
العراقي

www.almustakbalpaper.netIssue No  ( 894 )  Jan 29 Thu  2015    الخميس

رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير 

علي الدراجي

»أندرو كارجني«

ال ميكن دفع 

أحد الرتقاء السلم إذا لم يكن 

غير راغب في الصعود

العدد ) 894 ( 29 كانون الثاني  2015        السنة الثالثة        معتمدة في نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (

صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

نقطة نظام.. عن املفسدين والعقاب

صفحة 16

رأي

»داعش« يرسل اطفال االنبار 
واملـوصـل إلـى سـوريا للـتـدرب

 عىل العمليات االنتحارية

تأكيدًا لمعلومات »              «

ص3

تثبيت العقود يف مجيع الوزارات وختصيص 9 أالف درجة وظيفية للرتبية والداخلية 

موقعة »احلسم« تقرتب يف تكريت.. وعشائر صالح الدين تتربأ من »ابنائها الدواعش«

وفد االنبار للمسؤولين االمريكان: تشكيله سيمنحنا القوة

      المستقبل العراقي / خاص

كش�فت مصادر نيابي�ة مطلعة, امس االربعاء, ع�ن ضغوطات كبيرة 
تمارس�ها االدارة االمريكي�ة عل�ى الحكوم�ة العراقي�ة للقب�ول بقانون 
“الح�رس الوطن�ي” المثي�ر للج�دل, وفيما اش�ارت ال�ى ان المحافظات 
الغربية تس�عى من خالل هذا التش�كيل العس�كري الى تحقيق االستقالل 
ع�ن حكومة المركز, اكدت بان وفد االنبار الذي يزور واش�نطن حاليا قد 
ق�دم ه�ذا المقترح للبيت االبيض على انه س�وف يس�اهم بايقاف التمدد 

الفارسي,على حد وصفهم.
وقال�ت المص�ادر, ان “االمي�ركان يضغط�ون بش�دة عل�ى الحكومة 
للقبول بقانون الحرس الوطني النه يش�كل محل طموح بالنس�بة للعرب 
الس�نة في حكم انفسهم واالستقالل عن المركز والحصول على التسليح 

والرواتب”.
واشارت المصادر الى ان “هذا التوجه جاء بعد الحاح وفد االنبار, الذي 

قضى اكثر من اسبوع في اميركا, على مسؤولي البيت االبيض”.
وبحس�ب المصادر, فان “وفد المنطقة الغربية قد المح للمس�ؤولين 
االمري�كان, ان الح�رس الوطن�ي س�يكون ق�وة ضارب�ة بوج�ه التم�دد 
الفارس�ي, وانه�م س�يعملون م�ن خالل الح�رس الوطني على تأس�يس 
جيش�هم الخاص ودمج القوى والمليشيات الس�نية واالجنحة المسلحة 
في مناطقهم مما يقلل من فرص التحول الى االرهاب بالنس�بة البنائهم 

واالجيال الجديدة”.
وبع�د “الموافقة” عليه من حي�ث المبدأ, اوعز مجل�س الوزراء خالل 
جلسته التي عقدها, امس االول الثالثاء, بتشكيل لجنة الكمال الصياغات 
القانوني�ة لمش�روع قانون الح�رس الوطن�ي على ان يط�رح للتصويت 

بشكله النهائي في جلسة المجلس القادمة.
وكان مجل�س ال�وزراء ق�د ق�رر ف�ي جلس�ته األول�ى الت�ي عق�دت 
في،)التاس�ع م�ن أيل�ول 2014 الحالي(، إعداد مش�روع قانون تأس�يس 
قوات الحرس الوطني وتنظيم موضوع المتطوعين من الحش�د الشعبي، 
على أن ينجز خالل اس�بوع���ين، إذ كانت أبرز نقطة في وثيق�������ة 
االتفاق السياس�ي بين الكتل البرلمانية المش�اركة في “حكومة الوحدة 
الوطنية” تركز على تشكيل منظومة حرس وطني من أبناء كل محافظة 

كقوة رديفة للجيش والشرطة.

واشنطن تضغط عىل بغداد للقبول بـ  »احلرس الوطني«

تدريبات القوات االمنية مستمرة لتحرير المدن 

ص4حزب اهلل يثأر.. قتيالن وسبعة جرحى من العدو بعملية »شهداء القنيطرة« النوعية
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االمهـال احلكـومـي أوقـف االنتـاج الوطـنـي
إحياء االنتاجية بحاجة لمقومات

      المستقبل العراقي/ خاص
 

رفضت مص�ادر سياس�ية, امس 
االربعاء, المش�ورات االخيرة بش�ان 
توج�ه الحكومة ف�ي المرحل�ة نحو 
توزي�ع  م�ن  ب�دال  المنت�ج  الش�عب 
واردات النف�ط كروات�ب للموظفين, 
ال�ى  المس�ؤولين  دع�ت  وفيم�ا 
احي�اء  اع�ادة  مس�تلزمات  توفي�ر 
االنت�اج الوطني بدال م�ن اطالق تلك 
التصريحات, متس�ائلة ماذا س�ينتج 

الش�عب وفس�اد التج�ارة يتحكمون 
بمقدرات البلد االقتصادية؟.

وقال�ت المص�ادر ل�”المس�تقبل 
العراقي”, ان “هذا التوجه س�ليم من 
حيث المبدأ, لكنه يفتقر الى مقومات 
احي�اء الق�وة االنتاجي�ة للمواطنين 
التي تهدمت ابان حكم النظام البعثي 
والس�نوات التي اعقبت سقوطه بعد 
العام 2003”, متسائلة “ماذا سينتج 
الشعب في مرحلة التقشف وفي ظل 
الح�دود المفتوحة عل�ى مصراعيها 

التج�ارة  وفس�اد  الفس�اد  وتج�ارة 
الذي�ن يتحكم�ون بجمي�ع مق�درات 
البل�د االقتصادية”.وطالبت المصادر 
الحكوم�ة ب�”اخذ دوره�م الحقيقي 
في مساعدة الش�عب العراقي ليكون 
منتج�ا، وتامي�ن كافة المس�تلزمات 
السياس�ات  م�ن  الضروري�������ة 
والتش�ريعات المالي�ة واالقتصادي�ة 
والصناعية الكف�����يلة بان يستعيد 
وزراعت�ه  صناع���ات�ه  العراق�ي 
تض�ررت  الت�ي  االنت�اج  وقطاع�ات 

وتالشى بعضها تقريبا”.
وق�ال المستش�ار مظه�ر محمد 
صال�ح في تصري�ح صحف�ي, امس 
االربع�اء, ان “المرحلة التي يعيش�ها 
االقتص�اد العراقي ف�ي االعتماد على 
النفط وتوزيع�ه كرواتب للموظفين 
انته�ت، مع االتج�اه نحو اس�تخدام 
المنتج االجتماعي ووضع كل انسان 
مج�ال انتاجي، وتكون ث�روة النفط 
للتمويل”.وتابع “اننا ال نعتبر ما يمر 
ب�ه العراق حالي�ا أزمة مالي�ة، وانما 

ضائق�ة مالية بس�بب هبوط اس�عار 
النف�ط مع وجود نفق�ات الحرب في 
مواجه�ة االره�اب وط�رد داعش”، 
مش�يرا ال�ى “توج�ه ومي�ل الدول�ة 
الع�ام ه�و نح�و االس�تخدام المنتج 
لقوى الش�عب العام، اي يكون شعبا 
منتجا”.وتابع ان “االتجاه مس�تقبال 
ه�و زج الق�وى العامل�ة بنش�اطات 
منتج�ة مع ضم�ان اجتماع�ي يمنح 
بموجبه تقاعد للعاملين لكن بترشيد 

وحدات االنتاج”.

بقلم رئيس التحرير 

كانت الخطوط الجوي�ة العراقية التي تصادف اليوم 
ذكراه�ا ال�69 وما زالت، رس�الة محب�ة وعنوان خير، 
تط�وف بل�دان العالم وتحلق ف�ي اجوائه�ا، تنثر ورود 
السالم ورسائل بابل وسومر وأكد وأور معطرة برائحة 
قصب الب�ردي ومنداة بمياه اه�وار الجنوب، وباألمس 
اراد اعداء العراق قتلها برصاصة غدر لينس�فوا جسور 
المحبة الممتدة من بغداد الى ارجاء المعمورة واختاروا 
لفعلتهم االجرامية الطيران االماراتي ليحدثوا شرخا في 
الجسد العربي، محاولين يائسين بائسين كسر جناحي 
الطائ�ر العراقي االخضر في ذك�رى ميالده، لكن عناية 
الل�ه س�بحانه وتعالى وهم�ة الغيارى م�ن المخلصين 

والشرفاء حالت دون تحقيق الغرض الخبيث.
إن ما قام به وزي�ر النقل المهندس باقر الزبيدي من 
فعل س�ريع وناجع، وجه من خالله عش�رات الرس�ائل 
م�ن ارض مطار بغ�داد الدولي، ج�اءت نتائجها فورية 
ومؤثرة، ولعل الرس�الة االهم واألكثر تأثيرا هي رسالة 
التحليق اآلني على متن الطائر العراقي في سماء بغداد 
الحبيب�ة برفقة مجموعة م�ن االعالميين والصحفيين 
ليثب�ت للعالم اجم�ع ان العراق بألف خي�ر وان اجواءه 
آمنة مؤمنة وان رصاصة الغدر كانت اختبارا صعبا في 
لحظة تاريخية شديدة الحساسية والخطورة كسر فيها 
كالم العدو وإيحاءاته بالس�يطرة على االجواء الوطنية 
وإرهاب الطائرات العربية واألجنبية باستهداف طائرة 
ال�)فالي دب�ي( االماراتي�ة، وان الحادثة حالة عرضية 
لن تهز موقف الوزارة في المضي قدما بحماية االجواء 
العراقي�ة وتأمي�ن س�المة رح�الت ش�ركات الطيران 

العربية واالجنبية العائدة والمغادرة.
)طائرنا االخضر( س�لم جناحاك خفاق�ان يتحديان 
كل رصاصات الغدر التي ارادت ان تس�تقر في جس�دك 
البابلي مثلما حاولت خائبة ان تخترق اجس�اد الغيارى 
الذين يدافعون بشرف وكرامة عن ارض العراق الطاهرة 
م�ن ابنائه�ا االص�الء في س�وح الجه�اد. مب�ارك لكل 
العراقيي�ن عي�د الطائر االخضر، وليرم�ي اعداء الوطن 
ب�كل رصاصات غدرهم التي ستس�قط خائبة خاس�رة 
في س�ماء العراق الحبيب وأرض�ه المحميتين بدعوات 

العراقيين و)حوبة( اليتامى واألرامل.

رصـاصــة الــغــدر
 وطـيـران الـخـيـر
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نقطة نظام.. عن املفسدين والعقاب 
    التحليل السياسي /غانم عريبي

اطل�ق رئيس التحري�ر الزميل علي 
الدراج�ي صرخ�ة مدوي�ة في س�ماء 
تحذي�ر  هدفه�ا  الوطني�ة  المس�الة 
الوطني�ة  غط�اء  تح�ت  المفس�دين 
والوطنيين الذين بداوا باالنجرار خلف 
لعب�ة الفس�اد ان العراقيي�ن متنبهون 
جي�دا وان الش�عب قد يصب�ر لكنه لن 
يك�ون ش�عبا مس�تغفال وان س�اعة 
العقاب دنت وان الثورة الواس�عة على 
المفس�دين قد تبدا في اية لحظة وفي 

الوقت »صفر« من توقيت العاصمة!.
هن�ا البد م�ن التثنية عل�ى مقولة 
الدراج�ي ان الس�اعة اقتربت وانش�ق 
القمر وان الله بالغ امره في الوصول 
الى المشاغبين والناكثين والقاسطين 
الل�ه  الذي�ن يتحدث�ون ع�ن  وه�ؤالء 
والعدالة االجتماعي�ة واخالقيات علي 
بن ابي طالب وهم سفيانيون امويون 
ف�ي التعاطي م�ع المصال�ح الوطنية 
العلي�ا اليهمه�م من امر الل�ه والعدالة 
واس�تحالب  العق�ود  اال  والحري�ة 
امكان�ات الدول�ة والعيش عل�ى تنغيم 
ايقاع الرست بوصفه اقرب االيقاعات 
الموسيقية التي تخدر الناس وتضعهم 
ف�ي خان�ة الداعي�ن المتاجري�ن بالله 
والشريعة االسالمية وابي ذر الغفاري 

بالغفران والرحمة والرضوان!.
انا في »المس�تقبل العراقي« اعلن 
انحيازي لرغيف خبر الناس الن الدنيا 
التس�اوي عن�دي دون االحت�كام الى 
القواني�ن الثوري�ة بالدفاع ع�ن اهلنا 

وشعبنا..)عفطة عنز(!.
االع�الم الح�ر ه�و اع�الم الن�اس 
والمس�تضعفة  الرث�ة  والطبق�ات 
والممقوت�ة م�ن قبل طغ�اة الظاهرة 
الثوري�ة الج�دد وه�و اع�الم مطالب 
بكشف الحقيقة ودرأ السيئة بالحسنة 
وق�ول م�اال يق�ال والتأكي�د على حق 
الن�اس بمس�ائلة المس�ؤول المقصر 
والمرتش�ي والس�ارق وان كان زعيما 

ابديا يؤمه الناس من كل حدب وصوب 
ويقبل�ون يده صباح مس�اء وان كان 
ذك�ره يرد على الس�نة اتباعه ليتحول 

الى حديث الصباح والمساء والفجر!.
هنالك ش�رخ اخالقي كبير بدا يعبر 
عن نفس�ه ف�ي النتائ�ج المزرية التي 
انتهت اليها التجربة الوطنية العراقية 
وفي التأويالت السيئة للعمل السياسي 
والمجتمع�ي الحكومي والحزبي وفي 
الطريق�ة األس�وء للتعبي�ر ع�ن الميل 
العاطفي له�ذه الظاه�رة القيادية او 
تلك وان كانت المسالة هنا فيها فساد 
كبير وحساب اكبر.. مايجري اننا نغفل 
عام�ل المحاس�بة واليقظ�ة الثوري�ة 

الت�ي تعالج تجربة الحك�م من الرجال 
الفاسدة  الفاس�دين والنخب والش�لل 
ونتب�ع بع�ض البارزي�ن والمتصدي�ن 
اتباع الفصيل الى ثدي امه وانا اش�هد 

ان ثدي امي اطهر من اطهرهم.

الفس�اد  مسلس�ل  ان  مايج�ري 
االص�الح  لوائ�ح  كل  رغ�م  مس�تمر 
والعقاب والشد والتجريم واالجراءات 
ه�ؤالء  وكأن  الصارم�ة  العقابي�ة 
الفاسدين ليسوا من سنخ هذا الشعب 

او انه�م تركوا قلوبهم في »الثالجات« 
ليبداوا حملة اعدام الضمير امام السيد 

)العقد(!.
هنا انا اقبل فرضية ان يكون عنصر 
ف�ي ح�زب او اطار سياس�ي او تجمع 

انتخاب�ي تح�ول ال�ى وكي�ل وزارة او 
مدير عام او رجل نافذ في مكتب وزير 
ال�ى »حرامي ودجال« لكن كيف يمكن 
»هض�م« ان يكون رجل مهم في حزب 
مهم فاس�دا ومرتش�يا و«عايش على 
العقود«؟!.اعت�رف ان مهم�ة العبادي 
كبيرة وصعبة وعس�يرة وقد اليخرج 
بنتائ�ج مهم�ة ف�ي الس�نوات االربع 
الحالية وقد يفعل شيئا مهما وذا قيمة 
مهمة ف�ي الس�نوات االرب�ع القادمة 
اي ف�ي الوالي�ة الثانية ل�ه ..ان الحمل 
ثقي�ل والرجل مح�اط بتجربة فس�اد 
الاحد يس�تطيع اغالق م�كان الرائحة 
الكريه�ة الت�ي تنطلق منها لس�نوات 

واتمن�ى علي�ه ان اليج�ري التغييرات 
الجوهري�ة المطلوب منه انجازها الن 
الدولة س�تتوقف والحكومة ستصاب 
بالش�لل ذلك ان الفاسدين والموبوئين 
س�يتحركون عليه وهنال�ك في الدولة 
من يسهل لهم مهمة التعطيل والعرقلة 

واإلرباك.
على العب�ادي ان يعرف بان حركة 
عمالي�ة كبي�رة ومهمة ب�دأت تتنفس 
في الشارع العراقي على خلفية انهيار 
وزارات وخ�راب اخ�رى وش�لل ثالثة 
واالنكى من ذلك نهاية مفجعة للصناعة 
ف�ي العراق عب�ر توقف العش�رات من 
المصانع المهمة ف�ي البلد وعدم دفع 
العاملين والموظفين..  الرواتب الالف 
ان�ت تعرف اخي الرئي�س ان الحركات 
العمالي�ة ف�ي العالم اس�قطت انظمة 
وشلت اخرى وتركت حكومات تمشي 
في الشارع مثل المجانين النها التعرف 
ماتصنع امام موج بشري كبير يطالب 
بلقم�ة العي�ش ورغيف الخب�ز فحذار 
م�ن الته�اون ازاء رغيف خب�ز العمال 
اذا ماجرى تهاون مع حاشية حواشي 
بعض القادة السياسيين وهم ينهبون 
ويش�فطونها  العراقي�ة  الملي�ارات 
المصال�ح  »الح�رص« عل�ى  بدواف�ع 
الوطني�ة العليا!.ان�ا اخش�ى ان يقود 
نف�س الرجال الفاس�دين ث�ورة الخبز 
ضد الحكوم�ة العراقي�ة الحالية التي 
انته�ت اليها تركة الحكومات العراقية 
السابقة النهم ضاقوا وبداوا يضيقون 
للعب�ادي  السياس�ي  باألف�ق  ذرع�ا 
واخالصه للن�اس ورغبته في المضي 
عل�ى مامضى عليه اس�الفه البدريون 
من صحابة التجربة الرس�الية االولى 
عب�ر االخالص للنس وفعل ش�يء لهم 
يخفف عنهم احكام المفس�دين الذين 
ترك�وا الناس على الحديدة ولم يبلطوا 
شارعا واحدا فرعيا في اي من مناطق 

بغداد القديمة والجديدة!.
التركة ثقيلة ونقطة النظام تتسع 

كلما اتسعت دائرة الفساد!.

هنالك شرخ اخالقي كبير بدأ يعبر عن نفسه في النتائج المزرية 
التي انتهت إليها التجربة الوطنية 

مستشار العبادي: 
قرض املركزي لـ »املوازنة« سينعكس 

اجيابًا عىل املواطن

الشيوخ االمريكي
 يطالب بانشاء حمافظة 

للمسيحيني

      بغداد / المستقبل العراقي

ال�وزراء  رئي�س  مستش�ار  أش�اد 
االقتصادي�ة مظه�ر محم�د  للش�ؤون 
صالح، أمس االربع�اء، بإجراءات البنك 
المرك�زي العراق�ي إلق�راض الموازنة 
المالية للعام الحال�ي 2015، وفيما أكد 
أن هذه الخطوة ستعزز وتنّمي السوق، 
أش�ار الى أنه�ا س�تنعكس إيجابياً على 

المواطن.
إن  صال�ح  محم�د  مظه�ر  وق�ال 
العراق�ي  المرك�زي  البن�ك  »إج�راءات 
بتموي�ل الموازنة المالي�ة للعام الحالي 
2015 بس�تة ترليون�ات دين�ار عراق�ي 
س�تنعكس إيجابياً على الدولة للخروج 
من الضائقة المالية التي تمر بها البالد«.

وأضاف صالح أن »هذه الخطوة من قبل 
البنك المركزي س�تعزز وتنّمي الس�وق 

وتنعكس إيجابياً على المواطن«.
وكان البنك المرك�زي العراقي قرر، 
أم�س الثالث�اء، )27-1-2014(، تمويل 
الموازن�ة المالي�ة للع�ام الحالي 2015 
بس�تة ترليون�ات دينار عراق�ي، وفيما 
أكد موافقته عل�ى مجموعة مقترحات 
لمواجهة »التحدي المالي«، في العراق، 
أش�ار الى أن هذه اإلج�راءات »ال تمس 

االحتياطي الخاص بالبنك«.

      بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا 17 عضوا في مجلس الش�يوخ 
األمريك�ي وزي�ر الخارجية جون كيري 
إل�ى دع�م جه�ود الحكوم�ة العراقي�ة 
إلنش�اء محافظة في سهل نينوى تضم 
األشوريين واألقليات المسيحية األخرى 

التي تقطن المنطقة.
مجل�س  اعض�اء  دع�وة  وج�اءت 
الش�يوخ في رس�الة وجهت الى كيري 
وضم�ت تواقي�ع العض�و الديمقراطي 
االرفع مس�توى في لجنة االستخبارات 
داين فاينس�تاين، وعض�و لجنة القوات 
المس�لحة تد كروز، والعضو المسؤول 
ع�ن تصويت الديمقراطي�ن في مجلس 
الشيوخ ريتش�ارد ديربن، وعضو لجنة 
العالق�ات الخارجي�ة جي�ن ش�هين في 
التخصيصات  المجلس، وعض�و لجن�ة 

المالية مارك كرك.
ض�رورة  عل�ى  الموقع�ون  وش�دد 
بتقدي�م  المتح�دة  الوالي�ات  ان تق�وم 
المس�اعدة والتدريب للقوات المسؤولة 
عن هذه المحافظة وتقديم المس�اعدة 
االش�ورية  ومنه�ا  لالقلي�ات  الالزم�ة 
النهاء حالة االضطهاد التي تعانيها في 

العراق.

      بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا عضو هي�أة رئاس�ة مجلس 
النواب الش�يخ د. همام حمودي، إلى 
منح مجال�س المحافظات صالحيات 
واس�عة، مؤكداً أن ذلك سيس�هم في 
تعزي�ز وح�دة الب�الد ويس�اعد على 

استقرار األوضاع.
وأش�ار ممث�ل الكتل�ة األكب�ر في 
بمكتب�ه  اس�تقباله  الرئاس�ة خ�الل 

بمجل�س الن�واب وف�داً م�ن المعه�د 
القضائي األلماني إلى ضرورة توعية 
المجتم�ع بخيار النظ�ام الال مركزي 

في البالد.
وقال الشيخ حمودي »البد لنا من 
تبني نظام يحافظ على وحدة العراق 
األوض�اع  إن  مضيف�اً  وتماس�كه«، 
األمنية في بغداد وعدد من محافظات 
الجنوب والوسط جيدة وتساعد على 
إقامة الورش والندوات، والمؤتمرات، 

اجتم�اع  سيس�تضيف  الع�راق  وإن 
لجن�ة فلس�طين ولجن�ة البرلمانيات 
المجال�س  إتح�اد  ف�ي  المس�لمات 

اإلسالمية خالل هذا العام.
ش�كره  ع�ن  حم�ودي  وأع�رب 
لموق�ف الماني�ا الداع�م للع�راق في 
حرب�ه ضد اإلره�اب، كم�ا أثنى على 
ال�دور ال�ذي يق�وم به معه�د ماكس 
بالنك األلماني ف�ي المجاالت العلمية 

والفكرية.

ب�دوره، ق�ال رئيس وف�د المعهد 
القضائ�ي األلمان�ي »إن نظ�ام ال�ال 
مركزية ضرورة ملحة للعراق«، الفتاً 
إل�ى أن عل�ى العراقيي�ن أن يفخ�روا 
بالتن�وع الديني والمذهب�ي الموجود 

في بالدهم.
وأضاف »إن العدي�د من الدول في 
العالم نجحت في تجربة التحول نحو 
نظ�ام ال�ال مركزي�ة دون أن يح�دث 

انقسام في البالد«.

      بغداد / المستقبل العراقي

اكد المكتب االعالمي لرئي�س مجلس محافظة 
االنب�ار صب�اح كرح�وت، أم�س االربع�اء، ان وفد 
االنبار لدى واش�نطن حصل عل�ى الدعم االمريكي 
ف�ي مج�االت التدري�ب والتجهيز والتس�ليح، فيما 
اش�ار الى ان واشنطن اشترطت على الوفد موافقة 

الحكومة العراقية رسميا مقابل تقديم الدعم.
وق�ال المكت�ب ف�ي بي�ان تلق�ت »المس�تقبل 
العراقي« نسخه منه، ان »وفد االنبار لدى واشنطن 
حقق الكثي�ر من النجاحات عل�ى مختلف الجوانب 

االمنية واالنسانية والجوانب االخرى«.

واض�اف المكت�ب ان »الوف�د ومن خ�الل لقائه 
بالمسؤولين في الحكومة االمريكية ومن يمثلهم، 
استطاع ان يحصل على الدعم في مجاالت التدريب 
والتجهي�ز والتس�ليح للق�وات االمني�ة ومقاتل�ي 
العش�ائر ف�ي االنب�ار الت�ي تواج�ه تنظي�م داعش 
االرهاب�ي«، مش�يرا ال�ى ان »الجان�ب االمريك�ي 
طالب الوفد بكتاب رس�مي من الحكومة المركزية 
العراقي�ة يصل اليه�ا يبين موافق�ة الحكومة على 

تقديم الجانب االمريكي الدعم لألنبار«.
وتاب�ع المكت�ب ان »مجلس االنبار وج�ه كتاباً 
رس�مياً ال�ى الحكوم�ة المركزية متمثل�ة برئيس 
ال�وزراء والقائ�د الع�ام للق�وات المس�لحة حيدر 

العبادي، للمطالبة بالحصول على موافقته بش�أن 
الدع�م الذي قدمته واش�نطن لألنبار لغرض تحرير 

المحافظة من تنظيم داعش االرهابي«.
وكان رئي�س مجل�س محافظ�ة األنب�ار صباح 
كرح�وت اك�د أن وف�د المحافظة أنه�ى مباحثاته 
الرس�مية مع ممثلين عن الحكوم�ة األميركية في 
واش�نطن.يذكر ان وفدا من محافظة االنبار وصل 
ال�ى واش�نطن وكان باس�تقباله مس�ؤولون ف�ي 
الس�فارة العراقي�ة ووزارة الخارجي�ة األميركية، 
فيما أك�د مجلس المحافظة أن الوفد س�يبحث مع 
الحكومة األميركية تقديم الدعم واإلس�ناد للقوات 

األمنية ومقاتلي العشائر.

واشنطن تشرتط عىل االنبار: موافقة احلكومة مقابل التسليح 

محودي: منح املحافظات مزيدًا من الصالحيات سيسهم 
يف تعزيز الوحدة

بارزاين يكشف عن »سوء تفاهم« مع بغداد ويؤكد: 
لن نصدر كميات اكرب من النفط

      بغداد / المستقبل العراقي

أكد رئي�س حكومة إقليم كردس�تان نيجرفان 
بارزاني، أمس االربعاء، أن هناك س�وء تفاهم مع 
الحكومة المركزية بش�أن تصدير النفط، وأش�ار 
إلى أن االقليم ل�ن يصدر أكثر من الكميات المتفق 
عليها، وفيما أش�ار إلى أن كردس�تان يواجه اكبر 
مش�كلة مالي�ة، ش�دد أن الحكومة مجب�رة على 

اتخاذ اجراءات خاصة لمواجهتها.
وقال نيجرفان البارزاني خالل جلس�ة مجلس 
وزراء اقلي�م كردس�تان إن »هن�اك س�وء تفاهم 
م�ع بغ�داد فالحكوم�ة المركزية تعتق�د أن اقليم 
كردس�تان يس�تطيع أن يس�لم بغداد نس�بة أكبر 
من النفط المتفق عليه�ا«، مؤكدا »نحن قلنا بكل 
وضوح بأننا النس�تطيع ان نصدر أكثر من النسبة 

المتفق عليها«.
وأض�اف بارزان�ي ان�ه »ورغم�اً ع�ن ذلك من 
الناحي�ة التكنيكي�ة ايضا اليمكن ذلك النه ليس�ت 
هن�اك بنى تحتي�ة لتصدير نس�بة أكبر«، مش�يرا 
إلى أن »اقليم كردس�تان س�يصدر النسبة المتفق 

عليها«.
واعرب بارزاني عن امله بأن »يتم الوصول الى 
اتفاق مع بغداد حول هذا الموضوع«، مبديا التزام 

»حكومة اقليم كردس�تان باالتفاق الذي ابرم بين 
الجانبين«.

وبش�أن االوضاع المالية  في اقليم كردستان، 
اك�د البارزان�ي، أن »اقليم كردس�تان يواجه اكبر 
مش�كلة مالي�ة«، الفتا إل�ى أن »الحكومة مرغمة 

عل�ى اتخ�اذ اج�راءات خاص�ة لمواجه�ة ه�ذه 
المشكلة المالية«.

وتاب�ع بارزان�ي أن »الحكوم�ة س�تجتمع مع 
األط�راف السياس�ية ف�ي اقليم كردس�تان لبحث 

االوضاع المالية الراهنة«.

      بغداد / المستقبل العراقي

استقبل رئيس السلطة القضائية االتحادية القاضي مدحت 
المحمود بمكتبه في مقر الس�لطة القضائي�ة، أمس االربعاء، 
المصادف س�فير الواليات المتحدة االميركية في العراق السيد 

ستيورات جونز.
وج�رى خ�الل اللق�اء التباحث في مج�ال القض�اء وانفاذ 
القان�ون، حس�ب اتفاقية التع�اون االس�تراتيجي بي�ن بغداد 
وواش�نطن، كم�ا تطرق الطرف�ان إلى جهود دع�م المصالحة 
الوطنية.وف�ي جانب آخر م�ن اللقاء تم التط�رق إلى التواصل 
ف�ي ملف انجاح الدورات التدريبي�ة للقضاة التي يقيمها معهد 

التطوير القضائي التابع للسلطة القضائية االتحادية.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الداخلية، أمس األربعاء، عن انخفاض عمليات 
الخط�ف بنس�بة %90 ف�ي عم�وم محافظاتالع�راق، داعي�ة 
المواطنين الى التعاون مع القوات األمينة ومدها بالمعلومات. 
وقال المتحدث باس�م الوزارة العميد س�عد معن خالل مؤتمر 
صحفي ببغداد، إن »تش�كيالت وزارة الداخلية تقوم بواجباتها 
على أكمل وجه وتمكنت من تطويق منفذي عمليات الخطف«، 
الفتاً إل�ى أن »تلك العمليات انخفضت بنس�بة %90 في عموم 
محافظات الع�راق«. وأضاف معن أن »القوات األمنية تمكنت، 
ي�وم أمس، من تحرير مختطف من الطائفة اإليزيدية واعتقال 
خاطفيه في منطقة أم الكب�ر والغزالن«، مبيناً أن »المختطف 
صاحب شركة مشتقات نفطية وعملية اعتقاله تمت قبل دفع 
الفدية«. ودعا معن المواطنين إلى »التعاون مع القوات األمنية 

ومدها بالمعلومات المتوفرة«.
يذك�ر أن قي�ادة عمليات بغ�داد أكدت وج�ود انخفاض في 
مؤشر عمليات الخطف بنسبة كبيرة جداً، عازية ذلك إلى الجهد 

المضاعف الذي تبذله القوات األمنية للحد من تلك العمليات.

      بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف مصدر ف�ي محافظة نينوى، أم�س االربعاء، عن ان 
تنظي�م »داع�ش« االرهابي اس�تأنف عمليات تفجي�ر المباني 
واالث�ار التاريخية في المحافظة، مبيناً انه قام بتفجير س�ور 

الموصل التاريخي وسط مركز المحافظة.
وق�ال المص�در ال�ذي طل�ب ع�دم االش�ارة الى اس�مه ان 
االرهابيين الدواعش قاموا مس�اء ام�س الثالثاء بتدمير اجزاء 
واس�عة من س�ور نينوى التاريخ�ي في منطقة ح�ي التحرير 
في الس�احل االيس�ر من الموصل، مش�يرا ال�ى ان االرهابيين 

استخدموا كميات كبيرة من العبوات الناسفة.
ويعد سور نينوى من اآلثار التاريخية البارزة في المحافظة 
والع�راق والمنطقة بش�كل ع�ام، ومعلما مهما م�ن معالمها 

ويعود تاريخه إلى الحضارة اآلشورية قبل االف السنين.
وكان تنظي�م داع�ش االرهابي قد دمر الكثي�ر من المواقع 
االثري�ة والتاريخية والدينية في المناطق التي اس�تولى عليها 
بعد احداث الموصل في العاش�ر من ش�هر حزي�ران من العام 
الماض�ي، االمر الذي تعده االوس�اط الثقافية والمدنية جرائم 

بحق الثقافة والتراث االنساني.

»داعش« يعود إىل الوحشية ويفجري 
اآلثار ويدمر سور نينوى 

القايض املحمود يستقبل سفري الواليات 
املتحدة يف العراق

الداخلية: انخفاض عمليات اخلطف
 بنسبة 90 باملئة
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واعلن “ح�زب الله” في بيان “رقم 1” إنه 
“عند الساعة 11:35 من صباح اليوم )امس(، 
قامت مجموعة “ش�هداء القنيط�رة األبرار” 
في المقاومة اإلس�امية باس�تهداف موكب 
عسكري إس�رائيلي في مزارع شبعا المحتلة 
يض�م عدداً م�ن الجنود والضباط باألس�لحة 
الصاروخي�ة المناس�بة م�ا أدى إلى س�قوط 
إصاب�ات وتدمي�ر ع�دد م�ن آلي�ات الموكب 
عس�كري  مص�در  ين�ف  المس�تهدف”.ولم 
إس�رائيلي لصحيف�ة “يديع�وت احرون�وت” 
احتمال أس�ر جندي إس�رائيلي عل�ى الحدود 
مع لبنان.واعترف قال الجيش اإلسرائيلي إن 
جنديين إس�رائيليين قتا في الهجوم النوعي 
لحزب الله، فيما أصيب سبعة جنود ايضا في 
الهج�وم، وتأخر اإلعان ع�ن مقتل الجنديين 
من جانب السلطات اإلسرائيلية لعدة ساعات 

لحين إخطار ذويهما.
وقالت مصادر صحفية ان من بين القتلى 
في مزارع ش�بعا المحتلة قائد كتيبة غوالني 
في الجيش االس�رائيلي، وقائد سرية في لواء 

غفعاتي.
مص�در أمني إس�رائيلي، كش�ف ان الرتل 
تع�رض الطاق نار كثيف من مس�افة قريبة 
الل�ه اس�تخدم صواري�خ كورني�ت  وح�زب 

المتطورة في الهجوم. 
وإذ أش�ارت القناة العاش�رة اإلس�رائيلية 
إل�ى أّن الجيش اإلس�رائيلي ال يري�د االنجرار 
إل�ى حرب لبن�ان الثالثة، قال رئي�س الوزراء 
اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو “اقترح عليكم أن 
ال تمتحنوننا، والجيش اإلسرائيلي جاهز للرد 
بقوة،  توصيتي إلى من يتحدوننا في الشمال 

هو النظر إلى ما حدث في غزة”.
ودف�ع الجي�ش اإلس�رائيلي بقوات�ه إلى 
الحدود اللبنانية إلج�اء جرحاه وقتاه، كما 
ردت مدفعي�ة االحت�ال اإلس�رائيلي بإطاق 

قذائ�ف على المجيدية ومزرعة حلتا والطرف 
الغربي لكفرش�وبا، ومزرعة بسطرة في ظل 
تحليق طائرات استطاع وحربي في األجواء. 
ورد ح�زب الله بقص�ف مدفعي عل�ى موقع 
رمس�ا غرب�ي م�زارع شبعا.وكش�ف مصدر 
أمني لبنان�ي لوكالة “األناض�ول” أن “حزب 
الل�ه” أخل�ى مراك�زه األمني�ة لي�ل أمس في 
ضاحية بيروت الجنوبي�ة تحضيراً ل�”عملية 
نوعي�ة” ف�ي جن�وب لبنان.وت�رأس رئي�س 
هيئة األركان اإلس�رائيلي بني غانتس جلسة 
طارئ�ة لكبار ق�ادة الجي�ش لتقيي�م الوضع 
على الحدود الشمالية.وأغلقت كل الطرق من 
كريات شمونة باتجاه الشمال والغرب بسبب 
الوضع األمني. كما جرى إخاء كافة األماكن 
والمنازل والمعامل والنقاط العس�كرية على 
تخ�وم األراض�ي اللبناني�ة على الح�دود مع 

األراضي المحتلة.
وأش�ارت المعلوم�ات إل�ى أن صاف�رات  
اإلن�ذار ل�م تعمل حي�ن ح�دوث العملية وهو 
م�ا فاجأ الجميع في الداخل اإلس�رائيلي، ألن 
االستخبارات كانت تعول على حدوث الرد في 

الجوالن.
وش�هدت الضاحي�ة الجنوبي�ة لبي�روت، 
امس، إطاق نار كثيف احتفاالً بالعملية التي 
قام�ت بها المقاومة اإلس�امية داخل مزارع 

شبعا.
ال�ى ح�ذرت طه�ران الوالي�ات المتحدة، 
أن عل�ى إس�رائيل أن تتوق�ع »عواق�ب« بعد 
الغ�ارة التي أدت إلى مقت�ل عناصر في حزب 
الل�ه وجنرال إيران�ي في القنيطرة األس�بوع 

الماضي.
وقال مس�اعد وزي�ر الخارجي�ة اإليراني 
حس�ين أمير عبد اللهيان: »بعثنا رس�الة إلى 
الواليات المتحدة، عبر القنوات الديبلوماسية، 
أعلّن�ا فيها لألميركيي�ن أن النظام الصهيوني 

تخطى بهذا العمل الخطوط الحمر اإليرانية«.
وأض�اف عب�د اللهي�ان، على هام�ش احتفال 
في طهران في ذكرى أس�بوع على استشهاد 
العمي�د محمد علي الله دادي ش�ارك فيه قائد 
»فيلق القدس« الجنرال قاسم سليماني، »في 
هذه الرسالة، قلنا إنه يجب على مس���ؤولي 
الك��ي�ان الص��هيوني توق����ع عواق��ب 
للح�رس  الع�ام  القائ�د  هذا«.وأک�د  عمله�م 
الث�وري اإليراني اللواء محم�د علي جعفري، 
خ�ال المناس�بة، أن »تحریر الق�دس أصبح 
ق�اب قوس�ین أو ادن�ی«، معتب�را ان »الكيان 

الصهیوني یلفظ أنفاسه األخيرة«.
وقال نائبه العمید حس�ن س�امي: »إنني 
أقول لهم بأننا س�ننتقم، وعلیهم ان ینتظروا، 
لكنن�ا س�نحدد موع�ده ومكان�ه وش�دته«. 
وأضاف: »علیهم أن يكون�وا جاهزین فی کل 
زم�ان وم�كان، وأن یدخل�وا إل�ى ماجئهم، 
الن الح�رس الث�وري وحزب الل�ه ال يتكلمان 
جزافاً«.من جانبه، اعلن، المتحدث باسم قوة 
حفظ السام التابعة لألمم المتحدة في لبنان 
ان أحد جنود القوة في جنوب لبنان قتل امس 
االربعاء.وقال اندريا تينينتي المتحدث باس�م 

قوة حفظ الس�ام في لبنان )يونيفيل( “قتل 
جندي لحف�ظ الس�ام، ننظر في مابس�ات 
هذاالحادث المأساوي”.وذكر أن الحادث وقع 
في قرية غجر الواقعة عل�ى الحدود اللبنانية 
االس�رائيلية. وحدث تبادل الط�اق النار بين 

اسرائيل وحزب الله قرب الحدود.
وأكد رئي�س ال�وزراء االس�باني ماريانو 
راخ�وي ب�ري مقت�ل جن�دي اس�باني ف�ي 
لبن�ان وقال ف�ي تغريدة على تويت�ر انه بعث 
بتعازيه الى أسرة الجندي.وأطلقت المدفعية 
اإلسرائيلية 22 قذيفة على األقل على منطقة 

زراعية مفتوحة في جنوب لبنان، وس�قطت 
القذائ�ف بتتابع س�ريع قرب قري�ة الوزاني.

وتزاي�د التوت�ر ف�ي المنطق�ة الحدودية بين 
لبن�ان وإس�رائيل وس�وريا على م�دى األيام 
الجوي�ة  الضرب�ة  الماضي�ة ومن�ذ  العش�رة 
اإلسرائيلية التي اس�تهدفت قافلة لحزب الله 
قرب مرتفعات الجوالن في 18 كانون الثاني 
مم�ا أدى إلى مقت�ل قائد عس�كري كبير في 
ح�زب الله ونج�ل القائ�د العس�كري الراحل 
لح�زب الله عماد مغنية وأيضا الجنرال محمد 

علي الله دادي من الحرس الثوري اإليراني.

   بغداد/ المستقبل العراقي

حزب اهلل يثأر.. قتيالن وسبعة جرحى من العدو بعملية »شهداء القنيطرة« النوعية
نفذ حزب الله عملية عسكرية نوعية 

في مزارع شبعا، استهدفت موكبا عسكريا 

لجيش االحتالل اإلسرائيلي، ما أدى إلى 

سقوط عدد كبير من الجرحى

    بغداد/ المستقبل العراقي 

نش�ر تنظيَم ما يس�مي ب� “داعش” 
مقاالً على مجلة “دابق” التابعة للتنظيم، 
يعلن فيه عن اختراق اإلدارة التركية عبر 

تقديم الرشاوى واالبتزاز االستخباراتي.
وفي السياق ادعت المجلة أن عناصر من 
التنظيم قدموا 8 مليون دوالر كرش�اوى 
الي رئي�س الوزراء الترك�ي أحمد داوود 
أغلوا أثن�اء المحادثات األممي�ة الرامية 

لتس�ليح الجماعات المعارضة السورية 
ف�ي ظ�ل التنس�يق المتواص�ل للجي�ش 
الترك�ي لدع�م مقاتل�ي تنظي�م داع�ش 
اإلرهابي.وأثارت مزاعم “داعش” ضجة 
إعامية في تركيا، حيث تناولت صحيفة 

“زم�ان” تقارير أس�بوعية عن الفس�اد 
ف�ي الدوائ�ر الحكومية والعس�كرية ما 
تجع�ل إدارة أردوغان أن تق�دم تنازالت 
ل� “داعش” فيما تش�هد الم�دن والقرى 
السورية المحاذية للحدود التركية، ومن 

أبرزه�ا مدين�ة – كوبان�ي - عين العرب 
اش�تباكات ضارية دون اياء اهتمام من 
الرئي�س التركي لتخوفات سياس�ية من 
تفش�ي ظاهرة اإلره�اب ال�ي األراضي 

التركية.

اعلن عن نجاحه باختراق اإلدارة التركية

»داعش« تعلن عن تقديم رشاوى ألوغلو بقيمة 8 مليون دوالر

    بغداد/ المستقبل العراقي 

كش�ف المغرد السعودي الشهير »مجتهد« عن 
هجوم تع�رض له حرس الحدود الس�عودي قرب 
مدين�ة »رفحاء« الحدودية م�ع العراق.و»رفحاء« 
هي ثان�ي أكبر مدن المنطقة الش�مالية بالمملكة 
بعد مدينة »عرعر« التي شهدت هجوما مسلحا في 
الخامس من كانون الثاني الجاري، وتقع »رفحاء« 
على طريق الحج القديم الواصل بين مكة المكرمة 
وبغداد.وقال »مجتهد« أن س�بب االس�تنفار الذي 
ش�وهد ف�ي المنطق�ة المحيط�ة ب�»رفح�ا« هو 

»هج�وم على حرس الحدود م�ن مجموعة قادمة 
من الع�راق مدعوم بهجوم خلية م�ن الداخل أدى 
لهروب ح�رس الحدود ثم ذوبان المجموعتين في 
ضواح�ي رفحا«.وأض�اف »مجتهد« في سلس�لة 
تغري�دات ل�ه عل�ى موق�ع التواص�ل االجتماعي 
»تويت�ر« أن »الداخلي�ة تتكتم عل�ى معلومات عن 
دخ�ول عش�رات من مقاتل�ي »داعش« م�ن معبر 
قرب رفحا ونجاحهم في االختفاء في الداخل ولم 
يتمكن من رصدهم حتى اآلن«. الفتا إلى مشاركة 
كل القطعات العس�كرية واألمنية واالس�تخبارات 
ف�ي التغطي�ة األمني�ة ومس�ح المنطقة.وأش�ار 

المغرد السعودي إلى أن »الداخلية في حالة ارتباك 
ألنه لم يتوف�ر عن هدف المجموع�ة وخطتها أي 
تفاصيل يمكن أن تحتاط لها، لكن تتوقع الداخلية 
باس�تقراء المعطيات أنه هدف نوعي«.وتعرضت 
المملك�ة في الخام�س من كان�ون الثاني الجاري 
لهجوم مس�لح على دورية لألمن الس�عودي على 
الح�ود م�ع العراق، فّج�ر خاله أح�د المهاجمين 
نفس�ه بحزام ناس�ف، ما أس�فر ع�ن مقتل 3 من 
عناصر األم�ن و4 إرهابيين، واعتقلت الس�لطات 
إثر ذلك 4 مواطنين س�وريين و3 س�عوديين قالت 
إنه�م على صلة بهذا الهجوم.وخال الهجوم، لقي 

قائد ح�رس الح�دود بالمنطقة الش�مالية العميد 
»عودة البلوي« مصرع�ه خال تفجير )انتحاري( 
استهدف مركبته قرب مركز سويف التابع لقيادة 
قط�اع جدي�دة عرعر ق�رب العراق، ما أس�فر عن 
مقتل�ه، ومقتل س�ائقه الخاص الجن�دي »طارق 
الحلوان�ي«، كم�ا أصي�ب مدي�ر العملي�ات العقيد 
»س�الم طعيس�ان«.وعززت الس�لطات السعودية 
بع�د هذا الهجوم حراس�ة حدودها الش�مالية مع 
الع�راق، إضافة إل�ى مواصلتها بناء س�ياج مزود 
بتقني�ات رص�د متط�ورة مماث�ل للس�ياج عل�ى 

حدودها الجنوبية مع اليمن.

    بغداد/ المستقبل العراقي 

بعدم�ا هدأت موج�ة االنفع�ال العاطفي التي 
تل�ت هجم�ات باري�س، توج�ه الحدي�ث إل�ى ما 
يمك�ن فعل�ه لتاف�ي ما ح�دث وأوج�ه القصور 
التي أدت إليه. في هذا الس�ياق، وجه مس�ؤولون 
في االتحاد األوروب�ي انتقادات صريحة لطريقة 
عم�ل االس�تخبارات ف�ي دول التكت�ل، مركزي�ن 
عل�ى ضعف ثقتها بعضها ببع�ض وامتناعها عن 
تب�ادل المعلومات الضروروي�ة لمواجهة التهديد 

اإلرهابي.
جاء ذل�ك خال جلس�ة نقاش عقدته�ا لجنة 
العدل والش�ؤون الداخلية في البرلمان األوروبي 
مع بعض المس�ؤولين المعنيي�ن بملف مكافحة 
االره�اب، اس�تعرضوا فيه�ا الثغرات ف�ي العمل 

األوروبي المشترك حول هذه القضية.
أب�رز االنتق�ادات ج�اءت عل�ى لس�ان رئيس 
قس�م الشؤون الداخلية في المفوضية األوروبية 
ماتي�اس روتا، إذ قال إن »أهم مس�ألة تعترضهم 
هي كيف نحصل على ثقة أكبر بين الدول األعضاء 
كي تتبادل المعلومات في ما بينها«، مش�يراً إلى 
أهمية ذلك »لجع�ل أنظمتنا تعمل جيداً، وهذا أمر 
يحت�اج إلى وج�ود الثقة وال يمك�ن تحقيقه عبر 

إقرار تشريعات«.
وخ�ال م�روره عل�ى أوج�ه القص�ور الت�ي 
أظهرته�ا هجم�ات باري�س ف�ي عم�ل األجهزة 
األوروبية، قال روتا إن »لدينا فجوة في التحليل«، 
معتبراً أن االعتداء على صحيفة »ش�ارلي إيبدو« 

كان »اختبار ضغط للنظام« األوروبي.

ف�ي الس�ياق ذات�ه، ق�ال المنس�ق األوروبي 
إن�ه  كيرش�وف  دو  جي�ل  االره�اب  لمكافح�ة 
سيش�جع زعماء الدول األوروبي�ة، خال قمتهم 
في 12 شباط المقبل، على دعم تبادل المعلومات 
بين األجهزة الوطنية ووكالة الشرطة األوروبية 
يعت�رض  الت�ي  النق�اط  وإح�دى  »يوروب�ول«. 

عليه�ا ه�ي أن »االس�تخبارات ال تريد التش�ارك 
)للمعلوم�ات( ف�ي إطار متع�دد األط�راف«، بل 
يفضل�ون تبادالً محدوداً وثنائي�اً مع أجهزة دول 
بعينها.ب�دوره يوافق دو كيرش�وف على الحاجة 
إل�ى »ثقة أكب�ر« بي�ن االس�تخبارات األوروبية، 
ويرى أن »يوروبول« مؤسس�ة جديرة بلعب دور 
ري�ادي في مج�ال مكافحة اإلره�اب، لذلك يدعم 

تزويده بالمعلومات التي تمكنه من ذلك.
وكما كشف تقرير داخلي أرسله دو كيرشوف 
إلى وزراء الداخلية، يدعو فيه إلى إنشاء »المركز 
األوروبي لمكافحة االرهاب«، كهيئة جديدة تعمل 
في إط�ار »يوروبول«، على أن تتولى مس�ؤولية 
أساس�ية في ماحقة تهدي�د »الجهاديين« أيضاً. 
التقري�ر بدوره لفت إلى ضعف تبادل المعلومات، 
وتقاع�س معظ�م ال�دول األوروب�ي ع�ن تزويد 

»يوروبول« بالمعطيات التي يحتاجها.
بع�ض البرلمانيين األوروبيين انضم أيضاً إلى 
جوق�ة المنتقدين لاس�تخبارات، ولك�ن بلهجة 
أكثر ح�دة طالت فش�لها. قال أحده�م إن جميع 
منفذي الهجم�ات اإلرهابية في أوروبا، من لندن 
إل�ى مدريد، ثم بروكس�ل وباري�س، كانوا »تحت 
رقابة أجهزة االس�تخبارات«، متسائاً: »إذاً لماذا 

لم تصل المعلومات إلى اليد الصحيحة؟«.

عرشات من »داعش« يقتحمون احلدود السعودية وخيتفون يف »رفحاء«

مسؤولون عن مكافحة اإلرهاب ينتقدون أداء االستخبارات األوروبية

    بغداد/ المستقبل العراقي 
اعل�ن األردن امس األربعاء، إنه مس�تعد لافراج عن الس�جينة 
العراقية ساجدة الريشاوي التي أدينت بمحاولة شن هجوم انتحاري 
اذا أفرج تنظيم “داعش” عن طيار أردني يحتجزه رهينة لديه.ونقل 
التلفزي�ون األردني ع�ن محمد المومني المتحدث باس�م الحكومة 
األردنية قوله “إن االردن مس�تعد إلطاق س�راح السجينة ساجدة 
الريش�اوي إذا تم إطاق س�راح الطي�ار األردني معاذ الكساس�بة 
وعدم المس�اس بحياته إطاقا”.ولم يشر المومني في تصريحاته 
إل�ى الرهين�ة الياباني كينجي جوت�و الذي قال في تس�جيل فيديو 
الثاث�اء إن تنظيم “داعش” من�ح األردن مهلة 24 س�اعة لإلفراج 
عن الس�جينة العراقية وإال س�يقتل الطيار األردني.وقال المومني 
“إن موق�ف األردن كان منذ البداية ضمان حي�اة ابننا الطيار معاذ 
الكساس�بة”.وتجمع مئات بينهم أق�ارب للطيار أمام مكتب رئيس 
الوزراء األردني في وقت متأخر من مساء الثاثاء وحثوا السلطات 

على تنفيذ مطالب “داعش” واالفراج عن الريشاوي.

    بغداد/ المستقبل العراقي 
كش�فت صحيفة “الفثروتيبي�ا” اليونانية نق�ًا عن ضباط من 
األم�ن التركي ع�ن وصول معدات عس�كرية أمريكي�ة الي مقاتلي 
تنظيَم ما يس�مى “داع�ش” بعد أن كانت متوقعة أن تس�لم كتائب 
ثوار اإلسام بقيادة جمال المعروف األسلحة الحديثة التي قدمتها 
الوالي�ات المتح�دة ال�ي “المعارضة المس�لحة المعتدلة” حس�ب 
التعري�ف األمريكي.وأوضح�ت الصحيف�ة اليوناني�ة أن مقاتل�ي 
تنظيم داعش اإلرهابي تمكنوا من السيطرة على شحنات األسلحة 
الموجهة الي مدينة أعزاز الحدودية حيث نصب التنظيم كمائن بعد 
أن حصل على معلومات إس�تخباراتية التي من المرجح بأن الجهاز 

االستخبارات التركية قدمتها الي قادة داعش الميدانيين.

    بغداد/ المستقبل العراقي 
أكدت تقارير اس�تخباراتية وقوع العديد م�ن القتلى في أعمال 
إرهابي�ة مختلفة أبرزها مقتل مدرس�ة أمريكية ف�ي جزيرة الريم 
في االمارات.وكش�ف نائب شرطة دبي ضاحي خلفان أن “داعش” 
يس�عي للرد بعد مش�اركة اإلمارات ف�ي محاربة التنظي�م، مؤكداً 
إص�رار “داعش” على االنتقام من توقيف عدد كبير من منتمين الى 
ما يعرف ب� “الخافة اإلس�امية”، الس�يما ش�خصيات بارزة في 
جماعة االخوان المس�لمين.كما أشارت قناة الجزيرة القطرية الى 
محاوالت األمن اإلماراتي من الحيلولة دون ضجة إعامية قد تؤدي 

الي تزايد التخوفات من تفشي ظاهرة اإلرهاب في دول الخليج.

االردن يستجيب لضغط »داعش«: 
الريشاوي مقابل الكساسبة

صحيفة يونانية: املعدات العسكرية 
األمريكية تصل اىل »داعش«

»داعش« االمارات يعود 
اىل الواجهة
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         امل�ستقبل العراقي / وكاالت

اعل�ن رئيس ال�وزراء اليوناني الجديد الكس�يس 
تس�يرباس، أمس االربع�اء، انه يرغ�ب يف "اعادة 
التفاوض" عىل اتفاق "عادل وقابل لالس�تمرار" 
مع رشكائه االوروبيني حول الديون الهائلة للبالد 
مؤك�دا ان�ه مس�تعد للقي�ام بكل يشء م�ن اجل 

"استعادة كرامة اليونانيني".
وق�ال تس�يرباس خ�الل اول جلس�ة للحكوم�ة 
الجدي�دة أم�س يف اثين�ا "ب�ني اولوياتن�ا اع�ادة 
التفاوض مج�ددا مع رشكائنا اليج�اد حل عادل 

وقابل لالستمرار ومفيد للطرفني".
واع�ادة التفاوض ه�ذه تتعلق بخطة مس�اعدة 
الب�الد وكذل�ك ح�ول دي�ون الب�الد. ويدعو حزب 
سرييزا اليس�اري املتشدد الذي يتزعمه تسيرباس 
اىل "خف�ض الدي�ون وانه�اء سياس�ة التقش�ف 

النهاض االقتصاد".

واكد تسيرباس ان حكومة "االنقاذ الوطني" التي 
يرتاس�ها ال ترغب يف "قطيعة" م�ع رشكاء البالد 
س�تكون "عواقبها كارثية عىل الطرفني" لكنه يف 

الوقت نفسه لن يستمر "بسياسة الخضوع".
وق�ال ان املحادث�ات املرتقبة الجمع�ة مع رئيس 
مجموعة اليورو يورين ديس�يلبلوم الذي سيزور 

اثينا "ستكون حاسمة جدا وبناءة".
واك�د ان احدى اولويات الحكومة س�تكون ايجاد 

حل "لالزمة االنسانية" ومساعدة املحرومني.
وق�ال "نحن حكومة انقاذ وطن�ي وهدفنا اعادة 

االمن والكرامة".
من جانب اخر قال مساعد وزير التجارة البحرية 
ثي�ودوروس دريتس�اس يف ختام جلس�ة مجلس 
الوزراء ان الحكومة الجديدة تريد "وقف" عملية 

خصخصة ميناء برييوس، االكرب يف البالد.
وس�بق ان ح�ذرت بروكس�ل بان�ه ع�ىل اليونان 
احرتام تعهداتها بموجب برنامج مس�اعدة البالد 

الذي اعده االتحاد االوروبي ومدد ش�هرين يف ظل 
الحكومة السابقة حتى نهاية شباط.

وكان وزي�ر املالي�ة الجديد ياني�س فاروفاكيس 
الذي ينتقد بشدة سياس�ات التقشف قال االثنني 
بعدما تحدث هاتفي�ا مع رئيس مجموعة اليورو 
ان "اعادة التف�اوض بدأت تقريب�ا وليس امامنا 

سوى الغوص يف العمل".
لك�ن املواجه�ة قد تب�دأ رسيعا حي�ث ان االتحاد 
االوروبي ح�دد لليونان مهلة حتى نهاية ش�باط 
النجاز بعض االصالحات الالزمة من اجل االفراج 
عن مس�اعدة بحواىل س�بعة ملي�ارات يورو فيما 
س�بق ان اكد تسيرباس انه ال يقبل مثل هذا النوع 

من االنذارات.
واعتبارا من مساء الثالثاء حذر احد اعضاء البنك 
املركزي االملاني يواكيم نايجل الحكومة اليونانية 
الجديدة من وقف برنامج املس�اعدات االوروبية. 
وقال يف مقابلة مع صحيفة املانية تنرش االربعاء 

"سيرتك ذلك عواقب كارثية" عىل النظام املرصيف 
اليوناني.

وق�ال "املص�ارف اليوناني�ة س�تخرس حين�ذاك 
امكانية الحصول عىل اموال من البنك املركزي".

من جهته اس�تبعد املف�وض االوروبي للش�ؤون 
االقتصادي�ة واملالية الفرنيس بيار موس�كوفييس 
اي "قطيعة" بني املفوضية االوروبية والسلطات 
اليوناني�ة الجدي�دة وذلك يف مقابل�ة مع صحيفة 

"لوباريزيان/اوجوردوي" تنرش االربعاء.
ويدع�و وزي�ر املالي�ة الجدي�د فاروفاكيس وهو 
اس�تاذ جامع�ي يف مادة االقتص�اد )53 عاما( اىل 

خفض الدين العام وانهاء اجراءات التقشف.
وع�ني تس�يرباس يف منصب نائب رئي�س الوزراء 
اقتصادي�ا اخ�ر يعترب اكث�ر اعتداال ه�و يوانيس 
دارغازاكي�س )68 عام�ا( املؤي�د الع�ادة جدولة 
الدي�ون واج�راء اصالح�ات يف الدولة، وس�يتوىل 

االرشاف عىل املفاوضات.

وكلف العرض الب�ارز الثاني يف الحكومة الجديدة، 
الخبري االقتصادي جورج ستاثاكيس )61 عاما( 
االستاذ يف جامعة كريت، بحقيبة االقتصاد والبنى 

التحتية والتجارة البحرية والسياحة.
وع�ني تس�يرباس االس�تاذ يف العل�وم السياس�ية 
واملستشار الدبلومايس السابق نيكوس كوتزياس 

وزيرا للخارجية.
وسيضم الوفد املفاوض عىل اعادة جدولة الديون 
ايضا عىل االرجح اوكليدس تس�اكالوتوس استاذ 

املالية يف جامعة اثينا.
وقال للصحافيني يف هذا الصدد ان "كل االحتماالت 
مطروح�ة" مضيفا "يع�ود اىل اوروبا ان تقرر ما 
اذا كان�ت اوروب�ا ديموقراطية". وتاب�ع "اوروبا 
ديموقراطي�ة يجب ان تس�تمع اىل الش�عب حني 

يقول كلمته، ولقد قال الشعب كلمته".
يف الواقع ان ما يسعى اليه تسيرباس هو تخفيض 
للدي�ون الهائل�ة )300 ملي�ار ي�ورو و175% من 

اجمايل الناتج الداخيل(، اىل جانب امكان افس�اح 
املجال لليونانيني الس�تعادة االنف�اس يف حياتهم 
اليومي�ة، وزي�ادة الح�د االدنى لالج�ور من 580 
اىل 751 ي�ورو او الغ�اء ع�دد م�ن الرضائ�ب، ما 
صم�ت  وبع�د  الرتويكا.والثالث�اء  ارادة  يخال�ف 
طوي�ل قدمت املستش�ارة االملاني�ة انغيال مريكل 
التهاني لتس�يرباس بفوزه متمنية له "النجاح".

وش�ارك غالبية الوزراء يف حفل اداء القسم املدني 
امام رئي�س الجمهورية كارول�وس بابولياس يف 
خ�رق للتقاليد يف اليونان حي�ث كان يبارك رجال 
الدي�ن هذا الحف�ل. لكن بعض اعض�اء الحكومة 
الجديدة التزموا به ورس�موا ش�ارة الصليب امام 
رئيس الكنيس�ة االرثوذكسية اليونانية مثل زعيم 
الحزب السيادي اليميني "اليونانيني املستقلني".

وتراجع�ت بورص�ة اثينا بش�كل حاد م�ع اعالن 
الحكوم�ة وخرست ما يصل اىل 6,4% قبل ان تحد 

الخسائر عند االغالق ويبلغ الرتاجع %3,69.

من اجل اتفاق »عادل« حول الديون

اليونان تبحث عن الكرامة »املهدورة« يف مصارف االحتاد األوريب 

تعل�ن مديرية بلدي�ات كربالء املقدس�ة /لجنة البيع 
وااليجار عن تاجري العقارات املدرجه يف ادناه والعائدة 
اىل مديري�ة بلدية الحس�ينية يف املزاي�دة العلنية فعىل 
الراغبني باالش�رتاك الحضور يف دي�وان البلدية اعاله 
يف تمام الس�اعة العارشة بعد مرور )30( ثالثون يوم 
تبدا من اليوم التايل للنرش مس�تصحبني معهم وصل 
التامينات القانونية البالغة 30% من القيمة التقديرية 
ونسخة من هوية االحوال املدنية   ويتحمل من ترسو 

عليه املزايدة اجور النرش واالعالن واملصاريف االخر.

محكمة بداءة الصويرة
العدد 583 / ب / 2014 

اىل املدعى عليه / رشيد محمد سعيد 
م / تبليغ بالحكم الغيابي 

س�بق وان اصدرت ه�ذه املحكمة بحقك 
حكما غيابيا بالعدد اعاله املؤرخ يف 23 / 
12 / 2014 يتضمن الحكم باعادة الحال 
بينك وبني املدعى ) سعد جاسم احمد ( اىل 
ماكانت عليه قبل التعاقد والزامك باعادة 
الب�دل الذي اس�تلمته من املدع�ي والبالغ 
س�بعة مالي�ني وثم�ان مائ�ة ال�ف دينار 
وتحميل�ك الرس�وم واملصاري�ف واتعاب 
املحام�اة اىل وكي�ل املدعي حكم�ا غيابيا 
قابال لالع�رتاض وملجهولية محل اقامتك 
ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك بق�رار الحك�م 
اع�اله بصحيفتني محليتني ويف حال عدم 
حضورك او االعرتاض ع�ىل الحكم اعاله 
خ�الل امل�دة القانونية سيكتس�ب القرار 

بحقك الدرجة القطعية .
القايض
عبيد صالح محيميد

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة : 2014/1963

التاريخ/2015/1/29
اعالن

تبيع  مديرية تنفيذ الكوت الس�يارة املرقمة 167 واس�ط 
فح�ص مؤق�ت الواق�ع يف الك�وت  العائ�د للمدي�ن )رعد 
ابراهي�م فلفل (املحجوز لقاء طلب الدائن) عقيل صاحب 
عبد( البالغ 8000000 ماليني دينار فعىل الراغب بالرشاء 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل م�دة ثالثني يوم�ا تبدا من 
الي�وم التايل للنرش مس�تصحبا معه التامين�ات القانونية 
ع�رشة من املائ�ة من القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية 

العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي
املنفذ العدل 

املواصفات :
1 � موقعه ورقمه : الس�يارة املرقمة 167 واس�ط فحص 

مؤقت
2 � جنس�ه ونوعه : ن�وع كيا بريجو مودي�ل 2000 ذات 
لون رصايص وان الس�يارة بحالة متوسطة والحظ وجود 

بعض الطعجات واملحرك بحاجة للتصليح
4 � حدوده  واوصافه

4 � مشتمالته / 
5 � مساحته 

6 � درجة العمران
7 � الشاغل

8 � القيمة املقدرة : 8000000 ماليني دينار

محكمة بداءة ابي الخصيب
العدد / 2/ب/2015

التاريخ/ 2015/1/27
اعالن

اىل املدعى عليهم كل من 
1 � الحارث كاظم مغري

2 � فرقد محمد كاظم مغري
اق�ام املدع�ون كل م�ن )حميد مجي�د احمد 
ومن�ى نج�م عب�د الل�ه وكل م�ن مصطفى 
ومثن�ى واس�امة وايمن اوالد حمي�د مجيد (

الدعوى البدائية املرقمة 2/ب/2015 والذين 
يطلب�ون فيها ازالة ش�يوع العقار املرقم 51 
مقاطع�ة 14 الرساج�ي وميت�ان وملجهولية 
محل اقامتكم حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ 
واملؤيد من قبل املجلس البلدي ملنطقة مناوي 
لج�م عليه تقرر  تبليغك�م اعالنا بصحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني يف موعد املرافع�ة املوافق 
2012/2/9 يف الس�اعة التاس�عة والنص�ف 
صباحا ويف حالة عدم حضوركم او من ينوب 
عنكم قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقكم 

غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد/ 1797/ب/2013
التاريخ / 2015/1/27

اعالن
اىل املدعى عليه/ حيدر حسني جاسم

اص�درت هذه املحكمة قراره�ا املرقم 1797/
ب،2013 وامل�ؤرخ 2014/10/15 الذي يقيض 
الحك�م بال�زام املدع�ى عليهم كل م�ن) حيدر 
حس�ني جاس�م ومع�ني  فرح�ان لفت�ه وعبد 
الجلي�ل عبد الله ب�در وزينب حم�دي ضايف( 
بتاديتهما للمدعي مدير عام مرصف الرافدين 
اضاف�ة لوظيفت�ه بالتكاف�ل والتضامن مبلغ 
قدره س�بعة واربعون ملي�ون ومائتان واثنان 
وسبعون الف وس�بعمائة دينار دعوى املدعي 
للمطالب�ة بالفوائ�د القانونية ولتع�ذر تبليغك 
وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح مختار 
املنطق�ة عليه تقرر تبليغ�ك اعالنا بصحيفتني 
االع�رتاض  ح�ق  ول�ك  يوميت�ني  محليت�ني  
واالس�تئناف والتميز وبعكس�ه سوف يكتسب 

القرار الدرجة القطعية وفق القانون.. 
القايض 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد/107/ب/2014
التاريخ/2015/1/28

اعالن
اىل / املدع�ى عليهم�ا / 1 � هناء عب�د الجبار 

خلف
2 � محاسن ماجد عباس

اق�ام املدعى) ظاف�ر لويس اس�حاق( الدعوى 
البدائية املرقمة 107/ب/2014 ضدكم والذي 
يطلب فيها الحكم بابطال قيد العقار تسلس�ل 
1000/2311 الرباط الكبري حسب رشح املبلغ 
القضائ�ي واملجل�س البل�دي ولتع�ذر تبليغ�ك 
وملجهولية محل اقامتكما تقرر تبليغكم اعالنا 
بصحيفتني محليتني يوميت�ني بالحضور امام 
ه�ذه املحكم�ة صب�اح ي�وم املرافع�ة املوافق 
2015/2/9 وعن�د ع�دم حضوركم او ارس�ال 
م�ن ين�وب عنك�م قانون�ا س�تجري املرافع�ة 

بحقكم غيابا وفق االصول
القايض االول
ليث جرب حمزة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة املعقل
العدد:981/ب/2014
التاريخ:2015/1/27

اعالن
العق�ار  العلني�ة  باملزاي�دة  املحكم�ة  ه�ذه  تبي�ع 
)397/16(  1 حي االندلس وهو عبارة عن دار سكن 
يق�ع عىل ش�ارع عري�ض وش�اعر فرعي مس�احته 
337,65 م�رت مرب�ع وان ال�دار تتك�ون م�ن طابقني 
الطاب�ق االريض يتك�ون م�ن طارمة امامي�ة وغرفة 
اس�تقبال وهول وغرفة نوم واح�دة ومطبخ وحمام 
ومرف�ق صحي والطاب�ق العلوي يتك�ون من غرفتي 
ن�وم وحمام  ومرفق صحي وارضية الدار من الكايش 
واملوزائي�ك القدي�م وان درجة العم�ران قديم ويوجد 
حديقة واس�عة يقع يف منطقة حي االندلس مشغول 
م�ن قبل املدعني فعىل من لهم رغبة بالرشاء الحضور 
ام�ام ه�ذه املحكمة يف ق�رص العدال�ة يف البرصة ويف 
تمام الس�اعة 12 الثانية ع�رش من ظهر يوم الثالثني 
التايل لنرش هذا االعالن مس�تصحبني معهم التامينات 
القانوني�ة البالغ�ة 10% م�ن القيمة املق�درة للعقار 
البالغة )سبعة وخمس�ون مليون واربعمائة وسبعة 

وتسعني الف وخمسمائة دينار( وبصك مصدق.
القايض
مصطفى شاكر عيل

فقدان

فق�دت  من�ي هوية 

م���ن  الص���ادرة 

العام��ة  الرشك��ة 

للبرتوكياويات باسم 

)حسني عيل حسني( 

عىل م�ن يعثر عليها 

جه�ة  اىل  تس�ليمها 

االصدار .

فقدان

فق�دت من�ي  الهوية 

وزارة  م�ن  الص�ادرة 

توزيع  رشك�ة  النفط 

النفطي�ة    املنتوج�ات 

هالل  اس�عد  باس�م) 

سعد عبد الله (عىل من 

يعثر عليها تس�ليمها 

اىل جهة االصدار.

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

دائرة تنفيذ الصويرة
العدد 795 / 2014 

اىل املدين فؤاد  صالح قدوري
م / تبليغ بواسطة النرش

ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك بق�رار هذه 
التنفي�ذي  بالحج�ز  تبليغ�ك  املديري�ة 
بواسطة النرش عىل قيد السيارة املرقمة  
158360 نوع ش�وفرليت اوبرتا موديل 
2005 اللون ابيض واملس�جلة باس�مك 
لق�اء دي�ن الدائ�ن ط�ه حس�ني زعيل 
ووجب حض�ورك خالل ثالث�ة ايام من 
اليوم التايل للنرش لتس�ديد دين املرتتب 
بذمت�ك وبعكس�ه يصار اىل االس�تمرار 
اس�تنادا الحكام  التنفيذية  باالجراءات 

املادة 69 تنفيذ .
املنفذ العدل
سعود كامل عاشور

اعالن دعوة الدائنني

املحام�ي  املصف�ي  ان�ي 

ع�يل(  محس�ن  )محم�د 

لرشكة )التهليل للمقاوالت 

العام�ة املح�دودة )تح�ت 

التصفية( ادعو كل من له 

ح�ق او دين ع�ىل الرشكة 

الت�ايل  العن�وان  مراجع�ة 

بغداد – العامرية – م 638 

– ز 30 د 9 ( مع التقدير .

املصفي

املحامي محمد محسن عيل

محكمة بداءة الخالص
العدد 527/ب/2014

املوضوع / اعالن
بتاري�خ 2014/12/8 وبموج�ب الدع�وى البدائية املرقمة 
527/ب/2014 اصدرت محكمة بداءة الخالص قرار حكم 
مكتس�ب الدرج�ة القطعية يقيض بازالة ش�يوع الس�يارة 
املرقم�ة 9678/ دياىل نوع هونداي س�وناتا صالون موديل 
2008 لونه�ا برتقايل مصفر بيعا وباملزايدة العلنية وتوزيع 
ص�ايف ثمن�اه عىل الرشكاء كل حس�ب س�هامه عليه تقرر 
االع�الن عن بيعه�ا يف الصحف املحلية مل�دة عرشة ايام عىل 
ان يك�ون البيع يف هذه املحكمة ع�ن طريق املزايدة العلنية 
التي تجري يف الس�اعه الثانية عرش ظهرا من اليوم العارش 
م�ن اليوم التايل للنرش ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة 
رس�مية يك�ون املوعد يف الي�وم التايل للنرش وع�ىل الراغبني 
بال�رشاء ايداع تامينات قانونية بنس�بة 10% من بدل البيع 
البال�غ 13,000,000 ثالث�ة عرش مليون دين�ار اذا لم يكن 

رشيكا وان الداللية ورسوم التسجيل عىل املشرتي
القايض

االوصاف
1-جنسه سيارة موديل 2008

2-اوصافه�ا س�يارة هونداي صال�ون مودي�ل 2008 وارد 
امريك�ي الل�ون برتق�ايل مصف�ر والس�يارة مصبوغه من 
االمام وااليرباك مترضر وكذل�ك الصندوق الخلفي مترضر 
ومصلح والزجاجة االمامية فيها فطور واالطارات االمامية 
جدي�دة واالطارات الخلفية مس�تعملة ويوج�د اعوجاج يف 
الباب الخلف�ي االيمن وكذلك الب�دن الخلفي االيرس مصلح 

ومطيل باملعجون
3-الشاغل صدام حسني  عيل

4-الوارد السنوي 5000000 خمسة ماليني واربعمائة الف 
دينار

5-القيمة التقديرية 13000000 ثالثة عرشمليون دينار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة

اعالن
املدعي/ حيدر عيل نارص

املدعى عليهم / 1 � حوراء وجاسم ابناء عيل نارص
2 � سليمة ارويض انتيشون

3 � فوزية محسن حسن
4 � احمد وسحر ابناء عبد الحسني عيل 

5 � مدير عام رعاية القارصين اضافة لوظيفته عن القارصين حسن وحسني وحبيب وعيل وزهراء اوالد عباس عيل نارص 
تبيع  محكمة بداءة البرصة العقار تسلسل 29/52 نظران مساحته 261,50م2 يقع يف منطقة نظران وعىل شارعني فرعيني ضمن منطقة سكينة 
مش�يد عليه دارين مفرزة اىل قس�مني بصورة غري رس�مية الدار االوىل مشغولة من قبل ورثة الرشيك عباس عيل نارص وهي مؤلفة  من هول وغرفة 
نوم واحدة وحمام ومرفق صحي ومطبخ ومخزن مبنية من الطابوق ومسقفة بالشيلمان وكذلك يوجد بناء  يف مقدمة الدار عبارة عن محل وغرفة 
صغ�رية مبن�ي من البلوك االرضي�ة مبلطة بالكايش وان ورثة الرشيك عباس عيل نارص يرغبون بالبقاء كمس�تاجرين يف الجزء الذي يش�غلونه بعد 
بي�ع الدار الثاني وهي مش�غولة من قبل املدعي تطل عىل الفرع الثاني تحتوي غرفة اس�تقبال وهول وغرفة ن�وم وحمام ومرفق صحي مع مرفق 
خارجي وس�احة امامية الطابق الثاني مرفق مش�غول من قبل املدعى عليه جاس�م عيل نارص وله باب مستقل يحوي غرفتي نوم ومطبخ ومرفق 
صحي وحمام وهول وانه ال يرغب بالبقاء كمس�تاجر بع البيع مبني من الطابوق ومس�قف بالكونكريت درجة عمران الدار قديمة فمن له الرغبة 
بالرشاء مراجعة هذه املحكمة ودفع التامينات القانونية بنسبة 10% من القيمة املقدرة للعقار البالغة ثالثمائة وثمانية وعرشون مليون وستمائة 
الف دينار وبصك مصدق المر هذه املحكمة من مرصف حكومي وس�تجري املزايدة الس�اعة الثانية عرش من ظهر اليوم الثالثني التايل للنرش واجور 

املنادات عىل املشرتي.
القايض
ليث جرب حمزة

اعالن مناقصة للمرة االوىل
اعالن رقم )2015/6( -  رقم التبويب  ح /3342

مناقصة رقم )2015/2(
تعل�ن ه�ذه الرشكة عن وجود مناقصة عامة لتحميل وتفريغ املواد الغذائية يف محافظة كركوك ملدة س�تة اش�هر 
فعىل الراغبني باالش�رتاك يف املناقصة ذوي الخربة واالختصاص مراجعة القس�م القانون�ي يف املركز العام للرشكة 
الكائن يف منطقة املنصور نهاية ش�ارع النقابات للحصول عىل رشوط املناقصة وبس�عر )500,000(خمس�مائة 
ال�ف دينار للنس�خة الواحدة غري قابلة للرد وتقدم العطاءات بغالف مختوم م�ؤرش عليه عنوان املناقصة املذكورة 
اع�اله لغاية الس�اعة الثانية عرش ظهرا من ي�وم الخميس املصادف 2015/2/12 وتوض�ع العطاءات يف صندوق 
املناقصات يف املركز العام للرشكة املش�ار اليه اعاله ويتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجور نرش االعالن ويمكن 
ملقدمي العطاءات او من يمثلهم قانونا حضور عملية فتح العطاءات يف الزمان واملكان املش�ار اليه اعاله علما ان 

الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات .
الرشوط املطلوبة :

1�ص�ك مصدق او خطاب ضمان صادر من مرصف معتم�د يف العراق مع ذكر رقم املناقصة و الغرض من خطاب 
الضم�ان بمبلغ )50,000,000( خمس�ون مليون دينار كتأمين�ات اولية معنون اىل الرشكة العام�ة لتجارة املواد 
الغذائية حتما" و بأسم املناقص حرصا" يقدم بموجب كتاب رسمي مع تأييد صحة صدوره و تكون مدة النفاذية 
س�ارية املفعول ال تقل عن ) 3 ( ثالثة أش�هر من تاريخ غلق املناقصة و يف حالة تقديمه اقل من هذه املدة س�وف 

يتم تمديده من قبل الرشكة ) لجنة التحليل ( .
أم�ا يف حال�ة تقدي�م التأمينات بموجب صك مص�دق من خارج بغ�داد فيكون عن طريق فروعن�ا يف املحافظات و 

أرسالها بموجب كتاب رسمي مزود بوصل قبض من الفروع و تدرج فيه كافة التفاصيل أعاله .
2- براءة الذمة صادرة من الهيئة العامة للرضائب لعام 2015 .

3- تكون العروض نافذة ملدة ال تقل عن ) 30 ( ثالثون يوم اعتبارا" من تاريخ غلق املناقصة املشار اليه أعاله .
اسعار الكلفة التخمينية

المساحةرقم العقارالتفاصيلت
مدة االيجار

 

القيمة 
التقديرية 

رقما

.1
عرصة تجارية/ 

عطيشي
 26/966/51

جعيفنية
عشرون سنة40,248م2

 5000
خمسة 

االف دينار 
سعر المتر 

المربع 
الواحد

املهندس االقدم
مازن هاتف عبد املهدي اليارسي

مدير بلديات كربالء املقدسة

وزارة البلديات واالشغال العامة
مديرية البلديات العامة

مديرية بلديات كربالء املقدسة
اعــالنجلنة البيع واالجيار

العدد /ب/ 10
التاريخ/ 2015/1/27

العدد/1565/ب/2014
التاريخ /2015/1/28

أصناف البضائع و 
اوزانها

أجور الوزن و اكمال 
الوزن

أجور التوظيب داخل 
المخازن أو عزل المواد 

أو فتح األكداس

أجور التحميل و 
التوظيب على ظهر 

واسطة النقل

أجور التفريغ و 
التوظيب داخل المخازن

كيس زنة 5 كغم فما 
فوق

10 عشرة دينار10 عشرة دينار
150 مائة و خمسون 

دينار
150 مائة و خمسون 

دينار

صندوق أو كارتون أو 
برميل أو صفيحة زنة 3 

كغم فما فوق
100 مائة دينار200مائتان دينار10 عشرة دينار10 عشرة دينار

المجموع / 640 ستمائة و اربعون دينار فقط

عبد القادر عبد اجلليل عبد اجلبار
املدير العام / وكالة

وزارة التجارة
الرشكة العامة لتجارة املواد الغذائية
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الكهرباء تفتتح حمطة حتويل العبيدي لفك االختناقات عن بغداد

منذ س�نوات واإلرهاب ينهش بجسد العراق المبتلى بعروقه 
ومكونات�ه وتعددهما ولم تك�ن تجربة التغيي�ر، اذ جاز لنا في 
االنم�وذج العراقي الق�ول انها، تجربة انطلقت م�ن هذه البالد 
المعطاء الطيبة التي عانت ما عانته من حكم دكتاتوري شمولي 
مقيت على مدار حقبة وحسب بل اننا ندرك ان الثورات كانت قد 
تروض�ت على ارض العراق التي لم تكن يوما قانعة بنظام على 
ش�اكلة االنظمة الت�ي حكمته وقامت عليه العق�دة.. تلك عقدة 
اعت�راف العراقيي�ن باالنظم�ة الحاكمة تس�وق المغرضين وال 
يصلون الى هش سميم بالد ال تقبل قسمتها على مكوناتها هم 
يعرفون جيدا ما الداعي على وجود شعب ينهض من رماده في 
كل االزمان وكلما انطفئت جذوة فيه توقدت اخرى لمجرد نداء 
وطن�ي ويدركون الضرورة التي جعلت ش�عب مابي�ن النهرين 
طامح على مدى الدهر الى الحرية والس�الم واسهل االجابة ان 
الفرد منهم بشر ومن حقه ان يكون جزءا من هذا العالم او ذاك 
ال�ذي يرأف بأصغر مخلوق�ات الله.ولما تحش�د الكيان الباحث 
عن الس�الم كتل�ة واحدة كان نص�ب عينه رد الصفع�ة الغافلة 
لالنس�انية التي تريد نزعه عن الوجود وتالش�ي كل لس�ان فيه 
فسكان االرض االصليون من عرب وكرد وال نقول عن التركمان 
وااليزيديين واولي البقاع العراقين كلها اقلية ذلك ان هذه البالد 
لم تقم لحظ�ة على غير مكوناتها الحقيقية التي وقفت بالعزم 
من اجل طرد الظالم وتحقيق السالم.واالن حشود الشعب التي 
تنض�وي تحت لواء الوط�ن الواحد وينتخى به�ا في غير جبهة 
وه�ي دليل اولي�ة التذكي�ر الوطني ال�ذي نريد س�المة الوطن 
ناجم�ة الى االعت�راف بهذه االرض الواح�دة والدماء المتداخلة 
التي تسيل في عروق المكون الواحد وال تتنازل عن اولئك الذين 
بنوا منارتنا التاريخية حروف ولوحات جليلة.نحن احتشدنا له 

وحده وللضمير الذي لن يرتد فينا ما دام العراق واحدة.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن محافظ بغداد علي محس�ن التميمي 
، ام�س االربعاء, عن توقيع عقد إلحالة تنفيذ 
مشروع بناء مدرس�ة جديدة بواقع 18 صف 
في قضاء الحس�ينية.وقال المحافظ في بيان 
صحف�ي, ان” المحافظة نف�ذت عدد جيد من 
األبنية المدرس�ية في عم�وم مناطق وأحياء 
العاصمة وبما يخص المش�اريع التي نفذتها 
المحافظة ف�ي قضاء الحس�ينية, هو افتتاح 
ستة مدارس الى جانب إعالن مشروع أكساء 
عدد م�ن الطرق بكلفة 11 ملي�ار دينار فضال 
عن تنفيذ مشاريع أخرى بمختلف القطاعات 
“.واش�ار التميمي ال�ى ان “المحافظة قامت 
ايضا بحمالت واسعة للتنظيف وتخصيصات 
الط�رق  لق�ص  اإللي�ة  للجه�ود  مس�تمرة 
وتنظيفها وردم المستنقعات” ، مؤكدا على” 
أحال�ة مدرس�ة جدي�دة بواق�ع 18 صف في 

قضاء الحسينية”.

حمافظة بغداد تبني 
مدرسة جديدة

يف منطقة احلسينية

    بغداد/المستقبل العراقي 
 

الكهرباء،محط�ة  وزارة  افتتح�ت 
تحوي�ل العبي�دي لف�ك االختناقات عن 
بغداد وتغذية مناط�ق أطراف العاصمة 
بالطاق�ة، وفيما بينت أنه�ا تجهز حاليا 
10 ميغ�اواط م�ن خط واح�د من أصل 
ستة خطوط، أكدت أنه بإكمال الخطوط 

األخرى ستجهز 45 ميغاواط.
وق�ال مدير محطة تحوي�ل العبيدي 
كمال كاظم عبد الحس�ين ، على هامش 
محط�ة  “افتتحن�ا،  المحط�ة،  افتت�اح 
تحويل كهرباء العبيدي التي تم انشاؤها 
على أرض مس�احتها خمسة دوانم وتم 
تجهيز معداتها من قبل شركة سيمنس 
“النص�ب  أن  ال�ى  األلماني�ة”، مش�يرا 
والتشغيل تم بأياد عراقية من مهندسين 

وفنيين وعمال”.
وأض�اف عبد الحس�ين أن “المحطة 
تحوي ث�الث محوالت رئيس�ية وقاعة 
للس�يطرة وقاعة لالتصاالت”، موضحا 
خط�وط  س�تة  تجه�ز  “المحط�ة  أن 
والمجه�ز حاليا منها خط واحد والخط 
اآلخ�ر س�يجهز خ�الل االي�ام القليل�ة 
المقبل�ة وخط�ان آخ�ران س�ينتظران 
الخط�وط  وإيص�ال  األب�راج  اكتم�ال 

للمحطة”.
وبي�ن عب�د الحس�ين أن “المحط�ة 
تجهز حاليا 10 ميغاواط من خط واحد 
وبانتظ�ار الخط�وط الثالث�ة االخ�رى 
عدا الخطي�ن االحتياط”، الفت�ا الى أنه 
“بإكمالها جميعا س�تجهز 45 ميغاواط 
وتس�تفيد منها أحي�اء البت�ول والنصر 
والمعام�ل وف�ي المس�تقبل الفضيلية 
وغيرها”.م�ن جهته، ق�ال وكيل وزارة 
الكهرباء لش�ؤون التوزي�ع عبد الحمزة 
ه�ادي ، إنه “ف�ي ضوء زي�ادة معدالت 
اإلنت�اج ف�أن محط�ات توليدي�ة عديدة 
ستدخل، قبل الصيف المقبل، الخدمة”، 

موضح�ا أن “مش�كلتنا كان�ت كيفي�ة 
وه�ذه  بغ�داد،  ال�ى  األحم�ال  إيص�ال 
المحطة هي إحدى طرق فك االختناقات 
عن العاصمة حيث س�يتم نقل األحمال 

من المحط�ات البعيدة الى هذه المحطة 
من أج�ل تغذي�ة مناطق أط�راف بغداد 
بالطاقة المطلوبة الس�تيعاب التوس�ع 
الس�كاني الهائ�ل فيها”.وأضاف هادي 

أن “جميع مناط�ق العاصمة تعاني من 
زيادة س�اعات انقطاع الكهرباء بسبب 
تع�رض برجي�ن ال�ى عم�ل ارهابي في 
مناطق تقع على مس�افة 17 كم شمال 

اللطيفي�ة”، مش�يرا ال�ى أن “كوادرن�ا 
وبالتنس�يق م�ع وزارة الدف�اع ما زالت 
تعم�ل عل�ى إصالحها وخ�الل اليومين 

المقبلين سيكتمل إصالح البرجين”.

     ذي قار/المستقبل العراقي

أعلن�ت مديرية ش�هداء ذي 
قار، امس األربعاء، عن توزيع 
15 ملي�ار دين�ار ضم�ن من�ح 
ب�دل الوحدات الس�كنية لذوي 
الش�هداء ف�ي المحافظة، فيما 
المن�ح س�تكون  أن  أوضح�ت 
بواق�ع 82 ملي�ون دين�ار لكل 
مستفيد من المنحة بدل الوحدة 
السكنية.وقال مدير المؤسسة 
عبد الحس�ين ه�ادي هجر ، إن 
رئيس�ة  وبحضور  “المديري�ة 
المؤسس�ة ناجح�ة عبد األمير 
الش�مري وزعت، الي�وم، مبلغ 
15 مليار دينار بين المستفيدين 
م�ن ذوي الش�هداء”، مبينا أن 
“ه�ذا المبل�غ ه�و عب�ارة عن 
من�ح ب�دل الوحدات الس�كنية 

للذي�ن ل�م يتس�لموا المنحة”.
“المن�ح  أن  هج�ر،  وأض�اف 
وزعت بواق�ع 82 مليون دينار 
ل�كل مس�تفيد من منح�ة بدل 
أن  الس�كنية”.يذكر  الوح�دة 
مديرية ش�هداء ذي ق�ار أكدت 
في )22 كان�ون االول 2014(، 
قرب توزيع نحو ستة مليارات 

الوح�دات  دين�ار كمن�ح ب�دل 
الس�كنية والمنح�ة العقاري�ة 
الشهداء  اإليجار لذوي  وبدالت 
في المحافظ�ة، فيما أوضحت 
أن المن�ح س�تكون بواق�ع 82 
مليون دينار لكل مس�تفيد من 
منح�ة ب�دل الوحدة الس�كنية 

و30 مليون منحة عقارية.

توزيع  15 مليار دينار كمنح بدل 
الوحدات السكنية لذوي الشهداء 

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت الش�ركة العامة للمع�ارض العراقية 
التابع�ة ل�وزارة التجارة عن مواصل�ة تباحثها 
مع عدد من الدول المج�اورة وعبر الملحقيات 
التجاري�ة العاملة هناك امكانية اقامة اس�واق 
عراقي�ة عل�ى ارضها وم�ن تلك ال�دول الكويت 
وايران ومصر واالمارات .وقال مديرعام الدائرة 
س�رمد طه سعيد في بيان صحفي, ان “شركته 

تعم�ل االن عل�ى وض�ع الخط�ط والمقترحات 
وااللي�ات للترويج لل�دورة 42 لمع�رض بغداد 
الدولي المقبلة باالضافة الى اجراء اللقاءات مع 
منظمي المعارض القام�ة معارض تخصصية 
لبعض الدول على ارض معرض بغداد الدولي او 
في المحافظات االمنة من خالل التنس�يق على 
التوقيتات وفق جدول زمني القامتها”.واش�ار 
الى ان “الش�ركة بع�د تعاقدها م�ع جمهورية 
ايران االس�المية, س�ينطلق المعرض االيراني 
المتخص�ص في كاف�ة المنتج�ات االيرانية في 
مج�االت الطاق�ة والكهرب�اء والبن�ى التحتية 
والغذائية خالل النصف الثاني من ش�هر شباط 
المقب�ل وعلى مدى ثالثة ايام وبمش�اركة اكثر 
من 250 شركة ايرانية “.ولفت الى  ان “شركته 
وضمن نشاطها في االستيراد والتصدير قامت 
بمن�ح 9 اجازات اص�دار كلي وتجدي�د 3 هوية 
تصدير وتصديق 4 ش�هادات منشا ومنح 1038 
اج�ازة اس�تيراد واص�دار 118هوية اس�تيراد 

وتجديد 69 هوية استيراد”.

التجارة تبحث امكانية اقامة اسواق 
عراقية يف دول اجلوار

     بغداد/المستقبل العراقي

اكدت وزارة الزراعة استمرارها 
بإج�راءات ف�ي مراقب�ة اس�تقرار 
اس�عار المحاصيل الزراعية ومدى 

توفرها في االسواق المحلية.
 وق�ال الوكي�ل االداري ل�وزارة 
الزراع�ة غ�ازي راض�ي العب�ودي 
في بيان صحف�ي, ان “هناك لجانا 
تعمل على متابعة االسواق المحلية 
بالتعاون مع وزارة الداخلية لغرض 
الحف�اظ عل�ى اس�تقرار االس�عار 
المحاصي�ل  المزي�د م�ن  وتوفي�ر 

الزراعية في االسواق”.
“عم�ل  ان  العب�ودي  وأض�اف 
وزارة الزراع�ة دائم ومس�تمر من 
اجل توفير كل ما يحتاجه المواطن 
م�ن محاصي�ل زراعي�ة وذل�ك في 
بالمنتوج�ات  االس�واق  ام�داد 
الزراعي�ة وتطوير العم�ل الزراعي 
بغية تحقيق االمن الغذائي وأش�ار 
ال�ى تظاف�ر كل الجه�ود من خالل 
وزارة  م�ع  المش�تركة  اللج�ان 
المس�تمرة  والمتابع�ة  الداخلي�ة 
لتلبية حاجة السوق رغم محاوالت 
داعش واإلرهاب في تدمير اقتصاد 
بلدنا الحبيب ولكن العمل مس�تمر 
ف�ي تطوير القط�اع الزراعي لدعم 

االقتصاد الوطني”.

الزراعة تؤكد: اجراءاتنا 
مستمرة ملراقبة اسعار 

      بغداد/المستقبل العراقياملحاصيل الزراعية

وقعت وزارة الصناع�ة والمعادن, امس 
االربع�اء, عق�دا م�ع ش�ركة ش�ل العالمية 
مجم�ع  النش�اء  دوالر  ملي�ار   11 بكلف�ة 

للبتروكيمياويات في البصرة.
وفيم�ا اش�ارت ال�وزارة ال�ى ان ارب�اح 

المش�روع س�تبلغ 110 ملي�ار دوالر، اكدت 
انه س�يوفر 50 الف فرصة عم�ل، اوضحت 
في الوقت ذاته ان محافظة البصرة ستكون 

الحاضنة للصناعات البالستيكية.
وقال وكي�ل الوزارة عادل محس�ن على 
هام�ش توقيع العق�د, ان “المش�روع الذي 
ت�م توقيع�ه بي�ن وزارة الصناعة كش�ركة 

حكومية وبين ش�ركة شل العالمية سيكون 
الرب�ح س�نويا اكث�ر م�ن ملي�ار دوالر ف�ي 
حين س�تصل ه�ذه االرباح خ�الل مدة عمل 
المشروع ما بين 70 الى 110 مليار دوالر”، 
مبين�ا ان “المش�روع س�يكون راب�ع اكب�ر 

مشروع بالعالم”.
وأض�اف محس�ن ان “المش�روع ال�ذي 

س�يتم تنفيذه خالل خمس سنوات سيكون 
كمية االنتاج فيه اكثر من مليون و800 طن 
سنويا”، الفتا الى ان “المشروع سيشغل ما 
بين 30-10 الف ش�خص مع االنشاء وأكثر 
من 50 الف شخص من الصناعات التحويلية 

االخرى” .
البص�رة  “محافظ�ة  ان  محس�ن  وأك�د 

س�تكون حاضن�ة للصناعات البالس�تيكية 
م�ن انابي�ب وأقمش�ة كالبولس�تر”، الفت�ا 
الى ان “الش�ركات العالمي�ة لديها رغبة في 
العمل في العراق وان هناك ش�ركات عالمية 
س�نوقع عقودا معها خالل الفترة الماضية 
إلنش�اء مش�اريع بتروكيمياويات واسمدة 

في البصرة ومحافظات عراقية اخرى”.

الصناعة تتعاقد مع رشكة عاملية النشاء اكرب رابع اكرب مصنع يف العالـم للبرتوكمياويات
ارباحه تصل لـ110 مليار دوالر سنويا

    بغداد/المستقبل العراقي

أعلن�ت النائب ع�ن كتلة الفضيل�ة البرلمانية 
عال عودة الناش�ي، امس األربعاء، عن تخصيص 
1200 درج�ة وظيفي�ة ضم�ن الموازن�ة لتثبيت 
المتعاقدي�ن م�ع المفوضي�ة العلي�ا المس�تقلة 
لالنتخابات، فيما لفتت ال�ى أن درجات وظيفية 

أخ�رى س�يتم اس�تحداثها لتثبي�ت المتعاقدي�ن 
المتبقين حال توفر وفرة مالية.وقالت الناش�ي 
ف�ي بي�ان صحف�ي، إن “موازن�ة الع�ام الحالي 
تضمنت تخصي�ص 1200 درجة وظيفية لتثبيت 
المتعاقدي�ن م�ع المفوضي�ة العلي�ا المس�تقلة 
لالنتخابات العاملين في مراكز التسجيل حصرا”، 
موضحة أن “هذه الوظائف ستشمل المتعاقدين 

الذي�ن لديهم خدمة تعاقدية منذ ش�هر آذار لعام 
2010 وتزيد على ستة أشهر”.وأضافت الناشي، 
“س�يتم اس�تحداث الدرج�ات الوظيفي�ة لتثبيت 
المتعاقدين المتبقين حال توفر الوفرة المالية”، 
داعي�ة البرلم�ان إل�ى “تصوي�ت على مش�روع 
الموازنة العامة لعام 2015 وإقرار هذه الدرجات 
الوظيفية كجزء من الوفاء للذين قدموا خدماتهم 

م�ع المفوضية العلي�ا المس�تقلة لالنتخابات”.
وكانت اللجنة المالية النيابية أعلنت، السبت )17 
كانون الثاني 2015(، عن تخصيص أكثر من 55 
ألف درجة وظيفية في مش�روع قانون الموازنة 
المالي�ة لعام 2015، فيما أكدت أن وزارة الصحة 
حصل�ت عل�ى المرتب�ة األول�ى بالتعيين�ات بعد 

تخفيض حصة الوزارات األمنية.

1200 درجة وظيفية لتثبيت املتعاقدين مع مفوضية االنتخابات

    الديوانية/المستقبل العراقي

بحث�ت الحكومة المحلية في محافظ�ة الديوانية ,امس األربعاء، مع 
وفد الش�ركة الروسية النفطية، إمكانية إنش�اء مصفى في المحافظة.

وقال النائب األول لمحافظ الديوانية حس�ين الموس�وي,ان “المحافظة 
تعتزم إنش�اء مصفى اس�تثماري ف�ي المحافظ�ة، وتم تحدي�د المكان 
المخصص للمشروع والطاقة اإلنتاجية له”.وأضاف إن” الشركة قدمت 
عروضه�ا االس�تثمارية وقدرتها على تنفيذ المش�روع م�ن خالل ملف 

متكامل سيتم عرضه على الحكومة المحلية”.

الديوانية تبحث مع رشكة روسية 
انشاء مصفاة نفطية 

      النجف/ المستقبل العراقي

ص�وت مجل�س محافظ�ة النجف، ام�س االربعاء، على رفع س�عر 
االمبير الواحد للمولدات االهلية الى ستة آالف دينار للشهرين المقبلين، 
بع�د ان كان في الفترة الماضية بس�عر اربع�ة آالف دينار.وقال مصدر 
صحفي ، إن مجلس محافظة النجف قرر بجلسته االعتيادية المنعقدة، 
امس، أن يكون س�عر االمبير لشهري ش�باط وآذار المقبلين ستة آالف 
دين�ار لالمبير الواحد.واضاف, أن “س�عر االمبي�ر الواحد في محافظة 
النجف خالل الفترة السابقة كان باربعة آالف دينار في الشهر الواحد”.

وتح�دد مجال�س المحافظ�ات ف�ي بداية كل ش�هر أس�عارا ألمبيرات 
المول�دات األهلي�ة ق�د تختلف من محافظ�ة الى أخرى تبعا لمس�توى 

تجهيز الكهرباء من المنظومة الوطنية.

جملس النجف يقرر رفع تسعرية 
أمبري املولدات االهلية 

ً

    بغداد/المستقبل العراقي

الهج�رة  وزارة  اعلن�ت 
والمهجرين، امس االربعاء، 
عائل�ة   554 تس�جيل  ع�ن 
نازحة جدي�دة في محافظة 
السليمانية، فيما اشارت الى 
439 من المساعدات  توزيع 

العينية لهم.
غرف�ة  مس�ؤول  وق�ال 

محمد  الس�ليمانية  عمليات 
اي�اد ف�ي بيان صحف�ي, إن 
“العمليات ارسلت فريق عمل 
الى مخيم عرب�ت للنازحين 
وس�جلت 554 عائلة نازحة 
الضواب�ط  وف�ق  حديث�اً 

والتعليمات الوزارية”.
واضاف اياد انه “تم توزيع 
439 من المساعدات العينية 
بين العوائل النازحة”، مبيناً 

ان “عملية التوزيع تمت بعد 
تش�كيل فري�ق عم�ل داخل 
غرفة عمليات السليمانية”.

ولجأت اآلالف من االس�ر 
محافظ�ات  م�ن  النازح�ة 
توصف بالساخنة الى بعض 
كردس�تان  اقلي�م  مناط�ق 
“داع�ش”  س�يطرة  بع�د 
عل�ى اجزاء واس�عة من تلك 

المحافظات.

اهلجرة تعلن تسجيل 554 عائلة نازحة جديدة يف السليامنية

»حشد« للعراق 
وحده

   محمد حميد عباس

فضاءات
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ع�ى رغ�م فظاعة ودن�اءة اإلرهاب ال�ذي وضع 
»ش�اريل ايب�دو« ع�ى كل لس�ان، م�ا ح�دث يف 
باريس هذا الش�هر ال يشبه أبداً إرهاب 11 أيلول 
)س�بتمرب( الذي رضب نيويورك وشّل واشنطن 
وأطل�ق حرب�اً أمريكي�ة يف العراق وأفغانس�تان. 
القاسم املش�رك هو أن إرهاباً إسالمياً رضب يف 
مدن غربية، وان القيادات االس�تخبارية الدولية 
ستضع أمام القيادات الحكومية كل خيار متاح 
له�ا إلِبعاد اإلرهاب عن مدنها من جديد ليبقى يف 
سورية وليبيا واليمن والعراق. فتدفق اإلرهابيني 
الغربيني واآلسيويني إىل املنطقة العربية بعيداً عن 
واش�نطن ولندن وموس�كو وباريس يبقى هدفاً 
غري معلن لقيادات عديدة. الجديد هو نمو ظاهرة 
اإلرهابي�ني الغربيني غري املس�لمني واآلس�يويني 
غ�ري الع�رب الذين ُيرعب�ون جميع أولئ�ك الذين 
اعتقدوا أن حرب سورية جمعت اإلرهاب يف بقعة 
واحدة وأعطت الفرص�ة للقضاء عليه بعيداً عن 
ُمدنهم. اليوم، الرئيس الفرنيس فرانس�وا هوالند 
أو األمريكي باراك أوباما ليس�ا وحدهما خائفني 
من عمليات إرهابية يف فرنسا والواليات املتحدة. 
الرئي�س ال�رويس فالديمري بوتني ربم�ا هو أكثر 
قلقاً من انتق�ام إرهابي يف عقر داره ألنه اعتقد 
أن حرب سورية مفيدة إلبعاد اإلرهاب عن مدنه 
وجريت�ه املب�ارشة. الكث�ري س�يحدث عند وضع 
االس�راتيجية الدولية الجديدة ملكافحة اإلرهاب 
بعدما طال باريس. قمة واش�نطن الشهر املقبل 
ستش�هد والدة تحال�ف آخ�ر األرج�ح أن يض�م 
روس�يا وإيران وإرسائي�ل وربما يك�ون تحالفاً 
موازياً للتحالف القائم ضد »داعش« الذي تقوده 
واشنطن ويش�ارك فيه حلفاؤها الخليجيون. يف 
خضم ه�ذه التحالفات العس�كرية واألمنية، ال 
يوج�د مؤرش عى أي اس�تعداد لإلق�رار بأخطاء 
ارتكبتها قيادات هذه الدول س�اهمت يف تفريخ 

اإلرهابي�ني. ولي�س هن�اك دالالت ع�ى معالجة 
سياس�ية جذري�ة وجّدية لألزم�ات والرصاعات 
تفي�د بحس�ن نوايا الالعبني الدوليني يف س�ورية 
واليم�ن والع�راق وليبي�ا وإرسائيل وفلس�طني 
وإي�ران وغريها. وتلك هي املش�كلة األساس�ية 

التي ُتنذر باألسوأ.
ليبيا أوالً، حيث فرنس�ا لعبت دوراً قيادياً يف عهد 
نيكوال س�اركوزي الذي تأبط حينها الفيلسوف 
الفرنيس برنار هنري ليفي وامتطيا معاً حصان 
اقتحام ليبيا للقضاء عى الطاغية باسم الحرية 
و»الربيع العرب�ي«. ليس واضحاً اليوم ماذا كان 
يف ذهن فرنس�ا حينذاك عندم�ا جّهزت العمليات 
العس�كرية قب�ل موافقة حلف ش�مال األطليس 
)ناتو(، وحش�دت الدعم العربي وراءها بدءاً من 
دول مجل�س التع�اون الخليج�ي، فانطلقت إىل 

ليبيا للتخلص من معمر القذايف.
فلنق�ل – ملجرد تجّنب الخ�وض يف هذه الناحية 
– أن املصالح النفطية الفرنس�ية لم تكن يف أعى 
س�لّم أولويات األليزيه وأن الهدف كان حقاً دفع 
ليبيا خ�ارج بوتقة حكم الطاغي�ة لتعيد اخراع 
نفسها وتبني نفسها من جديد دولة مدنية غنية 

باملوارد الطبيعية قادرة عى بناء املؤسسات.
ماذا حدث إذن؟ كيف حدث وأن جميع دول حلف 
»الناتو« هرولت إىل عملياتها العس�كرية يف ليبيا 
ثم هرولت من ليبيا من دون مد يد املساعدة لبناء 
املؤسس�ات الرضورية التي تمن�ع انهيار البالد؟ 
فالجمي�ع كان يدرك تمام�اً انه يف حال ترك ليبيا 
بال معونة يف بناء نفسها كدولة مدنية، ستتحول 
إما إىل دولة فاش�لة، أو إىل س�احة مفتوحة أمام 
التط�رف اإلس�المي وجرائ�م االنتق�ام وتفريخ 

اإلرهاب.
وقع�ت ليبي�ا يف أيدي الفس�اد بش�ق املُفس�دين 
والقابل�ني للفس�اد، فأصبح »حقوق�ي« األمس 

طاغي�ة م�ن الطغاة الج�دد. ُفِتَحت أب�واب ليبيا 
أمام جمي�ع أصناف اإلس�الميني م�ن »األخوان 
املسلمني« إىل »القاعدة« و »داعش«. بات نفطها 
لعنته�ا مجدداً. م�ات مئات اآلالف م�ن الليبيني 
وع�ادت ليبي�ا إىل الوراء ب�ال اهتمام فرنس�ا وال 
أخواتها يف حلف ش�مال األطليس. الحظ الرئيس 
أوبام�ا أن خط�أً ح�دث يف ح�ق ليبي�ا. الم عليه 
األوروبيني أساس�ًا فأعطى نفس�ه ورقة إعفاء 
ح�ني ق�ال آخ�رون إن ما ح�دث يف ليبي�ا كان يف 
األس�اس قد ُصِنَع يف واش�نطن وقام�ت باريس 

بتنفيذه عى طريقتها البهلوانية.
وهكذا بني بهلوانية القذايف وبهلوانية دول حلف 
ش�مال األطل�يس، تحّولت ليبي�ا الغني�ة باملوارد 
الطبيعي�ة والجم�ال من دولة الطاغي�ة إىل دولة 
الطغ�اة الج�دد بمختلف جنس�ياتهم وهوياتهم 

وأجنداتهم وبكلفة باهظة عى الليبيني.
والي�وم نس�مع تك�راراً أن ليبي�ا بالطب�ع كانت 
ُمس�َتهدفة إنما املستهَدف اآلخر هو مرص، إذ إن 
ليبي�ا تبقى خ�ارصة مرص الضعيفة إذا اس�تمر 
الوضع فيها عى ما هو عليه بال معالجة جذرية 

جدية.
نس�مع أن م�ا تري�ده دول غربية هو اس�تدراج 
م�رص عس�كرياً إىل ليبيا لتوريطه�ا هناك كي ال 
تتمكن م�رص من التع�ايف جدياً وتأخ�ذ مكانها 
ومكانتها يف موازين القوى اإلقليمية. فلو اتخذت 
مرص قرار التدخل عس�كرياً يف ليبيا لتمكنت من 
رب�ح املعركة عس�كرياً ب�ال جهد كب�ري. إنما أي 
تدخل عس�كري يتطل�ب املواكبة عس�كرياً عرب 
البقاء يف البالد. وهذا تماماً ما يجعل مرص واعية 

جداً ألخطار الوقوع يف فخ التورط العس�كري يف 
ليبيا لتواجه معارك استنزاف مع قوى »داعش« 
و »القاع�دة« الت�ي انت�رت يف ليبي�ا يف أعقاب 
املغامرة الفرنس�ية عى متن حصان س�اركوزي 
– ليفي وما تاله من هرولة ملفتة أسقطت ليبيا 

يف الدّوامة.
فرنس�ا ال عالق�ة لها باألخط�اء الت�ي ارتكبتها 
إذ  الع�راق  يف  وبريطاني�ا  املتح�دة  الوالي�ات 
إنه�ا عارض�ت التدخ�ل العس�كري األمريكي – 
الربيطان�ي الذي قاده جورج دبليو بوش وتوني 
بل�ري باس�م مكافح�ة انتش�ار الس�الح النووي 
وبتهمة ملّفقة حول امتالك العراق قدرات نووية 
كان�ت العاصمت�ان تعرفان تمام�اً أن العراق لم 

يمتلكها.
رصاحة بوش أوضحت الغاي�ات الحقيقية وراء 
حرب العراق التي قرر خوضها مبارشة يف أعقاب 
إرهاب 11/9، وذل�ك عندما أعلن أن هدف حربه 
ع�ى اإلره�اب يف الع�راق ه�و منع خ�وض تلك 
الح�رب يف امل�دن األمريكية. نجح ب�وش يف إبعاد 
اإلره�اب عن امل�دن األمريكي�ة. إنم�ا حربه عى 
اإلره�اب يف الع�راق س�اهمت يف إنم�اء اإلرهاب 
والتط�رف اإلس�المي. وبالت�ايل، أت�ت املعالج�ة 
األمريكية لألولوية األمريكية لتصنع تطرفاً قادراً 
عى االنتش�ار واالنتقال من الع�راق إىل اليمن إىل 

سورية.
تبن�ى ب�اراك أوبام�ا وفالديم�ري بوت�ني والقادة 
األوروبيون اسراتيجية جمع اإلرهابيني يف مكان 
واح�د لتطويقهم يف ح�روب بعيدة ع�ن مدنهم، 
فوجدوا يف س�ورية م�الذاً. إنما لي�س ممكناً أن 

يق�ال – أو ُيظ�ّن – أن ه�ؤالء القادة ل�م يكونوا 
يدركون أن إطالة الرصاع يف س�ورية ستؤدي إىل 
تطوير قدرات اإلرهابيني بجميع أنواعهم لدرجة 
التمكن من ج�ذب املتطوعني من أوروبا وأمريكا 
واس�راليا وروس�يا والجمهوريات اإلسالمية يف 

آسيا الوسطى للجهاد يف سورية.
ربم�ا كانت تل�ك رغبة مبطن�ة أو اس�راتيجية 
مدروس�ة. واق�ع األم�ر أن ح�دث باري�س ه�ذا 
األسبوع فتح صفحة أخرى يف تلك الحرب املمتدة 

عرب القارات املعروفة بالحرب عى اإلرهاب.
اليوم تقول روس�يا: أنا هنا. وهذا يناسبها ألنها 
يف حاجة لتحويل الحديث بعيداً عن مغامرتها يف 
أوكرانيا وما أسفرت عنه من جفاء مع الواليات 
املتح�دة واالتح�اد األوروبي وحتى م�ع صديقة 
انغي�ال  األملاني�ة  املستش�ارة  الكب�رية،  روس�يا 
م�ريكل. يريد فالديم�ري بوتني أن يب�ذل قصارى 
جه�ده ليك�ون رشي�كاً يف قمة واش�نطن يف 18 
الش�هر املقبل التي س�تطلق عى األرجح تعاوناً 
استخبارياً متطّوراً إىل جانب إيالء مهام موسعة 
لوزارات الداخلية عى نس�ق وزارة األمن الداخيل 
التي يرأسها جاي جونسون والتي لها صالحيات 

استثنائية يف الواليات املتحدة.
إي�ران تق�ول أيض�اً: أن�ا هن�ا. تقوله�ا بطرقها 
الخاص�ة علم�اً ب�أن تعاونه�ا ل�ن يك�ون علنياً 
ومبارشاً يف قمة واش�نطن وإنما س�يكون عملياً 
وعى األرض كما يحدث يف العراق مع أنها ليست 

طرفاً مبارشاً يف التحالف ضد »داعش«.
إرسائيل ستوّظف كل فرصة يقدمها لها التطرف 
اإلس�المي لتجعل منه ذخرية ضد الفلس�طينيني 
وهي س�تقف عى أهبة االستعداد لالستفادة من 

الركيز العاملي عى اإلرهاب اإلسالمي.
أوروبي�ا تخىش إف�رازات تجنيد م�ا يقارب ثالثة 
آالف أوروبي جهادي يف العراق أو س�ورية بعدما 

قال املنس�ق األوروب�ي ملكافحة اإلره�اب أن 30 
يف املئ�ة منهم ع�ادوا إىل دول االتح�اد األوروبي. 
فاألوروبيون يش�عرون أنهم اليوم مهددون »من 
الداخل والخارج« كما قال فرانسوا هوالند، وهم 
سيتأهبون ويتدارسون إصدار قوانني استثنائية 

ذات يد طائلة.
يبق�ى أن املش�هد املرع�ب اآلخ�ر ال�ذي ظهر يف 
اإلعالم هذا األس�بوع – إىل جان�ب اعتداء باريس 
– هو ذلك الفتى من كازاخس�تان املسمى »شبل 
الخالف�ة« وه�و يع�دم »جاسوس�ني روس�يني« 
بإط�الق النار من مس�دس بأيد ثابت�ة ونظرات 
ثاقبة ووجه يق�ارب الطفول�ة املغتصبة. وحقاً 

انه ملشهد مرعب.
يبق�ى أيضاً كلمة رضورية عن املجلة الس�اخرة 
»شاريل ايبدو« وحرية التعبري. أن ملهنة الصحافة 
والصحافي�ني امتي�ازات فوق الع�ادة إذ لنا حق 
طرح أي س�ؤال وكتابة أي رأي. فنحن ما يسمى 
ب�� »الس�لطة الرابع�ة«. إنما م�ع االمتي�ازات، 
علين�ا مس�ؤوليات وواج�ب التقي�د ب�� »أصول 
املهن�ة«. إننا نتمت�ع بذلك القدر م�ن االمتيازات 
ألن واجبنا التنبه إىل املصلحة العامة ومحاس�بة 
الذي�ن يتع�ّدون عليها. وبالتايل، لي�س من حقنا 
كإعالميني وضع املصلحة الخاصة فوق املصلحة 
العام�ة. فإذا كان واضحاً أن اس�تفزاز املش�اعر 
الديني�ة يف هذا املنعطف س�يؤدي إىل إلحاق األذى 
باملصلح�ة العام�ة، ال داع�ي لالس�تفزاز ملجرد 
االس�تفزاز تحت عنوان حرية التعبري. فال ثقافة 
االس�تفزاز الفارغ وال ثقافة التحريض جزء من 

صالحيات اإلعالم املسؤول.
أم�ا وأن ي�ربر أي كان، تحت أي ع�ذر كان، قتل 
الصحافي�ني أو تش�ويههم لتلقينه�م درس�اً أو 
إلس�كاتهم، فإن هذا يق�ارب الراكة يف ارتكاب 

تلك الجرائم الدنيئة والحمقاء.

ر�غدة درغام

صفحة أخرى يف احلرب الدولية عىل اإلرهاب

امليدي�ا اإلرسائيلية ومكت�ب رئيس الوزراء أّكدا أن فرنس�ا 
لم تك�ن تريد أن يش�ارك بنيام�ني نتانياه�و يف التظاهرة 
الفرنس�ية ض�د اإلرهاب، إال أن�ه أرّص ع�ى الحضور، ويف 
النهاي�ة خضع الرئيس فرانس�وا هوالن�د للتهديد وهاَتف 

نتانياهو ودعاه إىل الحضور، بل ذهب معه إىل كنيس.
الحكومة الفرنس�ية وجهت دعوة للرئيس محمود عباس 
للمش�اركة يف التظاه�رة م�ن دون أن يطلب أب�و مازن أن 

ُيدعى أو يهدد باقتحام »الحفلة« إذا تجاهله منظموها.
القاس�م املش�رك بني إرسائيل واإلرهاب املجرم يف باريس 
وغريها هو كره العالم إرسائيل واإلرهاب، ألن األوىل سبب 
الثاني وألن االثنني يتنافسان يف ارتكاب الجرائم. يف فرنسا 
قِتل 17 ش�خصاً، بينهم أربعة يهود ومس�لمان، يف إرهاب 
ندين�ه إدانة ش�املة كاملة، ولن أغ�وص يف التاريخ ولكن 
أذّك�ر أنصار إرسائيل، وه�م يف الكونغرس األمريكي فقط، 
أن حكومة نتانياهو شنت حرباً عى قطاع غزة قبل سبعة 

أش�هر، وقتل�ت ح�واىل ثالث�ة آالف إنس�ان، معظمهم من 
املدنيني األبرياء وكان بينهم 517 طفالً.

إذا قارن�ا ب�ني جريمتي غ�زة وباريس نج�د أن ما ارتكبت 
إرسائيل يفوق إرهاب باريس 180 مرة )3000 مقس�ومة 
عى 17(.الواليات املتحدة تريد اس�تضافة مؤتمر ملكافحة 
اإلرهاب يف 18 من الشهر املقبل. هذا مطلوب واإلرهاب يجب 
ر، ولكن أس�أل هل س�تكون الواليات  أن ُيدَح�ر، بل أن ُيدمَّ
املتحدة صادقة وتعرف بمسؤوليتها عن الزيادة الهائلة يف 
َرت عمداً؟ هل  اإلره�اب بعد احتالل العراق بموجب أدلة ُزوِّ
س�نرى مجرمي الحرب األمريكيني، مثل بوش االبن ونائبه 

تش�يني ووزير الدف�اع يف حينه رمس�فيلد، يقف�ون أمام 
محكمة جرائم الحرب الدولية ليحاَكموا بتهمة قتل مليون 
عربي ومس�لم؟ هل نرى النّص الكامل لتقرير تش�يلكوت 
عن دور بريطانيا يف تلك الحرب املشؤومة؟ هل يقف توني 

بلري مع حليفه بوش االبن أمام محكمة جرائم الحرب؟
اإلرهاب جريمة ضد األفراد وضد اإلنس�انية، وال أجد عذراً 
ل�ه عى اإلط�الق، فكل ما أقول ه�و إن الحكومات الغربية 
تريد مقاومته ودحره، وهذه رغبتي أيضاً، ولكن من دون 

أن تدخل يف أسبابه حتى ال تدين نفسها معه.
فرنسا جّندت أمنها وجيشها لحماية مدارس اليهود، وهذا 

مطلوب، ولكن َمْن يحمي املهاجرين املس�لمني يف فرنس�ا 
وأملانيا، وحتى الس�ويد وغريها، من »اإلسالموفوبيا« التي 
أطلقها إرهابي�ان أو ثالثة، وليس حكوم�ة بكاملها تضم 
مجرم�ي حرب أتهُمهم بقتل املدنيني يف غزة يف أربع حروب 
خالل السنوات األخرية؟هل يعرف القارئ أن وزير خارجية 
إرسائيل أفيغدور ليربمان، واس�مه يردد مع تهم فساد يف 
إرسائيل، شارك يف تظاهرة باريس؟ العدالة تقيض أن تقوم 

تظاهرة ضد هذا املهاجر املولدايف إىل فلسطني املحتلة.
اآلن الوالي�ات املتح�دة تري�د م�ن دول غ�رب أوروب�ا أن 
توق�ف مقاطعة إرسائيل االقتصادي�ة إىل ما بعد انتخابات 
الكنيس�ت يف آذار )مارس( املقبل. إدارة باراك أوباما ُتتَّهم 
يف الكونغ�رس وميدي�ا ليكود بالتقصري مع فرنس�ا وكأن 
املطلوب دخولها حرباً أخرى خ�ارسة. وإدارة أوباما، مثل 
كل إدارة س�بقتها، جبانة تجد األعذار إلرسائيل، فال تفعل 

سوى تشجيعها عى ارتكاب اإلرهاب التايل.

جهاد �خلازن

نج�ح املتطرف�ون اإلس�الميون م�ن »القاع�دة« أو 
»داعش«، ال ف�رق، أو ي�كادون، يف تحقيق أحد أهم 
أهدافه�م الت�ي أعلنوه�ا من�ذ اعت�داءات 11 أيلول 
)سبتمرب( 2001: وضع املسلمني يف مواجهة شاملة 
م�ع الغ�رب »الصليبي«، فم�ن الواض�ح أن العالقة 
بني بعض ش�عوب أوروبا وبني املهاجرين املسلمني، 
القدام�ى منهم والج�دد، وصلت إىل حاف�ة الهاوية، 
مهما ح�اول البعض إخف�اء الحقيق�ة أو تجميلها 

بشعارات »الوحدة والتضامن«.
وس�يكفي أن يرتكب متش�ددون مس�لمون مذبحة 
جدي�دة يف مدين�ة أوروبي�ة م�ا، وه�و أم�ر يصعب 
تفادي�ه، ألن النية اإلرهابية قائمة والخاليا موجودة 
والس�الح متواف�ر، حت�ى ينفج�ر الوض�ع تمام�اً، 
وتبدأ دول عربية وإس�المية يف اس�تقبال مهاجريها 

العائدين من القارة العجوز.
وال تعدو التظاهرة التي نظمتها السلطات الفرنسية 
األحد امل�ايض لتأكيد »وح�دة« الش�عب الفرنيس يف 
رفض اإلرهاب بعد مذبحة »ش�اريل إيب�دو«، كونها 
إن�ذاراً مبك�راً بم�ا وصلت إلي�ه عملي�اً العالقة بني 
»الشعبني« داخل فرنسا، ومحاولة تطويق استباقية 
لواقع أن ه�ذه »الوحدة من فوق« لن تصمد طويالً 
إذا لم يجد الطرف�ان خريطة طريق فعلية إليصالها 
إىل تحت، حيث تعتمل عنارص الفرقة والطالق وتهدد 

باالنتقال اىل مرحلة العنف املتبادل.
وم�ا يحص�ل م�ن تظاه�رات يومي�ة يف أملانيا »ضد 
األس�لمة« يؤكد أن التش�نج إنما يعري العالقة مع 
املس�لمني يف معظم أوروبا، وأن املوج�ة لن تلبث أن 
تمتد وتتس�ع بع�د اس�تحكامها يف البلدين األكرب يف 
الق�ارة. وم�ع أن البعض يعت�رب أن اليمني املتطرف 
يف ه�ذه ال�دول يس�تغل ألس�باب سياس�ية بحت�ة 
االنش�قاق الحاص�ل ويفاقمه، إال أن�ه عملياً يجذب 
جمهوراً متزاي�داً من املواطنني العاديني الذين يرون 
يف »التخلص من املس�لمني« حالً ألزمات عدة تقلص 

رفاههم.
وقد يكون الخوف من االنفجار الكبري ما يدفع دوالً 
غربي�ة، وخصوصاً بريطاني�ا، إىل التحذير الش�ديد 
املتك�رر م�ن احتم�ال حص�ول اعت�داءات إرهابية 
جدي�دة، ع�ى رغم مس�اهمة ذلك يف توت�ري األجواء 
املكهرب�ة أصالً، إال أن ه�ذه الحكومات التي تخىش 
تحّم�ل نتائ�ج التقاع�س ع�ن التنبي�ه، وتفك�ر يف 
االنتخابات، ترفق تحذيراتها بحمالت أمنية واس�عة 
ال تفعل س�وى صب الزي�ت عى النار. وهي حتى لو 
كانت م�ربرة بدافع االحراز إال أنها تس�اعد اليمني 
املتشدد يف مهمته لتجريم كل املسلمني عى السواء.

ويعني قبول املواطن األوروب�ي بتعميم التهمة ضد 
املس�لمني، أنه ل�م يعد يكتف�ي بما يقال ل�ه عن أن 
االعتداءات ومرتكبيها ال يمثلون اإلس�الم الحقيقي، 
ب�ل ال بد من إثبات ذل�ك له عملياً، وه�و طلب تكاد 
تلبيته تكون مس�تحيلة يف ظل أجواء العنف املتولدة 

عن التداخل بني الدين والسياسة يف دول املنشأ.
فهذا التط�رف العنيف الواص�ل اىل أوروبا، ولد ونما 
وتصلب ع�وده هنا يف الرق املس�لم، حيث وجد يف 
اخت�الف املذاه�ب واقتتاله�ا بيئة خصب�ة للتجنيد 
والتحريض والنش�اط اإلرهابي، ونجح يف اس�تغالل 
قضايا عالقة وأوضاع مأزومة يف فلس�طني والعراق 
وس�ورية، ليطرح فكره ووس�ائله بديالً من الحوار 
الس�طحي الق�ارص وغ�ري املج�دي، بعدم�ا أعطى 
ال�رصاع املذهبي كل ط�رف فيه حجج�اً كافية كي 
يعترب نفسه املدافع عن فئة من العراقيني، والنصري 
لفئ�ة من الس�وريني، وأنه يملك مفاتي�ح »تحرير« 
فلسطني، وليغازل مسلمي أوروبا مؤكداً أنه املدافع 
عنهم يف وجه »عنرصية« الدول التي تس�تضيفهم.

وم�ع أن بعض الدول العربية يش�ارك فعليا يف قتال 
»داعش«، ومعظم العال�م العربي يكافح املتطرفني 
ويالح�ق خالياه�م، إال أن الحل�ول األمني�ة وحدها 
ال تكف�ي للقض�اء ع�ى ج�ذر املش�كلة. والعامل�ان 
العرب�ي واإلس�المي )بم�ا يف ذلك إيران وباكس�تان 
وأفغانس�تان( يف حاج�ة إىل مب�ادرة صادقة وجادة 
إلنه�اء االنقس�ام املذهب�ي الذي يول�د التطرف لدى 
الجانبني الس�ّني والش�يعي عى حد س�واء. وما لم 
يحص�ل ذلك، لن يس�تطيع أح�د تأكي�د أن الطريق 

ممهد أمام إنهاء ظاهرة اإلرهاب املتصاعدة.

ح�سان حيدر

استعدوا لعودة املسلمني 
من أوروبا!

تشجيع إرسائيل عىل اإلرهاب

فوؤ�د ح�سون
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تخرجت من س�تار أكاديمي منذ عش�ر سنوات، 
علم�ا انها لم تفز باللقب اال انها ش�قت طريقها 
باحتراف ال�ى ان وصلت الى النجومية، متفوقة 

بذلك على اخوتها في البرنامج.
مرح�ة ومتواضع�ة، ذكي�ة وتملك م�ن الصوت 
واالحس�اس الكثي�ر حي�ث تتنق�ل بي�ن الطرب 
والس�ريع مثل تنق�ل النحلة الجامع�ة للرحيق، 
ميري�ام عطا الل�ه خص�ت موقع الف�ن بحديث 

تناولنا به مواضيع عديدة... 
أحييت مؤخراً حفلين ليلة رأس السنة في مطعم 
ايول�ي ومطع�م هيريت�اج اخبرين�ا ع�ن اجواء 

الحفل
الحف�ان كانا جميلين جدا كنت اتمنى تواجدكم 
وفرحت جدا عندما غنيت "بوالد" وردد الجمهور 
االغنية وكان متفاعا كثيرا معي الحمد لله كنت 

سعيدة اكثر مما كنت اتمنى. 
ش�اركك بالحفل الفن�ان ربيع االس�مر، هل من 

الممكن ان نراك معه في ديو غنائي؟
فكرة الديو ليست هدفي، ولكن يشرفني ان اقوم 
بعم�ل م�ع ربيع االس�مر ولكن يج�ب ان يكون 
المش�روع بمكانه، ان كان مع االس�تاذ ربيع او 

فنان آخر. 
 ع�ادة الدي�و يزيد من ش�عبية الفن�ان من خال 
إعجاب متابعي الفنان االول للثاني والعكس، اال 

تعتقدين انها خطوة ايجابية؟
بلى ولهذا الس�بب ال احبذ الدي�و النني ال اريد ان 
يقول الناس انني اتس�لق عل�ى اكتاف غيري، بل 
اريد ان اكس�ب محبة الناس من خ�ال اعمالي، 
والدليل انه مرة سئلت عن صداقاتي المقربة في 
الوسط الفني، فذكرت اسماً معيناً وفوجئت بان 
البع�ض بدأ يقول انني اريد ان اكتس�ب الش�هرة 
عل�ى اكتافه ومنذ تل�ك اللحظة قررت ان ال اقوم 
بدي�و او اتح�دث مع احد ع�ن صداقات�ي الفنية 
التجنب االقاويل، واساس�ا انا ال اسعى للوصول 
عن طريق غيري بل احب ان اتعب وتكون اعمالي 
نتيج�ة جهد وتعب وس�هر وعندما يصبح هناك 

من يتقرب مني ليشتهر عندها افكر بالديو. 
صرحت م�رة قائلة بأن الش�هرة افقدت�ك جزءاً 
كبي�راً من المتع�ة مع العلم بأن الش�هرة تعطي 

الكثير من المتعة
ربما الن لدي 

احساس 

بالمس�ؤولية تج�اه الجمه�ور والن�اس الذي�ن 
دخل�ت بيوتهم م�ن خال الشاش�ة، والش�هرة 
جميلة حي�ث انك تصبح محاطا بالمحبة والنني 
احترم ه�ذه المحبة واتعامل مع جمهوري الذي 
اصبح ج�زءا من حيات�ي على انهم مس�ؤولية، 
لذلك فق�دت المتعة النني اح�اول دائما جاهدة 
ان اكون عند حس�ن ظنهم وه�ذا متعب جدا، 
فالش�هرة مثل المواد المخدرة من يتعاطاها 
تعطيه ش�عوراً بالسعادة لفترة اال ان االدمان 
خطر جدا والشهرة تماما كذلك دائما تطلبها، 
واتمن�ى ان احصل على حب الناس اكثر وهذا 

هو رصيدنا الذي يبقى. 
كم تس�عين الى ان ال تصلي الى مرحلة معينة 
م�ن الغ�رور وتبق�ي تواضع�ك ام�ام عينيك 
بعد عش�ر س�نوات م�ن ظهورك في س�تار 

اكاديمي؟
دائما اقول انه بسبب تواصلي مع محبيني 
باس�تمرار والن اهلي دائما ما ينبهونني 
لهذا االم�ر ويصرون على 
بمعجبين�ي  اهت�م  ان 
وال�ذي يخ�رج م�ن 
يعرف  اصي�ل  بي�ت 
ان قيم�ة االنس�ان 
بالتواص�ل  ه�ي 
الذي  اآلخ�ر  م�ع 
يتكامل معه ومع 
فكيف  نجاح�ه 
على  سأتعالى 
يحبن�ي  م�ن 

وأنا ال أساوي شيئاً من دونهم. 
الى اي مدى اختلف برنامج س�تار اكاديمي بين 

موسمه االول والموسم العاشر؟
تغّير الوقت، دائما كل ش�يء جديد يكون انجح، 
والظروف العامة السياس�ية في الباد المحيطة 
أث�رت، في البداية كانت الظروف مس�اعدة اكثر 
والن�اس لديها ف�راغ اكثر، وكل م�ا هو جديد له 
"رهج�ة" وكل البرامج في الموس�م االول تلمع 
وف�ي الثاني اق�ل والثالث يقل بريقه�ا تدريجيا، 
واساسا انا اتابع البرامج كثيرا مع احترامي لهم 

وهذا العام لم اشاهد اياً من البرامج. 
ه�ل اختلف�ت ادارة رلى س�عد ع�ن ادارة كلوديا 

مرشليان؟
ال اس�تطيع التقيي�م النن�ي فعا لم اتاب�ع، ولو 
كانت الس�يدة مرشليان في الموس�م الثاني كنا 
نس�تطيع المقارنة ولكن ليس بعد 10 س�نوات، 
وكذلك بالنس�بة لاس�اتذة، الن بعض الجمهور 
كان يتاب�ع االس�اتذة ايض�ا، وعن�د تغييرهم لم 

يعودوا يتابعوا.
 ماذا عن االنتاج؟

مازل�ت انت�ج بنفس�ي، ال اح�د يس�اعد الفنان، 
وبنظ�ر البع�ض فان الفن�ان لديه ام�وال طائلة 
اال ان ه�ذه االموال اغلبها تص�رف على االعمال 
من حيث االغنيات او الدع�م على االذاعات الذي 
يصل الى ال� 40 الف دوالر خال ش�هر، نس�عى 
للتع�اون م�ع الجميع وهذا موض�وع محرج ان 
يتكل�م به الفنان ولكن هذه الحقيقة، والمواهب 
الجديدة ال احد يساعدها ومن ليس لديهم صوت 
يتنازلون عن اش�ياء كثيرة مقاب�ل االنتاج ومن 

لديه ص�وت وكرامة ال احد ينظ�ر اليه، واتفاجأ 
انه بعد مس�يرة 10 س�نوات اعامل مثلما يعامل 
أي فن�ان مبتدئ ليس لديه اي رصيد، والكثيرون 
م�ن النجوم الكب�ار يعانون من هذه المش�كلة، 
ولكن ال نستطيع ان نلوم المؤسسات الن لديهم 
ايضا مصاريف وموظفين، كانت هناك ش�ركات 
تدع�م مادي�ا القن�وات عندم�ا كان�ت الظروف 
احس�ن، واالذاعات كانت تب�ث االغنيات "لتعبي 

هوا" من دون مقابل. 
في ظل هذه االوض�اع بعض الفنانين لجأوا الى 
التمثي�ل هل تفكري�ن بالموض�وع خصوصاً ان 

لديك الكثير من التجارب التمثيلية السابقة؟
كانت لدي العديد من البطوالت وآخرها مسلسل 
صباي�ا منذ س�نتين، وص�ورت الع�ام المنصرم 
مسلس�ًا لم يع�رض وايضا يومي�ات مدير عام 
بجزئ�ه الثاني، وان�ا احب التمثي�ل والغناء وكل 
انواع الفن النه يامسني انسانيا، ولكن المشكلة 
ان الش�ركات والقن�وات يطلبون اس�ماء معينة 
وهناك اسماء مسيطرة على البطوالت المطلقة 
الس�باب، واليوم المنتج هو الذي يقرر في حين 

انه منذ 7 سنوات كان المخرج من يختار. 
عاطفيا، هل هناك اي بوادر ارتباط قريب؟

ال حاليا ال. 
هل يؤثر االرتباط على حياة الفنانة؟

هن�اك الكثيرات م�ن الفنانات تزوج�ن وانجبن 
وما زلن في اوج نجاحاته�ن واحيانا الزوج هو 
الداعم، ولكن بالنسبة لي عموما من المستحسن 
ان تت�زوج الفت�اة باك�را بعم�ر ال�� 25، وكلما 
تأخرت اصبح الموضوع اصعب، وانا كانس�انة 
اشعر انه من الصعب ان ارتبط، الن من سأرتبط 
به يج�ب ان يكون واعيا بما يكف�ي ليكون فتى 

احامي.
  ل�و اغرمت برجل خي�رك بينه وبي�ن الفن ماذا 

تختارين؟
من س�أختاره علي�ه ان يك�ون منفتح�ا وقاباً 
للنق�اش، وم�ن الممك�ن ان اط�رح اغني�ة بين 
الحين واآلخر الرضي طموحي الفني ويستطيع 
الفنان ان ينسق بين العائلة والفن، وانا بالنسبة 
ل�ي الغن�اء بدم�ي، وعندما بدأت ل�م يكن هدفي 

الشهرة بل ان اقوم بما احب. 
كم يؤثر عليك نفسيا الوضع في بلدك سوريا؟

الموضوع محزن، وكل انس�ان يوجع لما يحدث 
في بلده، ولكن مهنتي هي الغناء وعلى ان اعمل، 
مث�ل الطبيب الذي لم يتوقف الن عليه ان يعيش، 
وما يحصل مؤلم بالنسبة لي، وسوريا بلد محب 
وعلمت�ي الحب واالحتضان، وكانت اماً للجميع، 
ف�ي القلب حرق�ة، ولك�ن اذا جاء م�ن يقتلنا ال 
نس�تطيع ان نبق�ى مكتوف�ي االي�دي وننتظ�ر 
الموت ب�ل علينا ان نعيش ونبقى موجودين الى 
ان يتحقق الموت، ال نس�تطيع ان نموت في كل 
لحظ�ة، واتمنى الس�ام وان يذه�ب الوجع من 
كل الب�اد التي تعاني من االرهاب الذي يمتد في 
وطننا العربي، ال اعرف من اين ظهر هذا الوباء.

 ما هو جديدك في العام الجديد؟
حالي�ا احض�ر الغني�ة لبناني�ة بعنوان "الش�ب 
الش�ببلكي" ايق�اع دبكة وكام مميز س�تصدر 
ف�ي زم�ن قريب م�ن عي�د العش�اق وه�ي من 
الحان االس�تاذ وسام االمير ومن كلمات حسين 

اسماعيل. 
ميريام اتمنى لك سنة مميزة ومليئة بالمناسبات 

الفرحة واالعمال الكثيرة
وان�ا ايض�ا اتمن�ى لك�م دوام النج�اح واق�ول 
لمحبين�ي "الله يخليل�ي ياه�ن"، وانتم كموقع 
الفن اشكر اهتمامكم الدائم بي وانتم صلة وصل 
بيني وبين الناس واشكر صدقكم ونزاهتكم في 

الوسط االعامي .

سمرية توفيق:
هذا ما أحبه وأتابعه عرب الشاشات

   ف�ي إتصال خاص من موقعنا بالفنانة الكبيرة س�ميرة توفي�ق لإلطمئنان على صحتها ولمعرفة كيف 
تقض�ي وقتها هذه األيام ، قالت لنا توفيق :"الحمد لل�ه صحتي جيدة ، في الفترة األخيرة أصبحت أهتم 

أكثر بالعائلة وبالبيت ، وكل همي أن أجمع العائلة دائماً ، "أنا هيك من األساس بس هأل زايدتها".
 وعن البرامج التي تتابعها عبر الشاش�ة والفناني�ن الذين تحبهم صرحت لنا توفيق قائلة "أتابع برنامج 

بعدنا مع رابعة ، وبرنامج علي الديك الذي أحب لونه الغنائي ، كما أحب الفنان ملحم زين".
أما عن المسلسات التي تتابعها فقالت لنا توفيق :"تابعت وأحببت مسلسل "حريم السلطان" ، كما أني 
مس�تمتعة جداً بمسلسل "ياس�مينة".وعما إذا كانت تتابع البرامج السياسية واإلجتماعية قالت :"أتابع 
كل النش�رات اإلخباري�ة وبعض المقاطع من البرامج اإلجتماعي�ة".  وذكرت لنا توفيق أن أكثر حدث أّثر 
فيها هو وفاة الملك السعودي عبد الله ألنها على عاقة طيبة وقديمة بديوان األميرات وبالملك شخصياً 

وذلك منذ بدايتها الفنية ، فكان وقع الخبر صعباً عليها وقالت "قضينا 3 أيام عزاء فعلي بالبيت".
وفي ختام حديثنا معها وجهت الفنانة الكبيرة سميرة توفيق تحية للجيش اللبناني ولكل محبيها .

www.almustakbalpaper.net

فنــــون   العدد )894(  الخميس 29  كانون الثاني  2015 9-8
كشفت المطربة كارمن سليمان في تصريح  صحفي خاص عن 
سبب ظهورها كضيف شرف فى الفيديو كليب الخاص بأغنية 
الفنان الكبير محمد عبده "طيري معى"، قائلة إنه كان بطلب 
شخصى من الفنان القدير الذى ال تستطيع أن ترفض له طلبا 

ولكن كضيف شرف وليس كموديل كما كتب على تترات 
الفيديو كليب الخاص بأغنيته.وتابعت "كارمن": "شرف كبير 
بالنسبة لى أن أحظى بهذا التكريم من خالل ظهورى مع فنان 
كبير بحجم محمد عبده، حيث كنت أجسد من خالل الكليب 

فنانة تغنى على المسرح، ولكني ارفض الظهور مع اى مغن 
كموديل".

حرص النجم تامر حسني 
على نشر صور من 

كواليس تصوير أغنية 
»180 درجة« في لبنان، 
والتي من المتفرض أن 
يطرحها خالل احتفاالت 

يوم الحب المقبل، 
واألغنية من ألبوم تامر 
األخير وتعاون فيها مع 

المخرج ياسر سامي.

الشارقة– أحيت المطربة اللبنانية ماجدة الرومي حفال فنيا كبيرا في مدينة الشارقة 
اإلماراتية مساء االثنين واستمر حتى وقت مبكر من صباح أمس االول الثالثاء.

وحرصت الرومي في بداية الحفل على أن توجه التحية إلى أرواح “الشهداء” في الوطن 
العربي، قائلة: “الشهداء يتساقطون أمام أعيننا في كل مكان، ولم نعد نفزع لموتهم، 

لكن دماءهم أمانة في رقابنا”.وتغنت المطربة اللبنانية بأجمل وأشهر أغنياتها 
“كلمات” و”اعتزلت الغرام” قبل أن تقدم أغنياتها الوطنية “بيروت ست الدنيا”، 
وتفاعل معها الجمهور الذي تراقص على نغمات الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو 

ايل���ي العلي���ا.
وقدمت الرومي أغنية للشارقة، عبرت فيها عن حبها “لهذه األرض الطيبة”، مشيرة 
إلى أنها فخورة بالوقوف على أرض هذه اإلمارة المتميزة ثقافيا وإنسانيا واجتماعيا.

أمل حجازي ترفع دعوى قضائية ضد روتانا
 

علم موقع الفن أن الفنانة اللبنانية أمل حجازي رفعت دعوى قضائية ضد شركة روتانا إلخال 
الشركة بالعقد الموقع بينها وبين أمل .

وبحس�ب المعلوم�ات ، أمل رفعت دعواها بعد أن أخلّت الش�ركة بالعقد الموق�ع بينهما والذي 
يلزم الش�ركة بإنتاج البوم كامل لحجازي كل عام، وبحس�ب المص�ادر فان قيمة الدعوى 400 

الف دوالر.

 

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد

يع
سر

ع ال

 اوكي  مفردة يف لغة الضاد !!
 تظه�ر ما بين فترة واخرى وعبر الشاش�ات الفضائية 
مذيع�ة او مقدم�ة  للبرام�ج.. ولكن الغري�ب في االمر 
ان تلك الش�حصية النس�ائية تريد ان تف�رض تواجدها 
في الس�احة االعامية ولكن من خال النظرية القائلة 
)خالف تعرف( وعل�ى ذات الطريقة التي ظهر فيها في 
بغداد الشخصية الظريفة )حسون االمريكي( حيث كان 
يظه�ر على هيأة كاريكاتيرية بدءا من حذائه المس�مى 

ف�ي ذلك الزمان بح�ذاء )جم جم( المقتب�س من الفيلم 
الهن�دي والذي يحمل ذات االس�م .. ولكن�ه اضاف اليه 
اجراس�ا كي تلفت اصواتها المارة في ش�ارع الرشيد.. 
واس�تزادة بالمخالف�ة كان يرت�دي الش�ورت القصي�ر 
والتيش�رت ب�دون اردان كي يظهر جس�ده )المش�عر( 

والذي يضيف لسمرته مسحة داكنه تلفت االنتباه !!.
وف�وق هذا وذاك كان يق�ود بيده كلبا م�ن الكاب ذات 

الشعر الطويل !!.
حتى جلب انتباه الفن�ان الراحل فخري الزبيدي فقدمه 
في حلق�ة من حلق�ات برنامج�ه )صندوق الس�عادة( 
ولم يكت�ف بذلك .. بل اظهره ثانية ف�ي برنامجه االخر 

)شايف خير( ..
علم�ا بأن )حس�ون االمريكي( يش�بهه كنس�خة طبق 
االصل مع الفنان الراح�ل الكوميديان )نجاح الموجي( 

المصري..
المه�م ان تل�ك المذيعة الفضائي�ة وامثاله�ا  ارادت ان 
تفرض تواجدها على الشاشة ومن خال مخالفتها لعدة 
ام�ور كي تعرف لدى المش�اهدين .. وعل�ى ذات الحالة 
التي ظهر عليها حسون االمريكي في الستينات .. علما 
ب�ان اول مخالفة لها انها )تلكن( و )تلحن( بلهجة غير 
عراقي�ة .. وه�ي خليط ما بي�ن المصري�ة واللبنانية .. 

وضرب�ت عرض الحائط قواعد اللغ�ة العربية لكونها ال 
تفق�ه من تل�ك اللغة الجميلة .. لغة الضاد  س�وى كلمة 
)اوك�ي( .. وال�ى جانب ذل�ك كانت تؤم�ن بالرزق ورق 
م�ن االل�وان وفي مقدمته�ا )الليمون�ي( و )العنبرلي( 
و )البمب�ي( .. وال تكتفي )بطلة واح�دة( النها تريد ان 
)تس�بي العب�اد( .. وال عاقة لها بالفراهي�دي او حتى 

سيبويه !!.

مرييام عطا اهلل : ال أتسلق عىل أكتاف غريي..
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ديام قندلفت سعيدة جدًا والسبب..
 

بعدما انتهت من تصوير مسلس�ل "عالقات خاصة" في لبنان عادت الممثلة السورية ديما 
قندلفت الى بلدها س�وريا وحضرت إفتتاح عرض فيلمها "العاش�ق" بس�ينما 

سيتي دمشق والذي أدت بطولته الى جانب عبد المنعم عمايري.
وع�ن الفيلم قالت قندلفت: "أنا س�عيدة جداً ب�أن الفيلم حقق رضا 

الجميع وهو فيلم يروي قصة عشق تحدت ظروف صعبة".

 أمحد وفيق: دوري يف الليلة الكبرية 

وألوان الطيف مفاجأة للجمهور !!
 

يعي�ش الفنان أحمد وفيق، حالة من النش�اط الفني، حيث ينش�غل حاليا بتصوير مش�اهده في 
مسلس�ل "أل�وان الطيف" للمخرج عبد العزيز حش�اد، وفيلم "الليلة الكبيرة" للمخرج س�امح 

عب�د العزيز، حيث يراهن وفيق على نجاح فيلمه ومسلس�له الجديد، مش�يدا بالجهد 
الكبي�ر ال�ذي يبذله فريق العمل فيهما خ�الل عملية التصوير من أج�ل تنفيذ جميع 
المش�اهد بالص�ورة المطلوبة، واصف�ا دوره في الفيلم والمسلس�ل بأنه س�يكون 

مفاجأة للجمهور.
وأوض�ح الفن�ان أحمد وفيق - في حديث صحفي ، أنه يجس�د خالل أحداث مسلس�ل 

"ألوان الطيف" دورا جديدا لم يسبق له وأن قدمه من قبل.وأشار وفيق إلي أن المسلسل 
ت�دور أحداث�ه في 60 حلق�ة متصلة حول الحارة الش�عبية من خ�الل التعرض لنماذج 

مختلفة من الفتيات والشباب، حيث يتطرق العمل إلي العديد من المشكالت االجتماعية 
التي يعانيها المجتمع، كما يتطرق إلي قضايا وهموم الشباب التي يواجهونها، وتحوالت 

هؤالء الشباب في ظل الضغوط والظروف المختلفة الصعبة التي يتعرضون لها.وقال إن 
أه�م ما يميز المسلس�ل أيضا أنه عمل فني دس�م بمعنى الكلمة وأماك�ن تصويره متعددة 

على الرغم من أن "الحارة" هي البطل ومحور األحداث الرئيس�ي.. كما أن المسلسل يمتلئ 
بالقضايا االجتماعية من خالل 7 شخصيات رئيسية، دون مط في األحداث أو تطويل ودون 

تكرار.. وكنت أتمنى عرضه خالل سباق الدراما الرمضانية القادم.
وأشار الفنان أحمد وفيق إلي أن مسلسل "ألوان الطيف" يلقي الضوء أيضا على مشكلة البطالة وتأثير األزمة 

االقتصادي�ة على الجميع، حيث يجس�د دور ش�اب خريج جامع�ة يمر به الوقت دون أن يج�د فرصة عمل..

تاج حيدر: لست نادمة عىل اإلعتذار عن باب احلارة
 

  
أك�دت الممثلة الس�ورية تاج حيدر أنها لم تعتذر عن المش�اركة في الج�زء الجديد من 

مسلسل "طوق البنات" حيث اشارت الشركة المنتجة للعمل انها ستقدم جزء ثان وثالث 
من العمل.

وأش�ارت حيدر الى انها مس�تمرة بدورها الذي س�يطرأ عليه تغيرات وس�تصبح لها يد 
كبيرة بمساعدة الحارة.

وع�ن اعتذارها عن مسلس�ل "باب الحارة"، قالت حيدر: "ان�ا ال اندم على قرار اخذته 
ففي النهاية انا اعتذرت عندما رأيت بأن الش�خصية لم يقدم لها االجزاء القادمة ش�يء 

جديد كما تمنت النجاح والتألق لزميالتها اللواتي استمرين بالشخصية".
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أعلن المطرب محمد فؤاد انتهاءه من تسجيل 
كل أغاني ألبومه الجديد »سالم«.

األلبوم يتضمن 12 أغنية، وليس 10 أغنيات 
كما أعلن عدد من المواقع اإللكترونية، 

ويتعاون فيه فؤاد مع عدد من نجوم األغنية، 
على رأسهم أمير طعيمة وعزيز الشافعي 

وتوما.
ومن أهم األغنيات التي يراهن عليها فؤاد في 
األلبوم الجديد »يا أصلي«، وأيضًا أغنية »إيه 
اللي غير طبعنا«، كلمات أسامة محرز وألحان 

محمد فؤاد وتوزيع محمود صادق. 

تبدأ قناة "صدى البلد دراما" فى إذعة عدد من المسلسالت 
الدرامية لشهر فبراير، منها مسلسل "الزوجة الرابعة" 
السبت 31 يناير فى السادسة مساًء بطولة مصطفى 

شعبان، وعال غانم، ولقاء الخميسى، والمسلسل العربى "عد 
تنازلى" الخميس 29 يناير في السابعة مساًء بطولة عمرو 
يوسف وكندة علوش. والمسلسل العربى "شمس" الثالثاء 
3 فبراير فى الساعة الثامنة مساًء بطولة ليلى علوى وجميل 
راتب، والمسلسل العربي "سجن النسا" االحد 1 فبراير فى 
التاسعة مساًء بطولة نيللى كريم، درة، وسلوى خطاب، 

والمسلسل العربى "منتهى العشق" الخميس 5 فبراير فى 
العاشرة مساًء بطولة مصطفى قمر، ومنة فضالى.

بدأت الممثلة المصرية نهال عنبر اليوم 
الثالثاء تصوير أول مشاهدها في مسلسل 
موالنا العاشق، داخل الحي الريفي بمدينة 

اإلنتاج اإلعالمي، وتجسد فيه شخصية سيدة 
تدعى "خمرية" معلمة في قهوة بلدي، 

تسعى دائمًا ألعمال الخير. المسلسل بطولة 
مصطفى شعبان، دينا، سعيد طرابيك، 
محمد الشقنقيري، خالد سرحان، ومحمد 
لطفي، تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج 

عثمان أبو لبن وتامر مرسي، ومن المقرر 
عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.

الشارقة– أحيت المطربة اللبنانية ماجدة الرومي حفال فنيا كبيرا في مدينة الشارقة 
اإلماراتية مساء االثنين واستمر حتى وقت مبكر من صباح أمس االول الثالثاء.

وحرصت الرومي في بداية الحفل على أن توجه التحية إلى أرواح “الشهداء” في الوطن 
العربي، قائلة: “الشهداء يتساقطون أمام أعيننا في كل مكان، ولم نعد نفزع لموتهم، 

لكن دماءهم أمانة في رقابنا”.وتغنت المطربة اللبنانية بأجمل وأشهر أغنياتها 
“كلمات” و”اعتزلت الغرام” قبل أن تقدم أغنياتها الوطنية “بيروت ست الدنيا”، 
وتفاعل معها الجمهور الذي تراقص على نغمات الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو 

ايل���ي العلي���ا.
وقدمت الرومي أغنية للشارقة، عبرت فيها عن حبها “لهذه األرض الطيبة”، مشيرة 
إلى أنها فخورة بالوقوف على أرض هذه اإلمارة المتميزة ثقافيا وإنسانيا واجتماعيا.

 
 

باسكال مشعالين تطرح ألبومها اليوم
 

ق�ررت الفنانة اللبنانية باس�كال مش�عالني طرح ألبومه�ا الجديد الذي يحمل عنوان "باس�كال 
مشعالني 2015 " اليوم "الخميس" في عدد كبير من الدول العربية واألوربية.

م�ن المقرر أن يضم األلبوم الجديد 8 أغنيات هي"يا مدقدق،ش�ايف نفس�ه، حبيبي إيش بيك،يل 
جنون،أحبك وانت رايق،مرح ومرح،يل خيزرانه،من إنت هين".

جدير بالذكر أن ألبوم "باس�كال 2015" يعد أول ألب�وم للنجمة اللبنانية بعد أن أنجبت ابنها إيلي 
البالغ من العمر 4 سنوات ، وكان آخر ألبوم لها في األسواق عام 2010.

 اوكي  مفردة يف لغة الضاد !!
 تظه�ر ما بين فترة واخرى وعبر الشاش�ات الفضائية 
مذيع�ة او مقدم�ة  للبرام�ج.. ولكن الغري�ب في االمر 
ان تلك الش�حصية النس�ائية تريد ان تف�رض تواجدها 
في الس�احة االعالمية ولكن من خالل النظرية القائلة 
)خالف تعرف( وعل�ى ذات الطريقة التي ظهر فيها في 
بغداد الشخصية الظريفة )حسون االمريكي( حيث كان 
يظه�ر على هيأة كاريكاتيرية بدءا من حذائه المس�مى 

ف�ي ذلك الزمان بح�ذاء )جم جم( المقتب�س من الفيلم 
الهن�دي والذي يحمل ذات االس�م .. ولكن�ه اضاف اليه 
اجراس�ا كي تلفت اصواتها المارة في ش�ارع الرشيد.. 
واس�تزادة بالمخالف�ة كان يرت�دي الش�ورت القصي�ر 
والتيش�رت ب�دون اردان كي يظهر جس�ده )المش�عر( 

والذي يضيف لسمرته مسحة داكنه تلفت االنتباه !!.
وف�وق هذا وذاك كان يق�ود بيده كلبا م�ن الكالب ذات 

الشعر الطويل !!.
حتى جلب انتباه الفن�ان الراحل فخري الزبيدي فقدمه 
في حلق�ة من حلق�ات برنامج�ه )صندوق الس�عادة( 
ولم يكت�ف بذلك .. بل اظهره ثانية ف�ي برنامجه االخر 

)شايف خير( ..
علم�ا بأن )حس�ون االمريكي( يش�بهه كنس�خة طبق 
االصل مع الفنان الراح�ل الكوميديان )نجاح الموجي( 

المصري..
المه�م ان تل�ك المذيعة الفضائي�ة وامثاله�ا  ارادت ان 
تفرض تواجدها على الشاشة ومن خالل مخالفتها لعدة 
ام�ور كي تعرف لدى المش�اهدين .. وعل�ى ذات الحالة 
التي ظهر عليها حسون االمريكي في الستينات .. علما 
ب�ان اول مخالفة لها انها )تلكن( و )تلحن( بلهجة غير 
عراقي�ة .. وه�ي خليط ما بي�ن المصري�ة واللبنانية .. 

وضرب�ت عرض الحائط قواعد اللغ�ة العربية لكونها ال 
تفق�ه من تل�ك اللغة الجميلة .. لغة الضاد  س�وى كلمة 
)اوك�ي( .. وال�ى جانب ذل�ك كانت تؤم�ن بالرزق ورق 
م�ن االل�وان وفي مقدمته�ا )الليمون�ي( و )العنبرلي( 
و )البمب�ي( .. وال تكتفي )بطلة واح�دة( النها تريد ان 
)تس�بي العب�اد( .. وال عالقة لها بالفراهي�دي او حتى 

سيبويه !!.

ف�ي حديث صريح جداً، وضع�ت النجمة هيا 
عبدالسالم النقاط على الحروف، ورّدت دون 
ت�رّدد على جميع ما أثير عنه�ا وعن أعمالها 
الت�ي قدمته�ا ف�ي ش�هر رمض�ان، والت�ي 
تّوجت من خالل اس�تفتاء مجلة" س�يدتي" 
لمسلسالت وبرامج رمضان 2014 بجائزتي 
أفضل ممثلة خليجية عن مسلس�لي: "للحب 
كلم�ة" و"مس�كنك يوفي". هيا عبدالس�الم 
تحدث�ت ع�ن المؤام�رات التي تعرض�ت لها 
مؤخراً، مؤكدة أنها لم تتأثر بها وال تستطيع 
توجيه االتهام ألشخاص معينين؛ ألنها ترّبت 
على عكس ذلك، وأشارت إلى طبيعة عالقتها 
م�ع زميالته�ا وزمالئه�ا، نافي�ة ارتباطه�ا 
وزواجه�ا م�ن الفن�ان ف�ؤاد عل�ي، وذكرت 
ش�روطها ومواصفات زوج المس�تقبل في 

الحوار التالي:
قدم�ت 3 أعم�ال دفع�ة واح�دة خالل ش�هر 
رمض�ان الفائ�ت، أل�م تخش�ي م�ن تش�تت 

الجمهور؟
لل�ه الحم�د، حقق�ت مسلس�التي التي قمت 
ببطولتها في ش�هر رمض�ان الفائت متابعة 
كبي�رة بش�هادة الجمه�ور والنق�اد، س�واء 
كان »للح�ب كلم�ة« أو »مس�كنك يوفي« أو 
»يا من كنت حبيب�ي«. وال أخفيك أنني أبحث 
عن الكيف على حس�اب الك�م والزلت أعتبر 
نفس�ي في عز وذورة نشاطي الفني، ناهيك 
عن أن التنويع صعب في اختيار األدوار التي 
تعرض عل�ي. فالجمهور يترقب ما هو جديد 
ومختلف عن األعمال الس�ابقة التي قدمتها. 

ومن هنا، تكمن المعادلة الصعبة
بين الكّم والكيف معاً، ألنني ال أرضى بنجاح 
عمل واحد فقط على حساب العملين اآلخرين؛ 
ألنني حرصت على تقديم شخصيات مختلفة 

بجميع تلك األعمال.
وم�اذا عن ال�� »نيو لوك« في ش�خصية دينا 

بمسلسل »للحب كلمة«؟
ال�� »نيو لوك« الذي ظهرت به في ش�خصية 
دينا بمسلس�ل »للحب كلمة« تطلبته ظروف 
بآرائه�ا  الح�رة  الفت�اة  وش�خصية  العم�ل 
وأفكارها والعنيدة أيضاً، والتي تعيش مدللة 
م�ن والديها وتق�ود مركبة رياضي�ة. وهي 
نموذج واقعي وموجود بمجتمعاتنا وتسعى 
لترس�يخ والتأكيد على القاع�دة االجتماعية 
والنفسية »ال تحكم على اإلنسان من منظره 

بعي�داً  ع�ن جوه�ره الخارج�ي 

ومعدنه الحقيقي«. وواقعياً، لن أقّص شعري 
بهذه الطريقة وأظهر بتلك التسريحة.

المركب�ات  قي�ادة  أيض�اً  تفضلي�ن  ه�ل 
الرياضية؟

نعم، ول�دّي واح�دة منها أس�تمتع بقيادتها 
ولكن�ي أقوده�ا بس�رعة معقول�ة وألت�زم 

بقواعد المرور.
تجّنوا علّي

كان من المفترض أن تقومي ببطولة فوازير 
رمضان على شاشة أبوظبي؟

بالفع�ل، كان هناك مش�روع لتقديم فوازير 
عل�ى شاش�ة أبو ظب�ي الفضائي�ة برمضان 
الفائت، وكانت المفاوض�ات مبدئية. ولكن، 
مع ضيق الوقت، النشغالي بتصوير 3 أعمال 
مع�اً والش�روط الت�ي وضعته�ا بض�رورة 
الظهور بش�كل مختلف؛ ألنني مقتنعة تماماً 

أنن�ي لس�ت فنانة اس�تعراضية رغ�م كوني 
بنتاً للمس�رح، وعندما يحي�ن وقت تقديمي 
للفوازي�ر ال ب�د أن أك�ون مرتاح�ة لظروف 
التجربة بش�كل كام�ل. فهناك قي�ود معينة 

سألتزم بها من المستحيل تجاوزها.
ما تقييمك لعام 2014؟

كانت سنة عجيبة وجميلة معاً.
ولكنك تعرضت لمؤامرات مختلفة وشائعات 
وصل�ت إل�ى حيات�ك الش�خصية واتهام�ك 

بقضية مخدرات؟
ال أعل�م م�ن وراء تل�ك المؤام�رات والتي لم 
تحرك ش�عرة برأس�ي ألنني واثقة بنفس�ي 
وبجمه�وري، وأصدق�ك الق�ول إن تربيت�ي 
واألجواء األس�رية التي نش�أت به�ا تمنعني 
م�ن أن أوّج�ه أصاب�ع االتهام ألي ش�خص 
تس�ّبب بنش�ر صورة من أوراقي الشخصية 

والتجن�ي علّي في قضية مخدرات، رغم أنني 
كن�ت حينها خ�ارج الكويت أقض�ي إجازتي 
في تركي�ا. وعموم�اً، القضي�ة يتوالها أحد 
المحامي�ن ولم أس�أله عنها بع�د، فالقضاء 
الكويت�ي الع�ادل س�ينصفني كم�ا ينص�ف 
المظلومي�ن دوم�اً، وربم�ا س�ؤالك يجعلني 
أساله عن القضية وماذا حدث بها »تضحك«، 
وكما قلت لك ال أس�تطيع من منطلق مبادئي 
وتربيت�ي أن أتعامل مع اآلخرين بس�وء نية 
وأوّجه اتهاماً مباشراً ألشخاص معينين. وال 
أجزم أن نجاحي خالل أعمالي الثالثة بش�هر 
رمضان اس�تفز البعض من ضعاف النفوس 
لتدبير مؤامرة وإشاعة بغيضة؛ ألن توقيتها 

جاء بالصدفة بعد نجاحي حينها.
يؤخ�ذ عليك الطيبة ف�ي إجاباتك، رغم أن كل 
المؤش�رات تشير إلى وجود فعل فاعل بنشر 

صورة من رخصة المرور؟
مث�ل ه�ذه األم�ور س�هلة بنش�ر اإلثبات�ات 
الش�خصية ألي ش�خص وال تقتص�ر عل�ى 

الفنانين أو المشاهير.
م�اذا عن انتقاد فه�د العلي�وة مؤلف »للحب 
كلم�ة« والفن�ان أحم�د حس�ين إلخراج�ك 

المسلسل؟
ع�ن  جوائزه�م  باس�تالم  قام�وا  ولم�اذا 
المسلس�ل بأح�د المهرجان�ات؟! عموماً، ال 

تعليق، فالكالم سهل جداً!
ما أتمناه من شقيقتي

يق�ال إنك حالياً األغلى أجراً بين الفنانات في 
الكويت؟

ال أعرف أجور زميالتي األخريات حتى أجيب 
عن سؤالك، لكني أقوم برفع أجري باستمرار 

بعد االنتهاء من كل مسلسل ناجح.
وأجرك كمخرجة؟

أؤك�د ل�ك أن أج�ري كمخرج�ة اآلن مس�او 
للمخرجي�ن المتميزي�ن حالي�اً في الوس�ط 

الفني الخليجي.
لول�وة  المخرج�ة  ش�قيقتك  ع�ن  م�اذا 

عبدالسالم؟
أتمنى أن يأتي يوم وأكون ممثلة في مسلسل 
تق�وم بإخراج�ه ش�قيقتي لول�وة. ونح�ن 
نش�جع بعضنا البعض باستمرار، وقد حالت 
ارتباطاتها مؤخراً دون أن نتعاون معاً، وهي 
تحّضر لعّدة أعمال ستكون مفاجأة للجميع، 

أتمنى لها التوفيق بها.

هيا عبدالسالم : أبحث عن اجلرأة وهذه حقيقة زواجي من فؤاد عيل
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ال يوج�د في تاري�خ األدب من هو أكثر جاذبية 
وإثارة للجدل من الفرنسي آرثر رامبو، يبدو هذا 
التعمي�م مبالغا فيه، إال أن المراهق الفرنس�ي 
كان في عمر الثامنة عش�رة حين ختم سيرته 
الشعرّية لتغّير نصوصه تاريخ الشعر وتصنف 
على أساسها الحداثة الشعرية، هو من القالئل 
الذين ارتقوا من مرحلة “الشاعر” إلى “الّرائي” 
)le voyant(، فالرائ�ي يقتح�م العالم ويرفض 
كل ما هو قائم به، ه�ذه التجربة الغنّية أغوت 
الكات�ب األميركي هن�ري ميلل�ر لتأليف كتاب 

بعنوان “رامبو وزمن القتلة”.
يتح�ّدث كتاب “زمن القتل�ة” لهنري ميللر عن 
رامبو، وعن تجربته الش�خصية في قراءة هذا 
الش�اعر، إذ يح�اول ميلل�ر أن يقاطع س�يرته 
الش�خصية وتنقله بين نيويورك وفرنس�ا مع 
س�يرة اللعين رامبو، ورحلته من فرنس�ا نحو 
الش�رق، مرورا بالحبش�ة واليم�ن وصوال إلى 

الهند.
شكلت قراءة آرثر رامبو هاجسا وخوفا لهنري 
ميلل�ر، فم�ن الصعب التعرف عل�ى حياة هكذا 
شاعر دون الش�عور بأن كل محاوالت الكتابة 
التي نقوم بها ال توازي بيتا شعريا من تأليفه، 
إذ بقي ميلل�ر لفترة طويلة يتحاش�ى قراءته، 
ألن الغ�وص ف�ي “فص�ل ف�ي الجحي�م” يعّد 
تجربة هامة ل�كل كاتب، إذ تتكش�ف له إثرها 
عوالم “الرائي”، ليبدأ بعدها الكاتب- الش�اعر 
مح�اوالت اكتش�اف لغت�ه الخاص�ة، والتحرر 
من كل القيود االجتماعية والدينية في س�بيل 
الحرية المطلقة. فرامبو من الش�عراء القالئل 
الذين عاش�وا الش�عر وكتبوه، هو ليس ملهما 
بشعره فقط، بل بس�يرة حياته، إذ عاش حياة 
العبيد ورفض االنتماء إلى الحضارة التي رآها 

ستغتاله روحا وجسدا.

تقاطع جحيمين
جنازة رامبو كانت مبتذلة، لم يكن يس�ير فيها 

سوى أمه وأخته دون أية جلبة، دفناه وتخلصا 
من جثمانه بسرعة

إثر قراءته لرامبو نرى ميللر يحاول أن يخلط 
حياته والجحيم الذي عاش�ه مع حياة رامبو 
والويالت التي أرسل نفسه إليها، فميللر يذكر 
تش�ّرده في ش�وارع نيويورك، ومعاناته في 
البحث عن عمل، وحالة الالجدوى التي وصل 
إليها، وتحّول�ه إلى ش�خصية مرفوضة ذات 
الكثي�ر من األخط�اء والعي�وب، إال أنه مازال 
محبوب�ا، وكأن الن�اس تغفر ألولئ�ك الكّتاب 

أصحاب الخطايا.
ه�ذا ما وج�ده هنري ميلل�ر في س�يرة آرثر 

رامبو الذي كان غارقا في كل الخطايا، إذ عمل 
ذات م�ّرة حّماال، وعاش حيات�ه إلى األقصى 
س�عيا وراء رغبات�ه دون أّي اعتب�ار ألحد، إذ 
كان هّم�ه جمع النقود لتأمين حياة ش�ريفة 
لنفس�ه، يتف�ّرغ بعده�ا لتجربته الش�عرية، 
إال أن جحيم�ه وس�عي��ه ه�ذا أودى ب�ه في 
النه���اية إلى حيث قطع�ت قدمه، وعاد إثر 

ذلك إلى فرنسا.
يوضح رامب�و رأيه في الكتابة وفي الش�عر، 
وذلك عبر رسالة بجزأين إلى أستاذه في فرنسا 
بول ديمني، كتبها عام 1871 بعنوان “رسالة 
يط�رح   ،”les lettres du voyant  - الرائ�ي 

فيها رامبو رأيه في الشعر والحداثة، وفي ما 
يتوجب على الش�اعر أن يكونه، هذه الرسالة 
يعتبره�ا النق�اد دس�تور الحداثة الش�عرية، 
فيها يتحدث عن التجارب الشعرية المختلفة 
لمن س�بقه من الش�عراء، وينادي بالتأسيس 
لصوت ش�عري يتجاوز كل ما س�بق.ال يشير 
ميلل�ر إلى رس�الة الرائي بوض�وح، بل يعقد 
مقارنات بين رامب�و وأولئك المعذبين أمثاله 
كديستويفس�كي وف�ان ك�وخ ولوتريامون، 
هنا تكم�ن المفارقة فنتاج رامبو األساس�ي 
ال�ذي يثير رع�ب الكات�ب والق�ارئ على حّد 
س�واء، ال يمكن مقارنت�ه بنت�اج ميللر الذي 

برغم أهميته النسبية ال يعادل ما وصلت إليه 
عبقرية رامبو.

سيرة رامبو ورحلته من فرنسا نحو الشرق
ال يمكن إن�كار أن محاولة ميللر هذه ال تخلو 
م�ن الس�ذاجة، ففصل ف�ي الجحي�م لرامبو 
ال يمك�ن أن يق�ارن بثالثية الصلي�ب الوردي 
الت�ي ألفها ميلل�ر، بالرغم م�ن كل محاوالت 
هذا األخير لكسر التابوهات في هذه الثالثية 
والحي�اة على الهامش ورف�ض كل القيم، إال 
أنه�ا ال ترقى إلى جهود رامبو في التأس�يس 
لحريته، فهذا األخير عاش في عدن، “المدينة 
القائم�ة على فوهة ب�ركان”، ال باريس التي 
كان يقيم فيها ميللر والذي يش�ير إلى الهول 
الذي يتمتع ب�ه رامبو إذ يقول “هل أثار فنان 

كلم�ات، ف�ي الس�نوات األخي�رة، العالم كما 
فعل هتلر.. ه�ل صدمت قصيدة العالم، مثلما 
القنبل�ة الذرّي�ة” يب�دو أن رامبو ه�و الوحيد 
ال�ذي يمتلك هذا االمتياز الذي لم ينله أحد من 

قبل.
عقدة األم

يتناول ميللر في قراءته لرامبو عقدة األم التي 
كان مصاب�ا بها رامبو، فرغ�م كل محاوالته 
للتح�رر من كل ش�يء إال أن صالت�ه مع أمه 
لم تنقطع، فهي حاض�رة دائما ويذكرها في 
مراس�الته، وكأن محاوالت رامبو للتحرر قد 
تنجح إال مما هو بيولوجي، فاألم وحضورها 
بوصفها الرحم الذي خرج منه الشاعر تتحّول 
إلى هاجس يقلق راحة رامبو في س�عيه نحو 

الكمال المضاّد.
نهاية رامبو مأساوية، فبعد رحالته الطويلة 
أصيبت قدمه بالتهاب وتّم نقله إلى مرس�يليا 
حي�ث قطع�ت هناك، وع�اش بعده�ا إلى حّد 
موته في منزل أخته وأمه، وكأن كل محاوالت 
رامب�و للف�رار م�ن فرنس�ا وم�ن حضورها 
انه�ارت أمام العطب الجس�دي ال�ذي أصابه، 
ففي نهاية حياته ح�اد رامبو عن كل ما كان 
يناضل ض�ّده، حت�ى جنازته كان�ت أكثر من 
مبتذلة، لم يكن يس�ير فيها سوى أّمه وأخته، 
دون أّي�ة جلب�ة، دفناه وتخلصا م�ن جثمانه 

بسرعة، وكأنه لعنة قد انفكت عنهما.
إال أن�ه تح�ّول بعد ذلك وعلى م�ّر التاريخ إلى 
أيقونة للشعر المعاصر، األعمال العربية التي 
تناول�ت رامب�و كثيرة، لكن أش�هرها ترجمة 
س�عدي يوس�ف لكتاب ميلل�ر “رامبو وزمن 
القتل�ة” الص�ادرة عن “دار التكوي�ن”، كذلك 
اآلث�ار الش�عرية آلرث�ر رامبو الت�ي ترجمها 
وجمعها وعقب عليها كاظم جهاد، والصادرة 

عن “دار الجمل” و”آفاق للنشر والتوزيع”.
ويعتب�ر جهد كاظ�م جهاد من أه�ّم األعمال 
التي تناولت نتاج رامب�و باللغة العربية، وقد 
قّدم لها الش�اعر اللبناني عب�اس بيضون إلى 

جانب آالن بورير وآالن جوفروا.

ف�ي واحدة من التفاتاته�ا الكثيرة التي تتقاطع فيه�ا الروائية مع الراوية، 
تق�ول الكاتب�ة الس�ورية لين�ا هويان الحس�ن ف�ي روايتها »بن�ات نعش« 
)منش�ورات ضفاف - منش�ورات االختالف(: »قبل أن أجّرب تدوين حكاية 
األبه�ر، كنت أظن أن الكّت�اب يختارون أبطالهم، لكنني اكتش�فت أنهم هم 
الذي�ن اختاروني... اصطادوني، وكل ما يمكنني فعله هو تتّبع مس�اراتهم 

دون أن أعرف: هل أنا بصدد قصة أم رواية أم سيرة؟« )ص 187(.
عل�ى الغالف نقع على مصطل�ح »رواية«، ومصطلح »س�يرة« في العنوان 
الفرعي: »س�يرة صّياد الوحوش على ضفاف الفرات األبهر سعدون«. هذه 
البلبلة في اس�تخدام المصطلحات تطرح إش�كالية النوع األدبي، والتداخل 
بين الفروع الس�ردية المختلفة، وع�دم وجود هوّية أدبية صافية لهذا األثر 
أو ذاك، فنح�ن كثي�راً ما نكون إزاء هوّيات أدبي�ة مرّكبة تتمظهر في كتاب 
معّي�ن، غي�ر أن طغيان إحداه�ا على األخرى ه�و ما يمنح الكت�اب هوّيته 

األدبية. وعليه، فإن »بنات نعش« هو رواية.
تستمد لينا هويان الحس�ن عنوان روايتها من المعجم الفلكي األسطوري، 
»فكوكبة بنات نعش الكبرى هي نفس�ها مجموعة الدب األكبر، والصغرى 
ه�ي مجموعة الدب األصغر«. وفي األس�طورة العربي�ة، »نعش« هو رجل 
ُقِتل على يد آخر اس�مه »س�هيل«، أقسمت بناته الس�بع على السير بنعش 
أبيهن حتى األخذ بثأره، غير أنهن أخطأن القاتل الحقيقي الذي توارى عن 
السماء لتذهب شكوكهن إلى نجم الجدي البريء. األمر نفسه ينطبق على 

بطل الرواية الذي ُيتَّهم بجريمة لم يرتكبها، ويغدو طريد الثأر.
تدور أحداث الرواية في عشرينات القرن الماضي، خالل مرحلة االنتداب 
البريطان�ي على العراق، ف�ي منطقة حوض الف�رات، وتمتد إلى بعض 
الم�دن، فالفض�اء الروائي هو ب�دوي - صحراوي غالب�اً، وحضري - 
مدين�ي ن�ادراً. وتتن�اول حكاية األبهر س�عدون، آخر صيادي األس�د 
الفرات�ي المنق�رض، بم�ا فيه�ا من كر وف�ر، ومغام�رة، وغموض، 
. وتفعل ذلك من خالل رصد حركة  وحب، وغرابة، ومطاردة، وتخفٍّ
الش�خصية ف�ي المكان والزم�ان، وتموضعها في ش�بكة عالقات، 
عابرة غالباً، تتناس�ب مع حياة الالاس�تقرار التي يفرضها الوسط 
الصحراوي - الب�دوي، وتتراوح أطرافها بي�ن المجير، والصديق، 
والخصم، والعدو، والغريم، والحبي�ب، والتابع، والمرافق... على 
أن م�ا يجم�ع بين ه�ذه األطراف أنها ت�ؤول إلى نهاي�ات قاتمة 
ومصائ�ر فاجع�ة، فتم�وت قت�اًل أو اغتي�االً أو ث�أراً، ما يعكس 

ناموس الصحراء وقوانينها حيث البقاء لألقوى.
تس�عى الكاتبة إلى كتابة سيرة الصياد الذي يصطاد الوحوش 
ويتاجر بجلودها، لكّن مجريات الس�رد تق�ّدم لنا طريداً أكثر 
من�ه صّياداً. وإذا باألبهر س�عدون موضوع مطاردة ال تنتهي 
طلب�اً بجرٍم لم يرتكبه أو أخذاً بثأر، يتعّرض لمحاولة اغتيال 
خ�الل توّجهه إلى مطحنة قديمة مهجورة على نهر الفرات 
للق�اء بعض الصيادي�ن. يتعّرض إلطالق ن�ار وُيصاب في 
فخذه خالل زيارة صديقه البيك الش�اب في حلب. يتعّرض 

للهج�وم في »رج�وم اللبن« من جانب مانع ابن الش�يخ مدلج الذي 
نخرت رأس�ه سوس�ة الثأر لده�ام النافع، عقي�د حرب العش�يرة، وينتهي 
الهجوم بمقتل مانع. يتعّرض للمطاردة من جانب خورش�يد، زوج حبيبته 
م�اران، الت�ي فّرت إليه تجديداً لح�بٍّ قديم، ما يؤدي إل�ى مقتل الزوجين... 
وهو ينج�و من هذه المطاردات إلى أن ينتهي نهاي�ة غامضة، غريبة، حين 
يختف�ي في قلب زوبعة رملية. بذلك، يكون األبهر س�عدون صياد الوحوش 

وطريد البشر.

ال تقتص�ر مغام�رات األبه�ر على الط�راد والتخّف�ي والصيد، ب�ل تمتد إلى 
الغ�رام، فيخوض مغام�رات غرامية، عابرة أو عميقة، ُيطفئ ش�هواته في 
بيت »ناره« في بيروت. ُيمضي ليلة حمراء مع الس�ت س�لمى زوجة البيك. 
يخترع عش�قاً لفتاة اسمها »نجمة« يش�غله عن هواه ب� »ماران«. على أن 
هذه األخيرة هي حب حياته الذي ينتهي نهاية فاجعة 
غريبة، فاألبهر الذي يترّدد في 

ط  تب�ا ر ال ا
بها ف�ي البداي�ة، يغرق ف�ي ندمه 

حي�ن تؤول إلى غي�ره، حتى إذا م�ا تدّبر أم�ر فرارها من 
بيت زوجها، يكتش�ف األخي�ر األمر ويطاردها خالل عبوره�ا نهر الفرات، 
فتموت غرقاً، ويقوم األبهر بنبش قبرها وضّمها إلى صدره ميتة، ويدفنها 
ف�ي مكان ال تطأه أق�دام العابرين، في نهاية مأس�وية غرائبية لقصة حب 

مستعرة.
على هامش هذه الشخصية المحورية، تدور شخصيات أخرى ثانوية، توجد 
من خ�الل عالقاتها باألول�ى، فيطالعنا: زعل، الش�اب الحجازي الش�جاع، 
الكريم المحتد، المغامر، الهادئ، الصبور. مشهور، الفارس ذو اليد الواحدة 
ال�ذي يتقاعد من أعمال اللصوصية والس�رقة. ف�ارس، الصياد الدخيل عند 
إحدى العش�ائر الذي يتع�رض لمكمن، ويتزوج ويموت في الليلة نفس�ها. 
تامر، اللص الورع الوس�يم الذي تعّرف إليه األبهر في السجن. مية، اللبوءة 
الت�ي يربيها األبهر بع�د اصطياده أمها، فتتعلّق ب�ه حتى إذا ما 
حاولت النيل منه يبيعها إلى س�يدة فرنسية. مدلج، 
شيخ العشيرة الذي ُيجير األبهر، ويّتهمه بقتل عقيد 
العش�يرة دهام الناف�ع... على أن هذه الش�خصيات 
وس�واها، على ثانويتها، ليس�ت ديكوراً للش�خصية 
المحوري�ة أو تنويعاً عليها، بل ه�ي مكّملة لها، تلعب 

أدواراً متّممة البازل الروائي، ولو قصيرة وعابرة.
في روايتها ال تقتصر الحسن على روي حكاية الفرد، بل 
ت�روي من خاللها حكاية الجماع�ة. لذلك، تحفل الرواية 
بمعلوم�ات أنتروبولوجية ع�ن البدو، وأنماط عيش�هم، 
وطرائ�ق تفكيره�م، وعاداته�م، وتقاليده�م، وقيمه�م، 
وطباعه�م، ما يمنح النص قيمة معرفية ُتضاف إلى قيمته 

الروائية.
في روائية النص، تتألف الرواية من ثماني وحدات س�ردية، 
ُيص�دَّر كلٌّ منه�ا بعتب�ة فلكي�ة أو تاريخية أو أدبية، ُتش�ّكل 
مفتاحاً لولوج الوحدة، وتقيم عالق�ة تناغم معها. والعتبات 
التاريخية ترس�م اإلطار الذي تج�رى ضمنه األحداث، وتحّقق 
تاريخية الروائي. بذلك، يك�ون اختيار العتبات هادفاً، ويعكس 

جانباً من ثقافة الكاتبة.
في الشكل، تتعاقب المش�اهد السردية والوصفية داخل الوحدة 
الس�ردية، تفصل بينها مس�احات بيضاء هي عب�ارة عن فواصل 
إخراجي�ة. وف�ي المضمون، يج�رى االنتقال من مش�هد إلى آخر 
لوجود قرينة لفظية، أو ش�خصية، أو مكانية، أو نفسية تستدعي 
االنتقال، فإحس�اس األبهر بالهزيمة يذكره باإلحساس الذي دهمه 
ليلة عثوره على غريمه دهام النافع مضّرجاً بدمه ويدفعه إلى تذّكر 
حكايته، ومروره بمغارة »عروس�ة جني« يجعله يس�تعيد ما ارتبط 
بها من حكايات الجن، وش�عوره باأللم في س�اقه خالل فراره يجعله 
يتذّك�ر الرصاص�ة التي أصابته�ا لدى زي�ارة صديقه البي�ك في حلب 
ويس�تعيد حكاية ذلك الصديق... هكذا، تتناس�ل الحكايات، بعضها من 
بع�ض، في تقني�ة عرفها التراث الس�ردي العربي، ال س�يما في »كليلة 

ودمنة«، و »ألف ليلة وليلة«.
عل�ى أن االنتق�ال بي�ن المش�اهد الس�ردية والوصفية يمك�ن اختصاره 
بالعالق�ة بي�ن الم�كان والزم�ان أو بي�ن الوقائ�ع والذكري�ات، فحرك�ة 
الش�خصية في المكان تتناوب مع حركة الذاكرة في الزمان... والسرد هو 
ه�ذا االنتقال بي�ن المكان والزم�ان أو بين الوقائع والذكري�ات، في حركة 
تشبه حركة المغزل الذي ال تني الكاتبة تذّكر به، في إحالة إلى التشابه بين 
حكي الحكايات وغزل الخيوط. سواٌء اختارت الكاتبة أبطالها أم اختاروها 
ه�م، فهي قدم�ت نّصاً روائّياً مفيًدا بما تضّمنه من م�ادة معرفية متنّوعة، 
ممتعاً بما اش�تمل عليه من براعة الغ�زل، فحّققت هدَفي األدب المعروفين 

عبر التاريخ.

بارعة النقشبندي ترسم وجه العشق
عن”المؤسسة العربية للدراسات والنشر”، ببيروت، صدرت رواية بعنوان 
“وجه العش�ق”، للكاتب�ة األردنية بارعة النقش�بندي، وتقع الرواية في 
144 صفحة من القطع المتوس�ط.وبارعة النقش�بندي صاحبة رواية 
“أرجوح�ة تعلو وتعلو”، أس�تاذة ف�ي العلوم السياس�ية، وهي عضو 
هيئة تدريسية في كلية اآلداب والعلوم، قسم العلوم التربوية، جامعة 

البتراء الخاصة في األردن.
م�ن أجواء الرواية الجديدة نق�رأ: »يجب أن تبحث عن مكان.. رجعت 
إل�ى ذات الدوامة، الغربة تذبحها، لن تفك�ر بعد اآلن.لقد تعبت وهي 
تبح�ث عن مكان قريب من أحبائها، ال تري�د مكانا غريبا ال تريد أن 
تك�ون وحيدة. إنها تعبة ولكن الظاهر س�وف تظل تبحث وتبحث.. 

“البحث عن مكان”.

احلب خبز يأكله اجلوعى
 

عن “المؤسسة العربية للدراسات والنشر” ببيروت، صدر ديوان بعنوان 
“تأمالت في صيف غائب”، للشاعرة والباحثة العراقية ليلى جودي. يقع 
هذا الديوان في 104 صفحات من القطع المتوس�ط.من أجواء الديوان 
نقرأ: “عند حدود شمس�ه/ تدنو خطوتها/ تعترف له/ قبل أن يعترف 
له�ا/ ه�و يومها األول بعد ش�روق الش�مس/ تراوح بالحي�رة حينا، 
وبالعت�ب/ الحب ملهاة الترف/ ولمثلها/ كّد وكدح/ صمت يتس�ّرب 
منه صوت/ أشبه بالهمس/ تعترف له / دون أن يعترف لها/ سنابل 
قم�ح، هذا الحب/ خبز يأكله الجوعى/ فيغفو الجوع ويغفون/ ليل 

يغرق فيه الجوع/ دمع مجنون/”.

�صاأ�صرخ
ثامر اخلفاجي 

بأعلى صوتي

في دائرة الضوء

المكممة االفواة

ومناطق العبور

التي تضج

بدوي الصمت

المجبول بالخوف

من المجهول

ألخترق

مسامات عبوة ناسفة

مزروعة

على قارعة الطريق

تنتظر..ارواحا

فارقتها االبتسامة

قبل الحياة

لتتناثر..اشالء

تهتف للعلم األشم 

عش هكذا

وارواحنا لك الفدا

لتستظل برايته الثكلى

دابة االرض

وبقايا..انسان

هذه المرة

توضأ بدموعك

وانت تتهجد بدعائك

فدموع السماء 

لن..تطالها االرض
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آمن بالليبرالية والنظام الديمقراطي 

حممد فاضل اجلاميل .. أول رئيس لوزراء العراق امللكي
 .. تميز بإنجازاته ووطنيته وحبه لوطنه العراق ودفاعه عن استقالله وصنف ضمن التيار الليبرالي في 

العراق ،مستفيدًا من فترة وجوده الطويلة في وزارة المعارف في تأسيس عالقات مع فئة من الشباب 
الجامعي الطامحين في النيابة والوزارة حيث استثمرهم لمصلحته في وقت هم حاولوا أن يستثمروه 

لتحقيق طموحهم ،حيث يرون أنفسهم إنهم جديرون بما سيسند لهم من مهام مستقبلية ..   

شخصية تتقد فكرًا وعلمًا تتطلع نحو المستقبل بأفاق رحبة ، ووجه مميز عراقيًا وعربيًا وعالميًا في السياسة 
العراقية المعاصرة ،من الذين خدموا بالدهم بإخالص، فهي شخصية مدنية نالت علومها بوسائل حديثة 
واغترفت من الثقافة األجنبية بما يناسب روح العصر ومحاكاة الشعوب ،بما يؤهلها في توفير مستلزمات 
النهوض بالمجتمع المدني الحديث ، آمن بالليبرالية والنظام الديمقراطي وفق إرادة وطنية تمتلك من 
المقومات العلمية بما يفتح الطريق أمامها

 نبذة عن حياته :  
م�ن عائل�ة دينية عراقي�ة معروفة ، ولد ف�ي مدينة 
الكاظمية ببغداد العام 1903 ، فنش�أ في بيئة دينية 
يغلب عليها االلتزام والمحافظة ، درس الجمالي في 
مدرس�ة اإلمام ألخالصي ، ثم أتم دراس�ته االبتدائية 
والثانوي�ة ببغداد ، ليلتحق بالجامع�ة األميركية في 
بيروت وحصل على شهادة البكالوريوس في التربية 
منها العام 1918 ، فعاد إلى العراق وعين مدرساً في 
دار المعلمي�ن االبتدائي�ة ببغداد ، وف�ي العام 1925 
س�افر إلى الواليات المتحدة األميركية وحصل على 

شهادة الدكتوراه في فلسفة التربية العام 1929 .. 
المناصب التي شغلها :

� عين مدرس�اً بعد عودته من أمريكا مدرساً في دار 
المعلمي�ن العالية ، وتدرج إلى إن حصل على المرتبة 

العلمية األستاذية .. 
� عين مرش�داً عاماً في وزارة المعارف العام 1932 

ومديرا عاما لها فمفتشاً عاماً أيضا .. 
� نقل�ت خدمات�ه إلى وزارة الخارجي�ة بدرجة مدير 

عام 1943 .. 
� أنضم إلى الوفد العراقي للمشاركة في مؤتمر سان 

فرانسيسكو العام 1945 .. 
� ساهم في اعداد ميثاق هيئة األمم المتحدة ،ووقع 
وص�ادق عليها ممث�ا عن بلده )المملك�ة العراقية( 

العام 1945 ..
� عضواً في المجمع العلمي العراقي العام 1949 ..

� وزي�راً للخارجي�ة ف�ي وزارة أرش�د العم�ري في 
حزي�ران 1946 ، ثم وزيراً لس�بع مرات بين 1946 � 

 ..1952
� ممثاً للعراق ف�ي هيئة األمم المتحدة العام 1945 

 ..
� رئيساً لمجلس النواب العام 1952 ..
� رئيساً للوزراء بين 1953 � 1954.. 

وزارته األولى :
حدثن�ا عبد الرزاق الحس�يني بقوله : بعد اس�تقالت 
وزارة جميل المدفعي الس�ابعة ، بدأت االستش�ارات 
بش�أن من يؤلف الوزارة كان من رأي الس�يد محمد 
الص�در أن يك�ون رئيس ال�وزراء من غير الرؤس�اء 
الس�ابقين ، كما اقترح ضرورة حل المجلس النيابي 
وإجراء انتخابات جديدة، وكانت أكثرية اآلراء تقول 
بض�رورة حل مجل�س الن�واب القائم ال�ذي جمعته 
وزارة ن�وري الدين محمود في ظل األحكام العرفية 
المعلنة في حينه ، لكن الجمالي خالف آراء األكثرية 
بح�ل المجل�س النيابي ، فه�و رئي�س المجلس هذا 
واختبره بنفس�ه ، وهك�ذا وجد المل�ك واألمير عبد 
اإلل�ه إن هذا الرأي هو األصل�ح .. ويذكر عبد الكريم 
االزري ب�أن الجمالي كان يدرك بأنه لو اش�ترط حل 
المجل�س النيابي لربما ال يكلف بتألي�ف الوزارة في 
الوق�ت ال�ذي كان هم�ه أن يتول�ى رئاس�ة الوزارة 
مهم�ا كان�ت الصعوبات الت�ي س�يواجهها ، وهكذا 
ش�كل وزارته ..وهكذا في 15 ايلول 1953 استقالت 
الوزارة المدفعية ، فص�درت اإلرادة الملكية بتكليف 
محمد فاض�ل الجمالي بتأليف ال�وزارة ليؤلفها من 
أصحاب الشهادات العليا، ومن حقل التدريس ، ممن 
يتمتع�ون بالحيوية والنش�اط والكف�اءة والنزاهة 
، مع قل�ة خبرة في العمل  السياس�ي .. تاركاً للملك 
اختي�ار وزير الدفاع م�ن قبله مباش�رة انطاقاً من 
كون الملك القائ�د العام للقوات المس�لحة العراقية 
فأخت�ار ول�ي العه�د األمير عب�د اإلله حس�ين مكي 
خماس وزيراً للدفاع ..وحين ش�كل الجمالي الوزارة 
رغب أن يس�ند منصب وزير الداخلية إلى سعيد قزاز 
، لك�ن األخير اعتذر رافضاً ،إال إن ضغوطاً مورس�ت 
عل�ى س�عيد قزاز م�ن جهات علي�ا في المس�ؤولية 
في قب�ول المنصب فوافق وص�درت اإلرادة الملكية 
بإس�ناد حقيب�ة الداخلية إلي�ه في 19 ايل�ول 1953 
بعد يومين من تاريخ تش�كيل ال�وزارة فتكامل عدد 
أعضائها ..قوبل تأليف هذه الوزارة بارتياح من قبل 
ال�رأي العام ، ألنها جاءت بعدد من العناصر الش�ابة 
إل�ى الحك�م ، بع�د أن م�ًل الن�اس الوج�وه القديمة 
،وتكون�ت من ثمانية عش�ر عض�وا كان ثلثاهم من 
المس�تقلين ، وأربع�ة من حزب االتحاد الدس�توري 
وعضوان من الجبهة الشعبية .. فيما جوبه الجمالي 
بع�دم رض�ا السياس�يين التقليديي�ن الذين س�بقوه 
في تش�كيل ال�وزارات أو اإلس�تيزار ، والذين عرفوا 
بمحافظته�م عل�ى الرتاب�ة والروتيني�ة ذات الصيغ 
البطيئة النمو والتطور في ديناميكية العمل اليومي 
‘ ومنهم توفيق السويدي الذي قال إن الجمالي اخطأ 
حينما اختار وزرائه من الش�بان أصحاب الشهادات 
..ويقول احمد مختار بابان )رئيس الديوان الملكي( 
إن نوري الس�عيد اش�تاط غضب�ا لعدم استش�ارته 
باختيار الجمالي رئيس�ا لل�وزراء ، بينما يرى ناجي 
شوكت إن عدم اش�تراك احد من أتباع نوري السعيد 
في هذه الوزارة أدى إلى غضبه وس�فره إلى الخارج 
، وعل�ى عك�س رأي الجمالي فان المجل�س النيابي 
ع�ارض وزارت�ه ووض�ع أمامها العراقيل إلس�قاط 
وزارت�ه .. وكان ذلك المجلس يش�كل أكثرية مطلقة 

ألتب�اع نوري الس�عيد حيث كان الجمال�ي يعتقد إن 
الس�عيد يؤيده ..ويوض�ح خيري أمي�ن العمري في 
كتابه الخ�اف بين الب�اط الملكي ونوري الس�عيد 
إن ولي العهد عبد اإلله قد تجاهل نوري الس�عيد في 
أمر استشارته بإس�ناد رئاسة الوزارة إلى الجمالي، 
حي�ث يقول ولعل الوزارة الت�ي الجمالي وما رافقها 
من مابس�ات تكش�ف هي األخرى عن العاقة التي 
كانت تربط نوري السعيد واألمير عبد اإلله وما كان 
يسودها من فتور ويشوبها من خاف ، فقد تجاهل 
عبد اإلله نوري الس�عيد ،ولم يقم باستشارته ، على 
الرغ�م من انه رئيس حزب االتحاد الدس�توري الذي 
يمل�ك األكثرية في المجلس النيابي ،ولم يخف نوري 
الس�عيد ضيق�ه أو يكت�م تبرمه ، فأعل�ن في مؤتمر 
صحفي عدم استش�ارته واستدعائه للمداوالت التي 

تمت في سرسنك لتأليف وزارة فاضل الجمالي ..

ه�ذا الواقع ال�ذي أعلنه نوري الس�عيد انعكس على 
األكثري�ة البرلماني�ة الت�ي وقفت موقفاً س�لبياً من 
وزارة الجمال�ي األم�ر ال�ذي ش�جع المعارضة على 
مواصل�ة حماتها ضد ال�وزارة ،وال�ذي أثار غضب 
ول�ي العهد ،ال�ذي طلب خلي�ل كنه للحض�ور أمامه 
وعاتب�ه على موقف األكثرية المض�اد للوزارة طالباً 
إليه أن تمنح األكثرية الثقة للوزارة ، فرد عليه خليل 
كن�ه بقوله إن هذا الطلب ينطوي على ضربة للحزب 
وطعن�ة للنظ�ام الديمقراط�ي ، ويؤدي إل�ى تركيز 
المس�ؤولية على الباط .. فغض�ب ولي العهد وبدت 
علي�ه عامات االنفعال ، وقال له ان�ه حاول عبثاً أن 

يحمل نفسه على محبته وطلب إليه المغادرة .. 
وعلي�ه اس�تقالت وزارة الجمال�ي وظ�ل عب�د اإلله 
يح�اول وض�ع العراقيل أمام محاول�ة تكليف نوري 
الس�عيد الوزارة ليضمن فش�له ليتج�ه إلى غيره في 

تشكيل الوزارة فمن يثق به ويميل إليه ..
انجازاته الداخلية :

كان�ت أه�م نش�اطات ال�وزارة ه�ي إلغ�اء األحكام 
العرفية التي أعلنتها وزارة نور الدين محمود في 23 
تش�رين الثاني 1952 ، وأع�ادت الحياة الحزبية التي 
عطلها نور الدين محمود آنذاك واس�تأنفت األحزاب 
نش�اطها مج�ددا ، لك�ن إلغ�اء األح�كام العرفية لم 
يدم طوي�ا حيث اضرب عمال ش�ركة نفط البصرة 
مطالبين بتحس�ين أحوالهم المعاشية ، ولما تعثرت 
المفاوضات لحل مش�اكل العمال واستمر اإلضراب 
أعلنت األحكام العرفية مجددا ، وعطلت تسع صحف 

يومي�ة واقتص�رت األح�كام العرفية عل�ى منطقة 
البص�رة ، وإزاء ذل�ك احت�ج حزب الجبهة الش�عبية 
على إعان األحكام العرفية وتم س�حب وزيريه من 
الوزارة )عبد الرحمن الجليلي وحس�ن عبد الرحمن( 

كما احتج الحزب الوطني الديمقراطي  ..
سياسته الخارجية :

أما على الصعيد الخارجي آخذت حكومة الجمالي مد 
المعارضة الس�ورية المؤيدة للحكم العراقي بالمال 
والس�اح لقلب نظ�ام الحكم في س�ورية ، وإقامت 
حكم�اُ موالياُ للع�راق ورصدت األم�وال لذلك ، فلما 
انه�ار الحكم المذكور ش�رعت الوزارة ف�ي التمهيد 

للسير بمش�روع االتحادين س�ورية والعراق قدما ، 
وقدم الجمالي مشروع االتحادين البلدين إلى جامعة 
ال�دول العربي�ة ف�ي اجتماع كان�ون الثان�ي 1954، 
وأخ�ذت حكومات الدول العربية دراس�ته بإمعان .. 
والحقيقة إن الجمالي ح�اول جاهدا تحقيق االتحاد 
الس�وري والعراقي ممثا بالخطوة األولى لمشروع 
االتح�اد العرب�ي الذي قدم�ه الجمالي إل�ى الجامعة 
العربي�ة عل�ى أس�اس االتح�اد التدريجي ال�ذي يبدأ 
باتح�اد س�ورية والع�راق ، وقد أثار هذا المش�روع 
معارضة ش�ديدة في بعض األوساط العربية ،واتهم 
بأنه يمث�ل السياس�ة العراقية ،وان�ه محاولة لبعث 
مش�روع الهال الخطيب في إطار جديد بل ، وأثيرت 
ضده دعايات وعلقت به الش�بهات ، وبعد أيام أعلنت 
مص�ر والس�عودية عن رفضه�ا للمش�روع ونظرتا 
إلي�ه بعين الش�ك ،كما رفضته س�وريا على أس�اس 
انه تجس�يد لمش�روع الهال الخصيب تحت زعامة 
الع�راق وال�ذي عارض�ة الشيش�كلي ط�وال حياته 
السياسية  من جانب آخر فإن الجمالي كان معروف 
بدعوت�ه الصريح�ة لألح�اف الغربي�ة ، والتي عبر 
عنها خال تصريحاته للصحافة العراقية واألجنبية 
وخطب�ة ف�ي المحاف�ل الدولي�ة .. واج�ه الجمال�ي 
معارضة ش�ديدة من لدن األح�زاب الوطنية والرأي 
الع�ام العراق�ي ، ففي 20 ش�باط 1954 ق�دم حزبا 
االس�تقال والوطني الديمقراطي مذكرة إلى رئيس 
ال�وزراء محم�د فاض�ل الجمالي ح�ذرا فيها من زج 
العراق بأي حلف استعماري سواء كان باسم الدفاع 
المشترك أم بأي اسم أخر ،وطالب الحكومة بإصدار 
بي�ان من موقفها من األحاف .. ظ�ل الجمالي وفياً 
لسياس�ته في االنحياز إلى الغرب وأمي�ركا ،فنجده 
يلقي خطاب�ا في مؤتمر باندونغ لدول عدم االنحياز 
ال�ذي عق�د العام 1955 حي�ث كان وزي�راً لخارجية 
حكومة ن�وري الس�عيد : هاجم فيه فك�رة الحياد ، 
وذك�ر إن هناك ق�وى تهدد العالم ،وهي االس�تعمار 
القديم والصهيونية والشيوعية ، فوصف االستعمار 
القديم بأنه ف�ي طريقه لل�زوال، وان الدول الواقعة 
تحت سيطرته قد تحررت ،ووصف الصهيونية بأنها 
الفصل األخير في كتاب االستعمار القديم أي إنها في 
طريقها إلى الزوال أيضا .. أما القوة الثالثة التي هي 
سبب القاقل واالضطراب في العالم فهي الشيوعية 
، وان الش�يوعيين جاءوا إلى العال�م بنوع جديد من 
االستعمار اشد فتكاً والعن أثراً من االستعمار القديم 
.. بعد س�قوط النظام الملكي وقيام الجمهورية في 
14 تم�وز 1958 أحيل فاض�ل الجمالي إلى المحكمة 
العس�كرية العليا الخاصة ، وف�ي دفاعه عن االتحاد 
العرب�ي يق�ول الجمال�ي” بعدم�ا غادر الشيش�كلي 
دمشق وعقد مؤتمر حمص ، وأصبح األتاسي رئيسا 
للجمهورية وتش�كلت حكومة جديدة برئاسة العلي 
بدأت االتصاالت بيننا وبين بعض زعماء سورية عن 
االتح�اد بالصورة الدس�تورية ، لكن معارضة نوري 
السعيد الذي كانت له األكثرية في البرلمان لسياستي 
في االتحاد مع  سورية حملتني على االستقالة ،وهي 
كانت السبب الرئيس المباشر الستقالتي .. ويضيف 
الجمالي إلى ما تقدم فيذكر في كتابه ذكريات وعبر 
،، “ أم�ا فيما يتعلق بس�ورية فقد ذك�رت بأن نوري 
أوق�ف كل جه�ودي للمض�ي في تحقي�ق االتحادين 
العراق وس�ورية لم يواف�ق على إنف�اق ربع مليون 
دينار على مش�روع االتحاد ،لكن العراق خس�ر نحو 
خمس�ين مليون دينار عندما دمر السوريون أنابيب 

الزيت العراقية التي تمر في سورية ..      
وزارة الجمالي الثانية : 

نص�ت الفقرة الثاني�ة من الم�ادة )64( من القانون 
األس�اس العراقي على : “ الوزير الذي لم يكن عضوا 
في اح�د المجلس�ين ال يبقى ف�ي منصب�ه أكثر من 
س�تة أش�هر ما لم يعين عضوا في مجلس األعيان ، 
أو ينتخ�ب لمجلس النواب قبل ختام المدة المذكورة 
“. وقد كان بي�ن أعضاء الوزارة الجمالية األولى من 
يطم�ع في العينية أو النيابية ، لكن الس�لطات العليا 
لم تجد فيهم المؤهات المطلوبة لذلك ، فلما قاربت 
الم�دة القانوني�ة ولم يفل�ح ه�ؤالء بالحصول على 
عضوية أي من المجلس�ين قدم الجمالي اس�تقالته 
، الت�ي قبلت ف�ي 2 آذار 1954 وكل�ف الجمالي أيضا 

بتأليف الوزارة التي ألفها في 8 آذار 1954 ..
ل�م تدم وزارة الجمالي الثاني�ة طويا ، فبعد أربعين 
يوم�ا من تش�كيلها س�قطت ه�ذه الوزارة بس�بب 
المعارض�ة الش�ديدة لألكثرية البرلماني�ة من أتباع 
ن�وري الس�عيد ،مم�ا أدى إلى أخف�اق الحكومة في 
تحقيق االتحاد مع س�ورية ، وأخفاقها في انضمام 
الع�راق إلى الحل�ف الترك�ي الباكس�تاني ، وقبل أن 
يق�دم اس�تقالته بأربع�ة أي�ام اس�تجابت الواليات 
المتحدة األميركية لطلب العراق بتقديم المساعدات 
العسكرية ، ورأت الحركة الوطنية في هذه االتفاقية 
الت�ي “ ل�م تع�رض على مجل�س األمة ، ولم تنش�ر 
نصوصها حلقة من حلقات الدفاع المشترك، ونددت 
جريدة “ لواء االس�تقال “ بالمس�اعدات العسكرية 
األميركية وقالت أنها تفتح بابا للتدخل األميركي ..  

وف�ي التاس�ع والعش�رين م�ن نيس�ان 1954 ق�دم 
الجمال�ي اس�تقالة وزارت�ه التي قبلت ،حيث ش�كل 
ارش�د العم�ري وزارت�ه الثانية ، التي اس�توزر فيها 
الجمالي وزيرا للخارجية التي اس�تقالت في آب عام 
1954  .. ولم يستؤزر الجمالي بعد ذلك إال في وزارة 
نوري الس�عيد الرابعة عشرة التي تشكلت في 3 آذار 
1958 وزي�را للخارجية ، وبقي فيها حتى قيام ثورة 
14 تم�وز 1958 وس�قوط النظ�ام الملك�ي وإعان 

الجمهورية .. 
محاكمته :

بع�د أس�بوع من قي�ام ث�ورة 1958 ، الق�ي القبض 
عل�ى محمد فاضل الجمالي ، حي�ث وجد مختبئا في 
قري�ة زراعية قريبة م�ن بغداد ، وه�و يرتدي لباس 
الفاحي�ن )دشداش�ة وحزام وغت�رة( وينتعل نعاال 
بسيطا في محاولة للتمويه عن نفسه، أودع معتقل 
أب�و غريب مع المعتقلين اآلخرين من أقطاب النظام 
الملك�ي .. وف�ي ي�وم الس�بت 20 ايلول ع�ام 1958 
ج�رت محاكمت�ه م�ن المحكم�ة العس�كرية العليا 
الخاص�ة )محكمة الش�عب( برئاس�ة العقيد فاضل 
عباس المهداوي عن التهم الموجهة إليه كان أبرزها 
: � 1� التدخ�ل في ش�ؤون س�وريا الداخلية والتآمر 
على كيانها وس�امتها وخاف�ا لمصلحتها القومية 
وبوحي م�ن الدوائر االس�تعمارية ، وتبدي�د الثروة 
الوطني�ة بتقدي�م الس�اح والم�ال للمتآمري�ن . 2� 
عمل المتهم على دفع سياس�ة الب�اد إلى أن تخالف 
المصلح�ة الوطنية بتقريب الب�اد إلى خطر الحرب 
. 3� التدخ�ل ف�ي حري�ة االنتخابات العام�ة والعمل 
على تزويرها .. وقد استمعت الحكومة إلى شهادات 
الش�هود ، الذين كان�وا بين مع�ارض إلدانته بالتهم 
الموجهة إلي�ه ، وبين معارض لسياس�ته ومحاولة 
إدانته ، وأخيرا حكمت عليه المحكمة باإلعدام شنقا 

حتى الموت ... 
بقًي الجمالي في الس�جن ، وفي تموز العام 1961 ، 
وبمناس�بة الذكرى الثالثة لثورة 14 تموز اس�تدعى 
الزعي�م الركن عبد الكريم قاس�م )رئي�س الوزراء( 
جميع الس�جناء من أقطاب النظ�ام الملكي والتقى 

بهم ثم أطلق سراحهم .. 
حياته الجديدة : 

مكًث الجمالي مده قصيرة في بغداد ، ثم حصل على  
موافقة الس�فر خارج الع�راق ، فغادرها لينتقل بين 
عواص�م بعض البل�دان. ودعته الحكومة التونس�ية 
لإلقام�ة في تون�س ، وكرمتُه وأطلقت اس�مه على 
شارع في العاصمة التونسية ، وكان زعماء المغرب 
العرب�ي خاص�ة المل�ك محم�د الخام�س والرئيس 
الس�ابق الحبي�ب بورقيب�ة يق�درون نش�اطه ، وقد 
دع�ًي الجمالي لإلقامة ف�ي تونس ، فرفض أن يبقى 
دون عمل ، وفضل العودة إلى مس�لكه القديم ، وهو 
التعليم في الجامعة التونس�ية ، كم�ا دعي ليحاضر 
ف�ي كل من جامعت�ي هارفارد والس�وريون ، وكان 
يردد دائم�ا ، حتى حينما كان رئيس�ا للوزراء : “انه 
معلم أوال وقبل كل ش�يء ،وس�يبقى معلما” ، وكان 

منهجه التربوي منهجا عربيا إساميا تحديثيا .. 
موقف ال ينسى :

اعتذر الدكتور محمد فاضل الجمالي عندما تلقى في 
العام 1995 دعوة من عمدة نيويورك لحضور الحفل 
الذي أقيم بمناس�بة مرور خمسين سنة على توقيع 
ميثاق األمم المتح�دة ، حيث كان الجمالي ،ربما من 
القائ�ل من بقًي على قيد الحياة ، وممن أس�هم في 
التوقي�ع على الميثاق الع�ام 1945، إذ كان يعمل في 

وزارة الخارجية العراقية في تلك الفترة ..
رفض الجمالي حضور االحتفال ،على الرغم أن مثل 
هذه الدعوة يحلم بها أي سياس�ي أو دبلوماسي في 
العالم ، وكتب رسالة مبررا رفضه عن المشاركة في 
ظل السياس�ة األميركية التي فرضت حصاراً قاسياً 
على الش�عب العراقي في بس�بب سياس�ات النظام 
الس�ابق الكارثيه ، وكان هذا موقف�اً ُع�ّد وطنياً في 
كل المقاييس في رفض السياس�ة العدوانية الغربية 

تجاه شعب العراق ..
مؤلفاته :

ظل الجمالي يزاول نشاطه تربوياً وباحثاً حتى بلغت 
مؤلفاته ثاثين مؤلفا معظمها في التربية والتعليم 
، وقلي�ًا منها في السياس�ة ، منها : الع�راق الجديد 
، مش�كلة تربي�ة العش�ائر البدوي�ة في�ه )أطروحة 
الدكتوراه( ، مستقبل التعليم في العراق ، آفاق التربية 
في الباد النامية ، الع�راق الحديث : آراء ومطالعات 
في ش�ؤونه المصيرية ، مواقف وعبر في سياس�تنا 
الدولية ، مأس�اة الخليج والهيمنة الغربية الجديدة ، 
صفح�ات من تاريخنا المعاصر ، نح�و تجديد الفكر 
الترب�وي ف�ي العالم اإلس�امي ، مواق�ف وعبر في 
القضي�ة الفلس�طينية ، خب�رات وآراء في الدراس�ة 
الجامعي�ة ، الخط�ر الصهيوني ، دعوة إلى اإلس�ام 
رس�ائل م�ن والد في الس�جن إلى ولده وغي�ره .. لم 
يتوقف نش�اط الجمالي التعليمي والثقافي والبحثي 
حتى توقف قلبه في الرابع والعش�رين من أيار العام 

1997 عن عمر ناهز الرابعة والتسعين ..

اعداد / د. هادي ح�صن عليوي
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ف�ي وادي أومو في جنوب أثيوبيا، الذي يرتوي من نهر أومو، 
تعي�ش قبائل عديدة منذ قرون، عل�ى نبض النهر الذي يفيض 
كل ع�ام، في الغابات العذراء المتوحش�ة المحيطة به، والتي 
تش�كل حصن�اً منيعاً ألن�واع متعددة م�ن الحيوان�ات البرية 

والبرمائية.
و»كارو«  و»داس�اناش«  »ب�ودي«  مث�ل  القبائ�ل،  وتعي�ش 
و»كويغ�و« و»مورس�ي«، جميعه�ا بمحاذاة النه�ر، معتمدة 
عليه ف�ي حياتها اليومي�ة، ومن أجل بقائها، بع�د أن تمكنت 
عل�ى مر الزمان من تطوير ممارس�ات اقتصادي�ة اجتماعية 
خاص�ة بها، ومتالئمة مع ظروف الطبيعة القاس�ية في هذه 

المنطقة الشبه جافة.

ويغ�ذي فيض�ان نهر أوم�و الس�نوي التن�وع البيولوجي في 
المنطق�ة، كما يوفر ش�بكة أم�ان للقبائل، ف�ي مواجهة قلة 

تساقط األمطار والجفاف.
ويعتم�د الس�كان على النهر لممارس�ة ما يس�مى ب�»حصاد 
تراج�ع الفيض�ان«، من خالل اس�تعمال الغري�ن )أو الطمي( 
ال�ذي يخلفه الفيضان على ضفاف النه�ر، والذي لطالما كان 
ع���نصراً مهماً الستمرارية الحضارات القديمة في المنطقة.

وتعتمد القبائ�ل كذلك على تربية المواش�ي، كاألبقار والغنم 
والماع�ز، الت�ي توفر لها غذاءه�ا اليومي: الحلي�ب واللحوم، 

وحتى الدم الذي اعتادت على شربه.
وبالرغم من تعاون القبائل في ما بينها، غير أن تاريخها شهد 

صراعات متقطعة حول الموارد الطبيعية، وال س�يما مؤخراً، 
بع�د وضع الدولة يدها على نس�بة كبيرة م�ن أراضيها، األمر 
الذي أج�ج التنافس على الم�وارد اآلخ�ذة باالضمحالل. كما 
أن ه�ذه القبائل بدأت تحصل على األس�لحة الحربية الخفيفة 
بشكل قوي، ما جعل حروبها وصراعاتها أكثر خطورة. حتى 
أنه�ا أصبحت الي�وم تتبادل الس�الح، فيما كانت في الس�ابق 
تعتم�د على تجارة الطع�ام والماش�ية والخرز.ويتراوح عدد 
أفراد هذه القبائل بين 15 و20 ألف ش�خص. ويبلغ عدد أفراد 
قبيل�ة »كارو« )أو »كارا«( حوال�ي ثالثة آالف ش�خص، وهم 

مرتبطون بشكل وثيق بقبيلة »كويغو«.
واش�تهر ال�»كارا« في ما مضى بمنازلهم الفخمة. أما اليوم، 

وبع�د أن فق�دوا ممتلكاتهم وثروتهم، يعيش�ون ف�ي أكواخ 
بسيطة. ولكل عائلة من ال�»كارا« منزالن: ال�»أونو« للجلوس 

والنوم، وال�»غابا« لألعمال المنزلية المختلفة.
وتع�رف نس�اء »كارو« بالتفان�ي الش�ديد م�ن أج�ل العائلة. 
فه�ن يجبن الغابات من الصباح إلى المس�اء لتربية الماش�ية 
أو الزراع�ة، بينما يبقى الرجال في القرية لحراس�تها وصيد 

التماسيح أو ..مضغ التبغ.
ومن الع�ادات األنثوية الغريبة عند ال��»كارو«، جرح الطفلة 
منذ صغرها في أنح�اء مختلفة من بطنها، وهذا رمز الجمال 
عن�د الم�رأة لديهن، إل�ى أن تبل�غ الج�روح، أو العالمات على 

الجسد، عددها الكافي، فتصبح الفتاة مؤهلة للزواج.

أم�ا الصبية، فعليهم أن يقفزوا فوق ظه�ر البقرة أربع مرات 
م�ن دون الوق�وع عل�ى األرض، ليصبح�وا »رج�االً« قابلين 

للزواج.
وأخي�راً، ال ب�د من ذك�ر المش�اريع العدي�دة التي تق�وم بها 
الحكوم�ة األثيوبي�ة، والت�ي تجع�ل حي�اة قبائل نه�ر أومو 
مهددة بالخطر، ومنها مش�روع سد »غيبي 3« المثير للجدل، 
والتي تنفذه ش�ركة إيطالية، بالرغم م�ن اعتراض العديد من 
المنظم�ات غي�ر الحكومية، ومن س�ماع الوالي�ات المتحدة 
وبريطاني�ا )أكبر المانحي�ن ألثيوبيا( لش�كاوى القبائل. هذا 
المشروع يجعل حياة القبائل، التي تواجه اليوم سوء التغذية 

وخطر المجاعة، أكثر ضبابية.

الـ»كارو« يف أثيوبيا: حرسة عىل العز الذي مضى!

اللبناني�ون  التزل�ج  رياض�ة  محب�و  ينتظ�ر  ل�م 
واألجانب أيضا كثيرا بعد انجالء العاصفة الثلجية 
“زينة” التي اجتاحت لبنان األسبوع الماضي، كي 
يتوجه�وا إل�ى منطقة كفردبيان عل�ى جبل لبنان 
ليمارسوا هوايتهم.بخالف العام الماضي، شهدت 
مراك�ز التزلج في لبنان هذا العام بداية واعدة، مع 
فت�ح أبوابها الس�تقبال محبي ه�ذه الرياضة من 
لبنانيين وس�ياح عرب وأجانب، وذلك بعد تساقط 
الثلوج بش�كل كثيف خالل العاصف�ة الثلجية التي 
ضرب�ت البالد قبل 10 أيام.وبع�د عامين من غياب 
الثل�وج عن قمم لبن�ان الجبلية، والس�يما بمراكز 
التزل�ج المش�هورة كاألرز، وكفردبيان، واللقلوق 
والزعرور، حملت العاصف�ة الثلجية األخيرة ثلجا 
كثيف�ا، فتواف�د هواة تل�ك الرياضة ع�ل�ى مراكز 

التزل�ج معل�نين بذلك ان�ط�الق موس���م ال�ثلج 
وال�تزلج.وف�ي أعالي جب�ال منطق�ة كفردبيان، 
الت�ي تبعد عن العاصم�ة اللبنانية بي�روت حوالي 
44 كيلومترا، ويصل ارتفاعها إلى 2800 متر، عن 
س�طح البحر، يترب�ع مركز “م�زار” للتزلج، الذي 
يعتب�ر من أكب�ر مراكز التزلج في منطقة الش�رق 
األوس�ط، وفتح أبوابه ه�ذا الع�ام، كباقي مراكز 
التزلج في ع�دد من المناطق اللبنانية، الس�تقبال 
محبي رياضة التزلج.وبدأ المركز استقبال المئات 
م�ن الرياضيين اللبنانيين والع�رب واألجانب، بعد 
أن غطت الثل�وج كامل منطقة كفردبيان، وهو ما 
س�يكون له األث�ر اإليجابي في انتع�اش المنطقة 
وغيرها س�ياحيا خالل موس�م التزلج ه�ذا العام، 
الذي قد يس�تمر حتى ماي�و المقبل.وقصد المئات 

م�ن محبي التزل�ج من جمي�ع الفئ�ات، مثل هذه 
المراك�ز، متس�لحين بالمالبس الخاص�ة وأدوات 
ه�ذه الرياضة، مغتنمين فرص�ة انتهاء العاصفة، 
وهدوء األح�وال الجوية.وقالت جوس�لين مدلج، 
وهي مدرب�ة تزلج، إن هذا العام “اس�تثنائي” في 
كمي�ة الثلوج التي تس�اقطت وأع�داد الهواة الذين 
توافدوا عل�ى مراكز التزلج، مش�يرة إلى أن العام 
الماضي لم يش�هد انتعاش س�ياحة التزلج بسبب 
قلة الثلوج المتس�اقطة.وقالت مدلج إن التوقعات 
تش�ير إلى “بداية واعدة لموس�م التزلج هذا العام 
في لبنان، بعد أن كان مس�توى العام الماضي أقل 
مما كان متوقعا”، مش�ددة على أن الثلوج “نعمة، 
توف�ر علين�ا عن�اء الس�فر والكثي�ر م�ن األموال 
لقص�د ال�دول التي تتميز بمواس�م تزل�ج جيدة”.

ووصفت مدلج موس�م هذا العام بأنه “جيد جدا”، 
داعية الجميع إلى “اس�تغالل هذا الموس�م بشكل 
إيجابي”.م�ن جانب�ه، ق�ال ج�ورج خاط�ر، أح�د 
المتزلجين في منطقة كفردبيان، إن لبنان “يتميز 
بثلجه المناس�ب جدا لممارس�ة رياض�ة التزلج”، 
مش�يرا إلى أن “الموسم بدأ باكرا هذا العام، وأظن 
أنه سيكون مختلفا”.ولفت خاطر إلى أن “طبيعة 
لبنان وجباله وثلوجه مصدر جذب للسياح العرب 
واألجانب”.وكان�ت عاصف�ة ثلجي�ة، أطل�ق عيها 
اس�م “زينة” ضربت لبنان ومختلف بلدان الش�رق 
األوس�ط خالل األي�ام الماضية، أدت إلى تس�اقط 
كثي�ف للثل�وج ف�ي مختل�ف المناط�ق خصوصا 
الجبلية منها، في س�ابقة هي األول�ى منذ حوالي 

10 سنوات.

يش�كل حص�ن به�ال أهمي�ة اس�تراتيجية وثقافي�ة 
ف�ي س�ياق الحدي�ث ع�ن الق�الع العماني�ة، أو عن 
الف�ن المعم�اري العمان�ي، فه�و من حي�ث األهمية 
االس�تراتيجية يحت�ل واس�طة العقد بي�ن العديد من 
الحواضر العمانية في محافظتي الداخلية والظاهرة، 
ويقع عند سفح الجبل األخضر الموقع االستراتيجي 
المهم في قلب ُعمان النابض بالحيوية واألحداث في 

التاريخ العماني.
أما م�ن حيث األهمي�ة الحضاري�ة والثقافي�ة، فإن 
أغل�ب الرواي�ات تؤك�د أن الحصن مبني ف�ي مرحلة 
م�ا قبل اإلس�الم، وهو م�ن أقدم الحص�ون والقالع 
في الس�لطنة، وينتمي أس�لوب معم�اره إلى مراحل 
مختلفة من التاريخ بدءا من مرحلة ما قبل اإلس�الم 
إلى المرحلة اإلسالمية والحقبة النبهانية وغيرها من 

الحقب التاريخية األخرى التي مرت بها المنطقة.
والحصن عبارة عن محمية مس�ورة ومثلثة الش�كل 
إل�ى ح�د كبير، يحيط به�ا نتوء صخ�ري، يتضح أنه 
تحصين اس�تراتيجي، خاص�ة عند رؤي�ة منحدراته 
الس�فلية الش�بيهة باألخدود. ولي�س الحصن وحده 
الذي يتح�دث عن التحصينات الدفاعية المعدة له، بل 
هناك الس�ور الطيني الكبير ال�ذي يحيط بواحة بهال 
وحاراتها القديمة، وال�ذي يعد خط الدفاع األول عن 

الواحة.
ويبدو أن أقدم أجزاء الحصن يقع في الركن الجنوبي 
وه�و  “بالقصب�ة”  المس�مى  الج�زء  أو  الش�رقي، 
مجموعة غرف متداخلة ترتفع في بعض األماكن إلى 
خمسة أدوار، وتبدو من خالل المشاهدة التجريدية، 
أنها أقدم أجزاء الحصن، وتش�كل في مجملها وحدة 
بنائية مترابطة، له�ا مدخل خاص منفصل عن بقية 

أج�زاء الحص�ن وتوج�د بها ثالث�ة اب�راج، وتختلف 
القصبة أيضا في أس�لوب البناء حيث تصل س�ماكة 
الج�دران إل�ى نحو متري�ن في بعض األج�زاء منها، 
وزود الحص�ن بقنوات فخارية لتصري�ف المياه إلى 
خ�ارج المبنى، وترتفع أساس�اته الحجرية إلى نحو 
15 مترا عن سطح األرض، وتزين الزخارف الجبسية 

بعض الجدران الداخلية لبعض الغرف.

ويش�تمل الحصن عدا القصبة عل�ى بيت الجبل وهو 
عبارة ع�ن مجموعة م�ن الغرف تم�ت إضافتها في 
العه�ود المتأخ�رة، ويعتقد بعض الباحثي�ن أن بيت 
الجبل أضي�ف زمن دول�ة اليعارب�ة )1741-1624م 
/ 1033 – 1153 ه��( ش�ملت ُعم�ان وهو ما يعرف 
حديثا بسلطنة عمان ودولة اإلمارات العربية المتحدة 
وامتدت لتش�مل ش�رق أفريقي�ا وجزءا م�ن فارس 
وعاصمته�ا والية الرس�تاق بعد القض�اء على دولة 
بني نبهان ودامت قرابة 117 عاما(. وهو يقع على 

امت�داد الواجهة الجنوبي�ة الغربية ويوجد 
برج الري�ح في الرك�ن الجنوبي 

من�ه، وقد ُهيئت بعض 
بي�ت  غ�رف 

يس�بح عند ش�رق أفريقيا أرخبيل تحتار في هوّيته فه�ل هو عربي أو 
افريق�ي أو هندي أو أوروبي أو أنه فقط اس�مه زنجبار؟! يذكر المؤرخ 
شكيب إرس�الن في كتابه »حاضر العالم اإلس�المي« أن زنجبار كانت 
تخضع لس�لطنة ُعمان سواء في عهد الس�الطين اليعاربة أو سالطين 
آل بوس�عيد. وقد ظلت س�يطرة الُعمانيين على زنجبار وس�احل شرق 
أفريقيا حوالي ألف عام ولم تنقطع عن تلك المناطق إال لفترات قصيرة 
بس�بب رحالت االستكش�اف البرتغالية لفاس�كو دي غام�ا التي تبعها 
االس�تعمار البرتغالي نفس�ه فانتزعوها منهم ع�ام 1503، وبقيت في 
أيديهم إلى أن طرد االمام س�لطان بن سيف البرتغاليين من ُعمان ومن 
س�احل ش�رق أفريقيا. ث�م عادت ووقع�ت تحت س�يطرة البريطانيين 
وأصبحت محمية بريطانية عام 1890 لتحصل الجزيرة على استقاللها 

عام 1963.
ومهم�ا تكن هّوية زنجبار التاريخية أو الحاضرة التي كانت معبًرا ال بد 
من�ه لطريق الهند في عهد اإلس�تعمار البريطاني، فإنها ش�هدت تتالي 
أجيال التجار الذين جاؤوا من كل أنحاء العالم منذ القرن الثاني عش�ر، 
العص�ر الذي عرفت فيه زنجب�ار إزدهاًرا تجارًيا تدفق�ت خالله تجارة 
العاج والخشب والحرير، والذهب والتوابل وكانت تعتبر نقطة مركزية 
لتجارة العبيد. ال تزال زنجبار محتفظة بتاريخها تس�تعرضه ببهاء في 

األحياء القديمة لزنجبار الجزيرة المدينة التي تحمل اسم األرخبيل.
زنجبار المدينة الجزيرة

تمل�ك زنجبار، كبرى م�دن األرخبيل وإحدى المدن الرئيس�ية لتنزانيا، 
جماالً غريًبا يجمع بين ألغاز القارة السمراء وطبيعتها الخالّبة وروائع 

الف�ن المعامري اإلس�المي، مما جعله�ا مقصد الس�ياح، يجذبهم هذا 
الخليط الفريد التي لم تعط المدينة سر تركيباته. 

ولعّل مدينة الحجر Stone- Town غرب المدينة من األسرار التي ال يمكن 
حلّها، ففي هذه المدينة يجد المتجول نفس�ه صدفة في أزقة ويكتشف 
خليًطا فريًدا من نوعه من أنماط الهندس�ة المعمارية المس�توحاة من 
الفن العربي والهندي واألوروبي قد طغى على هذا الحي- المتاهة حيث 
تتجاور البيوت ذات الواجهات المرجانية واألبواب الخش�بية وشرفات 

صغيرة معلّقة في الهواء تتدلى منها أصص الزهور.
ويعتب�ر »بيت العجائب« من المعالم األثري�ة الفريدة التي تعكس أناقة 
الف�ن المعم�اري األفريقي- العربي، فقد ُش�يد هذا البي�ت بعد القصف 

البريطاني في القرن التاسع عشر، ويتميز بأبوابه الغريبة. 

بوخارست اجلميلة 
احلاضنة لكل أرسار رومانيا

بوخارس�ت. "باريس الصغيرة" هك�ذا كانوا يطلقون عل�ى عاصمة رومانيا 
في ثالثينات القرن العش�رين قبل أن تخضع للمعس�كر الش�يوعي. س�قطت 
الش�يوعية بس�قوط ج�دار برلين  وع�ادت بوخارس�ت إلى أحض�ان أوروبا 
الليبرالية، لتكون وجهة س�ياحية تقصدها الكثيرات، لتمضية إجازة فيها كل 

المتعة والجمال.
شارع كيسليف 

التعّرف إلى بوخارست يبدأ في شارع كيسيليف حيث تمّتعين ناظريك بجمال 
األش�جار العمالقة المصطفة على جانبيه، ولونها األخضر يمتزج بأرجوانية 
خيوط الش�مس عن�د المغي�ب، تبّدلها حركة الن�اس الش�غوفين بمتنزه كاال 

فيكتورييه المكّمل لكيسيليف.
مشهد س�احر فكأنما جادة الشانزيليزيه الباريس�ية انتقلت إلى بوخارست، 
رغم أن كيس�يليف أطول منها،  يزيده جماالً وج�ود قوس النصر األصغر من 
مثيل�ه الباريس�ي. وتنتش�ر على طول الش�ارع مقاهي الرصي�ف التي تغص 
بال�رّواد من كل األعم�ار واألجناس.تتجاور في كيليس�يف األبنية الحكومية 
والمتح�ف الوطني ومركز البري�د ومتنّزه شيش�ميجيو الموجود عند أقصى 
جنوب الش�ارع. تتمّيز الهندسة المعمارية لألبنية بمزيج فريد من نمط الفن 
المعماري الخاص ببوخارس�ت والنمط الفوضوي البسيط للفترة الستالينية 

الشيوعية.
قصر كورتا فيكيه "دون دراكوال"

ق�د ينتابك الخ�وف حين تزورين أطالل قصر كورتا فيكي�ه، الذي يعود تاريخ 
تش�ييده إلى القرن الخامس عشر، وبناه فالدشيه مؤسس مدينة بوخارست، 
ومص�در رواية الكونت دراكوال مصاص الدماء الت�ي ألّفها الروائي اإليرلندي 
ب�رام س�توكر ع�ام 1897.وبحس�ب بع�ض الرواي�ات التاريخية الت�ي تعود 
إلى القرن التاس�ع عش�ر، أن فالد تيبش�يه قتل 23884 ش�خًصا م�ن األتراك 
والبلغاريي�ن، حين كانت رومانيا والية من والي�ات االمبراطورية العثمانية، 
من بينهم نس�اء وأطف�ال. ويقال أيًضا ان�ه كان يعلّ�ق رؤوس ضحاياه على 
ألواح مرّوس�ة. وخالل عقود، أثارت قصص الكون�ت دراكوال، مخيلة الكّتاب 

والمخرجين السينمائيين يبدعون في فن الرعب السينمائي.
رغ�م إدراكك أن حقيقة ما تش�اهده في أفالم مصاص�ي الدماء ليس حقيقة،  
ال ب�ّد أن يجعلن�ك الوعيك، ف�ي لحظات تجوال�ك في أطالل الكون�ت دراكوال، 
تسرع خطاك  كي ترحل قبل غروب الشمس. إنه الخوف الفطري لإلنسان من 

الغموض الذي تحويه الميتولوجيا حتى ولو كان يعيش في عصر العلم.
تعّرف إلى رومانيا في متحف القرية

التجوال في متحف القرية، الموجود في متنّزه هيريستريو، قرب قوس النصر  
يعّرف�ك إلى مدن رومانيا وقراها، فكل بيت ف�ي المتنزه  يمثل تقاليد قرية أو 

مدينة رومانية من حيث الهندسة المعمارية واألزياء والتقاليد والعادات.
ما رأيك في التسّوق؟

كل الس�ياح يجدونه متعة ال مثيل لها خصوًصا أن األس�عار زهيدة، والسّيما 
في شارع ليبكاني القريب من كورتا فيكيه، حيث يقام بازار.

هنا قد تشعر أثناء التجوال بأنك  في  أحد األسواق العربية الشعبية فالبسطات 
تنتشر في األحياء الضيقة المحيطة بالشارع ، ويتنافس أصحابها من الباعة 
على المناداة على بضائعهم، فهذا ينادي على الخزفيات وذاك على الزجاجيات 
واألقمش�ة والمجسمات الخش�بية، وكل واحد منهم يفاخر بجودة بضاعته. 
رغ�م أن�ك لن تفه�م اللغ�ة الرومانية ، تس�تطع معرفة بما يفاخ�ر به هؤالء 
الباعة.بع�د التس�ّوق ال بد من اس�تراحة قهوة أو ش�اي أو غ�داء، والمطاعم 
في بوخارس�ت على نمط باريس أفليس�ت بوخارس�ت " باريس الصغيرة"!.

تلذذ بأطي�ب األطباق من المطبخ العالمي والمتوس�طي، في جو من التاريخ 
المتناثر هنا وهناك في المدينة القديمة في وسط بوخارست التجاري. ولَم ال 
تقصدأحد المطاعم، التي تقّدم العشاء على إيقاع الموسيقى الغجري فتتغّذى 

األحاسيس جميعها دفعة واحدة.

 

بعد العاصفة يأيت التزلج عىل جبال لبنان البيضاء

حصن هبال من أقدم القالع  يف سلطنة عامن

زنجبار األرخبيل األسمر...
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وقد جاء ترشيح العبادي لرئاسة الحكومة 
ليك�ون األم�ل األخي�ر في إع�ادة األم�ور إلى 
نصابه�ا وإنق�اذ بلده من محن�ة حقيقية تهدد 
وج�وده القانون�ي بكل م�ا تعني�ه الكلمة من 
معنى، ويبدو أن الس�مات الشخصية وطريقة 
التفكير والمؤهالت التي يحملها العبادي تجعله 
محبًبا أكثر من س�لفه لدى كثي�ر من األطراف 
داخل العراق وخارجه، لكن هذه األمور وحدها 
ال تكف�ي للحك�م بنجاحه في المهم�ة الصعبة 
التي أُلقيت عل�ى كاهله، نعم، الرجل منذ توليه 
الس�لطة بش�كل فعلي أظهر نواي�ا ومبادرات 
تنم عن رغب�ة حقيقية في تالف�ي الوقوع في 
الهاوي�ة، إالاّ أن ما يحدد مصير حكومته قدرته 

على مواجهة التحديات الخمسة اآلتية:
1 - التخلص من داعش

تنظي�م داع�ش اإلرهاب�ي ال يوازي�ه ف�ي 
قوت�ه الفكري�ة المتطرفة، وبنيته العس�كرية 
الصارمة، وموارده المالي�ة الضخمة، ورغبته 
المفرط�ة ف�ي القت�ل أي تنظيم أرهاب�ي آخر. 
لق�د نجح التنظي�م في الس�يطرة على مناطق 
واس�عة من العراق، وأعلن فيه�ا دولة خالفته 
الموعودة، وهو ماٍض في تأس�يس هذه الدولة 
عل�ى أرض الواقع في س�وريا والعراق وما قد 
ينج�ح ف�ي قضمه م�ن أراٍض م�ن دوٍل أخرى 
ف�ي المس�تقبل. ونج�ح الع�راق بس�بب دور 
مرجعية النجف، والحشد الش�عبي، والتحالف 
الدولي، وتعاون المؤسسات الحكومية األمنية 
والمدني�ة م�ن إيقاف تق�دُّم التنظي�م وتحرير 
بع�ض المناط�ق الخاضعة لس�يطرته، لكناّ ما 
تم تحري�ره وفًقا لمعلومات التحالف الدولي ال 
يزيد عن )%1( مما هو تحت سيطرة التنظيم، 
ولم تبدأ المعركة الفعلية في المراكز السكانية 
األساس�ية للعرب الس�نة الذين مثل�وا حاضنة 
طبيعية له ألس�باب متع�ددة ترتبط بموقفهم 
من العملية السياسية بعد 9/4/2003، وسوء 
إدارة الحكوم�ة الس�ابقة، وبع�ض المواق�ف 
اإلقليمي�ة والدولي�ة، فما ت�م تحري�ره ما زال 
يقع ف�ي مناطق األطراف م�ن ضواحي المدن 

واألرياف.
إن م�ا يزيد زخ�م داعش في ه�ذه المراكز 
ليس�ت قوت�ه الذاتي�ة وحده�ا، بل ه�و وجود 
فصائ�ل عس�كرية تناص�ره عل�ى الرغ�م م�ن 
اختالفها الفكري معه كمجلس ثوار العش�ائر، 
وجيش الراشدين، وجيش النقشبندية وغيرها، 
فضاًل على امتعاض الش�ارع السني الذي شعر 
بالتهمي�ش ف�ي الحقب�ة الس�ابقة م�ن جهة، 
وباالنفص�ال ع�ن سياس�ييه الموجودي�ن في 
الحكومة السابقة والحالية من جهة أخرى. وما 
لم يتم تغيير وجهة نظر الشارع السني بصورة 
إيجابية اتجاه الحكومة الحالية، وبروز قيادات 
س�نية تحظى بالتقدير واالحترام والقبول من 
مكونها وتتفاعل إيجابًيا مع الحكومة ليتشكل 
مدٌّ ش�عبي س�ني يتعاون مع حكومة العبادي 
في التخلص من داعش س�تبقى له�ذا التنظيم 
س�طوته وقوته، وما قد تح�رره الحكومة من 

مناطق نهاًرا سيس�قط لياًل مما يجعلها تواجه 
حرب اس�تنزاف تنهكها، وتهدد الس�لم األهلي 
بي�ن العراقيي�ن بش�كل يفت�ح أب�واب الجحيم 
على كل الخيارات البش�عة. فنجاح العبادي في 
وضع اس�تراتيجية مناس�بة تنته�ي بالتخلص 
م�ن تهدي�د داعش وتمن�ع بروز ق�وى مماثلة 
له مس�تقباًل يمثل التح�دي الخطير األول الذي 

يواجه حكومته.
2 - انخفاض أسعار النفط

ف�ي لق�اءه األخي�ر ف�ي مؤتم�ر ممثل�ي 
ال�ذي  لداع�ش  المناه�ض  الدول�ي  التحال�ف 
ُعقد ف�ي لن�دن منتصف ش�هر كان�ون الثاني 
الجاري ع�دَّ العب�ادي انخفاض أس�عار النفط 
بأن�ه )كارث�ة( تواجه الع�راق، وهذا التش�بيه 
حقيق�ي في بلد يش�كل النفط أكث�ر من 90% 
م�ن موازنت�ه المالي�ة الس�نوية، ولي�س لديه 
صندوق س�يادي يحفظه من صدمات السوق، 
وبنيت�ه االقتصادية محطم�ة، ويخوض حرًبا 
ض�د ق�وى اإلرهاب تس�تنزف موارده بش�كل 
يومي، ووض�ع ميزانيت�ه لع�ام 2015 مقدرة 
بسعر للنفط هو)60( دوالًرا في حين انخفض 
س�عر بيعه عراقًيا إلى ما دون األربعين دوالًرا. 
إنها كارث�ة اقتصادية بكلِّ المقاييس؛ فالحرب 

على اإلره�اب ال يمكن تقلي�ص مواردها ألنك 
ستعطي المبادرة لداعش على حساب الحكومة 
العراقي�ة وهذا أمر غير مقب�ول تماًما لتهديده 
الوج�ودي للدولة العراقية، والش�عب العراقي 
اليوم فيه ما يقارب ال� )%30( تحت مس�توى 
حدِّ الفقر وهذه النسبة ستزداد مع انهيار سعر 
النفط وستش�تد ظروفها قس�وة لتهدد السلم 
االجتماع�ي، ولدي�ه أزمة نازحي�ن ومهجرين 
في الداخ�ل يزيد عددهم عن مليونين ش�خص 
يواجه�ون ظ�روف حياتي�ة صعب�ة، والبني�ة 
التحتية في العراق مخربة وستتعطل المشاريع 
الت�ي كان م�ن المف�روض أن يت�م به�ا إعمار 
ه�ذه البني�ة، والبطالة الحالية للق�وى العاملة 
العراقي�ة س�تزداد مع وق�ف سياس�ة التعيين 
والمشاريع الحكومية، وسترتفع األسعار مع 
فرض الضرائب الحكومية والرسوم الكمركية 
وانخف�اض مس�توى الدخل الف�ردي.. كل هذا 
الواق�ع النات�ج ع�ن انخف�اض أس�عار النفط 
س�يضغط بقوة على حكومة الس�يد العبادي، 
مم�ا يتطل�ب وض�ع خط�ة اقتصادي�ة جي�دة 
تس�هم في إعداده�ا خب�رات عراقي�ة ودولية 
عالية الكفاءة تس�اعد البلد على اجتياز مرحلة 
االنهيار في سعر النفط بأقل األضرار، وترسم 

لمس�تقبل اقتص�ادي آمن م�ن الصدمات وهذا 
يمثل التحدي الثاني للسيد العبادي.

3 - محاربة الفساد المالي واإلداري
العراق بل�د زاخر بالثروات، وق�د أنفق منذ 
ع�ام 2003 إل�ى نهاية ع�ام 2014 م�ا يقارب 
أن يك�ون  700-500 ملي�ار دوالر، م�ن دون 
لذل�ك تأثير ملموس على بني�ة االقتصاد، وقوة 
الدولة؛ بسبب استفحال ظاهرة الفساد المالي 
واإلداري الت�ي جعلت البلد يتص�در قائمة أكثر 
الدول فس�اًدا ف�ي العالم، ووص�ل األمر إلى أن 
الس�يد العبادي ُبعيد تش�كيله للحكومة بقليل 
تح�دث ع�ن نيته ف�ي مواجهة حيتان الفس�اد 
حتى لو فقد في مسعاه هذا حياته مما يدل على 
حجم وقوة الشخصيات والمؤسسات التي تقف 
وراء الفس�اد في العراق، وم�ا ظاهرة الجنود 
األش�باح، والمش�اريع الوهمي�ة، والصفقات 
المش�بوهة، وغس�يل األم�وال .. إالاّ أمثلة على 
مش�كلة خطيرة تهدد قوة وهيبة واستمرارية 
الدول�ة في الصميم، فالبي�ت الموبوء ال يمكنه 
نشر العافية في محيطه، كما ال يمكن أن يكون 
مكاًن�ا يقص�ده األصحاء. إن الس�يد العبادي ال 
يمكن�ه أن يطال�ب ش�عبه بالصبر ف�ي محنته 
األمنية واالقتصادية ف�ي الوقت الذي يتعرض 

ه�ذا الش�عب للنه�ب من بع�ض الش�خصيات 
والمؤسس�ات المحس�وبة على الحكومة، وال 
�ن م�وارد مالية دولية تس�اعد  يمكن�ه أن يؤماّ
العراق في الوقت الذي تجد طريقها إلى جيوب 
المسؤولين. فمحاربة الفساد المالي واإلداري 
بحزم وق�وة، من خالل تفعيل آلي�ات المراقبة 
الجزائي�ة  القواني�ن  وتفعي�ل  والمحاس�بة، 
الرادعة التي تحافظ على المال العام، وتضمن 
إيج�اد منظوم�ة إدارية جيدة يق�ف على رأس 
الهرم فيها أُناس يتصف�ون بالمهارة واألمانة 
والق�درة على تحمل المس�ؤولية تمثل التحدي 

الثالث الذي ينبغي على العبادي مواجهته.
4 - التوازن اإلقليمي والدولي

ال ُيحسد السيد العبادي على البيئة اإلقليمية 
والدولية التي يجد نفسه يتحرك فيها، فهي بيئة 
تخن�دق وصراع ومؤام�رات ال تنقطع، فإيران 
من الش�رق، ومن الش�مال تركيا، ومن الغرب 
والجنوب دول الخليج وعلى رأسها السعودية، 
وهي جميعه�ا قوى تتصارع فيم�ا بينها وكل 
منه�ا يرغب في كس�ر إرادة اآلخ�ر، وجميعها 
أيًض�ا مس�تعدة لعمل كلَّ ش�ئ من أجل بس�ط 
نفوذها، والش�قاّ األكب�ر من هذا الص�راع تتم 
تصفية حساباته على األرض العراقية بأدوات 

دولي�ة وإقليمي�ة وعراقية. والبيئ�ة الدولية ال 
تقلاّ ش�أًنا في س�خونتها عن البيئة اإلقليمية، 
فالغرب دخل في حرب ب�اردة جديدة مع الدب 
الروس�ي بس�بب القضية األوكرانية والقضية 
الس�ورية، وتنامي تهديد التنظيمات اإلرهابية 
ف�ي الش�رق األوس�ط ووص�ول خطره�ا إلى 
معاقل الغرب الرئيس�ة جعل�ه ومعه أكثر دول 
ا بقوة في أحداث المنطقة كالعب  العال�م مندكًّ
رئيس ومش�جع لهذا الط�رف اإلقليمي أو ذاك. 
في ظل هذه البيئة اإلقليمية والدولية المتقلبة 
والمتصارع�ة، ومع هشاش�ة وضع�ف الدولة 
العراقية، لي�س من مصلحة حكوم�ة العبادي 
التورط في أي من الصراعات، وعليها أن تنجح 
ف�ي تحقيق الت�وازن في سياس�تها الخارجية 
د مصال�ح الجميع عل�ى التصالح  بش�كل يوحِّ
والتق�ارب عل�ى األرض العراقي�ة بم�ا يحقق 
الس�لم واألمن الدوليين. ومهمة الحكومة هذه 
ليس�ت س�هلة كس�هولة كتابة هذا المقال، بل 
هي معقدة وصعب�ة ودقيقة للغاي�ة، وتحتاج 
إل�ى صناّ�اع سياس�ة خارجي�ة على مس�توى 
المرحل�ة والمس�ؤولية، فلعب�ة المحاصص�ة 
وتوزيع المناصب ال تنف�ع في هذا المجال، بل 
إن ما ينفع ه�و الخبرة والمهارة والقدرة على 
التأثي�ر واإلقناع في جميع األطراف بما يحقق 
مصالح الع�راق العليا. وهذا هو التحدي الرابع 

أمام العبادي.
5 - أزمة الثقة

عندما تحدث الحكيم الصيني كونفشيوس 
ع�ن الثقة قال بم�ا معن�اه: )إن الحاك�م الذي 
يفقد ثقة شعبه به ال بقاء لحكمه(، وقد كانت 
الثقة مفقودة بين ش�عب العراق وحكامه منذ 
ق�رون طويلة، ومن جاءوا بعد س�قوط البعث 
عام 2003 كانت بأيديهم فرصة تاريخية نادرة 
لتجس�ير العالقة مع ش�عبهم واس�تعادة ثقته 
بحكامه، لكنهم – لألس�ف -اتخذوا سياس�ات 
خاطئ�ة زادت الفجوة بين الس�لطة وقاعدتها 

الشعبية.
إن انع�دام الثق�ة بالس�لطة يجعله�ا كاذبة 
وأناني�ة ومجرم�ة ف�ي نظ�ر ش�عبها حتى لو 
ل�م تتص�ف به�ذه الصف�ات. وإذا كان العبادي 
يطل�ب م�ن الن�اس االلتف�اف ح�ول حكومته 
فه�و  تعترضه�ا،  الت�ي  التحدي�ات  لمجابه�ة 
ل�ن ينجح في مس�عاه ه�ذا ما ل�م يقترب من 
الناس، وُيش�عرهم بوجوده بينهم، فيشاركهم 
همومهم، ويكاش�فهم بما يتخذه من خطوات 
لبن�اء مس�تقبل آمن وس�عيد له�م وألبنائهم، 
ويك�ون قوًيا وصادًق�ا في تحقي�ق المصلحة 
العامة ومحاس�بة من يزيد من تعاس�ة شعبه. 
فالحصول على ثقة شعبه يمثل التحدي األكبر 
أم�ام حكوم�ة العبادي، الذي إن ل�م ينجح فيه 

سيفشل في مواجهة كل التحديات األخرى.
ه�ذه التحدي�ات الخمس�ة تواج�ه الس�يد 
العبادي في عام 2015 وربما س�تطارده طيلة 
م�دة حكومته وهي التي س�تحكم على مصير 

حكومته إن كانت ناجحة أم غير ذلك.

مخسة حتديات حتدد مصري حكومة العبادي
        الدكتور خالد عليوي العرداوي

     مدير مركز الدراسات االستراتيجية / جامعة كربالء
عندم��ا كل��ف فوؤاد مع�صوم رئي�س جمهوري��ة العراق ال�صيد حيدر العبادي بت�صكيل حكومته احلالية بتاري��خ 2014/8/11 ،جاءت هذه اخلطوة مبثابة طوق جناة للعملي��ة ال�صيا�صية الدائرة يف العراق، �صحيح ان 
الختي��ار ا�صتن��د اإىل النتخابات ال�صعبي��ة التي جرت يف الثالثني من ني�صان من العام نف�صه، اإلاّ اأن حكومة العبادي هي اأقرب ما تكون اإىل حكومة انق��اذ وطني منها اإىل حكومة د�صتورية طبيعية؛ لأنها ت�صكلت يف 
ظ��روف حرج��ة جًدا، فاإقليم كرد�صتان الع��راق كان على و�صك اإعالن النف�صال؛ ب�صبب تاأزم عالقاته مع حكوم��ة املالكي ال�صابقة، وتنظيم داع�س الإرهابي اأهان املوؤ�ص�ص��ة الع�صكرية العراقية عندما حطم فرًقا 
ع�صكري��ة بكاملها واأخ�ص��ع م�صاحات �صا�صعة من اأرا�صي العراق ل�صيطرته وبات يطرق بقوة اأبواب بغداد، والغليان ال�صعبي الداخلي الناقم عل��ى الأداء احلكومي واملمتع�س من �صلوك النخبة ال�صيا�صية و�صل اإىل 

درجة احتقان �صديدة اخلطورة مفتوحة على كل الحتمالت، وجتاوز الن�صو�س الد�صتورية، وتاأزم العالقة بني املكونات والقوى ال�صيا�صية �صار جزًءا ل يتجزاأ من حياة العراقيني...

    فيليب ستيفنز  

تعتق�د ماري�ن لوب�ان أن اللغ�ة 
الح�ذرة هي الطري�ق إلى الس�لطة. 
ف�ي  س�لفها  لوب�ان،  م�اري  ج�ان 
الوطني�ة  الجبه�ة  ح�زب  زعام�ة 
اليميني المتطرف في فرنسا، يشعر 
بالقلق من أن ش�غف ابنته بالمنصب 
العنيف�ة  الكراهي�ة  م�ن  س�ُيخفف 
لألجانب لدى الحزب الذي شارك في 
تأسيسه. يقول أصدقائي في باريس 
ر  إن كالهما ُمحق. بدأت فرنسا تتصواّ
لوبان رئيس�ة للجمهوري�ة، رغم ما 
ينطوي عليه ذلك من صدمة بالنسبة 

للغرباء.
الق�ارة  أنح�اء  الحكوم�ات ف�ي 
كافة تشعر بالقلق من أن فوز حزب 
ف�ي  الش�عبوي  اليس�اري  س�يريزا 
اليون�ان يمك�ن أن يعمل عل�ى إثارة 
أزم�ة أخ�رى ف�ي منطق�ة الي�ورو. 
وأغلب ظني أن المخاوف المباش�رة 
مبالغ فيها، مع أن مس�تقبل اليورو 
طويل األجل في مس�اره الحالي يعد 
بعي�دا تمام�ا عن كون�ه مضموناً. ال 
ب�أس. إذا كان ال�رد العني�ف الحالي 
ضد سياس�ة التقش�ف ف�ي اليونان 
يمكن أن يهزاّ االتحاد األوروبي، فإن 
زيادة نف�وذ حزب الجبه�ة الوطنية 
في فرنس�ا من شأنه بالتأكيد تفكيك 

االتحاد المكون من 28 عضواً.
الهجم�ات اإلرهابي�ة على مجلة 
“تش�ارلي إبدو” أدت إلى اندفاع في 
مش�اعر الوح�دة الوطني�ة. الجانب 

المتفائل من�ي يقول إن هذه األجواء 
ق�د تدوم. اثن�ان من أبط�ال الغضب 
- أحدهم�ا ضاب�ط ش�رطة مقتول، 
واآلخر عامل في متجر يهودي للمواد 
الغذائي�ة - كان�ا مس�لمين. لق�د تم 
منح فرانس�وا هوالند فرصة إلنقاذ 
رئاس�ته المريضة. وقد وعد مانويل 
فالس ب�أن التدابير الالزمة لتش�ديد 
األمن ض�د المتطرفين اإلس�الميين 
سُيصاحبها إجراءات إلنهاء اإلقصاء 
االقتص�ادي واالجتماع�ي لكثير من 
الس�كان المس�لمين ف�ي فرنس�ا - 
التمييز العنصري، ه�و التعبير الذي 
يس�تخدمه رئيس الوزراء الفرنسي. 
ه مث�ل ه�ذا  السياس�ياّة الت�ي تش�واّ
التف�اؤل هي مارين لوب�ان. فبعد أن 
ت�م إبعاده�ا، بح�ق، ع�ن مظاهرات 
التضام�ن، قد تك�ون الزعيم�ة التي 

تستفيد أكثر من عمليات القتل.
ف�ي أنح�اء أوروب�ا كاف�ة، صاغ 
زعم�اء األحزاب اليمينية الش�عبوية 
خطابا يضع األقليات المسلمة جنباً 
إلى جنب مع الرأس�مالية الليبرالية، 
والنخب�ة  األوروب�ي،  واالتح�اد 
السياس�ية، بوصفهم أعداء للشعب. 
وحقق�ت ماري�ن لوب�ان انتصارات 
المحلي�ة  االنتخاب�ات  ف�ي  كبي�رة 
اس�تطالعات  وُتش�ير  واألوروبي�ة. 
الرأي األخيرة إلى أنها يمكن أن تفوز 
ف�ي الجول�ة األولى م�ن االنتخابات 

الرئاسية.
ما ُيحياّرني هو القَدِرية � بعضهم 
ربما يقول التهاون � في نش�أة مثل 

ه�ذا االحتم�ال بين قطاع�ات كبيرة 
م�ن الطبقة السياس�ية في فرنس�ا. 
إذا سألت كبار الشخصيات من يمين 
الوس�ط أو اليسار االش�تراكي ما إذا 
كان اإلص�رار عل�ى كراهية األجانب 
من حزب الجبه�ة الوطنية مكروها 
أخالقياً، فسيكون الجواب نعم. لكن 
العالم�ات التي تس�تعد مارين لوبان 
لالس�تفادة منها، وهي عدم ش�عبية 
هوالند والفوض�ى بين المحافظين، 
تم اس�تقبالها بصورة تشبه التسليم 

باألمر الواقع.قبل بضعة أيام، جلست 
�ع للنخب�ة الفرنس�ية في  ف�ي تجماّ
باريس. كان ح�زب الجبهة الوطنية 
واضح�اً في غيابه، لك�ن حاضراً في 
جميع النقاش�ات تقريب�اً. نعم، قال 
اإلجم�اع غي�ر الرس�مي، إن مارين 
لوب�ان قد تص�ل بالفعل إل�ى الجولة 
الرئاس�ية.  االنتخابات  الثاني�ة م�ن 
ونعم، إذا واجه�ت هوالند في جولة 
اإلعادة، فإن مؤيدي الرئيس السابق 
نيك�وال س�اركوزي ربم�ا يق�ررون 

تمام�اً أن يتنازل�وا له�ا. وبالعكس، 
إذا فش�ل هوالن�د عن�د أول عقب�ة، 
فإن عديدا من اليس�ار ق�د يفضلون 
من�ح أصواتهم إل�ى لوبان ب�دالً من 
دعم س�اركوزي المك�روه )من ِقبل 
أذهلن�ي  ال�ذي  االش�تراكيين(.األمر 
بش�أن ه�ذه النقاش�ات كان غي�اب 
الغض�ب والس�خط. ربم�ا أك�ون قد 
أخطأت في ق�راءة ذلك، لكن األجواء 
أن  يمكن�ك  “م�اذا  كان�ت  الس�ائدة 
تفع�ل؟” االقتصاد غارق في الركود، 

بثب�ات،  مرتف�ع  البطال�ة  ومع�دل 
وهوالند س�يعاني في س�بيل العودة 
مرة أخرى، وعودة ساركوزي تفتح 

جروحا عميقة داخل يمين الوسط.
يواص�ل أصح�اب ه�ذه الرواي�ة 
الق�ول إن آم�ال لوبان ف�ي الفوز قد 
تتطلب منه�ا أن تتح�رك أكثر ضمن 
زعيم�ة  الس�ائد.  السياس�ي  التي�ار 
حزب الجبهة الوطنية، كما س�معت، 
عدل�ت بالفعل معارضته�ا لعضوية 
فرنسا في االتحاد األوروبي، لتركيز 
الي�ورو.  ض�د  القوي�ة  معارضته�ا 
كذل�ك تخلاّت ع�ن العنصري�ة العلنية 
ومعادة جيل والدها من أنصار حزب 
الجبهة الوطنية للس�امية. ينبغي أن 
نتذك�ر جميع�اً أن لوبان األب أش�ار 
إل�ى المحرقة عل�ى أنه�ا “تفصيل” 
ل إثارة  م�ن التاريخ. لكن ابنت�ه تفضاّ
المخ�اوف م�ن أن فرنس�ا يجتاحها 
المس�لمون. لقد كان غوغائيا مصرا 
عل�ى غوغائيت�ه؛ بينم�ا ه�ي تختار 

كلماتها بعناية.
لك�ن هذا التليين لص�ورة الحزب 
األساس�ي  الطاب�ع  ُيخف�ي  بال�كاد 
فالتحياّ�ز  لوب�ان.  ماري�ن  لح�زب 
الِعرقي يتدفق م�ن خالل تصريحاته 
كاف�ة. وُيعتقد أن التحذيرات بش�أن 
“األس�لمة” محس�وبة إليج�اد بيئة 
العدوانيي�ن،  ألنص�اره  متس�اهلة 
وزرع الخ�وف ف�ي عق�ول الناخبين 
المنخف�ض، والعاطلين  الدخل  ذوي 
لوا وطأة الفشل  عن العمل الذين تحماّ
االقتصادي. ومارين لوبان ليست في 

حاجة إلى مهاجمة المسلمين بشكل 
مباش�ر. بإمكانه�ا إثارة تس�اؤالت 
حول “اختالفه�م” وحول ما إذا كان 
اإلسالم والجمهورية الِعلمانية يمكن 
أص�ال أن يتعايش�ا بص�ورة مريحة. 
تماماً كما عملت معادة السامية في 
عه�د والدها على التش�كيك في والء 
اليه�ود، تثير مارين لوبان الش�كوك 
ح�ول والء المس�لمين. الع�دو، م�ع 
القومية البشعة التي تعرفها أوروبا 
بش�كل جيد كما في أي وقت مضى، 

هو الغريب.
الوطني�ة  الجبه�ة  ح�زب  بي�ان 
التمهي�دي ال�ذي يتضم�ن الحمائية 
عل�ى  الدول�ة  وس�يطرة  الجريئ�ة 
الكبي�رة، يتع�ارض مع  الصناع�ات 
كل م�ا كان يعنيه اإليم�ان باالتحاد 
األوروبي منذ المصالحة في فترة ما 
بع�د الحرب العالمية الثانية. يس�عى 
الح�زب الس�تبدال أوروب�ا التي في 
النص�ف األول م�ن القرن العش�رين 
بأوروب�ا الت�ي ف�ي النص�ف الثاني. 
وهدفه ه�و الديمقراطي�ة الليبرالية 

التي جلبت لنا السالم.
أما الذين يهزون أكتافهم اليوم من 
باب التس�ليم باألمر الواقع على حق 
حي�ن يقولون ال يوجد حل س�حري. 
لكن ه�ذا ال يعد س�ببا لالستس�الم. 
إن نجاح الش�عبوية هو فش�ل للتيار 
السياس�ي الس�ائد. تس�تطيع لوبان 
أن تزده�ر فقط طالما أخفق هوالند 
وساركوزي والبقية في تقديم بديل 

موثوق.
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يخوض املنتخب الوطني بكرة القدم يف الساعة 
الثاني�ة ع�رة م�ن ظه�ر ي�وم غ�د الجمع�ة 
مواجه�ة مهم�ة ام�ام نظ�ره االماراتي عىل 
ملعب نيوكاسل يف اطار تحديد املركزين الثالث 
والرابع لبطولة امم اس�يا الت�ي تختتم بعد غد 

السبت يف اسرتاليا.
وكثف املنتخب الوطني م�ن جرعاته التدريبية 
حيث تكتس�ب هذه املباراة اهمي�ة كبرة لكال 
املنتخب�ن ك�ون الفائ�ز فيها يمك�ن ان يحقق 
مكاس�ب كب�رة منه�ا يف التصني�ف ال�دويل و 

االسيوي.
وقد خاض اس�ود الرافدي�ن وحدتهم التدريبية 
للي�وم الثان�ي عىل الت�وايل تح�ت رذاذ األمطار 
والذي اس�تمر طيل�ة دقائق الوح�دة التدريبية 
التي تنوعت مابن أساليب االحماء  والتسخن  
ورف�ع املع�دل اللياقي واملتبعة م�ن قبل املدرب 
اإلس�باني غونزال�و  اضاف�ة اىل الرتكي�ز ع�ىل 
تطبيق املنهاج الخططي الذي سيتبع يف املباراة 
و تنوع أس�لوب ونهج اللعب م�ن حن اىل اخر 
اثن�اء اللعب الجماعي وب�إرشاف املالك الثالثي 
املؤل�ف م�ن شنيش�ل وعل�وان وأرشف  وق�د 
ظهرت عزيمة الالعبن واضحة اثناء تطبيقهم 
مف�ردات الواجبات املوكلة اليه�م يف التدريبات 

وإرصارهم عىل تحقيق الفوز باملركز
الثالث كما واصل مدرب الحراس عماد هاش�م 
يف فرض أس�لوبه التدريبي عىل حراس�ه الثالث 
م�ع اش�رتاكهم يف بع�ض م�ن دقائ�ق الوحدة 

التدريبية مع بقية زمالئهم
ووص�ف جن�اح املنتخب الوطن�ي همام طارق 
مباراة العراق واإلمارات بالديربي املثر والذي ال 
يق�ل أهمية عن املباراة النهائية بقوله" يدفعنا 
حافز الفوز واالنتصار والظف�ر باملركز الثالث 
ورد االعتبار لكرتنا التي لم تفلح يف التفوق عىل 
نظرتها االماراتية خالل املباريات السابقة هذا 

بحد ذاته سيكون حافزاً معنوياً كبراً ".
ونوه الالعب الذي خاض مباراة نهائي خليجي 
21 الت�ي اقيم�ت يف املنام�ة ب�أن " املنتخ�ب 
االمارات�ي يف تط�ور مس�تمر وكان ن�دا قوي�اً 
لصاح�ب الضيافة املنتخب االس�رتايل يف املباراة 
الس�ابقة لكن الجهاز التدريب�ي وضع الحلول 

املناس�بة للتعامل مع ق�درات العبيه والخروج 
بنتيجة ايجابية وخطف املركز الثالث"، متوقعا 
أن " تش�هد املب�اراة الكثر من املالم�ح الفنية 
واللع�ب الرجويل نظراً مل�ا يمتلكه الفريقان من 

مقوم�ات وأدوات فنية من ش�أنها قلب نتيجة 
اللقاء وتغير ريثم املباراة".

من جانبه ، شدد رئيس الوفد العراقي املشارك يف 
البطولة القارية عيل جبار عىل " أهمية املباراة 

بن األخرض العراقي واألبيض االماراتي لتحديد 
املرك�ز الثال�ث ضمن بطول�ة األمم اآلس�يوية 
التي س�تقام يوم غد الجمعة بقول�ه "  مباراة 
ال تقل ش�أنا عن بقية املواجهات التي خاضها 

أسود الرافدين منذ انطالق البطولة حتى يومنا 
هذا" مشددا عىل ان "الالعبن عقدوا العزم عىل 
الخروج بنتيج�ة ايجابية بمع�زل عما اذا كان 
املنتخب الش�قيق س�يخوض اللقاء بالتشكيل 

الثان�ي أم األول ألنها حس�ابات تخص املدربن 
."

ولفت إىل ان " الكرة العراقية استعادت سمعتها 
ال�ذي  اآلس�يوي  االتح�اد  القاري�ة وبش�هادة 
أثن�ى ع�ىل النتائج الت�ي حققها الع�راق خالل 
مشاركته الحالية "، مؤكداً ان " الوطني كسب 
جيالً متجدد قوامه من الشباب وسيكون النواة 
الحقيقية للمنتخبات الوطنية يف االستحقاقات 

املقبلة ".
وبش�أن  امل�ي قدم�اً بتجرب�ة املستش�ارين 
واعتماده�ا رس�ميا م�ع املنتخب�ات الوطني�ة 
، ب�ننّ جب�ار ان " الفكرة كان�ت ناجحة %100 
بفضل العقلية الكبرة واالحرتافية التي يتمتع 
به�ا امل�درب رايض شنيش�ل وطريق�ة تعامله 
الحضاري�ة مع االكاديمي�ن واملدربن الخربين 
يحيى عل�وان ونزار أرشف " ، مبيناً ان " اتحاد 
الك�رة س�يناقش ذل�ك بع�د عودت�ه إىل بغ�داد 
واالنتهاء من مش�اركته الحالية مادامت االمر 

يصب يف مصلحة الكرة يف العراق". 
ام�ا مرف الفري�ق كامل زغر فق�د أكد  عىل 
رضورة االهتم�ام به�ذا الفري�ق م�ع اضاف�ة 
العب�ن اخري�ن خصوصا وان هن�اك والحديث 
لزغر  اكث�ر من العب متواج�د يف العراق قادر 
ع�ىل التمثيل ال�دويل وارت�داء القميص الوطني 

بما يخدم العراق
وع�ن دور االتح�اد أضاف ب�أن كل العاملن يف 
االتح�اد العراق�ي عازمن عىل رعاي�ة املنتخب 
وتحقي�ق نتائ�ج افض�ل يف املس�تقبل القريب 
وخصوص�ا دخ�ول التصفيات املؤهل�ة لكأس 
العال�م بقوة حيث بات حلم التأهل اىل املونديال 
مطلب�اً جماهري�اً ملحاًوع�ن مص�ر امل�الك 
التدريب�ي للمنتخب الوطني ومس�ألة بقاءه يف 
قيادة اسود الرافدين أضاف املرف عىل الفريق 
ب�أن رغبة االتحاد بقاء امل�الك التدريبي بقيادة 
رايض شنيشل لكن مسألة ارتباطه بنادي قطر 
والجانب األخالقي يف التزام الطرفن ببنود العقد 
التسمح لشنيشل يف التواصل حاليا رغم رغبتنا 
الج�ادة يف مواصلة العمل بعد سلس�لة النتائج 
اإليجابية واملش�جعة يف كأس اس�يا ولم يخفي 
زغ�ر بأن االتحاد العراقي س�تكون له جلس�ة 
اخ�ره مع أعض�اء امل�الك التدريبي ملناقش�ة 

مستقبل الفريق تحت لواء قيادتهم.

كاهيل يتطلع إىل حتقيق حلمه وحيرز لقب كأس آسيا
 

ن�ال تي�م كاهيل إش�ادات عديدة عىل مدار مش�واره 
الكروي الطويل لكن س�يكون بوس�عه يوم الس�بت 
املقب�ل أن يح�رز لقب�ه األول عندم�ا 
يش�ارك م�ع أس�رتاليا يف نهائي 

كأس آسيا لكرة القدم.
واحتل كاهيل املركز الثاني 
مع أسرتاليا يف كأس آسيا 
خ�ر  كم�ا   2011

مرت�ن يف نهائي كأس االتح�اد اإلنجليزي بواقع مرة 
م�ع ميلوول وأخرى مع إيفرت�ون لكن الفرصة تبدو 

سانحة لتعويض ذلك.
وأم�ام 80 أل�ف متف�رج يف س�يدني س�يقود كاهيل 
هجوم أس�رتاليا أم�ام كوريا الجنوبي�ة لتحديد بطل 
آس�يا 2015.وأصبح كاهيل اآلن واح�دا من الالعبن 
الكب�ار القالئل يف التش�كيلة الش�ابة للم�درب أنجي 
بوستيكوجلو الذي توىل املهمة يف أكتوبر ترين األول 
2013 لكن�ه يبق�ى من أبرز عن�ارصه وكذلك هدافه 
األول.وق�ال كاهيل بعد الف�وز 2-صفر عىل اإلمارات 

يف قب�ل النهائ�ي الثالث�اء "أن�ا فخور ج�دا بالالعبن 
والجه�از الفن�ي وكل من س�اندنا م�ن البداية.. عىل 
م�دار 14 ش�هرا س�ارت األم�ور بش�كل رائ�ع واآلن 
س�ينصب الرتكي�ز عىل واح�دة من أه�م املباريات يف 
التاريخ الكروي األسرتايل."وعىل أي شخص يعتقد أن 
كاهيل اق�رتب من نهاية مش�واره أن يعود بالذاكرة 
آلخر سبعة أشهر.وسجل كاهيل هدفا رائعا بتسديدة 
مب�ارشة يف مرم�ى هولندا ليح�رز واحدا م�ن أفضل 
أه�داف كأس العالم املاضية كما س�جل هدفا بركلة 
خلفي�ة مزدوجة يف مرمى الصن األس�بوع املايض يف 

كأس آس�يا.ويبلغ اآلن رصي�د كاهيل 39 هدفا يف 81 
مباراة دولية مع منتخب أسرتاليا ومنذ ظهوره األول 

يف 2004 ليصبح الهداف التاريخي لبالده.
وكان كاهي�ل أح�رز هدفه ال�دويل األول منذ 11 عاما 
ليس�اعد أس�رتاليا عىل إحراز آخر ألقابه�ا يف بطولة 
كأس أم�م األوقيان�وس بعد التف�وق 11-1 عىل جزر 
انضم�ام  املباراتن.وبع�د  مجم�وع  يف  س�ولومون 
أسرتاليا ملسابقات االتحاد اآلسيوي لم يتوقف كاهيل 
عن إحراز األه�داف وأغلبها برضبات رأس كما اعتاد 
الالع�ب االحتف�ال ع�ن طري�ق توجيه لكم�ات لراية 

الركلة الركنية.ويمتاز كاهيل بقدرته عىل القفز عاليا 
والتف�وق عىل املدافع�ن وأحيانا أيضا ع�ىل الحراس 
ليض�ع الكرة برأس�ه يف املرمى كما أن�ه يبحث دائما 
عن تطوير مستواه.وقال كاهيل بعد الفوز املستحق 
عىل اإلمارات "عند النظر إىل املباراة فهل نحن سعداء 
جدا بأسلوب لعبنا؟ أعتقد ليس كذلك. ندرك أنه سبق 
لنا اللعب بش�كل أفضل."وأوضح كاهيل أنه لن يرتك 
املنتخب األس�رتايل بعد كأس آسيا بل أملح إىل رغبته يف 
االس�تمرار حتى كأس العالم 2018 بعدما ش�ارك يف 

النهائيات يف ثالث مناسبات سابقة.

المستقبل العراقي / متابعة

غدًا.. منتخبنا الوطني يالقي املنتخب االمارايت لتحديد املركزين الثالث والرابع آسيويًا
المستقبل العراقي/ متابعة

املح�ت إدارة ن�ادي اربي�ل، الذي يناف�س يف الدوري 
املمت�از العراقي، إىل إمكانية االنس�حاب من بطولة 
كأس االتحاد اآلس�يوي لكرة القدم للموسم الحايل.

وأك�د رئي�س الن�ادي الدكتور عب�د الله مجي�د:  ان 
الضائق�ة املالي�ة الخانق�ة الت�ي يم�ر به�ا النادي 
فضال ع�ن التفريط بنجوم الفري�ق االصفر الواحد 
تل�و االخر ملصلح�ة االندية املحلية ق�د تجرب الهيئة 
االداري�ة عىل االنس�حاب من بطول�ة كأس االتحاد 
األسيوي للموسم الحايل".واضاف مجيد ان " االزمة 
املالي�ة الكبرة التي تحيط بالفريق منذ فرتة طويلة 
املوازنة  إق�رار  بس�بب ع�دم 
للع�ام  للع�راق  العام�ة 

الح�ايل اثرت وبش�كل س�لبي عىل روحي�ة الالعبن 
ودرجة تعاطيهم مع املباريات املحلية والخارجية".

كاش�فا ع�ن ان " املش�اركة يف البطولة اآلس�يوية 
تستوجب املعسكرات الداخلية والخارجية إىل جانب 
اس�تقطاب العبن محرتفن ومحلين عىل قدر كبر 
من املوهبة والخربة".وبن مجيد انه " يف ظل االزمة 
املالية الكبرة وعدم وجود أمل قريب بانفراج االزمة 
اعتقد انه س�يكون م�ن الصعب عىل فري�ق القلعة 
الصف�راء االس�تمرار باملنافس�ة القوي�ة حتى عىل 
لقب الدوري العراقي املمتاز لكرة القدم".ويذكر ان 
نادي اربيل الذي يتخذ من اقليم كردس�تان يف شمال 
العراق مقرا له حل وصيفا لنادي الرطة يف الدوري 
العراقي املمتاز لكرة القدم للموس�م املايض بقيادة 

املدرب ايوب اوديشو.

 
اك�د االتح�اد العراق�ي املركزي لك�رة القدم 
الصح�ة  وزارة  م�ن  رس�مي  كت�اب  ورود 
العراقية تؤك�د فيه رضورة تزوي�د الوزارة 
بع�دد الالعبن االفارقة املس�جلن رس�ميا 
ل�دى االندي�ة العراقية للموس�م الحايل مع 
تسجيل اوقات دخولهم العراق وخروجهم 

منه.
واش�ار امن رس االتحاد صب�اح رضا: ان 

س�بب ورود كت�اب وزارة الصح�ة العراقي�ة 
يع�ود اىل رضورة مراجع�ة الالعبن االفارقة 
املحرتفن ل�دى االندية العراقي�ة بغية اجراء 
بم�رض  الخاص�ة  املختربي�ة  الفحوص�ات 
االيب�وال القات�ل والذي ينتر بش�كل كبر يف 
ال�دول االفريقية.وينش�ط حالي�ا يف الدوري 
العراقي املمتاز بكرة القدم اكثر من 15 العبا 
محرتفا قدموا م�ن مناطق مختلفة من دول 
القارة السمراء لعل من ابرزهم رحيم اوالبي 
مع نادي مصايف الوسط وباتريك جرارت مع 

نادي الزوراء ومنساه مع نادي القوة الجوية 
زكاليتن في�را مع نادي الطلبة ومكاجي مع 
نادي الرطة وامبوتا مع نادي النجف وكايو 

مع نادي الرطة وسوله مع نادي النجف.
واض�اف رض�ا: ان  االتح�اد العراق�ي لك�رة 
الق�دم اع�د قائمة كامل�ة باس�ماء الالعبن 
االفارق�ة املحرتف�ن ل�دى االندي�ة العراقي�ة 
بهدف اخضاعهم لربنامج تحليل طبي دقيق 
بغية الحفاظ عىل سالمتهم وسالمة الالعبن 

العراقين.

 
كش�ف الالع�ب الربازي�يل نيم�ار دا س�يلفا نج�م هجوم 
برش�لونة األس�باني عن أمنيته بأن يتمكن من اس�تعادة 
هيب�ة الك�رة الربازيلي�ة، بالف�وز بذهبي�ة دورة األلع�اب 
األوملبية 2016 بري�و دي جانرو.وجاءت ترصيحات نيمار 
بعد س�بعة أش�هر من الهزيمة املذلة التي مني بها منتخب 
الس�امبا أمام نظره األملاني 1/7 يف الدور قبل النهائي من 
املوندي�ال املايض.وقال النجم الربازي�يل يف مقابلة نرها 
موقع "ريو 2016" اإللكرتوني: "أتمنى أن أش�كل جزءا 
م�ن ه�ذا الفريق ومن�ح اللق�ب للربازيلي�ن .. الفوز يف 
املاراكانا سيكون أمرا رائعا ال ينىس .. يمكنكم أن تثقوا 
بأننا س�نقدم أفضل ما لدينا من أجل هذا الهدف".وكان 
اليكسندر جالو املدير الفني ملنتخب كرة القدم األوليمبي 
الربازي�يل، ق�د أكد يف وقت س�ابق أن نيمار س�يكون أحد 
الالعب�ن الثالثة الذين تتجاوز أعماره�م 23 عاما املنضمن 
إىل فريقه خالل الدورة.واس�تهل نيمار مشواره مع منتخب بالده األوليمبي 
خالل دورة األلع�اب األوملبية بلندن 2012 عندما وصل مع الفريق إىل املباراة 
النهائية قبل أن يسقط أمام املكسيك 1/2عىل ملعب ويمبيل.ورغم الهزيمة 
يف تل�ك املب�اراة، أكد نيمار أنه يحمل ذكريات رائع�ة من دورة لندن 2012: 
"لق�د كانت املرة األوىل التي أش�ارك فيها يف األلع�اب األوملبية ..التواجد يف 
ريو 2016 يعد تحقيقا ألحد أحالمي".واختتم قائال: "أتخيل مش�اركتي 
بدورة األلعاب األوملبية يف بالدي .. لقد س�نحت يل الفرصة املش�اركة يف 
بطولة كأس القارات واملونديال عىل أريض ..ينقصني فقط املشاركة 

يف األوملبياد .. ستكون فرحة غامرة إن تمكنت من املشاركة".

اربيل قد ينسحب من كأس االحتاد اآلسيوي الصحة تتابع الالعبني االفارقة املحرتفني يف الدوري 
المستقبل العراقي / متابعةبسبب االيبوال

المستقبل العراقي / متابعة

المستقبل العراقي / وكاالت

يبدو أن رغبة االلتحاق بقارة آس�يا لن 
تتوق�ف عند أس�رتاليا، فرغم األصوات 
التي بدأت تعلو وتطالب بفك االرتباط 
عن بالد الكنغارو، أبدت نيوزيالندا، 
التي تتبع اتحاد قارة أوقيانوس�يا 
رغبته�ا يف االنضم�ام هي األخرى 
إىل القارة الصفراء، وهو ما س�بق 
وأكده رايان نيلس�ن قائد املنتخب 
الق�دم  لك�رة  األول  النيوزيالن�دي 
عندم�ا قال: ))نيوزيالن�دا يجب أن 
تس�ر ع�ىل خط�ى أس�رتاليا برتك 

القدم،  اتحاد األوقيان�وس لكرة 
لتنض�م إىل االتحاد اآلس�يوي للعبة 
الشعبية لكي تسنح للفريق الفرصة 
لخوض مباريات أكثر تنافس�ية بما 
يمكنه من االرتقاء بمستوى اللعبة 
يف الب�الد((. وق�د أص�در نيلس�ن 
كتاباً تح�دث فيه عن طريقه إىل 
كأس العالم وق�ال فيه: أعتقد 
أن نيوزيالندا يجب أن تبذل كل 
ما يف وسعها، وأن تتقدم بطلب 
االتحاد اآلسيوي  إىل  لالنضمام 
والس�ر ع�ىل خط�ى أس�رتاليا. 
وأضاف: أعتقد أن هذا ش�كل خطوة 

عظيم�ة 
ألسرتاليا ولألوقيانوس يف النهاية 

وتأهلت أس�رتاليا إىل نهائيات كأس العالم 2006 
يف أملانيا بعد أن أصبحت بطلة ملنطقة األوقيانوس 
قبل أن تهزم أوروغواي يف الجولة الفاصلة لتنضم 

بعدها إىل االتحاد اآلسيوي لكرة القدم.
ووصلت نيوزيالندا إىل نهائيات كأس العالم للمرة 
الثانية يف تاريخها واألوىل منذ 28 عاماً عقب إنهاء 
التصفيات كبطل�ة لألوقيانوس قبل أن تفوز عىل 
البحرين صاحب�ة املركز الخام�س يف التصفيات 
اآلس�يوية يف جولة فاصلة من مباراتن وضعتها 
يف مونديال 2010 بجنوب أفريقيا.وتابع نيلس�ن: 
عىل املدى الطويل س�يكون م�ن األفضل للجميع، 

نيوزيالن�دا  وس�تكون 
ه�ي املس�تفيد األك�رب م�ن 
كام�ل  بش�كل  انضمامه�ا 

لعضوية االتحاد اآلسيوي، 
دعون�ا نفك�ر فيم�ا ل�و 
الجنوبية  كوري�ا  واجهنا 
أوكالن�د،  يف  الياب�ان  أو 
أعتقد أنه س�تكون هناك 
جماه�ر رائع�ة وأراهن 
عىل أن االستاد سيمتلئ 
عن آخره إذا ما واجهنا 

أسرتاليا يف ولنجتون.
ع�ىل  ي�رص  »الفه�د« 
رحي�ل  قب�ل  موقف�ه 
الكويتي  املنتخ�ب  بعثة 

والخروج من كأس آسيا مبكرا، أكد الشيخ 
أحمد الفهد رئيس املجلس األوملبي اآلسيوي 

أن قرار انضمام أسرتاليا لقارة آسيا كان خطأ 
كبراً، الفت�ًا إىل أن االنفصال عن القارة الصفراء 
اآلن ه�و ق�رار مه�م يج�ب أن تت�م دراس�ته، 
موضحاً أنه س�بق واع�رتض عىل قرار انضمام 
ب�الد الكنغارو ألن وجودها ال يخ�دم اللعبة يف 
آسيا. وقال الفهد: أعتقد أن السماح ألسرتاليا 
باالنضم�ام إىل االتحاد اآلس�يوي لكرة القدم 
كان خط�أ كبراً من محم�د بن همام رئيس 

االتحاد اآلسيوي للعبة قبل 10 سنوات.

المستقبل العراقي/ عادل الالمي

نيامر حيلم باستعادة اهليبة 
يف ريو 2016

نيوزيالندا تسري عىل خطى أسرتاليا برتك احتاد األوقيانوس 
لكرة القدم لتنظم إىل االحتاد اآلسيوي



�أ فــــــــــــقي

عمــــــــودي

��� أن البومة تس�تطيع أن تدير 
رأسها بشكل دائري إلى كل 

االتجاهات
�� أن س�دس مس�احة اليابس�ة 
عل�ى س�طح األرض تق�ع ف�ي 

االتحاد 
السوفييتي

��� أن األش�جار التي بن�ى منها 
هرم خوفو كافية لبناء سورا 

يحي�ط  أمت�ار  ثالث�ة  ارتفاع�ه 
بفرنسا

�� أن القطط ال تس�تطيع تذوق 
الطعم الحلو

��� أن طريق�ة االنتح�ار أكث�ر 
ش�يوعا ف�ي الصين ه�ي تناول 

نصف 
كيلو من الملح

�� أن ثخن قش�رة األرض يماثل 
بالمقارن�ة ثخن قش�رة البيضة 

إلى حجم البيضة

هل تعلم؟

 ”MOTION Code“ ش�ركة  صمم�ت 
الهولندية يخًتا ذهبًيا فاخًرا، يبلغ طوله 
918 قدًما )280 متًرا(، وهو أكبر بحوالي 
ضع�ف حجم يخت “ع�زام” الذي تملكه 
األسرة المالكة في أبوظبي، والذي يبلغ 

طوله 590 قدًما. 
عل�ى  اليخ�ت  الش�ركة  صمم�ت  وق�د 
نموذج لناقلة نفط، وأطلقت عليه اس�م 
“إم�ارة” لج�ذب ملياردي�رات منطق�ة 
الخليج العربي. وحسبما ذكرت الشركة 
المصممة ، يتك�ون اليخت المرتقب من 
11 طابًق�ا، ويمكنه اس�تقبال الضيوف 
القادمين جًوا عب�ر 3 مهابط للطائرات، 
ويمك�ن تخزي�ن 5 طائرات عل�ى متنه، 

كما يحتوي على ثمانية أجنحة بطابقين 
مخصصي�ن للش�خصيات الهام�ة، و12 
غرف�ة أخ�رى، إضافة إل�ى مالعب تنس 

وقاعات للحفالت ومسارح ومكتبات. 
ومن المقرر أن يش�تمل اليخت )الذي لم 
يتم الكش�ف عن موعد إطالقه رس�مًيا( 
على صال�ة لأللع�اب الرياضية ومنتجع 
صحي، ومنزل�ق جليدي تبلغ مس�احته 
أربع�ة طوابق، إضافة إل�ى جراج يمكنه 
تخزين الق�وارب واأللع�اب المائية، بما 
ف�ي ذل�ك الق�وارب الس�ريعة ومع�دات 
التزلج على المياه، حتى يتس�نى للركاب 
ممارسة األلعاب الترفيهية دون الحاجة 

إلى التوجه إلى الشاطئ.

تمك�ن أخطبوط من اله�روب بطريقة ذكية، 
من على متن أحد ق�وارب الصيد بالقرب من 
ج�زر “Chiswell” قبال�ة والي�ة “أالس�كا” 
األمريكية، وذلك بحش�ر جس�ده داخل أصغر 

فتحات القارب. 
ويظهر األخطبوط في الفيديو الذي ُنشر على 
موقع “يوتيوب” للتواصل االجتماعي، وهو 

ينزل�ق تج�اه أحد جوان�ب القارب، ويحش�ر 
جس�ده ببطء في فتح�ة صغيرة ج�ًدا، حتى 
تمك�ن من اله�روب أخيًرا، وع�اد مرة أخرى 
إلى المياه. ول�م يتضح نوع األخطبوط، لكن 
أخابي�ط المحيط الهادئ الش�مالي هي أكبر 
أخابيط العال�م، كما أنها أطول األنواع عمًرا، 
إذ يبلغ متوسط عمرها من 3 إلى 5 سنوات.

أنتجت بريطانيا أكبر ثمرة طماطم في العالم، 
إذ يص�ل حجمها إلى 10 بوص�ات، فيما يبلغ 
وزنها نحو كيلوجرام، وقد أطلق عليها اس�م 
“Gigantomo”، أي ثمرة الطماطم العمالقة. 
“مي�رور”  صحيف�ة  ذك�رت  وحس�بما 
البريطانية، فإن حج�م الثمرة العمالقة أكبر 
12 مرة من حجم الثمرة العادية، وهي تكفي 
إلطعام أربعة أش�خاص، وتأت�ي نتاج أبحاث 
قام بها علم�اء نباتات، في الواليات المتحدة 

وبريطانيا واستغرقت نحو عقدين اثنّين. 
وقد قضى المزارع األمريكي “بول توماس” 
15 عاًما محاوالً إنتاج طماطم عمالقة بمذاق 
طيب، لكنه مات قبل أن يتمكن من ذلك ، لذلك 
ُطلب من “سيمون كراوفورد” أحد المعنيين 
بتربية النباتات في بريطانيا استكمال األمر، 
وال�ذي احت�اج ب�دوره إل�ى خمس س�نوات 
لالنتهاء من برنام�ج تربية النباتات، لضمان 

وجود بذور كافية للبيع تجارًيا.

خيت
الصطياد العرب!

اخطبوط يتغلب 
عىل االنسان

دمية بقلب انسان

بناء10منازل بـ24ساعة

فوائد
العلك المر

اكرب ثمرة
طامطم
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�لثور 

�ل�سرطان

�لعذر�ء

�لعقرب

�جلدي

حوت 

�حلمل

�جلوز�ء

�ال�سد

�مليز�ن

�لقو�س

�لدلو

وطريق�ة  المبتك�رة  أف�كارك 
تنفيذها المتقنة تقّربان رؤسائك 
إليك ه�ذا اليوم. تنال ثقة الجميع 
ويلم�ع نجم�ك ف�ي العم�ل إنَس 
الماض�ي وافتح صفح�ة جديدة 

في عالقتك بالحبيب.
تت�اح ل�ك ف�رص ممي�زة تتعلق 

مهم�ا ح�اول بعضه�م تش�ويه 
صورت�ك، لن ينجح�وا ألنك تملك 
أناني�اً  تك�ن  ال  ناجح�اً  رصي�داً 
الش�ريك يس�تحق من�ك معاملة 
امنح�ه  نضج�اً.  وأكث�ر  أفض�ل 
العاطفة الضرورية وس�انده في 

قضاياه الشائكة 

مشاريعك، أبعدك عّمن كنت على 
عالق�ة صداقة جيدة ب�ه. خطوة 
جي�دة الس�تعادة نم�ط حيات�ك 
الس�ابق أنت في س�عي دائم عن 
يتطل�ب  م�ا  وه�ذا  االس�تقرار، 

خطوات حاسمة مع الشريك 

بعملي�ة نش�ر أو تروي�ج او بيع. 
الع�روض  لبع�ض  جاه�زاً  ك�ن 
والتط�ورات. ق�د تق�وم بس�فر. 
ال تتن�ازل ع�ن حق�ك ب�ادر إل�ى 
اس�تيضاح الحبي�ب عم�ا يخالج 

شعوره تجاهك.
النج�اح ال�ذي حققت�ه ف�ي آخر 

العدائي�ة ليس�ت مس�تحبة وق�د 
تك�ون ظالمة، فح�اول ان تتأكد 
قبل التصرف العش�وائي مفاجأة 
س�ارة يخبئها لك الش�ريك، وهي 
مرتبطة مباش�رة باتفاق س�ابق 
بينكم�ا صحي�اً: ضغ�وط العمل 

مؤذية جداً.

قد تقلق أو تس�تاء بس�بب عطل 
أو غي�ره أو ربما بش�ان مس�ألة 
األج�واء  ع�ن  ابتع�د  مهم�ة. 
المتش�نجة والس�لبية. يناس�بك 
العم�ل اإلف�رادي ه�ذا الي�وم قد 
يخطط أحده�م لزعزعة عالقتك 

بالشريك.

قد تنفع�ل من بع�ض الزمالء أو 
نتيج�ة مواقف محرج�ة وتتكلم 
على نحو جارح فتتسبب بخالف 
أو خص�ام تغّي�ر عادات�ك وتعّدل 
أو  الحبي�ب  فيك�ون  أس�اليبك، 
الش�ريك إل�ى جانبك داعم�اً فكر 

جدياً في الراحة هذا اليوم.

قد تنفع�ل من بع�ض الزمالء أو 
نتيج�ة مواقف محرج�ة وتتكلم 
على نحو جارح فتتسبب بخالف 
أو خص�ام تغّي�ر عادات�ك وتعّدل 
أو  الحبي�ب  فيك�ون  أس�اليبك، 
الش�ريك إل�ى جانبك داعم�اً فكر 

جدياً في الراحة هذا اليوم.

حاول أال تدع اآلخرين يتدخلون في 
عمل�ك الخ�اص، فقد تك�ون بعض 
النّي�ات الخفي�ة تضم�ر عك�س ما 
تعلن. ال تكن قاسياً مع احبائك وال 
تهمل واجباتك. التوتر سّيد الموقف 
قد يفاجئك الشريك بمواقف مميزة 

ويالطفك ليكسب رضاك. 

تحل�م بجدي�د وتخ�وض تجربة 
مهم�ة وتوس�ع اآلف�اق محاطاً 
باألصدقاء. قد تفكر في س�فر أو 
يأتي�ك زائز من الخ�ارج، وتحدث 
تغييرات إيجابية ال تقطع وعوداً 
إزاء  تنفيذه�ا  ع�ن  تعج�ز  ق�د 

الشريك.

ح�اول أن تك�ون أكث�ر رصان�ة 
بي�ن  تخل�ط  وال  العم�ل،  ف�ي 
الم�زح والج�د، إذ غالب�اً ما يترك 
تخّط�ى  إذا  س�لبية  تأثي�رات 
الحدود المس�موح بها التردد في 
المصارحة من العوامل الس�لبية 

في العالقة بالشريك.

ف�ي  صريح�اً  تك�ون  أن  علي�ك 
العالقة باآلخرين، لئال تدع مجاالً 
للش�كوك واحتم�االت التص�ادم 
يفترض أن تفكر في االس�تقرار 
الش�ريك  أن  وخصوص�اً  جدّي�اً، 
ال�ى  موج�ود  لذل�ك  المناس�ب 

جانبك.
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مق�وي للقل�ب والدم�اغ وناف�ع م�ن عـ

البالدة والنسيان وس�وء الفهم ، وهو 
نافع من نفث وإسهال الدم إذا شرب أو 
سف منه نصف درهم “ ملعقة صغيرة 
“ ، وكان أطباء الفراعنة يس�تخدمونه 
في عالج المس وطرد األرواح الشريرة 
والخش�ونة  الس�عال  يذه�ب  وه�و   .
وأوجاع الصدر وضعف الكلى والهزال 
، وهو يصلح األدوية ويكس�ر حدتها ، 

وشربته إلى مثقالين . وله فوائد أخرى 
كثيرة .ومن طرق اس�تخدامه: ملعقة 
صغير من مس�حوق الكن�در تذاب في 
ماء “ يمكن تنقيع الكندر في المس�اء 
حتى الصباح “ ويشرب على الريق في 
كل يوم مرة واحدة . فالكندر هو اللبان 
الذكر وهو عب�ارة عن خليط متجانس 
م�ن الراتن�ج والصم�غ وزي�ت طي�ار 
ويستخرج من أشجار ال يزيد ارتفاعها 

على ذراعين مشوكة لها اوراق كاوراق 
االس وثم�ره مثل ثم�ر االس.وقد قال 
ابن س�مجون “الكندر بالفارس�ية هو 
بالعربي�ة”، وق�ال االصمع�ي  اللب�ان 
“ثالثة اش�ياء ال تك�ون اال باليمن وقد 
مألت االرض: الورس واللبان والعصب 
)يعن�ي ب�رود اليم�ن( . يع�رف علمياً 
Boswellia Carterii.وش�جر  باس�م 
اللب�ان ال ينمو في الس�هول وانما في 

الجب�ال فق�ط وللكندر رائح�ة وطعم 
مر مميز والجزء المس�تخدم من شجر 
الكن�در: اللبان وقش�ور الس�اق. كيف 
يمكن الحصول على الكندر من أشجاد 
الكن�در؟ يس�تحصل عل�ي الكن�در من 
سيقان األشجار وذلك بخدشها بفأس 
حاد ثم تترك فيخرج سائل لزج مصفر 
ال�ي بني الل�ون ويتجمد عل�ى المكان 
المخدوش من الس�يقان ثم تجمع تلك 

المواد الصلبة وهذا هو الكندر، المصدر 
الرئيس�ي للكندر هي عمان واليمن. ما 
ه�ي المحتويات الكيميائي�ة للكندر؟- 
يتك�ون الكن�در م�ن مزي�ج متجانس 
م�ن حوالي 60 % راتن�ج وحوالي 25 
% صم�غ وحوالي 5 % زي�وت طيارة 
ومرك�ب يعرف باس�م اولبي�ن ومواد 
مرة واهم مركب�ات الزيت فيالندرين، 

وباينين.

1 – أكرب شاعر عثماني متصوف –
 2 – كات�ب أمريك�ي ل�ه » مل�ن تق�رع 

األجراس » –
 3 – جزيرة أس�يوية عاصمتها جاكرتا 

– مدينة إيطالية –
 4 – اإلسم األول ملمثل فرنيس – هدى 

 5 – ثلث�ا ل�ري – أحد األق�ارب – جدها 
يف تايد –

 6 – متش�ابهة – زعيم س�يايس هندي 
راحل –

 7 – نقيب صحافة لبناني راحل – أداة 
نصب –

 8 – شاعر من الكوفة هجا العباسيني 
– عكس�ها املندوب الس�امي لس�وريا 

ولبنان 1932/1919 –
 9 – مدينة هولندية .

1 – أغنية ألم كلثوم –
 2 – نهر يف املغرب – 

3 _ شكوك – عاصمة حمورابي –
 4 – جدها يف مغارة – عكسها نوع من 

السباع –
 5 – نصف يوسف – أحد الوالدين –

 6 – أس�م أثنني م�ن املماليك البحريني 
– نعشق –

 7 – خوذة – سقي –
 8 – وقعة تاريخية لنابليون –

 9 – مدينة يف أندونيسيا .

صدر دج�اج مقطع إل�ى مكعبات - 
كيلوغرام

أنان�اس معلّب مقّطع إل�ى مكعبات 
- علبة

كاري - ملعقتان كبيرتان
زنجبيل ط�ازج مبش�ور - ملعقتان 

كبيرتان
 3  - ناعم�اً  فرم�اً  مف�روم  ث�وم 

فصوص
كركم - ملعقة صغيرة

مرق دجاج - ثالثة أرباع كوب
ملعقت�ان   - الش�مس  دوار  زي�ت 

كبيرتان
حليب جوز الهند - كوب

نصائح
- لوجب�ة متكامل�ة، قدم�ي األرز إل�ى 

جانب هذا الطبق.
- أضيفي حليب ج�وز الهند أخيراً حتى 

ال يتكتل.
طريقة العمل

1 - حم�ي الزيت في مق�الة كبيرة على 

نار متوسطة.
المقط�ع ف�ي  الدج�اج  2 - ضع�ي 
دقائ�ق   10 لم�دة  ودعي�ه  المق�الة 

وحركي بإستمرار.
3 - خففي الن�ار وأضيفي الزنجبيل 

والثوم واطهي المكونات لدقيقة.
4 - أضيف�ي ال�كاري وحرك�ي حتى 

تتمازج المكونات جيداً.
5 - اس�كبي مرق الدج�اج واضيفي 

الكركم من ثم قطع األناناس.
6 - غط�ي المقالة واتركيها على نار 

متوسطة لمدة 15 دقيقة.
7 - صب�ي حلي�ب ج�وز الهن�د ودع�ي 
المكونات على النار ل�5 دقائق إضافية.

8 - قدم�ي ه�ذا الطب�ق س�اخناً عل�ى 
مائدتك.

نجحت رشكة بناء صينية يف إنش�اء مبنى 
س�كني مك�ون م�ن 5 طواب�ق، وفيال عىل 
مس�احة ألف مرت مربع، باستخدام تقنية 
الطباعة املجس�مة، بحس�ب وسائل إعالم 

محلية. 
وعرضت رشكة “وينصن”، نماذج أولية من 
املبنى والفيال يف متنزه س�وغو الصناعي، 

حي�ث قال�ت إن ه�ذه املبان�ي تحت�اج إىل 
أيدي عاملة أقل، كما أنها أنظف س�واء من 
ناحي�ة املخلفات أو حتى الضوضاء، وأوفر 

يف الوقت. 
وتمتل�ك الرشكة ما ُيعتقد أنها أكرب طابعة 
مجس�مة يف العالم، والتي يبلغ ارتفاعها 6 
أمتار تقريب�ا، وعرضها 10 أمتار، وطولها 

40 مرتا. وتس�تعمل ه�ذه الطابعة مزيجا 
م�ن مواد البناء واملخلف�ات الصناعية مثل 
الزج�اج، ال�ذي يوض�ع ح�ول قاع�دة من 
اإلسمنت رسيع الجفاف، ممزوجا بعنرص 
خ�اص يق�وي صالبت�ه، وف�ق م�ا أعلنت 
الرشك�ة يف مارس املايض ل�دى إعالنها عن 

طباعة 10 منازل يف 24 ساعة.

دمية تقول مرحب�اً للجميع، وتتحدث 
أطلقته�ا  كلم�ات  األطف�ال”..  م�ع 
الرشكة الكندية التي صنعت هذا املنتج 
الغري�ب واملقزز يف نفس الوقت، والذي 
يحم�ل صفات وراثية مش�ابهة تماماً 

لإلنسان.
ينتم�ي  “جنبت�س”  الجين�ي  الكائ�ن 
إىل فصيل�ة الثديي�ات ويحم�ل صفات 
طفل صغري، ويباع لألطفال باملحالت، 
واألخط�ر من ذلك أن ب�ه قلب حقيقي 
ينب�ض، وع�روق ودم، ويم�وت تماماً 
مث�ل أي كائ�ن حي.الكائ�ن الغري�ب 
مصن�ع م�ن حم�ض ن�ووي مخل�ط 
لجينات برشي�ة وحيوانية، مع إضافة 
إلي�ه م�ادة مطاطية مس�تخرجة من 
قنادي�ل البح�ار مث�ل التي تس�تخدم 
يف صن�ع امل�واد الت�ي تلص�ق الفرئان 
والحرشات، كما يوجد دمية تعيش ملدة 

عام وأخرى تعيش ثالثة أعوام.والعبوة 
البالس�تيكية املوج�ودة أع�ىل الكائ�ن 
الغري�ب تعمل مثل عم�ل “الحضانة” 
التي يتم حفظ األطفال وذلك أثناء نوم 
الدمي�ة، كما بداخل “الجنبتس” جهاز 
ملراقبة وظيفة عم�ل القلب، باإلضافة 
إىل أنه يتأل�م ويبك�ي ويتحرك.وتقول 
الرشك�ة الكندي�ة املنتج�ة أن األطفال 
أصبحوا يشعرون بامللل تجاه األلعاب 
البالس�تيكية أو اإلليكرتوني�ة األخرى، 
والتي تطل�ب إىل الصيان�ة والروتني يف 
األداء، ولكنن�ا طورن�ا ه�ذه الصناعة 
عىل نحو أفضل لتكون مثل الحيوانات 
األليفة التي يفضلها األطفال، لتتماىش 
م�ع التكنولوجي�ا التي نس�خدمها يف 
حياتن�ا الصاخبة!.ويوج�د بهذا املنتج 
الغريب أنبوب تغذية يت�م إلحاق املواد 
الغذائية املحتوية عىل الربوتينات به من 

أجل استمرار حياة “جنبتس” ابقائها 
س�ليمة ونائمة.وقد أصدرت الحكومة 
القطرية فتوى تحرم بيع وتداول هذه 
اللعبة، كما أرس�ل مدير إدارة الشئون 
اإلس�المية إىل رئي�س الهيئ�ة العام�ة 
للجم�ارك واملواني يح�ذره من املنتج، 

ويمنع دخوله إىل البالد تماماً.
الب�رشي  الجن�ني  مث�ل  “جنبت�س” 
تمام�اً، ينمو وبه قل�ب ينبض وصغري 
الحج�م، وهو األمر املح�رم دينياً نظراً 
ألنه مستنس�خ من كائن برشي، ونود 
القول يف النهاي�ة إىل أن هذه الرشكات 
مهما بلغت من تط�ور علمي يف مجال 
الهندس�ة الوراثي�ة والجين�ات، فم�ن 
املس�تحيل أن يقوم�وا بخل�ق ال�روح 
مصداق�اً لق�ول الل�ه تع�اىل يف كتاب�ه 
العزي�ز: “ويس�ئلونك ع�ن ال�روح قل 

الروح من أمر ربي.

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

بدون تعليق

دجاج باالنناس
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 رشطة الصحافة !!
دغدغ���ات

حسن العاني

الصحة قادمة؟؟
انش���غاالت

تح�ول ذل�ك املجلس اىل ما يش�به الن�دوة ,لت�داول عمل  
املؤسس�ة الصحية ,متاعبه�ا ,حصتها من الفس�اد ,محنة 

املواطن معها ..
وكان املس�ؤول يف احدى الصحف متحمس�ا بالدفاع عن 
مستش�فى الكاظمية من جه�ة النظافة وتفان�ي عامليها 

الداء عملهم ..
اال ان املش�كلة يف قل�ة االطباء,وصعوبة توف�ر الخدمة 

املناسبة للمرىض ..
فالطبي�ب مره�ق ويضطر لل�دوام اوقات�ا ال يمكن الي 
طبيب يف العالم ان يصدقها ..وبما يرغم املريض عىل البحث 

عن عالج يف الخارج ..اي خارج ..
ولكن ذلك الس�يد  يطلب مساعدته والتوسط له للعمل يف 
املركز الصحي ويف العيادة الشعبية يف حي العدل ببغداد؟؟ملاذا 
...لقربها من بيتك؟؟بل هي االبعد عن منطقة سكني... وان 
وظيفتي االن مجاورة لداري الس�كنية..انما لهذا االنسجام 
الجميل بني العاملني ..وكذلك الود بينهم وبني املراجعني ...

واالهم ,هو الغياب للطائفي�ة واحاديثها, واملحو الكامل 
والطبيعي لغر مبدأ املواطن�ة ...وهوالذي بات يثر الغثيان 
يف دوائ�ر اخرى..هذا رغم ش�حة مس�تلزمات ومواد العالج 

ونواقص اخرى... 
يتفاءل احد الش�يوخ بمبادرات السيدة الوزيرة وسعيها 
للتعرف عىل حال الخدم�ات الصحية مبارشة وبال تنبيهات 
واجراءات وكانت ستنجز عمال اكرب بتحريها عن ممارسات 
كبار املسؤولني ...فقد بلغت طمأنينة الفاسدين ان يرسقوا 
ادوي�ة مدينة الطب ونقله�ا بالزوارق اىل جان�ب نهر دجلة 
االخ�ر ..وان يف مستش�فى الرم�وك ع�ىل ضخامتها جهاز 
واحد لفحص القل�ب )االيكو(وتكاد تخلو م�ن الحد االدنى 

من االطباء..
وزب�دة الق�ول ان امام وزي�رة الصحة ان تنش�ئ وتقيم 
وزارة صح�ة ,بدء من االس�س ..وان النموذج االنس�اني يف 
مختل�ف املستش�فيات واملحافظات ليش�جع ع�ىل التفاؤل 
وانشاء مثل هذه الوزارة وانقاذ املواطن من ابتزازالجشعني 

والجهلة ..ومن البحث عن عالج يف الخارج ...
وان الص�ورة الن�رة الت�ي رس�مها املجل�س ع�ن املركز 
الصحي والعيادة الش�عبية بحي العدل لها ما يشابهها  وان 
هن�اك  صحو من س�موم الفتن�ة ونزوع للحي�اة بمعانيها 
النقي�ة والن�رة الرحبة ال للوطن وللمواط�ن فقط بل ولكل 

االنسان ولكل الحياة ...
واملجلس اذ يثني ويش�يد باطب�اء والعاملني يف املركز فال 
يعرفون عنهم س�وى نبلهم االنس�اني ورشفه�م املهني ... 
وه�ذا يتطلب تدخل وتدارك الوزي�رة لتبعث الحياة يف بعض 

املؤسسات الصحية بمبدأ الثواب والعقاب .

 م�ن االنص�اف )الغراض التوثي�ق التاريخ�ي(، ان نميز 
يف عال�م الصحاف�ة بني كت�اب )الخارج( وكت�اب )الداخل( 
فاملقي�م تحت العلم الربيطاني مث�ال او الفرنيس او الكندي، 
كان وما زال محميا بقوانني االقامة ومكاسبها، ويف املقدمة 
منه�ا نعمة الحرية التي جعلتهم يكتب�ون بالقلم العريض، 
م�ن دون محاذير، فال بعثيون وال عصابات وال مغاوير، وال 
خش�ية م�ن زوار اللي�ل او متنكرين وفوق ه�ذا كله، كانت 
الفضائي�ات وكربيات الصح�ف العاملية دائمة االستش�هاد 
بمعلوماته�م ووجهات نظره�م، والتعامل معه�ا عىل انها 
تمثل راي الشارع العراقي، مع ان اغلبهم ال يدري ان  شارع 
النهر هجرته النس�اء، وان محلة الش�واكه اعلنت نفس�ها 

اقليما!!.
ام�ا كت�اب )الداخ�ل( الذي�ن وفر له�م س�قوط النظام 
الدكتات�وري مس�احة مفتوحة من حرية التعب�ر لم تراود 
احالمهم، ف�ان الطريق ما زالت امامهم محاطة باالس�الك 
الش�ائكة مع كل املظاهر املخادعة، فهم حتى هذه اللحظة 
م�ن دون علم يقيم�ون تحته، و احالمه�م الوردية رسعان 
ما اخذت بالتبخر شيئا فشيئا بسبب حماوة الجو ودرجات 
الح�رارة العالي�ة له�ذا فقد اخت�ار كل واح�د منهم رشطيا 
متمرس�ا اس�كنه يف رأس�ه، لكي يراقب اف�كاره واصابعه 
ونواي�اه، ويحفظ له حياته ودورت�ه الدموية، اذا تجرأ عىل 

قول الحقيقة !!.
الرشطي االختي�اري  يف قناعتي، هو انبل اخرتاع ابتكره  
كت�اب الداخل، ف�اذا انج�ز احدهم موضوعا عن الس�جون 
وحق�وق االنس�ان نصحه الرشط�ي ان يم�زق اوراقه قبل 
ان يكون الضحي�ة التالية، واذا كتب عن مس�اوىء النظام 
الس�ابق وجرائم االرهابيني والتكفري�ني،  دعاه اىل اخفاء 
كتاباته، النه س�يكون صيدا سهال من دون ان يحميه احد، 
نه�اه عن الخ�وض  يف قضية قد ت�ؤدي اىل اتهامه بالزندقة 
واقام�ة الحد عليه، واذا امتدح خطوة ايجابية اقدمت عليها 
الحكوم�ة نبه�ه اىل انه ل�ن يفلت من اع�داء الحكومة، واذا 
نقد سياس�ة الحكومة من املصالحة الوطنية توىل الرشطي 
بنفس�ه تمزيق االوراق، الن )صاحبه( سيخضع للمساءلة 
والعدالة، املعدل عن قان�ون االجتثاث، واذا دعا اىل ان يكون 
امتالك الس�الح وتنفي�ذ القانون، حكرا ع�ىل الدولة، حذره 

الرشطي من مغبة هذا التحرش... 
وهك�ذا يجد الصحفي قلمه يف النهاية، يكتب مقاالت )ال 
ت�ر والتنفع( ف�ال يقلبها احد، وال تلتف�ت اليها فضائية، 
وبذلك سيسجل التاريخ لكتاب الخارج شجاعتهم وجرأتهم، 
بينما يتهم كتاب الداخل بمأساتهم مع الحرية التي اغتالها 
اصحاب املصالح بش�تى مس�مياتهم، ان يذيل�وا مقاالتهم 

بالعبارة التالية : كاتب مقيم يف العراق !!.  فؤاد حسونكـاريكـاتـير

حاتم حسن

السيارة ذاتية القيادة تسري بثباتحتويل سجن إىل فندق فخم 
املكتظ  القديم  السجن  يستعد 
يف كيتو املش�يد يف القرن التاس�ع 
ع�رش الس�تقبال ن�زالء س�عداء 
الحظ يف ظل التحضرات لتحويله 
إىل فندق فخم يف الوسط العائد إىل 
العاصمة  الحقبة االستعمارية يف 
اإلكوادورية.أقفل س�جن غارسيا 
مورنو، أكرب معتق�الت العاصمة 
اإلكوادوري�ة كيتو املش�يد س�نة 
1875 وكان يض�م 270 معتق�ال، 
أبواب�ه يف أبري�ل امل�ايض بع�د أن 

اكتّظ بأكثر من 4 آالف سجني.وقال 
الرئي�س اإلك�وادوري رافاييل كوريا 
ال�ذي أطل�ق مب�ادرة ه�ذا املرشوع 
“تصوروا كم أن األمر جميل: االنتقال 

من سجن إىل فندق”.
وس�بق أن ش�هدت مونتيفيدي�و 
عاصم�ة أوروغواي خط�وة مماثلة 
إذ تم تحويل س�جن إىل مركز تجاري 
بوس�طن  يف  األم�ر  كذل�ك  فخ�م، 
بالواليات املتحدة حيث تحول سجن 

إىل فندق فخم.

يف غضون 10 س�نوات من اآلن 
س�تكون معظم السيارات الجديدة 
القي�ادة  بتكنولوجي�ا  مجه�زة 
النظيف�ة ومجموع�ة م�ن املعدات 
التقني�ة س�هلة االس�تخدام مم�ا 
سيجعل القيادة أكثر راحة وأمانا.
يعكف املهندس�ون اآلن عىل اخرتاع 
عدة تقني�ات كانت ال ت�زال مجرد 
التليفزيون�ي  املسلس�ل  يف  خي�ال 
األمرك�ي “نايت راي�در” أو فارس 
الظ�الم ال�ذي أذي�ع يف الثمانينات 

من الق�رن امل�ايض وكان بطله ديفيد 
هاسلهوف يقتني س�يارة آلية تسمى 
كي�ت تتمتع ب�ذكاء اصطناع�ي. كما 
يعمل املهندسون عىل إدخال نظم إدراك 
الش�عور باإلرهاق املجه�زة بكامرات 
صغرة مدمج�ة إلبالغ قائد الس�يارة 
بأخ�ذ قس�ط م�ن الراح�ة إذا اقتىض 
األمر.وس�يارات املس�تقبل سيكون يف 
مقدوره�ا، مث�ل كي�ت، التع�رف عىل 
صاحبه�ا ع�ن طريق كام�را صغرة 

للغاية للتعرف عىل حدقة العني.

عقرب.. هدية عيد احلب
 قبل حلول عيد الحب يف 14 فرباير، تقدم 
حديقة حيوان س�ان فرانسيس�كو بأمركا 
فرص�ة جدي�دة وغريب�ة للمعذب�ني بالحب 
وأصح�اب القل�وب املحطم�ة لس�د الفراغ 
واالحتفال بهذا الي�وم العاملي بتبني عقرب 
عم�الق أو رصص�ور يحم�ل اس�م الحبيب 
السابق.وذكرت الحديقة يف عرض ترويجي 
ع�ىل صفحته�ا للتبن�ي االثن�ني: “عندم�ا 
تس�تذكر حب�ك ال�ذي انه�ار يف عي�د الحب 
هذا العام فكر يف تبني رصصور مدغش�قر 

ليعوضك عن الحبيب السابق”.

اخلطوط اجلوية توقد شمعتها ال� 70 وتواصل التألق 
      بغداد / صالح تايه

 
تحتف�ل الخط�وط الجوي�ة العراقية 
الي�وم لدخولها عامه�ا 70 والذي افنته 
يف خدم�ة للمس�افرالكريم وه�ي ترفل 
العراقية هي  بالتط�ور واالزهاررشك�ة 
الناق�ل الوطن�ي لعراقن�ا العزي�ز تنقل 
معه�ا يف تجواله�ا ح�ول العالم حضارة 
وادي الرافدي�ن  وارثه  الذي ارىس س�تة 
االف س�نة م�ن تاريخ ت�رك بصمة واثر 
واض�ح يف ارض العراق.والعراقي�ة م�ن 
اكرب الرشكات الطران العربية واالجنبية 
وتعترب الثاني من ب�ني رشكات الطران 
العربية بعد رشكة طران مرص  لتش�ق 
غب�ار االج�واء يف وصوله�ا اىل قطاعات 
اس�يوية وغربية وعربية منذ نشاتها يف 
29 كان�و الثان�ي من ع�ام 1946 كانت 
تابعة ملصلحة س�كك حدي�د العراق. ثم 
تحويله�ا اىل منش�آة عام�ة للخط�وط 
لتناف�س طائراته�ا  العراقي�ة  الجوي�ة 
الحديث�ة اكرب رشكات الط�ران العربية 
املناس�بة تس�تعرض  واالجنبية وبهذه 
مراحلها منذ التكوي�ن لحد هذا التاريخ 
املفعم�ة بالتط�ورات وم�ا حققت�ه من 
ازده�ار تش�هد بذل�ك رشكات الطران 
العاملي�ة بم�ا متلكه من خ�ربة وكفاءة 
من طيارين ومهندس�ني.وان منتس�يوا 
اطف�وا   العراقي�ة  الجوي�ه  الخط�وط 
ش�معتها التاس�عة وس�تني ويعتربه�ا 
الكث�ر ذو االختص�اص ارث حض�اري 

وتاريخ�ي انها كنخل�ة البرصة 
والس�ليمانيه  اربي�ل  وكجب�ال 
ونواع�ر االنب�ار وانه�ا طريقا 
اىل العتب�ات املقدس�ه يف النجف 

وكربالء(.
ان التاري�خ املتع�ارف علي�ه 
الخط�وط  رشك�ة  لتاس�يس 
كان�ون   29 يف  كان  الجوي�ه 
الثان�ي ع�ام 1946 وهو تاريخ 
تحويلها اىل مؤسس�ه حكوميه 
كناق�ل وطن�ي تابع�ه اداريا اىل 
الس�كك الحدي�دي وان مصادر 
تش�ر ان قرار التاس�يس لهذه 
الرشكه ه�و 18 أيارعام 1938 
وذل�ك بق�رار رشاء 3 طائ�رات 

دي هافل�ت والتي وصل�ت بغداد 
يوم السبت االول من شهر ترشين االول 
ع�ام 1938 والتي كانت تق�وم برحالت 
داخلي�ه ورح�الت مع ال�دول املجاوره( 
وان )االع�وام 1961 اىل 1972 وهي اهم 
مرحله اصبحت فيه�ا الخطوط الجويه 
مصلحه مستقله مرتبطه اداريا بوزارة 
النق�ل وتق�رر ان يديره�ا مجلس اداره 
مستقل ويرصف شؤنها مديرا عاما وما 
مرحلة الطم�وح كانت يف االعوام 1973 
طائ�رة   15 رشاء  ت�م  حي�ث   1976 اىل 
اال انه�ا اصبحت منش�أه تابع�ة اداري 
املؤسسة العامة للطران املدني العراقي 

يف عام 1976(
املرحل�ة   ه�ذه  يف   1990  -1988

الجوي�ة  الخط�وط  اصبح�ت 
العراقية رشكة بموجب القانون 
رق�م 108 لس�نة 1988 املعدل 
والذي هي�ا لها الفرص�ة املرنة 
وطموحها  خططه�ا  لتحقي�ق 
وق�د ادى ذل�ك اىل توقي�ع عقد 
رشاء )5( طائ�رات م�ن ط�راز 

)االيرباس(.
 2000/8/17- 1990/8/2
يف هذه املرحلة واجهت الرشكة 
حص�ارا جويا نتيج�ة الظروف 
التي مر به�ا وطننا مما ادى اىل 

توقف نشاطها بشكل كامل.
يف 2000/8/17 ت�م اع�ادة 
افتت�اح م���ط�ار بغ�����داد 

الدويل  ام���ام املالحة الجوية
اول  ويف 2000/11/15 ت�م تس�ير 
رحالت الرشكة للنقل الداخيل اىل كل من  

البرصة واملوصل
نش�اط  توق�ف   2003  /3/  20 يف 

الرشكة بالكامل بسبب الحرب االيرة.
يف 2004/6/30 اس�تأنفت رشكتن�ا 
العريق�ة نش�اطها وتحلي�ق م�ن جديد 
يف االجواء.وكان�ت لن�ا وقف�ه مع بعض 
امل�دراء الذي�ن توال�وا ع�ىل ادارته�ا بعد 
التغي�ر يف ع�ام 2003 وكان�ت لن�ا اول 
وقفه.رئيس ربان طائ�رة اقدم الكابتن 
عبد عيل عبود امس ان )اس�تلمت ادارة 
الرشك�ة يف ايار 2003 لغاية 2005 ومن 
خالل هذه االعوام حاولنا تقديم االفضل 

للمس�افرين خ�الل رحالته�م اليومية( 
مهن�أ )جمي�ع امل�ني الرشك�ة به�ذه 
املناسبة ودوام املوفقية والنجاح والتألق( 
وهن�أ رئيس مهندس�ني فاض�ل عباس 
الكرم الذي اس�تلم ادارة الرشكه جميع 
املس�افرين بعيد تاسيس الطائراالخر 
واتمن�ى من الل�ه العيل القدي�ران يجعل 
الخط�وط الجوي�ه العراقي�ه يف مصاف 
ال�رشكات العامليه ( ام�ا الكابتن كفاح 
حس�ن جبار فقدعربع�ن فرحة بدخول 
الرشكةعامه�ا 70  متمني�ا املزي�د م�ن 
النجاح والتالق لخدمة املس�افرالكريم( 
وقال�ت مدي�رة التخطي�ط واملتابع�ة يف 
الرشكة رسميةجاس�م )يع�د هذا اليوم 
انج�ازا اخ�ر يض�اف اىل س�جل الرشكة 

واستمرارها يف العطاء دون توقف(.
ويف ه�ذه املناس�بة البد لن�ا ان ناخذ 
كلمة من الكائتن )س�عد مهدي سعيد( 
مدير عام الرشكة االن حيث قال اهنىء 
جميع العاملني برشكة الخطوط الجويه 
العراقية بمناس�بة عيده�م واتمنى لهم 
النج�اح واملوفقي�ة.ويف الخت�ام عاه�د 
الجوي�ة  الخط�وط  رشك�ة  منتس�بو 
العراقي�ة الس�يد وزي�ر النق�ل ونب�ارك 
ملعالي�ه عيد الطائر االخر ونش�كر له 
اهتمام�ه ومتابعت�ه يف رشكة الخطوط 
الجوي�ه العراقية وح�ل جميع املعوقات 
خدمتا للمس�افر الكريم والعراق الجديد 
وكل ع�ام والطائر االخ�ر يرفل بالعز 

والتالق والنجاح.


