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صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

ـَة الـــحـســيـــن! وزارة الــحـــج الــسـعــوديـــــة.. تـعــّلــمـــوا مــن َخـــَدمــ

ـــل نــحــو ســوريــا ـــوص ـــن امل ـــــم م ـــــــش« يـــرحـــلـــون أرسه ــــادات »داع ــــي ق

وزيـر الدفـاع مـن طـهـران: الـدعـم اإليـرانـي للقـوات املسلحـة ضـرورة سـتـراتيجيـة

صفحة 16

معلومات أمنية حصلت عليها »             «

     المستقبل العراقي / خاص
 

حصلت “المستقبل العراقي” على معلومات أمنية تفيد بان تنظيم 
“داع�ش” اإلرهابي يخطط الغتيال األمين العام لمنظمة بدر هادي 
العامري المرابط حاليا في جبهات القتال, وفيما تش�ير المعلومات 
إلى أن فريقا “يهوديا - تركيا” يسعى لتنفيذ هذه المهمة, أكدت بان 

الهدف من راء ذلك هو تثبيط عزيمة مقاتلي الحشد الشعبي.   
وبحسب التقارير األمنية, فان “العامري هو الهدف األبرز حاليا 
بالنسبة لقناصي داعش وفرق )تركية – يهودية( تعمل ضمن خاليا 
داعش تس�عى ال�ى اإلطاحة برمز قيادي يش�كل مصدر قلق ورعب 

لإلرهاب, إلخالصه في النضال واستقتاله من اجل الوطن”. 
وأش�ارت المعلومات إلى أن “تكتيك داع�ش لإلطاحة بالعامري 
جاء ألن�ه بات يمثل نقطة قوة واس�تنهاض للعزيم�ة لدى مقاتلي 
الحش�د الش�عبي في أي منطقة يحل فيها, حيث شكلت مساهماته 
البطولية في امرلي وتلعفر وطوزخورماتو وس�امراء وبلد وجرف 
النص�ر معال�م انتصار بارزة تعط�ي دفعة قوة وعزيم�ة للمقاتلين 
,فضال ع�ن نزوله  إلى الخطوط األمامية مع جنوده جنبا إلى جنب 
وه�و حال قيادات جهادية وطنية أخرى ترافقه على جبهات أخرى 

مختلفة في االنبار والموصل وديالى وصالح الدين”. 
ووعد العامري, امس االثنين, تنظيم )داعش( في مناطق شمال 
المقدادي�ة بضربات حاس�مة وموجهة “لن تبقي ول�ن تذر”، داعيا 
العوائل في شمال المقدادية إلى الخروج واالبتعاد من تلك المناطق 

لتجنب الخسائر او اإلصابات البشرية في صفوف المدنيين. 
ويق�ود العامري مع�ارك ضارية في ديال�ى والمناطق المحيطة 
في محافظة صالح الدين منذ شهر أب الماضي, أسفرت عن تحرير 
واس�تعادة عدد من المناطق التي س�قطت بي�د تنظيم داعش خالل 

حزيران الماضي.

»داعـش« يـخـطـط الغـتـيـال هـادي الـعـامـري

متطوعون »سنة« ينتظرون الدخول إلى الموصل

                  قـريــبـــًا فـــــي  

ص3واشنطـن تدفـع هتــم تسليـح »داعـش«: نـدعـم الشعـب ضد املتطرفيـن

ــي ــب ــع ــش ــــى احلــــشــــد ال ـــة شـــيـــعـــيـــة« تـــتـــطـــاول ع ـــل ـــت »ك
ناطقها الرسمي يبارك مؤتمرًا يدعم اإلرهاب

      المستقبل العراقي/ خاص
 

نيابي�ة  مص�ادر  رفض�ت 
مطلع�ة, أمس االثني�ن, تطاول 
كتلة نيابية شيعية في البرلمان 
على الحش�د الش�عبي من خالل 
الخارجة  ب�”الميليش�يات  نعته 
عن القانون”, وفيما كشفت عن 
مباركة المتحدث الرسمي باسم 

هذه الكتلة في مؤتمر اربيل الذي 
عقد مؤخرا بحضور شخصيات 
العراق�ي,  للقض�اء  مطلوب�ة 
ألمحت إل�ى أن قياداتها حاولوا 
االنتص�ارات  موج�ة  رك�وب 
المتحقق�ة, بالرغ�م أن كتلتهم 
لي�س لديهم مش�اركة تذكر في 
الح�رب الدائ�رة ض�د اإلرهاب. 
سياس�ية  مص�ادر  وانتق�دت 

بارزة في حديثها ل�”المستقبل 
العراقي”, “تصريحات حكومية 
لمس�ؤولين وق�ادة ف�ي إحدى 
الكتل السياسية النيابية الشيعية 
الت�ي وص�ف الناط�ق باس�مها 
ق�وات الحش�د الش�عبي بأنهم 
مليش�يات وجماع�ات خارج�ة 
على القانون وذهابه إلى مؤتمر 
اربي�ل ممثال ع�ن زعي�م كتلته 

حيث خرج المؤتم�ر بإعالن أن 
قوات الحش�د الشعبي جماعات 
إرهابية في وقت يتس�اقط فيه 
ابن�اء الحش�د م�ن اج�ل وق�ف 
بإع�راض  فت�ك  ال�ذي  داع�ش 
أهالي الموص�ل وأموالهم وباع 
وهجرهن  واغتصبهن  نساءهم 
وقتل األطف�ال والرج�ال وأباد 
المص�ادر  وأب�دت  العب�اد”. 

“مك�ون  أن  م�ن  امتعاضه�ا 
ش�يعي بارز يصف أبناء الشيعة 
باإلرهابيين والس�بب قد يكون 
أن ه�ذا المك�ون ل�م يك�ن ل�ه 
بط�والت أو مس�اهمات تذك�ر 
المس�تمرة  الملحم�ة  كل  ف�ي 
ضد اإلره�اب التي قادتها قوات 
الحشد الشعبي وانه نأى بنفسه 
ع�ن األحداث وكأنه�ا التهمه”, 

أن  “ح�اول  ان�ه  إل�ى  مش�يرة 
يتس�لق على منجزات المقاتلين 
والمناضلي�ن م�ن أبناء الحش�د 
زي�ارات  خالل�ه  م�ن  الش�عبي 

لجرف النصر بعد تحريرها”. 
للش�أن  مراقب�ون  واعتب�ر 
أربي�ل  “مؤتم�ر  أن  العراق�ي، 
ال�ذي  اإلره�اب”  لمكافح�ة 
انعقد في اربي�ل مؤخرا، تحول 

إل�ى محف�ل لمناص�رة تنظي�م 
باعتباره  اإلرهاب�ي،  “داع�ش” 
القوة التي تحمي اهل “الس�نة” 
في العراق من بطش المليشيات 
– في إشارة إلى الحشد الشعبي 
والجي�ش العراق�ي-، كم�ا ورد 
ضمنا في الكثير من التصريحات 
والكلمات الت�ي ألقيت في اثناء 

المؤتمر.

      المستقبل العراقي / علي الكعبي

كان التحس�ب النهيار امني وشيك حاضراً بقوة في تصريحات 
المس�ؤولين المحليين وشيوخ العش�ائر في االنبار, أمس االثنين, 
عل�ى خلفية تط�ورات أمنية ف�ي مناطق متفرق�ة بالمحافظة اثر 
الهجمات التي يشنها تنظيم “داعش” اإلرهابي.وفيما أعلنت وزارة 
الدف�اع عن ص�د هجوما إرهابيا كان يس�تهدف س�د حديثة, يعلق 
مجلس محافظ�ة االنبار آماله على طيران التحالف الدولي عس�ى 
وان يكثف ضرباته الجوية التي تس�تهدف الدواعش, في حين يقر 
المحافظ الجديد بان العديد من أبناء العش�ائر المغرر بهم يقاتلون 
في صفوف داع�ش, لكنه رفض اتهام الجميع بهذه التهمة.وقالت 
وزارة الدف�اع ف�ي بيان تلقت “المس�تقبل العراقي” نس�خة منه، 
إن عناص�ر م�ن الفرقة الثامن�ة تمكنوا من قت�ل ٥ إرهابيين اثنان 
منهم يحملون الجنس�ية السورية وجرح ١٢ أخرين وتدمير كرين 
وعجلة تابع�ة لهم في قاطع الخالدية”.واضاف البيان ان “القوات 
المسلحة صدت هجوماً إرهابيا لداعش على سد حديثة اذ تم خالله 
قت�ل ٣٠ ارهابياً وتدمير ٦ عجالت تحمل رشاش�ات احادية ضمن 

قاطع عمليات الجزيرة والبادية.
                                                           التفاصيل ص3

املــــقــــداديــــة  يف  ـــد  ـــاع ـــص ـــت ي »داعــــــــــش«  ـــر  ـــط ص3خ
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سـيـاسـيـون 
»صهـاينـة« يف بغـداد

 إلدارة التقسيم

اســـرائـــيــــل:
ــــوري ــــث ـــــــرس ال احل

عـلـى حـدودنــا!

ماكيـن االميـركـي
يـعـيـد تصنـيـع االرهــاب

فــي الــعــراق

مـــنــــاهـــضــة
 »وول سرتيـت« تثيـر قلـق 
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حتـذيـرات من اهنيـار امنـي 
وشيـك فـي االنبـار

صحـــوة الـــرمـــادي تــطــالـــب بـ »لـــواء مـدرع«

داليا البحيري تبدأ تصوير 
»خيانة عصرية«  

العمل امليداين عنوان حركتنا لتحقيق 
ص12االمن واالمـان للمواطـن

               تستـعـرض شـريـط 
الرياضة العراقية في عام 2014
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رفعت 6 آالف عبوة

بابل تطالب بـ »5« أفواج ملسك األرض يف »النرص« و »البحريات«
     بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت مديرية شرطة بابل، أمس 
االثني�ن، حاجته�ا الى أربع�ة أفواج 
جدي�دة لمس�ك األرض بالكام�ل في 
ناحيت�ي ج�رف النص�ر والبحي�رات 
الش�عبي  الحش�د  ق�وات  وس�حب 
منه�ا، وفيم�ا أك�دت رف�ع أكثر من 
6000 عب�وة ناس�فة مزروع�ة في 
تلك المناطق، أش�ارت الى مش�روع 
لبناء  المحلي�ة  اقترحت�ه الحكوم�ة 
خندق وس�اتر ترابي وأبراج لحماية 
ناحي�ة ج�رف الصخر من اي تس�لل 

إرهابي.
وق�ال مدير ش�رطة باب�ل  اللواء  
ري�اض  عب�د  األمي�ر  خ�الل مؤتمر 
النص�ر  ج�رف  »ناحي�ة  إن  أمن�ي، 
ومنطقة البحيرات )60  كم  ش�مال  
باب�ل(، منذ تحريرهما قبل ش�هرين 
وال�ى اآلن تع�دان آمنتي�ن ج�داً ولم 

يحدث فيها أي خرق أمني«.
وأض�اف عب�د االمي�ر أن »قوات 
الجيش والشرطة االتحادية والحشد 
الش�عبي وأف�واج الش�رطة المحلية 
يمس�كون األرض بكل ش�بر منها«، 
مبيناً إن »شرطة بابل تحتاج الى الى 
أربع�ة  أفواج جديدة لمس�ك األرض 
بالكام�ل ف�ي ناحي�ة ج�رف النصر 

والبحيرات بدالً  الحشد الشعبي«.
وتاب�ع قائ�د ش�رطة باب�ل »ت�م 
 6000 م�ن  أكث�ر  رف�ع  اآلن  حت�ى 

عبوة ناس�فة مزروعة ف�ي مناطق 
الناحية والعمل مستمر لرفع جميع 
العب�وات الناس�فة«، مش�يراً الى أن 
»س�اتراً ترابياً قديماً تم أنشاؤه في 
ع�ام 2006  بطول 15 ك�م  يقع بين 
منطقت�ي الفاضلي�ة  والعامرية  تم 

تأهيل�ه وبن�اء أب�راج  لحي�ن العمل 
بمشروع اقترحته الحكومة المحلية 
وه�و بن�اء خن�دق وس�اتر تراب�ي 
وأبراج بطول 45 كم  من اجل حماية 

المنطقة من أي تسلل ارهابي«.
وأكد عبد االمير أن »عودة العوائل 

النازح�ة م�ن جرف النص�ر مرهون 
الناس�فة  العب�وات  جمي�ع   برف�ع 
المزروع�ة ف�ي كل مناط�ق الجرف 
وكذل�ك بتأهي�ل مش�اريع  الط�رق 
والماء والكهرباء والصحة والتربية 
وغيرها من الخدمات«، مبيناً انه »ال 

توج�د أي�ة عائلة من ج�رف الصخر 
وإنم�ا  المحافظ�ة  ف�ي   محتج�زة 
يس�كنون في أماكن جيدة في الحلة 

والمسيب«.
م�ن جانب�ه ق�ال رئي�س  اللجنة  
األمني�ة ف�ي مجلس محافظ�ة بابل  

فالح الخفاجي، طالبنا رئيس مجلس 
العب�ادي والقي�ادة  ال�وزراء حي�در 
العامة للقوات المسلحة  بتزويد بابل 
بأربعة أفواج جديدة من اجل مس�ك 
األرض في شمال بابل بالكامل ومن 
اجل سحب قوات الحشد الشعبي من 

المنطقة.
وكش�ف الخفاج�ي أن »عناص�ر 
)داع�ش( يتربصون الف�رص للقيام 
بعمليات تس�لل الى ج�رف النصر إال 
أن قواتنا المس�لحة تمس�ك  األرض 
وعيونه�م مفتوحة«، مؤك�داً »عدم 
حصول أي تس�لل إرهاب�ي أو حادث 
ارهابي في جميع مناطق المحافظة 

منذ تحرير ناحية جرف الصخر«.
وأك�د الخفاج�ي، ان »باب�ل اآلن 
والخالي�ا  الحواض�ن  م�ن  خالي�ة 
اإلرهابية وإن األجهزة االستخبارية 
واألمني�ة تعم�ل لي�اًل ونه�اراً م�ن 
إرهاب�ي  تهدي�د  أي  كش�ف  اج�ل 

للمحافظة«.
 ولفت الخفاجي الى أن »حكومة 
الحكوم�ة  تطال�ب  المحلي�ة  باب�ل 
المركزي�ة ووزارة الداخلي�ة بالعمل 
الف�وري للتعامل مع المل�ف األمني 
في المحافظة بسالس�ة وش�فافية 
ورفد ش�رطة بابل بم�ا تحتاجه من 
منتس�بين وأجهزة وأسلحة من اجل 
المحافظ�ة عل�ى نصرنا ف�ي جرف 
النصر«. يذكر أن ناحية جرف النصر 
كان�ت تعد لس�نوات عدي�دة المعقل 
تنطل�ق  ومنه�ا  لإلرهابيي�ن،  األول 
العملي�ات اإلرهابي�ة لجميع مناطق 
الف�رات األوس�ط، ومن�ذ تحريره�ا 
قبل ش�هرين انته�ت عمليات تفجير 
واألحزم�ة  المفخخ�ة  الس�يارات 

الناسفة والعبوات المفخخة.

صالح الدين حتدد
 الوجهة الثانية للجيش 

واحلشد الشعبي

مكتب العبادي:
 رئيس الوزراء االسرتايل 

سيزور بغداد
       بغداد / المستقبل العراقي

قال�ت اللجن�ة االمني�ة ف�ي مجلس 
محافظ�ة ص�الح الدين، أم�س االثنين، 
إن ق�وات الجي�ش العراق�ي والش�رطة 
والحشود الشعبية ستستكمل عملياتها 
المعتص�م  ناحي�ة  بأتج�اه  االمني�ة 
لتحريره�ا م�ن تواج�د عناص�ر تنظيم 

»داعش« االرهابي.
وق�ال عض�و اللجنة عل�ي فاضل إن 
»قوات الجيش من الل�واء ال�17 اضافة 
الى مقاتلي العشائر والحشود الشعبية 
س�تبدأ التحرك بأتجاه ناحية المعتصم 
لتحريره�ا م�ن تواج�د عناص�ر تنظيم 
داعش بعد ان تمكنت القوات من تحرير 
جميع الق�رى والنواحي التابعة لقضاء 

بلد والدجيل«.
وأش�ارت مصادر امني�ة امس األول 
االحد ال�ى انه ت�م قطع االم�دادات عن 
داعش في المناطق الزراعية بين ناحية 
المعتصم والضلوعية كما دخلت القوات 
االمني�ة لح�اوي االس�حاقي ب�دون اي 

مقاومة وال يزال التقدم مستمرا.
وتوقع فاض�ل أن »يعلن خلو جنوب 
تكري�ت بالكامل م�ن اي تواجد لعناصر 
داع�ش غ�دا الثالث�اء بتحري�ر جمي�ع 

المناطق المحيطة بقضاء سامراء«.
وقال�ت وزارة الدف�اع العراقية يوم 
ام�س ان قواته�ا قتل�ت اكثر م�ن 160 
عنصرا م�ن تنظيم »داع�ش« االرهابي 
ف�ي المع�ارك الت�ي خاضته�ا لتحري�ر 
مناط�ق جنوبي تكريت على مدى االيام 

الماضية واستولت على معدات قتالية.

       بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف المتحدث الرس�مي باس�م 
الحكومة سعد الحديثي، أمس االثنين، 
ان رئي�س ال�وزراء االس�ترالي تون�ي 
آب�وت يعتزم زيارة بغ�داد خالل االيام 
القادم�ة، فيم�ا اش�ار ال�ى ان آب�وت 
س�يناقش م�ع رئي�س ال�وزراء حيدر 
العبادي دعم وتجهي�ز القوات االمنية 

لمواجهة تنظيم »داعش«.
وق�ال الحديث�ي إن »رئيس الوزراء 
االس�ترالي توني آبوت س�يزور بغداد 
ف�ي االي�ام القادم�ة للق�اء بالرئيس 
الوزراء حيدر العب�ادي لبحث التعاون 

العسكري بين البلدين«.
وأض�اف ان »اي�وت س�يناقش مع 
وتطوي�ر  تدري�ب  قضي�ة  العب�ادي، 
وتجهي�ز الق�وات االمني�ة باألس�لحة 
واالعت�دة«، مش�يرا الى ان »اس�تراليا 
الدع�م  لتقدي�م  اس�تعدادها  اب�دت 
العس�كري للعراق لمواجهة عصابات 

تنظيم داعش االرهابي«.
العراق�ي  ال�وزراء  وأعل�ن رئي�س 
حيدر العبادي، ف�ي )26 ايلول 2014( 
أن�ه اتفق مع نظيره االس�ترالي توني 
اب�وت على ض�رورة مس�اعدة العراق 
في جهوده لمحاربة تنظيم »داعش«، 
فيما ج�دد تأكيده على اهمية التعاون 
مختل�ف  ف�ي  البلدي�ن  بي�ن  الثنائ�ي 
المجاالت والس�يما في الملف االمني، 
مش�يرا إل�ى رغب�ة الع�راق بعالق�ات 
متبادل�ة تق�وم على اس�اس االحترام 

المتبادل واحترام السيادة.

       بغداد / المستقبل العراقي

الش�ورى  عزا رئيس مجلس 
االيران�ي علي الريجان�ي، أمس 
االثنين، عدم اس�تقرار االوضاع 
االمنية في العراق رغم المساعدة 
العسكرية التي قدمتها بالده في 
الحرب ض�د المجاميع االرهابية 
لتل�ك  داعم�ة  ال�ى وج�ود دول 
المجاميع، والى تش�كيل تحالف 
السياس�ي«، في  »لالس�تعراض 
اش�ارة الى التحالف الدولي الذي 
ش�كلته امريكا مهمته�ا توجيه 
ف�ي  داع�ش  لمواق�ع  ضرب�ات 

العراق وسوريا.
وق�ال الريجان�ي ف�ي كلمة 
له خ�الل انعق�اد الملتقى االول 
للمجل�س والدف�اع المقدس، ان 
القوات المسلحة االيرانية تمتلك 
قدرات كبيرة للحفاظ علي االمن 
االقليم�ي، مبيناً ان تل�ك القوات 
س�عت اليجاد االمن وتقليل حدة 
االخطار ف�ي احلك االزمات التي 
الى  بالمنطقة.وأش�ار  عصف�ت 
ان الق�وات المس�لحة االيراني�ة 
س�اعدت الدول المقاومة والتي 
االرهابيي�ن،  محارب�ة  ارادت 

الحكوم�ة  طلب�ت  وعندم�ا 
العراقية المس�اعدة م�ن ايران، 
كان�ت اي�ران م�ن اوائ�ل الدول 
التي هبت لمواجه�ة االرهابيين 
الوح�وش م�ا س�اعد الحكومة 
العراقي�ة عل�ي تحقي�ق بع�ض 
القول  االمن والهدوء، مستدركاً 
ان االوضاع الزالت غير مستقرة 
في بعض مناطق العراق بس�بب 
حماية بعض ال�دول لالرهابيين 
ال�ذي ه�و  تحال�ف  تش�كيل  او 
اقرب الي االستعراض السياسي 
.وأضاف ان ايران عملت بش�كل 
فاع�ل وصحي�ح وه�ذه القدرة 
س�اهمت في صم�ود ومقاومة 

الحكومة العراقية. 
وقال الريجاني ان المسؤولين 
العراقيين وخالل لقائي بهم في 
زيارت�ي االخيرة للع�راق وإقليم 
ش�كروا  الع�راق،  كردس�تان 
الجمهورية االس�المية االيرانية 
لتدخله�ا ف�ي الوقت المناس�ب 
ودعمها للعراق حكومة وش�عبا 
مضيفاً  االرهابيي�ن،  لمكافح�ة 
ان هذه المكان�ة القوية للقوات 
المس�لحة، تمك�ن الجمي�ع من 
مسؤولية احالل االمن االقليمي.

االدعاء العام حتسم 85 قضية
 إعدام خالل هذا العام

     بغداد / المستقبل العراقي

عد النائب عن كتلة بدر النيابية 
عل�ي المرش�دي اجتم�اع الهيئ�ة 
التنسيقية العليا للمحافظات الغير 
منتظم�ة بإقليم ام�س في البصرة 
وبرئاس�ة رئيس ال�وزراء، خطوة 
المؤتم�ر  مب�ادرة  لتفعي�ل  أول�ى 

للمحافظ�ات  الموس�ع  الوطن�ي 
عل�ي  النائ�ب  وق�ال  العراقي�ة.  
المرش�دي ف�ي بي�ان ص�در ع�ن 
»اجتم�اع  ان  االعالم�ي  مكتب�ه 
البصرة ينسجم تماما مع المبادرة 
الت�ي اطلقتها ب�در النيابي�ة لعقد 
مؤتمرا موس�ع لرؤس�اء مجالس 
المحافظات والمحافظين من اجل 

مناقش�ة كافت�ه المعوق�ات الت�ي 
تقف حائ�ال امام تقدي�م الخدمات 
المناسبة للمواطنين«. وأضاف ان 
»م�ا يتمخض عن مؤتم�ر البصرة 
س�يكون الن�واة االول�ى للمؤتم�ر 
الوطن�ي الموس�ع ،مثمن�ا خطوة 
العب�ادي  حي�در  ال�وزراء  رئي�س 
بعق�د ه�ذا االجتماع ودع�ا النائب 

المرش�دي ،جميع الكتل السياسية 
ال�ى دعم ومس�اندة مب�ادرة كتلة 
عق�د  بخص�وص  النيابي�ة  ب�در 
المؤتمر الوطني الموسع لمجالس 
المحافظ�ات والمحافظين برعاية 
الجمهوري�ة  مجال�س  رئاس�ات 
والوزراء والنواب«. يذكر ان النائب 
عل�ي المرش�دي ق�د اطل�ق االحد 

مب�ادرة كتل�ة ب�در النيابي�ة بعقد 
مؤتمر وطني موسع للمحافظات 
ه�ذه  حاج�ة  نتيج�ة  العراقي�ة، 
م�ن  العدي�د  ال�ى  المحافظ�ات 
التش�ريعات القانوني�ة والقرارات 
التنفيذية للنهوض بواقع الخدمات 
والتطلع�ات  يتناس�ب  بم�ا  فيه�ا 

المشروعة للمواطن العراقي.

      بغداد / المستقبل العراقي

اعتب�ر ائت�الف الوطنية، أم�س االثنين، 
دخ�ول الق�وات األمريكي�ة للع�راق بأن�ه 

»خراب« للبالد، مؤكدا أن تلك القوات خرجت 
م�ن العراق ولم تترك ش�يئا مفيدا له.وقال 
النائ�ب ع�ن االئت�الف عبد الكري�م عبطان 
إن »دخول وخروج الق�وات األمريكية من 

العراق خراب للبالد«، مبينا أن »األمريكيين 
دمروا العراق عندما دخل�وه وحولوه الى 
س�نة وش�يعة وك�رد ومس�يح وتركم�ان 
وإيزيديين وغيرهم م�ن الطوائف، وعندما 

خرجوا لم يتركوا شيئا مفيدا له«.
وأضاف عبطان أن »الق�وات األمريكية 
دخلت العراق مج�ددا بحجة مقالته تنظيم 
داع�ش وال نع�رف م�ا ه�ي االم�وال التي 

صرفها لمحاربة داعش«. 
من جهته، قال النائب عن االئتالف نايف 
الش�مري إن »خروج القوات األمريكية من 
العراق انتصار لكل العراقيين«، مؤكدا على 
»ض�رورة تكات�ف جه�ود الجمي�ع إلعادة 

اآلمن واالستقرار لكل العراقيين«.

»العراقيي�ن  أن  الش�����مري،  وتاب�ع 
ه�م من يحافظ�وا على أمن الع�راق وليس 
األجنبي، وعليهم نبذ الخ����������الفات، 
وان يكون همه�م األول واألخير في إعادة 

االستقرار للعراق«.
أتم�ت  األميركي�ة  الق�وات  أن  يذك�ر 
انسحابها رسميا من العراق في 31 كانون 
األول 2014، وترك�ز محور عملها بعد ذلك 
تدريب الق�وات العراقية، فيم�ا جعل وقال 
الس�فير األمريك����������ي ف�ي بغ�داد 
آن�ذاك جيم�س جيفري، إن بالده س�تعمل 
م�ع الع�راق إلى م�ا ال نهاي�ة، واصفا يوم 
االنس�حاب بأن�ه »ي�وم جدي�د ف�ي تاريخ 

الشعبين العراقي واألمريكي«.

النائب عيل املرشدي: اجتامع اهليئة العليا للمحافظات خطوة أوىل لعقد املؤمتر الوطني

الوطنية: األمريكان خرجوا من العراق ولـم يرتكوا شيئًا مفيدًا

وزير الدفاع من طهران: الدعم اإليراين للقوات املسلحة رضورة سرتاتيجية
      بغداد / المستقبل العراقي

التقى وزير الدفاع خالد العبيدي، 
أمس االثنين، نظيره اإليراني حسين 
دهق�ان ف�ي طه�ران، وأك�د إصرار 
الحكومة والقوات المسلحة العراقية 
عل�ى توس�يع العالق�ات م�ع إيران، 
وفيما بين أن العراق يخوض »معركة 
شرسة ضد اإلرهاب والفساد«، اعتبر 
الدع�م اإليران�ي للق�وات المس�لحة 

العراقية »ضرورة ستراتيجية«.
وق�ال العبي�دي ف�ي حديث خالل 
لقائه نظيره اإليراني حسين دهقان 
ف�ي طهران، أن »زيارتنا إليران تؤكد 
إصرار الحكومة والقوات المس�لحة 
العراقي�ة على توس�يع العالقات مع 
إي�ران«، مبينا أن »تطوي�ر العالقات 
بين العراق وإيران س�يعود بالمنفعة 
للبلدين«.وأض�اف العبيدي، أن »تزايد 
اإليراني�ة  العس�كرية  المس�اعدات 
للع�راق هي ض�رورة س�تراتيجية«، 
الفتا ال�ى أن »العراق يخ�وض اليوم 
معركة شرس�ة في حمل�ة من ثالث 
جبهات ض�د اإلرهاب وضد الفس�اد 
وكذل�ك معرك�ة إع�ادة اإلعم�ار في 
الب�الد، ونحن نتطلع إلى المس�اعدة 

اإليراني�ة ودعمه�ا ومش�اركتها في 
ه�ذه الجبهات الث�الث ونبن�ي أمال 

كبيرة على دورها االيجابي«.
وكان�ت وزارة الدف�اع اإليراني�ة 
أعلن�ت، أن وزير الدفاع العراقي خالد 
العبي�دي ب�دأ، الي�وم االثني�ن، زيارة 
إلى طهران على رأس وفد عس�كري، 

وذلك تلبي�ة لدعوة من وزي�ر الدفاع 
اإليراني، حميد دهقان.

وكان الس�يناتور األميركي جون 
ماكي�ن ع�ّد، ف�ي )27 كان�ون االول 
2014(، أن االتفاقية الستراتيجية بين 
العراق والواليات المتحدة األميركية 
»غير ناجحة«، وعزا السبب إلى تدخل 

البرلمان العراقي فيها، وفيما كشف 
عن قي�ام الجانب العراق�ي »بإلغاء« 
صفق�ة طائ�رات األباتش�ي، أع�رب 
ع�ن مخاوفه من التواج�د »المخيف 
والطموح« للح�رس الثوري اإليراني 

في العراق.
ويرتب�ط العراق واي�ران بعد عام 

2003 بعالقات سياس�ية واقتصادية 
وثيقة، بع�د قطيعة بي�ن البلدين اثر 
حرب الس�نوات الثماني التي خاضها 
البلدان في ثمانينات القرن الماضي، 
فيما يتهم سياسيون عراقيون إيران، 
بالوقوف وراء العديد من أعمال العنف 
الت�ي تنفذ داخ�ل الع�راق، من خالل 
دعمها لبعض الجماعات المس�لحة، 
والمتفجرات،  باألس�لحة  وتجهيزها 
الوطني  لك�ن الحكوم�ة والتحال�ف 
ينفي�ان ذل�ك، فيم�ا تتع�رض عل�ى 
الصعي�د الدول�ي لمجموعة عقوبات 
دولي�ة على خلفية برنامجها النووي 
الذي يراه الغرب تمهيداً لصنع قنبلة 
نووية، فيما تؤكد طهران انه سلمي.

وكان�ت اي�ران أعلن�ت، ف�ي ال��)18 
م�ن تم�وز الماض�ي 2014(، دعمها 
اس�تقالل الع�راق ووح�دة اراضي�ه، 
وفيم�ا اعربت عن ثقته�ا من تجاوز 
الع�راق الوض�ع »الصع�ب« الحال�ي 
الذي يعيش�ه، أكدت ضرورة تشكيل 
وتش�ريعية  قانوني�ة  مؤسس�ات 
وخصوصاً البرلم�ان وعدتها خطوة 
»مهم�ة« لتعزي�ز االم�ن ومواجه�ة 
تح�ركات »االرهابيي�ن والمجامي�ع 

التكفيرية« في البالد.

      بغداد / المستقبل العراقي

التقت الس�يدة وزي�ر الصحة 
الدكتورة عديلة حمود حسين علي 

الش�اله رئيس هيئ�ة االمناء في 
العراقي.وأشادت  االعالم  ش�بكة 
السيدة الوزير خالل اللقاء بجهود 
االع�الم وش�بكة  ودور وس�ائل 

االعالم العراقي في دعم وإس�ناد 
برام�ج وخطط الوزارة إلرس�اء 
اسس نظام صحي متطور يتكفل 
بتقديم افض�ل الخدمات الوقائية 

والطبية والعالجية ألبناء ش�عبنا 
العزي�ز .م�ن جانبه اكد الش�اله 
ان برام�ج ال�وزارة وخططه�ا ال 
يمكن ان تؤت�ي ثمارها ما لم يتم 

اسنادها اعالمياً وإيصال الرسائل 
الصحية والتوعوي�ة الى مختلف 
خ�الل  م�ن  المجتم�ع  ش�رائح 

البرامج المتنوعة .

وزيرة الصحة تبحث مع شبكة االعالم اسناد برامج الوزارة لالرتقاء بالواقع الصحي
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             بغداد / المستقبل العراقي

دعت وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية دائرة التقاع�د والضمان االجتماعي للعمال 
في مجالس المحافظات كافة الى ابداء التعاون الحقيقي والمثمر لشمول العمال بقانون 

التقاعد والضمان االجتماعي ولكال الجنسين.
وق�ال مدير عام دائرة التقاعد والضمان االجتماع�ي للعمال حميد طارش في بيان ان 
»الوزارة تدعو الس�ادة المحافظين ومجالس المحافظات للتنسيق والتعاون مع االقسام 
التابعة للدائرة في محافظاتهم لغرض شمول العمال والعامالت بقانون التقاعد والضمان 
االجتماعي لغرض تحقيق كفالة اجتماعية تضمن حقوق العامل وتوفر بيئة سليمة وفق 

معايير انسانية«. 
واضاف ان »الدائرة تحرص على شمول العمال بالحقوق التقاعدية وفق احكام قانون 
التقاع�د رقم 39 لس�نة 1971 المعدل وال�ذي بموجبه تتم الحماية الش�رعية والقانونية 

للمرأة في القطاع الخاص«.

شمول العمال كافة بقانون التقاعد والضمان االجتماعي

خطر »داعش« يتصاعد يف املقدادية ..واحلشد الشعبي يتوعد
     المستقبل العراقي/ نهاد فالح

بع�د ي�وم واح�د  م�ن تأكي�ده ب�ان 
الصول�ة المقبل�ة س�تكون ف�ي قض�اء 
المقدادي�ة بمحافظ�ة ديال�ى الت�ي تعد 
آخر معاقل اإلره�اب بالمحافظة, توعد 
األمين العام لمنظمة بدر هادي العامري 
عناص�ر تنظيم”داع�ش” والمتعاوني�ن 
معهم “بحساب عسير”, وفيما انطلقت 
تحذي�رات م�ن انزالق األوض�اع األمنية 
فيها, يلمح ن�واب إلى وجود تعاون بين 

العشائر والمجاميع اإلرهابية.
ويطالب مسؤولو وسكان المقدادية  
بتحري�ر ح�وض حنبس وسنس�ل )12 
ك�م ش�مالي المقدادي�ة( وال�ذي يض�م 
عدة قرى واقعة تحت س�يطرة إرهابيي 
“داعش”، لحماية الس�كان من القصف 

إنع�اش  وإع�ادة  اليوم�ي  الصاروخ�ي 
االقتصاد المحلي.

وحذر محافظ ديالى عامر المجمعي، 
امس االثنين، م�ن انهيار الوضع األمني 
ف�ي قض�اء المقدادي�ة بس�بب وج�ود 
معاقل كبيرة للتنظيمات اإلرهابية ومن 
اس�ماهم أصحاب “النوايا السود”، فيما 
بين أنه تم تس�جيل ست عمليات اغتيال 

في القضاء خالل اليومين الماضيين.
وقال المجمعي ف�ي بيان صحفي إن 
“الوض�ع األمني ف�ي قض�اء المقدادية 
خطير للغاية وهو مرشح للتفاقم فيما لو 
اس�تمرت الخروقات االمنية دون توقف 
في ظل وج�ود معاقل كبيرة للتنظيمات 
اإلرهابي�ة ش�مالي القض�اء”، موضحا 
أن ه�ذه المعاق�ل تحاول العب�ث باالمن 
عب�ر الهاونات يقابله�ا أصحاب “النوايا 

الس�ود” الذي�ن يحاولون خل�ط األوراق 
من اجل خلق الفوضى واإلرباك”.

وتع�د المقدادي�ة ثان�ي اكب�ر قضاء 
بديالى ويبلغ عدد س�كانه نحو 350 الف 
نس�مة  اغلبهم من العرب مع خليط من 
االكراد والتركمان وتحوي مئات اآلالف 
من الدوانم الزراعية الخصبة والبساتين. 
وف�ي ظل ه�ذه التطورات, وع�د األمين 
العام لمنظمة بدر هادي العامري تنظيم 
داع�ش ف�ي مناط�ق ش�مال المقدادية 
بضربات حاس�مة وموجه�ة “لن تبقي 
ول�ن ت�ذر”، داعي�ا العوائ�ل في ش�مال 
المقدادية الى الخروج واالبتعاد من تلك 
المناط�ق لتجنب الخس�ائر او االصابات 

البشرية في صفوف المدنيين.
وكان العام�ري ق�د أك�د أن المعركة 
القادم�ة ه�ي تحري�ر مناط�ق ش�مالي 

قضاء المقدادية، مناشدا أهالي القضاء 
بترك المنطقة بسبب قرب توجيه ضربة 

قوية لتنظيم “داعش”.
وقال العامري في تصريح، “حسابنا 
س�يكون عس�يرا م�ع ارهابي�ي داعش 
ش�مالي المقدادية الذي ارتكبوا مجازر 
جبان�ة م�ن خ�الل اس�تهداف المدنيين 
واإلحياء الس�كنية بقذائف الهاونات ما 
س�بب تعطيل المدارس وس�قوط اعداد 

من الشهداء والجرحى”.
ويق�ود العامري مع�ارك ضارية في 
ديالى والمناطق المحيطة في محافظة 
ص�الح الدين من�ذ اب الماضي اس�فرت 
تحرير واس�تعادة عدد من المناطق التي 
سقطت بيد تنظيم داعش خالل حزيران 
الماضي. واجبرت الهجمات الصاروخية 
الت�ي تتع�رض له�ا مدين�ة المقدادي�ة 

االدارة المحلية الى تعطيل الدوام في 80 
مدرس�ة في عدة احياء س�كنية لتجنب 
وق�وع مج�ازر بش�رية وحفاظ�ا على 

أرواح الطلبة والكوادر التربوية.
في الغضون, اكد النائب عن محافظة 
ديالى فرات التميمي، أن عش�ائر شمال 
قض�اء المقدادي�ة لم تب�د أي تعاون مع 
المؤسس�ة االمنية من اجل طرد تنظيم 
“داعش” م�ن مناطقها، مش�يراً إلى أن 
“العشرات من قادة التنظيم الفارين من 
ح�وض حمرين لجأوا إل�ى تلك المناطق 

باعتبارها المالذ األخير للتنظيم”.
وق�ال التميمي, إن “عش�ائر ش�مال 
قض�اء المقدادي�ة، ، ل�م تب�د أي تعاون 
حقيقي مع المؤسس�ة االمنية من اجل 
طرد تنظي�م داعش ال�ذي يرتكب افعال 
اجرامية مش�ينة بحق االبرياء ويستغل 

مناطقه�م ف�ي قص�ف االمني�ن بمركز 
قضاء المقدادية”.

واض�اف أن “ع�دم تعاون العش�ائر 
ف�ي ط�رد داع�ش يفت�ح الب�اب عل�ى 
مصراعيه امام تس�اؤالت ع�دة في ظل 
وج�ود معلوم�ات مؤك�دة ب�ان بعضها 
مؤم�ن بافكار التنظي�م وفتحت ابوابها 
الس�تقبال قادته وعناص�ره وقدمت كل 

سبل الدعم”.
واش�ار التميم�ي الى ان “العش�رات 
م�ن ق�ادة وعناصر تنظي�م داعش ممن 
فروا م�ن معارك ح�وض حمرين لجأوا 
ال�ى ش�مال المقدادي�ة باعتبارها باتت 
المالذ االخير للتنظيم”، داعياً المؤسسة 
االمنية الى “االسراع بحسم ملف تحرير 
ش�مال المقدادية باعتباره مصدر للشر 

والعدوان على االبرياء”.

      المستقبل العراقي / علي الكعبي

امن�ي  النهي�ار  التحس�ب  كان 
وشيك حاضراً بقوة في تصريحات 
وش�يوخ  المحليي�ن  المس�ؤولين 
العش�ائر في االنبار, أمس االثنين, 
عل�ى خلفي�ة تط�ورات أمني�ة في 
مناط�ق متفرق�ة بالمحافظ�ة اثر 
تنظي�م  يش�نها  الت�ي  الهجم�ات 

“داعش” اإلرهابي.
وفيما أعلن�ت وزارة الدفاع عن 
صد هجوما إرهابيا كان يس�تهدف 
س�د حديثة, يعلق مجلس محافظة 
االنب�ار آماله على طي�ران التحالف 
الدولي عس�ى وان يكث�ف ضرباته 
الجوي�ة التي تس�تهدف الدواعش, 
في حين يق�ر المحافظ الجديد بان 
العديد من أبناء العشائر المغرر بهم 
يقاتلون في صف�وف داعش, لكنه 

رفض اتهام الجميع بهذه التهمة.
وقال�ت وزارة الدف�اع في بيان 
تلقت “المس�تقبل العراقي” نسخة 
من�ه، إن عناصر من الفرقة الثامنة 
تمكن�وا من قت�ل ٥ إرهابيين اثنان 
منهم يحملون الجنس�ية الس�ورية 
وج�رح ١٢ أخري�ن وتدمي�ر كرين 
قاط�ع  ف�ي  له�م  تابع�ة  وعجل�ة 

الخالدية”.
“الق�وات  ان  البي�ان  واض�اف 
المس�لحة ص�دت هجوم�اً إرهابيا 
لداعش على سد حديثة اذ تم خالله 
قت�ل ٣٠ ارهابي�اً وتدمير ٦ عجالت 
تحم�ل رشاش�ات احادي�ة ضم�ن 

قاطع عمليات الجزيرة والبادية.
مجل�س  رئي�س  دع�ا  ب�دوره, 
صح�وة مناط�ق غرب�ي الرم�ادي 
الشيخ عاش�ور الحمادي الحكومة 
االتحادي�ة بدع�م الفرقة الس�ابعة 

في قاط�ع ناحية البغ�دادي غربي 
الرمادي بلواء مدرع لتتمكن قوات 
الجي�ش والصحوات من اس�تعادة 

السيطرة على المناطق الغربية.
“حس�م  إن  الحم�ادي,  وق�ال 
المعركة في مناطق غربي الرمادي 
بحاجة ال�ى تعزيزات من الحكومة 
االتحادية تصل الى الفرقة السابعة 
م�ن الجي�ش قوامه�ا ل�واء مدرع 
لمواجه�ة االس�لحة الت�ي يمتلكها 

داعش”.
واضاف ان “تنظيم داعش يمتلك 
دباب�ات ومدرع�ات ويعتم�د عليها 
في ش�ن هجماته عل�ى المناطق”، 
مش�يرا الى ان “وصول لواء مدرع 
الى البغدادي كفيل بأنهاء المعركة 
االمني�ة وتحرير  الق�وات  لصال�ح 
والمحبوبي�ة  ال�دوالب  مناط�ق 

وصوال الى قضاء هيت”.
وتمكن عناصر تنظيم “داعش” 
االرهابي قبل يومين من اس�تعادة 
قري�ة   14 نح�و  عل�ى  الس�يطرة 
خاضع�ة  كان�ت  الرم�ادي  غرب�ي 
تحت س�يطرة قوات الجي�ش التي 
انسحبت منها بصورة مفاجئة من 
دون قتال وعلله المس�ؤولون على 

انه اجراء تكتيكي.
وفي الس�ياق ذاته, رجح ش�يخ 
عش�يرة البو نمر نعيم الكعود، بأن 
تسبب االحداث االمنية في محافظة 
االنبار الى “سقوط” المحافظة بيد 

تنظيم “داعش”.
وقال الكعود إن “الغذاء والدواء 
والم�اء غير متوف�ر البن�اء االنبار 
واالمور االنس�انية مفقودة فضال 
ع�ن نق�ص باالس�لحة واالعت�داء 
لمواجهة تنظيم داعش االرهابي”، 
مش�يرا ال�ى ان “منطقت�ي حديثة 

والبغدادي محاصرة من داعش منذ 
ثمانية اشهر”.

واضاف الكعود أن “داعش ينوي 
ع�زل منطقة حديثة ع�ن البغدادي 
للس�يطرة عليه�ا”، مش�يرا الى ان 
“االح�داث االمني�ة ف�ي المحافظة 
تس�ير نحو المجهول وقد تتس�بب 
في انهيارها وسقوطها بيد تنظيم 
داعش عدا س�د حديثة وقاعدة عين 
االسد العس�كرية بسبب عدم توفر 

الدع�م العس�كرية للق�وات االمنية 
وابناء العشائر لمواجهة داعش”.

ب�”إرس�ال  الحكوم�ة  وطال�ب 
تعزيزات عس�كرية للقوات االمنية 
قب�ل ف�وات االوان”، الفت�ا ال�ى أن 
“تنظيم داعش ال يستطيع االقتراب 
من س�د حديثة وقاعدة عين االسد 
المناطق  العس�كرية العتبار ه�ذه 
خطوطا حمر من قبل االمريكان”.

وكان قائد عمليات االنبار اللواء 

الركن قاسم المحمدي أكد، في )26 
الق�وات  أن   ،)2014 االول  كان�ون 
االمنية تسيطر على الوضع االمني 
في مدينة الرم�ادي، فيمال بين ان 
تل�ك الق�وات وبمس�اندة العش�ائر 
تمكن�ت م�ن قت�ل 40 مس�لحا من 
“داعش” خالل 48 ساعة الماضية.

ف�ي الغضون, ق�ال نائب رئيس 
فال�ح  االنب�ار  محافظ�ة  مجل�س 
العيس�اوي، إن “انس�حاب القوات 

األمني�ة من بع�ض المناطق غربي 
الرمادي وس�يطرة ارهابيي داعش 
عليه�ا فيه�ا ه�و اج�راء تكتيك�ي 
للقطعات العسكرية وتندرج ضمن 

خطة كبيرة ستنطلق قريبا”.
واضاف العيساوي أن “ماحصل 
ف�ي مناطق غرب�ي الرم�ادي ليس 
تصاع�د قوة المجامي�ع االرهابية، 
وانما تكتيك عسكري”، الفتا الى ان 
“طي�ران التحالف الدولي س�يكثف 

تجمع�ات  جمي�ع  عل�ى  غارات�ه 
االنب�ار  عم�وم  ف�ي  االرهابيي�ن 
وس�يكون هن�اك تح�ركا للق�وات 

االمنية على االرض”.
اإلح�داث  عل�ى  تعليق�ه  وف�ي 
األمنية الجارية, قال محافظ االنبار 
الجدي�د صهيب اس�ماعيل الراوي، 
إن “عش�ائر محافظ�ة االنب�ار ل�م 
تتع�اون مع عناص�ر تنظيم داعش 
االرهاب�ي”، مبينا ان “ما يوجد في 
االنبار هم افراد من بعض العشائر 
اغرتهم انفسهم وانظموا للمجاميع 

االرهابية”.
“ام�ام  ان  ال�راوي،  واض�اف 
هؤالء االفراد خيارين ال ثالث لهما 
ام�ا الرج�وع ال�ى ج�ادة الصواب 
أو القص�اص الع�ادل عل�ى يد اهل 

االنبار”.
ودع�ا رئيس مجل�س محافظة 
األنبار صب�اح كرح�وت، في وقت 
ال�ى  المحافظ�ة  عش�ائر  س�ابق، 
الق�وات  م�ع  الوق�وف  ض�رورة 
األمنية ف�ي محاربة عناصر تنظيم 
“داعش”، فيما أك�د أن تحرير مدن 
تضاف�ر  ال�ى  بحاج�ة  المحافظ�ة 

جهود الجميع.
وتش�هد محافظة االنبار وضعا 
أمني�ا محتدم�ا من�ذ )10 حزي�ران 
2014(، وذلك بعد س�يطرة ارهابي 
من تنظي�م “داعش” على محافظة 
بالكام�ل، وتقدمه�م نحو  نين�وى 
صالح الدي�ن وديالى وس�يطرتهم 
على بعض مناطق المحافظتين، في 
حين تس�تمر العمليات العس�كرية 
في األنب�ار لمواجه�ة التنظيم مع 
تصاع�د الضرب�ات النوعي�ة الت�ي 
أدت الى مقت�ل العديد من القيادات 

البارزة في التنظيم

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

أك�دت الس�فارة االميركية في 
بغداد عدم صحة تقارير وتصريحات 
اشارت إلى أن الطائرات األميركية 
ألقت مساعدات عس�كرية لتنظيم 
“داع�ش” ف�ي منطق�ة الخضيرة 
غ�رب  ش�مال  بل�د  قض�اء  ق�رب 
بغداد، واصف�ة اياها بغيرالدقيقة. 
وش�ددت بالق�ول “لم يك�ن هناك 
إلق�اء أي مواد من الج�و للواليات 
المتح�دة االميركي�ة ف�ي أو حول 
المجال الجوي لقضاء بلد وأن هذه 

التقارير اإلعالمية خاطئة”.
التأكيد في  الس�فارة  وج�ددت 

بيان عل�ى دعم الوالي�ات المتحدة 
االميركي�ة ووقوفها م�ع حكومة 
ض�د  العراق�ي  والش�عب  الع�راق 
يمارس�ون  الذي�ن  المتطرفي�ن 
العنف، ودعم استمرار التقدم نحو 

بناء عراق موحد.
وجاءت توضيحات السفارة ردا 
على مسؤول عسكري عراقي قال 
إن مقاتلي�ن كان�وا مرابطين على 
سواتر في قضاء بلد جنوب تكريت 
بمحافظ�ة ص�الح الدين ش�اهدوا 
ن�زول صندوقي�ن خش�بيين على 
المنطق�ة التي تحاصره�ا القوات 
األمنية. ورصدت كاميرات الهواتف 
الش�خصية المحمولة ألف�راد من 

القوات العراقية التي تقاتل تنظيم 
“داع�ش” إلق�اء طائرات أباتش�ي 
مجهول�ة مظ�الت تحمل أس�لحة 
وم�وادَّ غذائية لمس�لحي التنظيم 

في قضاء بلد.
وأظهرت لقطات فيديو نشرها 
الحش�د  ق�وات  ف�ي  متطوع�ون 
العراقيي�ن  الش�عبي للمتطوعي�ن 
الجمع�ة الماض�ي هب�وط منطاد 
الحظي�رة  منطق�ة  ف�ي  عم�الق 
الش�رقية ف�ي محي�ط قض�اء بلد 

جنوب صالح الدين.
 وق�ال مس�ؤول عس�كري إن 
كان�وا  الكتائ�ب  م�ن  “مقاتلي�ن 
مرابطي�ن عل�ى س�واتر منطق�ة 

الحضيرة الش�رقية ف�ي قضاء بلد 
شاهدوا نزول صندوقين خشبيين 
عل�ى المنطق�ة الت�ي تحاصره�ا 
الق�وات االمني�ة واقع�ة م�ا بي�ن 
الحضي�رة الش�رقية وت�ل الذه�ب 

جنوب مدينة تكريت”.
ومن جهتها اتهمت لجنة األمن 
والدف�اع ف�ي البرلم�ان العراق�ي 
األميركي�ة  المتح�دة  الوالي�ات 
الدول�ي  التحال�ف  دول  وبع�ض 
بتقدي�م الدع�م والتموي�ل لتنظيم 
“الدول�ة اإلس�المية”، بعد “ثبوت 
تزويده باألس�لحة في قضاء بلد”، 
عل�ى ح�د قوله�ا.  وق�ال عض�و 
اللجنة ماج�د الغراوي في بيان إن 

“س�قوط منطاد محمل باألسلحة 
في منطقة الخضيرة التي يسيطر 
ت�ورط  يؤك�د  “داع�ش”  عليه�ا 
الوالي�ات المتحدة األميركية بدعم 
اإلرهاب”.. مضيًفا ان “واش�نطن 
ويمول�ون  يدعم�ون  وحلفاءه�ا 
التنظي�م بش�كل غير مباش�ر بعد 
إلق�اء طائ�رات التحال�ف الدول�ي 

مساعدات وأسلحة لإلرهابيين”.
اما قائم مق�ام مدينة بلد مفيد 
البلداوي فقد أش�ار إلى أن “طائرة 
أميركي�ة تابع�ة للتحال�ف الدولي 
أس�قطت بش�كٍل متعّم�د منط�اداً 
باألس�لحة ف�وق منطقة  محّم�اًل 
عليه�ا  يس�يطر  الت�ي  الخضي�رة 

التنظي�م”. واوض�ح أن “العملي�ة 
جرت الجمع�ة ف�ي المنطقة التي 
يس�يطر عليه�ا مقاتل�و “داعش” 
األمني�ة  الق�وات  وتحاصره�ا 
الحش�د  مس�لّحي  م�ن  وفصائ�ل 
الش�عبي”. واوضح البل�داوي إلى 
أن”المنط�اد الذي يتج�اوز عرضه 
خمس�ة أمتار كان محّم�اًل بأنواع 
مختلف�ة م�ن األس�لحة وف�ق ما 
أف�اد الس�كان المحلي�ون”. ودعا 
الحكوم�ة إلى “فت�ح تحقيق بهذه 
مالبس�اتها  لمعرف�ة  الحادث�ة 

والدولة التي تقف وراءها”. 
ع�ن  تعقي�ب  أي  يص�در  ول�م 
الحكوم�ة العراقي�ة لح�د اآلن عن 

هذه المعلوم�ات التي راجت خالل 
االربع والعش�رين ساعة االخيرة، 
زاعم�ة الق�اء طائ�رات أميركي�ة 
مقاتل�ي  عل�ى  واغذي�ة  اس�لحة 
الوالي�ات  وكان�ت  “داع�ش”.  
المتح�دة ق�د اعترفت في تش�رين 
األول الماضي بإسقاط أسلحة عن 
طريق الخطأ في منطقة يس�يطر 
عليه�ا تنظيم “داع�ش” في مدينة 
عين الع�رب الس�ورية، مؤكدة أن 
“الهواء دفع بالمنطاد إلى منطقة 
مقابل�ة لتواج�د الق�وات الكردية 
وتم تدمي�ر جزء من تلك الش�حنة 
التي تضم صواريخ عقب س�يطرة 

داعش عليها”. 

حتـذيـرات من اهنيـار امنـي وشيـك فـي االنبـار

واشنطن تدفع هتم تسليح »داعش«: ندعم الشعب ضد املتطرفني
»بلد« يؤكد.. وقوات الحشد الشعبي وثقت

بعد أن تحولت مركزًا الستقطاب اإلرهاب الفارين من »حمرين«

صحوة الرمادي تطالب بـ »لواء مدرع«.. والدفاع تصد هجومًا لـ »داعش« على سد حديثة

ّ
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 اذ كان يؤك�د ان الهدف من احتالل امريكا 
للع�راق ه�و البقاء ألكث�ر من مائ�ة عام كما 
خطط له، وهذا المهووس يحط رحاله اليوم 
في العراق وقد اصابه انتصار القوات العراقية 
وأبناء الحش�د الشعبي على التنظيم االرهابي 
“داعش” المدعوم من قبل اس�تخبارات بلده، 
بحالة من عدم الت�وازن والوضوح في الرؤيا 
بحيث اخ�ذ يطلق تصريح�ات تعكس اصابته 
بحالة من العمى والصمم، وتنم عن حالة من 
القلق واإلرباك والذي وجه فيه اهانة مباشرة 
للجيش العراقي عندما اطلق عليه وصفاً بأنه 

غير كفوء. 
وتضي�ف )كيه�ان العرب�ي(: ان تصري�ح 
الصهيون�ي ماكي�ن ق�د واج�ه االس�تهجان 
واالس�تهزاء م�ن قب�ل العراقيي�ن واعتبروه 
أن�ه كان يتوق�ع م�ن خالل هجم�ة “داعش” 
المنظمة والمخطط لها في دوائر استخبارات 
واش�نطن ان تضع العراق ف�ي عنق الزجاجة 
بحي�ث يضط�ر وحس�ب االتفاقي�ة االمني�ة 
الطلب من واش�نطن ان ترس�ل قواتها لتدخل 
من الش�باك بعد ان خرجت من الباب ليتحقق 
الحل�م االمريك�ي باحت�الل البل�د م�ن جديد، 
ل�ذا ف�ان تصرفات امث�ال المتصهي�ن ماكين 
وغيره�م ينبغ�ي ان تواج�ه بالرف�ض وعدم 
القب�ول خاصة م�ن الحكوم�ة العراقية التي 
تري�د أن يبق�ى الع�راق موحداً أرضاً وش�عباً 
وأن ال يفس�حوا المجال ألمث�ال هؤالء القتلة 
ان يتدخلوا في الش�أن العراق�ي الداخلي وان 
يقطعوا أرجهل�م من أن تدن�س أرض العراق 

بعد اليوم.
 

تدخالت أمريكا الجديدة
 وأم�ا )سياس�ت روز( فق�د قال�ت تحت 
ف�ي  الجدي�دة”،  أمري�كا  “تدخ�الت  عن�وان 
الوقت ال�ذي حقق الجي�ش العراقي والقوات 
الش�عبية انتص�ارات كب�رى عل�ى العصابات 
االرهابي�ة، اك�دت مصادر خبري�ة وبالوثائق 
قيام امريكا بتح�ركات كبرى لتدارك الموقف 

وإنق�اذ اإلرهابيين من قبيل الق�اء الطائرات 
االمريكية الس�الح الى العصاب�ات االرهابية 
للملمة ش�تاتها المنهار، واجتماع الس�ناتور 
االمريك�ي ماكين ف�ي بغداد برؤس�اء بعض 
العشائر الساكنة غرب العراق وإطالق الوعود 
بتس�ليحها ل�زرع ب�ذور الفتن�ة بين الس�نة 
والشيعة والكرد، وهو ما يشكل حالة خطرة 
ال ينبغي للحكومة العراقية السكوت عنها او 
تجاوزها ألنه وبهذا الس�لوك يعكس انه يريد 

تمزيق العراقيين وتشتيت وحدتهم. 
والالف�ت ان ماكي�ن كان ق�د عق�د ف�ي 
السابق اجتماعات مماثلة مع المدعو ابو بكر 
البغ�دادي )زعيم عصابات داع�ش( وعناصر 
ح�زب البع�ث المنحل، وف�ي اوكراني�ا التقى 
بالجماعات المسلحة لتحريضها ضد روسيا، 
ما يعن�ي ان ماكين اينما حل فانه مدفوع من 
حكومت�ه بصفت�ه رج�ل نف�اق وتحريضات 
وتأجيج األزمات.  والسؤال الذي يطرح نفسه 
هو ماذا تهدف امريكا من تحركاتها لتس�ليح 
العش�ائر الس�نية في العراق؟ وف�ي الجواب 
قال�ت الصحيف�ة: الش�ك ان الس�ر يكمن في 
انجازات القوات العراقية والحش�د الش�عبي 
الت�ي تالحق العصاب�ات االرهابي�ة وتكبدها 
خس�ائر فادحة، فأمري�كا ال تطيق انتصارات 
الشعب العراقي على االرهاب، وتبذل الجهود 
إلبق�اء ن�ار الح�رب حامي�ة للضغ�ط عل�ى 
الحكومة العراقية وإرغامها على طلب العون 
م�ن امري�كا. بمعنى آخ�ر ان امريكا ليس�ت 
المنقذة للش�عوب كما تدع�ي. وان تحركاتها 
في مختل�ف دول العالم تأتي فق�ط في اطار 

الحفاظ على مصالحها ال غير.

افول داعش في أرض الشام
 صحيف�ة )حماي�ت( قال�ت تح�ت عنوان 
“أف�ول داع�ش ف�ي أرض الش�ام”: ال ش�ك 
ان اب�رز العوام�ل التي س�اهمت ف�ي انهيار 
وهزيمة عصاب�ات “داعش” البعثية الوهابية 
االرهابية في العراق وس�وريا ه�ي ان حماة 

هذه العصابات والمؤسسين لها اي الصهاينة 
والغ�رب اخطأوا الحس�ابات وكانوا يجهلون 

حقيقة سكان المنطقة. 
فتلبي�ة الجماهي�ر العراقية من مس�لمين 
سنة وش�يعة وغير مس�لمين من مسيحيين 
وايزديين لفتوى المرجعي�ة الدينية المتمثلة 
بآية الله العظمى الس�يد السيستاني بالجهاد 
الكفائ�ي ض�د “داع�ش” كان له االث�ر البالغ 
ف�ي تجمع اكثر م�ن مليون ونص�ف المليون 
ش�اب عراقي لحمل الس�الح دفاعاً عن اهالي 
المدن الغربية في الع�راق، وكبدوا العصابات 
االرهابية خسائر باهظة، خصوصاً بعد الدعم 
الذي قدمته الجمهورية االسالمية للمجاهدين 
العراقيي�ن. وتضيف الصحيفة: م�ن العوامل 
الت�ي اث�رت ف�ي انهي�ار وهزيم�ة عصابات 

“داعش” ه�ي وقوف الرأي العام العالمي الى 
جان�ب الش�عب العراق�ي بعد ان ش�اهد كيف 
ان االرهابيي�ن يقتل�ون ويذبح�ون المدنيين، 
واليوم وبعد وقوف العالم الى جانب الش�عب 
العراق�ي بان�ت الهزيمة الكب�رى في صفوف 
االرهابيين بحيث انهم باتوا اليوم محاصرين 
على بقع صغي�رة في المناطق الحدودية بين 
الع�راق وس�وريا، وهم على موع�د مع تلقي 
الضرب�ة القاضية م�ن الش�عب العراقي بكل 
اطياف�ه إلنه�اء مقول�ة “داع�ش”، وتوجيه 
رس�الة تحذير للغرب والرجعي�ة العربية من 

مغبة التدخل من جديد في العراق.

الناتو بدل اإلرهاب
اإلره�اب”  ب�دل  “النات�و  عن�وان  تح�ت 

قال�ت صحيف�ة )ج�وان(: في اط�ار العقيدة 
العسكرية الجديدة لروسيا، والتي وقع عليها 
الرئيس الروس�ي فالديمير بوتين، تم التأكيد 
فيه�ا بعد التعدي�الت التي ط�رأت عليها على 
أن توس�ع حلف ش�مال األطلس�ي يعد واحداً 
من األخطار الخارجية الرئيس�ة، بعد ان كان 
االرهاب الخطر االس�اس بالنس�بة لروس�يا. 
ومن اب�رز التغيي�رات التي ش�هدتها العقيدة 
الجديدة هي اشارتها الى السالح الستراتيجي 
الروس�ي وعلى الخصوص الس�الح النووي. 
اذ ان موس�كو اك�دت عل�ى انها ستس�تخدم 
السالح النووي مقابل اسلحة الناتو التقليدية 
ام النووية.اي ان روسيا التي كانت تشير الى 
انها تبحث اس�تخدام الس�الح الن�ووي اذا ما 
تعرضت لهجوم نووي في عقيدتها العسكرية 

الس�ابقة، اكدت ف�ي عقيدتها الجدي�دة بانها 
تحتفظ لنفسها بالحق في استخدام ترسانتها 
النووي�ة اذا ما تعرضت ه�ي او احد حلفائها 

لعدوان خارجي. 
وه�ي رس�الة تحذي�ر للغ�رب م�ن مغبة 
التدخ�ل في اوكراني�ا او االقت�راب من حدود 
روسيا خصوصاً في منطقة القطب الشمالي 
الغني بالثروات الطبيعية الذي تخطط امريكا 
عاج�زة لف�رض وجوده�ا هن�اك. وف�ي هذا 
الس�ياق اعلنت عن قرارها تش�ييد ۱۳ قاعدة 
عس�كرية جوية ف�ي تلك المنطقة، وعش�رة 
قواع�د رادارية وإط�الق الصواريخ، ما يعني 
ان الكريملين اعطى الجيش الروس�ي الضوء 
االخضر للوق�وف بوجه زح�ف الناتو صوب 

القطب الشمالي.

   بغداد/ المستقبل العراقي

ماكني االمريكي يعيد تصنيع االرهاب يف العراق
نبدأ مع صحيفة )كيهان العربي( التي قالت 

تحت عنوان »ماكين وإهانة القوات العراقية«، 
أصيب السناتور الجمهوري جون ماكين 
بصدمة كبرى عندما طرق سمعه خروج 

القوات االمريكية من العراق

إيزيدية نازحة تنّظف بندقية أمام خيمتها )أ ف ب(

    بغداد/ المستقبل العراقي

الن�واب  مجل�س  رئي�س  أك�د 
األردني عاطف الطراونة أن “جهات 
مختص�ة” تعمل “بصم�ت” لإلفراج 
ع�ن الطي�ار مع�اذ الكساس�بة الذي 
أس�ره تنظيم “الدولة اإلسالمية في 
األربعاء  والش�ام”-”داعش”  العراق 
ل�”اإلضرار بجهود  الماضي، تجنب�اً 

التفاوض” التي تبذلها جهات عدة.
وق�ال الطراونة، ف�ي تصريحات 
خالل جلس�ة لمجلس النواب مس�اء 
أمس نشرتها صحيفة “الرأي” امس، 
“هناك جهات مختصة تعمل لإلفراج 
ع�ن البط�ل الطيار معاذ الكساس�بة 
وتعمل )...( بصمت تام للحفاظ على 
س�رية اإلجراءات الت�ي يعملون بها 

لإلفراج” عنه.
وأضاف: “أع�رف أن هناك الكثير 
من الن�واب لديه�م م�ا يقولونه في 
هذا الموضوع، لكننا ال نريد اإلضرار 
بجهود التف�اوض التي تبذل من قبل 
جه�ات مختلفة”، مؤك�داً أن “هناك 
القري�ب  ف�ي  سنس�معها  جه�وداً 

العاجل”.
األردن�ي  الدول�ة  وزي�ر  وكان 
لش�ؤون اإلعالم المتحدث الرس�مي 
باسم الحكومة محمد المومني صرح 
للصحيف�ة نفس�ها، أم�س االول، أن 
“جهود الدولة األردنية الديبلوماسية 
والسياس�ية والعس�كرية مس�تمرة 
وتتاب�ع ع�ن كث�ب وبش�كل مكث�ف 

قضية” الطيار.
لكن المومني أوضح انه “من غير 
الحكم�ة اإلفصاح عن أي تفاصيل أو 
جه�ود تب�ذل ف�ي المرحل�ة الحالية 
إال بعدم�ا تكتمل وتعل�ن عبر قنوات 

الدولة وبشكل رسمي”.
وأعلن�ت الس�فيرة األميركية في 
عم�ان أليس ويلز، الس�بت الماضي، 
أن الحكومتي�ن األميركية واألردنية 
تعم�الن معاً لضم�ان ع�ودة الطيار 

“سالماً”.

األردن: نعمل 
»بصمت« لإلفراج 

عن طيارنا

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعدم تنظيم )داعش( ألفي 
ش�خص، ربعهم م�ن عناصر 
النظامية الس�ورية،  الق�وات 
بع�د مرور س�تة أش�هر على 
إعالن »الخالفة« في س�ورية 
والع�راق، إلث�ارة الرع�ب في 
أوس�اط مناوئيه واستقطاب 
متشددين جدد، في وقت قال 
أح�د ق�ادة »جبه�ة النصرة« 
إن قت�ال »داع�ش« المتطرف 

وق�ال  ش�رعاً«.  »واج�ب 
»المرص�د الس�وري لحق�وق 
اإلنس�ان« أم�س أن�ه »وث�ق 
إعدام تنظيم الدولة اإلسالمية 
1878 شخصاً في سورية منذ 
إعالن »خالفته« في س�ورية 
الماض�ي«  28 حزي�ران  ف�ي 
وتنصي�ب أب�و بك�ر البغدادي 
»خليفة«. وأوضح أن »1175 
مدني�اً بينه�م 4 أطف�ال عدد 
الذي�ن أعدمهم التنظي�م رمياً 
بالرص�اص أو النحر أو فصل 

الرأس أو الرجم في محافظات 
دي�ر الزور والرقة والحس�كة 
)ش�مال(  وحل�ب  )ش�رق( 
)وس�ط(  وحم�اة  وحم�ص 
بينه�م 930 من أبناء عش�يرة 
الشعيطات في ريف دير الزور 
الش�رقي« في ش�مال شرقي 
الب�الد. وفيما أع�دم »داعش« 
الفصائ�ل  مقاتل�ي  م�ن   81
و»النص�رة«  المعارض�ة 
و120 م�ن عناص�ره حاولوا 
االنش�قاق، قال »المرصد« أن 

500 ضابط  التنظي�م »أع�دم 
وعنص�ر م�ن ق�وات النظ�ام 

والموالين بعد أسرهم«.
ويقول خبراء إن اإلعدامات 
الت�ي نفذه�ا »داع�ش« صور 
غالبيته�ا وبثها على اإلنترنت 
إلث�ارة الذع�ر بي�ن المدنيين 
تح�اول  الت�ي  والجماع�ات 
إل�ى  إضاف�ة  علي�ه،  التم�رد 

استقطاب متشددين.
ق�ال  ذل�ك،  غض�ون  ف�ي 
المتح�دث »الش�رعي الع�ام« 

ل�� »جبه�ة النصرة« س�امي 
العري�دي في تس�جيل صوتي 
أمس االول: »إن السيوف التي 
أمرنا الله تعالى باس�تخدامها 
الس�يف  وأحده�ا  أن�واع، 
الخ�وارج«،  عل�ى  المس�لط 
»داع�ش«  قت�ال  أن  مضيف�اً 
بات »واجباً ش�رعاً )...( ومن 
يتس�اهل في قتالهم يتساهل 
الس�ّنة«. وطالب  بدماء أه�ل 
ب� »الوقوف في وجههم صفاً 

واحداً وقتلهم قتل عاد«.

»داعش« أعدم ألفي شخص يف سوريا

    بغداد/ المستقبل العراقي

ق�ال المس�ؤول اإلعالم�ي لق�وات 
البيش�مركة بمحافظ�ة نينوى س�عيد 
مموزين�ي، ام�س، إل�ى أن مس�ؤولي 
تنظي�م »داعش« في محافظ�ة نينوى 
أُس�رهم م�ن  ب�دأوا بترحي�ل غالبي�ة 

مدين�ة الموصل مركز المحافظة، نحو 
المناط�ق الخاضعة لس�يطرة التنظيم 
ف�ي س�وريا.وفي تصري�ح صحاف�ي، 
ق�ال مموزيني إنه »بحس�ب معلومات 
اس�تخباراتية أكيدة، وصلتنا من داخل 
تنظي�م  ف�ي  المس�ؤولون  الموص�ل، 
»داعش« في نين�وى يقومون بترحيل 

أس�رهم باتج�اه األراض�ي الس�ورية، 
تحس�باً لهجوم مباغت من قبل القوات 
العراقي�ة والبيش�مركة بغط�اء جوي 

طائرات التحالف«.
وأضاف أن »هناك مغادرة جماعية 
ألس�ر مس�ؤولي »داعش« من س�كان 
تلعفر من التركمان والعرب، خصوصاً 

المتورطي�ن ف�ي الكثي�ر م�ن الجرائم 
واإليزيديي�ن،  الك�رد،  الس�كان  ض�د 
والمس�يحيين والش�يعة، ف�ي مناطق 
عدة م�ن محافظة نين�وى التي وقعت 
ج�رى  ل�ذا  التنظي�م،  س�يطرة  تح�ت 
إخراجهم من العراق خوفاً من االنتقام 

من أسرهم«.

قيادات »داعش« يرحلون ُأرسهم من املوصل نحو سوريا

    بغداد/ المستقبل العراقي

“جيروزالي�م  صحيف�ة  نش�رت 
بوست” االسرائيلية صوًرا، نقلتها احد 
حس�ابات “تويتر”، قالت أنه محسوٌب 
على “الحرس الثوري اإليراني”، وانها 
تعود لجنود من الحرس الثوري بأوجه 
مغطاة وهم على الحدود مع إس�رائيل 
مش�يرة ال�ى ان نف�س الص�ور س�بق 
ونش�روا لكن بوجوه مكشوفة للجنود 

االيرانيين فماذا يعني هذا؟
االس�رائيلية  الصحيف�ة  كان�ت  اذا 
تنش�ر الصور على انها خبر او مؤش�ر 
او حدث جديد كناية بان ايران اصبحت 
على الحدود مع اسرائيل لتقول للجبهة 
الداخلية احذروا فان هذا اخر ما يمكن 
الحدي�ث عنه او االس�تثمار في�ه اوال، 

الن زمن قدرة اس�رائيل على شن حرب 
على اي�ران او غيرها اصبح اصعب من 
اي وق�ت مض�ى وتترجم ه�ذا هجوم 
افيغدور ليبرمان على بنيامين نتنياهو 
واتهامه الى انه يضيع فرص الس�الم، 
وفي هذا اشارة الى انه بات هناك قناعة 
لدى المتشددين من يهود اسرائيل الذي 
يعتبر افيغدور ليبرمان احد صقورهم، 
ان اس�رائيل لم تعد ق�ادرة على ارتجال 
ح�روب وتعقي�د االزم�ات اكث�ر بل ال 
ح�ل امامه�ا س�وى المفاوض�ات من 
اجل س�الم حقيقي هذه المرة لبقائها 
داخل اللعبة السياسية الشرق اوسطية 

وحفظا لكيانها المتعب.
الح�رس  وج�ود  اذاً  الخب�ر  لي�س 
الث�وري االيران�ي عل�ى الح�دود م�ع 
اس�رائيل الن االخير موج�ود منذ زمن 

بعيد بالمباشر و بالغير المباشر فكيف 
يمكن االس�تغراب م�ن وج�ود ايراني 
عس�كري او البن�اء علي�ه كمتغي�ر او 
حدث ف�ي ظ�ل تدريب عناص�ر حركة 
حم�اس والتنس�يق معه�م من�ذ فترة 
بعي�دة وف�ي ظ�ل وج�ود ح�زب الل�ه 
والزي�ارات المتبادل�ة االس�تطالعية و 
االمنية و التنس�يقية عل�ى الحدود مع 
لبنان و اليوم في س�وريا حيث الحديث 
الرس�مي و المباش�ر بي�ن الحكومتين 
االيراني�ة والس�ورية عل�ى الترتيب�ات 
العس�كرية و االمنية و اللوجستية منذ 
االزمة الس�ورية هذا كله باإلضافة الى 
ان ايران حسب االس�رائيليين انفسهم 
ومع تقدم الحوثيي�ن في اليمن قال ان 

ايران اصبحت على باب المندب!
الح�دث بالتأكي�د ليس الص�ور انما 

“نش�رها” وهو الحدث بح�د ذاته الذي 
يجب التوقف عنده خصوصا وان ايران 
بحرسها الثوري كانت شديدة الحرص 
س�ابقا على عدم الظهور وكثيرة الدقة 
كي ال تح�رج حلفاءها، ام�ا اليوم فان 
اي�ران وجنوده�ا يؤك�دان عل�ى ان ال 
معنى الي حدود بعد اليوم، وان الحدود 
متواج�دة  اصبح�ت  وانه�ا  “ط�ارت” 

عسكريا جهارا حيث تتواجد سياسيا.
اسرائيل اليوم اعجز من ان تخوض 
اي ح�رب او البناء على تواج�د ايراني 
خط�ر  اي  عل�ى  لالس�تثمار  ح�دودي 
يتهددها ول�و كانت قادرة على كل ذلك 
لكان�ت اس�تبقت التف�اوض االميركي 
االيران�ي به�ذه الح�رب لكنه�ا الي�وم 
تدرك اكثر فأكث�ر ان ايران باتت وبعلم 

اميركي  الوكيل العام في المنطقة.

ارسائيل: احلرس الثوري عىل حدودنا!

   بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الداخلي�ة العراقي�ة، امس، أن قواتها اس�تعادت 
منطقة جديدة من س�يطرة تنظيم »داع�ش«، وتمكنت من إبطال 

مفعول عشرات العبوات الناسفة في محافظة صالح الدين.
وق�ال المتحدث باس�م الوزارة، العميد س�عد مع�ن، إن قوات 
الش�رطة االتحادية اس�تعادت الس�يطرة على منطقة السيفونة، 
الواقع�ة على الطري�ق بين ناحي�ة المعتص�م والضلوعية جنوب 
تكريت مركز المحافظة، مش�يراً إلى أن تلك القوات تواصل التقدم 

لطرد مسلحي »داعش« من محيط قضاء مدينة بلد بالكامل.
وفي بياٍن ثاٍن، أعلن معن أن »قوات الش�رطة االتحادية دمرت 
5 مركبات عس�كرية في ناحي�ة الضلوعية، كما دمرت 7 مركبات 
تحت�وي عبوات ناس�فة«، مضيف�اً أن القوات ذاته�ا »تمكنت من 
إبطال مفعول 150 عبوة ناسفة، وفجرت منزلين مفخخين تحت 

السيطرة في محيط بلد والضلوعية«.
يذك�ر أن وزارة الداخلية أعلنت، أم�س االول، عبر متحدثها أن 
»محيط مدينة بلد بات مؤمناً بشكٍل كامل من قبل القوات األمنية 

ومقاتلي الحشد الشعبي«.

   بغداد/ المستقبل العراقي

أص�درت المحكم�ة العليا في روس�يا، ام�س، ق�راراً اعتبرت 
في�ه تنظيمي “الدولة اإلس�المية في العراق والش�ام”-”داعش” 
و”جبهة النصرة” منظمتين “إرهابيتين”، وحظرت نش�اطاتهما 

على أراضي البالد.
ونقلت قناة “روسيا اليوم” أنه بعد سريان هذا القرار، سيدرج 
تنظيما “داعش” و”جبهة النصرة” في قائمة المحكمة للمنظمات 
اإلرهابية، ما يعني أن أي مش�اركة في نش�اطاتهما س�تعد وفق 

القانون الروسي جريمة جنائية.
وأيدت المحكمة العليا الروس�ية بذلك، دعوى من النائب العام 
رفع�ت بهذا الخصوص، وجاء في نص الحك�م: “قررت المحكمة 
العلي�ا عق�ب االس�تماع لممثل�ي النياب�ة العام�ة وجه�از األمن 
الفيدرال�ي في روس�يا االتحادية، وبعد دراس�ة حيثياث القضية، 
تلبي�ة طل�ب النائب الع�ام، واعتب�ار تنظيمي “داع�ش” و”جبهة 

النصرة” إرهابيين وحظر نشاطاتهما في البالد” .
وتعليقاً على قرار المحكمة، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، 
أن “اعتبار المحكمة العليا تنظيم الدولة اإلسالمية وجبهة النصرة 
تنظيمين إرهابيين، خطوة في إطار تنفيذ روسيا لقراري مجلس 

األمن رقم 2170 و2178”.

الداخلية تستعيد منطقة جديدة 
يف تكريت من »داعش«

»داعش«و »النرصة« عىل الئحة 
اإلرهاب الروسية
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العدد )875(  الثالثاء  30  كانون االول  2014 عربية ودولية
لنشر الفوضى وتغذية االقتتال

        امل�ستقبل العراقي / وكاالت

ترسع الس�لطات الليبية املعرتف بها دوليا 
الخط�وات التخ�اذ االج�راءات القانوني�ة 
الالزم�ة ع�ى املس�تويني املح�ي وال�دويل 
ملالحق�ة ق�ادة ميليش�يات "فج�ر ليبيا" 
املسؤولة عن نرش الفوىض وتغذية االقتتال 
يف البالد.و قال الناطق باس�م وزارة العدل 
الليبية، محمد الش�باح، االثنني إن الوزارة 
بص�دد إصدار مذك�رة اعتق�ال بحق قادة 
ميليش�يات فجر "فجر ليبيا".وأضاف أن 
ُمذكرة االعتقال ستش�مل تنظيم "أنصار 
الرشيع�ة" وق�ادة التش�كيالت املس�لحة 
الخارج�ة عن رشعية الدول�ة الليبية.وأكد 
أن قائمة األسماء ما زالت يف طور اإلعداد، 
ع�ى أن تقدم للرشطة الدولية "اإلنرتبول" 
بتهم�ة ارت�كاب جرائم ح�رب وانتهاكات 
لحقوق اإلنسان يف ليبيا.وطالبت الحكومة 
الليبي�ة الرشعي�ة، يف وقٍت س�ابق، وزارة 
العدل باتخاذ اإلج�راءات القانونية محلًيا 
ودولًي�ا ملالحق�ة قادة ما يس�مى ب�"فجر 

ليبي�ا" الذين يهاجمون املوان�ئ النفطية.
كم�ا دع�ت إىل تطبيق ق�رار مجلس األمن 
الدويل رقم )2174( بش�أن مالحقة األفراد 
والكيانات التي تهدد الس�الم واالس�تقرار 
واألم�ن يف الب�الد، وتعرقل نج�اح التحول 
الس�يايس وتهاج�م املراف�ق واملؤسس�ات 
الحكومية.وي�رى مراقبون للش�أن الليبي 
أن املالحق�ة القانوني�ة لقادة امليليش�يات 
املس�لحة أصبح�ت رضورة ملح�ة يف ظل 
تهدي�د ه�ذه التنظيم�ات الخارج�ة ع�ن 
س�لطة الدولة للث�روات النفطية يف البالد، 
اإلرهابي�ة  التنظيم�ات  م�ع  وتعاونه�ا 
لالنق�الب ع�ى الس�لطات الرشعية.ومن 
جانبه قال وزي�ر الخارجية الليبي، محمد 
االس�المية  الدول�ة  إن "تنظي�م  الداي�ري 
منت�رش بكث�رة يف املناط�ق الليبي�ة، ول�م 
يوض�ح الدايري م�ا هي ه�ذه املناطق".

وأضاف خالل املؤتمر الصحفي مع سامح 
ش�كري، وزير الخارجية امل�ري ، األحد 
ىف القاه�رة أن الحكومة الليبية تعاني من 
ظاهرة االغتياالت، وخاصة يف مدينة رست 

وبنغازي، حيث يتواجد ما يسمى بجماعة 
الدول�ة  وتنظي�م  الرشيع�ة"،  "أنص�ار 
س�يارة  الس�بت  االس�المية".وانفجرت 
مفخخة امام مبنى االدارة العامة لحماية 
البعثات الدبلوماس�ية ب�وزارة الداخلية يف 
طرابل�س دون ان توقع ضحايا، بحس�ب 
مس�ؤول أمني ليب�ي، وهو هج�وم تبناه 
تنظي�م "الدولة اإلس�المية" وف�ق موقع 
"س�ايت" املتتب�ع للجماعات اإلس�المية.

وق�ال الدايري "إن معركتن�ا ضد اإلرهاب 
مس�تمرة حتى عودة األم�ن ودحر القوات 
املهاجم�ة ع�ى النف�ط"، ووج�ه الدايري 
الش�كر إىل مر عى "الوقفة التاريخية" 
لدعم ليبيا.وأكد الس�فري ب�در عبدالعاطى 
املتحدث باس�م وزارة الخارجية املرية، 
أن ش�كرى اس�تمع إىل رشح مط�ول م�ن 
الوزير الليبى فيم�ا يتعلق بالوضع األمنى 
ىف ليبي�ا، خاص�ة ىف ظ�ل التصعي�د األخري 
م�ن جانب امليلش�يات املس�لحة والهجوم 
عى منطق�ة الهالل النفط�ى، وتأثري ذلك 
عى ف�رص عقد ونج�اح الح�وار الوطنى 

الذى ينظمه املبع�وث األممى لليبيا.وتابع 
عبدالعاطى، أنه تم التش�اور للتنس�يق ىف 
الفرتة املقبلة، وس�بل تقديم الدعم الكامل 
ملؤسس�ات الدولة الليبي�ة الرشعية، وعى 
رأس�ها مجلس النواب والحكومة، خاصة 
فيما يتعلق ببناء مؤسسات الدولة الليبية، 
للحفاظ ع�ى وحدتها وإعادة االس�تقرار 
واألمن إىل البالد.وأعلنت القوات الحكومية 
الليبية مساء األحد انها تمكنت من إخماد 
الحرائ�ق يف أربع�ة خزان�ات نفطي�ة م�ن 
س�بعة خزانات يف مرفأ الس�درة بمنطقة 
اله�الل النفط�ي اندلع�ت فيه�ا الن�ريان 
تباعا بعد اس�تهداف أحده�ا خالل هجوم 
ش�نته مليش�يات فج�ر ليبي�ا الخمي�س 
عى املنطقة.وق�ال املتحدث باس�م غرفة 
العملي�ات العس�كرية يف منطق�ة اله�الل 
النفط�ي عي الح�ايس إن "ف�رق األطفاء 
املحلي�ة واملتطوع�ني تمكنوا مس�اء األحد 
من السيطرة عى الحرائق املندلعة يف أربعة 
خزان�ات نفطي�ة وأخمدته�ا، فيم�ا بقت 

النريان مشتعلة يف ثالثة خزانات أخرى".

ميليشيات ليبيا مهددة باملالحقة الدولية

تعلن مديرية بلدية كربالء املقدس�ة/ لجن�ة البيع واإليجار 
ع�ن تأجري العق�ارات املدرجة يف ادناه والعائ�دة اىل مديرية 
بلدي�ة الهندية يف املزاي�دة العلنية فعى الراغبني باالش�رتاك 
الحضور يف ديوان البلدية اعاله يف الس�اعة العارشة صباحا 
بعد مرور )15( خمسة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش 
مستصحبني معه�م وص�ل التامين�ات القانون�ية البال�غة 
30 % م�ن القيم�ة التقديري�ة ونس�خة من هوي�ة األحوال 
املدنية ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واالعالن 

واملصاريف االخرى.

اىل مسامهي رشكة بالد الشام للتحويل املايل )مسامهة خاصة(
دعوة اجتامع اهليئة العامة

اس�تنادا الحكام قان�ون الرشكات رقم 21 لس�نة 1997 املع�دل وتنفيذ لقرار 
مجلس االدارة املؤرخ يف 2014/7/2 

يرس دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي س�ينعقد يف الساعه العارشة 
صب�اح يوم 2015/1/20 يف مق�ر الرشكة الكائن يف بغداد – ش اكد ملناقش�ة 

جدول االعمال التايل
1-مناقش�ة تقرير مجلس االدارة للسنة املنتهية يف 2013/12/31 واملصادقة 

عليها
2-مناقش�ة تقرير مراقب الحس�ابات حول امليزانية للس�نة املالية املنتهية يف 

2013/12/31 واملصادقة عليها 
3-مناقشة الحسابات الختامية للسنة املالية املنتهية يف 2013/12/31 للرشكة 

واملصادقة عليها 
4-تعيني مراقب حسابات لسنة 2014 وتحديد اجورة

5-معالجة الخسائر املرتتبة عى الرشكة
6-مناقشة ادخال اسهم لرشكة للمداولة يف سوق العراق لالوراق املالية بموجب 

كتاب البنك املركزي العراقي املرقم 154/3/9 واملؤرخ يف 2014/6/11
7-زي�ادة راس مال الرشكة من 15000.000.000 خمس�ة ع�رش مليارات اىل 
45.000.000.000 خمسة واربعون مليار دينار وفق احكام املادة 55/اوال من 

قانون الرشكات رقم 21 لسنة 1997 املعدل
راج�ني الحضور او اناب�ة او وكالة لغري بموجب صك االناب�ة او الغري بموجب 

وكالة مصدقة من كاتب العدل مع مراعات احكام املادة 91 من قانون اعاله
ويف حال�ة ع�دم النصاب القانوني يؤج�ل االجتماع لي�وم 2015/1/27 يف ذلك 

الزمان واملكان اعاله.

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية
 اعالن

تسجيل لقب
بن�اء عى الدع�وة املقامة من قبل املدعي )داود س�الم 
حم�د( الذي يطلب تس�جيل لقب�ه وجعل�ه )الزبيدي( 
فمن لديه اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة 
اقصاها سبعة ايام وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية 
يف الدع�وى وفق اح�كام املادة 14 من قان�ون االحوال 

املدنية رقم  65  لسنة 1972 املعدل.
املقدم
عامر هادي عبد
مدير شؤون احوال واسط

مجلس القضاء االعى
محكمة االحوال الشخصية يف املعقل

العدد 3053/ش/2014
التاريخ 2014/12/28

اعالن 
اىل املدعى عليه ) عيىس هالل راشد ( مجهول محل 

االقامة 
أقامت املدعية )انتصار عباس محسن ( الدعوى املرقمة 
)3053/ش/2014 ( ل�دى ه�ذه املحكم�ة تطالبك فيها 
) التفري�ق للهج�ر ( وقد  صدر فيها ق�رارا غيابيا بحقك 
يقيض الحكم بالتفريق بينم�كا وملجهولية محل اقامتك 
حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ مرك�ز رشطة الحس�ني 
وتاييد املجلس البلدي ملنطقة الجمعيات /الخليج العربي 
والنتقال�ك اىل جه�ة مجهول�ة ق�رر تبليغ�ك بصحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني ويف حال عدم تقديم�ك طعنا بالقرار 

خالل املدة فان القرار سوف يكتسب الدرجة القطعية 
القايض 
فاضل حسني خضري

مجلس القضاء االعى
محكمة االحوال الشخصية يف املعقل

العدد 3185/ش/2014
التاريخ 2014/12/25

اعالن 
اىل املدع�ى عليه ) محمد عي�دان مخيف ( مجهول 

محل االقامة 
أقام�ت املدعية )نضال حس�ني ع�ي ( الدع�وى املرقمة 
)3185./ش/2014 ( ل�دى هذه املحكم�ة تطالبك فيها 
) التفري�ق للهج�ر ( وقد  صدر فيها ق�رارا غيابيا بحقك 
يقيض الحكم بالتفريق بينم�كا وملجهولية محل اقامتك 
حس�ب رشح القائم بالتبليغ مركز رشطة الهادي وتاييد 
املجل�س البل�دي ملنطق�ة الكزي�زة والنتقال�ك اىل جه�ة 
مجهولة ق�رر تبليغك بصحيفت�ني محليتني يوميتني ويف 
ح�ال عدم تقديم�ك طعنا بالقرار خالل امل�دة فان القرار 

سوف يكتسب الدرجة القطعية 
القايض 
فاضل حسني خضري

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ االتحادية 

محكمة بداءة الكرخ
العدد 3126 / ب / 2014 

اعالن
اىل املدعى عليه / نافع عواد عذاب / مجهول محل 

اقامته حاليا .
اقام املدعي بديع عارف عزت الدعوى املرقمة اعاله 
ل�دى هذه املحكمة يطالبك فيها 300 مليون دينار 
اتع�اب محاماة حس�ب االتف�اق وملجهولية محل 
اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ وتاييد املجلس 
البل�دي انتقال�ك اىل جه�ة مجهول�ة ق�رر تبليغك 
بصحيفتني محليت�ني يوميتني بموعد املرافعة يوم 
11 / 1 / 2015 الس�اعة التاس�عة ويف حالة عدم 
حضورك او من ينوب عنك قانونا ستجري املرافعة 

بحقك غيابا وعلنا وفق القانون .
القايض

فقدان
فق�دت من�ي هوي�ة الطال�ب 
دجل�ة  كلي�ة  م�ن  الص�ادرة 
تقني�ات  قس�م  الجامع�ة 
)مرتجى  باس���م  البريات 
حمي����د كاظ����م ع�ودة( 
املرحل�ة االوىل ع�ى م�ن يعثر 
عليه����ا االتصت��ال بالرقم 
او   )07500596027(

تسليمها اىل جهة االصدار.

فقدان
الهوي�ة  من�ي  فق�دت 
الوزاري�ة الص�ادرة م�ن 
الرشك�ة  النق�ل  وزارة 
العام�ة للنق�ل البح�ري 
ع�ي  )مه�دي  بأس�م 
عس�كر( ع�ى م�ن يعثر 
عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار.

تنويه
ورد سهوا يف جريدة املستقبل العدد 
)871( يف 24 / 12 / 2014 اع�الن 
محكمة بداءة البرة بالعدد 695 

/ ب / 2014
حيث س�قط س�هوا عبارة الغرفة 
بالش�يلمان  مس�قفة  الفوقاني�ة 
ومس�قف  الثرمس�تون  وكذل�ك 
ومبل�ط  املس�لح  بالكونكري�ت 
بال�كايش املرمري درج�ة عمرانها 
قب�ل  جي�د ج�دا ومش�غولة م�ن 

الرشيك.

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

اعالن
تسجيل لقب

بناء عى الدعوة املقامة من قبل املدعي )رضغام عالوي 
حم�د( الذي يطلب تس�جيل لقب�ه وجعل�ه )الزبيدي( 
فمن لديه اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة 
اقصاها سبعة ايام وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية 
يف الدع�وى وفق اح�كام املادة 14 من قان�ون االحوال 

املدنية رقم  65  لسنة 1972 املعدل.
املقدم
عامر هادي عبد
مدير شؤون احوال واسط

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

اعالن
تسجيل لقب

بناء ع�ى الدعوة املقامة من قب�ل املدعي )ليث عالوي 
حم�د( الذي يطلب تس�جيل لقب�ه وجعل�ه )الزبيدي( 
فمن لديه اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة 
اقصاها سبعة ايام وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية 
يف الدع�وى وفق اح�كام املادة 14 من قان�ون االحوال 

املدنية رقم  65  لسنة 1972 املعدل.
املقدم
عامر هادي عبد
مدير شؤون احوال واسط

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

اعالن
تسجيل لقب

بناء عى الدعوة املقامة من قبل املدعي )تحسني عالوي 
حم�د( الذي يطلب تس�جيل لقب�ه وجعل�ه )الزبيدي( 
فمن لديه اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة 
اقصاها سبعة ايام وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية 
يف الدع�وى وفق اح�كام املادة 14 من قان�ون االحوال 

املدنية رقم 65 لسنة 1972 املعدل.
املقدم
عامر هادي عبد
مدير شؤون احوال واسط

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

اعالن
تسجيل لقب

بناء عى الدعوة املقامة من قبل املدعي )صالح عالوي 
حم�د( الذي يطلب تس�جيل لقب�ه وجعل�ه )الزبيدي( 
فمن لديه اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة 
اقصاها سبعة ايام وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية 
يف الدع�وى وفق اح�كام املادة 14 من قان�ون االحوال 

املدنية رقم 65 لسنة 1972 املعدل.
املقدم
عامر هادي عبد
مدير شؤون احوال واسط

القيمة التقديرية رقمامدة االيجارالمساحةرقم العقارالتفاصيلت

 ثالث سنوات6م892  حانوت سوق القصابين/الكص1
 )725000( سبعمائة 

وخمسة وعشرون الف 
دينار سنويا

 ثالث سنوات6م912حانوت سوق القصابين/الكص2
  )725000( سبعمائة 
وخمسة وعشرون الف 

دينار سنويا

 ثالث سنوات6م922حانوت سوق القصابين/الكص3
 )800000( ثمنمائة الف 

دينار سنويا

 ثالث سنوات6م2 95حانوت سوق القصابين/الكص4
  )725000( سبعمائة 
وخمسة وعشرون الف 

دينار سنويا

 ثالث سنوات6م962حانوت سوق القصابين/الكص5
  )725000( سبعمائة 
وخمسة وعشرون الف 

دينار سنويا

وزارة البلديات واألشغال العامة
مديرية البلديات العامة

مديرية بلدية كربالء املقدسة
جلنة البيع واإلجيار

العدد /ب/ 69
التاريخ/ 2014/12/22

اعــالن
اعــالن

املهندس االقدم
مازن هاتف عبد املهدي اليارسي

مدير بلديات كربالء املقدسة

رئيس جملس االدارة
عيل جواد عباس
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املوانئ تسهم بإنشاء اكرب جممع طبي للتحليالت املرضية يف البرصة
      النجف االشرف/ المستقبل العراقي

أعلن�ت مديري�ة زراعة النجف عن اس�تمرار تس�ويق محصول 
الش�لب للعام الزراعي الحالي ، مش�يرة الى ان الكميات المس�وقة 
بلغ�ت لغاي�ة الي�وم 135 أل�ف طن.وذك�ر مس�ؤول اع�ام زراعة 
النجف علي العزام, انه “تم تس�ويق واس�تام )135( الف طن من 
محصول الش�لب في سايلوات مديرية تجارة الحبوب في محافظة 
النجف لغاية االن”.وأضاف أن “عملية االستام مستمرة على قدم 
وس�اق حيث يبش�ر االنتاج لموس�م 2014 بالخير قياسا باألعوام 

السابقة”.

      بغداد/ المستقبل العراقي

رّج�ح وزي�ر المالية هوش�يار زيباري، امس االثني�ن، أن تصل 
اي�رادات الع�راق النفطية خال ع�ام 2015 ال�ى 84 تيرليون دينار 
عراق�ي، وأكد إن العج�ز المتوقع في الموازنة س�يتم تغطيته من 
األرص�دة الم�دورة وح�واالت الخزين�ة، وفيما أوض�ح أن الوزارة 
ستقدم بيانات خال عام 2015 عن موازنة 2014 تتضمن اإليرادات 
التي وصلت الى خزينة الدولة، أشار الى أن الوزارة وجهت الوزارات 
بفرض ضرائب على الخدمات مثل الكهرباء والماء والنظافة.وقال 
زيب�اري ف�ي مؤتمر صحف�ي عقده بمق�ر ال�وزارة, أن “ما حصل 
وضعن�ا في وضع صعب لذلك قررنا ف�رض ضرائب على المبيعات 
األساس�ية المتوفرة لكنها ال تش�مل الرعاي�ة االجتماعية ورواتب 
الموظفي�ن للدخ�ل المتوس�ط والمحروق�ات والم�واد الغذائية”، 
مؤك�داً أن “الضرائ�ب المقترح�ة س�تكون على كارتات الش�حن 
للهواتف النقالة واالنترنت والس�يارات وتذاكر السفر، كما وجهنا 
الوزارات بفرض ضرائب على الكهرباء والماء والنظافة”.وأوضح 
وزير المالية أن “أكبر الدول تعتمد على الضرائب ومنها دول عربية 
مجاورة وس�تبدأ الوزارة خال المدة المقبل�ة بتعظيم اإليرادات”، 
الفت�ًا ال�ى أن “ال�وزارة س�تقدم بياناً مالي�اً خال ع�ام 2015 عن 

موازنة 2014 للتحقق من اإليرادات التي وصلت لخزينة الدولة”.

      بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت وزارة العمل والشؤون االجتماعية - دائرة الحماية االجتماعية 
ع�ن توزيع اعانة الحماي�ة االجتماعي�ة للدفعة الرابعة ) فئ�ة الرجال ( 
اليوم التاس�ع والعشرون من شهر كانون األول الجاري .وقال مدير عام 
دائ�رة الحماي�ة االجتماعية س�الم جمعة في بيان صحف�ي, أن “الدائرة 
حددت يوم 29 كانون األول موعداً لتوزيع الدفعة الرابعة إلعانة الحماية 
االجتماعية ) فئة الرجال ( حصراً ولألش�هر ) تش�رين االول – تش�رين 
الثان�ي – كانون االول ( للعام الحالي”.وأضاف المدير العام أن “مراجعة 
المس�تفيدين الس�تام اإلعان�ات يت�م عن طري�ق المصارف ف�ي بغداد 
والمحافظات بواس�طة البطاقة الذكية التي تمنح المس�تفيدين امكانية 

استامهم مبالغ االعانة من اي محافظة من محافظات العراق” .

النجف تسوق 135 ألف طن
من الشلب

وزير املالية : ايرادات الدولة
خالل 2015 ستصل اىل 84 ترليون دينار

العمل تطلق الدفعة الرابعة من اعانة 
شبكة احلامية االجتامعية للرجال

     بغداد/ المستقبل العراقي

ذات  ش�ركة  أعلن�ت 
اح�دى  العام�ة  الص�واري 
الصناع�ة  وزارة  ش�ركات 
تجهيزه�ا  ع�ن  والمع�ادن 
بمنتجاته�ا  الدول�ة  دوائ�ر 
المختلفة من الزوارق ومادة 
واألحبار  والطاء  النوفوالك 

وغيرها من المواد .
ع�ام  مدي�ر  وق�ال 
صاح�ب  ام�ان  الش�ركة 
الدراج�ي في بي�ان صحفي, 
تلقته”المس�تقل العراق�ي”, 
أن “الش�ركة جهزت ش�ركة 
النق�ل البحري ب� )3( زوارق 
فايب�ر كاس قياس 16 مترا 
بكلف�ة بلغ�ت ملي�ارا و938 
ملي�ون دينار اضافة الى )3( 

زوارق فايب�ر كاس قي�اس 
ملي�ار  بمبل�غ  م   575/12

و425 مليون دينار “.
وأوضح أمان ان “ الشركة 
وزارت�ي  بتجهي�ز  قام�ت 
الداخلية واألعمار واإلسكان 
بمنتج�ات متنوع�ة وتجهيز 
ش�ركة تعبئة الغاز )4500( 
من الط�اء صناعي األخضر 
بقيم�ة بلغ�ت اكثر م�ن 15 
مليون دينار فضا عن تجهيز 
بكابين�ات  الدف�اع  وزارة 

لوقوف األشخاص” .
وأش�ار إلى أن” تجهيزها 
أيض�ا  الخ�اص  القط�اع 
بمنتجاته�ا المختلف�ة حيث 
تم تجهيز 257 كغم من مادة 
النوفوالك اضافة الى 400 م 
من مادة الص�وف الصخري 

المغل�ف بال�ورق قي�اس 50 
ملم كثافة 5 كغم /م3 فضا 
الخاص  القط�اع  عن تجهيز 
بع�دد م�ن خزان�ات المي�اه 

فايبر كاس “ .
ذات  ش�ركة  “ان  يذك�ر 
تعتب�ر  العام�ة  الص�واري 
العماق�ة  الش�ركات  م�ن 
بالصناع�ات  والمتخصص�ة 
المنتج�ة لمواد  الكيمياوي�ة 
مج�ال  ف�ي  تخصصي�ة 
الكيمياوي�ة  الصناع�ات 
منتج�ات  ع�ن  تختل�ف 
لكنه�ا  االخ�رى  المصان�ع 
تكم�ل بعضه�ا البعض حيث 
تدخل كمواد اولية فيما بينها 
مصانع  مجموع�ة  وتمتل�ك 
تخصصي�ة  منتج�ات  ذات 

واحتكارية”.

     بغداد/ المستقبل العراقي

األعم�ار  وزارة  أعلن�ت 
صن�دوق  أن  واإلس�كان 
الكش�ف  أنج�ز  اإلس�كان 
ع�ن اكث�ر من ثاث�ة آالف 
معاملة اقراضية في بغداد 

والمحافظات .
لل�وزارة،  بي�ان  وق�ال 
االس�كان  صن�دوق   “ ان 
يواص�ل  لل�وزارة  التاب�ع 
الكش�ف  عملي�ات  اج�راء 
على الوحدات السكنية في 
المحافظات  بغداد وعموم 
عملي�ات  انج�از  ت�م  اذ 
الكشف على 3230 معاملة 

اقراضية “.
اع�داد   “ ان  وأض�اف   
لجان الكش�ف خال شهر 

تشرين الثاني في بغداد 10 
لجان وبمعدل 780 معاملة 
اقراضية وفي المحافظات 
25 لجن�ة وبمع�دل 2450 
معامل�ة اقراضي�ة وبه�ذا 
الكل�ي  المجم�وع  يك�ون 
المكش�وفة  للمعام�ات 

3230 معاملة اقراضية”.
 وأوض�ح ان “ تس�ليم 
الصك�وك للمقترضين يتم 
عن طريق فرع المحافظة 
ال�ذي تم تروي�ج المعاملة 
فيه�ا وه�ذا يس�هل عل�ى 
المواطن اس�تام الصك “، 
مش�يرا ال�ى ان “ ماكات 
الصن�دوق تعم�ل بوتي�رة 
ومتواصل�ة  متصاع�دة 
معام�ات  اس�تام  ف�ي 
وتدقيقه�ا  المواطني�ن 

واج�راء عمليات الكش�ف 
عل�ى الوح�دات الس�كنية 
قب�ل عملية ص�رف المبلغ 
للتأكد من سامة المعاملة 

ولتجنب التزوير “.
 “ ان  البي�ان  وتاب�ع   
تس�تخدم  الصندوق  دائرة 
والتقنيات  الوسائل  جميع 
الحديثة لتقديم التسهيات 
انج�از  ف�ي  واإلس�راع 
المعامات من خال زيادة 
ساعات الدوام والعمل في 
اي�ام الجم�ع والعطل كما 
متابعة  للمواطني�ن  يمكن 
طري�ق  ع�ن  معاماته�م 
االنترني�ت وهو ما يس�هم 
ف�ي تقلي�ص المراجع�ات 
الحض�ور  عن�اء  وتجن�ب 

خدمة لهم “.

الصناعة جتهز وزارات الدولة بمنتجاهتا
من الزوارق والطالء واألحبار

صندوق اإلسكان ينجز أكثر من 3 آالف معاملة 
اقراض

    البصرة/المستقبل العراقي
 

للموان�ئ  العام�ة  ش�ركة  أعلن�ت 
التابع�ة ل�وزارة النق�ل، مس�اهمتها 
بإنش�اء اكبر مجمع طب�ي للتحليات 
المرضية وس�ط البصرة، وبينت أنها 
رصدت قطع�ة ارض و12 مليار دينار 

لبناء سبعة طوابق اختصاصية.
وقالت الش�ركة الموان�ئ في بيان 
صحف�ي, إن�ه “بتوجي�ه م�ن وزي�ر 
النقل باقر جبر الزبيدي، وبالتنس�يق 
البص�رة،  محافظ�ة  م�ع  والتع�اون 
ستسهم الش�ركة بإنشاء اكبر مجمع 

طبي للتحليات المرضية”.
وأضاف�ت الش�ركة أنه�ا رص�دت 
“قطع�ة ارض و12 ملي�ار دينار لبناء 
س�بعة طوابق اختصاصي�ة وذلك في 
منطق�ة المعقل مقاب�ل محطة قطار 
البصرة”، مش�يرة الى أن “المحافظة 
قامت بالتنسيق مع المنظمات الطبية 
مث�ل  إلدارته�ا  الدولي�ة  واالنس�انية 

)اطباء با حدود( واخرى”.
يذك�ر أن الع�راق يمتل�ك خمس�ة 
موان�ئ تجاري�ة جميعه�ا تق�ع ف�ي 
محافظ�ة البصرة المطل�ة من أقصى 
جنوبه�ا عل�ى الخلي�ج، وأق�دم تل�ك 
الموان�ئ مين�اء المعق�ل القريب من 
مرك�ز المدينة، والذي تم إنش�اؤه من 
قبل القوات البريطانية في عام 1914، 

وفي ع�ام 1965 ت�م إنش�اء ميناء أم 
قصر الذي أعلنت وزارة النقل في عام 
2010 عن شطره الى ميناءين جنوبي 

وشمالي، بينما شهد عام 1989 إنجاز 
بناء ميناء خور الزبير من قبل شركات 
ياباني�ة، وهو من موانئ الجيل الثاني 

ألن�ه يحت�وي عل�ى أرصف�ة صناعية 
ومخازن لخامات الحديد والفوسفات 
وس�ماد اليوريا، وفي ع�ام 1976 تم 

إنش�اء ميناء أبو فل�وس على الضفة 
الغربية لش�ط العرب ضمن قضاء أبي 

الخصيب، وهو ميناء صغير نسبياً.

     بغداد/ المستقبل العراقي

عقد وزي�ر النفط ع�ادل عب�د المهدي 
اجتماعا تشاوريا مع وزراء ووكاء وزارة 
النف�ط الس�ابقين بغية “االس�تفادة” من 

خبراتهم في تطوير القطاع النفطي.
وقال عبد المهدي ان الوزارة س�تعتمد 
على مبدأ التواصل والتكامل واالستمرارية, 
مبينا جديتها في التع�اون واالعتماد على 
الوزراء وال�وكاء الس�ابقين الذين عملوا 

في الوزارة، لاستفادة من خبراتهم.
وأك�د وزير النف�ط العراق�ي انه ماٍض 
باتجاه االستفادة من الخبرات التي يمتلكها 
س�لفه, مش�يرا الى ضرورة االعتماد على 
القط�اع  العراقي�ة ف�ي تطوي�ر  العق�ول 
النفطي.واشار الى ان “الوزارة لديها فكرة 
بجمع الخبرات من القيادات الس�ابقة من 

وزراء ووكاء س�ابقين في وزارة النفط، 
بغي�ة التش�اور معه�م واالس�تفادة م�ن 

خبراتهم في تطوير القطاع النفطي”.
وأوض�ح عب�د المه�دي، إن “االجتماع 
تضم�ن مناقش�ات وأحادي�ث عن أس�عار 

النفط وعق�ود التراخي�ص واالتفاق الذي 
تحق�ق م�ع اإلقليم ،فض�ا عن آلي�ة عمل 
المصافي وعملية التوزي�ع والخزن، وكل 
األمور التي تخص عمل الوزارة”، موضحا 
انه “تم تس�جيل أراء مهمة للغاية، ستتبع 

الحقا في االجتماعات القادمة”.
وحض�ر االجتم�اع ع�دد م�ن ال�وزراء 
الس�ابقين فضا عن بع�ض الوكاء، ومن 
بينهم حسين الشهرستاني وثامر الغضبان 
األس�بق  والوكي�ل  الهاش�مي  وهاش�م 
ل�وزارة النف�ط احمد الش�ماع.وأضاف إن 
“هنال�ك جهدا جبارا يب�ذل من اجل تعظيم 
الص�ادرات، حي�ث نعتق�د إن ه�ذا األم�ر 
تحت الس�يطرة إذا ما لم تحصل انتكاس�ة 
ف�ي االتف�اق الموق�ع م�ع اإلقليم بش�أن 
صادرات كرك�وك وكردس�تان”، موضحا 
“إذا حافظنا على هذه الس�ياقات نستطيع 
تلبي�ة متطلبات 3.3 ملي�ون برميل يوميا، 
بل و أكثر م�ن ذلك”.وأعلنت وزارة النفط، 
االح�د، انه�ا تس�تطيع انت�اج 3.3 مليون 
برمي�ل يوميا م�ن النفط، في ح�ال التزم 
اقليم كردستان باتفاق التصدير المبرم مع 

بغداد، وفيما اشارت الى ان شركة كويتية 
س�تبدأ انت�اج النفط من حقول مكتش�فة 
حديثا،واكد عبد المهدي ان الوزارة “تتابع 
وتراقب الس�وق وتحاول وضع التصورات 
الواقعي�ة م�ع كل موازن�ة”، الفت�ا إلى إن 
“س�عر برميل النفط المعتم�د في موازنة 
2015، وال�ذي يبلغ60 دوالر، كان اقتراحا 
من وزارة النفط بش�كل مبكر، وتم تقدير 
هذا الس�عر بش�كل مناس�با مع معطيات 
الواق�ع، ليأتي كل ما فوق�ه وفره وفائض 
ف�ي الخزين�ة العراقية، بدال من الس�قوط 
في ح�االت العجز التي قادتن�ا إلى التبذير 
بل وحت�ى إلى الفس�اد”.وتابع الوزير، إن 
“هناك استكش�افات جديدة بحقول النفط 
ف�ي محافظة البصرة”، مبينا إن “ش�ركة 
كوي�ت انرج�ي س�تبدأ بإنت�اج النفط من 

الحقول الجديدة”.

النفط جتمع الوزراء والوكالء السابقني لـ »االستفادة« من خرباهتم

     السليمانية/المستقبل العراقي

أعلن�ت دائرة صحة  محافظة 
الس�ليمانية، أم�س االثني�ن، عن 
404 مصابي�ن بس�بب  تس�لمها 
)داع�ش(  تنظي�م  الح�رب ض�د 
ووالدة ألف�ي طفل ن�ازح، وفيما 
أك�دت أن محافظ�ة الس�ليمانية 
احتضنت 226 ألف نازح، أشارت 
إل�ى تس�جيل ثاث�ة آالف حال�ة 
إصابة بم�رض الس�كر، و1800 
الس�رطان  حالة إصاب�ة بمرض 
خ�ال ع�ام 2014.وق�ال المدير 
الع�ام لدائ�رة صح�ة محافظ�ة 
الس�ليمانية مي�ران محمد خال 
أن “محافظة  مؤتم�ر صحف�ي، 
الس�ليمانية احتضن�ت 226 ألف 
ن�ازح 200 أل�ف منه�م نازحون 
ألف�اً  و26  الع�راق،  داخ�ل  م�ن 
ت�م  الس�وريين  النازحي�ن  م�ن 
تلقي�ح 97 نازحاً منه�م”، مبيناً 
ف�ي  ال�والدة  “مستش�فى  أن 
 2000 والدة  ش�هد  الس�ليمانية 

طفل نازح”.
“ع�دد  أن  محم�د،  وأض�اف 
المصابين من�ذ بداية الحرب ضد 
تنظيم )داعش( اإلرهابي بلغ 404 
مصابي�ن ادخلوا إلى مستش�فى 
الط�وارئ في مدينة الس�ليمانية 
بينهم 211 ش�خصاً من منتسبي 
قوات البيش�مركة و28 ش�خصاً 
أصيبوا جراء االنفجار الذي وقع 
في مدينة خانقين، و42 ش�خصاً 
ج�راء االنفج�ار ال�ذي وق�ع في 
ناحي�ة ق�ره تبه، و123 ش�خصاً 
آخري�ن أصيبوا ج�راء انفجارات 
الواقع�ة  المناط�ق  وقع�ت ف�ي 

خارج إقليم كردستان”.
وتابع محمد، أن “مستش�فى 
الوالدة في الس�ليمانية شهد 18 
ألف�اً و93 حال�ة والدة، إضاف�ة 
إلى خمس�ة آالف طفل ولدوا في 
المستش�فيات األهلية”، مش�يراً 
إل�ى أن�ه “ت�م تش�خيص 1869 
الس�رطان  حالة إصاب�ة بمرض 
في مستش�فى هيوا التخصصي 

بأمراض الس�رطان شمل مدينة  
السليمانية وباقي المدن العراقية 

األخرى”.
وأك�د محمد أن “ع�ام 2014 
شهد صرف مبلغ مقداره ثمانية 
دين�ار  ملي�ون  و449  ملي�ارات 
لشراء األدوية لمرضى السرطان، 
ومليارا دينار للمواد المختبرية”، 
الفت�ًا إل�ى أن “مستش�فى هيوا 
 ،2014 ع�ام  خ�ال  اس�تقبل 
1532 مريض�اً وه�م م�ن مدينة 
الس�ليمانية والمناط�ق العراقية 
األخرى”.وكان�ت دائ�رة صح�ة 
أعلن�ت،  الس�ليمانية  محافظ�ة 
 ،)2014 األول  كان�ون   2( ف�ي 
ع�ن تخفي�ض تكالي�ف الفحص 
المراك�ز الصحية  والع�اج ف�ي 
وأكدت  الحكومية،  االستش�ارية 
أن كلف�ة الفح�ص ف�ي المراكز 
س�تكون ب��2000 دين�ار فق�ط 
ويشمل ذلك األدوية، فيما أشارت 
إلى أن القرار سيسهم ب�”تخفيف 

العبء عن المواطنين”.

السليامنية تشهد والدة ألفي طفل نازح

     بغداد/المستقبل العراقي

أعلنت وزارة البيئة ، أمس االثنين، 
الموافقة على طل�ب وزارة البلديات 
 300 الس�تيراد  العام�ة  واألش�غال 
طن م�ن مادة مس�حوق “القاصر”، 
فيما أش�ارت إلى أن الموافقة جاءت 
بعد تأكد قس�م مراقبة الكيمياويات 
وتقييم المواقع الملوثة في الوزارة 
من ملء االستمارة الخاصة بالمواد 

الكيماوية.
وق�ال مدير ع�ام دائ�رة التوعية 
واإلع�ام ف�ي ال�وزارة أمي�ر عل�ي 
إن  صحف�ي،  بي�ان  ف�ي  الحس�ون 
“قس�م مراقبة الكيمياويات وتقييم 
المواقع الملوثة التابع للدائرة الفنية 
ف�ي وزارة البيئ�ة وافق عل�ى طلب 
الشركة العامة للمعارض والخدمات 
التجاري�ة العراقية ال�ذي تقدمت به 

للحص�ول على اجازة اس�تيراد 300 
ط�ن م�ن م�ادة مس�حوق القاص�ر 
لصال�ح وزارة البلدي�ات واألش�غال 

العامة”.
وأض�اف الحس�ون أن “ال�وزارة 
وافقت عل�ى الطلب بعد تأكد قس�م 
مراقبة الكيمياويات وتقييم المواقع 
الملوثة من ملء االستمارة الخاصة 
بالمواد الكيمياوية والمعدة من قبل 
القس�م والتي تل�زم الجه�ة الراغبة 
باس�تيراد المواد الكيمياوية التقييد 
بحصر استخدام المادة حسب ماهو 

مذكور بطلب االستيراد”.
وتاب�ع الحس�ون، “يت�م االلتزام 
بم�ا هو مذكور في بطاقة الس�امة 
للم�واد الكيماوية  م�ن ناحية النقل 
وت�داول الم�ادة وخزنه�ا والتعامل 
معه�ا م�ن قب�ل الجهة المس�توردة 
العاملي�ن والناقلي�ن وم�ن  وإل�زام 

يعم�ل باحت�كاك م�ع الم�ادة قراءة 
تعليمات الس�امة وارت�داء المعدات 
الخاص�ة بها”.وأوض�ح مدي�ر عام 
دائ�رة التوعية واإلع�ام البيئي في 
البي�ان، أن “وزارة البيئة اش�ترطت 
اس�تحصال موافقتها على اس�تيراد 
أي كمية إضافية للمادة الكيمياوية، 
وإن يت�م اع�ادة المادة ال�ى المصدر 
في حال تلفها نتيجة سوء الخزن أو 

انتهاء مدة صاحيتها”.
يذك�ر أن وزارة البيئ�ة وضع�ت 
مجموعة م�ن القواع�د والمحددات 
للتعام�ل م�ع الم�واد الكيماوي�ة أو 
مخلفاتها بما يس�مح بحماية البيئة 
ط�رق  عل�ى  والس�يطرة  العراقي�ة 
تداول واس�تخدام الم�واد الكيماوية 
عب�ر الضوابط المعتم�دة في قانون 
حماية وتحس�ين البيئ�ة رقم )27( 

لسنة 2009 .

البيئة توافق عىل استرياد البلديات لـ300 طن
من »مسحوق القارص«

     بغداد / المستقبل العراقي

اك�د محاف�ظ ديال�ى عام�ر المجمعي، 
ام�س االثنين، على وج�ود نحو 50 فرصة 
اس�تثمارية معطلة داخل المحافظة بسبب 
ان  مبين�ا  المضطرب�ة،  االمني�ة  االج�واء 
االستثمار يمثل احدى اهم الحلول لظاهرة 

البطالة وتحقيق االنتعاش االقتصادي.
وق�ال المجمع�ي ، إن “محافظة ديالى 
لديه�ا نح�و 50 فرصة اس�تثمارية مميزة 
في مجاالت االسكان والسياحة والصناعة 
والزراع�ة، لكنه�ا معطلة بس�بب االجواء 
االمنية المضطرب�ة التي تخلق عزوفا لدى 
الش�ركات والمس�تثمرين رغ�م تقديمن�ا 
تطمين�ات له�م بتوفي�ر الحماي�ة الازمة 
لمشاريعهم االستثمارية في أي بقعة على 

ارض ديالى”.
“اهتمامن�ا  ان  المجمع�ي  وأض�اف 
باالس�تثمار ج�اء إليمانن�ا بأنه اح�د اهم 
الحل�ول لظاهرة البطالة ف�ي المحافظة”، 
مبين�ا ان “ه�ذه الظاهرة ارتفعت بنس�بة 
تف�وق ال��%30 بس�بب االح�داث االمنية 
االخي�رة اضاف�ة ال�ى اهميت�ه م�ن ناحية 

تحقيق االنتعاش االقتصادي”.
وتابع محافظ ديالى ان “أي تقليص في 
ميزانية المحافظة س�يكون له تاثير سلبي 
في ملف الخدمات االساسية”، مشددا على 
ض�رورة “توفي�ر الدعم المالي للمش�اريع 
من اجل ابقاء حرك�ة االعمار والبناء تدور 

باستمرار”.
يذكر ان مجلس محافظة ديالى اكد، في 
)30 تشرين الثاني 2014( أن 75 بالمئة من 
مش�اريع االعمار والبناء داخل المحافظة 
متوقفة منذ أش�هر بس�بب األزمة األمنية، 
فيم�ا بي�ن أن ديال�ى تس�تعيد عافيتها في 
المجال األمني بعد تحقيق انتصارات كبيرة 

في األسابيع الماضية.

دياىل تكشف 
عن توقف  نحو

50 فرصة استثامرية
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انتظرت الهند 67 عاماً عىل اس�تقاللها لتتش�ّبه 
هذه األيام بباكس�تان التي كانت انفصلت عنها 
عام 1947 لتكّون دولة دينية للمس�لمني الهنود، 
لم تستطع ضمهم جميعاً فبقي ما يزيد عىل مئة 

مليون منهم يف الهند.
نارين�درا م�ودي قائد ح�زب »بهاراتي�ا جاناتا« 
ورئي�س وزراء الهن�د حالياً، يس�تعيد دور ضياء 
الحق، وإن من طريق صن�دوق االنتخابات، فهو 
يتن�اىس تداول الس�لطة يف بل�ده وأن الهند دولة 
ديموقراطية علمانية كما ينص دس�تورها وكما 
يتطل�ب حكم ش�عوب، يصع�ب عّده�ا، متعددة 
القومي�ة والدي�ن واللغ�ة. يجل�س الرج�ل ع�ىل 

الك�ريس ويلطخه بألوان حزب�ه الديني اليميني، 
مقرراً إقامة دولته الهندوسية انطالقاً من املهمة 
األغ�رب واألصع�ب، تغي�ر ديانة غ�ر الهندوس 
هجمت�ه  توق�ف  ول�ن  والرتهي�ب.  بالرتغي�ب 
فضيح�ة االحتفال بتحويل عدد من املس�لمني إىل 
الهندوس�ية، بدع�وى الع�ودة إىل الديانة األصلية 
والتخل�ص م�ن ديان�ات كاإلس�الم واملس�يحية 
والس�يخية، يعتربها »بهاراتي�ا جاناتا« وأحزاب 

متشددة أخرى، ديانات طارئة.
يف محطة االنحدار ه�ذه يناضل الديموقراطيون 
الهن�ود ض�د تحوي�ل بلده�م دول�ة هندوس�ية، 
وسيكون نضالهم صعباً مع وجود املثال- الضد، 

باكس�تان. ف�إذا كان املس�لمون أقام�وا دولتهم 
فلماذا يتلكأ الهن�دوس، ويرضون، هم األكثرية، 
باالندراج يف املوزاييك املسمى ديموقراطية؟ هنا، 
تعّول النخبة الهندوس�ية املستنرة عىل املصالح 
ك�ي تحف�ظ ديموقراطي�ة أعط�ت الهن�د دفع�اً 
اقتصادياً وعلمياً وجعلتها عضواً يف مجموعة دول 
»الربيكس« الناهض�ة، ونموذجاً ُيحتذى لخروج 

بلدان آس�يوية عدة من أزم�ة الهوية وصعودها 
من برئ التخل�ف. هذا، فضالً ع�ن ضغوط يمكن 
أن يمارس�ها املجتمع ال�دويل للحّد م�ن اندفاعة 

ناريندرا مودي وحزبه املتغطرس.
األزمة الت�ي افتتحه�ا املتعصب�ون الهندوس لن 
تج�د ح�اًل حقيقياً إال بح�ل األزم�ة الوجودية يف 
باكستان، حيث يسهل يف دولة قامت عىل الهوية 

الدينية )اإلس�المية( أن يربز متطرفون ويحملوا 
الس�الح ويربكوا الدولة وجواره�ا الجغرايف، كما 
ح�ال »طالب�ان« الت�ي أرادته�ا األجه�زة األمنية 
الباكس�تانية س�بيالً إىل منع قيام دولة مستقرة 
يف أفغانس�تان والعمل عىل إضع�اف األفغان غر 
البشتون، لكن »طالبان« أسست فرعاً لها نشطاً 
وأكثر تطرفاً يف باكس�تان، معيدة بذلك الس�ّم إىل 
صحن طابخه، وعاملة عىل تآكل الدولة بالجرائم 
الصافي�ة، كم�ا يف املذبحة الكربى أخ�راً لطالب 
مدرسة يف بيشاور، ارتكبتها »طالبان« ولم تعدم 
وج�ود أصوات تدافع عن املجرم�ني وتربر قتلهم 
األبرياء، كما جاء ذلك ببس�اطة عىل لسان موالنا 

عبدالعزيز إمام الجامع األحمر يف إسالم آباد.
كان�ت الهند وباكس�تان تتقاس�مان دولة جامو 
وكش�مر وتفرغ�ان ش�حنة التعص�ب الدين�ي 
بالقت�ال عن�د حدود خ�ط التقس�يم، وه�ا هما 
تنقالن األزمة من املرسح الكش�مري إىل الداخل، 
فتحس�د كل منهما األخرى عىل تخلفها السيايس 
واالجتماعي، وتتبارزان يف أي منهما أكثر تعصباً 
م�ن األخرى.الهند وباكس�تان، جس�م حضاري 
واحد جرى تقس�يمه قبل س�نة من إنش�اء دولة 
إرسائي�ل يف املرشق العرب�ي، لذلك فهم�ا يف حال 
ارتباط إيجاباً أو سلباً، تتقدمان معاً أو ترتاجعان 

معاً. أما اآلن فهما ترتاجعان.

حممد علي فرحات

اهلند التي تتشبه بباكستان

قب�ل نحو ثل�ث ق�رن، كتب�ت موضوع�اً، نرشته 
 ،1982-2-2 يف  األوس�ط«  »ال�رشق  صحيف�ة 
سأقتطف أجزاًء مما جاء فيه بترصف نظراً لقدم 

نرشه.
من�ذ خري�ف 1973 إىل يومنا ه�ذا )أواخر2014( 
ومنظم�ة »أوب�ك« تحت�ل مكاناً ب�ارزاً يف عناوين 
افتتاحيات وس�ائل إعالم العالم. فُكِتبت من أجل 
تحليل قراراته�ا أطروحات دكتوراه، وعقدت من 
أجل ذّمها والتش�هر بها مئ�ات الندوات، ونرشت 
من أج�ل الدفاع عنها وتمجيده�ا عرشات الكتب 
واملقاالت، فظفرت باهتمام عاملي هائل - إيجابي 
وسلبي - لم يسبق ملنظمة اقتصادية أخرى الفوز 

به.
وم�ا هي أس�باب هذا االهتمام ال�ذي لم يعرف له 
نظر؟ اختلفت األس�باب بناء عىل اختالف دوافع 

املهتمني.
فالن�اس يف ال�دول الصناعي�ة ي�رددون دوم�اً أن 

»أوبك« منظمة احتكارية )كارتيل( قادرة عىل رفع 
األسعار إىل املستوى الذي تختار برصف النظر عن 
وجود أو عدم وجود املربرات االقتصادية لرفعها.
ولذل�ك أصبحت منظم�ة »أوبك« منذ س�بعينات 
القرن املايض توصف يف الكثر من وس�ائل اإلعالم 

الغربية بأنها أداة سطو عىل ثروة العالم.
وأضح�ت منظم�ة »أوبك« »مش�جباً« يعلق عليه 
كل فش�ٍل اقتصادي من أي ن�وع يف أي مكان من 

العالم.
ومع أن منظمة »أوبك« أنشئت عام 1960، إال أنه 
لم يسمع بها عدد يذكر من الناس إال بعد 13 سنة 
عىل تأسيس�ها، أي يف أواخر عام 1973. وتفسر 
ذلك أن أس�عار النفط ارتفعت ب�ني كانون الثاني 
)يناير( وكانون األول )ديس�مرب( 1973 بنس�بة 
400 يف املئ�ة. فقرر ع�دد كبر م�ن االقتصاديني 
الغربي�ني - وح�ذا حذوه�م تالميذه�م يف ال�دول 
النامية بم�ا يف ذلك بعض االقتصادي�ني من أبناء 

دول »أوبك« - أن منظمة »أوبك« تحولت فجأة إىل 
منظم�ة احتكارية )كارتيل(، ودليل ذلك النس�بة 
العالي�ة ج�داً التي ارتفع�ت بها األس�عار يف فرتة 

زمنية قصرة جداً.
ولك�ن اعتق�اد الغالبية بهذه األس�طورة لم يغر 
الحقيقة التي أدركها ع�دد قليل من املتخصصني 
يف كل م�كان، وفحواه�ا أن األس�عار ارتفعت بما 
ارتفعت به من نس�ب عالي�ة عام 1973 ليس ألن 
منظمة »أوب�ك« نجحت فجأة يف احتكار أس�واق 
النف�ط، وإنما بس�بب ح�رب رمض�ان 1393 ه� 
)أكتوب�ر 1973(، إذ أمل�ت ع�ىل الع�رب خف�ض 
كمية ما كان�وا ينتجونه من نفط، فقّل املعروض 

الكيل من النفط يف األس�واق، ونتيجة ذلك ارتفعت 
األس�عار. ولكن األس�عار م�ا كان�ت لرتتفع بتلك 
النس�ب العالي�ة ل�وال أن ج�و الحرب أيض�اً خلق 
املخاوف يف نفوس املس�تهلكني، ف�زاد الطلب عىل 
النفط بنس�بة عالية أملتها توقعات طارئة، وذلك 

بدوره أدى إىل مزيد من تصاعد األسعار.
وق�د حدث اليشء نفس�ه تقريباً يف مس�تهل عام 
1979 حني اتفق أعضاء منظمة »أوبك« عىل رفع 
أسعار النفط السائدة حينئذ )13 دوالراً للربميل( 
بنس�بة 10 يف املئ�ة، ث�م ألغ�ت األح�داث يف إيران 
مفع�ول ه�ذا االتف�اق، فارتفعت أس�عار النفط 
يف أس�واقه الحرة بأضعاف تلك النس�بة، فرفعت 

غالبي�ة دول »أوبك« أس�عار نفطه�ا وفقاً لقوى 
األسواق، وتجاهلت تماماً قرارات منظمة »أوبك« 
الت�ي كانت أكثري�ة الصحافيني ق�د عّولت عليها 

أكثر مما تستحقه من أهمية.
أي أن أسعار النفط ارتفعت يف مستهل عام 1979 
كم�ا ارتفع�ت يف أواخ�ر ع�ام 1973، ألن حوادث 
الرشق األوس�ط السياسية يف كلتا الفرتتني غرت 
الكميات الحقيقية املعروضة من النفط، وأثرت يف 
»التوقعات« عن املعروض واملطلوب يف املس�تقبل. 
أم�ا وجود منظم�ة »أوبك« أو عدم�ه فال دخل له 
بارتفاع األس�عار، وال حتى بالنسب التي ارتفعت 

بها.
وقد ش�هد العالم يف أوائل ع�ام 1982 بعد اجتماع 
ممثيل الدول األعضاء يف منظمة »أوبك«، س�قوط 
األس�طورة. فأُعلن عىل املأل أن أعضاء املنظمة لم 
يستطيعوا االتفاق ال عىل مستويات األسعار، وال 

عىل حصص اإلنتاج، وال عىل أي يشء آخر.

وقد كان السؤال حينذاك: ما العمل، هل ستنخفض 
األسعار؟

كان م�ن الواض�ح للمراق�ب املتاب�ع حين�ذاك أن 
األس�عار ستنخفض عن مستواها )أي يف مستهل 
1982(، وقد كان الس�عر الس�ائد خ�الل اجتماع 
»أوبك« يف الشهر األول من 1982 )34( دوالراً. وقد 
انخفضت األس�عار فعالً يف م�ا بعد إىل أقل من 10 
دوالرات.وكم�ا ذكرت حينئذ )أي يف 1982-2-2(، 
وما زلت أقول يف الش�هر ال�12 من 2014 أن الذي 
يتحكم بمستوى األس�عار هو مجموع املعروض 
ومجم�وع املطلوب م�ن النفط، وم�ا يتوقعه ذو 
الشأن عّما ستكون عليه كميات العرض والطلب 
يف املس�تقبل، إضاف�ة إىل النس�بة الت�ي يتوقع أن 
تنمو، وفقاً لها، اقتصاد العالم ككل يف املس�تقبل. 
ونج�اح أو فش�ل منظم�ة »أوب�ك« ع�ىل االتفاق 
ع�ىل خفض أو رفع اإلنتاج لي�س له تأثر دائم يف 

املستوى الذي ستستقر عنده األسعار.

علي بن طالل �جلهني

»أوبك« واألسعار

هيمن�ت الحرب عىل املش�هد اإلس�رتاتيجي ع�ام 2014 
يف ال�رشق األوس�ط ورشق أوروبا، وأوكراني�ا، واحتمال 
الحرب غل�ب عىل منطقة بح�ر الص�ني الجنوبي. ولكن 
ماذا عن مش�هد 2015 اإلس�رتاتيجي؟يف الجبهة الرشق 
األوس�طية: برزت »داعش« وترس�خت يف اقليم يمتد من 
العراق اىل س�ورية. وهي س�يطرت عىل ثاني كربى املدن 
العراقي�ة، املوص�ل، وتحك�م 6 ماليني ش�خص وتواصل 
نزاعها املس�لح ضد س�لطات دمش�ق وبغداد. ويس�عى 
ه�ذا التنظيم اىل تبديد الحدود اإلقليمية وإحياء »خالفة« 
ضعيفة الصل�ة بالواقع. وتع�د قوات الدولة اإلس�المية 
نحو 30 الف مس�لح، وتنترش عىل ح�دود تركيا واألردن، 
وتهيمن عىل مناطق الس�نة يف العراق وجذورها رسخت 
يف س�ورية. وتهدي�د »داع�ش« حم�ل ب�اراك اوباما عىل 
اس�تئناف األعمال الحربية يف املنطقة. ويف 2015، يتوقع 
ان تواص�ل أم�ركا حملته�ا الجوية عىل »داع�ش«، وأن 
تتعاون م�ع القوات الكردية العراقي�ة والجيش العراقي 
وميليش�يات تأتمر بأمرة إيران. ولم تعارض روسيا هذا 
التحال�ف الهجني بني األمركيني وإي�ران ودول اقليمية، 
لكن�ه، اىل اليوم، لم يفلح يف حم�ل »داعش« عىل الرتاجع 
تراجع�اً يعت�د به.توقعات 2015: تكر س�بحة خس�ارة 
»داعش« األرايض يف العراق وقد تقتلع من املوصل، لكنها 
ل�ن تلقى مصراً مماثالً يف س�ورية حيث انتخب التنظيم 
الرقة، يف الش�مال الغربي، مالذاً ل�ه وبؤرته النواتية. ويف 
هذا البلد ال تملك امركا حلفاء يؤدون دور القوات الربية، 
وقدرتها محدودة. فالغارات ال يسعها حمل »داعش« عىل 
الرتاجع ما خال يف كوباني، عىل الحدود الرتكية. والتدخل 
األمركي »الج�وي« يتجنب اصابة قوات نظام دمش�ق. 
وهذا املوقف أثار غضب مجموعات الثوار من اإلسالميني 
وغرهم من الساعني اىل اطاحة ديكتاتورية بشار األسد 
الت�ي تدعمه�ا روس�يا وايران. ول�ن تغلب كف�ة أي من 
اطراف الحرب يف س�ورية. والحرب يف عامها الرابع يف بلد 
مدمر صار نصف سكانه الجئني.جلجلة اآلالم ستتواصل 
يف الع�ام املقبل إال إذا س�عت روس�يا وإي�ران، الوصيتان 
عىل األس�د وحارس�تاه، اىل التفاوض عىل حل إثر انهيار 
اسعار النفط ودبيب الوهن يف أوصالهما. وحظوظ الحل 
يف س�ورية ترَجح، إذا ابرم اتف�اق نووي مع طهران.عىل 
الجبهة األوكرانية فالديم�ر بوتني هو الفيصل. ويف آذار 
املنرصم، كادت الصحف الغربية تحتفي بإنجازاته: ضم 
القرم إثر تنظيم العاب أوملبية باهرة يف س�وتيش. وظهر 
الرئيس الرويس عىل انه قائد اس�رتاتيجي وقيرص روسيا 
الجدي�دة. وعش�ية 2015، يرتنح االقتص�اد الرويس عىل 
وقع هبوط اس�عار النفط والعقوب�ات الغربية، وتقلص 
موازنة الدولة الروس�ية اىل النصف. ومن العسر استباق 
اث�ر االنهي�ار ال�رويس يف سياس�ة الكرمل�ني األوكرانية. 
ومنذ ضي�اع القرم، خط�ا النظام األوكران�ي املنبثق من 
»ث�ورة مْي�دان« خطوات كب�رة: انتخ�اب الرئيس بيرتو 
بوروشينكو يف أيار؛ وتوقيع اتفاق الرشاكة التجارية مع 
االتح�اد األوروب�ي يف حزيران املنرصم؛ ف�وز مجموعات 
وس�طية موالي�ة ألوروب�ا يف االنتخاب�ات الترشيعي�ة يف 
ترشي�ن األول املايض.لك�ن االقتص�اد األوكران�ي يف حال 
يرث�ى له�ا، وكييف عىل ش�فر االنهيار امل�ايل. ويف رشق 
الب�الد، تتناس�ل فص�ول الحرب ب�ني الجي�ش األوكراني 
واالنفصاليني املوالني لروسيا. وخلفت الحرب يف اوكرانيا 
ح�واىل 4 آالف قتي�ل يف أح�د ع�رش ش�هراً.االنفصاليون 
ترعاهم موس�كو وتدربهم وتس�لحهم، وه�م يواصلون 
تقطي�ع اوصال اوكرانيا: نظموا انتخابات مطلع ترشين 
الثاني، وأعلنوا نشوء جمهوريتني مستقلتني يف دونيتسك 
ولوهانسك. وإثر االنتخابات، زّود الكرملني الجمهوريتني 
الوليدتني أطناناً من املعدات العس�كرية. فهما تس�عيان 
اىل التوس�ع. والغ�رب ي�رد ع�ىل هذه الخط�وات بفرض 
عقوبات. ويف ختام ترشين الثاني، بدا ان بوتني يسعى اىل 
التهدئ�ة والحوار مع كييف واالتحاد األوروبي. ويس�عى 
اىل بل�وغ مأرب�ني يف 2015، انق�اذ االقتص�اد ال�رويس 
وتقويض استقالل اوكرانيا. وعىل رغم ان عملية اإلنقاذ 
االقتصادي تفرتض تهدئ�ة الجبهة األوكرانية، لن يتخىل 
بوتني عن طموحه اإلس�رتاتيجي، زعزع�ة نظام كييف. 
ويرجح أن ينتهج تارة نهج التهدئة وأخرى نهج تسخني 

الجبهة مع اوكرانيا.
عىل جبه�ة بحر الص�ني الجنوبي: توالت فص�ول النزاع 
البحري يف رشق املحيط الهادئ بني الصني وعدد من دول 
الج�وار. ورمت بك�ني اىل تثبيت س�يادتها عىل مجموعة 
جزر يدور خالف عىل ملكيتها. وتوس�لت سياسة عدائية 
تبث الخوف يف اوصال املنافس�ني: حرس سواحل عدائي 
وزوارق صيد حربية تح�ارص زوارق »األعداء« ...وكانت 
دول املنطقة قاب قوس�ني من حوادث بحرية مسلحة - 
بني الصينيني والياباني�ني، وبني الصينيني والفيتناميني، 
وح�وادث جوي�ة ب�ني املقات�الت الياباني�ة واملقات�الت 

الصينية. وعلت اصوات القوميني يف طوكيو وبكني.

�أالن فر��شون

من حرب 2014 إىل عام 
اجلبهات يف 2015

لقد آن األوان أن يسحب َخَدَمة زوار اإلمام الحسني يف 
كربالء البس�اط من تحت أقدام حاتم الطائي وغره 
ممن اش�تهروا بالكرم عرب التاريخ. فلطاملا كان أسم 
حات�م الطائ�ي مقرونا بالك�رم والج�ود والعطاء بال 
ح�دود. بي�د أن بوصلة التاري�خ البد أن تتغ�ر اليوم 
واألمثال البد لها أن تتحول. فعطاء حاتم يتوارى أمام 

عطاء أهايل العراق لزوار األربعني.
لق�د ش�اهد العالم ب�أرسه قب�ل أيام، ش�الال برشيا 
ج�اء من مختل�ف البقاع واملدن وم�ن جميع املذاهب 
واالنتم�اءات والتوجهات، يف زحف مليوني قل نظره 
ع�ىل طريق ”املش�اية“ كم�ا يطلق عليه، ب�ني مدينة 
النج�ف األرشف إىل مدين�ة كربالء املقدس�ة بالعراق، 
إيمانا منهم بأن الحسني لإلنسانية كافة، ال للمسلمني 

الشيعة فقط.
وخالل هذه املس�رة املليونية التي تس�تغرق العرشة 
أي�ام التي تس�بق مناس�بة أربع�ني اإلمام الحس�ني، 
يصاب املرء خاللها بالعجب والذهول فعال، من عمق 
العطاء والكرم، الذي هو أش�به ب »ما ال أذن سمعت 
وال عني رأت وال خطر عىل قلب برش«، والذي ال يمكن 
وصف�ه وال الحديث عن�ه إال أن تكون ممن نال رشف 
امليش للحسني عىل األقدام. عندها حقا ستدرك مكانة 
وعظمة الحس�ني يف قل�وب هؤالء الناس، وس�تعرف 

تفسر الزوار يف نعتهم لكربالء ب »الجنة«.
ما دفعني لكتابة هذه املقالة يف الحقيقة، هي صدمة 
املقارنة، بني الكرم والس�خاء الالمتناهي الذي يلقاه 
زائرو كربالء ماديا ونفس�يا، وبني ما يجري يف بالدنا 
من جفاء لحجاج بيت الله الحرام. فقد حظيت خالل 
الع�رش س�نوات املاضية بخدمة الحج�اج يف أكثر من 
حملة للحجيج، إال أنه وعىل النقيض من كل الخدمات 
املجاني�ة الت�ي يلقاه�ا الزائر املايش ع�ىل قدميه بني 
النجف وكربالء عىل مدى ثالثة أيام أو أكثر والتي تبدأ 
من الغذاء والس�كن والخدمات الصحي�ة، وال تنتهي 

بخدم�ة تدليك األقدام وتلميع األحذية، لم أجد يف مكة 
املكرمة أكثر من علبة ماء تلقيتها ذات مرة عىل طريق 
منى!. الفرق شاسع وال مجال أصال للمقارنة، بني ما 
يلق�اه زائرو كربالء وزائرو مكة، يف األوىل يس�تجديك 
الناس طمعا بالترشف يف خدمت�ك مجانا، أما الثانية 
فم�ا عليك إال أن تحمد ربك كي ال تضطر لالس�تجداء 
نتيجة األسعار املتصاعدة صاروخيا عاما بعد عام يف 

السكن والغذاء والنقل.
ع�ىل طريق ”املش�اية“، ورغ�م أنك تس�ر يف طرقات 
دولة تحولت إىل مصاف الدول الفقرة نتيجة الحرب، 
إال أن رأسك س�يصاب بالدوار بمجرد التفكر يف عقد 
مقارن�ة بينه�ا وب�ني دولت�ي املتقدمة والغني�ة التي 
يفدها مالي�ني الحجاج. ففي عرص�ات مكة املكرمة 
وحينما تتعب من الس�ر وأن�ت متوجه إىل أرض منى 
مثال، ف�ال بديل أمام�ك إال أن تجرب نفس�ك جربا عىل 
مواصل�ة املس�ر حتى ل�و هلكت، بينما - وكأبس�ط 
خدم�ة متوفرة ع�ىل طريق املش�اية - فالطريق يعج 
بمئ�ات املخيمات املجاني�ة واملواكب والتي تتس�ابق 
الس�تقبال الزائ�ر وتقدم ل�ه خدمات الراح�ة والنوم 
والغذاء وحتى خدمات التدليك واملس�اج الطبيعي ملن 

أعياهم امليش.
يف طريق املش�اية، لس�ت بحاج�ة إىل التنقل بأمتعتك 
وحاجات�ك االساس�ية، فهن�اك تتوف�ر كل الخدمات، 
ب�ل وتص�ل إىل الكمالي�ات يف أحي�ان كث�رة. فعالوة 
ع�ىل املضاي�ف املختص�ة بتوزي�ع صن�وف األطعمة 
واملرشوبات الس�اخنة والب�اردة طوال املس�رة التي 
ق�د تمتد ألكثر م�ن ثالثة أيام عند بعض كبار الس�ن 

واملرىض. 
وعىل مدار ال24 ساعة، هناك مواكب ومضايف تقدم 
ل�ك خدمات الش�حن للهواتف النقال�ة مجانا وتمنح 
الزائ�ر خدمة االتصال املجاني بعائلته يف أي بقعة من 
العالم، ويف ذات الطريق فأن أبسط وأصعب الحاجات 
ستجد لها أهايل سخروا أنفسهم وأرواحهم وأموالهم 
وخرباته�م لهذه الخدمة وم�ن كل بقاع العراق، فهذا 
الطبيب واالستش�اري يقف أمام املفرزة الطبية، التي 
تقدم خدمات العالج وتوزيع األدوية، وذاك امليكانيكي 
بس�ط أدواته لتصليح عجالت العربات التي يمتطيها 
األطف�ال الصغار، وعىل الوجهة الثانية ترى من جهز 
طاولت�ه بمختلف أنواع الكت�ب واملطويات إيمانا بأن 
رس�الة الحسني ش�املة يف كل جوانبها، وترى رجال 
الدين ق�د نصبوا خيامهم لتقديم االستش�ارات والرد 
عىل االس�تفتاءات الدينية لدى الزوار وتصحيح قراءة 
الس�ور وال تتوق�ف الخدمات عىل ه�ذا الجانب، ففي 
طريق املشاية ال تشعر »بورطة« لو اتسخت مالبسك 
ألي س�بب كان، فهن�اك م�ن يقف مجهزا غس�االت 

املالبس والكي وخياطتها منتظرا للزائر لخدمته!.
يف الزح�ف املليون�ي نحو كربالء رغ�م الصقيع والربد 
القارص واألمطار لس�ت بحاجة إىل عم�ال النظافة، 
وال إىل البلديات،والسبب يعود أن جميع أهايل العراق، 
الغني منهم والفق�ر واملتعلم واألمي تراهم يف طريق 
املشاية يحملون مكنستهم بكل تواضع خدمة للزوار 
وإيمانا برس�الة الحس�ني.يف طريق املشاية، كنت أود 
ل�و أن أح�دا م�ن وزارة الح�ج يف بالدن�ا، حرض هذه 
التظاهرة العاملية السلمية ضد التطرف وضد العنف، 

حت�ى يش�اهد العط�اء الخيايل ويس�تلهم دروس�ا يف 
الضيافة والكرم من األهايل البسطاء الذين ال يتوانون 
ول�و للحظ�ة يف تقديم كل م�ا يمكنهم ألج�ل الزوار، 
دون النظر إىل قيمته وحجمه. ولك أن تتصور عزيزي 
الق�اري أن هن�اك من يق�ف يف وس�ط الطريق فقط 
ليقدم لك املناديل أو يرش عليك الطيب والعطر بقوله 

»تعطر يا زائر أنت يف الجنة«، 
إضافة إىل من يقف ويس�اعد بكلماته القريبة للقلب 
يف التش�جيع عىل امليش والتذكر بالثواب، واألمر ذاته 
حينما دخلت أحد املخيمات لالسرتاحة والتي تستقبلك 
بها السيدات والفتيات اللواتي وهبن أوقاتهن لخدمة 
الزائرات أسوة بالرجال، تساءلت ملاذا يف الحج رشكات 
املخيمات تس�تغل الحاج وتطلب منه تلك االالف ألجل 
مك�وث يف الخيم�ة محدود الس�اعات، بينم�ا يف حج 
الحس�ني فالخيام متاحة ومجانا بالوقت الذي يرغب 
ب�ه الزائر، فأي عطاء هذا وأي مفردات أصف بها هذا 
الحب؟.أسئلة كثرة دارت بداخيل وتمنيت لو يجيبني 
عليها أحدا، ألسنا أوىل بهذا الخدمات ونحن أغنى من 
العراق بأضعاف مضاعفة؟ أليس الحج هو الفريضة 
الت�ي أوجبه�ا الله عىل املس�لمني، فكان م�ن األجدى 
بن�ا أن نتفانى يف خدمة الحج�اج. وكمواطنة، أنتمى 
لب�الد الحرم�ني أتمنى فعال أن يكون هناك مش�اركة 
مجتمعي�ة من األه�ايل والحكومة يف خدم�ة الحجاج 

وأن تتاح الفرصة لتقديم العطاء لهم،
عس�اها تكون خر فرصة لتغر صورتن�ا التي بدأت 

تتلوث بسواد العنف والتعصب.
بعد رحلتي عىل طريق املش�اية ب�ني النجف وكربالء، 
ال أت�ردد يف القول م�رة أخرى لحات�م الطائي، بأن ال 
مكان لك اليوم أمام ما رأيناه عىل طريق ”املش�اية“، 
من عطاء وك�رم وأخالق العراقيني َخَدَمة زوار اإلمام 

الحسني ، فقد فاقوا كرمك بما ال يحويه الوصف.
*كاتبة سعودية

ند�ء �آل �شيف

وزارة احلج.. تعّلموا من َخَدَمة احلسني!

فوؤ�د ح�شون



جماله�ا ال يختل�ف علي�ه اثن�ان كم�ا ال يمك�ن 
اإلخت�اف علىطيبته�ا وتواضعه�ا وبس�اطتها. 
قفزت الفنانة والمذيعة أمل العوضي، أو »أمولة« 
كم�ا يناديها محبوها، س�ريعاً إلى صف النجوم. 
وف�ي ه�ذا الح�وار، تفت�ح لن�ا خزانة أس�رارها 
وتدخلن�ا إلى قلبه�ا لتطلعنا على بع�ض خباياه 

وتكشف لنا جديدها...
 • ما هي تحضيراتك  الفنية الجديدة؟

لم أستقر بعد على عمل جديد حتى اآلن، مع أنني 
تلقيت عرضين من المنتج عامر صباح وثاثة من 
المنتج الصديق والعزيز باسم عبد االمير، فحتى 
اآلن أن�ا مت�رددة في المش�اركة خ�ال رمضان 

المقبل، بسبب التزاماتي األسرية الخاصة. 
• لماذا بات ظهورك الدرامي مقتصراً على ش�هر 

رمضان؟
ألن طاقت�ي تنخفض وأش�عر بالتعب إذا صورت 

أكثر من عملين في السنة. 
•لم�اذا كان�ت اختيارات�ك الدرامي�ة األخيرة مع 

الكبار وبعيدة من األعمال الشبابية؟
يبق�ى الكب�ار كب�اراً وحجر األس�اس ف�ي الفن 
الكويت�ي، ولكل ممث�ل الفخر بمش�اركة هؤالء 
ال�رواد الذي�ن لهم باع طوي�ل  في ه�ذا المجال، 
ودائم�اً تكون اختياراتي متنوّع�ة كما كانت في 
الموسم الماضي. فاألول كان »ثريا« مع القديرة 
س�عاد عبدالل�ه، أم�ا اآلخر ف�كان »يا م�ن كنت 
حبيب�ي« الذي يعتب�ر عماً ش�بابياً. لهذا أحرص 
على اإلمس�اك به�ذه التركيب�ة الناجحة إلرضاء 

جميع المشاهدين.
• ب�ات اس�مك يقت�رن بالمخ�رج محم�د دح�ام 

الشمري درامياً فماذا يعني لك هذا؟
أعش�ق أن يك�ون ل�دّي تواص�ل م�ع أش�خاص 
يش�كلون إضافة ف�ي حياتي، والمخ�رج محمد 
دحام الش�مري اس�م مع�روف، وال أري�د القول: 
»إنه المخرج رقم واحد«. لكنه يبقى الوحيد الذي 

يقدم أعماالً ال تمحى من الذاكرة.
• لماذا لم نرك مع ابو عدنان، 

الفنان عبد الحسين عبد 
الرضا، في »العافور« 

بعدما كن�ت نجمة 
أساسية في »أبو 

المايين«؟
م�ع  العم�ل 

ن  لفن�ا ا
ي�ر  لقد ا

عبدالحس�ين عبد الرضا وس�ام على صدري ولم 
يأت إل�ى الدرام�ا الخليجي�ة فنان مش�ابه له، 
ونحن في الكويت نقول إن من »يحب 
الكوي�ت الزم يح�ب عبدالحس�ين 
عب�د الرضا والل�ه يطول بعمره 
الصح�ة  ث�وب  ويلبس�ه 
والعافية«. ومسلس�ل »ابو 
المايي�ن« هو بصمة في 
مش�واري الفن�ي، أم�ا 
مسلسل »العافور« فلم 
ش�خصية  فيه  يك�ن 
وكن�ت  تناس�بني، 
حينها ف�ي أي حال 

مرتبطة بعملين.
م�ن  أن�ت  وأي�ن   •
التع�اون م�ع حياة 

الفهد؟
يش�رفني العم�ل مع 
الفهد  حي�اة  القدي�رة 
يع�رض  ل�م  ولك�ن 
عل�ي دور حت�ى اآلن، 
والعمل معه�ا يعتبر 
وإل�ى  إل�ي  إضاف�ة 

مشواري.
• أال تري�ن أن األعم�ال 

الت�ي تع�رض عليك م�ا زالت تحصرك ف�ي قالب 
الفتاة الجميلة والدلوعة؟

تع�رض عل�ّي مجموعة م�ن األعم�ال المختلفة 
وقّدم�ت أدواراً مختلف�ة مث�ل البن�ت الفقيرة أو 
المريض�ة والمتم�ردة، ولكن بحك�م قلة أعمالي 
الدرامية يش�عر المش�اهد كأنني »محتكرة« في 
قالب واحد، لكن الواقع أنني أرفض األدوار المكر

Iرة ألنني أريد أن أقدم دوراً له هدف ورسالة.
• يرى كثر أن مش�اركتك في برنامج »هي وهاي 

وهو« كانت تقلياً من نجوميتك... ما رأيك؟
أرى أن ه�ذا ال�رأي خاط�ئ ألن محط�ة بأهمية 
mbc ال تس�تقطب إال النجوم خصوصاً في شهر 
رمض�ان، ووجودي فيها لم يقل�ل من نجوميتي 

بل أّكدها.
• هل س�يكون برنامج�ك الرمضاني المقبل على 

هذه الشاشة أم ستعودين إلى قناة »فنون«؟
حتى اليوم ال عقود رس�مية مع أي قناة أو جهة 
ف�ي ما يخ�ص رمضان المقب�ل،  وال أعرف حتى 

اآلن إذا كنت سأطل في الموسم المقبل.
•توافقي�ن عل�ى وصف�ك بالحص�ان الراب�ح في 

برامج المسابقات؟
أن�ا أفتخر بهذا اللق�ب خصوصاً أنن�ي تعبت في 
مس�يرتي الفنية. فف�ي ع�ام 2004، ظهرت من 
خال تلفزي�ون األطفال ثم في برامج المنوعات 
وبع�د ذل�ك تبع�ه أول ظه�ور ل�ي في مسلس�ل 

»صاحبة االمتي�از« وبدأت انطاقتي عام 2006، 
وقدم�ت كإعامي�ة ملتقيات ف�ي الكويت ودول 
الخليج. ولو لم يلمس�وا نجاح�ي لما قالوا بأنني 

حصان رابح. 
• قدمت تجربتين مسرحيتين ناجحتين، فلماذا ال 
ن�راك في مزيد من األعمال وأين أنت من مس�رح 

الكبار؟
ال أحب المسرح رغم أنه مدرسة، ولدي التزامات 
أخرى. كما أن  موس�م المسرح يكون في عيَدي 
الفطر واألضحى ومن الصع�ب أن أفي بالتزامي 

في المسرح. 
• م�ا ه�ذ موقفك م�ن التعليق�ات الس�لبية على 

مواقع التواصل اإلجتماعي؟
التواص�ل  مواق�ع  عل�ى  لهج�وم  أتع�ّرض  ل�م 
االجتماعي، وهناك تعليقات سلبية موجودة في 
كل الصفحات ولدى كل األشخاص، وفي النهاية 

كل شخص يكتب من منطلق بيئته وتربيته. 
• كي�ف تصفين عاقتك م�ع متابعيك عبر مواقع 

تواصل االجتماعي؟
عاقة قوية ومميزة، وأحاول أن أكون دائماً على 
تواصل معهم حتى لو كانت بس�يطة، وللحقيقة 
أن�ا من عش�اق »انس�تغرام« ووس�ائل التواصل 

االجتماعي.
• ه�ل تفكري�ن في تك�رار تجرب�ة الكليبات بعد 

تجربتك مع الفنان ماجد المهندس؟
ال أس�تطيع أن أجيب بالنفي أو اإليجاب على هذا 
األم�ر خصوص�اً أنه لم يعرض عل�ي كليب جديد 

ألحدد مشاركتي من عدمها. 
• كيف تتعاملين مع االنتقادات؟

أخ�ذ االنتق�ادات اإليجابية ف�ي االعتب�ار وأفكر 
باالنتق�ادات الت�ي تأتي من أس�ماء كبي�رة ولها 
وزنها، أما إذا كان االنتقاد تكسير مجاذيف وفيه 
استهداف شخصي فا أحسب له أي حساب ألنني 

مقتنعة بكل ما أقوم به.
• رغم مظاهر الفخام�ة واألناقة التي ترتبط بك 

في عينيك حزن، لماذا؟
اسمع هذه الكلمة كثيراً لكنني الحمد لله إنسانة 

سعيدة وراضية وأحب حياتي.
• ش�راؤك ش�قة فخم�ة ف�ي دب�ي ه�و مقدمة 

الستقرارك هناك؟
الكوي�ت أم�ي، وم�ن المس�تحيل أن أفك�ر ف�ي 
االستقرار في غير دياري أو أن أبتعد عنها، ففيها 
أهل�ي وأصدقاء عم�ري. لكنني ال أنك�ر أنني من 
عش�اق دبي فهي رائعة وأنا أتردد عليها بصورة  

شبه أسبوعية.
• كث�ر يتحدثون عن ثرائك الفاح�ش، فما صحة 

هذا؟
هذا غير صحيح، فأنا إنسانة بسيطة.

•هل تخافين من الحسد ، وكيف تحّصنين نفسك 
منه؟

الحس�د موج�ود وأن�ا أؤمن ب�أن هناك نفوس�اً 
م�ن  النعم�ة  زوال  تتمن�ى  وخبيث�ة  مريض�ة 

اآلخرين.
• م�اذا تعلمت من الس�نوات األخيرة بعد عودتك 

إلى الفن؟
تعلمت الكثير، كاإلتق�ان وااللتزام أكثر، ووضع 
قواع�د في حيات�ي أحرص على الحف�اظ عليها، 

وأصبحت أجيد التفرقة بين الناس والمواقف.

نيكول سابا
دلة ..  أنا أم وإمرأة و محَ

 
كان�ت ليل�ة المياد هذا العام مختلفة وجدي�دة عنوانها الحب واالمل واالمنيات كلها في حلق�ة ميادية مميزة من برنامج 
"بعدنا مع رابعة" على شاشة الجديد إستضافت فيها االعامية رابعة الزيات على مدى حلقتين الثنائي المميز الفنانة نيكول 

سابا والممثل يوسف الخال، 
رحبت رابعة بالفنانة نيكول س�ابا التي اطلت بفس�تان أحمر تزامنا مع المياد، وثم رحبت بالممثل يوس�ف الخال.نيكول س�ابا 
أك�دت أنه�ا بقيت تؤمن ب�أن بابا نويل موجود لعم�ر الثامنة "ولما عرفت انو ما ف�ي بابا نويل زعلت ولكني اعتب�ر حتى اليوم انه 
موجود ويوسف هو البابا نويل بالنسبة لي".تحدثت نيكول ايضا عن اغنية "ما بقى تدقلي" والكليب الخاص بها مؤكدة أنها لم تقل 
وال مرة ليوسف "ما بقى تدقلي" ، مشيرة الى انها تحترم طبع يوسف مثلما يحترم طبعها "فأنا ضد أن يقوم شخص بتغيير شريكه..

ولكن مع الوقت يقوم الش�خص ببعض األش�ياء التي يريدها شريكه من دون أن يشعر".وأشارت الى انها ويوسف لم يمنعا بعضهما 
البعض عن اي دور تمثيلي او اي نمط غنائي بعد الزواج الن الموضوع بنظرها "قلة عقل".

وعن بعض األمور التي تزعجهما من بعضهما البعض أش�ارت نيكول الى أن "يوس�ف على الرغم من انه ينزعج شخصياً من اهتمامها 
الزائد باطاالتها والتأخير على المواعيد إال أنها هي ايضا تنتظره احيانا ويؤخرها عن بعض مواعيدها".

واعتب�رت نيك�ول نفس�ها مزيجاً بين الم�رأة، األم واالنس�انة فأجابت "أنا َمحدل�ة" هذه باللغ�ة العامية وهي دليل ان�ي ألقى الكثير 
وأتحّمل.

أما عن أمنيتها فأكدت نيكول أنها تتمنى ان ترزق بيوسف الصغير وأن ينتبه لشقيقته نيكول.وتحدثت نيكول عن العمل الذي سيجمعها 
بزوجها يوسف، حيث أشارت الى أن هذا المشروع ال يمكن أن ينّفذ دائماً ألنه سيكون مختلفاً عن أي أعمال أخرى، "والمنتج موجود 
لكن نبحث عن التركيبة األنس�ب لنا، ولم نقرر ما إذا س�يكون س�ينمائياً أم درامياً.وأضافت نيكول أن "النجومية هي الس�ينما ويجب 

علينا العمل على المضمون الجيد لجذب المشاهدين، وهذا يتطلب منا المخاطر."
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يجرى حاليا النجم محمد منير، التشطيبات األخيرة 

والالزمة لالستديو الخاص به الجديد داخل بيته 
الجديد الذى انتقل إليه -أخيرا- على الطريق الصحراوى 
بالقاهرة."منير" أقدم على هذه الخطوة حتى ال يتعطل 

فى التنقل بين االستديوهات ثم العودة لمنزله مرة اخرى 
وبذلك ينضم لمجموعة المطربين الذين سبقوه فى ذلك 
أمثال عمرودياب وهشام عباس وسميرة سعيد وانغام.

الجدير بالذكر ان "منير" مازال يختار بعناية مجموعة من 
األغانى الجديدة حتى يختار من بينها ليضمها لمشروعه 

الغنائى القادم الذى يتكتم على تفاصيله حاليا.

حالة من النشاط الفني يعيشها الفنان محمد نور حيث يواصل تصوير المشاهد الُمتبقية له 
في مسلسل "دوائر الحب" والذي بدأ عرض الحلقات األولى منه على احدى القنوات الفضائية. 
وكشف "محمد" في تصريح صحفي عن سبب حماسه لهذا العمل ويقول: " السيناريو يعد 
من األسباب الرئيسية التي دفعتني للموافقة عليه، باإلضافة إلى إعجابي بانتمائه إلى نوعية 
أعمال البطولة الجماعية كما ان الشركة الُمنتجة رحبت بفكرة غنائي لتتر المسلسل تقديرًا 

لمشواري الغنائي " .
و يضيف : " هذا العمل يضم فنانين من العديد من الدول العربية كما اننا صورنا في أربع 

دول و هي: مصر واألردن و ابو ظبي و لبنان , المسلسل يحتوي على أحداث مشوقة و اتمنى ان 
ينال إعجاب الجمهور " .يشارك في بطولة مسلسل " دوائر الحب " منذر رياحنة و تارا عماد 

و ياسر المصري و رجاء الجداوي و حسناء سيف الدين.

أنجلينا جويل املخرجة تتصدر اإليرادات
 

ل�وس أنجلس – ذكرت ش�ركة “رنتراك” أن فيلما أخرجته النجم�ة األميركية أنجلينا جولي عن 
الحرب العالمية الثانية، تصدر إيرادات ش�باك التذاكر يوم عيد المياد في أول عرض له، متقدما 
على فيلم جديد آخر خال موس�م األعياد.ويحكي فيلم جول�ي )أنبروكن(، قصة حقيقية لعداء 
أولمبي أميركي يدعى لويس زامبريني أس�ر لمدة عامين في اليابان أثناء الحرب.وحصد الفيلم 
15.6 مليون دوالر مما جعل التجربة اإلخراجية الثانية لجولي تصمد في وجه موسم سينمائي 

مزدحم خال فترة األعياد بالواليات المتحدة وكندا.

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد

يع
سر

ع ال

طرائف يف عالـم املنضدين
)المنض�دون( ف�ي عال�م الصحاف�ة كثي�را ما يقع�ون في 
اغ�اط واخط�اء وهف�وات دون تعم�د او قص�د.. بحك�م 
عملهم المرهق.. حت�ى ان الصحافة باالمس واليوم وربما 
غدا س�تبقى عند تل�ك المعاناة من تلك الظاه�رة المطبعية 
الش�ائعة.. حت�ى بات�ت اي صحيف�ة ال تخل�وا م�ن تل�ك 

الظاهرة..

وكأمثلة.. اخترت الي�وم مجموعة من االخطاء والمفردات 
الت�ي تتائم وتتواكب مع المرحلة الحالية والتي جاءت بعد 

التغيير تحديدا.. ومنها على سبيل المثال:
ان عب�ارة )التموي�ل من قبل الدول�ة المانح�ة( .. اصبحت 

)التبويل من قبل الدولة المانحة(.. !!
وعب�ارة : )الع�راق الجدي�د( تصب�ح : )الع�راق الجري�د(.. 

والجري�د كما هو معروف يعني : )س�عف او كرب ظليت ما 
بي تمره(!!

وعب�ارة : )مجلس الحك�م( تصبح )مجل�س الحلم( والذي 
بات في خبر كان وان واخواتها!!.

وعب�ارة : )قبض�ت قوات االحت�ال الى وظائفه�م( والتي 
اصبح�ت قض�ت ق�وات االحت�ال عل�ى مجموع�ة م�ن 

المتظاهرين يطالبون باعادتهم الى وظائفهم !!
ولق�د ذكر لي )خط�اط جريدة الث�ورة( الت�ي كانت تصدر 
قب�ل التغيير وفي عهد احمد حس�ن البك�ر.. وحينما كانت 
المانش�يتات الرئيس�ية وباللون االحمر.. بأن�ه حينما خط 
اس�م )البكر( نس�ى حرف الباء .. واصبح�ت الكلمة )الكر( 
وعلى اث�ر صدور الجريدة وتوزيعها قامت الجهات المعنية 

بجمع كافة اعداد الجريدة الموزعة ما عدا االعداد المشتراة 
من قب�ل الناس.. ووقتها كان�ت )الفضيحة بجاجل( وكاد 
)حرف الب�اء( ان يطيح برأس ذلك الخط�اط الذي جعل من 

)البكر( )كرا( !!.
علم�ا بأن هن�اك المزي�د م�ن االخط�اء  الت�ي ابطالها من 

المنضدين والتي تدخل ضمن باب الفكاهة واالضحاك!!.

أمل العويض: ال أستطيع العيش بال حب



تش�عر دائم�اً أنها كان بإمكانه�ا تقديم ما هو 
أفض�ل، لكنها ترفض اتهامها بالكس�ل الفني، 
مؤكدًة أنها لن تدق أبواب المنتجين، ولن تقيم 

معهم صداقات مثل غيرها.
الفنان�ة راني�ا فريد ش�وقي تكلمنا عن س�بب 
غيابه�ا الفني خالل الفت�رة األخيرة، وعودتها 
من خالل خش�بة المس�رح، وانتح�ال البعض 
لشخصيتها إلى درجة تجعلها تفكر في اللجوء 
إلى الشرطة، ورأيها في ما حدث ألحمد حلمي 
ومن�ى زكي وخال�د أب�و النجا، ولم�اذا قّررت 
الحص�ول عل�ى اس�تراحة محارب م�ن الحب 

والزواج.
•ما س�بب اختفائ�ك فترة طويلة عن الس�احة 

الفنية؟
ل�م أجد دوراً مناس�باً يضيف إل�ّي في رمضان 
الماض�ي، لذلك فضل�ت أن آخذ إج�ازة وراحة 
تامة طوال الفترة الماضية، حتى عرضت عليَّ 
مس�رحية »باب�ا جاب م�وز« التي أس�تعّد لها 

حالياً.
•هل ثمة إس�قاطات سياس�ية عل�ى األحداث 

الجارية في البالد في المسرحّية؟
فيه�ا إس�قاطات سياس�ية نوع�اً م�ا، لكنه�ا 
تتمي�ز بطابع كومي�دي تماماً، وأش�ارك فيها 
م�ع طلعت زكريا وإدوارد وم�روة عبد المنعم 

وأحمد اإلبياري ومحمد مهران.
• كي�ف وجدت التعاون الفني مع طلعت زكريا 

في المسرح؟
طلع�ت زكري�ا مع�روف عن�ه أن�ه كوميديان 
محب�وب للغاية، وأنا س�عيدة بالعمل معه، ألن 
لديه جمه�وراً كبيراً ويوجد تفاه�م بيننا ألنه 
طيب وج�دع. وأول مي�زة في العم�ل معه أنه 
ليس ش�خصاً عصبياً ويق�ول اإليفيه بطريقة 
سلسة وس�هلة، وأعتبره من نجوم الكوميديا 
المتميزي�ن ويت�رك بصم�ة فنية ف�ي أي عمل 

يشارك فيه، حتى لو قّدم مشهداً بسيطاً.
• ما سبب عدم وجود مسلسالت كوميدية مثل 
»عائلة مجنونة« الذي قّدمته مع الراحل وحيد 

سيف ؟
ل�م يع�د هن�اك مخرج�ون متخصص�ون ف�ي 
الكوميدي�ا، مثلم�ا كان هن�اك ف�ي الماض�ي 
مخرج عمالق مثل فطين عبد الوهاب في أفالم 

األبيض واألسود.
•ألم يضايقك عدم وجودك في رمضان الماضي 

بمسلسل مثل السنوات الماضية؟
كن�ت أتمن�ى تقدي�م مسلس�ل ف�ي رمض�ان 
الماضي، لكن ل�م يكن لي نصيب. وفي النهاية 
أرى أن ابتع�ادي فرص�ة لتجدي�د جل�دي فنياً 

وعدم تكرار نفسي وأدواري على الشاشة.
• هل ابتعدت عنك الس�ينما أم أنت التي ابتعدت 

عنها؟
كان�ت تأتين�ي ع�روض وس�يناريوات عديدة، 
وكنت أرفضه�ا ألنها ال تناس�بني ولن تضيف 

إل�ي، حت�ى توقف�ت ه�ذه الع�روض ووصلت 
أحوال السينما في النهاية إلى ما نراه اآلن.

 فاألفالم الجيدة أصبحت قليلة جداً، أما الغالبية 
فه�ي ذات طابع معين ال يمك�ن أن أقدمه، ألن 
إنتاجها ضعيف والس�يناريو ضعيف واإلخراج 

أضعف، هي أفالم مقاوالت في النهاية.
• أال ترين أنك كس�ولة نوعاً م�ا مقارنة ببنات 

جيلك؟
لست كس�ولة، وعندما يعرض عليَّ دور معين 
أجتهد فيه كثيراً ألقدمه بأفضل صورة ممكنة، 
لك�ن ال أح�ب أن أذه�ب إلى منت�ج معين حتى 
يع�رض عليَّ عمالً فنياً جدي�داً، وهناك فنانات 
زمي�الت لديهن صداقات م�ع بعض المنتجين، 
وذل�ك لي�س عيب�اً أب�داً ولس�ت ض�ده، لكن ال 
أس�تطيع أن أفع�ل مثله�ن، وأح�اول دائماً أن 

أطّور من نفسي فنياً.
•هل سيتغير حال السينما؟

أن�ا متفائلة كثيراً، ولس�ت ض�د تقديم األفالم 
الش�بابية، بل ضد أن يق�دم فيلم تجاري فقط، 
لك�ن ل�و كان كوميدياً من أج�ل الضحك فقط، 
فذلك شيء جميل، مثلما شاهدنا فيلم »الحرب 
العالمي�ة الثالثة« فهو فيلم ش�بابي لكن أُنفق 

عليه جيداً فظهر بشكل جّيد.
•ه�ل أزم�ة الس�ينما تتمث�ل ف�ي اإلنت�اج أم 

الممثلين؟
المش�كلة تكم�ن ف�ي عدم وج�ود إنت�اج جّيد 
وس�يناريو متمي�ز، ويج�ب أن نواك�ب الزمن 
وتطور العصر وما نراه في األفالم األميركية، 
ألن صناعها يدركون جيداً أن الس�ينما صناعة 
وتج�ارة مع�اً، لك�ن اس�تطعنا، رغ�م كل تلك 
الس�نتين  الت�ي عش�ناها  الصعب�ة  الظ�روف 
الماضيتي�ن، تقديم أفالم جي�دة مثل »الجزيرة 
إيجاب�ي  وذل�ك ش�يء  األزرق«،  و»الفي�ل   »2

يحسب للمنتجين المعنيين.
- م�ا ه�و الدور ال�ذي تتمني�ن الع�ودة به إلى 

شاشة السينما؟ 
في المجتمع مش�اكل خاصة بالمرأة يمكن أن 
تقدم بش�كل كوميدي، وأرى أن الفن يمكن أن 
يقدم من خالله قضاي�ا عديدة نعاني منها في 

مجتمعنا.
• تع�رض الفنان خالد أبو النجا لهجوم ش�ديد 
بعد تصريحاته السياس�ية، حت�ى أن الكثيرين 
اتهم�وا إدارة مهرج�ان القاه�رة الس�ينمائي 
بأنه�ا جاملته بمنح فيلمه »عي�ون الحرامية« 

جائزة، فما رأيك؟
ال أريد التعليق على هذا األمر، لكن كل ش�خص 

من حقه التعبير عن رأيه كما يريد، وال يصح 
أن نشتمه أو نهينه أبداً، ألن ذلك سينعكس 

علينا بالسلب، وهذا ما رأيناه منذ ثورة 
يناير وحت�ى اآلن... كلنا وقعنا في 

ف�خ التخوين وإهانة أي ش�خص 
يعّب�ر عن رأيه وأصبحنا نتعالى 

وكل  فكري�اً،  بعضن�ا  عل�ى 
ش�خص ي�رى نفس�ه أذكى 

من اآلخر.
• ما ه�ي أهم أعمالك التي 
تحبينها كمشاهدة وليس 

كفنانة؟
ال أرضى أبداً عن نفسي، 
كان  أن�ه  أرى  ودائم�اً 
عن�دي م�ا ه�و أفضل 
بكثي�ر مم�ا قّدمت�ه. 
أعمال  بالطبع هن�اك 
جي�دة قّدمته�ا، مثل 

»خالت�ي صفي�ة 
 » ي�ر لد ا و

و»جح�ا المص�ري«، ال�ذي حصلت عن�ه على 
جائزة أحس�ن ممثلة، و»الخروج من المأزق«، 
و«عباس األبي�ض«، »يتربى في عزو«، »نقطة 
ضعف«، »خاتم س�ليمان«، »الضوء الش�ارد«، 

»عائلة مجنونة«...
•أال تري�ن أن�ك لم تحققي النجومي�ة التي كان 

من المفترض أن تحققيها؟
هذا األم�ر بيد الله، لكننا نعي�ش زمن البطولة 
الجماعي�ة، باإلضاف�ة إلى أنن�ي قليلة الظهور 
ف�ي المناس�بات االجتماعي�ة، ول�ديَّ أصدقاء 
قليلون من الوس�ط الفني، وأح�اول أن أجتهد 

قدر استطاعتي في عملي الفني.
• م�ن هم أكثر األش�خاص الذين حزنت عليهم 

بعد رحيلهم في 2014؟
القدي�رة زي�زي  اب�ن أخت�ي ناه�د والفنان�ة 
الب�دراوي، ألنن�ي كن�ت أعرفه�ا جي�داً عل�ى 
المس�توى الش�خصي وتأث�رت بفقدانها جداً، 
وكن�ت أزورها ف�ي المستش�فى وكانت طيبة 

للغاية رحمها الله.
• ما هي أمنياتك في العام الجديد 2015؟

أحلم باألمن لمصر وفهم معنى الديموقراطية، 
وأن توج�د معارضة حقيقي�ة هدفها مصلحة 
الوطن، وعلى المس�توى الش�خصي أتمنى أن 
ينعم أوالدي بالتمّيز في دراس�تهم، وأن تكون 

أيامهم أفضل من أيامنا بدرجة أكبر.
•ه�ل يمكن أن تملئي حيات�ك بتجربة عاطفية 

جديدة؟
عندم�ا يم�ر اإلنس�ان بتجربتين ف�ي حياته وال 
يحق�ق نجاحاً ال ب�د أن يتأنى في الم�رة الثالثة، 
ألنه كما يقول المثل »الثالثة ثابتة«، لذلك أنا في 

استراحة محارب حتى يأذن الله بنصيب جديد.

 

داليا البحريي
 تبدأ تصوير  خيانة عرصية  

يب�دأ المخرج وائل فهمى عبد الحميد تصوير المش�اهد الخاصة من مسلس�ل "خيان�ة عصرية" مطلع 
يناير المقبل بعد أن انتهى من كتابة حلقاته السيناريس�ت فداء الش�ندويلي.ومن المقرر أن يخوض به 

سباق الموسم الدرامى الرمضانى القادم، المسلسل يناقش واقعة الخيانة بشكل عصري حيث يحتار 
الجمه�ور في وص�ف الخيانة بأنها مش�روعة أم ال."خيانة عصرية" بطولة دالي�ا البحيرى ونضال 

الشافعى ونهال عنبر ورامز أمير وفراس سعيد، وإخراج وائل فهمى عبدالحميد.
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تعد مروة أول مطربة في العالم 
العربي تطرح ثالثة كليبات في 

وقت واحد، وهي حاولت التنويع في 
أفكار الكليبات حتى ُتشعر المشاهد 

بالتجديد واالختالف.
األغنيات المصورة هي »بروحلك«، 
»وعدتك«، »اتكلمت عليا«، ومن 
المقرر أن تطرح مروة كليبًا آخر 
مع بداية العام الجديد، علمًا أنها 

تستعد لتصوير بقية أغنيات األلبوم.

نشرت الممثلة ميس حمدان 
صورة لها وبدا فيها عنقها 

ووجهها أحمرا اللون من كثرة 
الضرب. هذا الضرب ليس سوى 
مشهدًا تمثياًل تحّول إلى حقيقة،

وعّلقت حمدان على الصورة 
قائلة: "نضال الشافعي اندمج جدا 
وهو بيضربني قلم في مشهد من 

المسلسل ودى النتيجة.. وجع 
فظيع بس أكل العيش مر".

أكدت الممثلة ورد الخال أنها 
بدأت التمثيل في عمر 9 سنوات 

وفي التلفزيون تحديدًا حوالي 
19 سنة، وأنها تعرف قيمة 

نفسها فنيًا جيدًا، ورّدت على من 
يهاجمها بالقول: "أنا مش وردة 
أو زهرة أن شوكة بعين كل حدا 
بيقلل من قيمتي".ونشرت الخال 
عبر صفحتها الخاصة على احد 
مواقع التواصل اإلجتماعي ردها 

بشكل مفّصل.

أكدت الفنانة منة جالل أن دورها 
فى فيلم "المخلوع والمعزول" 
مختلف عما قدمته من أدوار 
حيث يوجد فيه جانب الرعب 

والتشويق.وأضافت منة فى 
تصريح صحفي الفيلم كله حالة 

مختلفة ويدور فى قالب سياسي 
إجتماعى. يذكر أن آخر أدوار 

"منة" كان فى مسلسل "المرافعة" 
والذى عرض خالل الموسم الدرامى 

الرمضانى الماضى.

أمرية فتحي: هاين رمزي لـم يستبعدين من مسلسله
 

فوجئت الفنانة أميرة فتحي بش�ائعة عن اس�تبعاد هاني رمزي لها من مسلسله الجديد بسبب 
خالف�ات وقعت بينهما.أميرة نفت ذلك تماماً، مؤك�دة أن عالقتها بهاني رمزي طيبة وتعاونت 
مع�ه م�ن قبل في أربع�ة أعمال، وع�دم وجودها في مسلس�له الجديد ال يعن�ي أن هناك خالفاً 
بينهما، خاصًة أنها مش�غولة بتصوير فيديو كليب أغنية جدي�دة من إنتاجها. كما تترقب ردود 
الفعل على مسلس�لها الجديد »ألوان الطيف« الذي ش�اركت في بطولته مع فريال يوسف ولقاء 

الخميسي، وتتوقع تحقيقه نجاحاً كبيراً.

طرائف يف عالـم املنضدين
)المنض�دون( ف�ي عال�م الصحاف�ة كثي�را ما يقع�ون في 
اغ�الط واخط�اء وهف�وات دون تعم�د او قص�د.. بحك�م 
عملهم المرهق.. حت�ى ان الصحافة باالمس واليوم وربما 
غدا س�تبقى عند تل�ك المعاناة من تلك الظاه�رة المطبعية 
الش�ائعة.. حت�ى بات�ت اي صحيف�ة ال تخل�وا م�ن تل�ك 

الظاهرة..

وكأمثلة.. اخترت الي�وم مجموعة من االخطاء والمفردات 
الت�ي تتالئم وتتواكب مع المرحلة الحالية والتي جاءت بعد 

التغيير تحديدا.. ومنها على سبيل المثال:
ان عب�ارة )التموي�ل من قبل الدول�ة المانح�ة( .. اصبحت 

)التبويل من قبل الدولة المانحة(.. !!
وعب�ارة : )الع�راق الجدي�د( تصب�ح : )الع�راق الجري�د(.. 

والجري�د كما هو معروف يعني : )س�عف او كرب ظليت ما 
بي تمره(!!

وعب�ارة : )مجلس الحك�م( تصبح )مجل�س الحلم( والذي 
بات في خبر كان وان واخواتها!!.

وعب�ارة : )قبض�ت قوات االحت�الل الى وظائفه�م( والتي 
اصبح�ت قض�ت ق�وات االحت�الل عل�ى مجموع�ة م�ن 

المتظاهرين يطالبون باعادتهم الى وظائفهم !!
ولق�د ذكر لي )خط�اط جريدة الث�ورة( الت�ي كانت تصدر 
قب�ل التغيير وفي عهد احمد حس�ن البك�ر.. وحينما كانت 
المانش�يتات الرئيس�ية وباللون االحمر.. بأن�ه حينما خط 
اس�م )البكر( نس�ى حرف الباء .. واصبح�ت الكلمة )الكر( 
وعلى اث�ر صدور الجريدة وتوزيعها قامت الجهات المعنية 

بجمع كافة اعداد الجريدة الموزعة ما عدا االعداد المشتراة 
من قب�ل الناس.. ووقتها كان�ت )الفضيحة بجالجل( وكاد 
)حرف الب�اء( ان يطيح برأس ذلك الخط�اط الذي جعل من 

)البكر( )كرا( !!.
علم�ا بأن هن�اك المزي�د م�ن االخط�اء  الت�ي ابطالها من 

المنضدين والتي تدخل ضمن باب الفكاهة واالضحاك!!.

رانيا فريد شوقي: أتأين يف زواجي الثالث...

صاروخ اجلو« مقلب رامز جالل اجلديد
 

بعد أن نجح في تقديم عدد من برامج المقالب، منها »رامز ثعلب الصحراء« و»رامز قلب األس�د« و»رامز 
توت عنخ آمون« و»رامز قرش البحر«، يواصل النجم الكوميدي رامز جالل مسلس�ل مقالبه في الفنانين 

ببرنامج جديد بعنوان »رامز صاروخ الجو«، يتكتم عن كل تفاصيله حالياً.
 ورغم المش�اكل التي أثارتها مقالبه مع الفنانين، والتي وصلت إلى إقامة آثار الحكيم دعوى عليه، 
باإلضافة إلى عدد الشتائم واالنفعاالت التي يتحملها من ضيوفه عند اكتشافهم المقلب، لكن 

رامز جالل يصر على استكمال مشواره مع المقالب هذا العام أيضاً.

»شهرة« عمرو دياب مهددة بالتأجيل
 

رغ�م أن النج�م عمرو دياب أعل�ن في حفلت�ه الغنائية األخيرة اس�تعداده لتقديم 
مسلس�ل »الش�هرة« في رمضان المقبل، فإن مؤلف العم�ل مدحت العدل صرح 

أن�ه ال توجد أي تحضيرات حتى اآلن للمسلس�ل الذي بات من الصعب أن يلحق 
بالعرض في رمضان المقبل.وأضاف أنه س�لم الش�ركة المنتج�ة عدداً كبيراً 

م�ن الحلق�ات، لكن حت�ى اآلن لم ُتعقد جلس�ات عم�ل للتحضير ل�ه قبل أن 
تنطل�ق عملي�ة التصوير التي من المفترض أن يقوده�ا المخرج رامي إمام. 

وأكم�ل أن العمل يتطلّب وقتاً طويالً، س�واء في تحضي�ره أو تصويره داخل 
مصر وخارجها، وهو ما يجعله يش�عر بأن الوقت المتبقي ضيق وبالتالي لن 

يستطيع العمل اللحاق بشهر رمضان المقبل.

 أيمن سالمة : لـم أختل عن  نقطة حتول 
 

نف�ى المؤلف أيمن س�المة ما تردد حول توقفه عن إس�تكمال كتابة مسلس�ل "نقطة تحول" 
وال�ذي كان م�ن الُمفت�رض أن تخوض م�ن خالله غادة عبد الرازق س�باق الدرام�ا الرمضاني 

الُمقبل. وأكد في تصريح صحفي امس االول ان كل ما ُنشر مجرد شائعات ويقول : " كل ما في 
األمر ان إنشغالي بكتابة مسلسل مريم دفعني لتأجيل مسلسل نقطة تحول".يذكر ان مسلسل " 

مريم " من المقرر ان تقوم ببطولته هيفاء وهبي.



فوالذ وشتاتاللهاث خلف التاريخ املتسارع
ر�شيد برهون

األدب من طبعه التري�ث. والكتابة الظرفية 
زائل�ة. من الضروري تحقيق المس�افة كي 
تكتمل الرؤية. ه�ل اتفقنا أصال على لفظة 
االنتفاضة؟ عندما تطيل االنتفاضة لحيتها 
وتقس�م العال�م إلى بياض وس�واد، تصبح 

الثقافة على كف عفريت.
م�ا زال “العال�م العربي” يرى ف�ي الثقافة 
ترف�ا زائدا ع�ن الحاجة. وأود أن أش�ير إلى 
مس�ألة الترجمة، كي تؤثر الثقافة العربية 
ف�ي محيطه�ا اإلنس�اني، يج�ب أن تعانق 
آف�اق الكوني�ة ع�ن طري�ق الترجم�ة; كم 
ع�دد الكتب بالعربي�ة المترجمة إلى اللغات 
األخ�رى؟ وأيضا كم ع�دد الكتب المترجمة 
إل�ى العربية؟المثقف�ون الع�رب يكتب�ون، 
يتابع�ون، يحاول�ون التق�اط اللحظة بكل 
زخمه�ا. لكن تس�ارع األحداث ق�د ال يترك 
لإلب�داع أن يختم�ر. أتكلم هنا ع�ن الرواية 
أساسا، ألنني عاجز عن الحديث عن الثقافة 
العربية عموما، أتهيب من الخوض في هذه 
المواضيع العامة الضخمة. أعطي مثاال من 
جنس الرواي�ة: “أحالم الفرس�ان القتيلة” 
إلبراهي�م الكون�ي. لربم�ا جعله�ا الله�اث 
خلف التاريخ المتس�ارع وخل�ف “الثورة” 

الليبي�ة أق�ل فنية من رواياته الس�ابقة. ولكن هن�اك أيضا “جداريات 
الش�ام – نمنوما” لنبيل س�ليمان التي قرأتها بمتعة.ظاهرة الشبكات 

االجتماعي�ة وتوغله�ا في صلب الحي�اة العامة ب�كل مناحيها. هناك 
أيضا ظاهرة اإلسالم السياسي، وتغول بعض الحركات “اإلسالمية”، 
واس�تيهامات الخالفة ونش�ر الدعوة والفتح 

المبين.
والنقطة المضيئة “تونس البهية” وكيف تشق 
طريقه�ا بصعوبة ولكن بثب�ات. على المثقف 
هنا أن يبين أن “جينات” اإلنسان “العربي” ال 
تعادي الحداثة وبناء مجتمع حداثي يقوم على 
حرية المعتقد والتعبير والتعايش واالختالف.

أفض�ل أن أتح�دث ع�ن األدب المغرب�ي هن�ا، 
ك�ي أرس�م بع�ض الح�دود المعقول�ة له�ذه 
االنطباع�ات. الم�رأة المغربي�ة حاض�رة في 
حق�ول الش�عر والرواي�ة والقص�ة القصيرة 
والكتاب�ات الفكرية والمقال�ة وغيرها، بعيدا 
ع�ن التصني�ف الضي�ق ل�أدب حس�ب جنس 
كاتبه. ومع ذلك للكتابة النس�وية في المغرب 

خصوصيتها وثراؤها.
ق�رأت “األدي�ان ومفه�وم الترف” لباس�كال 
م�وران. و“لعبة األس�ماء” لمحمد األش�عري 
و“أرض المدامع” للبش�ير الدامون و“ما الذي 
تنتظره القردة”، لياس�مينة خضرا، و“قضية 
س�روال الداس�وكين الغريبة”، و“بع�د بابل” 
لج�ورج س�تاينير و“لعب�ة األس�ماء” لمحمد 
األشعري، و“جداريات الشام – نمنوما” لنبيل 
س�ليمان و “تغريب�ة العب�دي المش�هور بولد 
الحمري�ة” لعبدالرحي�م لحبيبي و“طائ�ر نادر يحلق معي” ليوس�ف 

فاضل و“بعيدا عن الضوضاء قريبا من السكات” لمحمد برادة.

وئام البدعي�ش

إلتق�ت عينينا بعناق ح�ار, غابت هي وغبت أنا. 
لم نع�د نرى، وكأن الش�وق صنع أغش�ية على 
عينين�ا. ه�ذه المرة األول�ى الت�ي أعانقها دون 
أن تلمس يدي يديه�ا أو تغوص روحي بروحها 
وتمت�زج. حاولت أن أزرع أصابعي عبر الش�بك 
الفوالذي. أصابعي كبيرة فقد أصابها الش�وق, 
وثقوبهم صغي�رة فقد أصابه�ا الحقد. حاولت 
روح�ي أن تنزع نفس�ها عني وتذه�ب, فعلقت 
بين ه�ذه الثقوب اللعينة, فقد كان ش�وقي لها 

أسمك وأكثر كثافة من هذه الثقوب...
ف�ي اللحظ�ات القليل�ة الت�ي كنا نلتق�ي, كنت 
أحاول جاهداً أن اس�مع ما تقول, ولكن لم أكن 
أفل�ح. فق�د كان الحاجزان بعيدي�ن عن بعض, 
وبينهم�ا آالف العيون واألف�واه واآلهات, التي 
تس�رق الكالم من فم المتكلم وتحورة إلى كالم 
غير مفهوم, فقد كان هناك أناس وشوق وبكاء 
وكالم كبي�ر, أكبر بكثير من اللحظ�ات الزيارة 

القصيرة.
حاول�ت بما أمل�ك من عي�ون وفهم, أن أفس�ر 
حركة الش�فاه, أع�دت عرضها ع�دة مرات في 
ذهني, وبعد اإلعادة بش�كل البطيء والس�ريع. 
استنتجت بعض األمور وتوقعت بعضها اآلخر.

" حبيب�ي وكلت لك محامي وق�د وعدنا خير ان 
ش�اء الله ". الصراحة هي لم تقل ان ش�اء الله, 
أو باألح�رى لم أره�ا تحرك ش�فاهها على هذا 

النحو, ولكن أن�ا زدت الكالم كالماً لكي يتحول 
كالمها إلى دعاء....

مرت الس�نين, عناق مفرط, فوالذ عنيد, حركة 
شفاه, ودعاء ......

في السنين األخيرة لم تأتي, حاولت المستحيل 
لك�ي أع�رف ش�يئاً عنه�ا, غرس�ت أذن�اي في 
همهم�ة  كل  حفظ�ت  واألب�واب,  اإلس�منت 
للس�جان, وكل كالم يقوله أو ال يقوله, حفظت 
الزائري�ن,  ح�ركات  حفظ�ت  رجلي�ة,  حرك�ة 
صوت العصافير, صوت الريح. أصخت الس�مع 
لدبي�ب النمل لعل�ه يوصل لي معلوم�ة عنها. ال 
دبي�ب دب وال معلوم�ة أنزلت الس�تار عن بالي 
المش�غول وصدري المحت�رق, الزمن بدونها ال 
يملك عقارب, يزحف زحفاً, كأفعى رقطاء على 

قطعة زجاج...
لعنت الزمن, لعنت نفس�ي, لعنت الفوالذ. لعنت 
دبيب النمل, صوت الريح, لعنت كل ش�يء, لقد 
احترق�ت وذبت تحول�ت إلى رماد, أخ�ذ الهواء 
ينفخني بفمه الذي كان على شكل نافذة صغيرة 
في أعلى الحائط, يذريني على وجهة المساجين 
والبؤساء....- أمل صغير أعاد ذّراتي وخالياي, 
أم�ل صغير أعاد دمي ونبضي وش�رايين الحياة 
إلى كياني. فقد قيل لي بأني سأخرج لعدم توفر 
األدل�ة الالزم�ة, وع�دم توفر ق�اِض لينظر في 
القضية منذ زمن بعي�د, وقد ذهبت قضيتي في 

النسيان, وجّل من ال ينسى.... 
جمع�ت أجزائي وخرجت, كان األمل يتس�لقني 

كنبتة الفاصولي�اء الخرافية, ذهبت إلى منزلها 
فور خروجي وكلي لهفة وشوق وحياة. بحثت 
عنها, وأخيراً وجدتها .... وجدتها في الحديقة. 
عندم�ا التق�ت عينان�ا, وقد كس�ا عين�ي العمر 
والس�نين والتجاعي�د, وكس�ى عينيه�ا الكحل 
والصب�ا على غير ما كنت أتوق�ع, ركضت إليها 
بلهفت�ي, بتعب�ي. بش�وقي, بخالي�اي, بنبضي 
الذي لم يعد يقاس, مددت يدي أللمسها ومددت 
روحي معها, مدت يدها هي أيضاً على ما أذكر, 
وقبل أن تتالمس أيدينا وشوقنا المتراكم.. ظهر 
فج�أة بيننا حاجز م�ن اإلس�منت المقوى لعن 
الله اإلس�منت والفوالذ, وأخذت أجهش بالبكاء 
والعويل, أنزوي على نفس�ي, أتكأ على نفس�ي 
على ما تبقى منها. أخذت يداي بش�كل ال إرادي 
تنبش اإلس�منت, أظافري تحول�ت إلى مخالب 

وصوتي تحول إلى عويل وجواح.
كنت أحاول أن أخرجه�ا, أن احضنها, أن اموت 
معها م�رة تلو مرة, فقد مات�ت وهي تنتظرني 
ش�وقاً, وأنا م�ُت, فهذه الحياة المّرة اش�بعتني 

مرارة وألم, ذقتها بأالف األشكال واألوجه ....
فبعد أن عصفت بي س�نين الس�جن وأخرجتني 
جث�ة هامدة, أخرج ألجدها في س�جنها األخير 
ومالذه�ا األخي�ر. نبش�ت م�ا اس�تطعت م�ن 
اإلس�منت اللعي�ن كم�ا كان فوالذه�م الحقير, 
إل�ى أن تحولت ي�داي إلى أعمدة من األس�منت, 
وص�دري إلى ل�وح, وقلبي إلى ش�اهد, وأخذت 

الرياح تذريني إلى الشتات .......
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حممد املاغوط ...شاعر االنسانية
�شادق حممد عبد الكرمي الدب�ش 

  
كل  فيه�ا  تج�د  ...وحي�اة  وقضي�ة  ش�اعر 

المتناقضات 
ولكنه�ا ال تخل�و م�ن األم�ل وحب األنس�ان 

والطبيعة والحياة .
ولد محمد أحمد عيس�ى الماغوط )-1934 3 
أبريل 2006( ش�اعر وأديب س�وري، ولد في 
الس�لمية بمحافظة حماة ع�ام 1934. تلقى 
تعليم�ه ف�ي الس�لمية ودمش�ق وكان فقره 
س�بباً في ترك�ه المدرس�ة في س�ن مبكرة، 
كانت الس�لمية ودمش�ق وبيروت المحطات 
األساسية في حياة الماغوط وإبداعه، وعمل 
ف�ي الصحاف�ة حي�ث كان م�ن المؤسس�ين 
الماغ�وط  عم�ل  كم�ا  تش�رين  لجري�دة 
احت�رف  الش�رطة،  مجل�ة  لتحري�ر  رئيس�اً 
األدب السياس�ي الس�اخر وأل�ف العدي�د من 
المسرحيات الناقدة التي لعبت دوراً كبيراً في 
تطوير المسرح السياسي في الوطن العربي، 
كما كتب الرواية والشعر وامتاز في القصيدة 
النثري�ة الت�ي يعتب�ر واحًدا م�ن روادها، وله 
دواوين عديدة. توفي في دمش�ق في 3 أبريل 

..2006
كان اغتي�ال عدن�ان المالك�ي ف�ي 22 أبري�ل 
1955) ال�ذي تس�لم منص�ب مع�اون رئيس 
األركان العام�ة، وكان يعم�ل عل�ى توظي�ف 
الجي�ش لمصلح�ة ح�زب البع�ث ال�ذي كان 

يتحالف معه بقوة.
تم اغتيال العقيد المالك�ي في الملعب البلدي 
بدمش�ق ي�وم 22 أبري�ل 1955 خ�الل مباراة 
لكرة الق�دم، كان يرعاها بين فريقي الجيش 
الس�وري وخفر الس�واحل اللبناني. وارتكب 
جريم�ة القت�ل رقيب ف�ي الجيش الس�وري 
يدعى يونس عبد الرحيم كان مكلفاً بحراسة 
المنصة الرئيسية، اطلق ثالث رصاصات على 
المالكي انهاها بطلقه في رأس المالكي. بعد 
ذل�ك صوب يونس عبدالرحيم المس�دس على 

رأسه وانتحر، .
.فكان�ت نقط�ة تح�ول ف�ي حي�اة الماغوط 
القوم�ي  الس�وري  الح�زب  اُتِه�َم  حي�ث   ،
االجتماعي باغتياله ف�ي ذلك الوقت، ولوحق 
أعض�اء الحزب، وتم اعتق�ال الكثيرين منهم، 
وكان الماغ�وط ضمنهم، وُحب�س الماغوط 
في س�جن المزة، وخلف القضبان بدأت حياة 
الماغوط األدبية الحقيقية، تعرف أثناء سجنه 
على الش�اعر علي أحمد س�عيد إسبر الملقب 

بأدونيس الذي كان في الزنزانة المجاورة.
خالل فت�رة الوحدة بين س�ورية ومصر كان 
الماغ�وط مطلوباً في دمش�ق، فق�رر الهرب 
إلى بي�روت في أواخر الخمس�ينات، ودخول 
لبنان بطريقة غير شرعية سيراً على األقدام، 
وهن�اك انض�ّم الماغ�وط إلى جماع�ة مجلة 
"ش�عر" حي�ث تعرف على الش�اعر يوس�ف 
الخال الذي احتضنه في مجلة »شعر« بعد أن 

قدمه أدونيس للمجموعة .
كانت فترة الثمانينات صعبة وقاس�ية، بدأت 
بوفاة ش�قيقته ليل�ى أثر نفاس بع�د الوالدة 
ع�ام 1984، ثم وفاة والده أحمد عيس�ى عام 

1985 نتيج�ة توق�ف القلب، وكان�ت أصعب 
ضرب�ة تلقاها ه�ي وف�اة زوجته الش�اعرة 
سنية صالح عام 1985 بعد صراع طويل معه 
ومع السرطان وهو نفس المرض الذي أودى 
بحي�اة والدته�ا وبنفس العم�ر وكانت نفقة 
الع�الج على حس�اب القص�ر الجمهوري في 
مش�فى بضواحي باريس حيث أمضت عشرة 
أشهر للعالج من المرض الذي أودى بحياتها، 
ثم كانت وف�اة أمه ناهدة ع�ام 1987 بنزيف 
ح�اد ف�ي المخ،تزوجت إبنته ش�ام اواس�ط 
التسعينات من طبيب سوري مقيم في أمريكا 
ولم تات�ي لزيارة س�وريا إال لحضور جنازته 
وكذل�ك إبنت�ه الثاني�ة س�الفة المقيم�ة مع 
زوجها في بريطانيا وقد تركت هذه المآس�ي 
المتالحقة األثر الش�ديد على نفس�ه وأعماله 

وكتاباته.
محم�د الماغوط: يق�ول ...لو كان�ت الحرية 

ثلجاً لنمت في العراء .
م�اذا تذكر م�ن طفولتك البائس�ة ف�ي قرية 

السلمية؟
- ولدت في الس�لمية وعشت فيها مراهقتي. 
كان حلم�ي أن أتزّوج من ابن�ة عّمي أو خالي 
وأنج�ب األطفال. هذا كان حلمي أيام الفتّوة. 
لك�ن ق�دري كان أن أتزّوج من س�نية) أس�م 

زوجته سنية صالح ( 
.

لكنك لم تكمل الدراسة!
- هربت من المدرسة س�يراً على قدمّي، ولم 

أكمل الدراسة منذ ذاك الحين.
وما قصة السجن الذي دخلته للمرة األولى؟

- دخلت الس�جن عام 1955ألنني انتسبت الى 
الحزب القومي؟

* هل كنت حزبياً؟
- ال، أن�ا ال أحّب األحزاب. أنا ش�خص منفرد، 

أميل دوماً الى الوحدة.
محم�د الماغوط أكثر من عاد الى وطنه والى 
عروبت�ه، وال�ى حريته م�ن زاوي�ة كوميدية 

سوداء في واقع األمر.
الفك�رة الفكاهي�ة الس�وداء تأت�ي عنده من 
ذروة الصراع ف�ي مواجهة أنظمة مخابراتية 

عربية سيئة.
يقول...

الس�جن جعلني ش�اعراً والحذاء العسك�ري 
علمن�ي الكثير

العالمية ال تعنيني وكن�ت أتمنى أن أظل فتى 
أمياً يرعى الغنم .

ماذا تعلّمت في السجن؟
- السجن مدرسة تعلّمت فيها الكثير. السوط 
علّمن�ي. الح�ذاء العس�كري علّمن�ي. لقد أثر 
الس�جن ف�ّي كثي�راً ف�ي مطلع ش�بابي. فيه 
اكتش�فت الل�ون القات�م للحي�اة. واعتقد أّن 
شيئاً في داخلي انكسر ويصعب علّي تجبيره 
حت�ى اآلن. في الس�جن تعّرف�ت على الخوف 
وص�رت أعرفه. وم�ا زال الخ�وف يرافقني. 
األمان فقدته في السجن وصرت أشعر بأنني 
أعي�ش قلقاً بال أم�ان أو طمأنينة. وال أخفيك 
أنني كنت أبكي في الس�جن وأصرخ ال س�يما 

خالل التحقيق.
* قلت مرة أنك تعّرفت الى أدونيس في سجن 

المّزة!
- صحي�ح. لكنه كان في زنزان�ة أخرى. كان 

مهجعه قبالة مهجعي.
* لك�ن أدوني�س اس�تطاع أن يتخّط�ى هذه 

التجربة؟
هل تدافع عن سجناء السياسة والفكر؟

- أج�ل، إنن�ي معه�م جميع�اً. أنا ضد س�جن 
السياس�يين والمفّكرين أياً كانوا. ومن الظلم 

حقاً أن يبقى في العالم سجن سياسّي.

* هل تحلم بأن يأتي يوم ال يبقى فيه س�جن 
سياسي!؟

- أجل. الس�جن ش�يء بش�ع وقاتل. تصّور، 
هناك س�جون ليس فيها مراحي�ض. أنا كنت 
أبرد في الس�جن وكنت أجوع. وأش�عر حتى 
اآلن أنني لم أش�بع. في حياتي جوع دائم هو 

أقوى مّني. هذا جوع تاريخّي.!!؟ .
ماذا تشرب في الصباح؟

الماغوط: أحب ان أش�رب. لكن عندما مررت 
بتجربة اإلدمان ووصلت الى حافة الموت كان 

البد لي أن آكل، وان أضع األكل في )البراد(.
* من يصنع لك الطعام؟

الماغوط: آكل عندما يأتي األصدقاء بالطعام
* تعاني الوحدة؟

الماغ�وط: ابدأ. أذه�ب إليها.. ك�م تمنيت ان 
ال يعرفن�ي احد، وان ال اع�رف احدا. لكن بعد 
زواج بناتي ومرضي صرت أخشي.. ال أخشي 
الموت ولكن أخاف مقدماته. العجز والمرض 

.
يقول محمد الماغ�وط : ما يبقى في ذاكرتي 

هو عويل الريح ووحشة الريف.
* ومن أين تعيش حياتك؟

الثقاف�ة  بمديري�ة  راتب�ي  م�ن  الماغ�وط: 
وكتاباتي في)الوسط( .

الماغوط كما يراه شعراء ونقاد مصريون: 
الفرح مهنته.. ملك للسخرية والتحدي .محمد 

الماغوط : االلفه اكبر من الصداقة والحب
التم�رد مهنت�ه وقصيدت�ه غرف�ة بماليي�ن 

الجدران ..
يخاطب الشاعر حبيبته:...

حبيبتي
هم يسافرون ونحن ننتظر

هم يملكون المشانق
ونحن نملك األعناق

هم يملكون الآللئ
ونحن نملك النمش والتواليل

نزرع في الهجير ويأكلون في الظل .
ويق�ول ف�ي م�وت واحتض�ار س�نية صالح 
زوجت�ه ...وس�نية الت�ي- برحيله�ا- أعادت 
الش�اعر إلى كتابة الشعر، بعد انقطاع استمر 
من عام 1974حتى 1989، حين كتب "سياف 

الزهور:
يا رب..

في ليلة القدر هذه،
وأمام قباب الجوامع والكنائس،

الالمعة والمنتفخة كالحروق الجلدية..
أساعد الينابيع في جريانها

والحمائم المشردة في بناء أبراجها 
وأضلل العقارب واألفاعي

عن أرجل العمال والفالحين الحفاة
ولكن.. أبق لي على هذه المرأة الحطام

ر الفقراء . ونحن أطفالها الُقصَّ
لك�ن إذا بحثنا في تاريخه الش�عري س�نجده 

أقوى وأعنف:
أنا إنسان تبغ وشوارع وأسمال

� تبغ وأسمال �
أنا مزمار الشتاء البارد

ووردة العار الكبيرة
تحت ورق السنديان الحزين

� الرجل الميت �
أنا فقير يا جميلة

حياتي حبر ومغلفات وليل بال نجوم
شبابي بارد كالوحل

عتيق كالطفولة
� تبغ وشوارع �

كان الماغ�وط يح�ب أن يض�ع الوط�ن فوق 
كرس�ي المس�اءلة بدل االحتفال المجاني به 
واإلفراط في تزيين وجهه بالمس�احيق بغية 
جم�ال وهمي، كانت عالقت�ه بالوطن معقدة 
وعنيفة الشيء يشرحها سوي هذا المقطع:

الشيء يربطني بهذه المروج
س�وي النس�يم ال�ذي تنش�قته صدف�ة فيما 

مضي
ولكن من يلمس زهرة فيها

يلمس قلبي.
متى رحلت عن هذه الدنيا يا ماغوط....

رحل�ت أمس أن�ا الش�اعر واألديب الس�وري 
محمد الماغوط عن 72 عاماً،

ومتى ولدت...
1934، "أحم�ل الس�جن عل�ى  ول�دت ع�ام 
ظه�ري، تمام�اً مث�ل ماكيت مجس�م". هي 
ثمانية وس�تون عاماً من التسكع في الشعر 
والحياة، من "س�لمية"، قريتي التي أنجبتني 
كما أنجبت معه علي الجندي وسواه كثيرين. 
سلمية ..... )هذا الحوار وصياغته ...هو من 
صياغت�ي أن�ا ولي�س حقيقة ....ل�ذا أقتضى 

التنبيه (.
ماذا قالوا عنك ؟...

محمد الماغوط شاعر عبثي.
ش�اعر كبي�ر عرفت�ه قب�ل المس�رح، وه�و 
مس�رحي كبير نج�ح كثي�راً والثنائ�ي دريد 

لحام.

ه�و أصالً على ما أعتقد ل�م يكن قابضاً يوماً 
الحياة عل�ى محمل الجد، وهؤالء الرجال هم 
برأي�ي أهم م�ن الحياة نفس�ها.هذا م�ا قاله 

ريمون جبارة .
خسرنا شاعراً كبيراً

وخسرنا مسرحياً كبيراً.
جرح فاغر

على رصيف دمشق......أكرم قطريب ..
يقول الماغوط عن تلك التجربة...وهنا يقصد 
تجربته في الس�جن : كان أفراد جماعة شعر 
يكتب�ون في المطلق، أنا حاولت أن أس�حبهم 
إل�ي األرض، لكن�ي بقي�ت طارئ�ا مثل ضيف 
علي طرف المائدة، وافترقنا ألني شاعر أزقة 

ولست شاعر قصور.
لم يكن الماغوط في حاجة إلي ش�هرة تشد 
نظر العابرين إليه، ولم يكن يبحث عن عظمة 
وهمي�ة مثل أقرانه بقدر م�ا كان يبحث عن 

لقمة يضعها في فمه:
الجوع ينبض في أحشائي كالجنين. 

نجوم ومطر � 
كان يطال�ب بحقه في الحياة، ثم إنه ش�اعر 
وعلى هامته السماء الغامضة التي يسمونها 
الوطن أن تحمي ش�عراءها كي يواصلوا ما 

كانوا قد بدأوه:
هذا الفم الذي يصنع الشعر واللذة

يجب أن يأكل يا وطني
هذه األصابع النحيلة البيضاء

يجب
أن ترتعش

أن تنسج حباال من الخبز والمطر .
ومن أقواله ...

عمرها ماكانت مش�كلتنا مع الله،.... مش�كلتنا 
مع اللي يعتبرون نفسهم بعد الله" من مسرحية 

شقائق النعمان .
أنني أعد ملفا ضخما عن العذاب البشري ألرفعه 
إل�ى الله !...فور توقيعه بش�فاه الجياع وأهداب 

المنتظرين .
"أنا نبي الينقصني إالّ اللحية والعكاز والصحراء 

. "
"لماذا خلقني ؟ وهل كنت أوقظه بس�بابتي كي 

يخلقني ؟" ..
"ب�دأت وحيداً، وانتهي�ت وحيداً كتبت كإنس�ان 

جريح وليس كصاحب تيار أو مدرسة" .
"حبك كا اإلهانة ال ينسى" .

أعماله 
للماغ�وط ف�ي الش�عر )ح�زن في ض�وء القمر 
1959، غرف�ة بماليي�ن الج�دران 1960، الفرح 

ليس مهنتي 1970(. 
وفي المسرح، )العصفور األحدب 1963، المهرج 
1960، كاس�ك يا وط�ن، غربة، ضيعة تش�رين، 
ش�قائق النعمان(، كم�ا للماغوط ثالثة نصوص 
س�ينمائية هي )الح�دود والتقرير والمس�افر(، 
وأنج�ز نصي�ن تلفزيونيين هما )وادي المس�لك 
وحكايا الليل(، ومن أعماله الروائية )األرجوحة( 
1974، أم�ا آخر نصوصه فكان )البدوي األحمر( 
هذا الع�ام، وكان أنج�ز قبله )س�أخون وطني( 
1987، و)س�ياف الزهور( 2001، و)ش�رق عدن 

غرب الله( 2005. .

بيضاء"  تعد  لـم  "أوراق 
لرجاء خضري

 
ص�در حديًث�ا ع�ن دار الش�ئون الثقافي�ة العام�ة 
المجموع�ة القصصي�ة، "أوراق ل�م تع�د بيضاء"، 
للقاص�ة رج�اء خضي�ر العبيدي.وه�ي مجموع�ة 
قصصي�ة حقيقية ومس�روده من واق�ع مجتمعنا 
وما م�رت بها المرأة العراقية من ظروف قس�رية، 
الت�ي وضعتها ف�ي ه�ذا الجان�ب المؤلم.ومن تلك 
القصص المسرودة في الكتاب "رحيل فبل اآلوان، 
الثم�ن الباهض، القاتل الحقيق�ي... لم يعرف بعد، 

أش�د من القتل، وتحققت عدالة السماء، أمي... وبركان 
مرتقب، صمت العش�ق، المصير المرتقب، بس�كينة تعذيبيه... قتلته، تراتيل 

حب وخيانة ال تقتصر، صمت الوداع، في غفلة من الزمن... كان أبي"، وغيرها من القصص.

اجلدار الرابع لسورج 
شاالندون

 
رواي�ة عالمي�ة- ترجم�ة: كيت�ي س�الم حائ�زة عل�ى جائزة 
غونك�ور للثانويي�ن 2013.ع�دد الصفحات352،كان�ت فكرة 
س�ام مجنون�ة، واقتفى ج�ورج إثره�ا. الجئ يونان�ي يعمل 
ف�ي اإلخراج، أخف�ى أصله اليه�ودي؛ حلم بتمثيل مس�رحية 
أنتيغ�ون آلن�وْي على س�احة مع�ارك ف�ي لبنان. ف�ي العام 
1976، ارتكب�ت مذاب�ح ف�ي ه�ذا البل�د، فق�رر ج�ورج أن 
أرض األرز س�تكون ه�ي المس�رح، فق�ام بالرحل�ة إلي�ه، 

تحارب�وا.  الذي�ن  ب�كل  أي  الميليش�يات،  بمقاتل�ي  فاتص�ل 
كري�ون  الجبه�ة.  خ�ط  عل�ى  أن�ْوي  مس�رحية  تمثي�ل  فكان�ت  فكرت�ه  هو أم�ا 

المس�يحي؛ أنتيغون هي الفلس�طينية. هيمون هو الدرزي؛ الشيعة حاضرون هناك أيضاً، ومعهم الكلدانيون 
واألرمن.

»ترميم لوجوه حمفورة«.. لـ»حمب مجيل«
 

صدرت عن دار "النس�يم للنش�ر والتوزي�ع" المجموعة الش�عرية األول�ى "ترميم لوجوه 
محف�ورة" للش�اعر والمحرر الثقافى مح�ب جميل.يتأل�ف الديوان م�ن 75 قصيدة ومن 
أسمائها: محطات، نمش، ذئب الكريستال، قميص ما بعد حداثى، نصف مسافة، طباشير 
قوقازى، نيجاتيف، أس�نان لبنية، الدفتر األخير آلندى وارهول، باس�كين روبينز، ش�فاه 
مبقع�ة، محص�ول ش�توى، فوتوغرافي�ا، ورق حائط، عقار هلوس�ة، أزرق، موس�يقى 
مبت�ورة، تجريد.ويقول محب "بالنس�بة ألي نازح فالعاصمة فضاء شاس�ع. إنها تعيد 
تش�كيلك من جديد وفق قوانينه�ا الخاصة، وعليك فقط أن تبق�ي على األبيض بداخلك 
وس�ط زحمة األلوان والضوضاء البصرية. أنا ال أرثي المدينة هنا، بل أحاول أن أوضح 

كي�ف تفاعلت معها وتأقلم�ت على قوانينها الخاصة، فأحياًنا تكون قاس�ية وتبدد أحالمك 
على األرصفة، وأحياًنا تحول طاقة اليأس بداخلك إلى تحٍد ومثابرة. في النهاية أنا مدين لتلك التجربة بالكثير".
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المحامي علي جابر

الزواج خارج املحكمة
ق�د يك�ون س�بب ال�زواج خ�ارج المحكم�ة هو 
البح�ث عن الس�هولة في االج�راءات او االخطاء 
منافع يس�تفاد منها احد طرفي العقد كان تكون 
الزوجة ارملة ولديه�ا اوالد وتاخذ راتب تقاعدي 
وبالتال�ي مثل هذا ال�زواج قد يؤدي الى قطع هذا 
الرات�ب وبالتالي هي تحرص عل�ى اخفاء الزوج 
الى حين.. ولكن نالح�ظ ان المتضرر من الزواج 
الثان�ي هم االوالد وكذلك الم�راة حيث قد يتهرب 
ال�زوج وبالتالي يصعب اثبات هذا الزواج اال وفق 
اج�راءات طويل�ة وكذلك يك�ون هن�اك اجراءات 
تحقيقية  يتعرض لها الزوج ودعوى في محكمة 
التحقيقوكم�ا قلنا فان الزوجة ه�ي من يتضرر 
من هذا ال�زواج النها ال تمتلك اي دليل على اثبات 
النس�ب م�ن ان ه�ؤالء االوالد من زوجه�ا الذي 
انك�ر ان�ه زوجه�ا وبالتال�ي فانه يصع�ب اثبات 
ه�ذه الحقوق وهو ال�ذي يرتب حق�وق في ذمة 
ال�زوج ومنها مص�ر والمغرب وه�و يرتب نفس 
الحقوق وفي بعض االحيان فان المحكمة تكون 
مرغم�ة على هذا ال�زواج وقد يكون الس�بب في 
ع�دم االعالن عن ال�زواج هو ان ام�راة لها اوالد 
وال تري�د ان تفقدهم جراء ه�ذا الزواج وكما قلنا 
ف�ان الزوجة هي المتض�رر االول حيث ان قانون 
االحوال الشخصية وجد اصال لحمايتها خصوصا 
في الحصول عل�ى البطاقة التموينية ويف العادة 
يتم تسجيل هؤالء الصغار باسماء مستعارة مثال 
باس�م الع�م او الخال وف�ي احيان يك�ون هؤالء 
الذين تزوج�وا خارج المحكمة يقومون بالطالق 
خ�ارج المحكمة وهنا تكون ام�ام دعوى واحدة 
يتم فيها اثبات الزواج اوال ثم بعد ذلك يتم احضار 
البينة الش�خصية الثبات الطالق وحتى في بعض 
االحي�ان يك�ون اح�د المتزوجي�ن قاص�ر فتت�م 
احالتهم الى التحقيق ويتم شمولهم بقرار العفو 
الذي صدر عام 2002 والذي مدد حتى عام 2008 
وتعتمد المحكمة على اثبات مثل هذا الزواج على 
اقرار ال�زوج وتاريخ الزواج فتك�ون امام دعوى 
ف�ي حالة ع�دم اقرار الط�رف االخر ام�ا اذا كان 
هناك اتفاق فنكون امام حجة زواج يتم الحصول 
عليه�ا ويتم احاله الطرفين ال�ى التحقيق اذا كان 
العقد بعد العف�و يتم تصديقه الزواج بعد تحقيق 
وق�د نكون ام�ام زواج خارج ويك�ون قبل العفو 
فان�ه يتم ش�مول بالعفو ويتصدق ال�زواج  واما 
في حالة وج�ود اطفال وانكرهم الزوج فانه يتم 
ارس�الهم الى الطب العدلي ش�عبة االنسجة ويتم 
اثبات نسب هؤالء الصغار الى الرجل الزوج الذي 

انكرهم.

استشارات
س/ من زميلنا المحامي حسن هادي من مدينة كربالء المقدسة يسأل عن احتساب ممارسة مهنة المحاماة خدمة عند تعيينه في الوظيفة؟

 � زميلنا العزيز اس�تنادا للقانون رقم 65 لس�نة 2007 قانون احتس�اب ممارس�ة المهنة المحاماة المحامي المعين في دوائر الدولة خدمة فعلية الغراض 

التعيين وتحديد الراتب والتقاعد استثناء من القانون الصادر عام 1980 والمرقم 600 وقد تم نشر هذا القرار في جريدة الوقائع العراقية  بالعدد 4055 في 

26 كانون االول عام 2007 وهو تاريخ نفاذ القانون وشكرا على التواصل  

س/ من س�عاد هاش�م حمادي والتي تعمل موظفة في احدى الوزارات الدولة تتساءل عن امكانية احتساب مدة الفصل السياسي لها من تاريخ والدتها 

في السجن؟

� اخت�ان العزيزة لم يرد نص صريح بش�أن هذا الموض�وع في القانون رقم 24 لس�نة 2005 والخاص بالمفصولين 

السياس�يين ولكن لجنة التحقق في مجلس الوزراء اعتمدت على س�ن 15 سنة  بالنسبة للذين ولدوا في السجن ولم 

تعتم�د اعاله هو الضرر بغض النظر عمن وقع عليه الضرر س�واء كان صغي�را او كبيرا والنص جاء مطلق والمطلق 

يجري على اطالقه مالم يات شيء يقيده وربما يكون الضرر الذي يطال الذي يلد في السجن هو اكبر من الكبير الن االول سوف تتبلور المعاناة  

ف�ي نفس�ه وتصبح جزء من ش�خصيته وبالتالي البد ان يك�ون التعويض اكثر من الممنوع للرج�ل الكبير وقانون العقوبات يعتبر االنس�ان مكتمل 

حال والدته وبالتالي فان الذين ولدوا في الس�جن معلوم ان لجنة التحقق بمثابة القرارات القطعية والفاصلة في احتس�اب الفصل السياسي استنادا 

للقانون رقم 24 لسنة 2005.

المادة 95 من الدس�تور 

لع�ام  الدائ�م  العراق�ي 

انش�اء  يحض�ر   2005

او  خاص�ة  محاك�م 

استثنائية

مفاهيم 
قانونية 

احكام العربون يف القانون العراقي
        محرر الصفحة

يع�رف العرب�ون بان�ه مبل�غ م�ن المال 

يدفع�ه احد المتعاقدي�ن لالخر عند ابرام 

العقد وي�راد من دفع العربون اما للداللة 

عل�ى ان كل طرف حق الرجوع او العدول 

ع�ن العق�د مقاب�ل خس�ارته وام�ا انها 

لضم�ان التنفيذ حي�ث القان�ون المدني 

قدر رجح عند الش�ك ان خسارة او يذهب 

الى طرف االخ�ر ويلزم القانون على من 

قب�ض العربون ان يرده مضاعفا اذا كان 

هو الذي عدل ويوج�ب القانون على من 

دفع�ه ان يترك�ه  اذا كان ه�و الذي عدل 

وحتى لو لم يصب الطرف االخر اي ضرر 

جراء ه�ذا التراجع او ع�دم التنفيذ وفي 

حال�ة اذا كان العربون ي�راد منه ضمان 

التنفي�ذ فان المتعاقد يجب�ر على التنفيذ 

ف�ي كل االح�وال وال يك�ون العربون اال 

التزاما بدليا يس�تطيع المدي�ن بادائه ان 

يتخلص من تنفيذ االلتزام االصلي.. وهو 

الت�زام تخييري يخت�اره الدائن او المدين 

او القاض�ي ان ال يك�ون مح�ال  للتنفي�ذ 

واذا امتنع التنفيذ العيني لس�بب ما فان 

على المحكم�ة ان تحكم عل�ى المتخلف 

بالتعوي�ض المناس�ب حي�ث يس�تقطع 

ه�ذا التعويض م�ن مبلغ العرب�ون وكل 

هذا التعويض اذا ع�دل احد الطرفين في 

اختي�اره  دون موافق�ة الط�رف االخ�ر 

ام�ا في حال�ة االتفاق على الفس�خ فان 

المتعاقدون هما اللذان ينضمان عالقتهما 

ف�ي هذا الش�ان واذا س�كتا ع�ن ذلك لم 

يس�تحق العرب�ون للقاب�ض وي�رده الى 

صاحبه اذا كان مقبوضا وكذلك الحال اذا 

هلك محل االلتزام التعاقدي بسبب اجنبي 

مم�ا يترت�ب عليه انفس�اخ العق�د بقوة 

القان�ون وتطبق نفس ه�ذه القاعدة في 

حالة بطالن العق�د فالعربون هو المبلغ 

المقاب�ل لحق العدول عن العقد فمن اراد 

م�ن المتعاقدين ان يعدل ع�ن العقد كان 

له ذل�ك في مقابل دف�ع العربون ويعتبر 

العرب�ون جزء من  ثم�ن المبيع المدفوع 

مقدم�ا وهذا م�ا تناولته الم�ادة 92 من 

القان�ون المدن�ي العراق�ي والت�ي قالت 

يعتب�ر العربون عند دفع�ه دليال ان العقد 

اصبح بات�ا وال يجوز الع�دول عنه اال اذا 

اقتضى االتف�اق غير ذلك وفي حال اتفق 

الطرفان المتعاقدان على ان العربون وقد 

يقع عن التعويض عن الضرر قد يقع وان 

االلتزام يدفع العربون يظل قائما ولو لم 

يت�م او يترتب على الع�دول عن العقد اي 

ضرر اما الشرط الجزائي فال  يستحق اال 

اذا وقع ضرر للدائن 

المحامي محمد جمعه

في منطقة الباب الش�رقي قام احد المختلين 
عقليا اث�ر التحرش به من قب�ل مجموعة من 
الصغ�ار رمي الحجارة كبيرة تجاههم اصابت 
فت�اة صغي�رة ف�ي صدره�ا كادت ان ت�ؤدي 
بحياتها واختفى المجنون ورش الناس الماء 

فوق الصغيرة حتى استعادت رشدها.
اردت بهذه المقدمة مدخال لهذا الموضوع حيث 
تناولت القواني�ن العراقية المختلفة موضوع 
المعتوهين وذوي االحتياجات الخاصة ومنها 
الدس�تور العراق�ي في الم�ادة 30 و 31 و 32  

من�ه حيث بينت هذه المواد ب�ان الدولة تكفل 
الضم�ان االجتماع�ي والصح�ي والمقومات 
االساسية للعيش في حياة حرة كريمة بحيث 
توف�ر لهم الدخل المناس�ب والس�كن المالئم 
كما تلتزم بالضمان الصحي للعراقيين جميعا 
وف�ي حال�ة الش�يخوخة والم�رض والعج�ز 
ه�ذه  وتوفي�ر  والبطال�ة  واليت�م  والتش�رد 
الحقوق اوجب الدس�تور انشاء المستشفيات 
والمس�توصفات او دور عالج خاصة من قبل 
الدول�ة وان ترعى الدول�ة المعاقين من ذوي 
االحتياجات الخاص�ة وتكفل تاهيلهم لغرض 
دمجه�م في المجتمع من جديد كما ان قانون 

اصول المحاكمات الجزائية المرقم 23  لس�نة 
1971 في المواد 230 � 231 � 232 منه تناول 
محاكم�ة ناقص�ي االهلي�ة والمعتوهين فاذا 
تبي�ن اثناء التحقي�ق ان المتهم مصاب بعاهه 
في عقله فال يكون مسؤوال جزائيا عن افعاله 
الجرمي�ة اذا ثي�ت ذلك بتقاري�ر طبية معتبرة 
ويت�م ايق�اف التحقي�ق ويوض�ع المتهم في 
اح�دى المؤسس�ات الصحية تحت الحراس�ة 
واما اذا ثبت ان الشخص ارتكب الجريمة وثبت 
وقت الحادثة انه ال يقدر مس�ؤولية تصرفاته 
الصابته بعاهه في عقل�ه فهنا يقرر القاضي 
ع�دم مس�ؤوليته  ويس�لم الى ذوي�ه لضمان 

العناي�ة به والذي اردنا ان نقوله هنا ان زيادة 
هؤالء المصابين عقليا ووجودهم في وس�ط 
االس�واق يش�كل ظاه�رة ال تتالئ�م وطبيعة 
المجتم�ع ال بل لها اث�ار نفس�ية واجتماعية 
كبيرة خصوصا على الصغار النهم ال يدركون 
م�ا يقومون به م�ن افع�ال وبالتال�ي اعماال 
ت�ؤدي الى جرائ�م واض�رار بالمجتمع يترتب 
عليه�ا خس�ائر ونتائ�ج ال يحاس�بون عليها 
كما قلن�ا كم�ا ان البعض االخ�ر منهم يمكن 
عالجه واعادته الى رشده اذا ما تم وضعه في 
مصحة عقلي�ة خاصة اذا ما علمان ان اغلبهم 
يتخ�ذون م�ن االم�كان العام�ة والس�احات 

واالزقة والهياكل مالذا او سكنا لهم من جديد 
وزجه�م في بع�ض التفجي�رات الت�ي طالت 
االبري�اء من ابناء الش�عب العراقي في الكثير 
من المدن س�ابقا وهنا تلقى المسؤولية على 
وزارة العم�ل والش�ؤون االجتماعي�ة كونها 
المس�ؤولة عن ذل�ك في البدء بحملة واس�عة 
في كافة المناطق الي�داع هؤالء المرضى في 
المستش�فيات الخاص�ة بذل�ك خصوص�ا اننا 
بلدا س�المي يمتاز بالنخ�وة والرحمة والقيم 
النبيلة والس�امية التي تمي�زه عن كافة بلدان 
العالم حيث ان مثل هذا االجراء هو رحمة لهم 

ولغيرهم.

املسؤولية اجلزائية لفاقدي العقل

ام عدن�ان امراة جاوزت الس�تينات 
من العم�ر ولم ترزق س�وى  ولدها 
الوحيد )عدن�ان( الذي اكمل في كل 
شيء وتخرج من )معهد المعلمين( 
واصبح معلما معروفا في المنطقة 
حدثت�ه عن قرب اجله�ا وانها بلغت 
م�ن الكبر عتيا وتريد ان ترى اوالده 
في الحياة وتقدم�ت بالخطوبة الى 
اكثر من فتاة من اقربائها اال ان االمر 
ل�م يحل فعندم�ا يوافق اه�ل الفتاة 
على الخطبة س�رعان ما يتراجعون 
لينتهي االمر وكانه لم يكون وطلبت 
من�ه في النهاي�ة ان يخت�ار فاختار 
زميل�ه له في العمل وفاء حيث وجد 
فيها التزاما وادب�ا ظاهرا دفعه الى 
الرغب�ة باالقت�ران به�ا اال ان االمر 
س�رعان ما رفض ول�م يختلف عن 
س�ابقاته اذ س�رعان ما رفض ولم 
يختلف عن س�ابقاته اذ س�رعان ما 
رفض اهل وفاء الخطوبة بعد شهر 
من الموافق�ة المبدئية والمهلة بعد 
ش�هر طلبوه�ا للس�ؤال والتقصي 
ع�ن عدن�ان ف�ي المنطق�ة وجدت 
ام عدن�ان بالبح�ث لمعرفة اس�باب 
النح�س ال�ذي الزم ولده�ا الوحيد 
وبدأت  بالس�ؤال فارش�دتها احدى 
جاراتها باللجوء الى كامل الس�احر 
المع�روف في الح�ي القريب والذي 

اس�تطاع ان يفك الكثير من الرموز 
ويصل الى حقائقها بعد حيرة اهلها 
وقلقهم مما خف�ي فيها حيث طلب 
منها كامل الساحر ان تحضر ولدها 
عدنان الى غرفة العمليات ان تحضر 
ولده�ا عدنان الت�ي اعدها للفحص 
فجاءت ب�ه وهالها ما ترى اذ وضع 

كامل الس�احر قطع�ة قماش كبيرة 
غطى بها راس عدنان وتمتم باشياء 
خفية حتى تهاوى عدنان ونام وبدأ 
كام�ل الس�احر يضع في فم�ة اداة 
حديدي�ة صغي�رة وطلب م�ن الجن 
الذي يتقمصه بان يخرج بالس�رعة 
وبع�د نص�ف س�اعة وض�ع كام�ل 

الس�احر قطعة القماش مرة اخرى 
وغط�ى بها راس عدن�ان وقرأ دون 
صوت حتى اف�اق عدنان مرة اخرى 
دون ان يعلم ما ج�رى واخبر كامل 
الساحر ام عدنان بما جرى وقال لها 
ان عدنان  مس�حور م�ن قبل احدى 
قريباته�ا واثر على مس�تقبله وانه 

ال يمك�ن ان يت�زوج اال بعد رفع هذا 
السحر القديم واستنجدت ام عدنان 
بالس�احر كام�ل ال�ذي طل�ب مبلغا 
كبيرا وافقت عليه ام عدنان وخمنت 
ان من سحر وحيدها هي اختها التي 
على خالف معها منذ عش�ر سنوات 
وانها تري�د ان تعط�ل زواج وليدها 

الوحي�د للث�ار منها وبع�د اعطائها 
المبلغ المطلوب اس�تطاع )الساحر 
كام�ل( ان يفك  عقدة س�حر عدنان 
الذي وفق ي�ف الخطبة والزواج من 
زميلت�ه وف�اء اال ان�ه وبع�د الزواج 
بشهر تلقى مكالمة هاتفية مجهولة 
م�ن فتاة س�ألته ع�ن اح�د الطالب 
ف�ي المدرس�ة وعن�وان المدرس�ة 
ومس�توى التدريس واش�ياء اخرى 
اس�تغربها ث�م قطع�ت الهاتف دون 
ان يعرفها فاحتارت ام عدنان بتغير 
طباع عدنان عندما قام بكس�ر ذراع 
اح�د الطلب�ة في المدرس�ة واعتدى 
على وفاء وفق�ا عينها فطلقت منه 
وتم توقيفه لشهر كامل اثر الحادث 
وتن�ازل اهل  وفاء وب�دأت ام عدنان 
بطرق باب كامل الس�احر من جديد 
بع�د  فاخبره�ا  االس�باب  لمعرف�ة 
الفحص ان س�حرا جدي�دا وخطيرا 
اعد لعدنان عبر الهاتف لتغيير مسار 
حيات�ه ال�ى جحي�م وب�دأ الس�احر 
والتحضي�ر  الع�دة  باع�داد  كام�ل 
النق�اذ عدن�ان الش�اب م�ن المازق 
الذي وق�ع في�ه وادى ال�ى ارتكاب 
جريمتي�ن احدهم�ا بح�ق زوجت�ه 
المطلق�ة فنجح واعي�دت وفاء بعد 
جهد جهيد.. وضل�ت ام عدنان تلوذ 
بالس�احر كام�ل كلم�ا حاصرته�ا 

وابنها المشاكل والمعوقات.

قصـــة قانونيـــــة

السحر يلوي قلوب العشاق ويدفعهم للجرائم
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        المستقبل العراقي/متابعة
  

حرقة كبيرة وغصة مؤلمة ش�عرت بهما الثالثينية شذى 
محمد عند ذهابها إلى مدرس�ة بناته�ا لتتفاجأ بزميالت 
بناتها في الصف يلبس�ن م�ا رق من الثياب يكاد يحميهن 

من برد الشتاء.
“ل�م أكن أعل�م أن هناك عائالت فقيرة ومس�تورة تعاني 
العوز لهذه الدرجة”، إال أن الحرقة التي أصابت شذى بعد 
رؤيتها ألولئك الطالبات دفعتها لس�ؤال مديرة المدرس�ة 
التي بدورها ش�رحت لها الحال المتردي الذي تعاني منه 
فتيات تلك األسرة اللواتي تخلى عنهن والدهن بعد زواجه 

من أخرى.
“خمس بنات وفي أعمار مختلفة يرتدن المدرس�ة مشيا 
على األقدام وفي أيام الشتاء والبرد الشديد بدون معطف 
أو حت�ى حذاء يق�ي أقدامهن من الماء والهواء، يس�كتن 
جوع معدهن الفارغة بقطع�ة خبز جافة وال يحملن في 

جيوبهن خمسة قروش”، هكذا وصفت شذى حالهن.
وتس�تهجن ش�ذى قس�اوة قلب األب الذي رمى أس�رته 
ألم تعم�ل عاملة نظاف�ة في أحد المستش�فيات ال تجني 
سوى مبلغ صغير ال يس�د إيجار البيت والكهرباء والماء 

ومتطلبات المنزل.
تلك التفاصيل كانت دافعا لش�ذى لتتصل بكل من تعرفه، 
آخذة على عاتقها مسؤولية كسوة هؤالء البنات وتقديم 

المساعدة لهن بهمة أهل الخير، وفق قولها.
القص�ص الموجعة كثيرة والن�اس المحتاجة تكاد تكون 
في كل مكان، هكذا يقول الخمس�يني أسعد البيطار الذي 
يتأل�م كل يوم عن�د مروره بأحد األحياء أثن�اء ذهابه إلى 
المن�زل ليتكرر مش�هد تلك العائلة التي تس�كن منزال بال 

شبابيك وتحت سقف من الزينكو.
هذا المشهد المتكرر كان هو شرارة تلك المبادرة الفردية 
الت�ي ق�ام بها البيطار، ال�ذي اعتبر أن ه�ذا البيت هو من 
مس�ؤوليته كونه يمر م�ن جانبه دائما، فبدأ من أس�رته 

الصغيرة لتمتد تلك المبادرة وتشمل العمل.
ولم يكت�ف البيطار بتلك المس�اعدات التي قدمها البعض 
من أس�رته وزمالئه ف�ي العمل، فما كان من�ه إال أن قام 
بطل�ب المس�اعدة م�ن أصدقائ�ه عب�ر موق�ع التواصل 
االجتماعي “فيس�بوك” وجعل توصيل المس�اعدات لتلك 

األسرة مهمته الشخصية.
من جهته، يشير اختصاصي علم االجتماع الدكتور حسين 
الخزاع�ي، إلى أن بحث الناس عن فرصة لفعل الخير إنما 
هو انعكاس للقيم األخالقية والشعور بالمسؤولية، الفتا 
إلى ضرورة أن يكون اإلنسان دائما متكاتفا مع اآلخرين 

ويحب القيام بالخير.
ويضيف الخزاعي أن اهتمام الناس بالخير ينبع دائما من 
شعور اإلنسان الداخلي بواجبه بتقديم الخدمات لآلخرين 
فيقوم بمشاركتهم في اللباس والطعام، األمر الذي يخلق 

لديه شعورا باالرتياح والتحسن.
ويبي�ن أن ثم�ار فع�ل الخي�ر ال يحصده�ا فاع�ل الخي�ر 
فحس�ب؛ حيث تش�عر مثل هذه الس�لوكيات األش�خاص 
المحتاجين بأن هناك من يهتم بهم ويشعر بهم، كما أنها 
تصف�ي القلوب وتق�وي العالقات المجتمعية والنس�يج 

المجتمعي.
ويختلف الناس، وفق الخزاعي، في طرق تقديمهم للخير؛ 
فمنه�م من يميل إلى القيام بذلك بش�كل ش�خصي بدون 
أن يعل�ن عن نيت�ه بتقديم الخير، حتى ال يش�عر اآلخرين 
بالخجل أو “الجميلة” وآخرون يقومون بتشكيل مبادرات 
جماعي�ة ضم�ن محي�ط األس�رة أو الح�ي أو العش�يرة 
يقدمون من خاللها المس�اعدات النقدية والعينية لألسر 

المحتاجة.
ويشيد الخزاعي بمثل هذه المبادرات الفردية ويشدد على 
دور األهل في تربية أبنائهم على اإلحس�اس بالمسؤولية 
تج�اه ه�ذه الفئة من الن�اس وغرس حب المس�اعدة في 

نفوسهم منذ الصغر.
أم�ا األربعينية منى صالح، فما إن تس�مع عن أحد يرغب 
بفع�ل الخير أو تقديم مس�اعدة حتى س�ارعت باالتصال 
به وإرش�اده لعائلة مس�تورة ومحتاج�ة وتذكير للناس 
المكتفي�ن ب�أن هن�اك م�ن يبحث عن كس�رة خبر لس�د 

جوعهم.
“قدمنا المس�اعدات العينية والمادية للكثير من العائالت 
ونتمن�ى أن يكون هن�اك من يرغب بفع�ل الخير”، تقول 
من�ى، الفتة إلى أنه ورغم وجود الكثي�ر من الناس الذين 
يرغب�ون بتقدي�م الخي�ر، إال أن الفق�راء والمحتاجي�ن 

يفوقونهم بأضعاف مضاعفة.
وتتابع “الجمعيات الخيرية ال تس�تطيع أن تغطي جميع 

العائ�الت وهن�اك من ه�م بأم�س الحاجة إلى الش�عور 
بالش�بع، الدفء وحتى االرت�واء، إال أن فقرهم وعوزهم 
ينغ�ص عليه�م حياته�م ويس�رف منه�م حتى الش�عور 

باألمان”.
من جهته، يش�ير اختصاصي علم النفس الدكتور موسى 
مطارنة إلى أهمية مثل هذه المبادرات سواء كانت فردية 
أو جماعية وأثرها اإليجابي على نفس�ية المجتمع، الفتا 
إلى وجود العديد من األش�خاص الذين يحبون فعل الخير 

ويقدمون المساعدة لألسر المحتاجة والفقيرة.
وين�وه مطارنة إلى أن الحاجة ليس�ت ولي�دة المالحظة 
فحس�ب، بل هن�اك جمعيات ومراك�ز وجماعات منظمة 
ترصد األس�ر الفقيرة والمحتاجة وترشد الراغبين بفعل 

الخير عليها بصورة منظمة.
ويتابع أن العش�وائية تخرج العمل على إطاره الحقيقي، 
مؤي�دا ب�دوره الجه�ود المنظم�ة الت�ي تضم�ن وصول 
المس�اعدات لم�ن يس�تحقها بص�ورة الئقة وب�دون أن 

تسبب لهم اإلحراج.
ويلف�ت مطارنة إلى أن س�عي الناس إل�ى فعل الخير يدل 
على األخالق الحميدة والتربية الصحيحة التي نشأ عليها 
ه�ذا المجتمع، الفتا إلى األثر الس�لبي الذي يخلفه الفقر 
والعوز على نفس�ية أصحابه الذي يخلق بدوره مش�كلة 

نفسية واجتماعية.
ويلف�ت مطارنة إل�ى وج�ود العديد من الن�اس الذين 

يملك�ون كرام�ة وعف�ة يرفض�ون التس�جيل ف�ي 
الجمعي�ات أو حتى إظهار حاجته�م أمام جيرانهم، 
مؤكدا في هذا الوضع ضرورة البحث عن العائالت 

المهمشة التي تتحفظ رغم شدة عوزها وفقرها.
ويردف “المش�اركة اإلنس�انية له�ا تأثير كبير 

على نفسية اإلنسان الفقير؛ حيث 
تخرج�ه م�ن الي�أس واإلحباط 
وتش�عره بأن هناك م�ن يهتم 
به ويشعر به ويقف إلى جانبه 
ويس�اعده على تخطي المحن، 

فتخلق راحة نفس�ية وش�عورا 
بع�دم الغرب�ة واألل�م وزوال الش�عور 

بالظلم والقهر”.
ويذهب إل�ى أن “الحالة التش�اركية والتكاف�ل والتراحم 

النس�يج االجتماعي  أس�اس 
حال�ة  وتخل�ق  الق�وي”، 
وش�عورا  رائع�ة  إنس�انية 
باالستقرار، األمر الذي يفرز 
مجتمعا س�ليما وآمن�ا خاليا 

من العقد النفسية.

التكافل االجتامعي يف مواجهة الفقر
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       اجرت الحوار - بشرى الشمري

تبذل ش�رطة محافظة واس�ط، جه�وداً كبيرة من 
اجل استتباب االمن في المحافظة التي تعد خاصرة 
الع�راق الش�رقية، فضال ع�ن اهميته�ا الجغرافية 
كونه�ا تربط بين العاصمة ومدن الجنوب االخرى، 
ل�ذا ف�أن اس�تقرارها له اهمي�ة قص�وى، وهو ما 
تح�رص عليه قي�ادة ش�رطة المحافظ�ة، بكافها 
صنوفها ومنتس�بيها، وبالش�كل ال�ذي يعمل على 
ازدهارها بجذب االس�تثمارات الكبي�رة، ورفاهية 
ابناءها.*تكلم ع�ن بداية تس�لمك العمل وطلعاتك 
الميداني�ة وم�اذا حققت من خالل عمل�ك في فترة 

ثمانية اشهر او ستة اشهر ؟
� يش�رفني ان التقيك�م الي�وم واه�ال وس�هال كل 
خطوة قمتم بها داخل محافظة واس�ط وباألخص 
قيادة ش�رطة واس�ط اول فترة استلمت بها  قيادة 
ش�رطة واسط بتكليف من وزارة الداخلية الموقرة 
رك�زت على العمل ف�ي الس�يطرات الن الخطر في 
المحافظة والح�وادث التي حصلت قبل اس�تالمي 
المنصب كلها كانت تتركز داخل الس�يطرات فكان 
تركي�زي على عملي في الس�يطرات والس�يطرات 
ال تترك�ز عل�ى البن�ى التحتية يعني توفي�ر كرفان 
او س�قيفة او مبردة او اي امكاني�ة اخرى وزيدت 
من قدرة االنس�ان الذي يمثل رجل الش�رطة يؤدي 
واجبات�ه فادخل�ت كل منتس�بي الس�يطرات ف�ي 
دورات تخص المتفجرات وس�التهم اذا كانوا على 
معرف�ة بالمتفج�رات فاجابوا بع�دم معرفتهم لها 
وعلمناه�م عن نترات االموني�ا والفتيل وما معنى 
الت�ي ان ت�ي حتى اكتس�بوا الوع�ي واخبرتهم عن 
مس�اعي االرهاب واختراقاتهم وما هي االس�اليب 
الت�ي يخفي به�ا االرهابي ه�ذه الم�واد المتفجرة 
داخل الس�يارة ولماذا رجل الش�رطة لم يكتشفها 
وقدم�ت النماذج التي القينا القبض عليهم س�ابقا 
وعرضتها على المنتس�بين من خالل الفوتوشوب 
ولم�اذا لم يلق�وا القبض عليها فان�ا باعتقادي انه 
ارتفعت وتيرة االداء لرجل الش�رطة وفتحت عقله 
وعينه انفتحت على الش�ارع لهذا نحن ان شاء الله 
لدين�ا ط�رق تفصيلية ف�ي ايقاف االره�اب ورجل 
الش�رطة قادر ان يوق�ف االرهاب ويلق�ي القبض 

على االرهاب في البرنامج الجديد الذي نس�تخدمه 
ان شاء الله.

طريقة التفتيش لدينا ط�رق علميه والعمل االمني 
الي�وم عمل علم�ي وليس امني عبث�ي فلدينا طرق 
تفتي�ش خاص�ة ال يس�عني االفص�اح عنه�ا نحن 
نعم�ل بها وقادرين ان نوقف الالرهاب او )نحد من 
االرهاب( ونلقي القبض على االرهاب والحمد الله 
حوالي س�بعة اش�هر او ثمانية اش�هر االمور على 
خير ما يرام ثغرات ال توجد امام مش�اكل بس�يطة 
حاولن�ا ان نكش�فها جرائم القت�ل جميعها حوالي 
%59 ت�م كش�فها ودوري�ات النجدة قمن�ا بزيادة 
عدده�ا ال�ى حوال�ي 82 دورية ومس�يطرين على 
الوض�ع االمن�ي داخل المدين�ة وجعل�ت النهوض 
لجميع الضباط الساعة الخامسة فجرا او السادسة 
للقي�ام كل الواجب�ات وف�ق الخطة الت�ي اعددناها 
الضابط يستيقظ الس�اعة السادسة وينفذ الخطة 
بعقل واالمور على خير ما يرام س�واء في الميدان 

او داخل االدارة ان شاء الله.
*ما مدى تعاونكم مع الش�رطة والحقول النفطية 

؟
� والله الحقول النفطية التي تشتغل داخل محافظة 
واس�ط تح�ت امرت�ي الن�ه انا ل�دي س�لطة قيادة 
عملي�ات الرافدي�ن والرج�ال الموجودي�ن يؤدون 
واجباته�م ب�كل اريحي�ه واذا طلب�وا اي مس�اعده 
فنح�ن حاض�رون وبالفع�ل قبل فت�رة طلبوا مني 
حوالي 10 دوريات فاعطيناهم هذه ال�10 دوريات 
والحمد الله عملنا واحد في الحقول النفطية او في 
الكهرباء او ف�ي اي دائرة تابعة الى وزارة الداخلية 
وحت�ى االجه�زة االمني�ة التابعة لنا تش�تغل تحت 
اش�رافي الش�خصي ونجتم�ع وكل ش�يء نتناوله 

اثناء االجتماع ونتخذ قرار سويا وليس منفرد 
*هل هناك تعاون مع المحافظة ؟

� عندما اس�تلمت هذه المس�ؤولية اول هدفي كان 
ان انفذ اوامر وزارتي المتمثلة بوحدة العراق وعلم 
الع�راق والقضاء على االرهاب وهنا انا انس�ق مع 
كل واح�د م�ن حكومت�ي المحلي�ة وكل واحد من 
اعضاء الحكومة المحلي�ة يدعمني في هذا االتجاه 
ويدي بيده ونحن نشتغل سويا انا ومسؤول اللجنة 
االمنية لمجلس المحافظ�ة ويدعمنا ونحن ندعمه 

وعملنا مش�ترك وال توجد اي مش�كلة فيما يخص 
هذا المج�ال امام مزاج هنا ومزاج هناك  طلب هنا 

وطلب هناك هذا ال يهمني اهم ش�يء هم يدعموني 
وانا ادعمهم اليوم من خالل توفير االمن للمحافظة 

وه�م منتخبين ويمثل�ون عموم محافظة واس�ط 
ولدي هذا اهم شيء احققه في الوقت الحاضر 

*س�يادة الل�واء هل هناك رب�ط بي�ن المحافظات 
المحيطة لمحافظة واسط يعني امنيا مثال الديوانية 
الناصرية هل يوجد تنس�يق يحيط بالخاليا النائمة 
او االس�تخباراتية ما بي�ن المحافظ�ات هل يوجد 

هنالك جهد ؟
�نعم نحن لدينا س�يطرات عل�ى حدود المحافظات 
يعن�ي مت�ر واح�د ال نتق�دم وال نرج�ع فمحي�ط 
محافظة واسط جميعها تحتوي على سيطرات واذا 
سيطرتنا تبعد حوالي كيلو متر بين بابل او جبلة او 
القادس�ية والشوملي فتنس�يقنا مستمر من خالل 
االجتماعات التي تعقد والنتائج مثمرة وتنس�يقنا 
مشترك بين اخواني مدراء الشرطة وخاصة قيادة 
عمليات الرافدين في ذي قار وميس�ان واجتماعنا 
دوري بحض�ور قائ�د عملي�ات الرافدي�ن ونتبادل 

المعلومة .
* تكلم عن دعمكم للحش�د الش�عبي وتجهيزكم له 
ودوركم كمحافظة متميزة في ضح حشود الحشد 

الشعبي تجهيزات اسلحة وذخيرة ؟
� نعم نحن محافظة واسط وباألخص قيادة شرطة 
واس�ط عندما اصدرت المرجعي�ة الفتوى اول من 
لب�ى ن�داء المرجعية هي محافظة واس�ط في اول 
ي�وم صادف يوم جمعة نحن ارس�لنا فوج البركان 
الى س�امراء واول يوم أعطى اثنين من الش�هداء و 
ستة عشر جريحا ولحد هذا اليوم يقاتل وبطوالته 
مشهودة لدى وزارة الداخلية وتوالت حوالي سبعة 
افواج اثنين بدت بالش�رطة االتحادية والبقية لدي 
خمس�ة افواج ومق�ر لواء لواء كامل م�ن الغيارى 
سوي بلواء الغيارى دربناهم ومسكناهم االرض من 
قاطع بدرة الى قاط�ع الصويرة الى قاطع حدودنا 
مع بابل كقيادة كاملة وكرفانات وأس�لحة واعتده 
وعج�الت وأجه�زة اتص�ال كل هذا م�ن امكانياتنا 
الخاصة كقيادة شرطة واس�ط وامر اللواء العميد 
نصار انسان مجاهد يشتغل معي يد بيد وجميعهم 
يأتمرون بامري ولم يتصرفوا اال بأمري وهم ناس 
مجاهدين اشراف لبوا نداء المرجعية وجائوا دفاعا 
عن العراق منذ حوالي س�تة اشهر وال توجد رواتب 
وتركوا االهل ومس�كوا االرض وهذا شيء مشرف 
هؤالء غيارى والحش�د الش�عبي المتمث�ل بغيارى 
واس�ط وبالمناسبة الحشد الش�عبي اعطوا شهيد 

برتبة عقيد وسوف يتم تشييعه 
*ما هو اهم عمل مميز لك ؟

� والله نح�ن اعمالنا جميعها مميزة لكن اهم عمل 
مميز انفجار س�احة العامل وق�ت االنفجار عبارة 
عن عبوة ناس�فة خالل يومين فقط القينا القبض 
عل�ى منف�ذ العملي�ة وصدق�ت اقواله واحي�ل الى 

المحكمة 
*ه�ل توج�د ش�رطة متخصص�ة ف�ي مكافح�ة 

المخدرات ؟
� يوج�د لدين�ا قس�م مدي�ر مكافح�ة المتفجرات 
ومدع�وم م�ن قبل ال�وزارة وم�ن قبلي ش�خصيا 
ونش�اطاته متمي�زة ف�ي ه�ذا المج�ال خاصة في 
نقط�ة الحدود بينن�ا وبي�ن الجمهوري�ة االيرانية 
فلدينا الكثير من النشاطات ولدينا قسم متميز     .

اللواء قا�سم الرا�سد مدير�سرطة حمافظة وا�سط لـ »                          «:
العمل امليداين عنوان حركتنا لتحقيق االمن واالمان للمواطن
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ع�دد قلي�ل ج�داً م�ن الن�اس ف�ي 
واش�نطن يتمتع�ون اآلن بالنفوذ الذي 
تملكه عضوة مجلس الشيوخ المعنية، 
إليزابي�ث وارن. الطريق�ة الت�ي تختار 
بها اس�تخدام هذا النفوذ قد تعمل على 
تش�كيل ليس فقط الكونجرس المقبل 
واالنتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها 
في ع�ام 2016، بل أيضاً س�يعمل على 

تشكيل بنية الحزب الديمقراطي.
التقّدمي�ون  يق�وم  اليس�ار،  عل�ى 
بدفعها لتح�ّدي هي�الري كلينتون في 
ترش�يح الحزب لالنتخابات الرئاس�ية 
ع�ام 2016، م�ن خالل تعبئ�ة الجهات 
الراعية والقاعدة الشعبية للحزب تحت 

شعار “ترشحي يا وارن وال تتردي”.
عل�ى اليمي�ن، يش�عر كب�ار أعضاء 
أن  م�ن  بالقل�ق  الجمه�وري  الح�زب 
شعبوية وارن س�يكون لها صدى لدى 
الناخبي�ن الذين يميل�ون بالفعل لربط 
الحزب الجمهوري بالش�ركات الكبيرة 

واألغنياء.
يزال�ون  ال  س�تريت،  وول  وف�ي 
يحاولون فهم كيف أن ضغط المصارف 
لتخفيف القواعد على بعض مش�تقات 
الت�داول، المعروف�ة باس�م “مقايضة 
التوّسع”، تصاعد ليصبح أزمة عالقات 
عام�ة ش�املة ه�ددت ف�ي لحظ�ة ما 

بإغالق الحكومة.
واشتكى أحد المسؤولين التنفيذيين 
في المصارف قائال، “األمر يبدو وكأننا 
نتعام�ل مع الفت�اة األكثر ش�عبية في 

المدرسة”.
إن صع�ود وارن من عضوة مجلس 
شيوخ جديدة في عام 2013 إلى عضو 
في القي�ادة الديمقراطي�ة في مجلس 
الش�يوخ ومرشحة رئاس�ية محتملة، 
يثير خصاما داخل حزبها أثناء مناقشة 
رس�الته ع�ن االقتص�اد بع�د الهزائ�م 
القاس�ية في االنتخاب�ات النصفية في 

تشرين الثاني )نوفمبر( الماضي.
كذل�ك تس�ببت وارن ف�ي توتر مع 
الرئي�س ب�اراك أوبام�ا، حي�ن رفضت 
دع�م مش�روع قان�ون إنف�اق بقيم�ة 

1.1 تريليون دوالر بس�بب إدراج ُحكم 
المقايض�ة، م�ا وض�ع الحكوم�ة في 
موق�ف اضطره�ا إلى محاولة حش�د 
الدعم للتش�ريع في مواجهة تمرد بين 

أعضاء حزبها.
وفي حين إن البيت األبيض قام علناً 
بوص�ف الخالف حول مش�روع قانون 
الميزاني�ة، ال�ذي أمض�ى المفاوضون 
أش�هرا  والجمهوريون  الديمقراطيون 
ف�ي وض�ع الصياغ�ة النهائي�ة عليه، 
بأن�ه اخت�الف ف�ي التكتي�كات وليس 
المبادئ، إال أن كثيرا من الناس فوجئوا 
بمعارضة وارن العنيفة لصفقة شملت 

تنازالت م�ن كال الجانبين وكان قد تم 
توقيعها من ِقبل قيادة حزبها.

وق�ال أح�د كب�ار المس�ؤولين في 
الحكومة “إن خمس�ة ملي�ارات دوالر 
لتموي�ل وباء في�روس اإليب�وال كانت 
عل�ى المح�ك. أحياناً نح�ن ال نفهم ما 

تريده إليزابيث”.
إنه الس�ؤال الذي يجتاح واش�نطن 
مع تصارع الديمقراطيين فيما إذا كان 
ينبغ�ي له�م التركيز عل�ى قضايا عدم 
المس�اواة الت�ي تح�ّرك وارن وقاعدة 
الح�زب، مثل وول س�تريت وتجاوزات 
الش�ركات، أو العمل على رس�الة ذات 

نطاق أوسع عن النمو االقتصادي الذي 
بدأ يرتفع.

القان�ون  أس�تاذة  وباعتباره�ا 
المثابرة الس�ابقة في جامعة هارفارد 
والمدافع�ة عن حق�وق المس�تهلكين 
طوال حياتها المهنية، فإن حملة وارن 
لتفكي�ك المصارف األمريكي�ة الكبيرة 
تلقى قبوالً من كثير من الناخبين الذين 
يعتقدون أن المؤسسات المالية لم يتم 
كبحه�ا بح�ق بع�د األزم�ة. والخطاب 
ال�ذي اس�تخدمته ف�ي قاع�ة مجل�س 
الش�يوخ أثن�اء نقاش مش�روع قانون 
اإلنف�اق، وال س�يما النقد ال�الذع الذي 

وجهته إلى “سيتي جروب”، التي كانت 
تهاجمها باستمرار بسبب روابطها مع 
الكابيتول هيل، كان أنموذجاً للرس�الة 
الت�ي تس�تخدمها ف�ي جوالته�ا وفي 

اللجنة المصرفية لمجلس الشيوخ.
قال�ت وارن “واش�نطن تعمل جيداً 
بالفع�ل لمصلح�ة أصح�اب المليارات 
والمحامي�ن  الكبي�رة  والش�ركات 
وجماعات الضغ�ط”. وأضافت، “لكن 
ماذا ع�ن العائالت التي فقدت منازلها، 
أو وظائفه�ا، أو مدخراته�ا التقاعدية 
في آخر مرة وضعت “س�يتي جروب” 
رهانا كبيرا على المشتقات وخسرت؟ 

م�اذا ع�ن العائ�الت التي تعي�ش على 
أجره�ا الش�هري، ش�هرا بع�د ش�هر، 
وش�هدت أموال الضرائب التي تدفعها 
تذهب إلنقاذ “سيتي جروب” قبل ستة 

أعوام فقط”؟
وتقود وارن حملة منفصلة لعرقلة 
تعيي�ن أنتونيو وايس، وه�و مصرفي 
م�ن الزارد تم ترش�يحه ليك�ون وكيل 
ال�وزارة للتموي�ل المحل�ي ف�ي وزارة 
الخزان�ة، بس�بب عالقات�ه ب�� “وول 
س�تريت” - وهو تعيي�ن يدعمه البيت 

األبيض بقوة.
ونتيج�ة لش�عورها بوج�ود ق�وة 
تق�وم  الع�ام،  ال�رأي  م�ن  متنامي�ة 
مجموعات تقّدمية واس�عة االنتش�ار 
و”الديمقراطي�ة   MoveOn.org مث�ل 
ألمريكا” بجمع األموال لمحاولة تمهيد 
دخ�ول وارن إل�ى س�باق االنتخاب�ات 
الرئاس�ية المقررة عام 2016. وقالت 
وارن مرارا وتكرارا “إنها ليست مهتمة 
بترش�يح نفس�ها للرئاس�ة”، وُتظِهر 
اس�تطالعات أخيرة أنه�ا تتخلف وراء 
هي�الري بأكث�ر من 40 نقط�ة مئوية. 
وهي غي�ر معروفة على نطاق واس�ع 
في الوالي�ات المتحدة، وليس�ت لديها 
قدرة على مواجهة هيالري في مسائل 
المحلية، ومواجه�ة عملية  السياس�ة 
لجمع األموال تس�تند إل�ى خبرة تمتد 

إلى عقود وليس إلى بضعة أشهر.
االس�تراتيجيون  يش�عر  ذل�ك  م�ع 
ف�ي الح�زب الديمقراط�ي بالقلق من 
أن ش�عبيتها س�تضطر كلينتون، التي 
ل�م تعل�ن حت�ى اآلن ع�ن رغبته�ا في 
الترش�ح، إلى ادع�اء مواقف يس�ارية 
يمك�ن أن تع�ود لتق�ض مضجعها في 
انتخابات عامة ضد مرشح من الوسط 
مثل جيب بوش. وقد انُتقدت بقوة على 
زلة لسان في تجمع للحملة االنتخابية 
في تشرين األول )أكتوبر(، حين قالت 
“إن األعم�ال والش�ركات لم تقم بخلق 

الوظائف”.
أما بالنسبة إلى وارن، تظل واشنطن 

في وضع االنتظار والترقب.

منـاهضـة »وول ستـريـت« تثيـر قـلـق »الـديمقـراطـي«
       ميجان ميرفي

بعد مرور اأكرث من خم�س��ة اأعوام على انتهاء الأزمة املالية، جتمعت جمموعة من الن�س��طاء التقّدميني خارج املقر الرئي�س��ي ل� “�س��يتي جروب” يف نيويورك الأ�سبوع 
املا�سي، مطالبني بتفكيك البنك الأمريكي. وقفوا خارجًا يف الربد لالحتجاج لي�ض على تبذير “وول �سرتيت” على الأجور، اأو بع�ض التهديد اجلديد الذي ميكن اأن 
ي��وؤذي �سالمة النظام امل�سريف، واإمن��ا لأن ع�سوة جمل�ض ال�سيوخ التي يف فرتة وليتها الأوىل عن “ما�سات�سيو�ست�ض” اتهمت “�سيتي جروب” باأنها �سغطت، بنجاح، من 

اأجل تغيري زاوية يف الإ�سالحات املالية لقانون دود � فرانك كانت تت�سم ب�سيء من الغمو�ض.

        سايمون شاما من لندن

بيشاور عام 2014 مثل سابقه.
ال ليس�ت كذلك. إذا كان لدى العالم 
أي ضمير وأي ش�جاعة، فإن صرخات 
أولئ�ك األطفال، وش�جاعة معلميهم، 
واللؤم غير اإلنس�اني لجزاريهم الذين 
قاموا بجّر األوالد والبنات المرعوبين 
من تحت المقاعد وهم يشاهدون وابل 
الرص�اص وإجباره�م على مش�اهدة 
أحد الُمدرس�ين وهو يحت�رق حياً، كل 
هذا أثناء الصراخ بعب�ارة “الله أكبر”، 
س�يتم تذّكره في ال� 16 من كل ش�هر 
باعتب�اره  )ديس�مبر(،  األول  كان�ون 

“يوم العار” الجديد الخاص بنا.
مث�ل كثيري�ن منكم، أحني رأس�ي 
بصم�ت في ال� 11 من تش�رين الثاني 
الح�رب  موت�ى  لتكري�م  )نوفمب�ر( 
العالمي�ة األولى. لكن تل�ك التضحيات 
والمذاب�ح كانت قبل ق�رن من الزمن. 
بيش�اور موج�ودة اآلن. وأن�ت وأن�ا 
نعرف، في أعم�اق قلوبنا الغريقة، أنه 
س�يكون هناك حاالت ال نهاية لها من 

بيشاور في المستقبل.
ألن ذلك مقي�اس لمدى الُعمق الذي 
وص�ل إليه عصرن�ا البرب�ري الجاهل 
بحي�ث س�محنا للمدارس ب�أن تصبح 
منطق�ة ح�رب. التعليم، فك�رة تعليم 
أطفالنا شيئا آخر غير ترديد النصوص 
أصب�ح هدف�اً. بُجب�ن، نح�ن ال ندافع 
عن الحق ف�ي التعليم الذي تقوم عليه 
حريتنا وتراثنا. بعد االعتراف بالصدمة 
نس�تأنف التس�ّوق، حت�ى م�ع انتهاك 

الشرط األول للتعليم - وهو سالمته.
كيف ومتى سمحنا لهذا أن يحدث؟ 
أول هج�وم كان قب�ل عش�رة أع�وام 
في بيس�الن في الجمهورية الروسية 
ذاتية الحكم، أوسيتا الشمالية، عندما 
قام ُجن�د الصدمة التابعين لالنفصالي 
الشيش�اني ش�امل باس�اييف، بأخ�ذ 
روس�يا  لمطالب�ة  مدرس�ة  رهائ�ن 
باالنس�حاب م�ن الشيش�ان، واألم�م 
المتح�دة االعتراف بتل�ك الجمهورية. 
النتيج�ة كان�ت 385 وف�اة، بأغلبي�ة 
س�احقة من األطف�ال، عندم�ا قامت 

القوات الروسية باقتحام المدرسة.
لكن في ذلك الرعب، العدو الذي قام 

بتحدي�ده اإلرهابيون ل�م يكن مفهوم 
التعليم نفسه، واألطفال يتوقون إليه. 
أبرياء الفصول الدراسية كانوا ضحايا 
ثانويي�ن للتعصب بش�أن ش�يء آخر: 

القومية المتشددة.
مع ذلك، بيس�الن تعتب�ر مثاالً على 
مذبحة بس�بب عدم االكت�راث بأرواح 
أطفال المدارس الثمينة؛ وإن عس�كرة 
الصف�وف والمالع�ب ه�ي قس�وة ال 
ُتظه�ر أي عالمة عل�ى التراج�ع. لقد 
كان قي�ام حم�اس عن عم�د بتخزين 
األس�لحة والصواريخ داخل أو بجانب 
مدارس غزة خالل حرب هذا العام مع 
إسرائيل فظيعاً؛ لكن قيام اإلسرائيليين 
أم�راً  الم�دارس كان  تل�ك  بمهاجم�ة 

وحشياً أيضاً.
االستياء المحلي في األردن ولبنان 
بوج�ود مئ�ات اآلالف م�ن الالجئي�ن 
السوريين الشباب المصدومين تحّول 
إل�ى عنف مزمن بحيث إن نصف أولئك 

األطفال ال يحاول�ون بعد اآلن الذهاب 
إلى الم�دارس أو القيام بذلك في حالة 

من الحصار اليومي.
حتى الصفح�ة اإللكترونية لوكالة 
المتح�دة،  لألم�م  التابع�ة  الالجئي�ن 
لش�ؤون  المتح�دة  األم�م  مفوضي�ة 
الالجئي�ن، مليئ�ة بالقص�ص المؤثرة 
عن آباء س�وريين – وكثير منهم ليس 
لديهم تعليم يذكر - يبحثون عن طرق 
ألطفاله�م حتى ال يخس�روا س�نوات 
التعلي�م الثمين�ة وأحالمهم بالحصول 

على حياة أفضل.
تزوي�د الم�دارس باألس�لحة ليس 
مجرد قصة عن الش�رق األوسط. بقع 
الدم من المذبحة في مدرس�ة ساندي 
هوك االبتدائية ف�ي والية كونيتيكيت 
بال�كاد تم مس�حها قب�ل أن يرى واين 
البيي�ر، نائب رئي�س الرابطة الوطنية 
للبن�ادق - التي ينحن�ي أمامها تقريباً 
جمي�ع السياس�يين األمريكيي�ن - أن 

المش�كلة في م�دارس أمري�كا كانت 
عدم وجود البنادق. سلحوا المعلمين، 
ووجهوه�م للتحرك بس�رعة إلطالق 
الرصاص عند قدوم أي مجنون، ودعوا 
الرصاصات تطير فوق رؤوس األطفال 
المرعوبي�ن الذي�ن ه�م في التاس�عة 
من العمر، وسيس�قط األشرار قبل أن 
يتمكنوا من إلحاق الضرر - على الرغم 
من الحقيقة أن مذبحة عام 1999 في 
كولومباي�ن، كول�ورادو، حدث�ت في 
مدرس�ة فيها ح�ارس ُمس�لّح. هذا ال 
ي�زال مثاال آخر على الصف المدرس�ي 
باعتباره امتدادا لكوابيس عالم الكبار 

وليس مالذاً.
لق�د أصب�ح األم�ر أس�وأ. محاولة 
اغتيال ماللة يوس�ف زاي ف�ي حافلة 
واالغتص�اب  واالختط�اف  مدرس�ة؛ 
لفتيات ش�يبوك ش�مالي نيجيريا من 
ِقبل بوكو حرام، الجماعة التي تحارب 
م�ن أج�ل نش�ر الجه�ل؛ واالس�تعباد 

الجنس�ي للفتيات اليزيدي�ات من ِقبل 
“داع�ش”؛ وأخي�راً حم�ام ال�دم ف�ي 
بيشاور - كل هذا يختلف في النوع عن 
تحويل األطفال إل�ى ضحايا في أنواع 

أخرى من الصراع.
إنها تنش�ا م�ن حرب ش�املة على 
التعليم نفس�ه، خاصة تعلي�م البنات. 
الهدف هو أخذ الفتيات كُملكية جنسية، 
مش�وهات، مخفيات، حيث يبقين في 
عبودية محلية وأسيرات الجهل لبقية 
العم�ر. وبالطبع فإن س�ّجاني وقتلة 
األطفال لهم الحق بأن يكونوا خائفين 
م�ن العقول الح�رة والفضولي�ة التي 
ج�اءت لتنمو من التعليم الُمكّرس منذ 
أن قاموا بتهديد الطغيان - الجس�دي، 
والفك�ري والروح�ي - ال�ذي فرض�ه 
الذين يصفون أنفسهم بافتخار بأنهم 

جهاديون إسالميون.
اآلن، س�يكون من الجي�د أن نؤمن 
بأنه في نهاي�ة المطاف الجيوش التي 

تقاتل من أجل األمية سيكون مصيرها 
الهزيم�ة، ألن�ك ال تس�تطيع أن تقطع 
رأس األفكار. لكن هذه األفكار بحاجة 
إلى حشد إذا أردنا أال نفقد مجموعات 
كاملة من األطف�ال، وأن تضيع عليها 
سنوات الدراسة. قوى الدمار ستكون 
أقل حس�ما في هذه الح�رب من كتاب 
“أفكار ح�ول تعليم البنات” من تأليف 
ماري وولستونكرافت، وكتابها اآلخر 

بعنوان “تأييد حقوق النساء”.
نحن بحاجة إل�ى التصريح، بأعلى 
ص�وت ممك�ن وع�دد مرات بق�در ما 
يس�تدعي األم�ر، بأن�ه ال يج�وز ألي 
مدرسة من أي نوع أن تصبح محرمة. 
التعليم هو التعليم بالنس�بة ألي طفل 
عل�ى األرض – وفي كل مرتفع يرتفع 
فيها العلم األس�ود الذي يمثل الخوف 
والجهل، فإننا، من جانبنا، ولمصلحة 
أطفالنا، س�نرفع علم التحدي، للتنوير 

العالمي الذي ال يقيده شيء.

حـــرب عـلـــى جــيـوش الـــجـهــل
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حفل ع�ام 2014 بالعديد م�ن األحداث التي 
تم تصنيفها ب�ن اإلنجاز واإلخفاق والحدث 
املهم، وتصدر األحداث فوز منتخب األش�بال 
ومنتخ�ب تحت 22 عاما بلقب بطولة آس�يا 
ومنتخ�ب الناش�ئن بلق�ب بطول�ة العرب، 
فيما جاءت ذهبية الع�داء عدنان طعيس يف 

أوملبياد اينشون كافضل انجاز.

كأس آسيا
شهد ش�هر كانون الثاني املايض، أول إنجاز 
يف العام للكرة العراقية تجسد يف بطولة آسيا 
تحت 22 عاما عندما تمكن املنتخب العراقي 
م�ن خط�ف لق�ب البطول�ة الت�ي أقيمت يف 
العاصمة العمانية مسقط، بعد ما تغلب عىل 
املنتخب الس�عودي بهدف نظي�ف يف املباراة 
الت�ي جمعتهما بنهائ�ي البطولة عىل ملعب 
السيب، وس�جل هدف املنتخب الالعب مهند 
عبد الرحي�م، وكان املنتخب األوملبي العراقي 
الوحيد الذي لم يتذوق طعم الخسارة يف هذه 
البطولة، بعدما حصل ع�ىل العالمة الكاملة 
يف مجموعته التي ضمت الس�عودية والصن 
واوزبكس�تان، ث�م تج�اوز منتخ�ب اليابان 
يف ال�دور الثاني وتغلب علي�ه بهدف نظيف، 
وبنف�س النتيجة تج�اوز املنتخ�ب الكوري 
الجنوب�ي ليص�ل املب�اراة النهائي�ة بجدارة.

وأرشف ع�ىل تدريب املنتخب امل�درب حكيم 
ش�اكر الذي أعرب عن سعادته بالفوز بلقب 
البطولة بعد أن قدم الالعبون اداء طيبا طيلة 
مبارياته�م يف البطولة"، مؤكدا أن "املنتخب 
أثبت أن�ه الجيل املقبل لكرة الق�دم العراقية 

ونواة حقيقية للمنتخب الوطني".

تألق األشبال
وش�هد ش�هر آب امل�ايض، تتوي�ج املنتخب 
الوطني لالش�بال بلق�ب بطولة آس�يا بكرة 
القدم اثر فوزه عىل منتخب كوريا الشمالية 
بثالثة أهداف دون رد يف املباراة النهائية التي 
اقيم�ت عىل س�تاد حاجباب�اي يف حمدان يف 
ايران، وسجل العب املنتخب الوطني لالشبال 
مهند ع�ي كاظم هدفن, فيم�ا عزز الالعب 
محم�د رضا اله�دف الثال�ث، وكان املنتخب 
العراقي تصدر يف الدور األول ترتيب املجموعة 
الثانية برصيد سبع نقاط من ثالث مباريات، 
حي�ث ف�از ع�ىل كوري�ا الجنوبي�ة بهدفن 
لواحد وتعادل مع طاجيكس�تان بهدف لكل 
منهما وف�از عىل تايالند بخماس�ية نظيفة 
ث�م تغل�ب يف الدور قب�ل النهائي ع�ىل إيران 
بثالثة أهداف لهدفن.وأضاف العبو املنتخب 
العراقي مهند عي ومحمد رضا وسيف خالد 
إنجازات ملنتخب األش�بال إضاف�ة إىل إنجاز 
الفوز باللقب اآلس�يوي، حي�ث حصلوا عىل 
جوائز اله�داف وأفضل العب والالعب املثايل، 
وبموج�ب األه�داف الس�بعة التي س�جلها 
الالعب مهند عي الذي س�جل هدفا يف مرمى 
كوريا الجنوبية وهدفا يف مرمى طاجكستان 
وهدف�ن يف مرم�ى تايالند وهدف�ا يف املرمى 
االيران�ي وهدفن يف مرمى كوريا الش�مالية 

توج هدافا للبطولة.

التأهل آلسيا
يف ش�هر آذار املايض تأه�ل املنتخب العراقي 
بك�رة الق�دم، إىل نهائي�ات كأس آس�يا التي 
ستقام العام املقبل يف أسرتاليا، بعد فوزه عىل 
نظريه الصيني يف املباراة التي جمعتهما عىل 
ملعب الش�ارقة باإلم�ارات العربية املتحدة، 
وأح�رز املنتخ�ب العراقي أهدافه بواس�طة 
مهاجمه يونس محمود الذي س�جل هدفن 
فيم�ا تكفل عي عدنان بالهدف الثالث، فيما 
قل�ص املنتخ�ب الصيني الف�ارق بهدف عرب 
رضبة جزاء، وبهذا ليتأهل املنتخب العراقي 
رس�مياً إىل نهائيات كأس آسيا 2015 كثاني 
للمجموعة الثالثة خلفاً للمنتخب السعودي 

ال�ذي تص�در املجموع�ة.

المال رئيسا التحاد الكرة
بع�د ش�د وج�ذب وتقاطع�ات واختالف�ات 
رس�ت قضي�ة انتخاب�ات اتحاد ك�رة القدم 
عند مرفئها األخري حيث ش�هدت قاعة ثمود 
يف فندق عش�تار ش�رياتون نهاية شهر آيار 
امل�ايض، اج�راء انتخابات االتح�اد بحضور 
الهيئة العامة لالتحاد وش�هد منصب رئيس 
االتحاد تنافسات شديدا بن الرئيس السابق 
ناج�ح حم�ود ونائب�ه عبد الخالق مس�عود 
ليتمكن األخري من حس�م الرئاسة ملصلحته 
عندم�ا جم�ع 42 صوت�ا مقاب�ل 33 صوتا 
ملنافسه، وأس�فرت االنتخابات عن فوز عي 
جب�ار ورشار حي�در بمنصب�ي النائب األول 
والنائ�ب الثاني وحصل كل م�ن كامل زغري 
ويحيى زغري وكاظم س�لطان ويحيى كريم 
وع�ادل اليارسي وفالح موىس وس�عد مالح 

ومال�ح مه�دي ومحم�د ج�واد الصائ�غ.

اخفاق الشباب
األول، ودّع منتخ�ب  خ�الل ش�هر ترشي�ن 
الش�باب لك�رة الق�دم بطولة نهائي�ات أمم 
آسيا للش�باب التي أقيمت منافساتها حالياً 
يف ميانم�ار عن�د ال�دور ربع النهائ�ي برغم 
خس�ارته أم�ام نظ�ريه الك�وري الش�مايل 
بهدف�ن لواحد، وج�اء خ�روج املنتخب بعد 
حصوله ع�ىل الرتتي�ب الثالث برصي�د أربع 
نقاط من فوز عىل منتخب ُعمان بسداس�ية 
نظيفة وتعادل مع قطر بهدف ملثله وخسارة 
أمام كوريا الش�مالية به�دف واحد لهدفن، 
بينما خطف املنتخب القطري البطاقة األوىل 
فيم�ا تمك�ن منتخ�ب كوريا الش�مالية من 
التأه�ل بالبطاقة الثانية بعد اس�تفادته من 
نتيجة اللق�اء املبارش مع املنتخ�ب العراقي 
كأول معاي�ري املفاضلة للتأهل بعد تعادلهما 

بالنقاط.

كأس العرب
يف ش�هر ترشين الثاني امل�ايض توج منتخب 

الناش�ئن بكرة الق�دم، بلقب بطولة كأس 

العرب تحت 17 سنة، بعد تفوقه أداًء ونتيجة 
عىل نظريه الس�عودي، بهدف�ن نظيفن، يف 
اللقاء ال�ذي جمعهما عىل أرض ملعب قطر، 
يف حن اخت�ري ظهريه األيم�ن، أمري صباح، 

كأفض�ل الع�ب يف البطول�ة.
ويق�ول م�درب منتخ�ب الناش�ئن قحطان 
جث�ري إن "انجاز منتخب الناش�ئن جاء بعد 
العم�ل الجاد واملتواصل يف اع�داد جيل جديد 
للكرة العراقية"، مشيدا "بما قدمه الالعبون 
الصغ�ار من مس�تويات ممي�زة يف البطولة 

فضال عن اإلنضباط العايل يف الساحة".
ويضي�ف جث�ري أن "املنتخ�ب وبع�د انتهاء 
منافس�ات البطولة س�يكون دخل يف أعمار 
تس�مح له بتمثيل منتخب الش�باب لذا فإن 
اتح�اد الكرة قرر ترحيله من فئة الناش�ئن 
إىل الشباب للمشاركة يف تصفيات آسيا التي 

تحتضنها قطر".

الغاء الدوري
يف شهر حزيران املايض، قرر االتحاد العراقي 
لكرة القدم، الغاء مس�ابقة الدوري العراقي 

املمتاز بس�بب األوضاع األمنية 
يف املحافظ�ات الش�مالية ، 

فيم�ا عد االتح�اد نادي 
الرشط�ة بط�ال له�ذا 

املوسم كونه متصدر 
وله  حاليا  ال�دوري 

مباريات مؤجلة.
عض�و  وق�ال 
كام�ل  االتح�اد 
زغ�ري إن "االتحاد 
اجتم�اع  يف  ق�رر 

عاجل الغاء املرحلة 
الدوري  الثانية م�ن 

واعتم�اد  املمت�از، 
األوىل  املرحل�ة  نتائ�ج 

ان�ه "يف  فق�ط"، مبين�ا 
ظ�ل اعتم�اد املرحل�ة االوىل 

ف�ان فري�ق الرشطة اس�تحق 
لل�دوري  بط�ال  يك�ون  أن 

العراقي للم�ره الثانية 
عىل التوايل والرابعة 

يف تاريخه".

اخفاق الخليج
ش�هر  ويف 
ترشي�ن الثاني 

ودع  امل�ايض، 
املنتخ�ب الوطن�ي 

بطول�ة  منافس�ات 
الت�ي   22 خليج�ي 

الس�عودية،  يف  أقيم�ت 
بعد خسارته أمام نظريه 

نظيفن  بهدفن  اإلماراتي 
ولم يق�دم املنتخب الوطني 

األداء ال�ذي يوح�ي بأنه قادر 
عىل املنافس�ة حيث خرس أمام 
الكويت به�دف نظيف وتعادل 
م�ع عمان به�دف ملثله وخرس 

أمام اإلمارات يف آخر مبارياته 
لي�ودع  نظيف�ة  بثنائي�ة 

البطولة يف أسوء مشاركة عراقية يف بطوالت 
الخلي�ج، األمر ال�ذي أثار ضج�ة وانتقادات 

للجهاز الفني الذي قاده حكيم شاكر .

إعفاء حكيم شاكر
ويف شهر ترشين الثاني أيضا 

وبع�د تداعيات ومطالبات 
اتحاد  ق�رر  وتظاه�رات 
كرة القدم، اعفاء مدرب 
الوطني حكيم  املنتخب 
منصب�ه  م�ن  ش�اكر 

وتش�كيل لجنة الختيار 
مدرب بدي�ل والقرار جاء 

جمي�ع  بتصوي�ت 
االتح�اد  اعض�اء 

باس�تثن���اء 
ي���ن  عضو
س����عى  و
د  التح����ا ا

م�ع  للتعاق�د 
اجنبي  م�درب 
وطرحت 

عىل طاولته أسماء عديدة اقترصت يف النهاية 
عىل الربازيي الزاروني الذي حرض املفاوضات 

بي�د  اربي�ل  أن االتح�اد ل�م يتوص�ل يف 
اتفاق  إىل  نهائي بسبب رفضه معه 
يف  بغ�داد وتمت العم�ل 

االس�تعانة بامل�درب رايض شنيش�ل لقيادة 
املنتخب يف بطولة آسيا 2015. 

 
أزمة الشرطة

ع�ىل صعي�د األندي�ة ش�هد ش�هر ترشي�ن 
األول املايض، س�حب الثقة م�ن رئيس نادي 
الرشطة اياد بنيان بعد تداعيات وتقاطعات 
وتب�ادل اتهامات م�ع عضو الهيئ�ة العامة 
ري�اض عبد العب�اس وش�هد املؤتم�ر الذي 
عق�د بإرشاف لجن�ة مكلفة من قب�ل وزارة 
الش�باب والرياضة وبنصاب قانوني مكتمل 
سحب الثقة من رئيس النادي بعد حصوله 
ع�ىل 206 صوتا وعدن�ان جعفر عىل 152 
صوت�ا وعدن�ان اك�رب 235 صوت�ا وعي 
عب�د الزه�رة 269 صوتا وس�الم فرج 
189 صوتا وغ�ازي فيصل 199 صوتا 
وكريم حميد 125 صوتا وماجد حميد 
95 صوت�ا وبذل�ك يك�ون عدنان اكرب 
وع�ي عبد الزه�رة يف الهيئ�ة اإلدارية 
لحصولهما ع�ىل النص�اب فيما يكون 

األعضاء اآلخرون خارج الهيئة اإلداري�ة.

بطوالت قارية
يف ش�هر ترشين األول املايض، س�جل فريقا 
الرشطة واربيل اخفاقة يف منافس�ات كأس 
االتحاد اآلس�يوي لالندية حيث ودع الرشطة 
منافس�ات البطولة م�ن أدوارها األوىل، فيما 
تأهل اربيل للمباراة النهائية للمرة الثانية يف 
تأريخ�ه لكنه خرس أمام خصمه القادس�ية 
الكويتي يف تأكيد الس�تمرار العقدة الكويتية 
حيث خ�رس املباراة بأربع�ة أهداف لهدفن 
بع�د أن تأه�ل للنهائ�ي ع�رب ف�وزه ع�ىل 
ش�باب األردن بثالثة أهداف لواحد وبثالثة 
أهداف لهدفن، وعىل اخاء عالية بسداسية 
نظيفة ومن ثم بثالثية دون رد وعىل الرفاع 
البحرين�ي بهدف�ن لواحد وبثالث�ة أهداف 
دون مقاب�ل وم�ن ث�م واجه النجم�ة وفاز 
علي�ه بثالث�ة أه�داف نظيفة وقاب�ل بعدها 
هان�وي وف�از عليه به�دف نظي�ف ومن ثم 
بثنائي�ة دون رد ليقابل كينيش 
ويتعادل معه بهدف ملثله 

ويتج�اوزه يف املباراة الثاني�ة بهدفن لهدف 
ليقابل القادسية يف املباراة النهائية.

 
وزير جديد

وشهد ش�هر أيلول املايض، تصويت مجلس 
النواب عىل مرشح كتلة املواطن عبد الحسن 
عبط�ان وزي�راً للش�باب والرياض�ة خلف�ا 
للوزير الس�ابق جاس�م محم�د جعفر حيث 
تس�لم رس�ميا الوزير الجدي�د مقاليد العمل 
واه�م ما قدمه خ�الل املدة الت�ي مضت هو 
الس�عي الحثيث القناع االتح�اد الدويل لكرة 
القدم الفيفا بارسال لجان خاصة للتفتيش 
واالطالع عىل املنش�آت والواق�ع الريايض يف 
مدينت�ي الب�رصة واربيل يف خط�وة أوىل عىل 
طري�ق رف�ع الحظر ع�ن املالع�ب العراقية، 
وايض�ا فان مؤتم�ر األندي�ة الرياضية الذي 
عقدت�ه وزارة الش�باب والرياض�ة يف فندق 
املنص�ور خالل ش�هر كانون الثان�ي الحايل، 
يع�د من أهم األحداث الت�ي قامت بها وزارة 
الش�باب والرياض�ة الس�يما م�ع تعه�دات 
الوزي�ر الجدي�د بتعدي�ل قان�ون االندية بما 
يخدم عملها وان تكون هناك فس�حة لرجال 
األعم�ال بالعم�ل يف ادارة االندية بعد الرتكيز 

عىل الخصخصة واالستثمار.

ذهبية طعيس
يف ش�هر أيل�ول امل�ايض، وم�ن ب�ن النتائج 
التي برزت بش�كل ملفت اثر فقر املش�اركة 
العراقي�ة يف أوملبياد اينش�ون الت�ي جرت يف 
كوري�ا الجنوبية يأت�ي انجاز ف�ردي للعداء 
عدن�ان طعي�س ال�ذي تمك�ن م�ن الف�وز 
بوس�امن ذهب�ي وبرون�زي يف منافس�ات 
ألع�اب الق�وى، ليكون هذا اإلنج�از األفضل 
عىل صعيد املش�اركات العراقية يف البطوالت 
املختلف�ة ع�ىل م�دار الع�ام، وق�ال عدن�ان 
طعي�س إن "ف�وزه بالوس�ام الذهب�ي جاء 
بع�د ارصار واندف�اع عالي�ن لتحقيق يشء 
للرياض�ة العراقي�ة"، مش�ريا إىل أن "رغبته 
وأمنيات�ه لم ولن تقف عند هذا الحد إذ يتوق 

لتحقيق املزيد يف البطوالت املقبلة".
وأه�دى طعيس "الوس�ام الذهبي للش�عب 

العراق�ي بصورة عامة وقدم ش�كره التحاد 
ألع�اب الق�وى واللجن�ة األوملبي�ة وكل م�ن 

س�انده ووقف معه يف مش�واره الريايض".
وسبق للريايض منتظر فالح ان حقق إنجازا 
للعراق يف منافس�ات أوملبياد الش�باب لقارة 
آس�يا والت�ي أقيم�ت يف الصن حي�ث تمكن 
فالح من إحراز الوس�ام الربونزي يف فعالية 
القفز بالزانة، فيما تمكن أيضا من تس�جيل 
رقم عراقي يف مس�ابقة القفز بالزانة ضمن 
فعاليات العاب القوى التي تش�هدها مدينة 
آينشون الكورية الجنوبية"، مبيناً أن "فالح 
تمكن من تس�جيل الرقم 5.25 مرت ناس�خاً 

الرقم السابق املسجل باس�مه وقدره 5.5".
 وحص�ل الرب�اع العراقي ك�رار محمد جواد 
ع�ىل الوس�ام الربون�زي يف منافس�ات رفع 
األثقال بع�د ان قدم أداء طيبا وممزا س�يما 
وهو دخل منافس�ة مع أبطال أش�داء سبق 
لهم أن حققوا أنجازات عىل مس�توى العالم 

وليس عىل مستوى آسيا فحسب.

األلعاب األخرى
وش�هد ع�ام 2014 ع�ددا م�ن اإلنج�ازات 
املتفرقة لالتح�ادات الرياضية األخرى حيث 
تمك�ن اتح�اد املصارع�ة م�ن إقام�ة دورة 
تدريبية دولية يف ش�هر كانون الثاني الحايل، 
باستقطاب خبري فرنيس والخبري يف التحكيم 
التونيس كم�ال بوعزيز ليح�ارضا يف الدورة 
التي استمرت ثالثة أيام يف خطوة فريدة من 
نوعه�ا اقدم عليه�ا اتحاد غربي آس�يا الذي 
يرأس�ه رئي�س االتحاد العراقي عب�د الكريم 
حميد الزعيم، فيما سجل اتحاد تنس الطاولة 
يف شهر نيسان إنجاز الفوز بالوسام الذهبي 
للناش�ئات يف بطول�ة غرب�ي آس�يا وتأه�ل 
لنهائيات آس�يا التي أقيمت يف الهند بسد انه 

لم يشارك بسبب نفاد ميزانيته املالية.
وش�هد العام 2014 ف�وز املنتخ�ب العراقي 
بلق�ب بطول�ة غربي اس�يا للناش�ئن التي 
أقيمت يف ايران بعد الفوز عىل ايران وسوريا 
ولبن�ان واألردن واليمن وكذلك املش�اركة يف 
نهائي�ات آس�يا للش�باب يف قط�ر فيما كان 
نب�أ وفاة الحكم الدويل نجم عبد جاس�م من 
محافظ�ة البرصة أه�م األحداث الس�لوية، 
فيم�ا تمكن اتحاد رفع االثقال من تس�جيل 
املتقدم�ن  صع�د  ع�ىل  مهم�ة  انج�ازات 

والناشئن وكذلك االتحادات األخرى.

ألعاب المعوقين
وس�جلت اللجنة الباراملبي�ة العراقية انجازا 
نوعيا يف ش�هر ترشي�ن األول املايض، عندما 
شاركت بفعاليات الدورة اآلسيوية يف مدينة 
انجون الكورية الجنوبية والتي ش�ارك فيها 
العراق بوفد قوامه 110 اش�خاص بن العب 
ومدرب وإداري وإعالمي و ش�اركت اللجنة 
الب�ار أوملبي�ة العراقي�ة ب�� 11 فعالية هي 
العاب القوى ورفع االثقال والقوس والسهم 
والس�باحة والتنس االريض وتن�س الطاولة 
وكرة الس�لة والكرة الطائ�رة واملبارزة وكرة 
الهدف والرماية، وتمكن الالعبون العراقيون 
من حص�د 31 وس�اما يف مختل�ف فعاليات 
ال�دورة بع�د ان حص�ل الع�راق ع�ىل س�تة 
اوس�مة ذهبية حصل عىل ثالثة منها عباس 
حاتم يف العاب القوى وواحد ولدان نزار فيما 
حصل عىل وس�ام ذهبي واحد ايضا كال من 
رس�ول كاظم يف رفع االثقال وورود باسم يف 
القوس والسهم وستة اوسمة فضية جاءت 
عن طريق مصطفى س�لمان يف رفع االثقال 
وج�واد كاظ�م يف الس�باحة وول�دان نزار يف 
الع�اب القوى )وس�امان( وعم�ار هادي يف 
املبارزة وجواد حس�ن يف العاب القوى و19 
وس�اما برونزي�ا ج�اءت عن طري�ق العاب 
الق�وى اثن�ان لكوف�ان حس�ن وعدنان عي 
ومرت�ى احمد وع�ي جبار وحس�ن جواد 
واخرها كان من نصيب العداء شاكر محمود 
يف س�باق 400 م�رت، فيم�ا ج�اءت اوس�مة 
الربون�ز يف رف�ع االثق�ال عن طريق حس�ن 
عي وذكرى زك�ي والكرة الطائ�رة )فرقي( 
والقوس والس�هم زوجي مختل�ط واملبارزة 
عمار هادي واثنان يف الفرقي وزين العابدين 
وع�ي مناحي محت�ال بذلك الرتتي�ب 12 بن 
47 دولة اس�يوية شاركت يف املنافسات التي 
كان�ت قد انطلق�ت يف 18 من الش�هر الحايل 
فيم�ا احتلت املركز الس�تة االوىل يف االس�ياد 
الص�ن وكوريا الجنوبي�ة والياب�ان وإيران 

وأوزبكستان.

المستقبل العراقي / عدي حاتم

تستعرض رشيط الرياضة العراقية يف عام 2014



�أ فــــــــــــقي

عمــــــــودي

* الممثل الشهير شارلي شابلن 
اشترك في مسابقة لتقليد” 

ش�ارلي ش�ابلن” فج�اء ترتيبه 
الثالث 

* سالت عجوز متصابية ان يقدر 
برن�ارد ش�و عمره�ا، فاجابها: 

من 
نظر الى قوامك ظنك ابنة ثماني 
عش�رة، ومن نظ�ر ال�ى عينيك 

ظنك 
ابن�ة عش�رين، وم�ن نظ�ر الى 
خم�س  ابن�ة  ظن�ك  ش�عهرك 

وعشرين 
فاعادت سؤالها: ولكن كم تظن 

انت عمري؟ 
اجاب شو: انه مجموع هذا كله 

* عقد مس�ؤلوا اآلم�ن في بنك 
بفرجينيا جلسة لدراسة كيفية 

بع�د  االم�ن  موظف�ي  حماي�ة 
الس�طو  اعم�ال  م�ن  سلس�لة 

المسلح. وقد 
احتدم الخ�اف بينهم الى درجة 

انهم تبادلوا اطاق النار 
فقتل احد الحراس وجرح ثاثة

هل تعلم؟

تتوفر في متجر تطبيقات أندرويد مجموعة 
كبيرة من التطبيقات لتوفير شحن الجهاز. 
كم�ا تتوفر بش�كل افتراض�ي أدوات داخل 
النظام إلتمام هذه العملية، لكن ما تقوم به 
حقيقًة هو إيقاف تشغيل بعض التطبيقات 
أو اتص�ال اإلنترنت وهو ما قد ُيزعج بعض 
الُمس�تخدمين.لذا ُيمك�ن تجرب�ة تطبي�ق 
وال�ذي  المجان�ي،   Pixel Battery Saver

يق�وم بالتعدي�ل على بيكس�ات الشاش�ة 
من خال إضافة اللون األس�ود إليها، وهو 
بدوره كفيل لتوفير استهاك الطاقة الكبير 
ال�ذي تقوم ب�ه ه�ذه األجهزة.بع�د تثبيت 
التطبيق، يضبط الُمس�تخدم نسبة التعتيم 
ف�ي الشاش�ة، ويخت�ار النمط ال�ذي يجده 
ُمناسباً، مع إمكانية تشغيل التطبيق بشكل 

آلي عند إقاع الجهاز.

وج�ود  ع�ن   ،Twitter تويت�ر،  أعلن�ت 
صعوب�ة  ف�ي  تس�ببت  تقني�ة  مش�كلة 
استخدام شبكتها االجتماعية لدى بعض 
العالم.وأوضح�ت  ح�ول  المس�تخدمين 
تويتر، عبر قس�م متابع�ة حالة خدماتها 
بموقعه�ا الرس�مي، أن�ه ف�ي الس�اعات 
األولى عانى عدد من مستخدمي شبكتها 
االجتماعي�ة م�ن صعوب�ة الول�وج إل�ى 
حساباتهم. وأضافت تويتر أن مهندسيها 
يقومون حالياً بالعمل على حل المشاكل 
التقني�ة الت�ي تواجهه�ا، وذل�ك دون أن 
تكشف عن تلك المشاكل أو أسبابها.وإلى 

جان�ب صعوبة الول�وج إلى الحس�ابات، 
أبل�غ عدد كبير من مس�تخدمي تطبيقات 
الشبكة االجتماعية على الهواتف الذكية، 
خاصة التطبيق المخصص لنظام أندرويد، 
عن توقف التطبيقات بش�كل مفاجئ عن 
العمل.وتأتي تل�ك االضطرابات بالتزامن 
مع مشكلة تم اإلباغ عنها األحد بتطبيق، 
تويت ديك Tweetdeck، المملوك لش�ركة 
تويت�ر، والخاص بإدارة الحس�ابات على 
الشبكة، وهي المش�كلة التي تسببت في 
تأخير جميع توقيتات التغريدات الجديدة 

إلى 365 يوما سابقا.

الس�ماعة تتيح لك فقط االستماع للصوت 
الص�ادر منه�ا بغ�ض النظر ع�ن الضجيج 

المتواجد حولك.
 يعتق�د “م�ارك رولس�تن”، ال�ذي يعم�ل 
بمج�ال تصميم األجهزة، أنه في خال عام 
أو اثنين س�يقدم العلم أفضل س�ماعة أذن 
على اإلطاق، وهي التي تمكنك من س�ماع 
شخص محدد بوضوح وسط زحام شديد.

ويؤك�د “رولس�تن”، وف�ق موق�ع “ديلي 
مي�ل”، أن هذا لم يعد بعيداً بل أن العلم على 

بعد خطوات قليلة منه.

 الجهاز مزود بمجموعة من الميكروفونات 
وأجهزة تتبع الحركة وكذلك كاميرا يمكنها 
تحديد ش�خص بعينه، ومعرف�ة صوته ثم 

عزله وتضخيمه.
ليس ه�ذا فقط، ب�ل س�يتمكن الجهاز من 
إيصال�ك بش�بكات التواص�ل االجتماع�ي، 
وكذل�ك إج�راء االتص�االت الهاتفي�ة ب�ل 
ومعرفة إذا كانت السماء ستمطر أم ال عن 
طريق المستشعرات الداخلية به، وكل هذا 
الخيال سيصبح واقعاً في ظرف عامين من 

اآلن.

تطبيق لتوفري الشحن 
يف االندرويد

مشكلة تقنية 
توقف تويرت

اليوغا لسالمة القلب

امجل طفلة يف العالـم

فوائد
الشبنت

سامعة تلتقط
دبيب النملة
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�لثور 

�ل�سرطان

�لعذر�ء

�لعقرب

�جلدي

حوت 

�حلمل

�جلوز�ء

�ال�سد

�مليز�ن

�لقو�س

�لدلو

ممتاز،حصول�ك  بدرج�ة  ماك�ر 
عل�ى غرض�ك ش�يئاً فش�يئاً ببطء 
خيٌر ل�ك من لف�ت اإلنتب�اه وإثارة 
الّضجيج،المه�م أن يك�ون هدف�ك 
مش�روعاً واليؤذى اآلخرين.حاول 
أن تتخل�ى الي�وم ع�ن أنانيت�ك وال 
ترفض الهدية التي سيقدمها القدر 

لك اليوم. 

رّبما كن�ت وحيداً فى المس�اء،لكن 
هذا اليعنى أن تشعر بالوحدة،كتاب 
أو موسيقى،فيلم س�ينمائى تسعد 
لمشاهدته ،أو التفّرغ ألداء األنشطة 
الدينّي�ة الت�ى نحتاج إليه�ا جميعاً. 
حاول أن تتحكم في مش�اعر الغيرة 
الت�ي تتمك�ن من�ك قبل أن تخس�ر 

بسببها أفضل األشياء في حياتك.

ح�اول تأمين”ظه�رك” فربم�ا كن�ت 
الخلف،خيان�ة  لطعن�ة م�ن  معرض�اً 
أوغدر،عادًة ماتأتى من المقربين ِمّمْن 
التتوقعه�م،إن أردت صدي�ق فاش�تِر 
كلب�اً.ال تفك�ر في الخاف�ات القديمة 
الت�ي حدثت بينك وبين أصدقائك ألنها 
من الماضي والتفكير فيها با فائدة. 

إن كن�ت تاجراً فتراص�ف الكوكب 
موات�ى للغاي�ة ألن تحق�ق أرباحاً 
الله تعالى،على  قياس�ّية بمش�يئة 
الّرغم من مس�ارعتك مع الحكومة 
أن  إال  التس�ّوق  لمراك�ز  المنزلّي�ة 
مش�ترواتك تبدو أنها تس�تحق كل 

قرش قمت بإنفاقه.

الحبيبة تس�اندك وتش�عر أن جذورك 
العم�ل  ف�ى  وقوّية،تقدم�ك  صلب�ة 
مرهون بتصفية خافاتك مع الحبيبة 
إن ُوج�دت أو البح�ث ع�ن زوج�ة إن 
كنت عازباً.ما رأيك في أن تتصل الليلة 
بصديق�ك الذي لم تس�مع صوته منذ 

فترة طويلة لتطمئن على أحواله؟

اإلنغم�اس ف�ى ش�راء ماالتحتاجه أمٌر 
س�يئ،الحقاً ف�ى وقت آخر من الش�هر 
تش�عر بالن�دم وق�ت أن يك�ون الب�كاء 
على اللبن المس�كوب غيرذى نفع،تذكر 
حكمة النملة التى توفر فى الصيف أليام 
الشتاء.ال ترهق نفسك اليوم بالتنقل من 

مكان إلى آخر واسترح قليا.

بحت�ة  ماّدي�ة  بطريق�ة  تصرف�ك 
خالي�ة م�ن الش�عور ف�ى العمل،ثّم 
الجميع،تصرف�ك  ترضي�ة  الحق�ًا 
به�ذا األس�لوب ُيثب�ت أن ل�ك وجهاً 
آخ�ر بإمكان�ه الظهور عن�د اللزوم.

ربم�ا تتع�رف اليوم عل�ى العديد من 
الشخصيات التي لم تقابلها من قبل.

إجل�س وأل�ق بظهرك على الكرس�ّى 
ب�كل ثقلك،فك�ر بتركيز،تركيز كبير 
فأنت أمام مفت�رق طرق وكل طريق 
س�يؤدى بك لنهاي�ة مختلفة،الخاب 
من إستشار لكن الَتْسَتِشْر من التأمن 
بمش�اعر  عاداك.اس�تمتع  إن  ش�ّره 

الحب الجميلة إلى أقصى درجة.

التس�مح لفْورة غضب�ك أن تجعلك 
تتخذ ق�رار تكون عواقبه خس�ائر 
غير قابلة لإلصاح،العقل المشّوش 
قابل  أوفرح-غير  عاطفياً-غض�ب 
أحد  الّس�ليم،نصيحة م�ن  للحك�م 

شيوخ العائلة تبدو فكرة صائبة.
تذوق�ك للعس�ل وحي�داً بالض�رورة 

أو  الزم�اء  مش�كلة تخ�ص أح�د 
األق�ارب وأن�ت مدع�ّو لإلجته�اد 
لحلّها،فوق مش�اكلك مشكلة،دون 
إمتع�اض أو تأفؤف،إعم�ل الخي�ر 
وإرمي�ه البحر.االرتب�اط ال يعن�ى 
الكب�ت وع�دم الحري�ة وإنما يعنى 

النضوج والمسئولية. 

نفق�ات كبي�رة على األب�واب لكن 
الخبر الّس�عيد أن�ه بإمكانك توفير 
وكتاب�ة  بتحدي�د  األكب�ر  الج�زء 
ماتحتاج�ه بالفع�ل ف�ى “لِْس�َتة/

قائم�ة” وتأجي�ل غي�ر الضرورى 
،بعض اإلج�راءات الصغيرة كفيلة 

بتوفير الكثير.

الحاس�دة  العي�ون  ل�ك  س�يجلب 
والنفوس الضعيفة،عليك بتوزيعثمار 
العمل على زمائك باستمرار فالمال 
هو والمحرك ألكثرالماكينات كساً. 
هل تش�عر اليوم بحاجة ش�ديدة إلى 
مش�اعر رقيقة تخفف عنك همومك 

وتواسيك؟
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بات الشبت من الخضراوات المشهورة، عـ

وهو أحد نباتات الفصيلة الخيمية 
ينبت بريا أو يزرع الستعماله كنوع من 

التوابل في األكات المتنوعة، 
وطعمه حاد حلو أوال وحريف ثانيا. 

يمت�از نب�ات الش�بت برائح�ة عطرية. 
ويحتوى نبات الشمر على بعض المواد 
الفعالة و منها ) الكارفون –زيت طيار 
م�واد   – الفاندري�ن   – اللييموني�ن   –

صمغي�ة - م�واد نيتروجيني�ة -م�واد 
مخاطية(. 

وقد ثب�ت طبيا ب�أن هذه النبت�ة تكفي 
لعاج أكثر من 80 مرض 

الش�بت يعم�ل عل�ى ع�دم تجل�ط الدم 
ويعمل على اذاب�ة الجلطات الموجوده 
بالورده والش�رايين وكانه يعمل عملية 
) س�نفره - كحت ( لاوردة والشرايين 

.الشبت يعالج تساقط الشعر الدائم .

ويعال�ج الصلع ألنه يس�اعد على انبات 
الشعر . 

يعيد للبشره جمالها ورونقها .
فوائد نبات الشبت الطبية : 

1.يعالج البوسير.
2.مقوى للمعده.
3.مقوى للقلب.

4.طارد للغازات.
5.يداوى الجروح.

6.مدر للبول.
7.مدر للحليب للمرضعات.

الده�ون  امتص�اص  ف�ى  8.يفي�د 
والسكريات من الجسم. 

9.يقلل الكولسترول.
10.فاتح للشهيه.

11.مطهر للفم.
12.يعالج عصر الهضم

فتناول الش�بت على الس�لطه فى الغدا 

كل ي�وم كافى للعاج يوج�د في الثمار 
زي�ت دهن�ي يحت�وى عل�ى الكارف�ون 

والليمونين بنسبة 60 
% كما يحتوى على مواد آزوتية وراتنج 

 .
زيت الش�بت مطهر ومضاد للتقلصات 

واالنتفاخ ومدر للبن. مغلي الحبوب 
يفي�د في تس�كين آالم المعدة واألمعاء 

وغسيل العيون المتقيحة.

1 – املوسيقار الدكتور –
 2 – مدين�ة مغري�ة رضبها الزلزال 

عام 1960 – للنهي –
 3 – متش�ابهان – عكس�ها والد – 

من ضواحي دمشق –

 4 – ش�اعر فرن�ي زعي�م الحركة 
الرومنطيقية –

 5 – أعتن�ي وأنظم – مركز ومكانة 
–

 6 – عصا غليظة –

 7 – األسم األول ملمثلة مرصية –
 8 – ثلث�ا موز – ش�اعر صيني من 

أعظم أدباء عرص آل تنغ – 
9 – مخرج مرسحي وإذاعي لبناني 

.

1 – ممثل كوميدي مرصي –
 2 – عاصم�ة عربي�ة – وقع�ة أو 

حرب –
 3 – نص�ف دايل – من أدوات الحداد 

والنجار –

 4 – هروب – أنجز –
 5 – ريال »مبعثرة« – س�كان دولة 

أسيوية –
 6 – نصف وريد – محصول زراعي 

عربي – حل –

 7 – حيوان منقرض –
 8 – خليفة عبايس –

 9 – مخلص – عكسها مستعد .

املكونات
بيض عىل حرارة الغرفة - 3

ملح - ربع ملعقة صغرية
دقيق - كوب

بايكنغ باودر - 3 ماعق صغرية
سكر - ثاثة أرياع كوب

زيت - ربع كوب
عصري برتقال طازج - نصف كوب

قرش برتقال مبشور - ملعقتان كبريتان
ملّون طعام برتقايل - بضع قطرات

للتزيني:
عصري برتقال طازج - بحسب الرغبة

لتحضري طبقة الصلصة:
سكر بودرة - كوب ونصف

عصري برتقال طازج - ربع كوب
نصائح

- يمكن�ك إضافة نصف ملعق�ة صغرية من خاصة 
الربتقال إذا كانت متوفرة.

- عند تحضري طبقة الصلصة، يمكنك إضافة قرشي 

الربتقال املشبور برشاً ناعماً.
طريقة العمل

1- يف وع�اء، أخلط�ي عص�ري الربتق�ال م�ع القرش 
املبش�ور واترك�ي املزيج منقوع�اً يف الثاج�ة ل�30 

دقيقة.
2- صّف�ي العصري من الربش الس�تخدامه الحقاً يف 

الكيكة.
3- حّمي الفرن عىل حرارة 160 درجة مئوية.

4- غلّفي صينية فرن بورقة زبدة.
5- يف وعاءي�ن صغريي�ن، أفص�ي زالل البي�ض عن 

الصفار.
6- يف وع�اء صغ�ري، أنخ�ي الدقي�ق م�ع البايكن�غ 

باودر.
7- أضيف�ي امللح واخلطي بواس�طة ملعقة. أتركي 

املكونات الجافة جانباً.
8- أخفقي زالل البيض مع رّشة ملح للحصول عىل 

مزيج رغوّي.
9- يف الخ�اط الكهربائ�ي، أخفقي الزيت والس�كر 

حتى يمتزجا.

10- أضيفي املكونات الجافة واخلطي.
11- ضعي صفار البي�ض وعصري الربتقال املصّفى 

واخلطي جيداً ولكن دون املبالغة يف الخفق.
12- ضعي ملون الطعام واخلطي قلياً.

13- أضيفي خليط ال�زالل عىل 3 دفعات مع الخلط 
بواس�طة السباتوال من تحت إىل فوق بني كّل إضافة 

حتى تمتزج املكونات.
14- أس�كبي الخلي�ط يف الصيني�ة واطرق�ي ه�ذه 
األخرية بضع مرات عىل سطح صلب إلخراج الهواء.

15- أدخ�ي الصيني�ة إىل الفرن من 30 إىل 40 دقيقة 
أو حتى تنضج الكيكة.

16- أتركي الكيكة تربد عىل حرارة الغرفة.
17- للتزيني: أسكبي عصري الربتقال عىل الكيكة.

18- لتحضري طبقة الصلصة: يف وعاء، ضعي السكر 
البودرة وعصري الربتقال.

19- أخلط�ي املكون�ات جي�داً حت�ى يذوب الس�كر 
وتمتزج تماماً.

20- أسكبي الصلصة عىل وجه الكيكة.
21- زّيني برشائح الربتقال وقّدمي الكيكة.

تعد كريس�تينا بيمينوف�ا ابنة األعوام 
العال�م«  يف  طفل�ة  »أجم�ل  التس�عة 
م�ن قبل ع�دة وس�ائل إع�ام أجنبية 
وه�ي تع�رض مل�اركات عاملي�ة، مثل 
»أمارن�ي« و«روبريت�و كاف�ايل«، لكن 
صاحبة الوجه املائكي تجهل بالكامل 
شهرتها.كريس�تينا ابن�ة الع�ب كرة 
القدم الرويس روس�ان بيمينوف هي 
»فت�اة جد متواضعة ل�م تغرق بعد يف 

عالم النجومية«، عىل حد قول والدتها 
غليكريي�ا بيمينوفا.وتحتف�ي الفت�اة 
صاحب�ة العينيني الزرقاوين والش�عر 
األشقر واالبتسامة الجذابة التي بدأت 
مس�ريتها يف الثالث�ة من العم�ر بعيد 
ميادها السبت. وقد اشرتك نحو 2,5 
مليون معجب يف صفحتها عىل »فيس 
بوك« ونحو 500 ألف يف حس�ابها عىل 
»إنس�تغرام« حيث تنرش والدتها التي 

تتحك�م بكل حس�اباتها ع�ىل مواقع 
التواص�ل االجتماع�ي أجم�ل صورها 
بوترية ش�به يومية.وقد اختارت عدة 
وس�ائل إعام أجنبية، مث�ل صحيفة 
»ديي مريور« الربيطانية، كريس�تينا 
بيمينوف�ا »كأجمل طفل�ة يف العالم«.
وصحيح أن الفتاة تعرض أزياء أشهر 
املصمم�ني، إال أن�ه ال يت�م التكلم عن 

الشهرة يف أوساطها.

خلصت مراجعة جديدة لدراسة سابقة إىل 
أن أوض�اع اليوغا املختلفة قد تكون مفيدة 
للقل�ب، بقدر م�ا يفيده رك�وب الدراجات 
أو امل�ي الرسي�ع، فض�ا ع�ن أنه�ا أيرس 
عىل كبار الس�ن ومن يعانون من مش�اكل 
صحية.واس�تنادا إىل 37 تجربة إكلينيكية، 
وجد الباحثون أن ممارس�ة اليوغا أدت إىل 
خفض ضغط الدم والكوليسرتول، ومعدل 
رضب�ات القل�ب وعوام�ل الخط�ر األخرى 
املس�ببة ألمراض القلب، واألوعية الدموية، 
مثلم�ا تفع�ل تماري�ن اآليروبكس.وقالت 
بوال تش�و التي أرشفت عىل الدراسة، وهي 
طالب�ة دكتوراه يف السياس�ات الصحية يف 
جامعة هارف�ارد بوالية ماساتشوس�تس 

األمريكي�ة، إن »النتائج الت�ي خلصت إليها 
املراجع�ة، إذا م�ا أخ�ذ به�ا، ستس�اهم يف 
صح�ة أفضل للقل�ب واألوعي�ة الدموية«.
لك�ن تش�و وزماءه�ا أش�اروا يف الدورية 
األوروبي�ة للوقاية من أم�راض القلب عىل 
اإلنرتن�ت إىل أن »هن�اك حاج�ة لدراس�ات 
أكرب لفه�م كيفية تحس�ني اليوغا للصحة 
وتحدي�د القدر املث�ايل منها، وم�ا إذا كانت 
هن�اك اختافات يف الفوائد بني أنواع اليوغا 
املختلفة، قبل أن تصبح ممارستها وصفة 
طبية ألم�راض القلب«.ومع ذلك قال الري 
فيليبس، وهو طبيب أمراض القلب بمركز 
النجن الطبي يف جامعة نيويورك، إن »فوائد 
اليوغ�ا مح�ل نقاش من�ذ ف�رتة طويلة«.

وأضاف فيليبس الذي لم يشارك يف املراجعة 
الجديدة: »الحظنا أنه مع ممارس�ة اليوغا 
واالس�رتخاء وتعديل السلوك الذي يصحب 
ذلك، يس�تفيد جميع املرىض، الس�يما من 
يعان�ون أمراض القلب«.وقال: »نس�تطيع 
أن ن�رى فوائد قابلة للقي�اس أكثر من ذي 
قبل«.ويرج�ع أصل اليوغ�ا إىل الهند، حيث 
ظهرت قبل أكثر من 5 آالف عام، وأصبحت 
عاج�ا روحي�ا وجس�ديا يحظى بش�عبية 
يف الغرب.ويعتق�د أن التحك�م يف التنف�س 
وأوض�اع الجس�م أثن�اء ممارس�ة اليوغ�ا 
يس�اعد عىل زيادة الوعي الذاتي والسيطرة 
عىل اإلجهاد الذهني والجس�دي، فضا عن 

تطوير القوة البدنية والتوازن.

حرك عود ثقاب فقط من �أجل �حل�سول على معادلة �سحيحة

بدون تعليق

كيكة البرتقال االسفنجية
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ي�كاد يكون االتفاق عاما ب�ان الدكتور حيدر العبادي يرغب 
بالتغي�ر واإلصالح ,وبالث�ورة ..ويتطلع لبع�ث العراق معجزة 
للع�ر ويقفز يف الحال اىل مصاف الدول واملجتمعات الطافحة 
بالسالم واإليمان والتقوى وبالرفاهية والسعادة واقامة الجنة 
يف االرض املؤدي�ة اىل جن�ة الس�ماء ...هك�ذا يظ�ن العراقيون 

بالدكتور العبادي ...
ولكنهم يائس�ون م�ن انج�ازه لتطلعه وحلم�ه ...فالحياة 
ليس�ت تمنيات ,بل ايضا عزم وتصميم وإرادة عىل تحقيقيقها 
...وق�د ال تنقص�ه اإلرادة واالرصار والعناد ولك�ن ليس بالقدر 
ال�كايف واملطل�وب ...ث�م...الن الرسطان مس�ترش ومس�تفحل 
ومتأخر عن العالج ...والفس�اد ينخر البلد واملؤسسة الرسمية 
من االس�اس اىل الرأس ..هكذا يقول الش�ارع ...وان العراق قد 
اوغ�ل يف الطري�ق ال�ذي وضع في�ه :الفوىض..وما اري�د له من 
طغيان النزوات واحط امليول والنزعات البدائية قد تحقق ...ولم 

يتنبأ الحكماء فقط بهذا املصر بل وابسط الناس ...
وان الفاض�ح يف االمر ان مصر الع�راق كان يهتف ويرخ 
ويش�ق االذان ويفق�أ العي�ون ب�دءا بظاه�رة الحواس�م وم�ا 
تالحقت م�ن ظواهر وممارس�ات متصاعدة ومتس�عة ...وقد 
توف�ر والول م�رة يف التاري�خ البرشي ان تم�ارس نزعات الرش 
والعدوان والجش�ع نفس�ها وبرضب من الرشعي�ة فكان الذي 
كان ...وسيذهل البرشية القادمة  بمقدار التوحش والقسوة يف 

االنسان ويف السياسة ...ويف السياسة االمريكية بالذات ...
ما يجري غر معق�ول ..انه الخ�ارق ...وتعزيز لنزعة الرش 
والعدوان وإيذان بانطالق اوبعث الغابة يف هذا القرن ...وهاهي  
املرجعي�ة الدينية حكيمة ورش�يدة اىل ان تتع�ارض مع منافع 

ومصالح الغوغاء والرعاع والهمج ..
ويبق�ى ش�يخ القبيلة جليال ومطاعا  وش�امخا اىل ان تقوم 
املفاضلة بني )مش�يخة( اخرى ومال وثروات اخرى ....وعندها 

تهيج املجاري والبالليع واملرافق الصحية ..
فالقائد الس�يايس قد يمتلك العزيم�ة  واإلرادة للتغير ولكن 
لي�س لكف اليد مهما قوت واتس�عت ان توقف العاصفة وليس 
له�ا ان تمنع اإلعصار ,وليس للحص�اة مهما صلبت وكربت ان 
توق�ف مجرى دجلة ...فال العبادي وال لرجال الدين ان يلتقطوا 

العراق من الوادي الهادر بالفساد والفوىض وينقذوه ...
فقد اكتس�بت الدواف�ع والنزعات البدائية املتخلفة أسس�ها 
واغطيتها ووجودها  ...ودخ�ل يف روع الدهماء ان عرهم قد 
حل ليبق�ى  ...فمن اين للعبادي ان يزي�ل الرشطي اوالبواب او 

الزعيم املرتيش وان يبدل الهواء الذي فسد؟؟
إنما ايمان ويقني بهذا الحجم واالتساع الشعبي  يبرش ايضا 
ان العبادي قد ضمن القاعدة الشعبية وهي األساس لكل تغير 
كبر ...فه�ل يمتلك العب�ادي االرادة الكافية واملناس�بة لتطلع 

وحماسة العراقيني للثورة؟؟؟ 

 ذات ي�وم يع�ود إىل قرابة 6 عق�ود مضت، وأنا تلميذ مدرس�ة 
ابتدائي�ة، مرت تظاه�رة جماهري�ة، قريبا من املدرس�ة جعلتنا 
نه�رب م�ن ال�دوام ونلتح�ق باملتظاهري�ن، ونهت�ف معه�م مثل 
الببغاوات بس�قوط االس�تعمار ونوري الس�عيد، ونتغن�ى بحياة 
الوط�ن، وم�ع ان أياً منا، ال يمتلك ذرة م�ن الوطنية، او يعرف من 
هو نوري الس�عيد، ولكن فرحتنا كانت بوسع الكون ألننا تخلصنا 
م�ن الدوام، وق�د تغلق املدرس�ة أبوابه�ا بضعة أي�ام، ريثما تهدا 
األوضاع السياس�ية، وبذلك نتحرر من لغاوي الدراسة والواجبات 
املنزلي�ة وعصا املدير!! ويف ذلك الغض�ب العارم للتظاهرة، فاجأتنا 
الرشطة وهراواتها وس�ياراتها وس�اد املكان هرج مرج، وتشابك 
عنيف باألي�دي واعتقاالت وطابوق وحج�ارة ورأيت بني الطرفني 
دم�اء تغط�ي الوجوه، وأجس�ادا ترفس من دون رحم�ة، وهربنا 
نحن الصغار كالجرذان املذعورة، غر أن احد العسكريني اعرتاض 
طريقي، ووضع قدمه أمامي فسقطت وتدحرجت ولكنني نهضت 
وواصل�ت الج�ري بع�د ان ترك�ت األرض، ما يكفي م�ن الخدوش 
والكدمات عىل جس�مي، ومن يومها لم أشارك يف تظاهرة يقودها 
الوطني�ون او العمالء او أعداء الحكوم�ة او أنصارها، ولكن االهم 
ان تل�ك الحادث�ة الطفولي�ة خلفت عندي عقدة خ�وف ضد كل ما 
هو خاكي وزيتوني ومرقط وعس�كري، فاذا صادفت رشطيا عند 
س�احة الرصايف يشرتي علبة سجائر، ارسعت الخطى نحو ساحة 
التحري�ر!! يف ظهرة )عرف�ة( املبارك من الع�ام املايض، كنت عىل 
موعد مع اح�د األصدقاء، وجرى االتف�اق أن آتي اىل مبنى املرسح 
الوطن�ي واتصل ب�ه حيث يكون يف مكان قري�ب ونلتقي، ووصلت 
فعال يف الوقت املحدد، ولكنني فوجئت بأن النظارة الطبية ليس�ت 
مع�ي، ومن دونه�ا ال يمك�ن أن ارى رقما من أرق�ام املوبايل، وال 
حرفا من حروفه، ولم يكن امام املبنى غر بضعة عساكر يقومون 
عىل حمايته، وألنه ال مفر من طلب مس�اعدتهم، قررت بش�جاعة 
ال اتح�ىل بها، التغل�ب عىل عقدتي القديمة وتقدم�ت نحو أقربهم 
وألقيت عليه التحية ورجوته ان يتصل يل باالسم الفالني بواسطة 
املوباي�ل لكون�ي نس�يت نظارات�ي الطبي�ة يف البي�ت، وفيما نظر 
الجندي الش�اب إيلّ باس�تغراب كان رفاقه الجنود ق�د تراجعوا اىل 
الوراء، وهم يف وضع االس�تعداد فمن يضمن أنني ال أريد ممارسة 
حريتي وتفجر نفيس يف وس�طهم؟! عىل اية حال، امن الش�اب يل 
االتصال، ولكنني لم اس�تطع س�ماع صوت صديقي بسبب ضجة 
الش�ارع، وأبواق املركبات ولذلك لجأت اليه مجددا، ولطبت منه ان 
يفهم ما يقول صديقي، وأدى الجندي املهمة وهو غارق يف الضحك 
واوض�ح يل ان صديق�ي ينتظرني يف مكان قريب ام�ام محل لبيع 
الكرزات وحني حاولت أن اش�كره عىل موقفه النبيل، سبقني هو 
اىل االعت�ذار، النه لو لم يكن يف الواجب ألوصلني بنفس�ه إىل املكان 
املطلوب، ولكن الذي لم يعرفه الشاب، انه حررني من عقدة خوف 
طفولي�ة، وهك�ذا ودعته مبتهجا وان�ا اتمنى لو كانت عس�اكرنا 

جميعها صورة من هذا الفتى الشهم! فؤاد حسونكـاريكـاتـير

       المستقبل العراقي / متابعة

يقف يعس�وب ع�ي داخ�ل متجره 
الصغ�ر يف س�وق الش�ورجة الرتاث�ي 
وس�ط بغ�داد محاط�ا برف�وف ش�به 
فارغة م�ن زينة عيد املي�الد التي أقبل 
عليها العراقيون بكثافة بحثا عن فرح 

ينسيهم املآيس التي تطبع يومياتهم.
الضي�ق  الش�ورجة  س�وق  يغ�ص 
واألقدم يف بغداد، حيث يعود تاريخه إىل 
الع�ر العبايس، بعراقي�ني، غالبيتهم 
م�ن املس�لمني، يبتاعون زين�ة لعيدي 
امليالد ورأس السنة، كالكرات الحمراء، 
وتماثي�ل “باب�ا نوي�ل” وزّي�ه األحمر 
واألبيض.كم�ا تبي�ع املح�ال أش�جارا 
بالس�تيكية خرضاء أو بيضاء، بعضها 
يف علب من الكرت�ون، وأخرى متفاوتة 
الحجم معروض�ة عند املداخ�ل، بينها 
ش�جرة ارتفاعها نح�و مرتين مجهزة 

بإضاءة، وسعرها 200 دوالر.
الس�نة  “ه�ذه  يعس�وب:  يق�ول 
الطل�ب كان كثيفا بش�كل غريب هذه 
امل�رة األوىل الت�ي نبيع فيه�ا مثل هذه 
الكمية”. ويتابع وهو يشر إىل الرفوف 
التي فرغت من الزينة باس�تثناء بعض 
أزياء “بابا نويل” وكرات لتزيني شجرة 

امليالد: “لم نكن نتوقع كل هذا الطلب”.
ويضيف الرجل الخمس�يني الذي يبيع 
الهداي�ا يف متج�ره منذ ع�رشة أعوام: 
“العراقي منفتح، لكن نفس�يته تعبت 

الناس يبحثون عن متنفس”. 
وشهد سوق الش�ورجة أكثر من 
تفجر بعبوة ناس�فة خالل األعوام 
املاضي�ة، إال أن ذل�ك ال يح�ول دون 
تدفق املئات يوميا إىل الس�وق الذي 
تباع فيه حاجات متنوعة كاملالبس 
مح�ال  والتوابل.أم�ا  والس�اعات 
الهدايا، فتعرض خالل هذه الفرتة 
من الس�نة زينة عيد امليالد، وتتدىل 
م�ن س�قوفها األج�راس وأكاليل 

خرضاء أو ذهبية تتوس�طها عبارة 
“م�ري كريس�ماس” )مي�الد مجي�د 

باإلنكليزية(.
يف داخل أحد أزقة السوق، بدأ صفاء 
الذي يكني نفس�ه باسم “أبو الهدايا”، 
بوض�ع الزين�ة املخصصة لعي�د الحب 
يف 14 فرباي�ر، بعدما نف�دت لديه زينة 
امليالد باس�تثناء شجرة واحدة وبضعة 

تماثيل ل� “بابا نويل”.
يقول صفاء: “أبي�ع الهدايا والزينة 
منذ ثالثني عاما وهذه أول مرة أش�هد 
فيها إقب�اال إىل هذا الحد. بعت كل زينة 

امليالد ورأس السنة”.
أن  يري�دون  “الن�اس  أن  ويضي�ف 
يفرح�وا ه�ذه الس�نة للتخفي�ف من 
وط�أة الح�زن الذي س�ببه داعش كما 
يأتي العيدان هذه الس�نة بعد انتهاء 

فرتة الحداد لدى الشيعة، والتي تستمر 
قراب�ة خمس�ني يوم�ا منذ بدء ش�هر 

محرم إىل أربعني اإلمام الحسني.
ويق�ول ع�ي عب�د الزه�رة، البالغ 
م�ن العم�ر 22 عاما، وهو ش�يعي من 
مدين�ة النجف جن�وب بغ�داد: “خالل 
األع�وام املاضية ص�ادف امليالد مع 
محرم وذكرى األربعني هذه الس�نة 

سنحتفل أكثر”.
يضيف وهو يحمل يف كيسني من 
البالس�تيك، أغراض�ا سيس�تخدمها 
لتزي�ني متج�ر الزهور حي�ث يعمل 
الب�رة: “الن�اس يحتاج�ون إىل  يف 

االحتف�ال والف�رح لنس�يان بعض من 
الح�زن واآلالم واألرضار الت�ي أصابت 
الكثرين منهم جراء ما ش�هده العراق 

من رصاعات وحروب شتى”.
وغالبا ما يضطر زوار السوق، التي 
ال يتعدى عرض شارعها الرئييس أربعة 
أمت�ار، إىل إفس�اح املجال مل�رور عمال 
ينقلون صناديق م�ن الكرتون محملة 
ببضائع زينة امليالد عىل أكتافهم أو عىل 
عربات صغرة.ويقول باسم جرجيس 
وهو مسيحي كلداني يملك متجرا لبيع 
الهدايا يف السوق: “هذا العام بعت أكثر 

بعرش أضعاف من األعوام املاضية”.
زين�ة عي�دي املي�الد ورأس الس�نة 
س�وق  تبه�رج  والبيض�اء  الحم�راء 

الشورجة يف بغداد
ويضيف جرجيس الرجل البالغ من 
العمر أربعني عاما وه�و يراقب حركة 
البيع والرشاء يف املحال املجاورة: “نحن 
نبحث ع�ن الفرح لنن�ى املعاناة التي 
نعيش�ها، عندم�ا أرى الن�اس يقبلون 
ع�ىل رشاء هدايا العيد متهلي الوجوه، 
والبهجة والغبطة تشعان من عيونهم، 
ينرشح صد������ري وتعرتيني نشوة، 
فالكل يحاول اغتنام فرصة العيد حتى 
يرف�ه عن نفس�ه وين�زع ع�ن كاهله 

بعضا من الكروب”.
عن�د متج�ر مج�اور، يطل�ب خالد 
أحم�د، وه�و م�ن منطق�ة األعظمية 
ذات الغالبية الس�نية يف ش�مال بغداد، 
م�ن بائع يرت�دي قبع�ة “باب�ا نويل” 
أن يوض�ب ل�ه ش�جرة خ�رضاء يبلغ 
ارتفاعها 1.75 مرت.واعتاد هذا الشاب 
البالغ من العمر 29 عاما، تزيني غرفة 
الجل�وس بمنزل�ه بهذه الش�جرة قبل 
نهاي�ة كل س�نة، حي�ث يقي�م عش�اء 
ألقاربه وأصدقائه، يف اس�تمرار لتقليد 

نشأ عليه منذ طفولته.
ويقول: “ميالد السيد املسيح ينرش 
البهج�ة والفرح�ة. كنت أق�وم باألمر 
نفس�ه خالل طفولت�ي، وحافظت عىل 
العادات نفس�ها مع عائلت�ي” املؤلفة 
من زوجته الحامل وطفلته البالغة من 

العمر أربعة أعوام.
ويضي�ف، وهو يخت�ار بعض كرات 
الزين�ة الحمراء املذهب�ة وتماثيل “بابا 
نوي�ل” الصغرة: “اعتدن�ا عىل الوضع 
املأس�اوي والتفجرات”، يف إش�ارة إىل 
أعم�ال العن�ف الت�ي تش�هدها بغ�داد 
بشكل ش�به يومي، مردفا: “إال أننا إذا 
ما أعرضنا عن االحتفال، يموت الناس 

والبلد كمدا وحزنا”. 

العراقيون يبحثون عن فرح مفقود يف سوق الشورجة

يطلق زوجته ملسكها يده برومانسية
الزوج�ات  إح�دى  رومانس�ية  تس�ببت 
الس�عوديات بمنطق�ة الري�اض يف طالقها من 
زوجها، جراء محاولته�ا التعامل معه بطريقة 
رومانس�ية يف أروقة مط�ار امللك خال�د الدويل.

وكش�ف الباحث الرشعي واالجتماعي الدكتور 
عبدالعزيز الزير، خالل اس�تضافته يف 
برنامج تلفزيوني عىل قناة سعودية، 
عن أن ه�ذه الواقع�ة الغريبة حدثت 
ش�خيص،  بش�كل  يعرف�ه  ملواط�ن 
بعدما حاول�ت زوجت�ه التعامل معه 
برومانسية يف املطار، عرب تأبط ذراعه 
وتوجي�ه كلمات رومانس�ية له خالل 
س�رهما.وأضاف يف تريحاته التي 
نرشته�ا صح�ف محلية أم�س االول 

أن ” ال�زوج لم يرق له ه�ذا الترف، فقال لها 
أكثر من مرة “اتركيني يا امرأة”، قبل أن يدفعه 
الغضب والترسع إىل رم�ي يمني الطالق عليها، 
لتذهب عند أهلها خارج منطقة الرياض، فيما 

كش�ف الزوج عن أمله جراء ترفه”.

يودعون عام احلصان ويستقبلون عام الشاة

قفز فرس نهر أثناء نقله بش�احنة يف مقاطعة مياويل 
بجنوب تايوان الجمعة فكرست ساقه وأسنانه حيث ترك 
يف الش�ارع لس�اعات قب�ل أن يتم إنقاذه حس�بما ذكرت 
وس�ائل اإلعالم املحلية.وأضافت أن ف�رس النهر قفز من 
الش�احنة وهي تتح�رك وصدم س�يارة متوقف�ة قبل أن 
يس�قط عىل األرض. وأظهرت لقطات بثها تلفزيون “اف 
ت�ي يف” املحي ف�رس النهر وعيناه تدمع�ان وهو مصاب 
وملقى يف الش�ارع فيم�ا تجمعت حش�ود حوله وظهرت 
الخدوش عىل السيارة املتوقفة التي ارتطم بها أثناء القفز.
وبعد ساعات قالئل من سقوطه عىل األرض تم رفع فرس 
النه�ر املصاب يف ش�احنة ونقله إىل بح�رة صغرة حيث 

قالت قناة “اف تي يف” إنه يتلقى العالج الطبي.

فرس هنر هيرب 
من شاحنة  يف الوق�ت الذي لم يتبق فيه عىل نهاية العام 

س�وى أيام ودع اليابان يوم الجمعة املايض 26 
ديس�مرب عام الحص�ان وفقا لألب�راج الصينية 

مراس�م  يف  الش�اة  ع�ام  الس�تقبال  واس�تعد 
“تس�ليم” أقيمت يف مدينة أوساكا بغرب البالد.

وأقام الس�كان يف برج تس�وتينكاكو وهو برج 
ومعل�م جذب س�ياحي يف املدينة 
مراسم تم بثها عىل نطاق واسع.

وقال ماس�اكي نيشينامي رئيس 
وه�و  لل�ربج  املش�غلة  الرشك�ة 
يرت�دي قبع�ة ع�ىل هيئ�ة رأس 
حص�ان ترمز إىل ع�ام الحصان: 
“بالنسبة لهذا العام دعونا نقول 
إنه كان عاما احتجنا فيه أال نبايل 
بأشياء، حيث أننا لم نعرف كيف 
س�تصر األمور يف النهاية. دعونا 

اآلن نرحب بعام الشاة”.

حاتم حسن


