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تنتظر انقضاء الصيف.. وتحضر لـ »معركة« برية

لتتظافر جهودنا ملساندة
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عصابات داعش االرهابية
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بـعـد اخلســارات... »داعـــش« يـجـنــد الصـم والــبـكـم ويــهـدد بـلـغــة اإلشـارة!

لـــيـــبــــرمــان يـــتـــوعـــد بـــقـــطـــــع رؤوس الـــعـــرب بــالـــفــــأس!

قيادي في الحشد: عثرنا على األدلة في ناحية العلم

      المستقبل العراقي / خاص

كلم�ا تح�ررت منطق�ة مغتصب�ة انكش�فت ع�ورة داعم�ي االرهاب 
والمرتبطين به, فمعس�كرات »داعش« ال تخلو م�ن المفاجآة, فهي تضم 
ملفات وادلة وبراهين عن تورط جهات دولية ومحلية وغيرها من االمور 

المهمة.
ولعل اخطر ما عثر عليه الحش�د الش�عبي مؤخراً بع�د تحريره قضاء 
العل�م بمحافظ�ة ص�اح الدي�ن ف�ي العملي�ة العس�كرية القائم�ة حالياً 
الستعادة الس�يطرة على المحافظة بالكامل, هو وثائق واجهزة حاسوب 
تكش�ف عن ضلوع  ثاث نواب في البرلمان الس�ابق, ونائب حالي ووزير 
س�ابق في عملي�ات اجرامي�ة بالتع�اون مع »داع�ش« وابرزه�ا مجرزة 
سبايكر التي راح ضحيتها اكثر من 1700 شخص.وقال قيادي في الحشد 
الش�عبي ل�«المس�تقبل العراقي«, انه تم »العثور على اجهزة متنوعة من 
حواس�يب محمول�ة واجهزة هوات�ف ذكية في احدى غ�رف مقر عمليات 
داع�ش في ناحية العلم بتكريت«, مضيفا بانه »وبعد التحقق من جزء من 
المعلومات التي تم اس�تردادها من الحواس�يب ومن االجهزة الذكية تبين 
التواصل مع ارقام هواتف تعود لبعض الساسة في بغداد ومن بينهم ثاثة 
نواب س�ابقين ونائب حالي ووزير س�ابق وان هذه المعلومات ستكشف 
المتورطين في قضايا كثيرة من بينها قضية سبايكر«.واشار الى ان بعض 
الرسائل التي تزامنت مع جريمة سبايكر بينت ان هنالك تبادل رسائل بين 
ه�ؤالء وبين قادة داعش اضاف�ة الى معلومات كثيرة اخ�رى تبين تورط 
مس�ؤولين محليين في الموصل وفي صاح الدين واالنبار. وبين المصدر 
انه »تم التحفظ على المعلومات بغية توثيقها وارشفتها وعمل نسخ منها 
لعرضه�ا امام الراي العام وتعرية م�ن كانوا يتعاونون مع الدواعش ومن 
مهد لهم وحتى امنم لهم معلومات لوجستية عن تحركات مسؤولين كبار 

في الحكومة وعن تحركات ضباط الجيش والشرطة والحشد الشعبي«.
وتعاود قضية س�بايكر الظهور بين الحين واالخر, حيث يطالب اهالي 
الضحايا بالقصاص من الجناة الس�يما واصابع االتهام تش�ير الى عشئر 
البوعجيل والبو ناصر وغيرهم من عش�ائر تكريت, بينما يحقق البرلمان 

عبر لجنة شكلها في وقت سابق في خيوط الجريمة.
ف�ي الغضون, انتقد النائب عن التحال�ف الوطني موفق الربيعي تقرير 
اللجنة المختصة ب�«مجزرة سبايكر« ووصفه »بالمخيب لآلمال« داعياً الى 

رد التقرير وإعادة تشكيل اللجنة بأناس مهنيين وذوي خبرة عسكرية.
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وثائق »داعش« تكشف تورط برملانيني ووزير بجريمة سبايكر

»بالعباس ابو فاضل« قسم الصادقين سليل اصحاب الحسين »عليهم السالم«

ص3منشورات باملوصل: اجليش جاء ليحرركم.. ونواب نينوى: املصالوه ينتظرون اخلالص

حتضريات ملقاضاة نواب ومسؤولني اطلقوا صفة »ثوار« عىل »الدواعش«
القائمة تضم 60 برلماني و100 شخصية عامة

       المستقبل العراقي / خاص

كش�فت مصادر سياس�ية بارزة, 
أم�س الثاث�اء, ع�ن قي�ام منظمات 
مجتمع مدني بأرش�فة التصريحات 
والمس�ؤولين  للن�واب  اإلعامي�ة 
ورجال الدين المؤيدة ل�«داعش« في 
الفترة التي اعقبت سقوط الموصل, 

تل�ك  وصف�ت  الت�ي  تل�ك  الس�يما 
العصابات ب�«الثوار«. وفيما اشارت 
المصادر إلى أن هذا التحرك يأتي في 
اطار مقاض�اة المؤيدين ل�«داعش«, 
كش�فت ب�أن القائمة تض�م نحو 60 
برلمان�ي واكث�ر من 100 ش�خصية 
دينية وثقافية وسياس�ية. وبحسب 
المصادر, فإن »هن�اك مجموعة من 

المنظم�ات المدنية تعم�ل منذ وقت 
على أرش�فة التصريح�ات التي أدلى 
بها الساس�ة العراقيين من�ذ اجتياح 
داع�ش للموصل وحت�ى اآلن, والتي 
كان�ت بمثابة دعم وتأيي�د للدواعش 
الث�وار  صف�ة  اس�باغ  ومحاول�ة 
والثائري�ن عليهم ومنحهم ش�رعية 
سياس�ية عب�ر تصريح�ات م�ن هذا 

النوع«. وقالت المصادر ل�«المستقبل 
العراق�ي«, انه »ابرز تلك التصريحات 
ه�ي م�ا ادل�ت ب�ه النائبة ميس�ون 
الدملوج�ي ف�ي اكث�ر م�ن مناس�بة 
وصفت خالها الدواعش بانهم االهل 
في الموصل وثوار العش�ائر«, مبينة 
ان »هذا النم�وذج تم توثيقه من بين 
مئات النماذج االخرى لنواب وساسة 

المص�ادر  ولفت�ت  دي�ن«.  ورج�ال 
ال�ى ان »منظمات المجتم�ع المدني 
ستس�تخدم تل�ك التس�جيات كادلة 
لمقاضاة ه�ؤالء بوصفهم س�اندوا 
فئة من المجرمين وايدوهم وحاولوا 
التس�تر عليهم عبر تصريحات كانت 
تس�بغ عليه�م اس�ماء ومصطلحات 
اس�همت ف�ي تضلي�ل ال�رأي الع�ام 

ودفع�ت فئ�ات إلى االنخ�راط معهم 
فتعملق�وا وزادوا من عمليات تدمير 
ان  مبين�ة  االبري�اء«,  وقت�ل  االث�ار 
»القضايا التي سترفع ستشتمل على 
حقوق االدعاء بالحقوق الش�خصية 
س�بايكر  الس�يما  الضحاي�ا  ل�ذوي 
وحق�وق عراقي�ة تمثلت ف�ي جرائم 
تدمي�ر االثار العراقية وس�لب ونهب 

الموج�ودات التاريخي�ة اضاف�ة الى 
س�لب ثروات تلك المناط�ق«. وبينت 
المص�ادر ان »قراب�ة 60 عض�و في 
مجل�س النواب عرب واك�راد وقرابة 
100 شخصية عامة سياسية ودينية 
وثقافية تش�ملهم عمليات التقاضي 
تل�ك عب�ر مجموع�ة م�ن منظم�ات 

المجتمع المدني العراقي.

     بغداد / المستقبل العراقي

االنتص�ارات المتحققة م�ن قبل القوات األمنية ف�ي تكريت على 
تنظيم داعش اإلرهابي الذي بدا االنكس�ار على أفراده واضحا، تعود 
أس�بابه إل�ى الدعم العس�كري واإلعام�ي للقوات االمنية، بحس�ب 
خب�راء، حيث يؤكد الخبير اإلعامي س�يف الخي�اط الذي اطق حملة 
بمعية زمائه )الش�جاعة..ثقافة( لدعم الق�وات االمنية إعاميا، أن 
الحمل�ة حققت ش�يئا كبي�را في إره�اب العدو، واس�تطاعت تحرير 
المناط�ق إعاميا قبل التحري�ر الفعلي عل�ى األرض.ويقول الخياط 
إن »االع�ام جزء من المعركة التي يقوده�ا العراق اليوم ضد تنظيم 
داعش وألهمية هذا الدور اطلقنا حملة )الشجاعة..ثقافة( لمساندة 
القوات االمنية، لذا قمنا بوضع خطة ودراس�ة وستراتيجية إعامية 
لمجابه�ة الحملة اإلعامية التي يش�نها داعش ضد العراق«.ويضيف 
الخي�اط، الذي يعم�ل حاليا من العاصمة الفرنس�ية باري�س، »بدأنا 
الحمل�ة وخططنا له�ا منذ فترة ليس�ت بالقصيرة ش�ارك فيها عدد 
كبي�ر من الصحفيي�ن العراقيين في مختلف بل�دان العالم وكذلك من 
المثقفين والكتاب واألساتذة النفسيين والمبرمجين وصناع األفام 
ومختلف األش�خاص من ذوي المهن مم�ن رحبوا بالحملة وانضموا 
لها«. ويوضح، »استطعنا التوصل وفك خطوط داعش وما يستخدمه 
من معلومات ومعرفة أيضا من يس�اعده والوسائل التي يستخدمها 

في بث الشائعة وكيفية صنع أفامه«. 
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تقدمية السيستاين ورجعية القوى السياسية!
    التحليل السياسي /غانم عريبي

بره�ن االم�ام السيس�تاني عل�ى 
وع�ي متق�دم ف�ي العالقة بالش�عب 
الش�عبي  العراق�ي واالم�ة والحش�د 
والديموقراطية وبناء النظام الوطني 
م�ا ل�م يس�بقه إل�ى تل�ك الفرضيات 

السياسية أحد من شيوخ االسالم.
عنه�ا  يتح�دث  الت�ي  المدني�ة  إن 
خط�اب االمام ه�ي المدني�ة الحديثة 
ومتابعة بسيطة لوصايا سماحته في 
خط�ب صالة الجمعة تؤك�د ان مدنية 
ومتماهي�ة  منس�جمة  السيس�تاني 
م�ع اع�رق المدني�ات الديموقراطي�ة 
والسياس�ية المعاصرة لكن المشكلة 
ان السيستاني ليس لديه منبر اعالمي 

او تلفزيون ناطق باسمه!.
وف�ي العالق�ة بالعم�ل الجه�ادي 
ونهض�ة العراقيي�ن العس�كرية ض�د 
داعش لم يحظ مرجع من المرجعيات 
الدينية التي تعاطت المسألة الجهادية 
مع الش�عب العراقي بق�در عظيم من 
االهتم�ام وعل�ى التعاهد في الس�مع 
والطاع�ة المام االمة واذا كان الس�يد 
المرجع محسن الحكيم من المرجعيات 
الدينية العراقية التي اس�توعبت امال 
وطموح�ات العراقيين في الس�تينات 
م�ن الق�رن الماض�ي وش�اركت ف�ي 
حملة الجهاد عام 1919 وفي انتفاضة 
العراقيي�ن وثورتهم ف�ي العام 1920 
اال ان االمام السيس�تاني باالفق الذي 
اشتغل عليه والتفاف االمة حول رايته 
وبالعملي�ات الجوهري�ة التي اش�تغل 

عليه�ا في العراق منذ 2003 الى اليوم 
بما فيه�ا فتواه الش�هيرة بتأس�يس 
الحشد الشعبي يمثل المرجعية االولى 
في التأس�يس للعراق الجديد واالولى 

في صناعة الحدث التاريخي.
المدني�ة اذن ه�ي ف�ي االش�تغال 
على ن�ص بن�اء الدولة الت�ي تتعاطى 
مس�تويات الفعل المالي واالقتصادي 
والثقاف�ي  واالمن�ي  والعس�كري 
والتج�اري ونحوه عل�ى قدر عال من 
المس�ؤولية والحرص والتضامن مع 
االم�ة، ومدني�ة السيس�تاني قدم�ت 
الح�رص عل�ى »المصال�ح الفئوي�ة« 
والمواطن�ة على الطائفية واالنس�ان 
عل�ى الحج�ر والبن�اء والتنمي�ة على 
عمليات اس�تيعاب التنمية بالمشاريع 

الباهتة والمنطفأة!.
اعطون�ي رج�اًل سياس�ياً او قائداً 
في الدولة العراقية نهض بمس�ؤولية 
العمل على تلك المفردات وازاح اللثام 
ع�ن فدائي�ة العراقيين واس�تعدادهم 
للتضحي�ة بالغال�ي والنفيس من اجل 
الوطنية  الوطني�ة والس�يادة  الوحدة 
مث�ل االم�ام السيس�تاني؛ وم�ع ذلك 
هنال�ك من يتج�اوز هذه الش�خصية 
المرجعي�ة ويتجاوز فعلها السياس�ي 
والقي�ادي وياخ�ذ البيع�ة م�ن ابن�اء 
الحش�د الش�عبي لمرجعيات سياسية 
وديني�ة اخرى وكأن المس�الة تنافس 
م�ن اجل رم�ز او قتال م�ن اجل رجل 
م�ع ان االمام من�ذ ان واك�ب العملية 
السياس�ية في ال2003 ال�ى اليوم لم 
يعمل اال لمصالح االمة كلها ومصالح 

الحري�ة  ف�ي  الوطني�ة  العراقيي�ن 
والديموقراطية  الناج�ز  واالس�تقالل 

الكاملة.
كل االح�زاب التقليدية االس�المية 
والليبرالي�ة  المدني�ة  او  والعلماني�ة 
تراخ�ت عن العمل وس�ط االم�ة ولم 
تعمل بالش�كل ال�ذي يقدمه�ا احزابا 
قائ�دة في االمة، والمش�كلة ان بعض 
االحزاب السياسية الليبرالية واالحزاب 

االسالمية جلست في مكاتبها بانتظار 
ان يقوم الشعب العراقي بمسؤولياته 
وكانها غير معنية بعمليات التحريض 

والتعبئة والتثقيف.
لس�ت وكي�اًل وال معتم�داً لالم�ام 
ف�ي الكتاب�ة السياس�ية او التروي�ج 
له ف�ي ه�ذه الصحيفة او تل�ك، لكنه 
والمس�ؤولية  الوطن�ي  الخط�اب 
الشرعية التي تلح وتقول وتؤكد علينا 

ضرورة الفرز بي�ن الرجعي الحقيقي 
والتقدم�ي الحقيق�ي م�ع ان احزاب�ا 
عراقية ماركسية واسالمية وليبرالية 
تاسس�ت في اطار هذا الشد التاريخي 
بين اليمين واليسار في الفكر التقدمي 
اش�تغلت عل�ى الرجعي�ة والتقدمي�ة 
وآل امره�ا الي�وم الى الجل�وس على 
مصاط�ب المقاه�ي والحدي�ث الممل 
عن المادي�ة التاريخي�ة والبرجوازية 
الوطني�ة والتفس�ير الم�ادي للتاريخ 
والديالكتيك لكنها لم تقدم ش�يئا ولم 
تشارك في صنع ملحمة عسكرية في 
اطار الحرب الش�عبية المفتوحة على 

داعش!.
الي�س م�ن العي�ب »واالخ�وة في 
احزاب عراقية تقدمية اصدقاء لنا« ان 
ال نرى وال تقدميا واحدا مش�اركا في 

الحشد الشعبي؟!.
اذا ل�م تس�عف المادي�ة التاريخية 
أحزاباً تقديمة وتعينها على المشاركة 
في صناع�ة هذا المنعط�ف التاريخي 
المهم وطي صفحة داعش من العراق 
والمنطق�ة فمتى تس�عف المادية هذا 
الحزب او تقدم العملي�ة الديالكتيكية 
عنصرا جاذبا في اط�ار مهمة الحزب 
التغييري�ة وتدفع�ه ال�ى االلتحام مع 
بقية ابناء العراق للخالص من صفحة 

الغدر والتطرف االعمى الداعشي؟!.
لق�د قات�ل التقدمي�ون العراقيون 
في الخمسينات والستينات من القرن 
الفائت مش�روعا اسالميا كان يقوده 
االم�ام الحكي�م ث�م تحولت المس�الة 
الى فتوى بتكفير »الش�يوعية« وعدم 

تكفيرها، وبقي التقدميون العراقيون 
عل�ى رايهم وفي مواقعه�م من النظر 
الى المرجعية الدينية حتى بعد سقوط 
النظام العراقي الس�ابق الذي ش�ارك 
التقدمي�ون في الجبه�ة الوطنية معه 
عام 1975 ولم يقف�وا وقفة مراجعة 
من المرجعية الدينية بعد هذا التأريخ، 
والي�وم يق�ف التقدمي�ون العراقيون 
صامتين امام ظاهرة الحش�د الشعبي 
ول�م ينخ�رط واح�د منه�م ف�ي تلك 
العملي�ة الوطني�ة ربم�ا الن الفت�وى 
الصادرة بتش�كيل هذا الحشد انطلقت 
من المرجعية الدينية ممثلة بالتقدمي 
االول الس�يد السيس�تاني ال لشيء اال 
الن الديالكتي�ك العراق�ي ض�د فت�وى 

الحشد الشعبي!.
ان�ا اعرف ان التدمي�ة ضد التكفير 
والتطرف وتق�ف ووقفت فيما مضى 
م�ن وق�ت ض�د كل اش�كال التطرف 
الفك�ري والتكفي�ر االعم�ى لك�ن لم 
اع�رف ايض�ا ان التقدمي�ة العراقي�ة 
تقف مكتوفة االيدي جليسة المكاتب 
ام�ام نهضة ش�عبية عارم�ة تتصدى 
للتطرف وراس التكفير االعمى داعش 
ومش�روع الظالم االسود القادم على 

عمائم دولة الخرافة البغدادية!.
ان�ا اعتق�د ان مواطنا بس�يطا من 
قرية في اقاصي اله�ور في الجبايش 
اوعى واكث�ر تقدمية م�ن اعضاء في 
اح�زاب تقدمي�ة وليبرالي�ة جليس�ة 
المكات�ب وتنظ�ر للمرحل�ة والتاريخ 
وتستهلك »س�كائر« اكثر مماتستهلك 

مقاتلين في جبهات الحشد الوطني!.

الخطاب الوطني 
والمسؤولية الشرعية 

التي تلح علينا بضرورة 
الفرز بين الرجعي 
والتقدمي الحقيقي

جملس الوزراء يقرر الطعن باملواد القانونية للموازنة.. وخيول النقل باالقرتاض
      بغداد / المستقبل العراقي

عق�د مجلس الوزراء جلس�ته االعتيادية 
الثالث�اء برئاس�ة رئي�س  الي�وم  العاش�رة 

المجلس حيدر العبادي.
وقال المجلس في بيان تلقت »المستقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، ان�ه ص�درت عن�ه 
القرارات اآلتية:-1 الموافقة على الطعن في 
المواد القانونية كاف�ة التي اضافها مجلس 
النواب عل�ى قان�ون الموازن�ة العامة لعام 
2015، والتي لم تعرض على مجلس الوزراء 
ولم يقدمه�ا مجلس الوزراء في المش�روع 

الذي قدمه الى مجلس النواب.
2 - قرر مجلس الوزراء ما يأتي:

1/ االيع�از ال�ى وزارة النقل بان مجلس 
الوزراء س�يناقش مش�روع قانون انضمام 

العراق الى اتفاقية )كيب تاون(.
2/ تخوي�ل وزارة النق�ل التف�اوض مع 

ادارة )س�يتي بانك( لتأمي�ن القرض المالي 
ال�الزم لس�داد اثم�ان الطائ�رات المتعاق�د 
عليها مع ش�ركة )بوينغ( وكذلك المحامين 

والمستشارين.
3/ االيع�از ال�ى وزارة النقل بالتنس�يق 
م�ع االمانة العامة لمجلس ال�وزراء لتقديم 
مذك�رة في أقرب جلس�ة تتضمن مش�روع 
قانون االنضمام ومبلغ القرض والغاية من 

االقتراض.
3 - بناء على ما طرحه وزير البيئة بشكل 
ط�اريء، قرر مجل�س الوزراء قي�ام وزارة 
المالي�ة بتخصيص مبلغ مق�داره 50 مليار 
دينار لوزارة البيئة لغرض تمكينها من ازالة 
االلغام والقناب�ل غيرالمنفلقة في المناطق 

المحررة من سيطرة داعش االرهابية.
4 - االيع�از ال�ى وزارة المالي�ة بتأمي�ن 
مبلغ مقداره )400,000,000( دينار، فقط 
اربعمئ�ة ملي�ون دين�ار الى موازن�ة وزارة 

التربي�ة للس�نة الحالي�ة / 2015، لتغطي�ة 
كلفة اقامة المؤتمر النوعي األول االسالمي 
لألمن�اء العامي�ن للجان الوطني�ة للمنظمة 
االسالمية للتربية والثقافة والعلوم، وقيام 
دائرة المحاس�بة ف�ي وزارة المالية باجراء 

التمويل الالزم للمبلغ بالسرعة الممكنة.
5 - 1/ اق�رار توصي�ات الفري�ق العامل 
المعن�ي باالس�تعراض ال�دوري الش�امل/ 
ال�دورة)20( )ترويكي�ا( ال�واردة في كتاب 
لوزارة حقوق االنس�ان ذي الع�دد )1219( 
والخاص�ة   ،2015/1/28 ف�ي  والم�ؤرخ 
بالتقري�ر الحكوم�ي الخاص لالس�تعراض 

الدوري الشامل – الجولة الثانية.
2/ قي�ام وزارتي )الخارجي�ة، وحقوق 
االنسان( بعرض التوصيات آنفا على اللجنة 
المختص�ة في االم�م المتحدة خ�الل المدة 

المحددة.
6 - الموافقة على مشروع قانون الهيئة 

العامة لضمان حقوق االقاليم والمحافظات 
غير المنتظم�ة في اقليم المدقق من مجلس 
ش�ورى الدولة، واحالته الى مجلس النواب، 

اس�تنادا الى اح�كام الم�واد )61/البند اوال 
الدس�تور،  م�ن  و105(  ثاني�ا  و80/البن�د 
وسحب مشروع قانون تعديل قانون مجلس 

الخدمة االتحادية الذي اقره مجلس الوزراء 
بقراره رقم )122( لس�نة 2014، مع اجراء 
بعض التعديالت على المشروع وهي اضافة 

وزارة الموارد المائية الى مكون الهيئة.
7 - 1/ اق�رار التوصي�ات والمالحظات 
لحق�وق  العربي�ة  اللجن�ة  ع�ن  الص�ادرة 
والخاص�ة  السادس�ة  ال�دورة  االنس�ان/ 
بالتقرير الحكومي الخاص بالميثاق العربي 
لحقوق االنس�ان والتي تم�ت مراجعتها من 
قبل لجن�ة كتاب�ة تقرير جمهوري�ة العراق 
ح�ول التزامات�ه بموج�ب الميث�اق العربي 
لحقوق االنس�ان المش�كلة بموج�ب االمر 
الوزاري الصادر من وزارة حقوق االنس�ان 

رقم)30( لسنة 2014.
2/ قي�ام وزارتي)الخارجي�ة ، وحقوق 
االنس�ان( بعرض التوصي�ات والمالحظات 
آنفا على اللجنة المختصة في االمم المتحدة 

خالل المدة المحددة.

      بغداد / المستقبل العراقي

قضت محكمة الجنايات في 
الرصافة بهيئتها األولى حكما 
باالعدام ش�نقا لم�دان بعملية 
خط�ف وقت�ل في ح�ي الجهاد 
بدوافع طائفي�ة ارهابية.وقال 
مص�در قضائ�ي إن »المحكمة 
باإلعدام ش�نقاً  أصدرت حكماً 
حتى الموت على المدان لقيامه 

باالش�تراك مع متهمين آخرين 
بخط�ف  قضاياه�م  مفرق�ة 
المجنى علي�ه بعد خروجه من 
الك�رادة«. منطق�ة  ف�ي  داره 

وأض�اف المص�در أن »وقائ�ع 
القضية تبدأ عند قيام المتهمين 
باس�تئجار المجنى عليه كونه 
لألجرة بسيارته  يعمل س�ائقاً 
ت�م  حي�ث  س�تاركس  ن�وع 
اس�تدراجه الى منطقة في حي 

الجه�اد  وقتل�ه ودفنه في أحد 
الدور السكنية وسرقة سيارته 
وبيعها«، مش�يرا الى ان دوافع 
القتل كان�ت إرهابية.وتابع أن 
»األدل�ة المتحصل�ة والمتمثلة 
وأق�وال  المته�م  باعت�راف 
كش�ف  ومحض�ر  المش�تكين 
الدالل�ة تكفي إلدانته على وفق 
أح�كام المادة الرابع�ة /1 من 

قانون مكافحة اإلرهاب«.

      المستقبل العراقي/ منى خضير عباس 

أعلن الشيخ سامي المسعودي الوكيل اإلداري 
والمالي لديوان الوقف الش�يعي، أمس الثالثاء، 
م�ن قاط�ع العمليات العس�كرية أن�ه في هذه 
الس�اعات تمت محاصرة مدينة تكريت بالكامل 
وف�رض طوق من جميع الجهات من قبل قوات 
الحش������د الشعبي وقوات الجيش العراقي. 

وأوض�ح المس�عودي أن هناك 
خطة وضعت من قبل القيادات 
الميداني�ة للفصائ�ل المقاومة 
ج�رى تنفيذها بتنس�يق عال. 
عل�ى  المس�عودي  وش�دد 
ضرورة مساندة هذه الفصائل 
اعالمي�ا من خ�الل الفضائيات 
االجتماعي  التواص�ل  ومواقع 
تكري�ت  تحري�ر  معرك�ة  ألن 
هي معركة الحس�م بإذن الله. 

وكان المس�عودي قد وصل الى مدينة س�امراء 
المقدس�ة ومعه قافلة من المواد الغذائية لدعم 
ق�وات حش�د الله الش�عبي في قاعدة س�بايكر 
ف�ي محافظة ص�الح الدي�ن وتفق�د القطعات 
المرابطه في مكيشيفه والحويش والعباسيات 
مروراً بأطراف ال�دور وتأتي زيارته بعد يومين 
م�ن زيارته األولى التي قطعها لجلب المزيد من 

الدعم اللوجستي للحشد المبارك.

جنايات الرصافة: اإلعدام ملدان بعملية 
خطف سائق أجرة وقتله

الشيخ املسعودي يعلن حمارصة مدينة تكريت بالكامل اجليش: تنفيذ أكثر من 500 طلعة جوية ضد »داعش«
 خــالل اربـعـة ايـام

      بغداد / المستقل العراقي 

اع�رب عضو هيئة رئاس�ة مجلس 
النواب الش�يخ همام حمودي عن امله 
ان يك�ون لتركي�ا موق�ف واض�ح في 
الموقف بمس�اعدة العراق وجدية في 
محاربة اإلره�اب والتطرف والتصدي 

اإلرهابية.ج�اء  داع�ش  لعصاب�ات 
ذل�ك خالل اس�تقباله الباح�ث التركي 
 )bilgay duman( دوم�ان  بيلج�اي 
من مركز الش�رق األوس�ط للدراسات 
ببغ�داد،  مكتب�ه  ف�ي  االس�ترتيجية 
وج�رى خ�الل اللقاء مناقش�ة الرؤية 
التركي�ة تج�اه العصاب�ات اإلرهابية 

واختالف التصريحات بين المسؤولين 
حم�ودي  الش�أن.واكد  به�ذا  االت�رك 
ان »عصاب�ات داع�ش خط�ر عالم�ي 
واليمكن مس�اواتها ببع�ض األنظمة 
الت�ي ه�ددت العال�م في وقت س�ابق 
وكلم�ا ط�ال وجوده�ا فيك�ون هناك 
مزيدا من التدمير والخراب، واألولوية 

القص�وى والح�ل الذي ال بدي�ل له هو 
العجل�ة في في مواجهت�ه وازالته من 
خارطة الوجود االقليمي«.وقال عضو 
هي�أة الرئاس�ة ان »الحش�د الش�عبي 
محافظ�ة  ف�ي  بس�الة  ب�كل  يقات�ل 
صالح الدي�ن االن وقبلها حرر مناطق 
كان�ت تحت س�يطرة عصابات داعش 

اإلرهابي�ة وه�و جي�ش وطن�ي م�ن 
الشعب ويخضع للقانون ويتحرك مع 
الدول�ة وبأم�ر الحكوم�ة وكانت لهم 
بصمات وص�والت بطولية في تحرير 
مناط�ق كثي�رة كالضلوعي�ة وج�رف 
النصر وآمرلي«.من جانبه، اكد الباحث 
التركي ان سياسة تركيا تتسم بالحذر 

لكنها تدرك خطر هذا التنظيم وستقدم 
المساعدة للعراق في حربه ضد داعش 
، ولكن قد ال تك�ون عن طريق الغطاء 
الج�وي او خوض المع�ارك وانما عن 
طريق اإلستشارة ، ووعد بنقل وجهة 
نظ�ر الش�يخ د.حم�ودي ال�ى انق�رة 

لمناقشتها هناك.

       بغداد / المستقبل العراقي

من�ح مجل�س محافظة االنب�ار، أمس 
الثالث�اء، »درع المحافظ�ة« لنائ�ب قائ�د 
الفرق�ة األول�ى الذي قضى خ�الل معارك 
الكرمة، فيما طالب رئي�س الوزراء حيدر 
العب�ادي بتكريم الش�هيد وعائلته تكريما 

خاصا لشجاعته.
وق�ال رئيس مجلس محافظ�ة االنبار 
صب�اح كرح�وت، إن »مجل�س محافظ�ة 
االنبار منح درع االنبار للش�هيد نائب قائد 
الفرقة األولى العميد الركن وضاح محمود 

ال�ذي روى بدمائه ارض االنبار«، موضحا 
أن »وفداً من االنبار س�يزور مجلس عزاء 

الشهيد في محافظة ديالى«.
وأض�اف كرح�وت، أن »مجلس االنبار 
يطالب رئيس الوزراء والقائد العام للقوات 
المس�لحة حيدر العبادي بتكريم الش�هيد 
وض�اح وعائلته تكريما خاصا لش�جاعته 
وبس�الته ووقوفه بكل بطول�ة في ارض 
المعرك�ة«، الفتا ال�ى أن »المجلس يعتزم 
تسمية احد ش�وارع الكرمة باسم الشهيد 

وضاح إكراما له«.
من جهته، قال عضو مجلس محافظة 

االنبار أركان خلف الطوموز في حديث ل� 
السومرية نيوز، إن »الشهيد العميد الركن 
وضاح محمود س�الت دماؤه الزكية على 
ارض االنبار لتوحيد طوائف العراق وكسر 
»نعتب�ر  الطرم�وز،  األجندات«.وأض�اف 
الش�هيد النم�وذج الب�ار للعس�كري م�ن 
الطراز األول الذي كان يتقدم الصفوف قبل 
جنوده وال يدير المعركة إال في الميدان«.

وكانت قيادة عمليات األنبار نعت، االثنين، 
نائ�ب قائد الفرقة األول�ى التابعة للجيش 
العمي�د الركن وضاح محم�ود الذي قضى 

خالل معارك الكرمة.

      بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت قيادة طيران الجيش 
العراق�ي، أم�س الثالث�اء، عن 
تنفي�ذ مئات الطلع�ات الجوية 
ض�د تنظي�م داع�ش االرهابي 
خ�الل اربعة ايام دم�رت فيها 
عش�رات العج�الت والمن�ازل 

التي تعود للتنظيم.
وق�ال قائد طي�ران الجيش 
الفريق حامد المالكي في بيان 
تلق�ت »المس�تقبل العراق�ي« 
نس�خة، إن 516 طلع�ة جوية 
نفذها طيران الجيش إلس�ناد 
القطعات االرضية في قواطع 

العمليات منذ السادس من آذار 
الجاري والى اليوم.

نتائج  الى  المالكي  وتطرق 
تل�ك الطلع�ات بالق�ول بانه�ا 

دمرت ٣١ عجلة تحمل احادية 
و١٦ عجل�ة هم�ر و١٣عجل�ة 
مفخخ�ة مختلف�ة االن�واع، و 
٢٠عجلة تحمل اشخاصا، كما 

تدمير »شفلين« مصفحين  تم 
مفخخي�ن ومعدي�ن للتفجير، 
وتدمي�ر اربعة حق�ول دواجن 
يختبئ به�ا االرهابيون، فضال 
وق�ود  محط�ة  تدمي�ر  ع�ن 
االرهابي�ون،  به�ا  يتحص�ن 

وثالث معسكرات لهم ايضاً.
الطلع�ات  تل�ك  ان  وتاب�ع 
40 منزال يتحصن  دمرت ايضاً 
وقناص�ون  ارهابي�ون  به�ا 
القطعات، عالوة  إلعاقة تقدم 
عل�ى معالجة بس�اتين يختبئ 
به�ا ارهابي�ون، وقت�ل اع�داد 
كبيرة من داعش يقدر عددهم 

ب�70 ارهابياً.

محودي لباحث تركي: نأمل ان يكون لرتكيا موقف يف التصدي لـ »داعش«

االنبار متنح شهيد الفرقة األوىل درع املحافظة

      بغداد / المستقبل العراقي

البرلم�ان  رئي�س  اعتب�ر 
الثالثاء،  الجبوري، أمس  سليم 
اس�تقرار الع�راق وإنهاء ملف 
بأن�ه  اإلرهابي�ة  التنظيم�ات 
سيسهم في استقرار المنطقة 
برمته�ا، وفيم�ا أش�اد ب�دور 
النازحي�ن،  دع�م  ف�ي  تركي�ا 
أكد الس�فير الترك�ي في بغداد 
فاروق قايمقجي حرص بالده 
عل�ى دعم العراق ف�ي التصدي 

للهجمة اإلرهابية الشرسة.
وق�ال الجب�وري ف�ي بيان 
عقب لقائ�ه بالس�فير التركي 
في بغ�داد ف�اروق قايمقجي، 
العراق�ي«  »المس�تقبل  تلق�ت 
»اس�تقرار  إن  من�ه،  س�خة 
العراق وإنهاء ملف التنظيمات 
ف�ي  سيس�هم  اإلرهابي�ة 
اس�تقرار المنطق�ة برمته�ا«، 
الفتا ال�ى »ال�دور الكبير الذي 
جس�دته الجارة تركيا في دعم 

النازحين«.
الس�فير  أك�د  جانب�ه  م�ن 
الترك�ي، »ح�رص ب�الده على 
التص�دي  ف�ي  الع�راق  دع�م 
للهجم�ة اإلرهابي�ة الشرس�ة 
الت�ي يتع�رض له�ا«، مبينا أن 
»البلدين تربطهما أواصر متينة 
ومصالح مش�تركة من شأنها 
المش�ترك  التع�اون  تع�زز  أن 

بينهما«.
التركي لدى  وكان الس�فير 
العراق فاروق قيماقجي أكد أن 
ب�الده مع الع�راق في محاربة 
صح�ة  وال  »داع�ش«  تنظي�م 
للشائعات التي تتحدث عن دعم 
تركيا لهذا التنظيم، وفيما أشار 
إل�ى أنه�ا منع�ت عش�رة آالف 
ش�خص من دخوله�ا ورحلت 
بانتمائه�م  لالش�تباه   1200
للتنظي�م، كش�ف ع�ن تع�اون 
أمن�ي وعس�كري م�ع العراق 

خالل األيام القليلة القادمة.

رئيس الربملان:
 استقرار العراق سيسهم 

يف استقرار املنطقة 
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اعلنت وزارة العمل بانها س�تقوم بارس�ال فرق التفتي�ش التابعة لها الى مواقع 
العم�ل ف�ي وزارة النف�ط لاطاع عل�ى طبيعة العمل م�ن حيث الس�امة المهنية 

والمخاطر الناجمة عن العمل في القطاع النفطي .
وقال مدير دائرة التش�غيل والقروض د. رياض حس�ن خال اجتماعه مع وكيل 
وزارة النفط معتصم حس�ن اكرم الذي عقد بناء على توجيه وزير العمل والشؤون 
االجتماعية محمد ش�ياع الس�وداني, انه تم االتفاق على تعزيز العمل المشترك في 
دعم امكانيات القطاع الخاص وتعديل التش�ريعات واآلليات التي تعزز هذا االتجاه 
م�ع اعداد اس�تمارة خاصة م�ن قبل وزارة العم�ل تتضمن المعلوم�ات المطلوبات 
من الش�ركات المتعاقدة مع وزارة النفط واعداد العمالة االجنبية في كل مش�روع 
لغرض متابعة القرارات النافذة بهذا الشأن والتي تنص على شرط تشغيل 50 % من 

العمالة الوطنية في المشاريع االستثمارية .

الـعـمـل تـتـفـق مـع الـنـفـط عىل تـشـغـيـل 50 باملئة مـن الـعـاملـة الوطنـيـة
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كلما تحررت منطق�ة مغتصبة 
انكش�فت ع�ورة داعم�ي االرهاب 
فمعس�كرات  ب�ه,  والمرتبطي�ن 
»داع�ش« ال تخل�و م�ن المفاجآة, 
فه�ي تضم ملفات وادل�ة وبراهين 
ع�ن تورط جه�ات دولي�ة ومحلية 

وغيرها من االمور المهمة.
ولعل اخطر ما عثر عليه الحشد 
الشعبي مؤخراً بعد تحريره قضاء 
العل�م بمحافظ�ة ص�اح الدين في 
العملية العس�كرية القائم�ة حالياً 
الستعادة السيطرة على المحافظة 
واجه�زة  وثائ�ق  ه�و  بالكام�ل, 
حاسوب تكش�ف عن ضلوع  ثاث 
نواب في البرلمان الس�ابق, ونائب 
حال�ي ووزير س�ابق ف�ي عمليات 
اجرامي�ة بالتع�اون م�ع »داعش« 
وابرزها مجرزة س�بايكر التي راح 

ضحيتها اكثر من 1700 شخص.
وقال قيادي في الحشد الشعبي 
ل�«المس�تقبل العراق�ي«, ان�ه ت�م 
»العثور عل�ى اجه�زة متنوعة من 
حواسيب محمولة واجهزة هواتف 
ذكي�ة في احدى غرف مقر عمليات 
داع�ش في ناحية العل�م بتكريت«, 
مضيف�ا بان�ه »وبع�د التحق�ق من 
ت�م  الت�ي  المعلوم�ات  م�ن  ج�زء 

اس�تردادها م�ن الحواس�يب ومن 
االجهزة الذكية تبي�ن التواصل مع 
ارقام هواتف تعود لبعض الساسة 
في بغ�داد ومن بينه�م ثاثة نواب 
سابقين ونائب حالي ووزير سابق 
ستكش�ف  المعلوم�ات  وان ه�ذه 
المتورطي�ن في قضاي�ا كثيرة من 

بينها قضية سبايكر«.
واش�ار ال�ى ان بعض الرس�ائل 
الت�ي تزامنت مع جريمة س�بايكر 
بين�ت ان هنالك تبادل رس�ائل بين 
هؤالء وبين قادة داعش اضافة الى 
معلومات كثيرة اخرى تبين تورط 
مس�ؤولين محليي�ن ف�ي الموصل 

وفي صاح الدين واالنبار.
 وبين المص�در انه »تم التحفظ 
عل�ى المعلوم�ات بغي�ة توثيقه�ا 
منه�ا  نس�خ  وعم�ل  وارش�فتها 
لعرضه�ا امام ال�راي العام وتعرية 
من كانوا يتعاون�ون مع الدواعش 
وم�ن مه�د لهم وحت�ى امن�م لهم 
معلوم�ات لوجس�تية عن تحركات 
مس�ؤولين كبار في الحكومة وعن 
تحركات ضباط الجيش والش�رطة 

والحشد الشعبي«.
وتعاود قضية س�بايكر الظهور 
بي�ن الحي�ن واالخر, حي�ث يطالب 
اهال�ي الضحاي�ا بالقص�اص م�ن 
الجن�اة الس�يما واصاب�ع االته�ام 

تش�ير الى عش�ئر البوعجيل والبو 
ناصر وغيرهم من عشائر تكريت, 
بينم�ا يحق�ق البرلمان عب�ر لجنة 
شكلها في وقت س�ابق في خيوط 

الجريمة.
ف�ي الغضون, انتق�د النائب عن 
التحال�ف الوطن�ي موف�ق الربيعي 
تقرير اللجنة المختصة ب�«مجزرة 

»بالمخي�ب  ووصف�ه  س�بايكر« 
لآلمال« داعياً الى رد التقرير وإعادة 
مهنيي�ن  بأن�اس  اللجن�ة  تش�كيل 

وذوي خبرة عسكرية.
وقال الربيعي في مؤتمر صحفي 
عقده بمبن�ى البرلم�ان مع بعض 
الوطن, »س�معنا  التحال�ف  ن�واب 
قبل قليل لجنة تحقيق س�بايكر في 

مجلس النواب، ووجدنا أن التقرير 
ب�أن  واحسس�نا  لآلم�ال،  مخي�ب 
التقرير أدان الضحية«، الفتاً الى أن 
»التقرير افتق�د للكثير من المهنية 
واتص�ف بالعمومي�ة ول�م يتحدث 
ع�ن األس�باب الت�ي أدت لحص�ول 

المجزرة«.
وأضاف الربيعي أن »التقرير لم 

يتح�دث عن المس�ؤول عن جريمة 
س�بايكر الت�ي راح ضحيتها 1721 
م�ن أبنائنا«، مش�يراً ال�ى »وجود 
دواف�ع سياس�ية م�ن خ�ال إلقاء 
الائمة على جهات سياسية وتجنب 

جهات سياسية أخرى«.
القومي  وتابع مستش�ار األمن 
الس�ابق أن »التقرير لم يغلق الملف 

وترك�ه مفتوح�اً م�ن دون نتائج، 
ولم يج�ب على المهمة األساس�ية 
والمح�ددة  للجن�ة  أوكل�ت  الت�ي 
بالكشف عن مرتكب الجريمة ومن 
ارتكبه�ا س�واء كان داع�ش أم من 
تآم�ر مع داعش أم ح�زب البعث أم 
العشائر، داعياً الى رد التقرير لعدم 
مهنيته وإعادة تش�كيل اللجنة من 
أعضاء مهنيي�ن وذوي خبرة أمنية 

واستخبارية«.
وكان رئيس لجنة األمن والدفاع 
الزامل�ي حّمل،  البرلماني�ة حاك�م 
أم�س االول االثنين، قي�ادات أمنية 
مسؤولية وقوع »مجزرة سبايكر«، 
وأش�ار إلى أن التحقي�ق األولي في 
الحادث�ة انته�ى وقدم إلى رئاس�ة 
البرلم�ان، وأكد أن اكتمال التحقيق 
فيه متعلق بتحرير محافظة صاح 

الدين.
وكان تنظيم )داعش( أعدم، في 
)15 حزيران2014(، العش�رات من 
طلبة كلية القوة الجوية في قاعدة 
)س�بايكر(، ش�مالي تكري�ت، بعد 
أي�ام على تس�ليم انفس�هم، وفيما 
أكد أن�ه افرج عن 800 م�ن الطلبة 
ب�«أم�ر م�ن ابي بك�ر البغ�دادي«، 
نش�ر ص�وراً لعملية اإلع�دام، ولم 
يتس�ن ل�«المدى« التأكد من صحة 

المعلومة من مصادر اخرى.

وثائق »داعش« تكشف تورط برملانيني ووزير بجريمة سبايكر
قيادي في الحشد: عثرنا على األدلة في ناحية العلم
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ألقت طائرات عراقي�ة, امس الثاثاء, 
منشورات في مدينة الموصل تحذر فيها 
االهال�ي من االقتراب م�ن مواقع ومقار 
»داع�ش«, كم�ا تخبره�م ب�ان العملي�ة 
العسكرية لتحرير مدينتهم اوشكت على 
البداي�ة, وان الجيش س�يدخل النقاذهم 

وليس لانتقام كما يصوره البعض.
وبالتزامن مع القاء هذه المنشورات 
لمعرك�ة  والتح�ركات  والتحضي�رات 
الموص�ل, راى نواب ع�ن المحافظة بان 
الظ�رف مهيا لدخول الجيش الن س�كان 
الموصل سيس�اندوه للخ�اص من ظلم 

الدواعش وممارساتهم المشينة.

وقال�ت مص�ادر محلي�ة ف�ي مدين�ة 
الموص�ل الت�ي يس�يطر عليه�ا تنظي�م 
داع�ش, ب�أن طائ�رات ألقت منش�ورات 
تحذر فيها س�كان المدين�ة التواجد قرب 

مقرات التنظيم االرهابي.
وأضافت ان مضمون المنش�ور يحذر 
س�كان الموصل من التواج�د قرب مقار 
تنظي�م داعش, كم�ا أكدت ق�رب تحرير 

المدينة من التنظيم االرهابي«.
وأشارت المصادر إلى ان المنشورات 
أفادت بأن الجيش العراقي الذي س�يحرر 

الموصل لن يتعرض للمدنيين«.
وج�اءت التحذيرات قبل س�اعات من 
شن التحالف الدولي غارتين جويتين على 
مقرات قيادة داعش في المدينة قتل على 

اثرهما  36 من قادة التنظيم المتطرف.
وبحس�ب مصادر من داخ�ل المدينة, 
فان »تنظي�م داعش قام بتدمير مس�جد 
االمام ابراهي�م في منطق�ة راس الكور 
غرب�ي الموص�ل ف�ي اس�تمرار لحمل�ة 
تدمير ش�ملت مواقع أثري�ة ودور عبادة 

للمسلمين والمسيحيين«.
من جانبه, ذكرت النائبة عن محافظة 
نين�وى زاه�د خات�ون، ان »االهال�ي في 
المحافظ�ة نقم�وا م�ن بط�ش داع�ش 
وإتاواته وشروطه وس�لطته البربرية«، 
مبينة ان ابناء المحافظة اكثر اس�تعدادا 
ال�ى ان يتوح�دوا م�ع الجي�ش لتحري�ر 

مناطقهم واالرضية مهيأة لذلك«.
»األرضي�ة  ان  خات�ون  واوضح�ت 

حالي�ا مهي�أة لدخ�ول الجي�ش العراقي 
المحافظ�ة  ابن�اء  وان  الموص�ل  ال�ى 
بحاجة ال�ى فتح ممرات آمنه له من اجل 
تحري�ر مناطقه�م«، مؤك�دة ان »ن�واب 
اتح�اد القوى م�ن الداعمي�ن والمؤيدين 
لانتصارات التي حققها الجيش والحشد 
الش�عبي وبم�ؤازرة ابن�اء العش�ائر في 

تكريت والعلم والدور«.
واش�ارت ال�ى ان »مش�اركة الن�واب 
والقي�ادات ف�ي المعركة يعطي ش�حنة 
ايجابي�ة وقوية للمقاتلين«، الفتة الى ان 
»دور البرلمانيين ه�و الدعم والمناصرة 

وتوفير مستلزمات النصر«.
وأك�د رئي�س مجل�س ال�وزراء حيدر 
العب�ادي ف�ي وق�ت س�ابق، أن تع�اون 

أبن�اء المحافظ�ات م�ع الق�وات األمنية 
وتطوعه�م للقتال ض�د عصابات داعش 
االرهابية، يزي�د من وتي�رة االنتصارات 
ضدهم، ويس�رع من إكمال االستعدادات 

الجارية لتحرير محافظة نينوى.
في الغضون, ذك�رت صحيفة تركية، 
أن قائ�د الق�وات المركزي�ة األميركي�ة 
الجنرال لويد أوستن سيزور تركيا, اليوم 
االربعاء, لمناقش�ة عملي�ة تحرير مدينة 
اوس�تن  »زي�ارة  أن  الموصل.وأضاف�ت 
تأت�ي تلبي�ة لدعوة رئيس هيئ�ة االركان 
التركية الجنرال نجدت اوزيل ومسؤولين 
العملي�ة  لمناقش�ة  آخري�ن  عس�كريين 
البري�ة المقرر بدؤها في نيس�ان المقبل 
لتدمير وطرد تنظيم داعش االرهابي من 

الموصل بعد أن احت�ل التنظيم االرهابي 
المدينة منذ حزيران من العام الماضي«.

ذل�ك, ق�ال ش�هود عي�ان ف�ي  ال�ى 
محافظ�ة نينوى، ب�أن تنظي�م )داعش( 
قام بقطع ايدي اربعة ش�باب من سكان 
مدينة الموصل بتهمة الس�رقة، مؤكدين 
ان العملية نفذت في س�احة عامة وسط 
»مس�لحي  ان  الش�هود،  المدينة.وق�ال 
داع�ش اقدم�وا على قط�ع الي�د اليمنى 
الربع ش�باب من س�كان الموص�ل، في 
منطق�ة ك�راج الش�مال ش�رق المدين�ة 
ان  الش�هود،  الس�رقة«.واضاف  بتهم�ة 
»العملية تمت في س�احة عامة، وس�ط 
الموصل، وامام العل�ن حيث قام عناصر 

التنظيم بقطع الطريق للتنفيذ«.

منشورات باملوصل: اجليش جاء ليحرركم.. ونواب نينوى: املصالوه ينتظرون اخلالص
دعوات لالهالي بعدم االقتراب من مقرات التنظيم االرهابي

احلمالت اإلعالمية تنترص عىل »داعش«.. وخبري يؤكد: أرهقت اإلرهاب
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االنتص�ارات المتحققة من قب�ل القوات األمنية 
ف�ي تكريت على تنظي�م داعش اإلرهاب�ي الذي بدا 
االنكس�ار عل�ى أف�راده واضحا، تعود أس�بابه إلى 
الدعم العسكري واإلعامي للقوات االمنية، بحسب 
خب�راء، حيث يؤكد الخبير اإلعامي س�يف الخياط 
الذي اطق حملة بمعية زمائه )الش�جاعة..ثقافة( 
لدعم الق�وات االمني�ة إعامي�ا، أن الحملة حققت 
ش�يئا كبيرا ف�ي إرهاب العدو، واس�تطاعت تحرير 

المناطق إعاميا قبل التحرير الفعلي على األرض.
ويق�ول الخي�اط إن »االعام جزء م�ن المعركة 
الت�ي يقوده�ا الع�راق الي�وم ض�د تنظي�م داعش 
وألهمية هذا الدور اطلقنا حملة )الشجاعة..ثقافة( 
لمس�اندة الق�وات االمنية، ل�ذا قمن�ا بوضع خطة 
ودراس�ة وس�تراتيجية إعامية لمجابه�ة الحملة 

اإلعامية التي يشنها داعش ضد العراق«.
ويضيف الخياط، الذي يعمل حاليا من العاصمة 
الفرنس�ية باري�س، »بدأن�ا الحمل�ة وخططن�ا لها 
منذ فترة ليس�ت بالقصيرة ش�ارك فيه�ا عدد كبير 
م�ن الصحفيين العراقيين في مختل�ف بلدان العالم 
وكذلك من المثقفين والكتاب واألس�اتذة النفسيين 
والمبرمجي�ن وصناع األفام ومختلف األش�خاص 
م�ن ذوي المهن مم�ن رحب�وا بالحمل�ة وانضموا 

لها«.
ويوض�ح، »اس�تطعنا التوص�ل وف�ك خط�وط 
داعش وما يس�تخدمه من معلومات ومعرفة أيضا 
من يس�اعده والوس�ائل الت�ي يس�تخدمها في بث 

الشائعة وكيفية صنع أفامه«. ويبين ان »التجربة 
الس�ابقة التي عش�ناها في مواجهة داعش أفادتنا 
كثيرا، الن الصحفي العراقي اكثر تماس مع وضعه 
ويع�رف اكثر م�ن غيره، لذل�ك معايش�تنا للوضع 
أفادتن�ا كثي�را«، الفت�ا إل�ى أن »الحمل�ة اعتم�دت 
التخطي�ط الدقيق في الح�رب اإلعامية ضد داعش 
فوضعنا أس�لوب لبث الشائعة ضد التنظيم وكيفية 
اختراقه والتأثير فيه، لكن الشائعة التي اعتمدناها 
ليس�ت اكذوبة كما يفع�ل التنظيم، ب�ل مبنية على 

صدق وواقعية«.
ويش�ير الخياط إل�ى أن »حملتن�ا اعتمدت ايضا 
قراءة دقيقة لما يقوم به التنظيم من افعال وخطط 
وكذل�ك تخطيط�ه اإلعامي وكيف يعم�ل؟«، مبيناً 
أن »اطلعن�ا عل�ى التج�ارب الروس�ية والفرنس�ية 
واإليراني�ة واألميركية في الحرب النفس�ية وكذلك 
العراقي�ة وطورناه�ا بأف�كار جدي�دة م�ن خ�ال 

التكنولوجيا المستخدمة اليوم«.
ويؤكد الخبي�ر اإلعامي أن »الهدف الذي حركنا 
هو ح�ب الع�راق واالنتماء له�ذا البلد ال�ذي يعاني 
منذ س�نين طويلة، فنحن نعتبر انفسنا كأحد أفراد 
الحش�د الش�عبي نعمل كل من مكان�ه ومن مهنته 
بالقلم والفرشاة والعقل واآللة الموسيقية لنحارب 

فكر وخطط داعش المجرم«.
ويتاب�ع أن »قدراتن�ا عالي�ة جدا وحققنا ش�يئاً 
كبيراً في إرهاب العدو، واس�تطعنا تحرير المناطق 
اعامي�ا قبل التحرير الفعلي، وه�ذا ما هزم داعش 
مبك�را واعط�ى الق�وة واالندفاع للق�وات االمنية، 
فنحن حققنا النص�ر االعامي الذي اعتمده داعش 

مسبقا عند دخوله الموصل«.
ويش�دد عل�ى أهمي�ة »الق�راءة الواقعي�ة ألي 
فعل قبل الش�روع به، حيث قمنا بدراس�ات دقيقة 
وواس�عة منذ زمن لكل أف�كار وتحركات داعش ما 
جلعنا اليوم نربح المعركة اإلعامية«، مش�يرا إلى 
أن »الحمة اس�تخدمت المعلومة االستخبارية ايضا 
وكن�ا رجال اس�تخبارات ومحققين ف�ي الصحافة 
الن مهن�ة الصحفي أش�به بمهن�ة المحقق ورجل 

االستخبارات«.
وبحسب الخياط فإن »القوات األمنية استفادت 
كثي�را من خبراتنا وما قدمناه لهم من دعم لتحرير 
أرضن�ا«، الفت�ا إل�ى أن »داع�ش الول م�رة يظه�ر 
منكس�را وب�دت عام�ات االنه�زام واضح�ة على 
عناصره وماكنته اإلعامية التي لم نرها في عملية 

تحرير صاح الدين الجارية اليوم«.
ويلف�ت إلى أن »الحمل�ة اإلعامية كانت ناجحة 
بكل تفاصيلها وحققنا ش�ييئاً لم يس�بقنا احد في 
تحقيقه على المس�توى اإلعامي«. ويشير إلى أنه 
»تم الكش�ف من خال المعلومات والدراسات التي 
قمن�ا بها عل�ى الكثير م�ن المعلومات فاس�تطعنا 
معرف�ة اماك�ن تواج�د عناص�ر داعش ف�ي بعض 
مناطق ص�اح الدين واعدادهم ايضا وجنس�ياتهم 
م�ا مكننا م�ن ب�ث الرعب فيه�م واعط�اء قصص 
ومعلومات صحيحة عن التنظيم وظفناها لخدمتنا 

وخدمة القوات االمنية.
ويؤكد على »اهمية استعراض القوة العسكرية 
لقواتن�ا االمني�ة، فلألس�ف الجهات االمني�ة كانت 
غافل�ة ع�ن موض�وع اهمي�ة اس�تعراض الق�وة 

العس�كرية ونوعي�ة الس�اح الذي سيس�تخدم في 
المعركة واعداد الجنود المشاركين في الحملة، الن 
ذل�ك له أثر في ارهاب الع�دو واظهار قواتنا االمنية 

بمظهر الغول الكبير ذي سطوة كبيرة«.
ويضيف »اننا مس�تمرون في حملتنا وسنساند 
وندع�م الق�وات االمنية ف�ي كل صوالته�ا االمنية 
لتحري�ر محافظات العراق م�ن داعش«، منوها الى 
ان »العمليات المقبلة في االنبار والموصل ستكون 
اس�هل بكثير من ص�اح الدين الننا جربن�ا الواقع 
وعرفن�ا مواق�ع ضعف الع�دو، فضا ع�ن معرفة 
كيفي�ة التأثي�ر فيه ووس�ائل قواتن�ا ايضا«.ونوه 
الخي�اط ايضا إل�ى أن حمل�ة )الش�جاعة..ثقافة(، 
»اطلق�ت مواق�ع بلغ�ات عالمي�ة منها الفرنس�ية 
لكسب تضامن العالم مع العراق، كما سنطلق حملة 
عالمي�ة للتضام�ن م�ع الع�راق ضد تنظي�م داعش 
اإلرهاب�ي، لك�ن يبقى مفت�اح النصر ه�و التكتيك 
الصحيح ودراسة الواقع بكل تفاصيله وحيثياته«.

ويلف�ت إل�ى أن »الحمل�ة تعتم�د س�رعة نش�ر 
المعلوم�ة والش�ائعة المض�ادة اللق�اء الرعب في 

صفوفه«.
من جانبه، يرى المحلل االمني عبد الكريم خلف 
ان »القوات االمنية تحتاج اليوم، الى من يس�اعدها 
ويدعمه�ا في حماتها االمنية س�واء عس�كريا او 
معنويا، لكن علينا ان نفهم ش�يئا ان داعش نفس�ه 
لن يتغير والقوة العس�كرية هي الوحيدة التي تنفع 
معه«.ويضيف أن »االنتصارات المتحققة اليوم في 
صاح الدين، جاءت من دعم مختلف للقوات األمنية 
منها الش�عبي والسياسي والعسكري والتحشيدات 

ايضا، فض�ا عن ذلك الدعم اإلعامي الذي ال تخفى 
أهميته«، مبينا أن »اس�تمرار الدعم الحالي للقوات 
األمني�ة والحش�د الش�عبي بنف�س القوة س�يمكن 
الق�وات األمنية من تحري�ر كل االراضي المغتصبة 

سواء في صاح الدين او االنبار او الموصل«.
ويش�ير خلف إل�ى أن »اكثر م�ا تحتاجه القوات 
االمني�ة اليوم، هو الدعم العس�كري على الرغم من 
ان الدعم اإلعامي الوطني من الصحفيين العراقيين 
في مختلف البلدان ومختلف الوس�ائل االعامية لم 
يقصر تجاه القضية الوطني�ة ضد داعش«.ويتابع 
المحلل االمني ان »مختلف المكونات العراقية اليوم 
تبغ�ض داعش وال توجد جه�ة تدعمه، الن التنظيم 
االرهاب�ي بافعال�ه النك�راء خس�ر حواضن�ه التي 
ساعدت على دخوله البلد في بادئ االمر«، موضحا 
ان »الجانب االستخباري له الدور االكبر في اسقاط 

التنظيم االرهابي«.
وي�رى خل�ف أن »اإلع�ام ايض�ا لع�ب دور في 
تحشيد الناس، لكن إعام قوي من دون استعدادات 
واليس�تطيع  ش�يء  يعن�ي  ال  وس�اح  عس�كرية 
ان يفع�ل ش�يئا، ألن الدواع�ش ال ينف�ع معه�م إال 
الق�وة والقتل«. ويقول صحفي ش�ارك في الحملة 
االعامية، رفض الكش�ف عن اس�مه، أصبحنا االن 
نمتل�ك ق�درات إعامي�ة تفتقده�ا جي�وش العالم 
ومؤسس�اته األمني�ة وان الصحف�ي العراقي فعل 
ما عجز عن فعله المستش�ار االعام�ي االمريكي، 
فنح�ن اس�تطعنا صناع�ة وس�ائل جدي�دة للحرب 
النفس�ية خاصة بالجماع�ات اإلرهابية، وأصبحت 

اسرار ومفاتيح داعش بايدينا«.

حملة »الشجاعة.. ثقافة« هاشتاغ يسيطر على مواقع التواصل االجتماعي
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وذلك بعد حملة إقفال واسعة لحسابات 
للتنظيم اإلرهابي على مواقع عدة، دفعت به 
مؤخراً إلى تهديد موظفي “تويتر” بالقتل، 
على غرار تهديدات أخرى أطلقها ضد العالم 
الغربي، الس�يما منذ بدء “التحالف الدولي” 

بقيادة واشنطن حربه المعلنة ضده.
وعرضت صفحة الموقع خريطة للعالم 
م�زودة بش�عار تنظيم “داع�ش”، صممها 
برنام�ج “سوش�يال كي�ت” ال�ذي يس�مح 
للتواص�ل  لمس�تخدميه بتصمي�م مواق�ع 

االجتماعي بأنفسهم.
وف�ي حين ل�م يعرف مصدر نش�أة هذا 
الموق�ع أو ع�دد األعضاء الذي�ن اجتذبهم، 
ذكرت رسالة في الصفحة أن الموقع “علق 
عمل�ه مؤقتاً حفاظ�اً على بيان�ات األخوة 

وسالمتهم”.
وأضافت الرس�الة “نكرر مرة أخرى أن 
موقع خالفة بوك مس�تقل غير تابع للدولة 
اإلس�المية، وكان الهدف من إنشاء الموقع 
أن نوضح للعالم أننا لسنا حملة سالح فقط 
نعيش في الكهوف كما تتخيلون.. اإلسالم 
أسلوب حياة أراده الله لعباده، فإننا نتطور 
م�ع العالم ولكن دين الل�ه ال يتطور، فأنتم 
تطالب�ون اإلس�الم أن يتطور ونح�ن نريد 

التطور أن يسلم”.
م�ن جه�ة أخ�رى، وف�ي ظ�ل الح�رب 

المضادة التي يسعى الغرب إلكترونياً لشنها 
في مواجهة “داعش”، ذكر موقع “سايت” 
ال�ذي يرص�د مواقع الجماعات اإلس�المية 
عل�ى اإلنترنت أن أنص�ار التنظيم اإلرهابي 
تس�اءلوا في ندوة عبر الشبكة العنكبوتية 
عم�ا إذا كان�ت مواق�ع مث�ل “خالفة دوت 
ك�وم” يمك�ن أن تكون “محل ثق�ة”، أو ما 
إذا كان بإم�كان أع�داء التنظي�م الكثيري�ن 

استخدامها لجمع معلومات.
يذكر أن متش�ددي “داع�ش” يعتمدون 
ف�ي ش�كل كبي�ر عل�ى ش�بكات التواص�ل 
كم�ا  واإلتص�ال،  للتنس�يق  اإلجتماع�ي 
يس�تخدمها التنظيم أيضا لنش�ر تسجيالت 
مصورة مروعة عن قط�ع رؤوس وأعمال 

عنف أخرى ضد أعدائه.
وكان معهد “بروكينغز” لألبحاث نش�ر 
األسبوع الماضي دراسة تفصيلية باألرقام 
ح�ول حج�م تواج�د “داعش” عل�ى موقع 
“تويت�ر” ، كاش�فاً  أن التنظيم  أن “90 ألف 
حس�اب إلكترون�ي عل�ى موق�ع للتواصل 
اإلرهاب�ي  للتنظي�م  ت�روج  االجتماع�ي 

وتتواطأ معه”.
وأوضحت الدراسة التي أعدها المعهد أن 
“داعش” تمكن من نشر دعايته واستخدام 
االنترنت كأداة للتجنيد ونش�ر التطرف في 
جمي�ع أنحاء العالم، مش�يرة إل�ى أن العدد 

اإلجمالي للحسابات االلكترونية المرتبطة 
بالتنظي�م اإلرهاب�ي عل�ى موق�ع “تويتر” 
والت�ي تروج ل�ه وتب�ث حمالت�ه الدعائية 
ت�راوح بي�ن 46 ألف و90 ألف حس�اب بين 

ش�هري أيل�ول وكان�ون الثان�ي م�ن العام 
الماضي، مؤك�دة في المقاب�ل أن “تويتر” 
قام بإغالق ألف حس�اب مؤي�د ل�”داعش” 

خالل تلك الفترة.

وأوضح�ت الدراس�ة أن واح�داً من كل 
خمس حس�ابات مؤيدة للتنظيم المتطرف 
اختار اللغة اإلنكليزية كلغة رئيس�ية، فيما 
اخت�ار األغلبي�ة اللغة العربي�ة، مضيفة أن 

معظ�م حركة التنظيم القوي�ة على مواقع 
التواص�ل االجتماعي ناجم�ة عن مجموعة 
تابعة له نش�طة جداً، ويت�راوح عددها بين 

500 وألف شخص.

     بغداد / المستقبل العراقي

»خالفة بوك« يتهدم أمام احلرب الغربية االفرتاضية
في مؤشر على التحديات التي يواجهها مؤيدو 

تنظيم »داعش« في نشر رسائلهم والتجنيد عبر 
اإلنترنت، توقف موقع »خالفة بوك«،  بعد يوم 

واحد فقط من إطالقه، وتم تعليق حسابه أيضا 
على موقع »تويتر« للتواصل االجتماعي

ليربمان يتوعد بقطع رؤوس العرب بالفأس!
    بغداد/ المستقبل العراقي

ش�ن وزي�ر الخارجي�ة اإلس�رائيلي 
أفيغ�دور ليبرم�ان هجوم�ا الذعا على 
الداخل(،  ع�رب إس�رائيل )فلس�طينيو 

متوعدا ب�”قطع رؤوسهم بالفأس”.
س�ؤال  عل�ى  رده  ليبرم�ان  وق�ال 
الثاني�ة،  القن�اة اإلس�رائليية  لمراس�ل 
أودي سيغال، في مؤتمر انتخابي خاص 
بحزبه “إس�رائيل بيتن�ا” )يميني( عقد 
في هرتس�ليا )غ�رب( إن “من معنا من 
العرب )عرب إسرائيل( البد أن يحصلوا 
على كل ش�يء، لكن في المقابل من هم 

ضدنا يجب رفع الفأس وقطع رأس�هم، 
ومن دون ذلك لن نبقى هنا )يقصد بقاء 

إسرائيل(”.
وأض�اف ليبرمان “م�ن المهم أيضا 
أن نش�ير إلى أنه ال يوجد مبرر لبقاء أم 

الفحم كجزء من إسرائيل”.
وأم الفحم هي مدينة عربية تقع في 
ش�مالي إسرائيل وتبعد عن القدس نحو 
80 كم وس�لمت إلى إسرائيل عام 1949 
بموج�ب اتفاقي�ة الهدن�ة م�ع اأُلردن 
وتعتب�ر ثال�ث كب�رى الم�دن العربي�ة 
بإس�رائيل من حي�ث عدد الس�كان بعد 

مدينتي الناصرة ورهط.

وي�روج ليبرم�ان لمش�روع يقضي 
ش�مالي  “المثل�ث”،  مناط�ق  بض�م 
إس�رائيل، التي تض�م م�دن )أم الفحم، 
عارة، عرعرة( إلى األراضي الفلسطينية 
به�دف ض�رب التواج�د العرب�ي داخ�ل 

إسرائيل .
“مواطن�ي   إن  ليبرم�ان  وأض�اف 
إس�رائيل الذين يقوم�ون برفع األعالم 
الفلس�طينية فيم�ا يطلق�ون عليه  يوم 
النكب�ة )ي�وم احتالل إس�رائيل لألرض 
الفلس�طينية وتطلق عليه إسرائيل يوم 
االستقالل( هؤالء فليذهبوا من هنا، أنا 
مس�تعد للتبرع  بهم ألب�و مازن )يقصد 

الرئيس الفلس�طيني محم�ود عباس(، 
وكلي بذلك فرح كبير”.

م�ن جان�ب آخر، دع�ا ليبرم�ان إلى 
ض�رورة  التس�وية م�ع الفلس�طينيين 
م�ن خ�الل ح�ل إقليم�ي وتش�ارك فيه 
ال�دول العربية والفلس�طينيون، وعرب 

إسرائيل.
ليبرم�ان “يج�ب اس�تغالل  وتاب�ع 
التقارب في وجهات النظر بين إسرائيل 
وال�دول العربي�ة” دون أن يوض�ح ماذا 
‘ال  ليبرم�ان  بالتقارب.وق�ال  يقص�د 
يمك�ن تحقيق تس�وية ثنائي�ة ، إذا أراد 
الفلس�طينيون تس�وية، ف�إن الممك�ن 

ه�و الذه�اب إل�ى تس�وية إقليمية مع 
ال�دول العربي�ة، والعرب  في إس�رائيل 

والفلسطينيين”.
وأضاف ليبرمان إن “الفلس�طينيين 
يعرفون اليوم ما يقال عنهم في الوطن 
العربي، س�افروا إلى دولة الكويت مثال 
واس�ألوهم ع�ن الفلس�طينيين، هن�اك 
دول عربية )لم يسمها( تؤمن  اليوم أن 
التهديد الحقيقي ليست إسرائيل وليست 
الصهيوني�ة بل داعش، جبه�ة النصرة، 
وحزب الل�ه ، حماس”.وتاب�ع ليبرمان 
قائال “علينا اس�تغالل ه�ذا الواقع، وأن 

نكون حكماء في ذلك “.

    بغداد/ المستقبل العراقي

اختط�ف مس�لحو تنظي�م “داع�ش” 
في ليبيا تس�عة عاملي�ن أجانب من حقل 
الغاني النفطي األسبوع الماضي، حسبما 

أفاد مسؤولون.
وقال متحدث باس�م وزارة الخارجية 
النمس�اوية لوكالة رويترز لألنباء إنه منذ 
الهجوم لم يظهر أي أثر للعاملين التسعة، 
وهم م�ن النمس�ا والتش�يك وبنغالديش 
والفلبي�ن ودول�ة افريقي�ة واح�دة عل�ى 

األقل.
وأضاف المتحدث إن المختطفين كانوا 

على قيد الحياة عند اختطافهم.
ومض�ى قائ�ال “نعلم أنهم ل�م يكونوا 
مصابي�ن عند نقله�م من حق�ل الغاني”، 
مضيف�ا أن لدى النمس�ا معلومات عن أن 

تنظيم “داعش” وراء اختطاف العاملين.
اسوش�يتد  وكال�ة  نقل�ت  بدوره�ا، 
برس ع�ن المتحدث باس�م الجيش، أحمد 
المسماري، قوله إن التنظيم هو المسؤول 

عن االختطاف.
مس�لحي  إن  المس�ماري  ق�ال  كم�ا 
التنظي�م قطع�وا رؤوس 8 ح�راس أثناء 
الهج�وم على الحقل النفط�ي الواقع على 
بعد 750 كيلومترا جنوب ش�رق العاصمة 

طرابلس.
وأك�دت الفلبي�ن اختط�اف أربعة من 
مواطنيه�ا م�ن الحق�ل النفطي، بحس�ب 
اسوشيتد برس.وتزايد استهداف األجانب 
تش�هدها  الت�ي  االضطراب�ات  وس�ط 
ليبي�ا، حيث تتن�ازع حكومتان الس�يطرة 
عل�ى الب�الد وتنامى نش�اط اإلس�الميين 
المتطرفي�ن وس�ط الفوض�ى الت�ي تلت 
اإلطاحة بمعمر القذافي منذ أربعة اعوام.

»داعش« الليبي 
خيتطف 9 أجانب

من حقل نفطي
    بغداد/ المستقبل العراقي

أكد قائد الس�الح الجوي االيراني 
“مق�ر خات�م االنبي�ا )ص(” العميد 
فرزاد اسماعيلي بأن ايران ال تسمح 
بإختراق سماءها، مش�ددا على أنها 
حّصنت أجواءه�ا بتقنيات حديثة ال 
يمكن للع�دو أن يمس األمن الوطني 

للبالد . وقال العميد اسماعيلي لوكالة 
انب�اء ف�ارس أن القطاع العس�كري 
في مجال الجو وال�ذي يقوم بمهمة 
رصد تحركات مش�تبه بها على مدار 
الس�اعة؛ لمن�ع أي خ�رق يحصل، أو 
مساس بأمن البالد ولضمان سالمة 

رحالت جوية .
وأشار الى قدرة منظومة النظام 

)راداري( حي�ث يمكن له�ا رصد أي 
طائ�رة كانت بم�ا في ذل�ك طائرات 
التجس�س u2 االميركية، مؤكدا بأن 
ق�درة ه�ذا النظ�ام تصل ال�ى رصد 
التجس�س م�ن مس�افات  طائ�رات 

بعيدة، وتوجيه تحذيرات لها .
وأش�اد العميد اس�ماعيلي بقدرة 
باصطي�اد  المتخصصي�ن  الك�وادر 

RQ170 األمريكية وهبوطها  طائرة 
س�المة، معتبراً ذل�ك انج�ازاً وطنياً 
كبي�راً، وأك�د مواصل�ة الدف�اع ع�ن 
س�المة الب�الد .واوض�ح ان الع�دو 
يخش�ى قدرة اي�ران وال يج�رؤ على 
االس�المية  الجمهوري�ة  مواجه�ة 
المفروضة خليل  االيرانية والح�رب 

دليل على ذلك.

    بغداد/ المستقبل العراقي

افاد موقع “هسبريس” المغربي 
ان هذه الجماع�ة لم تترك أمراً غريباً 
وال منطقاً عجيبا إال وسلكته من أجل 
حشد مزيد من الموالين، ففي حملة 
جدي�دة دعائي�ة لمنهج�ه المتطرف 
وتهديدي�ة لم�ن يصفه�م بالمرتدين 
اثنان  والصليبيي�ن، اطلق مس�لحان 
من الص�م والبك�م عب�ارات التهديد 
والوعي�د عب�ر لغة اإلش�ارات، خالل 
ش�ريط لجديد أنتجت�ه جهة إعالمية 
موالي�ة ل�”داعش” تدع�ى “المكتب 

اإلعالمي لوالية نينوى” بالعراق.
ركز الش�ريط عل�ى انضمام عدد 
من المس�لحين إلى صفوف التنظيم 
والع�راق،  س�وريا  ف�ي  االرهاب�ي 
مستعرضا مقاطع مصورة لمجندين 
يحملون أس�لحة خفيفة وثقيلة، إلى 
جان�ب عروض عس�كرية مصحوبة 
“التح�اق  ع�ن  تتح�دث  بعب�ارات 
المس�لمين ب�أرض “الخالف�ة” رغم 
حم�الت التضلي�ل”، حس�ب تعبي�ر 

المصدر المرئي.
ويظهر هذا األخير ش�اباً ملتحّياً 
يرتدي قبعة س�وداء موس�وم عليها 

ملص�ق صغي�ر لرمز “داع�ش”، مع 
رداء عس�كري ف�ي الل�ون ذاته فيما 
وحزام�اً  رشاش�اً  س�الحاً  يحم�ل 
ش�ارع  وس�ط  يتح�دث  عس�كرّيا، 
وخلف�ه بناية ش�اهقة، مس�تخدما 
للص�م  المخصص�ة  اإلش�ارة  لغ�ة 
والبك�م وم�ن تحته تظه�ر الترجمة 
باللغتين العربي�ة واالنجليزية، حيث 
افتت�ح خطاب�ه قائ�ال “نح�ن الصم 
والبك�م نوج�ه رس�التنا إل�ى العالم 
اإلسالمي.. إلى المسلمين في أوروبا 
من عرب وعجم”.وكعادة األش�رطة 

الدعائي�ة ل�”داعش”، وجه المس�لح 
األص�م واألبكم، ال�ذي يدعى أبو عبد 
الرحم�ان، رس�الته إل�ى مش�اهديه 
بالقول إن “الطريق مفتوحة إلى دار 
الخالفة”، على حد زعمه، مضيفا أن 
“الدولة اإلس�المية في تم�دد”، قبل 
أن يتوج�ه بتهديداته المباش�رة إلى 
كل من الوالي�ات المتحدة األمريكية 
وفرنس�ا وبريطانيا وإيطاليا، وأيضا 
ل�دول الس�عودية وقط�ر والكوي�ت 
واألردن، في جم�ل تحريضية تحمل 

عبارات الذبح والقتل.

أم�ا المس�لح الثاني، وه�و أصم 
مظه�ر  ف�ي  وظه�ر  أيض�ا  وأبك�م 
عس�كري يش�به األول، فتح�دث عن 
المهن�ة الموازي�ة التي يش�تغل فيها 
إل�ى جان�ب القت�ال، وه�ي ش�رطة 
المرور، حيث قال بلغة اإلش�ارة “أنا 
أصم وأبكم.. أعمل في شرطة مرور 
الدولة م�ع أخي أبي عب�د الرحمن”، 
متوجه�ا ه�ذه الم�رة بتهديداته في 
“هج�وم قريب” لقوات البيش�مركة 
الت�ي وصفها ب�”المرت�دة”، مضيفا 
أنه “مرت�اح في بلد يقام فيه ش�رع 
الل�ه”، وف�ق زعمه.وتظه�ر لقطات 
الفيلم الدعائ�ي الجديد الذي جاء في 
نحو 6 دقائ�ق إال 15 ثانية، أنش�طة 
المس�لحين في ش�وارع يق�ول إنها 
تعود لمدينة نينوى التابعة للموصل 
يقوم�ان  حي�ث  الع�راق،  ش�مال 
بمهام “ش�رطي المرور” بالبسهما 
العس�كرية وهما يحمالن أسلحتهما 
س�ائقي  توجي�ه  عب�ر  الرشاش�ة، 
السيارات باإلش�ارات، قبل أن تنتقل 
المش�اهد إلى مكان آخر حيث يظهر 
المس�لحان وه�م يجه�زان إلط�الق 
أربع�ة صواريخ عب�ر منصات بدائية 

بواسطة التحكم ن بعد.

السالح اجلوي: ايران ال تسمح بإخرتاق سامءها ونرصد طائرات التجسس

بعد اخلسارات.. »داعش« جيند الصم والبكم وهيدد بلغة اإلشارة!

ً

يخط�ئ م�ن يتصور أن م�ا بدأته أمري�كا لزعزعة أم�ن الخليج 
ع�ام 1991 س�ينتهي عام 2015 أو بعد بضعة أع�وام، ويخطئ من 
يظ�ن أن الح�روب والمعارك الت�ي اندلعت حتى اآلن، وم�ا رافقها 
م�ن زالزل ونكبات ومصائب وويالت وانقالبات س�تخمد وتختفي 
في غضون الس�نوات القليلة القادمة. حتى الذين كانوا يتصورون 
أنفسهم أنهم عباقرة الزمان في المقامرات السياسية والمغامرات 
الحربية، وأنهم س�يحققون الفوز األعظم في حلبة الصراع الدامي 
المتفج�ر في المنطق�ة، انتهى بهم المطاف ف�ي مزابل التاريخ، أو 
خلف القضبان، أو تحت األرض، أو ُس�حلوا في الش�وارع. بينما فر 
بعضه�م والذوا باله�روب، وخيم الس�كون المطب�ق على زعيمهم 
ال�ذي ورطهم في هذه المهازل الغامضة، التي نعرف بدايتها، لكننا 
ال نع�رف حدودها، وال ندري إن كانت لها ح�دود من عدمه. وربما 

ُتفنى أعمارنا قبل إسدال الستارة على آخر فصولها المأساوية.
لقد أدرك المتورطون األوائل في الحروب الغبية االستعراضية. 
أنهم أس�هموا بتعطيل نهضة هذه األم�ة، وأنهم كانوا مجرد بيادق 
زئبقي�ة تطفو ف�ي قدور لعب�ة معقدة، غي�ر محس�وبة العواقب، 

فرفعوا راية الندم بعد خراب البصرة، وبعد دمار بصرى. 
لطم�وا، وندموا، وتأس�فوا. والت حين من�دم. أطلق البطريرك 
حس�رة كبيرة في س�اعاته الخريفية اآلزفة، قال فيه�ا: )لقد غدر 
الغ�ادرون(، وتخب�ط  زعيمهم الخفي�ف في خطواته العش�وائية: 
فوق�ف في قف�ص االتهام ليعاتبهم بعبارة يائس�ة: )ك�ده يا أوالد 
األبالس�ة ؟؟(، وفر زين الهاربين، واحترق حفيد بلقيس في أفران 
مأرب، وطافوا برداء الفيلس�وف األخضر من )زنقة( إلى )زنقة(. 

وتزحلقت أقدام الخرتيت خارج ثكنات )سنوبي(.
ثم خ�رج أصحاب الرايات الس�ود م�ن خنادقهم األورش�ليمية 
الس�رية، بأع�داد وأعت�دة ال تخط�ر عل�ى ب�ال موس�ليني، فالتف 
حولهم أصحاب العقول المش�فرة واألفكار التكفيرية القذرة، كان 
خروجهم األول في الش�ام، ثم طاروا مع بوكو حرام، وهبطوا في 
سهل نينوى. كانت لهم عشرات األوكار في سيناء والكرك ومعان. 
يأتيه�م الدعم من قطر مكمن الخطر، أو عب�ر قنطرة أنقرة. بتأييد 
مفرط من الشيطان السلطان، فاستباحوا األرض والعرض. دمروا 
دور العب�ادة. نبش�وا قب�ور األنبي�اء والصحاب�ة. جرف�وا المواقع 
األثرية. أحرقوا المكتبات في هجمات متوحش�ة استهدفت الفنون 

والعلوم واآلداب. 
كانوا يتفاخرون بنش�ر أفالم الذبح والقتل والسحل والترهيب 
والتعذيب. ثم ظهرت أمريكا على حقيقتها، فكانت هي التي تمسك 
بخطوط اللعبة، وهي التي ترس�م س�يناريوهات البرامج الطائفية 
الليلي�ة الحساس�ة،  بأقماره�ا الصناعي�ة الجب�ارة، ومجس�اتها 
ومرتزقتها الذي كانوا يديرون غ�رف العمليات المرتبطة بخطوط 

المواجهات التدميرية.
كان الزعم�اء )الموت�ى( يدرك�ون عم�ق المؤام�رة وأبعاده�ا 
الخطيرة، ولو بعد فوات األوان، أما السفهاء وأنصار الدواعش فلم 
يدركوا حتى اآلن ما آلت إليه أحوالنا في العراق والش�ام وس�يناء، 
وس�يأتي اليوم ال�ذي تتفجر في�ه براكين الهرمجدون ف�ي البلدان 
العربية، الت�ي تورطت بتغذية بؤر اإلرهاب. عندئذ س�تقرع طبول 
الهرمج�دون لتزحف بفيالقه�ا الخنزيرية نحو العواص�م الواقعة 
على خط عرض )33( درجة ش�ماالً. وستس�ألون أنفسكم حينئذ: 
لم�اذا اصطف�ت كل تل�ك المدن على ه�ذا الخط الوهم�ي ؟، وكيف 
حصل الذي حصل ؟. نحن يا سادتي الكرام نقف على مسافة قريبة 
ج�داً من مركز االنفجار الكوني للمعرك�ة التدميرية المرتقبة. أنها 
الهرمجدون، التي تستهدف النيل من العرب كافة، وتستهدف إعالء 
ش�أن الصهاينة، وتوس�يع نفوذهم من النيل إلى الفرات. ألم يأتكم 
تحذي�ر خاتم األنبياء والمرس�لين )ص(، عندما قال لكم: )س�تأتي 
عليكم س�نوات خّداعات. . . (، فهذه هي السنوات الخداعات. والله 

يستر من الجايات.

طبول اهلرجمدون ُتقرع 
خلف بيوتنا

كاظم فنجان احلاممي

    بغداد/ المستقبل العراقي

قررت باكستان وقف العمل بقرار 
تجمي�د تنفيذ احكام االع�دام الصادر 
من�ذ الع�ام 2008، وفق مس�ؤولين، 
العم�ل  الغ�ت  كان�ت  بعدم�ا  وذل�ك 
بالقرار في قضاي�ا االرهاب فقط اثر 
مج�زرة ارتكبتها حرك�ة طالبان في 

مدرس�ة في ديسمبر.وارسلت وزارة 
الداخلي�ة توجيهاته�ا ال�ى محافظي 
االقالي�م لتنفي�ذ اح�كام االع�دام في 
القضايا التى اس�تنزفت كافة طلبات 
االس�تئناف والعف�و، بحس�ب ما قال 
المس�توى  رفي�ع  مس�ؤول  مص�در 
لوكال�ة فرانس برس. واكد مس�ؤول 

حكومى آخر تلك االنباء.

باكستان ترفع قرار جتميد تنفيذ
احكام االعدام بالكامل

ُ
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وزارة الدفاع
   دائرة املستشار القانوني العام

املحكمة العسكرية  السادسة يف االنبار 
)إعالن( 

اىل املتهمني الغائبني املدرجة أس�مائهم أدناه والس�اكنني يف العناوين املؤرشة إزائهم  ملا كنتم متهمني وفق املواد املبينة  إزاء اس�م كل منكم من قانون العقوبات العس�كري 
وقان�ون العقوب�ات رقم  111  لس�نه 1969   يف القضايا املؤرشة إزاء أس�مائكم وبما ان مح�ل إقامتكم مجهول لذا اقتىض تبليغكم يف الصح�ف املحلية عىل ان تحرضوا أمام 
املحكمة العس�كرية يف االنبار خالل مدة ثالثون يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن يف الصحف   وعند عدم حضوركم س�وف تجري محاكمتكم غيابيا وإعطاء الحق للموظفني 
العمومي�ني بإلق�اء القبض عليكم وإلزام كل ش�خص يعلم بمحل اختفائكم ان يخرب الجهات العس�كرية بذلك اس�تنادا  للمادة )81 ( من قانون أص�ول املحاكمات الجزائية 

العسكرية رقم 30 لسنة 2007

وزارة الدفاع
   دائرة املستشار القانوني العام

املحكمة العسكرية  الخامسة 
)إعالن 2( 

اىل املتهمني الغائبني املدرجة أس�مائهم أدناه والس�اكنني يف العناوين املؤرشة إزائهم  ملا كنتم متهمني وفق املواد القانونية من قانون العقوبات العس�كري 
رق�م  19  لس�نه 2007 املع�دل والقضايا املؤرشة إزاء أس�م كل واحد منكم وبما ان مح�ل إقامتكم مجهول لذا اقتىض تبليغك�م يف الصحف املحلية عىل ان 
تحرضوا أمام املحكمة العسكرية الخامسة  خالل مدة ثالثون يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن يف الصحف   وعند عدم حضوركم سوف تجري محاكمتكم 
غيابيا وإعطاء الحق للموظفني العموميني بإلقاء القبض عليكم وإلزام كل شخص يعلم بمحل اختفائكم ان يخرب الجهات العسكرية بذلك استنادا  للمادة 

)81 ( من قانون أصول املحاكمات الجزائية العسكرية رقم 30 لسنة 2007.

وزارة الدفاع
دائرة املستشار القانوني العام
املحكمة العسكرية  الخامسة

)إعالن 1( 
اىل املتهمني الغائبني املدرجة أسمائهم أدناه والساكنني يف العناوين املؤرشة إزائهم  ملا كنتم متهمني وفق املواد القانونية من قانون العقوبات العسكري رقم  19  لسنه 2007 
املعدل والقضايا املؤرشة إزاء أس�م كل واحد منكم وبما ان محل إقامتكم مجهول لذا اقتىض تبليغكم يف الصحف املحلية عىل ان تحرضوا أمام املحكمة العس�كرية الخامس�ة  
خالل مدة ثالثون يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن يف الصحف   وعند عدم حضوركم سوف تجري محاكمتكم غيابيا وإعطاء الحق للموظفني العموميني بإلقاء القبض عليكم 

وإلزام كل شخص يعلم بمحل اختفائكم ان يخرب الجهات العسكرية بذلك استنادا  للمادة )81 ( من قانون أصول املحاكمات الجزائية العسكرية رقم 30 لسنة 2007.   

وزارة الدفاع
دائرة املستشار القانوني العام

املحكمة العسكرية السابعة
اعالن

اىل املتهمني الغائبني املدرجة اس�مائهم ادناه وعناوين س�كنهم، ملا كنت متهمني وفق املواد املؤرشة ازاء اس�مائهم يف القضية املبينة ادناه وبما ان محالت 
اقامته�م مجهول�ة لذا اقتىض تبليغهم يف الصحف املحلية عىل ان يحرضوا امام املحكمة العس�كرية يف دياىل خالل م�دة ثالثني يوما من نرش هذا االعالن يف 

الصحف وعند عدم حضوركم سوف تجري محاكمتكم غيابيا وتحجز اموالكم املنقولة وغري املنقولة ويطلب من كافة املوظفني

العميد الحقوقي
 رئيس املحكمة العسكرية السادسة يف االنبار

العميد الحقوقي
 رئيس املحكمة العسكرية الخامسة

العميد الحقوقي
رئيس املحكمة العسكرية السابعة

العميد الحقوقي
 رئيس املحكمة العسكرية الخامسة
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وزير النقل: التكيس النهري يف بغداد سيكون شبيه بتكيس النيل والبسفور
     بغداد/المستقبل العراقي

بح�ث وزي�ر البلديات واالش�غال العامة عب�د الكريم يونس 
االنص�اري مع وفدا م�ن الش�ركات الفرنس�ية, امكانية تنفيذ 

المشاريع الخدمية واعادة اعمار البنى التحتية في العراق.
واع�رب وف�د الش�ركات الفرنس�ية عن اس�تعداده للتعاون 
وتوسيع مش�اركته في عملية البن�اء واالعم�ار في العراق مع 

تقديم التسهيالت المالية الالزمة لذلك.
ورح��ب الوزير االنص�اري برغبة الش�ركات الفرنس�ي�ة, 
مؤكدا بأن الوزارة س�تدعم اي خطوة وستقدم كل المساعدات 
الالزمة لتسهيل عمل الشركات الفرنسية,  مستعرض�اً خارطة 

المشاريع التي تطمح الوزارة  لتنفيذها في المحافظ�ات .
وأك��د الجانب��ان عل�ى ض�رورة التواصل لتحقي�ق الرغبة 

المشتركة في التعاون بين الوزارة والشركات الفرنسي���ة.

     بغداد/المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة االعمار واإلس�كان، امس الثالث�اء، عن انجاز 
مش�روع بناء وتأهيل مش�روع قصر التلة الس�كني في بغداد.

وق�ال المركز اإلعالمي للوزارة في بيان صحفي، إن “المالكات 
الهندس�ية والفنية في ش�ركة الفاو الهندس�ية العام�ة التابعة 
لها أنجزت بن�اء أبنية جديدة وتأهيل أبنية قديمة في مش�روع 
قص�ر التلة ف�ي بغداد”.وأوضح المركز، أن “المش�روع يتكون 
م�ن ثالث بنايات جدي�دة، منها بنايتين تحتوي�ان على طابقين 
وتضم�ان 60 غرفة مع كل الخدمات الصحي�ة، والبناية الثالثة 
تضم جناحين كل جناح يحتوي على جميع اإلعمال الكهربائية 
والصحي�ة وبكلفة بلغت 5,5 ملي�ار دينار”.وأضاف المركز، أن 
“أعم�ال التأهيل والترميم ش�ملت أكثر م�ن 19 بناية مختلفة، 
فضال عن صيان�ة محطة الكهرباء الرئيس�ية المغذية للمجمع 
الس�كني وكذل�ك صيانة جه�از التبري�د )جلر( 150 ط�ن، الى 
جانب تجهيز ومد كيبالت داخل القصر وبكلفة ملياري دينار”.

يذك�ر أن العراق يعاني من أزمة س�كن خانق�ة نظرا لتزايد عدد 
سكان العراق قياسا بعدد المجمعات السكنية، إضافة إلى عجز 
المواط�ن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة س�كنية خاصة به 

بسبب غالء األراضي والمواد اإلنشائية.

     بغداد/المستقبل العراقي

اعلنت الش�ركة العام�ة للموانى التابعة ل�وزارة النقل,امس 
الثالثاء, عن اس�تقبالها 15 باخ�رة تجارية عمالقة وبحموالت 
متنوعة.وقال الناطق الرس�مي باس�م الش�ركة أنمار الصافي، 
ان “مين�اء المعق�ل التج�اري وس�ط البصرة اس�تقبل البواخر 
)اس�مان- تن�در- م�ازدا- مهدية- نفي�س- دزن�وي- افتاب - 
فروت�ان- فرود- بم�والز( بحمولة اس�منت، والبواخر )رحمة 
- ني�ارك – الربي�ع( بحم�والت متنوعة”.   وأض�اف ان “ميناء 
ام قص�ر التج�اري جنوبي البصرة اس�تقبل الباخ�رة دايو اكتا 
بحمول�ة معدات، والباخ�رة بالين بحمولة حاوي�ات، والباخرة 

جبل علي/6 بحمولة متنوعة”.

وزير البلديات يبحث مع جمموعة من الرشكات 
الفرنسية تنفيذ املشاريع االسرتاتيجية

االعامر تنجز بناء وتأهيل مرشوع
قرص التلة السكني يف بغداد

املوانئ تستقبل 15 باخرة جتارية 
متنوعة احلمولة

     بغداد/المستقبل العراقي

اكد وزير النق�ل باقر جبر الزبيدي 
س�عي وزارت�ه ب�أن يك�ون التكس�ي 
النهري ش�بيه بتكسي النيل في مصر 
والبس�فور ف�ي تركي�ا, وفيم�ا المح 
الخاص�ة  الس�يارات  بق�رب وص�ول 
بهذا المش�روع خالل األش�هر الثالثة 
القادمة, اش�ار الى ان الرحلة س�تمر 
بخمس محطات ف�ي مناطق متفرقة 

من العاصمة بغداد.
جاء ذلك خ�الل افتتاحه اول رحلة 
تجريبي�ة للتكس�ي النهري ف�ي بغداد 
,ام�س االول االثنين, والت�ي تبتدأ من 
مرسى الزوارق في الجادرية وتنتهي 
في محطة مدينة الكاظمية المقدسة.

واع�رب الزبيدي عن س�عادته بانجاز 
“المرحلة األولى في نهر دجلة اي أول 
رحل�ة تجريبية للتكس�ي النهري, بعد 
انجاز تكس�ي بغداد والبص�رة والذي 
من المؤمل وصول السيارات الخاصة 

به خالل األشهر الثالثة القادمة”.
ولف�ت الزبي�دي ال�ى ان وزارت�ه 
“تطم�ح ب�أن يكون التكس�ي النهري 
شبيه بتكسي النيل في مصر والبسفور 
في تركيا”, مضيفا ان رحلة التكس�ي 
النه�ري س�تمر عبر خم�س محطات 
في المناطق الرئيس�ية من بغداد هي 
الجادري�ة, والب�اب الش�رقي, وب�اب 
المعظ�م, واالعظمي�ة والكاظمي�ة”.

وكش�ف وزير النق�ل ب�ان المحطات 
المذكورة ستنفذ قريبا من قبل إحدى 
“س�تكون  انه�ا  مبين�ا  الش�ركات”, 
مجه�زة بالمطاع�م وألع�اب األطفال 

والمقاهي ودور االستراحة”.
يتط�ور  ان  الزبي�دي  وتمن�ى 
مشروع  التكس�ي النهري للتنقل بين 

المحافظ�ات كم�ا كان علي�ه الح�ال 
سابقا وان يصبح نهر دجلة ممرا لنقل 

المواطنين واألحمال المتوسطة . 

يذكر ان سعر التذكرة ستكون الف 
دين�ار وان ع�دد الزوارق س�تصل الى 
30 زورق وهي بسعات 30 40- راكبا 

وتض�م أماكن لألش�خاص vip  وتبلغ 
س�رعتها 40 ك�م بالس�اعة ومجهزة 

بمحركات يابانية متطورة .

    بغداد/ المستقبل العراقي

ال�ه�ج��رة  وزارة  أع�ل�ن��ت 
 800 والمهجري�ن، ع�ن تس�جيل 
أس�رة نازحة ف�ي العاصمة بغداد 
ومحافظة الديوانية، فيما أشارت 
الى توزيع مس�اعدات غذائية بين 

النازحين.
بي�ان  ف�ي  ال�وزارة  وقال�ت 
صحف�ي، إن فرعها ف�ي محافظة 
الديوانية “سجل 150 أسرة نازحة 
الماض�ي  الش�هر  خ�الل  جدي�دة 
الكل�ي  المس�جلين  ع�دد  ليك�ون 
نازح�ة،  أس�رة   8757 للنازحي�ن 
فضال عن توزيع مساعدات اغاثية 
تضمن�ت الحص�ة الواح�دة منه�ا 
مدف�أة نفطي�ة وأفرش�ة وحليب 
أطف�ال بواقع 12 علبة لكل أس�رة 
نازحة مس�جلة لدى فرع الوزارة 

في المحافظة”.
وأضافت الوزارة أن فرعها في 
العاصم�ة بغ�داد جان�ب الرصافة 
“س�جل أس�را نازحة جدي�دة بلغ 
عدده�ا 650 أس�رة، ليك�ون عدد 
المسجلين الكلي للنازحين 13021 
أس�رة نازح�ة، فضال ع�ن توزيع 
مساعدات اغاثية في جانب الكرخ 
بمنطق�ة الغزالية بين 300 أس�رة 

نازحة”.
ويش�هد الع�راق اكب�ر موج�ة 
نزوح في تاريخه وذلك بعد سيطرة 
عناص�ر تنظيم “داعش” على عدد 
من المدن واالقضية والنواحي في 

غرب وشمال العراق.

    بغداد/المستقبل العراقي

 أكدت وزارة العمل، انها ستقوم 
بارس�ال فرق التفتي�ش التابعة لها 
ال�ى مواقع العمل ف�ي وزارة النفط 
لالطالع على طبيعة العمل من حيث 
الس�المة المهنية، ومتابعة تش�غيل 
50بالمئ�ة من العمال�ة الوطنية في 
مدي�ر  وق�ال  النفطي�ة.  الش�ركات 
دائ�رة التش�غيل والق�روض رياض 
حس�ن خ�الل اجتماع�ه م�ع وكيل 
وزارة النفط معتصم حسن، انه “تم 
االتفاق على تعزيز العمل المش�ترك 
في دع�م امكانيات القطاع الخاص، 
وتعديل التش�ريعات واآللي�ات التي 
تعزز هذا االتجاه مع اعداد استمارة 
خاصة من قبل وزارة العمل، تتضمن 
المعلومات المطلوبة من الش�ركات 
المتعاقدة م�ع وزارة النفط، واعداد 
العمال�ة االجنبي�ة في كل مش�روع 
لغرض متابعة القرارات النافذة بهذا 
الشأن، والتي تنص على شرط تشغيل 
50 بالمئة من العمال�ة الوطنية في 
المش�اريع االس�تثمارية”. واضاف 
ان “االجتم�اع ناق�ش كيفية تجاوز 
المشاكل والمعوقات بعيدا عن العمل 
الروتيني في المخاطبات، فضال عن 
تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين 
وم�ن المختصي�ن بالتدري�ب تتولى 
تحديد المهن المطلوبة ومس�تويات 
المهارة، وازال�ة التداخل في المهام 
والواجب�ات بين المه�ن، بما يوازي 
التصني�ف العربي المعي�اري للمهن 

لعام 2008”.

اهلجرة تعلن تسجيل 800 
أرسة نازحة يف بغداد 

والديوانية

العمل تتابع تشغيل 50باملئة 
من العاملة الوطنية
يف الرشكات النفطية

    بغداد/ المستقبل العراقي

وج�ه وزي�ر التربية محم�د إقب�ال، بإلغاء 
فترة السماح البالغة ش�هرين لتجديد إجازات 
المؤسس�ات التربوية األهلية، فيما افتتح أول 
مركز إلكتروني تخصصي إلجراء االمتحانات 

للمشرفين التربويين في العراق.
وقال�ت وزارة التربي�ة ف�ي بي�ان له�ا، إن 
“المديري�ة العام�ة للتعلي�م الع�ام واالهل�ي 

واالجنب�ي وجه�ت إعمام�ا ال�ى المديري�ات 
العام�ة للتربي�ة في المحافظ�ات كافة لتبليغ 
ادارات المؤسس�ات التربوي�ة االهلية الواقعة 
ضمن الرقعة الجغرافية لكل مديرية بضرورة 
االلت�زام بتوجيه وزير التربية القاضي بتقديم 
طل�ب التجدي�د قب�ل 30 يوما م�ن تاريخ اخر 
تجدي�د”. وأضافت ال�وزارة أن “ه�ذا االجراء 
يعتب�ر موع�دا س�نويا ثابت�ا، لذل�ك وبخالفه 
ستتعرض المؤسس�ة المخالفة الى المساءلة 

القانونية”. وعلى صعي�د آخر، ذكرت الوزارة 
أن “وزي�ر التربية افتت�ح أول مركز الكتروني 
للمش�رفين  االمتحان�ات  تخصص�ي إلج�راء 
التربويي�ن في العراق في خطوة تبش�ر بعهد 
الس�احة  عل�ى  إيجابي�ا  وس�تنعكس  جدي�د 
التربوي�ة والعلمية”. ونقل البي�ان عن الوزير 
قوله، إن�ه ماض “ف�ي دعم اس�تخدام جميع 
التقني�ات الحديثة في تطوير اداء المش�رفين 
التربويين وتعميم ه�ذه التجربة الفريدة على 

المحافظات العراقية كاف�ة من أجل النهوض 
بالواق�ع الترب�وي ال�ذي يمثل اإلش�راف أحد 
أركانه األساسية”.وأشار اقبال الى أن “النظم 
العالمي�ة الي�وم تعم�د إل�ى تطبي�ق المناهج 
والسياس�ات الت�ي توفر الوق�ت والطاقات”، 
متعه�دا بالعمل على “تطبيق ذل�ك في العراق 
وبذل قص�ارى الجه�د لتضييق الفج�وة التي 
حصلت ف�ي مجال التربية وخاصة االش�راف 

التربوي مع دول العالم المتقدمة”.

     بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن السفير األميركي في بغداد 
س�تيوارت جونز، ام�س الثالثاء، أن 
حجم التب�ادل التجاري بي�ن العراق 
والوالي�ات المتح�دة بل�غ أكث�ر من 
16 ملي�ار دوالر ف�ي الوقت الحالي، 
وأك�د أن أكث�ر م�ن س�بعة مليارات 
منها ص�ادرات عراقي�ة، وفيما عزا 
عدم وجود ش�ركات ب�الده الكبيرة 
ف�ي الس�وق العراقي�ة إل�ى عمله�ا 
م�ع وكالء محليي�ن، أش�ار إل�ى أن 
واشنطن تتطلع لتوس�يع عالقاتها 

“الستراتيجية” مع بغداد.
ف�ي  جون�ز   س�تيوارت  وق�ال 
“الوالي�ات  إن  صحف�ي،  تصري�ح 
المتحدة متحمسة للعمل مع العراق 
على وفق اتفاقية اإلطار الستراتيجي 
الموقعة بين البلدين، التي تشمل من 
بين أمور أخ�رى الجانب التجاري”، 
هزيم�ة  عل�ى  “التركي�ز  أن  مبين�اً 
داع�ش ال يعن�ي أن واش�نطن غي�ر 
متحمسة لتوس�يع تبادلها التجاري 
م�ع الع�راق”. وأضاف الس�فير، أن 

“التب�ادل التجاري م�ع العراق حقق 
تقدم�اً جي�داً حي�ث تج�اوز ال��16 
ملي�ار دوالر حالياً”، مش�يراً إلى أن 
“قيم�ة ص�ادرات الس�وق العراقية 
للواليات المتح�دة من بضائع بلغت 
س�بعة مليارات و13 ملي�ون دوالر 
خ�الل العام 2014 المنصرم، ما يدل 
عل�ى أنها واع�دة”. وتابع جونز، أن 
“الجيد بالتبادل التجاري بين البلدين 

هو وج�ود زيادة قدرها 900 مليون 
دوالر في حجم الصادرات األميركية 
للع�راق”، الفت�اً إل�ى أن “الوالي�ات 
المتح�دة ص�درت للعراق م�ا قيمته 
ملياري�ن ومئة ملي�ون دوالر، خالل 
ع�ام 2014 المنص�رم، مقابل مليار 
ومئت�ي مليون في الع�ام 2013، ما 
يدعو للتفاؤل بإمكانية زيادة حجم 

التبادل التجاري بين البلدين”.

وأوض�ح جون�ز، أن “الوالي�ات 
المتحدة تصدر للعراق بضائع كثيرة 
بينها الطائرات والسيارات واألجهزة 
اإلض�اءة  وأدوات  االلكتروني�ة 
ومنتجات صناعي�ة وزراعية”، عاداً 
أن “غالبي�ة تلك البضائع باس�تثناء 
الزراعي�ة، ال تهدف لتحقي�ق الربح 
فقط، إنما تش�كل نقالً للتكنولوجيا 

وإسهاماً في تطور العراق”.

وأك�د جون�ز، أن “مبل�غ التبادل 
التجاري ال يشمل تجارة السالح بين 
البلدين، ألنها تدخ�ل ضمن تصنيف 
منفصل”، كاشفاً عن “وصول مبلغ 
مبيعات الس�الح األميرك�ي للعراق 
إل�ى قراب�ة ملي�ار دوالر ف�ي العام 

2014 الماضي”.
وبش�أن ع�دم وج�ود الكثير من 
الش�ركات األميركي�ة المعروفة في 
العراق، عّد السفير جونز، أن ذلك “ال 
يعن�ي أن تلك الش�ركات غير مهتمة 
بالسوق العراقية”، مستدركاً “لكنها 

تعمل مع ممثلين محليين”.
واشار الس�فير األميركي إلى أن 
“األهم بالموضوع ه�و أن الواليات 
لتوس�يع  فعلي�اً  تتطل�ع  المتح�دة 
تبادله�ا التجاري مع الع�راق خالل 

العام 2015  الحالي”.
يذكر أن وزارة الت�جارة العراقية، 
كش�فت ف�ي )الثالثي�ن م�ن كانون 
األول 2014 المنص�رم(، عن وصول 
حج�م التب�ادل التجاري بي�ن بغداد 
وواش�نطن إل�ى 15 ملي��اراً و300 

مليون دوالر خ�الل ذلك الع�ام.

الرتبية تلغي فرتة السامح لتجديد املؤسسات الرتبوية األهلية

أكثر من 16 مليار دوالر حجم التبادل التجاري بني بغداد وواشنطن

التعليم تبحث مع اجلانب الياباين تفعيل 
مذكرات التفاهم وتطوير التعاون العلمي

   بغداد/المستقبل العراقي 

 بح�ث وزي�ر التعلي�م العالي 
حس�ين  العلم�ي  والبح�ث 
القائ�م  م�ع  الشهرس�تاني، 
باألعم�ال اليابان�ي ف�ي الع�راق 
مذك�رات  تفعي�ل  كانس�وكي، 
التفاه�م لتطوير التعاون العلمي 

واألكاديمي وتحديث المناهج. 
ع�ن  لل�وزارة  بي�ان  ونق�ل 
الشهرس�تاني قوله, إن “الوزارة 
ترغب في تطوير التعاون العلمي 
والثقافي م�ع اليابان، خصوصا 
الت�ي  العلمي�ة  المج�االت  ف�ي 
تتمي�ز به�ا الجامع�ات اليابانية 
ع�ن غيره�ا، والمس�اهمة ف�ي 
تطوير طرائق التدريس والتبادل 
المناهج  المعلومات�ي وتحدي�ث 
والقيام باالبحاث المشتركة بين 

المراكز البحثية في البلدين”. 

يح�رص  “الع�راق  ان  وأك�د 
على اإلفادة م�ن تجارب اليابان، 
قط�اع  تطوي�ر  ف�ي  خصوص�ا 
التعليم العالي والذي كان العامل 
األس�اس ف�ي النهض�ة العلمي�ة 
ش�هدتها  الت�ي  واالقتصادي�ة 
اليابان”، داعيا “الجانب الياباني 
قب�ول  اج�راءات  تس�هيل  إل�ى 
الطلب�ة العراقيين الدارس�ين في 
البحثي�ة  والمراك�ز  الجامع�ات 

اليابانية”. 
م�ن جهته, أبدى ماس�ايوكي 
“اس�تعداد بالده لتطوير التعاون 
العلم�ي والثقاف�ي م�ع العراق، 
وفتح أفاق جديدة بين المؤسسات 
التعليمية في كال البلدين”، مؤكدا 
“س�عي بالده لحل  العراقيل التي 
الطلب�ة  مواصل�ة  تعت�رض  ق�د 
العراقيين الدارسة في الجامعات 

اليابانية”.

وزير الصناعة يوجه باستثامر الثروة املعدنية
    بغداد/المستقبل العراقي

وج�ه وزي�ر الصناع�ة والمع�ادن 
نصير العيساوي،امس الثالثاء, بتهيئة 
ملفات استثمارية متكاملة المعلومات 
لالس�تثمار في مجال الثروة المعدنية 
الت�ي تزخر به�ا البالد لرف�د االقتصاد 

الوطني.
وقال بيان للوزارة, تلقته”المستقبل 
اك�د  العيس�اوي  ان”  العراق�ي”, 
خالل ترؤس�ه اجتم�اع اللجن�ة العليا 
لالس�تثمار المعدني على اهمية تقديم 
للمس�تثمرين  الممكن�ة  التس�هيالت 
وايجاد الوس�ائل الفاعلة للترويج عن 
المتاح�ة ف�ي  االس�تثمارية  الف�رص 
ه�ذا المجال، كنش�ر الكتيبات وتنظيم 
المؤتمرات للتعريف بما يمتلكه العراق 
من ثروة معدنية هائلة تشمل الكبريت 
والفوس�فات ورمال الزجاج ومختلف 
ان�واع االطي�ان الصالح�ة للعدي�د من 

الصناعات”.
اك�د  “العيس�اوي،  ان  واض�اف 
عل�ى ض�رورة توف�ر الم�واد االولي�ة 

المستخدمة في صناعة السمنت ومواد 
البناء المختلفة للمس�اهمة في تعجيل 

حركة اعادة االعمار والبناء”.
العراق ضائقة اقتصادية،  ويش�هد 
في ظل انخف�اض اس�عار النفط التي 
انعكست سلبا على الموازنة االتحادية 
لع�ام 2015 وادت الى عجزها بنس�بة 
%25، فيم�ا دع�ا خب�راء اقتصاديون 
الى ضرورة تنش�يط القط�اع الخاص 
وتفعيل االس�تثمار واعتماد المنتجات 

وتقلي�ل  ال�واردات  لزي�ادة  المحلي�ة 
االنف�اق.وكان وزير المالية هوش�يار 
زيباري، ألمح عن “بوادر لعبور األزمة 
المالي�ة ف�ي البالد من خ�الل اجراءات 
وضع�ت لذل�ك”، ف�ي حين أك�د رئيس 
الوزراء حيدر العبادي، خالل استضافته 
ف�ي مجلس النواب ف�ي الثاني من اذار 
الج�اري، ان “الس�يطرة عل�ى الوضع 
االقتصادي والمالي س�يكون جيدا في 

االشهر المقبلة”.
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تدل اإلحصاءات املتوافرة لعام 2015 عىل ان العراق ينتج 
نح�و 1.86 بليون قدم مكعب�ة يومياً من الغاز املصاحب 
للنف�ط، لك�ن نحو 1.3 بلي�ون قدم مكعب�ة منها ُتحرق 
يومياً لعدم توافر منشآت املعالجة الالزمة الستغالل الغاز 
واستعماله يف مجاالت عديدة مثل توليد الكهرباء وكوقود 
ملصانع اإلس�منت واألس�مدة والبرتوكيماويات، وإعادة 
الض�خ يف اآلبار النفطية لزيادة طاقتها اإلنتاجية، ناهيك 
عن إمكانية إيصاله مبارشة إىل األحياء السكنية بدالً من 
االستمرار يف استعمال القوارير، أو استعماله يف مركبات 
املواصالت العامة. فالفائدة من مجمل هذه االستعماالت 
املنت�رة حول العالم، هو االس�تغالل االقتصادي للوقود 
بدالً من حرقه، وتقليص نسبة التلوث املناخي، وإفساح 
املج�ال لتصدير كمي�ات اكرب من النفط الخ�ام، بدالً من 

استعمالها محلياً وخسارة قيمة الصادرات.
وي�ؤدي هذا الحرق للغاز املصاحب إىل عدد من الخس�ائر 
الفادحة للبالد، من تل�وث الجو، حيث يعترب العراق رابع 
أكث�ر دولة تح�رق الغاز يف العالم حس�ب إحصاءات عام 
2011، وبما ان الوقود املحروق هو الغاز املصاحب إلنتاج 
النف�ط، وبما ان إنت�اج النفط الخام العراق�ي يف ازدياد، 
فمعن�ى ذل�ك ان كمية الوق�ود املحروق حالي�اً هي أعىل 
منها عام 2011. وإضافة إىل التلوث املناخي، هناك أيضاً 
خس�ارة مالية عالية تقدر بنح�و 70 - 100 بليون دوالر 
خ�الل 2015 - 2020 أو النص�ف الثاني م�ن هذا العقد، 

بحسب الخبري النفطي العراقي سعدالله فتحي.
وي�ؤدي حرق الغاز إىل ضياع الفرصة االقتصادية لتغذية 
محط�ات الكهرب�اء، حي�ث ال ت�زال الطاق�ة الكهربائية 
تنقط�ع س�اعات كثرية يومي�اً يف مختلف أنح�اء العراق 
لنق�ص الوق�ود واس�تعمال النف�ط الخ�ام أو املنتجات 
البرتولي�ة بدالً ع�ن ذلك، ما يعني ضياع ث�روة اقتصادية 

ضخمة وأعباء مستمرة للمواطنني.
ُيذكر ان السلطات البرتولية العراقية تعرتف علناً بالوضع 
املأس�وي لصناع�ة الغاز يف الب�الد إذ تش�ري الورقة التي 
أعدته�ا وزارة النفط وقدمتها يف مؤتم�ر الطاقة العربي 
الع�ارش ال�ذي انعقد يف أب�و ظبي خ�الل 21 - 23 كانون 
األول )ديسمرب( 2014، إىل اآلتي: »يهيمن الغاز املصاحب 
عىل إنتاج العراق من الغاز، لذلك مر إنتاج الغاز بالتقلبات 
نفس�ها التي ش�هدها إنتاج النفط تاريخياً. وكان ُيحرق 
كث�ري من هذا الغ�از. وبدأ العراق باالس�تثمار عىل نطاق 
واس�ع يف منش�آت معالجة الغاز فقط يف الثمانينات ولم 

تواكب صيانة هذه املرافق وتوسيعها حجم اإلنتاج«.
وأضاف�ت: »يف حزي�ران )يوني�و( 2012، أنِتج بليونا مرت 
مكع�ب من الغاز، وجاء نحو 55 يف املئة من هذه الكمية 
من حقول النفط الجنوبية، لكننا نقدر ان أكثر من نصف 
الغاز املنتج جرى إحراقه )بدالً من تس�ويقه واستهالكه 
بصورة مثمرة( نظ�راً إىل عدم وجود القدرة عىل معالجة 
الغاز. ويتماىش هذا التقدير الش�هري مع تقديراتنا لعام 
2011 حيث بلغ إجمايل اإلنتاج نحو 20 بليون مرت مكعب 
جرى إح�راق نحو 12 بليون مرت مكع�ب منه. ان إحراق 
الغاز فيه كثري من اإلهدار إذا أخذنا يف االعتبار اس�تمرار 
العج�ز يف إم�دادات الكهرب�اء يف الع�راق وآث�اره البيئية 
املدمرة. وبالتايل، فان إقامة مرافق جمع الغاز ومعالجته 
وتطوير ش�بكة لنقل الغاز وتش�غيل محط�ات الكهرباء 

التي تعمل بالغاز تعد من األولويات امللحة للسلطات«.
وأش�ار التقرير إىل اس�تثمار الدولة خ�الل الثمانينات يف 
منشآت ملعالجة الغاز »عىل نطاق واسع«. لكن أين هذه 
ر الج�زء األكرب منها  املنش�آت وماذا حصل له�ا؟ لقد ُدمِّ
خالل حروب العق�ود القريبة املاضية. وهناك مش�اريع 
متعاق�د عليها لتطوير حقلني للغ�از الحر، »املنصورية« 
يف محافظ�ة دياىل )رشق العراق( و»ع�كاز« يف محافظة 
األنبار )غرب العراق(. لكن التقارير الصحافية تش�ري إىل 
تأجيل العمل يف هذي�ن الحقلني، ألنهما يقعان يف مناطق 
قريب�ة من املعارك ضد »داعش«. وُيذكر ان العمل يف خط 
اس�ترياد الغ�از اإليراني تأخر أيض�اً، ألن الج�زء املتبقي 
منه يمت�د يف محافظة دياىل داخل األرايض التي تس�يطر 
عليها »داعش«. ووف�ق اتفاق موقع عام 2012، تعهدت 
إي�ران تصدير الغ�از للعراق عرب خ�ط أنابيب يغذي ثالث 
محطات لتولي�د الكهرب�اء يف العراق. وهن�اك محادثات 
أيضاً إلنش�اء خط أنابيب آخر يتوجه إىل البرصة. ووافق 
العراق مبدئي�اً يف عهد رئيس الوزراء ن�وري املالكي عام 
2013 عىل تش�ييد خ�ط أنابيب للغاز الطبيع�ي اإليراني 
بقيم�ة 10 بالي�ني دوالر يمر عرب أراضي�ه لتزويد حليفة 

إيران الرئيسة، سورية.
مل�اذا هذا التخل�ف الفاض�ح يف معالجة الغ�از املصاحب 
يف الع�راق، مقارنة بما أنجزته ال�دول البرتولية املجاورة 
من ش�بكات ملعالجة الغاز ونقله؟ اإلجابة واضحة وهي 
فقدان األمن واالستقرار، إذ أصبحت الحروب واالحتالالت 
والنف�وذ األجنب�ي ه�ي املتحكم�ة الرئيس�ة والفاعلة يف 
سياس�ات الب�الد، ناهيك ع�ن ثقافة الفس�اد، إذ ان لدى 
رئيس وزراء س�ابق رصيداً يف مرصف س�ويرسي ب�1.2 
بلي�ون دوالر، وفق ترسيبات موظ�ف يف املرصف نرتها 

الصحف.
ع�رب وزي�ر النف�ط ع�ادل عبدامله�دي ع�ن طموح�ات 
االقتصاديني والنفطيني العراقيني يف بيان صحايف أصدره 
بعد تولي�ه مهام منصبه هذا العام بقول�ه »ان العراق يف 
حاجة إىل سياس�ة قومية الس�تنهاض الطاقات لتحويل 
النف�ط والغاز إىل مح�رك للتنمية االقتصادية املس�تدامة 
وليس إىل مص�در وحيد القتصاداتنا«. هذه حقيقة طاملا 
تراود أحالم املتخصصني. والتمنيات هي ان تستقر البالد 
كي تس�نح الفرصة للدفع بالسياسة البرتولية قدماً كي 
تتط�ور وت�ردف بقية القطاع�ات االقتصادي�ة، بدالً من 
االستمرار يف تشييد األسس األوىل لهذه الصناعة من دون 
ج�دوى، ويجب خصوصاً العم�ل ملعالجة الغاز املصاحب 
وع�دم ترك نصف�ه تقريب�اً يح�رتق. هذا يف وق�ت تنفق 
دول أخرى باليني الدوالرات الكتش�اف الغاز واالس�تفادة 
من�ه. هذه حال عقيمة ال يمك�ن إال ان تؤدي إىل الخراب 

الحاصل اآلن.

وليد خدوري

العراق رابع دولة 
حترق الغاز

تكم�ن مش�كلة إدارتن�ا يف غياب مب�دأ االلت�زام بتحقيق 
نتائ�ج. حتى لو أردنا بناء دول�ة ديموقراطية وعقالنية، 
ال يؤم�ن الس�كان عموماً به�ذا الهدف ال�ذي أُبعدوا عنه 
باستثناء الدوائر التي تجذبها غنائم السلطة. وبما أن كل 
يشء يباع وُيش�رتى بما يف ذلك ُرخص قيادة الس�يارات، 
فأي موقف يمكن تبنيه يف وجه دولة فاش�لة تبدو كأنها 
فوجئت بخطورة الوضع يف املنطقة وتطلق النفري قائلة: 

»الجمهورية يف خطر وبوكو حرام بني ظهرانينا«؟
والح�ال أن ال مفاجأة بوجود خاليا م�ن مواطني النيجر 
تنش�ط تح�ت راية »بوك�و حرام« ذل�ك أن الدع�اة الذين 
يتكاثرون يف البالد مألوا الفراغ الذي خلفته السلطة. لدينا 

دولة ال تسيطر منذ زمن بعيد عىل مقاليد األمور.
وتولت املدارس القرآنية تنش�ئة الش�بان بما أن املدرسة 
الرس�مية ال تستطيع استيعابهم حيث يوجد 120 تلميذاً 
يف الص�ف الواحد ال يحصلون يف النهاية عىل ش�هادة ذات 

قيمة. وال ينتج التعليم يف النيجر غري العاطلني عن العمل. 
كما أن نسبة املواليد يف البالد تمثل مشكلة كربى.

 فه�ي تضعف بل تحطم األرس. ويرتك الش�بان ملصريهم 
أو يتوىل املس�ؤولية عنهم آخ�رون )غري والديهم(. ونركز 
اهتمامن�ا ع�ىل رشق الب�الد حي�ث تهيمن ح�ال الحرب، 
وحي�ث عدد الس�كان قلي�ل. ولكن ماذا نق�ول عن زندر، 
املنطقة األكثر اكتظاظاً بالسكان والتي تواجه الصعوبات 
ذاتها مع س�كانها من الش�بان الذين ليس لديهم أي أمل 

واملهددين بأن يقعوا يف يد من يتحكم بهم؟
يكث�ر الحديث عن جماعة »اإلزالي�ني« )من كلمة »إزالة« 

العربي�ة بمعنى إزالة ما لحق بالدين من رواس�ب(، التي 
جاءت من نيجرييا يف تس�عينات القرن العرين، وهي يف 
الواق�ع فئة برجوازية نجدها اليوم يف كل مكان من البالد 
تقريب�اً، مع بعض الفئات التي تحرض عىل العنف. وهي 
مستقلة مالياً، برجوازية تجارية ومدنية لم تعد تستخدم 
الدوائر املرصفية، لذلك، يس�تحيل تتبع أث�ر األموال التي 
تحوله�ا.يف الواق�ع، إنها تته�رب تماماً م�ن الدولة. ولها 
مدارس�ها الخاصة أيضاً. والدولة الضعيفة حالياً، تغري 
»اإلزاليني« ملساعدتها يف التمويل أو للحصول عىل دعمهم 
يف االنتخابات املحلية بسبب سيطرتهم عىل املساجد. ويف 

كل مكان ترتاجع الدولة فيه، يتقدم »اإلزاليون« من دون 
أن يسعوا بعد إىل أن يحلوا مكان الدولة، ألنهم لم يصوغوا 
نظرية سياس�ية أو اجتماعية أو اقتصادية. وال يس�عى 
ه�ؤالء إال لتحقيق هدف واحد: إقامة دولة إس�المية ذات 

يوم يف النيجر.
وال يفاجئ أيضاً الحديث عن وجود نساء انتحاريات، ذلك 
أن امل�رأة لدى )قوميَتي( الهاوس�ا والكانوري – واألخرية 

إىل درجة أقل – يف حال خضوع تام. 
وقد تم�وت إذا طلب زوجه�ا منها أن تموت. وتس�تخدم 
»بوكو حرام« املرأة اس�تخداماً أداتياً. أما الفتاة الصغرية 
السن فرتسل إىل مدرسة قرآنية تحت سلطة مربية تعّدها 
لتك�ون امرأة منزل. بذلك تكون املرأة مقيدة بثالثة قيود: 
قي�د األب وقي�د املربية الديني�ة وأخرياً قي�د زوجها الذي 
يف�رض عليها وضع التبعية التام�ة، وال تخرج من بيتها 

إال برفقته.

يتفنن تنظيم "داعش" يف اتباع الوس�ائل التي يتمكن من 
خاللها من جذب املتطرفني إىل صفوفه، بخاصة الشباب، 
الذي�ن يقب�ل بعضه�م ع�ىل القت�ال يف صف�وف التنظيم 
ألس�باب عدة، م�ن أبرزه�ا الرتويج اإلعالم�ي والخطاب 
الديني املم�زوج بالكراهية لدول الغ�رب التي ينظر إليها 

باعتبارها حامية ل "إرسائيل" .
وعىل الرغم من أن جزءاً كبرياً من الحقيقة يؤكد مسؤولية 
الغ�رب عن ه�ذه الحماية الت�ي ترافقت مع ش�ن حملة 
لتش�ويه اإلس�الم طوال العق�ود املاضية؛ ف�إن "داعش" 
استثمر هذه القضية لتس�ويق مروعه الذي يعمل عىل 
تدمري اإلسالم من الداخل وعىل تقديمه إىل العالم بطريقة 
غري مس�بوقة من التش�ويه .وجاءت الوحشية التي أقدم 
ع�ىل ارتكابها "داعش" يف األي�ام األخرية املتمثلة يف تدمري 
آثار العراق وتراث�ه من خالل جرف املدن األثرية وتحطيم 

كل الش�واهد عىل حضارة إنس�انية تعود إىل آالف السنني، 
لتؤك�د أن الغ�رب والتنظي�م متش�ابهان يف اإلس�اءة إىل 
اإلس�الم، مع ف�ارق أن "داعش" يدمر لي�س الدين فقط، 
بل ويلغي التاري�خ أيضاً .الخطاب الدين�ي املتطرف الذي 
ينتهج�ه "داعش" اليوم ال يأتي من ف�راغ، فهو قادم من 
مؤسس�ات دينية انتهجت العنف وسيلة للتغيري، كما هو 
حاصل اليوم يف مرص، وحصل س�ابقاً يف الجزائر واليمن، 
مع اخت�الف الوقائع والظروف يف كل بل�د، منهج يرفض 
اآلخر ويكفره ويس�عى للحصول عىل الس�لطة بأي ثمن 

كان، حتى ولو عىل جثث األبرياء .
وش�جعت دول الغ�رب ويف مقدمته�ا الوالي�ات املتح�دة 
األمريكية خط�اب التطرف الديني وش�جعت عىل تغذيته 
إبان الحرب الباردة بني الغرب وعىل رأسه أمريكا واالتحاد 
الس�وفييتي، حي�ث كان�ت أفغانس�تان أرض املواجه�ة 
واملس�لمون وقودها، ثم عادت الوالي�ات املتحدة للتخلص 
ممن اس�تنجدت بهم للقضاء عىل عدوها بعد االنتهاء من 

مهمتها فوجدت هؤالء وقد تحولوا إىل أعداء لها .
تحصد أمري�كا والغرب عىل وجه العم�وم ثمار ما زرعته 

يف س�بعينات وثمانين�ات القرن امل�ايض، والحاصل اليوم 
لي�س إال نتاجاً لسياس�ة أرادت وال تزال رضب املس�لمني 
بعضهم بعضاً، وينفذها البعض من املسلمني تحت أعذار 
وحج�ج مختلف�ة .يف املحصلة األخ�رية ال يخرس من توايل 
مشاهد اإلس�اءة إىل اإلس�الم يف أكثر من بلد إال املسلمون 
أنفس�هم، فاإلع�الم الغرب�ي يق�دم املس�لمني باعتبارهم 
أعداء لإلنس�انية، فيما ال يتحدث هذا اإلعالم عن سيل من 
اإلس�اءات التي يرتكبها الغرب ضد اإلسالم واملسلمني كل 
يوم .من يتصدى اليوم ملهمة تنقية اإلس�الم من الشوائب 
الت�ي علقت به من قبل بعض أبنائ�ه؟ وهل نحن قادرون 
عىل إدارة معركة تصحيح صورة املسلمني يف هذه األوقات 
التي تتعرض فيه األمتان العربية واإلس�المية إىل تش�ويه 
متعمد من قب�ل أعدائها؟ إنها مهم�ة مزدوجة تحتاج إىل 

جهدين رسمي وشعبي لتدارك األسوأ يف الفرتة املقبلة . 

موالي ح�سن
النيجر: الدعاة يمألون فراغ الدولة

�سادق نا�سر

خطاب التطرف

جرائم "داع�ش" كثرية ووحش�ية وال تتوقف 
عند حدود وأكثرها بش�اعة جريمة س�بايكر، 
لك�ن جرائم هذه التنظي�م اإلرهابي ضد املرأة 
فاقت التصورات والسيما جريمة سبي النساء 
األيزيديات التي أخذت مدى واس�عاً يف وس�ائل 
االع�الم العاملي�ة واثرت كث�رياً يف ال�رأي العام 
ال�دويل حيث أعادتنا ه�ذه الجريمة اىل عصور 
الرق واالس�تعباد وامتهان املرأة وإذاللها، وقد 
ألحق ذلك رضراً جس�يماً بس�معة اإلس�الم يف 

العالم.
 وبينم�ا يؤك�د سياس�يون وكتاب خ�رباء من 
غري املس�لمني براءة اإلسالم من هذه الجريمة 
الوحش�ية، فإن بع�ض رجال الدين املس�لمني 
لم يرتددوا يف الظه�ور عىل الفضائيات إلصدار 
الفتاوى والتوضيحات بأن "االس�الم لم يحرم 
س�بي النس�اء"، ومعظم ه�ؤالء مقربون من 
حكوم�ات عربي�ة أو يعمل�ون يف مؤسس�ات 
حكومية دينية رس�مية، وشكلت املعاناة التي 
تعرضت لها النس�اء اإليزيديات يف العراق، احد 

االس�باب املعلنة لتش�كيل تحال�ف دويل يقوم 
بش�ن رضبات جوية منذ أش�هر ض�د مناطق 

سيطرة التنظيم االرهابي يف العراق وسوريا.
وبمناس�بة عيد املرأة العاملي، دعت بعثة األمم 
املتحدة ومنظمات دولية ومحلية إىل بذل جهود 
حثيثة لتلبية حاجيات ما يقرب من 1.3 مليون 
نازحة يف كل أنحاء العراق، وقالت تقارير بعثة 
االم�م املتح�دة يف الع�راق "يونام�ي" يف بي�ان 
صح�ايف األحد املايض بمناس�بة العي�د العاملي 
للم�رأة، بأنه منذ بدء أعمال العنف يف العراق يف 
ش�هر كانون الثاني 2014 تم تريد ما يقرب 
م�ن 1.26 ملي�ون امرأة عراقي�ة وهن يكابدن 
اآلن ظروفا قاس�ية، إذ تمثل النساء والفتيات 
م�ا نس�بته 51 باملئ�ة م�ن موج�ات النزوح، 
ويص�ل ع�دد النس�اء اللواتي تعرضن للس�بي 
واالغتص�اب اىل 4000 ام�رأة وفتاة قارص، ويف 
الخامس من الش�هر الحايل بدأت األمم املتحدة 
حمل�ة تحت ش�عار "لننقذ نس�اءنا وفتياتنا" 
يف مس�عى للف�ت اهتم�ام العال�م إىل املعان�اة 

والتجاوزات التي تواج�ه النازحات العراقيات 
وخصوص�ا املختطفات من النس�اء والفتيات 
وكذلك الناجيات من العنف الجنيس، والذي تم 
تنظيمه بصورة مش�رتكة من قبل وزارة املرأة 
لشؤون املرأة وفريق عمل األمم املتحدة.وكانت 
الجماع�ات اإلرهابية التي فرضت س�يطرتها 
عىل اجزاء واسعة من مدن شمال وغرب العراق 
عمدت اىل تصوير بعض عمليات االغتصاب عىل 
قرص مدمج وارسال نسخ اىل ذوي النساء وال 
يوج�د حرص ألعداد النس�اء املغتصبات نتيجة 
عدم ابالغ ذويهن عن تلك الحاالت تجنباً للعار، 
وهذا األس�لوب يذكرنا بقي�ام أجهزة القمع يف 
النظام الدكتاتوري الس�ابق باغتصاب النساء 
والفتيات امام ذويهن م�ن الرجال إلذاللهم أو 
أجبارهم عىل اإلدالء باعرتافات، وأن املئات من 

النس�اء والفتيات األيزيديات تحطمت حياتهن 
بسبب فظائع العنف واالستعباد الجنيس أثناء 
احتجازه�ن ل�دى تنظي�م "داع�ش"، وقامت 
منظم�ة العف�و بتوثي�ق قص�ص النس�اء يف 
تقري�ر جديد ن�ر تحت عن�وان "الهروب من 
الجحيم" ي�روي حكايات التعذي�ب والعبودية 
الجنس�ية لفتيات ونساء اس�تطعن الفرار من 
قبضة "داعش"، وحس�ب التقرير فإن غالبية 
ممن وقعن ضحايا عمليات االستعباد الجنيس 
ه�ن يف واقع األم�ر م�ن الفتيات الق�ارصات، 
وحالي�ا تعمل منظم�ة األمم املتحدة لش�ؤون 
امل�رأة مع املجتمع�ات املحلي�ة األيزيدية لدعم 
ومساعدة النس�اء األيزيديات الالئي تمكن من 
اله�رب م�ن قبضة عن�ارص تنظي�م "داعش" 
بع�د اختطافه�ن يف آب املايض.يوظ�ف تنظيم 

"داعش" اإلرهابي )الجنس( يف الحرب، إلذالل 
الخصم وس�حق معنوياته من جه�ة، وإلغراء 
الش�باب باالنضمام اليه م�ن جهة أخرى، فلم 
تعد الوعود املؤجلة بالحصول عىل "الحوريات" 
كافية الس�تقطاب الش�باب، فعمد التنظيم اىل 
سبي النس�اء والفتيات القارصات ولم يتوقف 
عن سبي "اإليزيديات الكافرات" حسب زعمه، 
وإنم�ا ق�ام أف�راد هذا التنظيم بس�بي نس�اء 
وفتيات مس�لمات يف سوريا والعراق، وتحدثت 
أخبار وتقارير موثقة عن سبي أعداد كبرية يف 
مدينة الرقة ودير الزور السوريتني، األمر الذي 
يعك�س مدى بعد هذه الفئة الباغية عن الدين 

اإلسالمي.
نق�ول ان الترصيح�ات الت�ي يطلقه�ا بعض 
رجال الدين يف دول عربية وإسالمية حول عدم 
تحريم اإلسالم لس�بي النساء يف حالة الحرب، 
ه�ي جرائم أش�د وأمىض م�ن جرائم الس�بي 
واالغتصاب نفس�ها، والطامة الكربى ان هذه 
الترصيح�ات تحدث ع�ىل مرأى ومس�مع من 

حكوم�ات تزعم انها تح�ارب "داعش"، بينما 
تصمت بع�ض املؤسس�ات اإلس�المية املهمة 
يف العالم اإلس�المي عن توضي�ح ذلك وتكتفي 
بإدانات خجولة لجرائم السبي واالغتصاب، يف 
حني ان الدفاع عن اإلس�الم يس�تلزم من هذه 
املؤسس�ات توضيحات ال تقبل الشك والتأويل 
ح�ول حرمة س�بي النس�اء واغتصابهن، لكن 
لألس�ف بعض املنابر الدينية تصم�ت وأحيانا 
ت�ربر ارت�كاب املج�ازر كم�ا ج�رى يف جريمة 
العرص "سبايكر" حيث لم نسمع إدانات قوية 
م�ن مرجعيات ديني�ة مهمة يف عاملن�ا العربي 

واإلسالمي لهذه الجريمة.
إن ال�ذي يصمت أو يربر الجريم�ة يعد رشيكاً 
أساس�ياً فيها، وبالتايل فان ادعاء بعض رجال 
الدي�ن هنا وهناك ح�ول عدم تحريم اإلس�الم 
لسبي النساء الكافرات واغتصابهن هو تريع 
وتربي�ر لجرائ�م تنظي�م "داع�ش"، لذلك فان 
املطل�وب من هؤالء هو موق�ف واضح ومحدد 

ألن سمعة ورشف اإلسالم يف مهب الريح.

حممد حمبوب
جرائم داعش ضد املرأة

فوؤ�د ح�سون



رغ�م أنه لم يحدد موعد ص�دور ألبومه الجديد 
الذي يعمل عليه حالياً، لكنه يكش�ف لنا بعض 
أس�راره، كم�ا يعل�ن أن�ه ال يخش�ى تخوينه، 
ويكش�ف حقيقة م�ا قاله بح�ق راغب عالمة 

وعاصي الحالني. 
المط�رب اللبنان�ي وائ�ل جس�ار يعت�رف أنه 
إنسان غير اجتماعي، ويتكلّم عن ملحم بركات 
ومروان خوري، واأللبوم الذي انتهى منه منذ 
أربع سنوات ومازال حبيس األدراج، وحقيقة 
انفصاله عن زوجت�ه، وتجهيزه البنته مارلين 

لتقتحم عالم الغناء.
- متى سيرى ألبومك الغنائي الجديد النور؟

حت�ى اآلن مازلت أعمل على تس�جيل أغنياته، 
ومن الصع�ب أن أحدد موع�داً نهائياً لطرحه، 
نظراً لعملي�ات ضم واس�تبعاد األغنيات، لكن 
ما أس�تطيع أن أؤكده حالياً أن األلبوم يتضمن 
عدداً كبيراً من األغني�ات المصرية واللبنانية، 
ويغل�ب عليه الطابع الرومانس�ي كعادتي في 
ألبومات�ي الس�ابقة، كم�ا أقدم أيض�اً األغنية 
الس�ريعة والدرامي�ة والحزين�ة، ول�و صارت 
األمور بش�كل طبيعي ولم تح�دث تغيرات في 
العال�م العربي، س�أطرح األلبوم مع ش�ركتي 
المنتج�ة بي�ن ش�هري نيس�ان/ابريل وأيار/

مايو، لكن لو حدثت أي اضطرابات ربما نؤجل 
طرحه لعدة أشهر، ونكتفي بطرح عدة أغنيات 
س�ينغل كم�ا فعل�ت من قب�ل حينم�ا طرحت 

أغنيتي »بعدك بتحبو« و»انتبه على حالك«.
- م�ا األس�باب الت�ي جعلت�ك متميزاً ف�ي أداء 

األغنية الرومانسية؟
أن�ا بطبع�ي إنس�ان غي�ر اجتماع�ي، ال أحب 
الظه�ور المتك�رر س�واء في وس�ائل اإلعالم 
أو ف�ي الحياة العامة، فلو كن�ت من المتابعين 
ألخب�اري ومس�يرتي الفني�ة س�تجدني نادر 
الوجود في الس�هرات العامة أو الخاصة، فأنا 
عاش�ق للمنزل والجلوس مع أسرتي الصغيرة 
المكون�ة م�ن زوجتي وأبنائ�ي، وال أخرج من 
منزلي إال في حالة تس�جيل عمل فني جديد أو 
المش�اركة في عمل اجتماع�ي أو إحياء حفل 
غنائي، وأعتقد أن ش�خصيتي غير االجتماعية 
هي الس�بب الرئيس�ي وراء نجاحي في تقديم 

األغنية الرومانس�ية، ألنها خلقت 
اله�دوء  ح�ب  بداخل�ي 

والرومانسية وتقديم 
الكلمة المتميزة.

عل�ى  ردك  وم�ا   -
بالتقصير  اتهام�ك 
األغني�ة  أداء  ف�ي 

الوطنية اللبنانية؟

لس�ت مقصراً تج�اه األغني�ة الوطني�ة، فمن 
قبل ش�اركت ف�ي أوبري�ت غنائ�ي كبير غنى 
في�ه الفن�ان الراح�ل ودي�ع الصاف�ي وأذيع 
ه�ذا األوبري�ت على معظ�م القنوات 
الفضائي�ة، وأيضاً قدم�ت أغنية 
للجي�ش منذ س�نوات، وكنت 
قريباً من المش�اركة أيضاً 
خ�الل الفت�رة الماضي�ة 
وطن�ي،  أوبري�ت  ف�ي 
ولك�ن ظروف س�فري 
المتع�ددة منعتن�ي من 

المشاركة فيه.
- هن�اك م�ن ي�ردد أن 
شعبيتك في مصر أكبر 
من لبنان ما ش�عبيتك 

في رأيك؟
به�ذه  أفك�ر  ال 
أحب  فأنا  الطريق�ة، 
وأعل�م  الن�اس،  كل 
أن الن�اس في مصر 
يحبونن�ي  ولبن�ان 
تكلمت  ول�و  كثيراً، 
ع�ن لبن�ان بش�كل 
دقي�ق أعل�م جي�داً 

أن الش�عب يفتخ�ر ب�ي، ويحب دائماً س�ماع 
أغنيات�ي، ويحضر دائماً جمي�ع حفالتي، لكن 
أش�عر ف�ي بع�ض األوقات ب�أن هن�اك بعض 
متعهدي الحفالت الذين ال يحبون وائل جسار 

وهم مرتبطون بعدة أسماء ال يحبون غيرها.
- كيف ترى سر نجوميتك في مصر؟

من�ذ أن وطأت قدم�اي أرض مصر ف�ي بداية 
مشواري الفني، لم يتخل عني الشعب المصري 
وإعالمه فدائماً كانوا يساندونني في كل عمل 
فني أقدمه، فهم يعدون الس�بب الرئيس�ي في 
نجاحي وتفوقي، فال أنسى النجاح الكبير الذي 
حققته أغنية »مشيت خالص« في مصر وقت 
طرحها، فأنا مدين له�ذا البلد بالكثير، ومدين 
أيضاً لش�عبه ال�ذي منحني الق�وة واألمل في 
النجاح، وعالقتي به�م دائماً أكثر من ممتازة، 
ألنهم أول من دعمني في بدايتي الفنية، ولذلك 
تجدني دائم�اً أحاول أن أرد ه�ذا الجميل بقدر 

استطاعتي من خالل صوتي وفني وأغنياتي.

- اختل�ف البع�ض في تحديد أفض�ل أغنية في 
مس�يرتك الفني�ة فم�ا األغنية التي ت�رى أنها 

كانت صاحبة الفضل الرئيسي في نجاحك؟
من دون ش�ك أن أغنية »مشيت خالص« كانت 
صاحبة الفضل الرئيس�ي ف�ي نجاحي بمصر 

وب�كل الوط�ن العرب�ي، ومن يومه�ا أصبحت 
مطرب�اً معتمداً بعدد كبير من ال�دول العربية، 
فمثلم�ا يق�ول لي ملح�ن األغنية وليد س�عد، 
ب�أن الناس قالوا ل�ه إن تلك األغني�ة ال يغنيها 
سوى عبد الحليم حافظ، وهناك أغنية لبنانية 
قديمة كانت س�بب ش�هرتي في لبنان بعنوان 
»موجوع«، وأيضاً هناك أغنية »غريبة الناس«، 
فرغم ش�هرتي قبله�ا إال أنها حقق�ت مردوداً 

كبيراً فترة إذاعتها.
- متى سيرى ألبومك الخاص لألطفال النور؟

ه�ذا األلبوم س�جلته من�ذ ما يقرب م�ن أربع 
س�نوات، وهو م�ن كلمات نبي�ل خلف وألحان 
وليد سعد، وبعدما سجلته حدثت بعض األمور 
التي ليس لي دخل فيها، فرأت الش�ركة حبسه 
ف�ي األدراج، وال أعلم متى س�يرى النور، لكن 
للعل�م ه�و ألبوم رائ�ع يضّم ع�دداً كبي�راً من 
األغنيات القّيمة والجميلة، التي تقدم رس�ائل 

ونصائح رائعة لألطفال.
وعلى المستوى الش�خصي، أنا أعشق أغنيات 
األلبوم كثيراً، ومنه�ا أغنية بعنوان »نينا هو« 
تقول كلماتها: »نينا هو ونام يا مالك، هستناك 
ف�ي الحلم هن�اك، نلعب نفرح وأج�ري وراك، 
ومالي�ش مطرح إال معاك، علش�ان خطرك أنا 
أتغير، عمري ما ش�فتك طفل صغير، إنت كبير 

عقل وتفكير، وخيال واسع لما تفكر«.
- ه�ل انته�ى خالف�ك م�ع الموس�يقار ملحم 

بركات بعد أن كان قد لقبك ب�»وائل جزار«؟
»م�ا في خالف بيني وبين ملح�م بركات، لكن 
أيضاً م�ا في صداق�ة بيني وبين�ه«، وعالقتنا 
بسيطة يسودها االحترام، فأنا لم ألتقه سوى 
مرتين في حياتي، وعندما تعرفت إليه وجدته 
إنس�اناً طيب القلب، ولكن مشكلته في بعض 
الكلم�ات والجمل التي ينطقه�ا، ربما غضبت 
بعض الشيء وفكرت في إقامة دعوى قضائية 
ض�ده حينما قال عني هذا اللف�ظ، لكن حينما 
ع�اد وش�رح قص�ده م�ن الجملة، حي�ث كان 
يقصد بجزار هو انن�ي مقل في تقديم األغنية 
اللبناني�ة، ق�ررت ع�دم مقاضات�ه وأن ينتهى 

الموضوع بسالم.
- ما صحة األخبار التي انتشرت حول انفصالك 

عن زوجتك؟
ه�ذا الكالم دار كثيراً وانتش�ر عدة مرات، لكن 
أح�ب أن أؤك�د أن العالقة بين�ي وبين زوجتي 
أكثر من رائعة، وأتمن�ي أن يعيش كل األزواج 
مثلنا، ويكفي أن الله أنعم علينا بطفلين رائعين 
»مارلين ووائل«. فما أجمل من أن تعيش حياة 
س�عيدة م�ع زوجت�ك وأطفال�ك، وأتمن�ى من 
الناس والصحافيين عدم نش�ر أي أخبار كاذبة 
وغي�ر صحيحة م�ن دون العودة ل�ي أو إلدارة 

أعمالي من أجل تأكيد األخبار أو نفيها.
- هل يمكن أن تفكر في اقتحام مجال التمثيل 
بخاص�ًة أنك متعاقد مع ش�ركة فني�ة أنتجت 

عدداً كبيراً من األفالم السينمائية؟
إذا أحسس�ت بأنني قادر على التمثيل، سأقوم 
على الفور باقتحام هذا المجال، خصوصاًأنني 
مؤمن بأن الس�ينما من أفض�ل المجاالت التي 
تؤرخ لحياة الفنان، لكن حينها أدخل الس�ينما 
الراقي�ة والمناس�بة لي، فأنا ال أح�ب أن أكون 
ضيفاً عليها من أجل الحضور فقط، فأنا تعبت 
كثيراً كي أبني اسمي في عالم األغنية، والحمد 
الله الس�مي مكانته اآلن، فلن أقلل من ش�أنه 

في مجال جديد ال خبرة واسعة لي فيه.
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استقر المنتج محمد فوزى على 

المطرب اللبنانى ملحم زين ليغنى 
تتر مسلسل "شطرنج"، وهذه 

سوف تعد التجربة االولى لملحم 
فى الغناء باللهجة المصرية، 

وأغنية التتر من كلمات ابراهيم 
عبدالفتاح والحان محمد يحيي، 

والمسلسل من بطولة ميس 
حمدان وشقيقتها دانا حمدان 

ونضال الشافعى ومن اخراج محمد 
حمدي.

كرمت جمعية "مصر أحلى" للمرأة عددا من 
الشخصيات النسائية فى جميع المجاالت، 

السبت من خالل احتفالية اقامتها الجمعية 
باسم مؤتمر نبذ العنف ضد المرأة.وجاء 

أبرز المكرمين "الفنانة إلهام شاهين 
والمستشارة تهانى الجبالى والكاتبة فريدة 
الشوباشى وسحر الهوارى" والقت المكرمات 
كلمة عن دور المراة فى المجتمع وكيفية 

معاملة الرجل لها، وطرق التصدى لظاهرة 
التحرش بالمراة سواء تحرش فعلى أو 

لفظى.

القاهرة – أعلنت الفنانة المصرية مي كساب انضمامها للمطلقات بعد شهرين من زوجها وذلك عبر صفحتها 
الشخصية على موقع تطبيق الصور انستغرام.

وأثار الخبر رعب متابعيها وجمهورها إال أن حقيقة ما نشرته مي كساب كانت انضمامها لمسلسل جديد تحت 
عنوان “المطلقات” والذي تشارك فيه مجموعة من نجمات مصر وسيقع عرضه في رمضان لهذه السنة.

وتدور أحداث المسلسل حول نظرة المجتمع القاسية للمطلقات وما تواجهه كل امرأة مطلقة في حياتها بعد 
أن تخوض تجربة زواج فاشلة.

ويشارك مي أدوار البطولة في المسلسل كل من عال غانم ومي سليم وهو من إخراج محمد الرشيدي وتأليف 
أحمد صبحي.

يذكر أن مي التي تخرجت من كلية التربية الموسيقية وغنت بدار األوبرا فاجأت جمهورها والوسط الفني منذ 
شهر بزواجها من مطرب المهرجانات الشعبية محمد صالح الشهير بـ”أوكا” والذي يصغرها سنا وقد أثار 

زواجهما جدال واسعا حينها.

جيهان عبد العظيم جمددًا يف مرص 
بي�روت: ُتش�ارك الفنانة الس�ورية جيهان عبد العظي�م للعام الثان�ي على التوالي ف�ي الدراما 
المصري�ة، فق�د وقعت عقداً رس�مياً لتأدية أح�د أدوار البطولة النس�ائية في مسلس�ل "زواج 
باإلك�راه". وهو من تأليف أكرم مصطفى، إخ�راج إيمان حداد، وإنتاج "MBA" للمنتج محمود 
ش�ميس، علماً أنها ستبدأ بتصوير مشاهدها في األسبوع القادم.ويتألف العمل من ستين حلقة 
حلق�ة، وس�يتم عرضه في الس�باق الرمضاني المقب�ل، وتدور أحداثه ح�ول قصص إجتماعية 
مختلفة تتحدث عن الصراع بين الطبقات ويبحث في مدى قدرة الحب في القضاء على الطبقية. 
وتؤدي "عبد العظيم" فيه شخصية فتاة لبنانية تأتي مع خالتها التي ربتها إلى مصر، فتتعرف 

على أوالد خالتها وتقع في حب أحدهم وتعمل معه في الشركة.

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد

يع
سر

ع ال

االثارة والتحايل يف الفضائيات
خ�الل متابعاتي للقن�وات التلفازي�ة الفضائية خالل 
الفت�رة االخي�رة .. توقف�ت كثي�را عن�د المحط�ات 
العربي�ة والعراقي�ة .. حيث وجدت عن�د البعض منها 
)التخص�ص( وف�ي البعض االخر )االث�ارة( والبعض 
الثال�ث )االع�الن عن نفس�ها( والرابع )االث�راء على 

حساب المشاهد(..

حيث نجدها تقوم وبش�تى لطرق واالحابيل من اجل 
ابت�زاز ذلك المش�اهد عبر )رس�ائل ) SMS والتي تدر 
عليها باالموال الطائلة .. والضحية هو ذلك المش�اهد 
المضح�وك عل�ى ذقنه حينم�ا تجعله متعل�ال باحالم 
وردية ولكنها ف�ي طبيعة الحال احالم رمادية تتبخر 

مع )تبخر( كارتاته الواحدة تلو االخرى !!.

وبعي�دا ع�ن كل هذا وذاك .. رجع�ت بذاكرتي الى ايام 
برامج المس�ابقات وفي مقدمتها البرنامج الش�هير 
ال�ذي ن�ال استحس�ان الكثير م�ن المش�اهدين وهو 
برنام�ج )من س�يربح الملي�ون( لالعالم�ي اللبناني 
المع�روف )ج�ورج قرداح�ي( .. وال�ذي ق�دم الحقا 
برنامج�ا بعي�دا كل البع�د ع�ن البرنام�ج المذكور .. 

 )Lbc( حيث  قدم لمش�اهديه وعب�ر القن�اة اللبنانية
برنامجا جديدا وهو )افتح قلبك( والذي ساهم بشكل 
علني ومباش�ر في ترميم ما خر ب�ه الزمن  من خالل 
المس�اهمة ف�ي اعادة العالق�ات الش�خصية العائلية 
ال�ى ما كان�ت عليه س�ابقا .. وتحت خيم�ة التصالح  
والتسامح ونس�يان ما مضى .. او العفو عند االقتدار 

!!.والذي وددت قوله :
ان هن�اك قنوات فضائي�ة بامكانها ان تق�دم برامجا 
فيها الكثير من الفائ�دة وبعيدة عن كل تلك الفبركات 

واالبتزاز والتحايل الغير مشروع !!.
وله�ذا ندع�وا الح�د م�ن تل�ك البرام�ج التي تس�يء 

للفضائيات قبل االساءة لالخرين !!.

تستعد النجمة اللبنانية مادلين طبر، للمشاركة في الدراما السورية الكوميدية بعد غياب نحو 25 عاما عنها ، حيث 
تحضر مادلين حاليا لتصوير مشاهدها في مسلسل سوري جديد والذي تجسد خالل أحداثه دور امرأة مصرية في 

فندق سوري ، ومن المقرر أن يتم تصوير عدد من مشاهد المسلسل في اإلمارات.
جدير بالذكر أن النجمة مادلين طبر تألقت خالل الس�باق الرمضاني الماضي من خالل إطاللتها مع الزعيم عادل 
إمام الذي راهن على خفة ظلها ، وأخرج منها كوميديانة بس�يطة رس�مت ابتس�امة على وجوه كل من شاهدها 
في الحلقة الخامس�ة من "صاحب الس�عادة"، وما أن انتهت من الحلقة لتفاجئ الجمهور في اليوم السادس من 
رمضان بكوميديانة تاريخية قادمة من عصر الجاهلية من خالل شخصية "كليبة" في مسلسل "فيفا أطاطا" 

، والكوميديا والضحك بسبب المفارقة بين العصر الحديث والعصر الجاهلي بكل مفرداته وأجوائه.
وتابعها الجمهور وهي ترتدي مالبس الفضاء في "العملية ميس�ي" وهي تغني باإلنجليزية لتربح الرهان في 

األدوار الكوميدية.

مادلني طرب
 تستعد للمشاركة يف الدراما السورية الكوميدية 

وائل جسار: ال أخشى ختويني



عبدالجبار العتابي

بغداد: إنتهت الفنان�ة بتول عزيز من تصوير 
مش�اهدها مع المخرج رضا المحمداوي في 
مسلس�ل "حرائ�ق الرماد" من تأليف س�ام 
حربة، وكذلك مع المخ�رج مهدي طالب في 
مسلس�ل "وادي الس�ام"، وهما م�ن إنتاج 
قن�اة العراقية.وف�ي ه�ذا الس�ياق، صّرحت 
"عزي�ز" ل�"اي�اف" قائلة: لق�د انتهيت من 
تصوي�ر مسلس�ل "حرائ�ق الرم�اد". وه�و 
مسلس�ل درام�ي إجتماعي يقع ف�ي ثاثين 
حلق�ة، ويلع�ب بطولت�ه الفناني�ن فاطم�ة 
الربيع�ي، محم�د حس�ين عبد الرحي�م، عبد 
الستار البصري، سوالف وزهور عاء، شمم 
الحسن، مياد سري، إحسان دعدوش وسمر 
محمد وغيرهم. ويتميز بأنه دراما إجتماعية 
تتناول حكايات من داخل المجتمع العراقي، 
تغوص في أزماته وظواه�ره وتقلباته على 
أكث�ر م�ن صعي�د ف�ي السياس�ة واإلقتصاد 
والثقافة وتأثيراتها اإلجتماعية على الناس، 
علماً أن هذا المسلسل يرصد حركة التحوالت 
والتغي�رات الت�ي حدثت ف�ي المجتمع خال 
السنوات العش�ر األخيرة من خال مشاركة 
عدد من األس�ر التي يكون ألفرادها حضوراً 
في تجس�يد األح�داث. وأضافت: أجس�د في 
المسلس�ل ش�خصية زوجة رجل غير سوي 
ولديه عاقات نس�ائية كثيرة ما يسمى "زير 
نساء"، وعندما تكتش�ف أمره، تتخذ موقفاً 
منه وتنسحب من حياته، فتواجههما أحداثاً 

كثي�رة، ألنه�ا تش�مل أس�رتين متناقضتين. 
فشخصية الزوجة عصامية وتحمل المبادئ 
المثل�ى من عائلة تمتلك ه�ذه الصفات، لذلك 
لن ترض�ى عن س�لوكيات زوجه�ا. علماً أن 
"عزي�ز" ق�د أوضح�ت بأنه�ا ش�عرت بأنها 
اعتيادي�ة  ش�خصية  ال�دور  به�ذا  جس�دت 
ل�م تكتش�ف فيه�ا تمّي�زاً، إال أنه�ا ش�عرت 
بحاج�ة المجتمع والتلفزي�ون العراقي لهذه 
المواضيع اإلجتماعية ف�ي المرحلة الحالية 
بعد ان ابتعد عنها، خاصة أنها ستكون بداية 

للخروج من المواضي�ع القديمة التي ُكرَِّرت 
بكثرة. وأعربت عن تفاؤلها بأن المشاهدين 

سيستمتعون بمتابعة هذا العمل. 
وإذ أش�ارت ألن الش�خصيات المركبة والتي 
ُتش�ِعرها بصعوبة ف�ي تجس�يدها وتتطلب 
جه�داً وعم�ل دؤوب ه�ي الت�ي تس�تفزها، 
قالت: حتى اآلن لم تأت هذه الش�خصية التي 
أبحث عنها، لذلك أجد نفسي مضطرة لقبول 
الش�خصيات اإلعتيادي�ة م�ن أج�ل التواصل 
واإلس�تمرار ف�ي الظه�ور عل�ى الشاش�ة، 

فليس من الس�هل الحصول على الش�خصية 
المطلوب�ة. وأك�دت أن المخ�رج ه�و ال�ذي 
اختاره�ا له�ذه الش�خصية، موضح�ة أنه�ا 
تعتب�ر هذا اإلختي�ار موفق ج�داً ألنها قرأت 
ش�خصيات أخ�رى وأعجبته�ا، إال أنها كانت 
تصط�دم إم�ا بمس�ألة العم�ر أو بمس�احة 

األدوار المحددة جداً. 
وادي السام:

قال�ت  الس�ام"،  "وادي  مسلس�ل  وع�ن 
"عزي�ز": لقد انتهي�ت من تصوير مسلس�ل 
"وادي الس�ام" أيضاً، وهو من تأليف أحمد 
س�عداوي وإخراج مهدي طالب، والشخصية 
الت�ي أجس�دها فيه جيدة، علم�اً أنني لم أكن 
مقتنع�ة بها ف�ي البداية حينم�ا قرأتها على 
ال�ورق، إال أنني وجدتها مميزة عندما وقفت 

أمام الكاميرا واشتغلت عليها. 
وش�رحت أنه�ا تلعب ه�ذه الش�خصية دور 
زوجة رجل يبيع المخلات "الطرشي"، وهي 
تساعده في عمله، كونها امرأة بسيطة جداً، 
ومغل�وب عل�ى أمرها. وقالت: لق�د أعجبني 
في هذه الشخصية العفوية والتلقائية. علماً 
أن المخ�رج كان يؤك�د عل�ى الممثلين بأدق 
التفاصي�ل وح�اول جاه�داً إيصاله�م لألداء 
المطلوب في كل ش�خصية حت�ى ال نقع في 
التك�رار. وختم�ت: أن�ا لم أش�عر بتكرار في 
األداء وذل�ك بفضل تمّيز المخ�رج الذي ربما 
يتع�ب الممثلين كما يتعب نفس�ه، إال أنه في 
المحصل�ة يحصل عل�ى أداء حقيقي وناجح 

في كل دور.

سمية اخلشاب يف حالة نشاط فني بمسلسل وفيلم وألبوم غنائي
 تعيش الفنانة س�مية الخش�اب حالة من النش�اط الفني ، حيث تش�ارك في مسلس�ل "يا أنا يا أنتي" وفيلم "الليلة الكبيرة 
"وتعتزم تصوير ألبوم غنائي جديد.وتواصل س�مية تصوير مسلس�لها "يا أنا يا أنتي" مع الفنانة فيفي عبده ومن المقرر 
عرضه في ش�هر رمضان المقبل ، وتدور أحداث المسلس�ل في إطار اجتماعي كوميدي حول صراع امرأتين ، لكنه صراع 
من نوع مختلف.ويشارك في بطولة المسلسل كل من الفنانين سامح الصريطي ، سهر الصايغ ، وكريم الحسيني ، تأليف 
فتحي الجندي وإخراج أحمد حمودة.وانتهت س�مية الخش�اب من تصوير دورها في فيلم "الليلة الكبيرة" حيث تجس�د 
فيه شخصية فتاة تعمل في سيرك موجود داخل مولد يديره والدها أحمد بدير لكنها تمر بظروف نفسية وعدة مواقف 
وحوادث صعبة تجعلها تعيش في صراع ش�ديد ويحاول والدها مس�اعدتها على تجاوز هذه األزمة بش�تى الطرق لكنه 

يجد نفسه يواجه موقفاً يصعب عليه تداركه.
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القاهرة – أعلنت الفنانة المصرية مي كساب انضمامها للمطلقات بعد شهرين من زوجها وذلك عبر صفحتها 
الشخصية على موقع تطبيق الصور انستغرام.

وأثار الخبر رعب متابعيها وجمهورها إال أن حقيقة ما نشرته مي كساب كانت انضمامها لمسلسل جديد تحت 
عنوان “المطلقات” والذي تشارك فيه مجموعة من نجمات مصر وسيقع عرضه في رمضان لهذه السنة.

وتدور أحداث المسلسل حول نظرة المجتمع القاسية للمطلقات وما تواجهه كل امرأة مطلقة في حياتها بعد 
أن تخوض تجربة زواج فاشلة.

ويشارك مي أدوار البطولة في المسلسل كل من عال غانم ومي سليم وهو من إخراج محمد الرشيدي وتأليف 
أحمد صبحي.

يذكر أن مي التي تخرجت من كلية التربية الموسيقية وغنت بدار األوبرا فاجأت جمهورها والوسط الفني منذ 
شهر بزواجها من مطرب المهرجانات الشعبية محمد صالح الشهير بـ”أوكا” والذي يصغرها سنا وقد أثار 

زواجهما جدال واسعا حينها.

حرصت الفنانة نانسي عجرم على 
تهنئة هيفاء وهبي بعيد ميالدها 
حيث غردت لها عبر تويتر قائلة: 

"عيد ميالد سعيد ألجمل فنانة في 
العالم".

من ناحية أخرى، تلقت الصفحة 
الرسمية لهيفاء على موقع "فيس 

بوك" آالف الرسائل والتعليقات من 
جمهورها الذي حرص على تهنئتها 

بعيد ميالدها وتمنوا لها عاما 
سعيدا.

أبدت الفنانة هالة صدقي موافقتها المبدئية على بطولة فيلم "أعود 
لرشدي" المتوقع عرضه خالل موسم عيد الفطر المقبل، علمًا بأنها 

ستجسد دورالبطولة أمام الفنان سامح حسين.
القاهرة: أبدت الفنانة هالة صدقي موافقتها المبدئية على بطولة 

فيلم "أعود لرشدي" المتوقع عرضه خالل موسم عيد الفطر 
المقبل. ويقوم ببطولة هذا الفيلم السينمائي الجديد سامح حسين 
ومها أحمد، فيما سيبدأ فريق العمل التحضيرات الفعلية للعمل في 
غضون األيام المقبلة، علمًا أنه من إخراج تامر بسيوني، بينما تدور 
أحداثه في إطاٍر اجتماعي كوميدي.تجدر اإلشارة إلى أن "صدقي" 
ستتفرغ للفيلم السينمائي الجديد، بعدما اعتذرت عن عدة أعمال 

درامية.

 داليا مصطفى تصاب بمرض الغرور 
أكدت الفنانة داليا مصطفى في تصريح صحفي  أنها تس�تعد لتصوير أول مش�اهدها بمسلس�ل 
" الكبري�ت األحم�ر " الذي تخوض من خاله س�باق الدراما الرمضاني الُمقب�ل و تقول : " أكثر 
ما حمس�ني للمش�اركة في بطولة المسلسل هو الس�يناريو الذي يعتمد على شخصيات واقعية 
جدا".وتضيف " أجس�د من خال المسلسل ش�خصية فتاة ثرية ُمصابة بمرض الغرور والتعالي 
، الش�خصية ُمختلفة تماماً عن ش�خصيتي وال تش�بهني على اإلطاق وهذا االمر جعلني أش�عر 
بالحماس لهذا الدور".يش�ارك في بطولة مسلس�ل " الكبريت األحمر " أحمد الس�عدني وريهام 

حجاج.

االثارة والتحايل يف الفضائيات
خ�ال متابعاتي للقن�وات التلفازي�ة الفضائية خال 
الفت�رة االخي�رة .. توقف�ت كثي�را عن�د المحط�ات 
العربي�ة والعراقي�ة .. حيث وجدت عن�د البعض منها 
)التخص�ص( وف�ي البعض االخر )االث�ارة( والبعض 
الثال�ث )االع�ان عن نفس�ها( والرابع )االث�راء على 

حساب المشاهد(..

حيث نجدها تقوم وبش�تى لطرق واالحابيل من اجل 
ابت�زاز ذلك المش�اهد عبر )رس�ائل ) SMS والتي تدر 
عليها باالموال الطائلة .. والضحية هو ذلك المش�اهد 
المضح�وك عل�ى ذقنه حينم�ا تجعله متعل�ا باحام 
وردية ولكنها ف�ي طبيعة الحال احام رمادية تتبخر 

مع )تبخر( كارتاته الواحدة تلو االخرى !!.

وبعي�دا ع�ن كل هذا وذاك .. رجع�ت بذاكرتي الى ايام 
برامج المس�ابقات وفي مقدمتها البرنامج الش�هير 
ال�ذي ن�ال استحس�ان الكثير م�ن المش�اهدين وهو 
برنام�ج )من س�يربح الملي�ون( لاعام�ي اللبناني 
المع�روف )ج�ورج قرداح�ي( .. وال�ذي ق�دم الحقا 
برنامج�ا بعي�دا كل البع�د ع�ن البرنام�ج المذكور .. 

 )Lbc( حيث  قدم لمش�اهديه وعب�ر القن�اة اللبنانية
برنامجا جديدا وهو )افتح قلبك( والذي ساهم بشكل 
علني ومباش�ر في ترميم ما خر ب�ه الزمن  من خال 
المس�اهمة ف�ي اعادة العاق�ات الش�خصية العائلية 
ال�ى ما كان�ت عليه س�ابقا .. وتحت خيم�ة التصالح  
والتسامح ونس�يان ما مضى .. او العفو عند االقتدار 

!!.والذي وددت قوله :
ان هن�اك قنوات فضائي�ة بامكانها ان تق�دم برامجا 
فيها الكثير من الفائ�دة وبعيدة عن كل تلك الفبركات 

واالبتزاز والتحايل الغير مشروع !!.
وله�ذا ندع�وا الح�د م�ن تل�ك البرام�ج التي تس�يء 

للفضائيات قبل االساءة لاخرين !!.

تلعب فيهما دوري ال�سيدة الب�سيطة وزوجة زير ن�ساء
بتول عزيز بني  حرائق الرماد   و  وادي السالم 

ريتا حايك: 
 ال أطيق العيش بال حب.. أنا مصاصة دماء

 
أك�دت الممثل�ة اللبنانية ريت�ا حايك ان عائلتها تدعمه�ا بعملها الفني حي�ث قالت: "امي 
وأب�ي هما أول من ش�اهد "كعب عالي" كأنهما يمس�كاني بيدي ولكنهم�ا يعرفان متى 
يتركاني، أمي طبيبة نفسية ولربما ساعدت تربيتها مع الوالد على كسر القيود الداخلية 

او التخفيف من نشوئها وهما يعرفان كل شيء عني، إنهما نعمة في حياتي".
وع�ن الحب ف�ي حياتها قالت حايك في مقابلة مع مجلة "س�يدتي": ال أطيق العيش با 
ح�ب أن�ا مصاصة دماء وطاقة ومعرف�ة، ال بد ممن منغذى منه ف�ي حياتنا على الدوام 

وعلى مختلف الصعد.

فريال يوسف بني ألوان الطيف وذهاب وعودة
القاهرة: أوش�كت الفنانة التونس�ية فريال يوس�ف على 
اإلنته�اء م�ن تصوي�ر أح�دث أعماله�ا الدرامي�ة "ألوان 
الطي�ف" المقرر عرضه في غضون أيام على الشاش�ات، 
علم�اً بأنه يتبقى على االنتهاء من تصوير الحلقات ال�60 
للعمل عدة أيام.وتجسد "يوسف" في المسلسل دور فتاة 
تعيش في حارة ش�عبية وتحصل على بكالوريس التجارة 
وتحاول من خال طموحها تخطي العقبات التي تواجهها 
في حياتها وتنتقل لمستوى آخر من المعيشة.وستتفرغ 

"يوسف" فور انتهاء المسلسل للتركيز على تصوير 
مسلسلها الجديد "ذهاب وعودة" مع الفنان أحمد 
السقا والمخرج أحمد شفيق وهو العمل المرشح 
للعرض خال السباق الرمضاني المقبل. وتجسد 
فيه شخصية شهيرة زوجة الفنان مجدي كامل 

حيث تلعب دوراً محورياً في األحداث من خال 
عاقة الصداقة القوية التي تجمع بين أسرتها 

وأسرة أحمد السقا في أحداث المسلسل.

 دريد حلام :

احلب ما تغري الناس هي يليل تغريت
 

أوض�ح الممث�ل الكبير دري�د لحام في حدي�ث لموقعنا عن الح�ب والمحب�ة ، أن العاقات 
االنس�انية لم تتغير انما االنس�ان هو الذي تغير ، وأض�اف:" الحب ما تغير من زمان 

للي�وم، ولكن الناس هي يللي تغيرت ،االمور المادية اعطت الحب والمحبة معاٍن 
ثانية ابعدت هذه المشاعر عن اهدافها الطبيعية والحقيقية".

فبنظ�ر دريد لحام، الحب والمحبة والزواج ليس�وا ش�ركة بين إثنين :"الحب 
والزواج طرفان بعد الزواج يتحدان ويصبحان طرفاً واحدا".

واك�د في حديث صحف�ي ان اول هدية تلقاها من زوجت�ه هالة الطويل هي 
"ازرار قمي�ص" وه�و ما يزال يحتفظ بهذه الهدي�ة لغاية اليوم. على صعيد 
متصل  بعدما أكد انه س�يبيع "ش�رواله" دعماً لحمل�ة "دفانا محبتنا" التي 
ته�دف لتأمي�ن احتياجات الش�تاء للنازحين الس�وريين داخل س�وريا وفى 
الممثل السوري دريد لحام بوعده وقرر عرض "الشروال" للبيع في مزاد من 

أجل توفير الكسوة ألكثر من 300 سوري.
وقال لحام: "إن س�روال ش�خصية غوار الطوش�ة ليس مجرد قطعة من 

القم�اش ب�ل ه�و أقرب إل�ى خزانة قص�ص مذهبة تط�وي بين 
خيوطه�ا زمنا من خ�ال أعمال فنية أعجب�ت الجمهور 

العربي الس�يما ف�ي الس�بعينيات والس�تينيات من 
الق�رن الماض�ي  وكل إنس�ان يبح�ث عن فرصة 

ليس�اعد الن�اس، أنا وج�دت ه�ذه الفرصة بأن 
أق�دم لهم ش�روالي والوط�ن يج�ب أن يكون 
ش�ركة إنس�انية، يعن�ي اإلنس�ان يق�ف إلى 
جان�ب اإلنس�ان.. يعني إذا مع�ك رغيف كثير 
حلو إنس�انيا فإنك تتقاسمه مع شخص آخر 

بحاجة لنصف هذا الرغيف".



جربا إبراهيم جربا .. شكسبريي شغف ببغداد
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      عبداهلل مك�سور 
الدكت�ور ع�ادل األس�طة أس�تاذ اآلداب بجامعة 
النجاح الوطني�ة، والكاتب والناقد الفلس�طيني 
ال�ذي ول�د ف�ي مخيم عس�كر ف�ي نابل�س عام 
1954، وأنهى الدكت�وراه من جامعة بامبرغ في 
ألمانيا في 1991، يرى أّن عالقة األدب بالس�لطة 
عالقة تناغم وانس�جام أو عالقة تنافر وخصام، 
أدباء يس�يرون في فلك السلطة يتناغم خطابهم 
وخطابه�ا ويتماث�ل، وأدب�اء يرفض�ون خطاب 
الس�لطة وينقضون�ه مس�تذكرا مقولة ماركس 
“تأثي�ر الموقع على الموقف”. “العرب” كان لها 

هذا الحوار مع الكاتب.
من آمن بالح�زب فالجنة م�أواه، وويل للمارق، 
فالس�لطات العربي�ة تعدمه قّدام الدني�ا قاطبة، 
بهذه الكلمات يفتتح الكاتب والناقد الفلسطيني 
ع�ادل األس�طة حديثه م�ع “العرب”، ع�ن قرار 
منعه م�رارا من الس�فر، بناء على ق�رار باطنّي 
من المؤسس�ة التي يعمل بها في الضفة الغربية 
بفلس�طين، وعن هذا يرى أّن اإلنس�ان ُيمنع من 
الس�فر إن اختلفت وجهة نظره مع المس�ؤول، 
وإن أّي�ده فيما يذهب إليه تلّبى الطلبات وتس�ّهل 

الملفات.
بأسى يتابع: أّن هذا حدث ويحدث، وهكذا تكون 
إدارة المؤسس�ة عل�ى هيئ�ة الس�لطة األكب�ر، 
ليكون التماهي مع الس�لطة القائمة هو الطريق 
الوحي�د الذي يحول دون إقصائك من كل ش�يء، 
وهكذا يتمثل الدكتاتور في شخص كل مسؤول، 
فالدكتات�ور العرب�ي كم�ا يرى ضيفنا يتناس�خ 
في م�ن هو أق�ّل مكانة منه ليغدو كل مس�ؤول 

دكتاتورا.
الرقيب السلطوي

يرى عادل األس�طة أّن هناك مثقف س�لطة تلّبى 
ل�ه ش�روطه كلها، وهن�اك مثقف ال ي�روق لها، 
فهو ليبرالي، إن جاز التعبير، وهذا األخير حسب 
األسطة يتّم تحييده وإقصاؤه واستبعاده ليعيش 

حالة من االغتراب.
األس�طة مش�غول بالبح�ث ع�ن ص�ورة اليهود 
والع�رب ف�ي األدب، من�ذ أن أراد تتب�ع حكايته 

الخاصة وحكاية الصراع أدبيا
األس�طة الذي يعمل أس�تاذا في جامع�ة النجاح 
الوطنية منذ عام 1982، يؤكد أّن ثقافتنا العربية 

حّمال�ة أوجه، ويحيل ه�ذا إلى الخط�اب الديني 
ليبّرر رؤيت�ه، بأن أمامنا أكثر من إس�الم واحد، 
وكل يبح�ث في الن�ص الديني عّم�ا يؤيد وجهة 

نظره.
وهنا نجد من يؤيد النظ�ام الحاكم في أّي مكان 
جغراف�ي في خطاب�ه ويدعو له، ويبرر س�لوكه 
وممارساته، وعلى الضفة األخرى نجد من يقف 
ضّد النظام هناك، آتي�ا بأمثلة من القرآن الكريم 

والحديث النبوي الشريف داعما وجهة نظره.
في هذه النقطة تحديدا يعيد ضيفنا سرد متابعته 
لخطب�ة وزي�ر األوق�اف الفلس�طيني محم�ود 
الهب�اش ال�ذي كان س�اعيا إل�ى تبري�ر س�لوك 
الرئيس الفلس�طيني دينيا، مستحضرا أمثلة من 

القرآن والس�نة والتاريخ ليدع�و للرئيس، وعلى 
المقابل للوزير إس�ماعيل هنية الذي تابعه أيضا 
األس�طة ف�رآه يس�تحضر س�يرة النب�ي الكريم 
والصحاب�ة والتابعين في مس�يرة حماس. هذه 
الص�ورة المتناقض�ة تختصر ثقافتن�ا وخطابنا 
الدين�ي حّم�ال األوجه، فكّل يرى كم�ا يريد على 

حّد تعبير ضيفنا.
صاحب قصة األش�ياء التي تأتي متأخرة نس�أله 
عن تلك التفاصيل التي تأتي متأخرة عن موعدها 
عن�د الكاتب والناق�د العربي، ليق�ول: إنها قصة 
كتبه�ا عن عالقة رجل بام�رأة خارجة من أزمة، 
حي�ث كان يحاوره�ا على أس�اس إقام�ة عالقة 
معه�ا، بينما هي تعمل بالمثل العاّمي “خطبوها 

تع�ززت”، لتم�ّر األيام وتس�وء ظروفها، فتعود 
وتنش�د العالقة في وقت كان الرجل قد غّير رأيه 
كلّي�ا في تلك الم�رأة، الت�ي تمّناها يوم�ا، يتابع 
األس�طة جازما أّن أكثر األش�ياء تأت�ي متأخرة 

حقا.

حياة عادل األسطة امتزجت بالقضية 
الفلسطينية

صاحب رواية “الوطن عندما يخون” يعلن أّن 
روايت�ه تلك تعّرضت للعطب من قبل الرقيب 
ليق�وم األس�طة بطباعة مئة نس�خة غير 
مش�ّوهة، ففي زمن االحتالل العس�كري 
للضف�ة الغربي�ة كم�ا يق�ول كان هناك 
رقيب عس�كري يجي�ز النص أو يرفضه 
دون إبداء األس�باب، مع غياب الرقيب 
الضف�ة  ع�ن  جغرافي�ا  العس�كري 
الغربي�ة ص�ار ضيفن�ا يعان�ي م�ن 
الرقي�ب األكاديم�ي، فغالب�ا ما يتّم 
تشكيل لجان تحقيق حول اتهامه 

بمهاجمة المؤسسة.
واألكاديمي  السلطوي  فالرقيب 
س�واء.  ح�ّد  عل�ى  متداخ�الن 
األس�طة  لمنت�ج  والتش�ويه 
عن�د  يتوق�ف  ل�م  األدب�ي 
روايت�ه تلك ب�ل تعّداها إلى 
كت�اب نق�دي حم�ل اس�م 
الش�عر والسياسة  “جدل 
ف�ي  دراس�ة  والذائق�ة، 
ظاهرة الحذف والتغيير 
محم�ود  أش�عار  ف�ي 

درويش”.
الوطن واألدب

مّته�م  ضيفن�ا 
تجاربه  ع�ن  بالكتابة 

الشخصية وتحويلها إلى عمل أدبي 
وهو هن�ا ال ينكر ذلك بل يعت�رف أّن هذا الكالم 

صحيح إل�ى حّد بعيد، وال يرى ف�ي ذلك منقصة 
أبدا بل يس�تغرب مّمن يكتب عن واقع لم يعش�ه 

أو مكان لم يزره.
حياة ضيفنا كم�ا يصفها امتزجت بالقضية منذ 
أن ب�دأت مداركه فهو ابن مخّيم ألبوين من يافا، 

عاش سنواته األربع األولى في خيمة، وبعد ذلك 
تداخل في حياته الجانب الش�خصي بالسياس�ي 
ه�ذا التداخ�ل واض�ح ف�ي نّص�ه “لي�ل الضف�ة 
الطوي�ل” حي�ن كان�ت الفصائل الوطني�ة تطلّق 
وت�زّوج، واألمر ال يزال قائما تقريبا حتى اليوم، 
كما يكش�ف ضيفن�ا مستش�هدا بكت�اب محمد 

يوسف نجم “فن القصة”.
األسطة مش�غول بالبحث عن صورة اليهود 
والع�رب ف�ي األدب وهذا األمر 
بدأ مبكرا لديه كما 

يقول، 
حي�ن 

أراد تتبع 
ع  ا لص�ر ا

 . بي�ا د ضيفن�ا أ و
القضي�ة ال  أن  في ي�رى  تنحصر 

أّن األدب يعي�د ما فش�لت فيه السياس�ة، بل إّنه 
صراع ثقافي بين روايتي�ن وتصّورين مختلفين 
للحكاية، ومن يكت�ب حكايته، على رأي محمود 

دروي�ش، يرث أرض ال�كالم، واألس�طة يحاول 
تتبع الحكاية في النصوص األدبية.

ع�ن مالءم�ة البيئ�ة العربية لإلبداع ف�ي ظل ما 
يحدث اليوم يس�تحضر عادل األسطة فورا جون 
رس�كن الذي ذهب إل�ى أّن الفن الجّي�د هو الذي 
ينش�أ في ظروف جّيدة، ليعارض�ه ديفيد ديتش 
في كتاب�ه “مناهج النق�د األدبي: بي�ن النظرية 
والتطبيق”، هنا يعيد ضيفنا إلى األذهان صرخة 
محم�ود دروي�ش: ال أري�د أن أكب�ر عل�ى جراح 

شعبي.
كل يبح�ث ف�ي الن�ص الدين�ي عما يؤي�د وجهة 
نظره س�واء من يؤيد النظام ويبرر س�لوكه 

وممارساته أو من يقف ضد النظام
ليتساءل هل كّنا سنقرأ محمود درويش 
ل�و ل�م يحدث م�ا ح�دث في فلس�طين 
والعالم العربي من�ذ 1878؟ ويبتعد أكثر 
من ذلك في التاريخ القديم حين يستحضر 
المتنب�ي الذي ع�اش في ظروف سياس�ية 
واجتماعية واقتصادية س�يئة للغاية ولكّنه 
أنت�ج أعظم األش�عار الحّية، وعل�ى هذا فإن 
المعاناة التي يعيش�ها العربي اليوم واألحداث 
الحالية س�تكون كما يعتقد ضيفنا مادة خصبة 

للكتابة واإلبداع.
يتابع األس�طة أّن�ه قد يك�ون توثيق م�ا يحدث 
إح�دى مهم�ات األدب ال مهمت�ه الوحيدة فقط. 
فالرواي�ة ه�ي م�ا يحجب�ه التاريخ كم�ا يقول 
كارل�وس فونتي�س، وه�ذا أيضا ينطبق حس�ب 
رؤية األس�طة على كاتب قّرر مواجهة السلطة، 
وقّرر أن يكون شجاعا ليكتب الواقع كما يراه، ال 

كما يحب الحاكم وأتباعه.
“صرن�ا أق�ّل ذكاء” هذا ما يك�ّرره ضيفنا دائما، 
مس�تعيدا مقول�ة دروي�ش ف�ي حال�ة حص�ار 
ليتس�اءل هل كنا أكثر ذكاء لنغ�دو أقل من ذلك؟ 
هل كن�ا نبدع وصرنا ال نب�دع ألننا انحصرنا في 
الموضوع الوطني؟ هذا سؤال تبدو اإلجابة عنه 
ش�ائكة كما يقول، فنحن أصال كن�ا نعيش على 
الهام�ش زم�ن العثمانيين وكان�ت بالدنا زاوية 
مهملة، ولكن ربم�ا كان تفكيرنا محصورا بأمر 
واح�د هو: كي�ف نتخلص م�ن االحت�الل ونبني 
دولتنا؟ وهل كان ش�عر درويش سيختلف لو كنا 

أقمنا دولتنا، ولم يكن هناك احتالل؟

       فاروق يو�سف 
الع�ّراب ه�ي الصف�ة الوحيدة الت�ي تليق 

بجبرا وتضعه في مكانه التاريخي
ف�ي كتاب�ه “البئ�ر األول�ى” كت�ب ش�يئا 
ع�ن طفولت�ه المبكرة التي ف�ي بيت لحم 
بفلس�طين. في كتابه “ش�ارع األميرات” 
كتب ش�يئا عن سنوات شبابه األولى التي 
أمضاه�ا ف�ي بغداد حي�ن ق�دم إليها عام 

1948 معلّما لألدب في جامعتها.
وألنن�ي كن�ت أش�عر أن هن�اك الكثير من 
الثغرات في س�يرته الش�خصية المتمردة 
والتي أضف�ى عليها الكثير من أناقته فقد 
س�ألته ذات مرة وكنا جالس�ين في غرفة 
مكتب�ه ببيته وكنا نش�رب الش�اي البارد 
ال�ذي كان مولعا به “متى تكتب س�يرتك 
كامل�ة؟” وكان كم�ا أتذكر في الس�بعين 
من عمره يومها. قال مبتس�ما “ليس لدّي 
وقت للقيام بذلك. رأس�ي مليئة بمشاريع 
أدبي�ة ل�م أنجزها بعد هي أه�م بكثير من 

سيرتي التي قد ال تهم أحدا”.
سيد خمسة عقود من التمرد

كان ل�دى جب�را إبراهيم جب�را “1920�� 
″1994 ما يش�غله عن حياته الش�خصية 
وقد ص�ارت ج�زءا من المش�روع األدبي 
والفن�ي العم�الق ال�ذي عاش عم�ره كله 
رهين�ا لتجليات�ه الحداثوية الت�ي لم تكن 
ف�ي جزء كبير من إنتاجه غير أنها ما كان 
له�ا أن تظهر ل�و لم تقع ي�ده عليها. كان 
مكتش�ف طرق ومخترع أس�اليب وفاتحا 
ب�كل ما تعني�ه تل�ك الصفات م�ن معان. 
وهو م�ا أمل�ى علي�ه أن يقوم بالتبش�ير 
بحداث�ة فنية في الش�عر والرس�م، كانت 
قبل مقدمه مغطاة بطبقة مضللة. فلجبرا 
يعود الفضل في الترويج لتمرد بدر شاكر 
الس�ياب في الش�عر وله يدين جواد سليم 
وه�و أب الحداثة التش�كيلية ف�ي العراق 
الرس�ام  تج�ارب  ألن�ه وض�ع  بالفض�ل 
والنحات العراقي في مكانها الصحيح من 
التاريخ.كنت أفكر في سيرته التي لم ُتكتب 
وفاتن�ي أن جزءا عظيما من تلك الس�يرة 
كان ق�د تس�لل إل�ى رواياته “ص�راخ في 
ليل طويل” و”صيادون في ش�ارع ضيق” 
و”الس�فينة” و”البحث عن وليد مسعود” 
و”يومي�ات س�راب عفان”. ب�ل إن بعض 
كتب�ه النقدية مث�ل “الحري�ة والطوفان” 
كان قد احتوى على شيء من تلك السيرة، 

وهي سيرة المتمرد الذي مر بثقافتنا مثل 
عص�ف ليك�ون مزاجه الش�خصي ميزانا 
لما س�تكون عليه الوقائع الفنية واألدبية 
عبر خمس�ة عقود من الزم�ن، كان جبرا 

سيدها.
صديق المتمردين الذي صار صديقي

كان حدث�ا مفصليا ف�ي حياتي يوم اتصل 
بي س�هيل س�امي ن�ادر وه�و ناق�د فن 
عراق�ي مرموق ليبلغني أن االس�تاذ جبرا 
إبراهيم جبرا يرغب في لقائي. عام 1982 
كنت صغيرا في الس�ن فهل س�يكون في 
إمكاني أن أقف إلى جانب مقالتي الطويلة 
التي أرسلتها بالبريد من أجل أن تنشر في 
مجل�ة فنون عربية الت�ي كان جبرا يرأس 
هيئة تحريره�ا؟ ذهبت إلى لقائه متوترا، 
مهزوم�ا ، متعث�را ومقيم�ا ف�ي خي�ال 
اللقاء بالمقدس ال�ذي ال ُيمس. كان جبرا 

في انتظ�اري، وهو في ح�د ذاته حدث ال 
ُينس�ى. ولكن بأّي طريقة يمكنني اآلن أن 
أص�ف الدقائق الخمس األول�ى من لقائنا 
الت�ي خرجن�ا منها أصدق�اء كما ل�و أننا 
كن�ا دائما كذلك؟ كان جبرا ش�بيها بلغته، 
ليس�ت هناك مسحة رومانسية في رقته، 
بل كان�ت تلك الرقة مرآة لم�ا كان يعتبره 
صحيحا.لم يحدثني يومه�ا عن الماضي، 
ولم يكن مشغوال بنفس�ه، فجبرا لم يكن 
نرجسيا عل اإلطالق، بل كان مشبعا بحب 
اآلخري�ن. لقد مّرت س�اعتان م�ن الحوار 
كنت أنا محورهما. كان يرغب في التعرف 
علّي ف�ي الوقت الذي كان فيه يطري على 
ما كتبت�ه. كنت أصّدق م�ا يقوله إليماني 
بصدق�ه، غير أنني كنت في الوقت نفس�ه 
أرى في�ه المعلم الذي يرعى فكرة انزلقت 
إلي�ه. كنت أنا تل�ك لفك�رة. يومها صرت 

مؤمنا بحظي السعيد ألنني صرت صديقا 
لجب�را. في ما بعد كان يس�تقبلني كما لو 
أنني واحد من جماعة بغداد للفن الحديث 
الت�ي كتب له�ا بيانه�ا األول ع�ام 1952 
وكان�ت لميعة العس�كري، رفيق�ة عمره 
التي من أجلها صار مسلما غالبا ما تكون 
حاضرة بينن�ا. في حقيقة األم�ر لم نكن 
اثنين وال ثالثة. كنت أرى في جبرا جمهرة 
من الفاتحين الش�غوفين بمديح الجمال. 
هم أش�باهه، الذاهبون بيده إل�ى اإلبداع، 
أفراد القبيل�ة المتمردة المنتش�رون عبر 
األرض في إيق�اع س�يلغي الخرائط كلها 
ف�ي أّي لحظ�ة. حدثني جبرا ع�ن توفيق 
صايغ ويوس�ف الخال وشوقي أبو شقرا 
وأنس�ي الحاج كما ل�و أنه كان يس�تذكر 

رحلته إلى الحج.
العّراب هي الصف�ة الوحيدة التي تليق به 
وتضعه ف�ي مكانه التاريخ�ي. كان جبرا 
عّراب�ا للح�ركات الفني�ة واألدبي�ة الت�ي 
وجدها حية في بغ�داد وكانت في انتظار 
إش�ارة من�ه لتنطلق. كان�ت مغامرته في 
الحي�اة وهو الذي تنقل من أجل الدراس�ة 
بي�ن لن�دن وهارفرد قد التق�ت بمغامرته 
في الف�ن ف�ي بغ�داد، المدينة الس�احرة 
الت�ي كان أدباؤه�ا وفنانوها يس�تعدون 
لالنق�الب على الماض�ي بطريقة جذرية، 
وهو تقليد عراقي بامتياز. وكما أرى فإن 
حض�ور جب�را بينهم كان مدع�اة للمضي 
ف�ي المغام�رة إلى آخره�ا. كان جبرا هو 
سيد المغامرة الحداثوية وداعية االنقالب 
عل�ى األدب والف�ن القديمي�ن وكان رجل 
حرية. ش�خصيا حررني وجوده المباشر 
باعتب�اره صديق�ا م�ن النظ�رة األحادية 
الضيقة وم�ن الغرور المفاجئ كما فعلت 
كتاباته م�ن قبل حين دفعتن�ي إلى التلذذ 
بحريت�ي.كان جب�را قد أدار في س�تينات 
الق�رن الماض�ي مجل�ة “العامل�ون ف�ي 
النف�ط” فحّولها إلى مجل�ة أدبية �� فنية 
رفيعة المس�توى. ف�ي تلك المجلة نش�ر 
رواد قصيدة النثر العراقية “األب يوس�ف 
س�عيد، س�ركون بول�ص، ص�الح فائق، 
فاضل العزاوي وآخرون” أولى تجاربهم. 
ول�م يكن ذلك ليحدث لوال أن جبرا نفس�ه 
كان من رواد قصي�دة النثر العربية، حيث 
صدرت له في بيروت كتب شعرية عديدة، 
نذكر منه�ا “تموز ف�ي المدينة”و”المدار 

المغلق” و”لوعة الش�مس″، غير أن جبرا 
الش�اعر مثله مثل جبرا الرس�ام، كالهما 
والمترج�م  الروائ�ي  جب�را  يجاري�ا  ل�م 
“كانت ترجمته لشكس�بير هي األهم في 
العربية” وناق�د األدب. فالرجل الذي كان 
حش�دا من المبدعين وكان ق�د أصدر في 
حياته أكثر من س�بعين كتابا توزعت بين 
الرواية والنقدين األدبي والفني والش�عر 
والترجم�ة لم تك�ن موهبته بالمس�توى 
نفس�ه في كل المجاالت األدبي�ة والفنية 
التي عمل فيها. وهو أمر طبيعي بالنس�بة 

إلى متعددي االنشغاالت من المبدعين.
في شارع األميرات

كان ش�غفه المله�م ببغداد ق�د دفعه ذات 
مرة إلى الدفاع عن الش�اعر العباسي “أبو 
نواس″ أمام الرئيس العراقي الراحل صدام 
حس�ين في ن�دوة عام�ة كان موضوعها 
تغيير اسم أحد شوارع بغداد الرئيسية من 
“أبو نواس″ إلى “العباسي” بذريعة أصل 
الش�اعر الفارس�ي. “أب�و ن�واس بغدادي 
مثلنا” أتذك�ر جملته وكي�ف قالها بأناقة 
في مرافع�ة تاريخية توق�ع الكثيرون أن 
تكون نهايتها س�يئة، في ظل حرب غلبت 
عليها الشعارات القومية. غير أن المفاجأة 
وقع�ت حين ه�ز الرئيس موافق�ا. كانت 
تلك واح�دة من أعظ�م لحظ�ات عراقّيته 
الخالصة التي لم تكن موضع خالف. وهو 
ما ميزه عن العرب اآلخرين الذين اختاروا 

اإلقامة في بغداد أو اضطروا إليها.
كان جبرا ومنذ أيام�ه األولى قد وجد في 
بغداد المكان الخيالي ال�ذي يليق به فنانا 
ومفكرا، فوهب روحه لحيوية خالّقة كان 
العراقيون كرماء ف�ي فتح أبوابها أمامه، 
غي�ر أن لقاءه بلميعة العس�كري، زوجته 
وأّم ولدي�ه كان بمثاب�ة الح�دث الحاس�م 
في ه�ذا المج�ال وكانت بيته في ش�ارع 
األمي�رات بالمنص�ور، وه�و أح�د أحياء 
بغ�داد التي كانت راقية، هو أش�به بجنته 
الش�خصية التي تضم مكتبت�ه ومقتنياته 
م�ن اللوح�ات التي ت�ؤرخ لمس�يرة الفن 
الحدي�ث ف�ي الع�راق. تل�ك الجن�ة الت�ي 
غادرها جبرا ع�ام 1994 لم تعد موجودة 
بعد أن ضربها تفجير إجرامي بعد احتالل 
العراق.بقامة شكس�بيري نض�ر غالبا ما 
كنت أراه وهو يمارس هوايته في المشي 

في شارع األميرات.

أعداء اإلنسانية
 

يستعرض الفيلسوف الفرنسي فرانسوا غيري في كتاب “أركيولوجيا 
العدمية” تاريخ هذا التيار الذي نش�أ في روسيا، منذ مقتل اإلسكندر 
الثان�ي قيصر روس�يا ع�ام 1881 إلى ظه�ور الح�ركات الجهادية 
اإلس�المية؛ م�ن ش�ياطين دستويفس�كي إل�ى “انق�الب القي�م” 
النيتش�وي، ومن “موت الرب” إل�ى كل المنافحات اإلجرامية ذات 
العنف الذي يمارس كفداء. يقّدم الكاتب خبايا فكر عدمي ما انفك 
يضرم النيران في العالم، مستدعيا مفكرين عالجوا المسألة مثل 
ألبير كامو وأورتيغا إي غاسيه ومقابلهما إرنست يونغر وهرمان 
راوشينغ، لتسليط الضوء على هذه النظرية الراديكالية، القائمة 
عل�ى الدعوة إل�ى إبادة اآلخ�ر المختلف عرقي�ا أو إيديولوجيا، 
كما هو الش�أن مع النظم التوتاليتارية كالش�يوعية والنازية، 
والجماعات اإلس�المية المتش�ددة كتنظي�م القاعدة وداعش 
وبوكو حرام، التي ال تملك غير رغبة مجنونة في سفك الدماء 

وتخريب البيئة وتدمير العمران.

بوتو: املدن ليست من معجزات الطبيعة
لميش�يل بوت�ور كتابان ف�ي أدب المقالة ال ي�زاالن يحظيان باهتم�ام النقاد. األول 
ه�و “التعديل” والثاني هو “عبقري�ة المكان” الذي صدر أول مرة عام 1958 وأعيد 
طبعه مؤخرا. هذا الكتاب جمع بورتريهات أدبية راقية لسبع مدن متوسطية هي 
قرطب�ة وإس�طنبول وصالونيك ودلفي ومليلة ومنتوفا وف�ّرارا، إضافة إلى جزء 
خ�اص بتأّمالت وأش�عار وطرائف يرويه�ا الكاتب عن مصر، الت�ي أحبها وأقام 
به�ا. هي مقاالت أدبية بديعة اس�توحاها الكاتب حول تاري�خ المدن التي زارها 
وآدابها، ويجعل مما سّماه “النقد الجغرافي” عمال فنيا، مذكرا بأن المدن ليست 
من معجزات الطبيعة، بل هي تحف بديعة من صنع اإلنس�ان، يش�ّيدها أباطرة 
ويدّمره�ا فاتح�ون، ولك�ن فيها نحاتي�ن أقاموا أصنام�ا، وكتابا ألف�وا كتبا، 
وفنانين صاغوا ألحانا خالدة. ومن َثّم ال غرابة أن نلتقي ببورخس في عطفة 

شارع من شوارع صالونيك، أو ابن رشد في ساحة بقرطبة.

حلم من اخليال. .
 

حيدر اللهيبي 

سيدتي

فجر األمس 

كانت عيناك المعتين

حظنك دافئ

كنت تصلين على غور الماء

ترافقك نخلة من نخالت البصره

قلت تعال

لم تلتفتي

واصلت صالة الفجر

قلت الليلة أنتظر  قدومك

فلقلبي اشتياق

حنين الشبوي الليلي لكف بيضاء

امتطي ذلك القطار 

المتلهف لقائك.. ذاك الصوت الواثق

أتى. .....

ساعات االنتظار والترقب



نتم�ى لجي�ل اس�تيقظ على كابوس اس�مه 
النكسة!

فى طابور الصباح كنا نبدأ يومنا المدرس�ى 
باالناش�يد الوطني�ة التى كانت تمأل س�ماء 
العروب�ة من المحي�ط إلى الخلي�ج، وفجأة 
تب�دل الحال، بطلنا جم�ال عبدالناصر يخرج 
للماليين ليعلن حقيقة ما حدث فى 5 يونيو، 
ويتنحى عن القي�ادة، وتخرج الجماهير فى 
9 و 01 يوني�و رافضة األمرين معاً: الهزيمة 

والتنحي.
األرض  اس�تعادة  باتج�اه  المش�وار  يب�دأ 
والكرام�ة والعرض بعد أي�ام قالئل بمعركة 
رأس العش، وتدمير ايالت، وذخائر المدفعية، 
وعبور الكوماندوز الس�تهداف قوات العدو 
وعتاده، ثم تشتعل الجبهة بحرب االستنزاف 
الت�ى اعتبره�ا الصهاين�ة حرباً ب�كل معنى 
الكلمة، وكان�ت هى البروفة الچنرال للعبور 

العظيم بعد نحو ثالث سنوات.
رحل عبدالناصر عن عالمنا، بعد أن استطاع 
تغيي�ر موازين الق�وى على الجبه�ة عندما 
أكم�ل بن�اء حائ�ط الصواريخ، وت�م بلورة 
مالمح معركة العب�ور بخطط تدربت عليها 
الق�وات، وكان األهم تل�ك التمارين اليومية 
قراب�ة ثالث�ة أع�وام عل�ى القت�ال والدف�ع 
بتشكيالت لالش�تباك مع العدو فوق األرض 

التى احتلها.
م�رت االعوام الس�تة وكأنها ده�ر على كل 
النصي�ب  لجيل�ه  كان  ولك�ن  المصريي�ن، 
األصعب، إذ تفتحت مداركنا، ونضج وعينا، 
واحترقت مرحلتا الطفولة والصبا، لنصبح 
ش�باباً ورجاالً قبل األوان، لكن رب ضارة 

نافعة.
ومن الكابوس الذى اغتال براءة أحالمنا، 
إل�ى الحقيق�ة الناصعة التى س�طرها 
أبطالن�ا يوم 6 أكتوب�ر، وكنا صياماً، 
لنسمع أجمل الكلمات فى العمر كله، 

كانت البيانات العس�كرية األول�ى بمثابة 
مي�الد جديد ل�كل مصري، بل ل�كل عربي، 
فق�د ثأر األبط�ال فمن تص�وروا واهمين 
أن ال قي�ام للعرب، والنصر له�م، ولو بعد 

عشرات السنين!
نحق�ق الحلم الذى ط�ال انتظاره، فقد كانت 
السنوات الست بين النكسة والعبور طويلة، 

طويلة..
الق�رار  الس�ادات  اتخ�ذ 

الجسور بالعبور..
يع�رف  ل�م  ش�عب 
المس�تحيل، وجي�ش 
م�ن  الكلم�ة  ح�ذف 
فكان�ت  قاموس�ه، 
الت�ى  الح�رب 
ت�درس  مازال�ت 
فى كل المعاهد 
ية  لعس�كر ا
بالعالم شرقه 

وغربه.
تك�ن  ل�م 
 ، ة معج�ز

لكنه�ا 
االرادة 

واالص�رار، والعم�ل ال�دءوب، والتالحم بين 
الجبهة الداخلية والقوات المسلحة.

وص�درت بعد الح�رب، وحتى الي�وم، مئات 
الكتب والدراسات..

بعضه�ا كان لتصفية الحس�ابات أو التقليل 
م�ن روع�ة م�ا ح�دث عن�د ظه�ر 
الس�ادس من أكتوبر، 

وبعضها اآلخر كان كتب مناس�بات، وقسما 
البأس به كان م�ن قبيل حكايات ادعى فيها 

نفر من الناس أدواراً لم يؤدوها و.. و…
لكن من بين كل هذه الكتب كانت هناك كتب 
ال شأن لمن ألفها إال رصد الحقائق، وتقديم 
الروايات الدقيقة على لسان أبطالها، وتحليل 

المعارك، وتفنيد مزاعم العدو..
ويأت�ى كتاب وثائق حرب أكتوبر الذى قدمه 
موس�ى صب�رى للمكتبة العربي�ة فى هذا 
الس�ياق، وليبقى بع�د 40 عاماً 
أحد الكت�ب العمدة التى تناولت 

نصر أكتوبر العظيم.
ف�ى الذك�رى الحادي�ة واالربعين 
لتحطي�م اس�طورة الجي�ش ال�ذى 
اليقه�ر يصدر هذا الع�دد من »كتاب 
اليوم« وبين دفتيه جانب من الوثائق 
العسكرية التى تضمنها كتاب استطاع 
مؤلفه بقربه من صاحب قرار العبور، أن 
يرى، ويسمح، ويسجل ويحلل، ليقدم فى 
النهاي�ة مؤلفاً يعيش بع�د الحدث، ورحيل 
مؤلف�ه عق�وداً، ويظل قادراً عل�ى أن يقدم 
الجيال وراء أجيال وثيقة تاريخية، وجوانب 

من قصة النصر، ومقدماته، وتوابعه.
هنا يقدم كتاب اليوم فى ذكرى النصر بعضاً 
من الوثائق العس�كرية تكش�ف م�ا صادف 
العبور م�ن عقبات والمالح�م التى خاضها 
أبط�ال مصر، وحقيقة الثغرة التى ضخمتها 
اآللة الدعائية الصهيونية والغربية، ومازالت 
تصوره�ا على أنه�ا أجهضت نص�ر أكتوبر، 
ب�ل تس�عى دون كل�ل لتصوي�ر م�ا ح�دث 
ظهي�رة الس�ادس من أكتوبر عل�ى انه نصر 

اسرائيلى!!
ل�كل ذل�ك كان م�ن المه�م والض�رورى أن 
يكون إحياء الذكرى عب�ر التذكير بالحقائق 
من مصادرها األصلية والموثقة، فكان هذا 
الكت�اب، ربم�ا يس�تعيد جيلى بع�ض أجمل 
ذكريات�ه، ويع�رف جع�ل األبن�اء م�ا غيبته 
االدع�اءات واألكاذي�ب، ثم ان م�ن حق جيل 
االحف�اد أن يجد بين يديه ما يحفظ له جزءاً 

غالياً من تاريخ الوطن.

      نجالء محفوظ
تمنحن�ا ق�راءة التاري�خ اتس�اع األف�ق ورؤي�ة أفضل 
للحاضر والمستقبل. وقد اهتّمت مكتبة اآلداب مؤخرا 
بإص�دار طبعة مدقق�ة لكتاب إنجلترا وقناة الس�ويس 

1951-1854 للدكتور محمد مصطفى صفوت .
وق�د بدأ الكاتب بتوضيح أهمية مصر؛ كطريق للتجارة 
بين الشرق والغرب منذ أواخر العصور القديمة، مرورا 
بالعصور الوس�طى، وحت�ى منتصف الق�رن الخامس 
عشر الميالدي.. حيث كانت غالبية تجارة الشرق تصل 
للبح�ر األحمر، لتنق�ل عبر مصر إلى خليج الس�ويس، 

ث�م ف�ي ط�رق مائي�ة أو 
بري�ة إل�ى الني�ل، ومنها 
المتوس�ط  البح�ر  إل�ى 
عبر الموان�يء.. وربحت 
مصر كثيرا من وراء هذه 

التجارة.
الق�رن  نهاي�ة  وف�ي 
كتش�ف  1ا 5 ل� ا
طري�ق  البرتغالي�ون 
الصال�ح  الرج�اء  رأس 
لالس�تحواذ عل�ى تجارة 
واستغالل  الغنية  الشرق 
ش�عوب الش�رق . وف�ي 
ال�17حاول�ت  الق�رن 
األت�راك  إقن�اع  فرنس�ا 
بفك�رة القن�اة، فتصدت 
لها إنجلت�را، إلى أن جاء 
س�عيد  الخدي�و  للحك�م 
مش�روع  وب�دأ  باش�ا، 
بش�روط  القن�اة  بن�اء 
مجحف�ة بحق�وق مصر 
والمصريي�ن. وق�د نص 
الممنوح  االمتي�از،  ف�ي 
للش�ركة العالمي�ة لقناة 
الس�ويس، على تس�خير 

ع�دد كبير م�ن الفالحي�ن المصريين لخدمة الش�ركة، 
ومنحها امتيازات الملكية، وحيازة مس�احات شاسعة 

في منطقة القناة.

وبدوره�ا حاربت إنجلترا مش�روع القناة ف�ي بدايته، 
لمنع نفوذ فرنس�ا على مصر، ولجأت إلى عرقلته دون 
ج�دوى - فهاجمت تس�خير الفالحي�ن، ووصفته بأنه 
ن�وع من الرق، كما احتجت على ش�روط االمتياز. لكن 

بعد حفر القن�اة كانت انجلترا أكبر المس�تفيدين منها 
كأكب�ر دول�ة اس�تعمارية بالعالم، ثم اش�ترت أس�هم 
الخديو ف�ى عام 1875عندما كان على وش�ك اإلفالس 

المالي.
وف�ي عام 1882اجتمع مؤتمر الدول الكبرى للنظر في 
تفاق�م األمور بمصر، بعد س�يطرة عرابي على الجيش 
وعل�ى الحكوم�ة المصري�ة، وأعلن�وا س�خطهم على 
الثورة، وقرروا أن مس�ألة مصر مسألة دولية عالمية، 
ولن تنف�رد دولة واحدة بتقرير مصيره�ا. وقد راقبت 
إنجلترا تطور األمور بمصر، وأرس�لت قائدها البحري، 
بقط�ع  يراب�ط  كان  ال�ذي 
بمين�اء  األس�طول  م�ن 
لمراقب�ة  اإلس�كندرية، 
مصري�ة،  تحصين�ات  أي 
واعتبرت قي�ام المصريين 
عم�ال  بالده�م  بتحصي�ن 
عدائي�ا موجها ضدها.. ثم 
احتل�ت اإلس�كندرية بع�د 
دفاع أهله�ا عنها واضطر 
العرابيون للدفاع عن البالد 

من كفر الدوار.

واس�تغلت انجلت�را القناة 
مص�ر،  عل�ى  لتس�يطر 
بدعوى حمايتها، ولّما عين 
عراب�ي علي باش�ا فهمي 
عل�ى منطقة القن�اة أعلن 
اإلنجليز أنهم في حرب مع 
عرابي، وأنها ال تحترم في 

مصر غير حقوق الخديو.
بالدول  انجلت�را  واتصل�ت 
الكب�رى الت�ي يهمه�ا أمر 
للخط�ر  لتش�ير  القن�اة 
وصرحت  يتهدده�ا،  الذي 
لقائدها البحري ببورسعيد 
باحتالل ما يراه ضروريا من أجزاء القناة التخاذ القناة 
قاعدة حربية، وأعلنت الدول أن القناة ال يمكن حمايتها 
إال باحت�الل بع�ض النق�اط عل�ى ضفافه�ا. وتعاونت 
إنجلترا مع الخديو والسلطان بإنزال قوات على ضفاف 
القن�اة، ث�م احتلت ق�وات إنجلت�را البحرية الس�ويس 
واإلس�ماعيلية إلعادة النظام لمص�ر، وزحف اإلنجليز 
على شرقي مصر، ووقعت موقعة التل الكبير، ودخلوا 

القاهرة واحتلوا مصر
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        وليد فاريز
     عرض: باسم راشد- باحث في العلوم السياسية

ال ي�زال هن�اك اهتم�ام كبير داخ�ل األوس�اط البحثية 
واألكاديمي�ة الغربي�ة، وف�ي القل�ب منه�ا األمريكية، 
بالتغي�رات الت�ي حدثت في منطقة الش�رق األوس�ط، 
عق�ب ث�ورات ع�ام 2011، وتطرح تس�اؤال يس�عون 
لإلجاب�ة عليه، مفاده: كيف فش�ل الغرب في توقع تلك 

التغيرات التي حدثت في العالم، وكيفية مواجهتها؟. 
وف�ي هذا الس�ياق، يأتي كت�اب وليد فاريز، مستش�ار 
الكونج�رس األمريكي في ش�ئون مكافح�ة اإلرهاب، 
ال�ذي يصف فيه سياس�ة الوالي�ات المتح�دة إزاء تلك 
التغي�رات ب�� “الت�ردد الش�ديد”، إذ كان�ت جهوده�ا 
مش�تتة في مكافح�ة اإلرهاب بم�ا أدي إل�ي ارتكابها 
العدي�د من األخطاء االس�تراتيجية التي كلفتها الكثير. 
ففي ليبيا، لم تتنبأ السياس�ة الخارجية األمريكية بأن 
هن�اك انفج�ارات قادمة، ولم تواج�ه تحديات االنتقال 
السياس�ي، ول�م تحدد م�ع أي جان�ب يج�ب أن تقف، 
فض�ال عن أنها فش�لت في ع�زل الجماع�ات الجهادية 
علي مس�توي العالم.ويوضح الكاتب م�ن خالل كتابه 
التداعيات الناتجة عن التوترات التي وقعت في الش�رق 
األوسط منذ عام 2011، ويفترض أن ثمة خلال رئيسيا 
س�يصيب السياس�ات األمريكية والغربي�ة في منطقة 
الشرق األوسط، إذا لم تحدث تغيرات في االستراتيجيات 
والسياس�ات األمريكي�ة لمواجهة التغيي�رات عالميا، 

وفي منطقة الشرق األوسط علي وجه الخصوص.

مؤشرات قدوم “الربيع العربي”
يعد فاريز من القالئل الذين توقعوا قدوم ثورات الربيع 
العرب�ي، وذلك في كتابه ال�ذي صدر عام 2010 بعنوان 
“الث�ورة القادمة”. وف�ي كتابه األخير، يش�ير إلي أنه 
كانت هناك مؤشرات علي اقتراب حدوث ثورات الربيع 
العرب�ي، والتي لم تتنب�أ به�ا اإلدارة األمريكية. يتمثل 
المؤش�ر األول ف�ي بداي�ات صع�ود المجتم�ع المدني 
في دول منطقة الش�رق األوس�ط في التسعينيات من 
الق�رن المنص�رم، والذي ب�دأ بالتركيز علي مش�كالت 
األقليات المهمش�ة الدينية والعرقية في اإلقليم. حيث 
يلف�ت الكاتب إلي أن�ه كانت هناك أقلي�ات تتحرك ضد 

األنظم�ة المس�تبدة، كما كان�ت هناك مؤش�رات، ولو 
بس�يطة، علي مجتمع آخر مكبوت كالمرأة والش�باب. 
وقد كان انتشار التكنولوجيا واإلنترنت، طبقا للكاتب، 
هي العامل األساس�ي في ظهور تلك المجتمعات، حيث 

أتاحت الفرصة لهم للتعبير عن أفكارهم بحرية.
أما المؤش�ر الثاني، الذي يرصده الكاتب،فقد تمثل في 
ث�ورة األرز ف�ي لبنان ع�ام 2005، والث�ورة الخضراء 
في إيران، حيث تظاه�ر ما يقرب من 1.مليون مواطن 
في شوارع بيروت بش�كل سلمي، ومن فئات مختلفة، 
ضمت العديد من النس�اء، ومثلت العديد من اللغات، إال 
أن هدفها كان واحدا، وهو انس�حاب القوات الس�ورية 
م�ن لبنان.أم�ا ف�ي الث�ورة الخض�راء في إي�ران، فقد 
تظاه�ر ما يق�رب من مليون�ي مواطن في الش�وارع، 
٪60 منه�م تقل أعمارهم عن 20 عاما، وثلثهم كان من 
الس�يدات.وبالطبع، فقد تم تفريق تلك المظاهرات بعد 
نزول قوات الح�رس الثوري اإليراني للش�وارع، إال أن 
المؤش�ر كان واضحا بأن الشباب يتحرك علي األرض، 
ويس�تخدم التكنولوجيا الحديثة للحش�د والتجمع ضد 
النظ�م السياسيةويش�ير الكاتب إلي أن�ه في منتصف 
عام 2010، كانت مالمح الربيع العربي تلوح في األفق، 
وكان الش�باب فقط ينتظرون الفرصة المناسبة. ففي 
مص�ر، علي س�بيل المثال، ب�دأت بعض الب�وادر تظهر 
حينما نظم الطالب األقباط مظاهرة في القاهرة تنديدا 
بتفجير كنيس�تهم، وهو ما دفع الش�باب غير األقباط 
إلي الب�دء في تظاهراته�م للتعبير عن آرائه�م، وتزايد 
األم�ر بعد ذلك من خ�الل صفحات الفيس�بوك لتنظيم 
مظاهرات باآلالف في ميدان التحرير.ويؤكد فاريز أنه 
حينما بدأت تلك الموج�ات الثورية في تونس، ومصر، 
وليبيا، وسوريا، كانت هناك لحظة، لو كان لدي الواليات 
المتح�دة فيها القيادة الصحيح�ة، أو القيادة التي تريد 
التصرف، لكانت أيدت مباشرة مطالب الحرية، ودعمت 

المجتمع المدني الثائر ضد النظم المستبدة.
اختيارات واشنطن الخاطئة:

يش�ير الكاتب إلي أن اآلراء السائدة داخل البيت األبيض 
ف�ي ذلك الوقت رجحت ضرورة االنتظار لحين رؤية ما 
س�تئول إليه األوض�اع. إال أن الوضع تغي�ر عندما قرر 
اإلخوان المسلمون النزول للمشاركة في المظاهرات. 
وهن�ا، كما يش�ير الكات�ب، تغي�ر الخط�اب األمريكي 

رغبة في تأمي�ن مصالح الواليات 
المتحدة مع القيادة المستقبلية.

نفس�ه  الس�يناريو  تك�رر  وق�د 
في ليبي�ا وس�وريا، حيث تحول 
ح�رب  إل�ي  س�ريعا  الموق�ف 
أهلي�ة نتيجة حس�ابات خاطئة 
مرة أخ�ري من جان�ب اإلدارة 
األمريكي�ة. ففي ليبيا، اندلعت 
القذاف�ي  ض�د  المظاه�رات 
والقض�اة،  الطلب�ة،  م�ن 
بجان�ب  والدبلوماس�يين، 
الميليشيات الجهادية، إال أن 
اإلدارة األمريكي�ة، وكذل�ك 
ل�م  الكونج�رس  أعض�اء 
يفرق�وا بينهم ووضعوهم 
كله�م ف�ي س�لة واح�دة. 
هزمت  حينم�ا  وبالتال�ي 
قوات القذافي بس�هولة، 
الميليشيات  اس�تطاعت 
الجهادي�ة  الس�لفية 
الجزء  عل�ي  الس�يطرة 
ليبي�ا،  م�ن  الش�رقي 
الق�وة  كان�ت  ألنه�ا 
األكث�ر تنظيم�ا عل�ي 
توس�عت  ثم  األرض، 
بع�د ذل�ك بم�ا يهدد 
المصالح األمريكية. 
التأخر  أسهم  كذلك، 
ف�ي توجي�ه ضربة 
لق�وات  عس�كرية 
األس�د في سوريا 
ف�ي دف�ع األمور 
لمزيد من التعقيد 
 ، س�ع لتو ا و
قررت  إذا  بحيث 

الواليات المتحدة اآلن توجيه 
ضرب�ة عس�كرية لس�وريا، فإنه�ا س�تواجه أربعة 

أنظمة: نظام األسد، وحزب الله، وإيران، والعراق.

مساران للسياسة األمريكية في الشرق األوسط:
منذ 2009، ب�دا أن اإلدارة األمريكية يجب أن تأخذ أحد 
المس�ارين في سياستها تجاه منطقة الشرق األوسط. 
المسار األول “من المغرب إلي غزة”، وذلك 
بالتعاون مع جماعة اإلخوان المس�لمين، 
األكاديمي�ة  النخب�ة  اس�تطاعت  حي�ث 
الق�رار  صانع�ي  إقن�اع  والمستش�ارون 
األمريكيي�ن ب�أن جماع�ة اإلخ�وان تمث�ل 
قوة “تغيير”. أما المس�ار الثان�ي واألخير، 
فهو “من بيروت إلي س�وريا إلي العراق إلي 
إي�ران”، وذلك ف�ي حالة تغير س�لوك القيادة 
السياس�ية اإليراني�ة. وانطالق�ا م�ن فرضية 
أن�ه إذا اس�تطاعت اإلدارة األمريكية الوصول 
التف�اق م�ع النظ�ام اإليران�ي، ف�إن األخي�ر 
س�يضمن اس�تقرار إيران، والعراق، وس�وريا، 
ولبنان.وقد أش�ار الكاتب إلي أن مؤش�رات ذلك 
المسار بدت واضحة منذ حملة أوباما االنتخابية 
ف�ي 2008، ثم خطاب�ه في جامع�ة القاهرة في 
2009، فضال عن خطاب أرسل آلية الله خامنئي، 
يؤكد نية الوالي�ات المتحدة الدخول في حوار مع 
القيادة اإليرانية. فق�د كان هناك اتجاه في اإلدارة 
األمريكية لمش�اركة اإلخوان المسلمين، حتي قبل 
وصولهم للسلطة، واستئناف العالقات والحوار مع 

اإليرانيين.
صراع في الشرق األوسط:

يؤك�د فاري�ز، ف�ي خالص�ة كتاب�ه، أن اإلقلي�م اآلن 
يش�هد صراعا بي�ن اإلس�الميين والعلمانيي�ن، وبين 
المحافظي�ن والليبراليي�ن. فتيار اإلس�الم السياس�ي 
يس�عي إلي الس�يطرة عل�ي المنطقة. وف�ي المقابل، 
هناك ش�بكة متنوع�ة من منظم�ات المجتمع المدني، 
واألقليات، والعلمانيين، والس�يدات يكافحون من أجل 
تحقيق الديمقراطية. لذا، لو استمرت الواليات المتحدة 
اإلس�الميين،  أي  فإنه�م،  لإلس�الميين،  دعمه�ا  ف�ي 
س�يقاومون اإلصالح، وس�تواجه المجتمعات المدنية 
أوقاتا عصيبة في تنفيذ التغيير والتقدم. أما في حال ما 
أعطت الوالي�ات المتحدة وحلفاؤها الغربيون دعمهما 
للمجتمعات المدنية، فإن ثقافة اإلصالح ستترسخ في 

اإلقليم. 

الربيع املفقود.. سياسة الواليات املتحدة جتاه الرشق األوسط

        طارق عزب

اس�تخدمت أمريكا �� والتزال قوتي�ن لتحقيق مصالح 
اإلمبراطورية: السالح؛ للسيطرة على األرض ومافوقها 
ومافى فى باطنها من موارد، واإلعالم، للس�يطرة على 

العقول.
 وطبع�ا فإن احت�الل األرض يبدأ من احت�الل العقول.. 
واحتالل العقول يبدأ من احتالل اللغة.. وهذا مايتناوله 
كت�اب »اإلع�الم األمريكى بع�د العراق .. ح�رب القوة 
الناعم�ة« .. فالص�ورة بأل�ف كلمة، والص�ور التكذب، 
ولهذا تعتبر الصورة دليال حاسما فى المحاكم وغيرها. 
ولكن فى آواخر القرن العشرين وبدايات القرن الحادى 
والعش�رين- ومع تطور تقنيات الصور- اكتش�فنا أنه 
أصبح من اليس�ير تزييف الص�ور وتركيبها، باإلضافة 
إل�ى الح�ذف منها، أو خل�ق واقع لم يك�ن موجودا فى 

األصل.

ويتمثل أش�د تأثي�را للتالعب بالصور ف�ى إظهار القلة 
من الناس وكأنهم حشد كبير أو العكس، فاختيار زوايا 
التصوير، أو إعادة تصور لقطات لمجموعة محددة من 
الناس، ثم طباعة اللقطات معا وبشىء من التمويه فإن 
الص�ورة تبدو وكأنها لمئات األش�خاص . ومن أش�هر 
أمثل�ة التالعب بالمجاميع الصورة الش�هيرة إلس�قاط 
تمثال الرئيس صدام حس�ين فى س�احة الفردوس فى 

بغداد فى يوم احتاللها فى 9 ابريل 2003.
لق�د أرادت القوات األمريكية إنت�اج صورة »رمز« تظل 
فى ذاكرة الشعوب، مثل إس�قاط جدار برلين وغيرها. 
والص�ورة كم�ا ظه�رت كان�ت لجماهي�ر غفي�رة من 
العراقيين يتجمعون حول التمثال يحاولون إس�قاطه، 
وحي�ن ل�م يتمكنوا تقدم�ت دبابة أمريكية وأس�قطت 
التمث�ال، ولم تمض عدة أس�ابيع حتى ع�رف العالم أن 
الصورة كانت مفبركة، وأنها كانت سيناريوهوليودى، 
وأن جم�وع الن�اس وحش�د الجماهي�ر لم يكن س�وى 
الصحفيي�ن ومجموع�ة عراقيين معارضي�ن كانوا قد 

نقلوا بالمروحيات األمريكية من الناصرية وصوال من 
الكوي�ت مع الغ�زو، وأن كل الموجودين لم يزد عددهم 
على مائة شخص، وأن الدبابات األمريكية كانت تحيط 
بالس�احة لحراس�تهم، واس�تخدمت زواي�ا الكاميرات 

بطريقة تظهر جموعا حاشدة.
وبالطريق�ة نفس�ها تداخل�ت أس�اليب القوة الخش�نة 
مع أس�اليب القوة الناعمة، من أجل تحقيق الس�يطرة 
عل�ى األرض والعق�ل مع�ا. ويمك�ن الق�ول إن عملية 
غزو الع�راق واحتاللها ف�ى معظمها أديرت بأس�اليب 
هوليودي�ة. وثاني�ة الص�ور، كان�ت ص�ورة المجن�دة 
األمريكية جيسيكا، التى قيل إن قوات أمريكية أنقذتها 
بطريقة أس�طورية من مستش�فى عراق�ى، ثم اتضح 
أن األطب�اء العراقيين هم الذين طلب�وا من األمريكيين 
المجئ الس�تالمها، وأيضا صور انته�اك المعتقلين فى 
أب�و غريب، وصورة أبى مصع�ب الزرقاوى قتيال، إذ لم 
يره أحد قب�ل ذلك حيا.. وبع�ض المراقبين األمريكيين 
والمحللين األجانب يعتق�دون أن الزرقاوى كان مجرد 

أسطورة من أساطير هوليود .
حاس�ما  انعكاس�ا  تع�د  ل�م  فالص�ورة  إذن 
للحقيقة مع تطور التقني�ات، بل تداخل الواقع 
باالفتراض�ى.. والحقيق�ة بالخي�ال.. والصادق 
بالمزيف.. فكيف يمكن إلنس�ان القرن الحادى 
والعشرين ومابعده إذن أن يميز بين هذا وذاك؟

الكت�اب- الذى بي�ن أيدينا- يظهر م�دى تزييف 
اإلعالم األمريكى للحقيقة، لتضليل الرأى العام، 
وإظهار أمريكا بأنها الفارس النبيل الذى يدافع 
عن حقوق اآلخرين، وأنه الحامى لكل الشعوب، 
وناص�ر الديمقراطي�ة وحق�وق اإلنس�ان ف�ى 

العالم
الكت�اب : اإلعالم األمريكي بع�د العراق .. حرب 

القوة الناعمة
المؤلفان : نيثان غردلز ومايك ميدافوى

المترجم : بثينة الناصرى
الناشر : المركز القومى للترجمة

اإلعالم األمريكي ..و احتالل العقول!
www.almustakbalpaper.net

إنجلرتا وقناة السويس وثـائق حرب أكتوبر أرسار العبور والثغرة



نواجه أحيانا الرفض االجتماعي بنسب وأشكال 
مختلف�ة م�ن حولن�ا. أحيان�ا يتن�اول زمالؤنا 
غداءه�م ويس�تبعدوننا م�ن القائم�ة، أحيان�ا 
ينسى أفراد األسرة عيد ميالدنا، أحيانا ال ندعى 
لحفل زفاف أحد أقربائنا. واآلن أصبحت تضاف 
إل�ى حياتن�ا االجتماعي�ة والعاطفية وس�ائط 
التواص�ل االجتماعي المعروفة ب�”السوش�ال 
ميديا” من “فيسبوك” و”تويتر” و”إنستغرام” 
و”لينكدإن”، وهي وس�ائل تتيح شبكة عالقات 
اجتماعية واس�عة قد تغن�ي حياتنا بالفعل وقد 

تكون سببا في مشاكل كثيرة.
والرفض الذي نواجهه في “السوش�ال ميديا”، 
وف�ق ما نش�ر عل�ى موقع “أن�ا زه�رة”، يأتي 
على ش�كل درجات. فقد يك�ون الرفض في أن 
الصدي�ق دائم�ا “أوف الين”؛ أي أن�ه غير راغب 
ف�ي التواص�ل معن�ا. وقد يك�ون ب�أن الصديق 
ال يض�ع إش�ارة إعج�اب بما نقول وننش�ر وال 
يش�اركنا أي ش�يء. وق�د تكون حال�ة الرفض 
أعنف مثل رف�ض الصداقة أو الحذف من قائمة 

أو الحج�ب أو أن مالحق�ة أح�د تعرف�ه عل�ى 
“توتي�ر” وهو ال يالحقك بالمقاب�ل. كلها باتت 
س�لوكيات اجتماعية تدخل ف�ي صميم عالقتنا 
بهؤالء األش�خاص، وقد تتسبب في اإلحراج أو 
الخالف�ات أو المقاطعة أو البرود في العالقة أو 

حتى الخصام وربما العتب.
وف�ي الحقيق�ة ف�إن الحي�اة على “السوش�ال 
ميدي�ا” أصبح�ت مؤثرة عاطفيا ونفس�يا على 
حياتنا الواقعية، بل إنه�ا أحيانا مليئة بعالقات 
عاطفي�ة وصداقات ق�د يجل�ب أي رفض فيها 
الكثير من األلم أو الحزن والغضب. لنعترف أننا 
نتأل�م فعال نتيج�ة الرفض على هذه الوس�ائط 
وأن الوجود فيها لم يعد مجرد أمر عابر. يكفي 
أن نذك�ر كيف نتألم حين يغير الحبيب أو الزوج 
حالت�ه العاطفي�ة م�ن مرتبط لغي�ر مرتبط أو 
منفص�ل أو عازب. إنه أساس�ا يتخذها وس�يلة 
للتعبير المطلق عن الفراق وهو يعلم كم أن هذا 
أمر مؤذ بحق الطرف اآلخر، إنه يرس�ل رس�الة 

واضحة ومؤلمة.

ولك�ن هن�اك أيضا ح�االت أخرى 
م�ن الرف�ض التي ال يكون الس�بب 

فيها ش�خصيا، كأن يكون الشخص 
ال يتاب�ع حس�ابه باس�تمرار لذل�ك ال 

يقب�ل دعوت�ك أو صداقت�ك أو ال يعل�ق 
على صفحتك. األم�ر أن هناك الكثير من 

أش�كال الرفض المزعجة أو المؤلمة على 
“فيسبوك” و”تويتر” وغيرهما، ولكن علينا 

أن نتعل�م التعامل معها اجتماعي�ا وأن ننقل 
ش�خصيتنا المثقفة اجتماعي�ا والقادرة على 

التصرف في وسط “السوش�ال ميديا”، لكي ال 
يظهر الواحد منا غبيا أو متس�رعا أو مندفعا أو 

شديد الحساسية.
الطريق�ة األس�لم أن تكون ودودا وأن تش�ارك 
اآلخرين اهتماماتهم وأن ال تتوقع منهم ش�يئا. 
اترك هذه األمور تتطور وحدها وبالتدريج، فإن 
العالقات على “السوشال ميديا” تقوى وتتمتن 

مثلها مثل العالقات في الحياة الواقعية تماما.

        المس��تقبل العراقي/متابعة

رغ�م ال�دور ال�ذي يلعب�ه الفيس بوك ف�ي حياة الش�باب 
العربي، إال أن العبارات التي يتداولها مستخدموه من مدح 

أو ذم لها وقعها النفسي الذي قد ال تحمد عقباه..
كم�ا يب�دو أن فئة كبي�رة من الن�اس باتت تتج�ه لتحديد 
أماكنه�ا على مواق�ع التواصل االجتماع�ي، خصوصا مع 
“اضاف�ات” جدي�دة قدمها الموق�ع بدقة تحدي�د األماكن 
وبرفقة من، خطوة بخطوة، وكش�ف كل تحركاتهم، دون 

االحتفاظ بأي نوع من الخصوصية.
أمين�ة “30 “ س�نة ،ل�م تتوق�ع أن يق�وم خطيبه�ا الذي 
انفصلت عنه ألسباب شخصية، أن يشهر بها عبر االنترنت 

بطريقة غير مباشرة أمام أصدقائها.
وتق�ول “كت�ب عبارات س�يئة ع�ن الفتي�ات، ويقصد في 
مضمونها إهانتي أم�ام األصدقاء، فاتصلت به معاتبة، إال 

أنه أصر على أنه لم يقصدني، وأغلق الخط في وجهي”.
وتعمل وفاء المس�تخدمة لموقع الفيس بوك جاهدة لثني 
أحد المستخدمين عن خداع أصدقائه والكذب عليهم.وعن 
تحقيق هدفها، تقول وفاء “وجهت له عبارات قاسية جدا 

علها تكون الرادع له عن مثل هذه السلوكيات”.
كم�ا وتلجأ إل�ى كتابة العب�ارات القصيرة عل�ى صفحتها 
باس�م الش�خص المذكور، مطالبة إياه أن يصحح عالقاته 

مع اآلخرين.
المحامي المتخصص في الش�ؤون اإلعالمية محمد سعيد  
يذك�ر أن التعليق�ات البذيئة والمهينة يطب�ق عليها قانون 
“الذم والقدح”، الذي يعاقب أي فرد يقوم بذم اآلخرين عبر 

أي موقع إلكتروني بما فيها مواقع التواصل االجتماعي.
في حين يرى استاذ علم االجتماع د. عبد المنعم صبيح  أن 
“الس�لوك الغيبي” وعدم مواجهة الشخص حالة مرضية، 
يمكن ممارس�تها بس�هولة عندما يتواجد منبر يساعدهم 

على ذلك.
ويش�ير إلى أن األلف�اظ البذيئة والعبارات النابية مؤش�ر 

لخل�ل س�يكولوجي ف�ي الف�رد، يخف�ي وراءه الرغبة في 
تعظيم الذات وإبخاس اآلخرين.

الطالبه الجامعية  نيفين، وهي من بين مس�تخدمي موقع 
الفي�س بوك الذي�ن تجاوز عددهم ال�157 مليون ش�خص 
م�ن أنحاء العالم، تجد أن الفيس ب�وك وغيره من المواقع 
فتحت مجاال كبيرا ألساليب مختلفة من التهديد واالنتقام 

والسخرية تصل إلى حد الحرج أحيانا.
وتؤك�د نيفي�ن تعرضها للنقد والس�خرية م�ن قبل بعض 
األصدق�اء، منوه�ة إلى أنه�ا ال تأخذ كالمه�م على محمل 

الجد.
وتضيف “ما يس�بب الحرج هو أن اإلهانات توجه بش�كل 

مباشر لألشخاص”.
وعن استخدام األلفاظ النابية، يوضح كرادشة أنها عادات 
مرضية عند الف�رد ومحاولة إلخفاء الهوية عن اآلخر مع 

تواجد منبر له.
وتؤك�د س�ناء أن الفي�س ب�وك ه�و لعب�ة م�ن يبحث عن 
محاس�بة اآلخرين بالكلمات والعب�ارات، معترفة “أغلقت 

حسابي كي ال أجلب لي مزيدا من المتاعب النفسية”.
فيم�ا يرى قاس�م محم�د “ محام�ي  “أن الصعوبة تكمن 
أحيان�اً في معرفة نية صاحب التعليق في الجرم المذكور، 
إضاف�ة إل�ى أن م�ن يقيم حس�اباً عل�ى مواق�ع التواصل 

االجتماعي يتحمل جزءاً من المسؤولية.
ويش�ير الى أن التعليمات الص�ادرة من الجهات الحكومية  
تحم�ي خصوصي�ة المواطن عل�ى الرغم من ع�دم وجود 

إطار قانوني ينظم عمل المواقع االلكترونية.
وتتج�اوز التعليق�ات وعبارات االس�تخفاف األف�راد إلى 
المؤسسات التي تقوم بعمل مجموعات خاصة يهاجمون 
فيها بعضهم بعضا تحت مسميات مثل “ال لشركة فالن”، 
باإلضاف�ة إل�ى س�يل م�ن اإلهان�ات والتش�هير ودعوات 

لمقاطعة جهة معينة.
وفي هذا الس�ياق، يذهب محمد إلى أن التعليقات الس�يئة 
عل�ى الفيس ب�وك فيما يخت�ص بالش�ركات يعاقب عليها 

القانون وفق بند المنافسة غير المشروعة.

عل�ى صعي�د متصل هناك من يش�كو اليوم  من اس�تغالل 
الحدي�ث عل�ى موقع التواص�ل االجتماع�ي وخاصة فيما 
يتعلق بتحديد المكان ومنهم التجربه التي عاشتها  شيماء 
عبدالله  فهي اليوم  تلقي اللوم على نفسها بعد أن اختبرت 
تجربة مؤلمة، ولم تسمع لتحذيرات من حولها وافراد من 
عائلته�ا، بعدم تحديد مكان تواجدها على مواقع التواصل 

االجتماعي، خصوصا فيسبوك.
ش�يماء تعتق�د أن كث�رة “البوس�تات” التي تح�دد مكان 
تواجده�ا هي وعائلتها، ربما كان له عالقة بس�رقة بيتها 
حينما كتبت “من أس�عد أيام حياتي زفاف أختي الصغيرة 
اليوم فليشاركنا الجميع فرحتنا”، مبينة أنها أعطت اشارة 
ب�أن البيت ف�ارغ وكل العائلة موجودة هن�اك في الفندق، 
وف�ي الوق�ت ذاته تعت�رف أن صفحته�ا على الفيس�بوك 

مفتوحة للجميع وغير محددة لألصدقاء فقط.
تقول شيماء أنها تلقت الخبر وهي في الحفل حيث اتصلت 
الش�رطة لتخبرها أن باب ش�قتها مفت�وح وأنها تعرضت 
للس�رقة، ليق�ع عليه�ا الخب�ر كالصاعقة ويفس�د عليها 
فرحتها، فتركت المكان مس�رعة الى بيتها لتجد أن الشقة 
لم يحَرك بها ساكن وأن شخصا دخل الى غرفتها وأخذ كل 

مقتنياتها من الذهب وخرج.
ويب�دو أن فئة كبيرة من الناس باتت تتجه لتحديد أماكنها 
على مواقع التواصل االجتماعي، خصوصا مع “اضافات” 
جدي�دة قدمها الموق�ع بدقة تحديد األماك�ن وبرفقة من، 
خط�وة بخطوة، وكش�ف كل تحركاته�م، دون االحتفاظ 

بأي نوع من الخصوصية.
ذلك األمر وفق خبراء، س�هل من عمل مترصدين يراقبون 
الن�اس على مواق�ع التواص�ل، أو يس�معون بالصدفة أن 
“فالن�ا” س�افر أو لدي�ه مناس�بة ما م�ع العائل�ة لتكون 

فرصتهم بتنفيذ السرقات بوقت يرونه مناسبا.
ويعتقد السيد  مهند الذي قرر الذهاب هو وزوجته وأوالده 
لقضاء أس�بوع في اربيل  أن طبيع�ة أبنائه وادمانهم على 
مواق�ع التواص�ل االجتماعي جع�ل ش�خصا يترصد لهم، 

خصوصا وانهم حددوا وجهة س�فرهم واماكن تواجدهم 
لحظته�ا. وم�ا حصل هو ان عائلة مهن�د حينما عادوا من 
العطلة وجدوا البيت مقلوبا رأس�ا على عقب، مع س�رقة 
جمي�ع المقتني�ات. مهند لي�س لديه دليل عل�ى أن مواقع 
التواصل وما يكتبه االبناء هو الس�بب، لكنه ضد أن تنش�ر 
جمل تحدد اماكن وجود االش�خاص، لعدم اعطاء الفرصة 

للمترصدين.
اح�د المختصي�ن  في اجه�زة مكافحة االج�رام  يقول أن 
جزءا من الجرائم االلكترونية يرتبط بش�كل كبير بمواقع 
التواص�ل االجتماع�ي، وهن�اك قس�م مخت�ص بالجرائم 
االلكتروني�ة ف�ي البح�ث الجنائ�ي الس�تقبال الش�كاوى 
والتعام�ل معه�ا، والش�كاوى انتش�ارا هي ال�ذم والقدح 

والتشهير واالبتزاز واالحتيال المالي.
ويش�دد عل�ى ض�رورة ع�دم تحدي�د األش�خاص ألماكن 
تواجده�م وتحدي�د أماكنه�م أو اعطاء اش�ارة بأنهم غير 
متواجدين جميعاً، خصوصأ من قبل الش�باب المراهقين، 

فذلك أفضل أمنيا. 
ويلفت إلى أهمي�ة عدم اندفاع الناس الكترونيا، فليس كل 
من يجلس خلف الشاشة هو شخص مؤتمن،  لذلك يفضل 
عدم نش�ر الخصوصيات، واس�تخدام كلمة م�رور صعبة 

وعدم اعطائها ألي أحد مهما يكن.
ويذهب االختصاصي االجتماعي د. حسين الخزاعي الى أن 
نش�ر أماكن التواجد على “فيسبوك” أمر خطير، خصوصا 
مع ازدياد وتنوع أساليب الجرائم، وهناك من يتم مراقبته 
“الكتروني�ا” والتأكد من عدم وجوده ف�ي المكان، للقيام 

بعلته، معتبرا ذلك “جهال كبيرا من األفراد”.
ويضيف أن هنالك نوعا م�ن أنواع حب الظهور والتفاخر، 
وه�ذا كل�ه أدى ال�ى كش�ف تح�ركات الناس ولف�ت نظر 

األش�خاص اليهم، خصوصاً من لديهم ميول اجرامية، 
فهناك أشخاص يقومون باالعالن بوقت مسبق عن 

مناس�باتهم  وتوجيه الدعوات على الفيسبوك، ما 
يعطي الفرصة ألشخاص بالتخطيط لجرائمهم.

ه�ذه األم�ور أدت ال�ى وضعهم تح�ت المراقبة، 

خصوصاً بوجود ما يس�مى بالجريمة الصغيرة المنظمة، 
وتكون على أساس انشغال الناس وعدم تواجدهم. 

ويش�ير الخزاع�ي ال�ى ض�رورة توخ�ي الح�ذر م�ن قبل 
الن�اس وأن ال يكون�وا مندفعي�ن نح�و التكنولوجي�ا بما 
يمكن أن يس�تغل ضده�م، الفتاً الى أن هنالك من يس�تغل 
تل�ك التكنولوجي�ا لإلزع�اج والحس�د والغي�رة واالنتقام 

والجريمة.
وف�ي ذلك يرى االختصاصي النفس�ي التربوي د. موس�ى 
مطر أن كثيرا من الناس ال يتعاملون مع وس�ائل التواصل 
االجتماع�ي كما يجب وهو تبادل الخبرات واألفكار وليس 

لذكر تفاصيل الحياة لحظة بلحظة.
ويشير الى أن من يكتب للناس تفاصيل حياته يعتبر بوحه 
ه�و نوع من التفاخر والحضارة بالمقابل هناك أش�خاص 
وج�دوا ذلك بيئ�ة خصبة للتخطيط للجريم�ة وبات لديهم 
أش�خاص معروف�ون ومس�تهدفون كونه�م يضعون كل 
مخططاته�م وتفاصيل حياتهم عليه�ا دون أن يراعوا من 

الموجودين على صفحتهم.
ويق�ول مط�ر؛ يج�ب عل�ى الش�خص أن يع�رف نوعي�ة 
المعلوم�ة قب�ل أن ينش�رها ومن ال�ذي يراه�ا، وهل يثق 
بجمي�ع األش�خاص الموجودين على صفحت�ه لينقل لهم 

تفاصيله؟.
واألص�ل أن يدرك الناس أن خصوصية الش�خص له وحده 
وملك�ه ومواق�ع التواصل االجتماعي لم تخلق لمش�اركة 
تفاصيل حياته وتحركاته للناس، وأن أي شخص ال تعرفه 
ال يج�ب أن تتواصل معه، وال بد من التعامل بحذر وتوازن 

مع هذه الوسائل.
ويش�دد عل�ى أهمي�ة الح�ذر الش�ديد 
والتعام�ل بايجابي�ة م�ع مواقع 
االجتماع�ي  التواص�ل 
لغاي�ة تحقيق  وتوجيهه�ا 
س�واء  مفي�دة  أه�داف 
اجتماعي�ة او أدبي�ة او 

علمية او ثقافية.
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مواقع التواصل االجتامعي تؤثر عىل حياة 
األفراد العاطفية

شغف حتديد اماكننا عىل مواقع التواصل ..هل يعرضنا للخطر؟

         روال خل��ف 

عن�د مواجهة بع�ض المتاع�ب والخالفات ف�ي عالقتك 
بزوجك فال ش�يء يمنح�ك الراحة بق�در الفضفضة مع 
العائلة واألصدقاء حول ما تمرين به، ولكن ينبغي عليك 
قبل اللجوء الى نش�ر أسرارك الشخصية وأسرار عالقتك 
بزوج�ك أن�ه في كل م�رة تبوحين فيها بأس�رارك فأنت 

تواجهين تصدعا بعالقتك بزوجك الى األبد.
هناك نصائح لالبتعاد عن الفضفضة بأس�رار حياتك مع 

اآلخرين:
* . ال يمك�ن الثق�ة بم�دى ق�درة األصدق�اء على حفظ 
األس�رار ألطول مدى، فأحيانا تتفاجئين بأن الزمالء في 
العمل يعرفون حقيقة ما يجري في بيتك، فمجرد خروج 
السر فال يمكن التحكم فيه، فال يصح أن تتعرض حياتك 
الخاصة لجلس�ات النميمة بين األصدقاء، فعليك بكتمان 

األسرار وعدم البوح بها.
* . ال تجعلي زوجك يش�عر بالغدر، فعند بوحك باألسرار 

مع األصدقاء والعائلة ال تتمادي في الحديث عن شريكك 
كأنه الع�دو لتنفس�ي المش�اعر الس�لبية وخاصة على 
“فيسبوك” والمواقع االلكترونية، في حين أنه قد يكون 

ال يتحدث عنك بهذا السوء.
* . ال تظن�ي أن�ه فضفض�ة وانتهى األم�ر، ولكن يكون 
ق�د خلق فج�وة كبي�رة وعميق�ة بينك وبي�ن زوجك ثم 
س�تفقدين الثقة بينكما وس�يصعب عليكما تجاوز هذا 

األمر.
* . حين يس�تمع من حولك إلى أس�رارك ومش�اكلك في 
الغالب س�يتعاطفون معك، مما يحف�زك على المزيد من 
االس�اءة إليه واتخ�اذ قرارات ق�د تندمي�ن عليها الحقا 
ألنهم يستمعون إلى طرف واحد ورأيهم من وجهة نظر 
واح�دة فيعطونك تص�ورات خاطئة ع�ن طبيعة زوجك 

ويؤدي بك إلى سوء التصرف معه.
*. تعاط�ف الناس م�ن حولك مع�ك، فأنت ستتس�ببين 
ف�ي خلق حق�د وكراهية وكلمات س�يئة ف�ي حقه ولن 
ينسوا سلبياته، مما يجعله في موقف دفاعي وهجومي 

معهم، وأحيان�ا تعود الحياة الى طبيعتها ويتم التراضي 
والتصال�ح بينكم�ا، ولكن الن�اس من حولك لن ينس�وا 
ه�ذه المواقف وخاصة األهل، فال يج�د المعاملة الجيدة 
والحميمي�ة الت�ي اعتادها، وه�ذا يحمل تبعات س�لبية 
بالطب�ع.* . إذا كان ال بد من اإلفص�اح أو الفضفضة أو 
التفري�غ، فعليك اختيار الش�خص المناس�ب في الحوار 
مع�ه والثق�ة التام�ة أن�ه يحتف�ظ بأس�رارك وينصحك 
لمصلح�ة الطرفين ويجد الحل المناس�ب لك وال يفضح 
أس�رارك ألن الصديقات أحياناً يس�عين إلى هدم عالقتك 

بزوجك وال يكون الموقف من مصلحتك ولكن ضدك.
م�ن المالحظ�ات الس�ابقة ن�رى أن الب�وح بالخالفات 
الزوجي�ة وأس�رارها س�الح ذو حدي�ن، ق�د يس�بب لك 
االرتياح في الوقت الحالي وسيعود على عالقتك بشريك 
حياتك بضرر بالغ ويس�بب في العالقة ش�روخا يصعب 
إصالحه�ا، فالزوجة الذكي�ة هي التي تتحل�ى بالكتمان 
وتبقي أس�رارها بينها وبين زوجها للحفاظ على عالقة 

قوية متماسكة مدى الحياة.

البوح باخلالفات الزوجية وأرسارها.. سالح ذو حدين
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اعالن
بنياء عيى الطلب املقدم من السييد  )حسين 
فالح ميرزوق( الذي يطلب فييه تبديل اللقب 
مين )الصيميري( اىل )الجعفيري( فمن لديه 
اعيراض مراجعية هيذه املديرية خيالل مدة 
اقصاهيا عيرة ايام وبعكسيه سيوف تنظر 
هيذه املديرية يف الطلب وفيق احكام املادة 21 
مين القانيون االحيوال املدنية رقم 65 لسينة 

1972 املعدل.
اللواء

تحسن عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

اعالن
بنياء عيى الطلب املقيدم من السييد  )محمد 
قاسيم موىس( اليذي يطلب فييه تبديل اللقب 
مين )مجحيان( اىل )الحمدانيي( فمين لدييه 
اعيراض مراجعية هيذه املديرية خيالل مدة 
اقصاهيا عيرة ايام وبعكسيه سيوف تنظر 
هيذه املديرية يف الطلب وفيق احكام املادة 21 
مين القانيون االحيوال املدنية رقم 65 لسينة 

1972 املعدل.
اللواء

تحسن عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

اعالن
بنياء عى الطليب املقدم من السييدة  )برى 
غني قدوري( الذي تطلب فيه تبديل اللقب من 
)الدليمي( اىل )الشياوي( فمين لديه اعراض 
مراجعية هيذه املديريية خالل ميدة اقصاها 
عرة ايام وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية 
يف الطلب وفيق احكام امليادة 21 من القانون 

االحوال املدنية رقم 65 لسنة 1972 املعدل.
اللواء

تحسن عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

اعالن
بنياء عيى الطليب املقدم مين السييد  )كريم 
فاضيل جرب( الذي يطلب فيه تبديل اللقب من 
)املياحيي( اىل )العبيودة( فمين لديه اعراض 
مراجعية هيذه املديريية خالل ميدة اقصاها 
عرة ايام وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية 
يف الطلب وفيق احكام امليادة 21 من القانون 

االحوال املدنية رقم 65 لسنة 1972 املعدل.
اللواء

تحسن عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

فقدان
فقدت مني الهوية الصادرة من كلية ابن رشد 
جامعة بغداد بأسيم / حمد قاسيم حمد فمن 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار .

اعالن
قدم املدعي جمعة رسين جرب  طلبا يروم فيه 
تبديل لقبه من بني الم اىل بني عقبة فمن لديه 
اعراض عيى الدعوى مراجعة هيذه املديرية 
خالل مدة اقصاها عرة ايام وبعكسه سوف 
ينظير بالدعيوى وفيق احيكام امليادة 21 من 
قانيون االحيوال املدنية رقم 65 لسينة 1972 

املعدل .
اللواء

تحسن عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العام / وكالة

اعالن
قدميت املدعيية سيعدية ميوىل نعمية  طلبيا 
تروم فيه تبديل اسيمها من سيعدية اىل سعاد  
فمين لدييه اعيراض عيى الدعيوى مراجعة 
هيذه املديرية خالل ميدة اقصاها عرة ايام 
وبعكسيه سيوف ينظر بالدعوى وفق احكام 
املادة 21 مين قانون االحيوال املدنية رقم 65 

لسنة 1972 املعدل .
اللواء

تحسن عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العام / وكالة

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية 

اعالن
بناء عى الدعوة املقامة من قبل املدعي ) هادي كريم 
مخيلف( الذي يطلب تسيجيل لقبه وجعله )النداوي( 
فمين لدييه اعيراض مراجعة هيذه املديريية خالل 
مدة اقصاها سيبعة ايام وبعكسيه سوف تنظر هذه 
املديريية يف الدعوى وفق احكام امليادة 14 من قانون 

االحوال املدنية رقم 65 لسنة 1972 املعدل.
املقدم

عامر هادي االمري
مدير شؤون احوال واسط

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية 

اعالن
بنياء عيى الدعيوة املقامة مين قبل املدعيي ) عدنان 
مخيليف زغيري( اليذي يطلب تسيجيل لقبيه وجعله 
)النداوي( فمن لديه اعيراض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها سيبعة ايام وبعكسه سوف تنظر 
هيذه املديريية يف الدعيوى وفق احكام امليادة 14 من 

قانون االحوال املدنية رقم 65 لسنة 1972 املعدل.
املقدم

عامر هادي االمري
مديرشؤون احوال واسط

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية 

اعالن
بنياء عى الدعيوة املقامة مين قبل املدعيي ) حمدان 
كرييم مخيليف( اليذي يطلب تسيجيل لقبيه وجعله 
)النداوي( فمن لديه اعيراض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها سيبعة ايام وبعكسه سوف تنظر 
هيذه املديريية يف الدعيوى وفق احكام امليادة 14 من 

قانون االحوال املدنية رقم 65 لسنة 1972 املعدل.
املقدم

عامر هادي االمري
مديرشؤون احوال واسط

فقدان
فقدت  مني هوية بأسيم )عمير عاصف محمد عيل( 
الصيادرة من نقابة املهندسين العراقين رقم الهوية 
)119798( عيى من يعثير عليها تسيليمها اىل جهة 

االصدار.

جمهورية العراق
العدد75/ب/2015

مجلس القضاء االعى
التاريخ 2015/3/9

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة بداءة الكوفة 

اعالن
املحكمية  الصيادر مين هيذة  الحكيم  عطفيا عيى 
واملتضمين   2015/2/15 يف  بالعيدد75/ب/2015 
الحكيم بازالية الشييوع العقيار املرقيم 24107/3 
مقاطعة 4 حي ميسان بيعا باملزايدة العلنية وتوزيع 
ثمنة عى الركاء كل حسيب  استحقاقة واملكتسب 
الدرجة القطعية واملوصوف ادناة قررت هذة املحكمة 
االعالن عن بيعة باملزايدة العلنية بصحيفتن محليتن 
يوميتين وملدة ثالثين يوما مين اليوم التيايل لتاريخ 
النر فعى الراغبن بالراء مراجعة هذة املحكمة يف 
تمام السياعة الثانية عر ظهرا مستصحبن معهم 
التامينات القانونيية البالغة 10 % من القيمة املقدرة 
البالغة سيبعون ملييون دينار بموجيب صك مصدق 
المر هيذة املحكمة ارضا كونها عرصية فارغة ان لم 
يكونومن الركاء  وعند انتهاء املدة املذكورة ستجري 
املزاييدة العلنية وفق االصول ميع العلم ان الدفع نقدا 
والداللية عى املشيري واذا صادف يوم املزايدة عطلة 

رسمية فيكون اليوم التايل موعدا  لذلك
االوصاف

عرصة فارغة تقع يف حي ميسان عى شارع فرعي
القيمة املقدرة /70000000  سيبعون مليون دينار 

القايض/اسعد هاشم الخفاجي

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية 

اعالن
بناء عى الدعوة املقامة من قبل املدعي ) عايد حسن 
بطين( الذي يطلب تسيجيل لقبه وجعليه )النداوي( 
فمين لدييه اعيراض مراجعة هيذه املديريية خالل 
مدة اقصاها سيبعة ايام وبعكسيه سوف تنظر هذه 
املديريية يف الدعوى وفق احكام امليادة 14 من قانون 

االحوال املدنية رقم 65 لسنة 1972 املعدل.
املقدم

عامر هادي االمري
مدير شؤون احوال واسط

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية 

اعالن
بنياء عى الدعيوة املقامة مين قبل املدعيي ) هارون 
رشييد عطشيان( الذي يطلب تبديل االسم املجرد من 
)هيارون( اىل )محميد( فمن لديه اعيراض مراجعة 
هذه املديرية خالل مدة اقصاها عرة ايام وبعكسه 
سيوف تنظر هيذه املديريية يف الدعوى وفيق احكام 
امليادة 21 مين قانون االحيوال املدنية رقم 65 لسينة 

1972 املعدل.
اللواء

تحسن عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

اعالن
بنياء عيى الطليب املقيدم مين السييد  )يونيس عبد 
الرزاق عبد السيالم( الذي يطلب فيه تبديل )اسم ابنه 
القيارص( من )بكر( اىل )محمد( فمين لديه اعراض 
مراجعة هيذه املديرية خالل مدة اقصاها عرة ايام 
وبعكسيه سيوف تنظر هذه املديريية يف الطلب وفق 
احكام املادة 21 من القانيون االحوال املدنية رقم 65 

لسنة 1972 املعدل.
اللواء

تحسن عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

جمهورية العراق
العدد513 /ش/2015
مجلس القضاء االعى
التاريخ2015/3/10

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة 

اعالن
اىل املدعى علية /كريم حميد حسن

اقامة املدعية /جودية شياكر عباس الدعوى املرقمة 
اعيالة امام هيذة املحكمة تطليب فيها اثبات نسيب 
البنت )مرام(تولد1993 وملجهولية محل اقامتك فقد 
تقيرر تبليغيك اعالنا يف صحيفتين محليتن يوميتن 
للحضور امام هيذة املحكمة يف موعد املرافعة املوافق 
2015/3/16 السياعة التاسيعة صباحيا وعند عدم 
حضيورك او من ينيوب عنيك قانونا فسيوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض 

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد1156/ش2015/4

اعالن
اىل املدعى علية /عادل وهاب منشد 

اقاميت املدعيية /عذراء عبد شينته الدعيوى املرقمة 
اعيالة امام هذة املحكمة تطليب فيها التفريق للهجر  
وملجهوليية محيل اقامتك يف الوقت الحارض وحسيب 
رشح مختيار منطقية حي العدالة /اسيماعيل خليل 
فهد امليؤرخ يف 2015/2/17 فقد تقرر تبليغك اعالنا 
يف صحيفتين محليتين يوميتن للحضيور امام هذة 

املحكمة يف موعد املرافعة املوافق 2015/3/19 
السياعة التاسيعة صباحا وعند عيدم حضورك اومن 
ينوب عنك قانونا فسوف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق القانون
القايض

اعالن
بنياء عيى الطليب املقيدم مين السييد  )عواد 
عبد ثامير( الذي يطليب فيه تبدييل اللقب من 
)القرغيويل( اىل )الغيزي( فمين لدييه اعراض 
مراجعية هيذه املديريية خيالل ميدة اقصاها 
عرة ايام وبعكسيه سوف تنظر هذه املديرية 
يف الطليب وفق احيكام املادة 21 مين القانون 

االحوال املدنية رقم 65 لسنة 1972 املعدل.
اللواء

تحسين عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

اعالن
بنياء عيى الطلب املقيدم مين السييد  )كاظم 
جاسيم كعيد( الذي يطلب فيه تبديل اللقب من 
)الزاميل( اىل )املكصويص( فمين لديه اعراض 
مراجعية هيذه املديريية خيالل ميدة اقصاها 
عرة ايام وبعكسيه سوف تنظر هذه املديرية 
يف الطليب وفق احيكام املادة 21 مين القانون 

االحوال املدنية رقم 65 لسنة 1972 املعدل.
اللواء

تحسين عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

رقم اإلخطار   182 / 2014
إعالن

مين / محكمة قيوى األمن الداخيل الخامسية 
بالبرصة

إىل / املتهيم الهيارب )الرطيي هيثيم كثيري 
زهراوي( املنسيوب إىل مديريية رشطة البرصة 
ملا كنت متهما وفيق املادة/ 5 ق.ع.د عن تهمة 
غيابيك عن مقير عملك مين تارييخ 13 / 9 / 

2011 ولحد االن.
وبما إن محيل اختفائك مجهول اقتىض تبليغك 
بهذا اإلعالن عيى إن تحرض أمام محكمة قوى 
األمين الداخييل للمنطقية الخامسية بالبرصة 
خيالل مدة ثالثيون يوما من تارييخ تعليق هذا 
اإلعيالن يف محيل إقامتيك وتجيب عين التهمة 
املوجهة ضدك وعند عدم حضورك سوف تجري 
محاكمتك غيابيا وتحجز أموالك املنقولة والغري 
املنقولية ويطلب من املوظفن العمومين إلقاء 
القبيض عليك أينما وجدت وتسيليمك اىل اقرب 
سيلطة حكومية وإلزام األهلين الذين يعلمون 
بمحيل اختفائيك بإخبيار الجهيات املختصية 
اسيتنادا  للميادة 69 / أوال وثانيا وثالثا ورابعا 
مين قانون أصيول املحاكميات الجزائية لقوى 

األمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد: 1901 / ب / 2013 

التاريخ: 8 / 3 / 2015 
اعالن

اىل املدعيى علييه الثاني/ صبيح عبد الحسين 
مطر

اصيدرت هيذه املحكمية قيرار الحكيم املرقم 
 2014  /  12  /  31 يف   2013  / ب   /  1901
ضيدك واملتضمين الزامك بالتكافيل والتضامن 
مع املدعى عليهيم بتأديته للمدعيي مدير عام 
ميرصف الرافديين/ اضافية لوظيفتيه مبليغ 
قدره سيبعة وخمسيون مليون ومائية واثنان 
اليف وخمسيمائة وثمانيية وعيرون وميع 
املصارييف والرسيوم واجيور املحامياة وكييل 
املدعيي املوظيف الحقوقي عمار عبيد العباس 
نعيم مبلغ قدره خمسيمائة الف دينار ولتعذر 
تبليغيك ملجهولية محيل اقامتك تقيرر تبليغك 
اعالنيا بصحيفتن محليتين يوميتن ولك حق 
االعيراض واالسيتئناف والتميييز خيالل املدة 
القانونيية وبعكسيه سيوف يكتسيب القيرار 

الدرجة القطعية.
القايض

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد: 122 / ب / 2015 

التاريخ: 9 / 3 / 2015 
اعالن

اىل املدعيى علييه/ محميد امن مهيدي محمد 
امن

اصيدرت هذه املحكمة قرارها املرقم 122 / ب 
/ 2015 وامليؤرخ 5 / 3 / 2015 ضيدك والذي 
يطلب فيها الحكم بالزامك باملبلغ البالغ سيتة 
عير مليون دينيار بتأديتيه اىل املدعي) احمد 
فيؤاد سيليم (ولتعيذر تبليغيك ملجهولية محل 
اقامتك حسيب رشح املبليغ القضائي واملجلس 
البلدي ملنطقة مناوي باشيا علييه قرر تبليغك 
اعالنيا بصحيفتن محليتين يوميتن ولك حق 
االعراض واالستئناف والتمييز وبعسكه سوف 

يكتسب القرار الدرجة القطعية وفق القانون.
القايض

اعالن
قدم املدعي عمر عالء حسين  طلبيا يروم فيه 
تبدييل اسيمه مين عمير اىل محمد فمين لديه 
اعيراض عى الدعيوى مراجعة هيذه املديرية 
خالل مدة اقصاها عرة ايام وبعكسيه سوف 
ينظر بالدعوى وفق احكام املادة 21 من قانون 

االحوال املدنية رقم 65 لسنة 1972 املعدل .
اللواء

تحسين عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العام / وكالة

مجلس القضاء االعى
الكيرخ  بغيداد  اسيتئناف  محكمية  رئاسية 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف ذات السالسل

العدد / 3911
تنويه

ننوه لكم بان اسم القايض يف الحجة القيمومة 
الخياص باسيم املدعوة ) ليليوه فاضل مري ( 
وولدهيا املفقود ) باسيم غميس مروان ( خطأ 
والصحيح باسيم غميس مران حن جاء اسيم 
القايض مهند نعمان محسين خطأ والصحيح 
هيو مهنيد صالح محسين حسيب ماجياء يف 
جريدة املستقبل العراقي بالعدد 912 يف 24 / 2 

/ 2015 راجن تصحيحه مع التقدير .
القايض

احمد ابراهيم رمضان

محكمة بداءة املعقل
العدد: 433 / ب / 2010 

اعالن
تبييع هذه املحكمية باملزايدة العلنية للعقار تسلسيل 
573 / 2086 الرباط الكبري وهو عبارة عن دار سيكن 
مسياحتها 340 م2 تقع يف منطقة جمعيات اسيكان 
املوانئ ويف داخل شارع فرعي والدار مؤلفة من حديقة 
اماميية وكراج وغرفتيي منام وهيول وحمام ومرفق 
صحي والبناء قديم مسيقف بالكونكريت مشغول من 
قبيل املدعى عليه )عبد الجبار مخليف عودة وعائلته( 
الذي يرغب بالبقاء بالعقار بصيغة مسيتأجر فمن له 
الرغبية بالراء الحضور امام هذه املحكمة الكائن يف 
قرص القضاء يف البرصة مستصحبن معهم التأمينات 
القانونيية البالغية 10 % مين القيمة املقيدرة للعقار 
البالغية مائة وخمسية وثمانون ملييون دينار وبصك 
مصدق يف تمام السياعة 12 من ظهر اليوم التايل لنر 

هذا االعالن.
القايض

فقدان
فقيدت مني  الهويية الصادرة مين وزارة النقل مطار 
البيرصة الدويل بأسيم املوظف )عبد عيل رسين عبود( 

عى من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار.

فقدان
فقدت  مني هوية غرفة تجارة البرصة بأسيم )سهيل 
عبد الله نارص( عى من يعثر عليها تسيليمها اىل جهة 

االصدار.

اعالن
بنياء عى الطلب املقدم من السييد  )عبد الرزاق محمد 
حسين( الذي يطلب فيه تبديل اللقب من )الغانم( اىل 
)الريفي( فمين لديه اعراض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها عرة ايام وبعكسيه سيوف تنظر 
هيذه املديريية يف الطليب وفق احيكام امليادة 21 من 

القانون االحوال املدنية رقم 65 لسنة 1972 املعدل.
اللواء

تحسن عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية 

اعالن
بنياء عيى الدعيوة املقامة مين قبل املدعي ) حسين 
دليفي حسين( الذي يطلب تبديل لقبه من )الدليمي( 
اىل )الصباحيي( فمين لدييه اعيراض مراجعية هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها عرة ايام وبعكسه سوف 
تنظر هيذه املديرية يف الدعوى وفق احيكام املادة 21 
من قانون االحوال املدنية رقم 65 لسنة 1972 املعدل.

اللواء
تحسن عبد الرزاق فليح

مدير الجنسية العامة/ وكالة
 

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية 

اعالن
بنياء عيى الدعيوة املقامة من قبيل املدعيي ) دويخل 
دليفي حسين( الذي يطلب تبديل لقبه من )الدليمي( 
اىل )الصباحيي( فمين لدييه اعيراض مراجعية هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها عرة ايام وبعكسه سوف 
تنظر هيذه املديرية يف الدعوى وفق احيكام املادة 21 
من قانون االحوال املدنية رقم 65 لسنة 1972 املعدل.

اللواء
تحسن عبد الرزاق فليح

مدير الجنسية العامة/ وكالة

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية 

اعالن
بنياء عى الدعوة املقامة من قبل املدعي ) جريو زريج 
حسن( الذي يطلب تبديل االسم املجرد من )جريو( اىل 
)عبد الرضا( فمن لديه اعراض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها عرة ايام وبعكسيه سيوف تنظر 
هيذه املديريية يف الدعوى وفيق احكام امليادة 21 من 

قانون االحوال املدنية رقم 65 لسنة 1972 املعدل.
اللواء

تحسن عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

اعالن
قدم املدعي محسن جعفر كريم  طلبا يروم فيه تبديل 
لقبه من الشيميالوي اىل الحييدري فمن لديه اعراض 
عى الدعوى مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها 
عرة ايام وبعكسه سوف ينظر بالدعوى وفق احكام 
امليادة 21 من قانيون االحيوال املدنية رقم 65 لسينة 

1972 املعدل .
اللواء

تحسن عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العام / وكالة

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة االحول الشخصية يف الصويرة
العدد: 991 

اعالن
املفقود/ مصطفى كاظم خلف

قدم املواطن )كاظم خلف مشجل( طلبا لهذه املحكمة 
يطلب فيه اصدار حجة الحجر والقيمومة عن املفقود 
ابنه )مصطفى كاظيم خلف( والذي فقد بتاريخ 12/ 
6/ 2014 حيث انه عسكري يف الجيش ولم يعرف منذ 
ذليك التارييخ حياته من مماته ولم تيرد اي معلومات 
عنيه ولحد االن ويطليب املواطن اعياله تنصيبه قيما 
عيى املفقود اعاله، عليه فمن لدييه اي معلومات عن 
املفقيود املذكور اعياله مراجعة هيذه املحكمة خالل 
مدة خمسة عر يوما اعتبارا من تاريخ النر يف هذه 
الصحيفة لغرض االدالء امام هذه املحكمة وبعكسيه 
سيتم السري باجراءات اصدار حجة الحجر والقيمومة 
وتنصييب املواطين )كاظيم خلف مشيجل( قيمة عى 

ولده املفقود )مصطفى كاظم خلف(.
القايض

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسيم / شيؤون االحوال املدنية 

اعالن
بنياء عيى الدعوة املقامية من قبل املدعيي ) عبد الله 
عبيد الحسين دليفي( اليذي يطلب تبدييل اللقب من 
)الدليمي( اىل )الصباحي( فمن لديه اعراض مراجعة 
هذه املديرية خالل مدة اقصاها عرة ايام وبعكسه 
سيوف تنظر هيذه املديريية يف الدعوى وفيق احكام 
امليادة 21 مين قانون االحيوال املدنية رقم 65 لسينة 

1972 املعدل.
اللواء

تحسن عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسيم / شيؤون االحوال املدنية 

اعالن
بنياء عيى الدعيوة املقامة مين قبل املدعي ) حسين 
رايض مييل( الذي يطلب تبديل لقبه من )الدليمي( اىل 
)الصباحي( فمن لديه اعراض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها عرة ايام وبعكسيه سوف تنظر 
هيذه املديريية يف الدعيوى وفق احكام امليادة 21 من 

قانون االحوال املدنية رقم 65 لسنة 1972 املعدل.
اللواء

تحسن عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسيم / شيؤون االحوال املدنية 

اعالن
بنياء عيى الدعيوة املقامة مين قبل املدعيي ) عباس 
رايض مييل( الذي يطلب تبديل لقبه من )الدليمي( اىل 
)الصباحي( فمن لديه اعراض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها عرة ايام وبعكسيه سوف تنظر 
هيذه املديريية يف الدعيوى وفق احكام امليادة 21 من 

قانون االحوال املدنية رقم 65 لسنة 1972 املعدل.
اللواء

تحسن عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسيم / شيؤون االحوال املدنية 

اعالن
بنياء عى الدعيوة املقامة مين قبل املدعيي ) محمود 
مين  لقبيه  تبدييل  يطليب  اليذي  ابراهييم(  احميد 
)ابراهيميي( اىل )املكصيويص( فمين لدييه اعراض 
مراجعة هذه املديريية خالل مدة اقصاها عرة ايام 
وبعكسيه سيوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق 
احيكام املادة 21 مين قانون االحيوال املدنية رقم 65 

لسنة 1972 املعدل.
اللواء

تحسن عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسيم / شيؤون االحوال املدنية 

اعالن
بناء عى الدعوة املقامة من قبل املدعي ) كزار مهوس 
طربيوش( الذي يطلب تبديل لقبيه من )املنتفكي( اىل 
)الفضييل( فمن لديه اعيراض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها عرة ايام وبعكسيه سوف تنظر 
هيذه املديريية يف الدعيوى وفق احكام امليادة 21 من 

قانون االحوال املدنية رقم 65 لسنة 1972 املعدل.
اللواء

تحسن عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسيم / شيؤون االحوال املدنية 

اعالن
بنياء عى الدعوة املقامة من قبل املدعي ) عمر طارق 
عبيد السيادة( اليذي يطلب تبدييل االسيم املجرد من 
)عمير( اىل )عمار( فمن لديه اعيراض مراجعة هذه 
املديريية خيالل ميدة اقصاها عيرة ايام وبعكسيه 
سيوف تنظر هيذه املديريية يف الدعوى وفيق احكام 
امليادة 21 مين قانون االحيوال املدنية رقم 65 لسينة 

1972 املعدل.
اللواء

تحسن عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الصويرة 
العدد 1000

املفقود / حسن عيل حسون 
قدم املواطن عيل حسون وطيفي طلبا لهذه املحكمة 

تطلب فيه اصدار حجة الحجر 
والقيمومية عين املفقود ولده حسين عيل حسيون 

واليذي فقيد بتارييخ 12/ 2014/6 
وليم يعرف مصريه منذ ذلك التاريخ حياته من مماته 
ولم تيرد اي معلومات عنه لحيد االن وتطلب املواطن 
اعياله تنصيبها قيمة عى املفقود اعاله فمن لديه اي 
معلومات عين املفقود اعاله مراجعية هذه املحكمة 
خالل مدة خميس عر يوما اعتبارا من تاريخ النر 
يف هيذه الصحيفة لغرض االدالء اميام هذه املحكمة 
وبعكسه سيتم السيري باجراءات اصدار حجة الحجر 
والقيومة وتنصب املواطن عيل حسيون وطيفي قيمة 

عى ولده 
القايض ابراهيم احمد سالم 

 
مجلس القضاء االعى 

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف الصويرة 

العدد 941
املفقود / محمد رسحان فاضل  

قدميت املواطنية زهيرة فيصيل كاظيم  طلبيا لهذه 
املحكمة تطلب فيه اصدار حجة الحجر 

والقيمومة عن املفقود زوجها  محمد رسحان فاضل  
واليذي فقيد بتارييخ 11/ 2014/6 

حيث انه عسكري يف الجيش 
وليم يعرف منيذ ذلك التارييخ حياته مين مماته ولم 
تيرد اي معلوميات عنيه لحيد االن وتطليب املواطنة 
اعياله تنصيبها قيمة عى املفقود اعاله فمن لديه اي 
معلوميات عن املفقيود  املذكور اعياله مراجعة هذه 
املحكمة خالل مدة خمس عر يوما من تاريخ النر 
يف هيذه الصحيفة لغرض االدالء اميام هذه املحكمة 
وبعكسيه سييتم السيري باجراء اصدار حجة الحجر 
والقيمومية وتنصيب املواطنة )زهيرة فيصل كاظم( 

قيمة عى زوجها املفقود ) محمد رسحيان فاضيل ( 
 القايض ابراهيم احمد سالم

وزارة النقل
الركة العامة لتنفيذ مشاريع النقل

تنويه
اشارة اىل االعيالم املنشيييور بتييياريخ 
9 / 3 / 2015 حيول ابيداء رغبة ملروع 

تصميم وتنفيذ املركز الطبي وملحقاته.
ننوه بأنه قد تم تمدييد تاريخ آخر موعد 
لبييان الرغبة اىل موعيد اقصاه يوم االحد 
املصيادف 29 / 3 / 2015 ، ليذا اقتيىض 

التنويه عن التمديد اعاله.
عبد الله لعيبي باهض

املدير العام وكالة
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جلنة املسابقات ترفض طلبات التأجييل وحتدد مباريات اجلولة السادسة

رفضت لجن�ة املنتخبات يف اتحاد الكرة العديد 
من طلب�ات التأجي�ل التي تقدمت به�ا اندية 
ال�دوري املمت�از الس�باب مختلفة,مؤكدة يف 
الوقت ذاته عىل انطالق الجولة السادس�ة من 

منافس�ات املرحل�ة الثان�ي ملباري�ات الدوري 
املمتاز يوم السبت املقبل بالقاء الذي سيضيفه 
ملع�ب دهوك بني اصح�اب االرض والجمهور 
ون�ادي نف�ط ميس�ان. وقال ام�ني رس لجنة 
املنتخب�ات الوطنية فهم�ي العامري: ان"عدد 
من اندية الدوري املمتاز تقدمت خالل اليومني 

املاضي�ني بطلب�ات لتأجيل مباري�ات فرقهم 
الكروية ضمن منافسات الجولة السادسة من 
املس�ابقة االمر الذي واجهته اللجنة بالرفض 
لعدم االرضار بانسيابية اس�تمرار منافسات 
ال�دوري حت�ى الجول�ة املذكورة قب�ل ان يتم 
توقف املس�ابقة يف الج�والت املقبلة".واوضح 

ان"افتت�اح الجول�ة السادس�ة من املس�ابقة 
سيكون يوم السبت املقبل املوفق الرابع عرش 
من شهر اذار الجاري بني فريقي دهوك ونفط 
الوس�ط ع�ىل ان تقام ي�وم االثنني الس�ادس 
عرش من الش�هر ذاته مبارات�ني تجميع االوىل 
النف�ط بالح�دود فيم�ا يلتق�ي بالثانية نفط 

الجن�وب بزاخو".وبني ان"لقاء نفط الوس�ط 
والكرخ س�يقام يوم السابع عرش املوافق يوم 
الثالثاء من االس�بوع ذاته ع�ىل ان يتم تحديد 
موع�د مباراة نادي�ي امانة بغ�داد والنجف يف 
موعد الحق الرتباط االخري بمعس�كر تدريبي 

خارج العراق".

خرس منتخبنا الوطني للشباب باملبارزة امام نظريه الكوري الجنوبية 
بف�ارق نقط�ة واحد فرقيا بعد ان انتهى الس�باق بنتيج�ة 45 – 44 يف 
بطولة اسيا الجارية احداثها يف ابو ظبي بدولة االمارات العربية املتحدة 

.
وقال امني رس اتحاد اللعبة زياد حسن ان منتخب الشباب ودع البطولة 
بس�بب خطاء تحكيمي من قبل الحكم التايلندي الذي احتس�ب ملس�ة 
كان�ت خ�ارج امللعب لتنته�ي املباراة لصال�ح املنتخب الكوري وس�ط 
اع�راض الوفد العراقي عىل لجنة الحكام ولكن عدم توفر فديو خاص 
باإلعادة  جعل لجنة الحكام تحتس�ب النتيج�ة لصالح كوريا التي تعد 

بطلة القارة الصفراء والعالم .
واش�ار حس�ن اىل ان املنتخ�ب الوطني قد تاه�ل اىل دور الثمانية عقب 
الف�وز عىل املنتخبني القطري واملنغويل عىل الت�وايل فيما حقق املنتخب 
نتائ�ج عىل املس�توى الف�ردي عن طري�ق املب�ارز عباس عب�د الواحد 
سادس�ا يف فعالية س�يف املبارزة فردي عندما خ�رس اللقاء امام بطل 
اس�يا الكازاخس�تاني بنتيج�ة 15 – 12، فيم�ا حق�ق الالعب مرتىض 
حسن املركز الثامن يف فعالية السيف العربي بعد ان خرس امام نظريه 
الكازاخس�تاني يف دور الثماني�ة بنتيجة 15 – 13 ، فيم�ا حقق املبارز 
عيل ليث املركز الثامن يف فعالية س�الح الش�يش عندما خرج من الدور 

الثمانية امام بطل العالم واسيا الياباني بنتيجة 15 – 9 .

تبدأ  اليوم األربعاء الدورة التدريبية النسوية  التحاد العاب القوى يف 
كلية الربية الرياضية للبنات  يف الوزيرية وتستمر ملدة يومني  .

وق�ال األم�ني املايل التح�اد اللعبة الدكت�ور زيدون ج�واد أن الدورة 
س�تكون تح�ت أرشاف الدكت�ورة أس�ماء حمي�د كمب�ش عضوه 
االتحاد املركزي للعبة حيث س�يقوم  نخبة من  أساتذة كلية الربية 
الرياضية للبنات إللقاء املحارضات النظرية والعملية يف اختصاص 
علم التدريب واإلدارة والتنظيم وس�تكون ال�دورة للفرة الصباحية 

فقط .
وأض�اف ج�واد أن الهدف من ال�دورة هو تطوير الكوادر النس�وية 
والتعرف عىل أخر املستجدات التي طرأت عىل واقع  اللعبة مؤخرا .

وعىل صعيد متصل سيقوم املركز الوطني لرعاية املوهبة الرياضية 
أللعاب القوى التابع لوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع االتحاد 
العراق�ي املركزي للعبة دورة تدريبية دولية للمس�توى األول ملدربي 
العاب الق�وى التابعتني للمركز الوطني واالتح�اد العراقي وبعد أن 
تم اس�تحصال موافقة االتحاد الدويل للعب�ة بإقامة هذه الدورة يف 

محافظة بغداد .
وزاد حي�ث ت�م تس�مية الدكت�ور عاط�ف س�يد احم�د م�ن مرص 
والدكت�ور عيل صادق م�ن العراق يف إلقاء مح�ارضات هذه الدورة 
والتي ستس�تمر ملدة عرشة أيام ومن املؤمل إقامتها يف شهر نيسان 
املقبل وع�ىل ضوء نتائج هذه الدورة س�يتم تصنيف املدربني الذين 
س�يجتازون الدورة بنجاح وحسب توجيهات االتحاد الدويل لتأهيل 

املستوى الثاني.

مبارزونا خيرسون امام كوريا 
اجلنوبية يف بطولة آسيا

اليوم.. افتتاح الدورة التدريبية 
النسوية اللعاب القوى

المستقبل العراقي/ متابعة

المستقبل العراقي/ متابعة

غاز اجلنوب يلتمس احتاد الطائرة رفع الغرامة املالية

قدم�ت ادارة نادي غاز الجنوب التماس�ا اىل 
االتح�اد العراق�ي املرك�زي للك�رة الطائرة 
بالغاء الغرامة املالية التي فرضها االتحاد يف 

وقت سابق .
وقال ام�ني رس اتحاد اللعب�ة مناف فاضل: 
ان ممث�يل ادارة غاز الجنوب ، حرضوا امس 

الثالث�اء اىل مق�ر االتحاد ملناقش�ة العقوبة 
الت�ي فرض�ت عليه�م ازاء ع�دم اصطحاب 
حكم واداري مع الفريق املش�ارك يف بطولة 
االندي�ة العربية بعد ان قدم�ت طلبا يف وقت 

سابق .
واض�اف : ان ادارة النادي طلبت من االتحاد 
رف�ع الغرامة املالية " خمس�ة ماليني دينار 
" واالكتف�اء بتحم�ل نفق�ات الحكم موىس 

ستار الذي ادار مباريات عدة يف البطولة .
واشار اىل ان : االتحاد سيعقد اجتماعا خالل 
اليومني املقبليني للنظ�ر يف طلب ادارة نادي 

غاز الجنوب .
يذكر ان فريق غاز الجنوب مثل العراق 

يف بطولة االندية العربية التي اقيمت 
مؤخ�را يف جمهورية مرص العربية 

واحتل املركز السابع .

اك�د العب ن�ادي الكرخ مهند ارزيج عن امكانية فريق�ه يف الوصول اىل ادوار 
متقدمة يف اطار منافس�ات الدوري املمتاز وان فريقه لن يكتفي بالتأهل عن 
املجموعة, مش�ريا يف الوقت ذاته اىل ان االزمة املالية التي ترضب اطنابها يف 
اروق�ة النادي قد تحد من تطلعات الفريق يف املنافس�ة عىل خطف 

احدى املراكز االربعة املؤهلة للبطوالت الخارجية.
وق�ال الع�ب فري�ق الكرخ مهن�د ارزي�ج: ان"فريقن�ا يقدم 
مس�تويات فنية جيدة اضحت محط اش�ادة من قبل العديد 
من االوس�اط االعالمي�ة والرياضية حيث ترجم�ت اىل نتائج 

اوصلتن�ا اىل ترتيب متقدم عىل مس�توى املجموعة االمر الذي 
يعط�ي انطباع�ا بإمكاني�ة الوص�ول بعي�دا يف املنافس�ة لهذا 

املوسم".
واوضح ان"الكرخ وبرصاحة يعان�ي حاليا من ازمة مالية حادة 
قد يك�ون لها تأث�ري مبارش ع�ىل تطلعات الفري�ق يف الوصول 
اىل املنافس�ة عىل خطف احدى البطاق�ات املؤهلة للبطوالت 
الخارجية االمر الذي نرجو ان يتم وضع الحلول املناس�بة 
ل�ه من قب�ل ادارة النادي التي ال تدخ�ر اي جهد من اجل 
تذلي�ل كاف�ة املعرق�الت التي تق�ف يف مس�رية الفريق 
قبل ان يك�ون لها مردود عكيس عىل املس�توى الفني 

للفريق".

المستقبل العراقي/ متابعة

المستقبل العراقي/ متابعة

فيدرر يضع عينه عىل لقب جديد يف ويمبلدون

تعيني احلكم ماثيو الهوز لقيادة 
مباراة الكالسيكو

يش�عر روج�ر في�درر بالفخ�ر ب�كل ألقاب�ه يف 
األرب�ع  بالبط�والت  الف�ردي  منافس�ات 
الكربى للتنس لكن لو تمكن األستاذ 
الس�ويرسي م�ن إضاف�ة لقب 
آخ�ر أللقابه البالغ عددها 17 

فسيكون ذلك يف ويمبلدون.
وق�ال في�درر )33 عام�ا( 
للصحفي�ني قبل مواجهة 
جريج�ور  م�ع  ودي�ة 
ال�ذي  ديمي�روف 
يصغره بعرش سنوات 
ه�و  ه�ذا  "س�يكون 

اختي�اري املفضل لو كان بوس�عي االختيار اآلن. 
أود الف�وز ببطول�ة ويمبل�دون وأعتق�د أن ه�ذا 
األمر م�ن املمكن حدوث�ه." وأض�اف "أعتقد لو 
فزت ببطول�ة ويمبلدون فإن ذلك س�يضيف من 
س�عادتي الش�خصية وس�عادة فريق�ي وكذلك 
ويحت�اج  وجماه�ريي."  الس�ويرسي  الش�عب 
فيدرر إىل لقب واح�د يف ويمبلدون لريفع رصيده 
إىل ثماني�ة ألقاب بالبطول�ة املقامة بنادي عموم 
إنجل�را وحينها س�ينفرد بالرق�م القيايس الذي 
ودابلي�و.يس  س�امرباس  بي�ت  م�ع  يتقاس�مه 
رينش�و.كما س�يصبح في�درر أكرب الع�ب يفوز 
ببطولة ويمبلدون وس�يجتاز يف ذلك الالعب آرثر 
آش ال�ذي ت�وج باللقب ع�ن 31 عام�ا يف 1975. 
وأك�د في�درر أنه ال يهت�م كثريا بتوس�يع الفارق 

مع أقرب منافس�يه يف قائمة األلقاب بالبطوالت 
األربع الكربى يف ظل امتالك رفائيل نادال 14 لقبا 
ومتقدم�ا بس�تة ألقاب عىل نوف�اك ديوكوفيتش 
ال�ذي خرس أم�ام فيدرر يف نهائ�ي بطولة دبي يف 
28 فرباير شباط املايض. وقال فيدرر إن نادال قد 
يتمكن من اجتيازه لكنه يعتقد أن املشوار يبقى 
طوي�ال أم�ام ديوكوفيت�ش. وأضاف "م�ن يعلم 
ما س�يحدث؟ رفائيل س�يملك الفرصة األكرب لو 

املفتوح�ة ت�وج ببطول�ة  فرنس�ا 
أخرى ولو لم أفز ع�دة مرات 

ب�أي  سيكون أن�ا  يشء 
سعه  حينه�ا بو
ق  للحا بي برسعة.ا

ذك�رت إذاع�ة "كادينا كوبي" اإلس�بانية قبل لحظات عن تعي�ني الحكم ماثيو 
اله�وز لقي�ادة املب�اراة التي س�تجمع بني برش�لونة وريال مدري�د عىل ملعب 
الكامب نو والتي س�تجرى يف 22 مارس املقبل. وس�يقود إبن منطقة فالنسيا 
مباراته الثالثة للكالس�يكو واألوىل له بالدوري اإلسباني، وكان أول كالسيكو 
يقوده خالل عام 2012 يف إياب كأس السوبر اإلسباني عىل ملعب سانتياجو 
برنابيو والذي ش�هد ف�وز ريال مدريد عىل برش�لونة بنتيج�ة 2-1. وخالل 
املوس�م املايض قاد الهوز )37 عاماً( نهائي كأس ملك إس�بانيا عىل ملعب 
"ميستايا" والذي حقق فيه رجال كارلو أنشيلوتي الفوز بنتيجة 2-1 عىل 
الفريق ال�ذي كان يدربه جرياردو تات�ا مارتينو.ويعترب ماثيو الهوز من 
ب�ني أبرز الحكام يف الليجا باإلضافة إىل أنه من الحكام اإلس�بان القالئل 

الذين يقودون مباريات يف دوري أبطال أوروبا.

اعرف املدرب االيطايل مونتيال بتلقي فريقه خسارة مستحقة 
ع�ىل يد مضيفه التس�يو برباعية نظيفة مؤكداً ان التس�يو 
لديه أفضلية كبرية يف اقتن�اص املركز الثالث املؤهل لدوري 
االبط�ال املوس�م املقبل يف ظل اش�راك فريق�ي فيورنتينا 
وناب�ويل يف بطول�ة الدوري االوروبي لك�رة القدم، وهو ما 
يرهق العب�ي الفريقني كثرياً. وقال مونتيال يف ترصيحات 

ني�ة  يو لش�بكة سكاي س�بورت: "التس�يو حققاً فوزاً مستحقاً تلفز
تماماً واثبت انه احد اكثر الفرق التي تمر بفرة طيبة بني فرق الكالش�يو يف الوقت 

الحايل". وأضاف مونتيال: "عندما تتلقى خسارة ثقيلة كهذه من السهل ان تبحث عن كبش فداء 
ولكني لن افعل ذلك وس�أقوم بتحليل كل االخطاء التي حدثت لنتجنبها الفرة املقبلة، فالخس�ارة 
كانت مس�تحقة حتى وان قدمنا اداءاً طيباً يف بداية الش�وط الثان�ي واالن علينا الركيز يف املباريات 
املقبلة ألني مؤمن ان النتيجة ال تعني اننا اقل كثرياً من التسيو واالمر يف رأي ال يخرج عن كونه ظروفاً 
خاص�ة باملب�اراة وليس أكثر". وع�ن رصاع املركز الثالث قال مونتيال: "التس�يو لدي�ه أفضلية واضحة 

بسبب عدم مشاركته يف الدوري االوروبي الذي ارهقنا وارهق العبي نابويل كثرياً".

المستقبل العراقي / وكاالت

مونتيال: اخلسارة مستحقة 
امام التسيو

المستقبل العراقي / وكاالت

المستقبل العراقي / وكاالت

روين مستاء من اخلسارة 
امام ارسنال

أع�رب االنجليزي واين روني مهاجم مانشس�ر يونايتد عن خيبة أمله 
الكبرية بعد اإلقصاء من كأس االتحاد اإلنجليزي لكرة القدم عقب الخسارة 
امام ارس�نال بنتيجة 2-1 االثنني، مشدًدا عىل رضورة تخطي هذه املرحلة الصعبة. وقال روني لقناة 
نادي مانشسر يونايتد الرسمية: "أمامنا العديد من املباريات الصعبة، ويجب أن نتجاوز خيبة األمل، 

ليس أمامنا س�وى الركيز عىل املباريات املقبلة، بداية م�ن مواجهة توتنهام األحد". وأضاف: "من 
الصعب تقبل هذه الخس�ارة من الغانرز، بعد التعادل ش�عرنا أن يونايتد قادر عىل حسم النتيجة 

والف�وز باملواجه�ة، لكنم األمور ل�م ترس عىل النحو املطل�وب". وتابع: "ال أري�د أن أتحدث عن 
االخطاء، لكنه ش�عور صعب أن يرتكب العبي الفريق مثل هذه االخطاء مع يونايتد". وش�دد 

رون�ي يف خت�ام ترصيحاته ع�ىل رضورة الركيز يف املباريات املقبلة من أج�ل إنقاذ ما يمكن 
إنقاذه يف املوسم الحايل.

المستقبل العراقي/ وكاالت

المستقبل العراقي/ متابعة

مهند رزيج: االزمة املالية قد تؤثر عىل تطلعات 
الكرخ يف مسابقة الدوري
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امليزان

اصغر طالبة جامعية

من السجن اىل عرض االزياء

؟؟هل تعلم
*السمكة التي تملك أسنانا اكثر من أي حيوان 
آخر هي سمكة القطة إذ لديها 3980 سناً اما 
الس�مكة التي تملك اقل أسنانا فهي سمكة 

الكر كون وهذه السمكة تملك سنني فقط 
*اغ�رب أنواع الزواحف ه�و الثعبان الدائري 
فمن املعتقد انه يأخذ ذيله بني أسنانه ليكون 
دائرة وبهذه الطريقة يمكنه أن يتدحرج عىل 
االرض مث�ل عجل�ة الدراج�ة ويعتقد بعض 
الناس أن رسعته بهذه الطريقة تفوق رسعة 

أي حيوان اخر 
*كل أس�ماك الحف�ش » يس�تخرج منه�ا 
الكافيار« التي يتم صيدها يف املياه الربيطانية، 

ُتعترب ُملكاً حرصياً مللكة بريطانيا 
*الحوت األحدب ، يلتقط طعامه بعد أن يسبح 
بشكل دائري ومن ثم ينفث انبوباً هائالً من 

الفقاعات الصغرية حول فريسته

تمتلك طفلة بريطانية ذكاء شديداً خولها 
الدخ�ول إىل الجامعة، وهي ت�درس حالياً 
به�دف الحصول ع�ىل إج�ازة جامعية يف 

الرياضيات. 
وكشفت صحيفة داييل مريور الربيطانية 
ان إيس�تري أوكادي البالغ�ة من العمر 10 
س�نوات ه�ي أصغ�ر طالب�ة جامعي�ة يف 
بريطانيا، وهي تتابع دراساتها الجامعية 
من املنزل حيث تهت�م والدتها بمتابعة ما 

تحتاجه. 
وأش�ارت الصحيف�ة إىل ان الفت�اة تجي�د 

تخصي�ص وق�ت للع�ب، وآخ�ر لل�درس، 
بالرغ�م من ان من ه�م يف عمرها ما زالوا 

يف املرحلة االبتدائية من التعليم. 
وقال�ت الوال�دة إن ابنته�ا تحق�ق نجاحاً 
ملحوظ�اً منذ ب�دأت دراس�تها الجامعية، 
حتى انه�ا أج�رت اختب�اراً وحصلت عىل 

100 نقطة. 
ترغ�ب  كان�ت  طفلته�ا  ب�أن  واعرتف�ت 
بااللتحاق بالجامعة منذ 3 س�نوات لكنها 
ه�ي الت�ي منعته�ا م�ن ذلك ألنه�ا كانت 

تخىش عليها نظراً لصغر سنها.

ربما تقىض يوما س�عيدا للغاية مع الش�خص 
ال�ذي تحب�ه وتعتربه نصف�ك اآلخر. اس�تمر 
يف التمس�ك بحلمك وحاول أن ت�رى الحرية يف 
الح�ب. ال تفك�ر كث�ريا يف الخالف�ات القديمة 
ألنها انتهت بالفعل والتفكري فيها سيكون بال 

فائدة.

ال تجع�ل الفرص�ة تف�وت دون أن تس�تمتع 
م�ع حبيبك ب�كل لحظة ولكن علي�ك أن تفهم 
أن العواط�ف مهم�ة ولكنها ليس�ت كل يشء. 
ال تنتظر م�ن أحد أن يس�اعدك يف الوصول إىل 
أحالمك ولكن اسع إليها بنفسك وثق يف قدراتك 

وأنك يمكنك أن تحققها.

احرص عىل أن تهتم بعملك ،وال تضع وقتك يف 
مشاهدة التلفاز وتناول الفيشار. ربما تقودك 
الخالفات البس�يطة إىل العداء الحاد لذا حاول 
أن تس�يطر عىل نفسك. رغم أن الوحدة صعبة 
إال أن العزوبية له�ا العديد من املميزات فال بد 

أن تستفيد منها.

احرص عىل أن تهتم بعملك ،وال تضع وقتك يف 
مشاهدة التلفاز وتناول الفيشار. ربما تقودك 
الخالفات البس�يطة إىل العداء الحاد لذا حاول 
أن تس�يطر عىل نفسك. رغم أن الوحدة صعبة 
إال أن العزوبية له�ا العديد من املميزات فال بد 

أن تستفيد منها.

ك�ن صب�ورا خصوصا عندم�ا تتعامل مع من 
تح�ب. ربما تفاجأ الي�وم بخيانة أحد املقربني 
من�ك، وقد تش�عر بحاج�ة ش�ديدة إىل البكاء 
بصوت عال ولكن ال تستس�لم للحزن واستعد 
قوت�ك وترصف بثب�ات. ح�اول أن تعتمد عىل 

نفسك يف اتخاذ القرارات الخاصة.

مش�احنات وخالف�ات قد تنش�ب الي�وم بينك 
وبني مجموع�ة من الخصوم بس�بب وجهات 
النظ�ر املختلفة وغري املتقارب�ة. يتحول اليوم 
العن�اد والع�دوان إىل رصاع وربم�ا إىل ح�رب. 
انتب�ه لطريقة معاملتك لآلخري�ن ألن كلماتك 

قد تجرح مشاعرهم.

إذا كنت تشعر بامللل هذا املساء فاتصل بأصدقائك 
وتواصل معهم عرب اإلنرتنت فربما تجد بينهم من 
يستطيع أن يستوعبك. ال تسمح لسحر الحب أن 
يختف�ي من حياتك برغم كل ضغ�وط الحياة. ال 
تجع�ل خوفك م�ن رد فعل الش�خص الذي تحبه 

يمنعك من التعبري عن رأيك.

ال تسمح لذكريات املايض أن تؤثر سلبا عليك. 
ربما ال تمثل الوحدة أو العزلة عبئا ثقيال عليك 
يف الوق�ت الحايل ولكن ربما تش�عر بصعوبتها 
بع�د مرور الوقت. فكر جيدا يف أهدافك وحاول 

أن تسعى لتحقيقها بأي طريقة.
مهم�ا كانت الظروف قاس�ية ومواقف الحياة 

عصيب�ة، ف�ال ترتك فرص�ة للغضب والكس�ل 
والتش�اؤم أن يدمروا حيات�ك. يمكنك الليلة أن 
تدعو أصدقاءك لزيارتك يف املنزل واالس�تمتاع 
مع�ك بالعدي�د م�ن األلع�اب املختلفة.عائليا: 
القمر معاكس يف منزل العائلة.. وإذا استفزك 

أحد األقارب عليك أن تتحكم يف عصبيتك.

ربما تش�عر اليوم أن حي�اة العزوبية أصبحت 
تمثل عبئا ثقيال عليك لذا حاول يف هذه الفرتة 
أن تتص�ل بأصدقائ�ك ممن لم تلت�ق بهم منذ 
فرتة طويلة. ال تفقد األمل يف أنك ستلتقي يوما 
ما بالش�خص املناس�ب ولكن احتفظ بحلمك 

وبإرصارك عىل أن تجده.

ربما ال تجد املعني الحقيقي للحب أو الصداقة 
مع الكثريين ألن من يقدر هذه املعاني الجميلة 
يعد م�ن الش�خصيات النادرة، وه�م قليلون. 
ربما تش�عر اليوم أنك يف حالة مزاجية س�يئة، 
وقد تشعر ببعض االكتئاب وهذا سيمنعك من 

أن تلتقي بأصدقائك.

ربما يساعدك الحظ وتعيش هذا املساء لحظات 
ساحرة، فال تقيد نفسك. استمتع الليلة بسهرة 
رائعة م�ع أصدقائك وجهز فيلما كوميديا وكن 
يف انتظارهم بالفيش�ار الش�هي والكوكاكوال. 
االنطباع�ات األوىل ت�دوم ولكن م�ن األفضل أال 

تحكم عىل شخص قبل أن تتعامل معه.

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

برامج الطهي تسبب البدانة
ناق�وس  طبي�ة  دراس�ة  دق�ت 
الخطر من أن حرصك وإفراطك 
الطه�ي  برام�ج  مش�اهدة  يف 
التلفزيوني�ة تدفعك نحو البدانة 

واكتساب املزيد من الوزن .
فق�د وج�د الباحث�ون بجامعة 
أن   ، نيوي�ورك  يف  “كورني�ل” 
الحل�وى  ي�رون  املش�اهدين 
متك�رر  بش�كل  واملخب�وزات 
لتصب�ح ش�يئا مألوف�ا ومعتادا 
تناول�ه  ع�ىل  ليقبل�وا   ، علي�ه 
بصورة أكرب ، ب�ل قد يفرطوا يف 
تناوله ؛ مم�ا يؤدى إىل إصابتهم 

بالبدانة.
النف�س  عل�م  خ�رباء  وي�رى 
الطه�ي  برام�ج  مقدم�ي  أن 
التلفزيوني�ة ، يتمتع�ون ببعض 
مم�ا   ، الس�لطاوية  الصف�ات 
ينعكس عىل الس�لوك اإلنس�اني 
، ليؤثروا بش�كل غ�ري مبارش يف 
اليومي�ة  الغذائي�ة  املمارس�ات 

للمشاهدين.
فق�د وج�د الباحث�ون أن أولئك 
الذي�ن يحب�ون برام�ج الطبخ ، 
بلغ متوس�ط أوزانه�م 90 كجم 
مقابل 80 كجم بني األش�خاص 

الذين ال يعتادون مش�اهدة مثل 
هذه النوعية من الربامج .

وأضاف الباحث�ون - يف معرض 
الع�دد  يف  املنش�ورة  األبح�اث 
األخري من مجلة “الشهية” - أن 
مش�اهدة الطهاة بإعداد أطباق 
بالده�ون ع�ىل شاش�ة  غني�ة 
التلفزيون أو مشاهدة مجموعة 
يس�تمتعون باإلف�راط يف تناول 
الطعام مع اآلخرين ، يؤثر سلبا 
عىل شبع املشاهد بهذه املشاهد 
؛ مم�ا يدفعه لتن�اول املزيد من 

الطعام .

بدون تعليق

طبق اليوم

افـقـي

عـامـوي

1 – ملح�ن لبنان�ي راح�ل –
 2 – مخرج س�ينمائي مرصي –

 3 – م�ن األطراف – نصف رامز – من 
ط�رق رف�ع األثق�ال –

 4 – أسم ش�قيق فيديل كاسرتو الذي 
ش�غل منصب وزير – عاصفة بحرية 

–

 5 – مدينة فلس�طينية –
 6 – نس�بة إىل دول�ة أس�يوية – يكرب 

ويرتع�رع –
 7 – يعط�ي أض�واء – ف�وق الع�ني –

 8 – أدي�ب فرنيس ش�هري – عكس�ها 
دول�ة  عربي�ة –

 9 – مخترص إىل آخره – لإلس�تفهام .

1 – مخرج سينمائي مرصي –
 2- دولة أمريكية – وسام –

 3 – يبرص مجزومة – خوف –
 4 – عاصفة أفريقية – للنهي –

 5 – أهتم وأكرتث – غزال –
 6 – لف – رشود أو كربياء –

 7 – اإلسم الثاني ألديب عربي يف عهد 
العثمانيني – عاصفة أوروبية –

 8 – ممثلة مرصية –
 9 – مضيق يوناني ش�هري بمعركة 

تاريخية .

سـودوكـو

املكونات
سكر - كوب ونصف

زبدة - نصف كوب
بيض - 4

بايكنغ باودر - 3 مالعق صغرية ونصف
ملح - ربع ملعقة صغرية

خالصة فانيليا - ملعقة صغرية
قرش ليمون حامض مبشور - ملعقة كبرية

حليب سائل - نصف كوب
دقيق - كوبان وربع

ملّون طعام
نصائح

- إخت�اري األلوان التي تفّضلينها لتحضري هذا الكب 
كيك.

- للمزيد من الوصف�ات ذات األلوات الزاهية، جربي 
من موقعنا املاكرون الفرنيس امللّون وكوكيز الس�كر 

بالرويال أيس�نغ.
طريقة العمل

1- أخلط�ي الدقيق والبايكنغ ب�اودر وقرش الليمون 
الحامض وامللح واتركي املزيج جانباً.

2- ضعي يف وعاء الخالط الكهربائي الس�كر والزبدة 
واخفقي حتى تحصيل عىل مزيج كريمي.

3- أضيف�ي البيض وخالص�ة الفانيليا واخفقي من 
جديد.

4- زيدي مزيج الدقيق واخلطي جيداً حتى تتجانس 
املكوّنات.

5- أسكبي الحليب فوق الوعاء واخفقي مرًة أخرية.
6- قّسمي املزيج بالتساوي بني 4 كاسات ولّوني كل 
كاسة بلون مختلف واخلطي جيداً حتى تحصيل عىل 

لون متجانس.
7- وّزع�ي أوراق ك�ب كي�ك يف فج�وات صينية كب 

كيك.
8- ضعي يف كل فجوة ملعقتني صغريتني من كل لون 

حتى تنتهي الكمية.
9- إخب�زي الك�ب كيك يف ف�رن محّمى مس�بقاً عىل 

حرارة 180 درجة مئوية ملدة 15 دقيقة.

كب كيك ملون

فوائد املقدونسمعلومات  عامة
يس�مى املقدونس يف اللغة الفرعونية »ماتت« وقد عثر 
عالم املرصي�ات »جرابو« عىل بقايا ب�ذور وأوراق هذا 
النبات يف بعض املقابر الفرعونية وتأكد أنهم استعملوا 
املقدون�س يف كثري م�ن الوصفات العالجي�ة لكثري من 

األمراض،
استخدم املقدونس من مئات السنني فقد كان الفراعنة 
يستخدمون املقدونس الطازج طعاماً خافض للحرارة 
ويف ح�االت عرس ال�دورة الش�هرية أو انقطاعها وعىل 
شكل لبخات إلزالة االلتهابات واألورام، بينما استعملوا 

بذور املقدونس إلزالة غازات االمعاء وعرس البول.
فوائد املقدونس

مدر للبن
مدر للبول

مدر للطمث
مدر للعرق

مجدد للخاليا
فاتح للشهية

منظف للجسم من السموم
تسهيل الطلق: حيث تسهل خروج الجنني

مطهر ضد البكرتيا والفريوسات
والعصب�ي  التناس�يل  وللجه�از  للذاك�رة  منش�ط 

والهضمي.

تعاقدت احدى ال�وكاالت املختصة 
ىف مجال االعالن لألزياء مع جريمى 
ميكس، املسجون األمريكى، املتهم 
ىف جنح�ة لحيازة س�الح، ىف واقعة 

غريبة من نوعها.
وكانت صورة ميك�س، البالغ من 
العم�ر 30 عام�ا، ببدل�ة الس�جن 
حققت انتش�ارا واس�عا م�ن قبل 

التواص�ل  وس�ائل  مس�تخدمى 
اىل  تص�ل  ان  قب�ل  االجتماع�ى، 
مكتشفى املواهب ليتم التعاقد مع 

ميكس بعدها.
وم�ن املتوقع ان يخرج ميكس من 
الس�جن بعد قضائ�ه العقوبة ملدة 
سنتني، لتس�تقبله بعدها عروض 

األزياء.

 وس�ط احتفاالت رشكة آبل برفع الس�تار 
ووت�ش(  )آب�ل  منتجاته�ا  أح�دث  ع�ن 
املصنوع�ة من الذه�ب وكمبيوترات “ماك 
ب�وك” املحمول�ة املطورة يف ح�دث الربيع 
الدعائ�ي األني�ق ال�ذي أقيم ي�وم االثنني، 
أعلن�ت الرشك�ة ع�ن مب�ادرة تس�تهدف 
الصحة العامة وه�ي عبارة عن تطبيقات 
تس�مح بتحول نحو 700 مليون جهاز آي 
ف�ون يف العال�م إىل أدوات للبح�وث الطبية 
آبل “ريسريش  والتش�خيص.وتعد منصة 
كي�ت” إط�ارا جديدا لتطبيقات تس�تخدم 
أجه�زة استش�عار موج�ودة يف اجهزة اي 
ف�ون وأدوات جم�ع بيان�ات ع�ن الصحة 

وامل�رض م�ن مس�تخدمني مش�اركني يف 
املب�ادرة. وه�ي مفتوحة املص�در ومن ثم 
ف�إن أي ش�خص مت�اح ل�ه اس�تخدامها 

لتطوير تطبيقات جديدة.
وطورت آبل مبدئيا، من خالل العمل جنبا 
إىل جنب م�ع مستش�فيات ومراكز طبية 
جامعية، خمسة تطبيقات تستهدف الربو 
ورسطان الثدي وأم�راض القلب واألوعية 
الدموية ومرض السكري والشلل الرعاش، 
حسبما ذكر رئيس العمليات جيف وليامز 
يف الحدث الذي أقيم تحت عنوان “سربينج 
فوروورد” ونظمت�ه الرشكة يف مركز يربا 

بوينا للفنون يف سان فرانسيسكو.

آبل حتول »أي فون« إىل أداة بحث طبية
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لتتظافر جهودنا ملساندة قواتنا االمنية واحلشد الشعبي وهم يقاتلون عصابات داعش االرهابية
اسبوع التضامن مع قواتنا البطلة

من تقليب الصفحات اىل تداخلها
مس���احة لل���رأي

د.حسن كامل

البحث عن أخالق
ء ح���رة  را آ

أوقات كثرية مع األحداث املتالحقة تبدأ الكلمات بالتساقط 
ويأتي دور اإلبحار يف صمت للبحث عن معاني عجزت الحروف 
عنه�ا؛ معاني كلم�ا فقدناها تعث�رت بنا الحي�اة وأخذتنا بال 

رجوع داخل بحر مظلم من املشاكل واألزمات املختلفة.
كل ي�وم أصبح هن�اك أحداث مختلفة تقش�عر لها األبدان؛ 
وبني الخرب واألخر وجدتني أتذكر قصة »سور الصني العظيم« 
أعظ�م وأندر م�روع دفاعي عس�كري يف التاري�خ املعماري 
الب�ري؛  قب�ل أكث�ر م�ن 2000 ع�ام كانت الص�ني تتعرض 
لهجوم مس�تمر من قبل القبائل املحيط�ة بها لذا قرر ملوكها 
يف ذلك الوقت بناء س�ور ضخم يصل طولة إيل 2400 كيلو مرت 
اشتغل يف بنائه حوايل 300 ألف عامل، كان لهذا السور الضخم 
بوابات للدخول يحميها حراس أقوياء؛ كل هذا من أجل حماية 
الص�ني من الغزو املتكرر عليها، لكن املفاجأة رغم كل الجهود 
الت�ي بذلها الح�كام الصينيون إلنه�اء بناءه، لم يقم الس�ور 
بمهمت�ه املطلوب�ة يف الدفاع عن البالد ضد هجمات الش�عوب 
البدوي�ة )الربابرة(، فق�د تعرضت الصني للهجوم بعد أنش�اء 
الس�ور ما يقرب م�ن أربعة لخمس مرات. وبالدراس�ة وجدوا 
أن الثغ�رات لم تكن يف البناء بالعك�س كانت يف أخالق وعقول 
حراس البوابات؛ لقد نج�ح ملوك الصني القدماء يف بناء اقوي 
وأعظ�م مروع عيل مر العصور لكنهم فش�لوا يف بناء أخالق 
وعق�ول حراس البوابات فكان هذا ه�و مدخل الهزيمة. فكما 
قال أمري الش�عراء أحمد ش�وقي » إنما األمم األخالق ما بقيت 
فإن هم ذهبت أخالقه�م ذهبوا.. صالح أمرك لألخالق مرجعه 
فقّوم النفس باألخالق تس�تقم.. إذا أصي�ب القوم يف أخالقهم 
فأق�م عليهم مأتم�اً وعوي�اًل.. فاألمم تضمحل وتندث�ر إذا ما 

انعدمت فيها األخالق«...
عندم�ا تغي�ب األخ�الق والقيم واملب�ادئ ينخر الس�وس يف 
الضمري البري ليصبح البناء هش مهما كانت قوته.. فلماذا 
نتعج�ب اذا من وجود حرائ�ق ونس�عي وراء معرفة ان كانت 
بفع�ل فاع�ل أم اهمال عام�ل، وننيس أن اإلهم�ال يف حد ذاته 

تواطئ. 
يق�ال أن غي�اب الثقافة والفك�ر واألدب والف�ن أدى إىل ما 
نح�ن فيه من أمراض مجتمعية عاتي�ة.. فما هو قولك عندما 
تس�مع أن صاحب الفكر والفن هو األداة التي تعبث بالثقافة 

واألبداع.!!
ومن أكثر األش�ياء الصادمة أيضا عندما انترت يف مواقع 
التواص�ل االجتماع�ي مؤخرا صورة »س�لفي« لبعض األطباء 
يف غرف�ة العمليات أث������ناء أج�راء عملية جراحية ألحدي 
امل�ريض؛ أن كانت ه�ذه الص�ورة حقيقية فه�ذه كارثة بكل 
املقايي�س، وأن كان�ت دعاب�ة فه�ل وصلن�ا إيل ه�ذا الحد من 
االستخفاف؟! مهما تنوعت األحداث واالزمات يف النهاية أبحث 

عن األخالق.

مي إسماعيل

بات يف حكم املؤكد أن وضعاً عس�كرياً جديداً تتشكل 
مالمحه يف قاطعي عملي�ات صالح الدين وغربي األنبار 
وان أول تل�ك املالم�ح ت�رادف االنكس�ارات العس�كرية 
لقطعان داعش وما أعقبها من فرار مخٍز عن مواقعهم 
التي لطاملا قدمها جهدهم الدعائي وجهد اإلعالم الرديف 
له�م كحص�ون التقهر، وكان�ت هذه الهزاى�م مصداقاً 
لزيف وك�ذب منطلقاتهم الدعائية، وألراجيف حلفائهم 
املبطلني 2 واملنافقني، وبهذه، وبذات الشوكة، نكون قد 
حققنا هدفني برضبة واحدة، نرص عس�كري وتسقيط 
ملاكنة دعائية مرتامية األطراف هائلة األمكانات، الهدف 

لها س�وى صنع وتس�ويق أس�طورة داعش.
ويف مقاب�ل م�ا تقدم ف�إن مقولة أن ل�كل نرص ثمن 
تتطاب�ق مع مقولة أن لكل نرص اس�تحقاقات، ويطلق 
العس�كر ع�ى اس�تحقاقات النرص مس�مى اس�تثمار 
الفوز، ولعل أوىل مالمح استثمار الفوز االستقبال الحار 
من أهايل املناطق املح�ررة ألبنائهم املحررين من اجرام  
داعش ووحشيته، وهذه أوىل بشائر استثمارالفوز التي 
أتت أؤكلها بفضل تضحيات ووعي املقاتلني وأنضباطهم 

وايثارهم ما جعل سحر داعش يرتد اىل نحره.
لك�ن املطل�وب اآلن أن يس�تثمر املقاتل�ون الفوز اىل 
أق�ى مدياته من خالل تفعيل العمليات العس�كرية يف 
بعض املواقع خارج خطوط التماس الحالية كتس�خني 
خطوط تلعفر أو تطوي�ر العمليات يف بيجي، فضالً عن 
تنفيذ عمليات للقوات الخاصة ألستهداف خطوط امداد 
داعش وقواعده االمينة 4 وبما ال يدع لداعش من فرصة 
اللتق�اط األنف�اس أو اع�ادة تنظيم فلوله واس�تنزاف 
جهود أنفاره يف أعمال الحراس�ة واالستطالع ما يسهل 
استهدافهم ويسهم يف استنفاد مواردهم، ويمكن أيضاً 
الدفع بقوات متوس�طة العدد ذات ق�وة نارية مقتدره 
ومهارات عسكرية متميزة ملسك العقد الحدودية الفقاد 
داعش فرص املن�اورة بالقطعات عرب الحدود مع بلدان 
الجوار، عى ان تس�ند هذه التدابري بجهد اس�تحباراتي 
واسناد جوي مناسبني، ما تقدم محاولة لتلمس بعض 
مفاتي�ح القدرة عى ف�رص مؤكدة لتحقي�ق االنتصار 
الناج�ز ع�ى داع�ش م�ع تقلي�ل التضحي�ات بالدماء 
وبالزمن وم�ا أحوجنا يف العراق لكليهما من أجل انتزاع 
فرصنا للعيش بكرامة وأمان تحت شمس الله العالية.

 ينعى ش�يوخ ووجه�اء وابناء عش�ائر البودراج يف 
بغ�داد واملحافظ�ات فقيدها خادم االمام الحس�ني 
عليه السالم الشاب البار املأسوف عى شبابه املرحوم 
صادق الشيخ صدام خليفة مطلك حسني الذي وافته 
املنية اثر حادث مؤسف ، وبهذا املصاب الجلل اتقدم 
بأحر التعازي واملواس�اة  اىل اخوتي واوالد عمومتي 
اش�قاء الفقي�د كل م�ن )جعف�ر ، م�وىس ،عقيل ، 
ساجد( واىل ذوي الفقيد واهله واحبته، سائالً العيل 
القدير ان يتغمده بواس�ع رحمته ويس�كنه فسيح 

جناته وان يلهم ذويه الصرب والسلوان.

تعزية
 عشائر البودراج تنعى ابنها البار املرحوم صادق الشيخ صدام خليفة

علي الدراجي
رئيس مؤسسة المستقبل العراقي للصحافة والنشر


