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العراق »غاضب« عىل اإلمارات: دعمتم »داعش«..  وشاركتم بقتل العراقيني
أرسلت انتحاريين والحكومة تحتفظ بسجالتهم

    المستقبل العراقي / فرح حمادي

رّدت بغ�داد, ام�س االح�د, الص�اع صاعين 
لالمارات حين كافشتها بالوقوف وراء عمليات 
تجني�د االنتحاريين ودعم االره�اب في العراق, 

وفيم�ا اعتب�رت تصريح�ات وزي�ر خارجيته�ا 
االخيرة ش�رعنة لظه�ور »داع�ش«, اكدت بان 
التنظيم المذكور هو »صناعة عربية«. وجاء رد 
بغداد على تصريحات وزير الخارجّية اإلماراتّي 
عب�د الل�ه بن زايد ف�ي مؤتمر صحفّي مش�ترك 

مع وزير الخارجّية الروس�ّي سيرغي الفروف، 
ارجع فيها ظهور »داعش« في س�وريا والعراق 
الى ما اس�ماه ب�« قمع الشعوب وعدم تحقيق 
المس�اواة«. وق�ال القي�ادي ف�ي ائت�الف دولة 
القانون مستش�ار األمن القومي السابق النائب 

موفق الربيعي إن دولة االمارات ارسلت عشرات 
االنتحاريي�ن والمواد المتفج�رة لدعم االرهاب 
في العراق، معلناً استعداده كشف اسماء هؤالء 
االنتحاريون، وفيما اشار الى أن أغلب حكومات 
ال�دول العربية ه�ي من صنعت داعش وليس�ت 

الحكوم�ة العراقي�ة، دع�ا االخي�رة ال�ى تغيير 
سياس�تها تجاه هذه الدول. وذكر الربيعي في 
بي�ان تلقت »المس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
أنه »ف�ي ع�ام 2006-2007 وردتن�ا معلومات 
دقيقة عن إرسال 300 طن من المواد واألجهزة 

المصنع�ة للعبوات الملغمة واالحزمة الناس�فة 
إلى البص�رة قادمة من دبي فاعترضتها القوات 

األمنية واحبطت تلك العملية االرهابية«.

                       التفاصيل ص3

     المستقبل العراقي / خاص

اتهمت مصادر سياس�ية بارزة إقليم كردستان، أمس األحد، بدعم 
تنظي�م »داع�ش«, وفيما ابدت اس�تغرابها م�ن توقف المع�ارك بين 
البيش�مركة والمجاميع االرهابي�ة بالتزامن مع العملية العس�كرية 
الكبرى في االنبار وصالح الدين, اكدت بان االكراد اخذوا يتوس�عون 

في المناطق العربية تحت يافطة محاربة االرهاب.
وقالت المصادر ل�«المس�تقبل العراقي«, ان »داعش يس�تنفر كل 
قوت�ه وطاقته لمواجهة الحش�د الش�عبي في االنب�ار وصالح الدين, 
وقد اوقف مع االقليم االعمال العس�كرية المزيفة فيما بينهم التي لم 
تسفر عن قتل دواعش او بيشمركة ولم نشاهد لها مصاديق عملياتية 
خالل الفترة السابقة سوى تقدم البيشمركة في مناطق السنة العرب 

والشيعة واالقليات االخرى في نينوى وكركوك وديالى«.
وبين�ت المص�ادر ان »جه�ات ف�ي اإلقليم يش�كلون مص�در دعم 
للدواع�ش وم�ن خالله�م يم�ر مرتزقة ال�ى االنب�ار وص�الح الدين 
والموصل«, مردفة بالقول, ان »عمليات االنبار وزخم الحشد الشعبي 
في صالح الدين واالنبار كش�ف زيف المعارك بي�ن الكرد والدواعش 
وهي في حقيقة االمر سيناريو الحتالل اكبر قدر ممكن من االراضي 
العربية«. وبحس�ب المصادر, فان »اتهام االكراد للحكومة الس�ابقة 
بانه�ا تس�ببت بظه�ور داع�ش ه�و عبث وان م�ن صن�ع داعش هم 
الصهاين�ة واالمي�ركان وقط�ر ودول الخليج من رح�م القاعدة التي 
وج�دت قبل 2003«. يذكر أن تنظيم )داعش( قد اس�تولى على مدينة 
الموصل، مركز محافظة نينوى، )405 كم شمال العاصمة بغداد(، في 
)العاش�ر من حزيران 2014 المنصرم(، قبل أن يمد نشاطه اإلرهابي 
لمناط�ق أخرى عديدة م�ن العراق، ويرتكب فيه�ا »انتهاكات« كثيرة 
عدتها جهات محلية وعالمية »جرائم ضد اإلنسانية وإبادة جماعية.

حاجة املعركة ضد اإلرهاب 
للصحف املستقلة

الـسـعـوديـة..حـرب أوالد 
الـعـم انـدلـعـت!
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مــصــرف الــرشــيــد يــمـنــح ســلـفــة »5« مـاليــيـن للـزواج 
     المستقبل العراقي / دعاء آزاد 

أش�رت المرك�ز اإلعالمي للس�لطة القضاية تراجع�اً »ملحوظاً« في 
س�رقة الس�يارات داخل العاصمة بغداد، الفتة إل�ى أن محكمة مختصة 
ضبطت عصابات تبيع س�يارات »حديثة« إل�ى التنظيمات اإلرهابية من 
أجل تفخيخه�ا، داعية إلى ادخال تكنولوجي�ا المعلومات لتعزيز قدرات 
الجهات التحقيقي�ة المكلفة بمتابعة الملف.وقال�ل قاضي التحقيق في 
س�رقة السيارات إحس�ان مجيد إن »هناك عصابات متخصصة في رصد 
االماك�ن التجارية يبحثون عّمن يترك س�يارته مش�تغلة او من يطفئها 
وفي داخلها المفتاح لس�رقتها وتم القبض على إحدى هذه العصابات«. 
وأض�اف مجي�د ان »الجرائ�م االكثر انتش�اراً ه�ي الس�رقة باإلكراه أي 
تحت تهديد السالح«، مش�يرا إلى أن »السيارة ال يستعيدها صاحبها في 
الغال�ب حت�ى بعد القبض عل�ى العصابة إال ما ن�در«. وأوضح مجيد في 
تقرير للسلطة القضائية تلقته »المستقبل العراقي« أن »بعض السيارات 
المس�روقة ُته�رب إلى اقلي�م كردس�تان«، الفتاً إلى أن »مهمة الس�ارق 
تنته�ي بإيصال العجلة إلى منطقة قريبة من االقليم كمحافظة ديالى أو 
كرك�وك، وهناك تت�م عمليات بيع غير اصولية مع تج�ار«. ونّوه إلى أن 
»كل عصاب�ة لديها عميل واحد تتعاطى مع�ه لتجنب اختراقها«، مضيفا 
أن »الجرائم في الغالب غايتها الس�رقة فقط«. وفي ما يخص السيارات 
القديم�ة فأن مجيد يقول »تس�تخدم في عملي�ات التفخيخ وهنا نحقق 
فيم�ا اذا كانت نية الس�ارق بيعها إلى االرهابيين ام الس�رقة فقط، فاذا 
تبّين نيته اس�تخدامها في التفجيرات يحاس�ب وفق الم�ادة الرابعة من 

قانون مكافحة اإلرهاب«.
                                                       التفاصيل ص3

ص4عــالـم ديـن سـعـودي: سيـاسـة آل سـعـود تسببـت بـقـتـل ثـالثـة شـعـوب
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حاجة املعركة ضد اإلرهاب للصحف املستقلة 
       التحليل السياسي /غانم عريبي

ش�قيق  المس�تقل  االع�ام 
الوظيف�ة  ف�ي  الش�عبي  الحش�د 
والدور والمهمة الوطنية واذا كان 
المقاتلون البواسل يتوزعون على 
كتائب ومشارب مختلفة يجمعهم 
الهم العراقي الواح�د فان االعام 
المستقل مشروع واحد ينتمي الى 
مش�رب ومصب واح�د هو العراق 
والمش�روع الوطني وقيام الدولة 

الوطنية العادلة.
وكما ان الحش�د الشعبي يقاتل 
تح�ت راي�ة تحري�ر كل االراض�ي 
العراقي�ة من دن�س الدواعش فان 
االعام الوطني، خصوصا الصحف 
العراقي�ة المس�تقلة، تقاتل العدو 
الداعش�ي وتس�تنفر كل طاقاتها 
اج�ل  م�ن  الوطني�ة  وإمكاناته�ا 
تأس�يس رؤية وطنية في االعام 
ق�ادرة عل�ى تحري�ر ارادة االم�ة 
من هواج�س االغتي�ال والعدوان 
والتهديد المباشر وتجسير العاقة 
بينه�ا وبين ما تتمن�ى في حياتها 
السياس�ية والوطني�ة م�ن احام 

وطموحات وأهداف.
عل�ى العب�ادي رئيس ال�وزراء 
ان ينش�ئ صندوق�ا خاص�ا لدعم 
االع�ام العراق�ي المس�تقل غي�ر 
التاب�ع ألس�طول اع�ام االحزاب 
هيئ�ة  انش�أ  مثلم�ا  السياس�ية 
خاصة بالحش�د الشعبي يتقاضى 
المجزي�ة  الروات�ب  مقاتلوه�ا 
ذات  تابع�ة  مؤسس�ات  وهنال�ك 
شأن في االهتمام بعوائل الشهداء 

والجرحى.

فيل�ق  االع�ام  ان 
عس�كري يق��ات�ل ب�كل 
االس�لح���ة وله اهميته 
العناية  يت�م  فلم�����اذا 
بالحش�د الش�عبي وه�م 
اخوتنا ونحن منهم وهم 
من�ا وه�م مص�در فخ�ر 
واعت�زاز االمة والش�عب 
العراقي والحكومة ألنهم 
بن�اة وطن ومن يتصدون 
لدح�ر العدوان الداعش�ي 
واليتم انشاء او تخصيص 
ش�يء من االموال لصالح 
الصح�ف العراقي�ة الت�ي 
وقف�ت والزالت تقف الى 
جانب الحكومة والحش�د 
المعرك�ة  ف�ي  الش�عبي 

التاريخية ضد االرهاب.
ح�ال  ب�أي  اليج�وز 
للحش�د  هي���ئة  انش�اء 

وإهمال هيئة دعم االعام الوطني 
المس�تقل وهو اقرب في الحقيقة 
ال�ى الحكومة منه�ا قبالة االعام 
المطب�ل او االع�ام الضعيف الذي 

ينتشر كالكوليرا في العراق.
ان وج�ود مث�ل ه�ذه الهيئ�ة 
ال�ى  المس�تقل  االع�ام  س�يضع 
جانب الحش�د الش�عبي في خندق 
تخصي�ص  م�ن  والب�أس  واح�د 

ام�وال معينة من قبل الدولة لهذه 
الهيئ�ة المس�تقلة الت�ي تديره�ا 
الصح�ف المس�تقلة وممث�ل عن 
ال�وزراء باعتب�اره راعي  رئي�س 
الدس�تور واخ العراقيي�ن وزمي�ل 
اس�تطاعت  وإذا  س�ابق  مناض�ل 
الدول�ة العراقي�ة اجتي�از امتحان 
الم�رور على  التخصي�ص امكنها 
االعام والتماهي معه والتنس�يق 
والعمل المش�ترك ال�ى جانبه في 

المعرك�ة الض�روس ضد 
داعش وهي في اعتقادي 
اخ�ر المع�ارك التاريخية 
الت�ي نخوضه�ا ف�ي هذا 

الزمان العربي الخؤون.
من هنا استرعي انتباه 
ال�ى ماوصل�ت  الرئي�س 
الي�ه الصحف المس�تقلة 
م�ن ضيق وقل�ة ذات اليد 
المالي�ة  االزم�ة  بس�بب 
الكبي�رة والخطي�رة التي 
تمر بها الباد وهنا اقول 
للعب�ادي ان تأثي�ر انهيار 
المستقلة  الصحف  جبهة 
االوض�اع  انهي�ار  مث�ل 
ف�ي االنب�ار او ف�ي اي�ة 
مدينة عراقي�ة يحتلها او 
في  الداعشيون  سيحتلها 
االنبار  غيلة ثم يخرجون 
منه�ا بالق�وة وإذا كانت 

الم�دن تع�ود الى الحي�اة النابضة 
بع�د التحري�ر لكن الصح�ف التي 
تتوقف لن تعود الى س�ابق عهدها 
حيث سيطوي النسيان صفحاتها 
المريع�ة  الكث�رة  ه�ذه  بس�بب 
م�ن الوس�ائل االعامي�ة العربية 
والعراقية التي تتس�رب يوميا الى 

بيوتنا وأجوائنا.
العراق  االع�ام خصوصا ف�ي 

حلق�ة مهم�ة من مش�روع تعبئة 
وطنية عامة كان النظام الس�ابق 
يراه�ن عليه في المع�ارك الكبرى 
العراقي�ة  الح�رب  كان�ت  وربم�ا 
االيراني�ة وح�رب التحالف الدولي 
ع�ام 1991 واح�دة م�ن رهان�ات 
التعب�وي  االع�ام  عل�ى  النظ�ام 
والتحش�يدي وق�د س�مى النظام 
الس�ابق االع�ام ب�كل ماانط�وى 
علي�ه م�ن صح�ف وتلفزيون�ات 
وحرك�ة  ش�عبية  ومهرجان�ات 
مجتمعية في ه�ذا االطار بالفيلق 
الثامن وأظ�ن ان المعركة الحالية 
العراقي�ون ف�ي  الت�ي يخوضه�ا 
مواجه�ة داع�ش اش�رس واكب�ر 
وأق�دس م�ن كل ح�روب النظ�ام 

واألنظمة الدكتاتورية االخرى.
ان الرئي�س العبادي والحكومة 
الدول�ة  ومؤسس�ات  العراقي�ة 
الصح�ف  ال�ى  بحاج�ة  العراقي�ة 
العراقية المس�تقلة والى الخطاب 
االعام�ي المس�تقل ال�ذي يظهر 
وجه الدولة المستقلة ومؤسساتها 
الحيوية وقوة مش�روعها الوطني 
وه�و  والمجتمع�ي  الحش�دي 
به�ذا الدع�م ينس�جم م�ع الطابع 
القانوني�ة  والحرك�ة  الدس�توري 
والواقعية ووجه التجربة الوطنية 
العراقي�ة التي قامت على اس�اس 
الديمقراطي�ة والتفرد والش�روط 
التاريخي�ة المغاي�رة والتمي�ز عن 
بقية االنظمة العربي�ة واإلقليمية 
المحيطة وهذا االنسجام او الذهاب 
ال�ى تحقي�ق ه�ذا الش�رط واجب 
وليس تشريفا او منة من احد على 

الصحف العراقية المستقلة.

بدر تعتقل 17 من »داعش« وتدمر أربع مركبات للتنظيم يف سامراء
     بغداد / المستقبل العراقي

افاد مصدر امني في محافظة صاح 
الدي�ن، أمس االحد، بأن قوة من منظمة 
ب�در، اح�دى فصائل الحش�د الش�عبي، 
اعتقل�ت 17 عنصرا من تنظيم »داعش« 
ودمرت ارب�ع عجات تابع�ة لهم غرب 

قضاء سامراء.
وق�ال المصدر، إن »ق�وة من الفوج 
الس�ادس لقوات بدر اعتقلت 17 عنصرا 
م�ن داع�ش، وتمكن�ت من تدمي�ر اربع 
عج�ات دف�ع رباع�ي غ�رب س�امراء 

بالقرب من الفلوجة«.
واض�اف المص�در ال�ذي طل�ب عدم 
الكشف عن اسمه، ان »القوة نجحت في 

هذه العملية بعد قيامها بااللتفاف على 
خطوط العدو«.

واعلن�ت وزراة الدف�اع ع�ن تحري�ر 
والكس�ارات  الس�ميات  مناط�ق 
والقرصابي�ة والبوش�لش واالمانة وام 
الطاي�ب والبوصاي�ل والتل الفرنس�ي 
جنوب غرب س�امراء، مبينة ان القوات 

االمنية وصلت الى شمال النباعي.
يذك�ر ان قائ�د الش�رطة االتحادي�ة 
الفري�ق رائ�د ش�اكر ج�ودت أن قواته 
المس�نودة بمقاتل�ي الحش�د الش�عبي 
اجتاحت جيوب تنظيم »داعش« وتوغلت 
لمسافة 3كم² في شرق محافظة صاح 
الدين، مشيراً إلى وقوع خسائر »كبيرة« 

في صفوف التنظيم.

جملس األنبار ينتقد دور األمم املتحدة واجلامعة العربية 
بإغاثة النازحني

مسؤول كردي: »داعش« يؤسس مستشفى لإلجتار باألعضاء البرشية

العمليات املشرتكة تدمر ثالث عجالت وأوكار
 لـ »داعش« يف حمافظتني

       بغداد / المستقبل العراقي

انتق�د رئيس مجل�س محافظ�ة األنبار 
صب�اح كرح�وت، أم�س األح�د، دور األمم 
المتح�دة والجامع�ة العربي�ة فيم�ا يتعلق 
بإغاثة نازح�ي المحافظة، في حين ناش�د 
النازحي�ن  أولئ�ك  مس�اعدة  العال�م  دول 
وتقدي�م ي�د الع�ون لهم.وق�ال كرحوت إن 

»األمم المتح�دة والجامعة العربية لم تقدم 
المس�اعدات الغذائية واإلنس�انية للنازحين 
م�ن المحافظ�ة، ول�م تق�م بإغاثة األس�ر 
النازح�ة والمهجرة الت�ي تعاني من تدهور 

في الوضعين المعيشي والصحي«.
»إغاث�ة  العال�م  دول  وناش�د كرح�وت 
األس�ر النازحة والمهجرة ف�ي داخل االنبار 
وخارجها وتقديم يد الع�ون لها، فضا عن 

إرس�ال المس�اعدات الغذائي�ة واإلنس�انية 
للتخفيف من معاناتها«.

وش�هد الع�راق اكب�ر موجة ن�زوح في 
تاريخ�ه وذلك بعد س�يطرة عناص�ر تنظيم 
»داع�ش« عل�ى عدد م�ن الم�دن واألقضية 
والنواح�ي في غرب وش�مال الع�راق، قبل 
أن تتمك�ن الق�وات العراقي�ة من اس�تعادة 

السيطرة على العديد من تلك المناطق.

       بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف مس�ؤول كردي، أمس األحد، أن 
تنظي�م »داع�ش« أفتتح مستش�فى خاص 
ل�ه لإلتجار بأعضاء الجس�د ف�ي الموصل، 
مبينا أن هذا المستشفى هو مخصص لبيع 

وشراء أعضاء الموتى واألحياء.
وقال مسؤول إعام الحزب الديمقراطي 

الكردستاني في الموصل سعيد مموزيني، إن 
»تنظيم داعش افتتح يوم أمس، مستش�فى 
خاص ببيع وش�راء اعضاء الجسم البشري 
في الموص�ل«، مبينا أن »المستش�فى أقيم 

في قصور صدام الرئاسية بالمدينة«.
»المستش�فى  أن  مموزين�ي  وأض�اف 
تحمل أسم »بيع وشراء أجزاء البدن«، الفتا 
إلى أنها »تقوم بتصدير أعضاء الجس�د إلى 

خارج العراق أيضا«.
وتاب�ع مموزيني أن »المستش�فى تأخذ 
والموت�ى  القتل�ى  أجس�اد  م�ن  األعض�اء 

واألحياء ويتم بيعها مقابل مبالغ مالية«.
يذكر انه في العاش�ر م�ن حزيران العام 
الماضي، سيطر تن�����������ظيم داعش 
على كامل مدينة الموصل وعدد من المناطق 

التابعة لها.

     بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت قيادة العمليات المش�تركة، أمس 
األح�د، عن تدمي�ر أوكار ل�«داعش« وثاث 
عج�ات للتنظيم بضربات جوي�ة »دقيقة« 
ف�ي محافظتي�ن. وقالت القي�ادة في بيان، 
تلقت »المستقبل العراقي«  نسخة منه، إنه 
»بناء على معلومات اس�تخباراتية، تمكنت 
طائرات القوة الجوية العراقية من دك أوكار 
تنظيم داعش بضربات دقيقة وموجعة في 
منطقة الكرمة ضمن قاطعي عمليات بغداد 

وعمليات االنبار«.وأضافت أن »أبطال القوة 
الجوي�ة وجهوا ضرب�ات موجعة لتجمعات 
عناص�ر داع�ش اإلرهابي في ش�مال بيجي 
وبالق�رب من مس�تودعات للعت�اد«، الفتة 
إل�ى »تدمير عجلتي�ن حمل ن�وع )بيك اب( 
وعجل�ة حمل ن�وع )كيا( محم�ات بالعتاد 

واألشخاص«.
ف�ي  العس�كرية  العملي�ات  وتس�تمر 
محافظتي ص�اح الدين واألنب�ار لمطاردة 
عناص�ر »داع�ش« وتحري�ر م�ا تبق�ى من 

مناطق المحافظتين من سيطرة التنظيم.

     بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت المجموعة العربية 
في مجلس محافظة كركوك، 
تعلي�ق  ع�ن  األح�د،  أم�س 
مشاركتها في اجتماع اللجنة 
األمني�ة بمجل�س المحافظ�ة 
بس�بب م�ا تصف�ه اس�تمرار 
عمليات »الخط�ف واالغتيال« 
التي تطال الس�كان العرب في 
المجموع�ة  المدينة.وقال�ت 
في بي�ان تلق�ت »المس�تقبل 
إن  من�ه،  نس�خة  العراق�ي« 
»اعض�اء المجموع�ة العربية 
قرروا مقاطعة جلسة مجلس 
الي�وم  كرك�وك  محافظ�ة 
فق�ط، باإلضاف�ة إل�ى تعليق 
عضويتهم ف�ي اللجنة األمنية 
بس�بب  المحافظ�ة  بمجل�س 
عمليات الخط�ف واالغتياالت 
ف�ي  العرب�ي  المك�ون  ض�د 
وط���الب�ت  المحاف��ظ�ة«. 
المجموع�ة ب�«عق�د اجتماع 
استثنائي يستضاف فيه رئيس 
اللجن�ة االمنية العليا والدوائر 
االمني�ة ذات العاقة للوقوف 
على ما يحصل في كركوك من 
اغتي�االت وخط�ف منظم ضد 
العرب«. وأوضحت المجموعة 
أن »المش�هد االمني بكركوك 
يش�هد يوميا عملي�ات خطف 
واغتيال لمواطنين عرب والتي 
تتزامن م�ع عمليات التهميش 
واالقص�اء واالس�تياء عل�ى 
الدوائ�ر وعدم االعت�راف بكل 
التوافقات المبرمة سابقا بين 

المكونات«. 
وأضاف »هذا ش�يء خطر 
الس�لمي  بالتعاي�ش  يخ�ل 
الظروف  والتآخ�ي ف�ي ظ�ل 
العصيبة الت�ي يمر بها العراق 

وكركوك بشكل خاص«.

عرب كركوك 
يقاطعون اجتامعات املحافظة 

بسبب »االغتياالت«
      بغداد / المستقبل العراقي

ه�دد رئيس برلم�ان اقليم كردس�تان العراق 
يوس�ف محم�د، أم�س االح�د، بلج�وء حكومة 
اقلي�م كردس�تان إل�ى »ط�رق اخرى« ف�ي حال 
عدم الت�زام الحكومة المركزية باالتفاق الموقع 
بينهما، محذراً من حص�ول »صراعات كبيرة إذا 
كان الدس�تور ال يحق�ق االس�تقرار االقتصادي 

والسياسي«. 
وقال يوس�ف محمد، في 
كلم�ة خ�ال مش�اركته في 
حفل تخ�رج طلب�ة الجامعة 
الس�ليمانية،  في  االميركي�ة 
ال  الدس�تور  كان  »اذا  ان�ه 
السياسي  االس�تقرار  يحقق 
واالقتص�ادي للم�دى البعيد، 
بجل�ب  سيتس�بب  فإن�ه 
ه�و  كم�ا  اكب�ر  صراع�ات 
حاصل في البلدان المحيطة«، 
ف�ي اش�ارة إل�ى المس�اعي 
لكتابة دس�تور جدي�د إلقليم 

كردستان. 

وأكد محم�د أن »بغداد اذا ل�م تلتزم باالتفاق 
والقواني�ن ف�إن اربيل تس�تطيع اللج�وء لطرق 
اخ�رى«، الفتاً إلى أن »حكومة االقليم مس�ؤولة 
امام برلمان كردس�تان بتأمين ميزانية ورواتب 
اهالي كردس�تان«. وأوضح محم�د ان »من حق 
حكوم�ة االقليم ان يكون لها اقتصاد مس�تقل«، 
مش�يراً إل�ى ان »الحكوم�ة اتخ�ذت اإلج�راءات 

المناسبة لتحقيق هذا الهدف«.

      بغداد / المستقبل العراقي

يحاول المختص في آثار باد ما بين النهرين 
والباح�ث ف�ي جامع�ة نيوي�ورك عب�د األمي�ر 
الحمدان�ي، بالتع�اون مع الس�فارة العراقية في 
واش�نطن، وقف بيع أثر عراق�ي يعود إلى القرن 
الس�ادس قبل المي�اد في مزاد علن�ي في صالة 

كريستيز في الرابع من حزيران المقبل.
وعثر على القطعة األثرية في موقع بمنطقة 
تل ونة والس�دوم في محافظة بابل، وهي عبارة 
عن مخ�روط من الفخ�ار بالكتابة المس�مارية 
للملك البابلي نبوخذ نصر الثاني، حس�بما صرح 

الحمداني لراديو سوا.
وأض�اف الحمدان�ي أن ل�دى جامع�ي اآلث�ار 
أس�اليب احترافي�ة ف�ي تقدي�م بيان�ات ووثائق 
تتعلق بالقطع األثرية المهربة، موضحا أن تتبع 
اآلثار العراقية س�هل ويمكن اكتشافها بسهولة 

ألنها مميزة.
وأفاد بأن هناك الكثير من الدول التي تتعاون 
مع العراق في هذا المجال، وخاصة تلك الموقعة 
على اتفاقية الهاي لعام 1970، والتي تحرم بيع 

وتداول وتهريب التراث الثقافي للشعوب.
وأعرب الحمداني عن أسفه لكون نزيف اآلثار 

العراقية مستمر منذ تسعينات القرن الماضي.

برملان اإلقليم هيدد احلكومة املركزية 
وحيذر من رصاعات كبرية

مزاد أمريكي يعرض أثر من حقبة
 نبوخذ نرص للبيع!

     بغداد / المستقبل العراقي

حّم�ل رئيس كتل�ة صادقون النيابي�ة النائب 
حس�ن س�الم، أمس االح�د، س�احات االعتصام 
وعق�ود التس�ليح »الفاس�دة« مس�ؤولية قت�ل 

الجندي مصطفى العذاري في الفلوجة.
وقال س�الم ف�ي مؤتمر صحف�ي عقده في 
مجلس النواب  إن »الفلوجة تحتفل باستش�هاد 
الجن�دي مصطف�ى ال�ذي رف�ض ت�رك المعركة 
ووقع اس�يرا بيد الدواعش«، مبينا ان »الذي قتل 
الشهيد العذاري هي س�احات الفتنة التي خلقت 
الفتنة الكبرى بعد ان س�محت بدخول العصابات 
ال�ى ارض الع�راق، وكذل�ك دواع�ش السياس�ة 
القابعي�ن ف�ي فن�ادق اربي�ل وعمان«.واض�اف 

سالم ان »الذين قتلوا العذاري ايضاً هم سياسيو 
الفساد الذين كانوا سببا في هذه االنتكاسة من 
خال عقود التس�ليح الفاس�دة«.وأعلنت اللجنة 
األمنية في مجلس محافظ�ة كرباء عن اعتقال 
ثاثة م�ن منفذي عملية إعدام الجندي مصطفى 
العذاري على حدود المحافظة المحاذية لألنبار، 
فيما اشار مصدر أمني إلى أن أحد المعتقلين هو 
س�ائق السيارة التي تجولت في الجندي بشوارع 

الفلوجة قبل تنفيذ عملية اعدامه. 
يذكر ان تنظيم »داع�ش« تبنى إعدام الجندي 
العراق�ي مصطف�ى ناصر بعد أس�ره في قضاء 
الفلوج�ة بمح�������افظة األنب�ار، األمر الذي 
أثار ردود فعل شعبية ورسمي���ة غاضبة حيال 

هذه الجريمة.

الصادقون: ساحات الفتنة وعقود التسليح 
الفاسدة وراء قتل العذاري
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          بغداد / المستقبل العراقي

وجه مصرف الرشيد فروعه بصرف خمسة ماليين للموظفين الراغبين 
بالزواج كسلفة لمرة واحدة فقط.

وذك�ر مدير المص�رف محمد عبد الوه�اب في بيان تلقت »المس�تقبل 
العراقي« نسخة منه، انه »من اجل التخفيف عن كاهل الشباب قرر مصرف 
الرش�يد منح س�لفة لمن يرغب بالزواج م�ن موظفي المص�رف والدوائر 

االخرى«.
وأوضح »الس�لفة س�تمنح لمرة واحدة فقط« . وأشار عبد الوهاب إلى 
ان »الحد األعلى للسلفة حدد ب� 5 ماليين دينار عراقي بموجب عقد الزواج 
القانوني«، مؤكدا أن »على المستلف تقديم وثيقة تأمين من احدى شركات 
التأمين الحكومية وكفيل ضامن، يكون الموظف على المالك الدائم على ان 

ال يتجاوز تاريخ عقد الزواج سنة من تقديم الطلب«.

مــصــرف الــرشــيــد يــمـنــح ســلـفــة »5« مـاليـيـن لــلـزواج 

     المستقبل العراقي / فرح حمادي

رّدت بغداد, امس االحد, الصاع 
صاعي�ن لالمارات حين كافش�تها 
تجني�د  عملي�ات  وراء  بالوق�وف 
االنتحاريي�ن ودع�م االره�اب في 
العراق, وفيم�ا اعتبرت تصريحات 
وزي�ر خارجيتها االخيرة ش�رعنة 
لظهور »داعش«, اكدت بان التنظيم 

المذكور هو »صناعة عربية«.
وجاء رد بغداد على تصريحات 
وزي�ر الخارجّي�ة اإلمارات�ّي عب�د 
الل�ه بن زاي�د في مؤتم�ر صحفّي 
الخارجّي�ة  وزي�ر  م�ع  مش�ترك 
الروسّي س�يرغي الفروف، ارجع 
فيها ظه�ور »داعش« في س�وريا 
والعراق ال�ى ما اس�ماه ب�« قمع 
الشعوب وعدم تحقيق المساواة«.
وقال القي�ادي في ائتالف دولة 
القانون مستش�ار األم�ن القومي 
الس�ابق النائب موف�ق الربيعي إن 
دول�ة االمارات ارس�لت عش�رات 
االنتحاريي�ن والم�واد المتفج�رة 
لدعم االره�اب في الع�راق، معلناً 
اس�تعداده كش�ف اس�ماء هؤالء 
االنتحاري�ون، وفيما اش�ار الى أن 
أغل�ب حكوم�ات ال�دول العربي�ة 

ه�ي م�ن صنع�ت داعش وليس�ت 
الحكوم�ة العراقية، دع�ا االخيرة 
ال�ى تغيير سياس�تها تج�اه هذه 

الدول.
وذك�ر الربيعي في بي�ان تلقت 
»المس�تقبل العراقي« نسخة منه، 
أنه »ف�ي عام 2006-2007 وردتنا 
معلومات دقيقة عن إرس�ال 300 
طن من المواد واألجهزة المصنعة 
واالحزم�ة  الملغم�ة  للعب�وات 
الناس�فة إل�ى البص�رة قادمة من 
دب�ي فاعترضتها الق�وات األمنية 
واحبطت تل�ك العملية االرهابية«، 
الفت�ًا إل�ى أن »ه�ذه الم�واد التي 
خرج�ت م�ن دب�ي ال يمك�ن إال أن 
تك�ون بعلم بعض األجهزة األمنية 
اإلماراتية، فمن منا يرعى االرهاب 
ف�ي الع�راق ه�ل ه�ي الحكوم�ة 

العراقية أم اإلماراتية«.
وكشف أن »عشرات االنتحاريين 
اإلماراتيين الذين فجروا انفس�هم 
في العراق ليسوا من صنع حكومة 
الع�راق بل العكس من ذلك هي من 
صنع الدولة التي أشرفت وجهزت 
التبرع�ات  بواس�طة  ومول�ت 
الوهمي�ة التي تصنعه�ا الحكومة 
دع�م  صنادي�ق  عب�ر  اإلماراتي�ة 

ورعاية الدول الفقيرة وحس�ابات 
ترس�ل  الت�ي  اإلماراتي�ة  البن�وك 
لإلرهابيي�ن  ال�دوالرات  ماليي�ن 
العرب واألجانب«، مشدداً على أنه 
»مستعد لتقديم أسماء اإلماراتيين 
الذي�ن فجروا أنفس�هم عل�ى أبناء 
الع�راق«. وتاب�ع الربيع�ي أن »رد 
وزي�ر  عب�ر  العراقي�ة  الحكوم�ة 
خارجيته�ا إبراهيم الجعفري كان 

ضعيفا وباهتا وبعي�داً عن التهمة 
التي ألقيت على الحكومة العراقية 
الن العراق ال يس�تغرب وانما لديه 
العدي�د م�ن المعلوم�ات ع�ن من 
يرس�ل ويدع�م االرهابيي�ن، لذلك 
عل�ى الحكوم�ة تغيير سياس�تها 
اتج�اه ال�دول الداعم�ة لإلرهاب، 
وعدم تقديم المصالح الش�خصية 

على الدم العراقي ».

وأعرب وزير الخارجية ابراهيم 
»اس�تغرابه  عن  الجعفري،ام�س، 
وزي�ر  الش�ديد« م�ن تصريح�ات 
الل�ه  عب�د  االمارات�ي  الخارجي�ة 
ب�ن زايد آل نهي�ان ب�أن الحكومة 
العراقي�ة ه�ي »الس�بب ف�ي خلق 
االره�اب«، وفيم�ا أك�د أن النظام 
العراق�ي بره�ن بما في�ه الكفاية 
عل�ى أنه ُمِص�ر على إنش�اء نظام 

على قاعدة الديمقراطية ومشاركة 
كل األطراف، اش�ار إل�ى أن رئيس 
مجلس ال�وزراء حي�در العبادي ال 
يس�مح ب�«المحاب�اة والتمييز في 

سياسات القوات المسلحة«.
وقب�ل يومي�ن, طالب�ت لجن�ة 
العالقات الخارجية النيابية ، أمس 
، وزي�ر الخارجية العراقي إبراهيم 
الس�فير  باس�تدعاء  الجعف�ري 
اإلمارات�ي ف�ي بغداد عل�ى خلفية 
تصريحات وزير خارجيته عبد بن 
زاي�د آل نهيان حول الع�راق، فيما 
عد تصريحاته محاول�ة ل�« تبرير 

جرائم داعش«.
ف�ي الغضون, اك�د عضو لجنة 
البياتي  الخارجية عباس  العالقات 
ان » تصريح�ات وزي�ر الخارجية 
االماراتي عبد الله بن زايد ال نهيان 
خ�الل زيارته الى موس�كو تفتقد 
الى الصواب وتبرر لداعش اجرامه 

وارهابه«.
مؤتم�ر  ف�ي  البيات�ي  وق�ال 
صحفي عقده في مجلس النواب, 
ان » ه�ذه التصريح�ات ال تخ�دم 
العالق�ات الثنائي�ة كما انه�ا تبرر 
لدع�ش اجرام�ه وارهاب�ه وتجعل 
م�ن عمله غط�اء ش�رعي باعتبار 

ان داع�ش برز نتيج�ة قمع وظلم 
واطه�اد وكأنما يداف�ع عن مكون 
التصريح�ات  ان  ال�ى  مش�يرا   ,
تفتقد ال�ى الص�واب والمعلومات 
ب�ل محاول�ة ايجاد لداع�ش مبررا 
الجرامه ونحن بدورنا نتسائل من 

يمول داعش«.
العالق�ات  عض�و  وطال�ب 
الخارجية وزير الخارجية العراقي 
ابراهيم الجعفري استدعاء السفير 
االمارات�ي ف�ي الع�راق لتس�ليمه 
ورق�ة اس�تنكار لتصريحات وزير 
الخارجية االماراتي واالس�تيضاح 
منه حول ه�ذه التصريحات النها 
مهم�ة والول م�رة نس�مع تبرير 

لداعش بهكذا وضوح ».
وكانت وس�ائل اعالمية نقلت، 
في وقت س�ابق، عن نهي�ان قوله 
خالل مؤتمر صحفي إن محاصرة 
اإلره�اب والقض�اء عليه، ال يمكن 
أن يت�م م�ن دون معالجة أس�باب 
ظهوره وانتش�اره في المجتمع، 
وهي أس�باب خلقها نظاما دمشق 
وبغداد بقمعهما لش�عبيهما وعدم 
تحقي�ق المس�اواة بي�ن مواطني 
البلدين من دون تمييز بين عرق أو 

دين أو طائفة.

أرسلت انتحاريين والحكومة تحتفظ بسجالتهم

العراق »غاضب« عىل اإلمارات: دعمتم »داعش«..  وشاركتم بقتل العراقيني
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ينتظ�ر نح�و 350 مقات�ل م�ن 
الت�ي  الفلوج�ة,  مدين�ة  داخ�ل 
يس�يطر عليها داعش منذ اكثر من 
عام, »س�اعة الصف�ر« لبدء عملية 
تحريرها من الداخ�ل بالتزامن مع  
التي  الكب�رى  العس�كرية  الحمل�ة 
يجري التحضير لها من قبل القوات 

االمنية والحشد الشعبي.  
وفيما تشير مصادر مطلعة الى 
ان الحشد الشعبي والقوات االمنية 
اكملوا محاصرة »الفلوجة« تمهيدا 
مح�اور,  ث�الث  م�ن  القتحامه�ا 
كش�فت مصادر محلية عن هروب 
ق�ادة  ومنه�م  عناصر«داع�ش« 

بارزين الىمناطق اخرى.
الش�عبية  الدع�وات  وتزاي�دت 
القتح�ام  مؤخ�را  والسياس�ية 
الفلوج�ة, ابرزمعاقل االرهاب في 
االنب�ار, على خلفي�ة حادثة اعدام 
الجندي مصطفى العذاري والتمثيل 

بجثته. وقالت مصادر امنية مطلعة 
ب�ان«  العراق�ي«,  ل�«المس�تقبل 
القوات االمنية والحش�د الش�عبي, 
الفلوج�ة,  محاص�رة  اس�تكملوا 
ومن المتوقع ب�دأ عملية تحريرها 

قريباً«.
وبحسب المصادر, فان« التقدم 
الكبير في مدينة الكرمة سيس�هل 
تحرير الفلوج�ة«, مردفة بالقول, 
والحش�د  االمني�ة  الق�وات  ان« 
الش�عبي س�يقتحمون المدينة من 
ث�الث مح�اور م�ن اج�ل مباغت�ة 

ومحاصرة«الدواعش«.
وبه�ذا الص�دد, كش�ف مجلس 
اس�ناد الفلوجة، ان عناصر تنظيم 
»داعش« بدأوا بالهروب من المدينة 
مع تقدم القوات االمنية والحش�د 

الشعبي.
وق�ال رئي�س المجلس الش�يخ 
عبد الرحمن النمراوي ، إن »تحرير 
الفلوج�ة س�يكون س�هال، ولدينا 
معلومات تفي�د بان عناصر داعش 

ب�دأوا بالفرار من المدين�ة«، مبينا 
ان »قصف الق�وات االمنية اضعف 
الكثير من قدراته داخل الفلوجة«.

واضاف النمراوي أن »العديد من 
اهال�ي الفلوجة اصبح�وا حواضن 
لتنظيم داعش، وخير دليل على ذلك، 
ما ح�دث من تأييد لبع�ض اهاليها 
لعملية اعدام الجندي الشهيد البطل 
مصطفى العذاري«، معربا عن امله 
ان »تس�مى عملية تحرير الفلوجة 

باسم هذا الشهيد«.
وتابع النم�راوي أن »العديد من 
الفلوجة متحمس�ون لقتال  ابن�اء 
التنظي�م«، مش�يرا الى ان�ه »لدينا 
350 مقاتل داخلها، مقسمين على 
شكل مجموعات وينتظرون ساعة 

الصفر«.
وفي وق�ت س�ابق, اعلن عضو 
مجل�س محافظ�ة األنب�ار راج�ع 
بركات العيساوي ، 27 ايار 2015، 
م�ن  مقات�ل   1000 تخ�رج  ع�ن 
متطوعي عش�ائر األنبار، مبيناً أن 

مهمة هؤالء هو مس�ك األرض بعد 
عمليات التحرير باألنبار.

ف�ي الس�ياق ذاته, ص�دت قوة 
م�ن الجي�ش تابعة لفرق�ة التدخل 
الس�ريع األول�ى ، ام�س، هجوما 
لداعش بواسطة خمس�ة مركبات 
يقوده�ا  مفخخ�ة  مصفح�ة 
انتحاري�ون حاول�وا اقتح�ام مقر 
اللواء األول التابع للفرقة في ناظم 

التقسيم شمال الفلوجة.
وع�ن اخ�ر تط�ورات معرك�ة 
التمهيد القتحام الفلوجة, كش�فت 
قيادة عمليات بغ�داد، امس األحد، 
ع�ن مقتل عدد م�ن عناصر تنظيم 
قائ�د عس�كري  بينه�م  )داع�ش( 
وتدمي�ر مضاف�ة للتنظي�م ضم�ن 
عمليات )فج�ر الكرمة( في قضاء 

الكرمة، شرقي الفلوجة.
وقال�ت قي�ادة عملي�ات بغداد، 
ف�ي بي�ان صحف�ي, إن »الق�وات 
األمني�ة تمكن�ت ضم�ن عملي�ات 
)فجر الكرمة( م�ن تدمير مضافة 

لإلرهابيي�ن ف�ي منطق�ة الرش�اد 
ضمن قاطع عمليات الكرمة وقتل 

جميع من فيها«.
واضاف�ت القي�ادة، أن »من بين 
قتل�ى التنظي�م القائ�د العس�كري 
ك�رار  المدع�و  الرش�اد  لمنطق�ة 
الرحم�ن  عب�د  أب�و  اإلرهاب�ي  و 

التونسي«.
وعل�ى الصعيد ذاته, قال مصدر 
امني، ب�ان »االب الروحي« لتنظيم 
عناص�ر  م�ن  وثماني�ة  )داع�ش( 
التنظي�م قتلوا بقصف جوي نفذته 
طائ�رات عراقية اس�تهدفت مقارا 

للتنظيم في الفلوجة«.
ولفت المصدر الى  إن »الطائرات 
الق�وة  لقي�ادة  التابع�ة  الحربي�ة 
الجوي�ة العراقي�ة قصف�ت، اليوم، 
تجمعا لتنظي�م )داعش( قرب احد 
المص�ارف الحكومي�ة ف�ي قضاء 
الفلوج�ة، مم�ا أس�فر ع�ن مقتل 
االب الروح�ي للتنظيم في المدينة 
المدعو خال�د العبيدي وثمانية من 

عناصر )داعش(«.
وقبل يومي�ن, اعلن ع�ن مقتل 
األمير العس�كري لتنظيم) داعش( 
ف�ي قض�اء الكرم�ة وس�بعة م�ن 
معاوني�ه عرب الجنس�ية بعمليات 

)فجر الكرمة(.
في الغضون, نفت وزارة الدفاع 
، االنب�اء الت�ي تحدثت ع�ن قصف 
الس�كني  المجمع  )داعش(  تنظيم 
في ناحية البغدادي، غرب الرمادي، 
الكلور،  بصواري�خ محملة بم�ادة 
فيما اكدت أن القصف تم بقذيفتي 

هاون.
إن   ، الدف�اع  وزارة  وقال�ت 
»االنب�اء الت�ي تحدثت ع�ن قصف 
تنظيم )داعش( للمجمع الس�كني 
في ناحية البغ�دادي،)90 كم غرب 
الرم�ادي(، بصواري�خ تحمل مادة 

الكلور عارية عن الصحة«.
وكان�ت وس�ائل اع�الم محلية 
نش�رت،  ع�ن مص�ادر امني�ة أن 
تنظي�م )داع�ش( قص�ف المجمع 

السكني في ناحية البغدادي، غرب 
الرمادي، بصواري�خ محملة بمادة 
الكل�ور، مم�ا اس�فر ع�ن اختناق 

العديد من المواطنين.
بدوره, أكد وزي�ر الدفاع، خالد 
العبيدي، أن معرك�ة تحرير االنبار 

تجري بتخطيط عملياتي دقيق.
العبي�دي عل�ى صفحته  وق�ال 
االجتماعي  التواص�ل  ف�ي موق�ع 
)فيس�بوك(، إن »معرك�ة تحري�ر 
االنبار تج�ري بتخطي�ط عملياتي 
دقي�ق واس�تثمار ناج�ح لقطعات 
الق�وات المس�لحة وقوى الحش�د 

الشعبي وابناء العشائر«.
»داع�ش«  تنظي�م  أن  يذك�ر 
يس�يطر حالي�ا على أج�زاء كبيرة 
من محافظة االنبار بعد انس�حاب 
الق�وات األمني�ة، وتس�تعد حالي�ا 
القوات األمنية والحش�د الش�عبي 
ومس�لحي العشائر لش�ن هجوما 
كبي�را الس�تعادة الس�يطرة عل�ى 

مناطق المحافظة.

»نخبة« لتطهري الفلوجة من »داعش«.. والدفاع تنفي مهامجة البغدادي بالكلور
المدينة تنتظر التحرير من الداخل

القضاء يؤرش تراجعًا يف رسقة السيارات.. ويؤكد: االرهاب »يطور« التفخيخ بعجالت »حديثة«
       المستقبل العراقي / دعاء آزاد 

للس�لطة  اإلعالم�ي  المرك�ز  أش�رت 
القضاي�ة تراجعاً »ملحوظاً« في س�رقة 
الس�يارات داخ�ل العاصمة بغ�داد، الفتة 
إلى أن محكمة مختصة ضبطت عصابات 
تبي�ع س�يارات »حديثة« إل�ى التنظيمات 
اإلرهابي�ة من أجل تفخيخه�ا، داعية إلى 
ادخ�ال تكنولوجي�ا المعلوم�ات لتعزي�ز 
المكلف�ة  التحقيقي�ة  الجه�ات  ق�درات 

بمتابعة الملف.
وقال�ل قاض�ي التحقي�ق في س�رقة 
»هن�اك  إن  مجي�د  إحس�ان  الس�يارات 
عصاب�ات متخصص�ة في رص�د االماكن 
التجاري�ة يبحث�ون عّم�ن يترك س�يارته 
مش�تغلة او م�ن يطفئه�ا وف�ي داخله�ا 
المفتاح لسرقتها وتم القبض على إحدى 

هذه العصابات«.
وأض�اف مجي�د ان »الجرائ�م االكث�ر 
انتش�اراً هي الس�رقة باإلك�راه أي تحت 
تهديد السالح«، مشيرا إلى أن »السيارة ال 
يس�تعيدها صاحبها في الغالب حتى بعد 

القبض على العصابة إال ما ندر«.

وأوض�ح مجي�د ف�ي تقرير للس�لطة 
القضائية تلقته »المس�تقبل العراقي« أن 
»بعض الس�يارات المس�روقة ُتهرب إلى 
اقلي�م كردس�تان«، الفتاً إل�ى أن »مهمة 
السارق تنتهي بإيصال العجلة إلى منطقة 
قريب�ة م�ن االقلي�م كمحافظ�ة ديالى أو 
كرك�وك، وهن�اك تت�م عمليات بي�ع غير 

اصولية مع تجار«.
ون�ّوه إلى أن »كل عصابة لديها عميل 
واح�د تتعاطى مع�ه لتجن�ب اختراقها«، 
مضيف�ا أن »الجرائ�م في الغال�ب غايتها 
الس�رقة فقط«. وفي ما يخص السيارات 
القديم�ة فأن مجيد يقول »تس�تخدم في 
عملي�ات التفخي�خ وهنا نحق�ق فيما اذا 
كانت نية السارق بيعها إلى االرهابيين ام 
الس�رقة فقط، فاذا تبّين نيته استخدامها 
ف�ي التفجي�رات يحاس�ب وف�ق الم�ادة 

الرابعة من قانون مكافحة اإلرهاب«.
لكن�ه عاد ليوض�ح »ضبطنا عصابات 
تبي�ع س�يارات حديث�ة ال�ى التنظيم�ات 
االرهابية بعد ان كش�فت خطة استخدام 
أن  اوض�ح  فيم�ا  القديم�ة«،  الس�يارات 
»بعض هؤالء السارقين ال يعرفون مصير 

السيارات التي سلبوها، فمنهم من يكون 
هدفه السرقة فقط«.

ويروي مجيد طرق اح�دى العصابات 
المتخصصة في سرقة السيارات باإلكراه 
بالق�ول ان »في اآلونة االخيرة انتش�رت 
ظاه�رة س�رقة الس�يارات ف�ي منطق�ة 
المنصور وذلك بان يقوم شخصان بتأجير 
س�يارة خصوصي حديثة تعمل اجرة من 
منطق�ة المنص�ور إلى الس�يدية ومن ثم 

يهدد تحت وطأة السالح ويسلب«.
وأردف أن »الضحاي�ا عادة يبلغون في 
حال وقوع الجريمة وعندها تصدر برقية 
مؤقت�ة وتعم�م عل�ى جميع الس�يطرات 
برق�م الس�يارة ونوعها«، مس�تطرداً أن 
»العصاب�ات المحترف�ة تمل�ك مكاتب�ات 
خارجي�ة غي�ر اصولي�ة يتم ملؤه�ا بعد 
سرقة السيارة لتستخدم في التحايل على 

نقاط التفتيش«.
وتابع بالقول أن »اإلفادة من كاميرات 
المراقب�ة الموج�ودة ف�ي األماك�ن التي 
اصطاد بها الجناة ضحيتهم«، مضيفاً أنه 
»بعد كثرة اإلخب�ارات حول هذه الجرائم 
وتكراره�ا ش�كلت مف�ارز اس�تخبارية 

لمراقب�ة الموضوع«. ونبه إل�ى انه »في 
منتص�ف ع�ام 2014 حتى مطل�ع 2015 
تزايدت حاالت سرقة السيارات، وبعد ان 
اصبحت شيئا ملفتا للنظر تم القبض على 
هذه العصابات وشهدت االشهر الماضية 

تناقصاً واضحاً في الجريمة«.
وعن الوجود النس�وي ف�ي عصابات 
س�رقة الس�يارات ف�أن القاض�ي مجي�د 
ذك�ر ان »بع�ض العصاب�ات تضم نس�اء 
ولكنها ف�ي الغالب ال تش�ترك في جميع 
العملي�ات«. وتح�دث مجيد ع�ن جريمة 
اش�تركت فيها امرأة قائال أن »احد الجناة 
اس�تغل زوجت�ه موهم�اً س�ائق االجرة 
بانها عش�يقته، حيث طلبا إيصالهما الى 
منطق�ة ينتظر فيها بقي�ة افراد العصابة 
م�ن أجل تنفي�ذ الجريم�ة«. وأش�ار بأن 
»ه�ذه ليس�ت الجريم�ة الوحي�دة الت�ي 
نفذته�ا ه�ذه المجموعة اذ اس�تخدموا 
حيلتهم بطريقة اخرى مستغلين سذاجة 
اح�د الس�ائقين وذلك بتك�رار تأجيره اذ 
اخذوا رق�م هاتفه«، موضح�ا »وفي كل 
م�رة يس�تأجرونه وبمبال�غ عالي�ة لكي 
يطمئ�ن له�م«. واس�تطرد أن »الزوجين 

طلبا من الضحي�ة تركهما لمفردهما من 
أجل ممارس�ة عالقة غير مشروعة داخل 
الس�يارة، واالنتظ�ار ف�ي اح�د المقاهي 

وبعدها قاما بسرقتها«.
وبخص�وص تعوي�ض المجن�ى عليه 
أورد مجيد ان القان�ون يجبره على ذلك، 
مستدركاً  أن »المدان غالباً ال يملك أمواال 
تتحفظ عليها المحكمة، وحتى أن وجدت 
فأنها مس�جلة باسم ش�خص آخر كي ال 

يتم الوصول إليها«.
إل�ى  تش�ير  »الوقائ�ع  ان  واض�اف 
استيالء زعيم العصابة على مبلغ السيارة 
المس�روقة مقابل منحه مبالغ ال يتجاوز 

200 دوالر لشركائه في كل عملية«.
وأردف قاض�ي س�رقة الس�يارات ان 
»اغلب المحافظات تملك مكاتب لمكافحة 
سرقة السيارات باستثناء بغداد التي تملك 
مكتبين احدهما في جانب الكرخ واالخر 
ف�ي الرصاف�ة وجمي�ع ه�ذه المكات�ب 
تابعة إلى المركز العام لس�رقة السيارات 

المرتبط بمكتب مكافحة اجرام بغداد«.
ال�ى ذل�ك، بّي�ن نائ�ب المدع�ي العام 
عم�رو بديع أن »دوره في مجال س�رقة 

الس�يارات ه�و متابع�ة تنفي�ذ ق�رارات 
قاض�ي التحقيق فضال عن اش�رافه على 
الضب�اط والمحققين في مكتب مكافحة 
س�رقة السيارات إضافة الى زيارة مراكز 
التوقيف لالطالع على االوراق التحقيق«.

دور  له�ا  كان  »المحكم�ة  ان  وذك�ر 
كبي�ر في مج�ال مكافحة ه�ذا النوع من 
الجرائم«. وكش�ف عن »القب�ض مؤخراً 
عل�ى عصابة مؤلفة من 6 عناصر اغلبهم 
اعترف�وا بجرائ�م ارتكبوه�ا ف�ي جانبي 

الكرخ والرصافة«.
ويرى بديع ان »مكاتب سرقة السيارت 
بحاجة الى زيادة عدد الضباط إضافة الى 
إدخالهم دورات عملية وتطوير مهاراتهم 

في استخدام تكنولوجيا المعلومات«.
واوص�ى ب�«إدخ�ال التكنولوجيا في 
معالج�ة هذه الجرائم، مث�ل نظام التتبع 
وغيره من االنظمة المتطورة، اذ اننا الى 

االن لم نستخدمها في عملنا«.
واش�ار نائب المدعي الى ان »سيارات 
االجرة الحديثة هي األكثر تعرضا للخطف 
 )Elantra( خاصة س�يارة نوع هيونداي

الحديثة«.

القبض على عصابات محترفة
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وقال�ت األمم المتحدة في  تقرير رس�مي 
نش�رته حول نتائ�ج زيارة المق�ررة األممية 
“غابريي�ا ن�ول” لإلم�ارات التي اس�تهدفت 
االط�اع م�ن خالها عل�ى النظ�ام القضائي 
اإلمارات�ي والوق�وف عل�ى م�دى اس�تقال 
القض�اء والمحامين، أن الدس�تور اإلماراتي 
“ال يعت�رف بالفصل بين الس�لطات” ما يعني 
أن اس�تقال السلطة القضائية ليس مضموناً 

دستوريا وال فنياً.
وقالت المقررة “القضاء االتحادي يواجه 
تحديات جدية تؤثر بشكل مباشر في تحقيق 

العدالة وإعمال حقوق اإلنسان”.
ونوه�ت ن�ول إل�ى وج�ود خلل آخ�ر في 
عدم الفصل بين الس�لطات، وه�و أن “نصف 
أعض�اء المجل�س الوطن�ي ُيعين�ون من قبل 
حكام اإلمارات وأن المجلس ال يملك سلطات 
تش�ريعية كامل�ة”. وعبرت نول ع�ن “قلقها 
الش�ديد إزاء الضغوط التي تمارسها السلطة 
التنفيذية والنياب�ة العامة وجهاز أمن الدولة 
عل�ى القض�اة”. حس�ب م�ا نش�ره موق�ع 

“اإلمارات 71”.
من جه�ة أخ�رى انتقدت “ن�ول” طريقة 
تعيي�ن القضاة من جانب الس�لطة التنفيذية، 
قائلة “ق�د تؤثر التعيينات والترش�يحات من 
جانب السلطة التنفيذية على مواقف القضاة 
وس�لوكهم”، وخلص�ت إل�ى أن “ه�ذه اآللية 
تفتق�ر إل�ى الش�فافية وقد تع�رض القضاة 

لضغوط سياسية غير الئقة”.
وتابع�ت “نول” قائل�ة “ إن بعض القضاة 
افتق�روا إلى النزاه�ة وأبدوا تحي�زا، منتقدة 
العاق�ة الوثيقة بين القضاة وأعضاء النيابة، 
معتب�رة أن هذه العاقة تناق�ض ما يتصوره 

الناس عن تمتع القضاة بالنزاهة.
وأش�ارت األم�م المتح�دة إل�ى إش�كالية 
القضاة غير المواطني�ن، كونهم أكثر عرضة 
نتيج�ة  اس�تقالهم  يع�وق  م�ا  للضغ�وط 
ع�دم األم�ان الوظيف�ي للقض�اة المقيمي�ن 

الذين يمك�ن للحكوم�ة أن تنه�ي خدماتهم. 
واعتب�رت “نول” عدم وج�ود مدونة مكتوبة 
لقواعد س�لوك القضاة االتحاديين أحد أوجه 
القص�ور الت�ي تؤث�ر ف�ي اس�تقال القضاء 
ونزاهت�ه.   القب�ض عل�ى أش�خاص بش�كل 
تعس�في وقالت المقررة األممية إنها تش�عر 
بقلق بال�غ إزاء اإلدع�اءات الخطيرة بحدوث 
انتهاكات لضمانات مراعاة األصول القانونية 
والمحاكم�ة العادل�ة وخاص�ة ف�ي القضايا 
المتعلق�ة بأمن الدولة، مش�يرة إل�ى أن عدم 
تحديد القانون مدة الحبس االحتياطي يؤدي 
إلى انتهاكات. وأثبتت “نول” في تقريرها أنها 
“تلقت تقارير كثيرة تفيد بإلقاء القبض على 
أش�خاص دون وج�ود أمر توقي�ف، وخاصة 
ضد متهمي�ن بقضايا أمن دول�ة، اقتيدوا إلى 
أماك�ن احتجاز س�رية ومنعوا م�ن االتصال 
بالعال�م الخارجي ألش�هر، مع بق�اء بعضهم 
في الحج�ز االنفرادي واالختفاء القس�ري”.   
تع�رض المعتقلي�ن للتعذي�ب ووصفت األمم 
المتح�دة، بأن التقاري�ر واألدلة الت�ي تلقتها 
بش�أن تعرض معتقلين للتعذي�ب بأنها “ذات 
مصداقية”، مش�يرة إل�ى أن “اقتاع األظافر 
ونت�ف اللحى واإلبقاء تح�ت تأثير المخدرات 
واالعتداءات الجنس�ية والتهديدات بارتكابها 
واإلهان�ات” من أخطر أنواع التعذيب الواقعة 

على معتقلي الرأي.
وأكدت “نول” أن عدم التحقيق بش�كاوى 
وتقارير التعذيب يش�جع على إف�ات الجناة 
ويش�كل انتهاكا اللتزامات اإلمارات بموجب 

اتفاقية مناهضة التعذيب. 
وأش�ارت المقررة األممية إلى أن القضاة 
مكلفون بضمان حقوق اإلنس�ان وذلك بعقد 
جلسات محاكمة عادلة و علنية أمام محكمة 
مس�تقلة، ورفض أي أدلة تقوم على التعذيب 
أو سوء المعاملة، بعد أن تأكد لها أن معتقلي 
ال�رأي باإلم�ارات واجه�وا ه�ذه االنتهاكات 

بتواطؤ بعض القضاة.

وعب�رت “ن�ول” ع�ن انزعاجه�ا من عدم 
س�ماح الش�رطة أو النيابة للمتهمين بقضايا 

أمن الدولة من االتصال أو توكيل محام.  
وح�ول الش�فافية أثناء مرحل�ة التحقيق 
عب�رت “ن�ول” ع�ن قلقه�ا إزاء “م�ا يظه�ر 
من ع�دم الش�فافية أثن�اء مرحل�ة التحقيق 
وإج�راءات المحاكم�ة وخاصة ف�ي القضايا 
المنظورة امام محكمة أمن الدولة”. وانتقدت 
قيام محكمة أمن الدولة بعقد جلسات مغلقة 
أو مقي�دة بعدد محدود للغاي�ة من الجمهور، 
معتبرة أن منع الجمهور من حضور الجلسات 

انتقاص من شفافية القضاء. 
 واعتب�رت “ن�ول” أن قضايا أم�ن الدولة 

ذات درج�ة تق�اض واح�دة تش�كل انته�اكا 
لحقوق اإلنسان.   توصيات من األمم المتحدة 
ختمت األمم المتحدة تقريرها باس�تنتاجات 
ف�ي  القضائ�ي  النظ�ام  ح�ول  وتوصي�ات 

اإلمارات،  إذ خلصت “نول” إلى اآلتي:
1�  النظام القضائ�ي في اإلمارات يواجه 
قص�ورا وتحدي�ات تؤث�ر س�لبا ف�ي إقام�ة 
الع�دل والتمتع بحقوق اإلنس�ان، إضافة إلى 
االنته�اكات الخطي�رة لضمان�ات المحاكمة 
العادلة ومراعاة األصول القانونية في قضايا 
أم�ن الدول�ة خصوص�ا، على صعي�د القضاة 
والنيابة والمحامي�ن الذين يتعرضون جميعا 
لضغ�وط وتدخل الس�لطة التنفيذي�ة وجهاز 

أمن الدولة.
2� يج�ب  مصادق�ة اإلمارات عل�ى العهد 
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 
واالتفاقية الدولية لحماية جميع األش�خاص 
من االختفاء القس�ري. وش�ددت “نول” على 
ض�رورة إنش�اء مؤسس�ة وطني�ة لحق�وق 

اإلنسان وفق المعايير الدولية.
 3� يج�ب  تعديل القواني�ن ذات التعاريف 
المبهم�ة والفضفاض�ة وخاصة ف�ي قانون 
جه�از أمن الدولة وقان�ون مكافحة اإلرهاب 

باإلمارات.
 4� يجب تكريس مبدأ الفصل بين السلطات 
في الدس�تور واتخاذ تدابير ملموس�ة لتعزيز 

استقال القضاء، إلى جانب ضرورة التشاور 
بي�ن الجه�ات القضائي�ة والتنفيذي�ة وبي�ن 

الجمهور بشأن قانون السلطة القضائية.
 5� يجب  التحقيق في الشكاوى المتعلقة 
بانته�اكات مبدأ مراع�اة األص�ول القانونية 
والمحاكم�ة العادلة، بما يش�مل إعادة النظر 
ف�ي هذه الق�رارات واألح�كام أو اإلفراج عن 

المعتقلين وتعويضهم.
 6 �  يجب وقف االعتقال واالحتجاز خارج 
إط�ار القان�ون وخاص�ة االختفاء القس�ري 
والحبس االنفرادي والسجون السرية، وعدم 
قب�ول األدل�ة واالعتراف�ات المنتزع�ة تحت 

التعذيب.

   بغداد / المستقبل العراقي

اإلمارات.. دولة »قمعية« تشرتي القضاء
أعدت المقررة األممية غابرييال نول تقرير رسمي  

صادر عن األمم المتحدة عن وجود خلط كبير
في دولة اإلمارات بين القضاء المحلي واالتحادي، 

وهو ما يؤدي في أغلب األحيان إلى تطبيق القانون 
بطريقة تعسفية في البالد

عالـم دين سعودي: سياسة آل سعود 
تسّببت بقتل ثالثة شعوب

ووتش: السعودية تستخدم األسلحة 
العنقودية املحظورة ضد الشعب اليمني

السعودية.. حرب أوالد العم اندلعت!

باتفاق قطري - تركي.. السعودية تنقل املئات من »داعش« إىل اليمن

  بغداد / المستقبل العراقي

ألق�ت التفجي�رات التي ش�هدتها المملكة العربية 
الس�عودية بظاله�ا عل�ى )التحال�ف( ال�ذي تقوده 
الرياض ضد الحوثيين باليمن في الوقت الذي تمر بها 
“المملكة” بأوقات عصيبة جداً تمثلت في التفجيرات 
التي ضربت مناطق ذات أغلبية شيعية.كل تلك األحداث 
دفع�ت )أوالد العم( كما يقال للهجوم على أبن عمهم 
وزي�ر الدف�اع وولي ولي عه�د الس�عودية محمد بن 
س�لمان نتيجة “اس�تهتاره” وعدم تواجده على رأس 
عمله إلدارة العمليات, ال س�يما  وأن المملكة تمر في 
ظ�روف صعبة جدا وصل�ت إلى ح�د التفجيرات التي 
ضربت المس�اجد.وقال األمير الس�عودي س�عود بن 
س�يف النصر بن س�عود بن عبد العزيز إن السعودية 

مرت عليه�ا مراحل فيها أخط�اء ال “ ننكرها لكن لم 
يحصل أن صار مستقبل البلد مرهون بشخص متهور 
دون أدنى مسؤولية والجميع يترقب وينتظر الكارثة 
“. في إش�ارة إلى وزي�ر الدفاع.وأضاف )االس�تهتار 
الحقيق�ي ه�و غي�اب الجن�رال الصغير وه�و وزيراً 
للدف�اع ع�ن غرفة العملي�ات وأبناء الوط�ن يقاتلون 
في س�احات الوغى٬ والفتنة هي الس�كوت عن ذلك(.

وكان المغرد الس�عودي الش�هير “مجتهد”، قد كتب 
في تغريدات س�ابقة أن “بن س�لمان” يقضي “شهر 
عس�ل” في باريس بع�د عودته من أمري�كا وزواجه 
من ابن�ة “فهد بن بن�در بن محمد ب�ن عبدالرحمن”، 
ف�ي الوقت الذي يخوض فيه جن�وده وضباطه غمار 
القتال، مش�يرا إلى أن�ه من المفت�رض أن يبقى “بن 
سلمان” في باريس إلى السبت القادم أو بعده ليقضي 

وقتا ممتعا مع زوجته الجديدة.وتدور الشكوك حول 
أن المغ�رد الش�هير “مجتهد” هو أحد أمراء األس�رة 
الحاكمة وجرى إقصاءه مع وصول الملك س�لمان بن 
عبد العزيز إلى سدة الحكم..وكان األمير سعود طالب 
بض�رورة مراجع�ة لألوضاع السياس�ية الس�عودية 
على إثر التفجيرات التي ضربت مناطق س�عودية في 
األس�بوعين األخري�ن قائاً في تغري�دة عبر صفحته 
الش�خصية في تويت�ر.. أن “تكرار ح�وادث التفجير 
يس�تدعي منا مراجعة أوضاعنا السياس�ية واألمنية 
والتعامل بحزم مع التحديات الراهنة حتى لو استدعى 
تعدي�ات عل�ى مس�توى القيادة”.وأك�د أن “أفض�ل 
الحلول” يكمن في االس�تفادة من “اإلجماع الوطني 
والقبول الش�عبي” لألمير “أحمد بن عبدالعزيز”، بأن 

يكون في “الموقع المناسب” له.

  بغداد / المستقبل العراقي

كشف القيادي االس�تخباري لحركة 
أنصار الله اليمنية حميد حسين الحمداني 
أن الس�عودية أتفقت مع تركيا ألرس�ال 
قياديي�ن وعناصر االرهاب، للمش�اركة 
في الع�دوان عل�ى اليمن.وف�ي تصريح 
لوكالة انباء فارس، ق�ال الحمداني انه” 
حسب أعترافات االرهابي أبوعمر وسائر 
االرهابيين المعتقلي�ن أن قيادات داعش 
أجتمع�وا ف�ي الرق�ة الس�ورية وهاتاي 

االرهابيي�ن  أرس�ال  وق�رروا  التركي�ة، 
أس�تجابة لطلب الس�عودية.”وأضاف أن 
“الس�عودية نقلت االرهابيين الى قواعد 
عس�كرية في مدين�ة نج�ران الحدودية 
بالس�اح  المرتزق�ة  ه�ؤالء  جه�زت  و 
اليمني�ة  االراض�ي  لدخ�ول  وهيئته�م 
وبحمد الله تم أعتقالهم منذ دخولهم الى 
الباد.”وتاب�ع الحمداني “ أن االرهابيين 
أعترفوا بنقلهم من تركيا الى الس�عودية 
و قط�ر مضيف�ا أن 650 أرهابيا يتبعون 
لداعش تم نقلهم الى السعودية للتخطيط 

لعملي�ات ارهابي�ة في اليمن.أستش�هاد 
80 ش�خصا ف�ي قص�ف للتحال�ف على 
صنعاء والحدود مع السعوديةمن جانب 
آخ�ر، أفاد مس�ؤول محلي ب�أن طائرات 
حربية وس�فنا عربية قصفت أكبر ميناء 
عسكري يمني في مدينة الحديدة المطلة 
عل�ى البح�ر األحم�ر األربع�اء فألحقت 
ب�ه أضرارا جس�يمة وأصابت س�فينتين 

حربيتين.
وقال المس�ؤول في مدين�ة الحديدة 
“ُقصف�ت القاع�دة البحري�ة بالطائرات 

وم�ن بارج�ات ودم�رت أجزاء واس�عة 
حربيت�ان  س�فينتان  وأصيب�ت  منه�ا، 
إحداهما دمرت وغرقت على أحد جانبيها 
وقصفت خمس�ة زوارق حربية المباني 
اإلداري�ة للقاع�دة البحرية”.وأوضح أن 
غالبية الضحايا هم من جنود المعس�كر 
وأن الحصيل�ة األولي�ة تش�ير إلى وجود 
العدي�د م�ن الش�هداء والجرح�ى تح�ت 
األنقاض.وكان المعس�كر تعرض ألربع 
غ�ارات ألول م�رة من�ذ بداي�ة العمليات 

العسكرية لقوات التحالف السعودي.

املتظاهرون البحارنة 
يكرسون حواجز 

نرشهتا أجهزة النظام
  بغداد / المستقبل العراقي

أف�اد موقع مرآة البحرين بأن متظاهرين 
بحرينيين محتجين تمكنوا من كسر حواجز 
أمنية بعد أن نشرتها أجهزة النظام في مناطق 
مختلفة بالباد .تمك�ن محتجون بحرينيون 
من كس�ر ح�زام محكم م�ن الحواج�ز التي 
نشرتها وزارة الداخلية لتسيير تظاهرة دعت 
لها القوى الثورية المعارضة في ش�ارع عام 
غربي المنامة اليوم السبت. وجاب العشرات 
في مس�يرة ش�ارع البديع انطاق�اً من الديه 
وصوالً إل�ى دوار عبدالكريم حيث اش�تبكوا 
مع قوات األمن التي انتشرت بكثافة.وتصدر 
آب�اء ش�هداء قتل�وا خ�ال االنتفاض�ة التي 
اندلع�ت العام 2011 المحتجي�ن الذين رفعوا 
ش�عارات تطال�ب بالديمقراطي�ة واالنتق�ام 
من قتلة الش�هداء. ونش�رت وزارة الداخلية 
بشكل استباقي العشرات من نقاط التفتيش 
الس�نابس  ق�رى  مداخ�ل  عل�ى  والحواج�ز 
إقام�ة  ش�هدت  الت�ي  والدي�ه  وجدحف�ص 
التظاهرة. وتحدث ش�هود عيان عن انتش�ار 
كثيف وإج�راءات أمنية غير عادّية. وأظهرت 
صور محتجي�ن لحظة تواجدهم في ش�ارع 

البديع وماحقة قوات األمن لهم.

البحرين تتبع شيعة السعودية: دعوات لتشكيل »جلان شعبية«
  بغداد / المستقبل العراقي

الوطن�ي  العم�ل  جمعي�ة  عب�رت 
الديمقراط�ي “وع�د”، ع�ن قلقه�ا من 
احتمالية انتقال هذه العمليات اإلرهابية 
إلى البحرين، سيما أن الباد التي تعاني 
احتقانا سياسيا وعمليات ممنهجة في 
التحريض عل�ى بث الكراهّي�ة وتكفير 
اآلخر وإش�اعة أجواء الفرقة بين أبناء 

الوطن الواحد.
وح�ذرت “وعد” ف�ي بيانها الصادر 
من امتداد جرائم اإلرهاب الداعشّي إلى 
مناطق قريبة من الس�عودية، مش�ددة 
على س�رعة التحرك ووقف كّل أش�كال 

التحريض على الكراهية التي تمارسها 
المناب�ر الديني�ة ووس�ائل اإلع�ام في 
دول مجل�س التعاون ومنه�ا البحرين، 
مؤكدة ضرورة تجفيف منابع اإلرهاب 
ومستنقعاته المنتشرة في دول الخليج 

الفارسي.
وأدانت الجمعية العمليات اإلرهابية 
الش�يعة  المواطني�ن  ض�د  المتك�ررة 
ف�ي الس�عودية، مش�يرة إل�ى العملية 
اإلجرامي�ة الت�ي تبناها تنظي�م داعش 
في الس�احة الخارجّية لمس�جد اإلمام 
الحس�ين في الدم�ام، التي ج�اءت بعد 
أس�بوع م�ن تفجي�ر مس�جد للش�يعة 
بقرية الُقديح، بعد أكثر من س�تة أشهر 

على عملية الدالوة باإلحساء.
ودع�ت “وع�د” إل�ى وقف�ة وطنية 
جامع�ة لحماي�ة النس�يج المجتمع�ي 
ف�ي البحري�ن، تش�مل اإلدان�ة والتبّرؤ 
من العملي�ات اإلجرامية التي تقوم بها 
الجماع�ات اإلرهابي�ة في الس�عودية، 
وتنظيم الوقفات التضامنية المشتركة 
مع أُس�ر الشهداء والش�عب السعودي، 
الت�ي  المش�تركة  البيان�ات  وإص�دار 
تدي�ن األفعال اإلرهابّي�ة التي يقوم بها 
“داع�ش” والمنّظم�ات التي ت�دور في 

فلك اإلرهاب.
وفي هذا الس�ياق، أعلن شباب بلدة 
النويدرات تأييدهم للدعوة التي أطلقها 

تّيار الوفاء اإلس�امي وائتاف ش�باب 
ثورة 14 فبراير، الداعية لتش�كيل لجان 
شعبّية لحماية المس�اجد والحسينيات 
م�ن  احت�رازا  الديني�ة،  واالجتماع�ات 
الخط�ر الداه�م ال�ذي ب�ات يل�وح في 
األفق، مشددين على ضرورة إبعاد هذه 
اللجان عن أي تجاذب أو توجه سياسي، 
وضرورة جعله�ا لجان أهلّي�ة خالصة 

لحماية المناطق.
وعبر الش�باب في بيانه�م الصادر، 
عن رفضهم لتعاون األوقاف الجعفرّية 
مع وزارة الداخلّية بشأن نشر المرتزقة 
وما يس�مى ب� “شرطة المجتمع” على 
أبواب المس�اجد والحس�ينيات، معللين 

ب�أن النظ�ام الخليف�ي ل�م تع�د ل�ه أي 
ش�رعية، فضا ع�ن أنه أح�د الممولين 
والحامي�ن للفك�ر التكفي�ري اإلرهابي 

في مؤسساته العسكرية ووزاراته.
واعتب�ر ش�باب النوي�درات، أن م�ا 
يجري م�ن عب�ٍث بأمن المنطق�ة، وما 
المدع�وم  الداعش�ي  اإلره�اب  يفعل�ه 
وأن   ، س�عود  آل  م�ن  ومالي�ا  فكري�ا 
حادثتي التفجير اللتان وقعتا بمس�جد 
اإلمام الحس�ين في الدمام، وقبلها في 
األس�بوع الماضي بمس�جد اإلمام علي 
عليه السام في الُقديح، بداية لمخطط 
ق�ذر ُي�راد ل�ه أن يفرض على ش�عوب 

المنطقة.

   بغداد / المستقبل العراقي

قال عالم الدين الس�عودي محّمد العنزي، إن “سياسة آل سعود 
المجرمة تسّببت بقتل الشعب العراقّي والبحرينّي واليمنّي.

ذکر عالم الدين السعودي محّمد العنزي، إن “سياسة آل سعود 
المجرمة تسّببت بقتل الش�عب العراقّي والبحرينّي واليمنّي، حتى 
أصبحوا اليوم هدًفا مكش�وًفا لداعش واإلرهابّيين الذين صنعتهم 

أقام النظام السعودّي وأموالهم”.
ونقا عن موقع “منامة بوس�ت”، فإن العنزي أكد عبر حسابه 
عل�ى موق�ع التواص�ل االجتماع�ّي “تويت�ر”، أّنه بح�ث في كتب 
الشيعة، ولم يجد فتوى واحدة تبيح دماء أهل السّنة، مشيرا بنفس 
الوقت الى وجود عشرات المواضع في كتب ابن تيمّية تكّفر عاّمة 

أهل السّنة.
وذكر العنزي بأّن النظام الس�عودّي قام بتكفيره وسجنه ألّنه 
كان ضّد تكفير الشيعة، والتحريض عليهم، مشيرا إلى أّن “الكّتاب 
وعلماء الدين في الس�عودّية هم عبيد آلل سعود، وليسوا أصحاب 

مبدأ أو قضّية”.
وطالب العنزي بضرورة “محاسبة رجال الدين الموالين للنظام 
الس�عودّي، الذي�ن يس�عون إلثارة الفتن�ة الطائفّية ف�ي المنطقة 

العربّية واإلسامّية، عبر خطابات الكراهية”.

    بغداد / المستقبل العراقي

وجهت منظمة هيومن رايتس ووتش من جديد أصابع االتهام 
إلى قوات التحالف بقيادة الس�عودية، باستخدام أسلحة عنقودية 
محظورة دولي�ا تعرض حياة المدنيين وخاصة األطفال في اليمن 

للخطر.
وجهت منظمة هيومن رايتس ووتش من جديد أصابع االتهام 
إلى قوات التحالف بقيادة الس�عودية، باستخدام أسلحة عنقودية 
محظورة دولي�ا تعرض حياة المدنيين وخاصة األطفال في اليمن 

للخطر.
وأوردت المنظم�ة حالة اثني�ن على األقل م�ن المدنيين أصيبا 
بهذه األس�لحة ف�ي 27 نيس�ان/أبريل قرب قرية العم�ر بمنطقة 

صعدة، شمال اليمن.
وفي 29 نيس�ان، حس�ب المنظمة، أصيب أربعة مدنيين بينهم 
طف�ل ف�ي العاش�رة من عم�ره بج�روح عندم�ا انفج�رت ذخائر 

عنقودية في قرية قريبة من الحدود السعودية.
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وزارة النفط
رشكة نفط الشامل /رشكة عامة

كركوك

يدفع بدل االيجار عىل شكل قسط واحد لكل سنة

تعلن الرشكة العامة الدارة النقل الخاص عن اجراء مزايدة 
علنية  لتاجري املشيدات املدرجة ادناه يف محافظة )دياىل( 
يف اليوم )الثالثني( تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن   وفقا 
لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم )21( لسنة 2013 
وال�رشوط التي يمكن الحصول عليها من  قس�م الرشكة 

اعاله لقاء مبلغ )5,000( دينار غري قابلة للرد.
 فعىل الراغبني الحضور يف الس�اعة الحادية عرش يف قسم 
الرشكة يف محافظة )دياىل( عىل ان يقدم املزايد كتاب يؤيد 
ب�راءة ذمته من الرضيبة وهوية االحوال املدنية والبطاقة 
التموينية وش�هادة الجنس�ية وبطاقة الس�كن )النس�خ 
االصلية( وبدفع التامينات القانونية البالغة 20% مرضوبا 
يف عدد س�نني العقد بصك مص�دق،  وكذلك يتحمل الناكل 
فرق البدلني يف عدد س�نني العقد ويف حالة مصادفة موعد 

املزايدة عطله رسمية تجري املزايدة يف اليوم التايل.

تعلن رشكة نفط الشمال / رشكة عامة / كركوك عن اجراء املناقصة املرقمة )2015/4 / تشغيلية( والخاصة لتجهيز )مواد 
صحية مختلفة االنواع والقياسات( 

 يرج�ى م�ن املجهزين الذين نش�اطهم تجارة عامة من الراغبني باالش�راك باملناقصة اعاله االطالع ع�ىل الوثائق املحملة عىل 
املوقع االلكروني )www.noc.oil.gov.iq ( ومراجعة قس�م العقود -عرفة- كركوك هم او وكالئهم املخولون عن طريق دوائر 
كتاب العدول للحصول عىل اوراق املناقصة اعاله لقاء مبلغ قدره )_ /150,000( مائة وخمسون الف دينار غري قابل للرد عىل 
ان يقدم املشارك شهادة تاسيس  مصدقة من مسجل الرشكات بالنسبة للرشكات العراقية  او تقديم هوية  غرفة تجارة نافذة 
لعام 2015 وكتاب عدم املمانعة من الدخول يف املناقصات صادرة من الهيئة العامة للرضائب مع تاييد حجب البطاقة التموينية 
وتقديم الحس�ابات الختامية الخر س�نتني املصادق عليها من قبل ديوان الرقابة املالية االتحادي وتقديم تامينات اولية بنسبة 
)1%( من مبلغ العطاء املقدم وتكون اما عىل شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان )يتضمن االسم والعنوان الوظيفي 
للمخول�ني بالتوقيع مع مراعاة تدوين مبلغ الخطاب رقما وكتاب�ة وذكر تاريخ النفاذية ورشوطها والغرض من اصدارها مع 
ذك�ر اس�م ورقم املناقصة(  صادرين من املصارف املتعمدة لدى البنك املركزي العراق�ي ونافذة ملدة )28( يوما بعد انتهاء فرة 
نفاذية العطاء املحددة يف رشوط املناقصة  عدا مصارف )الوركاء لالستثمار والتمويل ، البالد االسالمي ، البرصة الدويل ، ايالف 
االسالمي ، املتحد لالستثمار ، االقتصاد لالستثمار والتمويل ، مرصف الرافدين  / فرع شارع الجمهورية / كركوك( والرشكة 
غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات  وان هذه العطاءات تكون نافذة ملدة )90( يوما من تاريخ الغلق وتودع العطاءات يف صندوق 
العط�اءات رقم )2( الخاص بالتجهيز الكائن يف اس�تعالمات دوائر عرفة / كركوك وس�يكون انعق�اد املؤتمر الخاص باالجابة 
عن استفس�ارات املش�اركني يف الس�اعة الثانية عرشة ظهرا من يوم الخميس املوافق 2015/6/11 يف قاعة قس�م التطوير ، 
وسيكون تاريخ الغلق الساعة الثانية عرش ظهرا من يوم االحد املوافق 2015/6/21 وسيتم فتح العطاءات بعد الغلق مبارشة 

يف االستعالمات الرئيسية يف عرفة وبحضور املجهزين ويتحمل من تحال عليه املناقصة اجور نرش االعالن.

مدة االيجارتاميناتاسم العقارت

1
محل رقم 5/4/3/2/1/ 

12/11/10/9/8/7/6 داخيل يف 
مراب املقدادية املوحد

108,000 الف 
دينار

سنتان )لكل 
محل(

2

محل رقم 11/10/9/8/7/6/5
/28/27/26/17/14/13/12/

50/46/39/31 خارجي يف مراب 
املقدادية املوحد

108,000 الف 
دينار

سنتان )لكل 
محل(

3
املحل املرقم )4/3/2( يف مراب 

املقدادية املوحد
324,000 الف 

دينار
سنتان

4
مكتب الخدمة الهاتفية يف مراب 

املقدادية   املوحد 
180,000الف 

دينار
سنتان

وزارة النقل
الرشكة العامة الدارة النقل اخلاص

قسم االمالك والعقارات

وزارة البلديات واالشغال العامة
مديرية البلديات العامة

مديرية بلدية كربالء املقدسة
جلنة البيع واالجيار

اعالن رقم ) 7658(

عبد اهلل لعيبي باهض
املدير العام

اعالن للمرة االوىل

ء/املدير العام

العدد: 14330
التاريخ: 31 / 5 / 2015

اعـالن

م. .ر . مهندسني
ضياء محادي جاسم الزبيدي
مدير بلدية كربالء املقدسة

تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلدية كربالء املقدس�ة  عن ايجار )العقارات(    
املدرج�ة اوصافه�ا  يف ادناه وذلك بعد مرور )30( يوما تب�دا من اليوم التايل لنرش 
االع�الن يف احدى الصحف اليومية  فعىل الراغبني باالش�راك باملزايدة  الحضور يف 
ديوان البلدية يف  تمام الساعة العارشة صباحا  مستصحبني معهم وصل التأمينات 
القانونية البالغة 30 % من القيمة املقدرة لكامل فرة االيجار..  ونسخة من هوية 
االح�وال املدنية وبطاقة الس�كن  ويتحمل من ترس�و عليه املزاي�دة اجور اللجنة 
واملس�اندين لها ويف حال حصول املزايدة يف يوم عطلة رس�مية ستجري املزايدة يف 
الي�وم الذي ي�يل العطلة وال يجوز الدخول باملزاي�دة اال صاحب وصل التامينات او 
من يخوله بتوكيل رس�مي قانوني وفق الرشوط املعدة من قبل البلدية بخصوص 

التسلسل )1( وكما مبني يف ادناه

مدة ايجارالقيمة المقدرة سنويا  المساحةرقم العقار وموقعهت

1
 مول تجاري/ شارع الجمهورية/ 

ساحة امليدان  1686 باب النجف
ثالث سنوات25161,500,000,000م2

2
ساحة وقوف سيارات/ جزء من 

تصميم 5 � 4 / حي الحسني
سنة واحدة405022,000,000م2

.3

ارضية الباعة املتجولني / جزء 
من العقار 61/14282/3 جزيرة 

/ حي النرص.. قرب محطة 
السلطاني

سنة واحدة1147,51,500,000م2

الرشوط :
1. انشاء سلم كهربائي  وفق مخططات يتم دراستها من قبل البلدية

2. يكون تسديد بدل االيجار السنوي كامل وبدون تقسيط
3. تقديم كفالة عقارية ضامنة لتسديد مبلغ االيجار
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افتتاح منظومة لضخ النفط الثقيل بطاقة 850 الف برميل يوميًا

الوقف الشيعي يعلن انطالق االمتحانات النهائية يف مدارس التعليم الديني

   بغداد/المستقبل العراقي

اعلن محافظ بغداد عل�ي التميمي، عن تهيئة جميع المتطلبات 
الخاص�ة النجاح الزي�ارة الش�عبانية وتقديم الخدم�ات للزائرين.

وقال التميم�ي في بيان صحفي، إنه “تم تهيئ�ة جهود المحافظة 
لتقدي�م الخدمات من اج�ل انجاح الزي�ارة الش�عبانية المباركة”، 
مش�يراً إلى أن�ه “وجه بتهيئة جمي�ع المتطلب�ات الخاصة بتقديم 
الخدم�ات للزائري�ن الكرام بمناس�بة والدة االم�ام المهدي )عليه 
الس�ام( واس�تنفار الجهود االلية”.وأضاف التميمي أنه “تم ايضا 
اس�تنفار الجهود االلية لمحافظة بغ�داد من بينها تهيئة مجموعة 
جي�دة من الحوضيات لنق�ل الماء الصالح للش�رب وتوزيعها على 
المواكب الحس�ينية المقام�ة على طريق بغ�داد كرباء فضا عن 
بعض المتطلب�ات الخدمي�ة االخرى”.يذكر ان المس�لمين يحيون 
زيارة النصف من ش�هر ش�عبان التي تصادف ذك�رى والدة اإلمام 
محمد المهدي وهو اإلمام الثاني عش�ر من أئمة أهل البيت )ع(، إذ 
يتوج�ه العراقيون من المحافظات كافة فضا عن زوار من العرب 

واالجانب، إلى محافظة كرباء ألداء مراسم الزيارة.

حمافظ بغداد يعلن هتيئة مجيع املتطلبات 
اخلاصة بانجاح الزيارة الشعبانية

  البصرة/المستقبل العراقي

ام�س  النف�ط،  وزارة  افتتح�ت 
األحد، منظومة لضخ النفط الثقيل 
850 ال�ف برمي�ل يومي�ا،  بطاق�ة 
وثاثة خزان�ات عماقة للنفط في 
النفط�ي، جنوب  الف�او  مس�تودع 
البصرة، وأشارت إلى أن المنظومة 
هي األولى من نوعها في شركة نفط 
الجنوب، فيما أك�دت أن المنظومة 
ستستوعب كميات النفط المقلصة 
سابقا وتزيد من الطاقة التصديرية 

للموانئ الجنوبية.
وقال وكيل وزير النفط لشؤون 
االس�تخراج في�اض حس�ن نعم�ة 
خ�ال مؤتم�ر صحف�ي عق�ده في 
عق�ب  النفط�ي  الف�او  مس�تودع 
افتت�اح المنظومة النفطية الجديدة 
، إن “منظوم�ة النف�ط الثقيل التي 
افتتحت اليوم هي األولى من نوعها 
ف�ي ش�ركة نف�ط الجن�وب والتي 
س�تضخ النف�ط الثقيل إل�ى موانئ 
“المضخ�ة  أن  مبين�ا  الجن�وب”، 
س�تعمل منذ الي�وم وبمع�دل ضخ 
يبلغ 850 أل�ف برميل يوميا ويزداد 

تدريجا”.
وأضاف نعم�ة، أن “افتتاح هذه 
ثاث�ة  افتت�اح  رافق�ه  المنظوم�ة 
خزان�ات نفطي�ة عماق�ة جدي�دة 
تض�اف إلى الطاق�ة الخزنية للنفط 
النفط�ي”،  الف�او  مس�تودع  ف�ي 
مؤك�دا أن “مع�دل تصدي�ر النف�ط 
تجاوز الثاثة ملي�ون برميل يوميا 
مع م�ا س�تضخه ه�ذه المنظومة 
الف�او  مس�تودع  م�ن  الجدي�دة 
النفط�ي”.    من جانب�ه, قال مدير 
ش�ركة نفط الجن�وب وكالة حيان 
إن “منظوم�ة ض�خ  الغن�ي,  عب�د 

النفط الثقيل تستوعب جميع أنواع 
النفوط المس�تخرجة م�ن الحقول 
أن “المنظوم�ة  النفطي�ة”، مبين�ا 
تس�توعب كمي�ات النف�ط الثقي�ل 
الت�ي ت�م تقليصه�ا لع�دم إمكانية 
استيعابها س�ابقا، حيث تستوعب 
المنظومة الجديدة النفط القادم من 
مس�تودعات الطوبة وحقول غرب 

القرنة والحلفايا”.وأكد عبد الغني، 
أن “المنظوم�ة الجديدة ستس�اهم 
بزيادة الطاق�ة التصديرية للموانئ 
الجنوبية”وتعم�ل المنظوم�ة التي 
الف�او  مس�تودع  ف�ي  اس�تحدثت 
النفط�ي، )100 كم جنوب البصرة( 
عل�ى نق�ل النف�ط الثقي�ل الواصل 
إليها من حقول النف�ط عبر أنابيب 

خاصة إل�ى المنص�ات العائمة في 
الموان�ئ الجنوبية.واعلنت ش�ركة 
لوك أويل الروسية العاملة في حقل 
غ�رب القرن�ة 2، في الس�ادس من 
نيسان الماضي 2015 ، عن تقليص 
إنتاجها بمعدل 50 ألف برميل يومياً 
العراقي،  الجان�ب  اس�تجابة لطلب 
ع�ادة أن ذلك يؤثر ف�ي اقتصاديات 

المش�روع، في حين أكدت ش�ركة 
نفط الجنوب، إنها ستعالج المشكلة 
خ�ال نس�يان الحال�ي، ليع�ود إلى 
أي�ار  خ�ال  الطبيعي�ة  معدالت�ه 
المقب�ل، مبين�ة أن طاقتها الخزنية 
الكلية تصل إل�ى 13 مليون برميل، 
وقدرته�ا التصديري�ة القصوى إلى 

ثاثة مايين برميل يومياً.

     بغداد/المستقبل العراقي 

انطلقت االمتحانات النهائية في مدارس 
التعليم الديني التابعة لديوان الوقف الشيعي 
ف�ي بغ�داد والمحافظات حيث ي�ؤدي أكثر 
من 5498 طالب وطالب�ة امتحاناتهم للعام 

الدراسي 2014-2015 .

دائ�رة  مدي�ر  الموس�وي  عم�ار  وق�ال 
التعلي�م الدين�ي في ديوان الوقف الش�يعي, 
م�دارس  ف�ي  تج�رى  “االمتحان�ات  ان 
التعلي�م الدين�ي التابع�ة للديوان ف�ي بغداد 
والمحافظات بانس�يابية ومرون�ة عالية”, 
مشيراً إلى “القيام بجوالت تفقدية لمدارس 
الوق�ف الش�يعي لاط�اع على واقع س�ير 

االمتحان�ات وطبيع�ة األس�ئلة وش�مولها 
الموس�وي  الدراس�ية”. وأضاف  للمفردات 
ان “دائ�رة التعليم الديني ش�كلت عدة لجان 
االمتحان�ات واحتياجاتها  لألش�راف عل�ى 
وتزويدهم بالقرطاس�ية الازم�ة والدفاتر 
االمتحانية وتذليل كافة العقبات التي تواجه 

إدارات المدارس الدينية “.

ولفت الموس�وي الى “عدم تس�جيل أي 
االمتحان�ات”,   ماحظ�ات س�لبية تعرق�ل 
مردف�ا بالق�ول, ان “دائ�رة التعلي�م الديني 
في الدي�وان قد بذلت جه�وداً كبيرة لتوفير 
المس�تلزمات الضروري�ة وتوفي�ر األجواء 
المائمة  لتأدية االمتحانات النهائية بشكل 

مرن وفاعل”.

   بغداد/المستقبل العراقي

قررت وزارة التعليم والبحث العلمي، السماح للطلبة 
في االختصاص�ات العلمية المنضمين لصفوف الحش�د 

الش�عبي بإج�راء 
الدروس  امتح�ان 
النظري�ة من 100 
بالمئة واس�تيفاء 
المتطلب������ات 
العملي�ة قب�ل بدء 
الس�نة الدراس�ية 
ل  ق�ا و . لمقبلة ا
باس�م  المتح�دث 
الوزارة حيدر جبر 

العبودي ف�ي بيان صحفي، إن “الوزارة قررت الس�ماح 
للطلبة ف�ي االختصاصات العلمي�ة المنضمين لصفوف 
الحش�د الش�عبي بإج�راء امتحان ال�دروس النظرية من 
100 بالمئة واس�تيفاء المتطلبات العملية قبل بدء السنة 
الدراس�ية المقبلة”.وأض�اف العب�ودي، أن “القرار يأتي 
انس�جاما مع متطلبات الظرف االس�تثنائي الذي يمر به 
بلدنا ودعما للطلبة الدارس�ين في االختصاصات العلمية 
المنضمي�ن إلى صفوف الحش�د الش�عبي بع�د تقديم ما 
يؤيد ذلك من هيئة الحش�د حصرا”.وكانت وزارة التعليم 
العال�ي والبح�ث العلم�ي ق�ررت، ف�ي )5 أي�ار 2015(، 
احتساب السنة الدراسية الحالية 2014/2015 سنة عدم 

رسوب للطلبة المنضمين إلى صفوف الحشد الشعبي.

   ذي قار/المستقبل العراقي

أعل�ن رئيس لجن�ة الطاقة في مجل�س محافظة ذي 
قار نعمة شنان الزاملي، عن تخصيص 30 دونما شمالي 
الناصرية إلنشاء محطة كهرباء تحويلية ضمن القرض 
اليابان�ي، مبيناً أن س�عة المحطة 400 ك�ي في وتغذي 
محطات المحافظة ب�”132” كي في.وقال الزاملي ، إن 
“مجلس المحافظة خصص مساحة من األرض تبلغ 30 
دونماً في قضاء الش�طرة، )40 كم ش�مالي الناصرية(، 
لبناء محطة تحويلية ضمن الق�رض الياباني”.وأضاف 
الزاملي، أن “س�عة المحط�ة 400 كي في وتغذي جميع 
محط�ات المحافظ�ة ب� 132 ك�ي في”، مش�يراً إلى أن 
“المحطة اح�د الحل�ول المهمة لمش�كلة التحويل التي 
تعاني منها المحافظة”.وطالب الزاملي وزارة الكهرباء 
ب�”ض�رورة الضغ�ط عل�ى الجان�ب اليابان�ي لتس�ريع 
العم�ل بإنش�اء المحطة بعد تهيئة األرض التي ستنش�أ 
عليه�ا”.وكان رئيس لجنة الطاقة بمجلس محافظة ذي 
ق�ار نعمة ش�نان الزاملي، طالب ف�ي، )26 ايار 2015(، 
الحكوم�ة المركزي�ة ووزارة الكهرب�اء بالموافقة على 
تجهيز المحافظة ب�200 ميغ�ا واط عبر خطي العمارة 

والبصرة.

السامح لطلبة االختصاصات العلمية
يف احلشد إجراء االمتحانات من »100«

ختصيص 30 دوناًم إلنشاء حمطة 
كهرباء شاميل النارصية

   بغداد/المستقبل العراقي

 اك�د مقرر مجلس محافظ�ة بغداد فرحان قاس�م، امس االحد، ان 
المجل�س قرر ان تكون تس�عيرة االمبير من المولدات االهلية، تس�عة 

آالف دين�ار مقاب�ل تش�غيل 
12س�اعة .وقال قاسم ، إن 
“المحافظ�ة اتخ�ذت ق�رارا 
, الثاث�اء الماض�ي، ين�ص 
عل�ى تحدي�د س�عر االمبير 
من المولدات االهلية تس�عة 
آالف دينار مقابل تشغيل 12 
س�اعة  تبدأ من الس�اعة 12 
ظهرا، كم�ا حددنا عقوبات 

للمخالفي�ن واخذنا تعه�دات من كل اصحاب المول�دات االهلية لضبط 
االلت�زام به�ذه التس�عيرة”.واضاف ان “المخالف س�يتعرض لعقوبة 
مليون دينار بش�كل ابتدائي واذا تكررت المخالفة س�تزداد العقوبة”، 
موضحا ان “هناك التزاماً بهذه التسعيرة في بعض المناطق، لكن هناك 
من لم يتلزم ايضا ويفرض اس�عاراً كبي�رة، ونأمل ومن خال متابعتنا 
ان يلت�زم الجمي�ع بها”.واوضح قاس�م ان “هذه التس�عيرة بنيت على 
اس�اس ان ت�زود وزارة النفط اصح�اب المولدات ب�20 لت�را من الكاز 
لكل امبير بسعر رسمي وليس تجارياً، اي ان الوقود ليس مجانيا، لكن 
بس�عر رس�مي”.واكد مقرر مجلس محافظة بغداد ان “قرار مجلس�نا 
ملزم في حال زودت وزارة النفط اصحاب المولدات بالوقود وبالكمية 
المتفقة عليها وهي 20 لترا لكل امبير وبالسعر الرسمي، اما اذا خالفت 
الوزارة ولم تدعم اصحاب المولدات بالوقود، فمؤكد لن يلتزم اصحاب 

المولدات وستنعكس سلبا على المواطن البغدادي”.

بغداد حتدد سعر االمبري بتسعة آالف 
مقابل تشغيل 12 ساعة يف اليوم

التعاقد مع رشكات عاملية لنصب بوابات لكشف املواد امللوثة باالشعاع

    بغداد/المستقبل العراقي 

 أعلنت هيئة الحج والعمرة، 
م�ع  تعاقداته�ا  اكم�ال  ع�ن 
الس�عودية  العربي�ة  المملك�ة 
لتوفير السكن والطعام والنقل 
للموس�م  العراقيي�ن  للحج�اج 

المقبل.
وق�ال رئي�س هيئ�ة الح�ج 
العطية خال  والعم�رة، خال�د 
اس�تضافته في لجن�ة االوقاف 
والش�ؤون الديني�ة، إن “الهيئة 
ارس�لت وفدين فن�ي وقانوني 
الى المملكة العربية السعودية 

وت�م اكم�ال كاف�ة التعاقدات من س�كن 
وطعام ونقل للموسم القادم”، متمنيا ان 
“يكون هذا الموس�م افضل من المواس�م 
الس�ابقة م�ن ناحي�ة الخدم�ات المقدمة 

للحج”.
وأض�اف ان “ملف الموافقات الخاصة 
معقدا وش�ائكا ويحتاج ال�ى عمل كثير”، 
مش�يرا الى “عقد اجتم�اع لمجلس ادارة 
الهيئة واتخاذ قرار بتشكيل لجنة لمراجعة 
ملف الموافق�ات الخاصة التي تضم ايضا 
الفائضين والمنسحبين والمؤجلين ونحن 
بانتظ�ار النتائ�ج الت�ي س�تتوصل اليه�ا 

ه�ذه اللجنة ليتس�نى لنا اتخ�اذ القرارات 
المناسبة بشأنها”.

واوض�ح أن “مل�ف التعدي�ات الت�ي 
اجريت مؤخرا لبعض االقس�ام في الهيئة 
كان ضروري�ا الن الهيئة تعاني من زيادة 
ف�ي عدد معاوني الم�دراء العاميين فضا 
عن وجود أقس�ام ال حاج�ة لها باالضافة 
الى عدم وجود اوامر ديوانية بتشكيلها”.

واش�ار ال�ى ان “الهيئ�ة بص�دد اعادة 
النظر ف�ي الهي�كل التنظيمي بما يس�هم 
ف�ي تطير عملها فضا عن اجراء مراجعة 
شاملة بشان المناصب في الهيئة ومراعاة 

التوازن في توزيع هذه المناصب”.

احلج والعمرة: تعاقدنا مع السعودية 
لتوفري السكن والطعام للحجاج العراقيني

    بغداد/المستقبل العراقي

اعل�ن وزير التج�ارة ماس محمد 
عب�د الكريم، امس األح�د، عن اعتماد 
س�تراتيجية لدع�م القط�اع الخ�اص 
وتفعيل دوره في العملية االقتصادية، 
وفيما اكد إقامة ش�راكة بين القطاع 
الخ�اص العراقي ودول العالم، اش�ار 
إل�ى أن ال�وزارة تعم�ل على تس�هيل 
عم�ل رجال األعم�ال والمس�تثمرين 
وجذب الش�ركات العربي�ة الرصينة.

وق�ال م�اس محمد عب�د الكريم في 
بيان صحف�ي، إن “ال�وزارة اعتمدت 
ستراتيجية لدعم القطاع الخاص من 
خال استقطاب المنظمات المختلفة 
للقطاع الخاص م�ن اتحادات وغرف 
ومراك�ز وروابط واحتوائها في إطار 
لجنة دع�م القطاع الخ�اص”، مؤكداً 
انها تعمل أيضاً على “تنمية صادرات 
القطاع الخاص من خال مش�اركته 
في كاف�ة العملي�ات االقتصادية مثل 
المعارض والمؤتمرات والندوات التي 
تقام داخل وخارج العراق بالتنس�يق 
م�ع الجه�ات المعنية في ال�وزارة”.

وأض�اف عب�د الكري�م، أن “برنام�ج 
ال�وزارة يتضم�ن إقامة ش�راكة بين 

القط�اع الخ�اص العراق�ي ونظرائه 
ف�ي دول العال�م من خ�ال إعامهم 
بالشركات العالمية الراغبة بالتعاون 

معه وتسهيل اإلجراءات كافة”.
أن  إل�ى  الكري�م،  عب�د  وتاب�ع 
التروي�ج  عل�ى  تعم�ل  “ال�وزارة 
للمنتجات العراقية واستخدام اآلليات 
االلكترونية”، الفتاً إلى “تفعيل الدعم 
والخدم�ات التي تس�هل عم�ل رجال 
وتش�جيع  والمس�تثمرين  األعم�ال 
وجذب واستقطاب الشركات العربية 
الرصين�ة الراغب�ة ف�ي االس�تثمار”.

وكانت وزارة التجارة العراقية اعلنت، 
في )17 كانون الثاني 2014(، وجود 

نش�اط ملحوظ إلعادة افتتاح مكاتب 
الش�ركات االس�تثمارية ف�ي العراق، 
وفيم�ا وصف�ت الع�راق بأن�ه “بيئة 
جاذب�ة” لاس�تثمار ف�ي العالم رغم 
والسياس�ية.يذكر  األمني�ة  ظروف�ه 
أن الحكوم�ة ق�ررت في )العش�رين 
م�ن تم�وز 2013(، إعفاء الش�ركات 
واألجنبي�ة  المحلي�ة  االس�تثمارية 
من الرس�وم والكم�ارك لمدة خمس 
س�نوات، في خطوة تهدف إلى تعزيز 
النم�و االقتصادي، وجذب الش�ركات 
لاس�تثمار ف�ي الب�اد، عل�ى أن تتم 
دراسة تمديد قرار اإلعفاء لمدة عشر 

سنوات إضافية.

التجارة تعتمد سرتاتيجية لدعم القطاع اخلاص وتفعيل 
دوره يف العملية االقتصادية

   بغداد/المستقبل العراقي

تعاقدت وزارة البيئة، امس االحد، على 
نصب بوابات تكنولوجية متطورة للكشف 
عن المواد الملوثة باالش�عاع قبل دخولها 
المناف�ذ الحدودي�ة، فيم�ا اش�ارت الى أن 
مركز الوقاية من االش�عاع سيعلن اواخر 
الع�ام الحال�ي االنتهاء من مل�ف المواقع 
الملوث�ة باالش�عاع ف�ي جن�وب الع�راق 

وتحويلها الى مواقع لاستخدام المدني.
وق�ال وزير البيئة قتيب�ة الجبوري في 
بي�ان صحف�ي، إن “ال�وزارة وباالس�تناد 
لقانونه�ا رق�م )27( لس�نة 2009 تق�وم 
عن طريق اللجوء لاس�تثمار بالتعاقد مع 
الشركات االستثمارية العالمية العاملة في 
مجال الكش�ف عن المواد المشعة”، مبيناً 
أن “ال�وزارة تعاق�دت مع ش�ركة عالمية 
استثمارية للعمل على انجاز البنى التحتية 
الضرورية الستخدام التكنلوجيا المتطورة 
في المنافذ الحدودي�ة ) البرية، الموانيء، 

المطارات( وتجهيزها ببوابات يتم ربطها 
بمنظوم�ة مركزية تضمن الس�يطرة على 
حركة البضائع والمع�دات الداخلة للعراق 
من خال الكشف عليها والتاكد من خلوها 

من الملوثات االشعاعية”.
وأض�اف الجبوري أن “ال�وزارة ضمن 
مس�عاها الرام�ي الى الحد م�ن االصابات 
باالم�راض الس�رطانية وبعد ان س�جلت 
ح�االت عدي�دة لبضائع ملوثة باالش�عاع 
الم�واد  الكش�ف ع�ن  عرض�ت مش�روع 
المش�عة في المناف�ذ الحدودية على لجنة 
الصح�ة والبيئ�ة داخ�ل مجل�س النواب”، 
مش�يراً الى أن “وزارته عم�دت الى وضع 
البرام�ج الخاصة بربط منظومة الكش�ف 
ع�ن الم�واد الملوث�ة باالش�عاع بمرك�ز 

الوزارة”.
وأوضح أن “العق�د الذي ابرمته وزارة 
العالمي�ة  الش�ركات  اح�دى  م�ع  البيئ�ة 
المتخصصة في مجال الكش�ف عن المواد 
الملوثة اشعاعيا يسمح بالسيطرة الكاملة 

على كاف�ة المواد والبضائ�ع الداخلة عبر 
المناف�ذ الحدودي�ة وهو عقد اس�تثماري 
سيس�مح لل�وزارة باقتط�اع نس�بة م�ن 

الرسوم التي تجبيها الشركة االستثمارية 
لتموي�ل المش�اريع الت�ي تنفذه�ا وزارة 
البيئة من خال صندوق حماية وتحس�ين 

البيئة على غرار الشركات التي تعاقد معها 
الجه�از المرك�زي للتقيي�س والس�يطرة 
النوعية”.وتاب�ع أن “العق�د المب�رم م�ع 
بيئ�ي  مختب�ر  انش�اء  تضم�ن  الش�ركة 
دون  ال�وزارة  ك�وادر  وتدري�ب  مرك�زي 
ان تتحم�ل وزارة البيئ�ة اي�ة تكاليف عن 
انش�اء المختبر البيئ�ي او دورات التدريب 
للكوادره�ا الفني�ة”، الفتا ال�ى ان “مركز 
الوقاية من االش�عاع س�يعلن اواخر العام 
الحالي االنتهاء م�ن ملف المواقع الملوثة 
باالشعاع في جنوب العراق وتحويلها الى 
مواقع لاس�تخدام المدني”.وكانت وزارة 
البيئة رصدت خال االعوام االخيرة العديد 
م�ن المواد والمع�دات الملوثة باالش�عاع 
كانت قادمة من بلدان تعرضت الى ازمات 
في مفاعاتها النووية وهو ما يتطلب بذل 
المزي�د من الجه�ود الفني�ة والتكنلوجية 
للس�يطرة عل�ى حرك�ة البضائ�ع الداخلة 
للعراق والتاكد من س�امتها قبل السماح 

بتداولها في االسواق المحلية.
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إن الص�ن، س�تقوم بتوس�يع عملياته�ا، كم�ا 
ستغدو قوتها الجوية هجومية، إضافة إىل كونها 
دفاعية، للمرة األوىل، يف تحّول رئييس يف السياسة، 
من شأنه أن يعزز املخاوف من نشوب رصاع غري 

مقصود. 
وقالت وثيقة سياسية صادرة عن مجلس الدولة، 
أي مجل�س الوزراء، إن الص�ن تواجه »مجموعة 
خط�رة ومعقدة م�ن التهدي�دات األمني�ة«، تربّر 

التغيري. 
وذك�رت الوثيق�ة الحكومية الرس�مية، أن جيش 
التحري�ر الش�عبي، بما فيه األس�طول والس�اح 
الجوي، س�وف ُيس�َمح له بمزيد من »استعراض 
الق�وة« خ�ارج الحدود، يف البحر وع�ى نحو أكثر 
حزم�اً يف الج�ّو، من أجل الحفاظ ع�ى ممتلكاته 

البحرية. 
وقالت الوثيقة، إن الس�اح البحري سوف يضيف 
»حماية البحار املفتوحة« إىل اختصاصه التقليدي 

املتمثل يف »الدفاع عن املياه العميقة«. 
ويخاطر هذا املوقف بتصعي�د التوتر حول الجزر 
املتنازع عليها يف بحر الص�ن الجنوبي، ومناطق 
أخ�رى يف املحي�ط اله�ادئ، حيث تعق�د الواليات 
املتح�دة العزم عى حماية مصال�ح حلفائها مثل 

تايوان والفلبن. 
ففي األس�بوع املايض ، تجاهلت طائرة أمريكية 
تحذيرات متكررة من الجيش الصيني من التحليق 

يف مهمة استطاعية فوق الجزر. 
وقالت صحيفة »غلوب�ال تايمز«، وهي صحيفة 
ش�عبية يديره�ا الحزب الش�يوعي، إن الصن قد 
ُتضطر إىل »التس�ليم« بحتمية نش�وب رصاع مع 

الواليات املتحدة. 
وقالت الصحيفة، التي ُتعترب يف كثري من األحيان، 
ناطقة بلس�ان القومين املتش�ددين يف الحكومة 
يف بك�ن: »إذا كانت النقطة األساس�ية بالنس�بة 
إىل الوالي�ات املتحدة هي أن ع�ى الصن أن توقف 
نشاطاتها، فإّن حرباً بن الواليات املتحدة والصن، 

واقعة ال محالة يف بحر الصن الجنوبي«. 
وذكرت وس�ائل اإلع�ام الحكومية ي�وم الثاثاء، 
5/26، أن بك�ن رشع�ت يف بن�اء منارت�ن ع�ى 
الشعاب املرجانية يف جزر سبارتيل، وهي نتوءات 
متناث�رة تطالب بملكيته�ا مجموعة من الدول ال 
تقت�ر عى الصن، بل تش�مل فيتن�ام والفلبن 

أيضاً.
ويف الشهر املايض، كشفت صور األقمار الصناعية 
أن الصيني�ن انته�وْا تقريب�اً م�ن بن�اء مهب�ط 
للطائرات عى ِش�عٍب مرجاني آخر- هو املعروف 
باسم »الصليب الناري«- بينما يمضون يف تحويل 
صخرة أخرى- ُتعرف باس�م »ِش�عب األذى«- إىل 

جزيرة كاملة من خال استصاح األرايض. 
وقد وصفت مقالة »غلوب�ال تايمز«، بناء مدارج 
إلق�اع الطائ�رات وهبوطه�ا، ومراف�ق ومباني 
ميناء، ع�ى جزر س�بارتيل املتنازع عليه�ا، بأنه 

»الهم األسايس« للدولة. 
»يان�غ  رف�ض  بك�ن،  يف  صحف�ي  مؤتم�ر  ويف 
يوجيون« الناطق باسم وزارة الدفاع، االنتقادات 
الدولي�ة املوجه�ة إىل سياس�ات الص�ن يف بح�ر 
الص�ن الجنوب�ي، ُمّدعياً أن األم�ر ال يختلف عن 
بن�اء الطرق واملن�ازل عى ال�رّب الصيني الرئييس، 
وأنه سيعود بالنفع عى »املجتمع الدويل برّمته«. 
وقال، »من منظور السيادة، ال فْرق عى اإلطاق«، 
وأضاف »إن بعض الدول الخارجية منهمكة كذلك 

يف التدخل يف شؤون بحر الصن الجنوبي«. 
ويقول املحللون، إنه ال واشنطن وال بكن، تبدوان 
يف مزاٍج يس�مح بالرتاجع وأن ثمة خطراً حقيقياً 
م�ن أن يقع حادث بس�يط يف املجال الجوي حول 

الجزر، ويتصاعد رسيعاً. 
ق�ال روب�رت دوجاريك، مدي�ر معهد الدراس�ات 
اآلس�يوية املعارصة، يف »جامعة تمبل اليابانية«، 
»أعتقد أن الخشية يجب أن تكون من سوء تقدير 

الصن للموقف«. 
وق�ال، »إن أّياً من األطراف ال يريد الحرب إذا كان 
باإلم�كان تجنبها، ولكْن ثمة خط�وط حمر لدى 
كا الطرف�ن.. وأخ�ى أن تك�ون الص�ن تعترِب 
الوالي�ات املتح�دة ق�وة عاملي�ة آخ�ذة بالرتاجع، 
وتفرتض أن واش�نطن س�وف ترتاجع إذا أقدمت 

بكن عى إسقاط طائرة مراقبة امريكية«. 
�د« أزمة  وكان�ت واش�نطن قد آث�رت أن »ال تصعِّ
كربى اندلع�ت بعد أن اصطدم�ت مقاتلة صينية 
بطائرة جمع معلومات استخبارية تابعة لساح 
البحرية األمريكي قبالة جزيرة هاينان يف إبريل/ 

نيسان عام 2001. 
ولكن، كما يقول الربوفيسور دوجاريك، سيكون 
ثمة ردُّ فعل مختلف، إذا وقع حادث مماثل ِضمن 
ما ُتّر واش�نطن عى أنه مجال جّوي دويل فوق 

بحر الصن الجنوبي. 
وقد أث�ارت التطورات األخرية مخ�اوف جديدة يف 
املنطق�ة، مما ح�دا برئي�س تايوان، »م�ا يينغ- 
جيو«، إىل دعوة الدول املختلفة التي لها مطالبات 
يف بحر الصن الجنوبي، إىل وضع خافاتها جانباً، 

واالنخراط يف تنمية مشرتكة ملوارده الطبيعية.

جوليان ريال

هل احلرب بني الصني 
وأمريكا حتمية؟

م�ا الذي يدفع الناخبن يف بلد س�ّجل من النجاح 
االقتصادي ما جعل معدل الدخل الفردي ملواطنيه 
يقرتب برسعة مما هو يف البلدان األغنى املجاورة، 
إىل إس�قاط حكومتهم؟ ففي بولندا، حيث تمكن 
مرشح املعارضة ذو الشعبية العريضة من إلحاق 
الهزيمة بالرئيس الحايل يف االنتخابات الرئاسية، 
يب�دو أن اإلجابة توحي بأن معدل النمو وحده ال 
يمثل املؤرش األكثر إثارة الهتمام الشعب هناك. 

ووفقاً لألسس املتعارف عليها، فإن لبولندا قصة 
مع النجاح األوروبي االس�تثنائي خال السنوات 
الثمان�ي املاضي�ة إلدارة »ح�زب املن�رب املدني«، 
وهو حزب الرئيس املنتهية واليته »برونيس�اف 
كوماروفسكي«. وقد س�جلت بولندا نمواً فاق يف 
رسعته معظ�م دول االتحاد األوروبي قبل األزمة 
املالي�ة العاملي�ة لعام 2008. وتمكنت بأس�لوبها 
الفري�د من تجّنب االنكم�اش الذي أرخى بظاله 
ع�ى العالم بعد ذلك، وتبّنت أس�لوباً أش�به بذلك 

ال�ذي تتبع�ه األس�واق الصاعدة بدالً م�ن الدولة 
األوروبي�ة القوية. ويف الف�رتة الواقعة بن عامي 
2008 و2013، ارتف�ع ناتجه�ا املح�يل اإلجمايل 

للفرد الواحد بأرسع مما هو يف الربازيل.
ووفق�اً ملقياس الناتج املحيل اإلجمايل واملس�اواة 
بن املواطنن يف الق�درة الرشائية، حققت بولندا 
60 يف املئ�ة م�ن املعدل الع�ام الس�ائد يف االتحاد 
األوروب�ي ارتفاع�اً من 32 يف املئة قب�ل 25 عاماً 
تحت حك�م »كوماروفس�كي«. وكان�ت الفجوة 
التي تفصل بينها وبن االتحاد األوروبي تتقلص 
برسع�ة غ�ري معهودة من قب�ل. ومع ذل�ك كله، 
خرس الرئيس انتخابات اإلعادة أمام »أندرزيتش 
دودا« م�ن »ح�زب القانون والعدال�ة« يوم األحد 

املايض.
ول�و كان املرء مّي�االً للتعامل مع السياس�ة كما 
يتعام�ل مع األلع�اب الرياضية، فسينس�ب هذا 
الرياضي�ة  »دودا«  مله�ارات  النتائ�ج  يف  الخل�ل 

الخارق�ة. وق�د ب�دد »كوماروفس�كي« مواهبه 
القيادية بسلوكياته الس�لبية واالكتفاء بالرىض 
عن النفس وما حققه من قبل. وقد اس�تفاق إىل 
قصوره ه�ذا بعد هزيمت�ه يف الجول�ة األوىل من 
االنتخابات الرئاس�ية التي نظمت قبل أسبوعن، 
إال أن هذه االستفاقة جاءت متأخرة. ويف مقابل 
ذلك، ق�اد »دودا« حملة انتخابي�ة عدوانية، كان 
يكث�ر خالها من الس�فر والرتح�ال ويلعب عى 
وتر املش�اعر الوطنية. وعى س�بيل املث�ال، وعد 
بفرض رضائب ع�ى البنوك األجنبية واألس�واق 
الك�ربى للبي�ع بالتجزئة، وكان أصل�ب عوداً من 
»كوماروفس�كي« يف التعام�ل م�ع روس�يا التي 

س�اعدته عى كس�ب الجول�ة االنتخابية رشقي 
بولن�دا ع�ى الحدود املتاخم�ة لكل م�ن أوكرانيا 
وبياروس�يا.ويعزى الس�بب الرئييس لهذا الفوز 
إىل اس�تغال التف�اوت يف املس�توى املعايش. وقد 
وص�ف الصحف�ي الس�يايس البولندي »ياس�يك 
زاكوفس�كي« ه�ذا التفاوت يف عم�ود نرشه عى 
إح�دى صفح�ات جري�دة »جازيتا فيبورتش�ا« 
اليومي�ة حيث قال: »ع�ى أن املس�اواة املفقودة 
يف بولن�دا ليس�ت من الن�وع الس�ائد يف األنظمة 
الش�يوعية. فأنا أتحدث هنا ع�ن تكافؤ الفرص 
يف الحصول عى الحق�وق واالضطاع بالواجبات 
البولندي�ون  السياس�يون  ويش�عر  األساس�ية. 

بالخوف من تكافؤ الفرص ألنهم يعتقدون أنه ذو 
تأثري س�لبي عى الفعالية. ولهذا السبب، يهاجر 
البولندي�ون إىل إيرلن�دا وأملانيا واململك�ة املتحدة 
ليس بسبب توفر فرص أكرب للعمل هناك، بل ألن 
الحد األدنى من املس�اواة يس�مح للناس بالعيش 
الكري�م هناك حتى لو كان�وا ال يمثلون جزءاً من 

الطبقة املحظوظة«.
ويعد التفاوت االقتصادي جزءاً ال يتجزأ من حياة 
البولندي�ن. ولبولن�دا قيمة تقديري�ة ل�»معامل 
جين�ي« تف�وق 30 يف املئة وبما يعن�ي أن تفاوت 
املس�توى املعييش السائد بن مواطنيها أعى مما 
ه�و يف دول مثل جمهورية التش�يك وس�لوفاكيا 
اللت�ن يبلغ »معام�ل جيني« فيهم�ا 25 يف املئة. 
كما أن مستوى التفاوت املعييش يف بولندا يقرتب 
م�ن معدله يف االتحاد األوروب�ي، وأقل مما هو يف 

إيطاليا.
وخ�ال الحمل�ة االنتخابي�ة، تح�دث »دودا« عن 

»إع�ادة بن�اء املجتم�ع« بم�ا يوحي بأن�ه عازم 
ع�ى تحقي�ق تح�والت اجتماعية كافي�ة للرفع 
م�ن مس�توى تصنيف بولن�دا. كم�ا أن الفائز يف 
االنتخاب�ات أطل�ق جملة م�ن التعه�دات األكثر 
انطواء عى الطموح، حيث وعد أيضاً بالعمل عى 
زيادة مداخي�ل العائات وتخفيض س�ّن اإلحالة 
عى التقاعد والذي س�بق ل�»ح�زب املنرب املدني« 
أن وع�د برفعه إىل 67 عاماً بعد أن كان 65 عاماً. 
ووص�ف »زاكوفس�كي« ه�ذا الوعد بأنه يش�كل 
انتفاضة بالنسبة للطبقة األكثر تعرضاً للخطر، 
والت�ي تتمث�ل بماين العم�ال البولندي�ن الذين 
يعملون يوماً بيوم ويناضلون من أجل مس�تقبل 

يسوده االستقرار.
وم�ن الواضح أن »دودا« ال يس�تطيع الوفاء بكل 
تل�ك الوعود ألن ذلك يعتمد ع�ى إنجازات الربملان 
املنتخ�ب م�ن ناحية، وع�ى أداء الحكوم�ة التي 

ينتخبها الربملان من ناحية أخرى.

ليونيد بري�سيد�سكي

ملاذا ختلت بولندا عن رئيسها؟

م�ن خ�ال رؤية الواق�ع املري�ر وعدم وج�ود ثقاف�ة كافية 
وبالخص�وص الطبق�ة الطابية طاب الجامع�ات والكليات 
واملعاه�د وكث�رة الحروب ون�رش التخل�ف يف املجتمع ونحن 
نعت�رب من ال�دول النامي�ة،  يوجد لدينا الكث�ري من املحققن 
وعى مختل�ف أنواعهم الس�يايس واالجتماع�ي. الخ وأقصد 
باملحقق�ن الذين يف�رسون األح�داث التي تدور يف الش�ارع 
العراقي وتأجي�ج وتحليل ما يحدث برسع�ة الربق وينقلون 
تريحاته�م  ون�رى  منه�ا..  ويزي�دون  الكاذب�ة  األخب�ار 
وتحلياته�م السياس�ية وتحقيقاته�م عى مواق�ع التواصل 
االجتماعي الفيس بوك و توتري وهو جالس يف البيت ويمسك 
بي�ده األركلي�ة واليد األخرى النقال ويكت�ب عى الفيس بوك 
الحال�ة يش�عر بالتحقي�ق أو التحلي�ل ويب�دا بنق�ل األخبار 

والتريح�ات من هنا وهن�اك واىل الجميع وهو ال يعلم ماذا 
يفعل ال يعلم بتحلياتُه وتحقيقاتُه يس�اعد عى نرش األخبار 
واألنب�اء والتريحات الخاطئ واملغرضة وهو بذلك يس�اعد 
عى نرش اإلس�اءة اىل بلدُه وهو ال يعل�م بذلك ... ويف مخيلتُه 
يعيش أيام الطفولة وما كان يش�اهدُه عى التلفاز من أفام 
رس�وم متحركة مثل املحقق ش�ارلوك هوملز وما كان يفعلُه 

هذا املحقق يف كشف الحقيقة والقاءه القبض عى املجرمن 
ومس�اعدة العدال�ة .. ولك�ن ه�ذا املحقق ليس مث�ل املحقق 
شارلوك هوملز محققنا ومحللنا الذكي ال يفقُه شيئاً يف مجال 
التحقي�ق والتحليل مج�رد يع�رف الكتابة والق�راءة ويقوم 
بالتريحات عرب مواق�ع التواصل االجتماعي مثال عى ذلك 
: نح�ن نرى الي�وم تقدم للق�وات األمنية للجي�ش ومكونانُة 

وأيض�اً اىل جانبه�م الحش�د الش�عبي املق�دس وتوجههم اىل 
تحري�ر األنبار .. يخرج احد املحققن واملحللن الذي يس�كن 
عالم الفيس بوك ويرح ويقول لقد أحتلوا األنبار !! ويكتب 
الحال�ة أيضاً يش�عر بضي�اع الوطن ؟؟ أيه�ا املحقق واملحلل 
الذي تس�كن عالم الفيس بوك نح�ن نرى اليوم توجه أبطالنا 
من الجيش العراقي ومكوناتُه واىل جانبهم الحش�د الش�عبي 
املق�دس اىل تحري�ر مدينتن�ا األنبار وس�وف يزف�ون لنا خرب 
تحريره�ا مثلما فعلوا يف تكريت .. ال تمدوا يد العون عى نقل 
اإلش�اعات ومس�اعدة النفوس الضعيفة وان�ت ال تعلم بذلك 
اعلم ماذا تفعل وانت جالس يف املقهى او يف بيتَك وانت تدخن 
األركلية و واضع س�اق فوق ساق وتنقل اإلشاعات املغرضة 

التي ال تريد الخري للعراق والعراقين ..

م�ن الغريب أن يختل�ف من تجمعه�م أرض ومصري واحد 
عى تفس�ري مفهوم الوطن، واألغ�رب إختاف الرشكاء، يف 
كيفية املش�اركة؛ بالدفاع عن وطن يحاول اإلرهاب إبتاع 

تاريخه، وتفتيت مكوناته؟!
كيف نلوم الغرباء، وخافاتنا اىل اإلتهام بالخيانة والتآمر؟! 
وكيف نعتب عى الدول املجاورة، وبعضنا ُيريد التقسيم اىل 

دويات متحاربة؟!
عمل الساسة سنوات عى تسطيح العقل العراقي، وإعتاد 
عى س�ماع القصص الجاه�زة، والحكايات واإلش�اعات؛ 
دون التأك�د م�ن مصدرها وصحة الح�دوث وعقانيتها؟! 
وس�معوا اإلتهامات املغلفة باألنا، اىل جهات آخرى؛ إلثارة 
القطيعة والسخرية من املجتمع، ومن املؤسف نرشها من 
أطراف سياس�ية، تعلم أو ال تعلم، أن فعلها سبب الخراب، 

وصوت صدى ألفعال األعداء؟!
اإلش�اعة إحدى أهم وس�ائل الح�رب النفس�ية؛ إلضعاف 
الجي�وش، وتحطي�م الروح املعنوي�ة للمقات�ل واملجتمع، 
وزرع الفتن�ة والتفرق�ة، ولي�س م�ن املعق�ول، أن تكون 

العصابات التي إجتمعت عى الجريمة، وتعيش يف الجحور 
مطاردة، ه�ي القادرة عى التخطي�ط؛ إذا لم تقف خلفها 
وس�ائل إعامي�ة هائلة، وأرضي�ة خصب�ة كعقلية بعض 
الساس�ة، الذين جعلوا منافعهم أهم من العراق وش�عبه، 

وأرضوا وتصوروا أنهم َمْن ينفعون.
من السذاجة تبسيط زيارة وزير الخارجية القطري، بإنها 
جاءت إلط�اق رساح 36 إرهابي، أُلق�ي القبض عليهم يف 
الرم�ادي، مثلما أش�يع عن�د محارصة تكريت م�ن أربعة 
جه�ات، وقبل تحريرها؛ أن هنال�ك مفاوضات مع األردن؛ 
إلخ�راج كبار قادة داع�ش، واألتهامان كإنما يش�ريان اىل 
تخاذل هذه الحكومة واألطراف التي تقف معها؟!. وقطر 
ليس�ت تلك الدويلة الصغرية، يف قرية تحكمها التكنلوجيا 

واملال.
لم ننس األشاعات قبل وبعد تحرير تكريت، وكيف أرتفعت 
أصوات لدرجة مطالبة الحكومة باإلستقالة؛ لتبديد النر 
والرتكي�ز ع�ى قضاي�ا جانبي�ة ُتبع�د األنظار ع�ن هزائم 
الدواع�ش، وتفرق اإلجم�اع العراقي، واليوم ُتع�اد الَكرّة؛ 
إس�تباقاَ لإلنتصارات، وتطويق مرك�ز الرمادي والفلوجة، 
وقطع اإلمدادات من سوريا، وأنتظار تطهري األنبار كاملة؛ 
ألرضها الصحراوية، والخطط املحكمة، وبس�الة الحش�د 
الش�عبي الذي يق�ود املع�ارك، ويش�اركه عش�ائر األنبار 

املتنفضة.
أن ترس�يخ املفاهيم التي تخت�زل التضحية بجماعة دون 
آخرى، معتقد يدعو الش�عب للش�كوك بالتآم�ر والخيانة، 

وتغطي�ة عى ع�ورات فق�دان اإلس�رتاتيجية، التي جعلت 
من مناط�ق العراق األمن�ة؛ أرضاً قاحلة وش�بابها حطباً 
للح�روب، وه�ذا م�ا تبتغيه ال�دول املعادي�ة، وتنقلب عى 
الواق�ع؛ باملزايدة ع�ى التضحي�ات والكذب واإلش�اعات، 
والطع�ن بجهات قدمت عوائلها فداًء للوطن، وال يمكن أن 

تفرط بأضفر إرهابي.
جميل أن نس�مع م�ن وزير خارجية قط�ر نيتهم محاربة 
اإلره�اب، ولك�ن القض�اء ع�ى اإلره�اب أفع�ال ال أقوال 

وشعارات؟! 
شعرت قطر كغريها من الدول العربية؛ أن اإلرهاب لم يعد 
يقف ع�ى أبوابها وقد دخل القص�ور، وأن إرادة العراقين 
س�تطرده خارج الحدود، وس�وف يعود لحواضنه وأرضه 
الخصب�ة، ويف قصورهم ومؤسس�اتهم الديني�ة من يتقلد 
بداعش ديناً؟! وبدأ بالظهور العلني يف السعودية، وأن دول 
الب�رتول رسيعة اإلح�رتاق، ومثلما بدأ بالعراق بتس�ميات 
طائفي�ة، وأنته�ى بجرائ�م كارثي�ة، وان الن�ر العراقي 

القريب سيضع الدول األقليمية يف املواجهة.

الكث�ري من يكت�ب, والقليل من يقرأ, والن�ادر من يفهم!, 
فوزارة النفط أصبحت محط�ة يتأملها املتابعون, فباتوا 
مؤمن�ن ب�أن الوزير عادل عب�د املهدي, س�يقول قولته, 
ويصول صولته, ويميض يف الج�د واإللحاح, حتى الظفر 
بما يريد خرياً، لبلده وشعبه، وستمنحهم فرصة عظيمة 

للعيش من جديد، ولكن!
 أسباب كثرية أدت اىل الفشل اإلقتصادي، منها: التسقيط 
الس�يايس املتعم�د، والوض�ع األمن�ي امل�رتدي، وتهالل�ك 
الخطوط الناقلة للنفط، وتوقف املصايف، وأهمها مصفى 
بيج�ي، الذي يعترب ثال�ث أكرب مصفى يف العال�م، إال إنها 
ل�م تؤثر ع�ى الخط�وات املرس�ومة بإحرتاف، م�ن قبل 
املنتفكي وفريقه، للوصول اىل الهدف املنشود، وعدم تأثر 
وزارة النفط باألوضاع األمنية، ويرجع الس�بب يف ذلك اىل 

الحنكة، والدراي�ة التامة والواقعية، بالتعامل مع ظروف 
البل�د الصعبة، وبالفعل تم وبوقت مذه�ل، زيادة كميات 
النف�ط املصدر، ليس�جل أرقام قياس�ية، رغ�م كل هذه 

الصعاب!
نجاح السياس�ة اإلقتصادية لوزارة النفط،  وضع عامة 
إس�تفهام كبرية، لدى الصديق قبل العدو، س�يما بعد أن 
أصبح العراق مؤثر،اً يف الس�وق النفطي�ة العاملية، ولهذا 
جاءت رسائل اإلشادة، من أغلب الدول العربية واألجنبية، 

عى طريقة إدارة وزارة س�يادية بحجم النفط، وبظروف 
معق�دة يمر بها البل�د، وبهذا أثبت عبد امله�دي، أنه قائد 

للحشد اإلقتصادي للبلد، وبإمتياز.
إذا أردن�ا أن نع�رف، كيف تاىف الوزير ه�ذه االزمة؟ فإن 
الجواب يتلخص  بنجاحه يف اإلدارة، وقدرته عى املحاورة،  
من خ�ال خلق األجواء اإليجابية، بن منتس�بي الوزارة، 
وإس�تقرار مفاصله�ا، ووج�ود غرفة عملي�ات  تجتمع 
أسبوعياً، وهي غري موجودة يف الوزارات األخرى، مهمتها 

البحث يف مس�تجدات األمور، ومتابعة الشأن اإلقتصادي، 
واملن�اورة بكمي�ات النفط املصدرة، من ش�هر اىل ش�هر، 
لتدوي�ر الحص�ص النفطية اىل اش�هر أخ�رى, الن بعض 

األشهر يكون االنتاج فيها اقل من األشهر األخرى.
 ال�وزارة الحالية ليس�ت إمتداداً لس�ابقتها، والتي كانت 
تعتم�د ع�ى خطط  مرتهل�ة، ومصانع نفطي�ة، وعمالة 
معطل�ة، مليئة بالقليل م�ن البناء، والكثريم�ن الضياع، 
إضافة اىل إنتشار الفساد، والهدر يف املال العام، واإلهمال 
والتكاس�ل، دون الرشوع بجمل�ة إجراءات إصاحية، من 
ش�أنها معالجة مش�كلة إنخفاض املنتج النفطي، طيلة 
العقد املايض، وهذا جل م�ا تافته وزارة النفط الجديدة، 
والدلي�ل حش�د نج�اح قائده�ا، يف زيادة اإلنتاج، وفش�ل 

سابقه.

بالل حنويت �لركابي 

و�ثق �جلابري

قي�س �لنجم

املحلل السيايس وشارلوك هوملز 

البحث يف حقائب وزير اخلارجية القطري

ثمة حشد اقتصادي أيضًا..!

فوؤ�د ح�سون



يعت�رف بأن�ه خ�ال 35 س�نة غن�اء ل�م يش�عر 
بالراحة، ويؤكد أن الجمهور ال يعرف عن تاريخه 
س�وى عش�رين في المئة فقط. الفنان التونسي 
الكبير لطفي بوش�ناق كان في زي�ارة أخيرة إلى 
مص�ر، والتقته »لها« فتحدث إلينا عن س�ر نجاح 
أغنيته »خدوا المناصب«، والرسالة التي تحملها، 
وكشف عن زيادة أعداد التونسيين الذين أصبحوا 

يذهبون الى أطباء نفسانيين. 
كما تكلم على رفضه الخضوع لرغبات المنتجين، 
ورأي�ه ف�ي كيفية انتش�ار الموس�يقى واألغنية 
التونس�ية بش�كل أكبر، واعترف لنا بالدور الذي 
كان يتمن�ى أن يلعب�ه، والمش�روع الغنائي الذي 

أبكاه.
- هل كنت تتوقع أن تحقق أغنيتك األخيرة »خدوا 

المناصب« هذا النجاح الكبير؟
األغني�ة ل�م تحق�ق نجاح�اً م�ن ف�راغ، فالعمل 
الص�ادق ال بد من أن ينجح، واألغنية صادقة بكل 
معن�ى الكلمة، ألنه�ا أوضحت الم�رارة وتحدثت 
عن الواقع الذي نعيش�ه حالياً في عالمنا العربي، 
فالكلمات تدور حول قصة المواطن البسيط الذي 
يتمن�ى أن يعيش حي�اة كريمة بعي�داً من الكذب 

والسرقة والنفاق.
- أال ترى أن األغنية الثقافية التي تقّدمها اآلن لم 

يعد يستمع إليها المواطن العربي؟
ف�ي كل لقاءات�ي وحواراتي، دائماً ما أش�دد على 
أن أه�م األش�ياء التي بقيت في ي�د العرب إلثبات 
هويتهم وتبليغ رسالتهم وتلميع صورتهم ودعم 
اقتصاده�م، ه�ي الثقافة بكل أنواعها؛ المس�رح 
والكتاب والش�عر والسينما والموسيقى والرسم 

والنحت.
فنحن كعرب نمتلك هذه األدوات وال يستطيع أحد 
أن يس�لبها منا، لذا علينا أن نب�رع فيها ونحافظ 
عليها. ولو نظرنا إلى الواليات المتحدة األميركية 
الت�ي تعد اآلن القوة العظمى ف�ي العالم، نرى أن 
أه�م دعائم اقتصادها يتجلّى في الثقافة قبل بيع 
الس�اح، فما بال العرب ملوك الثقافة وهم أيضاً 
ال يمتلكون ساحاً يبيعونه؟ فعلى شعوب العالم 

العرب�ي أن تهت�م بالثقاف�ة 
أوتيت  م�ا  ب�كل 

قوة،  م�ن 

ألنها ساحها الوحيد.
- وما الذي أصاب الثقافة العربية في رأيك؟                                 
الثقاف�ة ف�ي مجتمعن�ا العربي تعان�ي التهميش 
كل  وألغين�ا  الترفي�ه،  موض�ع  ف�ي  واختزاله�ا 
النش�اطات األخ�رى التي تعّد ف�ي كل دول العالم 
مركزاً م�ن مراكز تقدمه�ا ورقيه�ا، فمثلما قال 
ابن خلدون: »تصل الش�عوب إلى أسفل الدرجات 
بوص�ول فنانيها ومثقفيها إلى أس�فل الدرجات، 
وتعلو وتس�مو إل�ى أعلى الدرجات بعلو وس�مو 
فنانيه�ا ومثقفيها إلى أعلى الدرج�ات«، ومثلما 
ق�ال أيضاً المؤل�ف المس�رحي وليم شكس�بير: 
»أعطون�ي مس�رحاً أعطكم ش�عباً«، فالثقافة 
هي الم�رآة الحقيقية الت�ي تعكس تقدم 
البش�ر، لكنن�ا ف�ي وطنن�ا العرب�ي 
بالجوان�ب  إال  نهت�م  ال  أصبحن�ا 
الت�ي ال تق�دم نفعاً، ب�ل ضرراً 
فقط، فكلما ارتقينا بثقافتنا، 
ارتقين�ا بمجتمعنا إلى أعلى 

المستويات.
- أال ترى أنك ظلمت نفسك 
بتقديم�ك األغني�ة الت�ي 

تحمل قضية فقط؟
الجمه�ور  يعرف�ه  م�ا 
ع�ن لطف�ي بوش�ناق 
ال يتج�اوز العش�رين 
م�ن  المئ�ة  ف�ي 
الحقيق�ي،  تاريخ�ي 
انطلقت  ومن�ذ  ألنني 
بمشوار الغناء والفن، 
ال أبحث ع�ن موقع في 

ه�ذه الس�احة وإنما ع�ن عمل وموق�ف يذكرني 
به التاري�خ، فأنا أقدم األغني�ة التي تحمل قضية 
حتى إذا استمع إليها اإلنسان بعد مئة سنة يعرف 
ماهي�ة األعم�ال القّيمة التي قّدمه�ا أجداده، لقد 
اخترت هذا المج�ال وأنا مقتنع به، وعندما أنظر 
إلى نفس�ي ف�ي الم�رآة ال أخجل، ولذلك س�أقدم 
دائم�اً في كل أعمال�ي األغنية الت�ي تامس أخي 

اإلنسان.
- لماذا لم تشارك في الدورة األخيرة من مهرجان 

األغنية العربية؟
أعتب�ر نفس�ي دائم�اً واح�داً م�ن رواد مهرجان 
الموس�يقى العربية، لكن في ال�دورة األخيرة لم 
يمنح لي الش�رف بأن أشارك فيه، وإن ُدعيت إليه 

في أي وقت، أذهب على الفور لكي أشارك.
- لكنك شاركت في مهرجان اإلسكندرية لألغنية 

الذي أقيم بالتزامن مع مهرجان الموسيقى!
شاركت فيه ألن الموس�يقار هاني مهّنى دعاني 
إليه، وللعلم حينما تّمت دعوتي، قال لي هاني إن 
اإلمكانات ضعيفة وليس في مقدوره أن يقدم لي 
مستحقاتي كاملة، فقلت له ُتقطع يدي لو طلبت 
قرش�اً واح�داً، فأنا ف�ي مصر بلدي الت�ي رعتني 
صغي�راً وقّدمت لي الكثير وقل�ت لهم لو تريدون 
أن تجعلوني أغّني في مصر وفي كل محافظاتها 

فلن أتردد.
فمص�ر بالنس�بة إلّي كان�ت المكان الذي عش�ت 
في�ه مرحل�ة الش�باب، وق�د عمل�ت ف�ي مكتب 
الخط�وط الجوية التونس�ية في القاه�رة لفترة 
طويل�ة، تعرفت خاله�ا إلى عدد كبي�ر من كبار 
الموس�يقيين والش�عراء المصريي�ن، وأصبحت 
أتتلم�ذ على أيديهم، أمثال جمال س�امة وحلمي 

بكر ومحمد س�لطان وبليغ حمدي وسيد مكاوي 
وهاني ش�نودة، ومن هنا أصبحت مصر بالنسبة 
إلي بل�دي الثاني، الذي أس�افر إليه كلما ش�عرت 
باالش�تياق إلى الزم�ن الجميل الذي نش�أت فيه. 

فالفن والغناء والموسيقى ولدت في مصر.
- من الفنان الذي أثر فيك؟

بالتأكي�د يس�تحيل أن أنس�ى فضل الموس�يقار 
الكبير الراحل بليغ حمدي عندما استمع إلي للمرة 
األولى في منزله خال جلس�ة جمعتني بعدد من 
أصدقائ�ه، وحينما عرف أنن�ي أمتلك صوتاً جيداً، 
طلب أن يستمع إلي فقدمت له أغنية »أنا عشقت«، 
وهي إحدى أغنيات الراحل سيد مكاوي، وحينما 
أُعجب بصوتي، قال أمام الحاضرين: »أال يستحق 
صوت لطفي أن أُلّحن له أغنية؟«، كما كان لس�يد 
م�كاوي فضل كبير في مس�يرتي ال أس�تطيع أن 
أختزله في كلمات. وكم�ا ذكرت، مصر لها فضل 
كبير عليَّ ال أس�تطيع أن أنس�ى جزءاً واحداً منه، 

فأدعو دائماً أن يحفظ الله مصر.
- م�ا القضي�ة الت�ي س�يظل يغن�ي له�ا لطف�ي 

بوشناق؟
قضي�ة فلس�طين، س�أظل أغّني لها حت�ى نهاية 
عمري، ففلس�طين هي قضية كل إنس�ان وفنان 
عرب�ي، وم�ن زار الق�دس والمس�جد األقص�ى 
س�يعرف عظم�ة الل�ه س�بحانه وتعال�ى. ولهذا 
ُوِص�ف ب�� »أولى القبلتين«، ففلس�طين س�تظل 
رس�التي الت�ي أغّني له�ا حتى تتحرر ب�إذن الله، 
وحينما غنيت لها »ُزرت القدس مش�تاقاً وأُداوي 
الج�رح بالصلوات«، ل�م تكن مج�رد أغنية لدولة 
ش�قيقة، وإنما قدمتها إليماني بأنه س�يأتي يوم 
وتتحق�ق في�ه العدال�ة اإللهي�ة، فمن يق�رأ آيات 
سورة »اإلس�راء والمعراج« يؤمن بيوم ستتحرر 
في�ه فلس�طين، إيماني بفلس�طين لي�س لكوني 
الس�فر  الفلس�طينية وج�واز  الجنس�ية  أحم�ل 
الفلس�طيني، فالجنس�ية والج�واز أوراق، وإنما 
ألنني إنس�ان عربي أصيل، تونس�ي لحم�اً ودماً 

وفلسطيني الهوى.
- م�ا األغني�ة الت�ي تحبه�ا وتمني�ت أن تقدمها 

بصوتك؟
أغني�ة الراح�ل عبدالمطل�ب »س�اكن ف�ي ح�ي 
الس�يدة«، فه�ذا الرج�ل كان يغن�ي بطبيعت�ه، ال 
يصطن�ع موقفاً لكي يغني، فه�و تلقائي ويمتلك 
صوتاً عبقرياً، وأنا من عشاق هذا الرجل الذي لن 

يتكرر مجدداً في عالمنا العربي.
- قّدم�ت في الس�ينما التونس�ية دوراً ف�ي فيلم 
»صن�دوق العج�ب« م�ع المخ�رج نض�ال باهي، 

فلماذا لم تقدم أعماالً أخرى؟
دائم�اً ما ُتع�رض عل�يَّ أفام ومسلس�ات، لكن 
حينما أقرأ الس�يناريو أو ملخص القصة ال أشعر 
بروح�ي فيه، فأعتذر عنه بكل أدب واحترام، فأنا 
لس�ت ضد التمثيل، لكن شرطي أال أكون متطفاً 
على العمل، وأن أظهر فيه بشكل يضيف إليه، وال 
أح�ب أن أظهر كهامش من هوامش العمل التي ال 
يتذكرها المش�اهد عقب المش�اهدة. مثاً حينما 
وافقت عل�ى دوري في فيلم »صن�دوق العجب«، 
قدم�ت ش�خصية حقيقية هي ش�خصية والدي، 
الرجل القاس�ي الصعب، فكان دوراً أعرفه جيداً، 

وتم توظيفه بشكل جيد أثر في كل من شاهده

�

www.almustakbalpaper.net

فنــــون   العدد )978(  االثنني 1 حزيران 2015 9-8
عب�رت الفنان�ة درة ع�ن افتقاده�ا 
الش�ديد للفنان خال�د صالح وغردت 
عب�ر حس�ابها الخاص عل�ى موقع 
تويتر قائلة: "وق�د اقترب رمضان.. 
اكثر شخص افتقده النجم والصديق.. 

خالد صالح.. الله يرحمه" .
من ناحية اخرى، تواصل درة تصوير 
مش�اهدها بمسلس�ل " بع�د البداية 
" وال�ذي تخ�وض من خاله س�باق 
الدراما الرمضاني القادم ويشاركها 
وف�اروق  لطف�ي  ط�ارق  بطولت�ه 

الفيشاوي وروجينا .

طرح�ت الفنانة الس�ورية رويدا 
أغني�ة وطني�ة لس�وريا  عطي�ة 
بعن�وان "بس�وريا ش�و عملتوا" 
كت�ب كلماته�ا الش�اعر اللبناني 
كم�ال قبيس�ي، ولحنه�ا فيصل 
المص�ري، ووزعها مارس�يلينو، 
حس�ام  وماس�ترنج  وميك�س 

الصعبي. 
وقال�ت روي�دا إنه�ا توج�ه هذه 
األغنية إلى كل ش�خص لم يعرف 
بطريق�ة  س�وريا  يح�ب  كي�ف 
مصلحت�ه  وفض�ل  صحيح�ة 

الشخصية على مصلحة البلد.

أجرى النجم حس�ين فهمي 
للفن�ان  هاتفي�ة  مكالم�ة 
اطمئ�ن  الش�ريف،  ن�ور 
خاله�ا على صحته خاصة 
بع�د الش�ائعات التي رددت 
أنه  وفات�ه، وأك�د حس�ين 
اطمئن تماماً على نور خال 
تلك المكالم�ة ، كما تحدث 
إلى زوجته الفنانة بوس�ي 
والت�ي أك�دت ل�ه أان ن�ور 
بخي�ر ، وأن تلك الش�ائعات 

لم تعد تؤثر عليه نفسياً.

برشى: »املرض« و»الدخول يف املمنوع« وراء تأخر ألبومي
 

كش�فت المطربة بشرى عن أسباب تأخر ألبومها الغنائي، الذي كان من المقرر أن يطرح خال 
شهر أيار/مايو الجاري، والذي تعود به الى الغناء بعد فترة غياب طويلة.

 قالت بش�رى: »منذ فترة طويلة أعمل على أغنيات ألبوم�ي، وكان من المقرر بالفعل أن يطرح 
خ�ال األي�ام الحالية، لك�ن الوعكة الصحي�ة التي تعرضت له�ا أخيراً، وتصوير مش�اهدي في 
مسلس�ل »الدخول ف�ي الممنوع«، المق�رر عرضه خال ش�هر رمضان المقبل، يعّدان الس�بب 

الرئيسي وراء التأجيل«. 
أضافت: »حتى اآلن انتهيت بنس�بة 70 في المئة من تس�جيل أغاني األلبوم، ولم يتبق لي سوى 
أن أض�ع صوت�ي على عدد من األغان�ي التي اخترتها فعاً، وهي جاهزة بش�كل كامل من حيث 

التوزيع، وسأحاول في أقرب وقت ممكن أن أسجلها«.

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد

يع
سر
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الندوات والربامج السياسية
  دأبت القن�وات الفضائية على تقديم الندوات 
الس�ياق  ذات  وف�ق  السياس�ية  والبرام�ج 
الكاسيكي حيث االعداد والتقديم الذي يعتمد 
عل�ى فض�اءات س�توديوهات الب�ث الداخلية 
وداخل )ديكورات( محددة تتوسطها المنضدة 
التي يجل�س حولها مق�دم البرامج وضيوفه 
مهم�ا كان عدده�م وه�م يرت�دون الب�دالت 

واالربط�ة والياق�ات المنش�اة كذل�ك البدالت 
واالربط�ة والياق�ات التي ش�اهدناها تتصدر 
والعم�ارات  الواجه�ات  وتتس�لق  الش�وارع 
اي�ام  الحمات االنتخابية حيث كان المرش�ح 
لانتخابات يبذل قصارى جهده ويصرف ما في 
جيوبه كي تظهر صورت�ه )منمقة ومزوقه( 
وكأنه يتاهب لحضور حفل او س�هرة  ليلية .. 

وليس ذاهبا لخوض غمار المعركة  االنتخابية  
وس�احه مثل تلك المظاه�ر البراقة .. والذي 
يدعي من خالها انه قد رش�ح نفسه من اجل 

البناء شعبه .. المقهورين والمعدمين !!.
نع�م ... ان الظاه�رة الت�ي بات�ت عن�د تقديم 
الندوات والبرامج السياس�ية تعتمد  واول ما 
تعتم�د على تلك المظاه�ر وبعيدا عن الجوهر 

.!!
والذي وددت قوله :

ان مث�ل تلك الندوات والبرامج ما عادت تش�د 
انتب�اه المتلقي�ن م�ن المش�اهدين .. لكونها 

جوفاء تعتمد على مثل تلك المظاهر.
والطام�ة الكب�رى .. ان مث�ل تل�ك الن�دوات 
والبرام�ج تتح�دث ع�ن ماس�ي المهجري�ن 

المحرومين المعدمين .. معتمدة على الوعود 
فق�ط .. ليس هناك حلوال عادل�ة تتوازى  مع 
كل تلك المايي�ن والمليارات المصروفة وتلك 

)الامصروفة( والذي وددت قوله :
كفانا تقليدا اعم�ى لما دأبت عليه الفضائيات 
وعلينا باالبتكار وعلى طريق التطوير وتقديم 

االحسن !!.

حكام 3 قصور، لكل قصر حكاية، وحاكٌم واحد في نفس الوقت، 
أال وهو الممثل آس�ر ياس�ين الذي من المفترض أن يتولّى الحكم 
خلف�اً لوالده وطبق�اً لقانون "العه�د" الموجود ف�ي الكتاب والذي 

يحمل نفس االسم، لكّنه ضاع.
وسيظل آسر يبحث عن هذا الكتاب، السترداد حكمه 
وقص�ره، في إطار م�ن اإلثارة والتش�ويق 
ضم�ن أحداث مسلس�ل "العه�د" الذي 
س�ُيعرض في رمض�ان، وفي نفس 
الوق�ت، يس�تطيع قت�ل خصمه 
بمج�ّرد أن يس�لم علي�ه، فهو 
يمتل�ك الق�وة والده�اء ف�ي 
نف�س الوقت، وُي�درك جّيداً 

من يحّبه ومن يكرهه من نظرات عينيه.وتؤّدي غادة عادل في المسلس�ل 
دور "الطيب�ة" الت�ي تقع في حب آس�ر، م�ن الوهلة األول�ى، وتظّل طوال 
الحلق�ات تريد إقناعه بمش�اعرها، وبتغيير مس�اره ليتج�ه للخير والحب 
والطيبة. أما كندة علوش، فهي امرأة ش�ريرة وزوج�ة أحد الحكام، لكّنها 
تكرهه وتحاول إيقاع آس�ر في غرامها وتبحث معه عن كتاب العهد طوال 
األحداث.ت�دور األحداث داخل قرية ملعونة، ُيقت�ل فيها األطفال وُيدفنون 
أحياًء، حيث تبدأ األحداث بشخص مصاب بالجرب يرتدي ثياباً من الخيش، 
وفجأة تظهر ش�خصّيات مختلفة ومتنّوعة تبعاً للس�ياق العام للمسلسل. 
"العهد" من بطولة غادة عادل، آس�ر ياسين، كندة علوش، آيتن عامر، هنا 
ش�يحة، ش�يرين رضا، صبا مبارك وغيرهم، وهو من إخ�راج خالد مرعي 
ومن تأليف محمد أمين راضي، فى ثالث تعاوٍن بينهما بعد "نيران صديقة" 

ثم "السبع وصايا".

غادة عادل وكندة علوش تتنافسان 
عىل قلب آرس ياسني

لطفي بوشناق: الفنان الذي هيتم بفنه يموت وهو فقري



ه�ي فنانة متع�ددة المواهب، ص�وت متمكن، إحس�اس عاٍل، 
فنانة استعراضية تقدم أنماطاً موسيقية مختلفة ومنوعة.

الي�وم تخوض تجربة جديدة في عال�م الدراما في عملها األول 
"أحمد وكريستينا".

م�اذا تقول عن هذه المغامرة وكيف تس�تعد له�ا؟ مع الفنانة 
سابين كان هذا اللقاء 

 •س�ابين تخوضين أول�ى تجاربك التمثيلية م�ن خالل "احمد 
وكريستينا". ما هي العناصر التي شجعتك على خوض تجربة 

التمثيل وتحديداً من خالل مسلسل "أحمد وكريستينا" ؟
أن�ا ال أحب أب�داً ان تك�ون خطوات�ي ناقصة بل أدرس�ها جيداً 
وبدقة. وهذه الخطوة بالذات درس�تها جيداً ومن كل الجوانب. 
طبعاً نص العمل الرائع الذي كتبته كلوديا مرش�ليان باالضافة 
إلى المخرج س�مير حبش�ي وطبعاً دوري البطولي في القصة 

كل هذه األمور جعلتني أوافق على خوض هذه التجربة.
 •هل ش�عرت قبل الموافقة على هذا العم�ل بنفس القلق الذي 

تشعرين به قبل اختيار أغنية ؟
في اختيار األغاني اعتمد على ذوقي، ونجحت بذلك ألن اغنياتي 
تصل إلى نسبة كبيرة من الجمهور ويعجب بها وبالتالي "ذوقي 
حلو" وال اخاف. لكن هذا المسلس�ل تجربة جديدة. كريس�تينا 
فتاة ضد الطائفية وهي ال تفكر أن هذا ش�خص مسلم واآلخر 
مس�يحي بل ه�ي تبحث عن الح�ب. كريس�تينا ثورجية وتريد 
أن تعم�ل ، وطبع�ا هذه األح�داث تحصل في س�تينيات القرن 
الماض�ي، ورغم ذلك لن تقبل إال الزواج بالش�خص الذي تحبه. 
ولك�ن طبعا هنا تدخ�ل الدراما والمش�اكل والح�زن، والتعب 

والقتل حتى.
 •س�يعرض العم�ل في ش�هر رمضان في ظل زحم�ة األعمال 
الدرامي�ة العربية. هل كنت تفضلين أن يعرض خارج الموس�م 

الرمضاني ؟
بالعك�س ألنني أثق كثيراً بالمسلس�ل لس�ت خائفة وأفضل ان 

يكون هناك منافس�ة مع باقي االعمال ألنه بالفعل عمل 
قوي. أنا أح�ب التحدي. وحتى في موضوع الغناء أنا ال 
أفك�ر من س�يطرح ألبومه بالتزامن م�ع ألبومي ألنني 
أثق بأن األغاني التي إخترتها جميلة . وكذلك أن واثقة 

بهذا المسلسل الجميل.
أن�ا كفنانة ال أنافس الممثلي�ن . المنتج مروان 

حداد اختارني لبطولة هذا 
العم�ل ألنني 
وأغني  فنانة 
س�تطيع  ا و
أج�ذب  أن 

ر  لجمه�و ا
لمتابع�ة العمل. 
أناف�س  ال  أن�ا 
ب�ل  الممث�الت 
نفس�ي  اناف�س 
كم�ا أن الممثلة ال 
يمكنها ان تنافسني 

في الغناء.
م�ن  لدين�ا  •م�اذا   

مش�اريع جديدة على 
وه�ل  الغن�اء  صعي�د 
الجديد ؟بدأت التحضير لأللبوم 

لقد طرحت في شهر واحد كليبين "طلقني" و"يوه". 
وال أفك�ر حالياً بالتحضير لأللب�وم الجديد ألنه يبقى 
لدي 7 اغاٍن ف�ي األلبوم الحالي أريد أن اصورها على 
طريقة الفيديو كليب ألنها "HITS". انا لم اس�مع أي 
 "Stop" أغنية جدي�دة ألنني معجبة جداً بأغاني ألبوم

التي القت نجاحاً كبيراً.

غالباً ما نفاجأ عند سماعنا عن القبض على فنانة 
وزجها خلف قضبان الس�جن. فعلى مر العصور، 
شهدت الس�جون المصرية دخول بعض الفنانات 
اللوات�ي ك�ّن بريئ�ات م�ن ه�ذه الته�م!و هؤالء 

الفنانات هن:
-1 ميمي ش�كيب: بالرغم من تقدمها في الس�ن، 
ل�م تس�تطع ميمي ش�كيب االبتع�اد ع�ن الحياة 
الصاخبة التي اعتادت عليها في ش�بابها، فكانت 
تقيم حف�الت يومية في منزله�ا، يحضرها كبار 

المسؤولين واألثرياء.
وف�ي ش�باط 1974 تم القب�ض عليه�ا ومعها 8 
فنانات ش�ابات بتهمة إدارة منزله�ا ألعمال غير 
أخالقي�ة، والتي عرف�ت حينها بقضي�ة "الرقيق 
وبع�د  الكب�رى".  اآلداب  "قضي�ة  أو  األبي�ض" 
شهرين من المحاكمة، تم اإلفراج عن الموقوفات 
لحصوله�م على البراءة لع�دم ثبوت األدلة، وعدم 
ضبطه�ن ف�ي حال�ة تلبس، إذ ت�م إلق�اء القبض 
على ش�كيب وصديقاتها في حالة عادية لش�رب 

القهوة.
واصيب�ت ميم�ي بحالة من الص�م والبكم وبقيت 

تبكي طوال الوقت مؤكدة أنها بريئة ومظلومة.
-2 س�حر حم�دي: اوقف�ت الراقص�ة الش�رقية 
والممثلة المعتزلة سحر حمدي، لتقضي أسبوعين 
في الس�جن في العام 1978، بتهمة االعتداء على 
ضابط م�رور، بعدما حرر لها محض�را لوقوفها 

في الممنوع فأهانته باللفظ.
وبدأت س�حر حياتها الفنية بالرقص ثم بالتمثيل 
لتعت�زل الف�ن ف�ي أوائ�ل التس�عينات وترت�دي 

الحجاب.
3 - عايدة رياض: ألقي القبض على الممثلة عايدة 
رياض م�ع  6 فنان�ات كومب�ارس، القضية التي 
عرفت بال"كومبارس"، وتمت معاقبتها بالحبس 
لم�دة عام بتهمة ممارس�ة الرذيل�ة بأحد االوكار 
مصر الجدي�دة في أوائل ع�ام 1982 وتم إيداعها 
بسجن القناطر لمدة 3 أشهر، لتتم تبرأتها في 24 
ش�باط 1983 بعد أن تأكدت المحكمة أنها ُزّج بها 

في االتهام على غير سند من الواقع أو الحقيقة.
ماج�دة  الفنان�ة  دخل�ت  الخطي�ب:  ماج�دة   4-
الخطي�ب الملقبة بصاحبة "النضارة الس�وداء"، 
الس�جن مرتين، األول�ى عندما ت�م القبض عليها 
ع�ام 1986 بتهمة حيازة وتعاط�ي المخدرات، إذ 
عاقبته�ا محكمة جنايات القاه�رة بالحبس لمدة 
ع�ام، والم�رة الثانية في تش�رين األول من العام 
1987 عندم�ا قام�ت باخطأ بقت�ل طالب جامعي 
بس�يارتها، وصدر ضدها حكم بالسجن سنة مع 
الش�غل وغرامة 5 آالف جني�ه، ولكنها لم تكترث 
للحكم وهربت ال�ى قبرص ولندن وباريس لتعود 
بعد 5 س�نوات وتؤدي محكومياتها، ليتم اإلفراج 
عنها ضم�ن 120 مس�جونا بمناس�بة احتفاالت 

أكتوبر.
-5 وفاء عامر: في عام 1997، فوجئ الرأي العام 
المصري بوس�ائل اإلعالم المختلف�ة تتحدث عن 
قي�ام الداخلي�ة بإلقاء القبض على ش�بكة دعارة 
تض�م الفنانتي�ن وفاء عام�ر وحنان ت�رك، حيث 
تم نش�ر المبال�غ المالي�ة التي كان�ت تتقاضاها 

كل فنان�ة منهما، كما تم تس�ريب صورهما أثناء 
التحقي�ق معهم�ا كمتهمتين، وقض�ت كل منهما 
12 يوما خل�ف القضبان على ذمة القضية الى ان 
ظهرت براءتهما وأخلي س�بيلهما، ليتّبن أن سبب 
تواجدهما في هذا المكان هو رغبتهما في ابتياع 
مالب�س اس�تعراضية م�ن س�يدة متخصصة في 
استيراد أزياء االس�تعراضات من فرنسا، وعندما 
ذهبت�ا لتجربة المالبس، فوجئتا بش�رطة اآلداب 

تلقي القبض عليهما.
-6 حنان الترك: وبعد سقوط نظام الرئيس حسني 
مبارك بعد ثورة 25 يناير، انتشرت شائعات تشير 
إل�ى أن نظ�ام مب�ارك ه�و من ق�ام بتلفي�ق هذه 
القضي�ة لعامر والترك التي قال�ت "بعد أن فقدت 
حريت�ي ووجدت نفس�ي محاط�ة بأربعة جدران 
في مكان مظلم عانيت نفس�ياً بدرجة ال أستطيع 
وصفه�ا، ل�م يفارقن�ي الح�زن أبدا لدرج�ة أنني 
لم أفرح ي�وم علمت بخبر اإلف�راج عني وبراءتي 
م�ن هذه التهم�ة الظالمة والقاس�ية وفكرت في 
عدم الخروج من الس�جن، فكيف سأواجه الناس 

والمجتمع ومن الذين سيقتنعون ببراءتي".
-7 حبيب�ة: هي ممثل�ة مبتدئة اتهم�ت في العام 
1998 بقتل زوجها قطري الجنسية الذي تزوجته 
عرفي�ا، بعدما وج�د مقتوال في غرف�ة نومه في 
شقته بالجيزة، واكتشفت الشرطة الجثة بعد 12 

يوما من القتل، وبجانبه ورقة زواج عرفي.

حبيبة الت�ي اعترفت بقتل زوجها تحت تعذيب 
ضابط المباحث الذي تعّرض لها بالسب بكافة 

أنواع الش�تائم واإلهان�ات باإلضاف�ة لضربها 
وركله�ا باأليدي واألرجل والعص�ي والخراطيم 

وتهديده�ا بهت�ك عرضها، قضت 5 س�نوات في 
الحس�ب، لتفاجئ الحقاً بالقبض على المجرمين 
الحقيقيين أثناء بيعهم ساعة ذهبية كانت خاصة 
بزوجه�ا. وق�د طالب�ت حبيب�ة بالتعوي�ض ع�ن 
س�جنها 5 سنوات في جريمة لم ترتكبها، وإتهام 

ظابط المباحث بتعذيبها أثناء التحقيق.
-8 وف�اء مك�ي: أص�درت محكم�ة جناي�ات في 

المنوفية ف�ي الع�ام 2001، حكمها 
بمعاقبته�ا الفنان�ة وف�اء مكي 

باألشغال الشاقة 10 سنوات، 
والدتهاواب�ن  ومعاقب�ة 

بالحب�س  خالته�ا، 
بتهم�ة  ع�ام  لم�دة 

الخادمتين  تعذيب 
لش�قيقتين  ا

مروة وهنادي 
حم�د  أ

 ، ي فك�ر

واحتج�از األول�ى في مرح�اض ش�قة مكي في 
الجي�زة وهت�ك عرضه�ا وكيها بالنار ف�ي أماكن 

حساسة من جسدها بمساعدة والدتها.
9 - هياتم: لم يكن إرتداء الراقصة والممثلة هياتم 
للنقاب داللة على إنضمامه�ا إلى قائمة الفنانات 
المعتزالت، إنما إرتدته لتهرب من أحكام قضائية 
بحبس�ها، بع�د أن تالعب�ت ب�األوراق الرس�مية، 
حالته�ا  وزورت  س�نة   11 عمره�ا  فأنقص�ت 
االجتماعية على أنها آنس�ة. وبعد 5 ش�هور ألقت 
الش�رطة القبض على هياتم، في تش�رين الثاني 
2005، لتقضي بضعة أس�ابيع في الس�جن، حتى 
إلغ�اء محكمة اإلس�تأناف الحكم بحب�س الفنانة 

واالكتفاء بتغريمها 500  جنيه .
10 - دينا الشربيني: ألقت اإلدارة العامة للمخدرات 
القبض على الفنانة، دينا الشربيني أثناء شراءها 
كوكايين في تشرين الثاني 2013، إذ اعترفت أنها 
دائمة التردد على الش�قة التي القي القبض عليها 
فيها لشراء المخدرات. وأصدرت المحكمة حكما 
بحبس الش�ربيني لمدة س�نة وتغريمها مبلغ 10 

آالف جنيه.

10 آالف متفرج يف حفل أصالة نرصي بمهرجان موازين 
 

أحي�ت الفنانة الس�ورية أصالة نصري حفال غنائيا مس�اء الس�بت ضمن فعاليات ال�دورة ١٤ من مهرحان 
موازين والمقامة حاليا في العاصمة المغربية الرباط.

أصال�ة قدم�ت خالل الحفل ع�ددا كبيرا من أغنياته�ا القديمة مثل أغني�ة )لو تعرفوا( وعددا آخ�ر من أغنيات 
البومها )٦٠ دقيقة حياة( الذي طرحته في األس�واق مؤخرا.حضر الحفل ما يزيد عن ١٠ آالف متفرج تواجدوا 

قبل موعد انطالقه بس�اعات ، واس�تمرت أصالة في الغناء لمدة س�اعة ونصف.على جانب آخر تحيي غدا األحد 
الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي حفال غنائيا على مسرح ساحة النهضة.

�

www.almustakbalpaper.net

   العدد )978(  االثنني 1 حزيران 2015

رغم أن موس�م الصيف السينمائي كان يشهد صراعاً س�اخناً بين نجوم السينما 
عل�ى عرض أفالمهم خالله، لكن األمر في هذا الصي�ف الذي من المقرر انطالقه 
بدءاً من عيد الفطر، سيكون مختلفاً تماماً، حيث يشعر الكثير من النجوم بالتردد 
والخوف من طرح أفالمهم خالله، بس�بب حلول ش�هر رمض�ان، وبالتالي قصر 
مدة الموس�م، باإلضافة إلى حالة التش�بع التي تصيب الجمهور من مسلس�الت 
رمض�ان، والت�ي تؤثر س�لباً في نس�بة اإلقبال على الس�ينما. ومن أب�رز األفالم 
الجاهزة للعرض، والتي لم يحس�م صّناعها موقفهم بعد من عرضها في الصيف 
أو تأجيله�ا: »حياتي م�ب�هدلة« لمحم�د س��عد ونيكول س���اب�ا، و »س�عيكم 
م�ش�كور« للراقصة دين�ا وإخراج عادل أدي�ب، و »قدرات غي�ر عادية« للمخرج 
الكبي�ر داود عبدالس�يد وخال�د أب�و النجا ونجالء ب�در، و»قب��ل زحم�ة الصيف 
لم�حم�د خان و »م�ن ضهر راج��ل« آلس�ر يس والم�خرج كريم الس���ب�كي، 
وفيلم »نوارة« لم�نة ش�لب�ي، وفيلم »الليلة الكب�يرة« وهو بطولة جماعية لعدد 

كبير من الفنانين وإخراج س���ام�ح عبدالعزيز.

أك�دت الفنانة صب�ا مبارك، أنها تواصل تصوير مش�اهدها 
في مسلس�ل العهد والذى س�يخوض س�باق دراما رمضان 

المقبل.
وأضاف�ت صبا مبارك، في تصريح صحفي  إنها تقوم بدور 
ريا وهى كبيرة كفر النسوان داخل حدوته العهد، الفتة إلى 
أن الشخصية متناقضة جدا فبالرغم من اعتزازها بالنساء، 

إال انها تسعى إلنجاب ذكر ليحكم من بعدها.
المسلس�ل م�ن تألي�ف محم�د أمين راض�ى وإخ�راج خالد 
مرعي،ويشارك في بطولته غادة عادل وأروى جودة وآسر 
ي�س وكندة علوش. من جهة أخرى،أش�ارت صب�ا إلى أنها 
تق�رأ حالي�ا أكثر من عمل س�ينمائي ولم تس�تقر بعد على 

مشاركتها السينمائية المقبلة. 

أعلن الملح�ن محمد رحيم، عبر صفحته الرس�مية بموقع 
التواص�ل اإلجتماعي تويت�ر، أن كالً من المط�رب الكويتي 
عبدالس�الم الزاي�د والمطربة ابتس�ام؛ اس�تغال لحن أغنية 
شيرين عبدالوهاب "مشاعر"، التي غنتها في تتر لمسلسل 
"حكاية حياة"، واس�تخدماه في اغنيتهما "تس�كت"؛ التي 
طرح�ت منذ أي�ام قليلة عبر مواق�ع اإلنترنت.ق�ال رحيم: 
"هل نج�اح أغنية "مش�اعر" الكبير يعطيكما الحق آنس�ة 
ابتس�ام ويا أستاذ عبدالس�الم في هذا التعدي الصارخ على 
ألحاني، لماذا هذا التش�ويه للح�ن األصلي؟".أضاف: "أعلم 
أن هناك ش�يئاً اسمه التأثير والتأثر، ولكنكما تأثرتما بلحن 
"مش�اعر" أكثر م�ن الالزم ف�ي مقدمة الدويت�و؛ بطريقة 

مبالغ فيها، أعلم أن هذا سيسبب لكم الشهرة".

جينيفر لوبيز يف مسلسل جديد وتعتز بزيارهتا املغرب
 كش�فت النجم�ة العالمي�ة جينيف�ر لوبيز عن اس�تعدادها لبدء تصوير مسلس�ل جدي�د بعنوان 
"ش�ايدز أوف بلو"، مش�يرة إلى أنها تحّضر أللبوم غنائي يجمعها بفنانين عالميين، اضافة الى 

استعراضات موسيقية مبرمجة...
وأوضحت لوبيز خالل ندوة صحافية عقدتها، أّنها تحرص على تحقيق التوازن بين حياتها الفنية 
الت�ي تعش�قها من غناء ورقص وتمثي�ل، وبين األمومة والواجبات العائلي�ة. وهي تعيش حالياً 
وحي�دة وتربي أبناءه�ا، كأم عازبة، بعيداً من التدخين وإدمان الكُحول، وتواظب على ممارس�ة 

التمارين الرياضية...

الندوات والربامج السياسية
  دأبت القن�وات الفضائية على تقديم الندوات 
الس�ياق  ذات  وف�ق  السياس�ية  والبرام�ج 
الكالسيكي حيث االعداد والتقديم الذي يعتمد 
عل�ى فض�اءات س�توديوهات الب�ث الداخلية 
وداخل )ديكورات( محددة تتوسطها المنضدة 
التي يجل�س حولها مق�دم البرامج وضيوفه 
مهم�ا كان عدده�م وه�م يرت�دون الب�دالت 

واالربط�ة والياق�ات المنش�اة كذل�ك البدالت 
واالربط�ة والياق�ات التي ش�اهدناها تتصدر 
والعم�ارات  الواجه�ات  وتتس�لق  الش�وارع 
اي�ام  الحمالت االنتخابية حيث كان المرش�ح 
لالنتخابات يبذل قصارى جهده ويصرف ما في 
جيوبه كي تظهر صورت�ه )منمقة ومزوقه( 
وكأنه يتاهب لحضور حفل او س�هرة  ليلية .. 

وليس ذاهبا لخوض غمار المعركة  االنتخابية  
وس�الحه مثل تلك المظاه�ر البراقة .. والذي 
يدعي من خاللها انه قد رش�ح نفسه من اجل 

البناء شعبه .. المقهورين والمعدمين !!.
نع�م ... ان الظاه�رة الت�ي بات�ت عن�د تقديم 
الندوات والبرامج السياس�ية تعتمد  واول ما 
تعتم�د على تلك المظاه�ر وبعيدا عن الجوهر 

.!!
والذي وددت قوله :

ان مث�ل تلك الندوات والبرامج ما عادت تش�د 
انتب�اه المتلقي�ن م�ن المش�اهدين .. لكونها 

جوفاء تعتمد على مثل تلك المظاهر.
والطام�ة الكب�رى .. ان مث�ل تل�ك الن�دوات 
والبرام�ج تتح�دث ع�ن ماس�ي المهجري�ن 

المحرومين المعدمين .. معتمدة على الوعود 
فق�ط .. ليس هناك حلوال عادل�ة تتوازى  مع 
كل تلك الماليي�ن والمليارات المصروفة وتلك 

)الالمصروفة( والذي وددت قوله :
كفانا تقليدا اعم�ى لما دأبت عليه الفضائيات 
وعلينا باالبتكار وعلى طريق التطوير وتقديم 

االحسن !!.

فنانات خلف قضبان السجن: نصب واحتيال وخمدرات!

سابني : أنا ال أنافس املمثالت
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قصة قصرية

    فؤاد حسون
 

كان التبغ�دد ج�زءا من حيات�ه الالعبة ف�وق حبلين : 
االطمئنان والخوف .. هاتان يزيدان وجيب القلب كلما 
ذهب الى عمله، من الطبيعي ينفعل ويتفاعل كش�علة 
انفع�ال ، ويعم�ل في خ�ذالن بعدما تبث�ه الفضائيات 
من حوادث الموت بش�ظايا مس�كونة بالقلق اليومي 
.. ج�روح يومي�ة اوقفته كثي�را بعم�وده المركز في 
الكاريكاتيري�ة  بخطوط�ه  او  اليومي�ة  الصحيف�ة 
الماس�حة ما حولة من واقعي�ة في زمن يحمل رائحة 

الموت والكذب والرياء واالدعاءات الفارغة ..
وعل�ى الرغ�م من هذه الس�موم الصاع�دة الى دماغة 
من انفعاتال عنيفة تغذيها السياسات باالجماع، ومع 
ذل�ك كانت الش�جرة تهدي له ش�كال مغاي�را عما يراه 
ويس�معه يوميا ، لذا اس�تغرق تواصلهم�ا قائما ايام 
ط�وال من خ�الل تميزها الجمال�ي، فارش�ة اوراقها 
سجادة خضراء ، تمتد من رقبة الزقاق وصوال لموقع 

الجريدة..
كان�ت فنار نزول�ه الذاهب ال�ى تعب المهنة س�عيا ال 
مش�يا .. كان يراها تولد عالم�ة دالة ال يخطئها النظر 
، حقا ان  فضاءها المش�حون بالوحدة تحيي مقدمة، 
وتعطي للسائق سماحة مساحة اوسع لوقوف مركبته 
.. تس�لم على الجميع ، ترص�ده رافعة علم الحب فلعل 
اع�الن الحب يك�ون بديال عن اعالن الح�رب، وفي كل 
يوم تجعل�ه يتنفس الهواء النقي ، ولهذا لم يعد خافيا 
على س�ائقي الخط من التص�اق الراكب بمكان نزوله 

وكانهما من طين متحابين ..
كان جمي�ع زمالء الجري�دة يتهامس�ون بتبعة تعلقه 
بصحابة الضفائر الداكنة الخضرة ، المنتصبة القامة،  
ه�ي ذات  الطول ال�ذي بطول قامة حس�ناء او اطول  
بقلي�ل ، يقضي دقائ�ق وقوفا تحت ظله�ا بعد انتهاء 
الزمن الممت�د لبيته  في ظهيرات الصيف ، وس�رعان 
ما يحس نس�ائم ربيعية باردة تهفهف بالعش�ق الذي 

يناسب سنوات عمرها المبكرة ..
كان ظل الش�جرة يش�م رائحة جس�ده المعروق كلما 
اقت�رب منها م�رات عدي�دة .. يحدق فيها كم�ا لو انه 
يشاهدها للمرة االولى .. ذاك ما يحدثه ان يبتسم لها ، 

ومرة قال مخاطبا نفسه : سأكتب عنها قصة عنوانها 
: هم�س الش�جرة ، ابين فيه�ا متعة تخاطب الجس�د 
مس�تخدما الرمز ، واجمع فيها المعاني الطيبة واعبر 
عن  احاسيسي ومشاعري واجسدها على شكل صور 

فنية متحابين من طينة واحدة ..
فكرة يوحي له بعالم الش�جرة الذي وجد نفسه غارقا 
فيه .. يداع�ب مخيلته اثناء اتجاهه ركوب الس�يارة ، 

تاركا ظله القائم عند الشجرة ..
في اليوم التالي كالمعتاد ، جلس بين ركاب الكيا، وبين 
فترة واخرى يمد راس�ه من خلف الزجاجة االمامية .. 
ذاك ما يحثه على اس�تدعاء الش�جرة كي يراها وجها 
لوج�ه ، وصورتها تغور وتمور في ذهنه .. هز رأس�ه 
وتحدث مخاطبا نفس�ه : الم تكن امام البناية الزرقاء 

؟
بينم�ا كانت الس�يارة تلتهم اس�فلت الش�ارع .. تلفت 
في كل االتجاهات وهو يلملم نفس�ه .. ليس هناك من 
غيره�ا تداعب مخيلته التائهة ، يتتبع عالمات الطريق 
تحت انهمار ش�عاع الش�مس ، ولم يكن قد استرس�ل 
اكث�ر عندما لم تعد تس�عفه النقطة الدالة بعد وصوله 
حدود شركة الجلود ، وقبل ان تتالشى مالمح الطريق 

ارتفع نداء متخم بالنزول ..  
وف�ي حفيف الري�ح  التي تهب من وراء جس�ده ، عاد 
نح�و رحم المكان .. طاف بص�ره حول المكان ، ومن 
اول وهله هاجت انفعاالت عن ذاكرة تش�ده الى شوق 
الش�جرة .. س�ار والش�مس تفضح خط�اه المتداعية 
الممتزجة مع نظراته المتخمة بيأس مسكون بالعجب 

الداخل جنة  بال شجر ..
ال ي�دري ما ح�دث الختفاء الش�جرة ، كل ما فعله انه 
اغم�ض عينيه نص�ف اغماضه الج�ل مراجعة قدراته 
الفكري�ة واختب�ار ذكائه ، وخالل ذلك يخفض راس�ه 
لينظ�ر موقعها .. فقط المفاجأة والدهش�ة رس�مت 
مالمح�ه ف�وق م�كان الش�جرة الغامض .. الش�جرة 
وحده�ا اختفت بفعل فاعل .. هن�ا اذن بداية الخيط ، 

ومن غير ريب ، ان صاحب العمارة قد اقدم على فعلته 
.. هيمن�ت عليه فكرة ، وجوده�ا ، يعتم ظهور معالم 
العم�ارة ، فانه�ا حياتها تحت س�يف االنقاض ، ومع 
ذل�ك دار حول مكانها ، وتوقف ، ليس على حالة جيدة 
، س�رعان ما ع�اود رواحه ومجيئه ، يالحقه تس�اءل 
بقلق واضح ، ماذا حدث للشجرة ؟ رحلت من يشاركه 

في االجابة على سؤاله المحير !..
حينه�ا تملكته وحش�ه مفاجئ�ة انتجته ه�ذه الحالة 
الت�ي امامه .. اخي�را لم يتحرك اختفاءها يذهب س�دا 
ال س�يما ان هناك ذكريات ال يمكن ان تترك او يتس�لل 
لها النس�يان .. صورتها تس�ري مع ال�دم في عروقه 
، عنده�ا حل�ف باغلظ التصمي�م على ن�زع اللثام عن 
وج�ه الفاعلين  ، وعلى ما يبدو دارت في رأس�ه فكرة 
، تدحرج�ت ال�ى صاحب العم�ارة ، وبعد ذل�ك ، عليه 
مواجهة المتهم بكل ش�جاعة ، اضافة الى ان شيئا ما 
رهيب قد حدث ، ال ريب انه عبث المصلحة الشخصية 

.. ترى هل هو بحالة الى مراجعة ؟ 
تساءل اثناء ما شاهد رجال يخرج من هيكل العمارة .. 
تقدم صوب الرجل ليستفسر عن الشجرة التي ال زالت 
طرية على لس�انه ، وهو يح�اول كتم  اهتزازات وجع 
راسه .. وكان لقاء مشحونا بصدمة جعل فاهه فاغرا 
لوال تماسك ارادته وس�يطرته على انفعاالته ، استمر 
وضعه هذا لحظات بعد ذلك ، اس�تعاد انفاس�ه عندما 

نطق يسأل عما كانت ملء عينه وبصره ..
صعق بتيار العبوس الس�رمدي بعد س�ماعه معلومة 
ال تحت�اج ال�ى البح�ث عن استفس�ارات : ان س�يارة 
االنقاض اكلتها وبلعت اوراقها وجذورها في احشائها 
واصبحت خارج الزمن اليابس والمكان الفارغ  الدامي 
في واقع الحياة هنا ، في مكان اش�رقت فيه الش�مس 

على صباح داخن بلون عبوة مصهورة ..
في ذلك الوقت ، اعطى ظهره للرجل والعجب يرتس�م 
بي�ن عينيه ، ويعيده الى ج�ذور عمله ، وهو يردد : ان 

بعض الظن اثم ..   

شجرة يف زمن يابس

اللحن املفقود 
تس�رد رواي�ة »اللحن المفق�ود« للكاتب الس�وداني أس�امة رقيعة، 
الص�ادرة أخي�را ع�ن دار فض�اءات للنش�ر والتوزيع ف�ي العاصمة 
األردنية عمان، جملة أمور ومالبس�ات بشأن جريمة قتل حدثت في 
الريف السوداني.هذا الريف الذي يحضر في العمل الروائي ببساطته 
وتقالي�ده الفطري�ة المعروفة، التي يلع�ب فيها التدي�ن دورا بارزا، 
ومثل هذا الحس اإلنس�اني يب�دو الفتا في أحداث الرواي�ة الثانوية، 
الت�ي تبرز كثيرا من الصفات البش�رية كالحب واإلعجاب من طرف 
واحد، وغيرها من هذه المالحظات التي التقطتها القاصة األردنية 

صابرين فرعون، وهي تقدم إضاءة عن رواية »اللحن المفقود«.
الرواية تضع القارئ في أجواء المجتمع الس�وداني، وتعرفه على 
بعض عاداته وتقاليده. كما أنها توثق لبعض الحكايات الش�عبية 
الت�ي تتناقله�ا األلس�ن. وذلك في صيغ�ة ممتعة ال تغف�ل أيا من 
المفردات الحياتية المجتمعية، وتفاعالت ارتباطاتها المستقبلية.

مملكة الرئيس 
 

كان س�عيد الش�يخ قد أص�در مجموع�ة “مملكة الرئي�س” إلكترونيا الع�ام 2013. 
وضمت ه�ذه المجموعة الورقية الجديدة، المنقح�ة، ثالثين قصة قصيرة وقصيرة 

جدا وهي تقع في 100 صفحة من القطع المتوسط.
“مملك�ة الرئي�س” تقدم رؤي�ة أخرى للربي�ع العربي، تقوم على كش�ف الفظائع 
المزري�ة التي رافق�ت الحراك الثوري المنتفض على طغيان الفس�اد واالس�تبداد 

المتمثل في أنظمة القهر الرسمية العربية.
ج�اءت القصص بمضمون موحد، وإن اختلفت أس�اليب الس�رد، حيث غلب على 
القصص القصيرة جدا طابع الرمزية والفانتازيا فيما اتس�مت القصص األخرى 
بقدر كبير من واقعية أسقطتها أحداث االنتفاضات الشعبية في الشارع العربي.

وبق�در ما أرادت القص�ص ان تحتفي بالوع�ي النهضوي لإلنس�ان العربي من أجل 
حريته وكرامته، لم تجد مناصا من التعبير عن عالم مليء بالقسوة والعنف.

ما قاله الراعي
 ل�صاحبه

ه�صام عودة

شاهدُت أضرحة من الرمل المبعثر

في طريق العائدين

إلى منازلهم

فرادى

قلت يا الله

أدركني

أنا المعجون بالحناء

والمجبول بالصلصال

والمشدود للذكرى الوحيدة

في دفاتر عاشقْين

تالقيا في السوق

يوم الجمعة األولى

وتاها في الزحام

شاهدُت قبرا

يستحم بما تجمع من رذاذ الفجر

والصحراء تفتح بابها للريح

تختلف القوافل في الرواية

والحداة النائمون استسلموا للسحر

يا الله

هذا الليل يكشف عورة الصحراء

والناجون من حرب مؤجلة

تبعثرهم على الصفين

أسئلة الغمام

يا الله

إن الليل يسكنني

ويحملني على كف من األوهام

يكتب سيرتي

وينام

 من مجموعتي الشعرية قيد الطباعة.. ما قاله الراعي 

لصاحبه

ال أنك�ر أن عن�وان الكتاب اس�تفزني، فالحكمة تب�دو ملغاة في 
عصر الجنون واإلجرام، فماذا يمكن أن يقدم لك كتاب موضوعه 
الحكمة؟ وألن الكاتب الفيلس�وف أوشو الذي يجمع بين صفتين 
نادرا ما تجتمعان في شخص واحد وهما البساطة والعمق، فقد 
ق�رأت الكتاب في يوم واحد دون مبالغة بافتتان، وأظن أن كتاب 

الحكمة هو أهم إنجازات أوشو من بين كتبه كلها.
كتاب الحكمة ألوشو صرخة حق مزلزلة قبل فوات األوان

يقول أوش�و في كتاب�ه “كتاب الحكمة” الصادر ع�ن دار الحوار 
بس�وريا بترجمة مميزة لمتيم الضايع “يتميز القرن العش�رون 

بوجود أكبر عدد من الناس الذين يتساءلون عن معنى الحياة؟
ولماذا نس�تمر في هذا العيش القاسي والعنف والقتل والمجازر 
والح�روب األهلي�ة التي تتكاثر ف�ي العالم؟” فقد أصبح إنس�ان 
اليوم خائف�ا من الحياة، أكثر بكثير من خوفه من الموت. أصبح 
وجوده في حّد ذاته يخيفه، إذ كيف عليه أن يتكيف مع حياة بتلك 

القسوة والوحشية؟
لك�ن طبيب النفوس المعذبة يعلمنا كيف نحّول النقمة إلى نعمة 
ويبي�ن لن�ا أن “كل س�لبية يقابلها ش�يء إيجابي أيض�ا”، وبأن 
القوتي�ن التدميرية واإلبداعية ليس�تا ش�يئين مختلفين، بل هما 
وجهان للطاقة نفس�ها، وبأن كلمة الش�ر باللغة اإلنكليزية حين 

تعكس حروفها تصبح الحياة.
يعلمنا أوشو أن وجودنا مرتبط بالكون، وبأن علينا أن نبدأ بتأمل 
أنفس�نا ومشاعرنا، إننا ال نعرف أنفس�نا بل نسعى إلى أن نكون 
كما يريد منا اآلخرون، أصبح إنس�ان اليوم ال يشعر بالسعادة إال 

بمقدار رضا اآلخرين عنه.
وبن�اء المجتمع�ات اإلنس�انية مؤس�س عل�ى نوع م�ن التنويم 
المغناطيسي، فبناؤه قائم على روبوتات وليس على بشر، فقدر 
البش�رية أن تهبط من مس�توى اإلنسان إلى مس�توى الرعاع، إذ 
يتحرك المجتمع وفق سياسة مدروسة بدقة وهي السيطرة على 
روح اإلنس�ان الف�رد، وأس�اس تربية الطفل تق�وم على زعزعة 
ثقته بذات�ه وجعله مرتبط�ا كليا بآخر يق�وده ويوجهه ويعلمه 
ميوله ويرس�م له حياته.يمكن للمجتمع أن يدمر روح الطفل مع 
إمكانية جعله رئيس�ا للوزراء. ألن غاية المجتمع الرئيس�ية هي 
الس�يطرة، وحين تتم الس�يطرة على روح الشخص فإنك تجعله 
مت�رددا وخائفا مدى حياته وبحاجة لمن يقوده ويتخذ القرارات 

بدال عن�ه، إلى الحد أن البعض يرغبون ف�ي أنيكونوا مضطهدين 
ويتوقون إل�ى طاغية، وإال لما تمكن أش�خاص محدودي الذكاء 

مثل هتلر وموسوليني وماوتسي تونغ أن يقودوا العالم.
لك�ن ثمة أمل بالتحرر من هيمن�ه المجتمع الطاغية ومن هيمنه 
الق�وى العظمى الت�ي تتحكم بالعال�م وبمصير البش�رية، األمل 
يكمن في ذاتنا الُحرة، يقول أوش�و: ُك�ن وال تحاول أن ُتصبح… 
ليس عليك أن تصبح أحدا آخر، أنت سلفا كما أنت، أوقف مطاردة 

الخياالت، اجلس بصمت وكن ذاتك.
ك�م م�ن األش�خاص يتقبل�ون ذواتهم ويتح�ررون م�ن هيمنة 
المجتم�ع لجعلهم أش�خاصا وف�ق مواصفات معين�ة؟ من يريد 
أن يتعل�م ف�ن الحياة علي�ه أن يتقبل أن يكون غير مس�تقر، وأن 

ينسجم مع عدم استقراره، ألن االستقرار هو السكون، 
والس�كون حالة سلبية، الس�كون هو البالدة والموت، 

حالة من الالأمل حيث ال يوجد ما تنتظره.
لقد مارس بوذا التأمل لسنوات، حتى وصل إلى حالة 
االس�تنارة، وهي المصالحة مع العالم، ُيقال إن بوذا 
أينما كان يتحرك، كانت األش�جار ُتزهر قبل أوانها، 
ألنه امتلك جوهر الحياة الذي هو كينونة اإلنس�ان 
المرتبط�ة بكينونة الكون. علينا أن نس�ير باتجاه 
ذاتنا، أن نحقق ذاتنا كما نحن وأال نخش�ى ذاتنا، 
الناس يتكلمون كثيرا “ويكثرون من الكالم ألنه 
يشغلهم عن تأمل ذاتهم، عن حقيقة وجودهم”. 
يعلمنا أوش�و فن الحكمة بأن نكون حقيقيين 
وغي�ر مزيفي�ن، يق�ول: ليس�ت الكراهية هي 
نقيض للح�ب، بل الحب الزائ�ف هو نقيضه، 
ولي�س الغض�ب ه�و عك�س التعاط�ف، ب�ل 
التعاطف المصطنع هو نقيضه، االبتسامات 
الت�ي ال تخرج من القل�ب والتي ال تحمل أي 
شعور هي ابتسامات زائفة. اإلنسان الزائف 
يخش�ى أن يقت�رب منه أحد، وال يس�مح 
ألحد باالقتراب منه بش�كل صميمي، ألن 
الصميمية تسمح لآلخر برؤية األعماق، 
وه�و ال يري�د ألح�د أن ي�رى أعماق�ه 
الُمزيفة، إن كنت مزيفا س�وف تعيش 
تعيس�ا حتى لو كنت مش�هورا وتحت 
األضواء. يعلمنا أوش�و أن نكون مثل 
الم�رآة، المرآة تعكس لكنها ال تتأثر، 
عليها.العال�م  أي ش�يء  ينطب�ع  ال 
ُمقدم على انتحار كوني إن اس�تمّر 
في العيش به�ذه الطريقة. فغياب 
الحكم�ة يحّولنا إلى أم�وات على 
قيد الحياة. كتاب الحكمة ألوشو 
صرخ�ة حق مزلزل�ة قبل فوات 
األوان، إنه دعوة لكل إنسان أن 
ينتبه أن الن�ور بداخله، وأننا ال 

ن�زال نمل�ك الفرصة لنس�تيقظ من 
أوهامنا ونرمم الخراب حولنا وداخلنا.

كتاب احلكمة للفيلسوف أوشو: كيف نكون حقيقيني

هل يمكن القول إن الش�عر يترّدى وينحدر مس�تواه 
وي�زل عن مقام�ه. هذا ما يت�وارد ل�دى كثيرين، بل 
هو ما يتوارد لدى األكثرية. ولس�نا نعرف سبباً لهذا 
الش�يوع إال أن يك�ون الش�عر ف�ي ش�به قطيعة عن 
الجمه�ور. وأن رأي الجمه�ور في الش�عر متس�ّبب 
تقريباً عن هذه القطيعة، فالرأي على هذا النحو إنما 
هو رأي عزلة وهجرة أكثر مما هو رأي تحرٍّ وتدقيق، 
ب�ل يخطر لنا أنه إلى الش�ائعة أقرب من�ه إلى الرأي، 
ب�ل يخطر أنه رأي يصدر ع�ن البعد والجهل أكثر مما 

يصدر عن المعرفة والقرب.
قصي�دة النث�ر وهي تقريب�اً الس�ائدة الي�وم توحي 
في جملة ما توحي بس�هولة الش�عر وق�رب مأخذه 

وانتش�اره، الس�بب ف�ي ذلك أن الش�عر لي�س بعيداً 
ع�ن الفطرة، كأنم�ا يولد الناس ش�عراء، أو هم على 
األقل يصطنعون الش�عر ويحاولونه، أو قل يقلّدونه 
ويجرون عليه، تغدو القافية على هذا المنوال سجعاً 
ويغدو الوزن اعتباطاً. ذلك ليس إال تقليد الش�عر وال 
نستطيع أن نحمل على الشعر وأن نتجّنى على الشعر 

بسببه.
يكثر الش�عراء ومقلّدو الشعراء وهذه حالهم في كل 
م�كان، إال أنهم تكاثروا هذه الم�رة أكثر من المعتاد. 
زال الفارق الش�كلي على األقل بين الشعراء ومقلّدي 
الش�عر وهو فارق ال يكتش�فه إال العارفون بالشعر، 
وطالم�ا كان موج�وداً وطالما ضعنا في�ه أو عصي 
علينا التقاطه وتصّيده. بين الشعر وتقليد الشعر يعّز 
اكتش�اف الفارق، فالصورة هي نفس�ها واالدعاءات 

هي ذاتها. وقد يخطر لنا أن هذا أفسد الشعر وهّجنه، 
وقد يخط�ر لنا أن هذا المنحى من الش�عر جنى على 
الش�عر وخّرب�ه. م�ا يدعونا إل�ى ه�ذه الخاطرة هو 
توّهمنا أن الشعر وزن وقافية وأنه حين يفقد الوزن 
والقافية يغدو أس�هل ما يكون، وغاب عنا أن الكتابة 
ف�ن صعب بقافية أو بدون قافية، فالنثر البحت ليس 
س�هالً وال ميس�وراً ويحت�اج إل�ى دراي�ة وإلى جهد 

موصوفين.
نحن أحياناً نخلط بين الش�عر وتقليد الشعر وخاصة 
في قصيدة النثر. نس�تهول ما نراه م�ن ركاكة ومن 
اصطناع في بع�ض نماذجها. الح�ال أن التمييز بين 
التقلي�د وبي�ن األصي�ل هو نفس�ه في قصي�دة النثر 
وقصيدة الوزن، فليس في هذا ما يتعّمى على القارئ 
الخبي�ر، ولن�ا أن نث�ق به�ذا الق�ارئ وأن نع�ود إليه 

فتدّني القارئ قد يكون أسوأ بكثير من تدّني الكاتب. 
قصيدة النثر لمن يعرفها أشّد تطلباً من قصيدة الوزن 
وتحتاج إلى دراية أكثر من التي تحتاجها تلك. الوزن 
والقافي�ة زينتان تحرم منهم�ا قصيدة النثر وتحتاج 
هذه إلى أن تصنع موسيقاها وإيقاعاتها من داخلها 
وإلى أن تكون نموذج نفس�ها، وما أعرفه وأنا قارئ 
مثابر أن الش�عر ليس اليوم في أدنى مس�توياته، بل 
ُيدهش�ني ما أراه من تفرد في نماذجه وجهد وسعي 
إل�ى االبت�كار وأصال�ة، وأن�ا أظ�ّن أن الش�عر اليوم 
وقصي�دة النثر بوجه خاص ف�ي أفضل أحوالها، فأنا 
أقع على نماذج منها في كل مكان فُيدهشني ما أرى 
من تمّرس واختبار وجرأة وتفّرد، ُيدهش�ني ما أرى 
من طلب للخصوصية ومن أصالة ومن ابتكار. إذ قل 

الطلب على الشعر فإن الشعر مع ذلك يزداد تطلّباً.

الشــعــر بـخــيـــر
  عباس بيضون 

 

هيفاء بيطار 
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 مرياث الوالدين
 يف القانون 

القانوني حسين الحسون
 

هناك ح�االت تمنع س�ماع ش�هادة بعض 
الش�هود بس�بب ع�دم االهلي�ة وال يج�وز 
سماع ش�هادة االمناء على السر كالطبيب 
والصيدل�ي والمحام�ي والقابل�ة والوكالء 
وغيره�م والقرابة مانع من موانع س�ماع 
الش�هادة فال يجوز سماع ش�هادة الزوجة 
ض�د زوجه�ا والتقبل ش�هادة الف�رع على 
اصل�ه م�ا ل�م يمك�ن منهم�ا بجريمة ضد 
شخصه وال يوجد بشهادة االصل ضد فرعه 
الم�ادة 68 م�ن قانون اص�ول المحاكمات 
صف�ة  م�ع  التع�ارض  وكذل�ك  الجزائي�ة 
الشاهد فال يجوز الجمع بين صفة الشاهد 
والقاض�ي وعضو االدع�اء العام والمحقق 

وكاتب الضبط.
 اذا انفرد االب ع�ن االم واالوالد واوالدهم 
ع�ن الج�دات واح�د الزوجي�ن ح�از المال 
كل�ه ولك�ن بح�وزة القرابة عن�د االاممية 
والتعصي�ب عن�د الس�نة اذا كان مع�ه احد 
الزوجين اخذ نصيب�ه االعلى والباقي لالب 
باالتف�اق اذا كان معه اب�ن او بنون وبنات 
او ابن وان نزل ياخذ االب الس�دس والباقي 

لالخر واالخرين باالتفاق.
الترك�ه عن�د  تاخ�ذ كل  االم  انف�ردت  اذا   
الجعفري�ة واذا اجتمعت م�ع االخوة فهي 
تحجبهم حجب الحرمان ويحجبونها الثلث 
الى السدس ولكنها تاخذ السدس بالفرض 
والباقي كله بالرد فيكون لها كل المال واذا 
اجتمع�ت م�ع االب واالخوة فلها الس�دس 
ول�الب الثل�ث والباق�ي كل�ه واذا اجتمعت 
م�ع االب دون االوالد او االخوة فلها الثلث 
ول�الب قرضا والثلث الثال�ث ردا اما االبناء 
والبنات وان نزلوا فيحجبون االم من الثلث 

الى السدس.
 قد يحدث ان يوجد شخص وارث بوصفين 
وفي مث�ل هذه الحالة نعطيه ما يس�تحقه 
ف�ي الوصفين وتتاتى ه�ذه الحالة في مثل 
ان يكون الشخص زوج وابن عم فانه يرث 
بهذين الوصفين بشرط ان ال يوجد من هو 
اقرب من�ه فيحجبه في احد هذه الوصفين 

او في كليهما.

االستجواب وفق القانون
 ج�اء ف�ي المادة 61 م�ن الدس�تور العراقي 
الدائم الفقرة الخامس�ة منها وهي الموافقة 
عل�ى تعيي�ن الس�فراء وأصح�اب الدرجات 
الخاص�ة، وباقت�راح م�ن مجل�س ال�وزراء 
وكذل�ك الموافق�ة على تعيي�ن رئيس أركان 
الجي�ش ومعاوني�ه ومن هم بمنص�ب قائد 
فرقه فم�ا فوق ورئي�س جه�از المخابرات 
وأيض�ا بن�اء عل�ى اقت�راح مجلس ال�وزراء 
وغيرها من االختصاص�ات الواردة في هذه 
الم�ادة المهم�ة حيث يك�ون التصويت على 
القب�ول داخ�ل أروقة مجلس الن�واب وأيضا 
فان النظ�ام الداخلي للبرلمان جاء هو األخر 
في المواد 50 وما بعدها من النظام الداخلي 
حي�ث إن ل�كل عض�و أن يوجه إل�ى أعضاء 
مجلس الرئاس�ة آو رئيس مجلس الوزراء آو 
نوابه آو الوزراء آو رؤساء الهيئات المستقلة 
ورؤس�اء الدوائر غي�ر المرتبطة ب�وزارة آو 
غيرهم م�ن أعضاء الحكومة أس�ئلة خطية 
وذلك لالس�تفهام على آم�ر ال يعلمه العضو 
آو للتحقق من حصول واقعة وصل علمه لها 
وف�ق طرق وأس�اليب مرتبه م�ن خالل درج 
الس�ؤال ووفق مواعيد مح�ددة ويجوز لهذا 
العضو أن يس�حب هذا السؤال ويتراجع في 
إي وق�ت كما يجوز لخمس وعش�رين عضو 
م�ن أعضاء مجل�س النواب ط�رح موضوع 
ع�ام للنقاش فيما يخص عم�ل أي جهة من 
الجهات التنفيذي�ة ويجوز للعضو الواحد أن 
يقدم طلب باالستجواب وبموافقة 25 عضوا 
حيث أن النظام الداخلي أوضح في المادة 61 
منه ، بان انتهاء المناقشة وإذا اقتنع المجلس 
بوجهة نظر النائب الذي يقوم باالس�تجواب 
حيث تعد المس�اءلة منتهية في هذه الحالة ، 
وقد يؤدي االس�تجواب إلى سحب الثقة من 
الذي يس�تجوب وفق اإلجراءات المنصوص 
عليه�ا في النظ�ام الداخل�ي للبرلمان ، حيث 
يتم التصويت على س�حب الثق�ة وإعفاءهم 
م�ن مناصبهم وذلك باألغلبي�ة المطلقة بعد 

اكتم�ال النصاب القانوني يعن�ي نصف عدد 
الحض�ور 1+ بع�د تحق�ق نص�اب الجلس�ة 
163 صوت وبالتأكيد فان النظام السياس�ي 
المعتمد ف�ي العراق وفق الدس�تور العراقي 
ه�و نظ�ام نياب�ي برلمان�ي يعن�ي يك�ون 
للبرلمان سلطة االستجواب والرقابة وكذلك 
التش�ريع فه�و القن�اة التش�ريعية األولى ، 
وف�ق اآلليات المتبعة في الدس�تور والنظام 
الداخل�ي .. واالس�تجواب وف�ق م�ا تق�دم 
يش�ترط الحضور إلى أروق�ة مجلس النواب 
وف�ي حالة عدم الحضور فان مجلس النواب 
يس�تطيع أن يناق�ش األدلة المقدم�ة غيابيا 
حي�ث تكون هنا إمام اس�تجواب ومس�اءلة 
آو حت�ى توجيه اتهام إلى أي ش�خص يعمل 
في الس�لة التنفيذية ، حي�ث أن التحقيق هو 
مش�ابه لإلج�راءات القضائي�ة الت�ي تكون 
في حال�ة عدم حض�ور المطل�وب التحقيق 
مع�ه إلى إجراءات غيابي�ة لحين حضوره آو 
طعنه في هذه اإلجراءات المتبعة من مجلس 
الن�واب كما البد من اإلش�ارة هنا إلى نقطة 
مهمة وهي وقت االستجواب والمدة الزمنية 
التي تعطى للمراد اس�تجوابه للحضور يجب 
أن ال تك�ون قريبة وان يراع�ى الظرف الذي 
يم�ر به البلد ، فال يمكن مس�اءلة احد القادة 
العسكريين مثال وهو يؤدي واجبه العسكري 
ف�ي مهمات قتالي�ة دفاعا ع�ن الوطن فمن 
الممك�ن أن يؤج�ل ذل�ك لحين انته�اءه من 
أن  االس�تجواب الب�د  مهمت�ه كم�ا موع�د 
يك�ون في زمن قادم غي�ر محرج مثال خالل 
أس�بوع هذا موعد قريب وصعوبة حضوره 
كم�ا البد من مراعاة س�رية المعلومات التي 
تناق�ش خصوص�ا أذا كانت تم�س البلد من 
الناحي�ة األمنية وأيضا البد من اإلش�ارة إلى 
أن التعاون يحتاج أن يكون مالزم للسلطات 
الثالثة.التش�ريعية والتنفيذي�ة والقضائي�ة 
دون أي تدخ�ل الن التع�اون ف�ي العم�ل ال 

عالقة  له باالختصاصات.

س/ من صكبان عباس جاس�م من مدينة الصدر يس�أل هل يشمل 
قانون التقاعد العسكري منتسبو القوة الجوية؟

ج� يش�ملهم النه يس�ري باحكام�ه على كل ق�وات الجيش ومنها 
القوات البرية والبحرية والجوية وهم منتس�بو القوات المس�لحة 

العراقية  وبضمنهم منتسبو القوات البحرية.
س/ من احمد من الكرادة داخل يسال هل يجوز تدويل قرارات هيئة 
المس�اءلة والعدال�ة اي هل يجوز للمش�مولين وفقا له�ذا القانون 

اللجوء الى المحافل الدولية؟
ج � ال يج�وز ذل�ك الن هذا الموضوع يعالج�ه قانون داخلي عراقي 
ومستند الى المادة 7 من الدستور والقانون الدولي يعالج المشاكل 

بي�ن الدول مثال ن�زاع حول نه�ر او ارض في حين ه�ذا القانون 
هيئة المس�اءلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008 هو قانون خاص 

بالعراق وال عالقة له بالمنظمات الدولية واالتفاقيات الدولية

مفاهيم قانونية
المادة 10 من قانون العقوبات العسكري

اوال � العقوبات االصلية وهي :
أ � االع�دام اماتة الش�خص المحك�وم عليه رميا 

بالرصاص 
ب � السجن المؤبد لمدة عشرين سنة 

ج � الس�جن المؤق�ت الس�جن اكث�ر م�ن خمس 
سنوات الى خمس عشرة سنة

د � الحبس الش�ديد الحبس اكثر من ثالثة اش�هر 
الى خمس سنوات

ه� � الحبس البس�يط الحبس لمدة 24 ساعة الى 
ثالثة اشهر
و � الغرامة

في الم�ادة 82 من قان�ون المرافعات رقم 
اذا  الدع�وى  يج�وز وق�ف   69 لس�نة   83
اتف�ق الخصوم على عدم الس�ير فيها مدة 
ال تتج�اوز ثالث�ة اش�هر من تاري�خ أقرار 
المحكم�ة التفاقه�م واذا ل�م يرج�ع احد 
الطرفي�ن المحكم�ة في الخمس�ة عش�ر 
يوم�ا التالي�ة لنهاية االج�ل تبطل عريضة 
الدع�وى بحكم القانون واذا رات المحكمة 
ان الحكم يتوقف على الفصل في موضوع 
واعتب�ار  المرافع�ة  ايق�اف  ق�ررت  اخ�ر 
الدع�وى مس�تاجرة حتى يت�م الفصل في 

ذلك الموضوع وعندئذ تس�تأنف المحكمة 
الس�ير في الدعوى من النقطة التي وقفت 
عنده�ا ويج�وز الطع�ن ف�ي ه�ذا الق�رار 
بطري�ق التميي�ز وايض�ا اذا اس�تمر وقف 
الدعوى بفع�ل المدعي او امتناعه عن مدة 
س�تة اش�هر تبطل عريضة الدعوى بحكم 
القان�ون وتحدثت المادة 84 م�ن القانون 
اع�اله ع�ن انقط�اع المرافع�ة او انقطاع 
الس�ير في الدع�وى بحكم القان�ون بوفاة 
احد الخص�وم او بفقده اهلي�ة الخصومة 
او زوال صف�ة من يباش�ر الخصومة نيابه 

عنه اال اذا كان�ت الدعوى قد تهيأت للحكم 
ف�ي موضوعها كما ان الس�ير في الدعوى 
ال ينقطع بوفاة الوكيل او بانقضاء وكالته 
بالع�زل او االعت�زال وللمحكم�ة ان تمنح 
اجال مناس�با للخصم  الذي توفي وكيله او 
انقضت وكالته وتبلغه بذلك حيث تستأنف 
الس�ير في الدعوى بتبليغ من يقوم مقامه 
او مقام الخصم ال�ذ انقطعن المرافعة عن 
س�ببه من قبل المحكمة او بناء على طلب 
الطرف االخر وعلى طل�ب من يقوم مقام 
الخصم وكذلك تستانف المحكمة السير في 

الدعوى اذا اخطر الجلس�ة وارث المتوفي 
او م�ن يقوم مقام�ه قانون�ا او مقام من 

زالت عنه الصفة وباشر السير فيها .
ويترتب وف�ق المادة 86 من ه�ذا القانون 
انقطاع الس�ير في الدع�وى ووقف جميع 
الم�دد القانوني�ة والتي كانت س�ارية في 
ح�ق الخص�وم وبطالن جمي�ع االجراءات 

التي تحصل اثناء االنقطاع.
وتختص محكم�ة البداءة بنضر المس�ائل 
المس�تعجلة التي يخش�ى عليها من فوات 
الوقت بش�رط عدم المس�اس باصل الحق 

وجاء في المادة 142 من قانون المرافعات 
ب�ان للمدعي ان يتصدر ق�رارا من القضاء 
المس�تعجل يمنع المدعي عليه من السفر  
ويجوز وايضا كما تناولت ذلك المادة 147 
من هذا القانون ل�كل صاحب مصلحة في 
منقول او عقار اذا تجمع لديه من االسباب 
ما يخش�ى معه خطر عاجل من بقاء المال 
تح�ت ي�د حائ�زة ان يطل�ب م�ن القض�اء 
المستعجل وضع هذا  المال تحت الحراسة 
القضائية وادارته الى ما يثبت له الحق فيه 

ويقدم الطلب المستعجل

القضاء املستعجل رقم 83  لعام 1969

عاش�ت )نض�ال( اي�ام ال يش�بهها 
حي�اة اخ�رى فمن�ذ  والدته�ا مات 
ابوه�ا وبقي�ت هي وامه�ا واخيها 
الصغير وسط هذه الحياة )الغاية( 
ال قريب وال معين س�وى الله الذي 
رزق امها بموهبة حياكة الس�جاد 
االرضي بع�د ان ادركت انه ال معيل 
لها في المحنة سوى االعتماد على 
النفس اي�ام وايام دبرت حالها ولم 
تترك ابنتها وابنها اال وهم يسيرون 
ف�ي ايام الدراس�ة باس�تمرار رغم 
العي�ش  ش�ظف  عان�ت  الظ�روف 
وصعوب�ة الحي�اة حت�ى انه�ا ل�م 
تتعش�ى م�ع االوالد الي�ام طويلة 
لكن نض�ال وصل�ت ال�ى الجامعة 
ومحم�د ابنه�ا الصغي�ر تطوع في  
الكلية العسكرية حتى يكون ضابط 
بحج�م الدنيا بعد ايام قادمة تحقق 
الحلم وصار محمد ضابط وانتقلوا 
الى حي اخ�ر  وتركوا الماضي بكل 
ما تحتويه من الم وحزن لكن نضال 
ظلت تحمل حظا اسود فهي ليست 
جميلة بالمقدار الكافي الذي يسمح 

لها ان تتزوج تجاوزت ال 25 س�نة 
ول�م يتقدم اح�د لخطبته�ا حاملة 
الش�هادة الجامعية لكن ما الفائدة 
م�ن الش�هادة الجامعي�ة اذا كانت 
تجاهه�ا  واالحاس�يس  العواط�ف 
معطل�ة  لكنه�ا ل�م تصم�د ام�ام 
النزوات والغرائز فانحرفت باتجاه 
اخر في مس�الك الرذيلة واالنحالل 
االخالق�ي ضاع�ت وضاعت جهود 
امها التي ربتها احس�ن تربية بدات 
تخ�رج م�ن الكثيري�ن في س�لوك 
ص�ارت  حت�ى  والفس�اد  التف�كك 
س�يرتها على كل لس�ان حتى جاء 
يوم واجهتها امها بهذه االش�اعات 
وطلب�ت منه�ا ان تك�ف وال تجلب 
لها الفضائح س�واء كام او الخيها 
محمد الضابط الذي يعادل س�معتة 
الحي�اة كلها وهكذا ص�ارت نضال 
على المح�ك حتى جاء يوم ضبطت 
نض�ال م�ع مجموع�ة من النس�اء 
المنحرفات في بيت للدعارة واثناء 
التحقيق ، قال�ت ان لها اخر ضابط 
ق�ام المحقق باالتص�ال به ليحضر 

الى مركز الش�رطة ول�م يدم االمر 
طويل حت�ى عرف محمد التفاصيل 
الح�ادث وادر كان عليه ان يتصرف 
فضائ�ح  ودون  وروي�ة  به�دوء 
واس�تلم اخت�ه نض�ال وس�ارا معا 
ف�ي احدى الش�وارع وس�اد صمت 
اثقل من صوت المقابر  حتى قالت 
بصوت باك�ي انا س�انتحر وتوجه 
االثنان نحو  الجسر وقد طفت على 
س�طحه نجوم ج�اءت من س�ماء 
صافية واضوية كثيرة وبين ترقب 
محمد وتقدم نضال بخطوات ثابتة  
نح�و النه�ر اراد ان يص�رخ خلفها 
اال ان كلمات�ه جمدت على الش�فاه 
وقفزت نضال نح�و النهر في حين 
ندت من محمد صرخة طويلة قالها 
ال ال لك�ن غاب�ت نض�ال وتجمه�ر 
الن�اس واخرج�ت من قب�ل القوى 
اتلنهري�ة وتجمه�ر حوله�ا الناس 
وراقبه�ا محمد  مصفرة الوجه مع 
ش�يء من الزرقة نظر نحوها كانه 
ال يعرفها ساله الضابط الذي يقود 

الدورية هل تعرفها قال ال .

قصـــة قانونيـــــة

بنت تنتحر بعد ضبطها يف بيت للدعارة

مفاهيم  قانونيةاستشارات قانونية
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 قد يكتش�ف الرجل أن عروسه ال تتقن الطبخ أو ترتبك في 
اس�تقبال الضيوف ومعامل�ة أهله، وأحيان�اً تربية األبناء. 
فكيف يس�تقبل األزواج هذه األمور؟ آراء مختلفة لضيوف 
وضيفات ي�دور حول »جهل مرفوض يصدم الزوج، وجهل 

مقبول يتفهمه آخرون«.

مشكلة استقبال الضيوف
يتمي�ز العراقيون عموماً بارتفاع مه�ور الزواج، وهذا أمر 
يضعه الرجل في حسبانه؛ إذ قال أحدهم: »أدفع كم مليون، 
ثم أكتش�ف أنها ال تجي�د الطبخ؟. ال يمك�ن«! فهذه الفكرة 
نفس�ها كان�ت ت�دور في ذهن »جاس�م محم�د«، موظف ، 
ورغ�م أنه الي�زال أعزب، لك�ن مجرد تخي�ل أن “زوجتي ال 
تجيد الطب�خ”، يزعجه جداً، فهو ال يعتقد أن هناك ما يمنع 
الفت�اة م�ن تعلم الطهو، يس�تدرك: »ع�دم معرفتها بتربية 
األبن�اء لن يفاجئني، فمن الصعب أن تمتلك خبرة أو معرفة 

به قبل أن تصبح أماً«.

بعض الزوجات اعترفن بما كان ينقصهن مثل سها صادق، 
ربة منزل، فمش�كلتها الكبرى كانت استقبال الضيوف في 
البي�ت، األمر ال�ذي ُيش�عرها بالتوتر، فترتك�ب الكثير من 
التصرفات الغريب�ة؛ ألنها تجهل كيف تفت�ح حواراً معهم، 
تتاب�ع: »كنت ألتزم الصم�ت، وأفضل االس�تماع، وبعد كل 
زيارة أتش�اجر مع زوج�ي، الذي كان يق�ول إنني ال أوحي 

بأي ترحاب، ما يجعل الزيارة مملة ومزعجة«.

ينتظرن زوجاً مع خادمة
يثي�ر الحيرة ف�ي هذا األم�ر ه�و االتكالية المتزاي�دة على 
الخادم�ات، فعندما تزوج وس�ام عبد فهد ، موظف، فوجئ 
بعروسه التي ال تعرف حتى “قلي البيض”، وال كيف تمسك 
بسكين المطبخ، وكيف تغس�ل الخضراوات للسلطة؛ حتى 
غس�يل األواني واألطباق ل�م تكن ُتجي�ده، فبين كل صحن 
وآخر تغس�له تكس�ر واح�داً؛ ألنها في بيت أهله�ا كانت ال 
تدخ�ل المطبخ أبداً، يعلّق: »مع م�رور الوقت تعلمت؛ ألنها 

كانت تريد أن تتعلم«.
كما ُصدم أحمد س�عد، “ مدرس “، أيضاً بجهل عروسه في 

الطب�خ والتنظيف وأصول التعامل اليومي، وعندما س�ألها 
لماذا لم تتعلمي شيئاً في بيت أهلك، قالت إنها كانت تتوقع 
من زوجها أن يجلب لها خادمة، يس�تدرك أحمد: »فشلتني 
عندم�ا جاءني ضيوف، وقدمت له�م تفاحة بيدها؛ بدالً من 
أن تق�دم له�م كما ه�ي العادة صيني�ة تحت�وي أطباقاً من 
الفواك�ه أو الحلوي�ات، وحتى عند اس�تقبال أهلي، ال تجيد 
التحيات والس�ام، مث�ل الناس، فعندما تس�تقبلهم تكتفي 
بكلم�ة )هاي(، لم تس�تمر الحي�اة الزوجية بينن�ا أكثر من 
س�تة أش�هر؛ ألننا اكتش�فنا أنن�ا مختلفان«.وتتذكر مريم 
حم�زة، ربة بيت، نفس�ها عندم�ا كانت عروس�اً جديدة، ال 
ُتجيد الطبخ، وعندما اس�تعملت القشطة والجبن أو الزبدة، 
تركتهما خ�ارج الثاجة فأتى زوجه�ا؛ ليجدهما وقد تغير 
طعمهم�ا ولونها، تس�تطرد مري�م: »نظر لي باس�تغراب، 
وق�ال لي في إح�دى المرات في بيت أهلك ل�م تأكلوا الجبن 

أو القيمر؟
يدفعون المهور رغم علمهم بجهلها!

الزال حس�ين عل�ي الغ�ري، رج�ل أعم�ال، يح�اول ابتاع 
“المصيبة”، كما يقول دفع مهراً ضخماً، وأقام عرساً كلفه 

تحويش�ة العمر، وهو اآلن يقولها بصوت عاٍل: “لو أرجعوا 
لي المه�ر؛ ألرجعت زوجتي ألهلها، فأنا أطبخ أفضل منها، 
يومياً عندما أرجع م�ن المكتب وأعلمها بعض “األطباق”؛ 
حتى س�لق اللح�م والخضار يتح�ول لديها إل�ى “عجينة”، 
وتضع “الدجاج” مع المعكرونة غير المسلوقة في الفرن، 
وفي إحدى المرات، وعند رجوعي للبيت س�معت س�يارات 
اإلس�عاف و”اإلطف�اء” أمام منزلن�ا، وكان الدخان الكثيف 
يخرج من ناف�ذة المطبخ، والناس أم�ام البيت، وهناك مْن 
يحم�ل أثاثاً محروقاً ويرميه، فهرع�ت إلى الداخل، وعندما 
رأت هلع�ي قالت :”كنت أريد أن أقلي س�مكاً للعش�اء”.في 
تصريح نجوى عبدالرحيم موظفة، تعترف بجهلها للطهو، 
وف�ي أول وليمة ألهله ظل زوجها يمت�دح طعامها، ويثني 
علي�ه م�ن باب الحب، وه�و ال يعلم أن أمها ه�ي من يطبخ 
وترس�ل لها الطع�ام في الخف�اء، تتابع نج�وى: “فوجئت 
بحمات�ي وحم�اي أمامي في وق�ت الغ�ذاء، وكان لديَّ من 
طبيخ أمي بالثاجة، فما كان مني إال أن غرفت لهم مباشرة 
م�ن الثاجة على أس�اس أن اس�مها “طرش�انة”، فابد أن 
ت�ؤكل ب�اردة!، وحاولت أن أقنعهم بوجهة نظري، فس�خر 

من�ي الجمي�ع، وكان موقفاً ال أحس�د عليه…أما صديقتها 
أمي�رة عبدالل�ه “بكالوري�وس هندسة”حس�ب قولها، فا 
تعلم ش�يئاً عن تدبير المنزل، فزوجه�ا كان يترك لها راتبه 
كل ش�هر؛ لتدبر به أم�ور الحي�اة، ونظراً لجهله�ا بقواعد 
تدبي�ر المنزل، كانت تصرف الراتب كله قبل نصف الش�هر، 
فتش�ترى إكسسوارت وديكورات ومابس، ثم تستدين من 
أهلها والجي�ران ولم تكن تخبر زوجها؛ حتى علم مصادفة 
بالدين الضخم المتكدس عليها، وكان االنفصال طريقهما.

مرض االتكالية
يرى الدكتورعبد الرحمن محمد “ علوم اجتماع “ ، أن أغلب 
فتيات اللواتي اليجدن اعمال الطبخ وترتيب ش�ؤون البيت 
وااللتفات للجديد في الحياة الزوجية نشأن في بيوت اهلهن 

، نشأة تورث االتكالية،واالعتماد على االم او الخادمة  
هذه الصفات برأي د.عبدالرحمن، توقف قطار الرومانسية؛ 
فيبدأ الزوج بالبحث عن العيوب التي حجبها الحب األعمى، 
فالتربي�ة الذكورية تجعل الش�اب يكابر، وال ي�رى عيوبه، 

ويركز على عيوب فتاته، 

بسبب االتكالية .. عرائس جيهلن شؤون البيت وإعداد الطعام 

        المس����تقبل العراقي/هدى الش����مري

 يع�د التربوي�ون وأولياء األم�ور الفئتين األكثر قلق�ا من انفتاح 
األطف�ال عل�ى الفض�اء االلكترون�ي، وتحديدا ش�بكات التواصل 
االجتماعي، ورغم أن هذا القلق جاء مصاحبا لثورة التكنولوجيا، 
واستخدام شبكة االنترنت بشكل عام، إال أن الخيارات التي تتيحها 

شبكات التواصل االجتماعي هي األكثر إزعاجا وإثارة للقلق.
وم�ن األس�باب الت�ي تجع�ل ه�ذا االنفتاح مقلق�ا أيض�ا أن لدى 
المراهقين بطبيعتهم الرغبة في االستكش�اف، وتجريب األشياء 
الجدي�دة والغريبة، والتباهي أمام أقرانه�م بقدرتهم على خوض 
المغامرات وكسر القيود االجتماعية، ما يجعلهم عرضة أكثر من 

غيرهم لاستغال أو اقتحام خصوصيتهم من قبل آخرين.  
ويمكن أن تتس�بب الش�بكات االجتماعية لألطف�ال والمراهقين 
بالعديد من المشكات كاالكتئاب والقلق والعدوانية، وذلك بسبب 
اس�تخدام بعض األقران والمنافس�ين لهذه المس�احات للنيل من 
المراهقي�ن، أو االس�تهزاء به�م باأللف�اظ، أو نش�ر صورهم في 
المدرس�ة أو اللع�ب بهيئات مثيرة للس�خرية، األمر الذي س�ّهله 
انتش�ار الهوات�ف الم�زودة بالكامي�رات، والمنتش�رة بكثرة بين 

األطفال والمراهقين. 
كما أن العاق�ات العاطفية العابرة والس�ريعة والتي تأتي نتيجة 
الرغب�ة الطبيعية باستكش�اف الجن�س اآلخر وإقام�ة العاقات، 
ق�د ت�ؤدي إل�ى م�رور المراهقي�ن بتجارب نفس�ية صعب�ة عند 
انتهائه�ا، وغالب�ا ما يحدث ذلك بين راش�دين يملكون حس�ابات 
وهمية، ويقومون باس�تغال المراهقات والمراهقين، بإيهامهم 
باالهتم�ام والح�ب، والحص�ول عل�ى صورهم، لمجرد التس�لية 
والترفيه، أو الحصول على مكاس�ب نتيجة ابتزازهم بهذه الصور 

أو المراسات. 
طريق�ة األه�ل في التعام�ل مع األطف�ال على ش�بكات التواصل 

االجتماعي

يعتق�د بعض اآلب�اء واألمهات أن التجس�س والتتب�ع والحصول 
عل�ى كلمات الس�ّر الخاص�ة بالمراهقين، يمكنه ضبط الس�لوك 
االلكتروني لألطفال أو ضبط طرق وظروف تواصلهم االلكتروني 
مع اآلخرين، وهذا كما يصفه المتخصصون مجرد تضييع ألوقات 

اآلباء، ومدعاة لتدهور العاقة مع األطفال والمراهقين.
وُيغفل أو يتغافل هؤالء اآلباء نتيجة عدم معرفتهم بأدوات التواصل 
اإليجابي، حقيقة أن األطفال أذكياء وقادرون في كثير من األحيان 
على استخدام وس�ائل التكنولوجيا أكثر من ذويهم؛ فالمراهقون 
يمكنهم إنشاء حسابات متعددة على الفيسبوك، بحيث يحتفظون 
بوجود والديهم كأصدقاء على أحد هذه الحسابات وأكثرها التزاما 
بالضواب�ط االجتماعية، ف�ي حين ُتخصص الحس�ابات األخرى، 
والتي غالبا ما تحمل أس�ماء مس�تعارة للتعبير عن ذواتهم بطرق 

أكثر انفتاحا وربما تجاوزا اجتماعيا وأخاقيا.
وتش�ير الدراسات إلى أن األطفال والمراهقين الذين يملكون أكثر 
من حس�اب على فيس�بوك، ينش�ؤون في أُسر يس�ودها الرفض 
وع�دم التقبل، وكثرة االنتق�اد، وفرض قواني�ن غير صحية على 
التواصل، ويقل فيها االس�تماع لألطفال، أو االهتمام بهم نفس�يا 
وعاطفيا، وال يشعرون باألمان النفسي داخل األسرة، ما يمنعهم 
من إظه�ار حقيقة عاقاته�م وتفاعلهم أمام ذويه�م، واالكتفاء 

بحساب واحد. 
كم�ا أن خي�ارات الخصوصية الت�ي يوفرها فيس�بوك وغيره من 
شبكات التواصل والتي تسمح بإخفاء قوائم األصدقاء، ومشاركة 
الص�ور والتحديثات مع أش�خاص أو قوائم مح�ددة، تجعل أيضا 
من وجود اآلباء على حس�اب أبنائهم كأصدقاء وأولياء أمور، أمرا 
غير فعال في حال لم ُتبنى العاقة معهم على الصراحة واالنفتاح 

والتقبل. 
ال يمك�ن ع�زل األطف�ال والمراهقين عم�ا يجري ف�ي العالم من 
حولهم، نظرا لضرورة استخدام الحواسيب ووسائل التكنولوجيا 

ف�ي حياته�م، ويكاد أم�ر عزلهم ع�ن الفض�اء االلكتروني يكون 
مس�تحيا، نظرا لتعدد األدوات واألس�اليب التي يمكن من خالها 
الوص�ول إليه. ومن غير الصحي التفكي�ر بالمنع أو التهديد كآلية 
للتعامل مع هذا األمر، فهذا ال يزيد األطفال إال عنادا وتمردا، ويعّمق 
فج�وة التواص�ل القائمة معهم، ع�دا عن أن ما َصُل�ح لزماننا من 

أساليب التربية والضبط والتواصل ال يصلح بالضرورة لزمانهم. 
يمك�ن لآلباء واألمهات الحصول عل�ى كل ما يريدون معرفته عن 
أطفالهم بدون إجبار، وذلك باالستماع واالهتمام والتواصل الجيد 
مع األطفال. والحديث عن استخدام االلكترونيات والتعامل معها، 
وحتى ع�ن العاقات مع اآلخري�ن، وضبط الس�لوك االجتماعي، 
وحماي�ة األطف�ال من االضطرابات النفس�ية يأتي تالي�ا؛ فالثقة 
واالنفتاح واإلش�باع النفس�ي والعاطفي هي أهم س�بل الوقاية، 
وهي تس�اعد الطفل وفي وقت مبكر على التحدث لوالديه عن أي 
شيء مثير للقلق يتعرض له أثناء استخدامه الشبكات االجتماعية، 
وم�ن يناصرون حم�ات حجب المواق�ع االلكتروني�ة ويمنعون 
أطفالهم من استخدامها هم ممن يؤمنون غالبا بالحل األسهل وهو 
المن�ع، وليس منح الوقت الكافي لاهتمام باألطفال واالس�تماع 
إليهم. ويغف�ل هؤالء عن أنه بالتزامن مع زي�ادة خدمات الحجب 
والمطالب�ة بها، تزداد البرامج التي تس�تخدم لكس�ر هذا الحظر، 
وتنخفض تكلفتها حتى تصبح مجانية أحيانا، وهي معروفة لدى 

المراهقين ويتم تبادلها بسهولة. 
ويمكن لآلباء واألمه�ات اتباع العديد من اإلجراءات لضبط عاقة 

أطفالهم بالشبكات االجتماعية، ومن ذلك: 
-اإلش�باع العاطفي والتعبير عن االهتمام والحب منذ سن مبكرة 
ج�دا، فاالهتمام والح�ب هما صّم�ام األمان في حي�اة األطفال، 
ويس�تمر تأثيره في جميع مراحل حياتهم، فه�و يحمي األطفال 
والمراهقي�ن م�ن البحث عن ج�ذب االنتباه، فرغ�م أن محاوالت 
ج�ذب االنتباه والبحث عن االش�باع العاطفي، جزء من خصائص 

النمو في مرحل�ة المراهقة إال أنه 
يصبح أسوأ كلما 

زاد الف�راغ 
طف�ي  لعا ا
ى  ل�د
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بقي�ة  تتركه�م  وال 
الوقت فريس�ة للفراغ، 

للع�ودة  فيضط�رون 
للتواصل االلكتروني، وتستمر 

مشاكلك معهم. 
-ال توفر لألطفال أجهزة الكترونية 

خاصة، واسمح لهم باستخدام هواتف 
الوالدي�ن وأجهزتهم ألوقات محددة، 
مع مراعاة أن هذا اإلجراء إذا لم يكن 

مبني�ا على الثقة فيمك�ن لألطفال 
اس�تخدام أجه�زة األصدق�اء في 
المدرس�ة أو خارجه�ا، لذلك تبقى 

الثقة والتواصل الحلقة األهم. 

كيف نضبط ونراقب سلوك األبناء عىل »فيسبوك«؟
المستقبل العراقي/متابعة 

كان�ت جميلة الخل�ق واألخاق، ش�قراء لها عين�ان كبيرتان 
مليئتان بالدفء وحب الحياة، أحبت ش�ابا يش�اطرها الجمال 
وطيب األخاق، تقدم لخطبتها فرفضت أسرتها ولكن )م,خ( 
أصرت على الزواج منه.لم ييأس الش�اب وعاود لخطبتها مرة 
أخ�رى، فوافق�وا عليه نزوال عند رغب�ة )م,خ( على رغم أنهم 
لم يكونوا مقتنعين به زوجا مائما ألبنتهم، وهي مقبلة على 

دخول الجامعة ، حتى تزوج الشابان وولدت له بنتا كالقمر.
س�رعان ما بدأت المش�اكل بالظهور، حتى تخاصما في يوم 
ما خصاما ش�ديدا اس�تمر أياما طويلة، فلجأت )م,خ( ألهلها 
بع�د أن أعيتها حالتها النفس�ية وخصام زوجها ومس�ؤولية 
ابنتها، لكنها تفاجئت برفض أهلها لها، وبدءوا بلومها الشديد 
واإلكث�ار من الكام القاس�ي، ولم يكتفوا بذل�ك بل اجبروها 
على الرجوع إلى بيت زوجها قائلين )أليس هذا اختيارك حين 

كسرت كلمتنا, إذن تحملي نتائج اختيارك السيئ(.
حزن�ت )م,خ( حزن�ا كبي�را، وأصبح�ت في وضع ال تحس�د 
عليه، فلم تش�فع نظرات ابنته�ا الجميلة وتعلقه�ا بعباءتها 
عله�ا تتراجع عن ما جال في خاطرها، فرجعت لبيت زوجها، 
فباغته�ا باالس�تهزاء والكام الج�ارح، كظمت غيظها بعض 
الوق�ت، وذهبت لتعد آخر وجبة حلي�ب البنتها الصغيرة التي 
تعلق�ت بها آنذاك بش�دة، قب�ل أن تتركها لتصع�د إلى غرفتها 
وتش�عل النار في جس�دها وه�ي تبكي وتنحب، في مش�هد 

مأساوي يندى له جبين اإلنسانية.
ويرجع علماء االجتماع والمختصون أس�باب اتس�اع ظاهرة 
قت�ل النف�س )االنتح�ار( والتي تعد من اش�د األم�راض فتكا 
بالمجتمع، حيث انتش�رت في مجتمعنا العراقي خال الفترة 
التي أعقبت س�قوط النظام الظاهرة بشكل اكبر، يرجعها الى 
عوامل اجتماعية واقتصادية ونفس�ية أسهمت بشكل مباشر 

في تفاقم حاالت االنتحار.
وبحس�ب تقرير رسمي حصلناعلى نس�خة منه، فأن معظم 
ح�االت االنتحار في العام 2012 ه�ي من االقضية والنواحي، 
يتصدره�ا االنتحار بطلق ناري ويليه الش�نق والحرق وتناول 

الحبوب،.

ضعف الدين واإليمان
يقول رجل الدين الش�يخ حيدر إسماعيل إن الله حرم االنتحار 
لقوله تعالى )وال تقتلوا النفس التي حرم الله قتلها إال بالحق(، 
ويعد من الكبائر، إذ إن حياة اإلنسان ليست ملكا له وال يجوز 

قتلها بأي حال من األحوال. 
معتب�را أن م�ن أس�باب االنتحار، ضع�ف اإليمان بق�درة الله 
تعالى ورحمته وابتائه، فل�و كان المنتحر مؤمنا بعطاء الله 
ووجوده آلمن بكام الله الذي يحرم قتل النفس وعدم إلقاءها 

في التهلكة.
وي�رى إس�ماعيل أن مجتمعنا اإلس�امي الي�وم بعيد عن كل 
األم�ور الواج�ب توطيدها مع الل�ه تعالى والت�ي تقربه منه 

وتش�يع االطمئنان الروحي والنفسي، متناسيا )أال بذكر الله 
تطم�أن القل�وب(، إذ إن ذكر الل�ه تعالى وكام�ه في محكم 
كتابه، كفيان بتوفير مساحة كبيرة من الراحة النفسية وشد 

أزر المؤمنين مع القدرة على الصبر والتحمل.

انفعال قهري موجه ضد الذات
ويعرف األخصائي االجتماعي األس�تاذ وليد الكعبي، االنتحار 
بأنه انفعال قهري موجه ضد الذات نتيجة اختال األنا وتدهور 
الشخصية نتيجة عدم التوصل الى حلول جذرية، وربما يكون 

شعور الوحدة والعزلة التي تنتاب المنتحر سببا في ذلك.
وقال: إذا قمنا بتتبع شخصية المنتحر بدراسة طولية نجد ان 
تلك الشخصية تتسم بعدم النضج االنفعالي والنكوص المضمر 
حول ال�ذات والوحدة وهو ما يؤدي ال�ى عدم تكوين عاقات 
اجتماعي�ة رصينة.وأضاف الكعبي: ربما يكون المنتحر فاقدا 
ألي هدف يس�مو اليه وقد يتعرض ال�ى انهيار مفاجئ لهدف 
محدد كأن تكون عاقة عاطفية حميمة فقدها في لحظة ما.

وحسب نظرية التحليل النفسي التي تعزو أسباب االنتحار الى 
الس�لوك الذي سلكه الطرف اآلخر في الهجر والخيانة فيكون 
االنتحار هنا توجيها لضمير الخصم وهو كفيل بأن يكون احد 
أس�باب االنتحار إضافة إلى االضطرابات النفس�ية والعصبية 
كالذه�ان الش�يزوفرينيا.ويختصر الكعب�ي دواف�ع االنتحار 
النفسية ب�الكآبة )وهي األوفر حظا في السيطرة على مشاعر 
الفرد( واليأس, والتفكير المتكرر باالنتحار حتى تنضج الفكرة 

ف�ي التنفيذ, وقد تكون العزلة , العدوانية س�ببا أيضا.ويعتمد 
أس�لوب االنتحار على مدى ثقافة الف�رد وحرصه على ابتاع 
المصاعب والخروج منها وهو ما يشكل شخصية قوية للفرد 
ق�ادرة عل الخروج من األزمات مهما كان نوعها.مش�يرا الى 
ان انتش�ار هذه الظاهرة في منطقة دون أخرى او جنس دون 
آخ�ر ذكر او أنثى فهي ال تع�دوا كونها تحصيل حاصل للواقع 
االجتماعي الذي يعيشه الفرد والعاقات االجتماعية وضعف 
الواعز الديني والعادات والتقاليد المفروضة بش�كل عشوائي 
لمصلحة طرف دون آخر كلها هذه األسباب تسهم في تمركز 
س�لوك االنتحار عن�د بيئة دون األخرى او ش�خص دون آخر.

ويؤكد الباحث النفس�ي س�عد الغريب أن اخطر األسباب التي 
تجعل الش�خص يقبل عل�ى االنتحار هي األمراض النفس�ية 
الناتجة عن ضغوطات اجتماعية واقتصادية ومعيشية صعبة 
ومنها البطالة و الفقر والزواج القس�ري، إضافة الى اإلدمان 
على المس�كرات والمخدرات يرافقه�ا اإلحباط وتكثر حاالت 
االنتحار بين المراهقين بسبب األوضاع االقتصادية التي تخلق 
فوارق بينهم وبين اآلخرين.من جانبه، أوضح مقدم الشرطة 
ثام�ر صبري طاهر من الش�عبة الجنائية، انه من خال عملي 
اس�تطيع القول أن المنتحرين يتوزعون بين المراهقين الذين 
يعانون من الفش�ل الدراس�ي وخوفهم من أسرهم فيقدمون 
على االنتحار حينما ال يتمكن احدهم من دخول البكلوريا مثا.

وكش�ف طاهر ان اغلب حاالت االنتحار هي عند النساء حيث 
تتج�ه نحو الحرق وابتاع الحبوب بكمي�ات كبيرة او مبيدات 

الحشرية او الكهرباء او السوائل المحرقة والتحقيق.موضحا 
أن هناك حاالت انتحار بين المراهقين أسبابها تتعلق بالدراسة 
وخاصة في المراحل المنتهية، وهناك من ينتحر غرقا بسبب 
كثرة المش�اكل مع والديه فيلجئون إل�ى النهر بعد ان يربطوا 
الحديد بأجسادهم او يربطون أيديهم، نافيا تسجيل أي حاالت 

انتحار عند األطفال.
ولف�ت طاهر إلى أن أكثر حاالت االنتحار هي بس�بب الخيانة 
الزوجي�ة فتجد الزوجة عاج�زة عن إص�اح او إقناع زوجها 
بعدم الذهاب الماكن مشبوهة أو خيانتها مع أخرى فا تطيق 

الوضع فتقدم على االنتحار.

حلول للحد من االنتحار
ووضع المختصون جملة من الحل�ول يعتقدون أنها تحد من 
ظاهرة االنتحار، أولها تتحملها األسرة نفسها كمراقبة أفعال 
افرداه�ا وتحس�ين عاقاتها بعضها ببع�ض، والبعض اآلخر 
تتحملها المؤسسات التربوية وتفعيل دور الباحث االجتماعي 
وتوعية التاميذ والتوعية العامة عن طريق منظمات المجتمع 
المدني وعمل حلقات التوعية واإلرشادات الصحية والنفسية 
وخاصة في االقضية والنواح�ي، إضافة إلى دور رجال الدين 
والجوامع ودورهم في توعية الناس بحرمة وخطورة وضرر 
االنتح�ار، هذا غير ش�عب التوعية وتعزيز الصح�ة في دائرة 
الصحة ودورها في توعية األف�راد واالهتمام بإقامة وحدات 

للعاج النفسي وعيادات لاستشارة النفسية.

          تحقيق / منار الزبيدي
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رشكة املنافع للتحويل املايل / مساهمة خاصة
راسمالها 15,000,000,000 مليار دينار

اىل مساهمي رشكة املنافع للتحويل املايل املساهمه الخاصة املحرتمني 
اعالن دعوة

استنادا الحكام املادة 87 من قانون الرشكات املرقم 21 لسنة 1997 املعدل وبناء 
عىل ماجاء بقرار مجل�س االدارة املؤرخ يف 2015/2/22 يرجى حضوركم او من 
ين�وب عنكم قانون�ا الجتماع الهيئة العامة املزمع عقده يف الس�اعه العارشة من 
صباح يوم 2015/6/21 املصادف االحد يف مقر الرشكة الكائن يف منطقة العلوية 

ساحة الواثق مجاور فندق اليرس وذلك ملناقشة جدول االعمال التايل 
1-مناقش�ة تقرير مجلس االدارة لنش�اط الرشك�ة للس�نة 2014 واتخاذ القرار 

املناسب بشانه
2-مناقشة تقرير مراقب الحسابات للرشكة للسنة 2014 واملصادقة عليه 

3-مناقشة الحسابات الختامية للرشكة للسنة 2014 واملصادقة عليها 
4-تعيني مراقب حس�ابات للرشكة للس�نة 2015 وتحديد اجوره

اىل  دين�ار   25,000,000,000 م�ن  الرشك�ة  راس�مال  زي�ادة  5-مناقش�ة 
30,000,000,000 دينار وفقا الحكام املادة 55 اوال من قانون الرشكات رقم 21 

لسنة 1997 املعدل واتخاذ القرار املناسب بشانه
راجني الحضور اصالة وانابة احد املساهمني بموجب سند االنابة او الغري بموجب 
وكالة مصدقة من الكاتب العدل ومراعاة احكام املادة 91 من ق ش رقم 21 لسنة 
1997 املعدل وتقديم االنابات والوكاالت قبل ثالثة ايام من تاريخ االجتماع اىل مقر 
الرشك�ة ويف حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤج�ل االجتماع اىل نفس اليوم 

من االس�بوع الذي يليه ويف نفس املكان والزمان وذلك يوم 2015/6/28
مروان عبد الرحيم غالب

رئيس مجلس االدارة

اعالن
تعلن كلية الرتبية للبنات جامعة البرصة موقع 
ب�اب الزبري ع�ن اج�راء مزايدة علني�ة لتأجري 
الكافرتي�ا الواقع�ة ضم�ن مبنى الكلي�ة وذلك 
اس�تنادا لقانون بيع وايجار اموال الجولة رقم 
21 لس�نة 2013 فع�ىل الراغبني باالش�رتاك يف 
املزايدة مراجعة وحدة الحسابات داخل الكلية 
ملعرف�ة ال�رشوط وس�تجري املزاي�دة يف اليوم 

الثالثني من تاريخ النرش .
االستاذة املساعدة 

الدكتورة / امل عبد الرزاق املنصوري 
العميد 

الوائل للتحويل املايل
راسمالها خمسة واربعون مليار دينار

اعالن من رشكة الوائل للتحويل املايل مساهمه خاصة
دعوة مساهمي الرشكة لحضور اجتماع الهيئة العامة

اس�تنادا الحكام امل�ادة 87 ثانيا من قانون الرشكات رقم 21 لس�نة 1997 املعدل 
يرسنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للرشكة والذي س�ينعقد بالس�اعه 
الع�ارشة من صباح يوم الخمي�س املصادف 2015/6/18 يف مق�ر ادارة الرشكة 
الكائن يف بغداد عرصات الهندية ويف حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لالجتماع 
يؤج�ل ليعقد يف نفس الزمان واملكان اعاله من االس�بوع التايل املوافق صباح يوم 

الخميس املصادف 2015/6/25 وذلك ملناقشة فقرات جدول االعمال االتي 
1-مناقش�ة تقري�ر مجل�س االدارة للس�نة املالي�ة املنتهي�ة يف 2014/12/31 

واملصادقة عليه
2-مناقشة تقرير مراقب الحس�ابات والحسابات الختامية للسنة املالية املنتهية 

يف 2014/12/31 واملصادقة عليهما 
3-تعيني مراقب الحس�ابات لتدقيق حسابات الرشكة لعام 2015 وتحديد اجوره 

حسب تعليمات نقابة املحاسبني واملدققني 
4-ابراء ذمة رئيس واعضاء املجلس

5-مناقشة مقسوم االرباح لسنة 2014
6-انتخ�اب اعضاء مجل�س االدارة من خمس�ة اعضاء اصلي�ني ومثلهم احتياط 

استنادا الحكام املادة 108/رابعا من قانون الرشكات
راج�ني حضورك�م او من ين�وب عنكم من املس�اهمني بصك اناب�ة او من غريكم 
بوكال�ة مصدقة من كاتب العدل ع�ىل ان يتم ايداع االنابات وال�وكاالت لدى ادارة 

الرشكة قبل ثالثة ايام يف االقل من موعد انعقاد االجتماع
محمد اسماعيل ابراهيم

رئيس مجلس االدارة

وزارة البلديات واالشغال العامة
مديرية  البلديات العامة

مديرية بلديات كربالء املقدس�ة
لجنة البيع وااليجار

العدد /ب/53
التاريخ /2015/5/31

اعالن كرس قرار
بناءا عىل ما جاء بكتاب مديرية بلدية الحسينية املرقم 3010 يف 2015/5/21 واملتضمن كرس قرار عىل 
س�احة بيع املواد االنش�ائية الواقعة عىل جزء من القطعة املرقمة )800/26م 51 جعيفنية( واس�تنادا 
لقان�ون بيع وايجار اموال الدولة املرقم )21(  لس�نة 2013 املادة )12( تاس�عا )أ( تعلن مديرية بلديات 
كربالء املقدسة / لجنة البيع وااليجار عن ايجار العقار اعاله والعائد اىل مديرية بلدية الحسينية باملزايدة 
العلني�ة فعىل الراغبني باالش�رتاك الحضور يف ديوان البلدية اعاله يف الس�اعة العارشة صباحا بعد مرور 
)7(  س�بعة ايام تبدأ من اليوم التايل  للنرش مس�تصحبني معهم وصل التامين�ات القانونية البالغة %30 
م�ن القيم�ة التي رس�ت عىل املؤجر االخري ونس�خة من هوية االح�وال املدنية ويتحمل من ترس�و عليه 
املزاي�دة  اجور النرش واالعالن واملصاري�ف االخرى علما بان مبلغ الضم االخري مضاف اليه )15%( يكون 

)5203750( خمسة ماليني ومائتان وثالثة االف وسبعمائة وخمسون دينار وملدة سنة واحدة .
املهندس مازن هاتف عبد املهدي اليارسي

مدير بلديات كربالء املقدسة

اعالن
ق�دم املدع�ي عم�ر عب�د ابراهيم  
طلبا يروم فيه تبديل اس�مه    من 
عمر  إىل ايفان  فمن لديه اعرتاض 
عىل الدعوى مراجعة هذه املديرية 
خ�الل م�دة اقصاها ع�رشة ايام 
وبعكس�ه س�وف ينظر بالدعوى 
وف�ق احكام امل�ادة 21 من قانون 
االح�وال املدني�ة رق�م 65 لس�نة 

1972 املعدل .
اللواء تحسني عبد الرزاق فليح

مدير الجنسية العام / وكالة

اعالن
ق�دم املدع�ي حس�ني ع�ي خليل  
طلبا ي�روم فيه تبدي�ل لقبه   من 
العزاوي  إىل املحمداوي  فمن لديه 
اع�رتاض ع�ىل الدع�وى مراجعة 
هذه املديرية خ�الل مدة اقصاها 
عرشة ايام وبعكس�ه سوف ينظر 
بالدع�وى وف�ق احكام امل�ادة 21 
من قانون االحوال املدنية رقم 65 

لسنة 1972 املعدل .
اللواء تحسني عبد الرزاق فليح

مدير الجنسية العام / وكالة

فقدان وصل
املرق�م  الوص�ل  فق�د 
64292 يف 1 / 2 / 2011 
 480000 ق�دره  بمبلغ 
الف  وثمانون  اربعمائة 
دينار بأس�م املس�تاجر 
ع�ي حس�ن كاطع عن 
الدكان املرقم 10 سوق 

الفتح االول العرصي .

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد ) اثري 
عبد الوهاب عبد( الذي يطلب فيه تبديل 
اس�م ابنه القارص م�ن   )عبد الوهاب( 
اىل )محمد( فمن لديه اعرتاض مراجعة 
هذه املديرية خالل مدة اقصاها عرشة 
ايام وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية 
يف الطل�ب وف�ق اح�كام امل�ادة 21 من 
القان�ون االحوال املدنية رقم 65 لس�نة 

1972 املعدل.
اللواء

تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

اعالن
قدم املدعي قاس�م ناج�ي محمد  
طلب�ا يروم فيه تبدي�ل لقبه    من 
الك�وزيل  إىل العام�ري  فم�ن لديه 
اع�رتاض ع�ىل الدع�وى مراجعة 
هذه املديرية خ�الل مدة اقصاها 
عرشة ايام وبعكس�ه سوف ينظر 
بالدع�وى وف�ق احكام امل�ادة 21 
من قانون االحوال املدنية رقم 65 

لسنة 1972 املعدل .
اللواء تحسني عبد الرزاق فليح

مدير الجنسية العام / وكالة

اعالن
ق�دم املدعي عامر س�امي عباس  
طلبا ي�روم فيه تبدي�ل لقبه   من 
الس�امريل  إىل الب�دري الحس�يني  
فمن لدي�ه اعرتاض ع�ىل الدعوى 
مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة 
اقصاه�ا ع�رشة اي�ام وبعكس�ه 
سوف ينظر بالدعوى وفق احكام 
املادة 21 من قانون االحوال املدنية 

رقم 65 لسنة 1972 املعدل .
اللواء تحسني عبد الرزاق فليح

مدير الجنسية العام / وكالة

فقدان وصل
فقد الوصل املرقم 64325 
بتاريخ 2 / 2 / 2011 عن 
ال�دكان املرق�م 48 / 168 
 2370000 ق�دره  بمبل�غ 
وثالثمائ�ة  ملي����ون�ان 
وس�بعون الف دينار بأسم 
/ رع�د صح�ن ب�دن فمن 
يعثر عليه تسليمه إىل جهة 

االصدار .

فقدان
فقد من�ي  وصل القبض 
الحكومي امانات الصادر 
من مديرية بلدية البرصة 
ال�ف   765000 بمبل�غ 
ومؤرخ يف 2014/9/28 
باس�م )محم�د جاس�م 
عاتي (عىل من يعثر عليه 
تسليمه اىل جهة االصدار

اعالن
ق�دم املدع�ي احم�د حس�ني عبد  
طلب�ا يروم في�ه تبديل اس�م ابنه  
م�ن عثم�ان  إىل ايرس فم�ن لديه 
اع�رتاض ع�ىل الدع�وى مراجعة 
هذه املديرية خ�الل مدة اقصاها 
عرشة ايام وبعكس�ه سوف ينظر 
بالدع�وى وف�ق احكام امل�ادة 21 
من قانون االحوال املدنية رقم 65 

لسنة 1972 املعدل .
اللواء تحسني عبد الرزاق فليح

مدير الجنسية العام / وكالة

اعالن
ق�دم املدعي فالح  حس�ن خضري  
طلبا ي�روم فيه تبدي�ل لقبه   من 
القهوات�ي  إىل البه�اديل فمن لديه 
اع�رتاض ع�ىل الدع�وى مراجعة 
هذه املديرية خ�الل مدة اقصاها 
عرشة ايام وبعكس�ه سوف ينظر 
بالدع�وى وف�ق احكام امل�ادة 21 
من قانون االحوال املدنية رقم 65 

لسنة 1972 املعدل .
اللواء تحسني عبد الرزاق فليح

مدير الجنسية العام / وكالة

فقدان شخص
فق�د املدع�و حي�در عبد ال�رزاق محمد 
موالي�د 1981 – عس�كري بتاريخ 3 / 
7 / 2007 فم�ن لديه اي معلومات عن 
الش�خص املذك�ور اع�اله االتصال عىل 

الرقم / 07807878090

فقدان وصل
فق�د الوصل املرق�م 64291 يف 1 / 2 / 
2011 بمبلغ ق�دره 480000 اربعمائة 
وثمان�ون الف دينار بأس�م املس�تاجر 
حامد عي حس�ن عن ال�دكان املرقم 8 

سوق الفتح االول العرصي .

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد  )اثري 
عب�د الوه�اب عب�د( ال�ذي يطل�ب فيه 
تبديل اس�م ابنته القارص  من )غيداء( 
اىل )غادة( فم�ن لديه اعرتاض مراجعة 
هذه املديرية خالل مدة اقصاها عرشة 
ايام وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية 
يف الطل�ب وف�ق اح�كام امل�ادة 21 من 
القان�ون االحوال املدنية رقم 65 لس�نة 

1972 املعدل.
اللواء

تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

محكمة االحوال الشخصية يف العلم
إىل املفقود / عايد احمد خلف صالح

للدع�وى املقام�ة ض�دك يف محكمة 
العل�م م�ن  االح�وال الش�خصية يف 
قبل املش�تكية زهرة حس�ني جاسم 
ولغياب�ك ومجهولي�ة مح�ل اقامتك 
تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا بالصحف ويف 
فس�تجري  حض�ورك  ع�دم  حال�ة 
املرافعة بحقك غيابيا وفقا للقانون.

القايض
عبد العليم فيصل عزاوي

اعالن
ق�دم املدعي صالح حس�ن خضري  
طلبا ي�روم فيه تبدي�ل لقبه   من 
القهوات�ي  إىل البه�اديل فمن لديه 
اع�رتاض ع�ىل الدع�وى مراجعة 
هذه املديرية خ�الل مدة اقصاها 
عرشة ايام وبعكس�ه سوف ينظر 
بالدع�وى وف�ق احكام امل�ادة 21 
من قانون االحوال املدنية رقم 65 

لسنة 1972 املعدل .
اللواء تحسني عبد الرزاق فليح

مدير الجنسية العام / وكالة

اعالن
ق�دم املدعي ع�ي خلي�ل ابراهيم  
طلبا ي�روم فيه تبدي�ل لقبه   من 
العزاوي  إىل املحمداوي  فمن لديه 
اع�رتاض ع�ىل الدع�وى مراجعة 
هذه املديرية خ�الل مدة اقصاها 
عرشة ايام وبعكس�ه سوف ينظر 
بالدع�وى وف�ق احكام امل�ادة 21 
من قانون االحوال املدنية رقم 65 

لسنة 1972 املعدل .
اللواء تحسني عبد الرزاق فليح

مدير الجنسية العام / وكالة

اعالن
بن�اء ع�ىل الطل�ب املق�دم م�ن الس�يد  
)س�الم  عليع�ل يوس�ف( ال�ذي يطلب 
في�ه تبديل اللق�ب م�ن )القطراني( اىل 
)الكناني( فم�ن لديه اعرتاض مراجعة 
هذه املديرية خالل مدة اقصاها عرشة 
ايام وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية 
يف الطل�ب وف�ق اح�كام امل�ادة 21 من 
القان�ون االحوال املدنية رقم 65 لس�نة 

1972 املعدل.
اللواء

تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

اعالن
اىل الرشيك / افراح هيثم نارص

صن�دوق  اىل  حض�ورك  اقت�ى 
يف  الكائ�ن  العراق�ي  االس�كان 
 / الحج�اج  ك�وت    : )الب�رصة 
مجمع وزارة االعمار واالس�كان 
وذل�ك  الرس�الة(  تقاط�ع ح�ي 
لتثبيت اقرارك باملوافقة عىل قيام 

الرشيك )حيدر صدام نرص(
بالبن�اء ع�ىل حصت�ه املش�اعة 
  39/43( املرقم�ة  القطع�ة  يف 
قض�اء  العب�ارة   /4( مقاطع�ة 
املدين�ة( لغرض تس�ليفه قرض 
االس�كان وخ�الل م�دة اقصاها 
)15( يوما داخل العراق وش�هرا 
خ�ارج الع�راق م�ن تاريخ نرش 
االعالن وبعكس�ه س�وف يسقط 

حقك يف االعرتاض مستقبال.

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

االتحادية
محكمة بداءة البرصة

العدد: 769 / ب / 2015 
التاريخ: 31/ 5 / 2015 

اىل/املدع�ى عليه�ا  / س�امي حبي�ب    
سعدون 

اص�درت ه�ذه املحكمة  قراره�ا    املرقم 
769/ب/2015 وامل�ؤرخ   2015/5/27   
حكم�ا غيابيا يقيض الحكم بزالة ش�يوع 
الرب�اط   1095/2071 تسلس�ل  العق�ار 
الكب�ري بيع�ا وتوزي�ع ص�ايف ثمن�ه ب�ني 
الرشكاء كل حسب حصته الواردة يف سند 

العقار ولتعذر تبليغك   وملجهولية 
املبل�غ  رشح  حس�ب  اقامت�ك   مح�ل    
القضائ�ي واملجل�س البل�دي ملنطقة حي 
الخليج العربي الثالثة عليه تقرر   تبليغك 
اعالن�ا    بصحيفت�ني    محليتني يوميتني 
ولك حق االع�رتاض   والتمييز  خالل املدة 
القانوني�ة   وبعكس�ه  س�وف يكتس�ب 

القرار الدرجة القطعية  
 القايض

ليث جرب حمزة

  محكم�ة  االح�وال  الش�خصية يف 
البرصة

العدد/954/بحث/2015 
 اعالن 

اىل املدع�ى علي�ه / عب�د اللطي�ف 
طعمه عبد الحي

اقامت املدعية) سليمة عبد الحافظ 
اسماعيل (   الدعوى   املرقمة 954/

بح�ث/2015  ض�دك تطل�ب فيها 
الحكم باتلفريق للهجر ملنطقة ابي 
الخصي�ب ومرك�ز رشط�ة حمدان 
انك مرتح�ل اىل جهة مجهولة وغري 
معلوم�ة عليه تق�رر تبليغك  اعالنا  
يوميت�ني  محليت�ني  بصحيفت�ني 
املحكم�ة  ه�ذه  ام�ام  بالحض�ور 
ام�ام   2015/6/17 ي�وم  صب�اح 
مكت�ب الباح�ث االجتماع�ي وعند 
عدم حضورك او م�ن يمثلك قانونا 
س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق القانون.
 القايض 

غازي داود سلمان

اعالن دعوة الدائنني
 ( املحامي�ة  املصفي�ة  ان�ي 
العزي�ز  ام�ني عب�د  اين�اس 
( لرشك�ة ) حدائ�ق الغدي�ر 
املحدودة  العام�ة  للمقاوالت 
( ) تح�ت التصفي�ة ( ادع�و 
كل م�ن له ح�ق او دين عىل 
عن�وان  مراجع�ة  الرشك�ة 
املصف�ي الكائ�ن يف – بغداد 
– الحارثي�ة – عم�ارة معهد 
املنص�ور – الطاب�ق الثاني ( 
اعتبارا من تاريخ النرش وذلك 
خالل مدة 10 أيام او بعكسه 

يسقط حقه يف املطالبة .
مع التقدير

املصفية املحامية
ايناس امني عبد العزيز
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اكد مختصون يف الش�أن الريايض العراقي 
ان رف�ع الحظر الريايض س�تكون له اثارا 
ايجابي�ة لي�س ع�ى الرياض�ة العراقي�ة 
فحسب بل عموم قطاعات الدولة العراقية 
مل�ا للمل�ف الريايض م�ن اهمي�ة بالغة يف 
عك�س ص�ورة حضارية عن الع�راق لدى 
املجتم�ع الدويل.وق�ال الناط�ق الرس�مي 
لوزارة الشباب والريايض احمد املوسوي : 
"ان رف�ع الحظر الري�ايض عن العراق يعد 
االن م�ن اه�م امللفات لدى وزارة الش�باب 
والرياض�ة ومع�ايل الوزي�ر عبد الحس�ن 
عبطان ملا لهذا امللف املهم والحيوي من اثارا 
ايجابية وانعكاس�ات غاية يف االهمية عى 
الصعيد  الس�يايس والريايض واالجتماعي 
والصحي والنفيس".مشريا اىل ان: "العراق 
بات بحاجة ماسة جدا الحتضان املنتخبات 
واالندية العاملي�ة ذات الرصيد الجماهريي 
الكب�ري والتاري�خ الريايض امل�رف بغية 
كس�ب املعرفة واصابة التطوير فضال عن 
اس�عاد جماهريينا الرياضية التي امس�ت 
بحاج�ة ملش�اهدة نج�وم العال�م الكروي 
وهم يلعب�ون يف العاصم�ة العراقية بغداد 
العراقية".واض�اف:  املحافظ�ات  وبقي�ة 
"حضور نج�وم العالم اىل املالعب العراقية 
س�يكون ل�ه اث�را كب�ريا يف ازدي�اد اع�داد 
الجماهري الرياضية التي تحرض للمالعب، 
ناهي�ك ع�ن ان  تواجد املنتخب�ات العاملية 
الكب�رية واالندية التي تض�م افضل نجوم 
الك�رة يف العال�م س�يكون له دافع�ا قويا 
لالعبينا من اجل تقديم افضل املس�تويات 
الفني�ة امام هذه املنتخب�ات وبالتايل فإن 
الك�رة العراقية ه�ي من سيس�تفيد بكل 
تاكيد من موضوع�ة رفع الحظر الريايض 
ع�ن البالد".وب�ن املوس�وي يف حديثه ان: 
"رف�ع الحظ�ر الريايض الكيل ع�ن العراق 
س�يكون عام�ال يف القض�اء ع�ى البطالة 
ورف�ع الدخل االقتص�ادي للبالد من خالل 
ارتف�اع اع�داد الحارضي�ن للمباريات من 
عى مدرجات املالعب بخ�الف التقليل من 
املش�اكل االجتماعي�ة واالقتصادية للفرد 
العراقي".وم�ن جهته ذك�ر عضو االتحاد 
العراق�ي لك�رة الق�دم فال�ح م�وىس ان: 
"مهم�ة رفع الحظ�ر الري�ايض املفروض 

ع�ى الع�راق من�ذ س�نوات ال تقترص عى 
ب�ل  فحس�ب  والرياض�ة  الش�باب  وزارة 
ع�ى جميع قطاع�ات الرياضة الرس�مية 
وغري الرس�مية ومنظمات املجتمع املدني 
اىل جان�ب الجماه�ري الرياضي�ة واالعالم 
م�وىس:  الرياضية".وطال�ب  والصحاف�ة 
"الجماه�ري الرياضي�ة يف الع�راق بعكس 

ص�ورة متحرضة ع�ن الع�راق  يف املباراة 
املرتقب�ة ي�وم 27 حزيران/ يوني�و املقبل 
امام املنتخب الس�وري الش�قيق يف ملعب 
املدين�ة الرياضية بالب�رصة الفيحاء وذلك 
من خالل التشجيع الريايض املثايل والبعيد 
ع�ن التعصب االعالمى والعنف والش�غب, 
وبالت�ايل اعطاء برهان قوي ودليل ال يقبل 

الش�ك ع�ى ان املواط�ن العراق�ي ريايض 
حقيقي وغ�ري ميال للعن�ف بطبعه بل ان 
الظ�روف السياس�ية والحياتي�ة الصعبة 
الت�ي م�رت ع�ى البل�د وضع�ت املواط�ن 
يعك�س  ال  اط�ار  او  ب�رواز  يف  العراق�ي 
طبيعت�ه ابدا".وب�دوره قال عض�و اتحاد 
كرة الق�دم العراقي مالح مهدي ان: "رفع 

الحظر الريايض الكامل وليس الجزئي عن 
املالع�ب العراقية س�يكون عامال مهما يف 
الدفع بالحكومة العراقية واملتمثلة بوزارة 
الش�باب والرياض�ة اىل االهتم�ام بالبن�ى 
التحتي�ة وكيفي�ة بن�اء مالع�ب رياضية 
تتطاب�ق وتنناغم مع املواصف�ات العاملية 
الن حضور منتخب�ات عاملية كبرية واندية 

يدف�ع  جماهريي�ة  قاع�دة  ذات  اجنبي�ة 
بالدول�ة والحكوم�ة اىل االهتم�ام الكب�ري 
واالستثنائي باملالعب والقاعات الرياضية 
الحظ�ر  "رف�ع  ان:  اىل  الحديثة".الفت�ا 
الريايض عن العراق س�تكون له ايجابيات 
ع�ى صعيد تنظيم الع�راق للمباريات ذات 
املواعي�د الكربى".وب�ن مه�دي ان: "رفع 

الحظر الريايض الكامل سيس�مح للعراق 
باحتض�ان البط�والت العاملية واالس�يوية 
والعربي�ة ع�الوة ع�ى ال�دورات التدريبية 
والتحكيمية االس�يوية التي يستفيد منها 
املدرب والحكم العراق�ي بدال من ان يقوم 
ب�رصف الكثري من االم�وال بغية الحصول 
ع�ى ش�هادات تدريبي�ة او تحكيمية من 
الفئ�ة االس�يوية م�ن الع�راق ب�دال م�ن 
الحص�ول عليها من دول قط�ر واالمارات 
م�درب  وايران".واتف�ق  ولبن�ان  واالردن 
ن�ادي ال�زوراء عماد محمد ع�ى: "اهمية 
الرفع ال�كيل للحظ�ر الري�ايض املفروض 
عى العراق لكون ان هذه الخطوة ستدفع 
بالدول�ة والحكوم�ة اىل االهتم�ام االكث�ر 
ببناء املنش�ات الرياضية وفق املواصفات 
العاملي�ة ع�ى اعتبار ان مج�يء منتخبات 
عاملي�ة ك�ربى ينبغي ان توف�ر لها مالعب 
رياضي�ة حديث�ة تلي�ق بس�معة ومكانة 
واالندي�ة  املنتخب�ات  ه�ذه  وجماهريي�ة 
العاملية".ام�ا م�درب نادي الق�وة الجوية 
عب�اس عطية فق�د: "اكد ه�و االخر عى 
رضورة احض�ار منتخب�ات واندية عاملية 
قادرة عى استقطاب الجماهري الرياضية 
للمالع�ب املحلية من جه�ة ورفع الصورة 
الفني�ة للمدرب والالع�ب والحكم العراقي 
م�ن الجهة االخ�رى".يف حن ذك�ر مدرب 
نادي نفط الجنوب عماد عودة ان: "الوقت 
ق�د ح�ان الحتض�ان الع�راق للمباري�ات 
الرسمية والتجريبية عى االرايض الداخلية 
ش�انه يف ذلك شان كل دول العالم ملا لهذه 
الخط�وة م�ن اهمية بالغ�ة ودور فاعل يف 
اح�داث تغيري ايجابي وش�امل عى مجمل 
املنظومة الرياضي�ة يف العراق".من جانبه 
اك�د مدرب ن�ادي دهوك ح�ازم صالح ان: 
"موضوع�ة الرفع الكامل للحظر الريايض 
املف�روض عى الع�راق منذ ام�د بعيد بات 
مطلب�ا جماهرييا ملحا ملا لهذا الحظر من 
انعكاسات س�لبية عى املنتخبات واالندية 
العراقي�ة ع�ى اعتب�ار ان منتخب اس�ود 
الرافدي�ن كان يضط�ر لخ�وض مبارياته 
الدولية س�واء عى صعي�د تصفيات كأس 
العال�م وبطولة امم اس�يا خ�ارج العراق، 
ال�ذي كان يش�كل عام�ل ضغ�ط  االم�ر 
رهيب عى العبينا بسبب خوض املباريات 

الرسمية بدون املساندة الجماهريية".

خمتصون: رفع احلظر الريايض عن العراق أهم امللفات حاليًا
امل�ضتقبل العراقي/ متابعة

قرر املدرب االيط�ايل ماس�يمليانو اليجري منح 
العبي�ه راح�ة اليوم م�ن التدريب�ات بعد خوض 
لقائه االخري يف الكالش�يو باألم�س ضد مضيفه 
فريونا وال�ذي انتهى بالتع�ادل االيجابي بهدفن 
ل�كل فريق.وسيس�تأنف الفري�ق تدريباته اليوم 
اس�تعداداً ملواجهة برش�لونة يف العاصمة االملانية 
برلن مساء الس�بت املقبل يف نهائي دوري ابطال 
اوروب�ا حي�ث س�يخوض الفريق مران�ه غداً عى 
يوفنت�وس ارينا وليس مق�ر التدريبات " فينوفو 
".التدري�ب س�يبدأ يف الحادي�ة عر م�ن صباح 
الي�وم فيما س�يعقد امل�درب اليج�ري وكالوديو 
ماركيزيو العب وس�ط الفريق مؤتمراً صحفياً 
يف تم�ام الثانية عر والنصف ظهراً بعد انتهاء 
املران.يذكر ان فريقي يوفنتوس وبرشلونة قد 
حققا الثنائية املحلية يف ايطاليا واس�بانيا هذا 
املوسم فيما س�يكون التنافس بينهما السبت 
املقب�ل عى الفوز بالثالثية التاريخيه من خالل 

الحصول عى كأس دوري ابطال اوروبا.

ب�دأ منتخ�ب أوروغواي وصيف النس�خة 
املاضي�ة رحلت�ه يف نهائي�ات كأس العالم 
للش�باب لك�رة الق�دم، تح�ت 20 عاما يف 
نيوزيلن�دا، بالف�وز ع�ى رصبي�ا به�دف 
نظيف، األح�د يف الجولة األوىل ملنافس�ات 
للبطولة.وتقم�ص  الرابع�ة  املجموع�ة 
جاس�تون برييرو مهاجم ناسيونال، دور 
البطول�ة يف منتخب أوروغواي وس�جل له 
هدف الفوز يف الدقيقة 56.ويتطلع منتخب 

أوروغواي لنيل لقب البطولة 
بع�د هزيمت�ه بركالت 

الرتجيحية  الج�زاء 
عى يد فرنس�ا يف 
النهائية  املب�اراة 
للنسخة املاضية 
موندي�ال  م�ن 
الت�ي  الش�باب 

جرت يف تركيا.

كامل زغري: صوت العراق ذهب لبالتر

كازورال أفضل العب يف هنائي 
كأس إنجلرتا

الصحف االسبانية تتغنى بالظاهرة مييس

احتف�ت صحف الرياض�ة بالعاصمة اإلس�بانية 
مدريد بنجم برش�لونة، األرجنتيني ليونيل مييس 
بعناوي�ن مث�ل "عظمته" و"كثري م�ن الضجيج 
كثري من مييس" يف إشارة لنهائي كأس امللك الذي 
توج بلقبه الفري�ق الكتالوني الليلة املاضية عى 
حس�اب أثلتيك بلباو بثالثة أهداف لهدف، يف حن 
س�لطت صحف برش�لونة الضوء عى "الثنائية" 

الذي حققها الربسا.
وخصص�ت صحيفة )ماركا( ص�ورة ملييس عى 

وكتب�ت غالفه�ا بجانب  ال�كأس 
 ، " عظمته "

وأضاف�ت 
مي�يس  "

يحس�م 

رائع�ا،  كان  منهم�ا  األول  بهدف�ن،  النهائ�ي 
الكتالوني�ون متفوقون بفارق كب�ري عن أتلتيك، 
وصفارات اس�تهجان حادة ضد النش�يد الوطني 

)اإلسباني(".
م�ن جانبه�ا اس�تعرضت )آس( أح�داث مباراة 
الس�بت، عى ملعب كامب ن�و وكتبت "كثري من 
الضجيج كثري من مييس" بجانب صورة لتش�ايف 
هريناندز وأندريس إنيس�تا حاملن الكأس الذي 

سلمه لهم العاهل اإلسباني فيليبي السادس.
كما أش�ارت إىل أن الحكومة ستس�تدعي االثنن 
)لجن�ة مكافحة العنف( لدراس�ة إمكانية فرض 
عقوب�ات إزاء صافرات االس�تهجان القوية التي 
عزفت أثناء النش�يد الوطني إلسبانيا قبل نهائي 

الكأس.
)س�بورت(  صحيفت�ي  أب�رزت  جانبهم�ا  م�ن 
و)موندو ديبورتيف�و( الكتالونيتن، "الثنائية" 

الذي حققها الربس�ا هذا املوسم يف انتظار الفوز 
بالثالثية )الكأس والدوري ودوري أبطال اوروبا( 
السبت املقبل إذا اس�تطاع التغلب عى يوفنتوس 
اإليطايل يف نهائ�ي دوري األبطال األوروبي املقرر 

بربلن.
وعن صورة تشايف وإنيستا حاملن الكأس، 

كتبت )س�بورت(: "أبط�ال كأس امللك، 
مي�يس أيض�ا حق�ق نثائي�ة بهدف 

اس�طوري".وكتبت )ديبورتيف�و( 
حققه�ا  الت�ي  "الثنائي�ة"  ع�ن 
الربس�ا ونرت ص�ورة لالعبن 
وهم يحتفل�ون بالفوز وأخرى 

ملييس بجانب الكأس.
ويعد لقب ال�كأس هو ال�27 
لربش�لونة يف تاريخه ليوسع 

رقمه القيايس.

ف�از اإلس�باني س�انتي كازورال نج�م فري�ق 
ارس�نال بجائ�زة أفض�ل الع�ب خ�الل املباراة 
اإلنجلي�زي  االتح�اد  كأس  لبطول�ة  النهائي�ة 
لكرة الق�دم، التي انترص فيه�ا فريقه برباعية 

نظيفة.
وحق�ق كازورال لقبه الثاني عى التوايل يف كأس 
إنجلرتا مع "املدفعجية"، حيث ش�ارك يف الفوز 

يف نهائي العام املايض أمام هال سيتي 2-3.

وانف�رد ارس�نال بالرق�م القيايس يف ع�دد مرات 
التتويج بأق�دم بطولة يف العال�م، وذلك بفوزه 
الكاس�ح يف النهائي الس�بت عى أس�تون فيال 
برباعية نظيفة عى ملعب ويمبيل، من توقيع 
ثي�و والك�وت وأليكس�يس سانش�يز وب�ري 

مريتس�اكر وأوليفييه جريو.وظفر فريق 
امل�درب الفرنيس أرس�ن فينج�ر باللقب 
12 يف تاري�خ البطول�ة، ليف�ض الراكة 

مع مانشس�رت يونايتد، فيما توقف رصيد 
أستون فيال عند سبعة القاب.

لالتح�اد  الرس�مي  املتح�دث  كش�ف 
العراقي لكرة القدم كامل زغري ان صوت 
العراق يف االنتخابات التي شهدها 
االتح�اد ال�دويل لك�رة 
 ) لفيف�ا لقدم)ا ا
ه�ب  ذ

للس�ويرسي جوزيف بالتر وليس لالردني 
االمري عيل بن الحس�ن. واك�د زغري: " لقد 
اش�ارت بعض وس�ائل االع�الم املحلية اىل 
ان صوت الع�راق س�يذهب لالردني االمري 
ع�يل وليس للس�ويرسي بالتر,لكن الورقة 
االنتخابي�ة الت�ي ت�م وضعه�ا يف صندوق 
االنتخاب�ات ذهب�ت لبالتر".واش�ار زغ�ري 
اىل وجود ش�به اجماع من قب�ل االتحادات 

االس�يوية عى اختيار بالتر بدال من االمري 
ع�يل وه�و ما ت�م االتف�اق عليه قب�ل بدء 
االنتخابات.يذك�ر ان بالتر جدد واليته عى 
رئاس�ة االتحاد الدويل لكرة القدم)الفيفا( 
للسنوات ال4  املقبلة بعد انسحاب االردني 
االمري عيل يف الجولة الثانية من االنتخابات 
الت�ي جرت يوم الجمعة املايض بمش�اركة 

209 دولة.

أقرت حكومة جاكرتا بمسؤوليتها 
عن اإليقاف الذي فرضه االتحاد 
الدويل لكرة القدم )الفيفا( عى 
االتح�اد االندوني�يس بس�بب 
التدخل الحكومي يف ش�ؤون 
املحلي�ة  ال�دوري  بطول�ة 
وقال�ت  الش�عبية  للعب�ة 
الحكوم�ة إنها ستس�تمر 
إص�الح  ع�ى  العم�ل  يف 
بطول�ة ال�دوري املحلي�ة.

وقرر الفيف�ا إيقاف االتحاد 
االندوني�يس للعبة، واإليقاف الذي س�يرسي عى الفور 
معناه أن اندونيس�يا لن يكون بوس�عها املشاركة يف 
الجولة املقبلة من التصفيات املؤهلة لكأس لنهائيات 
العالم 2018 وكأس آس�يا 2019 والتي ستبدأ يف 11 

يونيو/ حزيران املقبل ما لم تنفيذ مطالب الفيفا.
لك�ن الفيفا س�مح ملنتخب اندونيس�يا باملش�اركة يف 
ألع�اب جنوب رشق آس�يا يف س�نغافورة ألن البطولة 

بدأت بالفعل.وقالت وزارة الش�باب والرياضة االندونيسية 
األحد: "تنوي الحكومة تحمل مس�ؤولية العقوبات وامليض 
قدم�ا يف تنفيذ إصالح�ات يف إدارة كرة الق�دم املحلية وهي 
ته�دف من خالل ذل�ك أن تعود البالد من جديد للمش�اركة 
يف البط�والت الدولية".وأضاف�ت ال�وزارة: "الب�د لن�ا م�ن 
اح�رتام لوائح الفيفا لكن هذه التجربة املؤملة كانت بمثابة 
درس لن�ا جميعا وتق�ر الحكومة ب�رضورة اتخاذ خطوات 
إس�رتاتيجية عدي�دة يف أعق�اب ف�رض ه�ذه العقوبات".

وقالت وزارة الرياضة أيضا: "س�تعمل الحكومة مع العديد 
م�ن املنظمات ذات الصلة لوض�ع قواعد إلصالح كرة القدم 
املحلية بأرسع ما يمكن من أجل تطوير إسرتاتيجية شاملة 
تتمي�ز بالش�فافية واملوضوعي�ة يك�ون هدفها األس�ايس 
تحقي�ق انجازات يف إعادة هيكلة نظ�ام إدارة كرة القدم يف 
اندونيس�يا".وتحرك الفيفا ليتخذ إجراء ضد اندونيسيا بعد 
نزاع بن الحكومة واتحاد كرة القدم والذي أسفر عن إلغاء 
املس�ابقة املحلية.وقال الفيفا الس�بت: "اللجن�ة التنفيذية 
ق�ررت إيق�اف االتحاد االندوني�يس لكرة الق�دم عى الفور 
وحتى يستطيع الوفاء بالتزاماته وفقا للوائح الفيفا، اتخذ 
القرار بعد اس�تحواذ الس�لطات االندونيس�ية عى أنشطة 

االتحاد االندونييس لكرة القدم".

عق�د امل�درب االيط�ايل مونتي�ال، املدير 
الفني لفري�ق فيورنتين�ا اإليطايل لكرة 
القدم، اجتماعاً مط�والً مع ادارة ناديه 
اس�تمر ملدة 3 س�اعات لتحديد موقفه 
تدري�ب  ع�ن  الرحي�ل  او  باالس�تمرار 
الفريق.وأش�ار املوقع الرس�مي للنادي 
ان مونتيال اجتمع بمالك النادي ديال فايل 
واملدير الري�ايض برادي ورئي�س النادي 
ماريو كونييني لتحديد شكل العالقة بن 
الطرفن اما باالس�تمرار ملوس�م رابع او 
باالكتفاء باملواسم الثالثة املاضية.واشار 
املوقع الرسمي لفريق فيورنتينا ان القرار 
االس�بوع  منتص�ف  س�يصدر  الرس�مي 
املقبل.ويمل�ك مونتيال عاماً اخر يف عقده 
م�ع الن�ادي البنفس�جي إال ان الطرف�ن 
بحاجة لتحديد خطة العمل املوسم املقبل 
واالهداف التي يتطلع الطرفان لتحقيقها 
وكيفية ح�دوث ذل�ك والتأكد م�ن توافق 

افكارهما سوياً يف هذه األمور.

س�خر اس�طورة كرة الق�دم البلغارية خريس�تو 
ستويش�كوف، نجم برشلونة االس�باني السابق، 
م�ن غريمه ن�ادي ري�ال مدريد، بص�ورة طريفة 
وضعها عى حسابه عى موقع التواصل االجتماعي 
"تويرت"، لفريق ريال مدريد، بطل أوربا وصيف بطل 
الليغ�ا، وه�و يجل�س يف غرف�ة ملتابعة برش�لونة أمام 
يوفنت�وس، بط�ل دوري وكأس ايطالي�ا، يف نهائي دوري 
االبط�ال الس�بت املقب�ل بربلن.ونقلت صحيف�ة "ليكيب" 
الفرنسية ما نره البلغاري ستويشكوف، الذي حقق 3 بطوالت 
لليغا 93 و94 و1997 واللقب االول بدوري االبطال 1992(، عى 
صفحت�ه بتوي�رت، حيث أكد ستويش�كوف بعد فوز برش�لونة 
بلقب كأس ملك اس�بانيا عى حس�اب بلب�او محققا الثنائية 
ان�ه ينبغي عى العبي ري�ال مدريد ان يتعلموا من برش�لونة 
كيف يفوزون يف املباراة النهائية موجها لهم الدعوة ملشاهدة 
البلوجرانا عرب شاش�ات التليفزيون وهو يواجه يوفنتوس 
يف نهائي االبطال الس�بت املقبل بربلن.وكتب ستويشكوف 
عق�ب التتوي بال�كأس عى حس�اب بلباو: "انظ�روا كيف 
نفوز يف النهائي، يحيا برش�لونة وتعي�ش كاتالونيا وتذكروا 

مشاهدتنا يف نهائي التشامبيونز ليج 6 يونيو"

امل�ضتقبل العراقي / وكاالت

امل�ضتقبل العراقي / متابعةامل�ضتقبل العراقي / وكاالت

احلكومة االندونيسية تتعهد باصالح املوقف 
بعد عقوبة الفيفا

مونتيال جيتمع بادارة فيورنتينا 
حلسم مستقبله

ستويشكوف
يسخر من ريال مدريد

امل�ضتقبل العراقي / وكاالت

يوفنتوس يبدأ استعداده 
ملوقعة برلني

االوروغواي تفتتح مونديال 
الشباب بانتصار صعب عىل رصيبا

امل�ضتقبل العراقي / وكاالتامل�ضتقبل العراقي / وكاالتامل�ضتقبل العراقي / وكاالتامل�ضتقبل العراقي / وكاالت
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امليزان

؟؟هل تعلم
هل تعلم أّن األسبوع عند الفراعنة املرصّيني يتكّون 

من 10 أيام.
هلل تعلم أّن معدة اإلنسلان تحتوي على نحو 35 

مليون غدة هضمّية.
هلل تعللم أّن إرسافيل عليله السلام أّول من قال 

سبحان رّبي األعى.
هل تعلم أّن أّول من صنع الّصاروخ هي أملانيا.

هلل تعللم أّن صلوت األم ملن أّول األصلوات الّتي 
يمّيزها الّطفل عن باقي األصوات .

هل تعلم أّن يف بنجلادش ُيحكم عى طلبة املدارس 
بالّسجن إذا اّتهموا بالغّش يف االمتحان الّنهائي .

هلل تعلم أّن شلبكّية العني تحتلوي عى نحو 135 
مليون خلّية حسلّية مسلؤولة عن التقاط الّصور 

وتمييز األلوان.
هل تعللم أّن مجملوع البحريات املوجلودة يف كندا 
وحدها يزيد عن علدد البحريات املوجودة يف جميع 

دول العالم مجتمعة.
هلل تعللم أّن الفلفلل الحلار يحتلوي على أعلى 
نسلبة ممكنة من فيتاملني »يس« مقارنًة بجميع 

الخرضاوات والفواكه األخرى.

األمور العائلية هي التي تهمك هذا اليوم، 
فعليك االهتمام بها وبأمورك الشخصية، 
فأنلت مهملهلا منلذ وقلت طويلل، أملا 
بالنسلبة لالتزامات ال توجد لديك الرغبة 
يف فعلل أي يشء ضملن أعماللك املنزلية، 
املساء جيد للعاطفة إذا كان لديك حبيب.

األجلواء  اعلرف كيلف تتلرصف يف هلذه 
الضاغطلة يلا ثلور، وال داعلي ألن تفقلد 
أعصابك بني دقيقة وأخرى. مفاجآت تحدث 
يف فرتة الظهرية لكنك لن تكون سعيداً بها. 
أملا يف فرتة ما بعد الظهر يتحسلن الوضع 

قلياً لكن مزاجك يبقى معكراً.

لديلك الكثلري ملن اإليجابيلات يلا مولود 
الجلوزاء يف هذا اليوم فلكل يشء يتجه إىل 
األملام، ألنك ملرص عى ما تريلد وتعرف 
كيف تترصف باألوضاع املسيطرة حولك. 
اسلتغل هلذا اليوم لتسليري أملورك، ألن 

الشجاعة ال تأتي دائماً.

قلد تكلون بداية هلذا اليوم عهلدا جديدا 
للك، فرتيح نفسلك وتبقى نائما لسلاعة 
متأخرة. تبدأ الضغوطات التي أثرت عليك 
األسلبوع املايض بالتايش شليئاً فشيئاً. 
املسلاء بالنسلبة إليك ممتلاز لكنك تقوم 

ببعض الحماقات تجاه من تحب.

األملور صعبلة هلذا اليلوم فأنت تشلعر 
بالتعلب وعلدم الرغبلة يف فعلل أي يشء 
منذ الصباح، مشلاكل قد تواجهك يف فرتة 
الصباح والظهرية، مما يضطرك إىل فقدان 

أعصابك وجعلك بمزاج ال تحسد عليه.
األملور جيلدة لديلك يا موللود العلذراء لكن 

عليك اسلتغال هذا اليوم للقيام بااللتزامات 
املتوقفلة منذ أسلبوع او أكثر. يف فرتة ما بعد 
الظهر قد يحلدث يشء أمامك يفقد أعصابك، 
لكن لن يطول مزاجك هكذا، فسيبدأ بالتحسن 
ملن جديد يف املسلاء لبعض األخبلار التي قد 

تصلك وتخص أمورك املالية أو العاطفيًة.

الحظ ما يزال يبتسلم لك يا مولود امليزان 
فحاول استغاله لكي تستمتع بهذ اليوم 
سواء بنزهة مع االصدقاء او مع العائلة. 
تأخلذ األملور ببسلاطة يف فلرتة ملا بعد 
الظهلر مهما يملر عليك من مشلاكل أو 

استفزاز من أي شخص.

تستغرب وتندهش من افعالك وترصفات من 
حولك، النك ال تستطيع استيعاب ما سيحصل 
اليلوم لذللك ال تصدر أي قلرار، والقيام بأي 
عمل يجعلك تخرس كثرياً وبخاصة يف اتجاه 
العائلة والعاطفة وبخاصة يف فرتتي الصباح 

والظهرية فهما االصعب.

انتبله أثناء قيادة السليارة هلذا الصباح، 
وال رضورة لاسلتعجال وإفسلاد يومك. 
لن تجلس يف مكان واحد ملدة طويلة فأنت 
نشليط جدا وتريد فعل الكثري من الربامج 

وبخاصة يف فرتة الصباح.

أنلت عاطفي جدا وتفكر يف قلبك أكثر من 
عقلك، يوم جيد للتقرب من حبيبك او من 
عائلتلك، لكن عليك الحلذر من مصاريفك 
الكثلرية. األمور العائلية مهمة لديك أيضاً 
يف فرتة ما بعد الظهر واملساء مما يجعلك 

تلتزم البيت وترفض دعوات للخروج.

يوم مرشق يا صديقي الدلو وانت مبتسم 
النه يلوم عطلة وجيد للخلروج وفعل ما 
تريلد من برامج. لكلن عليك الحذر ضمن 
نطلاق العائلة وال داعلي الن تنفذ جميع 
أقوالك فقد تدخل بتاسلن كامي مع أحد 

أفراد العائلة.

ال تقلق يا عزيلزي الحوت فلن تدوم هذه 
املسلاء تخلف  يف  األبلد،  إىل  الضغوطلات 
وتشلعر  واملشلاكل  الضاغطلة  األجلواء 
بالقوة تعود إليك، لكن عليك تجاوز فرتتي 

الصباح والظهرية ملا لديك من مشاكل.

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

بدون تعليق

طبق اليوم

افـقـي

عـامـوي

1 – صخلر – ملن األزهلار – 2 
– ظهلر – أطيلب – 3 – كّل – 
خليلج – 4 – عكسلها ملؤرخ 
وشلاعر ُعثماني – 5 – عاصمة 

أوروبيلة – 6 – ظهر الباخرة – 
للمنلادى – 7 – نجيلع – رسقة 
– 8 – حبيب الشعراء – يجتمع 

مع – 9 – نزل املطر .

1 – جبهلة – حرب – 2 – شلبيه 
– يتم – 3 – ماركة سليارات – 
للنفي – 4 – أوهى – لإلستفهام 
– 5 – شاعر لبناني – 6 – شبيه 

– متشابهان – 7 – بلدة لبنانية 
– عملة أوروبيلة – 8 – مخرج 
تلفزيونلي لبناني – 9 – مخرج 

تليفزيوني لبناني .

سـودوكـو

املقادير:

2⁄1 كوب قمح، مقشور

4⁄1 كوب حمص معلب، مسلوق

3 ملعقلة كبلرية دجلاج، مقطلع 

رشائح صغرية

1 ملعقة صغريه ملح 

1 ملعقة صغريه قرفة 

4 كوب ماء، أو حسب الحاجة

طريقة تحضري هريسة بالدجاج

1. يف قلدر عى النار، يوضع القمح 

املقشور، الدجاج، املاء، امللح ويرتك 

ملدة سلاعتني لينضج ثم يحرك من 

وقلت آلخر كلي ال يحلرتق وحتى 

يصبح قوامها سميكاً.

2. قبلل أن تنضلج بقليلل، يوضع 

الحمص ويرتك ملدة 10 دقائق.

3. يرفلع القدر عن النار، تسلكب 

الهريسلة يف طبلق، يلرش فوقهلا 

القرفة وتقدم ساخنة.

هريسة بالدجاج

فوائد الرببنيمعلومات  عامة
التهابلات الجهلاز الهضملي والقرحلة البسليطة: 
يؤخذ مقلدار فنجان من عصري البقلة بعد اكل حبة 
بطاطا مسلوقة مرتني يوميا او تكون مطبوخة مع 

البندورة املزال قرشها-
الديدان : يؤخذ عصلري البقلة فنجان 3 مرات يوميا 
ويستحسلن رشب كاس من الشلومر او االفسنتني 
قبله او بعده وهذه الوصفة تطرد الديدان الحلقية 

واالسكارس والرشيطية وتخرج البيوض خارجا
اللهيلب والعطلش: ان اكل 50غلم اىل 100غم بقلة 
تساعد اهل العمل والجهد وقتا اطول لعدم الشعور 
بالعطلش وهلذا علن تجربلة مللني ومسلاعد عى 

االسلهال البسليط: يؤخذ عصري البقلة فنجان 4-3 
مرات يوميا ويستحسلن رشب كاس ملن الختمية 
او نصلف فنجان من السلنمكة قبل او بعلد البقلة 
وحتلى ان اكلها مع البندورة او غريها يسلاعد عى 
تليني املعدة. القئ : تساعد البقلة عى ايقاف التقيؤ، 
والوحلام عنلد الحواملل وذلك بلاكل عدة سليقان 
او اوراق او غلل نصلف ملعقة صغرية ملن البذور 
+ملعقة شلومر يف ربع لرت ملاء ورشب فنجان عند 

الشعور بالقئ أو الغثيان
الثآليلل: تدللك الثآليل بعصارة البقللة مرات عدة يف 

اليوم فتعمل عى ازالتها باذن الله.

اهلند توقف طري محام
قاللت الرشطة الهنديلة انها »اوقفت« 
طري حملام كان يطري فلوق بلدة قرب 
الحدود مع باكسلتان التي يسجل فيها 
انتشار عسلكري كبري لاشتباه يف انه 

يستخدم الغراض التجسس.
وقاللت الرشطلة انها اخضعلت الطري 
للتصوير باالشلعة السلينية ملعرفة ان 
كان يحملل اي جهلاز مشلبوه بعدما 
رصلد احلد سلكان البلدة ختملا تحت 
ريشله يحمل كلملات باالوردو واسلم 

منطقة باكستانية.

راكيلش  الرشطلة  واوضلح مسلؤول 
كوشلال لوكاللة فرانلس بلرس علرب 
الهاتف »ارسللنا الطري اىل عيادة طبية 
الخضاعه للتصوير باالشلعة السلينية 
ملعرفلة ان كان يحمل كامريا تجسلس 

او جهاز بث او رشيحة مخفية«.
واضلاف »حتى االن ال تتوافلر اي ادلة 
على انه طري جاسلوس لكلن طاملا لم 
نتمكلن ملن معرفلة ملا هلي فحوى 
الكلملات بلاالوردو ال يمكننلا ان نبت 

باالمر«.

باريس - طلور باحثون روبوتلا ذكيا قادرا 
عى تجاوز »إصاباته« بمفرده واالسلتمرار 
يف أداء الوظائلف املنوطة به، عى ما اظهرت 
مجللة  نتائجهلا  نلرشت  حديثلة  دراسلة 

“نيترش”.
وأوضح جان باتيست موريه من جامعة بيار 
يف باريس واملشارك يف إعداد الدراسة لوكالة 
فرانس برس أنله “عند تصميمنا للربمجية، 
تصورنلا روبوتا قلادرا عى العيلش يف بيئة 
معاديلة كما الحال يف الكلوارث النووية عى 
شاكلة فوكوشيما. ففي حال أرسلنا روبوتا 

يجب أن يتمكن من الصمود يف مهمته حتى 
للو أصيلب بكسلور ويجلب أال يتوقف عن 

العمل يف وسط املفاعل” النووي.
وأثبلت الباحثلون صاحيلة اخرتاعهم عى 
روبوت بسلت أقلدام بعرض 50 سلنتيمرتا 
تعرض لخمس إصابات مختلفة )بينها كرس 
أو فقلدان أقدام( وعى ذراع مأتمتة تم كرس 

مفاصلها بأربع عرشة طريقة مختلفة.
وأشلار الباحلث إىل أنه “ملن املدهش رؤية 
روبلوت مصلاب وأعرج يعملل بفعالية بعد 

دقيقتني” عى اإلصابة.

روبوت يعمل يف »اإلصابة«

سللوفاكية  رشكلة  صممت 
 »Nice Architects« ُتدعلى 
منلازل صغرية أطلقت عليها 
صديقلة  »كبسلوالت  اسلم 
للبيئة« يمكلن وضعها يف أي 
مكان والتخييم بها يف شلتى 
املناخية.ويمكلن  الظلروف 
لهذه الكبسوالت توليد طاقة 
علن طريلق خايا شمسلية 
بالرياح،  تعملل  وتوربينلات 
الذين  األشلخاص  وتناسلب 
يحبلون التخييلم يف الطبيعة 
لفرتة طويلة كالعلماء، وفقاً 
لتقرير نرشته صحيفة »ديل 

ميل«.
واتخلذت هلذه الكبسلوالت 

شكل البيضة ويمكن السفر 
بها يف أي مكان بالعالم، كما 

تحتوي عى كافة الكماليات 
الفاخرة كغرف الفنادق

وكل كبسلولة تحتلوي على 
الخايا الشمسية وتوربينات 
الخاصلة بهلا، كما  الريلاح 
تحتوي على حملام ومكان 
لشلخصني  يسلع  للنلوم 

باإلضافة إىل مطبخ صغري. 
وأعلنت الرشكة أنها ستطرح 
للبيلع  الكبسلوالت  هلذه 
بحللول نهاية العلام املايض 
للحجز، وسلوف يتم التسليم 
خال النصلف األول من عام 

.2016

منازل صديقة للبيئة بشكل »كبسوالت«

لعن اهلل من اكل ثنتني ثنتني
من هنا وهناك

حسني الساعدي

جلس اعمى وبصلري معا يأكان تمرا 
يف ليللة مظلملة فقال االعملى : انا ال 

أرى ولكلن لعلن الله من يلأكل ثنتني 
ثنتني وعندملا انتهى التمر صار نوى 
االعمى اكثلر من نلوى البصري فقال 
البصري : كيلف يكون نلواك اكثر من 

نلواي فقلال االعمى ألنلي اكل ثاثا ! 
فقلال البصري اما قللت : لعن الله من 
يلأكل ثنتني ثنتني ؟ قلال : بى ولكني 

لم اقل ثاثا
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مس���احة لل���راي

االجماع الوطني يقول ان االسلام املتطرف ال يمت له باي 
صلة اي ليس هناك اي رابط ديني وفلسلفي واخاقي بني ما 
تحمله ارادة هذه العارات املجرمة سوى انها دخلت من بوابة 
ضيقلة لبعلض املفاهيم املوجلودة يف بعض مفاصل شليوخ 
االتجلار بالفهم الدينلي الضيق واالتي علر احاديث وخطب 
جاملدة اندثلرت مع ملرور الزملن وتقادمه وسلنن التطور 
الحاصللة يف املجتمعات كذلك فان املحاور التي تتاصل يف هذا 
امللوروث باصغلر نتاجه اصبحلت ال تحمل اال خطاب شلاخ 
وللم يعد االتلكاء علية يف محاججة علرص االنرتنيت او عرص 

االستنسال.
اذن اننلا ازاء محنة عصيبة تمر فيها شلعوب الكون امام 
هذا الهول االجرامي الفايش ويبقى السلؤال االهم ملاذا جاءت 
داعش؟وقبلهلا القاعلدة واالخوان املسللمني االب امللهم لكل 
النحلل  عىل مختللف طروحاتهاجاءت لتدخلل حلبة الرصاع 
كفاصلة بعد الحرب العاملية الثانية بني الشيوعية والرأسمالية 
وخاصلة وجدت هذه االحلزاب يف الدول االسلامية والعربية 

صاحبة املال الوفري واالكثر غباء وسذاجة بني امم الله.
ففلي الوقت الذي تم زراعلة ارسائيل يف املنطقة كند للدول 
العربية ارادت الصهيونية العاملية انهاك الوطن العربي وكبح 
معاللم اي توجله للنهوض او التطلور والسلبيل الوحيد هو 
اللعب عىل الوتر الديني الثلارة الفتن والحروب وجرائم القتل 
حتى تسلتطيع دول الغلرب وامريكا ترويض هذه الشلعوب 
واسلتنزاف مقدراتها باسلتخدام ادوات من الساسة العماء 
املدربلني عىل خلوض غمار معارك تحت اغطيلة دينية يجعل 
ارسائيلل بعيدة عن تفكلري خطاب تحرير فلسلطني او خلق 

بلدان حرة االرادة.
واالملر اللذي يثبت هذه النظرية هو السلؤال التايل ما هو 
موقف هذه التيارات من ارسائيل منذ فرتة نشوءها حد هذه 
اللحظة حيث لم نسلمع يوما تفجري او عمل ضدها مع العلم 
ووفلق ما جرى ان هذة القوى الداعشلية لها امكانات اثبتت 

االيام قدرة كبرية عىل مقدرتها القتالية.
اذن داعش واي من هلذه الحركات صنيعة متقنة لرضب 
املنطقة وشلعوبها بلادوات من الرجلال جبلوا علىل العمالة 

وخدمة مصالح امريكا وارسائيل بطرق عدة.
وحسبنا الزمن ووالدة يقظة تعيد حسابات وحاجة للتحرر 
ملن رق ونتانة هلذه املسلميات بمختلف توليفهلا ونتاجها 

والخروج من هذه العبودية الفاشية املجرمة.

عبد االمير العبادي

يواجه العالم اإلسلامي اليوم حربا حاقدة 
سلبيلها  ومهلدت  لهلا  خططلت  وطاحنلة 
الصهيونية وأذنابها ومن اهم الوسلائل لقتل 
األملة اإلسلامية قتلا بطيئا وهلي محاربة 
أخاقنا بوسلائل ماكلرة وخادعلة ألضعاف 
املسلمني وتجريدهم من اهم مقوماتهم ومن 
الوسائل الخبيثة التي تدعو املسلمني اىل خلع 
برقلع الحيلاء والعفلة والطهارة والحشلمة 
وتدعوهلم التمرد عىل اإلسلام عانية أو من 
وراء سلتار لقتلل الخلق اإلسلامي واالبتعاد 
عنله والقيام باسلتغال الصحافلة واإلذاعة 
والتلفزيلون وملن يطلع عىل وسلائل األعام 
العربية واإلسامية ترتسم عىل وجهه عامات 
استفهام كثرية أذ ينظر ملستقبل مظلم لجعل 
الصحافة ميدانا فسيحا لقر أخاقنا وطمرها 
ويقول رئيلس اتحاد النارشيلن يف بريوت أن 
املجات والكتب الجنسية اكثر رواجا يف الباد 
العربية وذلك لنرش الفساد واالنحال الخلقي 
وملا جلاء يف بروتوكلوالت حكملاء صهيون 
يجلب العمل لتنهار األخاق فتسلهل مهمتنا 
يف السليطرة ولم يضع اليهود قدمهم يف دولة 
أال وظهرت فيها اإلباحية والخاعة ويسعون 
إلخراج املسللم من إسلامه ليصبلح مخلوقا 
عديم الصلة بالله سبحانه وتعاىل ولخلق جيل 
إسامي طبقا ملا أراده املحتل لربوع املسلمني 
ال يهتلم للعظائلم ويحلب الراحلة والكسلل 
وهمومه يف الدنيا شهواته وبعيدا عن حقيقة 
اإلسام وأن جيوش االحتال حتى لو خرجت 
ملن البلدان تلرتك أعباء ثقيلة عىل الشلعوب 
تتجلرع غصصها وتعيلش محنتهلا لبقائها 
مسلتعمرة روحيا وفكريا وأخاقيا واإلسام 
يواجله التحديات املختلفة لقد انشلق الفجر 
وتنفلس الصبلح وكشلفت الخبايلا وتميط 
اللثلام عن وجوه املتسلرتين فاألعداء ادركوا 
أن األمة اإلسلامية عزتها ومنعتها بأخاقها 
وملن خصائصهلا الكرمة األيملان والعقيدة 
فعمللوا عىل تدمريها لتنحلل أخاقنا وتذهب 

ريحنا والخطر يهدد حارضنا ومستقبلنا.

هل نزلت داعش من املريخ؟

لتتضافر جهودنا ملساندة قواتنا االمنية واحلشد الشعبي وهم يقاتلون عصابات داعش االرهابية
                 تت��ض���ام������ن م��ع االب��ط��ال


