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»نيوتن«
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الكثير من اجلدران والقليل

 من اجلسور

    المستقبل العراقي/ فرح حمادي

كش�فت مصادر محلي�ة, امس االح�د, عن حصول 
انش�اقات كبيرة بي�ن صفوف عصاب�ات »داعش« في 
مدين�ة الموص�ل, ه�ي الثانية من نوعها خ�ال االيام 

القليلة الماضية.
ويش�هد التنظي�م االرهاب�ي تخب�ط واض�ح ف�ي 
ممارس�اته الس�يما بع�د االع�ان عن قرب الش�روع 

بعملية عسكرية واسعة في الموصل واالنبار.
وفيما كان االنقس�ام العامة الب�ارزة بين عناصر 
»داعش« في الموصل, فان الهرب والهلع كان حاضراً 
بقوة بين صف�وف التنظيم االرهابي في االنبار, حيث 
تشير المعلومات الى هروب نساء ينتمين ل�«داعش«، 
وهن مدربات عل�ى العمليات االنتحارية، الى س�وريا 
بع�د ورود معلوم�ات بدخ�ول الحش�د الش�عبي ال�ى 
المحافظة. وأكد عضو مجل�س اعيان الموصل محمد 
عبد الل�ه, حصول انش�قاقات جديدة داخ�ل عصابات 
داعش االرهابية في المدينة. وقال عبد الله إن »حركة 
اهل الجنة التي يقودها االرهابي ابو فهد الجنابي احد 
اب�رز قيادات عصاب�ات داعش االرهابية في الس�احل 
االيس�ر، وجماع�ة الح�راك الموصل�ي الت�ي يقودها 
االرهابي محمد س�فيان النجم، انش�قتا من عصابات 
داع�ش االرهابي�ة«.  وأض�اف أن »عصاب�ات داع�ش 
االرهابية في مدينة الموصل ال ُتقاد من رجل واحد بل 
إنها ُتقاد من مجموعة قيادات، وهناك خافات عقيمة 
بين القي�ادات على االموال والس�اح التي تصل إليهم 

من خارج الباد«.
                                             التفاصيل ص3

االنقسام يالزم عناصر التنظيم في الموصل 

اإلعــالم نـــصـــف الـــمـــعـــركــــة

حرملك »داعش«
اإلرهابيات خائفات من احلشد ويـهربن إىل سـوريا

التفسري العراقـي خلـطـاب 
السيد نرص اهلل

عادل عبد املهدي:
جيب منـح الدعـم الكـامـل 

لـلـصـحـافـة
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بـدر: نشـر أكثـر من 1000 عنصـر بكربـالء لتأمينهـا خـالل الزيـارة الشعبـانيـة
       بغداد / المستقبل العراقي

قال ريتش�ارد كارك، المستشار السابق لشؤون اإلرهاب في البيت 
األبي�ض وال�ذي ق�دم المش�ورة لثاثة رؤس�اء حول طري�ق مكافحة 
اإلره�اب، إن تنظي�م »داع�ش« ق�د نج�ح بالفع�ل ف�ي بن�اء »خافته 
اإلس�امية« عب�ر حكم مس�احات شاس�عة ومايي�ن الس�كان، داعيا 
إلرس�ال قوات أمريكية خاصة لمقاتلة التنظيم وتقديم الدعم لفصائل 
المقاوم�ة العراقية التي تقاتله. وقال كارك، في مقابلة مع CNN، رداً 
على سؤال حول مدى نجاح داعش ببناء خافته: »أجل لقد نجح، وهو 
يطلق على نفس�ه اسم الدولة اإلس�امية وقد نجح في تكوينها، وهي 
تمتد على رقعة شاسعة من األرض وفيها ما بين خمسة إلى ستة مدن 
كبرى، ولديهم مايين الس�كان تحت س�يطرتهم وهم يديرون حكومة 
مع وزراء ويصدرون وثائق رسمية، وبالتالي فنحن أمام خافة قائمة، 
ولي�س هناك في األفق المنظ�ور إمكانية لطردهم م�ن المدن الكبرى، 
وخاص�ة الموص�ل«. ولفت كارك إل�ى أهمية تلك التطورات بالنس�بة 
للوالي�ات المتحدة بالقول »لقد دخلنا إلى العراق، وخس�رنا اآلالف من 
الجن�ود ولدينا عش�رات آالف الجرح�ى الذين مازالوا يعانون جس�ديا 

وأنفقنا ترليون دوالر.
                                                         التفاصيل ص3
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الــنـقـل تـوقـع
القرض الثاين مع اليابان بقيمة 

ص3256 مليون دوالر
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واشـنـطـن عـاجـزة وتـفـكـر بـالـتـحـالـف مـع إيــران لـقـتــال »داعـــش«

شاويس واألمم املتحدة: 
جهود مكافحة آفة اإلرهاب 

ص2جيب ان تتضافر

نــاشـــط يـكــشــف تفــاصيـل »مصنـع 
الـدواعـش« فـي الـسـعـوديـة

ص4السعودية تنتظر األيام السوداء!

التجارة تدعو املواطنني
إىل استـالم احلصـة التموينيـة 

ص3بكامل املفردات

مـــديـــر يـــوفـــنــتـــوس:
لـم نفاوض كافاني

إليسا تخسر مشتركها الوحيد 
وتنحاز للبنانية علنًا

طالبوا بالدعم من خالل السبل القانونية.. وحذروا من التوقف عن الصدور بسبب الضغوط المالية

بيان لتجمع الصحف املستقلة: صحفنا حتترض واحلكومة ال تستجيب ملناشداتنا
    بغداد / المستقبل العراقي 

اصدر تجمع الصحف المستقلة 
بياناً قال فيه إن اإلهمال المقصود 
لمناش�دات  المس�تمر  والتجاه�ل 

بم�د  الصح�ف  ادارات  ومطالب�ات 
ي�د الدع�م له�ا م�ن خ�ال الس�بل 
القانوني�ة الكفيل�ة س�يؤدي ال�ى 
موت س�ريري للصحافة المقرؤة.

واكد البي�ان الذي صدر عن اجتماع 

المستقلة  رؤس�اء تحرير الصحف 
الذي عق�د، أمس االحد، ف�ي بغداد 
على االسراع في اسعاف الصحافة 
وانقاذها م�ن التوقف عن االصدار 
بس�بب الضغوط المالية جراء شح 

الموارد المالي�ة وغياب العدالة في 
توزيع االعان وعدم تس�ديد دوائر 
الصح�ف  الس�تحقاقات  الدول�ة 
عليه�ا ع�ن نش�ر االعانات.وختم 
الذي�ن يمثلون صحف  المجتمعون 

)البين�ة الجدي�دة، الكلم�ة الح�رة، 
المس�تقبل  االخب�ار،  كل  النه�ار، 
العراقي، البينة، الدستور ،البرلمان، 
الغ�د ،المستش�ار، الحقيقة، عراق 
الي�وم، الصب�اح الجدي�د، العال�م ( 

بيانهم بالتحذير م�ن مغبة تجاهل 
المعان�اة الت�ي تم�ر به�ا الصحف 
المس�تقلة والتي تتس�بب بتسريح 
عشرات الصحفيين وانحسار الدور 
الذي تمثله هذه الصحف في اهمية 

تشكيل الرأي العام في الحرب على 
اإلرهاب وأن تكون مصدات فكرية 
تمنع تس�لل االفكار المتطرفة إلى 

مجتمعنا.
              التفاصيل ص2
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التفسري العراقي خلطاب السيد نرص اهلل
       التحليل السياسي /غانم عريبي

أك�د الس�يد حس�ن نص�ر الل�ه على 
حال�ة »التعبئ�ة العام�ة« ف�ي خط�وة 
غير مس�بوقة إلعالن ح�ال الجهوزية 
الكاملة أمام طغيان التطرف التكفيري 

األعمى لداعش.
درج�ة  يكتس�ب  ه�ذا  االع�الن  إن 
االهمية القصوى في مشاعر واتجاهات 
ومواق�ف األم�ة وش�ارعها العري�ض 
العليا  الدينية والسياسية  ومرجعياتها 
بالنظ�ر إل�ى الحاجة والض�رورة التي 
تنطوي عليها مقاوم�ة المد المتطرف 
لداعش وهي تش�تغل بديال  الس�رائيل 
في تاس�يس دولة الخرافة.. وهي نوع 
من ال�دول العنصرية والتكفيرية اش�د 
فت�كا وشراس�ة م�ن مش�روع الدولة 
الديني�ة  المط�روح م�ن قبل اس�رائيل 
على الفلس�طينيين والعرب منذ توقيع 
اتفاق اوس�لو عام 1993 والى الساعة 
التي اعل�ن فيها نصر الل�ه اعالن حالة 

الطوارئ.
الرس�مي،  بش�كلها  الح�رب  انه�ا 
والدخ�ول ف�ي مواجه�ة مباش�رة مع 
داعش صنيعة المش�روع االس�رائيلي 
واالمريك�ي.. وربم�ا  س�تمثل داع�ش 
فيما بعد البوابة العريضة التي س�تنفذ 
منها االحالم االسرائيلية في االعتراف 
بهويتها الدينية من خالل مفهوم الدولة 

الدينية لدولة الخرافة البغدادية!.
ان اإلعالن ينطوي على  تنبيه االمة 
ان الح�زب والمقاومة االس�المية في 
لبنان هي اآلن في حالة استنفار شديد 
ف�ي مواجه�ة المش�روع الصهيون�ي 

المتلب�س بداع�ش.. وم�ن 
االن وصاعدا يجب التذكير 
االس�المية  المقاوم�ة  ان 
وح�زب الل�ه ال ي���قات�ل 
العام  النفير  داعش بق�رار 
ف�ي  العام�ة  التعبئ�ة  او 
وعموم  اللبنانية  الس�احة 
الب�الد الت�ي يتح�رك فيها 
داعش بل يقاتل المش�روع 
مشروع  االس�رائ���يلي.. 
الدولة الدينية القائمة على 
قيم  واس�تهداف  الخراف�ة 
وهوي�ة  وكي�ان  االس�الم 
االس�المية  العربية  االم�ة 

الواحدة. 
تجل�ب  الت�ي  المس�ألة 
انتب�اه واهتم�ام المتاب�ع 
المقاوم�ة  س�يد  لق�رار 
االس�المية ف�ي لبن�ان  ان 
النفي�ر  يعل�ن  ل�م  الس�يد 
والتعبئة العام�ة في لبنان 
ف�ي ط�ول تاري�خ الصراع 
العربي � االس�رائيلي الذي 
ب�دأ لبنانيا باجتياح بيروت 
ع�ام 1982 ول�م يعلن تلك 
التعبئ�ة وهذا الق�رار ابان 
ع�دوان 2006 وم�ا ت�اله 
وتخري�ب  تداعي�ات  م�ن 
اسرائيلي  بربري  واجتياح 
للح�دود اللبناني�ة ب�ل ل�م 

تفكر المقاومة االس�المية بهذا النمط 
م�ن التعاط�ي م�ع المس�ألة الوطنية 

واالسالمية في لبنان وعموم االمة.
ان االع�الن يكتس�ب تل�ك االهمي�ة 

بس�بب طبيعة العدو وهوية المشروع 
وابع�اد القضي�ة التي يش�تغل عليها.. 
والحزب يدرك جي�داً أن داعش ليس إال 
تنظيماً اس�رائيليا بلباس عربي ولحى 
اس�المية وافكار توس�عية قائمة على 

الحض�ارة   مش�روع  اس�قاط  اس�اس 
مش�روع  ش�ان  واع�الء  االس�المية 
االبل�غ  الرس�الة  اليهودي�ة«  »الدول�ة 
األقوى لقرار الس�يد نصر الله ليس في 
تاثيره الس�حري على شباب المقاومة 

االس�المية ب�ل تاثيره في 
ش�باب االمة ومرجعياتها 
والوطنية  الثورية  وقواها 
والمسيحية  واالس�المية  
وكل االقليات والحكومات 
المندرج�ة في اطار وجود 
امة اس�مها االم�ة العربية 
واالس�المية وتاثي�ره في 
نم�ط اس�لوب المواجه�ة 
اراده�ا  الت�ي  المفتوح�ة 
م�ع  الم���قاوم�ة  س�يد 
مش�روع داع���ش وه�و 
نفس المش�روع والموقف 
ال�ذي  والخط�اب  واللغ�ة 
المقاومة  استخدمه س�يد 
مع اس�رائيل وكأن الس�يد 
اراد ان يعيد ذات اللغة التي 
اس�تخدمها ضد اس�رائيل 
الكلم�ة  بمس�توى  وكان 
ع�دوان  اب�ان  والموق�ف 
2006 حين  قال »اردتموها 
حربا مفتوحة فلتكن حربا 

مفتوحة«!.
حس�ن  الس�يد  نع�م.. 
نص�ر الل�ه اعاده�ا ثانية 
الم�أ وام�ام انظار  على 
العام وعلى وجوه  الراي 
االشهاد وفي اوساط كل 
المحترم�ة  المرجعي�ات 
ف�ي االم�ة.. انه�ا ح�رب 
مفتوحة مع المش�روع االول الذي تال 
صفحة المشروع االسرائيلي الرديف!.

انها الحرب المفتوحة مع المشروع 
وال����داعش�ي  االس�رائيلي  الدول�ي 

االم�ة  ال�ى  ورس�الة  المتصهي�ن.. 
وشبابها جميعا ان االنخراط في جبهة 
قتال داعش هو ذاته وبنفس السياس�ة 
والحجم والتاثير قتل العدو االسرائيلي 

على الحدود الشمالية مع فلسطين.
ان دعوة الس�يد حس�ن نصر الله ال 
يمكن فهمها اال من خالل هذه االبعاد.. 
وبغيرها ال يمكن الوقوف على الشروط 
الثورية والسياس�ية العليا التي انطوت 
عليها تل�ك الدعوة عراقي�ا.. كان يجب 
اع�الن حالة الحرب م�ن قبل الحكومة 
االتحادية منذ الي�وم االول الذي دخلت 
في�ه داعش الع�راق واحتل�ت الموصل 

واجزاء من االنبار وتكريت.
والس�ؤال المحير.. لماذا يعلن حزب 
يقدر مش�روع مقاومة حالة الطوارئ 
والحرب في مواجه�ة داعش وتتخلف 
حكوم�ة اتحادي�ة ع�ن ه�ذا االع�الن 
ف�ي وقت تخ�وض الدول�ة الحرب ضد 
داعش منذ س�نتين فيما الحزب بدأ تلك 
المعركة في حدوده اللبنانية وليس في 

مشاركته السورية منذ عدة اسابيع؟
س�ؤال اضعه بين ي�دي القائد العام 
ال�وزراء  رئي�س  المس�لحة  للق�وات 
والقيادة السياسية للحكومة  والدولة.

اعتق�د ان هنال�ك تألقا ف�ي المزاج 
اللبنان�ي ازاء كل التطورات والتحوالت 
الفكري�ة والسياس�ية والثقافي�ة ف�ي 
االم�ة ونزوال في الم�زاج العراقي ازاء 

تلك القضايا.
اقول هذا الكالم وغالبية االخوة في 
الحكومة  ممن عاشوا زمن المعارضة 
العراقي�ة يعرف�ون ه�ذا الم�زاج وتلك 

االريحية الفكرية! 

»داعش« يمثل البوابة العريضة لألحالم اإلسرائيلية

      بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث نائ�ب رئي�س ال�وزراء 
العراقي روژ نوري ش�اويس مع 
المدير التنفيذي لشؤون مكافحة 
االرهاب في االم�م المتحدة جين 
ب�ول الب�وردي، س�بل مكافح�ة 
االره�اب ووض�ع خطة ش�املة 
لتجفيف المنابع والموارد المالية 
لتنظيم »داعش« االرهابي. وجاء 
في بي�ان للمكتب االعالمي لنائب 
»ش�اويس  ان  ال�وزراء،  رئي�س 
هام�ش  عل�ى  الب�وردي  التق�ى 
المنتدى االقتص�ادي العالمي في 
البح�ر الميت ب�االردن«، مش�يرا 
الى ان الجانبين بحثا خالل اللقاء 
س�بل مكافحة االرهاب تلك اآلفة 
التي يج�ب ان تتظافر كل الجهود 
للقض�اء عليها كونها خطرا يضر 
بمصال�ح المنطقة والعالم اجمع 
عل�ى حد س�واء. واض�اف البيان 
ان الب�وردي طلب زي�ارة العراق 
للت�دارس م�ع الجه�ات العراقية 
والوق�وف عن�د احتي�اج الع�راق 
االم�م  خب�رة  م�ن  واالس�تفادة 
المتح�دة والمجتم�ع الدولي  في 
محارب�ة االٍره�اب ووضع خطة 
شاملة لتجفيف المنابع والموارد 
البيان  المالية ل�«داعش«. واشار 
ال�ى ان ش�اويس رح�ب بالفكرة 
والمفي�دة  الطموح�ة  والخط�ة 
لمحارب�ة س�ريان األم�وال ال�ى 
المنظم�ات اإلرهابي�ة و«داعش« 
الحكوم�ة  ان  مؤك�دا  بال�ذات، 
مؤسس�اتها  بكاف�ة  العراقي�ة 
المعنية س�تتعاون بجدية النجاح 
هذا الجه�د. ولفت البي�ان الى ان 
سفير جمهورية العراق في االردن 
اللق�اء. واقي�م المنت�دى  حض�ر 
االقتص�ادي العالم�ي )داف�وس( 
الشرق األوسط وش�مال أفريقيا 
امنية مش�ددة  وس�ط اج�راءات 
بمنطقة البح�ر الميت في االردن 
تحت عن�وان )إيجاد إطار إقليمي 
جديد لالزدهار والسالم والتعاون 
بي�ن القطاعين الع�ام والخاص( 
900 ش�خصية  بمش�اركة نح�و 
عالمية وإقليمية بينهم مسؤولون 
رائ�دة  حكومي�ون وش�خصيات 
ف�ي مجال�ي األعم�ال والمجتمع 
المدن�ي من 50 دولة حول العالم. 
وناقش المنتدى الذي اس�تضافه 
االردن للم�رة التاس�عة االوضاع 
ف�ي  والتنموي�ة  االقتصادي�ة 
منطقة الش�رق االوسط وشمال 
افريقي�ا في ض�وء المس�تجدات 
م�ع  السياس�ية،  والمتغي�رات 
الت�ي  التحدي�ات  عل�ى  التركي�ز 
تواجه المنطق�ة العربية في ظل 
تم�دد تنظيم »داع�ش« االرهابي 
كما بحث المنتدى قضايا الشباب، 
االقتصادي�ة  االص�الح  وخط�ط 
وسبل التغلب على البطالة والفقر 

وتوفير فرص عمل للشباب.

شاويس واألمم املتحدة: 
جهود مكافحة آفة اإلرهاب 

جيب ان تتضافر

بدر: نرش أكثر من 1000 عنرص بكربالء لتأمينها
 خالل الزيارة الشعبانية

سامراء تشكل رسايا للحشد الشعبي من اهايل القضاء يقودها اجليش

      بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن مس�ؤول منظمة بدر ف�ي كربالء 
حامد صاح�ب الكربالئي، أم�س األحد، عن 
انتش�ار أكثر م�ن 1000 مقاتل م�ن الجناح 
العس�كري لمنظمة بدر ف�ي كربالء لتأمين 
المحافظ�ة خالل فت�رة زي�ارة النصف من 
ش�عبان.وقال الكربالئ�ي ف�ي بي�ان تلقت 
»المس�تقبل العراقي« نسخة منه، إن »أكثر 
من 1000 عنصر أمني من الجناح العسكري 

لمنظمة بدر انتش�روا ف�ي محافظة كربالء 
ضم�ن قواط�ع الجيش والش�رطة للحفاظ 
على أم�ن الزائرين الوافدين ألداء مراس�يم 

زيارة النصف من شعبان«.
وأض�اف الكربالئي »هناك أع�داد كبيرة 
من مقاتلي ب�در في كربالء انتش�رت أيضاً 
عل�ى ح�دود المدين�ة م�ن الجه�ة الغربية 
لتجنب تسلل اإلرهابيين أو أي عنصر ممكن 
أن يتسبب بحدوث أي خلل أمني خالل فترة 
الزي�ارة«. وأكد أن »منظم�ة بدر في كربالء 

وخ�الل الزي�ارات المليوني�ة م�ن كل ع�ام 
تسهم بتقديم الخدمات للزائرين، فضالً عن 
الكوادر النس�وية التي تشارك بقوة في مثل 
هذه الزيارات لتقدم الخدمات للزائرين عبر 

المواكب والهيئات الحسينية«.
 وكان الكربالئي التقى األسبوع الماضي 
البلدي�ات واألش�غال عب�د الكري�م  بوزي�ر 
األنص�اري بهدف تفعي�ل الخط�ة الخدمية 
لمحافظة كربالء المقدسة استعداداً للزيارة 

الشعبانية.

      بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت قيادة عمليات س�امراء، 
أم�س االح�د، ع�ن خطة لتش�كيل 
س�رايا م�ن الحش�د الش�عبي ف�ي 
مناط�ق قض�اء س�امراء، جنوب�ي 
تكري�ت،)170 كم ش�مال بغ�داد(، 

وأك�دت ع�ن عناصرها م�ن اهالي 
تلك المناطق، وفيما اش�ارت الى ان 
تلك القوات تعمل بامرة تش�كيالت 
الجيش، لفتت الى انها تستعد لتنفيذ 
خطة امنية خاصة بش�هر رمضان. 
وقال قائ�د عمليات س�امراء اللواء 
الرك�ن  عماد الزهي�ري، أن »هنالك 

خطة لتش�كيل س�رايا حشد شعبي 
في كل منطقة في قضاء س�امراء، 
جنوب�ي تكري�ت، تتكون م�ن 100 
عنص�ر م�ن اهال�ي تل�ك المناط�ق 
لتعزيز الموق�ف االمني »، مبينا ان 
»تلك السرايا تعمل بامرة تشكيالت 
الجيش في المناطق التابعة لقضاء 

س����امراء«.وأضاف الزهيري، أن 
»هناك خطة امنية يجري التحضير  
له�ا ق�ي س�امراء خاص�ة بش�هر 
رمض�ان يوافقه�ا تقليل س�اعات 
حظر التجوال ساعتين«، مؤكدا انه 
»اجتمع مع رئيس مجلس محافظة 
صالح الدين احمد الكريم وعدد من 

شيوخ س�امراء ومجلس�ها االمني 
لتقييم االوض�اع وتعزي�ز التعاون 
بي�ن المواط�ن والق�وات االمنية«. 
وكان تنظي�م )داعش( قد اس�تولى 
على مدينة تكريت والمدن المحيطة 
بقضاء سامراء، بعد احداث العاشر 
م�ن حزي�ران 2014، قب�ل أن تقوم 

القوات العراقية والحش�د الش�عبي 
بتحرير المدين�ة بالكامل في نهاية 
شهر آذار 2015، بعد نحو شهر على 
انطالق عملية التحرير، والبحث عن 
مخلفات التنظيم من جثث سبايكر 
والجرائ�م التي ارتكبه�ا خالل مدة 

سيطرته على المدينة.

      بغداد / المستقبل العراقي

أك�د وزي�ر النفط ع�ادل عبد المه�دي, أم�س األحد، على 
ض�رورة ان تمن�ح الصحاف�ة الدع�م واالس�ناد المطلوبين 
لتقوم بدورها بتطوير مهنيته�ا وقدرتها المهنية.وقال عبد 
المه�دي ف�ي بيان تلقت »المس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
ان »الصحيفة، اية صحيفة، ليس�ت مشروعاً خاصاً، بل هي 
مش�روع لالمة وملكها.. فالصحيفة، او اية وسيلة اعالمية، 
ه�ي من ابرز ادوات صناعة الرأي الع�ام، مما يتطلب منحها 
كل الدع�م واالس�ناد المطلوبين م�ن جهة، لتق�وم بدورها 
بتطوير مهنيتها وقدراتها، من الجهة االخرى«.وأش�اد وزير 
النفط بجهود وتضحيات اإلعالميي�ن داعيا لبن����اء صرح 
اعالمي يليق باس�م العراق وتج�اوز كل الصعوبات وعوامل 

الضعف التي تواجه الصحافة.

عادل عبد املهدي: جيب منح الدعم الكامل للصحافة

بيان لتجمع رؤساء حترير الصحف املستقلة: صحفنا حتترض 
واحلكومة ال تستجيب ملناشداتنا

طالبوا بالدعم من خالل السبل القانونية.. وحذروا من التوقف عن الصدور بسبب الضغوط المالية

      بغداد / المستقبل العراقي

الصح�ف  تجم�ع  اص�در 
المس�تقلة بيان�اً ق�ال في�ه إن 
والتجاهل  المقص�ود  اإلهم�ال 
لمناشدات ومطالبات  المستمر 
ادارات الصح�ف بمد ي�د الدعم 
له�ا من خالل الس�بل القانونية 
م�وت  ال�ى  س�يؤدي  الكفيل�ة 

سريري للصحافة المقرؤة.
واك�د البيان ال�ذي صدر عن 
اجتماع رؤساء تحرير الصحف 
المس�تقلة ال�ذي عق�د، أم�س 
االح�د، في بغداد على االس�راع 
في اسعاف الصحافة وانقاذها 
من التوقف عن االصدار بس�بب 
المالي�ة جراء ش�ح  الضغ�وط 
الموارد المالي�ة وغياب العدالة 
في توزيع االعالن وعدم تسديد 
الس�تحقاقات  الدول�ة  دوائ�ر 
نش�ر  ع�ن  عليه�ا  الصح�ف 

االعالنات.
الذي�ن  المجتمع�ون  وخت�م 
يمثلون صحف )البينة الجديدة، 
كل  النه�ار،  الح�رة،  الكلم�ة 
االخب�ار، المس�تقبل العراق�ي، 
،البرلم�ان،  الدس�تور  البين�ة، 
الحقيق�ة،  ،المستش�ار،  الغ�د 
ع�راق الي�وم، الصب�اح الجديد، 
العال�م ( بيانه�م بالتحذي�ر من 
مغب�ة تجاه�ل المعان�اة الت�ي 
تم�ر به�ا الصح�ف المس�تقلة 
والتي تتسبب بتسريح عشرات 
ال�دور  وانحس�ار  الصحفيي�ن 
ال�ذي تمثله ه�ذه الصحف في 
الع�ام  ال�رأي  تش�كيل  اهمي�ة 
في الح�رب على اإلره�اب وأن 
تك�ون مص�دات فكري�ة تمنع 
تس�لل االف�كار المتطرف�ة إلى 

مجتمعنا.
وهنا نص البيان:

بالتزامن مع األوضاع االمنية 

الخطي�رة الت�ي تحي�ق بعراقنا 
العزيز واشتداد معركة الوجود 
م�ع عصابات داع�ش الظالمية 
االوضاع  تش�ارف  التكفيري�ة، 
المادية الضاغط�ة على ادارات 
لالنقضاض  المستقلة  الصحف 
على آخر اآلمال بانتش�الها من 
الت�ي تطب�ق عليه�ا  الضائق�ة 
وتدف�ع به�ا لالنهيار الس�ريع 
مع غي�اب االهتم�ام والرعاية 
والتضيي�ق  الدول�ة  قب�ل  م�ن 
عل�ى مص�ادر تمويله�ا بغياب 
العدالة في الفرص وفي توزيع 
م�ن  الرغ�م  عل�ى  االعالن�ات، 
المناشدات والمطالبات الكثيرة 
االلتف�ات  لض�رورة  الس�ابقة 
اليها والوقوف معها في ازمتها 
الت�ي س�تؤدي ال�ى غيابها عن 
وخس�ارة  الصحف�ي  المش�هد 
العراق لواحدة من اهم االسلحة 
الفاعل�ة في التص�دي لالرهاب 

مص�دات  وتش�كيل  الفك�ري 
لتمدده والتأسيس لموطئ قدم 

في الذائقة العراقية.
وم�ع اس�تمرار تجاه�ل ما 
تم�ر به المؤسس�ات الصحفية 
بحم�ل  تن�وء  الت�ي  اليومي�ة 
االلتزامات الت�ي تفوق طاقتها 
وحجم تحملها، وعدم التعاطي 
بموضوعية مع معاناة صحفنا 
بما لم يشعرنا بالحرص من قبل 
الجهات ذات العالق�ة، وبعد ان 
صار التجاهل لمطالباتنا بوقفة 
جدية واضحاً، فضالً عن التخلي 
عن اتخاذ خطوات سريعة النقاذ 
الصحف المس�تقلة من التوقف 
عن االصدار فال بد ان نحذر من 
مغبة الصمت ع�ن حالة الموت 
ل�ه  تتع�رض  ال�ذي  الس�ريري 
واحدة من اهم اش�كال التعبير 
عن ال�رأي وصناعة الرأي العام 

من دون تحريك ساكن.

وف�ي الوقت ال�ذي نأمل فيه 
خيراً من اصح�اب القرار، وفي 
اط�ار منحهم فرص�ة لمراجعة 
الس�لبي، ت�رى قيادة  موقفهم 
تجمع الصحف المس�تقلة انها 
ستس�عى ف�ي جهده�ا الحثيث 
للتشاور مع الجهات ذات العالقة 
وفت�ح باب الحوار والتداول في 
المقترحات الكفيلة بتحقيق كل 
ما من ش�أنه انقاذ المؤسسات 
الصحفية التي باتت على هاوية 
االنهيار، ليشكل غيابها منعطفا 
خطيرا واشارة تاريخية سلبية 
تس�جل على مؤسس�ات الدولة 
التي تمتنع ع�ن القيام بدورها 
وتقف مكتوفة اليد وهي تشهد 
فق�دان الس�احة العراقية لوتد 

من اوتاد النهج الديمقراطي.
لذا س�يضطر تجمع الصحف 
المؤسسات  بجميع  المس�تقلة 
ال�ى  لوائ�ه  تح�ت  المنضوي�ة 

اتخاذ مواقف واجراءات تتحمل 
الحكوم�ة وحده�ا تبع�ات م�ا 
الجزء  يترت�ب عليه�ا، خاص�ة 
ال�ذي يتعل�ق بوح�دة الخطاب 
حيث س�تتعدد الخنادق ويغيب 
الذي  المق�روءة  الصحافة  دور 
ف�ي  االس�اس  الركي�زة  يمث�ل 
قاع�دة البيانات والمصادر التي 

تعتمد عليها الوسائل االخرى.
تبدي�ه  ال�ذي  االهم�ال  ان 
م�ع  تعامله�ا  ف�ي  الحكوم�ة 
مؤسس�اتنا له�و انع�كاس عن 
جه�ل واس�ع وخطي�ر وخط�أ 
ف�ادح يجب تصحيح�ه، وإيجاد 
م�ع  واضح�ة  تعام�ل  قاع�دة 
والصحاف�ة  الوطن�ي  االع�الم 

المستقلة.

  االمانة العامة

 لتجمع الصحف المستقلة
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          بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة التجارة، أمس االحد، عن توزيع كافة مفردات البطاقة 
التمويني�ة في جميع المحافظات، فيما دع�ت المواطنين إلى التبليغ في 

حال وجود »تقصير«. 
وقالت الوزارة في بيان تلقت »المس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إن 
»ال�وزارة وزع�ت كافة مف�ردات البطاق�ة التموينية في عم�وم مناطق 

البالد«.
ودعت ال�وزارة المواطنين الى »التبليغ لدوائ�ر الرقابة التجارية في 

حال وجود تقصير«.
وكان�ت وزارة التجارة وافقت على تجهيز األس�ر العراقية بخمس�ة 
كغم من مادة الطحين الصفر ضمن مفردات البطاقة التموينية في شهر 

رمضان المقبل، مبينة أن الحصة ستتضمن أيضاً رز عنبر.

التجارة تدعو املواطنني إىل استالم احلصة التموينية بكامل املفردات

     المستقبل العراقي/ فرح حمادي

ام�س  محلي�ة,  مص�ادر  كش�فت 
االحد, عن حصول انشاقات كبيرة بين 
صف�وف عصابات »داع�ش« في مدينة 
الموص�ل, هي الثانية م�ن نوعها خالل 

االيام القليلة الماضية.
ويش�هد التنظي�م االرهاب�ي تخبط 
واض�ح ف�ي ممارس�اته الس�يما بع�د 
االع�الن ع�ن ق�رب الش�روع بعملي�ة 
عسكرية واسعة في الموصل واالنبار.

وفيما كان االنقسام العالمة البارزة 
بين عناصر »داعش« في الموصل, فان 
اله�رب والهلع كان حاض�راً بقوة بين 
صفوف التنظيم االرهاب�ي في االنبار, 
حيث تشير المعلومات الى هروب نساء 
ينتمي�ن ل�«داعش«، وهن مدربات على 
العملي�ات االنتحارية، الى س�وريا بعد 
ورود معلومات بدخول الحشد الشعبي 

الى المحافظة.
وأك�د عضو مجلس اعي�ان الموصل 
محم�د عب�د الل�ه, حصول انش�قاقات 
جديدة داخل عصابات داعش االرهابية 

في المدينة.
وق�ال عب�د الل�ه إن »حرك�ة اه�ل 
الجن�ة التي يقودها االرهاب�ي ابو فهد 
الجناب�ي اح�د اب�رز قي�ادات عصابات 
داعش االرهابية في الس�احل االيس�ر، 
وجماعة الحراك الموصلي التي يقودها 
االرهابي محمد س�فيان النجم، انشقتا 

من عصابات داعش االرهابية«.
داع�ش  »عصاب�ات  أن  وأض�اف   
االرهابية في مدينة الموصل ال ُتقاد من 
رج�ل واحد بل إنها ُتق�اد من مجموعة 
قي�ادات، وهن�اك خالف�ات عقيمة بين 
القي�ادات عل�ى االموال والس�الح التي 

تصل إليهم من خارج البالد«.
وفي الش�هر الماضي, انشقت ايضا 
حرك�ة »أهل االص�الح« الت�ي يقودها 

االرهابي أبو موسى الموصلي، وكتائب 
التحري�ر الت�ي يقوده�ا الضاب�ط ف�ي 
الجيش العراقي الس�ابق محمد نجمان 

الدهلكي.
كما انش�قت كتائب »الحدباء« التي 

يقوده�ا عب�د الجب�ار مناتي أح�د أبرز 
قي�ادات حزب البع�ث المقب�ور، فضالً 
ع�ن تجمع أبرار الموص�ل الذي يقوده 
أح�د أبرز قيادات داعش المنش�ق عنها 
االرهاب�ي جالل وصفي وكتائب س�عد 

بن أبي الوقاص التي يقودها رجل دين 
يدع�ى أب�و أس�امة الهيتي، فض�اًل عن 
كتائ�ب »الصحابة« الت�ي يقودها إمام 

جامع القدس في الموصل.
وسيطر تنظيم »داعش« على مدينة 

الموصل في العاش�ر من شهر حزيران 
الماض�ي, واخ�ذ يتم�دد, لك�ن القوات 
االمنية اس�تعادة زمام المبادرة, وهي 
تتهي�أ للقي�ام بعملية عس�كرية كبرى 

الستعادة المدينة.

على صعيد آخر, كش�ف القيادي في 
الحشد العش�ائري في محافظة األنبار 
محم�د محم�ود النمراوي ع�ن وجود 
أكثر من 400 امرأة داعشية من مختلف 
الجنس�يات يتدربن في منطقة البونمر 
في قض�اء هيت )70 كم ش�مال مدينة 
الرمادي(، مش�يراً إلى هروب أكثر من 
80 داعش�ية من منطق�ة البغدادي إلى 
سوريا تزامنا مع دخول الحشد الشعبي 

للمحافظة.
 وق�ال النم�راوي إن »أح�د وجه�اء 
هي�ت المنتمي�ن لداع�ش تب�رع بمنزل 
كبير لتدريب نساء الدواعش فيه، حيث 
يقوم بعض االرهابيين بتدريب النساء 
وم�ن مختلف الجنس�يات على عمليات 
القت�ل واالغتي�ال والتفجي�ر باألحزمة 
الناسفة، فضال عن العمليات االرهابية 

األخرى«.
وأضاف أن »عصاب�ات داعش تدرب 
ارهابييه�ا في معس�كر ف�ي المنطقة 
الحراري�ة بقضاء هيت، حي�ث تتواجد 

بعض قيادتهم في تلك المنطقة«.
وذك�ر مجل�س محافظ�ة األنبار أن 
عصابات داعش االرهابية رغم فش�لها 
في تحقيق أهدافها بالهجوم على بعض 
المواقع ف�ي المنطقة الغربي�ة إال أنها 
تح�اول مجدداً تجميع عناصرها لش�ن 
هجمات أخرى، مشيراً إلى أن المنطقة 
الغربية بحاجة لتكثيف الطيران الجوي 
الس�تهداف تجمع�ات عصابات داعش، 
باعتبارها صيداً سهالً في ظل تواجدها 

بالمنطقة الصحراوية.
وتتجه�ز ق�وات الجيش والش�رطة 
االتحادي�ة والفرق�ة الذهبية والحش�د 
الش�عبي فض�ال ع�ن مقاتلي العش�ائر 
لتنفي�ذ عملي�ة عس�كرية واس�عة في 
الرم�ادي  لتحري�ر  األنب�ار  محافظ�ة 
والفلوج�ة والكرمة وهيت والقائم من 

تواجد عصابات داعش االرهابية.

االنقسام يالزم عناصر التظيم في الموصل 

إرهابيات »داعش« اخلائفات من احلشد هيربن إىل سوريا

      المستقبل العراقي/ عادل الالمي

تكبد تنظيم »داعش« اإلرهابي, 
المع�دات  ف�ي  كبي�رة  خس�ائر 
واألرواح بعدم�ا فش�لت هجمات�ه 
ب�«المفخخات« على مناطق ومقار 

عسكرية بمحافظة االنبار.
وفيما اكد الحش�د الشعبيعزمه 
لتش�كيل حائ�ط صد امن�ي يتكون 
م�ن الف مقاتل مجهزين باس�لحة 
متط�ورة وصواريخ بعي�دة المدى 
تمهيدا القتحام الرمادي والمناطق 
االخرى التي احتلها »داعش«, اشار 
عضو في لجن�ة االمن والدفاع الى 
ان المعادل�ة انقلبت في االنبار بعد 

تدخل الحشد الشعبي.
وتتهيأ قوات الجيش والشرطة 
االتحادية والفرقة الذهبية والحشد 
الشعبي فضالً عن مقاتلي العشائر 

لتنفي�ذ عملي�ة عس�كرية واس�عة 
في محافظ�ة األنبار لتحريرها من 

دنس عصابات داعش االرهابية.
الش�عبي  الحش�د  قائ�د  وق�ال 
واث�ق  االس�د  عي�ن  قاع�دة  ف�ي 
الفرطوس�ي, ان »عصابات داعش 
االرهابية شنت هجوما على ابطال 
الحش�د الش�عبي والقوات االمنية 
ف�ي قاع�دة عي�ن االس�د بخم�س 
سيارات مفخخة«، مشيرا الى انه« 
تم التصدي الى ه�ذه الهجمة بكل 

حزم وقوة«.
الع�دو  »خس�ائر  ان  واض�اف 
انتحاريي�ن   6 بلغ�ت  الداعش�ي 
مدرع�ة  تفجي�ر  ال�ى  باالضاف�ة 
مفخخ�ة وش�فل مفخ�خ وث�الث 
هم�رات«، مؤكدا »ارتف�اع عزيمة 
االبطال من القوات االمنية والحشد 
مناط�ق  كاف�ة  لتحري�ر  الش�عبي 

االنبار من داعش«.
ف�ي ذات الصدد, أعل�ن آمر لواء 
بالش�رطة االتحادية العميد شاكر 
عل�وان خل�ف، ع�ن ص�د هج�وم 
ل�«داع�ش« غربي االنب�ار، مؤكدا 
تكبي�د التنظيم خس�ائر ب�األرواح 

والمعدات.
وقال خل�ف إن »الف�وج الثالث 
ضمن اللواء الثامن عش�ر ش�رطة 
اتحادي�ة مدعوما بلواء المقداد من 
الحشد الشعبي صد، هجوما لداعش 
في منطق�ة الكيلو 35 الواقعة بين 
مركز طريبيل الحدودي مع االردن 

والرطبة غربي االنبار«.
»عناص�ر  أن  خل�ف  وأض�اف 
التنظي�م اإلرهابي تكبدوا خس�ائر 
بشرية وانسحبوا باتجاه الصحراء 

والقرى المحيطة«.
ص�دت  حديث�ة,  قض�اء  وف�ي 

الش�رطة المحلي�ة هجوما لتنظيم 
»داعش« استهدف المجمع السكني 
ف�ي ناحية البغ�دادي عقب انفجار 

سيارة مفخخة.
وبحس�ب مس�ؤول محلي, فان 
»الهج�وم الواس�ع الذي اس�تهدف 
المجمع السكني في البغدادي نفذه 

150 أرهابيا بينهم 20 انتحاريا«.
وقال الش�يخ م�ال الل�ه برزان 
العبي�دي رئيس المجل�س المحلي 
لناحي�ة البغدادي، إن »150 عنصرا 
م�ن عصاب�ات داع�ش االرهابي�ة 
بينه�م 20 انتحاري�ا ش�نو هجوما 
على المجمع الس�كني في الناحية 

قادمين من الجزيرة«.
وتاتي هذا لتطورات في الوقت 
الذي تؤك�د فيه ش�رطة األنبار أن 
الوضع األمني في مناطق ش�رقي 
الرم�ادي تح�ت س�يطرة الق�وات 

األمني�ة، مش�يرة إل�ى أن عملي�ة 
تحرير مدينة الرمادي تس�ير وفق 
ما مخطط لها. عل�ى صيد متصل, 
ق�ال القيادي في الحش�د الش�عبي 
جبار الموس�وي, إن أكثر من 100 
أل�ف من مقاتلي الحش�د الش�عبي 
سينتش�رون في محافظ�ة األنبار 
ليكونوا م�ع القوات األمنية حائط 
صد أمن�ي تمهيداً للتق�دم وتحرير 
مناط�ق المحافظ�ة م�ن عصابات 

داعش االرهابية.
وأضاف الموس�وي أن »الحشد 
حديث�ة  أس�لحة  يمتل�ك  الش�عبي 
ومتط�ورة منه�ا صواري�خ يص�ل 
مداه�ا ألكث�ر من 70 ك�م، وأخرى 
يصل مداها من مواقعنا في األنبار 
إل�ى الح�دود العراقي�ة الس�ورية، 
وهي جاهزة ل�دك أوكار الدواعش 
أينم�ا كان�وا، فضال ع�ن المدفعية 

واألس�لحة  والراجم�ات  الثقيل�ة 
الخفيفة والمتوسطة«.وأوضح أن 
»مقاتلي الحش�د الشعبي يمتلكون 
خب�رة كبيرة في ح�رب العصابات 
والم�دن، حي�ث قاتل�وا الدواع�ش 
وح�رروا  آمرل�ي وج�رف النص�ر 
وتكريت وبقية مناطق صالح الدين 
وديالى، فضال عن تكبيد الدواعش 
في خ�ط الصد في ناحي�ة النخيب 
في المنطقة الحدودية بين كربالء 
واألنبار عشرات القتلى، إثر تعرض 

الدواعش لهم في هذه المنطقة«.
لجن�ة  أك�دت  الغض�ون,  ف�ي 
األم�ن والدف�اع النيابي�ة أن كف�ة 
المعرك�ة في األنبار تغيرت لصالح 
الق�وات األمنية بع�د تعزيز جميع 
المناط�ق بقطع�ات م�ن الق�وات 
األمني�ة والحش�د الش�عبي. وقال 
مقرر اللجنة ش�اخوان عبد الله  إن 

»الق�وات األمني�ة اعتمدت خطتين 
على مدى األيام الماضية الستعادة 
زم�ام المبادرة ف�ي األنبار، األولى 
تمثل�ت بتعزيز التواجد العس�كري 
ف�ي جمي�ع القواطع التي ش�هدت 
نقصاً في القوات األمنية، والخطة 
الثاني�ة الت�ي بدأته�ا ي�وم أم�س 
بالهج�وم عل�ى مواق�ع عصابات 

داعش االرهابية«.
وأض�اف ش�اخوان أن »وصول 
قوات الحشد الشعبي إلى محافظة 
األنب�ار غّير م�ن واق�ع المعركة«، 
مؤك�داً أن “طيران الجيش العراقي 
متواصل�ة  جوي�ة  طلع�ات  ينف�ذ 
ويقص�ف أرت�ال عصاب�ات داعش 
الغربية  المنطق�ة  االرهابي�ة ف�ي 
من األنب�ار، كان آخرها تدمير رتل 
ارهاب�ي في قض�اء الرطبة ومقتل 

من فيه«.

احلشد يواجه مفخخات »داعش« يف الرمادي بأسلحة متطورة وصواريخ بعيدة املدى
إحباط هجوم على »عين األسد«.. والتقدم مستمر غرب المدينة 
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قال ريتشارد كالرك، المستشار السابق 
لشؤون اإلرهاب في البيت األبيض والذي 
قدم المش�ورة لثالثة رؤساء حول طريق 
مكافح�ة اإلرهاب، إن تنظيم »داعش« قد 
نجح بالفعل في بناء »خالفته اإلسالمية« 
عبر حك�م مس�احات شاس�عة وماليين 
الس�كان، داعيا إلرس�ال ق�وات أمريكية 
خاص�ة لمقاتل�ة التنظيم وتقدي�م الدعم 
لفصائل المقاوم�ة العراقية التي تقاتله. 
وق�ال كالرك، في مقابلة م�ع CNN، رداً 

على س�ؤال حول مدى نجاح داعش ببناء 
خالفت�ه: »أجل لقد نجح، وهو يطلق على 
نفسه اسم الدولة اإلسالمية وقد نجح في 
تكوينه�ا، وهي تمتد على رقعة شاس�عة 
من األرض وفيها ما بين خمسة إلى ستة 
مدن كبرى، ولديهم ماليين السكان تحت 
س�يطرتهم وه�م يدي�رون حكوم�ة مع 
وزراء ويصدرون وثائق رسمية، وبالتالي 
فنح�ن أمام خالف�ة قائم�ة، وليس هناك 
في األفق المنظ�ور إمكانية لطردهم من 

المدن الكبرى، وخاصة الموصل«.
ولفت كالرك إلى أهمية تلك التطورات 

بالنس�بة للواليات المتح�دة بالقول »لقد 
دخلن�ا إلى الع�راق، وخس�رنا اآلالف من 
الجن�ود ولدين�ا عش�رات آالف الجرح�ى 
الذي�ن مازالوا يعان�ون جس�ديا وأنفقنا 
ترلي�ون دوالر، وق�د ص�ّوت األمريكيون 
للرئي�س ال�ذي تعه�د بس�حب قواتنا من 
هن�اك، البع�ض الي�وم يق�ول إنن�ا ربما 
أخطأن�ا وعلين�ا الع�ودة إل�ى ذل�ك البلد، 
ولكن أظن أن علين�ا التصرف بحذر، فإذا 
ما قررن�ا العودة فعلينا أن نفهم الس�بب 
وفرص نجاحنا وطبيعة المهمة المحددة 
الت�ي س�نتوالها«. وحول ش�كل التدخل 

األمريك�ي الذي يريده ق�ال كالرك »لدينا 
ثالث�ة آالف جن�دي أمريك�ي على األرض 
بالعراق الي�وم، وهو يقدمون المش�ورة 
العس�كرية، ولكنه�م ف�ي نف�س الوقت 
عناص�ر بالقوات الخاصة ويمكنهم تولي 
مسؤوليات في الصفوف األمامية وتقديم 
الدع�م الفن�ي للوحدات التي تتولى ش�ن 
الغ�ارات الجوية. فالمش�كلة أنن�ا نفتقد 
حاليا من يتول�ى هذه المهمة ولذلك فإن 
طائراتن�ا تعود بالكثير م�ن األحيان دون 

إلقاء قنابلها«.
وأيد كالرك تجاوز المشاكل السياسية 

وتقدي�م الدعم لكل من يرغ�ب بمواجهة 
داع�ش قائال »هن�اك قوات ف�ي الرمادي 
كانت تري�د قتال داع�ش ولكنها افتقدت 
للس�الح والذخائر، وهناك ق�وات كردية 
ف�ي الش�مال تريد قت�ال داع�ش ولكنها 
تفتق�د بدورها للس�الح، وبالتالي فنحن 
أم�ام قضايا سياس�ية تتعلق بالتس�ليح، 
وعلين�ا الخ�روج بخطة واضح�ة، وأنا ال 
أنص�ح هنا بإرس�ال لواء كام�ل أو كتيبة 
إلى الع�راق، ب�ل وحدات خاص�ة وتنفيذ 
ضربات جوية مركزة مع توفير الس�الح 
للق�وى المحلية«.ولم يبد كالرك معارضا 

إلمكانية التحالف مع أي طرف بمواجهة 
داع�ش قائ�ال »علين�ا أن نكتش�ف هوية 
الع�دو عن�د ه�ذه المرحل�ة، إذا كنا نرى 
أن داع�ش هو مص�در الخطر عل�ى أمننا 
القومي عندها سنعتبر أنه العدو، إذا كان 
علينا العمل م�ع إيران حاليا فلنفعل ذلك، 
ففي الح�رب العالمية الثانية تحالفنا مع 
الش�يوعيين في االتحاد السوفيتي ألنهم 
قرروا قتال النازيي�ن، وبالتالي إذا قررت 
إيران دع�م فصائ�ل المقاوم�ة العراقية 
التي تقات�ل داعش، فعلين�ا أن نؤمن لهم 

الغطاء الجوي«.

مقترح إلرسال جنود »مارينز« إلى العراق.. وتحويل المستشارين للصفوف األمامية
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أطف�ال  م�ن  آخ�ران  واثن�ان  المقيل�ي، 
القطيف، الذين ال ذنب لهم في الصراع القائم 
في البالد، ذهبوا ضحي�ة الحقد الطائفي في 

تفجير انتحاري استهدف المسجد.
ففي غمرة انشغال السعودية في عدوانها 
عل�ى أهل اليمن، وفي مراقبة اإلنجازات التي 
يس�ّطرها اليمنيون في الجنوب الس�عودي، 
أق�دم انتحاري يلب�س ثياباً باكس�تانية على 
تفجير ح�زام ناس�ف يرتديه ف�ي المصلين، 
م�ا أودى بحياة 22 مصلي�اً وإصابة أكثر من 
70 آخري�ن بج�روح بينهم عش�رات الحاالت 

الخطرة، ما قد يرفع حصيلة الضحايا.
الس�عودية  الس�لطات  باش�رت  وفيم�ا 
تنظي�م  س�ارع  التفجي�ر،  ف�ي  تحقيقاته�ا 
»داع�ش« إل�ى تبني »عملي�ة نوعي�ة لجنود 
الخالف�ة بوالية نج�د«، معلن�اً أن االنتحاري 
هو »رجل غيور من رجاالت أهل السنة )هو( 
األخ االستش�هادي أبو عامر النجدي« ناشراً 

صورته.
التنظي�م وج�ه رس�الة إلى من اس�تنكر 
الجريمة، طالباً منهم أن »كفوا عنا جشاءكم 
وجعجعتك�م، فم�ا اس�تمعنا لكم يوم�اً وقد 

أمضينا سيوفنا تحز رقاب الرافضة”.
وهدد »داع�ش« بالقي�ام بعمليات أخرى 
تس�تهدف »الش�يعة«، قائالً: »أبش�روا بأيام 
سود تسوءكم« وتوعد بأن »نخرج المشركين 

كل المشركين من جزيرة العرب”.
تبني التنظيم للتفجير جاء ليؤكد ما جرى 
تداول�ه أخيراً من تعاظ�م دوره في المملكة، 
الذي بدأ باس�تهداف األجانب في الس�عودية 
في أكث�ر من منطق�ة، وكذلك عب�ر توجيهه 
رس�ائل تهديد إلى من س�ماهم »الروافض«، 
وه�و ما حاولت الحكومة الس�عودية إنكاره 
دوم�اً وتأكيده�ا ف�ي أكثر من محط�ة أن ال 

وجود ل�»داعش« في السعودية.
يس�تهدف  ال�ذي  األول  وه�و  التفجي�ر 
مسجداً ل�»ش�يعة« القطيف، لم يكن مفاجئاً 
في س�ياق التحريض الطائف�ي الخطير الذي 
تشهده الس�عودية، وهو االس�تهداف الثاني 
الذي تش�هده المنطقة الش�رقية بعد تفجير 
حس�ينية »المصطفى« في قري�ة الدالوة في 
محافظة األحساء في تشرين الثاني الماضي 

في العاشر من محرم، ذهب ضحيته 7 مدنيين 
وُج�رح 9 آخ�رون بينه�م أطف�ال، واعتبرت 
الجريم�ة يومه�ا مؤش�راً فعلياً عل�ى دخول 
الب�الد مرحلة خطرة ف�ي المواجهة، مع بدء 
تنفيذ م�ا حمله الفك�ر »الوهابي« المتطرف 
لدول أخرى من إج�رام داخل البالد. الخطاب 
الطائفي التحريضي على »الش�يعة« ارتفعت 
حدته مع بدء ما يسمى »عاصفة الحزم« في 
اليم�ن، على اعتبار أن ما يحصل هو مواجهة 
بين الس�عودية والعدو »الرافضي« إيران، ما 
يس�تتبع ذلك من ض�رورة تس�عير للخطاب 
التحريض�ي ض�د أه�ل المنطق�ة الش�رقية، 
عل�ى اعتب�ار أنهم يقف�ون م�ع الجمهورية 
اإلس�المية. النظ�ام وق�ف متفرج�اً حي�ال 
المواقف التحريضية والخطاب المذهبي، بل 
دعم هذا الخطاب بتغاضيه تحديداً عن مراقبة 
اإلع�الم الذي تصدرت في�ه صحيفة »اليوم« 
التحريض على »الشيعة« وأطلق السعوديون 
»#جريدة_اليوم_تصنع_الطائفية«  هاش�تاغ 
على موقع »تويتر« يرصدون فيه ما تنش�ره 
الصحيف�ة لكتابه�ا م�ن تحري�ض عل�ى من 

سمتهم “روافض”.
وال يأت�ي التفجي�ر في س�ياق المواجهة 
أه�ل  بي�ن  القائم�ة  والمطلبي�ة  السياس�ية 
المنطقة الش�رقية والسلطات السعودية منذ 
2011، وكانت ذروتها في الحكم على الشيخ 
المعتق�ل نم�ر النمر، بل ه�و بداي�ٌة لمرحلة 
جدي�دة تش�هدها الس�عودية س�يكون لزاماً 
فيه على حكومة الري�اض تحكيم لغة العقل 
واإلق�دام على خطوات جدّية تخفف من حدة 
االحتق�ان الموجودة بالقضاء أوالً على اللغة 
التحريضي�ة عبر اإلعالم وخطباء المس�اجد 
والمعروفي�ن  المحرضي�ن  الدي�ن  ورج�ال 
للجميع. وثانياً بالحوار م�ع أهالي المنطقة 
الش�رقية وتنفي�ذ بع�ض م�ن مطالبهم غير 
»التعجيزي�ة«، حتى ال يس�ود مش�هد ضابط 
المواق�ع  ناش�طو  تداول�ه  ال�ذي  الش�رطة 
االجتماعي�ة وترّح�م في�ه عل�ى االنتحاري، 

األمر الذي أغضب األهالي.
أهال�ي القطي�ف تعالوا عل�ى »جرحهم« 
وبرز سلوكهم العقالني وعدم االنجرار وراء 
تصرفات كانت كفيلة بإشعال المنطقة، على 

الرغم م�ن حالة النقم�ة و»الغلي�ان« اللذين 
س�ادا الش�ارع، خاصة بعد انتشار التعليقات 
»الش�امتة« والمهلل�ة للح�ادث عل�ى موقع 
»تويتر«، وسارعوا إلى المستشفيات للتبرع 
بال�دم للمحتاجي�ن. رّد الفع�ل الوحي�د الذي 
أقدم عليه األهالي كان في طردهم لمراسلي 
الصح�ف »الصفراء« على ح�د تعبيرهم، رّداً 
عل�ى خطابه�م التحريضي ال�ذي أوصل إلى 
م�ا حصل. ورغ�م كل ذلك، ال بد من اإلش�ارة 
الى أن�ه على الرغم من المواقف »الش�امتة« 
والداعية إلى االنتقام من إيران عبر استهداف 
»الرواف�ض« في المنطقة الش�رقية، خرجت 
مواقف من كّتاب ومفكرين س�عوديين تدعو 
إلى التضامن مع أهالي القطيف وتحكيم لغة 

العقل والدعوة إلى تعميق الوحدة الوطنية.
وإزاء التط�ور الخطي�ر، أجمع�ت أغل�ب 

مواق�ف قي�ادات المعارضة عل�ى الطلب من 
الحكوم�ة إص�دار قان�ون يح�رم الطائفي�ة 

وإدانة الخطاب الطائفي.
محمد النمر، ش�قيق الش�يخ نم�ر النمر، 
طالب ب�»قانون يج�رم الطائفية قوالً وفعالً 
ف�ي اإلع�الم والمناهج ووس�ائل التواصل«، 
مح�ذراً م�ن أن التأخي�ر في تغيي�ر المناهج 
التعليمية ومراقبة خطب المساجد وإسكات 
اإلعالم الطائفي المرئي والمقروء، س�يؤدي 
إل�ى مزيد من األعمال اإلرهابية على ش�اكلة 

انفجار القديح اإلرهابي.
بدوره، ش�دد المع�ارض، الدكتور محمد 
محفوظ، على أنه لم يعد مقبوالً أن »يس�فك 
دمنا وتفجر مس�اجدنا ويس�تمر التحريض 
ضدن�ا«. وأوضح في تغري�دات على صفحته 
ف�ي »تيوتر« أن »تجري�م التحريض الطائفي 

والتمييز بين المواطنين على أس�اس مذهبي 
ه�و الذي س�يجنب الوطن الكثير م�ن الدم«، 
مضيف�اً أن�ه »إذا لم يعاق�ب المحرضون من 
أئمة مس�اجد وكتاب ودعاة سنحصد الكثير 

من الجرائم«.
أم�ا الدكت�ور ص�ادق الجب�ران، فأك�د أن 
التفجير هدفه إيقاع حرب أهلية طائفية في 
الس�عودية، الفتاً إلى أن الس�عوديين من كل 
الطوائف لن ينجروا وراء الموقعين شراً بهم، 
مش�دداً على ضرورة تجفيف منابع اإلرهاب 

في البالد.
وأشار الدكتور في األنظمة، بدر الشويعر، 
إل�ى أن الس�عودية تحتاج إل�ى صياغة نظام 
إذكاء  لتجري�م  وطني�ة«  وح�دة  »مش�روع 
الطائفي�ة والقبلية والمناطقية في المجتمع 
الس�لطات  اكتف�ت  جهته�ا،  الس�عودي.من 

الس�عودية ببيان لوزارة الداخلية اس�تعرض 
ما حصل، دون إدانة ما حصل. جهات رسمية 
تابع�ة للحكوم�ة عوض�ت اإلدانة الرس�مية 

ببيانات شجب لما حصل.
فقد أدان مفتي عام السعودية رئيس هيئة 
كبار العلماء، الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، ما 
وصفه ب�»العم�ل اإلجرامي« الذي هو »جرم 
وعار وإثم عظيم«، العناً “من َخّطط ودّبر له 

وأعان عليه”.
ب�دوره، اس�تنكر األمين الع�ام للمجلس 
األعلى للقضاء، »الحادث األثيم«، مشدداً على 
أن�ه »ال يُمّت إلى اإلس�الم والدين بأي صلة«، 
داعي�اً إلى الحذر مما س�ماها »أيادي خفية« 
تس�عى »لزعزع�ة األمن ف�ي بالدن�ا وإيجاد 
الُفرق�ة وزرع ب�ذور الطائفي�ة البغيضة بين 

أبناء الوطن«.

     عبد الرحيم عاصي

السعودية تنتظر األيام السوداء!
لم يكن الطفل حيدر جاسم المقيلي، ذو الخمس 

سنوات، يعلم أن مرافقته لوالده لمسجد اإلمام علي 

بن أبي طالب »عليه السالم«، في بلدة القديح،

في محافظة القطيف السعودية سيكون 

المشوار األخير له في حياته

ألنه اس�تنكر جرائم داعش، وألنه ربط 
بي�ن مجازرها ومج�ازر النازية األلمانية، 
وألنه حذر أوربا م�ن مخاطرها ونزعاتها 
اإلجرامية. قالوا عنه: أنه يبغض اإلسالم، 
وقال�وا: أنه من أل�د أعداء الدي�ن الحنيف. 
فتهجم�وا عليه في فضائياته�م الُمضلِلة، 

ونعتوه بأبشع النعوت.
هكذا تقاس المواقف هذه األيام، وبهذه 
الحقائق،  المقلوب�ة يش�وهون  المعايي�ر 
ويصب�ون جام غضبهم عل�ى الناس. على 
الرغ�م م�ن أن داعش تمث�ل الوجه األقبح 
فالرئي�س  المميت�ة،  الفت�اوى  لفقه�اء 
التش�يكي )ميلوش زيم�ان( ليس لديه أي 

مش�كلة مع اإلس�الم. ال من بعي�د وال من 
قري�ب، وكل القصة وما فيه�ا أنه دعا إلى 
عدم التهاون مع تنظيمات داعش، وش�دد 
على ض�رورة التخلص من حالة الالمباالة 
والخ�وف، وعدم الق�ول: ب�أن التصدي ال 
يخصن�ا فيم�ا يتعل�ق بمواجهة األش�رار، 
منبه�اً إلى أن�ه يتم اآلن في معس�كراتهم 
تدريب اإلرهابيين، الذين سيش�نون الحقا 
هجماتهم على جمهورية التشيك، فالرجل 
ملوش ذنب، وملوش ح�ظ عندنا، أو ربما 
نح�ن الذي�ن فقدن�ا كل حظوظن�ا عندما 
فش�لنا بالتع�رف عل�ى رئي�س يحمل من 
خصال )ميلوش( اإلس�المية ما لم يحمله 

الش�يخ أب�و إس�حاق الحويني ف�ي مصر. 
وما لم يحمله الزعم�اء العرب الذين ظلوا 
يفرغ�ون ش�حناتهم التدميري�ة في مدننا 
القلقة منذ ظهور تلك التنظيمات الظالمية 

وحتى يومنا هذا.
المثير للدهشة أن تصريحات )ميلوش( 
التنزيم�ات  م�ن  المتواصل�ة  وتحذيرات�ه 
اإلرهابي�ة تحولت على صفح�ات اإلعالم 
العربي المؤي�د للدواعش إل�ى تصريحات 

معادية لإلسالم والمسلمين.
ميل�وش هو الرئي�س الس�ابق للحزب 
الديمقراط�ي االجتماعي، ورئيس الوزراء 
الس�ابق ما بي�ن عام�ي )1998 – 2002(، 

والرئيس الحالي لجمهورية التشيك. وهو 
أول رئيس مدني منتخب باالقتراع المباشر 
بعد تغيير الدستور. وأكبر مناوئ للتطرف 
الديني المسلح. لم يسع لنهب المال العام، 
ول�م يمد يده إلى خزان�ة الدولة، ليس لديه 
سيارة واحدة مصفحة، وال عربة مدرعة، 
وال تحف به المواكب المعززة بالحراسات 
المش�ددة، ول�م يس�تغل س�يارات الدولة 
بعد ال�دوام الرس�مي. ال يمتلك حس�ابات 
مصرفية س�رية في سويس�را. يعيش في 
منزل�ه القدي�م مع أس�رته م�ن دون خدم 
وال حش�م، ي�أكل مم�ا تطبخ�ه زوجت�ه. 
يقض�ي أوقات الفراغ ف�ي المكتبة العامة 

القريب�ة، أو في المقهى الش�عبي القريب 
من داره. يستمتع بوقته في تدريس أبناءه 
وتعليمهم. كل ما يتمناه عند انقضاء فترة 
حكمه هو العيش بس�الم في بيته الريفي 

برفقة زوجته.
لقد اس�تطاع تيار اإلره�اب والتطرف 
ف�ي  ومغلوط�ة  غريب�ة  فك�رة  تس�ويق 
الس�نوات القليلة الماضية، وهي أن أعداء 
التنظيمات اإلجرامية المس�لحة هم أعداء 
اإلس�الم. وربما نجح هذا التيار في أقناع 
المغفلي�ن وأصح�اب العق�ول المش�فرة 
بأن أعداء األمة وأعداء اإلس�الم هم الذين 
ال ينضم�ون إل�ى ه�ذه األوكار الظالمية. 

ففك�رة )من لي�س معنا فه�و ضدنا( هي 
الفكرة التي يؤمن بها التيار التكفيري.

أما الحقيق�ة التي ينبغي إدراكها. فهي 
أن التكفيريي�ن وحدهم هم الذين ينفخون 
بأب�واق الع�داء ل�كل الن�اس، وه�م الذين 
يرفضون التعايش السلمي معهم في دولة 
واحدة، أو في مدينة واحدة، أو حتى تحت 

سقف واحد. 
ختام�ا نقول: ال يح�ق للذي�ن يعادون 
الناس أن يتهمونه�م بالعداوة، وهم الذين 
يتفنن�ون ف�ي مخاصمته�م، ويتفاخرون 
في البحث عن الس�بل الكفيل�ة بتدميرهم 

ومصادرة حقوقهم من دون ذنب.

ميلوش ملوش ذنب
كاظم فنجان احلاممي

احلوثيون يسقطون  
سعودية  F16
  بغداد / المستقبل العراقي

الجوية  الدفاع�ات  تمكن�ت 
للجي�ش اليمن�ي م�ن اس�قاط 
16 للع�دوان  طائ�رة ن�وع أف 
الس�عودي في أجواء العاصمة 
صنعاء خ�الل قيامه�ا بقصف 

المناطق واالحياء السكنية.
وحس�ب األخب�ار المتداولة 
فالطائرة س�قطت في منطقة 
قيامه�ا  اثن�اء  الح�ارث  بن�ي 
بقصف قاعدة الديلمي الجوية.

وأش�ارت ال�ى أن الدفاعات 
الطائ�رة  أصاب�ت  الجوي�ة 
وش�وهدت وه�ي تحت�رق قبل 

سقوطها بدقائق .
وكان�ت الدفاع�ات الجوي�ة 
ف�ي محافظة صعدة اس�قطت 
طائ�رة مغربية نوع اف 16 في 
منطق�ة نش�ور األس�بوع قبل 

الماضي .

حزب اهلل: التكفرييون حيتلون 400 كم من األرايض اللبنانية

ناشط يكشف تفاصيل »مصنع الدواعش« يف السعودية

  بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال نائ�ب االمي�ن الع�ام لح�زب 
الل�ه اللبنان�ي الش�يخ نعيم قاس�م إن 
حزبه قرر تحري�ر األرض اللبنانية من 
التكفيريي�ن ولكن هناك م�ن يغطيهم 
“هن�اك  قاس�م  سياس�ياً.وأضاف 
400 كيل�و مت�ر مرب�ع م�ن األراضي 
اللبناني�ة ف�ي ج�رود عرس�ال محتلة 

م�ن االره�اب التكفيري، يعن�ي عندنا 
أرض محتل�ة، فكما هناك أرض محتلة 
م�ن إس�رائيل هن�اك أرض محتلة من 
التكفيريين”.وأض�اف أن “ح�زب الله 
صم�م أن يواجه هؤالء لتحرير األرض 
وسيستمر باستهدافهم، ولكن لألسف 
هن�اك م�ن يغطيه�م سياس�يا ويقبل 
“ب�كل  قاس�م  باحتاللهم.”.وتاب�ع 
وض�وح، هناك بعض السياس�يين في 

لبن�ان وبع�ض أتباعه�م يفضل�ون أن 
تدخل داعش والنصرة إلى قرى لبنانية 
أن يحم�ل  إضافي�ة ويحتلوه�ا عل�ى 
ح�زب الل�ه مكرم�ة تحري�ر األراضي 
الت�ي يتض�ررون ه�م م�ن احتاللها”.

ودعا قاسم هؤالء السياسيين “الى أن 
نجلس سويا لنتفق، فإذا أرادت جماعة 
األرض  تح�رر  أن  مث�ال  المس�تقبل 
بالتع�اون بينهم وبين حزب الله فنحن 

حاضرون أن ننس�ق معها، وإذا أرادت 
أن تلجأ إل�ى قناة الدول�ة اللبنانية من 
خالل الحكومة فنح�ن نقبل بأن تتخذ 
الحكوم�ة القرارات المناس�بة لتحرير 
ونح�ن  المناس�بة  بالطريق�ة  األرض 
ننتظر ليحرروها”.وتابع قاسم “ولكن 
إذا لم يحصل هذا وال ذاك فنحن عاقدوا 
العزم على أن نتخذ اإلجراءات المناسبة 
لحماية ش�عبنا وبلدن�ا وتحرير أرضنا 

من اإلرهاب التكفيري، أما أن يقول لنا 
البعض أجلسوا جانبا والقوى المسلحة 
الرس�مية تق�وم بالواج�ب، فأمامكم 
العراق”.وأوضح  الرمادي ف�ي  تجربة 
قاس�م أن التكفيريين “يحتلون أراض 
لبناني�ة في جرود القلمون وعرس�ال، 
وهم خطر مباش�ر عل�ى لبنان وأرضه 
وق�راه، وم�ن أماكنه�م ف�ي القلمون 
وج�رود عرس�ال انطلق�ت الس�يارات 

المفخخة التي قتلت في الضاحية وفي 
أماك�ن أخرى ف�ي لبنان”.وأضاف “لو 
ل�م نواجهه�م لواجهونا وألحق�وا بنا 
الخس�ائر، ومن األسهل بكثير أن نقدم 
تضحيات ونح�ن نطردهم من األرض 
المحتلة من أن ننتظرهم في أن يحتلوا 
ويقتل�وا ثم بعد ذلك نح�اول إخراجهم 
فندف�ع الثمن مرتين: م�رة باحتاللهم 

ومرة بطردهم، وهذا مكلف كثيرا”.
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حم�ل الناش�ط السياس�ي الس�عودي حمزة 
الحسن س�لطات الس�عودية مس�ؤولية الهجوم 
االرهاب�ي ال�ذي اس�تهدف المصلي�ن ف�ي أح�د 
مساجد القديح في القطيف، مضيفا ان الحكومة 
السعودية هي التي صنعت لنا الدواعش وصدرت 
الفائ�ض منهم ال�ى الخ�ارج ليقاتلوا ف�ي بلدان 
الوهاب�ي  القاع�دي  الداعش�ي  الفك�ر  عدي�دة، 
الس�عودية  التكفي�ري موج�ود ف�ي  االرهاب�ي 

الحس�ن  الس�عودية.وأضاف  ف�ي  ومرجعيت�ه 
ان أم�وال وجامع�ات ومنظ�ري ه�ذا الفك�ر هم 
ف�ي الس�عودية، والحكوم�ة الس�عودية تتحمل 
مس�ؤولية العمل االرهابي ألنها هي التي أطلقت 
العنان لخطاب الكراهية والطائفية منذ ان ش�نت 
الحرب عل�ى اليم�ن ووجهت خطابه�ا بالتكفير 
والفتاوى في الصحف والمجالت ومنابر الجمعة 
بصراحة وبشكل غير مس�بوق في تاريخ الدولة 
المحليين.وتاب�ع:  المواطني�ن  ض�د  الس�عودية 
الحكومة السعودية تتحمل المسؤولية ألنها هي 

صاحبة المصنع وبيدها مفاتيحه والبقية مجرد 
عاملي�ن في المصنع أو ادوات تنفيذ او مخرجات 
له�ذا المصن�ع كالذي قت�ل نفس�ه بالقطيف بين 
المصلي�ن المؤمنين.وحول ع�دم اتخاذ الحكومة 
الس�عودية اجراءات أمنية احترازية قال الحسن: 
حكومة الس�عودية مهتمة بمحاصرة المواطنين 
ومالحقته�م وقتلهم واس�تعراض عضالتها في 
ش�وارع العوامي�ة والقطيف ألنه�م يتظاهرون 
ضدها، الدولة الس�عودية في حل�ف مع القاعدة 
والدواع�ش واآلن تس�تخدمهم في مناطق أخرى 

كاليمن وهي اآلن هيأت قواعد في نجران لهؤالء 
القتلة والمجرمين.وفيما حمل الناشط السعودي 
حكومة بالده مسؤولية الجريمة اتهمها بالضلوع 
فيه�ا م�ن خ�الل ترويجه�ا لخط�اب الطائفية، 
موضحا انها رفض�ت اقتراحا من أعضاء مجلس 
الش�ورى لس�ن قانون يجرم الكراهية ألنها تعلم 
ان الذين يدعون للكراهية والعنف هم رجالها هم 
مش�ايخها هم كتابها هم صحفيوه�ا لذلك انا ال 
أتوقع تغييرا استراتيجيا في صناعة الكراهية ألن 
الحكومة السعودية قائمة على الطائفية وتهويل 

الخالفات السياس�ية وغيرها ال�ى خالفات دينية 
ومذهبية هذا هو ش�أنها.وتوقع حمزة ان تكون 
الس�عودية مقبل�ة على اضطرابات امنية أوس�ع 
معتب�را ان بوادره ظهرت خالل االس�ابيع الثالث 
الماضي�ة م�ن خ�الل المواجه�ات وقت�ل لرجال 
ش�رطة وغيرهم في الش�وارع، ولك�ن الدواعش 
أرادوا االس�تفادة من الحلف الطائفي الفاقع عند 
رجال النظام عند الوهابيين لكي يحصدوهم الى 
جانبهم، لكن العقل الداعشي منتج يكفر الجميع 

لذلك فاالعمال ستطال جميع المواطنين.
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يرسنا دعوتكم لالشتراك باملناقصة أدناه التي تتضمن تجهيز )املواد املذكورة 
يف الجدول أدناه( والواردة ضمن حسابات املوازنة الجارية. مدة االعالن  32 يوم 
من تاريخ اعالن املناقصة وموعد الغلق يف 2015/6/25 .علما ان طريقة الدفع 
ستكون )حسب رشوط املناقصة(  وطريقة الشحن )CIP( او حسب الرشوط 
وان الرشكة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات تباع مستندات املناقصة يف مقر 
كيماديا ت وزارة الصحة ابتداءا من تاريخ اعالن املناقصة مقابل ثمن غري قابل 
للرد عىل ان يتم تقديم وثائق االعمال املماثلة مع العرض اما التامينات االولية 
والتي يجب ان تكون بنستبة 1 % من قيمة الكلفة التخمينية تقدم عىل شتكل 
خطاب ضمان نافذ ملدة ستنة كاملة او صك مصدق اوستفتجة عىل من ترسو 
عليه املناقصة رضورة تقديم التامينات القانونية )كفالة حسن االداء( البالغة 
5 % من قيمة االحالة وعىل شتكل خطاب ضمان كما يتحمل من ترستو عليه 

املناقصة اجور االعالن .
ولغرض  االطالع عىل رشوط املناقصة و املستمسكات املطلوبة يمكنكم زيارة 
موقتع رشكتنا عتىل شتبكة  االنرنتت )www.kimadia.iq( واملوقع الخاص 

بوزارة الصحة
)www.moh.gov.iq(  تقدم العطاءات اىل لجنة استالم وفتح العطاءات يف مقر 
كيماديتا ت وزارة الصحة ابتداءا من تاريخ اعتالن املناقصة لغاية موعد الغلق 
ويعقد املؤتمر الخاص باالجابة عىل استفستارات املشاركني الساعة العارشة 

صباحا من يوم الخميس املصادف 2015/6/18 
مالحظة/ يف حالة مصادفة موعد الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التايل للدوام 
الرستمي هو آخر موعد لتقديم العطاء ويعترب موعد الغلق، وستيكون  موعدا  

فتح العطاءات بنفس اليوم املحدد لغلق املناقصة .

املدير العام

وزارة الصحة
صيغة إعالنالرشكة العامة لتسويق األدوية واملستلزمات الطبية

بغداد- شارع النضال /بارك السعدون 
هاتف :7198278-7191773

idc@idc.gov.iq :الربيد االلكروني
ص ب : الضباط 19312

 IDC/2015/S.P-D.P-Spinner: املناقصة
تجهيز: مواد احتياطية  ملفتاح ربط االنابيب

تعلن رشكة الحفر العراقية احدى تشكيالت وزارة النفط العراقية عن مناقصة لتجهيز )مواد احتياطية  ملفتاح ربط 
االنابيب)  املواصفات والرشوط التي يمكن الحصول عليها من هيئة املواد واملشريات يف مقر الرشكة يف بغداد مقابل 
دفع مبلغ )150.000( مائة وخمستون الف دينار عراقي غري قابل للرد واملنشتورة لغرض االطالع بكافة التفاصيل 

عىل املوقع االلكروني للرشكة
http://WWW.iraqministryofoil.com  واملوقع االلكروني لوزارة النفط  http://www.idc.gov.iq 

فعىل الراغبني باملشاركة من الرشكات املجهزة  املحلية )هوية تجارة باسم الرشكة(  واالجنبية والرشكات  املصنعة او 
ممثليهتم او وكالئهم املخولني املعتمدين )مع جلب كتاب التوكيل موقع ومختوم من قبل الرشكة( تقديم عطاءاتهم 
بظرفني مغلقني )فني وتجاري( يدون عىل كل ظرف اسم ورقم املناقصة ومختوم بختم الرشكة صاحبة العطاء، مع 

وصل رشاء املناقصة.
تقدم التأمينات االولية والبالغة مقدارها ) 4.800.000 ( اربعة ماليني وثمنمائة الف دينار عراقي   بالنسبة للرشكات 
املحلية او )4,120 $ اربعة االف ومائة وعرشون دوالر امريكي  بالنسبة للرشكات االجنبية عىل شكل خطاب ضمان 
او صتك مصتدق او ستفتجة عىل ان تكون صادرة من مترف معتمد يف العراق ونافذة ملدة )90( تستعون يوما من 
تاريتخ غلتق املناقصة توضع بظرف ثالث مغلق يدون عليه رقم املناقصة واستم الرشكتة صاحبة العطاء مع تقرير 
فني عن امكانيات الرشكة،  تقدم الرشكة صاحبة العرض الفائز تامينات نهائية نستبتها   )5 % خمستة باملائة( من 
قيمة العطاء بعد االشعار باالحالة وقبل توقيع العقد وتكون هذه الكفالة نافذة وال تطلق اال بعد ايفاء املجهز بكافة 

التزاماته التعاقدية واكمال تسليم املواد وقبولها وانتهاء فرة الضمان.
يتحمتل متن ترستو عليه املناقصة اجر رستم الطابق والبالتغ )002.0  اثنتان بااللف من قيمة العقتد( واجور نرش 

االعالن.
تتودع العطتاءات يف صندوق العطاءات يف مقتر الرشكة عند او قبل تاريخ الغلق، ويتم فتتح العطاءات بصورة علنية 

بحضور مقدمي العروض بعد الغلق )او يف اليوم التايل ليوم الغلق( يف مقر الرشكة ببغداد.
رشكة الحفر العراقية غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويهمل اي عطاء غري مستتويف للرشوط واملواصفات او يرد 

بعد تاريخ الغلق. 
املوعد النهائي لرشاء اوراق املناقصة : يوم االثنني املصادف  2015/6/15  

تاريخ الغلق:   نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس املصادف  18 / 6 / 2015

وزارة النفط
اعـالنرشكة احلفر العراقية

املدير العام
رئيس جملس االدارة

مجلتس القضتاء االعتىل
رئاسة محكمة استئناف البرة االتحادية

محكمة بداءة البرة
العدد: 830/ ب/ 2015 
التاريخ: 18/ 5/ 2015 

اعالن
اىل املدعى عليها/ منى محمد جعفر

اقام املدعي )عيل قاسم محمد( الدعوى البدائية املرقمة 830/ ب/ 2015 
ضتدك والذي يطلب فيهتا الحكم له بقيمتة االرضار الحاصلة عن غضبك 
للعقتار تسلستل 182/ 4 كتوت الحجتاج وتحميلك الرستوم واملصاريف 
واتعاب املحاماة، ولتعذر تبليغك ملجهولية محل اقامتك حسب رشح املبلغ 
القضائتي وتأييد املجلتس البلدي، عليته تقرر تبليغك اعالنتا بصحيفتني 
محليتتني يوميتتني بالحضتور امام هتذه املحكمتة صباح يتوم املرافعة 
املوافق 31/ 5/ 2015 وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا 

ستجري املرافعة بحقك غيابيا وفق االصول.
القايض / علوان بربوت حسني

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرة االتحادية

محكمة بداءة املعقل
العدد: 3/ استمالك/ 2013 

التاريخ: 17/ 5/ 2015 
اعالن

اىل املستملك منهم )مالك وسعود واديبه ونزيهه اوالد عبد اللطيف املنديل(
اقام املستتملك )مديتر بلدية الهارثة اضافة لوظيفتته( الدعوى املرقمة )3/ 
استتمالك/ 2013( وقد وردت الدعوى منقوضة من قبل محكمة استتئناف 
البترة بصفتهتا التميزية بموجتب قرارهتا بالعتدد 159/ ت/ب/ 2015 
يف 29/ 4/ 2015 لتذا قررت املحكمة استتئناف الستري يف املرافعة وتبليغكم 
بالحضتور يف موعد املرافعة املصادف 7/ 6/ 2015 وملجهولية محل اقامتكم 
حسب رشح القائم بالتبليغ وتأييد املجلس البلدي يف الهارثة انتقالكم اىل جهة 
مجهولة قرر تبليغكم بصحيفتني محليتني يوميتني ويف حالة عدم حضوركم 

اىل املرافعة فأنه سوف يتم اجراء املرافعة بحقكم غيابيا وفق القانون.
القايض االول

وزارة العتدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ البرة
رقم االضبارة: 739/ 2015 

التاريخ: 21/ 5/ 2015 
اىل/ املنفذ عليه

حياة عبود طعمه – حمديه عبود طعمه
لقتد تحقق لهتذه املديرية من خالل رشح القائتم بالتبليغ وكتاب مركز رشطتة االمام عيل )ع( 
رقتم 4098 يف 2015/5/20 انك مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار، 
يمكن اجراء التبليغ عليه، واستنادا للمادة )27( من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور 
يف مديريتة تنفيذ البرة خالل خمستة عترش يوما تبدأ من اليوم التتايل للنرش ملبارشة املعامالت 
التنفيذيتة بحضتورك ويف حالة عدم حضورك ستتبارش هذه املديرية باجتراءات التنفيذ الجربي 

وفق القانون:
علما انك مدين اىل الدائن/ كريم محمد محستن بمبلغ قتدره )123628325( مليون دينار )مع 

رسم التحصيل(
املنفذ العدل

اوصاف املحرر:
قترار محكمتة بتداءة البترة رقتم 360/ س/ 2015 يف 15/ 3/ 2015

اعالن
اىل الرشيتك/ جتودت عبتد الكاظتم مطر وحنان حستن 

مهاوش وعماد جليب حمد ونظرية عيل خلف
اقتتى حضوركتم اىل صندوق االستكان العراقي الكائن 
يف )البترة:- كتوت الحجتاج/ مجمتع وزارة االعمتار 
واالستكان/ تقاطع حي الرستالة( وذلتك لتثبيت اقرارك 
باملوافقة عىل قيام الرشيك )عدي فليح حسن( بالبناء عىل 
حصته املشتاعة يف القطعة املرقمة )18/ 757( مقاطعة 
)الجيلبتة( لغرض تستليفه قرض االستكان وخالل مدة 
اقصاهتا )15( يوما داخل العراق، وشتهرا خارج العراق 
من تاريخ نرش االعالن وبعكسته ستوف يسقط حقك يف 

االعراض مستقبال.

رقم اإلخطار   236 / 2014
إعالن

من / محكمة قوى األمن الداخيل الخامسة بالبرة
إىل / املتهتم الهتارب )الرشطي خالتد مجيد صبيح( املنستوب إىل مديرية 
رشطتة محافظة البرة ملا كنت متهما وفق املادة/ 5 من ق.ع.د رقم 14 

لسنة 2008 لغيابك عن مقر عملك من تاريخ 29/ 5/ 2009 .
وبما إن محل اختفائك مجهول اقتى تبليغك بهذا اإلعالن عىل إن تحرض 
أمتام محكمة قوى األمن الداخيل للمنطقة الخامستة بالبرة خالل مدة 
ثالثتون يوما من تاريتخ تعليق هذا اإلعتالن يف محل إقامتتك وتجيب عن 
التهمة املوجهة ضدك وعند عدم حضورك ستوف تجري محاكمتك غيابيا 
وتحجتز أموالك املنقولة والغري املنقولة ويطلب متن املوظفني العموميني 
إلقاء القبض عليك أينما وجدت وتسليمك اىل اقرب سلطة حكومية وإلزام 
األهليتني الذين يعلمون بمحل اختفائك بإخبار الجهات املختصة استتنادا  
للمادة 69 / أوال وثانيا وثالثا ورابعا من قانون أصول املحاكمات الجزائية 

لقوى األمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة
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   بابل/المستقبل العراقيالنقل توقع القرض الثاين مع اليابان بقيمة 325 مليون دوالر

أعل�ن مجل�س محافظة باب�ل، على مصادقة ال�وزارات ذات 
العالقة على تخصيص 2000 دونم إلقامة مجمعات سكنية في 
المحافظة، فيما أش�ار إلى وضع خطط وآليات خاصة لمعالجة 

أزمة السكن.
نائ�ب  وق�ال 
محاف�ظ بابل حس�ن 
 ، الس�رياوي  مندي�ل 
عق�د،  “اجتماع�اً  ان 
ممثل�ي  م�ع  الي�وم، 
الوزارات ذات العالقه 
ف�ي بغ�داد للتباح�ث 
موض�وع  ح�ول 
اراض�ي  تخصي�ص 
 2000 بمس�احة 

دون�م القامة مجمعات س�كنية ف�ي بابل وقد تم�ت المصادقة 
عل�ى تخصيص تلك االراضي”.وأكد الس�رياوي، أن “المحافظة 
تعاني ازمة في الس�كن نظراً لتزايد اعداد الس�كان قياساً بعدد 
المجمع�ات الس�كنية”، مؤك�دا أن “االجتماع ش�هد مناقش�ة 
الخطط واآلليات الخاصة بازمة الس�كن لس�د النقص الحاصل 
ف�ي الوحدات الس�كنية في المحافظ�ة”. يذك�ر ان بابل تعاني 
من ازمة س�كن حاده بس�بب عدم وجود اراضي ش�اغرة لبناء 
المجمعات الس�كنية مما دع�ا اصحاب االراض�ي الزراعية الى 

تجريف اراضيهم وبيعها كقطع سكنية.

   ذي قار/المستقبل العراقي

قضت محكمة جنايات ذي قار، امس األحد، بالسجن عشرة 
س�نوات لش�خص أدي�ن بقتل ش�قيقه رميا بالرصاص وس�ط 

الناصرية.
وق�ال مصدر في المحكم�ة ، إن “محكمة جناي�ات ذي قار 
أصدرت، حكما بالس�جن لمدة عشرة سنوات على شخص أقدم 
على قتل شقيقه األصغر رميا بالرصاص من سالح رشاش في 

منطقة الحي العسكري وسط الناصرية”.
وأضاف المصدر، أن “قتل المدان لشقيقه المجني عليه كان 
بسبب خالف عائلي داخل األسرة”، مبينا أن “الحكم صدر وفق 

المادة 405 من قانون العقوبات”.
يذكر أن محكمة استئناف محافظة ذي قار تصدر بين الحين 
واآلخر أحكاما باإلعدام والس�جن بحق أش�خاص أدينوا بتنفيذ 

عمليات “إرهابية” أو ارتكاب جرائم قتل جنائية.

ختصيص 2000 دونم إلقامة جممعات 
سكنية يف بابل

السجن عرش سنوات ملدان
بقتل شقيقه يف النارصية

   بغداد/المستقبل العراقي

أعلن وزي�ر النقل باق�ر الزبيدي، 
امس االحد، عن توقيع القرض الثاني 
مع اليابان بقيمة 325 مليون دوالر، 
وفيم�ا بي�ن أن�ه س�يكون مخصصاً 
لتطوي�ر ميناء خ�ور الزبي�ر، أكد أن 

تسديده سيكون على مدار 40 عاماً.
وقال الزبيدي على هامش توقيع 
العق�د مع مدير ش�ركة نينيازوكوي 
ميكاش�ي  الياباني�ة  االستش�ارية 
س�يكي ، إن�ه “ت�م توقي�ع الق�رض 
الثاني مع اليابان بقيمة 325 مليون 
دوالر”، مبين�ًا أن “الق�رض ميس�ر 
وتسديده سيكون على مدار 40 سنة 
ول�ن يتم دف�ع اي مبلغ خ�الل ال�10 

اعوام االولى”.
“الق�رض  أن  الزبي�دي  وأض�اف 
س�يكون مخصص�اً لتطوي�ر مين�اء 
خور الزبير حيث سيتم بناء رصيفين 
جديدين فيه، وتوريد معدات متنوعة 
على ش�كل رافعات ش�وكية وتوريد 
وس�فن  متنوع�ة  بحري�ة  وح�دات 
ش�مال  واعم�ار  حف�ارة،  وزوارق 
الميناء بم�ا يتعلق بوحدات الكهرباء 
والماء والمجاري وتصليح االرصفة 

بما يتالئم مع تطوير الميناء”.
وتابع الزبيدي “كذلك ستتم ازالة 
كاف�ة المع�دات العاطل�ة الس�تغالل 
المس�احة الواس�عة، وبن�اء رصيف 
والحف�ارات  للس�احبات  خدم�ي 
لغ�رض  بحري�ة  عوام�ات  وتوري�د 
توجي�ه الس�فن اثن�اء حركته�ا في 

المين�اء، وتنفي�ذ االدارة االكترونية 
ف�ي الميناء”، مش�يرا ال�ى أن “مدة 
تنفي�ذ تطوير الميناء 64 ش�هراً بعد 

موافقة البرلمان”.
ال�ذي  االول  الق�رض  أن  يذك�ر 
تس�لمته وزارة النقل من اليابان بلغ 

256 ملي�ون دوالر وكان مخصص�اً 
لتطوي�ر مين�اء ام قص�ر، حي�ث تم 
ش�راء ثالث س�احبات وبن�اء رافعة 

تبل�غ  نف�ط  وناقل�ة  وحفارتي�ن 
حمولته�ا 1000 ط�ن ورف�ع اربعة 

غوارق من الميناء.

   ذي قار/المستقبل العراقي

أعلنت دائرة صح�ة ذي قار، امس األحد، عن 
انط�الق “حملة طارئة” لتلقي�ح 378 ألف طفل 
ضد مرض ش�لل األطفال ، فيما بينت أن الحملة 

ستشمل الف طفل من النازحين.
وقال مدير قس�م الصح�ة العامة ف�ي دائرة 

صحة ذي قار حس�ين رياض، إن “دائرة الصحة 
أطلق�ت، الحمل�ة الطارئ�ة للتلقي�ح ضد مرض 
ش�لل األطفال في عموم مدن المحافظة، والتي 
ستس�تمر للفترة من 24 أيار ولغاية ال�28منه”، 
مبين�ا أن “الدائ�رة ش�كلت 710 فرق�ة تلقيحية 

مكونة من 1500 منتسبا”.
وأض�اف أن “التلقي�ح سيش�مل نح�و 378 

أل�ف طفل، من بينهم ألف طفل م�ن النازحين”، 
داعيا األهالي الى “التعاون مع الفرق المختصة 

لحماية صحة أطفالهم”.
يذكر أن ش�لل األطفال مرض يسببه فيروس 
يصي�ب المادة الس�نجابية للنخاع الش�وكي، ما 
يؤدي إلى ش�لل األط�راف الس�فلى، وفي بعض 

الحاالت قد يؤدي إلى توقف التنفس والوفاة.

   بغداد/المستقبل العراقي 

أكدت وزارة الزراعة، سعيها التنسيق مع حكومة 
اقليم كردستان العراق لمنع ادخال انواع من الخضار 
والفواكه المس�توردة الى البالد، مبينة أن قرار المنع 
اليزال س�اري ول�م يتغير.وقال وكيل ال�وزارة غازي 
العب�ودي، إن “لجان الوزارة ترصد بين الحين واالخر 
ان�واع من الفواك�ه والخضر الممنوع�ة من التصدير 
في االسواق، وبعد تقصي الحقائق عن طرق االدخال 
تبين انها من منافذ اقليم كردستان”.واكد العبودي أن 
“الوزارة تنسق اليوم مع حكومة االقليم لمنع دخول 
هذه المنتج�ات ألنها تضر بالمصلحة العامة للمزارع 
العراقي الذي يحاول ان يس�وق منتوجه من الفواكه 
والخضار الى الس�وق العراقية”.وأضاف أن “الوزارة 
أص�درت قرارا س�ابقا بمنع اس�تيراد بعض منتجات 
الخضر والفواك�ه والتي تنتج في داخل العراق، وذلك 
لدعم المنتج الوطني وقد التزمت به المنافذ الحدودية 
في الوس�ط والجنوب”، مبيناً أن “قرار المنع ال يزال 
ساري ولم يتغير”.يذكر أن وزارة الزراعة وجهت في 
)8 ش�باط 2015( بمنع اس�تيراد الطماطم والبطاطا 
والخي�ار دعما للمنتج المحلي، مش�يراً إلى أن لجانها 
مس�تمرة بمراقبة األس�عار ومدى توف�ر المحاصيل 

المختلفة في األسواق المحلية.

   بغداد/المستقبل العراقي 

أعلنت وزارة البيئة، امس االحد، عن نصبها أجهزة 
قياس الخلفية اإلش�عاعية على سفينة السالم، فيما 
بينت انها نصبت محطة مراقبة نوعية الهواء واجهزة 
قياس نس�ب التل�وث الضوضائي ف�ي البصرة.وقال 
وزير البيئة قتيبة الجبوري في بيان صحفي، ان “فرق 
وزارة البيئة باش�رت بنصب االجهزة الخاصة بقياس 
الخلفية االش�عاعية على متن س�فينة السالم التابعة 
لمرك�ز عل�وم البحار”، مبين�ا ان “لك جاء اس�تعدادا 
الج�راء اول رحل�ة علمي�ة من نوعه�ا داخ�ل المياه 
االقليمية العراقي�ة في الخليج”.واضاف الجبوري ان 
“وزارة البيئة باش�رت بنصب محط�ة مراقبة نوعية 
الهواء واجهزة قياس نس�ب التل�وث الضوضائي في 
محافظ�ة البصرة”، مش�يرا ال�ى ان “ه�ذه المحطة 
واالجه�زة س�تقيم حال�ة البيئ�ة التخاذ االج�راءات 
الالزمة لتحس�ين الواقع البيئي في هذه المحافظة”.

يذكر ان وزارة البيئة باشرت ضمن نهجها التشاركي 
باع�داد الخطط والبرامج المش�تركة مع مركز علوم 
البحار لدراسة التغيرات التي تطرأ على البيئة البحرية 

في المياه اإلقليمية والحيد المرجاني العراقي.

الزراعة تنسق مع اإلقليم ملنع استرياد 
اخلضار والفواكه

نصب أجهزة قياس اخللفية اإلشعاعية 
عىل سفينة السالم بالبرصة

حمافظة بغداد تعوض املصابني املعارضني لسياسات النظام البائد

صحة ذي قار تطلق محلة لتلقيح 378 ألف طفل ضد شلل األطفال

التعليم العايل: قبول الطلبة يف الكليات األهلية سيتم وفق نظام إلكرتوين

    بغداد/المستقبل العراقي

ام�س  الكهرب�اء،  وزارة  أعلن�ت 
األح�د، عن توقيع عقد لتنفيذ محطة 
طاقة مع شركة “الستوم الفرنسية”، 
موضح�ة أن هذه المحطة ستس�هم 
بشكل فاعل في حل اختناقات الطاقة 

بجانب الكرخ في بغداد. 
وزي�ر  باس�م  المتح�دث  وق�ال 
الكهرب�اء محم�د فتح�ي، إن “وزارة 
الكهرباء وقعت عق�داً لتنفيذ محطة 
 )Gis( ن�وع ،) بطاق�ة )400 كي في
مع شركة الستوم الفرنسية”، مبينا 
أن “العقد يأت�ي ضمن العقد الياباني 

وبأسلوب المفتاح الجاهز”.
وأضاف فتحي، أن “هذه المحطة 

ح�ل  ف�ي  فاع�ل  بش�كل  ستس�هم 
االختناق�ات لمحافظة بجانب الكرخ 
ف�ي بغ�داد وزي�ادة درج�ة الوث�وق 
بش�بكات نق�ل الطاق�ة”، مبين�ا أن 
“مؤسس�ة جاي�كا س�تتحمل مبل�غ 
١٠بالمئ�ة  البالغ�ة  األول�ى  الدفع�ة 
م�ن مبلغ العق�د مع تحمله�ا المبلغ 
االحتياط، في حين س�تتحمل وزارة 
الكهرب�اء ٩٠بالمئة م�ن مبلغ العقد 
مقسمة على س�نتين”.وكانت وزارة 
الكهرب�اء افتتحت، األربع�اء )7 أيار 
2015(، خط�ا للضغط الفائق بطاقة 
400 ك�ي ف�ي يربط محطة واس�ط 
الحراري�ة بمحط�ات جن�وب وحزام 
بغداد، فيما أكدت أن هذا الخط سيقلل 

ساعات القطع المبرمج بالعاصمة.

الكهرباء توقع عقدًا لتنفيذ حمطة حتل 
اختناقات الطاقة بجانب الكرخ

    ميسان/المستقبل العراقي

 اعلن مجلس محافظة ميسان، توقيع 
مذكرة تفاهم مع شركة هنغارية لتطوير 
الواق�ع الصحي في المحافظ�ة, مبيناً أن 
مش�تفى الكح�الء الصحي س�يكون اول 

واقع يبدأ العمل فيه.
وق�ال رئي�س لجن�ة االس�تثمار ف�ي 
المجلس محمد مجيد شويع ، إن “مجلس 
محافظة ميس�ان وقع مذكرة تفاهم مع 
البيت التج�اري الهنغاري لتطوير الواقع 
الصحي ف�ي المحافظة كون هذا القطاع 
مه�م ويج�ب تطوي�ر م�ا يتناس�ب م�ع 
المواط�ن ويطمح الي�ة بتوفير الخدمات 
والعالجات واالجهزة الحديثة للكشف عن 
بعض االمراض التي يصعب تشخيصها”.

واض�اف أن “مستش�فى الكح�الء ال�ذي 
يض�م 100س�رير س�يكون اول مرحل�ة 
الستثمار هذه المستشفى من قبل احدى 
الش�ركات الهنغاري�ه المتخصص�ة ف�ي 

المجال الصحي”.
واوض�ح ش�ويع أن “البي�ت التجاري 
الهنغ�اري يض�م ش�ركات ترغ�ب العمل 

في ميس�ان لما تحتويه ه�ذا المحافظة 
من فرص�ة متع�ددة ف�ي االختصاصات 
ال�ى  باإلضاف�ة  كاف�ة  والقطاع�ات 
التس�هيالت التي تقدمها هيئة االستثمار 
ولجنة االس�تثمار للش�ركة االستثمارية 
وتس�هيل مهما عمل كل الش�ركات وهذا 
ما مميز ميس�ان عن باق�ي المحافظات 
االخرى”.م�ن جانب�ه, أكد مدير ش�ركة 
ميديبالن الهنغارية ، أن ش�ركته “ترغب 
في االستثمار في إي جانب أخر بميسان 
لم�ا يخ�دم اهال�ي المنطق�ة خصوص�ا 
ان ه�ذه المدني�ة تش�هد اس�تقراراً امنياً 
عالي�اً يجذب كل من يري�د ان يبدي العمل 
هنا ونحن س�نعمل س�ويا مع الحكومة 
المحلي�ة بتقدي�م الخدم�ات عب�ر بواب�ة 

االستثمار”.

ميسان توقع مذكرة تفاهم مع رشكة هنغارية لتطوير 
الواقع الصحي

     بغداد/المستقبل العراقي 

ام�س  بغ�داد،  محافظ�ة  باش�رت 
االحد، بتعوي�ض المصابين الذين فقدوا 
جزءا من اجس�ادهم بسبب معارضتهم 
لسياس�ات النظام الس�ابق ب�15 مليون 
دين�ار ال�ذي نس�بة عج�زه 100بالمئ�ة 
و10 ماليي�ن دين�ار ال�ذي نس�بة عجزه 
50بالمئة او اقل, فيما س�يتم تخصيص 
قطعة ارض سكنية للمصاب المشمول، 
عل�ى ان ال تزيد مس�احتها عل�ى 200 م 

بمركز المحافظ�ة, وال تزيد على 250م 
في مركز القضاء.

وق�ال ممث�ل محاف�ظ بغ�داد بدائرة 
التعويض�ات عب�د االمي�ر الياس�ري في 
الفرعي�ة  “اللجن�ة  إن  صحف�ي،  بي�ان 
لدائ�رة التعويض�ات التابع�ة لمحافظة 
التعدي�الت  بوض�ع  باش�رت  بغ�داد, 
لس�نة   )  5  ( رق�م  بقان�ون  الخاص�ة 
2009 موضع التنفي�ذ, والذي نص على 
تعوي�ض المصابي�ن الذين فق�دوا جزء 
من أجس�ادهم او أصيبوا بمرض مزمن 

اوعاه�ة اوع�وق او الذي�ن تعرضوا الى 
التش�ويه اوالتعذيب في السجون بسبب 
معارضتهم لسياس�ات النظ�ام البائد او 
مصادمته�م ض�د االجه�زة القمعية من 
 ,9/4/2003 ال�ى   ,17/7/1968 فت�رة 
ب�� )15( ملي�ون دين�ار للمص�اب الذي 
نس�بة عجزه 100بالمئة, و)10( ماليين 
للمص�اب الذي نس�بة عج�زه 50بالمئة 
او اقل”.واض�اف الياس�ري انه “س�يتم 
تخصيص قطعة ارض س�كنية للمصاب 
المش�مول ال تزيد مساحتها على )200( 

مت�ر مربع ف�ي مرك�ز المحافظ�ة, وال 
تزيد على )250( متر في مركز القضاء, 
وعل�ى )300 ( متر ف�ي مركز الناحية”, 
واالش�غال  البلدي�ات  “وزارة  ان  مبين�ا 
العامة وامانة بغداد ستتكفل بتخصيص 

االراضي السكنية”.
واكد ممثل محافظ بغداد انه “س�يتم 
صرف مبلغ تعويضي قدره )50( مليون 
دين�ار في ح�ال عدم توف�ر قطعة ارض 
س�كنية”, مش�يرا الى انه “سيتم صرف 
مبلغ التعويض وتخصيص قطعة االرض 

اوالبدل النقدي عنها، الى ورثة المصاب 
المش�مول بحسب القس�ام الشرعي في 
ح�ال وفاته”.يذك�ر أن مجل�س الوزراء 
أصدر في 2009 قانون رقم 20 القاضي 
بتعوي�ض المتضرري�ن م�ن العملي�ات 
الحربية واألخطاء العسكرية والعمليات 
ونص القان�ون على تعوي�ض قتلى تلك 
العمليات بثالثة ماليين و750 ألف دينار 
وشمولهم براتب تقاعدي وقطعة ارض 
س�كنية فيما يع�وض الجرحى حس�ب 

درجة العوق التي تعرضوا لها.

     بغداد/المستقبل العراقي

نف�ت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 
امس األحد، وضعها قب�ول الطلبة في الكليات 
األهلية المعترف به�ا خالل العام القادم ضمن 
خط�ة القب�ول المرك�زي، مؤك�دة أن القب�ول 

سيكون وفق نظام القبول االلكتروني.
وقال المتحدث الرس�مي للوزارة حيدر جبر 
العبودي ، إن “قبول الطلبة في الكليات األهلية 
سيكون عبر نوافذ الكترونية وبإشراف مباشر 
من ال�وزارة لتطوير اآللي�ات المعمول بها في 
القبول بالش�كل الذي يخدم توجهات الرصانة 

العلمية”.
لل�وزارة  نس�ب  “م�ا  العب�ودي  ونف�ى 
بأنه�ا وضع�ت قب�ول الطلب�ة للع�ام الق�ادم 
بالنس�بة للكليات األهلية ضم�ن خطة القبول 

المركزي”.
وكان جهاز اإلش�راف والتقويم العلمي في 
وزارة التعلي�م العال�ي أعلن، هذا الع�ام، آليات 
عم�ل امتح�ان الرصان�ة العلمية ف�ي الكليات 
الحكومي�ة واألهلية حيث س�تجري امتحانات 
مش�تركة بواقع ثالث مواد للمجموعة الطبية 
ومادتي�ن للمجموعة الهندس�ية ومادة واحدة 

للتخصّصات األخرى.

ً

   بغداد/المستقبل العراقي

أعلنت وزارة التجارة، امس االحد، عن توزيع كافة 
مف�ردات البطاقة التموينية ف�ي جميع المحافظات، 
فيم�ا دع�ت المواطنين ال�ى التبليغ في ح�ال وجود 

“تقصي�ر”. وقال�ت ال�وزارة ف�ي بيان صحف�ي، إن 
“الوزارة وزعت كافة مفردات البطاقة التموينية في 

عموم مناطق البالد”.
ودع�ت ال�وزارة المواطني�ن الى “التبلي�غ لدوائر 

الرقابة التجارية في حال وجود تقصير”.

التجارة تعلن توزيع كافة مفردات »التموينية«
بجميع املحافظات
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كل من يتابع قناة "العربية - الحدث" السعودية 
س�يعرف بالتأكيد ب�أن مملكة آل س�عود وصلت 
إىل منطق�ة الجنون!!، وذل�ك ألّن كل ما جرى وما 
يج�ري يف املنطقة يس�ر عكس عقارب الس�اعة 

الطائفية املعلقة ع�ى بواب�ة الدول�ة الوهابي�ة.
قص�ة الجن�ون "الطائف�ي" الس�عودي تبدأ من 
الع�راق بالتأكي�د، وذل�ك عندم�ا تبن�ى صق�ور 
"الح�زب الجمهوري" األمركي عملية اس�تبدال 
ص�دام بصن�دوق اق�راع، وه�ي عملي�ة كان�ت 
تتعارض بالتأكيد مع الس�يناريو السعودي الذي 
كان يتبنى حدوث انقالب عس�كري داخل النظام 
البعث�ي العراق�ي يطيح بص�دام ولكن�ه باملقابل 

للنظ�ام.  الهيكلي�ة "الطائفي�ة"  يحاف�ظ ع�ى 
عموم�اً ل�م تستس�غ الس�عودية طع�م التغي�ر 
العراق�ي وجّن�دت كل وح�وش األرض لتهش�يم 
صن�دوق االق�راع الرافدين�ي الذي انت�ج معادلة 
سياس�ية قلبت كل الحسابات الطائفية للمملكة 
النفطي�ة. وبعد أن يئس�ت الس�عودية من تغير 
املعادل�ة السياس�ية العراقي�ة الجدي�دة، تقبلت 
األمر ع�ى مضض وس�ّلمت مرغمة بخس�ارتها 
أمام غريمتها العقائدية إيران، ولكن الس�عودية 
لم تستس�لم تماماً، ولم تنته معركتها عند حدود 
ب�الد الرافدي�ن، ولذل�ك فإنها قررت، م�ن جديد، 
اس�تنهاض "جماعاته�ا" واس�تجماع ذخرتها 

السياس�ية والفقهي�ة واإلعالمي�ة لفت�ح ح�رب 
جديدة يف املنطقة املحتش�دة باملاكنات الطائفية، 
وال ش�ك أن س�وريا كانت هي الس�احة املناسبة 
إلش�عال حرائق تلك الح�رب. يف الحقيقة لم يكن 
اختيار الس�عودية لس�احة الح�رب "الطائفية" 
الجديدة، اعتباطياً، وذلك ألن س�وريا تش�كل أحد 
األضالع الرئيس�ية لتحالف "الهالل الش�يعي" - 

حس�ب توصيف امللك األردني عبد الل�ه الثاني -، 
ذلك "الهالل" الذي يمتد من إيران إىل لبنان مروراً 
بالع�راق وس�وريا، وال�ذي تطمح الس�عودية إىل 
تطويقه وكرسه كجزء من مرشوعها يف املنطقة، 
وق�د كانت الذريع�ة الس�عودية املرفوعة يف هذه 
الحرب هي "حماية الشعب السوري" بعد انطالق 
رشارة ما يس�مى ب�"الربيع العربي"، لكن الجذر 

الحقيقي الذي حرّك الس�عودية به�ذا االتجاه – 
مع حليفتيها يف ه�ذه الحرب: تركيا وقطر –هو 
جذر طائفي، وذلك ألن س�وريا – حس�ب قانون 
األكثري�ة الس�كانية وحس�ب اللعب�ة الطائفي�ة 
اإلقليمي�ة وحس�ب التفكر الس�عودي – ال بد أن 
تكون "س�نّية!!" بما أن العراق أصبح من نصيب 
"الشيعة"!! )حس�ب التفكر الس�عودي أيضاً(. 
لكن إيران انترصت أيضاً يف س�وريا، وهو انتصار 
س�بقه انتصار إيراني آخر يف لبن�ان عندما أطاح 
"حزب الل�ه" اللبنان�ي الحليف إلي�ران بحكومة 
حليف السعودية س�عد الحريري. كل هذه األمور 
أحدث�ت فتوقا واس�عة يف ثوب النفوذ الس�عودي 

يف املنطق�ة، غ�ر أن الفت�ق األك�ر يف ه�ذا الثوب 
ج�اء من اليمن هذه املرة بع�د أن حطم الطوفان 
الحوثي املدعوم إيرانيا أس�وار صنعاء واستقر يف 
قرص الرئاس�ة، األمر الذي دفع الس�عودية إىل أن 
تخلع قفازها الدبلومايس لتحمل بيديها العاريتني 
بندقية متهورة ومسعورة صّوبت فوهتها باتجاه 
القلب اليمني. الجنون السعودي اآلن يف ذروته، وال 
يمكننا طبعاً تخيل شكل هذا الجنون عند التوصل 
إىل اتفاق نهائي بني أمركا وإيران بشأن الرنامج 
الن�ووي لألخرة. بالنهاي�ة لم يبق للس�عودية – 
بعد خس�اراتها الكرى – س�وى مهن�ة "النحيب 

اإلعالمي!!" عى قناة "العربية - الحدث"!!.

�أحمد عبد �ل�سادة

اجلنون السعودي

هذا املش�هد رس�مته ردود األفع�ال عى حكم 
بإع�دام مدني�ني بقضي�ة جنائي�ة ارتكبت يف 
مذبحة لألمن يف مرص كانت أقرب إىل االنتقام.

املدانون ينتمون إىل جماعة اإلخوان والجريمة 
نفذت جه�اراً نهاراً وه�ذه الجماعة واملدانني 
منهم كانوا حينها متحكمني بالبالد وبرؤوس 

العباد.
ردود أفع�ال اإلخ�وان وم�ن يرتب�ط به�م من 
الجماعات متعددة التسمية وجامعها اإلرهاب 
كان�ت متوقع�ة ألنه�ا تنطلق يف األس�اس من 
فك�ر دم�وي إرهابي ال يف م�رص وحدها بل يف 
غ�ر مكان عى وج�ه البسيطة.الس�ؤال اآلن: 
ماذا بش�أن رد فعل أردوغ�ان الذي يجمع بني 
رئاس�ة دولة وزعام�ة تنظيم مش�بوه الفكر 
واالنتم�اء ؟ ومل�اذا ه�ذا الحق�د البغيض عى 
م�رص دول�ة وش�عباً ورئي�س نظام؟بالطبع 
املس�ألة ال تعود إىل جانب أخالقي أو إنس�اني، 
واألس�باب أن األح�كام األخ�رة ل�م تكن عى 
معتق�د دين�ي أو اتج�اه س�يايس ب�ل نتيجة 
فع�ل إجرام�ي... وإىل ذلك فخط�اب أردوغان 
غر أخالقي ألن�ه يفتقده والجماعة نفس�ها 
التي تس�تخدم الدي�ن ألغراض سياس�ية كما 
تس�تخدم ما هو إنس�اني لجن�ي األموال ومن 
ذلك جم�ع الترع�ات والهبات من املحس�نني 
باس�م الفقراء الذين يصل إليهم النزر اليس�ر 
فيم�ا يدخ�ل الباق�ي يف الجيوب أو يس�تخدم 
للتآمر. هنا ويف شأن العداء األردوغاني السافر 
تجاه م�رص ثمة قراءات متع�ددة... هناكمن 
يرى أن أردوغان ال يحاول أن يكون يف الزعامة 
السياس�ية للجماعة العابرة للقارات وحسب، 
بل وللعالم اإلس�المي. واالعتقاد لدى أردوغان 
وه�ذه الجماع�ة أن الوص�ول إىل ه�ذا الهدف 
يم�ر م�ن م�رص إم�ا باحتوائه�ا أو إضعافها 
ويف كال الحال�ني يلتق�ي مع األط�راف املعادية 
للعرب وه�ي ال تحتاج إىل إطالق أس�مائها إذا 
كانت »إرسائي�ل« يف املقدمة.وهن�اك من يرى 
أن حمالت أردوغان ضد مرص محاولة بائس�ة 
إلنق�اذ جماع�ات اإلخ�وان املس�لمني يف مرص 
الذين انس�اقوا بالوالء ألردوغ�ان. ومن أنقرة 
كان مرشوع صعودهم إىل الهاوية بعد إنقالبهم 
عى التزاماتهم وتعهداتهم لألطراف السياسية 
والناخب�ني املرصيني واندفع�وا المتالك »دولة 
اإلخ�وان« عى أنقاض مرص دولة لكل أبنائها.

وم�ع أن الق�راءات يف ه�ذا الش�أن عديدة غر 
أن األس�اس يف الع�داء األردوغان�ي ملرص يعود 
لسببني:األول: أن لدى أردوغان وأركان نظامه 
وحزبه انشداداً للعرص اإلمراطوري العثماني 
ووجد هؤالء يف الوضع العربي املتدهور ما هو 
مغٍر للعودة الركية إىل املنطقة العربية بغرور 
وتعال وتدخل يف الشؤون الداخلية واللعب عى 
الخالفات العربية البينية ومع أطراف إقليمية 

ودولية.
يف ش�أن خريطة التدخ�الت الركية يف املنطقة 
العربي�ة فه�ي تمت�د م�ن املغ�رب العربي إىل 
امل�رشق... تدخل�ت تركي�ا إلجه�اض الث�ورة 
التونس�ية وحينم�ا فش�لت زادت من نش�اط 
تفري�خ الجماعات اإلرهابي�ة وأدخلت ليبيا يف 
حالة من الترشذم املفتوح عى االنهيار، وبكل 
الوس�ائل تدع�م جماع�ات اإلخ�وان يف مرص 
إلبق�اء البالد يف ح�ال عدم اس�تقرار أمني بما 
يرتب عى ذلك من تأثر س�لبي يف حياة الناس 
وأوض�اع الب�الد وتوجهات التنمي�ة.. والالفت 
أنه بسبب الدعم الركي لهذه الجماعة دخلت 
يف ع�داء مع الش�عب املرصي الذي أس�قطهم 
تاريخي�اً بانتفاض�ة الغضب وبثورة ش�عبية 
عارمة للخروج من النفق إىل أفق مرص الجديدة 
الجدي�رة بحياة اإلنس�ان الكريمة والس�عيدة 
وصاروا يف عداء مع الدولة ومع مرص بكيانها 

ومكوناتها.
وقائمة التدخالت الركية طويلة، هي يف سوريا 
معروف�ة ويف الع�راق حي�ث القوات املس�لحة 
الركية رابضة عى امت�داد آالف الكيلومرات، 
وهم يتخفون بخداع الوعود الكاذبة والعالقات 
الثنائي�ة الرمادية مع بع�ض األطراف العربية 
ويس�تغلونها يف ظ�ل الوض�ع العرب�ي لزيادة 
مواجهتهم مل�رص ومحاولة الظه�ور وكما لو 
أن املس�ألة قارصة ع�ى خالف�ات ثنائية، مع 
أن االس�تهداف الركي ملرص موجه لكل الدول 

العربية ولألمة العربية.
أما السبب الثاني لهس�تريا أردوغان العدائي 
تج�اه مرص فيع�ود إىل ث�ورة يوني�و التي لم 
تس�قط اإلخوان واس�تئثارهم بمص�ر البالد 
والعباد وتضع نهاي�ة لجماعة التبعية والوالء 
لغر مرص وحسب، بل أسقطت خطة أردوغان 
لوض�ع م�رصيف كنفه�ا لتك�ون بواب�ة املرور 
الرك�ي إىل العواصم العربية وم�ن ثم تحقيق 
م�رشوع إع�ادة اإلمراطوري�ة الت�ي اكت�وت 
بنرانه�ا أغلبية الش�عوب والبل�دان العربية يف 

سياسة وممارسة استعمارية مذلة ومهينة.
يف اإلجمال أردوغان واإلخوان يستهدفون مرص 
بهويتها العربية وبمكانتها الرائدة وإمكاناتها 

الراسخة والحيوية والشامخة.
هن�ا يمكن التأكيد عى أن التطاول الركي عى 
م�رص يجب أن ي�ردع عربي�اً وأن يق�رن هذا 
بمواجهة عربية ملحاولة تركيا دفع »حماس« 
االنس�ياق الرسي�ع يف م�رشوع االنتق�ال م�ن 

االنقسام إىل االنفصال يف غزة.

ها�سم عبد �لعزيز

مرص وأحالم أردوغان

ال يختل�ف اثن�ان يف ان البديهي�ات السياس�ية لدول�ة )م�ا(، 
تفرض عالقات حس�ن الجوار والتبادل االقتصادي والعالقات 
الرصين�ة بني اي بلدين جاري�ن يف العالم، ملا لذل�ك من اهمية 
يف توطيد عالقتهما ببعضهما، وهو االمر الش�ائع واملنطقي يف 
االدبيات السياسية لبلدان عديدة عى مّر التاريخ. وما الحروب 
الت�ي خاضته�ا كثر من البل�دان مع جرانه�ا، إال وجه كالح 
م�ن وجوه تل�ك العالقة التي ل�ن تخدم احدا بطبيع�ة الحال، 
وس�تزيد من عمق الرشوخ التي تتج�ذر يف عالقات الجوار بني 
البلدان، فيما س�تتطلب العالقات الطبيعي�ة بينهما، نوعا من 
الثق�ة املتبادلة التي تقود اىل الس�الم واألمان يف نهاية املطاف.

اس�وق ه�ذه املقدم�ة، لق�راءة العالقة الت�ي ترب�ط اململكة 
العربية الس�عودية - بوصفها بلدا عض�وا يف الجامعة العربية 
- بمحيطه�ا االقليم�ي وال�دويل وص�وال اىل عالقاته�ا املعقدة 
والغريبة مع العراق.. دون ان يبدي االخر شيئا يمكننا احالته 
اىل التدخل يف الشأن السعودي، او التآمر عليه او - عى االقل - 
يب�دي ذلك يف توجهاته وخطابه االعالمي، االمر الذي نؤرش من 
خالله بنية السالم التي يؤكد عليها العراق يف عالقاته الدولية، 
خاصة يف محيطه االقليمي والعربي. إن قراءة الدور السعودي 
يف املنطق�ة العربية، لن يتوقف عند نرصت�ه ودعمه للحركات 
التكفري�ة الت�ي تنته�ج س�لوكا بش�عا ونمطا م�ن التفكر 
الظالمي يف س�وريا من خالل )جبهة الن�رصة( وليبيا واليمن 
)م�ن خالل الح�ركات الس�لفية املتطرفة(، وإنم�ا تتعداه اىل 
تدخالتها س�يئة الصيت يف مجم�ل القضايا العربية، من خالل 
عالقاته�ا الدولية، خاصة مع حليفها القديم الواليات املتحدة، 

وه�و دور ال يمكن اغف�ال نتائجه الس�لبية يف معظم املنطقة 
العربية، تلك النتائج التي تش�ر فيم�ا بعد، اىل النهج الطائفي 
غ�ر املعلن اىل وقت قريب يف كل تدخالته�ا ودورها يف املنطقة 
العربية برمتها.. وال�ذي لم يكن ليظهر اىل العلن، لوال اختالف 
سياس�ة الرئيس االمرك�ي اوباما حي�ال العربية الس�عودية 
وسياس�اتها الخارجي�ة املضطرب�ة وغر املنتج�ة، االمر الذي 
غّر كثرا من س�حنة توجهاتها وخطابها بطريقة الفتة. لقد 
بدا واضحا ان اململكة العربية الس�عودية التي انشأت نظامها 
الس�يايس منذ التأسيس عى اس�س مذهبية وطائفية، لم تعد 
تأب�ه كثرا يف ان يقال له�ا اليوم بنزوعها الواضح نحو الحراك 
املذهب�ي والطائف�ي، االمر الذي كانت تخفيه او تدعي س�واه 
يف ادبياتها وعالقاتها مع دول العالم واملنطقة والذي كش�فته 
املمارسات االخرة من خالل تدخلها السافر يف الشأن اليمني، 
واعتالئه�ا منص�ة املواجه�ة العس�كرية مع الح�راك الحوثي 
ورصاعه مع الرئيس عب�د ربه منصور هادي املنتهية واليته.. 
تل�ك املواجه�ة التي ستكش�ف عن توج�ه اململكة الس�عودية 
وانبثاقها يف االحداث، بطريقة )البطل( الذي فقد السيطرة عى 
اعصابه جراء تفاقم الوضع الس�يايس والعس�كري يف صنعاء 
وع�دن، واستش�عاره لخط�ر زوال نف�وذه يف الدول�ة اليمنية 

املنهك�ة واملتعبة بس�بب وضعها الس�يايس الش�ائك واملعقد.
كما ق�د بدا واضحا أمر إيمان )الس�عودية( العميق بالتخندق 
الطائف�ي، اىل درجة ان الخط�اب االعالمي الس�عودي املتمثل 
بأب�رز كتابها، ب�ات ال يردد كثرا من توضي�ح صورة الوضع 
السيايس باعتبارات طائفية معلنة، وليست عائمة او غامضة 
مثلما ج�رت عادة ذلك الخطاب ويف مناس�بات عديدة.. فمثال 
كتب )نّواف العبيد( بوصفه احد ابرز الكتاب السعوديني الذين 
يعكس�ون موقف السياس�ة الخارجية للمملك�ة، يف صحيفة 
"الواش�نطن بوس�ت" يف آذار 2015 من التوجه الواضح الذي 
ينتهجه السعوديون يف التعاطي مع امللف اليمني بالغ التعقيد 
فيق�ول )العبيد( ان التح�دي االول والرئيس لتوجهات اململكة 
سيتمثل باملوقف الس�يايس من النفوذ االيراني املتنامي والذي 
يصفه ب�)العدائي( والذي س�يتطلب م�ن اململكة بناء تحالف 
)س�ني( تقوده السعودية اضافة اىل تركيا وباكستان ومرص، 
منوه�ا اىل اعتبارها مهمة ش�اقة ومعق�دة، إال انها رضورية 
لخلق توازن اقليمي!!. ويعزو العبيد س�بب ذلك كله اىل فقدان 
الواليات املتحدة االمركية هيبتها يف املنطقة والعالم!. فبقطع 
النظ�ر ع�ن رؤي�ة )العبي�د( وموقف�ه ازاء الوالي�ات املتحدة 
االمركي�ة، وهو موقف تتبناه السياس�ة الخارجية يف اململكة 

ايض�ا وان كان بطريق�ة خجولة وغ�ر معلن�ة، إال ان النزعة 
الطائفي�ة املعلن�ة هذه املرة، والت�ي تبني يف ضوئه�ا العربية 
السعودية موقفها وسياس�اتها الطائفية الجديدة/ القديمة، 
ل�ن تحص�ل منه�ا إال عى مزي�د م�ن الرشوخات الت�ي تفكك 
عالقاته�ا الدولية مع بلدان كثرة يف املحي�ط االقليمي، وأولها 
جرانها ويف مقدمتهم العراق بسبب تدخلها يف شؤونه الداخلية 
ومصره السيايس، منذ العام 2003 وحتى اليوم، ذلك التدخل 
ال�ذي ال يجري وفق الطبيعة السياس�ية املعروف�ة التي غالبا 
م�ا تنتهي بخالفات ونزاعات ق�د تطول او تقرص، وإنما يأخذ 
ذل�ك التدخل اش�كاال عدوانية متعددة، اخطره�ا يتمثل بدعم 
الحركات املس�لحة واإلرهابية التي تربك العملية السياسية يف 
العراق وتعم�ل عى تفكيك وحدته ونس�يجه االجتماعي ومن 
ث�م احتالل اجزاء منه عى يد عصابات ورشاذم ظالمية تنتمي 
اىل الق�رون البعي�دة الغاب�رة يف كل توجهاته�ا وس�لوكياتها، 
االمر الذي س�ينتج تس�اؤال ملحا وعفويا للغاية: ماذا سينجم 
ع�ن اس�تقرار العراق امني�ا واقتصادي�ا من رضٍر ع�ى دولة 
مث�ل اململكة العربية الس�عودية بوصفها دول�ة غنية وتمتلك 
ثروات معدنية وطبيعية هائلة، ولم يس�بق للعراق ان ناصبها 
العداء عى مر التاريخ؟.ان االجابة ببس�اطة ش�ديدة، ستشر 
اىل همجي�ة التوجه الطائفي واملذهبي يف ادارة ش�ؤون الدولة 
)اي�ة دولة(، ذلك انها س�تنتج رؤية ضيق�ة ومنغلقة تقود اىل 
الضغين�ة والعداوة التي لن تنتهي بالعدوان العس�كري، وإنما 
ستش�ر ايضا اىل نوع من االنحطاط يف الس�لوك الذي تنتهجه 

دولة جارة تدفعها الكراهية اىل فقدان توازنها. 

ليس بالسياسة وحدها تعيش املجتمعات. واملجتمع الفلسطيني، 
)وإن بخصوصيته(، هو ككل املجتمعات ال ينظمه، إيجاباً أو سلباً، 
الحيز السيايس، فقط، بل الحيز املدني، أيضاً، ما يستدعي اإلقرار 
بأهمي�ة الحيزين وتداخلهما وتأثرهما معاً يف حياته واش�تباكه 
املعق�د واملفتوح مع االحتالل الصهيوني االس�تيطاني اإلقصائي 
اإلحاليل. وبداهة أن املجتمع الفلس�طيني، كغره من املجتمعات، 
ال تس�تطيع قوة سياس�ية واحدة، وال يحق لها أصالً، أن تفرض 
منطقه�ا عى عقول واختيارات وحي�اة الناس فيه. وهذا يفرض 

االعراف بتعددية السياسات االقتصادية االجتماعية داخله.
لذل�ك، بعيداً ع�ن التقليل من أهمي�ة الحيز الس�يايس، إنما دون 
تضخي�م زائد، ودون تن�اٍس  واٍع أو جاهل ألهمي�ة الحيز املدني، 
وبقدر م�ا يتعلق األمر بالضفة وقطاع غزة، حيث تدير »س�لطة 
فلس�طينية«، بل »س�لطتان«، حيزاً مدنياً متشعباً يشمل التعليم 
والصحة والقضاء والتنمية االقتصادية، فإن السوق الفلسطينية 
ما زال يطبعها إرث سياسات االحتالل واتفاق أوسلو الذي يحرمها 
من االستثمار يف املنطقة )ج( التي تعادل 60% من الضفة، عالوة 
عى »القدس الرشقية« التي كانت مساحتها 3% يف العهد األردني، 
بينما ص�ارت 17% يف زمن االحتالل، مثلما يحرمها اتفاق باريس 

االقتص�ادي م�ن التب�ادل التج�اري الح�ر م�ع العال�م.
وكل ذلك من دون أن ننىس، أنه فيما استثنى وفد حكومة نتنياهو 
الليكودي الس�ابقة آلخ�ر جولة من املفاوض�ات منطقة االغوار، 
)قراب�ة ثلث مس�احة الضفة(، م�ن البحث، ف�إن برنامج حزب 
الليك�ود الصهيوني عموماً رصيح يف التمس�ك ب»س�يادة واحدة 
م�ن البح�ر إىل النهر«. وهذا ح�ال األحزاب الصهيوني�ة املتطرفة 
والديني�ة املحافظة املتحالفة معه يف حكوم�ة جديدة هي الثالثة 

ع�ى التوايل والرابعة باإلجم�ال. ما يعني أن الفلس�طينيني، بمن 
فيهم فلس�طينيو الضفة والقطاع، ليسوا عى »مرمى حجر« من 
االس�تقالل الوطني، طاملا اس�تمر ميزان الق�وى الراهن باملعنى 
الش�امل للكلمة. وهذا يوجب بالتايل الجمع بني النضال التحرري 
وامل�رشوع التنموي للصم�ود واملقاومة والتخل�ص من أوهام أن 
ثمة حالً سياس�ياً قريباً، س�واء كان وطنياً يعيد ولو الحد األدنى 
من الحقوق الفلس�طينية، أو استسالمياً تسعى لفرضه حكومة 
االحت�الل واالس�تيطان والتهويد الجديدة، وال تقب�ل به أية قيادة 

فلسطينية، براغماتية معتدلة كانت أو مبدئية متشددة.
ومنع�اً لكل التباس، يجدر املس�ارعة بالقول: لي�س ثمة إمكانية 
لتنمية وطنية مس�تقلة ش�املة ومس�تدامة إال ب�زوال االحتالل، 
لكن هذا االس�تخالص الصحيح ال يعفي من البحث يف أن النموذج 
التنم�وي ل»الس�لطة الفلس�طينية« ال�ذي لم يتأس�س عى بناء 
سياس�ة اقتصادية اجتماعية تعزز الصم�ود وتدعم املقاومة، قد 
فش�ل فشالً ذريعاً يف أن يخرق، بقدر املستطاع، وبما يتطلب من 
مواجهة، سياسات االحتالل، لتحقق الهدفني األساسينينْ للتنمية: 
تخفي�ض نس�بة البطال�ة وتخفي�ض نس�بة الفق�ر. فمعطيات 
الدراس�ات األكاديمية املتخصصة ومركز اإلحصاء الفلس�طيني 
تش�ر إىل أن الوضعي�ة االقتصادية ملناطق 67 بع�د 20 عاماً عى 
قيام »الس�لطة الفلسطينية«، تعاني أزمة بنيوية، يعكسها عجز 

دائ�م يف موازنة الس�لطة، وارتهان كبر للمس�اعدات الخارجية، 
واختالل مريع يف امليزان التجاري، وإلحاق الس�وق الفلس�طينية 
التي ال يصل إنتاجها 12 مليار دوالر بالس�وق »اإلرسائيلية« التي 
تجاوز إنتاجها 200 مليار دوالر س�نوياً، ومديونية عى الس�لطة 
والش�عب مع�اً دون حيوية كافية للس�داد، ونه�ب نحو 80% من 
الثروة املائية )60% حس�ب صندوق النقد الدويل(، وتوسيع قطاع 
الخدم�ات واالس�تراد الخارجي عى حس�اب القط�اع اإلنتاجي 
)صناعة، زراعة(، ومعدل بطالة يناهز 25% ونحو 50% يف أوساط 
الش�باب، أغلبهم من خريج�ي الجامعات، ومع�دل فقر يتخطى 

50%، علماً أن النسبتني أعى يف قطاع غزة.
ب�ل ولوال القطاع الحكومي الذي يس�توعب نح�و ثلث قوة العمل 
لتضاعف الفقر وتضاعفت البطالة يف أوساط فلسطينيي الضفة 
والقطاع الذين زاد عددهم، )حس�ب إحصاء عام 2014 املايض(، 
م�ن 2.3 مليون قب�ل توقيع اتفاق أوس�لو إىل نح�و 5 ماليني )3 
مالي�ني ويزيد يف الضفة ومليونني تقريباً يف غزة(، بزيادة طبيعية 
س�نوية تراوح بني 5-6%، وبقوة عمل ناشطة تصل املليون، أي 
)20%( من السكان، وأقل ب 10-12% من نسبتها يف األردن ومرص 
عى التوايل. وحس�ب معطيات مركز اإلحصاء الفلس�طيني للعام 
2012 هن�اك 45% يعملون يف القط�اع الحكومي و46% يف القطاع 
الخ�اص و9% يف القطاع غ�ر الحكومي. وهذه أرق�ام تحتاج إىل 

تدقيق، ذلك أنها تتجاهل توظيفات »س�لطة« »حماس« يف قطاع 
غزة )هنا ثمة رقمان 42 ألفاً أو 52 ألفاً(، عالوة عى أكثر من 40 
ألفاً مقاتل ل»حماس« و»الجهاد«. ما يعني أن القوام الذي يتلقى 
راتباً ش�هرياً من السلطة أو الفصائل يناهز 300 ألف وليس 170 
بحس�ابات الس�لطة الفلس�طينية، فيم�ا هناك 100 أل�ف عائلة 

ترصف لها وزارة الشؤون االجتماعية مساعدة شهرية.
اتصاالً بذل�ك فاملطلوب نموذج تنموي يراع�ي خصائص الوضع 
الفلسطيني، ويستهدف توسيع املنتج الوطني وصوالً إىل التخلص 
املتدرج من وضعي�ة االرتباط وااللحاق، كهدف يلبيه الركيز عى 
القطاع اإلنتاجي، )صناعة وزراعة(، الذي يكفل تخفيض البطالة 
والفقر، علماً أن حجم الزراعة يف الدخل الوطني الذي بالكاد يصل 
إىل 6%، )مع نس�بة مش�ابهة لالقتصاد املنزيل غر الرسمي(، كان 
69% قب�ل ع�ام 1967، وأن الصناع�ة املتوس�طة الت�ي تضم بني 
50-100 عام�ل وأكثر عى حالها: أقل من 20 مصنعاً، بينما وقع 
النم�و يف املصان�ع والورش الصغ�رة التي يض�م 92% منها 9-1 
فق�ط من العمال. ما يعن�ي أن تدهور قط�اع الزراعة يف مجتمع 
الضف�ة وقطاع غزة لم يكن ملصلحة التحول إىل مجتمع صناعي، 
وأن قط�اع الخدم�ات والبناء ه�و القاعدة األوس�ع، بينما تحتل 
املؤسس�ة البنكية التي تبلغ ودائعها )5 ملي�ارات دوالر(، ومعها 
رشيحة الوسطاء التجاريني لتس�ويق السلع األجنبية مركز ثقل 
البني�ة االقتصادية. ويمكن أن نلحظ بيرس وزن هؤالء الوس�طاء 
التجاريني عندما ننتبه إىل حجم الواردات السنوية يصل إىل  مليار 
دوالر من الس�وق »اإلرسائيلية« وعرها، بينم�ا حجم الصادرات 
بال�كاد يصل إىل مليار دوالر، أي بعجز تجاري 400% األمر الذي ال 

تشاطر »السلطة الفلسطينية« فيه أية دولة أخرى.
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   القاه�رة: مري�م أوزيرلي ه�ي الفنانة الجميلة 
التي قدم�ت من برلين إلى بلده�ا األم تركيا عبر 
مسابقة الختيار أنسب ممثلة تتناسب مالمحها 
وقوتها ألداء ش�خصية الس�لطانة هي�ام زوجة 
الس�لطان س�ليمان. وهي لم تكن تملك األمل في 
البداي�ة لتأخ�ذ هذا ال�دور التاريخ�ي العظيم، إال 
أن منت�ج العمل " تيمور س�اوجي " ق�د انتقاها 
من ضم�ن 2000 ممثلة بع�د أن خطفت األنظار 
بقوة ش�خصيتها ومرحه�ا وجمالها. فأدت دور 
"الس�لطانة هيام "لم�دة ثالث مواس�م متتالية 
قب�ل أن تعتذر وتعود إلى برلين بس�بب متالزمة 
اإلرهاق و ضغط ساعات العمل، ومن أجل حملها 
ووالدتها لطفلتها األولى "الرا" التي أنجبتها من 
حبيبها رجل األعمال التركي الهارب حالياً "جان 
أتي�ش". فيم�ا يلي ننق�ل مقابلته�ا األخيرة مع 

مجلة ELLE التركية.
*هل من فرٍق في العيش بين أسطنبول وبرلين؟
- إس�طنبول مزدحمة جداً، وهذا هو أكبر فرق 
بالنسبة لي، كما أن اسطنبول تقع على البحر، 
وفيها مضيق البوسفور الرائع، بينما في برلين 
هناك أنهر وبحيرات فقط. أما بالنسبة لركوب 
الدراج�ة، فبرلي�ن أفضل ألن أرضها مس�توية 
بينما اسطنبول مدينة ُبنيت على سبعة هضاب 
وال يوج�د فيها طرق لركوب الدراجات. إال أنها 
تقدم عل�ى برلين أيض�اً بالعديد م�ن األطعمة 

اللذيذة الشهية.
*هل كّونت صداقات في تركيا؟

- خالل الس�نوات الثالث التي عش�تها هناك لم 
أستطع تكوين الصداقات ألنني لم أملك الوقت 
الكاف�ي لذل�ك. فلم أتع�رف على الن�اس خارج 
موق�ع عملنا في مسلس�ل حريم الس�لطان – 

القرن العظيم.
*هل تريدين أن تس�تمري في اس�طنبول على 

نفس النظام الذي تعيشي به في برلين ؟
- نعم. أريد أن أجلس في منزلي وأطبخ طعامي 
بنفس�ي وأقضي أوقاتاً س�عيدة مع إبنتي، كما 
أريد أن أس�تضيف أصدقائي ف�ي منزلي وأريد 
من أصدقائي المتواجدين في ألمانيا أن يقوموا 

بزيارتي.
*هل عندما تكتش�فين مع الرا شخصية مريم 

أخرى؟
- ال. فأن�ا ه�ي أنا ف�ي كل األح�وال. ولكل منا 
موقف�ه ف�ي الحي�اة. وه�ذا الموق�ف موجود 
عندي في جميع األحوال ونظرتي للحياة دائما 
واح�دة. أحت�رم الجمي�ع وال أحك�م عل�ى أحد 
وأبتعد عن الن�اس الغريبة وأقول لألش�خاص 
الذين أحبه�م أنني أحبهم ، قب�ل أن يأتي اليوم 
الذي س�أذهب فيه من ه�ذه الدنيا. فأنا أريد أن 
أس�عد الناس حولي الى أن يأتي هذا اليوم. كما 
أنن�ي أري�د أن أعي�ش بالحب والعش�ق وبدون 
خ�وف، وه�ذه النظرة ل�م تتغي�ر عن�دي أبداً. 
وعندم�ا أق�ول أن الرا هي الت�ي ولدتني فأنني 
أفكر كي�ف وصلت إل�ى هذه المرحل�ة، وكيف 
كانت حياتي في الثالث سنوات األخيرة. وأسأل 
نفس�ي: ماذا حدث، وماذا واجهت من صعاب، 
ولماذا أنا هكذا اآلن؟ لكنني، جلست مع نفسي 
وتقبلت الوضع، وبعدما ولدت  "الرا" ش�عرت 

أنني عدت إلى مريم مجدداً. فنحن نفقد أنفسنا 
أحياناً.

ُيقال أنك نشيطة جداً في برلين ؟
- ال يوج�د عندي عربة، لهذا الس�بب أذهب الى 
كل مكان بالدراجة. واذا كان يوجد شيء عاجل 
أستخدم "تاكس�ي" )سيارة األجرة(. وإذا كان 
الجو بارداً، أقوم ب�car sharing، بحيث نتشارك 

أنا وبعض الناس في عربٍة واحدة.
*هل تمارسين رياضة الجري والمشي؟

- نع�م فان�ا أخ�رج للمش�ي والج�ري وأحيانا 
السباحة.

*هل افتقدِت هذه األش�ياء لعج�زك عن إيجاد 
الوقت الكافي في اسطنبول ؟

- بالطبع. فأنا إنس�انة نشيطة وأحب الحركة 
جداً وفي اس�طنبول كان كل الوق�ت للتصوير 

والعمل، حتى أنني لم أجد وقتاً كافياً للنوم .
*هل تخططين لتنشأ ابنتك في تركيا أم ألمانيا 

؟
- أن�ا ال أخطط ألي ش�يء في الحي�اة، فعندما 
نخطط لش�يء ال يح�دث. فالحي�اة في األصل 
تتغي�ر كل لحظ�ة. وه�ي بالنس�بة ل�ي يوم�اً 
وأسبوعاً طويالً. أحياناً أسأل نفسي كيف جئت 
إلى هن�ا وأخ�ذت دور مثل "الس�لطانة هيام" 
ف�ي اس�طنبول، وكي�ف أصبحت حام�ل؟ فأنا 
ل�م أخطط لهذا، لكن، في الحياة تحدث أش�ياء 
كثيرة بتلقائية. لكنني، بالطبع أسعى للشعور 
بأنني في أمان، وأعمل  على تنظيم حياتي. فال 
بد لنا من مراجعة أنفس�نا، ولكننا ال نس�طتيع 
أن نس�يطر عل�ى كل األش�ياء. فالم�رء يق�وم 
بضبط المنبة لكي ينام ويصبح مجدداً، ولكننا 
ال نعل�م إن كنا س�نصحو حق�اً أم ال. القرار لله 
وحده. يمكننا أن نسيطر على األمور الصغيرة، 
ولك�ن أحيان�ا يج�ب أن ن�دع األم�ور الكبيرة 
  ."Let it go" تمشي مثلما هي ويجب أن نقول
واأله�م عندي اآلن ه�و أن أك�ون بجانب الرا، 
علماً أنني في نفس الوقت أريد أن أتركها حّرة. 
فه�ي قطعة مني وأنا أمه�ا، ولكنني ال أملكها! 
ويج�ب أن تك�ون لها ش�خصيتها المس�تقلة. 
فاالس�تقالل هو الخصوصية. أنا فقط سأكون 
بجانبها وأسند ظهرها وأعطيها األمان. ولكن 
بالطبع ه�ي روح حرة. هي اآلن صغيرة ولهذا 
الس�بب أنا أعتني به�ا جيداً. س�أحميها ولكن 
س�يأتي الي�وم ال�ذي تري�د فيه ه�ي أن تحمي 
نفسها بنفس�ها. وبالطبع أنا سأكون بجابنها 
وأشاهدها وأشجعها. فلنرى إلى أين ستأخذنا 

الحياة.
*م�اذا ع�ن الع�روض الت�ي تأتي�ك للعمل في 
التمثيل؟ هل تهتمين ب�كل العروض التي ُتقّدم 

لِك؟
- لق�د اهتميت بهم جميعاً. فأنا أحترم كل دور 
ُيقّدم لي. وإذا عرض علي أحدهم العمل، بالطبع 
سأكون سعيدة، وسأحترم ذلك. إال أنني تلقيت 
عرض�اً للعمل م�ن مجموعة قن�واتMBC في 
دبي حيث الفرع الدولي الخاص للشركة، علماً 
أنهم موجودين ف�ي تركيا أيضاً. ولقد تعاقدت 
معه�م وتقاضيت جزءاً من أج�ر عملي المقبل 
معه�م، وال�ذي س�ُيعرض ف�ي تركي�ا، ولكنه 
س�ُيباع أيضا ل�دوٍل أخرى. وه�ذا القرار يمكن 
اعتب�اره عاطفي بالنس�بة لي، ألنن�ي أرى فيه 
عرضاً جيداً للممثل، علماً أنهم يقومون بكتابة 

سيناريو جيد.
*كيف تسير العالقة بينك وبين والد الرا "جان 

أتيش"؟
- تقابلت معه منذ عدة أش�هر وس�ألنا أنفسنا 
لم�اذا وكيف حدث هذا وتحدثنا عن كل ش�يء. 
نح�ن أصدقاء ونحب الرا كثي�راً، ونعمل كل ما 
هو بوس�عنا كأٍم وأب لكي نس�عدها. فكما أنا 
أم الرا ه�و أيض�ا أبوه�ا. ونحن س�عيدان جداً 
لوجودها ف�ي حياتنا. جان يحبها ويس�تطيع 
أن يأت�ي لزيارتن�ا ف�ي أي وقٍت يري�ده، فبابي 
س�يبقى مفتوحاً له دائما. ونحن نتحدث كثيراً 

عبر الهاتف والرسائل.
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حدث�ت الممثل�ة هيفاء حس�ين عن 
الغي�رة ف�ي حياتها، وقال�ت "ثقتي 
في حبيب بال حدود، وثقته بي كذلك 
ليست بحاجة الى اطراء، لكنه غيور 

جداً".
وتابعت حس�ين، ف�ي مقابلة لمجلة 
لها، "رغ�م ذلك لم يكن يوم�اً عائقاً 
بين�ي وبين اتمام اي عمل فني، حتى 
لو تطلب األمر سفراً الى الخارج مدة 
غير قصيرة، وهنا يبرز دور الحكمة 
يؤدي�ه  الت�ي  والعقالني�ة  والثق�ة 

وحرصه على نجاحي".

تحدث�ت الممثل�ة لق�اء الخميس�ي عن 
س�بب غيابه�ا ع�ن الس�ينما، وقال�ت 
"عندم�ا تعرض علي أفالم س�أقرؤها، 
ولو رأيتها غير مناسبة سأرفضها، ألن 
الفكرة المناس�بة لي لها عالقة بأشياء 
ش�خصية تخصني انا فقط كإنس�انة، 

ولو أرى انها مناسبة سأعملها".
وتابع�ت الخميس�ي، ف�ي مقابل�ة مع 
الزمي�ل محم�د زكري�ا لمجل�ة زه�رة 
الخلي�ج، "اري�د اداء دور جدي�د، ألنني 
ال اري�د ان آخ�ذ اعمال�ي التلفزيوني�ة 

وانحتها مرة أخرى".

بارك�ت الفنانة الجزائرية 
كريس�تينا  للفنان�ة  فل�ة 
أنش�ودة  عل�ى  صواي�ا 
واش�ادت  "موطن�ي" 

بصوتها.
ص�ورة  فل�ة  ونش�رت 
بكريس�تينا  تجمعه�ا 
معلقة: "مبروك انش�ودة 
ص�وت  ب�ي  موطن�ي 
الحبيب�ة و الصديقة ملكة 
صوايا.  كريس�تينا  جمال 
المزي�د م�ن  ناطري�ن  .و 

الصوت الدافئ". 

عال غانم :رفضت عمود فقري لعدم اقتناعي بالفكرة
 تحدث�ت الممثلة عال غانم عن س�ر عودتها ال�ى فيلم عمود فقري بعدما كان�ت قد رفضته من 
قبل، وقالت "الفيلم عرض علي منذ خمسة شهور ورفضته فعالً، النني لم اقتنع فكرة واسلوب 
الكتابة وقتها، وال بالفريق المش�ارك فيه، ولكن منذ ش�هر تقريباً، عرض علّي الس�يناريو مرة 
أخرى، وبعد قراءتي له، اكتش�فت ان تعديالت جذرية قد أجريت عليه وكذلك فريق العمل، وهو 

من اخراج ابرام نشأت وبطولتي امام الفنان وائل عالء".

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد

يع
سر

ع ال

الساهر ونصري شمة ونرصة العراق 
     باالمس القريب البعيد قام الفنان العراقي المغترب 
كاظ�م الس�اهر باالتف�اق م�ع ش�ركة لالتصاالت 
بتخصيص )10( س�نتات ع�ن كل كارت من كروت 
ش�حن عراقن�ا لتذه�ب ال�ى صندوق�ه المخصص 
للمشروعات الخيرية  وكما جاء في االتفاق المبرم 
ما بين الشركة والساهر في القاهرة .. وفي مقدمة 
تلك المش�اريع دعم اس�ر ضحايا الح�رب واالرامل 

وااليتام !!.
وبعدها تم اختيار الس�اهر س�فيرا للنوايا الحس�نة  
لدعم االطفال في العالم وليصطف الى جانب قوافل 
الفناني�ن العرب واالجانب الذي�ن تم اختيارهم لتلك 

السفارة االنسانية .
وبعدها ج�اء الفنان العراقي نصير ش�مة ليصطف 
هو االخر الى ما قام به الس�فير الس�اهر من خالل 

قيامه بحملة لدعم  النازحين وعودتهم الى ديارهم 
والتي تحمل عنوان )اهلنا( .. وعن هذه  الحملة التي 
ابتدأها بالماراثون الرياضي ذكر الموس�يقار نصير 
شمة بأنه يكن كل التقدير لكل الشعب العراقي على 
تنوعه .. وان حملته ستس�تمر لجمع التبرعات ولن 
نتوق�ف اال بع�ودة النازحين ال�ى محافظاتهم التي 
ش�هدت حروبا ومعارك وهجمات شرس�ة  من قبل 

تنظيم داعش وجرائمه النكراء ثم اضاف الموسيقار 
ش�مة بأنه قد سخر كل وقته ليستمر في هذا العمل 
وعلى اثر ذلك فانه يتلقى مئات المكالمات المشجعة 

لنجاح حملته ومن مختلف دول العالم ..
والذي وددت قوله :

باالمس كان الساهر عند مهامه الوطنية االنسانية 
ث�م ج�اء الموس�يقار نصي�ر ش�مة ليق�ود حمل�ة 

)اهلن�ا( الغاثة النازحي�ن .. ولكن متى يصطف الى 
جانبهما االخرين من الفنانين العراقيين المغتربين 
)الميس�ورين( لالدالء بدلوهم وتقديم العون البناء 
وطنه�م وخاصة في هذه المحنة الراهنة .. بدال من 
االبتعاد والوقوف على التل وكما فعل )عبد المطلب( 

حين ترك حماية الكعبة المشرفة قائال :
)للكعبة رب يحميها( 

إليس�ا اعترفت بأّنها منحازة لالتويا ألّنها لبنانية، فسبقها لسانها لكّنها 
عادت واس�تطردت أّنها تقّدر كل المش�تركين ومنه�م بالطبع حمزة 
الهيس�اوي، لكن قلبه�ا كلبنانية يهت�ف لمواطنتها التي أّدت 
أغنيته�ا بتقني�ة عالية أم�س. اللجنة طلب�ت "البوب 
ك�ورن"، بع�د مش�هد لمق�ّدم البرنام�ج يتن�اول 
الفوش�ار، إذ خّصصت الحلق�ة ألغنيات األفالم،  

فُوزِّعت على اللجنة علب الفوشار.
هن�د من فريق إليس�ا، غّنت "مال�ي" للفنانة 
الراحل�ة وردة الجزائرية، ورغم مديح دنيا 
له�ا، رّدت مدّربته�ا وقال�ت إّن زميلتها 
أخطأت في تعليقها، وزادت أّنه لو كانت 
الس�يدة وردة على قي�د الحياة لصّفقت 
له�ا، وأّك�د راغب ال�كالم نفس�ه، فيما 

هوجمت هند عبر مواقع التواصل وُكِتَب أّنها  شّوهت أغنية وردة.
ف�ي المب�ارزة األخيرة، وق�ف في منطق�ة الخطر المش�تركان نادجي�م عطا الله 
ومجدي ش�ريف، وكان محرجاً جّداً أن تقف موهبت�ان في منطقة الخطر لكل من 
راغب وإليس�ا، التي تمّنت على دنيا أن تحس�بها جّيداً قبل إع�الن النتيجة النهائية 
ألّنها إذا خسرت مجدي فسيكون لديها في الحلقات المقبلة مشتركة واحدة، فيما 
طلب منها راغب أاّل تتأثر بما قالته إليس�ا. حاولت دنيا غانم االستعانة بالجمهور، 
وس�ألت كم بقي م�ن الوقت، لتعل�ن نهايًة، أّن اختيارها س�يبقي عل�ى الجزائري 
نادجيم، ألّنه كان جيداً في كافة السهرات، بينما تفاوت أداء مجدي خالل الحلقات، 

فكان جّيداً أحياناً وغير متمكن في أحيان كثيرة.
دني�ا وراغب عالمة غلبا إليس�ا ف�ي حلقة أم�س االول، وبقيت تواجه منافس�يها 
بمشتركة واحدة هي هند، إذ بدت في الحلقتين األخيرتين واثقة من نفسها بحسب 
تعليقات اللجنة، واستطاعت أن تتقّدم قليالً، لكّنها ضعيفة قياساً ب�"جنود" راغب 

األقوياء الذين ال بّد أن يحظى أحدهم باللقب.

إليــســا
 خترس مشرتكها الوحيد وتنحاز للبنانية علنًا

مريم أوزيريل: سأواجه كل الصعاب مع إبنتي



ممثل�ة لبنانية ش�ابة، جميل�ة، جذابة وموهوب�ة. دخلت عال�م التمثيل 
واألض�واء من خ�ال مسلس�ات لبنانية عدي�دة .ما زالت تش�ق طريق 
النجاح وهي س�عيدة بتجربتها األخيرة في مسلس�ل "عاقات خاصة" 

الذي يحصد نجاحا كبيرا.مع الممثلة غنوة محمود كان هذا اللقاء.  
أنت تش�اركين حاليا بمسلس�ل عاقات خاصة هذا المسلسل الذي ينال 

نجاحا واسعا اخبرينا أكثر عن دورك.
أن�ا ألع�ب دور نادية البن�ت المصرية التي تطمح للف�ن وتمر بصعوبات 
وتح�ارب أهله�ا ويصبح لديها اله�وس أن تصبح فنان�ة فتقع بمحات 
كثي�رة ون�رى أنها تكذب و"تخ�رب بيوتاً" لتحقق النج�اح،  فألول مرة 

بلبنان أمثل باللهجة المصرية والدور جميل والشخصية مركبة.
هل تشبهك هذه الشخصية من ناحية معينة؟

ال، ان�ا بالحي�اة العادية أذكى م�ن نادية، نادي�ة تعتقد انه�ا ذكية وانها 
"توّق�ع العالم" وتنص�ب عليهم لك�ن الحقا تعرف أنها ه�ي من ُضحك 
عليه�ا وتك�ون الضعيفة دائم�ا على الرغم م�ن أنها تعتقد أنه�ا قوية.. 

دوري يظهر جيدا بدءاً من الحلقة 25 .
تتحدثي�ن  لبناني�ة  ان�ك  األص�داء عل�ى دورك الس�يما  تجدي�ن  كي�ف 

بالمصرية؟
بدأت أش�عر بنجاح العمل خصوصا فيم�ا يتعلق بدوري وانا كنت خائفة 

أال يحبوا الدور في لبنان لكنني وجدت العكس.
م�ن هي الممثل�ة المفضلة لديك في لبنان وتعتبرنيه�ا مثلك األعلى بهذا 

المجال؟
كارم�ن لّبس اعتبرها األفض�ل طبعا الى جانب عدد كبي�ر منهن ولكني 

احب شخصية كارمن.
ومن الممثل الذي تشعرين أنك ستكونين مرتاحة أمامه؟

عملت مع طوني عيس�ى واحب أن أكرر التجرب�ة والكل أيضا أحبهم، 
كارلوس عازار يوسف الخال وغيرهم.

هل تعتقدين انك أخذت حقك في التمثيل؟
انا ما ازال في البداية ولكن اس�مي أصبح موجودا الني ش�اركت 

بأدوار عديدة متتالية.
هل تلقي�ت دعماً ممن 

حي�ن  حول�ك  ه�م 
قررت دخول التمثيل 

أم عارضوِك؟
أوال تفاج�أوا وعندما 
دخلت كان�وا خائفين، 

الحقا عرفوا كيف أنتقي 
األدوار وه�م س�عيدون 

بي اليوم وبأدواري.
مش�اريعك  ع�ن  م�اذا 

المقبلة ؟
اص�ور حالي�ا مسلس�ل "7" 

م�ع روتان�ا وه�و مؤلف من 
15 حلق�ة م�ع ف�ادي ابرهيم 

ومجدي مشموشي وأن ماري 
سامة وغيرهم.

ماذا عن دورك به؟
اكون حبيبة ف�ادي ابراهيم وأدير له 

اعماله وأعيش قصة جميلة معه.

أول وجه وصوت مغربي يضرب في أرجاء الشرق 
األوسط منذ س�نوات، ال بل وجاء التعميد وتعبيد 
الطريق من أوس�ع األبواب من خ�ال تعاون غير 
مس�بوق لفنان مغربي أو فنان�ة، ومع من؟؟ مع 

القيصر كاظم الساهر..
وبدخولها بيوت العالم العرب�ي وغنائها بلهجات 
قريبة من اللهجات المعتادة في اس�توديوهاتهم، 
أصبح�ت أول فنانة مغربية يت�م اختيارها كعضو 
ف�ي لجن�ة تحكي�م برنام�ج مس�ابقات عرب�ي، 
لتصنف ذل�ك في إطار ما س�مته " انفتاحا عربيا 

على الثقافة المغربية".
إنه�ا أس�ماء لمن�ور وقد حل�ت ضيفة ف�ي حوار 

خاص.
ما الجديد لدى أسماء لمنور للموسم الجديد؟

حالي�ا أتحض�ر لط�رح األلبومي�ن اللذي�ن وعدت 
الجمهور بهما وهما ألبوم مغربي وآخر خليجي، 
والمع�روف أنن�ي كن�ت س�أطرح األلبومين معا 
لكنني ارتأيت تأجيل الثاني وهو الخليجي لما بعد 
طرح األول، علما أن طرح األول سيكون بعد شهر 

رمضان المقبل.
وماذا ع�ن األغنية الجديدة التي طرحتها باللهجة 

المغربية؟
األغنية هي " درتي ل�ي الطيارة": وتعاونت فيها 
م�ع الملحن والموزع جال الحم�داوي، وحققت 
فيه�ا نجاحا كبيرا حي�ث قطعت النص�ف مليون 
مش�اهدة ومتابع�ة خ�ال 48 س�اعة األولى من 

طرحها.
وما الذي يعنيه لك أنك غنيتها باللهجة المغربية؟

يعن�ي األمر الكثير خصوصاً أنن�ي أرى أن الحراك 
العربي غنائيا نحو المغرب قد تسارع عن ذي قبل، 
وه�ذا يؤكد أن األغنية المغربية باتت حاضرة في 
ميدان الغناء العربي عكس الماضي، واش�كر الله 

أنه كان لي دور في ذلك في السنوات األخيرة.
المغ�رب  األلبومي�ن  عناوي�ن  اخت�رت  ه�ل 

والخليجي؟
العنواني�ن  أن  اآلن، وأعتق�د  ل�م أخت�ر حت�ى  ال 
س�يكونان جاهزي�ن في ش�هر رمض�ان المقبل، 
وبالعم�وم س�يقترن كل عن�وان باس�مي، حيث 
س�أختار اسما للخليجي مع اس�م أسماء، وكذلك 
بالنس�بة للمغربي، فأنا أفضل ه�ذه الطريقة في 

اختيار العناوين.
وبرنام�ج المس�ابقات الذي تظهري�ن فيه عضوا 

في لجنة التحكيم.. ماذا عنه؟
برنامج صوت الجيل الجديد هو برنامج مهم وله 
مي�زة خاصة ف�ي انتقاء الصوت المميز و ش�يء 
جمي�ل أن أتواج�د في�ه، لكن�ه في الوقت نفس�ه 
صعب جدا ب�ل ويحتاج للكثير مم�ا ال أحتاج إليه 
ف�ي األوقات العادية، وأهم ذلك التواجد المباش�ر 
أم�ام الجمه�ور وأم�ام المتس�ابقين، وض�رورة 
تقديم اإلجابة أو الرأي بهذا أو ذاك بش�كل سريع، 
وهذا ال يكون عادة في األماكن األخرى بعيدا عن 

هذا البرنامج.

لكنه في النهاية برنامج وال أعتقد بأنه يحتاج إلى 
كل هذا التعقيد؟

األم�ر ليس تعقي�دا بل هو مجرد ش�عور باألمانة 
تج�اه م�ا تق�وم به. فمث�ا ه�ذا البرنام�ج يمثل 
بالنس�بة له�ذا المتس�ابق طموحا وحلم�ا، وهنا 
يك�ون علي�ك بالض�رورة أال تغ�رق ف�ي االنتقاد 
للمتس�ابق، بل أن تس�عى قدر إمكانك ألن تنتقده 
من دون أن تجرحه ألنك في برنامج مباش�ر كما 
قلت له. أما بعيدا عن البرنامج فبإمكانك أن تقول 
الكثير وبأريحية تامة حول أي متس�ابق ، من هنا 

تأتي أهمية الدقة المطلوبة في برنامج كهذا.
وما الذي يعنيه لك أن تكوني في برنامج كهذا؟

يعني لي الكثير وأهم ما يعنيه أن الفنان المغربي 
ب�ات متواجدا في برامج عربية وف�ي هذا انفتاح 
عل�ى الغناء والثقاف�ة المغربية ل�م يكن موجودا 
في السابق، وأتش�رف بكوني أول مغربية تصبح 
عضوا في لجنة تحكيم برنامج مس�ابقات غنائي 
للمواه�ب، وف�ي ه�ذا خدم�ة للمغ�رب ولألغنية 

العربية أيضا.
وه�ل هناك تع�اون جديد لك مع كاظ�م، وتعاون 

آخر مع أصالة نصري؟
ال ف�ي اآلونة الحالية ال يوجد ش�يء، ال مع كاظم 
وال م�ع أصال�ة اللذي�ن أتش�رف بالعم�ل معهما 
والتع�اون، لكن ما جاء ف�ي الصحافة كان عبارة 
ع�ن إجابة على أس�ئلة وتس�اؤالت وليس طرحا 

لتعاون معهما.
ربما يبقى الجمه�ور تواقا ليعرف كيف 
كان اللق�اء األول بين�ك وبي�ن كاظ�م 

الساهر قبل التعاون األول بينكما؟
كاظم، وقبل أن ألتقيه، بل منذ كنت في 

المدرسة، عوقبت بسببه وبسبب 
أغني�ة كن�ت أس�معها ل�ه في 

المدرس�ة، وعش�قت صوته 
بالنس�بة  أما  من�ذ الصغ�ر. 
بالصدف�ة ولم  للقاء فج�اء 
يكن هن�اك أي ترتيب�ات له، 

إذ كنت في اس�توديو يعرض 
أغنية ل�ي وصادف دخول كاظم 

إل�ى الس�توديو نفس�ه فس�أل عن 
صاحبة الصوت فقالوا له بأنها أس�ماء 
لمنور، وحص�ل التعارف الذي قاد إلى 
صداق�ة ومن ثم إلى تعاون أعتبره من 

أهم ما قدمته من تعاون في حياتي.
في جمال أس�ماء يجدر س�ؤال.. ماذا عن 

عملي�ة التجمي�ل التي خضع�ت لها وما 
الذي أضافته لك؟

أوال ه�ي عملي�ة صحي�ة وليس�ت 
عملي�ة تجميل، وم�ن جهة أخرى 

ل�م تض�ف ل�ي إال الخ�وف ف�ي 
وقته�ا والرع�ب ألن العملي�ة 

ل�م تكن س�هلة وكان فيها خطورة عل�ى الحياة. 
وبالعم�وم، ونظرا ألهميتها، بل وتأكيدا على أنها 
صحي�ة وليس�ت تجميلي�ة بالمطلق، ف�إن الدول 
الغربي�ة تم�ّول مواطنيها الذي�ن ال يملكون المال 

إلجرائها، ليخضعوا لها.
وما الذي أثار خوفك ورعبك الذي تتحدثين عنه؟

قلت بأن العملية ليست سهلة، وفيها خطورة على 
الحي�اة، وش�عرت بخوف كبير أن أم�وت وال أرى 
ولدي الصغير مرة أخ�رى. هذا كان كل همي. أما 

باقي األمور فتركتها بيد الله سبحانه وتعالى.
م�ا الهوايات المفضلة ألس�ماء لمن�ور بعيدا عن 

الغناء والحفات واالرتباطات؟
ف�ي الس�ابق كن�ت أح�ب الرياض�ة وأمارس�ها، 
لك�ن في اآلون�ة األخيرة لم يعد الس�فر وظروفه 
واالنش�غاالت الكثي�رة واالرتباط�ات بالمواعيد، 
تس�مح لي بالقيام بالرياضة كما ذي قبل. لكنني 

أمارسها على نطاق ضيق بطبيعة الحال.
غير ذلك أهوى س�ماع الموسيقى والغناء، وأقيم 
جلس�ات مع أصدقاء وصديقات ل�ي من الفنانين 

بشكل مستمر ومتواصل.

بويس 
تنتهى من تسجيل ترت »يا أنا يا أنتي«

 
انتهت المطربة الش�عبية بوس�ي من تس�جيل تتر مسلس�ل "يا أنا يا أنتي" 
لفيفى عبدة وسمية الخشاب والمقرر عرضه في رمضان 2015، والتتر من 
كلمات نادر عبدالله ولحن وتوزيع محمود طلعت، وتم تسجيل األغنية في 

استديوهات "دو ري مي" بحضور منتجة المسلسل مها سليم.مسلسل 
"يا أنا يا أنتي" من بطولة س�مية الخشاب وفيفي عبده، وكان مدحت 

صالح مرش�ح لغناء التتر ولكنه تم االستقرار على بوسي، وهذا يعد 
التتر الثانى التى تغنى فيه بوس�ي مسلسات رمضان بعد مسلسل 

مى عز الدين "حالة عشق".
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بع�د تعرض الص�ورة التي جمعت بين ش�يرين عبد 
الوه�اب بالكل�ب الخ�اص بمحم�د ش�اكر مخ�رج 
مسلس�لها الجديد "طريقي" النتق�ادات كثيرة بعد 
ان كش�فت ش�يرين ان اس�م الكلب "نوب�ي"، وهو 
م�ا أغض�ب أهل النوب�ة واعتبروا األمر إس�اءة لهم 

وإساءة ألهل النوبة.
وكتب�ت  االنتق�ادات،  ه�ذه  عل�ى  ش�يرين  ردت   
عبر حس�ابها الخ�اص عل�ى موقع "إنس�تجرام": 
"بخص�وص الصورة الل�ي كانت نزل�ت وكان فيها 
اسم الكلب الخاص باألستاذ محمد شاكر المخرج" 
noopy" ولي�س نوبي.. أهل النوب�ة أهلي وجدعان 
بحاج�ة  س�يرتهم  يجي�ب  الل�ي  لس�ان  ويتقط�ع 

وحشة".

اش�عل فري�ق جيت�ا ناى المس�رح 
م�ن خ�ال تقدي�م اغني�ة " اه يا ال 
لى " لفريق وس�ط البلد و استطاع 
و  ممي�زا  اداء  يق�دم  ان  الفري�ق 
مختلف�ا عن الحلقات الس�ابقة من 
برنامج اكس فاكتور وهو ما اكدت 

عليه دنيا سمير غانم . 
واع�رب راغب عامة عن س�عادته 
ايض�ا باختي�ار االغني�ة للفريق و 
ال�ذى اس�تطاع ان يقدمها بش�كل 
ممي�ز , كما قالت اليس�ا ان الفريق 

قدم اغنية تعبر عنهم . 

بع�د س�ؤالها، "ه�ل كن�ت راضية ع�ن فيلمك األخير س�وء 
تفاهم؟"، قالت الفنانة س�يرين عبد النور "نوعاً ما، لكن ما 
زعلني هو مس�ألة تس�ريب الفيلم عل�ى االنترنت، بعد اليوم 
الثان�ي من عرضه في صاالت الس�ينما، وهن�ا جن جنوني، 
والمؤسف في عالمنا العربي انك تتعب وتقدم للناس في ظل 
األوضاع السياسية الصعبة الراهنة عماً ليرفه عنهم، وبعد 
ذل�ك بيجيك واح�د ممكن كرم�ال 100 دوالر يس�رق الفيلم 

وينزله على االنترنت وبذلك يذهب كل تعبك ضيعان".
وتابع�ت عبد الن�ور، ف�ي مقابلة م�ع الزميل ربي�ع هنيدي 
لمجل�ة س�يدتي، "م�ا هو مؤس�ف أكث�ر ان الن�اس بتروح 
بتش�تري النس�خة المزورة للعمل، وهذا األمر يرجع لثقافة 
االنس�ان وكم هو مثقف في ان يحارب الفس�اد او يتضامن 

مع الفساد".

نيكول سابا :علينا ان نتذكر األغاين التي تربينا عليها
 

تحدثت الفنانة نيكول س�ابا عن س�بب تقديمها اغنيات للفنانات س�عاد حسني وصباح وفيروز 
خ�ال حفاته�ا، وقالت "هؤالء ج�ذوري، وانا كب�رت وجميعنا كبرنا على ه�ذه األغاني، وبهذا 

نكون نخاطب الجيل الجديد بذات األرشيف القديم، بتقديمه ببساطة واسلوب معاصر".
وتابعت سابا، في مقابلة صحفية ، "علينا ان نتذكر دائماً جذورنا واألغاني التي تربينا عليها منذ 

طفولتنا، وسعاد وفيروز وصباح عمالقة في الفن".

الساهر ونصري شمة ونرصة العراق 
     باالمس القريب البعيد قام الفنان العراقي المغترب 
كاظ�م الس�اهر باالتف�اق م�ع ش�ركة لاتصاالت 
بتخصيص )10( س�نتات ع�ن كل كارت من كروت 
ش�حن عراقن�ا لتذه�ب ال�ى صندوق�ه المخصص 
للمشروعات الخيرية  وكما جاء في االتفاق المبرم 
ما بين الشركة والساهر في القاهرة .. وفي مقدمة 
تلك المش�اريع دعم اس�ر ضحايا الح�رب واالرامل 

وااليتام !!.
وبعدها تم اختيار الس�اهر س�فيرا للنوايا الحس�نة  
لدعم االطفال في العالم وليصطف الى جانب قوافل 
الفناني�ن العرب واالجانب الذي�ن تم اختيارهم لتلك 

السفارة االنسانية .
وبعدها ج�اء الفنان العراقي نصير ش�مة ليصطف 
هو االخر الى ما قام به الس�فير الس�اهر من خال 

قيامه بحملة لدعم  النازحين وعودتهم الى ديارهم 
والتي تحمل عنوان )اهلنا( .. وعن هذه  الحملة التي 
ابتدأها بالماراثون الرياضي ذكر الموس�يقار نصير 
شمة بأنه يكن كل التقدير لكل الشعب العراقي على 
تنوعه .. وان حملته ستس�تمر لجمع التبرعات ولن 
نتوق�ف اال بع�ودة النازحين ال�ى محافظاتهم التي 
ش�هدت حروبا ومعارك وهجمات شرس�ة  من قبل 

تنظيم داعش وجرائمه النكراء ثم اضاف الموسيقار 
ش�مة بأنه قد سخر كل وقته ليستمر في هذا العمل 
وعلى اثر ذلك فانه يتلقى مئات المكالمات المشجعة 

لنجاح حملته ومن مختلف دول العالم ..
والذي وددت قوله :

باالمس كان الساهر عند مهامه الوطنية االنسانية 
ث�م ج�اء الموس�يقار نصي�ر ش�مة ليق�ود حمل�ة 

)اهلن�ا( الغاثة النازحي�ن .. ولكن متى يصطف الى 
جانبهما االخرين من الفنانين العراقيين المغتربين 
)الميس�ورين( لادالء بدلوهم وتقديم العون البناء 
وطنه�م وخاصة في هذه المحنة الراهنة .. بدال من 
االبتعاد والوقوف على التل وكما فعل )عبد المطلب( 

حين ترك حماية الكعبة المشرفة قائا :
)للكعبة رب يحميها( 

أسامء ملنور : عوقبت بسبب كاظم الساهر

غنوة حممود ال مانع أن أكون حبيبة فادي إبراهيم..
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    ممدوح فراج النابي 
 

 تطّل الذكرى 32 لرحيل الّشاعر المتمّرد أو الثائر بالقلم 
أمل دنقل المولود في أس�رة صعيدية عام 1940 بقرية 
القلع�ة، مركز قف�ط بمحافظ�ة قنا في صعي�د مصر، 

وتوفي في 21 مايو عام 1983 عن سن 43 سنة.
ال يطّل اس�م الش�اعر أم�ل دنقل إال وتط�ل مصاحبة له 
معان�ي التم�ّرد والمقاومة للظلم بدءا م�ن ظلم العائلة 
وانته�اء بظل�م الحاكم المس�تبد، لذا لم يج�د غضاضة 
في أن يلقى مناصه في س�بارتكوس محّرر العبيد قائال 
»المجد للش�يطان معب�ود الّرياح«، وه�و المعنى الذي 

حّرفه اإلسالميون، ووصلوا إلى تكفير أمل دنقل.
تع�ّددت روافد دنق�ل الثقافية التي نهل منه�ا وإن كان 
صديق�ي جمال عطا يرى أن للوجودية ونيتش�ه خاّصة 
فكرة العدمية، تأثي�رات مهّمة، وإن كان هناك من ينكر 
ه�ذه التأثي�رات الغربي�ة جمل�ة وتفصيال، حي�ث يرى 
أم�ل صعيدّي�ا، وفي الرف�ض واإلباء هذين من ش�موخ 
الصعيدي، وهو ما حدا بوصفه بالماركس�ي الصعيدي 

كما يصّر الدكتور أحمد شمس الحجاجي.
المتأّم�ل ف�ي تكوي�ن أم�ل يجد أن حي�اة أم�ل وتربيته 
الّصارمة التي عاش�ها في قريته وسط عائلة تعيش في 
واقع قاهر، ما يعّد رافدا مهّما في تشكيل شخصية أمل، 
حيث اليت�م والظلم خلقا منه رجال وهو طفل صغير لم 
يتجاوز العاش�رة، حتى أنه كان يرفض دخول الس�ينما 
ألن�ه ال يلي�ق بش�اب ج�اّد )وللصدف�ة أول فيل�م دخله 
كان مصطف�ى كام�ل بما يحمل�ه من معان�ي الرجولة 
والتضحية(، كما ظّل ألعوام يرفض أكل الحلوى ألنها ال 
ترتبط بالرجولة، واإلحساس بالظلم ترجمه في قوله:

ورأي�ت اب�ن آدم/ ينصب أس�واره حول مزرع�ة الله،/ 
يبتاع من حوله حرس�ا، ويبيع إلخوت�ه/ الخبز والماء، 

يحتلب البقرات العجاف لتعطى اللبن.
ينتم�ي أمل إلى عائل�ة تعّزز صف�ات القبيلة في جنوب 
مص�ر، والحقيق�ة التي تغض�ب الجميع أن ش�هرة أمل 
أكس�بتها الكثي�ر دون أن تقّدم له ش�يئا عل�ى اإلطالق، 
رغ�م أن عم�ه كان عضوا في مجلس الش�ورى لدورات 
ومنخرطا في الحزب، وبالمثل صار أنس )أخوه( عضوا 
ف�ي البرلمان ل�دورة واحدة، أن�س كان يحتفظ بالكثير 
م�ن الوثائ�ق والقصائ�د المجهولة بخط أم�ل الجميل، 

أخ�رج بعضها في كتاب، لكن ماذا ق�ّدم ألمل؟ الجواب: 
ال شيء.

لك�ن في المقابل ماذا أخذ؟ الجواب هو أعلم به. الغريب 
أن أوصياء أمل كثر وأهمهم على اإلطالق الدكتور جابر 
عصف�ور، ال�ذي كان صديقا ل�ه، بل إن أم�ل كان يحّبه، 
حتى أنه أوصاه بأال يأخذ نقودا من أحد لدفنه في بلدته، 
وأعط�ى له قيم�ة ما يكف�ي لذهاب األصدقاء لتش�ييع 
جنازت�ه، بق�در ه�ذه المكان�ة والعالق�ة بينهم�ا: ماذا 

قّدم لصديقه؟ كأس�تاذ جامعي لم يقّدم س�وى قراءات 
متفرق�ة لش�عر أمل، ومقدم�ة لديوان�ه، وإن كانت في 
نظ�ر الكثيرين، أقّل بكثير مما كتبها عبدالعزيز المقالح 
الّشاعر اليمني لألعمال الكاملة، باإلضافة إلى ندوة في 

المجلس األعلى للثقافة عندما كان رئيسه.
أم�ا النم�وذج األق�رب بحك�م خصوصي�ة العالقة، هو 
زوجت�ه عبلة الرويني، ال ينكر أحد حج�م المعاناة التي 
تحّملته�ا عبل�ة االبنة األرس�تقراطية في س�بيل حبها 
ألم�ل من عائلته�ا، ومن أصدقائها ف�ي جريدة األخبار، 
وحت�ى من أصدقاء أمل أنفس�هم الذي�ن كانوا يقدحون 
فيه عند غيابه ويصفونه بأقذع الصفات المهينة التي ال 
يتحّملها بشر.لكن في المقابل ضّحى أمل بأشياء كثيرة 
في س�بيل حبه أيضا لعبلة، بأن رهن قطعة األرض التي 
ورثها عن أبيه، وأبقاها له أعمامه بعد أن اس�تولوا على 
الجزء األكبر من الميراث، ليش�تري لها الخاتم األلماس 
حس�ب اتفاق األم التي أصّرت على طلبها، فاشتراه لها 

في كبرياء.
كما فّكر في الّس�فر للعمل مع طالل سليمان في جريدة 
الس�فير كمش�رف على الصفحة الثقافي�ة، واألهم أّنه 

منحها اسمه الغالي الذي صار قرينا بها
 وقالدته�ا التي تتزّين بها رغ�م مرور أكثر من 32 عاما 
على رحيله، ماذا قّدمت في المقابل ألمل؟ ال شيء سوى 
كت�اب بعن�وان الجنوبي، أظه�رت فيه نبله�ا وصبرها 
وحّبها ألم�ل، ال أنكر أّن الكتاب أضاء الكثير من جوانب 
أم�ل، لكن ل�م تنس دوره�ا وال اس�مها وال تضحياتها، 
وكأّن�ه كتاب عن ذاتها ف�ي صورة أمل، إضافة إلى ملف 
ف�ي جريدة أخبار األدب، ثم فصل في كتابها »الش�عراء 
الخوارج«.ق�د تبدو الحقيق�ة الم�رة أّن كّل من يتحّدث 
باس�م أم�ل هو من أكثر المس�تفيدين من�ه دون أن يرّد 

الجميل لما اكتسبه من أمل، فمتى نرّد الّدين لصحابه؟

رجال ونساء حول اجلنويب أمل دنقل

ديوان السيد عبد الرحيم العميدي 
صدر عن المركز الثقافي للطباعة والنشر بابل - دمشق - القاهرة

ديوان السيد عبد الرحيم العميدي ) 1908 - 1985 م ( جمعه وقدم له 
الدكتور س�عد الحداد ..ومما جاء في مقدمة الدكتور الحداد للديوان 
) ليس من لحظة أس�عد عند الباح�ث أو المحقق من لحظة الحصول 
عل�ى أوراق متهرئة . يكتش�ف بعد برهة أن الم�دّون فيها كنٌز ، البد 
م�ن التعامل معه بأناة وصبر حتى يجلو م�ا علق بها من عبث األيام 
، ليعيده�ا ال�ى أَلَِقه�ا الِبكر ، وتك�ون في متناول الن�اس بعد جليها 

وإعادة الروح إليها بأدوات عصرية حديثة ..
هذا ما كان من أمر هذا الديوان الذي سّهل الله ) جل جالله ( لي أمر 
انتشاله من مئات األوراق المتفرقة ، ألستخلص جهداً بّيناً أحسبه 
نافع�اً لي ولصاحب�ه الذي كثيراً م�ا طرق س�معي بحقه كلمات 

اإلطراء والثناء التي حمدت عفته وعصاميته ونقاء سريرته .(

العنف والفوضى املنظمة يف مرسح شكسبري
 

صدر حديثا للدكتور فاضل سوداني كتاب جديد  ))بعنوان العنف والفوضى 
المنظمة في مس�رح شكس�بير (( ضمن اصدارات دائ�رة الثقافة واالعالم 
في الش�ارقة .يقول الكاتب  ف�ي مقدمة الكتاب :يدفعن�ا منهج البحث في 
الكتاب الى تحليل ودراس�ة الموضوعات والجوانب اإلنسانية التي عالجها 
شكس�بيرفي مس�رحه برؤية نقدية تحليلة س�ميائية �� بصرية )حسب 
رؤيتنا للتبصر الشكسبيري (متيقنين بأنه مسرح حمل مستقبله وصوره 
وأحداثه العنيفة بين سطوره والتي إجتازت الزمن وفي ذات الوقت فإن 
المسرح الشكسبيري بمجمله هو القادر أيضا ًعلى تشخيص الكثير من 
جوانب مس�تقبل اإلنس�ان الغامضة.من هذا المنطلق ف�إن هذه الرؤيا 
تحت�اج ال�ى بصيرة بحثية قادرة على الكش�ف عن األبع�اد الخفية في 

الذات اإلنسانية التي عالجها شكسبير

ايتها الرائعة 
اىل قلب ال�شاعرةاللبنانية  اأمال �شحادة 
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مؤلف استثنائي ينزع عنا أوهامنا المستوطنة 
كان�ت البوك�ر ه�ذه الس�نة م�ن نصي�ب رواية 
للروائي والمس�رحي  المقاومة”  “ميالنخولي�ا 
المجري الس�لو كراس�ناهوركاي “عن رواياته 
الرؤيوي�ة المتس�مة بكثاف�ة اس�تثنائية ومدى 
س�ردي رحب يأسران نس�يج الوجود المعاصر 
ف�ي مش�اهد يطغ�ى عليه�ا الرع�ب، وتمت�از 
بالعج�ب، وتتلون بكوميديا مفزع�ة، وكثيرا ما 
تتحلى بجم�ال يبث في النف�وس الصدمة” كما 
أعلنت رئيس�ة لجنة التحكي�م األكاديمية مارينا 
ورن�ر. وق�د اختي�ر كراس�ناهوركاي م�ن بين 
عش�رة مرش�حين، نذك�ر منهم الروائ�ي الليبي 
إبراهيم الكوني والروائية اللبنانية هدى بركات 
والروائ�ي الهن�دي أميت�اف ج�وش. والجدي�ر 
بالذك�ر أن الجائزة تّوجت أعماال ألس�ماء قديرة 
كالنيجيري تش�ينوا أتش�يبي واألميركي فيليب 

روث والكندية أليس مونرو.

نزعة األوهام
صرح أعضاء لجنة التحكيم، وهم األستاذة وين 
تش�ين أويانج والروائي ندي�م أصالن والكاتبان 
إدوي�ن فرانك وإلكي�ه كومير، بأن ما أدهش�هم 
ف�ي رواي�ة “ميالنخولي�ا المقاوم�ة” و”تانغو 
“جملهم�ا  ه�و  لكراس�ناهوركاي  الش�يطان” 
المتحول�ة م�ن  المبه�رة ونبراتهم�ا  الطويل�ة 
المهاب�ة إل�ى الطيش، ثم إل�ى اله�زل والبؤس، 
بينم�ا تنف�ض أحداثهما انفضاضا ال س�بيل إلى 

التنبؤ بما ستؤول إليه”.
“فيهما تنزع الكوميديا اإلنس�انية نزعة مؤلمة 
إلى التسامي، وتصير عباراتهما ملحمية، مثلهما 
مث�ل لف�ة الوبر، تلتقط�ان كل ض�روب الغريب 
والمدهش فيما تتراك�م تفاصيلهما الغرائبية ال 
محالة لتس�تحيال إلى فقرات موس�يقية تختال 

مجونا”.

ويؤّي�دون اختياره�م ل�ه بمقارنته م�ع كافكا، 
“إنه�ا حيلة يق�وم بها خي�رة الكت�اب ككافكا، 
يبعث�ون فيك إثارة ترافق الش�يء الغريب، وبعد 
هنيه�ة يعيدون تش�كيلك بق�وة الخي�ال”. كان 
كراس�ناهوركاي ق�د ص�ّدر “تانغو الش�يطان” 
بعب�ارة مقتبس�ة من كاف�كا، “بطل�ي الوحيد” 
مثلما يقول مرارا، وهي “وفي تلك الحالة سوف 

أفتقد الشيء بانتظاره”.
م�ّر أدب كراس�ناهوركاي بفترتي�ن مختلفتين؛ 
ب�دأت الفترة المبكرة م�ن الثمانينات حين كتب 
روايات رؤيوية قاتمة، تدور حول بلدات صغيرة 
وأن�اس مش�ؤومين تلفهم الخيب�ات. وبعد ذلك 
انتق�ل إلى مرحلة جميل�ة مضيئة تتواصل حتى 
اآلن، وعلى الرغم من أن بعض النقاد يستهجنون 
أس�لوبه الروائي المنه�ك، فهو ف�ي الحقيقة ال 
يختل�ف عن الموس�يقى. تب�دأ المقطوعة، وفي 
مستهلها تجهل مكانك، إنها بقعة ال تألفها. تجد 
كتابات�ه في صعوب�ة كتابات بيكي�ت أو دانتي، 

وبعد ذلك تش�عر أنها طبيعي�ة، وال يكف اإليقاع 
عن جذبك معه.

تتناول “ميالنخولي�ا المقاومة” الفائزة بجائزة 
بيس�تينليت األلماني�ة هيس�تيريا عنيفة تنطلق 
بع�د وص�ول س�يرك يضم حوت�ا ميتا ف�ي بلدة 
صغي�رة ال اس�م له�ا بالمج�ر. وق�د وصفته�ا 
لجن�ة تحكيم مان بوك�ر بأنها “رؤي�ة هجائية 
تحف�ل بالنب�وءات لمقاطع�ة تاريخي�ة كئيب�ة 
يطلقون عليها الحضارة الغربية”. وفيها تطيح 
الكوميديا الماكرة بأّي ادعاء بالعظمة قد ينسبه 

المؤلف لنفسه.
يقتنع أهل هذه البلدة لسبب ما مستتر بأن نهاية 
العالم وش�يكة. يحّدق جان�وس بعين اإلعجاب 
إلى النجوم. وتعيبه س�ذاجة أيما س�ذاجة حتى 
أن اآلخري�ن ينظرون إليه نظرته�م إلى أبله. لذا 
تتجنب أمه ابنه�ا المحرج، وتتراجع إلى عالمها 
المري�ح الزاخ�ر بالوس�ائد المط�رزة ومرّب�ى 

الفواكه.أّما إس�تر، فيرسمها المؤلف في صورة 
الرصين�ة المتش�ككة بعقالنية، وه�ي تحّد من 
تعرضها للعالم المحبط خارج ش�قتها. ونراها 
ف�ي تناقض وص�راع دائمي�ن مع ام�رأة أخرى 

تخطط للسيطرة على البلدة.

خصوصية التجربة المجرية
ف�ي “ميالنخوليا المقاومة” ين�زع عنا المؤلف 
أوهامنا المس�توطنة، ويعب�ث بالصور النمطية 
المجرية المش�ّبعة بالحزن والوحدة عندما يرتد 
الدكتات�ور الطاغوت إلى العال�م. وعالمية رؤية 
المؤلف هن�ا تنافس في نظر بعض النقاد رواية 
“أرواح ميت�ة” للروس�ي نيك�والي جوجل، كما 
تتجاوز هموم الكتابة المعاصرة وتتغلب عليها.

كان�ت الكاتب�ة األميركية س�وزان س�ونتاغ قد 
أسمته “أستاذ المجر المعاصر في أسفار الرؤيا، 
يلهمنا ب�أن نقارنه بجوجل وميلفل”. ثم أردفت 

أن “ميالنخوليا المقاومة” ما هي إال “تش�ريح 
للخراب، الخراب في أش�ّد حاالته ترويعا، ودليل 
مثي�ر إلى مقاوم�ة الخ�راب من خ�الل انطواء 
البش�ر”. يع�د كراس�ناهوركاي م�ن بي�ن أبرز 
الروائيين الطليعيين بعد الحرب العالمية الثانية 
مثل�ه مث�ل جوزيه س�اراماغو وديفيد فوس�تر 
واالس. ومع أنه يش�ترك معه�م في هذه الجمل 
الطويل�ة كالدهر، تنف�رد جمله بأنه�ا غريبة ال 
تعرف االستقرار، يستعصي تماما إدراك كنهها.

"ميالنخوليا المقاومة" الرؤية الهجائية
الغراب�ة تتعلق باألس�اس بخصوصيات التجربة 
المجرية واللغة المجرية. فتراث كراسناهوركاي 
ينفخ في عباراته حساسية معنية بالمهمشين، 
الذي�ن يتأرجح�ون عل�ى حاف�ة المجتم�ع، أو 
باألح�رى على ش�فا الجن�ون، ف�ي تركيز على 
الق�وى الكب�رى أو الوع�ود الواهية التي تش�ّد 

المنبوذين إلى المركز.
نصوصه نفس�ها نادرا ما تح�وي نقطة واحدة 
ف�ي الصفح�ة الواح�دة، ف�ي روايت�ه “ح�رب 
وح�رب” الفائزة بجائزة مؤسس�ة بن للترجمة 
عام 2005، يظهر كل جزء كعبارة واحدة وحيدة 

تتواصل، لألسف، على مدار صفحات.
كان مترج�م روايات�ه ج�ورج زريتس قد أش�اد 
برواية “ميالنخوليا المقاومة” قائال “إنها تدفق 
بطيء من الحمم القصصية، نهر غامق فسيح”. 
ومع التوغل في القراءة تبزغ الحاجة النادرة في 
ه�ذه األيام إلى التمهل بغرض العثور على إيقاع 
سّر ينضح بجمالياته إلى خارج الضمير كأمواج 

البحر دون أن يتجمع في نهاية محددة.
ال ري�ب أن اللغ�ة ليس�ت مج�ّرد آلي�ة لخدم�ة 
االس�تيعاب، وإنما أيضا عائق أمام االس�تيعاب. 
الحق أن اللغة المجري�ة مختلفة تمام االختالف 
ع�ن اإلنكليزي�ة فيما يتعلق األم�ر بنظم الجملة 
وأص�وات الكلم�ات، كما أنها تس�تخدم مقاطع 
الحق�ة للتعبير ع�ن عدد ال نهائي م�ن المعاني، 

والكلم�ات نفس�ها توح�ي ف�ي إيج�از لغ�وي 
بمضامين وش�فرات متعددة. ثمة كذلك درجات 
متباين�ة من الخطاب الرس�مي وغير الرس�مي، 
وتش�مل كلم�ة “أن�ت” كم�ا ه�و الح�ال ف�ي 
الفرنس�ية. وقياس�ا على “أن�ت” و”حضرتك”، 
هناك العش�رات من الكلمات الت�ي تنقلب لتهين 
أحدهم ت�ارة أو تبجله تارة. وهك�ذا تغرق اللغة 
المجري�ة في أحض�ان التهكم، وتغلّ�ف المعنى 

بالمعنى، وتدمج التناقض في قلب آخر.
ولد كراس�ناهوركاي عام 1954 قبل عامين من 
دخ�ول الدباب�ات الس�وفيتية بودابس�ت، ولكن 
الوحش�ية المتفاقم�ة في روايت�ه “ميالنخوليا 
المقاومة” يخّيم عليها عام�ل الخلود والكونية 
وكأن قلمه يحاكي انتكاس�ات التاريخ المجري 
المتك�ررة، حي�ن تتلو فت�رة واحدة م�ن القمع 
والتم�ّرد األخ�رى. ص�درت الرواي�ة ألول م�رة 
عام 1989، لتعكس ضمنا التغييرات السياس�ية 
الجارية وقتذاك. ولكن العنف الناجم في النهاية 
يت�راءى ب�ال زم�ان أو م�كان، كم�ا أن ال ه�دف 
حقيقيا منه، هو قمة العبث.يجد جانوس البطل 
دفتر أحدهم، وفيه يصف كيف “حطمنا وقصفنا 
كل ما يمكن أن نض�ع أيدينا عليه حتى عدنا إلى 
نقط�ة البداية، ولك�ن لم تكن هناك أية وس�يلة 
للتوق�ف، ال توجد فرامل، والفرح المبهر لألعين 
الم�الزم للدمار دفعن�ا إلى التغلب على أنفس�نا 
مرارا وتكرارا”.ونقرأ عن البلدة في “ميالنخوليا 
المقاومة” وقد تخللتها ش�وارع تحمل أس�ماء 
مح�اوالت يائس�ة فاش�لة ل�رد القه�ر والعثور 
على مجد عس�كري في تاريخ حاف�ل بالهزيمة 
والنكران. نرى جانوس�يفر م�ن نّهاب ليقع في 
يد نّهاب آخر “حيث يتقاطع ش�ارع رقم ثمانية 
وأربعي�ن مع ميدان بيتوفي”، وهو ملتقى طرق 
يعّين محور ثورة لم يكتب لها النجاح. ففي عام 
1848 فش�ل المجري�ون في نيل االس�تقالل من 
إمبراطورية هابسبورغ؛ وكان ساندور بيتوفي 

هو شاعر الحركة وشهيدها.

املان بوكر كافكا جديد حاصد 

  الكردي يفتح أعيننا على الطفولة والوطن
ال شّك أن كتاب “الّسيرتان” للشاعر والروائي الّسوري سليم 
ب�ركات، يعتبر واحدا من تلك المصائد التي ال نش�عر بفّكيها، 
إال بعد أن تخترق نقّي الّروح، وهي جمع لكتابين: األول حمل 
عنوان “الجندب الحديدّي”، والكتاب الثاني “هاته عاليا، هات 

الّنفير على آخره”.
الطفول�ة، كمرحلة عمرّي�ة، تعتبر خزينا هائ�ال -إن لم تكن 
الخزي�ن الوحي�د- لكثير من الكّتاب، س�واء ظه�رت صراحة 
في ما يكتبون، أو لمس�ناها واهية، ف�ي روحّية ما يكتبون.

كي�ف ال، والطفولة، رغم قصر زمنه�ا، تؤكد لنا حين نقرأها 
في كتب الّس�ير، أن الزمن حقيقّيا نعيش�ه، إنما إسراف ممّل 
للجس�د، وهرب مستمّر من ذاك الحنين إليها، وهي التي تبدو 
لن�ا، فردوس�ا مفق�ودا وخال�دا كالّنكهة، فكثي�رة هي كتب 
الس�يرة الت�ي مّرت م�رور “اللّئ�ام” على س�احاتنا المغلقة، 
لتقيم حواجز الّش�غب والّتوق والج�ري الحافي فيها، لتنبش 
المس�كوت، وتلع�ب ذاك اللّع�ب الماك�ر ف�ي ترتي�ب رفوف 
الّنفس، وتحيل أرض واقعن�ا الّصلبة “كما كّنا نعتقدها” إلى 

رمال متحّركة، نغرق فيها باستكانة حّتى آذاننا.
كأن “الس�يرتان” تش�به تأريخا عاّما للّطفول�ة الفائحة من 
جسد الجغرافيا الشرقّية الّسورّية، تتخلّله خصوصّية خجولة 
الّش�كل، عميقة الّتفاصيل، لطفولة “الكردّي”، يوقعنا سليم 
بركات في كتابه “الّس�يرتان”، في فّخ النوستالجيا القاسية 
إلى طفولة تش�بهنا، تش�به التماس�نا للّدهش�ة بي�ن حواف 
حياة محاطة باألس�الك الّش�ائكة، أس�الك الكبار وأالعيبهم 
وعقائده�م، وحروبهم الّس�خيفة.ترانا نحن األطفال، نهرب 
معه إلى براريه البكر، التي يفرغ فيها احتقان البوح المحاط 
بذاك الخوف المبهم، الذي يتس�ّرب من صروح الكبار، نهرب 
معه لننتقم من الوجود عاّمة، كحالة محسوسة وغير مدركة 
في مزيج الطفولة الفوض�وّي، من الحياة والكائنات والبيت 

واألهل والمدرسة، وحّتى الهواء والماء.
الرواية تشبه تأريخا عاّما للّطفولة 

يش�ّرح س�ليم بركات في “الس�يرتان”، بعين الّطفل الّرجل، 
ارتطام�ات “الك�ردّي” بواقعه، ال�ذي أدرك فيه باك�را ثنائّية 
االختالف والرعب، وقرأ الشرخ الوجودّي الذي يلوح في أفقه 
الحتمّي، في لعبة زمن س�ليط الوق�ع، فيحاول بكّل عنفوانه 
وغضبه، تثبيت اللّحظة، المكان، الّطيش، في خانة الحّس في 

م�ا قب�ل اإلدراك المؤلم. لنرانا نهرب معه، ونس�ير في لعبته 
المبنّي�ة على رؤية طفل يش�ي بتمّرد عف�وّي على منظومة 

بيئته وتفاصيلها، التي بدأ يتحّسسها بحذر فّج الّشجاعة.
يغ�وص ب�ركات، بحوارية زمنّي�ة بين الح�ّس واإلدراك، بين 
ما كان، وم�ا هو كائن، بين الرائ�ي )الحكيم( والمتورط في 
الح�دث، يعيد تالوة مخطوطات أزمنته، بحّس رعوّي ناضج، 
تغلب عليه الّش�عرّية القاس�ية للحي�اة واللغ�ة، دون الّتخلي 
عن مفردات وتش�كيالت وتفاصيل البيئة، والصورة البدوّية 

البكر.
إذ تأخذنا “الّس�يرتان”، بتكتيك س�حرّي، تتراءى فيه قس�وة 
شاس�عة الفض�اءات، كهف�ا جميال بس�يطا، يوصلن�ا بحبل 
الحنين إلى س�ّرته، ليوّجهنا باقتدار خ�اّلب، يصفعنا بأيدينا، 
مخاطبا الّطفل المرتجف المستكين في أقصى زوايا الوعينا 

وأشّدها تشويشا وظلمة.
لنش�عر بس�ور العقل “البهي�م”، الذي أحاطنا ب�ه ذاك الّطفل 
النش�ط المش�اغب، والحرس الذين انتدبناهم من “كاركون” 
الحي�اة، ليصوب�وا بن�ادق الذع�ر ف�ي وجه حاّس�ة الكش�ف 

المدهشة، لصالح االقتناع.
في”الّس�يرتان”، نش�عر ملي�ا ب�ذاك االنزي�اح الجغرافّي في 

خارطة أزمنتنا وعمرنا وذاكرتنا، لننقاد س�عداء فوق ش�وك 
الع�ودة الوع�رة، كان�زالق ال مفّر من�ه، عند حاف�ة الوصول 
الوهمّي، لنتدحرج ككرة ثلج، تصدم الجذوع عند الّنزول تباعا، 
لتتقّش�ر وتصغر تدريجيا، نحو حّبة اللؤلؤ النائمة في محارة 
البدء، هناك تماما، نحّس بأخّوة الّش�مس الحقيقية، الّشمس 
المتاح�ة، األرض المتاح�ة، الّدهش�ة المتاحة، ف�ي طبقات 
الّطفولة المطعونة بخناجر اللّعب.لكن سليم بركات، متعّمدا 
أو مأخ�وذا أو وفّيا لقهر حقيق�ّي بالّضرورة، يصّرح بكردّية 
الّطفل محور الكتاب، يتخلخل على مطّب االنتماء والّتصريح، 
يس�لخ القّصة ع�ن الجغرافي�ا، لصالح القومية، يكس�ر آنية 
اللّذة الّتي كانت متاحة لكاّفة أبنائها )قّرائها(، ليشربوا منها 
حليب طفولتهم الصافي، من عرب وأكراد وآش�ور وس�ريان 
وغيرهم من أبناء المنطقة، أو من أبناء جغرافيات متش�ابهة 
من العالم، ليجّيرها كأسا خاّصة باألكراد، لتصبح الّسيرتان، 
طفولة قومية، س�يحّبها بالضرورة أكراد عاش�وا طفولتهم 
في مدن حداثوية، وجغرافيات متضاّدة، بعد أن كانت طفولة 
جغرافي�ا وبيئة تجتذب أبناءها )بحنين تمتزج فيه الس�عادة 
م�ع األل�م(، وأبناء البيئ�ات المغاي�رة )بفض�ول تمتزج فيه 

الرغبة مع التردد(.

سليم بركات .. الطفل الذي كرس جرة اللذة
  حسام ملحم 

هالة صالح الدين 
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املقصود بترصيف االعامل 
دستوريًا

المحامي   محمد الياسري
 

حكوم�ة تصريف االعم�ال هي حكوم�ة مؤقتة ناقصة 
الصالحي�ة وحدت الغراض تصري�ف مرحلة انتقالية او 
مرحل�ة انتخابي�ة او انتخابي�ة او في مرحل�ة طارئه او 
نتيج�ة لظرف حال دون تاس�يس الحكوم�ة الجديدة او 
تاخره�ا في اي بلد من البلدان حت�ى ان هذه الحكومات 
وف�ق هذا التعري�ف ال يحق لها البت ف�ي االمور المهمة 
والمصيرية وانم�ا تقتصر اعمالها على تمش�ية االمور 
العام�ة التي تهم المواطنين وق�د وردت عبارة تصريف 
االمور اليومية في الدس�تور العراقي لمرتين االولى في 
المادة 61 والثانية في المادة 64 وفي حالة سحب الثقة 
م�ن الحكومة وحالة حل البرلم�ان نالحظ ان مدة عمل 
حكومة تصريف االعمال في اغلب دس�اتير العالم تكون 
لم�دة ال تتجاوز الش�هرين وحتى في الدس�تور العراقي 
كان�ت الم�دة 30 يوم�ا وفق الم�ادة 61 لك�ن في بعض 
االحيان تكون حالة الضرورة وحالة العرف الذي يوجب 
ان تس�تمر ه�ذه  الحكومة في عملي�ة تصريف االعمال 
الى مدة اط�ول امام التحديات التي تواجهها او تس�تمد 
عملها من الس�وابق واالعراف الس�ابقة وان حدود عمل 
هذه الحكومة حكومة تصريف االعمال يراد منه تسيير 
عمل وش�ؤون الناس اليومية الن قضايا الناس ال يمكن 
ان تتوقف او تتاخر وهذه االعمال وفق الفقة الدستوري 
ال تع�رض الحكوم�ة وال�وزارات ال�ى نتائ�ج سياس�ية 
النه�ا اي الحكوم�ة انته�ت الرقاب�ة المفروض�ة عليها 
م�ن البرلمان وانما هي تخضع لرقاب�ة القضاء االداري 
حي�ث يمكن الطع�ن في قراراته�ا او اي اجراء يتخذ من 
الس�لطة التنفيذية ويس�مى الطعن الضي�ق والمقصود 
بهذه االعم�ال التي تقوم بها حكوم�ة تصريف االعمال 
هي االعمال العادية اليومية وغير المصيرية الن المركز 
القانوني للدولة يكون غي�ر مؤهل الن تعقد االتفاقيات 
او التعينات في البلد وانما تكون مهمتها تسيير االعمال 
اليويم�ة التي من ش�انها ان ال تؤدي ال�ى توقف الحياة 
والكثير من دس�اتير العالم لم تحدد المدة التي تعمل بها 
حكومة تصري�ف االعمال لكن في الحقيق�ة هذه المدد 
مهم�ة الن الحكوم�ات في ال�دول تحتاج ال�ى ان تكون 
كامل�ة االهلي�ة والصالحي�ة حت�ى تؤدي عمله�ا كامال 
وفق الدس�اتير وفي حدود المصلحة العامة اي ان تؤدي 
حكوم�ات تصري�ف االعمال االعم�ال اليومي�ة العادية 
الروتيني�ة والت�ي ال يمكن تاجيله�ا او الت�ي اذا لم تنفذ 
الثبات   على واقع الحياة العامة وادت بالتالي الى ارباك 
في عمل المؤسس�ات الدول�ة العراقية والتي وجدت في 

االصل لخدمة الناس بالصورة المثالية والمالوفة  

حق التقايض واملرافعات 
المحامي وليد الشبيبي

 الدعوى في قانون المرافعات العراقي 
رق�م 83 لس�نة 1969 طل�ب ش�خص 
لحق�ه من اخر وان يك�ون هذا الطلب 
ام�ام القض�اء العراقي ويش�ترط في 
كال االط�راف في الدع�وى ان يكونوا 
متمتعين باالهلية الالزمة في الدعوى  
الالزمة الس�تعمال الحقوق واالوجب 
ان ين�وب عنه من يقوم مقامه قانونا 
وان يكون المدعي عليه خصما يترتب 
عل�ى اقراره حكم فائض لمال القاصر 
والمحج�وز والغائب ويجوز ان يكون 
احد الورث�ة خصما ف�ي الدعوى التي 
تق�ام عل�ى المتوف�ي ويش�ترط ف�ي 
الدعوى التي تق�ام ممكنه ومتحققة 
وم�ع ذل�ك ف�ان المصلح�ة المحتملة 
وق�وع الض�رر كم�ا ويج�وز االدعاء 
بالحق�وق المؤجلة ويج�وز ان تكون 
الدعوى لتالف�ي نزاع محتمل الحدوث 
ويج�وز الدف�ع من قب�ل المدعى عليه 
بدعوى مقابل�ة الدعوى الى رد دعوى 
حق�ا  الدع�وى  موض�وع  كان  واذا 
ش�خصيا كانت الدعوى ش�خصية او 
دع�وى دين وان كان�ت الدعوى عينية 
كانت دعوى عينية وان كان المراد من 
ملكية واذا كانت ملكية كانت الدعوى 
ملكية واذا كانت منه�ا اثبات الحيازة 
كان�ت دع�وى حي�ازة من�ع التعرض  
ووف�ق االعم�ال الجدي�دة وال يج�وز 
للمدعي ان يجم�ع بين دعوى الحيازة 
والمطالبة بالملكية واال سقط االدعاء 
بالحي�ازة،  وع�ادة م�ا يت�م التبلي�غ 
بواسطة الش�رطى بالحيازة الغراض 
تبليغ المدعى عليه حيث يعتبر توقيع 
توقي�ع  او  المدع�ى  تبلي�غ  المدع�ى 
وكيل�ه.. ويج�وز التبلي�غ  بواس�طة 

البريد وعلى ان يتم اعادتها بواس�طة 
البريد المس�جل  المرجع ويتم تحرير 
ورقة التبليغ بنسختين تسلم احدهما 
ال�ى المراد تبليغ�ه وتع�اد الثانية الى 
التحفض في اضبارة الدعوى وتشمل 
ورق�ة التبليغ رقم الدع�وى مع اليوم 
والشهر والس�نة واسم الطالب المحل 
وش�هرته ومهنت�ه ووظيفت�ه وبيان 
المح�ل ال�ذي يختاره الطال�ب لغرض 
التبلي�غ واذا تبي�ن للمحكمة ان المراد 
تبليغ�ه لي�س مع�روف مح�ل االقامة 
تبليغ�ه بواس�طة صحيفتين  فتجري 
محليتين تصدر في المنطقة المحكمة 
ويج�وز اذاع�ة التبلي�غ باالضافة الى 
الصح�ف بواس�طة وس�ائل االع�الم 
االخرى واذا كان الم�راد تبليغه يعمل 
في احدى دوائر الدولة وتقام الدعوى 
ف�ي محكمة مح�ل العق�ار اذا تعلقت 
بحق عين�ي واذا تعددت العقارات جاز 
اقام�ة الدعوى في محل احدها ويجب 
ان تتضم�ن عريض�ة الدع�وى امامها 
وتاريخ عريضة الدعوى واسم المدعى 
علي�ه ولقب�ه ومهنته ومح�ل اقامته 
وبي�ان الم�كان الذي يخت�اره المدعي 
لغرض التبليغ وبيان موضوع الدعوى 
ووقائ�ع الدعوى وتوقي�ع المدعي او 
وكيله وان يقوم المدعي بارفاق نسخ 
من عريضة الدعوى بقدر عدد المدعى 
عليه�م وتكون مطابقة لالصل في كل 
ش�يء ..  وذلك يؤثر على حس�ن سير 
المحكم�ة وال يج�وز ان تتج�اوز مدة 
التاجي�ل اكثر من 20 يوم اال للضرورة 
وضبط الجلس�ة هي من قبل القاضي 
ويجوز للمحكمة من تلقاء نفس�ها ان 
الجارحة والمخالفة  العبارات  تشطب 
اوراق  م�ن  ورق�ة  اي  م�ن  ل�الداب 

المرافعات   

وفق اتفاقية منع االبادة الجماعية  لعام 1948 
والت�ي عرف�ت االب�ادة الجماعي�ة بانه�ا القتل 
المنظ�م وهذه االتفاقية ت�م التوقيع عليها عام 
1948 ونفذت عام 1950 ووقع عليها 133 دولة 
في العالم وم�ن االفعال التي تعد ابادة جماعية 
ووف�ق ه�ذه االتفاقي�ة القت�ل والح�اق الضرر 
النفس�ي والجس�دي وخط�ف االطف�ال وه�ي 
ايض�ا اي هذه الجرائم هي التي  تخالف االعالن 

العالمي لحقوق االنسان وقد نصت المادة 6 من 
النظام الداخلي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 
1998 بينت على ان االب�ادة الجماعية هي التي 
ترتكب بقصد التدمير الكلي او الجزئي لجماعة 
قومي�ة او اثنية او عرقية او دينية ومن اش�هر 
عمليات االبادة الجماعية مجازر االرمن وصبرا 
وشاتيال وراوندا ودارفور والجزائر وما يحصل 
اليوم من جرائم من قبل الجماعات االرهابية في 

العراق وانتهاك المدن هو ابادة جماعية وكذلك 
م�ا يحصل في غ�زة من  جرائ�م م نقبل الكيان 
الصهيوني هي اب�ادة جماعية وهنا تحتاج الى 
تج�رك دولي لمحاكم�ة القادة في ال�دول التي 
تدع�م االرهاب في الع�راق ويمكن احالة الدول 
الداعم�ة لالهاب في العراق وف�ق قرار مجلس 
االم�ن 2170 ال�ى مجل�س االمن ومن ث�م الى 
المحكم�ة الجنائي�ة الدولي�ة الن الع�راق ليس 

موق�ع على اتفاقية روما لعام 1998 والخاصة 
بالمحكم�ة الجنائية الدولية ف�ان باالمكان ان 
يق�وم العراق بتقدي�م طلب ال�ى مجلس االمن 
وف�ق االدل�ة المتوف�رة واحالة ال�دول الراعية 
والداعم�ة والممول�ة لالره�اب ال�ى المحكمة 
الجنائي�ة الدولية وخصوصا الش�خصيات التي 
تح�رض وتفتي على االرهاب ومن المالحظ ان 
التحقيقات التي تقوم به�ا اللجان الدولية التي 

تشكلها االمم المتحدة تكون طويلة االجراءات 
وبعي�دة االمد ومثال على  ذلك التحقيق الذي تم 
اجراءه اثر مقتل رئيس الوزراء لبنان الحريري 
حي�ث كان ع�دد الش�هود تج�اوز 600 ش�اهد 
ولهذا فان التحقيق ال تس�قط بمضي المدة وال 
بالتق�ادم ولهذا فان هذه الجرائ�م حتى لو بعد 
س�نوات طويلة يمكن المطالب�ة بها ومحاكمة 

المجرمين الذين ارتكبوها. 

س/ م�ن االخ�ت القانونية ش�يماء عب�د االمير تقول مت�ى تنتهي 
الوصاية ؟

ج � وفق المادة 82 من قانون االحوال الش�خصية رقم 188 لس�نة 
1959 تنته�ي الوصاي�ة بموت القاص�ر او بلوغه الثامنة عش�ر او 
عودة الوالية لالب او الجد او انتهاء العمل الذي اقيمت الوصاية من 

اجله او قبول استقالة الوصي او زوال اهليته او فقده او عزله
 

س/ من االخت االعالمية سهاد محمود تقول متى تبطل الوصية؟
ج � وفق المادة 72 من قانون االحوال الش�خصية رقم 188 لس�نة 
1959 ف�ان الوصية تبطل برجوع الموصي عما اوصى به او فقدان 

الموصي الهليته او بتصرف الموصي بالموصى به تصرفا مخالفا 
للقان�ون او بهالك الموصى به او ب�رد الموصى له الوصية بعد 

موت الموصي.

المادة )104(:
 تؤسس هيئٌة تسمى مؤسسة الشهداء، ترتبط 
بمجلس الوزراء، وينظم عملها واختصاصاتها 

بقانون.
    المادة )105(:

تؤس�س هيئٌة عام�ة لضمان حق�وق االقاليم 
والمحافظ�ات غي�ر المنتظمة ف�ي اقليم، في 
المش�اركة العادلة في ادارة مؤسسات الدولة 
المختلف�ة، والبعث�ات والزم�االت  االتحادي�ة 
الدراس�ية، والوف�ود والمؤتم�رات االقليمي�ة 
الحكوم�ة  ممثل�ي  م�ن  وتك�ون  والدولي�ة، 
غي�ر  والمحافظ�ات  واالقالي�م  االتحادي�ة، 

المنتظمة في اقليم، وتنظم بقانون.
المادة )106(:

 تؤسس بقانوٍن، هيئٌة عامة لمراقبة تخصيص 
ال�واردات االتحادية، وتتكون الهيئة من خبراء 
الحكوم�ة االتحادية واالقالي�م  والمحافظات 
بالمس�ؤوليات  وتضطل�ع  عنه�ا،  وممثلي�ن 

اآلتية:
المن�ح  توزي�ع  عدال�ة  م�ن  التحق�ق   �: اوالً 
والمس�اعدات والق�روض الدولي�ة، بموج�ب 
استحقاق االقاليم والمحافظات غير المنتظمة 

في اقليم.
ثانياً :� التحقق من االس�تخدام االمثل للموارد 

المالية االتحادية واقتسامها.
ثالثاً :�  ضمان الشفافية والعدالة عند تخصيص 
االموال لحكومات االقاليم او المحافظات غير 

المنتظمة في اقليم، وفقاً للنسب المقررة.

المادة )107(:
 يؤسس مجلٌس، يسمى مجلس الخدمة العامة 
االتح�ادي، يتول�ى تنظي�م ش�ؤون الوظيف�ة 
العام�ة االتحادية، بما فيه�ا التعيين والترقية، 

وينظم تكوينه واختصاصاته بقانون.
 المادة )108(:

يجوز اس�تحداث هيئاٍت مستقلة اخرى حسب 
الحاجة والضرورة بقانون.

 الباب  الرابع
اختصاصات السلطات االتحادية

المادة )109(:
  تحاف�ظ الس�لطات االتحادي�ة عل�ى وح�دة 
العراق وسالمته واستقالله وسيادته ونظامه 

الديمقراطي االتحادي. 

مفهوم االبادة  يف القانون الدويل

)أم خاون( لم يرزقه�ا الله بولدها 
الوحي�د )خاون( أال بع�د أن أصبح 
له�ا من البنات خمس�ة وهي تحب 
البنات وترى فيهم صورتها الحلوة 
أيام الش�باب الذي بدأ في النضوب 
وال�زوال وابنها خ�اون مدلل فكل 
م�ا يطلبه ه�و أمر وم�ا يريده هو 
قانون واج�ب الطاعة وعلى الرغم 
م�ن أن زوجها قد توف�ي وترك لها 
بيت بس�يط وراتب تقاعدي أال أنها 
لم تيأس وواصلت مش�وارها حيث 
تعين�ت ابنتها الكب�رى والتي تليها 
ف�ي التعلي�م وأصبح الح�ال أفضل 
مم�ا كان علي�ه في الس�ابق وهي 
ليس�ت من النوع الذي ال يشكر الله 
ب�ل على العكس ه�ي حادمة لربها 
وس�اجدة في صالته�ا وكأثرة من 
الش�كر على النع�م التي أج�اد بها 
الل�ه عليه�ا وعل�ى ابنه�ا وبناتها 
.. وه�ي راضي�ة مرضي�ة بقدرها 
الت�ي خطته ي�د األق�دار وبالتأكيد 
ه�ي اعت�ادت عل�ى االعتم�اد على 
الذات ولم تلج�أ الى أي من أقاربها 
الذي�ن عرفوا بالطمع واالس�تغالل 
والجشع وسوء الظن وقد تعرضوا 
لها ولبناتها وطلبوا منها أن تزوج 
بناتها له�م وان ال تترك الحبل على 
القارب وهددوه�ا وألكثر من مرة 

أال أنها كان�ت صامدة وتحدت هذه 
المضايق�ات وش�قت طريقها في 
الحي�اة م�ع بناته�ا باالعتماد على 

ال�ذات بع�د االعتم�اد عل�ى الله .. 
وه�ي مدبرة وحريصة وتصنع من 
الالش�يء ش�يء فقد واجه�ت بعد 

وفاة زوجها أيام كالحة استطاعت 
أن تتجاوزه�ا وان تتع�دى األزم�ة 
وان تكون على شاطئ السالمة مع 

بناته�ا .. لكن ابنه�ا )خاون( الزال 
في العاشرة من العمر وال زال أمامه 
الكثي�ر من الصعوب�ات والتحديات 
حتى يقف على قدميه .. وذات يوم 
جاءها شيخ العشيرة مع ابنه وقال 
له�ا بالحرف الواحد )بانه يطلب يد 
ابنتها الكبي�رة لتكون زوجة لولده 
البك�ر( وهي اعتادت على مثل هذه 
المواق�ف وتعرف كيفي�ة الخروج 
منها فقالت له انت تامر لكن فقط 
امهلن�ي حتى اناقس�ها واخذ رأيها 
وايض�ا افك�ر في الموض�وع النها 
الزالت في الدراسة وارادت من هذا 
الرد الدبلوماس�ي ان تكس�ب وقت 
البعاده وبعد نقاش مع بناتها كان 
ال�راي بالرفض بحج�ة انها الزالت 
في الدراسة ومن الممكن مناقشة 
الموض�وع عند تخرجه�ا لكن مثل 
ه�ذا الرايل�م يرضي الط�رف االخر 
ال�ذي عده جزء م�ن التهرب وجزء 
م�ن االهانة وجزء ال�ذل النه يعتبر 
نفس�ه ه�و الراع�ي له�ذه العائلة 
وبالتالي ال يحق له�ا ان تخرج عن 
الطاعه وع�ن الخيمة الت�ي يراهم 
تحتها لكن هو عد هذا الرفض نوع 
م�ن االهان�ة الت�ي ال تغتف�ر وقال 
ف�ي نفس�ه ان مصريك�م تعودون 
طالبي�ن الع�ون من�ي وفع�ال بعد 

اس�بوع واحد اختفى خ�اون وهو 
يعود من مدرس�ته حي�ث اعتاد ان 
يرجع ال�ى البيت في الظهيرة لكنه 
غاب حت�ى الغروب وقام�ت الدنيا 
ولم تقعد بالنس�بة الم�ه  واخواته 
وفتش�وا كل االماك�ن وتس�اءلوا 
م�ن الكل عن مصير صغيرهم وتم 
اب�الغ الش�رطة ووجه�ت اصابع 
ووال�ده  )الش�يخ(  ال�ى  االته�ام 
الخاط�ب لك�ن ع�دم وج�ود دليل 
وعدم وجود س�بب ح�ال دون ان 
يكون االتهام مقنعا كما ان الشيخ 
اثب�ت انه كان م�ع كل اوالده ، في 
اح�دى المأتم من�ذ الصب�اح الذي 
وق�ع فيه )حادث اختف�اء خاون( 
وحت�ى المس�اء كان ايض�ا باعدا 
لالش�تباه الذي طرحت�ه ام خاون 
لك�ن احد اصح�اب االكش�اك قال 
انه رأى سياره )بيك اب( يستقلها 
ملثم�ون تحم�ل صغي�را يص�رح 
وعندما وصف الثياب والعمر كانت 
اوصاف خاون ول�م تيأس امه وال 
اخوات�ه في البح�ث والتحري لكن 
دون ج�دوى فل�و كان الخاطفون 
يريدون م�اال التصلوا ولباعت امه 
نفسها وافتده لكن الموضوع كان 
ي�راد منه حرق القل�وب فمن الذي 

يريد ذلك ... من ؟.
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ل�م تك�ن تعلم الس�يدة هناء العبي�دي  أن تزام�ن مرورها 
في أحد الش�وارع مع “أحداث شغب” تقوم بها مجموعة 
من الش�باب سيتس�بب له�ا بمش�كلة كبيرة م�ع عائلتها 

وأقاربها.
وتمق�ت العبي�دي  التصوي�ر العش�وائي ال�ذي يق�وم به 
العدي�د من المارة الذين م�ا إن يروا أي ظاهرة حتى يبدأوا 
بتصويره�ا، متجاهلي�ن الم�ارة من بنات وس�يدات قد ال 

يرغبن في الظهور بالكاميرات.
وم�ا يزي�د الطين بل�ة، وفق العبي�دي، هو مش�اركة هذه 
الص�ور والفيديوه�ات م�ن قب�ل أصحابه�ا عب�ر مواقع 
التواص�ل االجتماع�ي ليتفاجأ الش�خص بأن�ه أصبح أحد 
المش�اهير على المواقع اإللكترونية بدون أن يعرف حتى 

ما سبب تظاهرة أولئك الشبان.
األمر ذاته ه�و ما حدث مع الجامعية  ليلى عواد التي رأت 
صورتها في أحد مواقع التواصل االجتماعي أثناء تناولها 

طعام الغداء في إحدى الحدائق العامة.
“الص�ورة لم تكن ل�ي ولعائلت�ي تحدي�دا، إال أن التصوير 
العشوائي هو ما جعلنا نتصدر الصورة”، مبدية استياءها 
الشديد من قيام البعض بالتصوير بدون مراعاة خصوصية 
اآلخري�ن، ومعتبرة أن مث�ل تلك التصرفات “تع�د انتهاكا 

لحرية اآلخرين والبد من ضبطها”.
ف�ي حي�ن لم يمر خب�ر ظهور إح�دى بنات الس�يد رياض 
محمد مرور الكرام، السيما بعدما تلقى اتصاال هاتفيا من 
أحد األقارب الذي أخبره بظهور صورة ابنته في احتفاالت 
فوز المنتخب األردني في مقطع فيديو، الذي بات منتشرا 

على معظم مواقع التواصل االجتماعي.
يق�ول محمد “الخبر أث�ار غضبي ولوال أنن�ي كنت برفقة 
ابنت�ي العتق�دت أنه�ا كانت في ذل�ك االحتف�ال”، منتقدا 
“انع�دام المس�ؤولية ل�دى العديد م�ن األش�خاص الذين 
يمتهن�ون التصوير في األماكن العام�ة بدون دراية منهم 
أو حتى مراعاة لآلخرين”، وما يغيظه “مس�ارعة البعض 
لنش�ر تل�ك الص�ور والفيديوهات عل�ى مواق�ع التواصل 

االجتماعي”.
وتش�اركه الرأي السيدةس�ناء ياس�ين التي تلف�ت إلى أن 
التقاط الص�ور ومقاطع الفيديو في األماك�ن العامة ُيعد 
“انتهاكاً” لخصوصية اآلخرين، الس�يما إذا كان التصوير 
عاماً، بمعنى أن يلتقط الش�خص صورة مثالً هي موجهة 
له لكن يتضح فيها بعد ذلك ظهور أش�خاص آخرين، وهو 

ما حدث معها تماما في حفل تخريج ابنتها.
وتش�ير ياس�ين إلى أن األمر ال يتوقف عل�ى ظهورها في 
الفيدي�و ال�ذي ص�وره أحد أقارب الش�اب فحس�ب وإنما 

نشرها عبر مواقع التواصل االجتماعي.
وع�ن اخت�راق الخصوصية  قالت رنا عصام ليس�ت لديها 

خطوط حمراء في توصيف احدى صديقاتها التي التبالي 
في معرفة كل شاردة وواردة بالمحيطين بها ، مشيرة الى 
انهاتقتح�م خصوصيات االخرين احيان�ا بصورة فكاهية  

لكنها في العديد من المواقف تزعج اصحابها .
تق�ول الحظ�ت صديقت�ي  هذه انش�غالي عن ال�رد عليها 
عبر مواق�ع التواصل االجتماعي وبالفع�ل كنت مقلة في 
التواصل معها ومع االخرين مما دفعها لزيارتي ومحاولة 
معرف�ة اخباري م�ن اف�راد عائلتي  وخصوصا اش�قائي 
الصغ�ار وتضيف ل�م تياس صديقتي ف�ي محاوالتها رغم 
ان�ي اخبرتهابان لدي موضوعا خاص�ا اليمكنني الحديث 
عنه االن ورغم افصاحي بانها س�تكون اول من يعلم بنبا 
خطوبتي لكن بدون فائدة فقد استطاعت كشف االمر ولم 

تابه باشاعته بين الصديقات االخريات 
 من جانبه يش�ير احد المحامي�ن المتخصصين في قضايا 
المطبوع�ات والنش�راللى انه ووف�ق القان�ون “ال يجوز 
تصوي�ر األش�خاص بدون أخ�ذ إذنهم، كما ال يجوز نش�ر 

صورهم إال بإذنهم أيضا”.

ويبي�ن أنه ورغم تش�ديد القانون في ه�ذا المجال، إال أنه 
وفي الوقت ذاته وضع القانون األردني استثناء في حالتين 
هم�ا؛ “الش�خصيات العامة والمش�هورة واآلخ�ر يتعلق 
باألح�داث العامة وكل ما يتعلق به�ا”، الفتا إلى “ضرورة 

تطبيقه على نطاق ضيق وال يجوز التوسع فيه”.
ويؤك�د أن كل ما دون ذلك يس�تطيع م�ن خالله المتضرر 
تقدي�م ش�كوى ل�دى المدع�ي الع�ام للبح�ث ف�ي قضية 
انتهاك حق الخصوصية، وفي حال تم نش�ره في المواقع 

اإللكترونية عندها تعد “جريمة نشر”.
ويش�ير : إلى أن�ه “ال يجوز لآلخري�ن انتهاك خصوصيات 
غيره�م ف�ي األماكن العام�ة، بل وتصويرهم ب�دون إذن، 
وإش�عارهم أن ذل�ك س�لوك وتص�رف مرف�وض وغي�ر 

محبب”.
وتاب�ع “الب�د م�ن التأكي�د أن ه�ذه التصرفات م�ن اآلثار 
االجتماعية الس�لبية، خاصًة إذا تم تداولها بين اآلخرين”، 
آس�فا لوج�ود العدي�د م�ن األش�خاص الذي�ن “ينتهكون 

الخصوصية على نطاق واسع”.

ويبين أن حق الخصوصية يشمل حق اإلنسان في الحفاظ 
عل�ى دائرة ش�خصية تمتد إل�ى حياته الخاصة وأس�رته، 
معتب�را الدخ�ول إلى هذه الدائ�رة انتهاكا لها، مستش�هدا 
بالقض�اء األردن�ي ال�ذي اعتب�ر أن “إظهار الش�خص في 
الص�ور بدون أخذ إذنه هو انتهاك لحياة اآلخرين وهذا هو 
الخط الفاصل”، مبينا أن الش�خص الع�ام يعتاد أن يكون 
تحت بؤرة الضوء على عكس الشخص العادي الذي اختار 

لنفسه أن يكون من آحاد الناس.
من جهته، يلفت اختصاصي علم االجتماع الدكتور حسين 
الخزاعي، إلى أن األصل في التركيبة االجتماعية الصحيحة 
هو الخصوصية وعدم التجاوز في حياة اآلخرين، مضيفا 
أن�ه إذا كان التصوير في األماك�ن العامة فيختلف، فمنهم 
م�ن يش�دد بذل�ك، ومنهم م�ن يرف�ض، ومنهم م�ن يقلد 

اآلخرين ويرضخ ألي تصرف جماعي ويقبل به.
وأك�د ب�دوره أن التصوي�ر ف�ي األماك�ن العام�ة خاص�ًة 
العش�وائي يزيد من المش�اكل وصعوبة حله�ا، خاصًة اذا 
كان التصوي�ر ألس�ر تتواجد في األماك�ن العامة، مضيفا 
أن البع�ض ما ي�زال يعتقد أن التصوير أم�ر طبيعي، مبينا 
أن�ه يجب الح�رص على التعام�ل باألخ�الق اللبقة، وعدم 
مضايق�ة اآلخرين وف�ق التوجهات التي تؤكد س�لوكيات 

الفرد السوية.
ويع�زو الخزاعي مثل هذه التصرفات إلى مس�توى الوعي 
لدى أفراد المجتمع بشكل عام، فهناك أشخاص يعتقدون 
أنه من السهل التصوير العشوائي في كل مكان، الفتا 
إلى آثاره الس�لبية على المجتمع، خاصًة إذا ُنش�رت 
في مواقع التواص�ل االجتماعي.ويبين أن الهواتف 
والتص�رف بها ه�و حق وحرية ش�خصية للفرد، 
بشرط أال يتجاوز تلك الحرية والملكية الفردية 
وي�ؤذي غي�ره بمالحقته�م بكامي�را هاتفه، 
فتصب�ح حريته مقيدة لآلخري�ن، مضيفاً أنه 
أصب�ح الكثي�ر من الن�اس يخش�ى األماكن 
العامة ويتوقع التقاط كاميرات المتطفلين 
له، خاصًة من ينش�رون الصور في مواقع 
وج�ود  إل�ى  االجتماعي.ويش�ير  التواص�ل 
العدي�د م�ن لقط�ات “الفيدي�و” أو الصور 
الفوتوغرافي�ة التي أس�اءت لكثير من 
مج�االً  وأصبح�وا  األش�خاص، 
للس�خرية وتهك�م المجتم�ع، 
كثي�راً  تج�اوزوا  وق�د  ب�ل 
إل�ى األس�ر، مش�دداً على 
التقنية  تس�خير  أهمي�ة 
بالتقاط الصور الجميلة 
و”الفيديوه�ات” الت�ي 

تثري العقل والفكر.

التصويرالعشوائي .. انتهاك للحرية الشخصية
        المس���تقبل العراقي/متابعة 

 الحظت السيدة هبة أحمد، التي تعتبر نفسها 
أن  المتفائل�ة،  االيجابي�ة  الش�خصيات  م�ن 
مزاجها أصبح يتعكر، بس�بب إحدى زميالتها 
في العمل التي تجلس بجانبها ثماني س�اعات 
على األقل يومياً ويغلب عليها طابع الشخصية 

“النكدية”.
تق�ول هبة، إن زميلتها من الش�خصيات التي 
ال تس�تطيع العيش بدون أن تجد س�ببا للنكد 
يومياً، فهي ش�خصية متش�ائمة باس�تمرار، 
تراق�ب اآلخري�ن، وتعتبره�م أفض�ل منه�ا، 
وتنظر إلى حياتها على أنها تعيس�ة، وال تملك 
أي شيء لتكون س�عيدة من أجله، وال تعترف 
أيضا بوجود أي شيء إيجابي يفرحها في هذه 

الحياة.
وتؤكد هب�ة أن زميلتها تبث الطاقة الس�لبية 
حت�ى وإن لم تتفوه بكلم�ة، ويمكن رؤية ذلك 
من مالمح وجهها، الفت�ًة إلى أنها في الفترة 
األخيرة تحاول تجنبها قدر المستطاع وتشعر 

بتثاقل كبير عند ذهابها للعمل.
هبة ليس�ت وحدها التي تعاني من ش�خصية 
زميلته�ا التي تجلس بجانبها ثماني س�اعات 
يومي�اً؛ فعم�ر محس�ن هو أيض�ا يعيش هذه 
الحالة على مدار الس�اعات األربع والعش�رين 
يومي�اً، والس�بب ه�و أن�ه يعيش م�ع زوجة 
“نك�دة”، بحس�ب وصفه، ال تعرف أي ش�يء 

بهذه الحياة سوى كيف تخلق النكد.
ويقول إنه مهما فعل ومهما قدم لها، ال يمكن 

أن ترضى وال يمكن أن يمر اليوم بدون أن تجد 
أي س�بب حتى لو كان بس�يطا جدا لتخلق من 
خالله نكدا وصراخا وعصبية، ما يجعل أجواء 
البيت كلها متوترة وكئيبة، ويرغب كل من فيه 

للخروج منه والتثاقل من العودة إليه.
والنكد، هو شعور ومزاج يؤثر بشكل كبير على 
الس�لوك وطريقة اتخاذ الق�رارات والمواقف 
واألف�كار، وصاحب هذا الم�زاج له تأثير على 
من حوله، فشعوره منفر ومزعج وينشر جواً 

من الكآبة والقلق والتوتر والتشاؤم. 

وف�ي إح�دى الدراس�ات االجتماعي�ة ارجعت 
النك�د ال�ى عوام�ل عدة مس�ببة له�ذا المزاج 
والش�عور ومنه�ا العامل الوراث�ي الذي يمثل 
25 %، التربي�ة الصارمة، الحي�اة االجتماعية 
والظروف والخبرات السابقة التي نتجت عنها 
صور ذهنية سلبية ومحبطة. وأكدت الدراسة 
أن الش�خصية النكدية معتلة نفسياً ومن أكثر 

الشخصيات تعقيداً في تشخيصها وعالجها.
واعتب�رت الدراس�ة أن أهم 8 عالم�ات لتمييز 
الش�خصية النكدية ه�ي الغيرة الش�ديدة من 

اآلخري�ن، ش�خصية عنيف�ة ف�ي المواجه�ة 
ومتصي�دة ألخط�اء اآلخري�ن، ال تن�دم عل�ى 
أخطائه�ا مهما حدث، مؤذية لآلخرين س�واء 
جس�دياً أو معنوي�اً، عباراته�ا دائم�اً تح�وي 
كلم�ات محبطة ومدمرة لنفس�يات اآلخرين، 

وتستمتع بذلك.
كما وتحيط نفسها بهالة من العظمة والغرور 
أحياناً، تفتقر للعاطفة والمشاعر واألحاسيس 
تجاه المقربين له، بارعة في لعب دور ضحية 

اآلخرين والمجتمع في تبرير تصرفاتها.
وق�د تك�ون الش�خصية النكدية له�ا جاذبية 
وتأثير قوي باس�تغالل تعاط�ف اآلخرين لها، 

لكنها متهورة وعدوانية في سلوكها.
وف�ي ذلك، ي�رى االختصاص�ي االجتماعي د. 
حس�ين الخزاعي، أن النكد ه�و حالة مرضية 
يج�ب معالجتها كون الش�خص ال�ذي يعاني 
منها هو شخص عدواني منبوذ من المجتمع.

ويشير الى أن الشخص النكد يخلق جوا سلبيا 
ويس�بب أمراض�ا عن�د الناس كونه ش�خصا 
معقدا نفسياً يعاني من اضطرابات شخصية.

ويضي�ف الخزاعي، أن هذه الش�خصية يطلق 
عليه�ا المض�ادة للمجتم�ع، كونها س�لبية ال 
تفكر س�وى بنفسها وبإيذاء اآلخرين وتعاني 
من الفش�ل وتحزن ألي نج�اح أو إبداع يحدث 
من حولها وتس�قط فشلها بش�كل دائم على 

اآلخرين.
النفس�ي  االختصاص�ي  ذل�ك، يذه�ب  وف�ي 
التربوي د. موسى مطر، إلى أن هذه الشخصية 
قد نش�أت ف�ي بيئ�ة محروم�ة ومضطهدة، 

وبالتال�ي اعتادت على جلب 
انتب�اه اآلخرين وعيش دور 
الضحي�ة بغ�ض النظر عن 

صحة ذلك.
ه�ذه  أن  إل�ى  ويش�ير 
ش�خصيات عنده�ا نقص 
نيل عطف  وتحاول دائم�اً 
أنه�ا  مبين�اً  اآلخري�ن، 
دائم�اً  تق�وم  ش�خصية 
بدق�ة  الن�اس  بمراقب�ة 
شديدة، وال يمكن أن تكون 
نفسياً  مستقرة  شخصية 
أو راضية. ويشير مطارنة 
ال�ى أنه ال بد م�ن أن ينظر 
إليه�م الش�خص بعط�ف، 
مبيناً أنه�م يخلقون دائماً 
حال�ة م�ن النك�د على من 
حولهم ويفس�دون حاالت 
ب�ات  الف�رح، ووجوده�م 
ون�ادراً  بالنك�د  مربوط�ا 
ج�داً م�ا يجدهم الش�خص 

سعيدين.
ويفض�ل الخزاعي االبتعاد 

عن مثل هذه الشخصيات 
أو  محاورته�ا  وع�دم 
كونها  معايش�تها  حتى 

تخلق طاقة سلبية من حولها 
وتؤثر عل�ى الج�و المحيط بها 

بشكل سلبي.

           المستقبل العراقي/متابعة 

ي�رى علماء النف�س أن اش�تراط زواج األخ�ت الكبرى ورد 
الخاطب لهذا الس�بب يخلق مش�كالت نفس�ية وعداوة بين 
األخوات، نتيجة إحس�اس إحداهن ب�أن األخرى تقف أم�ام 

سعادتها، وه�نا تصب�ح المشكلة أكثر تعقيدا.
وفي هذا اإلطار، يوضح الدكتور أحمد عس�كر، استش�اري 
الطب النفسي، أن رفض الوالدين تزويج األخت الصغرى قبل 
الكبرى ليس من الش�رع، بل ضمن سلس�لة من الموروثات 
االجتماعي�ة القديم�ة الت�ي تخلق مش�اكل لألس�رة، والتي 
تؤدي إلى تعقيد العالقات األخوية، وخلق فجوة نفسية بين 

األخوات.
وتاب�ع: هذه العادة تفرض على الكثير من الفتيات أن يقعن 
فريس�ة للعنوسة، فاألمر لم يقف عند هذا الحّد، بل يمتّد إلى 
التأثير الس�لبي على األخت الصغرى، مما يجبر الكبرى على 
الموافقة على شخص قد ال يكون مناسبا إلرضاء شقيقتها، 
وعدم الوقوف في طريق سعادتها، وهنا يزداد األمر تعقيدا، 
ال سيما وأنها قد تفش�ل في حياتها الزوجية التي اختارتها 
دون اقتناع، فضال عن الحالة النفس�ية السيئة التي تسّيطر 
عليها، لمجرد ش�عورها بأنها مرفوضة من الجميع، وليس 

هناك رغبة من أحد للزواج بها.
ومن جانبها، تؤكد الدكتورة مها العمري، استشارية الصحة 
النفسية، أن س�ّيطرة هذه الفكرة ال تنم إال عن جهل وإعالء 

لقيم وموروثات قديمة وخاطئة ضد المبادئ الشرعية.
وتوض�ح أن فك�رة زواج األخ�ت الصغرى قب�ل الكبرى لها 
أضرار على المس�توى النفس�ي، خاصة وأن األخت الكبرى 
تشعر بالرفض ممن حولها، وهذا يوقعها في أزمات نفسية 
متكررة.وت�رى أن ه�ذه الظاه�رة ال تزال ف�ي المجتمعات 
الريفية والقبلية تسّيطر على عقول الوالدين، حيث يرون أن 
زواج األخت الصغرى قبل الكبرى “عيب اجتماعي”، رغم أنه 

قد يفتح الباب أمام تفشي العنوسة بين الفتيات.
وتقول الدكتورة زينب عيسى، استشارية الطب النفسي: إن 
األم الب�د أن تلعب دورا فّعاال تج�اه األخت الكبرى من خالل 
احتوائها واحتضانها، حتى ال يتأزم الموقف بمشاعر العداوة 
والبغضاء بين األختين، نتيجة إحساس إحداهما بأن األخرى 
س�بب في عدم زواجها، ال س�يما وأن األم ه�ي األجدر على 
احتواء الموقف النفس�ي بين األخوات.وتش�ير إلى أن األب 
قد ي�رى أن ابنته الصغرى أجمل من الكبرى، وهو ما يدفعه 
إلى رفض من يتقّدم لخطبتها، حتى وإن كان حس�ن الخلق 
ومناسبا لمتطلبات الزواج، وتوضح أن هذه الحالة قد تؤدي 

إلى مشاكل نفسية تجعلها ترفض الزواج مستقبال.
وم�ن جانبه، يوضح الدكت�ور عبدالخالق حس�ن، أخصائي 
الطب النفس�ي، أن مخ�اوف الوالدين من أحاديث الناس عن 
تخطيهم له�ذه العادة االجتماعية، تجعل من الصعب عليهم 
قبول المتقدم البنتهم الصغرى، واعتبار ذلك معيبا لشقيقتها 
الكب�رى، لذلك تلج�أ األم إل�ى اصطحاب البن�ت الكبرى إلى 

الحفالت والمناسبات للفت األنظار إليها.
ويضي�ف: إن ثقافة األجداد واآلباء تم�ّرد عليها األجيال في 
الوقت الحاضر، نظرا ألن خروج الفتيات إلى العمل والتعليم 
س�اهم في إيج�اد حل لظاه�رة زواج األخ�ت الصغرى قبل 
الكبرى، باإلضافة إلى أن الفتاة قد تختار الشاب الذي يناسبها 
وتحاول إقن�اع والديها بالزواج منه، ويرى أن األخوات يقع 
عليهن الدور في القضاء على هذه الظاهرة نهائيا، وذلك من 

خالل مواجهة الموروث األسري التقليدي القديم.
وأوض�ح علماء النفس أن زواج األخت الصغرى قبل الكبرى 
قد يجع�ل هذه األخي�رة عرض�ة للقلق النفس�ي واإلحباط 
واالكتئاب، وهي عوامل تصيبها بخلل كبير في الش�خصية، 
خصوص�ا إذا كانت أقل أخواتها حظا م�ن ناحية الجمال أو 
مستوى التعليم، فتتولد لديها عقدة النقص وتحاول جاهدة 
الخ�روج منه�ا، إما بتكوين صداقات غير س�وية مع فتيات 
يقاس�منها الظرف نفس�ه أو عبر االنطواء والش�عور بعدم 
أهمي�ة الحياة وإهمال مظهرها بش�كل ملف�ت من منطلق 
ش�عورها بأنها غير مقبولة.وأكدوا على أن دور األهل يحتل 
أهمي�ة قصوى من خ�الل رفع معنوياتها وتعزيز الش�عور 
لديه�ا بأنها ذات قيمة ومكانة والحرص على إش�راكها في 
ش�ؤون األس�رة واستش�ارتها في أمور تخص ش�قيقاتها 

وإحاطتها بالحنان والرعاية.
كما ش�دد الخب�راء على أهمي�ة دور األم ف�ي التخفيف من 
معاناة ابنتها الكبرى وليس في تعييرها إذا طالت مدة بقائها 

ف�ي المنزل. ويؤك�دون في هذا المجال عل�ى أن احتواء األم 
البنتها ينس�يها حزنه�ا وغيرتها من أخواته�ا المتزوجات، 
كذلك يجب عدم التفرقة في المعاملة بينها وب�ين شقيقاتها 

األصغر س�نا.
وأكد علم�اء النفس على ضرورة أال يتص�ّرف األهل بأنانية 
فيربط�ون مصي�ر ابن�ة تري�د ال�زواج واالس�تقرار وتحلم 

باألمومة بمصير أخرى ال لشيء إال ألنها هي الكبرى.
وأشار المختصون إلى أن الحل المثالي لهذه المشكلة يتمثل 
في أخذ رأى األخت الكبرى وإش�راكها في الموضوع بشكل 
مباشر، وجعلها المتحدث باسم أختها الصغرى في كثير من 

األمور فتختار معها فس�تان الزفاف مثالً أو ترافقها في 
رحلة شراء متطلباتها وهي أمور بسيطة ولكن أثرها 

في إزالة المشكلة كبير.
كم�ا ي�رى علم�اء االجتم�اع أن قضية رفض 

تزويج البنت الصغرى قبل الكبرى ينبع من 
تراكم أعراف وتقالي�د توارثتها األجيال 

داخل المجتمع�ات العربي�ة. وأكدوا 
على ضرورة تجاوز هذه المس�ألة 

ألس�باب اجتماعي�ة وأخالقي�ة. 
وبين�وا أن المجتم�ع تقع عليه 
مش�اعر  مراع�اة  مس�ؤولية 
األخ�ت الكب�رى بتخفيف حدة 
النظرات والهمس�ات، ودعمها 

نفسيا واجتماعيا.

رفض زواج األخت الصغرى قبل الكربى تقليد اجتامعي له أرضار نفسية
العراق���ي/ المس���تقبل 
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فقدان
الهوي�ة  من�ي  فق�دت  
الكلي�ة  م�ن  الص�ادرة 
قس�م  االدارية  التقني�ة 
تقني�ات ادارة العمليات 
بأسم )سيف جعفر عبد 
الس�ادة( عىل م�ن يعثر 
عليها تسليمها اىل جهة 

االصدار.

فقدان
فقدت  مني شهادة كيل صادرة 
م�ن رشك�ة توزي�ع املنتج�ات 
النفطية والعائدة للسيد )يارس 
عبد الحس�ن كري�م( واملرقمة 
)62091 ب�رة فح�ص( عىل 
م�ن يعثر عليه�ا تس�ليمها اىل 

جهة االصدار.

فقدان
فقدت  مني الهوية الصادرة 
م�ن املعهد التقن�ي البرة 
بأس�م )زي�ن العابدين عبد 
اله�ادي محم�د ع�ي( عىل 
من يعثر عليها تسليمها اىل 

جهة االصدار.

الرشكة العامة لتجارة الحبوب 
تنوي��ه

صحيفتن�ا  يف  ال�وارد  االع�ان 
)املس�تقبل العراقي ( والخاص 
املرقم�ة  الحنط�ة  بمناقص�ة 
يف   )972( بالع�دد   )2015/3(
تاري�خ 2015/5/24  ن�ود ان 
ننوه بأن تاريخ الغلق س�يكون 
ي�وم االح�د 2015/6/14 بدالً 
ونفاذي�ة   2015/6/7 م�ن 
العروض 2015/6/18 بدالً من 

 2015/6/11
لذا اقتىض التنويه

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ البرة
رقم االضبارة: 538/ 2014 

التاريخ: 10/ 5/ 2015 
اعان

تبي�ع مديرية تنفي�ذ البرة العق�ار تسلس�ل 297/ 64/ 
الرب�اط الصغ�ري الواق�ع يف الرب�اط الصغري العائ�د للمدين 
)س�عد محم�د فنج�ان( املحجوز لق�اء طلب الدائ�ن ماجد 
محم�د فنج�ان البال�غ )360021565( ثاثمائ�ة وس�تون 
مليون وواحد وعرشون الف وخمس�مائة وخمسة وستون 
دين�ار، فعىل الراغ�ب بالرشاء مراجعة ه�ذه املديرية خال 
مدة ثاثن يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه 
التأمين�ات القانوني�ة البالغة ع�رشة من املائة م�ن القيمة 
املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رس�وم التس�جيل 

والداللية عىل املشرتي.
املنفذ العدل االقدم
عبد الكريم مجيد الشاوي

املواصفات:
1- موقعة ورقمة: 297/ 64/ الرباط الصغري

2- جنسه ونوعه: ارض الدار مع ابنيتها
3- ح�دوده واوصاف�ه: العقار يق�ع يف منطقة الطويس�ة 
مقابل مؤسسة السجناء السياسين ركن عىل شارع فرعي 
مبلط ومكون من طابقن وحديقة امامية وطارمة مسقفة 
بالجينكو ومبني بالطابوق والس�قف بالكونكريت املس�لح 

والجدران مغلفة بالسرياميك بعلو مرت ونصف.
4- مش�تماته: الطاب�ق االريض/ ه�ول وغرفت�ن ومطبخ 

وحمام ومرفق صحي.
5- مساحته: )3( اولك و )50( م2 و )80( سم

6- درجة العمران: جيدة
7- القيمة املقدرة: )500000000( خمسمائة مليون دينار

رشكة الرشق للتامن
اىل السادة مساهمي رشكة الرشق للتامن مساهمة 

خاصة
اعان دعوة اجتماع الهيئة العامة

رقم  الرشكات  قانون  من   88/87 املادة  الحكام  استنادا 
21 لسنة 1997 املعدل وتنفيذا لقرار مجلس االدارة املؤرخ 
الهيئة  اجتماع  لحضور  دعوتكم  يرسنا   2015/4/6 يف 
املصادف  االحد  يوم  صباح  سيعقد  الذي  للرشكة  العامة 
الرشكة  مقر  يف  صباحا  العارشة  الساعه   2015/6/14
الكائن يف بغداد الكرادة شارع عرصات الهندية مجاور بناية 

مرف التنمية الدويل وذلك ملناقشة جدول االعمال االتي
واحد  اصي  عضو  بانتخاب  تكميلية  انتخابات  -اجراء 

وخمسة اعضاء احتياط ملجلس االدارة
راجن حضوركم او من ينوب عنكم بموجب صك انابة او 
العدل مع مراعاة  الكاتب  الغري بوكالة مصدقة من  توكيل 
احكام املادة 91 من قانون الرشكات ويف حالة عدم تحقق 
النصاب القانوني لاجتماع فيؤجل اىل نفس املكان والزمان 

من االسبوع الذي يليه
نائب رئيس مجلس االدارة

صفاء حسن حبيب

فقدان
فق�دت  مني ش�هادة كيل 
صادرة من رشك�ة توزيع 
املنتج�ات النفطية بأس�م 
)مالك عب�د الكريم بناش( 
والعائدة للس�يارة املرقمة 
)69583/ ب�رة فحص( 
عليه�ا  يعث�ر  م�ن  ع�ىل 
تسليمها اىل جهة االصدار.

فقدان
املوظ�ف  من�ي  هوي�ة  
الص�ادرة من  الوزاري�ة 
رشك�ة  النف�ط  وزارة 
املنتوج�ات  توزي�ع 
النفطي�ة )ل�ؤي عباس 
حمادي( ع�ىل من يعثر 
عليها تسليمها اىل جهة 

االصدار.

اعان
قدم املدعي طالب خلف ش�ال  طلبا يروم 
فيه تبديل لقبه  من املشهداني  إىل الشمري   
فم�ن لديه اعرتاض عىل الدع�وى مراجعة 
ه�ذه املديرية خ�ال م�دة اقصاها عرشة 
ايام وبعكسه س�وف ينظر بالدعوى وفق 
احكام املادة 21 من قانون االحوال املدنية 

رقم 65 لسنة 1972 املعدل .
اللواء

تحسن عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العام / وكالة

دائرة الكاتب العدول
العدد 12017

املنذر / ابراهيم مصلح سلمان
املنذر اليه / ابراهيم حمدي سعيد

اعان
ل�دى ذهاب املبلغ من مركز رشطة القاه�رة عىل عنوانك لتبليغك باالنذار املوجه من قبي بالعدد 10825 
يف 2015/5/3 الص�ادر من دائرة كاتب عدل الدورة لم يجدك وبعد االستفس�ار عنك تبن انك مرتحل اىل 
جه�ة مجهولة حس�ب كتاب مركز رشطة القاه�رة بالع�دد 6104 يف 2015/4/9 وتاييد املجلس املحي 

لحي الوزيرية وشهادة الشهود لذا تقرر تبليغك بالنرش يف صحيفتن محليتن .
جهة االنذار

س�بق وان بعت�ك املركب�ة املرقم�ة 58919 بغ�داد حم�ل نوع نيس�ان بيك اب ت�ك قم�ارة موديل 2002 
الف�ان واثنان وذلك بتاري�خ 2005/9/14 وقمت بعمل وكالة من كاتب عدل الك�رادة بالعدد 33106 يف 
2005/9/14 وبم�ا انك تمتن�ع عن الحضور اىل مديرية املرور لغرض تحويل ملكية املركبة باس�مك لذا 
اسري اليك هذا االنذار بواسطة الكاتب العدل يف الدورة لتبليغك برضورة الحضور اىل مديرية املرور لغرض 
تحويل ملكية املركبة باسمك وبخافه ساقيم دعوى ضدك لدى املحاكم واقوم بحجز املركبة وخال مدة 

اقصاها 2015/5/13 واملصادف يوم االربعاء
املنذر / ابراهيم مصلح سلمان

املنذر اليه ابراهيم حمدي سعيد
دائرة كاتب عدل الدورة

محكمة بداءة الخالص
العدد 464/ب/2014

املوضوع / اعان
املدعي 1-فاطمة عي محمد اصالة عن نفس�ها وبموجب وصيتها عىل 

القارص زكريا عي حسن 
2-حسن عي حسن   3-انفال عي حسن اضافة للرتكة

املدع�ى عليهم 1-ب�ال محمد حس�ن 2- هبة محمد حس�ن 3- احمد 
محمد حسن

بتاري�خ 2014/10/20 اق�ام املدعون الدعوى البدائي�ة املرقمة 464/
ب/2014 والت�ي يطلب�ون فيها تمليكهم كافة الس�هام العائدة لكم يف 
العق�ار املرق�م 164 مقاطع�ه 64 عليب�ات ولتعذر تبليغكم حس�ب ما 
ج�اء بكتاب مركز رشط�ة الخالص بالع�دد 14023 يف 2014/10/25 
واش�عار مخت�ار منطقة حي العري يف قض�اء الخالص املدعو طال 
ع�ي الحس�ن والذي اي�د ارتحالكم اىل جه�ة مجهولة ق�ررت املحكمة 
تبليغكم بواسطة صحيفتن يوميتن محليتن بموعد املرافعة املصادف 
2015/6/3 الس�اعه التاس�عه صباح�ا ويف حال�ة ع�دم حضوركم او 
ارسال من ينوب عنكم قانونا سوف تجري املرافعة بحقكم غيابا وعلنا 

وفق القانون
القايض

فقدان
فقدت مني استمارة قطع 
الغاز رق�م )1846576( 
بأسم )داود سلمان بال( 
الصادر من رشكة توزيع 
فرع  النفطية/  املنتجات 
واس�ط ع�ىل م�ن يعث�ر 
علي�ه تس�ليمه اىل جهة 

االصدار.

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الخالص

العدد 2254
اعان

اىل املفق�ود كاظ�م س�لمان كاظ�م  يس�كن الخالص / 
زنبور 

بتاريخ 2015/4/29 قدمت لنا املدعوة نادية عبد صالح 
وال�دة املفقود كاظم س�لمان كاظم وال�ذي فقد بتاريخ 
2007/7/27 والت�ي تطل�ب في�ه اصدار حج�ة الحجر 
والقيموم�ة وتكون قيما عليك لذا تق�رر االعان عن ذلك 
يف الصحف املحلية فم�ن له حق االعرتاض مراجعه هذه 
املحكمة خال ثاثة ي�ام من تاريخ هذا االعان وبخاف 
ذلك سوف تصدر املحكمة حجة الحجر والقيمومة وفقا 

للقانون
القايض

اعان
بن�اء عىل الطل�ب املقدم من الس�يد )حيدر 
رياض محمد حسن( الذي يطلب فيه تبديل 
اس�م ابنته القارصة من )غ�زل( اىل )دينا( 
فمن لديه اعرتاض مراجع�ة هذه املديرية 
خ�ال م�دة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه 
س�وف تنظر هذه املديري�ة يف الطلب وفق 
احكام املادة 21 من القانون االحوال املدنية 

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

اعان
بن�اء عىل الطلب املقدم من الس�يد )عس�كر 
عزيز خري الله( الذي يطلب فيه تبديل االس�م 
املجرد من )عس�كر( اىل )محم�د( فمن لديه 
اع�رتاض مراجع�ة هذه املديري�ة خال مدة 
اقصاه�ا عرشة ايام وبعكس�ه س�وف تنظر 
ه�ذه املديرية يف الطلب وفق احكام املادة 21 
م�ن القانون االح�وال املدنية رقم 65 لس�نة 

1972 املعدل.
اللواء

تحسن عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

اعان
بن�اء عىل الطلب املقدم من الس�يد )دويخل 
دليفي حسن( الذي يطلب فيه تبديل االسم 
املجرد من )دويخ�ل( اىل )داخل( فمن لديه 
اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية خال مدة 
اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه سوف تنظر 
هذه املديري�ة يف الطلب وفق اح�كام املادة 
21 م�ن القان�ون االح�وال املدني�ة رقم 65 

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

اعان
بناء ع�ىل الطلب املق�دم من الس�يد )عدنان 
عب�ود نه�ار( الذي يطل�ب فيه تبدي�ل اللقب 
م�ن )املنتفكي( اىل )الس�عيدي( فم�ن لديه 
اع�رتاض مراجع�ة هذه املديري�ة خال مدة 
اقصاه�ا عرشة ايام وبعكس�ه س�وف تنظر 
ه�ذه املديرية يف الطلب وفق احكام املادة 21 
م�ن القانون االح�وال املدنية رقم 65 لس�نة 

1972 املعدل.
اللواء

تحسن عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

فقدان
فقدت  مني هوية الطالب الصادرة 
من جامع�ة بغ�داد/ كلي�ة العلوم 
السياس�ية املرحل�ة االوىل وهوي�ة 
الداخ�ي ملديرية االقس�ام  القس�م 
الزه�راء بأس�م  الداخلي�ة ملجم�ع 
الطال�ب )ليث قيس عب�د الرحمن( 
الرجاء من يعثر عليهما تسليمهما 

اىل جهة االصدار.

اعان
بناء ع�ىل الطلب املق�دم من الس�يد )عباس 
غانم س�يان ( الذي يطل�ب فيه تبديل اللقب 
م�ن )العيدان�ي( اىل )الحي�دري( فم�ن لديه 
اع�رتاض مراجع�ة هذه املديري�ة خال مدة 
اقصاه�ا عرشة ايام وبعكس�ه س�وف تنظر 
ه�ذه املديرية يف الطلب وفق احكام املادة 21 
م�ن القانون االح�وال املدنية رقم 65 لس�نة 

1972 املعدل.
اللواء

تحسن عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف البرة
العدد: 896/ بحث/ 2015 

التاريخ: 21/ 5/ 2015 
اعان

اىل املدعى عليه/ فاح مهدي جرب
اقام�ت املدعية )حن�ان طالب لفته (الدع�وى املرقمة 896/ 
بح�ث/ 2015 ضدك تطلب فيها الحك�م التفريق وقد لوحظ 
من ال�رشح الوارد من املجل�س البلدي ملنطقة مناوي باش�ا 
ان�ك مرتح�ل اىل جه�ة مجهولة وغ�ري معلومة. علي�ه تقرر 
تبليغ�ك اعانا بصحيفتن محليت�ن يوميتن بالحضور امام 
هذه املحكمة صباح ي�وم 11/ 6/ 2015 اما مكتب الباحث 
االجتماع�ي وعند ع�دم حضورك او من يمثلك ثانونا س�وف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون.
القايض

) رشكة عام رقم )ط ـ18( لسنة 2015 
تعلن رشكة مصايف الوسط عن اعالن الطلبية الكيمياوية و االستريادية وكام مبني ادناه : 

وبالرشوط التالية :
1. يت�م بيع مواصفات الطلبية بمبلغ 250000 ) مائتان وخمس�ون الف( دينار عراقي غري 

قابل للرد
2. يت�م فتح العروض الفنية والتجارية يف ان واحد )يف اليوم الذي يي تاريخ الغلق( ويف حالة 
مصادفة عطلة تؤجل اىل اليوم التايل وباالمكان حضور ممثي الرشكات اىل مقر رشكتنا عند 

الساعة العارشة من اليوم الذي يي تاريخ الغلق واملثبت يف الفقرة 25 ادناه  
3. يفضل تقديم االس�عار بعملة الدوالر )CIP( واصل بغداد/ رشكة مصايف الوسط  وتكون 

االسعار نهائية وغري قابلة للتفاوض ورشكتنا غري ملزمة بقبول اوطا االسعار .
4. يت�م تقدي�م عرضن مغلق�ن )فني وتج�اري( منفصلن مثب�ت عليهما رق�م املناقصة 
وعنوانه�ا وتاري�خ الغلق وموقعن من قبل املدي�ر العام او املدير املفوض مع تثبيت االس�م 
الكام�ل وعليهما ختم الرشكات يف الصندوق الخاص يف اس�تعامات رشكتنا تقبل العروض 
التي ترسل مغلفة بالربيد او D.H.L وتهمل العروض التي ترد بعد تاريخ الغلق او عن طريق 

الربيد االلكرتوني .
5. يجب تحديد فرتة نفاذية العرض ضمن العرض الفني وكذلك تثبيتها عىل الظرف الخاص 
بالع�رض بالعرض التج�اري وكذلك تحديد تاريخ نفاذية التامين�ات االولية يف كا العرضن 

ويجب ان ال تقل مدة نفاذ العروض عن )120 يوما( 
6. ترقيم كل صفحة من صفحات العطاء )الفني والتجاري( مع املرفقات 

7 . عىل الرشكات الراغبة يف املشاركة تقديم كافة املستمسكات االصولية والقانونية الخاصة 
بالرشكة )ش�هادة تاسيس�ية حديثة ونافذة � ب�راءة ذمة � املوقف املايل املتمثل بحس�ابات 
ختامي�ة الخر س�نة مالية � الهوي�ة التجارية النافذة( م�ع تقديم االعم�ال املماثلة صادرة 
من قبل جهات تعاقد حكومية قبل رشاء الطلبية ومصدقة حس�ب االصول من الس�فارة او 
القنصلي�ة العراقي�ة يف بلد الرشكة )للعام الحايل( او ترفق م�ع العرض الفني املقدم يف حالة 

عدم تقديمها سابقا .
8 �  يت�م تقدي�م تامينات اولية  وحس�ب املبالغ املثبتة امام كل طلبي�ة يف االعان  اعاه من 
قبل  احد املس�اهمن يف الرشكة وحس�ب التعليمات وترفق مع الع�رض التجاري    )خطاب 
ضمان او صك مصدق او كفالة مرفية( نس�خة اصلية صادرة من احد املصارف العراقية 
) مرف كوردس�تان الدويل لاس�تثمار والتنمية ، مرف الش�مال  مرف اربيل  مرف 
جيه�ان لاس�تثمار والتمويل ، االتحاد العراقي ، الوطني االس�امي ، املنصور لاس�تثمار ، 
االقلي�م التج�اري لاس�تثمار والتمويل ، )امريالد س�ابقا( مرف بغ�داد ، مرف الخليج 
التجاري ، س�ومر التجاري ، االئتمان العراقي ، االهي العراقي ، االس�تثمار العراقي ، اش�ور 
الدويل لاس�تثمار ، العراقي االسامي لاستثمار والتنمية التنمية الدويل لاستثمار والتمويل 
التج�اري العراق�ي مرف دجلة والف�رات للتنمية واالس�تثمار  مرف بيبل�وس اللبناني 

مرف الرشق االوسط لاستثمار( 
     وترف�ق مع الع�رض التجاري وتطلق هذه التامينات يف حالة ع�دم احالة الطلبية عليكم 
وتهمل العروض التي لم ترفق بها التامينات االولية ترفض التامينات االولية )خطاب ضمان 
او ص�ك مص�دق او كفال�ة مرفية( الص�ادرة من مرف ال�وركاء لاس�تثمار والتمويل 
ومرف الباد االسامي ومرف البرة الدويل ومرف املتحد لاستثمار ومرف الهدى 

ومرف االقتصاد لاس�تثمار ويجب ان تكون هذه  التامين�ات نافذة ملدة ال تقل عن )120( 
يوما.

9. تحديد فرتة التجهيز بااليام وال يجوز تثبيت عبارة )من � اىل(
10 . رشوط الدف�ع / اعتم�اد مس�تندي غ�ري قاب�ل للنق�ض او التحوي�ل وغري مثب�ت تطلق 
املستحقات )100% ( بعد استام املواد كاملة ومطابقة للمواصفات يف مصفى الدورة ويمكن 
االتفاق عىل نس�ب اخرى مقابل كفالة مرفية ضامنة او عن طريق حوالة مرفية ويكون 

الدفع بالدينار العراقي فقط للرشكات العراقية. 
11. تف�رض غرامة تاخريي�ة عىل املجهز ال يتجاوز حدها االعىل نس�بة 10% من مبلغ عقد يف 

حالة عدم تجهيز املواد بفرتة التجهيز املثبتة يف العقد.
12. يقدم املجهز كفالة حسن اداء بنسبة )5%( من الكلفة الكلية لاحالة بعد التبليع باالحالة 
وق�ل توقيع امر الرشاء ومن احد املصارف الواردة بالفقرة رقم 8 وخال مدة ال تتجاوز )15( 
يوما وك�رشط لتفعيل االعتماد ويف حالة التاخر تهمل االحالة ويحال املجهز اىل لجنة الناكلن 
وتبق�ى الكفالة نافذة ملدة ش�هرين بعد ف�رتة التجهيز او لحن انتهاء ف�رتة الضمان يف حالة 
وج�ود )فرتة ضمان( وال يجوز س�حبها اال بموافقة املش�رتي ويتم مصادرته�ا يف حالة عدم 

االلتزام بتنفيذ امر الرشاء. 
13.س�يتم اس�تقطاع نس�بة )2,7%( من قيمة امر الرشاء كرضيبة وذلك بالنس�بة للرشكات 
العراقي�ة وايضا يف حالة الدفع بالدينار العراقي اما يف حالة الرشكات الغري عراقية فيتم حجز 
ه�ذه النس�بة كأمانات رضيبية وتطلق بع�د ان يقوم املجهز بتزويدنا ب�رباءة ذمة من الهيئة 
العام�ة للرضائ�ب وخال مدة )180 يوم( من اس�تام املواد كاملة ومطابقة وبخافه س�يتم 
احال�ة هذه  االمانات اىل الهيئ�ة العامة للرضائب وتكون النس�بة 3% للعقود املتضمنة نصب 

وارشاف موقعي..
14. تستقطع نسبة )0,002( من مبلغ امر الرشاء كرسم طابع

15.يستقطع مبلغ )205000( دينار عراقي من مبلغ امر الرشاء  عن قيمة اجازة االسترياد
16. ش�هادة املنش�أ والقوائم التجاري�ة  يجب ان تك�ون مصدقة من قبل امللحقي�ة التجارية 

العراقية او السفارة يف بلد املنشأ.
 17. ال يجوز ملقدم العطاء شطب اي بند من بنود مستندات املناقصة او اجراء اي تعديل فيها 

مهما كان نوعه.
18. منشأ املواد ينبغي ان يحدد يف العرض وثابت )لن يتغري الي سبب كان( 

 LIOYDS REGISTER          ( : 19. تقديم شهادة فحص طرف ثالث من احدى الرشكات التالية
 _ BUREAU VERITAS _ INTERTEK GLOBAL _ TUV RHEINLAND _ DNV

20.يقوم املجهز بتثبيت اسم املدير العام للرشكة او من يخوله يف العروض واملراسات وبشكل 
واضح ورسمي وبخافه يهمل العرض.

21 � تقدي�م كت�اب تخويل م�ن الرشكات املصنع�ة مصدقة من وزارة الخارجية او الس�فارة 
او القنصلية او امللحقية التجارية يف بلد املنش�ا وحس�ب التعليم�ات والطلبيات )تجهيز املواد 

املتخصصة(
22. يتم اس�تقطاع كلفة امل�واد التي ال تجهز نتيجة عدم مطابقتها للمواصفات باعىل س�عر 

تنافيس ورد عند تحليل االسعار والعطاءات املقدمة من قبل الرشكات .
23. يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعان

24. تطبي�ق القوانن والتعليمات املعمول بها يف العراق يف حالة وقوع منازعات او يف كل ما لم 
ي�رد به نص ويكون النزاع خاضعا لوالية القضاء العراقي م�ع تطبيق قانون تحصيل الديون 

الحكومية رقم 56 لسنة 1977 بان املستحقات املالية ترتتب لرشكتنا بذمة الطرف االخر .
25. تاريخ الغلق الساعة )1( بعد الظهر ليوم 2015/7/6.

ماحظة يمكن االطاع عىل رشوط تقديم العطاءات وعىل املوقع االلكرتوني :
 www.oil.gov.iq      www.mrc.oil.gov.iq

حرضات السيدات والسادة مسامهي رشكة املرصف الوطني االسالمي ش م خ املحرتمني 

دعوة لعقد اجتامع اهليئة العامة
اس�تنادا اىل احكام املادتن 87 و88 من قانون الرشكات رقم 21 لسنة 
1997 املع�دل وتنفي�ذا لق�رار مجل�س االدارة املتخ�ذ بجلس�ته رقم 3 
املنعقدة بتاري�خ 2015/5/5 يرسنا دعوتكم لحض�ور اجتماع الهيئة 
العامة الس�نوي الذي سينعقد يف تمام الساعه العارشة  من صباح يوم 
االح�د املواف�ق 2015/6/28 يف مقر ادارة املرف الوطني االس�امي 
الكائ�ن يف بغداد الكرادة الرشقية – ش�ارع العرص�ات للنظر يف فقرات 

جدول االعمال املدرج ادناه 
1-مناقش�ة تقرير مجلس االدارة حول نش�اط املرف للس�نة املالية 
املنتهية يف 2014/12/31 واتخاذ القرارات املناس�بة بشانه واملصادقة 

عليه
2-مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخاص بامليزانية العامة والبيانات 

املالية للسنة املنتهية يف 2014/12/31 واملصادقة عليه
3-االطاع عىل تقرير لجنة مراجعة الحسابات عن السنة املالية املنتهية 

يف 2014/12/31 واتخاذ االجراءات املناسبة بشانها
4-االط�اع ع�ىل تقري�ر الهيئ�ة الرشعي�ة للس�نة املالي�ة املنتهي�ة يف 

2014/12/31
5-االط�اع ع�ىل تقري�ر مراق�ب االمتث�ال للس�نة املالي�ة املنتهي�ة يف 

2014/12/31
6-مناقشة الحسابات الختامية للسنة املالية املنتهية يف 2014/12/31 

واملصادقة عليها
7-مناقش�ة توصية مجلس االدارة بش�ان توزيع مقس�وم االرباح عن 

نتيجة النشاط للسنة املالية املنتهية يف 2014/12/31
8-تعين مراقب الحس�ابات للس�نة املالية 2015 وتحديد اجوره وفق 

مجلس هيئة مراقبة وتدقيق الحسابات
9-مناقشة انتخاب لجنة مراجعة الحسابات

10-ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة وتحديد مكافاتهم للس�نة 
املالية 2014

راج�ن تفضلكم بالحضور اصالة او اناب�ة او وكالة يف الزمان واملكان 
املحددين اعاه عما باح�كام املادة 91 من قانون الرشكات اعاه ويف 
حالة ع�دم اكتمال النصاب القانوني يؤج�ل االجتماع اىل نفس الزمان 

واملكان من االسبوع التايل وذلك يوم االحد املصادف 2015/7/5

سعد نوري حممد
املدير العام

وزارة النفط
رشكة مصايف الوسط

عصام عبد االمري االزري 
رئيس جملس االدارة
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حظي تش�ايف هريناندي�ز، العب 
خط وس�ط نادي برشلونة، بطل 
القدم،  الدوري اإلس�باني لك�رة 
بوداعية أس�طورة م�ن جماهري 
النادي يف ملعب الكامب نو، وذلك 
عش�ية لقاء الفري�ق الختامي يف 
الليغا لهذا املوس�م السبت، أمام 

ديبورتيفو الكرونيا.
وبع�د أن ق�ى 17 موس�ماً يف 
صفوف الن�ادي الكتالوني، بدأت 
م�ع موس�م 1998 إىل موس�منا 
هذا 2014-15، قرر قائد وس�ط 
الربش�ا وض�ع نقط�ة يف نهاي�ة 
الن�ادي  م�ع  مس�ريته  س�طر 

الكتالوني.
وقدَّمت الجماه�ري لوحًة ُمميزة 
"فسيفس�اء" يف ملع�ب الكامب 
ن�و، ُخصص�ت لقائ�د فريقه�ا 
لتقدم ل�ه وداعية تليق بما قدمه 
الالعب للفريق طيلة مسريته مع 
الفريق.، حسبما ترشت صحيفة 

"سبورت" الكتالونية.
وداعية جماهري برشلونة لقائدها 
لم تكن مكتفية عىل الفسيفساء 
داخ�ل امللعب ب�ل كانت حارضة 
التف�ت  حي�ث  املب�اراة،  قبي�ل 
الجماهري واصطف�ت يف طوابري 
اللتق�اط الص�ور م�ع لوح�ات 
 "6RACIESXAVI#" بهاش�تاج
الذي أطلقت�ه الجماهري لوداعية 

القائد.
مس�ريته  وخ�الل 
مع برش�لونة تمكن 
تشايف هرينانديز من 
األلق�اب  كل  حص�د 
املمكنة بينها ثمانية 
مس�ابقة  يف  ألق�اب 
بطولت�ي  الليغ�ا، 
إس�بانيا،  ملك  كاس 
ألق�اب يف بطول�ة   6
اإلس�باني  الس�وبر 
فض�اًل ع�ن 3 ألقاب 
األبط�ال  دوري  يف 

وألقاب أخرى.
من جانبه قال لويس 
فريق  مدرب  انريكي 
ل�ن  إن�ه  برش�لونة، 
يكون هناك أي العب 
آخر مثل تشايف، وإن 
الدرجة  دوري  بط�ل 
لكرة  االسباني  األوىل 
عليه  يج�ب  الق�دم، 
أن يتكي�ف ع�ىل هذا 
آخ�ر  بع�د  الوض�ع 
مباراة لالعب الوسط 

املخرضم مع الفريق السبت.

عام�ا(   35( تش�ايف  وأعل�ن 
األس�بوع امل�ايض أن�ه س�ينضم 
للس�د القط�ري، بعدم�ا أم�ى 

األول  الفري�ق  يف  موس�ما   17
حافل�ة  مس�رية  يف  لربش�لونة، 
ش�هدت 23 لقبا مع النادي الذي 

انض�م اليه وهو يبل�غ من العمر 
11 عاما يف 1991.

وبعد التعادل 2-2 مع ديبورتيفو 
القائ�د  رف�ع  الس�بت  كورون�ا 
تش�ابي كأس الدوري االس�باني 
الذي ضمن برشلونة التتويج به 
الخامسة  للمرة  األسبوع املايض 

يف سبع سنوات.
وكانت ه�ذه امل�رة الثامنة التي 
يف�وز فيه�ا تش�ابي بال�دوري 
وظهر الالعب وهو يغالب دموعه 
أثناء تقديم الش�كر للجماهري يف 
اس�تاد كام�ب نو بعدم�ا جعلته 

"أسعد رجل يف العالم".
ويعد تش�ايف م�ن أفض�ل العبي 
الوسط عىل مر العصور وساهم 
بقوة يف جميع انجازات برشلونة 

آخ�ر  يف  اس�بانيا  ومنتخ�ب 

ثماني س�نوات.وفاز تشايف ثالث 
م�رات بدوري أبط�ال اوروبا مع 
برش�لونة كم�ا س�اعد منتخ�ب 
ببطول�ة  التتوي�ج  ع�ىل  ب�الده 
و2012   2008 عام�ي  اوروب�ا 

اضافة لكأس العالم 2010.
مب�اراة   765 تش�ايف  وخ�اض 
رس�مية مع برش�لونة وهو رقم 

قيايس للنادي.
وق�ال لويس انريك�ي: "ال يوجد 
بديل لتشايف، ال يمكن ايجاد بدالء 
لالعبني األفذاذ، يجب عيل كمدرب 
وعىل من سيأتي بعدي أن يتكيف 

مع أنواع مختلفة لالعبني".
وأض�اف العب الوس�ط الس�ابق 
اس�بانيا:  ومنتخ�ب  لربش�لونة 
"تش�ايف نابغة يف كرة القدم وهو 
أفض�ل الع�ب وس�ط يف 

تاريخ اللعبة".
وال يزال بامكان تش�ايف التتويج 
بلقبني آخرين مع برش�لونة قبل 

الرحيل إىل قطر.
وسيتقابل برش�لونة مع اتليتيك 
مل�ك  كأس  نهائ�ي  يف  بيلب�او 
اسبانيا باستاد كامب نو السبت 
الق�ادم ث�م س�يواجه يوفنتوس 
االيط�ايل يف نهائي دوري األبطال 

يف برلني بعد أسبوع.
وقال تش�ايف للصحفي�ني: "نريد 
م�دى  ونعل�م  الثالثي�ة  ه�ذه 
املناف�س  س�يحعل  صعوبته�ا. 

األمرو صعبة بالنسبة لنا".
وأضاف: "عىل املستوى الشخيص 
بالف�وز  انه�اء مش�واري  أري�د 
ب�كأس مل�ك اس�بانيا وب�دوري 

األبطال

كشف العب نادي الرشطة مهدي كريم عن رغبة كبرية تعرتي اغلب 
العب�ي فريقه من اج�ل تحقيق الفوز عىل الكوي�ت الكويتي وكرس 
النح�س ال�ذي الزم الفرق العراق�ي امام الف�رق الكويتية يف بطولة 
كأس االتحاد االس�يوي ,مش�ريا يف الوقت ذاته اىل ان التعادل االخري 
لك�رة الرشطة امام امانة بغداد يف ال�دوري املحيل لم يكن له اي اثر 

سلبي عىل مستوى املردود النفيس. 
وق�ال العب الرشطة مهدي كريم: ان"لق�اء الكويت الكويتي ضمن 
دور الس�تة ع�رشة لبطولة كأس االتحاد االس�يوية لها حس�ابات 
خاصة ال س�يما وان املب�اراة تقام عىل ارضن�ا املفرتضة يف الدوحة 
االم�ر الذي يحت�م عىل الالعب�ني ان يقدم�وا قص�ارى مجهوداتهم 
ملواصل�ة املنافس�ة عىل اللقب الذي لم يدخل خزائ�ن الكرة العراقية 

من قبل".
وبني ان"فقدان نقطتني غاية يف االهمية امام امانة بغداد يف الدوري 
املح�يل لن يكون له�ا اي تأثري نفيس عىل الالعبني خ�الل مواجهتنا 
الفري�ق الكويت�ي بل ع�ىل العكس م�ن ذلك هناك تف�اؤل الفت بني 
صف�وف الالعبني لتحقي�ق الف�وز واالنتق�ال اىل االدوار املقبلة من 

البطولة".

مهدي كريم :طموحنا الفوز ولن نتأثر 
بالعقدة الكويتية آسيويًا

وليد ضهد: هناك من حياول خلق 
املشاكل يف البيت اجلوي

امل�ضتقبل العراقي/ متابعة

مجاهري برشلونة تودع قائدها وداعًا يليق باألساطري

كش�ف املدرب املس�اعد لكة القوة الجوية وليد ضهد ب�أن هناك بعض 
الن�ادي  الش�خصيات داخ�ل اروق�ة 
ترتص�د نتائج الفريق م�ن اجل خلق 
حال�ة من عدم االس�تقرار خصوصاً 
يف االمت�ار االخرية من املنافس�ة عىل 

اللقب.
وقال امل�درب املس�اعد لك�رة القوة 
الجوية ولي�د ضهد: ان" يف كل عمل 
تدريبي هناك جمل�ة من التحديات 
وب�كل  املس�ابقة,  مس�توى  ع�ىل 
رصاح�ة هن�اك بع�ض املرتصدين 
م�ن داخل اروقة الن�ادي ال يودون 
التوفي�ق للفري�ق تح�ت القي�ادة 
التدريبية الحالية ملا لهذا املوضوع 
م�ن اث�ر س�لبي ع�ىل اس�تمرار 
تواجده�م خ�ارج اس�وار الكادر 

التدريبي".
ملس�رية  ان"املتاب�ع  واوض�ح 
الق�وة الجوي�ة ط�وال املواس�م 
املاضي�ة يالح�ظ ان هن�اك م�ن 
يث�ري مواضي�ع س�لبية مفتعلة 
عىل الالعبني والجه�از الفني يف 
املراحل النهائية لبطولة الدوري 
م�ن اجل عدم الرتكيز يف االمتار 
االخ�رية لحص�د اللق�ب االم�ر 
الذي ناقشناه ملياً يف اكثر من 
جلس�ة من اجل ايجاد الحلول 
املناسبة لهذا املوضوع يف حال 

تكرر املوسم الحايل".

امل�ضتقبل العراقي/ متابعة

امل�ضتقبل العراقي/ وكاالت

مدير يوفنتوس: لـم نفاوض كافاين الشباب: سنحاسب املقرصين يف تطبيق قانون املنح
لألبطال والرواد

تعق�د وزارة الش�باب والرياض�ة يوم 
غ�د االثن�ني اجتماعا م�ع الدوائر ذات 
العالقة النه�اء ملف الرواد واملش�اكل 
الت�ي تقف عائق�ا دون تنفيذ القانون 
بالرسع�ة املطلوب�ة يف مق�ر ال�وزارة 

باملدينة الشبابية.
الش�باب  وزي�ر  واوض�ح 

والرياضة الس�يد عبد الحسني عبطان 
ان هن�اك اجته�ادات عديدة لتفس�ري 
القانون ما اثر سلبا يف تطبيقه، فضال 
عن عدم املباالة لبعض االشخاص الذين 
لم يس�ارعوا اىل معالجة الخلل وحسم 
امللف، الفتا اىل انه س�يؤرش محور هذا 
الخلل يف االجتماع وستجري محاسبة 
املقرصي�ن واتخ�اذ عدد من 
ل�و  حت�ى  االج�راءات 

تطلب االمر نقل امللف اىل مكتب الوزير 
ملتابع�ة تطبيق�ه ش�خصيا م�ن قبل 
الوزير.واكد عبطان ان وزارة الش�باب 
الكف�وء  املوظ�ف  تق�ّدر  والرياض�ة 

والحري�ص ع�ىل مصلحة الش�باب 
والرياضي�ني لكنه�ا ش�ديدة مع 

م�ن يخال�ف ويعرق�ل تطبيق 
القوان�ني ويثبت تقصريه يف 

اداء الواجب.

قال املدير الفن�ي لريال مدريد 
كارل�و  اإليط�ايل  اإلس�باني، 
املس�تقبل  إن  أنش�يلوتي 
واضح بالنس�بة ل�ه فهو إما 
سيس�تمر يف تدريب الفريق 
أو س�يعتزل مل�دة عام.وقال 
يتبق�ى  ال�ذي  أنش�يلوتي 
ع�ام يف تعاقده م�ع النادي 
امللك�ي: "املس�تقبل واضح 
يف ذهني فأنا إما سأس�تمر 
أو  هن�ا م�ع ري�ال مدري�د 
التدري�ب  ع�ن  س�أتوقف 
ملدة عام، ال ي�زال يتوجب 
ع�يل االنتظار، ل�م أتلق أي 
اخط�ار من الن�ادي ولكن 
أعتقد أننا سنجتمع االثنني 
أو الثالثاء وبعدها سيتخذ 
ق�راره".وكان  الن�ادي 
امل�درب اإليط�ايل تح�اور 
مع املدي�ر الع�ام للنادي 
خوس�يه أنخل سانش�يز 
قب�ل مب�اراة فريق�ه اليوم 
أمام خيت�ايف )7-3( حيث 
ت�رسع  يوج�د  "ال  ق�ال: 
من أي ط�رف هنا، النادي 
يرغ�ب يف التفك�ري التخ�اذ 

القرار العادل، وأنا أنتظر".

وأش�ار أنش�يلوتي إىل أن�ه 
س�يتفهم القرار أي�ا كانت 

طبيعته حي�ث تابع: "هذه 
هي ك�رة الق�دم والري�ال لديه 
يشء  وه�ذا  كث�رية  متطلب�ات 
طبيعي، وجود شكوك بعد سري 
ج�زء من املوس�م بص�ورة غري 

جي�د يعد أم�را طبيعيا وجزءا 
م�ن طبيع�ة عميل".وكان�ت 
تقارير ق�د أك�دت ان ميالن 

س�يكون وجهة انش�يلوتي 
املقبلة، لكن�ه خرج بهذه 
ليص�دم  الترصيح�ات 
االيطايل.وأض�اف  الن�ادي 

املدرب: "العام املايض فزنا 
بلق�ب دوري األبطال العارش 

وهذا العام كان مختلفا، ال يمكن 
نس�يان هذا أو ذاك ألن هذه األمور 
تخدم يف تطوير ذات�ك، علينا تقييم 
ما حدث هذا املوسم بهدوء محاولة 

تحسني األمور املوسم املقبل".
وع�ن األس�باب الت�ي أدت النه�اء 
"يف  تاب�ع:  ألق�اب  ب�دون  املوس�م 
ثان وفرباير/ش�باط  يناير/كانون 
عانين�ا من اصاب�ات عنارص هامة 
مثل رام�وس ومودريتش وجيمس 
وفقدن�ا نقاط�ا أم�ام فياريال عىل 
ملعبنا ويف بلباو، هذا تحليل واضح 
مل�ا حدث".وداف�ع أنش�يلوتي ع�ن 

كاس�ياس  إيك�ر  الح�ارس 
الذي تعرض اليوم لصافرات 
أول  تلقي�ه  اس�تهجان بع�د 

الوق�ت  نف�س  ويف  هدف�ني 
صافرات اش�ادة عق�ب نهاية 

املباراة.وأردف أنشيلوتي: "لقد 
النهاي�ة  يف  الجماه�ري  فهم�ت 

أهمية إيكر بالنس�بة لهذا النادي 
وم�ا قدم�ه، أن يفهم�وا األم�ر 
متأخ�را أفضل م�ن أال يفهموه 

تماما".

نف�ى بيبي ماروت�ا املدير الع�ام لنادي يوفنت�وس، بطل الدوري 
اإليطايل لكرة القدم، كل التقارير االعالمية التي اكدت اهتمام 
يوفنتوس بضم االورجوياني ايدس�ون كافاني 
مهاج�م باري�س س�ان جريم�ان، معرتف�اً 
بمتابع�ة موق�ف االملاني خض�رية العب 
ري�ال مدريد والذي اعلن رس�مياً الرحيل 
عن الن�ادي االس�باني بنهاية املوس�م.

وق�ال ماروتا يف ترصيحات تلفزيونية لش�بكة س�كاي س�بورت: "ال 
يوج�د اي مفاوضات مع كافاني مثلما يرتدد، االعالم ربطنا باس�ماء 
كث�رية ومنها كافاني ولكني اؤكد انه ال يوجد اي اتصاالت بيننا وبينه 
او بني مس�ؤويل باريس س�ان جريمان م�ن اجله".وأض�اف ماروتا: 
"بالتأكي�د الالعبني اصحاب العق�ود املنتهية ننظر إليه�م ايضاً نظراً 
لس�هولة ضمهم وخضرية اس�م مهم وكبري يف عالم كرة القدم، ولهذا 
فاننا نتابع موقفه عن قرب ثم سنقرر ماذا سنفعل يف املستقبل، ولكن 

من الرضوري ان نراقب ونتابع وان نكون يف قلب الحدث دائماً".

الكشف عن موعد قرعة »خليجي 23«

اآلسيوي يفرض عقوبات عىل إندونيسيا

كش�فت اللجن�ة املنظمة ل�كأس الخليج 
23 والتي ستقام يف الكويت، عن موعد 
سحب القرعة.وقال أمني رس االتحاد 
الكويت�ي لكرة القدم وفقاً ملا نقلته 
صحيف�ة االتح�اد اإلماراتي�ة " ت�م 

تحديد 25 ايلول املقبل موعداً لسحب 
قرعة »خليجي 23« يف الكويت، قبل 
انطالق البطولة بشهرين".وأضاف 
"إنه س�يعلن عن التفاصيل كافة 
الخاص�ة برتتيبات إقامة البطولة 
وتشكيل اللجان، بعد انتهاء زيارة 

لجنة التفتيش الخليجية التي ستقوم بزيارة 
الكوي�ت لالطمئن�ان عىل اإلصالح�ات التي 
طلبتها من قبل يف ملعبي البطولة )س�تاد 
جاب�ر الدويل وس�تاد عيل صاح الس�الم( 
اللذين وقع عليهما االختيار الس�تضافة 
املباريات، ليكون امللف الخاص بالبطولة 
جاهزاً أمام رؤس�اء االتحادات الخليجية 
عند اجتماعهم 2 يولي�و املقبل بالكويت".

وخت�م أم�ني رس االتحاد الكويت�ي حديثه " 
يوج�د تنس�يق م�ع الهيئة العامة للش�باب 
والرياضة، املس�ؤولة عن تنفي�ذ التعديالت 
التجهي�زات  بجان�ب  بامللعب�ني،  املطلوب�ة 

األخرى الخاصة بإقامة الفرق".

عاقب االتحاد اآلسيوي لكرة القدم إندونيسيا بحرمانها من 
جمهورها يف مباراتها يف تصفيات كأس العالم وكأس آس�يا 
أمام العراق، كم�ا فرض عليها خوض مباراتها عىل أرضها 

يف نفس التصفيات أمام تايالند يف ملعب محايد.
وجاءت العقوبات بسبب الشغب الجماهريي خالل مباراتني 
ملنتخب إندونيسيا تحت )23 عاماً( يف مارس )آذار( املايض 
أمام تيمور الرشقية وكوريا الجنوبية يف العاصمة جاكرتا.

كما فرض االتحاد اآلس�يوي ع�ىل إندونيس�يا غرامة مالية 
بقيم�ة 20 ألف دوالر، وحذرها من عقوبات أش�د قس�وة يف 

حال تكررت أعمال الشغب.
وم�ن املق�رر أن تس�تضيف إندونيس�يا الع�راق يف 16 يونيو 
)حزي�ران( الق�ادم، قبل أن تلع�ب عىل أرضه�ا يف مواجهة 

تايالند يف 8 أكتوبر )ترشين األول( املقبل.
لكن إندونيس�يا ال تزال مهددة بالغياب عن تصفيات 

كأس العال�م وكأس آس�يا بع�د توق�ف الدوري املح�يل، يف ظل 
خالفات ب�ني االتحاد املح�يل والحكوم�ة، بينما أمه�ل االتحاد 
ال�دويل )فيف�ا( الطرفني بعض الوق�ت لحل الخالف�ات، مهدداً 

بوقف إندونيسيا إذا ما استمرت الخالفات بني الجانبني.
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امليزان

؟؟هل تعلم
ه�ل تعل�م أن قهوة ش�جر الرم�رام تفتت 
البولّي�ة  املس�الك  م�ن  الح�ى  وتخ�رج 
لألنس�ان .هل تعل�م أن )الس�حلية( تعدو 
برسعة فائقة لدرجة أنها تس�تطيع عبور 

أنهار وبحريات دون أن تغرق
ه�ل تعل�م أن االصاب�ة بمرض الس�كر قد 

يرجع إىل الكسل وعدم العمل
هل تعلم ان عدد الدول ىف العالم التطل عىل 

البحر 26 دولة
هل تعلم ان من اقوى الحيوانات ذاكرة هو 

الجمل
هل تعلم ان يصل عدد عظام الجمجمة اىل 
22 عظمة هل تعلم ان يؤدى فقدان 20% من 

ماء الجسم اىل ال���������������وفاة
 ه�ل تعل�م ان الذين يتحدث�ون اإلنجليزية 
يف الصني أكثر من س�كان الواليات املتحدة 

األمريكية

مواجه�ة  ع�ىل  بالق�وّة  تش�عر  مهني�ا: 
الظ�روف الطارئ�ة وتتمّتع ب�إرادة قوّية 
حيوية عظيمة تؤّهلك للمنافسة والنجاح 
حماي�ة  باإلم�كان  عاطفي�اً:  والتف�ّوق 
التعاط�ي م�ع  اس�تقرار العالق�ة رشط 

الظروف واملستجّدات بتعقل وروّية 

مهنياً: يخفف هذا الي�وم النمط ويجعلك 
مت�ّكالً عىل اآلخري�ن يف بع�ض الواجبات 

واملسؤوليات
عاطفي�اً: تش�عر بالغبط�ة يف ه�ذا اليوم 
وتهت�م بالحبيب او يخفق قلبك وتس�مع 

كلمات اإلعجاب والحب

مهنياً: تتواصل بش�كل أليف مع اآلخرين 
وتنّف�ذ رغباتك، أو تتلقى ما يس�عدك من 

معلومات وأخبار
عاطفي�اً: ال تحاس�ب الحبي�ب ع�ىل كل 
كالم�ه فترصفاتك معه ل�م تكن أفضل يف 

املدة األخرية

مهني�اً: توقعات�ك واملحاذي�ر الت�ي كنت 
تخش�اها، يبدو أنها س�تواجهك يف األيام 
املقبل�ة لكّنك تتخط�ى املرحلة بأقّل رضر 
ممك�ن عاطفياً: تم�ر الي�وم بالكثري من 
الضغ�وط وال تع�رف الق�رار األمثل بغية 

التخلص منها وعدم إزعاج الرشيك 

مهني�اً: قد تضط�ر إىل االهتمام بش�ؤون 
تش�غلك عن املش�اريع الجدي�دة، أو ربما 
تصط�دم بأحد الزمالء، ما يولد جواً قاتماً 
عاطفي�اً: األج�واء ال تس�اعدك اليوم عىل 
التعاط�ي مع الرشيك كما ه�ي العادة ما 

يثري استغرابه نوعاً ما

مهنياً: تتلقى األجوبة التي طاملا انتظرتها 
وتحصل عىل فرصة ثمينة الظهار كفاءة 

وجدارة
واملواق�ف  االنفع�االت  بع�ض  عاطفي�اً: 
الس�لبّية تفس�د األج�واء الجميل�ة وتثري 

الحساسيات بينك وبني الرشيك

مهني�اً: له�ذا الي�وم التأث�ري اإليجاب�ي يف 
أوضاع�ك املالية أو يتحدث ع�ن تغيريات 
تحصل يف هذا اإلطار ولوعىل املدى البعيد 

عاطفي�اً: تحاول أن تجد الحلول للمش�كالت 
بدون تشّنج، املهم أن تنفتح عىل املحيط وأن 
تعّب عن رغباتك وطريقة تفكريك بال تحفظ

مهني�اً: يوّف�ر ل�ك ه�ذا الي�وم صداق�ات 
حل�وة ولق�اءات وتغي�رياً يط�رأ ويدعوك 
إىل املجازف�ة فتق�دم بال خ�وف عاطفياً: 
عالقت�ك العاطفية تكون مميزة، الس�فر 
م�ع الرشيك مرشوعكم�ا املفضل لتجديد 

شهر العسل

مهنياً: تتفق م�ع جماعات جديدة وترتبط 
بصداقات مهمة، محبة الزمالء تزداد يوماً 
بعد يوم، والفضل طريقة معالجتك األمور 
بصدق وشفافية عاطفياً: تعرف جيداً كيف 
تن�ال إعج�اب الحبي�ب وتث�ريه بجاذبيتك 

وشخصيتك املمتعة وروحك املرحة

دعم�ك،  ع�ن  ترتاج�ع  الحظ�وظ  مهني�اً: 
بع�د مراحل طوال م�ن األب�واب املفتوحة، 
وتخض�ع لضغ�ط كب�ري وتواج�ه بع�ض 
العراقي�ل عاطفي�اً: تكثر املس�اعي لتمتني 
أوارص العالقة واملصالحة، من خالل لقاءات 

رومانسية أو جلسات حميمة دافئة

وش�خصيتك  الالف�ت  حض�ورك  مهني�اً: 
القوي�ة يس�همان يف تعزي�ز موقف�ك بني 
زم�الء العم�ل، فح�اول االس�تفادة م�ن 
ذل�ك قدر املس�تطاع عاطفي�اً: أنت مدعو 
اىل االهتم�ام بالرشي�ك وتجّن�ب النزاعات 

والدعاوى القضائية واألسفار

مهني�اً: يف�رض عليك ه�ذا الي�وم بعض 
التأني يف الكالم وال�رشح الواضح واملقنع 
عاطفي�اً: تج�د س�هولة يف التعام�ل م�ع 
حبيب�ك كما تلقى من�ه كل الدعم املعنوي 
وغريه صحياً: تالحظ منذ مدة أن ش�عرك 

يتساقط بكثرة.

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

بدون تعليق

طبق اليوم

افـقـي

عـامـوي

1 – رئي�س حكوم�ة لبناني راحل 
– 2 – متش�ابهة – من�ام مزع�ج 
ومقل�ق – 3 – تعرض عليها فنون 
التمثيل واملوس�يقى – أش�رتع - 4  
- عكس�ها ح�رف ج�ر – التعب – 
5 – متش�ابهة – عكسها عاصمة 

أوروبية – 6 – عكسها االسم الثاني 
لرئيس أوروبي – نصف جاهد – 7 
– عكس�ها ضم�ري منفص�ل – من 
القناب�ل – 8 – عمل�ة أوروبي�ة – 

حكى – 9 – نظر – اليمني .

1 – ممثل�ة أملاني�ة راحل�ة – 2 – 
مخرج سينمائي مرصي – 3 – لجأ 
– عمل الشيطان – نرص نارص – 4 
– عكس�ها ذيوع وعموم – 5 – بدأ 
باملكان أول خرضة النبات – ديوان 

لس�عيد عق�ل – 6 – للنهي – منبع 
» مبعث�رة » – 7 – س�كب – نظري 
– قلة الن�وم – 8 – مدينة أمريكية 
– 9 – } مخرج الروائع { يف السينما 

املرصية .

سـودوكـو

املقادير:
1 كوب و نص حليب باودر

2/1 كوب نشا
2/1 كوب طحني 

4/3 كوب زيت 
الشرية ) القطر( :

3 كوب سكر
6 كوب ماء

2/1 ملعقة كبرية هيل
2 ملعقة كبرية ماء ورد

5 قطرات من الليمون
طريقة تحضري الجكليت العراقي

1. لتحضري القطر، نخلط جميع املكونات 
م�ع بع�ض ونضعها يف ق�در ع�ىل النار، 

بعدما تغيل نطفئ النار.
2. لعم�ل الحالوة، نخلط املكونات الجافة 

مع بعض.
3. نس�خن الزيت يف ق�در، نضع املكونات 
الجاف�ة ونحركه�ا برسع�ة اىل ان يصبح 

لونها ذهبي.
4. يؤخ�ذ م�ن القط�ر تقريب�ا 5 أك�واب 
ويضاف عىل القدر ويحرك بش�كل رسيع 

اىل ان يصبح القوام متماسك.
5. تص�ب الجكلي�ت العراق�ي يف اطب�اق 

وتزين بالفستق او الجوز .

اجلكليت العراقي

فوائد النبكمعلومات  عامة
للنبق فوائ�د عديدة , حيث منها انه يس�تخدم 
يف قت�ل الديدان الحلقية و ازالة الرياح الغليظة 
وذل�ك بعد غيل النبق و رشب�ه فينظف املعدة و 
ينقى الدم من اي شوائب قد تكون فيه سواء يف 
الدم او يف املعدة , فاملعدة قد يرتاكم فيها بعض 
البواقي من الطعام مما تحتاج لتطهريها لعدم 

تسبب يف انتفاخ و ظهور امراض القولون.
و عص�ريه يروي العطش و يزي�ل الحرقة مع 
السكر , أيضا يمكن أن يؤكل قبل الوجبة وذلك 
العتباره فاتح للشهية , كما انه يمكن ان يعتب 

منش�ط للجسم ألنه يعمل عىل تنشيط الجسم 
و ازالة الكسل. ولكن تناول النبق بكمية كبرية 
ي�در الطمث عند النس�اء و ممكن ان يؤدي اىل 

االجهاض بنسبة كبرية.
له أيض�ا فوائ�د عدة حيث ت�ؤكل ثم�ار النبق 
طازج�ة وتس�تخدم اوراق�ه يف عم�ل خلطات 
لالم�راض الجلدية و عندما يت�م نقعها يمكن 
ان تستخدم لالمراض الصدرية و كما انه مغيل 
, يعم�ل عىل طرد الديدان و مضاد لالس�هال و 

يدخل يف كثري من العقاقري الطبية.

أطعمة ثالثية األبعاد
املستقبلية  الدراس�ات  يقول خبري 
األملان�ي س�فن جاب�ور يانس�كي، 
“س�واء أحببن�ا ه�ذه الفك�رة أم 
أع�وام  ال، فف�ي غض�ون ع�رشة 
سينتج العالم كميات من األطعمة 
االصطناعية أكثر بكثري مما يحدث 

اليوم”.
ويتكهن يانسكي بأن “الشوكوالتة 
س�تنتج باس�تخدام طابعة ثالثية 
األبع�اد، كم�ا أن اللح�وم املصنعة 

الجدي�د  االتج�اه  ه�ي  س�تصبح 
املعت�اد”. وتتوق�ع دراس�ة لألم�م 
املتح�دة أن يص�ل تع�داد العالم إىل 
تسعة مليارات نسمة بحلول العام 
2050، مع تزايد الطلب عىل تناول 
اللح�وم، وي�رى خباء الدراس�ات 
أن  يانس�كي  مث�ل  املس�تقبلية 
الح�ل يتمث�ل يف التكنولوجيا، وهم 
يطرح�ون مجموع�ة م�ن األفكار 

مثل، الطعام من داخل الطابعة.

التواص�ل  مواق�ع  رواد  ت�داول 
االجتماع�ى مقطع فيديو لس�يدة 
هي�الرى   « تدع�ى  بريطاني�ة 
بوروس«  57 عاماً قررت أن تعيش 
ىف سيارتها داخل موقف للسيارات 
4 أش�هر كاملة، ك�ى تحافظ عىل 

كالبها من الضياع.
وكان�ت »هي�الرى« معلم�ة للغ�ة 
ىف  س�نوات   8 مل�دة  اإلنجليزي�ة 
»أوروبا«، وقررت العودة من جديد 
إىل بلدها »بريطانيا«، وتوقعت أنها 

س�تجد عمالً رسيعاً وح�دث ما لم 
تتوقعه ونفذ امل�ال منها وأصبحت 

تعيش مع الكالب ىف سيارتها.
وبحث�ت ع�ن مس�كن ىف مس�اكن 
الط�وارئ ولكن الرشط األس�اىس 
لتحص�ل ع�ىل ش�قة أن تتخىل عن 
ه�ذا  الس�يدة  ورفض�ت  كالبه�ا، 
الرشط وق�ررت أن تكون برفقتهم 
وهو ما جعلها تس�كن بالس�يارة 
تنتظ�ر عم�اًل وس�كناً خ�اص لها 

ولكالبها.

تعيش مع كالهبا ىف سيارة

اعداد:رسى داود سلامن

توج�د أمثال قديم�ه يتداوله�ا الناس 
ولك�ن أكثرهم اليعلم�ون من أين جاء 
هذا املث�ل وما قصته الحقيق�ة... وانا 
اليوم س�أروي لك�م إح�دى القصص 

التي يقول مثلها
ُيقال هذا املثل عند التش�تت بني أمرين 

يؤدي�ان إىل ربم�ا اإلجهاد الش�ديد، أو 
فقدان شئ.

قصة املثل
ُيق�ال أن أمرياً م�ن األم�راء –أو رجالً 
عادي�ا- ت�زوج امرأت�ني األوىل ُتدع�ى 
“حانا” واألخرى ُتدعى “مانا” ، كانت 
حانا صغرية يف الس�ن ومان�ا كبرية يف 
الس�ن، ف�إذا ماذه�ب إىل غرف�ة حانا 

أخذت يف نزع الشعر األبيض من لحيته 
لك�ي ال يظهر ش�يبه، وإذا ماذهب إىل 
غرفة مانا أخذت يف نزع الشعر األسود 

من لحيته لكي يشيب مثلها.
وبق�ى األم�ر ع�ىل ه�ذا الح�ال إىل أن 
ُخرب�ت لحيت�ه بالكامل، وخ�رج أمام 
امل�رآه غاضبا وقائال “ب�ني حانا ومانا 

ضاعت لحانا”

بني حانا ومانا ضاعت حلانا

معلم ومعلمة

قصة مثل

من هنا وهناك

»17«

حسني الساعدي

 يحك�ى أن معلما للغة العربية تزوج 
معلم�ة للرياضي�ات وكان كالهم�ا 

يحب الشعر
فكتبت له رسالة تقول فيها :

إن�ي أحب�ك ح�ب الس�ني للص���اد 
*** فأن�ت للعم�ر تبس�ي�����ط 

ألعداد
جمع األحبة عندي خري مسألة *** 

فكيف أجب عندي كرسك العاد
يف قسمة الله أرزاق لنا طرحت *** 

ويرضب الله أمث��������اال ملزداد
ج�ذر املحب�������ة تربيع لعرشتنا 
***وجدول اله�م عن����دي رائح 

غاد

فرد عليها قائال يف رسالته :
ولك�م رفعت ألجلك املكس������ورا 
*** وجزمت قوال يف هواك جسورا

كيف الترصف من فعال جمع����ها 
يع�ل  أو  صحيح�ا  يثن�ي   ***

صب������ورا
حتى املنادى لست أفهم وصفه *** 

ما دمت أنصب من مناي قصورا
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وضعت رشكة جرس االعم�ار للمقاوالت املحدودة, 
تنفيذ مش�اريع الطرق والجسور وتأهيل الشوارع 
يف الع�راق م�ن اولوي�ات عمله�ا، نظرا مل�ا تمتلكه 
الرشكة من كادر هنديس وفني وإداري ذات كفاءة 
وخ�رة عالية جداً تمتاز بالدق�ة والرسعة واملهنية 
يف التنفيذ. وبعد ان اوكل�ت لها املهمة, تبذل رشكة 
جرس االعمار للمقاوالت املحدودة, جهوداً استثنائية 
العراق�ي يف مش�اريع االعم�ار  املواط�ن  إلرض�اء 
والتطوير التي تنفذها يف اماكن عدة وأبرزها شارع 
الكرادة خارج وسط العاصمة بغداد. وبدى واضحاً 
للعي�ان, أن ش�ارع الك�رادة وبعد تطوي�ره بات يف 
احس�ن حاالته، نتيجة للجهد ال�ذي بذلته الرشكة 
يف إع�ادة الحياة الخدمية للش�ارع، وه�و اآلن، ُيعد 
م�ن الش�وارع املريحة للس�ر والعم�ل، فضالً عن 
انتظار الرّكاب لباصات النقل، والذي جعلته مريحاً 
وأنيقاً وعرصّي�ًا، هذا باإلضافة إىل تصاميم املقاعد 
املريح�ة، والتي راع�ت الش�كل العمران�ي لبغداد. 
وأش�ادت الرشكة بالتعاون الكبر الذي يبديه مدير 
عام بلدية الكرادة السيد جمال النعيمي, ودوره يف 
تذليل جميع املعوقات الت�ي تواجه العمل, وهذا ما 
اثمر عن نجاحات متواصلة وتحقيق نس�ب انجاز 

متقدمة. 
ول�م يبخل الس�يد النعيم�ي يف تقديم الع�ون طيلة 
فرتة العمل عىل الش�ارع، فضالً عن إرشافه املبارش 

ع�ىل س�ر العم�ل، وإب�داء النص�ح واملالحظ�ات. 
وبالرغ�م من العمل املب�ذول يف الك�رادة خارج، إال 
أن الرشك�ة متع�ّددة االختصاص�ات، وق�د حّققت 
نجاح�اً الفتاً يف عدد من املش�اريع الت�ي أقامتها يف 
عدد من محافظات العراق، وهي مشاريع متنوعة، 
منها يخص الرتميم وإعادة التأهيل، ومنها أسايس 
يخ�دم البن�ى األساس�ية للم�دن، وبعضه�ا اآلخر 
معماري يتعلّق ببناء املؤسس�ات والدور الس�كنية 

والعمارات.
وبع�د أن نّف�ذت عملي�ة تطوي�ر وتأهي�ل ش�ارع 
الكرّادة خارج وس�ط العاصمة العراقّية بغداد، بدأ 
مواطنون عراقيون يطالبون بإدخال رشكة »جرس 
االعمار للمقاوالت املحدودة« إىل مناطقهم من أجل 
تطويره�ا وتأهليه�ا، وخاّصة يف مج�ال األرصفة 
األنيق�ة، وال�ذي حّققت فيه الرشك�ة نجاحاً الفتاً، 
ع�ر مراعاتها للجان�ب العميل والجم�ايل يف إعادة 

تأهيله وفقاً للطرق واملواصفات العاملّية.
وتقول الرشكة أن  »يف هذا الوقت، جاء احساسنا يف 
ان تكون رشكة ج�رس االعمار للمقاوالت املحدودة 
لها من دور يف املشاركة يف بناء هذا التطور امللحوظ 
البن�اء  االقتصادي�ة واهمه�ا مج�ال  املج�االت  يف 
واالعم�ار، باعتب�اره م�ن اه�م املج�االت الحيوية 
للنه�وض بالعملي�ة االقتصادية ومنه�ا نجعل من 
توس�ع نش�اطنا هدفاً فعااُل ونمد جسوره اىل ابعد 
مس�افة ممكن�ة لخدمة البلد«، تق�ول الرشكة عن 

نشاطها يف العراق. 
وتضي�ف، ع�ر الكتي�ب ال�ذي أعدته ع�ن أعمالها 
املنّف�ذة يف العراق، أنن�ا »نقدم بني أيديكم الس�رة 
الذاتي�ة للرشك�ة الت�ي تش�مل ملخ�ص للخ�رات 
والك�وادر واالعم�ال املماثل�ة يف مج�االت ش�تى يف 

مجال املقاوالت املحدودة«.
ويرتّكز نشاط الرشكة يف اإلدارة الكاملة للمشاريع 
الصناعية، املباني الس�كنية )االفقي والعامودي(، 
املبان�ي التعليمية )مدارس–جامع�ات – معاهد – 
مراكز تدري�ب ومخترات(، مراكز ترفيه وتس�وق 
)م�دن الع�اب -مراك�ز تس�وق –فن�ادق(، مباني 
العبادة )جوامع – حسينيات – كنائس(، باإلضافة 
اىل اعم�ال الط�رق والبن�ى التحتية للم�دن )طرق 
داخلي�ة وخارجية – جس�ور – ارصفة – منظومة 
مي�اه الرشب الصحي – منظوم�ة املجاري واملياه 
الثقيل�ة – محط�ات التصفي�ة بأنواعه�ا –س�دود 
بسيطة ومعقدة(. وتكون اإلدارة بكوادر متخصصة 
يف املرحلت�ني التصمي�م معماري، مدن�ي، كهرباء، 

ميكاني�ك، صحي�ات والتنفيذ بك�وادر متخصصة 
وبخرات ممتازة. وتش�مل اعمال الرشكة بش�كل 
عام مرحلة اس�تالم املواق�ع وتهيئتاها وتجهيزها 
وتنفيذها وتسليمها مع شهادة سالمة جميع املواد 
وخضوعها للفحوصات واعتم�ادات عاملية من بلد 
املنش�أ، ومن ه�ذا كلّه انطلق منط�ق للرشكة الذي 

يتلخص ب�«مصداقيتنا يف عملنا«.  
وتعتم�د إدارة وتنظيم الرشكة عىل أس�س وأنظمة 
عاملية طبقاً ألفضل املراجع واالستشاريني االداريني 
وع�ىل املس�تويني الفن�ي )بالنس�بة للمش�اريع(، 
واإلداري )فيما يخص املكت�ب الرئييس(، ويتم هذا 
بإطار رصني وبدون أي مش�اكل تذك�ر وهذا نتاج 
متوقع ملا تعتمده الرشكة يف سياسية تشغيلها عىل 

افراد ذوي انتماء ووفاء اىل الرشكة.
وتقول الرشكة أنه�ا اقتطفت ثمار جهدها يف اإلدارة 
بان تكون الرشكة الرائ�دة يف مجال�ها وتف�تخر يف 

احتف�اظها بالريادة.
ول�دى رشكة »جرس االعمار للمق�اوالت املحدودة« 

عدد من املشاريع:
 

أعمال االبنية
1. تصمي�م وتنفي�ذ ال�دور الس�كنية والعم�ارات 

واعمال الديكور.
2. تصمي�م وتنفيذ املش�اريع االس�تثمارية موالت 

ومراكز تسوق وجامعات.
والتجاري�ة  االداري�ة  املبان�ي  تأهي�ل  اع�ادة   .3

والتعليمية كافة.
 

أعمال البنى التحتية
1. تصميم وتنفيذ انواع الطرق والجسور.

2. انشاء وتصميم قنوات البزل والقنوات املائية.
3. انشاء مشاريع محطات تصفية املياه والخزانات 

الخاصة بها.
4. تصميم وتنفيذ كافة اعمال شبكات املجاري.

 
اعمال البنى التحتية

1. نصب وتجهيز املخترات العلمية والعملية.
2. نصب وتجهيز املضخات الخفيفة والثقيلة.

3. نص�ب وتجهيز منظوم�ات الكهربائي�ة لألبنية 
واملعامل مع مولدات بأرقى املناشئ العاملية.

4. تجهيز ونصب كافة االجهزة الحاسوبية وبكافة 
انواعها.

5. تجهيز املعدات النفطية.

6. تجهيز كافة انواع الخشب والحديد.
تعت�ر من اه�م أولوي�ات الرشكة الرغب�ة يف عمل 
مش�اريع الطرق والجس�ور يف الع�راق، حيث تملك 
الرشك�ة كادر هن�ديس وفني واداري عم�ل واليات 
ذات كفاءة وخرة عالية جداً تمتاز بالدقة والرسعة 

واملهنية يف تنفيذ مشاريع:
- الطرق.

- الجسور.
حي�ث قامت الرشك�ة بالكثر من اعم�ال )التبليط 

والصيانة واملجرسات وعىل مستوى العراق(.
تصميم وتنفيذ وإعادة تأهيل األرصفة والش�وارع 

والحدائق العامة
 

اعمال البنية التحتية / اعمال المجاري
يرتك�ز عمل م�د ش�بكة انابي�ب ومحط�ات مياه 
العاملي�ة  املعاي�ر  ان تطب������ق  املج�اري ع�ىل 
واملواصف�ات للحكومة املحلية وحس�ب التصاميم 

املوضوعة لها.
فقد تركز عمل الرشكة يف املناطق واملواقع االتية:

1- إقليم كردستان.
2- محافظة دياىل الجزء الجنوبي والرشقي منها.
3- تجهيز محافظ�ة البرصة بأنابيب مد املجاري.

4- تصمي�م وتنفي�����ذ ش�بك����ة مج�اري يف 
محافظة الرمادي.

ل�ب�غ���دادي ل���ذوق ا ع���ي ا . ومق��اعده���ا م��ريح���ة وت��را ق���ي���ة. لعرا ء ا نيق���ة ومقاوم���ة لألج���وا لك���رادة أ أرصف���ة ا
لرق���ي ث�م���رت ا لتس���هيالت أ لع���ون وا لكرادة ف���ي تق�دي���م ا لنعيم���ي مدي���ر ع���ام بلدية ا لس���يد جم���ال ا جه���ود ا

إلعم�����اره���ا من����اطقه���م  ل���ى  إ ر  االعم���ا جس���ر  ش���رك��ة  بدخ���ول  ل��ب���ون  يط��ا م�����واط��ن���ون 
واإلع�م���ار ل��ت��ط��وي���ر  وا ل���ت��أه��ي���ل  وا لتحتي���ة  ا لبن���ى  ا ف���ي  ن��ج��اح���ات  ح���ق��ق���ت  لش���ركة  ا

مشاريعها يف العراق حافظت عىل األصالة املعامرية

جرس اإلعامر للمقاوالت.. رشكة متميزة تضفي احلداثة عىل مناطق بغداد


