ابقة ف�ي تناول القصة 
القصيرة، وقراءتها، والتعامل معها نقديا، فال شك 
أنه مص�دوم، مما يحتم عليه الوض�ع، إما أن يعيد 
النظر ف�ي الجهاز المفهومي النق�دي حول األدب 
والقص�ة القصيرة، أو يتقبل الصدمة ويتراجع عن 

قراءة النصوص.
كثيرة ه�ي النص�وص الروائي�ة والقصصية التي 
ظهرت مع زمن التجريب، واعتمدت نظاما ُمخالفا 
ف�ي خطابه�ا، فكان االقت�راب منها نقدي�ا صعبا، 
بحك�م إكراه�ات التواص�ل بالجه�از المفاهيم�ي 
المأل�وف، فضاع�ت وض�اع معها تجدي�د التفكير 
النقدي، لكن العودة إليه�ا من داخل تجربة الوعي 
بخطاب األدب الرقمي، أصبح�ت ممكنة، ومنتجة 

للسفر نحوها، بدون إكراهات التواصل.

من الرقمي إىل الورقي..نحو جتديد القراءة بالنص التجريبي
 زهور كرام

         مفيد نجم

 أعم�ال أدبي�ة كثي�رة اس�تطاعت أن تحاف�ظ عل�ى 
خلوده�ا، ومكانته�ا المتقدمة في المش�هد األدبي 
العالم�ي عبر مراح�ل التاري�خ المختلف�ة، دون أن 
يفقدها الزمن وم�ا رافقه من تحوالت وتبدالت في 
الثقافة وحياة المجتمعات ش�يئا م�ن قيمتها، على 
خالف الكثير م�ن األعمال األدبية األخ�رى، التي لم 
تستطع أن تمتلك مثل هذه القدرة على الحياة العابرة 
لألزمان.عوامل وأسباب عديدة تقف في خلفية هذه 
الظاهرة، وتفس�ر ديمومة اس�تمرارها، لعل أهمها 
ق�درة تلك األعم�ال على تحقيق المعادل�ة الناجحة، 
على صعيد تكامل العالقة بين الش�كل والمضمون، 
أو بين الجمالي والفكري تعززها موهبة قادرة على 

التقاط الجوهري في النفس والسلوك اإلنساني.
العام�ل اآلخ�ر ال�ذي ال يق�ل أهمي�ة ع�ن العام�ل 
الس�ابق، هو قدرة هذه األعمال على تكثيف أس�ئلة 
البره�ة الوجودية بأبعاده�ا التراجيدية، المفتوحة 
عل�ى ع�ري الذات اإلنس�انية، س�واء عبر انكش�اف 

ضعفه�ا أمام ش�رطها الوجودي، أو عبر ش�عورها 
الحزين باالنكس�ار والهزيمة أمام اس�تمرار نوازع 
الش�ر والجريمة والخيانة والقتل داخل الش�خصية 
اإلنس�انية، ما يمن�ح الحياة ه�ذا البع�د التراجيدي 

القار، وكأنه اللعنة التي تالحق هذا الوجود.
عل�ى الجانب اآلخ�ر يبرز موضوع الح�ب، باعتباره 
القيم�ة اإلنس�انية النقي�ض، لن�وازع الش�ر عن�د 
الكائ�ن البش�ري، بص�ورة تكش�ف معه ع�ن البعد 
الجدل�ي، ال�ذي كان وما زال يحكم ال�ذات والوجود 
اإلنس�انيين، ويعبر عن هذه الثنائي�ة القطبية، التي 
ينش�أ عن الصراع في العالقة بينهما التوتر الدرامي 
الذي يس�م عالقة اإلنس�ان بالحياة.م�ن كعب أخيل 
وحص�ان ط�روادة وملحمة جلجام�ش، إلى أوديب 
مل�كا ويوليوس قيصر وهاملت والجريمة والعقاب 
والطاع�ون، وقبل كل ه�ذا حكايات قابي�ل وهابيل 
ويوسف وإخوته، كان األدب على اختالف مسمياته 
يبحث ويسأل وينقب ويعّري، بينما الذات اإلنسانية 
تواصل جريمتها األولى، أو خيانتها األولى ونزوعها 
إلى القتل بفعل الغيرة أو الحس�د أو رغبة الس�يطرة 

والتمل�ك، بينم�ا يواص�ل نش�يد األناش�يد وروميو 
وجولييت وحكايات الشعراء العذريين تجسيد البعد 

السامي والنقيض لوجه الحياة التراجيدي.
واالس�تثنائية  العالي�ة  الرمزي�ة  القيم�ة  ه�ذه 
لش�خصيات تلك العمال األدبية والقصص الديني، 
هي ما حاول الش�عر العرب�ي المعاصر توظيفها، 
وشحن نصه بأبعادها الداللية الكبيرة، سواء من 
خالل استعارة أقنعتها، أو استدعاء شخصياتها 
ووقائعه�ا وف�ق رؤي�ة معاصرة، تعي�د بناءها 
بص�ورة تصب�ح معه ق�ادرة عل�ى التعبير عن 

قضايا الواقع المعاصرة.
إن ه�ذه القيم�ة الجمالي�ة العاب�رة للزمن ال 
ترتب�ط بش�خصيات أبطاله�ا، بق�در ما هي 
ترتبط بالموقع الذي تحتله تلك الشخصيات 
ف�ي ه�ذه األعم�ال، واألدوار الت�ي لعبتها، 
في هذه الدرام�ا الوجودية المتجددة، التي 
تتمثل الحياة والنفس اإلنسانية في جدلها 
المفت�وح على وجهيها المعتم والمش�رق 

معا.

       ممدوح فراج النابي 

على غير الّروايات التي يكتبها روائيون وروائيات من العراق في الفترة 
األخي�رة، تأتي رواية الكاتبة هدية حس�ين “ري�ام وكفى” الّصادرة عن 
المؤّسس�ة العربية للدراس�ات والنش�ر 2014، ضمن القائم�ة الطويلة 
لجائ�زة البوكر العربي�ة 2015، مغايرة لتلك التيمات التي صارت َتِس�ُم 
األدب العراق�ي مؤّخ�را حيث جحيم وأه�وال الحرب، وش�تات المنافي 

واإلقصاء.
تتن�اول رواية “ريام وكف�ى” للكاتبة العراقية هدية حس�ين حياة أربع 
نس�اء من أس�رة واحدة وحّدتهن صالبة األم وفّرقه�ن القهر. قدمتهن 
الكاتبة كنماذج للطبقة الوسطى داخل المجتمع العراقّي، إال أن الّصورة 
ج�اءت مختزلة له�ذه الطبقة، وغي�ر ُمعبِّرة عّما عانته ف�ي ظلِّ النظام 

الّسابق.
ياسي الُمْضَطِرم الذي عاشه العراق، فجاء  لم تغفل الّس�اردة الواقع السِّ
في إش�ارات دالة ممث�اّلً في ص�ورة َوأْد أنوثة فاطمة انتظ�ارا لزوجها 
الذي ذهب إلى الحرب ولم َيُعْد، فرفضت أس�رتها أن ترتبط بآخر امتثاالً 
لألع�راف، وأيضا في صورة القمع الذي مارس�ته الس�لطة على جارها 
هشام، أو في صورة المصادرة والرقابة كما في حكاية كتاب فّياض عن 
“تاريخ البغاء في العالم العربي”، صاحب المكتبة التي ارتبطت به ريام 
بعالقة حبٍّ لم يكتب لها الدوام، وأقساها كانت صورة إعدام ريحان الذي 
اّتهمه النظام بالعمالة.تقف الّساردة عند الحيوات الداخلّية لشخصياتها 
وما عانته من الّرجل والمرأة على حّد س�واء، في ظل مواقف اجتماعية 
وأع�راف فاعلة، ال تعت�رف بخلفة البنات، حتى صارت الثالث فراش�ات 
كما أطلقت األم سمر الفضلى على بناتها )هند، صابرين، ريام أو كفى( 
هّن الش�وكة التي تنغص حياة األم من الزوج ال�ذي اختزلها في صورة 
أّم البنات، وكذلك من الجّدة مس�عودة الت�ي وجدت ضالتها في األمثولة 
الش�عبية واألغان�ي لتزيد ِمن قهرها، فتتعّدد ص�ور القهر داخل الرواية 
رة )ياسين/ س�مر(، وقهر الرجل للمرأة بالتحرُّش  ِمن قهر المرأة بالضُّ
)س�امي بريام والنعم�ان بصابرين( أو القهر بالغي�اب واالنتظار )زوج 

لبية )فّياض/ ريام(. فاطمة( و)نجم/ ريام( إلى القهر بالسَّ
الحكاية التي قدمتها الّس�اردة بس�يطة وبال عق�دة أيًضا عن حياة ثالث 
فتيات وأمهن ف�ي غياب األب )بالمعنيين المج�ازي والحقيقي( وكيف 
اس�تطاعت األم س�مر الفضل�ى أن تتدّب�ر أمره�ن بالخياط�ة، ثم كيف 
هصرته�ن الحياة بإكراهاتها تارة وبإحباطاته�ا تارة ثانية وبفجيعتها 
تارة ثالثة )تحرش العّم/ انتقام نجم(، وهو ما انتهى بانتحار صابرين، 

ودفع بريام إلى الهروب من 
المكان حت�ى ال تلقى نفس 

مصير أختها.
ولتف�ادي ه�ذا الواقع بما 
فيه من قس�وة األب وذل 
الجدة لج�أت منذ البداية 
إل�ى الكتاب�ة كن�وٍع من 
التح�ّرر  أو  الخ�الص 
لتصل به إل�ى نوٍع من 
التخلي�د »أكتب قبل أن 
زوال«.  إل�ى  أمض�ي 
الذي عاشته  الّصراع 
مع واقعها وتمّردها 
عليه من�ذ أن كانت 
صغيرة جعلها تبدأ 
بإع�الن  روايته�ا 
هويتها في إشارة 
إلى مقاومة قهر 
األنث�ى فتق�ول: 
»أنا كفى ياسين 
كم�ا  الفضل�ى 
أن  أب�ي  ق�ّرر 

ُيس�ميني 
ف�ي ش�هادة 
د  لمي�ال ا
أمي  لتك�ف 
ع�ن إنجاب 
من  مزي�د 
 ، ت لبن�ا ا

بينم�ا 
يحل�و 

تنادين�ي  أن  ألم�ي 
باسم ريام، االسم الذي أحببته ولم يعجب 

أبي وجدتي مسعودة، فظّل كّل واحٍد يناديني بكَفى عناًدا ألمي. 
أنا البنت الثالثة بعد هند األكثر شبًها بمالمح أمي وتشبًُّها بسلوكها… أنا 

النغمة النشاز بينهما، حنطية البشرة، سريعة اإلثارة، بعينين ناعستين 
وماكرتين وبقامة متوس�طة وجس�د رشيق بسلوك 

حّير أبي وأتعب أمي«.
تس�ير الحكاية ف�ي معظمه�ا في هذا 
الخيط السردي، حكاية األب وعالقاته 
بزوجتي�ه وتحري�ض الج�دة، ث�م وفاة 
زوج�ة األب بهيج�ة ورحي�ل األب حزًنا 
عليها، إلى انحراف أخيها محمود بس�بب 
تش�جيع جدته�م ل�ه عل�ى الّس�رقة، ث�م 
انهم�اك األم ف�ي الخياط�ة. وتتقاطع مع 
حكاية األس�رة، حكاية االبنة ريام فتسرد 
ع�ن رغبته�ا ف�ي الكتاب�ة وع�ن طفولتها 
وش�قاوتها ومراهقتها التي جاءت بسرعة 
وعالقته�ا بريحان القادم م�ن حي فقير، ثم 
أمنياتها بأن تطّبق معه ما شاهدته مع بهيجة 
وأبيها على الف�راش، وغيرتها م�ن صديقتها 
عزيزة الّش�قراء التي يتنافُس حولها الّصبيان، 
ثم حّبه�ا الّصامت لنج�م الذيب، وفي�اض بائع 
الكتب، وأخيًرا حبُّها لجارها هش�ام، جارها في 
بيت العائلة التي قامْت بتعديالت فيه وسكنته مع 
فاطمة بعد محاوالت سامي التحّرش بها، وتناوب 
الفش�ل في الحبِّ دفعها للتس�اؤل: »لم�اذا يغيُب 
الرِّجال عن حياتي بشكل دراماتيكي؟«. كما ترسم 
ص�ورة للتغيرات الت�ي حدثت للبيت وللش�خصيات 
)ريح�ان، س�امي، ونجم، وهن�د، وفاطم�ة ونجية 

بالحجاب، وعزيزة( وللمكان )اختفاء المكتبة(.
لي�س ثّمة ش�يء جديد ف�ي الحكاي�ة، ومن ث�ّم كان 
االتكاء عل�ى التقنيات الكتابي�ة، لتخليص الرواية من 
فقر تيمتها، وجفاف العالقات بين الش�خصيات وُبْعد 
الكثي�ر منها ع�ن العمق والزخ�م الفنيْي�ن، فلجأت إلى 
تحطيم المقوالت السردية والتراتبية البنائية، والتالعب 
بالزم�ن، وتداخالت�ه الذي أعطى ق�دًرا م�ن التركيز في 
المتابعة والربط بين أجزاء الحكاية، كما أفس�حت مجاالً 
�رد وهي ترسم مسارات  لحضور القارئ ومش�اركته السَّ

الحكاية.

أدب عابر للزمان

نساء الصرب يف  ريام وكفى  هدية حسني

 يف الثقافة السينامئية–مونوغرافيات
 

من كتابه الجديد لقيس الزبيدي في الثقافة الس�ينمائية – مونوغرافيات ال تحصل على متعة كاملة فحس�ب 
إنم�ا يحص�ل أيضاً عل�ى زاد معرفي كثي�ر. كتب مقدمته الناقد الس�وري زي�اد عبد الله ان الكت�اب : "رصد 
نق�دي الكث�ر من مئ�ة كتاب صدر في الوط�ن العربي ليجعل منه مؤلفه نافذة واس�عة تط�ل على الجوانب 
المختلفة والمتعددة لفن السينما! ونجد "بين في فصوله رصًدا نقديًّا وفنيًّا للعديد من التجارب والظواهر 
الس�ينمائية فى العالم، ويحتوى على الكتابات التأسيس�ية التى تلزم لبناء الزاد المعرفى لكل مهتم ومحب 

لفن السينما".
ينش�غل الفص�ل االول ببداي�ة اخت�راع الص�ورة الفوتوغرافي�ة بدءا م�ن البصري�ات العربي�ة واختراع 
الفوتوغراف: الكتابة بالنور الى بداية الصورة المتحركة: السينماتوغرافيا: النحت في الزمن الى اختراع 
الفونوغ�راف. و الفصل الثاني بأهم كتابين حول نظرية فن الس�ينما صدرا ف�ي المانيا و الفصل الثالث 

بصباح خير السينما في منهج يتناول منطق البحث عن التجريب الكتشاف قدرة الصورة المتحركة في خلق 
الفن السابع.والفصل الرابع: ما هي السينما؟ 

 يف رح�اب ادعي�ة  االمام امري 
املؤمنني عيل )عليه السالم(

 
من ضم�ن مجموعة مؤلف�ات للمؤلف ) 
حس�ين الش�يخ هادي القرش�ي ( صدر 
الكت�اب الجديد تحت اس�م ) في رحاب 
ادعي�ة االمام امي�ر المؤمني�ن علي  ( 
وعدد نس�خه ال�ف نس�خة وطبع في 
ش�ركة صبح للطباعة بيروت – لبنان 
– ويطلب م�ن مكتبة طريق المعرفة 
– س�وق الحويش الع�راق – النجف 

االشرف .

مثل َزَغِب اجلوري .. 
طيفك يجثُم

 
ال�شاعر كرمي عبد اهلل

تتبرعم على طوِل أيامي الالهثة خجالً محّرضًة 
زئيَر غفوتي  / مثل َزَغِب ألجوري أتخّيُل عطرَك 

أستظهرُه في ثياِب التطّيِر .../ وأستجمُع الباقي 
أسكبُه على ظلِّ انتظاري متفّحصاً همساتِك ...

أُغلُق منافَذ الحلِم مزعزعاً وسناً تتملُّح بِه 
سوسناتي  .../ أخترُق حاجَز الُبعِد المتدلّي 

ك�� داليِة علقْت بيَن األوردة .../ أتوّسُل طيفِك 
الباهَض الحضور دائماً في خاناِت مكتبتي  ...

ما كنِت عابَر سبيٍل في صحراِء القصائِد  ..../ وال 
فكرًة متلّبدًة في نشرِة أخباري العاجلة .../ أو 

نشوة تترّسُب ب�� قعِر الروح تشربها حماقاتي 
أصفُع وجَه القارات مفّنداً ظلَم ما بيننا ِمْن جحيٍم 
.../ أخربُش على أبواب جّنتِك جاحداً خرائَط أنبياِء 
الشهوِة  .../ ومعتصماً ب�� غيماتِك الُحبلى تعتصُر 

همومي وتساقطني في سالِل لهفتِك
كلّما ينتابني شتاٌء أبلٌه أتزلُج على حبالِك الصوتّية 

.../ كْم هو جميُل إسمي يرّتُب لَمعاَن أزراَر قميَص 
وحشتِك  .../ دائماً تحّرضيَن هذياَن صيفَي أْن 

يمطَر في أرضِك الحرام ...
ك�� لصٍّ أتذّوُق مناجمِك أحّملها  في سفن شهقتي 
..../ خلَف الباِب تتكّوُم الخطوات تستوفي ضريبَة 

المرور .../  تتكاثُر األمنيات وتختمين رسائلي 
المهاجرِة ب�� تركاِت أشواقِك 

مفتوٌن بِك حدَّ التشّرِد تتحّنُط اآلثاُر في كمنجاتي 
العليلِة .../ حتى جروحي الفادحِة س�� تجحُظ  

حافيًة على مصطبِة األرق .... / كلَّ هذا س�� 
يحدُث إذا تنّكَر عدُم اللقاء وحاَل بيننا موُج الفقد 

...
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تض�ّم حديق�ة الحي�وان بالجي�زة، في 
أنحائه�ا الشاس�عة البالغة مس�احتها 
80 فدان�ا، أكثر م�ن 6 آالف حيوان من 
ح�ول العالم، بينه�ا حيوان�ات وطيور 
نادرة، فالحديقة كثيرا ما كانت ُتس�ّمى 
“جوه�رة الت�اج لحدائق الحي�وان في 
أفريقي�ا”، الس�يما أّنها ُتعتب�ر موطنا 
لكثير من األن�واع المهّددة باالنقراض، 
وكذلك مجموعة مختارة من الحيوانات 

المستوطنة.
كان الخديوي إسماعيل قد أمر، في عام 
1871، بالبدء في إنشاء الحديقة بهدف 
أن تكون أحد عوامل الجذب الس�ياحي، 
وحتى يزوره�ا ملوك وزعم�اء أوروبا 
أثن�اء افتت�اح قناة الس�ويس، غي�ر أّن 
حديقة الجيزة لم ُتفتح للجمهور إال في 

عام 1891 في عهد الخديوي توفيق.
وب�دأت الحديق�ة آن�ذاك بع�رض أزهار 
ونباتات مستوردة ونادرة غير موجودة 
في مصر، استوِردت من الهند وأفريقيا 
وأمي�ركا الجنوبية. ثم أم�ر الملك فؤاد 
بإنشاء “الكش�ك الياباني”، وهو عبارة 
عن متحف صغير داخل الحديقة، وكان 
إنش�اؤه تخليدا لزيارة ولي عهد اليابان 

لمصر.
ووف�ق الدكتورة فاطمة تمام، رئيس�ة 
اإلدارة المركزي�ة لحدائق الحيوان، فإن 
حديق�ة الجيزة تضّم أكثر من 600 نوع 
م�ن الطي�ور والحيوانات م�ن مختلف 

مناطق العالم.
ومّما يعكس أهمي�ة الحديقة أّنه يعمل 
به�ا حوال�ي 450 عامال، وه�ي مزّودة 
بكافة وس�ائل الترفي�ه والخدمات مثل 
الكافيتري�ات ودورات المياه والمالعب 
ومراكز لإلس�عاف والشرطة ومسجد، 
فضال عن قاع�ات للموس�يقى الغربية 

والشعبية.
إل�ى  بالنس�بة  أن�ه  تم�ام  وأوضح�ت 
الحيوان�ات التي تج�ذب زّوار الحديقة، 
فإّنه�ا تضّم الفيلة ووحي�د القرن الذي 
يسمى ب�”الخرتيت” والسباع والنمور 
والفصائل المختلفة من القرود والكثير 
م�ن الحيوان�ات البري�ة، باإلضافة إلى 
الزراف�ات والحمار الوحش�ي والغزالن 
األروي  والكب�ش  الجبل�ي  والماع�ز 
والوعل.. وكذلك الحيوانات المائية مثل 

الورل والسالحف والثعابين.
وتق�ول إن حديقة الحيوان بالجيزة لها 
دور رائ�د في المحافظة على س�الالت 
األنواع المه�ّددة باالنقراض، من خالل 
التناسل والتكاثر وإعادتها إلى مواطنها 
األصلية، ومنها الكبش األروي والماعز 
الجبلي والغزال المصري وحيوان الفنك 
وطي�ور أبو منج�ل المق�دس والعقاب 

النس�ارية والبش�اروس وأنواع النعام 
السوداني، حيث قامت الحديقة بإعادة 
العش�رات من ه�ذه األنواع إل�ى براري 
وصح�ارى مصر بعد التأك�د من توافر 

وسائل معيشتها.
م�ن جانب�ه، يق�ول عص�ام البطاوي، 
الحي�وان بالجي�زة، إن  مدي�ر حديق�ة 
الجبليات الخمس م�ن المعالم الجميلة 
بالحديقة، وُتع�ّد أكبرها جبالية القلعة 
الت�ي ُبني�ت ع�ام 1967، وه�ي مزّينة 
بتماثي�ل الحيوان�ات المنقرض�ة مث�ل 
خرتي�ت الفي�وم والتماس�يح والطيور 
األس�طورية، وأعل�ى س�طح الجبالية 
حديق�ة يت�م الصع�ود إليه�ا بطريق�ة 
المقص�ورات  وتح�وي  حلزوني�ة، 
والمس�قوفة  المتداخل�ة  والمم�رات 

بالنباتات والزهور.
وأضاف البط�اوي: يواجه الجبالية من 
الش�رق اس�تراحة كبار ال�زّوار -الملك 
فاروق س�ابقا- ومن الجنوب المس�لة 
الرومانية، والجبالية يقصدها الباحثون 
ودارسو الفنون التشكيلية، حيث تمّثل 
لهم مصدراً غنيا لإلبداع والدراس�ة، أما 
الجبالي�ة الملكي�ة فتقع وس�ط غابات 
النخيل وأش�جار الكاف�ور، وهي مبنّية 
على ش�كل مغارات طبيعي�ة، حجراتها 
دائري�ة متعّددة األبواب، ومنها الحجرة 

الملكية التي تتوّسط.
وذكر أن الحديقة تضم معرضا صحفيا 
يض�ّم بانورام�ا م�ن ص�ور الزي�ارات 
زي�ارة  ومنه�ا  للحديق�ة،  التاريخي�ة 
الملكة إليزابي�ث ملكة بريطانيا، وهيال 
سيالس�ي إمبراط�ور إثيوبيا األس�بق، 
يوغس�الفيا  رئي�س  تيت�و  وجوزي�ف 
الس�ابق، وهارول�د ماكمي�الن رئي�س 
وش�اه  األس�بق،  بريطاني�ا  وزراء 
إي�ران، والمل�ك عبدالعزي�ز آل س�عود، 
وإمبراط�ور اليابان، ورئيس جمهورية 
تتارس�تان، باإلضافة إلى صور زيارات 
ملوك ورؤساء ووزراء مصر منذ إنشاء 

الحديقة.
محمد عبدالعظيم، رئيس قسم الوقاية 
والتغذي�ة بالحديقة، أوض�ح أّن مطبخ 
الحديق�ة يق�ّدم أكث�ر م�ن 300 صنف 
متن�ّوع، ويت�م تقدي�م الوجب�ات إل�ى 
الحيوانات والطيور والزواحف كّل يوم 

على الساعة التاسعة صباحا.
للخدم�ات  العام�ة  الهيئ�ة  أن  ويؤك�د 
البيطرية تقوم بعمل مناقصة س�نوية 
لتوريد الخض�روات والفواكه الطازجة 
إلى الحديقة، السيما أنها بحاجة دائمة 
إل�ى “الخس” الذي يتغ�ّذى عليه الفيلة 
والكب�اش والماع�ز، وكذل�ك البطاط�ا 
والج�زر والم�وز والف�ول الس�وداني، 

الذي يتغّذى عليه القرود، باإلضافة إلى 
البرتقال الذي يتغّذى عليه النسناس.

وأيض�ا تق�وم الحديق�ة بتوفير س�مك 
بلط�ي صغي�ر إلطع�ام البجع وس�بع 
البحر، كما يستقبل قسم التغذية حوالي 
500 كغ لحوم كطعام لألسود والنمور 
والضباع والثعالب. وتوريد حوالي 200 
بيضة يومي�ا للنع�ام والزواحف، ويتم 
وضع حوالي 250 فأرا كل أس�بوع في 
بيوت الثعابي�ن والقطط، حتى تمارس 

هواية صيد الفئران المفّضلة لديها.
ويقول عبدالرحمن عبدالمحسن، مرشد 
س�ياحي بالحديق�ة، إن الحديق�ة تضّم 
عددا من الحيوان�ات المعّمرة والنادرة، 
منها طي�ور الزينة والطي�ور الجارحة 
المدّربة عل�ى صيد حيوان�ات البراري، 
ومنها النسور والعقاب والصقور التي 
يحبه�ا العرب ويس�ّمونها بغ�ال الطير 
لصبرها على األذى والطيران لمسافات 

طويلة دون توّقف.
وبالنس�بة للمتح�ف اليابان�ي فإن�ه تم 
افتتاحه بمناسبة زيارة ولي عهد اليابان 
للحديقة، وهو مبنّي على طراز العمارة 
الياباني�ة، وتتقّدمه من�ارة من الرخام 
على ش�كل تنين، وفي صح�ن المتحف 
العدي�د من أدوات وأس�لحة الصيد التي 

تمّثل مختلف العصور.
وأش�ار عبدالمحس�ن إل�ى أن المتحف 
أُنش�ئ ع�ام 1906 وأُعي�د تجديده عام 
1963، ويض�ّم أكث�ر م�ن 500 نوع من 
الطيور والحيوانات المحّنطة العمالقة 
التي تتوّس�ط قاع�ات المتحف وهياكل 
الحيتان والتماسيح واألفيال والزرافات.

وينقس�م المتحف إلى عدة أجنحة تضّم 
الحيوان�ات البرية والثديي�ات العمالقة 
والزواحف والبرمائيات وبيض الطيور، 
الجغراف�ي  التوزي�ع  خرائ�ط  ويض�ّم 
للطيور والحيوانات في مصر والخارج، 
وكذلك الفه�ارس واألطالس المصّورة 
التي تش�مل األنواع القديمة والحديثة، 

ونسب وجودها ومواطنها األصلية.
ويوضح فتحي حسب الله، حارس بيت 
فرس النهر، أن المصريين يطلقون على 
ف�رس النهر “س�يد قش�طة”، وهو من 
الحيوانات العشبية التي ال تأكل اللحوم 
ومتوّس�ط عمره 45 عاما، وهو حيوان 
برمائي يعيش في الماء وعلى اليابسة، 
كما أنه يت�زاوج ويل�د ويرضع صغاره 
في الم�اء، وأكبر فرس نهر موجود في 

الحديقة اآلن عمره 32 سنة.
وفي بيت إنس�ان الغابة، يقول الحارس 
عبدالرازق مصطفى: ُيعتبر هذا الحيوان 
من نجوم الحديقة التي تحظى بش�هرة 

كبيرة.

»أجم�ل جزيرة رأتها عيناي، جبال مهيب�ة تتدحرج عند أقدامها أودية 
حرجية، وتنبسط بسخاء حقول وسهول«. 

هكذا وصف كريس�توف كولومبوس جزي�رة جامايكا التي تبعد 145 
كيلومتًرا عن جنوب كوبا، وثالثة كبرى جزر الكارييبي. 

وإذا أدهش�ت جاماي�كا كولومبوس قب�ل قرنين ف�إن »أرض الغابات 
والم�اء« كما يعني اس�مها ال ت�زال تحتفظ بس�حرها الطبيعي، مما 
يجعله�ا جزيرة تحار األخيلة ف�ي وصفها، وتعجز الكاميرا ولو كانت 
ثالثي�ة األبعاد عن رص�د جمالها، فتبقى الجزيرة الحل�م لمن يريد أن 
يمضي إجازة في عالم يس�بح وسط البحر الكارييبي الالزوردي الذي 
ال يمل من غسل شطآن لؤلؤية تجفف كثبانها خيوط شمس أرجوانية 

لحظة المغيب.
كينغستون

كينغس�تون عاصمة جامايكا وقلبها الناب�ض، ومركزها االقتصادي 
والثقافي. وتطّوق العاصمة جبال تس�للت عن�د أقدامها أحياء جميلة 

تضج باألخضر تشرف على البحر. 
وعلى مقربة من الجبهة البحرية يقع الوسط التاريخي للمدينة، فيما 
كينغس�تون الجديدة تتمدد في الشمال، حيث يقع متحف بوب مارلي 
نجم موسيقى الريغي الراحل، ففيه يجول الزائر في عالم مارلي حيث 
يتلم�س أش�ياءه في غرفته ويتظلل الش�جرة الت�ي كان يعزف تحتها 

أجمل األلحان على غيتاره.
وعند جبهة البحر يمكن التجوال في عالم من الس�كينة الذي يحتش�د 
فيه جمال كينغستون الطبيعي، فهنا يبرع أصحاب المتاجر في سوق 
األعم�ال اليدوية التقليدية في عرض اللوحات الصخرية التي تش�تهر 
به�ا جامايكا بحي�ث تجدها في ط�ول البالد وعرضه�ا منحوتة على 

الغور المبعثرة في كل مكان. 

وعل�ى مقربة من البيوت المأهولة يقع المتحف الوطني الذي يعرض 
ألعم�ال تعود إلى ع�ام 1920. وتق�وم غالبية فن�ادق الخمس نجوم 
جنوب كينغس�تون الجدي�دة، فيما يضم الوس�ط التاريخ�ي الفنادق 

والمطاعم األقل كلفة. 
ومن شمال كينغس�تون الجديدة وبالتوجه نحو الغرب يقع ريد هيلز 
رود حيث يؤخذ الزائر برائحة التوابل الفواحة، واستعراضات راقصي 
الجيرك Jerk فيش�عر بأنه وس�ط كرنفال من األحاس�يس المتحّركة 

التي ال يمكن التفلت منها خصوًصا في ميدان ريغا.
مونتيغو باي

عند شمال غرب البالد مرفأ مونتيغو باي الذي يموج بالحركة عاكًسا 
نمط عيش سكان جامايكا بكل وجوهه الفريدة. 

هنا تختلط فوضى أبواق السيارات، بالمساكن التي ُشّيدت على النمط 
الجيورج�ي التاريخ�ي ب�كل أبهته وفخامته وس�كونه، والش�واطئ 

اللؤلؤية. 
وف�ي مقاب�ل هذا االزدح�ام العفوي تنبس�ط مالع�ب الغولف بهدوء 
األخض�ر، والمتاج�ر الفخم�ة الت�ي تع�رض لمختل�ف أن�واع الف�ن 
والحرفي�ات المصقولة بإتقان، فضالً عن أن هواة الرياضات البحرية 

سوف يشبعون شغفهم الرياضي.
نيغريل

على مس�افة 84 كيلومتًرا من مونتيغو باي تق�ع نيغريل التي تزدهر 
بشكل ملحوظ سياحًيا لتعتبر المدينة األولى في جامايكا التي تحمل 

شعار المرح في حضور الشمس. 
ففي هذه البلدة يلتقي الس�ائح الس�كان بش�كل متواصل، والنحاتين 
الذي�ن يعرضون منحوتاتهم على الش�اطئ، وبائعي البس�طات الذين 
يعرض�ون المنتوج�ات الغذائي�ة العضوي�ة، وال يمكن إال أن تش�تري 

منهم ألن لديهم طريقة طريفة في اإلقناع، فيحيون الس�ائح بحرارة 
ش�ديد ويتحّدثون إليه بلطف ش�ديد مما يخضعه لرغبتهم في الشراء 
منهم من حي�ث ال يدري. وتضم نيغيرل المحمية الطبيعية األولى في 

جامايكا. 
كوكبيت كاونتري

من يريد أن يس�تمتع بروائع الخالق ما عليه س�وى ركوب الهليكوبتر 
والتحليق فوق س�فح جبل كوكبيت كاونتري الكلس�ي، الواقع وسط 
غرب جامايكا، فهذا الس�فح الجبلي مثقوب، بطريقة مدهشة، بآالف 
األراجي�ح المعلّق�ة والمخروط�ة والمنش�ّقة بهاوي�ات، مم�ا يجعل 

مشهدها مهيًبا. 
أم�ا لماذا على الزائر ركوب الهليكوبتر؟ فألن�ه ال توجد طريق معبدة 
إليه�ا، فه�ي منطق�ة عذراء ل�م يس�كنها إنس�ان، وال ت�زال تحتفظ 
بحي�اة دغلية، لذا تعتبر فردوس هواة علم الطيور، وعش�اق الطبيعة 
ومكتش�في المغاور. أما غالبية أروقة كوكبيت فهي معبدة بالحصى 
وبال�كاد يمك�ن تمييزه�ا، وصخورها قاطع�ة كما ش�فرة الحالقة، 
ونباتها يغطي حفًرا قد يجد زائر المنطقة نفسه فيها، لذا ينصح دائًما 

بالتجوال في كوكبيت بمرافقة مرشد سياحي مختص بها.
لونغ باي

يع�د لونغ باي من أروع الس�واحل الموجودة ف�ي جامايكا، يمتد في 
وسطه خليج جاء على شكل هالل على امتداد 1.6 كيلومتر. 

هن�ا رمال الش�اطئ لونه�ا وردي، والبحر فيروزي داك�ن، واألمواج 
تضرب بقوة الش�اطئ، مما يجعل لونغ باي مرتع هواة التزحلق على 

األمواج، والرياضة الشراعية. 
أما من يريد اإلبحار بهدوء فما عليه سوى أن يطلب من أحد الصيادين 

الركوب في زورقه لإلبحار في عالم جامايكي ساحر.

كازابالنكا 
مدينة ال ختشى رياح احلداثة

 

يب�دو أن المغرب أراد إدخالي في متاهة س�حره فال أتع�ّرف إلى مدنه إال مع 
الصباح... تركنا مراكش آخر النهار عندما بدأت الشمس بالغروب خلف جبال 
أطلس الخضراء، تسابق الحافلة المسرعة نحو كازابالنكا أي الدار البيضاء. 
الثالث س�اعات التي توقعناها زادت نحو الس�اعة يوم األحد التي تش�هدها 
مداخل كازابالنكا بس�بب زحمة س�ير.أخيًرا وصلنا إل�ى كازابالنكا، بالفعل 
إنها الدار البيضاء فكل األبنية الحت لي بيضاء رغم عتمة المس�اء. المش�هد 
هنا مختلف رغم أن التنظيم المدني والش�وارع على النمط نفس�ه لمراكش، 
غير أن األبنية العصرية الشاهقة اإلرتفاع هي الطاغية على النمط المعماري 
للمدينة.كثر منا يسمعون عن جامع الملك حسن الثاني في كازابالنكا، الذي 
يعتبر تحفة فنية ُش�ّيدت فوق الماء ع�ام 1986 ليكون ثاني أكبر جامع في 
العالم. وقد يش�ّك الواحد من�ا في صدق الوصف الذي يق�رأه أو الصور التي 
يراها، ويظن أنه مبالغ فيهما، ولكن عندما يقف في باحة الجامع الخارجية 
يرى أن كل ما كتب وصّور ليس سوى جزء بسيط من كبر حجم هذا الجامع 
وروعة هندس�ته المعمارية المتماهية مع المحيط األطلسي الذي يقف عند 
س�احله. فعندما وصلت إلى عتبة الباحة الخارجية للجامع ش�عرت بش�يء 
م�ن الرهبة فكل ركن في هذا الجامع عم�الق، البوابات والقناطر واألعمدة 
الرخامي�ة والينابيع المغلّفة بالفسيفس�اء تحف فني�ة مترامية األطراف ال 

تأبه لموج األطلسي الذي يتكّسر عند سوره القليل اإلرتفاع. 
أّما منارته التي يبلغ ارتفاعها 210 أمتار، ففيها الكثير من الروعة الهندسية 
الفريدة، وقد ُشيدت على النمط األندلسي يغلّفها الرخام، وتجمع بين عراقة 
التقالي�د والحداث�ة، إذ ينبع�ث منها ضوء أش�عة الليزر الذي يبل�غ مداه 30 

كيلومتراً موّجها نحو الكعبة الشريفة، ليرشد المصلين إلى القبلة.
وتعتب�ر قاعة الص�الة الجزء األكثر إبهاراً بهندس�تها المعماري�ة التقليدية، 
فهي مجهزة لتس�تقبل 25000 مصٍل. وقد بنيت على ش�كل مستطيل وتبلغ 

مساحتها 20000 متر مربع.

حديقة احليوان باجليزة مزار للملوك يقاوم االنقراض

جامايكا اجلزيرة الكاريبية

www.almustakbalpaper.net
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      اعداد : د . هادي حسن عليوي

نبذة عن حياته
ول�د فيص�ل ج�ري مري الس�امر ف�ي مدينة 
دراس�ته  أكم�ل   ،1925 الع�ام  البص�رة 
االبتدائي�ة والمتوس�طة فيه�ا، لينتق�ل ال�ى 
كلي�ة الملك فيص�ل االول، التي تأسس�ت في 
مدين�ة االعظمية ببغداد للطلب�ة المتفوقين، 
واجتازه�ا بتفوق أيضا، ثم نخرج من جامعة 
القاهرة الع�ام 1947 ،وحصل على الدكتوراه 
ف�ي التاري�خ الحدي�ث م�ن الجامعة نفس�ها 
العام 1953.. عين مدرس�اً ف�ي دار المعلمين 
العالية )كلية التربية( ..وبعد عام واحد فصل 
من الوظيفة لمواقف�ه المناوئة لحلف بغداد، 
والحق في دورة الضباط االحتياط العاش�رة، 
التي خصصت للمفصولين السياس�يين العام 
1955، بع�د تس�ريحه اضط�ر للس�فر إل�ى 
الكوي�ت للتدري�س ف�ي معاهده�ا التعليمية 

أوائل عام 1958..

نشاطه السياسي
شارك السامر في النشاطات السياسية، وكان 
ليبرالياً يس�ارياً، ولم يتحزب يوما، وكان ضد 
النظام الملك�ي فاتهموه بالش�يوعية، ألنهم 
ال يميزون بين اليس�ارية والش�يوعية، وهو 
أحد مؤسس�ي مجلة )الثقاف�ة الجديدة( التي 
ص�در عدده�ا االول في تش�رين االول 1953 
.. وف�ي بداية الخمس�ينيات � أيضاً � أس�هم 
بفاعلية في حركة السلم التي انطلقت آنذاك، 
وحضر مؤتمرها الس�ري االول العام 1954،  
وفي العام 1954 أعلن تأييده للجبهة الوطنية 
االنتخابية، ورش�ح إلنتخابات مجلس النواب 
عن الديمقراطيين فيها، وتعاون بش�كل كبير 
مع الح�زب الوطني الديمقراط�ي، الذي كان 
يرأس�ه كامل الجادرجي،لكنه لم يفز في تلك 
االنتخاب�ات.. وكان من الموقعين على ميثاق 
جبه�ة االتح�اد الوطن�ي ، التي تش�كلت في 
آذار 1957، والت�ي ضمت أح�زاب المعارضة 

العراقية.. 
بعد ث�ورة 14 تم�وز 1958 عين مدي�راً عاماً 
للمعارف ، ومنذ وقت مبكر نش�ط في حركة 
المعلمي�ن والدعوة لتأس�يس نقاب�ة خاصة 
بالمعلمين والتي تأسست بعد ثورة 14 تموز 

1958، وأصبح أول نقيب للمعلمين ..
فيصل السامر الوزير :

ف�ي 17 تموز 1959 أجرى الزعيم عبد الكريم 
قاس�م تعدي�ًا وزارياً عل�ى وزارت�ه بإدخال 
وزراء ذوي توج�ه ديمقراط�ي تقدمي، وهم 
: فيصل الس�امر / وزيراً لإلرش�اد .. وعوني 
يوس�ف / وزيراَ لألش�غال واإلسكان .. وعبد 
اللطيف الش�واف / وزيراً للتج�ارة.. ونزيهة 

الدليمي / وزيرة للبلديات ..
ف�ي عه�د فيص�ل الس�امر، تط�ورت وزارة 
اإلرشاد، فخال حقبته الوزارية أسس وكالة 
األنباء العراقية، والفرقة الس�يمفونية، ودار 
األوبرا.. وفي أيار العام 1961 استقال السامر 
من الوزارة، فعين وزي�راً مفوضاً للعراق في 

اندونيسيا وماليزيا على التوالي.. 
نشاطه العلمي بعد 1963 :

بعد انقاب 8 شباط 1963 ترك السامر العراق 
وذهب ال�ى )جيكوس�لوفاكيا( الس�ابقة، إذ 
أس�قطت حكوم�ة انقاب ش�باط الجنس�ية 
والج�واز عن�ه وع�ن أف�راد أس�رته، حي�ث 
عم�ًل أس�تاذاُ ف�ي أكاديمية العل�وم في براغ 
عرضت عليه الحكومة التش�يكية جنس�يتها 
له وألس�رته ،فاعتذر عن قبولها.. شارك في 
تأس�يس)حركة الدفاع عن الشعب العراقي(، 
وه�و التنظي�م ال�ذي كان يق�ود المعارض�ة 
العراقي�ة في الخارج بعد اإلطاحة بنظام عبد 

الكريم قاسم.. 
وفي تم�وز 1968 صدر ق�رار بإعفاء كل من 
كان محكوماً، فعادوا غالبيتهم للعراق، ومن 
بينهم فيصل الس�امر، والتحق بأعضاء هيئة 
التدري�س بكلي�ة التربي�ة، ثم أعيد الى قس�م 
التاري�خ بكلي�ة اآلداب ليعم�ل أس�تاذاً، وق�د 
انتخبه زمائه رئيس�ًا للقس�م، وبق�ًي كذلك 
سنوات، ثم تفرغ للبحث العلمي والتدريسي، 

واإلشراف على طلبة الدراسات العليا.. 
كان علمي�اً وموضوعي�اً لدرج�ة أن الدكتور 
حس�ين محفوظ ق�ال: كان الدكت�ور فيصل 
الس�امر اح�د أعض�اء لجن�ة مناقش�ة طالب 
دكتوراه في التاريخ، وهذا الطالب من أعضاء 
حزب الس�لطة، وق�د أبلغت لجنة المناقش�ة 
رس�مياً، بمنح هذا الطالب درجة االمتياز، إال 
أن الدكت�ور الس�امر رفض من�ح الطالب تلك 

الدرجة لعدم استحقاق هذا الطالب لها..
 ومنذ بدء مضايقة النظام السابق للشيوعيين 
والديمقراطيين ثانية منذ أواسط السبعينيات 
جرى التشديد على الدكتور السامر ومصادرة 
مؤلفات�ه من الس�وق الس�يما كت�اب )ثورة 

الزنج( متهمين إياه بالشيوعية!! 
وعندما ب�دأت الدعوة إلعادة كتاب�ة التاريخ، 

والت�ي رص�د له�ا ص�دام مايين ال�دوالرات 
وس�خر له�ا كل اإلمكاني�ات، رفض الس�امر 
بش�دة إع�ادة كتاب�ة التاري�خ، وقال بش�كل 
علن�ي: )في كل العه�ود وعب�ر التاريخ يلغي 
الحكام تاريخ من سبقهم وينسبون انجازات 
الغي�ر إليهم، لذا التاريخ مش�وش(، لم يعجب 
كام السامر هذا خير الله طلفاح خال صدام، 
وال�ذي كان يع�د نفس�ه مؤرخا ليخ�رج عبر 
شاشة تلفزيون بغداد معلنا : )إنا ال اتفق مع 

رأي السامر( !!
نتاجاته العلمية

من الصعب إحصاء ما كتبه وترجمه وحققه 
الس�امر من كتب ودراسات وبحوث باللغتين 
العربي�ة واالنكليزية، لكن التوثيق يقتضي ان 

نسجل ابرز ما صدر له...
1 � ص�وت التاري�خ : وقد ص�در العام 1948 
بمقدمة ) اليزابيث براوننج ( التي تقول فيه 

)عقيدتن�ا أن نهب حين يقرع جرس التاريخ( 

واح�دى ه�ذا المؤل�ف الس�امر )ال�ى الذي�ن 
يؤمن�ون ب�ان الحاضر خير م�ن الماضي(... 
تناول فيه ستة مواضيع : )أثبنا الديمقراطية 
في اإلسام، والثورة البروتستانتية، وأطراف 
من الثورة الفرنسية، وتجارة رفيق األرض.. 
في روس�يا، وعل�ى هامش الح�رب العظمى 

األولى(.
2 � حركة الزنج:

وكان�ت رس�الته العلمي�ة للماجس�تير، وقد 
طبعت الع�ام 1954 وأعيد طبعها عام 1971، 
قائا: “لقد ش�جعني إعادة طب�ع ثورة الزنج 
ذل�ك إللح�اح النبي�ل المتواص�ل م�ن جان�ب 
ح�د  عل�ى  والق�راء  بالموض�وع  المعنيي�ن 

سواء”.
3 - الدول�ة الحمداني�ة في الموص�ل وحلب: 
وهي أطروحته للدكتوراه في التاريخ اإلسام 
الع�ام 1953، م�ن جامعة القاه�رة وطبعت 
الع�ام 1970 وأعيد طبعه�ا العام 1973 وهي 
أولى الكتابات عن هذه الدولة، حيث لم يسبقه 
من كتاب تناولوا حي�اة الدولة الحمدانية وال 

س�يف الدولة الحمداني باعتباره أشهر أمراء 
الحمدانيين..

4 � األصول التاريخية للحضارة العربية:
مجموع�ة  ويتضم�ن   1977 الع�ام  طب�ع 
دراس�ات في التاريخ كتبه�ا وفق منهجه في 
كتابة التاريخ في س�تة فص�ول هي: “العرب 
س�ادة البحر الشرقية... ناش�رو اإلسام في 
جنوب ش�رق اس�يا والش�رق األقصى... آثار 
الع�رب الحضاري�ة والثقافية في ج�زر الهند 
الش�رقية... السفارات العربية في الصين في 
العصور الوسطى اإلسامية.. حركة التجديد 

الدينية والعلمانية في اندونيسيا الحديثة”.
-5 اب�ن األثير: طبع الع�ام 1983 وفيه يلقي 
الضوء على هذا المؤرخ العالم في الدراس�ات 
التاريخي�ة، حي�ث درس في�ه حي�اة ونت�اج 
صاح�ب الكامل ف�ي التاريخ وم�ا حققه هذا 

العامة في التاريخ.
6 � الع�رب والحضارة األوربي�ة: صدر العام 

1977 وبح�ث في�ه المؤلف موض�وع العرب 
والحض�ارة األوربية والتأثي�رات العربية في 

هذه الحضارة
7� عيون التاريخ البن شاكر ألكتبي.

وف�ي مجال تحقي�ق التراث صنع بمش�اركة 
)الدكت�ورة نبيل�ة عبد المنع�م داود ( تحقيق 
األج�زاء )الثاني عش�ر والعش�رين والحادي 
والعش�رين( من كتاب عي�ون التاريخ لمحمد 
بن شاكر ألكتبي، والكتاب يجمع بين الحوادث 
والوفيات وهو مرتب حسب السنين � ويقول 
المحققان انه منهج في كتابة التاريخ انتشر 
بعد القرن السادس الهجري.. وقد انتهى فيه 
المؤلف الى س�نة 760 ه��... ويضيفان بان 
اهتمامهم�ا انصب عل�ى العص�ور المتأخرة 
العتقادهما بان مصادرها المنش�ورة قليلة، 
وه�ي في نفس الوقت فترة ش�به غامضة آو 
مجهولة وما يزيد من أهمية استكمال دراسة 
تاريخ هذه العصور المتأخرة إنها ليست كما 
يتصور البعض عصور ظام دامس طمس�ت 
فيه�ا معال�م الحض�ارة العربي�ة اإلس�امية 

وانحط�ت فيه�ا الحرك�ة الثقافي�ة والعلمية 
واقفلت المدارس خالها أبوابها وركن الناس 
الى الجهل والخرافة، ومن ثم فان نش�ر كتب 
الت�راث المتأخرة ه�و وحده ال�ذي يزيل هذا 

التصور.
8 � األسلحة والرجل � رجل االقتدار:

وه�ي في حقل الترجمة نقل عن مس�رحيتي 
األس�لحة والرجل ورجل االقتدار لبرناردشو، 
رفي�ق  )قرن�ي  بمش�اركة  ترجم�ة  وق�د 

الدوغرمجي ( وذلك في العام1947...
9 � ازمة الحضارة :

ه�و ترجمة لكت�اب ازم�ة الحض�ارة � آفاق 
إنسانية في عالم متغير...

تأليف ) جوزي�ف كاليميري ( آخر أعماله في 
الترجمة والحياة...

10 � أبحاث تاريخية متنوعة :
وهي سلس�لة من البح�وث المعق�دة، منها: 
ماحظات في األوزان والمكاييل اإلس�امية 

 ،)1971 اآلداب  كلي�ة  مجل�ة   ( وأهميته�ا 
الس�فارات العربي�ة في الصين ف�ي العصور 
المس�تنصرية  الجامع�ة  )مجل�ة  الوس�طى 
والعنص�ري  الدين�ي  التس�امح   ،)1971
ف�ي التاري�خ اإلس�امي )مرك�ز الدراس�ات 
الفلسطينية 1972(، الفكر الفلسطيني 1972، 
الفك�ر العربي ف�ي مواجه�ة الفك�ر الغربي 
)منشورات الجمعية العراقية لآلثار والتاريخ 
1972( خواط�ر وذكري�ات ع�ن طه حس�ين 
)مجلة األقام 1974( مسألة الجنس اليهودي 
)مركز الدراسات الفلس�طينية 1977(، مواد 
الكتابة عن�د العرب )منظمة التربية والثقافة 
والعل�وم � جامع�ة الدول العربي�ة 1979(... 
وهناك عش�رات البحوث والدراسات العلمية 
والتاريخي�ة للدكتور فيصل الس�امر ال مجال 

لنشرها في هذه المقالة.

منهجيته في التاريخ
يق�ول الس�امر: إن الم�ؤرخ ال يك�ون مجرد 
راوي�ة أمي�ن ألح�داث الماض�ي فق�ط، فهذا 

واج�ب م�ن واجبات�ه فحس�ب، إن الواج�ب 
األكث�ر أهمية وأصالة أن يكون المؤرخ طرفا 
نش�يطا في تفس�ير أح�داث عصره تفس�يرا 
واعي�ا، وف�ي رأيه أيض�ا: “إذا كان من واجب 
الم�ؤرخ ان يكون بين القوى المنظمة للحياة 
الحاضرة والمس�اعدة على دفعها الى األمام، 
فان مؤرخينا مدعوون إلى ان يسلطوا الضوء 
على الحلقات المضيئة والعامات، الدالة على 
حيوي�ة الحضارة العربية ك�ي نجعل التاريخ 

حافزا من حوافز نضالنا ونهوضنا الحديث.
لقد كان هم السامر ان يطلع القاصي والداني 
عل�ى منجزات العرب والمس�لمين في حقول 
الحض�ارة واالداب والثقافة والفنون، كما ان 

تلك المنجزات، في رأي السامر ارتبطت 

بهدفين:
بقع�ة  كل  ف�ي  دينه�م  نش�ر  ف�ي  األول: 
يستطيعون الوصول اليها، باعتبار ذلك جزءا 

م�ن رس�الة اإلس�ام، واله�دف الثان�ي: هو 
النش�اط االقتصادي الذي رافق توسع الدولة 

اإلسامية وامتداد أقاليمها.

المهمات التربوية والتعليمية
يعتق�د الدكت�ور الس�امر ان مهم�ات التربية 
والتعليم في العراق في عملية البناء فالتربية 
عم�ل معق�د ومهمته�ا إزاء المواه�ب الت�ي 
منحته�ا الطبيع�ة للطف�ل وتهيئت�ه للحي�اة 
االجتماعي�ة، وه�ي تعم�ل على تزوي�ده بما 
يمك�ن من تراث الماض�ي وعلى توجيه عقله 
نحو المس�تقبل وكل ما فيه من جديد وتعمل 
التربي�ة أيض�ا على أن يح�ب الطال�ب الحياة 
الروحي�ة له، لكنه�ا تعلمه في نف�س الوقت 
تقدي�ر عبقرية األق�وام األخ�رى وتنمي فيه 
الطم�وح الى حضارة عالية إنس�انية يس�هم 
فيه�ا جميع الش�عوب كا حس�ب قابليته... 
وطبيعيا فان كل ش�عب يتبن�ى نظاما تربويا 
يعكس تاريخه وبناءه االجتماعي ومطامحه 
وآمال�ه في المس�تقبل... ه�ذه ه�ي التربية 

بمفهومها الحديث، وهي فوق كل ذلك تهدف 
الى تدريب نخبة في اإلدارة والجيش والصناعة 
والتجارة والزراعة وجميع مجاالت النش�اط 
االجتماعي لتولي المراكز ذات المس�ؤولية... 
وطبيعي�ا ان التربي�ة الديمقراطية تهدف الى 
اختيار النخب�ة من جميع أبناء الش�عب دون 
تميز... وفي س�بيل سياس�ة تعليمية جديدة 
يج�ب ان ناح�ظ ان اله�دف االول لبلدنا هو 
محو األمية لكي يتاح ل�كل مواطن أن يتمتع 
بنعم�ة التعليم ويس�تطيع في األق�ل ان يقرأ 
ويكت�ب ليس�هم بنصيب ف�ي األم�ور العامة 
الت�ي تق�رر مصي�ره، ويج�ب ان تس�ير هذه 
العملي�ة م�ع العملية التعليمية ونس�ير قدما 
في عملية توسيع التعليم الثانوي والجامعي، 
بحيث يج�ب ان تكون خطتن�ا تحرير الصبي 
من حاجات المعيش�ة المادي�ة ليتعلم تعليما 
ابتدائي�ا فثانوي�ا فجامعيا... وه�ذا ليس آخر 
المط�اف في خدمة التعلي�م التي نطمح إليها 
ف�ي المدى البعي�د ان التعليم يج�ب ان يكون 
مجاني�ا في جميع مراحله ال�ى جانب إعطاء 
فرصة التعليم بجميع مراحله لجميع الراغبين 
وذلك عن طريق تأس�يس المدارس والمعاهد 
الكافي�ة، وتهيئة المدرس�ين األكف�اء ومنح 
اإلعان�ات المالي�ة للفق�راء المعدومين الذين 
ال تمكنهم ظروفهم المعيش�ية القاس�ية من 
إكمال دراستهم... ولعل في مقدمة تنفيذ هذه 
الخطة هي توافر اإلمكان�ات المالية والفنية 
التي تتيح نشر التعليم في كل زاوية من زوايا 
الوطن، فالمدرس�ة التي تبن�ى وتؤثث بالمال 
يجب ان تزود بالمعلمين والمربين واإلداريين 
ووس�ائل التربي�ة.. وهذه الخط�ة يجب أن ال 
تكون مرتجلة، بل مبنية على تخطيط س�ليم 
في ش�كل مش�روع خمس أو عش�ر سنوات 
ينف�ذ بخطوات مدروس�ة.. وهذه السياس�ة 
التعليمي�ة يج�ب ان ترافقها إج�راءات أخرى 
تهدف الى خلق جو مائم يعيش فيه الطاب، 
والبد ان هذه السياسة ستراعي حاجات الباد 
بالدرجة فاب�د من توفير الم�دارس المهنية 
والتقنية لتوفير االختص�اص المهني التقني 

ما دامت بادنا مقبلة على نهضة صناعية.
المبادئ... ثروته في الحياة والوفاء

تقول د. سوس�ن ابنة الدكتور فيصل السامر: 
محفوف�اً  طريق�ه  كان  مبادئ�ه  )بس�بب 
بالمخاط�ر، فق�د رش�ح وال�دي ع�دة مرات 
لمنص�ب عمي�د كلي�ة اآلداب كذل�ك رئيس�اً 
لجامع�ة بغ�داد، إال ان�ه اعتذر، واث�ر التفرغ 
العلم�ي واإلش�راف عل�ى طلب�ة الدراس�ات 
او  المادي�ة  الطموح�ات  تك�ن  ل�م  العلي�ا.. 
الوظيفية تشكل هما له، بل كان يطمح لفعل 
كل ما يس�تطيعه لخدمة بلده وعائلته فقط(، 
وتضيف د. سوس�ن الس�امر “انه مثالي بكل 
المقايي�س وبكل معن�ى الكلم�ة ربما تكون 
الثروة الوحي�دة التي تركها الس�امر ألوالده 
ه�ي المبادئ فعندما أصبح س�فيرا مثا كان 
يس�د النق�ص ف�ي المصاري�ف واألث�اث من 
حس�ابه الخاص تاركا كل شيء للسفارة بعد 
ان تنتهي مدة س�فارته وحس�ابه بالبنك بعد 
وفاته لم يتعد العشرة دنانير”.. وتضيف ابنته 
بحسرة وسخرية )تعلمون إن طريق المبادئ 
محف�وف بالمخاطر لقد تعرضن�ا للكثير من 
الضغوط خال حكم النظام الس�ابق، الذي لم 
يتقبل كلمة ان والدي “مس�تقل” والغريب أن 
الناس يصفون المبدئي بالمتعصب والمتعنت 
وغيرها من المس�ميات، وهذا ما قاله الناس 
عن والدي، عندما تخلى من كل المغريات في 
باد الغربة، حيث كان أستاذا في جامعة براغ 
بتشيكوسلوفاكيا ويتس�لم راتب وزير، لكنه 
أصر عل�ى الع�ودة للوطن فعان�ى الكثير في 
بل�ده حتى تحولت معانات�ه الى مرض خبيث 

أودى بحياته”.
إما األستاذ نجيب محي الدين )نقيب المعلمين 
العام 1958( فيقول “عرفت الدكتور السامر 
وارتبطت به فكريا وسياس�يا وشخصيا على 
م�دى ثاثة عق�ود تقريبا، لم نفت�رق خالها 
س�وى بض�ع س�نوات فرضته�ا الغرب�ة بعد 
انق�اب 8 ش�باط 1963 الدم�وي المع�روف 
فعرفته حقا... إنساناً بإنسانية عذبة سامية 
ووطنياً مخلصاً غي�وراً حيث تتجلى وطنيته 
في حب�ه للمواطنين واحترام�ه لهم ومثقفا 
عالما في مجال اختصاصه، ومتميزاً بصفات 
العلم�اء وتواضعهم مع جرأة في فهم التراث 
وقدرة عالي�ة على االنفت�اح والتعامل بوعي 
مع المرحل�ة التي عاش خالها فاس�توعبها 
فكان من ال�رواد الذين لم يخون�وا التراث”.. 
ام�ا الدكت�ورة نبيلة عبد المنع�م داود فتقول 
لمناقش�ة  رش�حني  حي�ن  ثقت�ه  “منحن�ي 
اطروحة دكتوراه، وانا مدرسة وفي مستهل 
حياتي التدريسية مع كبار األستاذة في القسم 
آن�ذاك، وتل�ك ه�ي مناقش�ة أخت�ي وزميلتي 
الدكتورة ناجية عبد الله، كان لي شرف العمل 
معه في تحقيق كتاب عيون التواريخ، لمحمد 
بن ش�اكر الكتبي، علمنا معا وكنت مدرس�ة 

موؤرخ المع.. رف�ض اإعادة كتابة التاريخ وفق منظور "�صدام"

فيصل السامر.. اسقط البعثيون جنسيته.. وظًل معتزًا بعراقيته
اإلنسان األنموذج، والمثقف ذو المعرفة الواسعة، والمربي الفاضل، ورب األسرة الناجح، والسياسي 
النقي، ليبرالي يساري، وطني مخلص غيور، مؤرخ المع، وعالم في مجال اختصاصه، ومتميز بصفات 
العلماء وتواضعهم، مع جرأة في فهم التراث، وقدرة عالية على االنفتاح، والتعامل بوعي مع المرحلة 
التي عاشها، كان شجاعًا منصفًا صادقًا ، ليست هذه الصفات بغريبة عن وطني، كان يرى نفسه ليس 

رواية لألحداث ، بل طرف نشيط في تفسيرها وبوعي ، الن المؤرخ الموضوعي ـ حسب رأيه ـ فضاًل 
عن واجبه أن يكون من القوى المنظمة للحياة الحاضرة، ومساعدًا على دفعها الى األمام، فأنه ـ أي 

مؤرخ ـ مدعو أن يسلط الضوء على الحلقات والعالمات الدالة في الحضارة، كي يكون التأريخ حافزًا من 
حوافز نهوضنا الجديد .. رفض بشدة إعادة كتابة التاريخ الذي دعا إليه صدام..
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    جود ويبر وجينا تشون 

قب�ل األزم�ة المالي�ة ع�ام 2008، كان�ت 
المصارف المكس�يكية تعاني مشكلة كبيرة: 
كثير من الدوالرات التي تفوق الحد. السياحة 
الش�مالية  الح�دود  واألعم�ال ف�ي مناط�ق 
بالق�رب م�ن الوالي�ات المتح�دة، فضال عن 
التحوي�الت المالية، جعلت ال�دوالرات تتدفق 
إلى المكس�يك. وهذا جعل المكسيك مغمورة 
م�ن  ضخ�م  فائ������ض   - بال�دوالرات 
الدوالرات األمريك������ية بمقدار 14 مليار 
دوالر - الت�ي كان ينبغي أن تت�م إعادتها إلى 

االحتياطي الفيدرالي.
المصرفيي�ن  كب�ار  أح�د  وبحس�ب 
تدع�ى  الت�ي  األعم�ال  ه�ذه  المكس�يكيين، 
تقتض�ي  كان�ت  بالجمل�ة”  النق�د  “أعم�ال 
“الكثي�ر م�ن الطائ�رات” إلعادة النق�ود إلى 
الواليات المتحدة.  لكن المش�كلة األكبر هي 
أن المكس�يك، التي هي موطن عدد من أعنف 
عصابات المخدرات في العالم، كانت تكس�ب 
الدوالرات من خالل الوس�ائل غير المشروعة 
أكثر مما تكسب من خالل الوسائل القانونية. 
ووفقا للمصرفي، الذي طلب عدم الكشف عن 
اس�مه، فإن التجارة والس�ياحة والتحويالت 
المالي�ة كانت تدخل م�ا بين أربع�ة وثمانية 
مليارات دوالر دوالر س�نويا - ما يترك مبالغ 
تصل إلى عش�رة ملي�ارات دوالر غير مدرجة 
ف�ي الحس�ابات، كان يت�م غس�لها من خالل 

المصارف المكسيكية كل عام.
المكس�يك وصل�ت  المص�ارف ف�ي  اآلن 
إل�ى عقبة من ن�وع مختلف: حمل�ة أمريكية 
على غس�ل األموال جعلت األم�وال المذكورة 
س�امة ج�دا بالنس�بة لكثي�ر م�ن المصارف 
العالمية، الت�ي قامت بإلغاء أو تقليص نطاق 
خدماتها في المكس�يك. وهذا يعني أن بعض 
المؤسس�ات المالية جنوب نهر ريو جراندي 
تكافح للعثور على مصارف توفر لها الخدمة 
الحاس�مة، وهي تحويل البي�زو إلى دوالرات 
أمريكية من أجل تسيير معامالت المدفوعات، 

المعروفة باسم مقاصة الدوالر.
يق�ول المصرف�ي الكبي�ر: “الوضع حرج 
تماما )بالنس�بة لبعض المص�ارف(. إنه أمر 
مثير للس�خرية أال يسمح بحرية الحركة بين 

الشركاء التجاريين الرئيسيين”.
وكان�ت المصارف العالمي�ة تعاني البيئة 
التنظيمي�ة األكثر صرامة. فقد تكثفت جهود 
التدقيق على عملي�ات المصارف العالمية في 
المكسيك - والمصارف المحلية في المكسيك 
- بعد غرامة بلغ�ت 1.9 مليار دوالر فرضتها 
الواليات المتحدة على “إتش إس بي سي” عام 
2012 بس�بب ادعاءات بغسل أموال لمصلحة 
انته�اك  جان�ب  إل�ى  المخ�درات،  عصاب�ات 

عقوب�ات على بعض الدول. ومنذ ذلك الوقت، 
قلصت المؤسس�ات المالية الكبرى أو أغلقت 
األقسام التي تعتبر خطرة جدا في المكسيك. 
لكن هذا أدى إلى إنتاج عواقب غير مقصودة، 
غالبا م�ا تلحق الض�رر باألفراد والش�ركات 
الذي�ن يملكون إمكانية وص�ول محدودة إلى 
النظ�ام المصرف�ي العالمي. حت�ى أن بعض 
مس�ؤولين  أخب�رت  األمريكي�ة  الس�لطات 
مصرفيين سرا بأنها تجاوزت حدودها وأنها 
لم تكن تنوي دفع المؤسس�ات المالية إللغاء 
الخدم�ات، وفق�ا ألش�خاص مطلعي�ن على 
المحادثات. لكن بعد دف�ع غرامات بمليارات 
الدوالرات، المصارف ليست في مزاج يسمح 

لها بالمخاطرة.

الروابط األمريكية
هيمن�ة ال�دوالر األمريك�ي عل�ى النظام 
المالي العالمي تجعل المقاصة بمنزلة حاجة 
ماس�ة إلى أي ش�ركة تقوم بتس�ديد دفعات 
ق�روض، أو تحوي�ل أم�وال، أو االنخراط في 
معامالت مالية أخرى. والوصول إلى مقاصة 
ال�دوالر يعتب�ر ذا أهمي�ة خاص�ة بالنس�بة 
للمكس�يك ألن الوالي�ات المتح�دة ه�ي أكبر 
ش�ريك تجاري لها. رئيس مجل�س إدارة أحد 
المصارف المكس�يكية، الذي يتاب�ع الجهود 
التي تبذلها الحكومت�ان والمصارف على كال 
جانب�ي الح�دود لمعالج�ة المش�كلة، يقول: 
“من الس�خف أنن�ا نتكامل تجاري�ا وصناعيا 
)...( لك�ن ف�ي مج�ال الخدم�ات المصرفية 
نقول: ’هيوس�تن، لدينا مشكلة‘. هذه نتيجة 
غير مقص�ودة )لتش�ريعات مكافحة غس�ل 
األموال( لكن علينا حله�ا”. تخلت المصارف 
العالمي�ة إلى حد كبير عن أنش�طة المقاصة 
وتس�يير معام�الت التحوي�الت المالي�ة في 
المكس�يك. ويقول رئيس مجلس اإلدارة إنها 
لو لم تترك تلك الخدمات، فإن بعض المصارف 
المكس�يكية كان س�يكون عليها التعامل مع 
م�ا تعتبره “قيودا س�خيفة عل�ى العمليات” 
م�ن قب�ل مصارف مث�ل ويلز فارج�و، وجيه 
ب�ي مورجان، وس�يتي، وبان�ك أوف أميركا، 
ودويتش�ه بانك. وقال ويلز فارجو في بيان: 
“يواصل ويلز فارجو تقديم خدمات المقاصة 
األمريكي�ة إل�ى بعض المص�ارف التي تجتاز 
معايي�ر المخاطر الخاصة بنا في المكس�يك، 
التي تحافظ على برنامج امتثال قوي، وتوفر 
فرص�ة قوية لتطوي�ر عالقة اس�تراتيجية”. 
لك�ن المؤسس�ات المالي�ة األخ�رى رفضت 

التعليق.
ويق�ول أحد المس�ؤولين المصرفيين في 
الوالي�ات المتحدة: “إن األم�ر يتعلق بعواقب 
خط�أ  ف�ي  الوق�وع  واحتم�ال  المخاط�رة، 
واح�د. ليس هن�اك أي تس�امح، لذلك األمر ال 

يس�تحق كل هذا العناء. الكثير من المصارف 
المكس�يكية تش�عر باإلحب�اط ألنها تخس�ر 
إمكانية الوص�ول إلى النظ�ام المصرفي في 

الواليات المتحدة”.
وكثي�ر م�ن المصارف في المكس�يك هي 
ج�زء م�ن مجموع�ات دولي�ة: باناميك�س 
ينتم�ي إل�ى مجموعة س�يتي؛ و”ب�ي بي في 
آي�ه بانكومي�ر” مملوك لمجموعة إس�بانية؛ 
و”إتش إس بي س�ي” ه�و مصرف بريطاني؛ 
وسكوش�ابانك هو مص�رف كن�دي. بالتالي 
خدم�ات المقاصة ليس�ت مش�كلة بالنس�بة 
الوطني�ة األصغ�ر،  له�ا. لكنه�ا المص�ارف 
الت�ي يلب�ي بعضه�ا احتياجات األف�راد ذوي 
الدخ�ل المنخف�ض، هي الت�ي تعرضت ألكبر 
األضرار. المص�ارف أمثال مونيكس، وس�ي 
بانك�و، وبانكو أزتيكا، ال تملك القدرة لتقديم 
خدم�ة مقاصة الدوالر بنفس�ها وتحتاج إلى 
المص�ارف العالمي�ة من أج�ل تل�ك الخدمة. 
ووفق�ا لمص�ادر ف�ي الصناع�ة، ت�م إغالق 
أكثر من 50 حس�ابا مراس�ال ف�ي المصارف 
المكس�يكية خالل األعوام الخمسة الماضية 

من قبل نحو عشرة مصارف أمريكية.
الحمل�ة عل�ى غس�ل األم�وال ل�م تقلص 
بالضرورة عمليات الغس�ل، لكن بدال من ذلك 
ربم�ا جعلته�ا ببس�اطة س�رية أكث�ر. يقول 
المصرف�ي المكس�يكي الكبي�ر، إن م�ا يصل 
إلى عش�رة ملي�ارات دوالر من األم�وال غير 
الشرعية التي كانت تتدفق من خالل النظام ال 
تزال تذهب إلى الواليات المتحدة: “لكنها غير 
مكش�وفة فقط”. ويقول المتحدث الرسمي 
باس�م بانكو أزتيكا: “مع األس�ف، هذا مثال 
س�اطع على سياسة كانت تهدف إلى تقليص 
األنش�طة غير الشرعية تقوم بدفع الشركات 
المش�روعة للعم�ل ف�ي أس�واق رمادي�ة ال 
تخضع للتنظيم. ما ت�م فقدانه هو معلومات 

مهمة حول منشأ ووجهة العملة عبر الحدود 
التي توفرها المصارف، لك�ن الصرافين غير 

الرسميين ال يفعلون ذلك”.

أموال المخدرات
ب�دأ الضغط ف�ي ع�ام 2012 عندما أصدر 
مجل�س الش�يوخ األمريك�ي تقري�را الذع�ا 
ع�ن دور “إت�ش إس ب�ي س�ي” المزعوم في 
غس�ل أم�وال المخ�درات المكس�يكية. كم�ا 
اتهم التقري�ر أيضا هيئة التنظي�م الفيدرالية 
الخاص�ة ب�ه، المكت�ب األمريك�ي لمراقب�ة 
العملة، بالتس�امح مع بروتوكوالت مكافحة 
غسل األموال الضعيفة في المصارف ألعوام. 
ف�ي وقت الحق م�ن ذلك الع�ام، فرضت على 
“إتش إس بي سي” عقوبة بمقدار 1.9 مليار 
دوالر - أكب�ر غرامة مصرفية في التاريخ في 

ذلك الوقت.
هذا الع�ام، ذكر س�يتي ج�روب أن كثيرا 
من الس�لطات الفيدرالية والخاصة بالواليات 
كان�ت تحق�ق ف�ي مص�رف باناميك�س في 
بف�رع  يرتب�ط  ال�ذي  المتح�دة،  الوالي�ات 
باناميكس المكسيكي ويوفر خدمات لعمالء 
ف�ي الوالي�ات المتح�دة والمكس�يك. وأصدر 
مكت�ب النائ�ب الع�ام األمريك�ي ف�ي والية 
ماساتشوس�يتس ومؤسس�ة التأمي�ن عل�ى 
الودائع الفيدرالية مذكرات استدعاء لمصرف 
الع�ام  المتح�دة  الوالي�ات  ف�ي  باناميك�س 

الماضي للتحقيق في غسل أموال.
ويق�ول المصرفي المكس�يكي الكبير، إن 
قضية مصرف إتش إس بي سي ساعدت على 
إيج�اد “هوس عقوبات من جانب الس�لطات 
األمريكية”، األمر الذي أدى إلى “ش�كل قاس 
من االبتعاد عن المخاطر )...( ورفض القيام 
بالتداوالت التي كانت المصارف المكس�يكية 
تق�وم به�ا م�ع المص�ارف األمريكي�ة على 

مدى عقود”. ويقول بيتر س�كينر، وهو مدع 
فيدرالي س�ابق كان يعمل على قضايا غس�ل 
األم�وال: “نظ�را للعقوبات األخي�رة، ونظرا 
لصعوب�ة معرفة زبون�ك بحق عندم�ا تكون 
في الخارج، من الصع�ب القول إن المصارف 
الكبيرة تبالغ، نظرا للبيئة التنظيمية. الخطر 
هو أن�ه بدال من قي�ام المصارف الت�ي لديها 
جه�ود امتث�ال قوي�ة بأخذ هذه األم�وال، قد 
تنتق�ل اآلن إل�ى المصارف التي ليس�ت لديها 
جهود االمتثال القوي�ة”. والتقى مصرفيون 
ومسؤولون من المكسيك والواليات المتحدة 
للتوصل إلى حل بشأن هذه المشكلة، وعززت 
 .KYC المصارف مفهوم “اع�رف زبونك” أو
وأخبر المس�ؤولون األمريكيون المسؤولين 
التنفيذيين في المص�ارف بأنهم يبالغون في 
ردة فعله�م وأن تخفي�ف المخاط�ر ال يعن�ي 
الخروج من بعض األعمال والخدمات بش�كل 
كام�ل. ينظ�ر إل�ى العملي�ات في المكس�يك 
على أنه�ا عرض�ة للخطر بش�كل خاص ألن 
م�ن الصع�ب بالنس�بة لمص�رف مقاصة أن 
يع�رف من أين ج�اءت األموال ف�ي مثل هذه 
المعامالت، وتلك األنواع من الخدمات ال تنتج 
الكثي�ر م�ن األرب�اح. ويقول رئي�س مجلس 
إدارة المصرف المكسيكي، إن المشكلة سيتم 
حله�ا “عندما تك�ون المصارف المكس�يكية 
صارمة بق�در المصارف األمريكي�ة، أو أكثر 
صرام�ة بش�أن ه�ذه القضاي�ا )...( فاألم�ر 
ال يتعل�ق بمعرف�ة زبون�ك فقط. ب�ل معرفة 
زب�ون زبونك”. في الوق�ت الراهن، معامالت 
مقاص�ة الدوالر تج�ذب مزيدا م�ن االهتمام 
من قب�ل هيئات التنظيم ومحققيها، ما يدفع 
بكثي�ر من المص�ارف العالمية إلى اس�تنتاج 
أن تقدي�م خدم�ات معين�ة ف�ي المكس�يك ال 
يس�تحق المخاطرة تماما. ويقول المصرفي 
م�ع  عملي�ة  أي  “إن  الكبي�ر:  المكس�يكي 

المصارف المكس�يكية )بالنس�بة للمصارف 
األمريكية( ه�ي مثل اللحوم النيئة بالنس�بة 
لس�مك الق�رش - )هيئات التنظيم( س�تقوم 
بمالحقتها”. وتقول وزارة الخزانة األمريكية 
إنه�ا تعم�ل م�ع الس�لطات والمص�ارف في 
المكس�يك لتعزيز التكامل والشفافية في كال 
الجانبين. وقال المتحدث الرس�مي باس�مها: 
المتح�دة  الوالي�ات  بي�ن  المالي�ة  “العالق�ة 

والمكسيك ستبقى قوية”.

نحو أبواب الخروج
كان جي�ه بي مورجان تش�يس واحدا من 
المص�ارف الت�ي قطعت أطول األش�واط من 
حيث االستجابة. أغلق المصرف حسابات كثير 
من الش�ركات التي تعمل على ط�ول الحدود 
األمريكي�ة � المكس�يكية، وأغلق حس�ابات 
لمس�ؤولين حكوميين حاليين وسابقين من 
غير األمريكيين. وكما هو متوقع، هذا القرار 
لم يحظ بش�عبية بين كثير من الزبائن - بمن 
فيهم خوسيه أنطونيو أوكامبو، وزير المالية 
الس�ابق في كولومبيا. فقد قيل له إنه س�يتم 
إغالق حس�ابه المصرفي في مصرف تشيس 
اعتبارا من 30 أيار )مايو( 2014، بسبب قرار 
المص�رف عدم فتح، أو االحتفاظ بحس�ابات 
لمس�ؤولين حاليي�ن أو س�ابقين ليس�وا في 
عائالته�م  أف�راد  أو  األمريكي�ة،  الحكوم�ة 

المباشرين أو شركائهم المقربين.
بعد أن أطلق البروفيسور أوكامبو رسائل 
غاضب�ة إل�ى المص�رف وتقدم بش�كوى إلى 
مكت�ب الوالي�ات المتح�دة للحماي�ة المالية 
للمس�تهلكين، يقول إن مصرف تشيس وجد 
حال له، وهو يش�عر باالمتن�ان لذلك. )رفض 
أن يق�ول م�اذا كان الح�ل بالضب�ط(. وفتح 
البروفيس�ور أوكامبو، األس�تاذ ف�ي جامعة 
كولومبي�ا ف�ي نيوي�ورك، أيضا حس�ابا في 
أح�د االتح�ادات االئتماني�ة. لكن�ه ي�رى أن 
المش�كلة تتجاوز مصرفا واحدا فقط، وهي 
نتيج�ة المبالغ�ة ف�ي ردود األفع�ال من قبل 
المؤسس�ات المالي�ة الت�ي تواج�ه عقوبات 
قام�ت  الت�ي  التنظي�م  وهيئ�ات  صارم�ة، 
بفرضها. ويقول البروفيسور أوكامبو، الذي 
كان مساعد األمين العام للشؤون االقتصادية 
واالجتماعية في األمم المتحدة: “هناك شيء 
م�ا أكثر عقالنية ينبغ�ي القيام ب�ه. أنا أدعم 
التنظيم�ات الصارم�ة، لكنها يج�ب أن تكون 

معقولة وليست مفرطة”. 
وق�ال إن�ه يع�رف أش�خاصا آخري�ن في 
المجتم�ع الدبلوماس�ي، من بينه�م ابن أحد 
الدبلوماسيين الس�ابقين الذي أصبح مواطنا 
أمريكي�ا، أغلق�ت حس�اباتهم ف�ي مصارف 
مختلفة. “هؤالء األش�خاص يملكون خلفية 

نظيفة جدا، مثلي تماما”.

األموال القذرة جتد طريقها إىل مقاصة الدوالر

فقدان وصل
فق�د من�ي  وص�ل بأس�م 
)كفاح عات�ي محمد( رقم 
الوص�ل )006378( تاريخ 
 2014  /6  /23 االص�دار 
املس�تحق  الوص�ل  مبل�غ 
 )1,44447( للحكوم�ة 
دين�ار عىل م�ن يعثر عليه 
تسليمه اىل جهة االصدار .

اعالن
بن�اء ع�ىل الطل�ب املقدم من الس�يد  
)محمد جاس�م عبد عيل( الذي يطلب 
فيه تسجيل اللقب وجعله )العبودي( 
فم�ن لدي�ه اع�راض مراجع�ة هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها سبعة ايام 
وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية 
يف الطلب وف�ق احكام امل�ادة 14 من 
القانون االحوال املدنية رقم 65 لسنة 

1972 املعدل.
املقدم

عامر هادي االمري
مدير شؤون احوال واسط

اعالن
بن�اء ع�ىل الطل�ب املقدم من الس�يد  
)احمد جاس�م عبد عيل( الذي يطلب 
فيه تسجيل اللقب وجعله )العبودي( 
فم�ن لدي�ه اع�راض مراجع�ة هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها سبعة ايام 
وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية 
يف الطلب وف�ق احكام امل�ادة 14 من 
القانون االحوال املدنية رقم 65 لسنة 

1972 املعدل.
املقدم

عامر هادي االمري
مدير شؤون احوال واسط

فقدان
فق�د من�ي  وص�ل بأس�م 
)كفاح عات�ي محمد( رقم 
الوص�ل )004473( تاريخ 
االصدار 6/ 7/ 2014 مبلغ 
الوصل املستحق للحكومة 
ع�ىل  دين�ار   )1028277(
من يعثر عليه تس�ليمه اىل 

جهة االصدار.

اعالن
بن�اء ع�ىل الطل�ب املقدم من الس�يد  
)رزاق مخيل�ف ع�ذاب( ال�ذي يطلب 
في�ه تبدي�ل اللقب م�ن )الك�وام( اىل 
اع�راض  لدي�ه  فم�ن  )الحس�يني( 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خ�الل مدة 
اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه سوف 
تنظ�ر ه�ذه املديري�ة يف الطلب وفق 
اح�كام املادة 21 من القانون االحوال 

املدنية رقم 65 لسنة 1972 املعدل.
اللواء مهدي نعمة الوائيل

مدير الجنسية العامة/ وكالة

اعالن
بن�اء ع�ىل الطل�ب املقدم من الس�يد  
)مال�ك مخيلف ع�ذاب( ال�ذي يطلب 
في�ه تبدي�ل اللقب م�ن )الك�وام( اىل 
اع�راض  لدي�ه  فم�ن  )الحس�يني( 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خ�الل مدة 
اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه سوف 
تنظ�ر ه�ذه املديري�ة يف الطلب وفق 
اح�كام املادة 21 من القانون االحوال 

املدنية رقم 65 لسنة 1972 املعدل.
اللواء مهدي نعمة الوائيل

مدير الجنسية العامة/ وكالة

اعالن
بن�اء ع�ىل الطل�ب املقدم من الس�يد  
)مرت�ى كاظم حاج�م( الذي يطلب 
فيه تبدي�ل اللقب من )الش�حماني( 
اىل )الحجام�ي( فم�ن لدي�ه اعراض 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خ�الل مدة 
اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه سوف 
تنظ�ر ه�ذه املديري�ة يف الطلب وفق 
اح�كام املادة 21 من القانون االحوال 

املدنية رقم 65 لسنة 1972 املعدل.
اللواء مهدي نعمة الوائيل

مدير الجنسية العامة/ وكالة

اعالن
بن�اء ع�ىل الطل�ب املقدم من الس�يد  
)فال�ح عن�اد خم�اط( ال�ذي يطلب 
في�ه تبدي�ل اللق�ب م�ن )املنتفكي( 
اىل )الحجام�ي( فم�ن لدي�ه اعراض 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خ�الل مدة 
اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه سوف 
تنظ�ر ه�ذه املديري�ة يف الطلب وفق 
اح�كام املادة 21 من القانون االحوال 

املدنية رقم 65 لسنة 1972 املعدل.
اللواء مهدي نعمة الوائيل

مدير الجنسية العامة/ وكالة

اعالن
بن�اء ع�ىل الطل�ب املقدم من الس�يد  
)عثمان حيدر كامل( الذي يطلب فيه 
تبدي�ل االس�م من )عثم�ان( اىل )عبد 
الل�ه( فم�ن لدي�ه اع�راض مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دة اقصاها 
ع�رشة اي�ام وبعكس�ه س�وف تنظر 
ه�ذه املديرية يف الطل�ب وفق احكام 
املادة 21 م�ن القانون االحوال املدنية 

رقم 65 لسنة 1972 املعدل.
اللواء مهدي نعمة الوائيل

مدير الجنسية العامة/ وكالة

اعالن
بن�اء ع�ىل الطل�ب املقدم من الس�يد  
)محم�د مخيلف ع�ذاب( الذي يطلب 
في�ه تبدي�ل اللقب م�ن )الك�وام( اىل 
اع�راض  لدي�ه  فم�ن  )الحس�يني( 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خ�الل مدة 
اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه سوف 
تنظ�ر ه�ذه املديري�ة يف الطلب وفق 
اح�كام املادة 21 من القانون االحوال 

املدنية رقم 65 لسنة 1972 املعدل.
اللواء مهدي نعمة الوائيل

مدير الجنسية العامة/ وكالة

اعالن
بن�اء ع�ىل الطل�ب املقدم من الس�يد  
)ع�ادل مخيل�ف عذاب( ال�ذي يطلب 
في�ه تبدي�ل اللقب م�ن )الك�وام( اىل 
اع�راض  لدي�ه  فم�ن  )الحس�يني( 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خ�الل مدة 
اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه سوف 
تنظ�ر ه�ذه املديري�ة يف الطلب وفق 
اح�كام املادة 21 من القانون االحوال 

املدنية رقم 65 لسنة 1972 املعدل.
اللواء مهدي نعمة الوائيل

مدير الجنسية العامة/ وكالة

اعالن
بن�اء ع�ىل الطل�ب املقدم من الس�يد  
)ع�الوي مخيلف ع�ذاب( الذي يطلب 
في�ه تبدي�ل اللقب م�ن )الك�وام( اىل 
اع�راض  لدي�ه  فم�ن  )الحس�يني( 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خ�الل مدة 
اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه سوف 
تنظ�ر ه�ذه املديري�ة يف الطلب وفق 
اح�كام املادة 21 من القانون االحوال 

املدنية رقم 65 لسنة 1972 املعدل.
اللواء مهدي نعمة الوائيل

مدير الجنسية العامة/ وكالة

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من السيد  )عبد 
الحس�ن كاظم حاجم( ال�ذي يطلب 
فيه تبدي�ل اللقب من )الش�حماني( 
اىل )الحجام�ي( فم�ن لدي�ه اعراض 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خ�الل مدة 
اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه سوف 
تنظ�ر ه�ذه املديري�ة يف الطلب وفق 
اح�كام املادة 21 من القانون االحوال 

املدنية رقم 65 لسنة 1972 املعدل.
اللواء مهدي نعمة الوائيل

مدير الجنسية العامة/ وكالة

اعالن
بن�اء ع�ىل الطل�ب املقدم من الس�يد  
)عيل عبد الحسن كاظم( الذي يطلب 
فيه تبدي�ل اللقب من )الش�حماني( 
اىل )الحجام�ي( فم�ن لدي�ه اعراض 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خ�الل مدة 
اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه سوف 
تنظ�ر ه�ذه املديري�ة يف الطلب وفق 
اح�كام املادة 21 من القانون االحوال 

املدنية رقم 65 لسنة 1972 املعدل.
اللواء مهدي نعمة الوائيل

مدير الجنسية العامة/ وكالة

اعالن
بن�اء ع�ىل الطل�ب املقدم من الس�يد  
)ماج�د كاظ�م حاجم( ال�ذي يطلب 
فيه تبدي�ل اللقب من )الش�حماني( 
اىل )الحجام�ي( فم�ن لدي�ه اعراض 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خ�الل مدة 
اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه سوف 
تنظ�ر ه�ذه املديري�ة يف الطلب وفق 
اح�كام املادة 21 من القانون االحوال 

املدنية رقم 65 لسنة 1972 املعدل.
اللواء مهدي نعمة الوائيل

مدير الجنسية العامة/ وكالة

اعالن
بن�اء ع�ىل الطل�ب املقدم من الس�يد  
)حس�ن كاظم حاجم( ال�ذي يطلب 
فيه تبدي�ل اللقب من )الش�حماني( 
اىل )الحجام�ي( فم�ن لدي�ه اعراض 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خ�الل مدة 
اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه سوف 
تنظ�ر ه�ذه املديري�ة يف الطلب وفق 
اح�كام املادة 21 من القانون االحوال 

املدنية رقم 65 لسنة 1972 املعدل.
اللواء مهدي نعمة الوائيل

مدير الجنسية العامة/ وكالة

اعالن
بن�اء ع�ىل الطل�ب املقدم من الس�يد  
)ش�ويع كاظ�م حاجم( ال�ذي يطلب 
فيه تبدي�ل اللقب من )الش�حماني( 
اىل )الحجام�ي( فم�ن لدي�ه اعراض 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خ�الل مدة 
اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه سوف 
تنظ�ر ه�ذه املديري�ة يف الطلب وفق 
اح�كام املادة 21 من القانون االحوال 

املدنية رقم 65 لسنة 1972 املعدل.
اللواء مهدي نعمة الوائيل

مدير الجنسية العامة/ وكالة

اعالن
بن�اء ع�ىل الطل�ب املقدم من الس�يد  
)عمر ري�اض تركي( الذي يطلب فيه 
تبديل االس�م من )عم�ر( اىل )عمار( 
فم�ن لدي�ه اع�راض مراجع�ة هذه 
املديري�ة خ�الل م�دة اقصاها عرشة 
اي�ام وبعكس�ه س�وف تنظ�ر ه�ذه 
املديري�ة يف الطلب وف�ق احكام املادة 
21 م�ن القانون االح�وال املدنية رقم 

65 لسنة 1972 املعدل.
اللواء مهدي نعمة الوائيل

مدير الجنسية العامة/ وكالة

اعالن
بن�اء ع�ىل الطل�ب املقدم من الس�يد  
يطل�ب  ال�ذي  حات�م(  داود  )حس�ن 
في�ه تبدي�ل اللق�ب م�ن )النصريي( 
اىل )الزرك�ويش( فمن لدي�ه اعراض 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خ�الل مدة 
اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه سوف 
تنظ�ر ه�ذه املديري�ة يف الطلب وفق 
اح�كام املادة 21 من القانون االحوال 

املدنية رقم 65 لسنة 1972 املعدل.
اللواء مهدي نعمة الوائيل

مدير الجنسية العامة/ وكالة

دائرة كاتب عدل الكاظمية
نرش انذار وايداع

إىل الس�يد ) س�تار هادي جرب ( 
بالنظر ملجهولية اقامتك وحسب 
رشح املبل�غ ع�ىل ورق�ة التبليغ 
املرقم�ة ) 12392 ( املؤرخ�ة يف 
31 / 5 / 2015 واملختوم�ة من 
مرك�ز رشطة الكاظمي�ة املرقم 
 2015  / 5 11818 ( يف 31 /   (
وخت�م وتأيي�د املجل�س البل�دي 

تقرر تبليغك بالصحف املحلية .
كاتب العدل

جهة االنذار :
سبق وان استاجرت منك العقار 
 /  2 ت   /  2014  /  17 املرق�م 
1092 الواقع يف محلة الكاظمية 
بب�دل   4  / د   27  / ز   421 / م 
ايجار شهري مقداره ) 50000 
خمسون الف دينار ( والمتناعك 
عن اس�تالمه عليه قررت ايداعه 
لدى الكاتب الع�دل يف الكاظمية 
يرج�ى مراجعت�ه الس�تالم بدل 
االيجار واني ساس�تمر بايداعه 

شهريا لدى الكاتب العدل .
املنذر

مهدي عبد الزهره غايل

فقدان

فقدت مني  الهوية الصادرة من 

التكنولوجية باس�م  الجامع�ة 

)ضي�اء ع�واد رايض( املرحل�ة 

الرابع�ة  هندس�ة ميكانيكي�ة  

ع�ىل من يعثر عليها تس�ليمها 

اىل جهة االصدار

فقدان
القب�ض  وص�ل  من�ي  فق�د  
الحكومي ) امانات( الصادر من 
بلدية الب�رة واملرقم 328366 
ومؤرخ يف 2013/4/16 وبمبلغ 
875000 الف دينار باسم )خليل 
عودة جاسم (عىل من يعثر عليه 

تسليمه اىل جهة االصدار

فقدان
فقدت  مني هوية الطالبة 
) خل�ف  كري�م  )ادي�ان 

الصادرة من املعهد التقني 
التحليالت  قس�م  الب�رة 
املرضية عىل من يعثر عليه 

تس�ليمه اىل جهة االصدار

فقدان

فقد الوصل املرقم 2429 يف 2 / 11 / 

2011 بمبلغ قدره 1800000 مليون 

وثمانمائ�ة ال�ف دين�ار عن املش�تل 

 403 محل�ة  عطيفي�ة   276 املرق�م 

ش�ارع املط�ار بأس�م / ع�ادل فريد 

حسن عبد فمن يعثر عليه تسليمها 

اىل جهة االصدار .

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد  )عادل عبد املنعم 
رايض(   ال�ذي يطل�ب فيه تبديل اس�م ابنه القارص     
م�ن  )حي�درا (  اىل )حي�دره( فم�ن لدي�ه اعراض 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها عرشة ايام 
وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق 
احكام املادة 21 من القانون االحوال املدنية رقم 65 

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

اعالن
بن�اء عىل الطل�ب املقدم من الس�يد  )عايش عقرب 
صنكور(   الذي يطلب فيه تبديل اللقب    من  )نزايل 
(  اىل )الي�ارسي( فمن لديه اع�راض مراجعة هذه 
املديري�ة خالل م�دة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه 
س�وف تنظر ه�ذه املديري�ة يف الطلب وف�ق احكام 
املادة 21 من القانون االحوال املدنية رقم 65 لس�نة 

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

اعالن \اىل الرشيك سعدية محمد عيال
اقت�ى حض�ورك اىل صن�دوق االس�كان العراق�ي الكائن يف 
)البرة / كوت الحجاج / مجمع وزارة االعمار واالس�كان 
/ تقاطع حي  الرس�الة( وذلك لتثبي�ت اقرارك باملوافقة عىل 

قيام الرشيك )نائل طاهر محمد( 
بالبناء عىل حصته املش�اعة يف القطع�ة املرقمة 197/1971 
مقاطع�ة )الكوت( لغرض تس�ليفه قرض االس�كان وخالل 
مدة اقصاه�ا )15( يوما داخل العراق وش�هرا خارج العراق 
م�ن تاريخ ن�رش االعالن وبعكس�ه س�وف يس�قط حقك يف 

االعراض مستقبال ..

فقدان
فقد الوصل املرقم 2429 يف 2 / 11 
/ 2011 بمبل�غ ق�دره 1800000 
ملي�ون وثمانمائة ال�ف دينار عن 
املشتل املرقم 276 عطيفية محلة 
403 ش�ارع املطار بأس�م / عادل 
فريد حس�ن عبد فم�ن يعثر عليه 

تسليمها اىل جهة االصدار .
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امل�ضتقبل العراقي/ متابعة
قرر االتحاد العراقي لكرة القدم تش�كيل 
لجن�ة خاص�ة بغي�ة التعاقد م�ع مدرب 
اجنب�ي يق�ود منتخ�ب اس�ود الرافدين 

للفرتة املقبلة.
واك�د بيان لالتحاد: "ان اللجنة س�تكون 
برئاس�ة رئي�س االتح�اد عب�د الخال�ق 
مس�عود وعضوية كال من النائب الثاني 
ع�ي جبار ومرشف املنتخ�ب كامل زغري 
ورئي�س اللجن�ة الفني�ة مال�ح مه�دي 
ورئيس لجن�ة املنتخب�ات الوطنية فالح 

موىس".
واشار البيان اىل ان: "املدرب يحيى علوان 
هو من سيقود املنتخب الوطني يف مباراة 
العراق وسوريا املقررة يوم 27 حزيران/ 

يونيو الحايل".
يذكر ان االتحاد العراقي لكرة القدم كان 
قد قبل االس�تقالة الت�ي تقدم بها مدرب 
املنتخ�ب الوطن�ي اك�رم  احمد س�لمان 
الثالثاء عىل خلفية الضغوطات الشعبية 
التي طالته، بسبب خس�ارة العراق امام 

اليابان برباعية نظيفة.
أكد املتحدث الرس�مي التحاد الكرة كامل 
زغ�ري، أن االتح�اد فتح قن�وات اإلتصال 
مع مدربني اجانب لخالفة أكرم سلمان، 
مبينا أن اللجنة املش�كلة تس�عى لحسم 

تسمية املدرب بأقرب وقت ممكن.
وق�ال كام�ل زغ�ري: إن "االتح�اد ج�اد 
بالس�عي لحس�م تس�مية املدرب البديل 
ألكرم سلمان وقيادة املنتخب الوطني يف 
االستحقاقات املقبلة"، مبينا أن "اللجنة 
الفني�ة املش�كلة تس�عى ألن تتم حس�م 

التمية بأقرب وقت ممكن".
وأضاف زغري أن االتحاد سيفاتح مدربني 
من رصبي�ا ويوغس�الفيا وبلغاريا بغية 

تسمية املدرب البديل".
ه�ذا وقداث�ارت الخس�ارة الثقيل�ة التي 
من�ي بها املنتخب الوطن�ي العراقي امام 
نظ�ريه الياباني )صفر-4( موجة كبرية 
من االحتجاج�ات واالنتق�ادات املوجهة 
اىل االتح�اد العراقي لك�رة القدم واملدرب 

العراقي املستقيل اكرم احمد سلمان.
وق�ال عض�و االتحاد س�عد مال�ح: بعد 

له�ا  تع�رض  الت�ي  الكب�رية  الخس�ارة 
منتخب اسود الرافدين وبرباعية نظيفة 
ام�ام اليابان: "ان�ا اطالب باقال�ة املدير 

الفني اكرم احمد س�لمان، فإنه بات من 
الرضوري االس�تغناء عن خدمات املدرب 
س�لمان كونه ال يصلح لقي�ادة املنتخب 

الوطني العراقي بكرة القدم"، الفتا اىل ان 
مدرب حراس املرمى عماد هاش�م ايضا 
ينبغي تغريه حاليا بس�بب االخطاء التي 

وقع فيها حراس املرمى.
اك�رم  الفن�ي  "املدي�ر  ان:  اىل  واش�ار 
س�لمان يملك ش�خصية ضعيفة ويتأثر 

كث�ريا بالعالق�ات الخارجي�ة واملكاملات 
الهاتفية" ،مش�ددا عىل ان ظهور العراق 
به�ذا املس�توى الهزي�ل ام�ام محارب�ي 

الس�اموراي ال يمك�ن ان يك�ون ضم�ن 
االربعة الكبار عن القارة الصفراء.

وش�دد مالح عىل ان الع�راق لن يصل اىل 
نهائي�ات كأس العالم املقبلة يف العاصمة 
الروس�ية موس�كو صي�ف الع�ام 2018 
طامل�ا ان املدي�ر الفن�ي للمنتخ�ب ه�و 
الكابتن اكرم سلمان، مشريا انه سيكون 
م�ن الصعوبة بمكان تغي�ري املدرب اكرم 
سلمان، بس�بب ضيق الوقت بيد انه من 
املمك�ن ان يتقل�د منص�ب املستش�ار يف 

املنتخب الوطني العراقي.
كم�ا وض�ح:يف الحقيق�ة ان�ا اتكلم عن 
نف�ي فقط ولي�س يل دع�وة باالخرين، 
انا سأطالب شخصيا باقالة املدير الفني 
اك�رم احمد س�لمان من منصب�ه الحايل 
وس�اطالب االتحاد بعقد اجتماع طاريء 
بغية مناقشة املوضوع,نعم انا عىل يقني 
ان االجتماع لن يعقد بيد انني س�اطالب 
باقال�ة املدرب اكرم س�لمان م�ع مدرب 

حراس املرمى عماد هاشم.
وتابع:املوضوع ليس خسارة مباراة ودية 
ف�كل املنتخبات يف العال�م تخرس وتفوز، 
لك�ن م�ا اريد قول�ه هو ان امل�درب اكرم 
احمد س�لمان ال يصلح لقي�ادة املنتخب 
الوطني العراقي كونه ضعيف الشخصية 
ويتأثر كث�ريا بالتأثريات الخارجية فضال 
ع�ن املكامل�ات الهاتفية، بدلي�ل ما ظهر 
عليه منتخب اس�ود الرافدي�ن من تفكك 
وضع�ف، حت�ى ان الكثريي�ن قال�وا ان 
منتخ�ب الع�راق هو لي�س املنتخب الذي 
ح�ل رابع�ا يف بطول�ة أمم آس�يا االخرية 
باسرتاليا وكما انه ال يبدو انه من افضل 

ثمانية منتخبات يف القارة الصفراء.
وعىل صعيد اخ�ر: قرر االتح�اد العراقي 
لكرة القدم ، تجميد عضوية س�عد مالح 
لع�دم التزامه بالنظ�ام الداخي لالتحاد، 

فيما حل جميع املنتخبات النسوية .
مال�ح  عضوي�ة  تجمي�د  ق�رر  االتح�اد 
بع�دم التزام�ه بالنظام الداخ�ي لالتحاد 

وترصيحاته ضد اعضاء االتحاد " .
واض�اف ان " االتح�اد ق�رر ح�ل اللجنة 
النس�وية يف االتح�اد وجمي�ع املنتخبات 
النس�وية ، بع�د النتائج الضعيف�ة التي 

قدمتها خالل املشاركات االخرية " .

احتاد الكرة يشكل جلنة للبحث عن مدرب اجنبي للمنتخب الوطني

امل�ضتقبل العراقي/متابعة 
كش�ف املدرب املس�اعد لنادي الق�وة الجوية وليد ضهد ان ه�دف الفريق االزرق 

للمرحل�ة الراهن�ة هو ص�دارة املجموعة الثاني�ة من الدوري املمت�از العراقي 
بكرة للموس�م الحايل )2014-2015(.واكد ضهد: ان النادي العريق لديه من 

االدوات الفني�ة م�ا يجعله منافس�ا قويا ورقما صعب�ا يف معادلة الدوري 
العراق�ي املمت�از القدم، مش�ريا اىل ان ال�دوري العراقي املوس�م الحايل 

مر بالكثري من محطات التوقف ومراحل التاجيل بس�بب املش�اركات 
الخارجية للمنتخب�ات الوطنية وناديي اربي�ل والرشطة.االمر الذي 

س�اهم اىل حد بعيد بقتل روح املنافس�ة واطالة امد الدوري فضال 
ع�ىل عزوف الجماه�ري الرياضية عن حض�ور مباريات الدوري، 

الت�ي تقام يف املالعب الرياضية، بس�بب ارتفاع درجات الحرارة 
وغياب عنرصي التش�ويق واالثارة عن مباريات الدوري.الفتا 

اىل ان من الس�مات االيجابية البارزة للدوري العراقي املوسم 
الح�ايل بروز العبني ش�باب ج�دد وظهور ف�رق جديدة عىل 
منصة املنافس�ة الحقيقية عىل لقب الدوري العراقي ومن 
قبي�ل اندية نفط الجنوب وامليناء ونفط الوس�ط ودهوك، 
مبين�ا ان غياب كبار االندية املحلية عن املنافس�ة الجادة 
عىل لق�ب الدوري واطالة عمر ال�دوري وكثرة التأجيالت 
كانت من اهم النقاط الس�لبية التي سجلت عىل املسابقة 

الكروي�ة االبرز يف العراق.واكد :ألن ن�ادي القوة الجوية وكما 
يعل�م الجميع لدي�ه االدارة القوي�ة التي توفر االج�واء الصحية 

املالئم�ة لتحقيق النتائج االيجابية، فضال ع�ن تواجد جهاز فني 
يق�وده املدرب الش�اب عباس عطي�ة اىل جانب احت�كام البيت 

الج�وي االزرق عىل العبني محرتفني ومحلي�ني قادرين هزيمة 
اي فري�ق مهما كانت قوته من خالل جمالية االداء الجماعي 

وتطبي�ق الواجب�ات م�ن قب�ل الالعب�ني فضال ع�ن املظلة 
الجماهريية الكبرية والتي تش�د من ازر الالعبني وتعمل عىل 

رفع الحالة املعنوية لهم.وتابع:نحن االن وكما اسلفت اعاله ال 
نفكر س�وى باملرحلة الحالية من الدوري وكيفية خطف املركز 
االول وم�ن ثم التفك�ري بهزيمة نادي الرشطة، ال�ذي يعد حاليا 
واح�دا من الف�رق العراقية ملا يمتلكه الفري�ق االخرض من ادارة 
قوي�ة وصارمة والعب�ني محرتفني وعراقيني عىل اعىل مس�توى 

وقاعدة جماهريية واسعة جدا.

طال�ب لوث�ر ماتي�وس أحد أس�اطري 
وس�ط  الع�ب  األملان�ي،  املنتخ�ب 
باس�تيان  ميوني�خ  باي�رن  فري�ق 

ب�رضورة  شفاينش�تايغر 
التفك�ري بجدي�ة يف االنتق�ال إىل 

صف�وف فريق مانشس�رت يونايتد 
اإلنجليزي قبل بداية املوسم الجديد.

وقال ماتي�وس عرب صحيف�ة "بيلد" 
يحت�اج  "شفاينش�تايغر  األملاني�ة: 
مل�درب ق�ادر ع�ىل توظي�ف قدراته 
بش�كل جيد، وأعتق�د أن لويس فان 
جال ق�ادر عىل فع�ل ذلك".وأضاف 
القائد الس�ابق للماكين�ات األملانية: 
"ل�و تلق�ى شفاينش�تغاير عرضاً 
رسمياً من مانشسرت يونايتد، عليه 
التفكري فيه بمنته�ى الجدية".من 
جانبها أش�ارت صحيفة "مريور" 
أن شفاينش�تايغر  إىل  اإلنجليزي�ة 
الفري�ق  م�ع  عق�ده  يف  يتبق�ى 
الباف�اري موس�ماً وحي�داً، وبات 
مستقبله محل شك يف ظل اعتماد 

املدير الفني للفريق بيب غوارديوال عىل 
تشابي ألونسو يف ارتكاز وسط امللعب.

وكانت تقارير صحفية عديدة أشارت 
إىل رغب�ة فان ج�ال يف تدعيم صفوف 
مانشس�رت يونايت�د بصفق�ة قوية يف 
وس�ط امللع�ب، وكان شفاينش�تايغر 

أبرز املرشحني لسد هذه الثغرة.

وليد ضهد : نخطط خلطف الدوري
والعراق سيصل إىل موسكو برشط!

ماتيوس حيفز شفاينشتايغر 
للتفكري يف مانشسرت يونايتد

كش�ف النجم الربازيي املخ�رضم رونالدينيو 
، أن�ه ال يتابع مش�وار منتخب الس�امبا يف 
بطولة كأس أمم أمري�كا الجنوبية )كوبا 

أمريكا( يف تشيي.
وق�ال رونالديني�و: "لي�س ل�دي صرب 

ملتابعة مباراة تستمر 90 دقيقة".
ترصيح�ات  يف  الالع�ب  وأض�اف 
صحفي�ة ل�دى تواج�ده بمدينة 
سانتوس: "أحب اللعب، وأتمنى 
الربازيي حظ�ا طيبا،  للفري�ق 
أتمن�ى ل�ه الف�وز، ولكن�ي ال 

أشاهد املباريات".
التعليق  رونالديني�و  ورف�ض 
عىل التكهنات املثارة حول اقرتابه من االنتقال إىل انطاليا س�بور 
الرتكي بعدما تردد عن استغناء فريقه املكسيكي كرييتاريو عن 
خدماته قبل عام من نهاية عقده، مشريا إىل أن شقيقه ومدير 

أعماله روبرتو دي اسيس موريرا هو من يتوىل هذا امللف.
وأشار "ال أريد أن أكون أخرق، ولكني حصلت عىل اجازة وال 
أفكر حاليا يف كرة القدم، ش�قيقي يت�وىل إدارة األمور، لدي 

عام يف عقدي يف املكسيك، وال يوجد ما يشعرني بالقلق".

ودع�ت الرصبية آن�ا إيفانوفيتش 
املصنفة الثانية منافسات بطولة 
للس�يدات  للتن�س  برمنغه�ام 
الثان�ي  ال�دور  األربعاء.فف�ي 
للبطولة املقامة يف إنجلرتا خرست 
الربتغالي�ة  أم�ام  إيفانوفيت�ش 
بريت�و  دي  الررش  ميش�يل 

مجموع�ة  مقاب�ل  بمجموعت�ني 
واحدة وبواقع 6-4 و3-6 و6-7.

إيلين�ا  الرصبي�ة  وصع�دت 
يانكوفيتش املصنفة 15 إىل الدور 
الثالث بعد فوزها عىل األس�رتالية 

 6-7 ديالك�وا  كي�ي 
تغلبت  كما  و3-6 

يكي�ة  مر أل ا
يس�تينا  كر

الياباني�ة  ع�ىل  مكهي�ل 
و3-6.  3-6 دوي  ميس�اكي 

كارول�ني  الفرنس�ية  وخرج�ت 
غارس�يا املصنفة 16 من البطولة 
التش�يكية كالرا  أمام  بخسارتها 

كوكالوفا 6-3 و6-صفر.
الس�لوفاكية  وبلغ�ت 
ريباريكوف�ا  مجدالين�ا 
الدور الثال�ث بتغلبها 
آنا  مواطنته�ا  ع�ىل 
كارولينا شميدلوفا 

7-6 و1-6.

رج�ح خ�وان ك�وادرادو جن�اح تش�يلي 
ومنتخ�ب كولومبي�ا يف كأس كوب�ا امريكا 
انتق�ال زميل�ه  الق�دم أن صفق�ة  لك�رة 
املهاج�م رادامي�ل فال�كاو لبط�ل الدوري 
االنجليزي املمتاز لكرة القدم أصبحت 

محسومة.
ورح�ل فالكاو قائ�د منتخب 

كولومبيا يف البطولة التي تس�تضيفها تشيي 
عن مانشس�رت يونايتد االنجليزي بعد موس�م 
مخيب لآلمال عىل س�بيل االع�ارة من موناكو 
الفرني.وذك�رت وس�ائل اع�الم بريطاني�ة 
الثالثاء أن تش�يلي عىل أعتاب انهاء االتفاق 
م�ع فال�كاو مل�دة موس�م واح�د عىل س�بيل 

االعارة.
وفاجأ كوادرادو الصحفيني يف مؤتمر صحفي 
بعدما ق�ال: "من امله�م وجود زمي�ل مثله يف 

الن�ادي، لكن اآلن أنا أض�ع تركيزي عىل كوبا 
امريكا وس�نتحدث عن ه�ذا الحقا".وأضاف 
االرجنتيني خوسيه بيكرمان مدرب كولومبيا 
وهو جالس بجوار كوادرادو: "قل انك س�عيد، 
أنا واثق من مس�اعدة أحدهما لآلخر وسيقدم 
االثن�ان أش�ياء جيدة".وق�ال يونايت�د إنه لن 
يس�تغل الرشط املوجود يف عق�د فالكاو لضم 
املهاجم الكولومبي من موناكو بشكل نهائي.
وس�جل فالكاو أربعة أهداف يف 29 مباراة مع 

يونايت�د، الذي انضم الي�ه املهاجم الكولومبي 
قبل بداية املوس�م امل�ايض.وكان فالكاو غاب 
ع�ن نهائي�ات كأس العال�م يف الربازي�ل العام 
امل�ايض بعد خضوعه لجراحة يف أربطة الركبة 
خالل كان�ون الثاني/ يناي�ر 2014.وخرست 
كولومبيا 1-صفر أمام فنزويال عىل نحو غري 
متوقع يف بداية مشوارها يف كوبا امريكا ضمن 
املجموعة الثالثة األحد، وستتقابل األربعاء مع 

الربازيل التي فازت 2-1 عىل بريو.

كوادرادو يؤكد انتقال فالكاو إىل تشيليس

رونالدينيو ال يتابع مباريات 
الربازيل يف كوبا أمريكا

إيفانوفينش تودع بطولة برمنغهام للتنس

مييس: الفوز عىل االوروغواي أزال انتكاسة 
املباراة االفتتاحية

أكد االرجنتيني ليونيل ميي نجم منتخب التانغو عىل صعوبة مواجهة أوروغواي التي 
انتهت بفوز منتخب بالده بهدف يتيم يف املباراة التي جمعت بني الفريقني ، يف الجولة 

الثانية من املجموعة الثانية ببطولة كوبا أمريكا لكرة القدم.
وق�ال مي�ي عقب اللق�اء يف ترصيح�ات لقن�اة )ب�ي ان س�بورتس( الرياضية 

القطرية: "كانت مباراة صعبة وبذلنا مجهوداً كبرياً حتى س�جل أغويرو هدف 
الف�وز، أثبتن�ا أننا فري�ق كبري، يعرف كي�ف يلعب ليحقق م�ا يريده، ومتى 

نس�جل ونف�وز، وحافظن�ا ع�ىل األداء الجيد".وأضاف الربغ�وث: "لعبنا 
بنف�س طموح املباراة األوىل أم�ام باراغواي، والف�وز أزال خيبة األمل 

بعد التعادل يف الدقيقة األخرية".وأتم مهاجم برش�لونة اإلس�باني: 
"األهم اآلن أن األرجنتني ف�ازت وتصدرت املجموعة".ويتصدر 
منتخب األرجنتني املجموعة الثانية متساوياً مع باراغواي 
برصي�د 4 نقاط، خلفهما أوروغ�واي 3 نقاط، ثم جامايكا 

بدون رصيد.
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امليزان

؟؟هل تعلم
ه�ل تعلم  أن املاء له أنواع مثل: ماء الصنبور أو املاء املعدني 
... املاء العذب واملاء املالح ... املاء الجويف واملاء السطحي ... 
أجل هذه أنواعه. فاملاء سائل شفاف عديم اللون لكنه ليس 

عديم النفع لجسم اإلنسان. 
ه�ل تعل�م أن امل�اء يش�كل 3/2 من وزن جس�م اإلنس�ان، 
وتتألف بالزما الدم من حوايل 90% ماء بينما العظام فنسبة 

املاء فيها %22.
ال يس�تطيع اإلنس�ان الحياة ب�دون ماء ألكثر من خمس�ة 

أيام.
هل تعلم ؟ أن املرأة املتزوجة تعيش اكثر من املرأة العازبة.
. أن تأثري املرأة يف تغري تاريخ العالم اكرب من تأثري الرجل.

هل تعلم:الس�مكة التي تملك أسنانا اكثر من أي حيوان آخر 
هي س�مكة القط�ة إذ لديها 3980 س�ناً اما الس�مكة التي 
تملك اقل أسنانا فهي سمكة الكر كون وهذه السمكة تملك 

سنني فقط 
اه�ل تعلم:اغرب أن�واع الزواحف هو الثعب�ان الدائري فمن 
املعتق�د انه يأخ�ذ ذيله ب�ني 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

مهنيا:لدي�ك مقابلة عمل مهمة اليوم 
عليك ان تفرض من خاللها شخصيتك 
و ارائك بموضوعيه عاطفيا:كن أكثر 
ص�ربا يف تعامل�ك م�ع من تح�ب و ال 

تستعجله.

مهنيا:الكث�ري م�ن التغ�ريات الجيده 
تحدث اليوم نحو االفضل و لكن عليك 
أن تعرف كيف تستغلها عاطفيا:تشعر 
بالراحة و األمان بقرب الحبيب منك و 

ال ترغب يف مفارقته.

مهنيا:لألسف الحظ لن يحالفك اليوم 
فالكثري من املشاكل تحدث و ال تعرف 

كيف تجد حلول لها
عاطفي�ا:ال تكن حساس�ا ل�كل كلمة 

يقولها لك الحبيب .

مهنيا:اس�لوبك املمي�ز يف العمل اليوم 
يرشحك ملنصب مهم من قبل رؤسائك 
م�ع  خ�الف  و  عاطفيا:مناوش�ات 

الحبيب قد يحدث مساءا .

مهنيا:عليك ان تك�ون مغامرا أكثر يف 
العمل و أن تج�رب الدخول يف تجارب 
جدي�ده و ممي�زه عاطفيا:تكتش�ف 
الكثري من الصفات التى كنت تجهلها 

عن الحبيب اليوم .

مهنيا:تزعج�ك كث�ريا التغ�ريات التى 
تح�دث يف العم�ل و ال تع�رف كي�ف 

تتأقلم معها
عاطفيا:تشعر ان األوضاع تسوء بينك 

و بني من تحب .

مهنيا:علي�ك ان تتعل�م كيف تعرب عن 
ارائك بحرية أكرب و أن تناقش االخرين 

بأفكارك
عاطفيا:الحبيب يش�تكي منك النك ال 

تجد الوقت الكايف له .

مهنيا:تبحث جديا عن حلول تخرجك 
م�ن األزم�ة املادي�ة الت�ى تم�ر به�ا 
عاطفيا:اق�دم عىل خطوة االرتباط ان 

كنت ال تستطيع مفارقة الحبيب .

مهنيا:يوم مهني جيد تمر به عليك ان 
تتعلم كيف تستغله يف صالحك فالعديد 
م�ن الفرص تلوح ل�ك عاطفيا:تعتذر 
عن مقابلة الحبيب اليوم مما يشعره 

بالغضب منك .

مهنيا:تواج�ه أحد الزم�الء بأخطائه 
الي�وم مما يش�عرك بالراح�ة و القوة 
عاطفيا:تدخالت�ك يف ش�ؤون الحبيب 

تجلب لك املشاكل .

األم�ور هادئ�ه يف  تك�ون  مهنيا:ق�د 
الصب�اح و لكن املش�اكل رسعانن ما 
تب�دأ بالظهور بعد الظه�ر عاطفيا:ال 
يمك�ن ان تح�ب اثنان بنف�س الوقت 

عليك ان تقرر من تختار .

مهنيا:علي�ك أن تكون أكثر وضوحا يف 
اعطاء التعليمات و األوامر كي ال ترتك 

اي مجال للشك
عاطفيا:عليك ان تحافظ عىل لس�انك 

أكثر كي ال تجرح الحبيب .

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

بدون تعليق

طبق اليوم

افـقـي

عـامـوي

1 جدباء ال خرضة فيها وال ماء o ينتسب 
إليه سكان فلسطني والشام

2 ظاهرة طبيعية تحدث لالجس�ام خارج 
نطاق جاذبية األرض )كلمتان(

3 ق�در قلي�ل )كلمت�ان( o حس�م األم�ر 
وقطعه )معكوسة(

4 وس�ائل مواصالت ونقل o ع�دم القدرة 
عىل النوم

5 ابن�اء فالن )معكوس�ة( o يضع نظاما 

يتبعه اآلخرون فيما بعد
6 بح�ر عظيم o متعط�ر بالعطر والطيب 

)معكوسة(
7 من شهور السنة امليالدية

8 ح�رف جر o رشاء الس�لع م�ن بلد آخر 
بغرض التجارة

9 نظام اقتصادي عاملي سائد اليوم
10 الس�م األول لرئي�س أمريك�ي اس�مه 
الثاني كارتر o التعرف عىل الروائح بالنف

1 نبات يرشب كمهدئ لألعصاب ومسكن 
للمغص والسعال o طبيخ

2 م�ن مش�تقات الب�رتول o م�ن اس�ماء 
الرمح )جمع(

أح�س   o البادي�ة  ع�رب  م�ن  رج�ل   3
)معكوسة(

4 االس�م الثان�ي ملمث�ل م�ري طوي�ل 
o والي�ة أمريكي�ة  )االس�م األول احم�د( 

جنوبية رشقية
5 قاع�دة يرتك�ز عليه�ا كل بن�اء o قالدة 

تعطى مكافأة لعمل عظيم

6 ل�ون بني االس�وداد واالحم�رار وصفت 
به�ا الخيل قديم�ا o طراز من الس�يارات 

الربيطانية
7 أئ�ر الض�وء فيم�ا يحيط بنا o خمس�ة 

حروف متشابهة
8 ق�ل ون�در o األص�ل العرب�ي م�ن كلمة 

Story
9 ش�بكة املعلومات الدولية

10 ح�رشة قارص�ة مزعج�ة تعي�ش يف 
الشقوق o شجاع يتقدم القوم

سـودوكـو

املقادير:
1 2⁄1 كيلوغرام سمك، منزوع الحسك

1 بصلة وسط، رشائح رفيعة
2 كوب عصري الطماطم 

4 ملعق�ة كبرية معجون الطماط�م، مذوب بنص 
كوب ماء

125 غرام تمر هندي، أي كيس صغري
2⁄1 كوب زبيب 

1 كوب كرفس طازج، مفرومة فرما ناعما
4⁄1 كوب حلبة، مفرومة

4 ملعقة كبرية زيت للطهي 
1 ملعقة صغريه فلفل أسود 

1 ملعقة صغريه كمون 
1 ملعقة صغريه كركم 

ملح حسب الذوق 
1 2⁄1 كوب زيت نباتي للقيل 
طريقة تحضري تبيس السمك

1. يف مقالة كبرية عىل النار، يوضع الزيت ويضاف 
البص�ل ثم يرش باملل�ح ويقلب حت�ى يذبل تماما 
ويصبح لونه بن�ي فاتح، يضاف الفلفل االس�ود، 
الكم�ون والكركم ويقلب مع البص�ل حتى تظهر 

رائحة  زكية.
2. يض�اف الكرف�س والحلب�ة ويقل�ب جيدا حتى 
يذب�ل تماماً، ثم يوضع معج�ون الطماطم املذوب 
وت�رتك املكونات حتى تنش�ف املاء تمام�ًا وتظهر 

فقاقيع الزيت عىل السطح.
3. يضاف التمر الهندي اىل عصري الطماطم ويبفرك 
التمر حتى تخرج بذوره ثم يصفى ويضاف مزيج 
التمر الهندي وعصري الطماطم اىل املكونات ويرتك 
عىل الن�ار حتى تصب�ح الصلصة كثيف�ة نوعا ما 
)حسب الرغبة(، يمكن تذوق الصلصة قبل اضافة 
امللح الن التمر الهندي يحتوي نس�بة من امللح. 4. 
يقطع الس�مك اىل خمس�ة اقس�ام ويرش بالقليل 

من الدقيق ويقىل يف مقالة الزيت عىل النار جيداً. 
5. عند اإلنتهاء من القيل الس�مك، تكون الصلصة 
ق�د اصبحت كثيفة نوعا ما، يوضع الس�مك املقيل 
يف الصلصة بحيث تغمر الصلصة الس�مك بالكامل 
ويض�اف الزبيب ويرتك ع�ىل نار هادئ�ة ملدة ربع 

ساعة.

تبيس السمك

فوائد السمسممعلومات  عامة
يس�تخدم يف الطبخ  لرائحت�ه املمتازة ونكهت 

الجيده .
طان. مضادرّ للسرّ

فة  ب�ات مخفرّ يحت�وي عىل األق�لرّ س�بعة مركرّ
لأللم.

لتخفيف القلق.
ألمراض اللثة واألسنان.

يس�اعد يف تخفيف الكولسرتول و يمنع تصلرّب 
ايني. الرشرّ

يس�تخدم كمل�ني للجهازالهضم�ي وتخفي�ف 

اإلمساك.
معالج�ة ع�دم وض�وح الروئي�ة و ال�درّوار و 

داع. الصرّ
عالج لحساسية الجلد.

تهدئيه األعصاب وتسكني التوتر.
ة . لتدليك الجسم بسبب صفاته الخاصرّ

للصح�ة العام�ة والرش�اقة وجم�ال الب�رشة 
والشعر.

يس�تخدم كحامي للبرشة من أش�عة الشمس 
الحارقة.

السيجارة اإللكرتونية.. ممنوعة من السفر
أعلن�ت املنظم�ة الدولي�ة للط�ريان املدني منع الس�جائر 
اإللكرتونية يف حقائب املس�افرين املشحونة، مع السماح 
بها يف حجرة الركاب للحد من مخاطر اندالع حريق بسبب 

احتمال ارتفاع حرارة بطاريتها.
وقال�ت رئيس�ة مجلس املنظم�ة الدولية للط�ريان املدني 
يف بي�ان إن الق�رار هذا اتخ�ذ »بعد عدة ح�وادث تعرضت 
خاللها أجزاء يف الس�يجارة اإللكرتونية لضغط كبري وأدت 
إىل حرائق يف الحقائب املس�جلة«.وتقرر أيضا منع ش�حن 
بطاريات السجائر اإللكرتونية منعا باتا يف حجرة الركاب.
وقد كثرت يف األش�هر األخ�رية حوادث انفج�ار بطاريات 
لس�جائر الكرتونية، حيث أصيب ش�اب يف فرنسا بجروح 

خطرية يف اليد جراء حادث مماثل يف مايو.

افادت دراس�ة بريطاني�ة جديدة ان 
رشب الش�اي االخرض بصفة يومية 
يس�اهم يف محاربة االس�هال بسبب 
البوليفينول املضادة  غناه بمركبات 
لألكس�دة التي تقيض ع�ىل البكترييا 
الجدي�دة  الدراس�ة  الضارة.وبين�ت 
أن الش�اي األخرض أكث�ر فاعلية من 
الشاي األس�ود يف هذا املجال.وبينت 
دراس�ة امريكي�ة س�ابقة أن تناول 
الش�اي األس�ود يس�اعد يف خف�ض 
نسب الس�كري بالدم.ويعترب الشاي 

اس�تهالكاً  املرشوب�ات  أكث�ر  م�ن 
بمض�ادات  غن�ي  الن�ه  العال�م،  يف 
وينش�ط  والفيتامين�ات،  األكس�دة 
الخالي�ا، وله عالقة أيض�ًا بمكافحة 
التس�وس وتحسني مس�توي السكر 
يف الدم، كما له فوائد صحية لألوعية 
الدموي�ة بالقلب.وب�دأت الدول التي 
تصدر الشاي األس�ود التقليدي مثل 
الس�نوات األخرية  رسيالنكا، خ�الل 
انت�اج املزي�د م�ن الش�اي األخ�رض 

وغريها من االنواع املنكهة.

الشاي االخرض حيارب االسهال

من قصص العرب
من هنا وهناك

حسني الساعدي

ي�ك ب�ن األع�ور دخ�ل عىل  ق�د قي�ل: إنرّ رشرَ
معاوية، وكان رجالً دميماً، فقال له معاوية: 
إنك لدمي�م والجميل خري م�ن الدميم، وإنك 
لرشيك وم�ا لله من رشي�ك، وإنرّ أباك ألعور 
والصحي�ح خ�ري من األع�ور، فكيف ُس�ْدت 

قومك؟
فق�ال له: إنك ملعاوية، وم�ا معاوية إال كلبة 
ورَْت فاس�تعوت ال�كالب، وإن�ك ابن صخر  عرَ
والس�هل خري من الصخر، وإن�ك البن حرب 
والس�لم خري من الحرب، وإنك البن أمية وما 
أمي�ة إال أمة فُصغ�رِّت، فكيف أصبحت أمري 

املؤمنني؟ ثم خرج من عنده وهو يقول:

أيش����ُتم����ني م���عاوي�ُة ب�ُن ح�رٍب 
وسيقي ص�����ارُم وم���عي لساني؟

وح�����ويل م�����ن ب�ن�ي قوم�ي لي�وٌث 
عاِن ض�����راغ����مٌة تهمش إىل الطِّ

م����ن  ب�����الدمام������ِة  ُيع�����رُي 
م��ن  الخ�����دور  ورب������اُت  س�قاه 

الغوان�ي

ال�ذي تق�ف في�ه رشكت�ا  الوق�ت  يف 
آب�ل وغوغ�ل بأجهزتهم�ا الذكية عىل 
أرض صلب�ة للس�يطرة ع�ىل أنظم�ة 
املعلوم�ات والرتفيه يف املركبة، تحارب 
رشكات صناعة الس�يارات الس�تعادة 
الس�يطرة عىل اإللكرتوني�ات املتقدمة 
داخل الس�يارة.وذكر تقرير صادر عن 
مجلة “بلوم�ربغ” أن عمالقة صناعة 
السيارات مثل فورد وتويوتا يدرسون 
التعاون إلصدار أنظمة لدمج الهواتف 
الذكية يف سيارات املستقبل، األمر الذي 

من ش�أنه أن يدخلهم يف املنافسة مع نظام 
“كاربالي” الذي تنتجه آبل ونظام “أندرويد 
أوتو” ال�ذي تنتجه غوغل. ل�م يتجاوز عمر 

كارب�الي وأندروي�د أوت�و العامني إال 
أنهم�ا يج�دان طريقهم�ا تدريجيا إىل 
داخل سيارات جديدة تنتجها رشكات 
مث�ل أودي وش�يفرولية وهيون�داي. 
الق�درة  األنظم�ة  ه�ذه  وتعط�ي 
لتطبيقات الهاتف الذكي للسيطرة عىل 
وس�ائل الرتفيه أو املالحة عىل شاشة 
الس�يارة باإلضاف�ة إىل دم�ج خدمات 
النصي�ة واملكاملات.وتدع�م  الرس�ائل 
معظم رشكات صناعة الس�يارات كال 
النظامني، ويف الوقت نفسه تستمر يف 

بناء حلول خاصة بها.

رشكات السيارات تقتحم عالـم اإللكرتونيات املتقدمة
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الت حني ندامة
ات امض���اء

ريم قيس كّبة

مس���احة لل���راي

من�ذ طفولتي كنت مفتونا بأش�ياء أكرب من عمري ولم 
أك�ن فعاال أو ناش�طا عندم�ا حلمت ان أصب�ح العب كرة 
قدم مش�هور تصفق له البنات أو كاتب وش�اعر يشار إليه 

بالبنان وموضع إعجاب .
أو طبيب تتوس�ل إلي�ه الناس بإط�راء .أو طيار يجوب 
بقاع العالم ويحمل مسؤولية أمن وحياة أكثر من ثالثمائة 
راك�ب .. حاولت جادا وجاه�دا أن أفلح يف أحداها ولم أوفق 

 !!
ولكن الكثري من أحالم اليقظة التي تتحقق فيها رغباتي 

وتطلعاتي ترقص يف الهواء.. 
والكثري الكثري من القتال مع الوهم والوقت والحظ الذي 
عرب الس�تني س�نة لم تكن هناك حقيقة س�وى نص كم يف 
مجال الكتابة واملهنة..أردت أن أكون س�عيد يف فهم خاطئ 
لصياغة الوس�ائل التي توصلني إىل س�احل األمان وقضيت 
معظم عم�ري يف متاه�ات ولم اف�رح باس�تثناء الصداقة 
القوية للعناوين التي تدور يف رأيس وطريقة تفكريي وسري 
حياتي التي أجربت فيها أن أرعى تلك العائلة الصغرية دون 
أن اعرف إني أغلقت منافذ تطلعاتي والسري يف خط مستقيم 

ولم أدرك أن الغايات متحصله يف متوسط العمر ..
وعندما أراجع حس�اباتي أدرك تماما اني س�عيت وراء 
أش�ياء لم تكن أكثر م�ن رؤية رساب ..وأحس�ب ان الزمن 
هاجمني بقس�وة ودفعت ثمن أخطائي وال زلت أشعر بعد 
ف�وات األوان أن غاية ما نتمناه يأتي بفرصة غري مناس�بة 
يف اليقظ�ة أحيان�ا .. وليس يف النوم دوم�ا .. وكما حصل يل 
بمرياث نائم عرشات السنني قدم وتحصل يف وقت غري سار 

 !!
ولك�ن م�ا يقلقن�ي الي�وم العيش وس�ط بيئة ش�ديدة 
الع�داوة ..وتحكمنا ق�وة تجعل خطواتن�ا نضعها يف حقل 

ألغام عظيمة الخطورة تهدر حياتنا بلحظة ش�اذة !! 
وبه�ذا يضيع التوجه وينحرف املس�ار ول�م يعد هنالك 
ثم�ة فجر وضوء نهار ين�ري حقول حياتن�ا يف جعل العراق 
وطن ،الن غربان الرش تتمكن وتحوم حولنا وحرمتنا حتى 
م�ن العيش الهادئ.. نحن متهمون م�ن فكر يسء وكلفته 

باهظة.. 
خيام منترشة حول وداخل املدن ..نساء سبايا .. وأطفال 
تعد وتدرب أن تفجر وتقتل .. وعندها لنا الحق يف أن نس�أل 
أنفس�نا أين املفر واملستقر يف أش�د أزمة ارتباط بيننا وبني 
وطن س�الت فيه دمائنا بتفجري س�يارة أو حزام ناسف أو 

عبوة رصيف إلسالم معلب بفتاوى الظالم والتكفري .. !! 
أم استس�هلنا العيش يف املنايف وان ظل الشوق ثابتا وويف 

لرتبة وماء الرافدين .

ق�ال بحرسة “آه يا صديقتي لو تدرين كم أنا نادم ألنني أضعتها 
من�ي!.. وأكاد أجزم كم هي نادمة اآلن ألنه�ا عرفتني!.. فأنا لم أكن 
أس�تحقها!”. هك�ذا بدأنا حوارن�ا أمس.. بعد طول غي�اب وحوارات 
ابتلعتها األيام بانشغاالتها فأبعدتنا عن بعضنا.. وكم كان لحواراتنا 
القديم�ة م�ن معان تن�ري أيامن�ا كأننا كن�ا بها أقوى ع�ى مقارعة 
أني�اب الحياة.. يف ذلك الزمن كنت قد علّم�ت نفيس أال أطيل الحديث 
م�ع الندم.. أال أتوقف عنده وأال أس�مح له بأن يك�ون قريبا مني أو 
صديق�ا.. وكنت إذ ارتكب خطأً أو حماقة توجع ضمريي أو تّوبخني 
عى سذاجتي وتصديقي.. أتأملها لبعض الوقت وأميض ولسان حايل 
يقول “الحياة تجارب!”.. وكنت كلما وجدت صديقا يس�مح لنفسه 
اللّوامة بأن تش�غل حّيزا م�ن وقته وتفكريه أنه�ره قائلة “ال تنظر 
إىل الوراء.. فثمة قادم أهم ينتظر حكمتك التي س�تبقى ترتاكم كلما 
كثرت أخطاؤك وتعلمت منها املزيد.. وبدل أن تندم كن واعيا لئال تقع 
يف الخطأ نفس�ه مرة أخ�رى!.. ال تقل ملاذا حصل م�ا حصل.. ال تقل 
ماذا لو.. وال تلْم نفس�ك.. هكذا تقول قواعد الخالص من اإلحباطات 
والنوس�تالجيا والفش�ل والصدمات والخيبات والفقدان واإلحساس 
بالذنب أو منح الثقة ملن ال يس�تحق.. واإلحس�ان ملن يأتيك رشه بعد 
ح�ني..”. قال يل إنه تعلم هذه الحكمة مني.. لكنه لم يعد يقوى عى 
تطبيقها )وكأنني مازلت أطبقها!(.. وراح يسألني “ملاذا رصت أجلد 
نف�يس وال أع�رف طريق الغفران لها بينما أغف�ر لكل من حويل؟.. ال 
أدري مت�ى بدأ الندم يفرض نفس�ه عيّل فصار يتس�لل مثل هاجس 
يعك�ر صفو ح�ارضي!.. هل حني نك�رب تكرب أخطاؤن�ا فيكون ندم 
اقرتافها أوجع والش�فاء منه�ا أبطأ؟.. أم أنن�ا إذ نكرب يصعب علينا 
أن نخط�ئ أو أن ُيخطئ اآلخرون يف حقنا ألننا نجد أنفس�نا أكرب من 
األخط�اء؟.. ه�ل هو تراكم األل�م الذي لم يعد ملبض�ع الحنو واملحبة 
واحتض�ان اآلخرين م�ن قدرة عى عالج�ه؟.. أم هي ثنائي�ة الغربة 
والوطن بذئابها ووحش�تها وما تبثه فينا من طاقة س�لبية تس�تلب 
هدأتن�ا وتنفث فينا أحاس�يس الخ�واء والضي�اع؟.. أم تراني رصت 
أكثر حساس�ية لخيب�ات البالد وخذالن األحبة؟”. ب�دا وكأنه يتحّدث 
بلساني.. فقلت له “ال أسوأ من هذا الدرب.. درب املالمة وجلد الذات.. 
ول�ن أنصحك يا صديقي فأنا مثلك أوىل بالنصائح.. لكن دعنا نحاول 
أن نردد معا تميم�ة اإلرصار لعلها تكون مفتاحا لهدأة أرواحنا”. لن 
ننظر إىل الوراء.. لن نكرر ما س�معنا فأثار غيضنا.. وال ما ش�اهدنا 
فَصَدَمنا.. ولن نس�مح للصور املوجعة بأن ترب�ك عقولنا.. لن نفتح 
الب�اب لذاكرة فرح كانت ولم تعد موجودة فتثري ش�جوننا.. ولن ندع 
من رحل عنا يس�تبّد بما س�يأتينا.. فثمة دائما آت جديد.. وسيكون 
أجمل بال ش�ك لو أننا فقط آمنا بأنه سيكون كذلك.. فنحن سنعيش 
مهما كرهنا حياتنا.. وس�نموت مهما تشبثنا بحارضنا.. هي ليست 
اتكالي�ة ع�ى الق�در بل ع�ى العكس.. ه�ي اعتقاد وثق�ة يف النفس 
وبالقدرة عى اإلنجاز والتجاوز.. ولو صدقناها سنؤمن بها ونمنحها 
أحذية تميش عى األرض وترتاقص أمامنا لتثبت بأنها حقيقة.. هكذا 
تق�ول الحكمة يا صديق�ي.. وال أدري من فينا س�يكون البطل الذي 

يستطيع أن يجعلها تحدث بالفعل!”.

خالد القيسي
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