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صفحة 16

»مانديال«

العظمة في هذه احلياة ليست

 في التعثر، ولكن في القيام بعد كل 

مرة نتعثر فيها

خــالفــــات »ســنـــيـــــة« تـــؤجــل تــحـــريــر الــمـــوصـــل
ص3»                       « عـلـى أطـراف الـفـلـوجـة: »داعـش« يـخـشـى املـواجهـة

ص3

ص4أمهال آل سعود للمسجد احلرام يزهق األرواح

»داعش«يشرتي اجلواز العراقي بـ »12« ألف دوالر 
الستخدامه بإدخال اإلرهابيين إلى العراق.. وتجار عقارات يديرون العملية

     المستقبل العراقي / خاص

ح�ذرت مص�ادر أمنية, أمس الس�بت, من مخطط 
إقليمي إلدخ�ال عدد كبير من اإلرهابيي�ن إلى العراق 
عب�ر إقليم كردس�تان بجوازات عراقية, كاش�فة عن 
قي�ام »مافيات تركي�ة« بالمتاجرة بالج�واز العراقي 

وشراءه من المهاجرين بمبلغ 12 ألف دوالر. 
وأكدت المصادر أن »قيام مسؤولين في العقارات, 
بإنش�اء مجموع�ات متخصص�ة بش�راء الج�وازات 
ومتابعة دخ�ول المهاجري�ن العراقيين من الش�باب 

والعوائل إلى تركيا«.
 وبحس�ب المص�ادر, فان »المهاجري�ن العراقيين 
الذاهبي�ن إلى تركي�ا أصبحوا محط اس�تقطاب لهذه 
المجاميع التي تقوم بش�راء جوازاتهم بمبلغ 12000 
ألف دوالر لكل جواز«, مبينة أن »سعر الجواز العراقي 

يعد األغلى ضمن مشتريات هذه المجاميع«.

ومض�ت المصادر إلى القول أن »الهدف من ش�راء 
هذه الجوازات, هو استخدامها إلدخال عناصر تنظيم 
)داعش( اإلرهابي عبر منفذ إبراهيم الخليل الحدودي 

بين إقليم كردستان وتركيا«.
ويهاج�ر مئ�ات العراقيي�ن يومي�اً ص�وب تركيا, 
باعتبارها محطة انطالق نحو طلب اللجوء في الدول 
األوربي�ة األخ�رى, بع�د اس�تجابة االتح�اد األوربي 
واألم�م المتح�دة للطل�ب ال�ذي قدمته المستش�ارة 
األلمانية أنجيال ميركل باس�تقبال الالجئين العراقيين 

والسوريين. 
ويس�يطر تنظي�م »داع�ش« من�ذ حزي�ران الع�ام 
الماضي على مس�احة نح�و ثلث الع�راق، وقد حاول 
تهديد العاصمة بغداد، إال أن فصائل الحش�د الشعبي، 
التي تش�كلت بعد فتوى المرجعية، أبعدت الخطر عن 
العاصم�ة، فضالً ع�ن قيامها بتحرير ع�دد من المدن 

التي استولى عليها التنظيم اإلرهابي.
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فتح أبواب اللجوء للعراقيني والسوريني يثري اعرتاضات يف فرنسا
      بغداد / المستقبل العراقي

الس�بت،  أم�س  فرنس�ا،  تعه�دت 
باستقبال 24 ألف الجئ عراقي وسوري 
عل�ى م�دى العامي�ن المقبلي�ن، وفيما 
المتط�رف  الفرنس�ي  اليمي�ن  ع�ارض 
وصول المزيد منهم، أكد رئيسا بلديتين 
أنهما سيستقبالن الالجئين المسيحيين 

فقط وليس المسلمين. 
وقال موق�ع »فوي�س أوف أمريكا« 
في تقرير، »مع استمرار مكافحة أوربا 
إلي�واء عش�رات اآلالف م�ن الالجئي�ن 
الفاري�ن م�ن الن������زاع، ب�دأ ال�رأي 
العام في فرنس�ا يتغير لصالح الالجئين 
العراقيين والس�وريين الذي�ن بدءوا في 
الوص���ول«، مش�يرا ال�ى أن »فرنس�ا 
تعه�دت باس�تقبال 24 أل�ف الجئ على 

مدى العامين المقبلين«.

وأضاف الموقع، أن »فرنسا استقبلت 
العراقيي�ن  م�ن  مخت�ارة  مجموع�ة 
والس�وريين كان�وا في رحل�ة محفوفة 
بالمخاط�ر انته�ت في مركز س�يرجي 

بونت�واز الواق�ع ف�ي إح�دى ضواح�ي 
باريس«، مبينا أن »رئيس مركز سيلفين 
دي س�ميث لالجئين أوضح أن الالجئين 
كان�وا يصلون منهكين ويت�م إطعامهم 

المس�ؤولين  م�ع  ذل�ك  بع�د  ليلتق�وا 
أن  يمك�ن  م�ا  لمعرف�ة  الحكوميي�ن 
يحتاجوه م�ن رعاية طبية ونفس�ية«.
وتاب�ع الموقع، »رغ�م كل هذا التعاطف 

مناط�ق  م�ن  الفاري�ن  الالجئي�ن  م�ع 
الص�راع ف�ي الع�راق وس�وريا م�ازال 
اليمي�ن المتط�رف في فرنس�ا يعارض 
وص�ول المزي�د م�ن القادمي�ن الجدد، 
ويري�دون وضع ح�د ألعداده�م«، الفتا 
ال�ى أن »اثنين من رؤس�اء البلديات في 
فرنس�ا قاال أنهما سيستقبالن الالجئين 

المسيحيين فقط وليس المسلمين«.
وكان�ت الكنائس ف�ي أوروبا طالبت 
االتحاد األوروبي برفع ش�رط الحصول 
على التأش�يرة عن الالجئي�ن العراقيين 
بالعب�ور  له�م  والس�ماح  والس�وريين 
بواسطة الطائرات مباشرة، وفيما دعت 
ال�ى تجنيبه�م عملي�ة العب�ور الخطرة 
والمكلفة عبر الدول األجنبية على البحر 
المتوس�ط، أكدت المفوضية األوروبية 
أنها تس�عى إللزام االتح�اد بقبول 160 

ألف الجئ في كل دولة.

المنظمات اإلنسانية تعاني صعوبة من تحديد الحاجات اإلنسانية

مـدن تـحـت سـيـطـرة »داعـش«: قـتـل وجـوع وبـطـش
     بغداد / المستقبل العراقي

 
يس�ير أياد صالح بخطوات س�ريعة في مكتبه 
بمدينة أربيل في ش�مال الع�راق، وهو يتحدث في 
هاتف�ه المحمول. وأخيراً أنه�ى المكالمة وقال أن 

هناك بعض األخبار الجيدة.
»أعلن محافظ الموصل )المقال( أن 75 شخصاً 
من دائ�رة االنتخابات ق�د ُقتل�وا ... ولكننا أجرينا 

تحقيقاً، ويبدو أن هذا الخبر ليس صحيحاً«.
وكان ما يس�مى بتنظيم »داعش« قد اس�تولى 
عل�ى الموصل، ثاني أكبر مدينة عراقية، في ش�هر 
يوني�و الماض�ي وأصبح�ت اآلن بمثاب�ة القاع�دة 
الفعلي�ة للجماعة المتش�ددة في الع�راق. وُيعتقد 
أن ع�دد س�كان الموصل، ال�ذي كان يبل�غ حوالي 
1.7 مليون نس�مة قبل وصول تنظيم »داعش«، قد 
تقلص إلى حوالي مليون نس�مة بع�د نزوح مئات 
اآلالف من المدنيين بس�بب القت�ال أو فرارهم من 

هذا االحتالل غير المرغوب فيه.
نشأ صالح، رئيس المؤسسة العراقية للتنمية 
)IID(، ف�ي الموصل ولديه ش�بكة من االتصاالت 
ال ت�زال ت�زوده بمعلوم�ات م�ن داخ�ل المدين�ة 
المحتل�ة. وال يق�وم مخب�روه بتس�جيل حوادث 
العنف الوحش�ي فحس�ب، ولكنه�م يقدمون أيضاً 
معلومات محدثة حول تض�اؤل الخدمات الصحية 
في المدينة، ونقص مياه الشرب، وارتفاع تكاليف 
الوق�ود، وحت�ى النظ�م الضريبية ونظ�م تنظيف 

الشوارع التي استحدثها اإلرهابيون.
ويقولون أنهم يتحدون التعتيم اإلعالمي الذي 
فرض�ه اإلرهابيون، ليس فقط ألن هذا قد يس�اعد 
المنظم�ات اإلنس�انية عل�ى تهري�ب المس�اعدات 
الصحيح�ة، ولك�ن ألنهم يش�عرون أن�ه أمر مهم 
لمس�تقبل الع�راق. ولك�ن بالنظر إل�ى حقيقة أنه 
من ش�به المؤكد أن ُيقتل الذين يتم القبض عليهم 
وأن عم�ال اإلغاثة غير قادرين عل�ى الوصول إلى 
المناطق الخاضعة لس�يطرة تنظيم »داعش«، هل 

يستحق األمر هذه المخاطرة حقاً؟
تش�ير تقديرات األمم المتحدة إلى أن ما يقرب 
من ثمانية ماليين ش�خص يعيش�ون في األراضي 
التي يس�يطر عليها تنظيم »داع�ش« في العراق أو 
سوريا. ولوضع هذا في المنظور الصحيح، يتجاوز 
عدد س�كان العاصمة العراقية بغداد سبعة ماليين 
نس�مة، وهي ثاني أكبر مدينة ف�ي العالم العربي. 
وبالنسبة ألولئك الذين يعيشون تحت حكم تنظيم 
اإلرهاب�ي، يب�دو أن الحياة تزداد س�وءاً. وتش�ير 

التقديرات إل�ى أن ما ال يقل عن ربعهم بحاجة إلى 
مس�اعدات إنسانية ولكن العدد الحقيقي قد يكون 

أعلى بكثير.
ويكاد يكون من المستحيل قياس حجم الحاجة 
اإلنس�انية بدق�ة بس�بب التعتي�م اإلعالم�ي الذي 
يفرض�ه اإلرهابيون. فقد تم قطع خطوط الهاتف 
وحظر الهوات�ف المحمولة ومراقبة اإلنترنت على 
نطاق واسع، كما يواجه األشخاص الذين ُيتهمون 
بالتجس�س عقوب�ة اإلع�دام. ويس�تخدم تنظي�م 
»داع�ش« هذا النقص ف�ي المعلوم�ات لتغذية آلة 

الدعاية الخاصة به.
وف�ي مواجه�ة القبضة ش�به الحديدي�ة التي 
يس�تخدمها المتش�ددون ض�د المجتمع�ات الت�ي 
يس�يطرون عليه�ا، يمك�ن أن تب�دو جماعات مثل 
المنظمة التي يرأس�ها صالح عديمة القيمة. ولكن 
في حي�ن أن الوالي�ات المتح�دة وتركي�ا والقوى 

العالمي�ة األخرى تتش�احن حول الحل العس�كري 
للتص�دي للتنظي�م، ف�إن مخبري صال�ح وآخرين 
مثلهم على الخطوط األمامية هم على األقل شهود 

على الجرائم ويعكفون على توثيقها.
وباس�تخدام جه�ات االتص�ال الخاص�ة بهم، 
الذين تم تدريب معظمهم في الس�ابق على تسجيل 
انتهاكات حقوق اإلنس�ان، يعّد هؤالء الناش�طين 
تقاري�ر موضوعي�ة ع�ن الوضع اإلنس�اني داخل 
الموص�ل. لك�ن إخ�راج المعلوم�ات يمث�ل تحدياً 
في ح�د ذاته. »يس�تخدمون في الموصل وس�ائل 
مبتك�رة وخالقة بعد ش�هور عديدة م�ن مواجهة 
هذه المش�اكل،« كما يقول صالح، شارحاً كيفية 
تحايل السكان على التعتيم اإلعالمي الذي يفرضه 
تنظي�م »داعش«: »إنه�م يحاول�ون االعتماد على 
تغطي�ة اإلنترن�ت القادم�ة م�ن مناط�ق أخ�رى، 
وذلك باس�تخدام هوائيات كبيرة اللتقاط إش�ارة. 

يت�م التقاط هذه اإلش�ارات وتوحيده�ا«. وتقول 
المص�ادر الذين لديه�م عائالت ف�ي الموصل أنهم 
يتواصل�ون ليالً. ويتم توفير الكثير من المعلومات 

من قبل الشباب البارعين في مجال التكنولوجيا.
»لكن تنظيم داعش يذهب إلى أي مجموعة من 
الش�باب في الس�وق للبحث في س�جل االتصاالت 
في هواتفهم. ماذا س�يحدث لو ت�م القبض عليهم 
أثن�اء تب�ادل المعلومات؟ س�وف يقتلوه�م،« كما 
أفاد صالح مضيفاً أن شابين ُقتال بسبب ضبطهما 
مرتين أثناء اس�تخدام هواتفهما المحمولة، نظراً 

لالشتباه في أنهما يسربان معلومات أمنية.
وعلى الرغ�م من هذه األخط�ار، يقول صالح 
أن مخبري المؤسس�ة العراقية للتنمية »يحاولون 
المساهمة عن طيب خاطر .... بالطبع هم مجهولو 
الهوي�ة، ونح�ن نطلب منه�م مح�و أي معلومات 
يرس�لونها إلينا«. وتراق�ب المنظمات اإلنس�انية 

أيض�اً األراضي الخاضعة لس�يطرة تنظيم داعش. 
وق�د أعدت مب�ادرة REACH، التي تنت�ج التقارير 
والخرائط التي تس�اعد المنظمات اإلنس�انية على 
اتخاذ القرارات القائمة على األدلة، خرائط لمناطق 
عديدة يسيطر عليها التنظيم ، بما في ذلك مدينتي 
الفلوجة والرمادي. ويعقد خبراؤها حلقات نقاش 
مع الس�كان المحليين الذين غ�ادروا تلك المناطق 
مؤخراً أو ال يزالون على اتصال وثيق مع أشخاص 
ال يزال�ون هن�اك. وباس�تخدام اإلس�ناد الترافقي 
م�ع تقارير أخ�رى، يكونون ص�ورة للوضع على 
األرض، بم�ا ف�ي ذلك األضرار الت�ي لحقت بالبنية 
التحتي�ة، وتوافر الخدمات، والطرق التي يس�لكها 

الناس لمغادرة البالد.
ف�ي الوق�ت نفس�ه، يجم�ع برنام�ج األغذية 
العالم�ي التاب�ع لألمم المتحدة بيانات عن أس�عار 
الس�وق لمعرف�ة م�ا إذا كان الناس ف�ي المناطق 
التي يس�يطر عليه�ا تنظيم داع�ش، أو المتأثرون 

بالصراع، يعانون من الجوع.
وتق�وم وحدة »تحليل ورس�م خرائط الضعف 
العالم�ي  األغذي�ة  لبرنام�ج  التابع�ة  المتنقل�ة« 
بالتح�ري عن حالة األمن الغذائي في األماكن التي 
ال يمكن للموظفين الذهاب إليها بأنفسهم. ويشمل 
ذل�ك اآلن المحافظ�ات التي يمزقه�ا العنف، وهي 
األنب�ار وصالح الدي�ن وديالى وكرك�وك ونينوى، 

التي توجد بها مدينة الموصل.
وتأتي المعلومات من مقابالت هاتفية مباشرة 
م�ع المخبري�ن المحليي�ن، الذين لديه�م اتصاالت 
مع الجمعي�ات الخيرية العراقي�ة التي يعمل معها 
برنامج األغذي�ة العالمي. »نح�ن بالتأكيد نريد أن 
نفعل ذلك بطريقة مسؤولة، واستخدام المشغلين 
هو اإلجراء األكثر مس�ؤولية،« كم�ا أوضح جون 
مارت�ان ب�اور خبي�ر الرصد ع�ن ُبعد ف�ي برنامج 
األغذية العالمي، مشيراً إلى المخاوف بشأن حماية 
المخبرين. والجدير بالذكر أن المشغلين »يتأكدون 
من أن الناس موجودون ف�ي مكان آمن وقادرون 
على االس�تجابة لدراسة استقصائية دون تعريض 

أنفسهم للخطر«.
وتظه�ر البيان�ات اتجاه�اً نحو انع�دام األمن 
الغذائ�ي في األنب�ار ونين�وى، وهم�ا محافظتان 
يهيم�ن عليهم�ا تنظي�م »داعش« بش�كل خاص. 
ولكن هل تس�تحق المخاطرة حقاً كل هذا العناء؟ 
ف�ي حال�ة األنب�ار ونين�وى، عل�ى س�بيل المثال، 
هناك القليل نس�بياً الذي يستطيع برنامج األغذية 
العالم�ي أن يفعل�ه بمعرف�ة أن هن�اك نقص�اً في 

الغ�ذاء. هل تعتب�ر المعلومات قيمة حق�اً إذا كنت 
ال تس�تطيع أن تتص�رف عل�ى أساس�ها؟ يق�ول 
الناش�طون والعاملون في المجال اإلنس�اني نعم. 
ويش�يرون أوالً إل�ى النجاحات، مث�ل ما حدث في 
ش�هر أبريل عندما تمكن برنام�ج األغذية العالمي 
من اس�تخدام المعلومات الخاصة به للوصول إلى 
مدينة حديث�ة - المحاصرة جزئياً من قبل التنظيم 
- وتقدي�م م�ا يكفي م�ن الغذاء إلطع�ام 15,000 
شخص لمدة شهر. ولكن األهم من ذلك، كما يقول 
صال�ح، أنه ف�ي حين أن تقاريرهم ال تس�تطيع أن 
تفعل الكثير للمس�اعدة اآلن، فق�د يكون لها تأثير 
على مس�تقبل الع�راق. ويجادل بأن مراس�ليه في 
الموص�ل يتحملون مخاطر اإلبالغ عن الوضع ألن 
لديهم هدف طويل األجل، وهو الس�الم. »سيكون 
م�ن المفيد جداً بالنس�بة لنا أن نمتل�ك المعلومات 
بعد التحرير، وأن نعرف الحقيقة، وهي أن األقليات 
لم تقتل األقليات األخرى. وإذا انتش�رت معلومات 

كاذبة، سنشهد موجة من االنتقام،« كما أضاف.
م�ن جانب�ه، يوضح جوتيار صدي�ق من مركز 
الس�الم وحل النزاعات في جامعة دهوك أن األدلة 
عل�ى مقاوم�ة تنظي�م »داع�ش« من داخ�ل هذه 
المناطق ستس�اعد على إع�ادة إعم�ار العراق في 

مرحلة ما بعد الصراع.
»يعتق�د الكثير م�ن الناس، الس�يما النازحون 
داخلي�اً، أن معظم الناس الذين بق�وا في المناطق 
التي يس�يطر عليها تنظيم داعش إما ش�اركوا في 
جرائ�م التنظي�م أو يدعمون هذا التنظي�م. ولذلك، 
فإن التقارير الدقيق�ة وعملية التقاضي الحقيقية 

ستكون حاسمة لتحقيق أي مصالحة،« كما أفاد.
وعل�ى الرغ�م م�ن أن تنظي�م »داع�ش«، ق�د 
هاجم أتباع طائفت�ه، فالمعروف عنه أنه يضطهد 
والمس�يحيين  واليزيديي�ن  الش�يعة  المس�لمين 
واألقلي�ات العرقي�ة األخ�رى - مما يثير مش�اعر 
الكراهية بي�ن الجماعات المختلفة. ويقول صديق 
أن التواص�ل بين الطوائف المختلف�ة في الموصل 

هو أمر بالغ األهمية من أجل تحقيق سالم دائم.
ويؤك�د صدي�ق أن »م�ا ح�دث ف�ي الموص�ل 
والمناطق المحيطة بها حطم العالقات االجتماعية 
الت�ي كان�ت قوية لع�دة عق�ود. ]ولمواجهة هذا[ 
يمك�ن اتخ�اذ بع�ض الخط�وات األولية م�ن قبل 
المنظمات اإلنسانية، مثل نشر قصص األشخاص 
الذين س�اعدوا الناجي�ن من التنظي�م  وأضاف أن 
التقاري�ر اإليجابية ح�ول األش�خاص الباقين في 

المناطق التي يسيطر عليها التنظيم »نادرة جداً«.
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احلركة اإلسالمية الكردستانية تطلق مبادرة سالم بني »العامل« وتركيا
      بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن مدير وكال�ة اس�تخبارات الدف�اع االمريكية ان 
العراق وس�وريا تشظيا كدول ويتعذر عليهما الرجوع لما 
كانا عليه بسبب الحرب والتوترات الطائفية، وفيما بين أن 
واشنطن ال تس�عى لهذا الهدف لكنه امر محتمل الحدوث، 
اعرب مدير ال� CIA عن اعتقاده ان يشهد الشرق االوسط 

تغييرات خالل العقدين المقبلين.
وقالت وكالة االسوش�ييتد ب�رس االميركية في تقرير 
نقال عن مدير وكالة استخبارات الدفاع االميركية الجنرال 
فنس�نت س�تيوارت، إن »العراق و س�وريا ق�د يكونان قد 
تش�ظيا ارب�ا عل�ى نحو دائ�م بس�بب الح�رب والتوترات 
الطائفي�ة وارى ان البل�دان يم�ران بمحن�ة عصيبة يتعذر 

عليهما الرجوع لما كانا عليه«.
وأضاف الجنرال ستيوارت »ال يمكنني استيعاب فكرة 
رج�وع االكراد الى حكوم�ة العراق المركزي�ة واعتقد ان 
هذا االمر مس�تبعد«، معرباً عن اعتقاده أيضا ان »سوريا 

ستنشطر مسقبال الى جزئين او ثالثة اجزاء«.
وبّي�ن س�تيوارت ان »ذل�ك ال يعتب�ر هدف�اً تس�عى له 
الوالي�ات المتح�دة بق�در ما انه يب�دو امرا م�ن المحتمل 

حدوثه على نحو كبير«.
م�ن جانبه قال مدي�ر وكالة المخاب�رات المركزية ال� 
CIA ج�ون برين�ان ان »ح�دود البلدي�ن العراق وس�وريا 
ماتزال قائم�ة على حالها ولكن حكوم�ات البلدين فقدت 
الس�يطرة عليها حيث تتواجد دولة الخالفة التي انش�اها 

تنظيم داعش والتي تمتد بين حدوديهما«.  
وأضاف برين�ان ان »العراقيين والس�وريين بدأوا االن 
يعرف�ون انفس�هم ويح�ددون هوياتهم باس�م العش�يرة 
او الطائف�ة الديني�ة التي ينتم�ون اليها بدال م�ن هويتهم 
الوطنية«، معربا عن اعتقاده بان »يشهد الشرق االوسط 
تغييرات عبر العقد او العقدين القادمين بحيث انه سيكون 

مختلف عن الوضع الذي كان عليه«.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت الحركة اإلسالمية الكردستانية، 
أمس السبت، عن إطالق مبادرة سالم بين 
تركيا وحزب العمال الكردستاني، مؤكدة 
أن المبادرة تهدف ال�ى إنهاء اإلقتتال بين 

الجانبين والبدء بالحوار لحل المشاكل.
وقال الناطق باس�م الحرك�ة عبد الله 
ورتي، إن »الحركة اإلسالمية الكردستانية 
طرحت مبادرة للسالم بين تركيا والحزب 
العم�ال الكردس�تاني«، مبين�ا أن »وف�داً 
م�ن الحركة ي�زور حالي�ا تركي�ا إلجراء 

لقاءات مع المسؤولين األتراك، كما بعثت 
رس�الة لحزب العمال الكردستاني بشأن 

المبادرة«.
وأض�اف ورت�ي أن »إط�الق المبادرة 
جاءت إلنه�اء االقتتال بين تركيا والعمال 
الكردس�تاني واس�تقرار األوض�اع ف�ي 

المنطق�ة«، الفتا إل�ى أن »الحرب ألحقت 
أضرار جسيمة بالجانبين«. وتابع ورتي، 
أن »الس�الم هو الس�بيل الوحي�د لوصول 
الطرفي�ن إل�ى صيغ�ة لح�ل المش�اكل«.

العم�ال  لح�زب  المس�لح  الجن�اح  وكان 
الكردس�تاني أعلن ف�ي، )27 آب 2015(، 

مقت�ل 471 جن�دي ترك�ي وإصاب�ة 211 
آخري�ن منذ ب�دء الهجم�ات التركية على 
مواقع�ه، مؤكداً مقتل 42 من مس�لحيه، 
فيم�ا اس�تأنفت القوات التركي�ة قصفها 
لمعاق�ل ح�زب العم�ال الكردس�تاني في 

شهر تموز الماضي. 

التحالف الدويل: احلكومة العراقية 
ليسـت ضعيفـة

األمن الربملانية: هناك اتفاق عىل ترشيع قانون 
للحشد الشعبي

الــعـمـلـيـات بـشــأن فــتـح الـخـضـراء: الـعـمـل جــاٍر

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت اللجنة القانونية في مجلس النواب، أمس السبت، 
مناقشتها لمشروع قانون تحديد واليات الرئاسات الثالث 

بدورتين.
وقال�ت اللجن�ة القانونية ف�ي بيان تلقت »المس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، إن »اللجنة عقدت اجتماعا برئاسة 
محمود الحس�ن رئيس اللجن�ة وبحضور اعض�اء اللجنة 

السبت للنظر في مشروعات القوانين المحالة اليها«.
وأضافت أنه »جرى مناقش�ة مش�روع قان�ون تحديد 
واليات الرئاسات الثالث ومشروع قانون العقوبات، فضال 
عن حزمة االصالحات القضائية وقانون هيئة االستثمار«. 
يذك�ر أن اللجن�ة القانونية ف�ي مجلس الن�واب العراقي، 
أعلنت في ش�هر نيس�ان الماضي، وصول مشروع قانون 
تحدي�د واليات الرئاس�ات الث�الث )الجمهوري�ة، النواب، 
الوزراء( بواليتي�ن متتاليتين من رئاس�ة الجمهورية الى 

رئاسة البرلمان.

»حتديد واليات الرئاسات« عىل طاولة 
القانونية الربملانية

االستخبارات االمريكية: العراق وسوريا 
قد ال يستمران كدول !

      بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن الجنرال جون أل�ن، مبعوث 
الرئيس االميركي باراك أوباما لقوات 
التحالف الدول�ي ضد تنظيم »داعش« 
االرهابي، ان الحكومة العراقية بدأت 

بتقوية أركان الحكم.
وقال الجنرال جون ألن في مقابلة 
تلفزيونية، »أستطيع القول أن تحرير 
الموصل خالل أش�هر، لكن�ي أريد أن 
أك�ون حذرا ج�دا ف�ي التخمين، وهو 
س�ؤال تس�تطيع القيادة العس�كرية 

العراقية اإلجابة عنه«.
وأضاف أن »الوقت ليس في صالح 
داع����ش، ألن ه�ذا التنظيم عادة ما 
يس�تهدف الحكومات الضعيف����ة، 
والحك���وم�ة العراقية بدأت بتقوية 

أركان الحكم«.

ع�ن  ال�ن  الجن�رال  وأع�رب 
اعتقاده ب��«أن زعماء العش�ائر في 
أكب�ر،  دوراً  س�يلعب����ون  الع�راق 
وسيقومون بخلق مناخات لن تسمح 
بع�ودة داعش، أو بنش�أه تنظيم مثل 

»داعش«.
الت�ي  »األراض�ي  أن  إل�ى  ولف�ت 
»داع�ش«  تنظي�م  عليه�ا  اس�تولى 
مضيف�ا  تقليصه�ا«،  ت�م  االرهاب�ي 
»طبعاً هم استولوا على أراض جديدة 
في مناطق أخرى، لكنهم خسروا في 

أماكن أخرى خسائر فادحة«.
يذكر أن التحالف الدولي تشكل بعد 
س�يطرة عصاب�ات داع�ش اإلرهابية 
عل�ى محافظ�ة نين�وى وع�دد م�ن 
المناطق برئاس�ة أمريكا ومش�اركة 
ع�ددا كبي�را م�ن ال�دول م�ن بينه�ا 

السعودية وقطر والمغرب.

      بغداد / المستقبل العراقي

االم�ن  لجن�ة  عض�و  أك�د 
والدفاع النيابية النائب اسكندر 
وت�وت, أم�س الس�بت, وجود 
اتفاق نيابي على تشريع قانون 
الش�عبي، فيما  بالحشد  خاص 
اش�ار ال�ى أنه س�يتم تش�ريع 
الخدمة االلزامية في حال فشل 

اقرار قانون الحرس الوطني.
وقال وتوت, ان »المداوالت 
بش�أن قانون الحرس الوطني 
بي�ن الكت�ل السياس�ية بات�ت 
عقيمة ول�م يتم الوص�ول الى 
ادنى اتفاق«، موضحا انه »في 
ح�ال ع�دم التوصل ال�ى اتفاق 
قان�ون  تش�ريع  س�يتم  فأن�ه 
ويك�ون  االلزامي�ة  الخدم�ة 

الحرس الوطني من ضمن احد 
فقرات القانون«.

وأض�اف وت�وت، أن »هناك 
ض�رورة  عل�ى  نياب�ي  اتف�اق 
تش�ريع قانون الحرس الحشد 
التي  نظرا للتضحي�ات الكبيرة 

يقدمها افراد هذا التشكيل«. 
وكان عض�و لجن�ة االم�ن 
والدف�اع النيابي�ة النائب ماجد 

كتل�ة  ان  اك�د,  ق�د  الغ�راوي 
التحالف الوطني ال تريد تشكيل 
الحرس على اساس المحافظة 
وانما عل�ى ابناء الع�راق وهذا 
ما يعت�رض علية ن�واب اتحاد 
الق�وى, فض�ال ع�ن خالف�ات 
القيادة  اخرى بش�ان مرجعية 
واالم�رة ونس�ب المحافظ�ات 

وغيرها.

      بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت قي�ادة العملي�ات المش�تركة عن 
ان االم�ر الذي اص�دره القائد الع�ام للقوات 
المسلحة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي 

بفت�ح المنطقة الخض�راء أم�ام المواطنين 
يت�م تنفيذه وف�ق الخطة والج�دول الزمني 
اللذي�ن تم إقرارهما.واص�در العبادي، نهاية 
الش�هر الماضي اوامره الى القيادات االمنية 
المختص�ة بوض�ع الترتيب�ات الالزمة لفتح 

المنطق�ة الخض�راء ام�ام المواطنين.وقال 
مكت�ب رئيس الوزراء في بي�ان إن »العبادي 
اص�در اوامره ال�ى الفرقة الخاص�ة وقيادة 
عمليات بغداد بوضع الترتيبات الالزمة لفتح 

المنطقة الخضراء امام المواطنين«.

من المستحيل قياس حجم الحاجة اإلنسانية في المدن المحتلة 
بسبب التعتيم اإلعالمي الذي يفرضه اإلرهابيون



صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي
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      بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف البنك المركزي عن فتح نافذة الكترونية للراغبين بالحصول على القروض المش�اريع 
عبر المصارف الحكومية والخاصة.

وقال مصدر في البنك المركزي العراقي فضل عدم الكش�ف عن اس�مه، إنه »من اجل السيطرة 
وزي�ادة ف�ي التنظي�م واالبتعاد ع�ن االبت�زاز للمتقدمين على قروض المش�اريع ف�ي المصارف 
الحكومية )الصناعي، الزراعي، العقاري( وايضا صندوق االسكان والمصارف الخاصة تقرر فتح 
ناف�ذة الكتروني�ة تمكن المتقدمين للقروض ملئ االس�تمارات عبر ش�بكة االنترنت والتقدم بها 
بش�كل رس�مي«. واضاف ان »لجنة من مجلس ال�وزراء بالتعاون مع البن�ك المركزي تعمل على 
انش�اء هذا الموقع اإللكتروني الذي وصل الى مراحل نهائية وقريبا جدا سيتم اطالقه ليتم العمل 
ب�ه«. واوضح المصدر ان »الموقع اإللكتروني يحمل اس�تمارة التقديم وفيه بعض الفقرات التي 
تش�ير الى نوع المصرف وطبيعة القرض فضال عن وضع خطوات س�هله تمكن المقترضين من 

استخدامه بشكل طبيعي«.

املركزي يفتح نافذة الكرتونية للتقديم عىل القروض

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

تن���ظي���م«داعش«  ي��دف�ع 
ب�«الصهاري�ج« المفخخ�ة لضرب 
الخطوط األمامية للحش�د الشعبي 
المرابط�ة ف�ي  األمني�ة  والق�وات 
أطراف الفلوجة, بعدما فشلت اغلب 
محاوالت التس�لل التي يس�عى من 
خاللها إلضعاف تماسك القطاعات 

العسكرية.
إل�ى  »الدواع�ش«  ولج�أ 
ف�ي  »المفخخ�ات«  إس�تراتيجية 
محاولة إليقاع اكبر قدر ممكن من 
األمنية وإيقاف  بالقوات  الخس�ائر 
ومناط�ق  الفلوج�ة  ف�ي  تقدمه�ا 

االنبار األخرى.
الحش�د  ويتح�دث مقاتلون في 
الشعبي ل�«المستقبل العراقي«, عن 
طبيعة المع�ارك الت�ي يخوضونها 
الفلوج�ة,  أط�راف  ف�ي  حالي�ا 
مبيني�ن بأنه�م« يتعرض�ون يومياً 
لهجمات ينفذها »داعش« بواسطة  
المدرعة«,  »الش�فالت والصهاريج 
مؤكدي�ن بان »اغلب تل�ك الهجمات 

يتم صدها دون أية خسائر«.  
وقال مقاتل في سرايا عاشوراء, 
المرابط�ة في ناحي�ة الصقالوية , 
أن »القطاع�ات العس�كرية تصدت 
خ�الل اليومين الماضيي�ن إلى أكثر 
من تعرض نفذه )داعش( بواسطة 
)الصهاري�ج المفخخ�ة( ويرافقها 
مقاتل�ون ع�رب وأجان�ب«, مبين�اً 
أن »تل�ك المفخخات ت�م معالجتها 
أبرامز( وبعدها  بواس�طة )دبابات 
تم إب�ادة جمي�ع اإلرهابيي�ن الذين 

كانوا يسيرون خلفها«.
الحش�د  ف�ي  المقات�ل  ولف�ت 
الشعبي إلى انه »رغم تكرار هجمات 

»داعش« بهذه الطريقة, لكنه فشل 
بالتس�لل ول�م يفل�ح بتحقي�ق أي 
مكس�ب أو نصر«, مضيفاً انه »في 
اح�د هجمات�ه الفاش�لة م�ن جهة 
الكرم�ة, خس�ر أكث�ر م�ن 25 من 
عناص�ره تم قتله�م جميعاً على يد 

القوات األمنية المرابطة في المحور 
بالق�ول«  مس�تدركاً  المذك�ور«, 
تس�تمر بع�ض المواجه�ات يوم�اً 
كام�ال م�ع »داعش« ف�ي الخطوط 
األمامية, ونكبدهم خس�ائر كبيرة 
ب�األرواح والمعدات, دون أن نعطي 

شهيد واحد«.  
وع�ن العملي�ات النوعي�ة الت�ي 
نف�ذت مؤخ�را, أش�ار المقاتل في 
الحش�د الش�عبي إلى انه »تم تلقي 
معلومات استخباراتية عن اجتماع 
مه�م لق�ادة )داع�ش( ف�ي إحدى 

المدارس بالفلوجة, وتم دك الموقع 
م�ن قب�ل المدفعية مما اس�فر عن 
مقتل أكثر م�ن 30 إرهابي من ابرز 

قادة )داعش( بالمدينة«.     
وف�ي بي�ان ل�ه, كش�ف اإلعالم 
الحربي للحش�د الش�عبي عن مقتل 

مس�ؤول الدف�اع الج�وي لتنظي�م 
داعش االرهابي المدعو ابو عبدالله 

في عملية نوعية شمال الفلوجة.
البي�ان, ف�ان »قوات  وبحس�ب 
الشعبي اس�تطاعت وخالل  الحشد 
عملية نوعي�ة وبناء على معلومات 

اس�تخبارية دقيقة من قتل المدعو 
اب�و عبدالل�ه ف�ي قري�ة المطيري 

شمال الفلوجة.
واضاف ان »االرهابي ابو عبدالله 
يعد من قيادات الصف االول لداعش 
ويتول�ى منص�ب مس�ؤول الدف�اع 
الجوي للتنظيم في مناطق الس�جر 

والصقالوية والكرمة«.
وقب�ل يومي�ن, فرض�ت ق�وات 
الحشد الشعبي السيطرة على جسر 
التفاحة جنوب الفلوجة ، الذي يعد 
من خطوط اإلمداد المهمة للتنظيم 

اإلرهابي في المدينة.
وتتقدم القوات األمنية والحشد 
الحش�د الش�عبي في محور جنوب 
الفلوجة وتس�يطر على مس�احات 
واس�عة م�ن ح�ي النعيمي�ة، بينما 
يق�وم عناصر تنظي�م داعش بمنع 
العوائ�ل الخروج من مناطق جنوب 
ك�دروع  وتس�تخدمها  الفلوج�ة 

بشرية.
في الغض�ون, اعلن قائد القوات 
البري�ة، الفريق الركن رياض جالل، 
ان القوات األمنية حققت تقدما في 
العملي�ة العس�كرية باتج�اه مركز 
محافظة االنب�ار، مؤك�داً أن العدو 
تكبد خس�ائر فادحة ف�ي المعدات 
واالرواح. وق�ال ج�الل ف�ي بي�ان 
صحفي صدر عن وزارة الدفاع، ، ان 
»القوات المسلحة مستمرة بالتقدم 
االنب�ار  باتج�اه مرك�ز محافظ�ة 
ووف�ق الخط�ة المرس�ومة له�ا«، 
مضيف�ا أن »القطع�ات العس�كرية 
تمكن�ت م�ن قت�ل ع�دد كبي�ر من 
االرهابيي�ن في منطقة جس�ر البو 
عيث�ة بالمح�ور الش�مالي«. وأك�د 
ان »الع�دو تكب�د خس�ائر فادح�ة 

بالمعدات واالرواح«.

»                       « عىل أطراف الفلوجة: »داعش« خيشى املواجهة
»الصهاريج المفخخة« إلضعاف تماسك الحشد والقوات األمنية يدفع بـ

      المستقبل العراقي / نهاد فالح

تس�وُد حالَة الهل�ِع والخوف عناصر 
مجامي�ِع داع�ش اإلجرامية ف�ي مدينة 
الموصل بعد انكساِرهم في قضاء بيجي 
ش�مالي ص�الح الدي�ن, وبينم�ا تحدث 
ش�هود عيان ع�ن ه�روب »اإلرهابيين 
العرب« صوب سوريا, ألمحت واشنطن 

إلى قرب بدء عملية تحرير المدينة.  
وبموازاة ذلك, عزا نائب عن محافظة 
إل�ى  الموص�ل  نين�وى عملي�ة تحري�ر 
الخ�الف الدائر بين قائ�د عمليات نينوى 
ووزير الدف�اع اللذان ينحدران من نفس 
المحافظ�ة, ف�ي حين قال قائ�د طيران 
الجي�ش, ب�ان طائ�رات f 16  األمريكية 
س�تقوم بقطع أم�داد التنظيم اإلرهابي 
بي�ن الع�راق وس�وريا تمهي�داً لتحرير 

الموصل.       
وقال شهود عيان, أن »أربعين عجلًة 
لتنظيِم داع�ش اإلرهابي, هربت باتجاه 
الرقة السورية وذلك بحسب األوامِر التي 
ص�درت من قبل ق�ادة التنظيِم بس�حب 
كل عناصر الع�رب الى خارج المحافظة 

ألسباب مجهولة.
ب�دوره, أك�د قائ�د طي�ران الجي�ش 
الفري�ق أول رك�ن حام�د المالك�ي، أن 
طائرات ال�F16 نفذت عمليات »نوعية« 
ف�ي عم�ق المناطق التي يس�يطر عليها 

تنظيم »داعش«.
وأش�ار إلى أن تل�ك الطائرات تمكنت 
من قط�ع خطوط إم�داد )داع�ش( في 
تلك المناطق وستتمكن من قطع طريق 
الموصل- سوريا، فيما لفتت إلى وجود 
تنس�يق مع طي�ران التحالف ف�ي تنفيذ 

الضربات الجوية.
وأك�د المالكي، أن »ال�f16 س�تتمكن 
من قطع طريق الموصل- سوريا وبذلك 
يتم قطع خطوط اإلمداد عن التنظيم في 
مدينة الموصل«، الفتا إلى أن »الضربات 
الجوية المنفذة س�واء م�ن قبل القوات 

الجوية العراقي�ة أو طيران التحالف تتم 
بتنسيق مشترك من خالل قيادة عمليات 

مشتركة«.
من جانب آخر, قال الجنرال جون ألن، 
مبعوث الرئيس أوبام�ا لقوات التحالف 
ضد »داع�ش«، أن المعركة التي يقودها 
التحال�ف الدولي ض�د »داعش«، حققت 
الكثير من االنج�ازات، فيما لفت الى أن 

تحرير الموصل سيكون خالل أشهر.

تحري�ر  »الموص�ل  إن   ، أل�ن  وق�ال 
س�يكون خالل أش�هر«، لكن�ه حذر من 

التأكيد على التوقيت.
وأض�اف ألن، »أس�تطيع القول خالل 
أش�هر، لكني أريد أن أكون حذرا جدا في 
التخمين، وهو س�ؤال تس�تطيع القيادة 

العسكرية العراقية اإلجابة عنه«.
وأض�اف أن الوق�ت ليس ف�ي صالح 
داعش، ألن هذا التنظيم عادة ما يستهدف 

والحكوم�ة  الضعيف�ة،  الحكوم�ات 
العراقية بدأت بتقوية أركان الحكم.

كما أع�رب عن اعتقاده ب�أن زعماء 
العشائر في العراق سيلعبون دوراً أكبر، 
وس�يقومون بخلق مناخات لن تس�مح 
بع�ودة »داع�ش« أو نش�أه تنظيم مثل 

»داعش«.
على صعيد آخر, قال مس�ؤول إعالم 
ح�زب الديمقراط�ي الكردس�تاني ف�ي 

الموصل سعيد مموزيني، امس السبت، 
ب�أن تنظي�م »داع�ش« أع�دم 32 جنديا 
عراقيا و15 من مس�لحيه المعوقين في 

مدينة الموصل.
»التنظي�م  أن  مموزين�ي  وأض�اف 
له�م  الذي�ن  األش�خاص  م�ن  يخش�ى 
عالقة بالحكوم�ة العراقية كالموظفين 
الس�ابقين لقيامهم  الجيش  ومنتس�بي 
بإنتفاض�ة ش�عبية ض�ده«، الفت�ا إلى 

أن »داعش ب�دأ مؤخرا بتنفي�ذ إعدامات 
س�كان  بي�ن  الخ�وف  لب�ث  عش�وائية 

الموصل«.
إلى ذلك، أكد مموزيني أن »داعش أعدم 
15 من مس�لحيه المعوقين الذي فقدوا 
أطرافا من جس�مهم خ�الل المواجهات 
م�ع البيش�مركة والق�وات العراقي�ة«، 
مش�يرا إلى أن »إعدام ه�ؤالء جاء لعدم 

تمكن التنظيم رعايتهم وإعالتهم«.
في الغضون, كش�ف نائب عن نينوى 
ع�ن تحويل مق�ر قيادة عملي�ات نينوى 
م�ن العاصم�ة بغ�داد الى ديالى بس�بب 
خالف�ات وصراع�ات بين وزي�ر الدفاع 
خال�د العبي�دي وقائ�د عملي�ات تحرير 
نين�وى .مبين�ا ان ه�ذه الخالف�ات احد 

أسباب تأخير تحرير الموصل.
وقال النائب محم�د نوري العبد ربه, 
»ت�م نقل مقر قي�ادة عمليات نينوى من 
مق�ر القوات البرية ف�ي العاصمة بغداد 
ال�ى معس�كر كرك�وش ف�ي محافظ�ة 
ديالى بس�بب خالفات بي�ن وزير الدفاع 
وقائد عمليات نينوى ما س�بب ويتسبب 

في تاخر تحرير مدينة الموصل«.
واوضح العبد ربه ان »هناك مناحرات 
سياس�ية بي�ن قي�ادة عملي�ات نين�وى 
والمتمثل�ة بقائده�ا الل�واء الركن نجم 
الجبوري ووزي�ر الدفاع خال�د العبيدي 

اللذان ينحدران من الموصل«.
وأضاف »كنا نأم�ل ان ال تحصل مثل 
هكذا مناحرات وهي س�بب رئيسي في 
تأخ�ر عملي�ات تحري�ر الموص�ل ،حتى 
على مس�توى تجهيز الفرق العس�كرية 
المكلف�ة بهذه المهام وج�رى تحويلها 
ال�ى محافظة االنب�ار واالن ت�م تحويل 
مق�ر قيادة عمليات نين�وى ولواء كامل 

من بغداد الى ديالى ».
وطالب العبد ربه أن تكون هناك«رؤى 
الدف�اع  وزارة  بي�ن  مش�ترك  وعم�ل 
والداخلي�ة وقيادة العمليات وابعاد هذه 
المؤسسات عن المناحرات السياسية«.

خــالفـات »سـنـيــة« تـــؤجــل تــحــريــر الــمــوصــل
الرعب يسيطر على »داعش«.. والعناصر »العرب« انسحبوا إلى الرقة 

العراقيون ردًا عىل تعيني سفري قطري: ال تتدخلوا بشؤوننا
بغداد لم تعد سفيرها إلى الدوحة

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

عّينت قطر أول سفير لها لدى العراق 
من�ذ 25 س�نة، في الوقت الذي س�حبت 
فيه وزارة الخارجية العراقية س�فيرها 
ف�ي الدوحة احتجاج�اً على عقد مؤتمر 
ضم فصائل مس�لحة معارض�ة للعملية 

السياسية.
وذك�رت وس�ائل إع�الم قطري�ة أن 
األمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عّين 
أول س�فير لقطر في الع�راق منذ إغالق 
الس�فارة هن�اك قب�ل 25 عام�اً. وعّين 
الشيخ تميم زايد الخيارين »سفيراً فوق 

العادة مفوضاً لدى جمهورية العراق«.
واس�تدعى العراق س�فيره في قطر 
قبل ايام بعد أن أدان�ت وزارة الخارجية 
مؤتمراً استضافته الدوحة، قائلة إن من 
بين الحاضرين فيه مطلوبين للمحاكمة 

في العراق في اتهامات باإلرهاب.
ف�ي  التق�ارب  يس�اعد  أن  ويمك�ن 
تعزيز تحال�ف إقليمي للتصدي لمقاتلي 
تنظي�م »داعش« الذين يس�يطرون على 

مس�احات كبي�رة من العراق وس�وريا. 
وكان�ت الس�عودية أعلنت نيته�ا إعادة 
فتح س�فارتها في بغ�داد ودعت رئيس 
الحكومة العراقية حيدر العبادي لزيارة 

الرياض.
في الغضون، اكد رئيس ائتالف دولة 
القان�ون نوري المالك�ي رفضه الكامل 
ل�كل أش�كال التدخ�ل بالش�أن الداخلي 
للع�راق، فيما ش�دد على ض�رورة عدم 
الس�ماح لعودة حزب البع�ث المحظور 

الذي »أطل برأسه في مؤتمر الدوحة«.
وقال المالكي، في كلمته التي ألقاها 
خالل حض�وره المؤتم�ر الثاني لقبائل 
عنزة والذي أقيم ف�ي محافظة النجف، 
»علينا أن نفكر بالعراق ونقّدم مصلحته 
على المصالح األخ�رى ونعمل من اجل 
الحف�اظ عل�ى وحدته الن فيه�ا كرامة 
الجمي�ع«، مش�ددا بالق�ول »علينا عدم 
السماح لعودة البعث المقبور الذي أطل 

برأسه في مؤتمر الدوحة«.
ان  نتمك�ن  »ل�م  المالك�ي  وأض�اف 
نضم�د جراحن�ا بس�بب ح�زب البع�ث 

والي�وم يقي�م ه�ذا الح�زب المحظ�ور 
المؤتم�رات وينش�ر البيان�ات ف�ي تلك 
ال�دول التي نعتبرها ش�قيقة وجارة لنا 
رغ�م ان عالقتنا م�ع دول الجوار كانت 
مبنية على التس�امح وليس لدعم بعض 
الدول لجماعات إرهابية وضرب العملية 
السياس�ية«، مؤكدا »إننا نرفض بشكل 
كامل كل أشكال التدخل بالشأن الداخلي 

للعراق«.
وبي�ن المالكي أن »وع�ي العراقيين 
كل  أس�قط  وتالحمه�م  وصبره�م 
اس�تهدفتالعراق  الت�ي  المؤام�رات 
وم�ن أجل ذل�ك قدمنا تضحي�ات كبيرة 
وم�ازال أمامن�ا الكثي�ر حت�ى نحاف�ظ 
عل�ى االنتص�ارات الت�ي حققناها على 
أي�دي أبطال الحش�د الش�عبي والقوات 
األمني�ة«، داعي�ا ال�ى »دعم تش�كيالت 
الحشد الشعبي والوقوف الى جنبهم في 

حربهم ضد قوى اإلرهاب والتكفير«.
إل�ى ذل�ك، تظاهر المئات م�ن أهالي 
قض�اء الخالص ف�ي ديال�ى للتعبير عن 
إدانته�م لمؤتم�ر الدوح�ة والمطالب�ة 

باس�تكمال عملية اإلص�الح ومكافحة 
الفساد المالي واإلداري.

وقال الناشط المدني احمد جسام إن 
»المئات من أهالي قضاء الخالص، )15 
كم ش�مال بعقوبة خرجوا في تظاهرة 
سلمية في ساحة عليبات وسط القضاء 
للتعبير عن إدانتهم لمؤتمر الدوحة الذي 
يه�دف لوضع مس�ارات تآمري�ة تهدف 

لضرب وحدة العراق«.
وأض�اف جس�ام، أن »المتظاهري�ن 
رفعوا الفتات تطالب الجهات الحكومية 
اإلص�الح  عملي�ة  ف�ي  باالس�تمرار 
واإلداري  المال�ي  الفس�اد  ومكافح�ة 
باعتباره خط�ر يوازي اإلرهاب«، مبينا 
أن »المتظاهري�ن أش�ادوا أيض�ا بقرار 
المحافظ مثنى التميمي القاضي بإعفاء 
قائممقام قضاء الخالص عدي الخدران 
م�ن منصب�ه باعتب�اره اح�د المطالب 
الرئيس�ية«. وبين جسام، أن »التظاهرة 
جرت ف�ي ظل إج�راءات أمني�ة وقائية 
وهن�اك تع�اون كبير بي�ن الجانبين من 

اجل منع حدوث أي خروق«.
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قامت الس�لطات السعودية بالتحقيق 
في حادث س�قوط رافع�ة ادى الى مقتل 
107 اش�خاص على االق�ل خالل عاصفة 
في المس�جد الحرام بمك�ة المكرمة قبل 

نحو عشرة ايام على بدء موسم الحج.
الرافع�ة  س�قوط  بع�د  الهل�ع  ودب 
الضحم�ة عل�ى المس�جد اثن�اء تواج�د 

المصلين قبل ساعة من صالة المغرب.
وقد وص�ل مئ�ات آالف المصلين الى 
مكة المكرمة باكرا الداء مناس�ك الحج. 
نح�و  الماض�ي  الع�ام  المناس�ك  وادى 

مليوني مسلم.
وقال مس�ؤول س�عودي ان المناسك 
رغ�م  كالمعت�اد  س�تجري  الع�ام  ه�ذا 

الكارثة.
وقالت اندونيس�يا، اكبر دولة مسلمة 
ف�ي العالم م�ن حيث ع�دد الس�كان، ان 
اثنين من مواطنيها قتال في الحادث فيما 
اعلن�ت كل من ماليزي�ا وايران جرح عدد 

من مواطنيهما.
وفيما قدم ق�ادة دول العالم تعازيهم 
أمر امير منطقة مكة االمير خالد الفيصل 

بفتح تحقيق في الحادث.
وش�رح عبد العزيز الناق�ور الذي قال 
انه يعمل في المس�جد انه شاهد الرافعة 

تهوي من شدة العاصفة.
واضاف الناقور “لوال جس�ر الطواف 
لكانت االصابات والخس�ائر في االرواح 
أكبر”، في اش�ارة الى الممر المس�قوف 
المحي�ط بالكعب�ة وال�ذي اصطدمت به 

الرافعة عند سقوطها.
واظهرت صور نش�رت على وس�ائل 
التواصل االجتماعي جثثا مغطاة بالدماء 
حيث س�قط الج�زء االعلى م�ن الرافعة 
التي يب�دو انها التوت او انقس�مت، على 

المسجد المؤلف من عدة طبقات.
واظهر تس�جيل عرض عل�ى يوتيوب 
اش�خاصا يصرخ�ون ويركض�ون بعي�د 

سماع دوي كبير.
الحم�راء  الرافع�ة  حط�ام  ويش�اهد 
والبيضاء اللون وقد س�قطت على ارض 
المس�جد فيما تعلو ع�دة رافعات اخرى 

في المكان.
وع�ادة م�ا يك�ون المس�جد الح�رام 

مكتظا يوم الجمعة.
ونقلت وكال�ة االنباء الس�عودية عن 
احمد ب�ن محم�د المنص�وري المتحدث 
باسم المسجدين قوله ان الرافعة سقطت 

ف�ي الس�اعة 5:10 بع�د الظه�ر )1410 
ت�غ( “نتيج�ة الري�اح القوي�ة واالمطار 

الغزيرة”.
وشبه عرفان العالوي، احد مؤسسي 
االس�المي  الت�راث  بح�وث  مؤسس�ة 

ومركزها مكة، الكارثة بانفجار قنبلة.
ورأى ان الس�لطات قصرت بسماحها 
بوج�ود ع�دة رافع�ات عل�ى مقربة من 

المسجد.
وقال لوكالة فرانس برس “ال يكترثون 

بالتراث، ال يأبهون بالصحة والسالمة”.
والع�الوي معروف بانتق�اده العمال 
تطوي�ر المواقع المقدس�ة ويق�ول انها 
تزي�ل الرواب�ط الحس�ية بالنب�ي محمد 

)ص(.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
االندونيس�ية اراماناثا نصي�ر انه اضافة 
الى القتيلين االندونيسيين، فان اكثر من 

30 جرحوا بعضهم في حالة خطرة.
واض�اف ان “القنص�ل الع�ام م�ا زال 
يتنقل من مستش�فى الى آخر للتحقق ان 
كان هناك جرحى اندونسيوين آخرون لم 

يبلغ عنهم”.
وقال�ت ماليزيا ان 10 م�ن مواطنيها 
اصيبوا بجروح وس�تة آخري�ن في عداد 

المفقودين.
الرس�مية  االنب�اء  وكال�ة  وذك�رت 
االيرانية نقال عن رئيس منظمة الحج ان 

15 حاجا ايرانيا بين الجرحى.
ونقلت ع�ن س�عيد اوح�دي قوله ان 
معظ�م الجرح�ى تلقوا الع�الج وغادروا 

المستشفيات.
وتوال�ت التع�ازي م�ن كاف�ة انح�اء 

العالم.
واعرب رئيس ال�وزراء الهندي نارندا 
م�ودي ع�ن حزن�ه وق�ال عل�ى تويت�ر 
“افكاري وصلواتي مع اسر الذين فقدوا 
حياته�م في س�قوط الرافعة ف�ي مكة. 

اتمنى للجرحى الشفاء العاجل”.
وكت�ب ديفيد كامي�رون عل�ى تويتر 
“اف�كاري وصلوات�ي م�ع الذي�ن فقدوا 
احب�اء له�م ف�ي #مك�ة اليوم”.ويجري 
ف�ي الوق�ت الراهن تنفيذ مش�روع كبير 
لتوسيع مس�احة المس�جد الحرام 400 
الف مت�ر مربع، مما يتيح اس�تقبال 2,2 
مليون ش�خص ف�ي وق�ت واحد.وقالت 
وكالة االنباء السعودية ان 800 الف حاج 
ق�د وصل�وا الداء المناس�ك قبل موس�م 
الح�ج الذي يب�دأ في 21 ايلول/س�بتمبر 

الحالي.

أمهال آل سعود للمسجد احلرام يزهق األرواح
   بغداد / المستقبل العراقي

اجليش املرصي يقتل 
98 مسلحًا من مجاعة 

»والية سيناء«
     بغداد / المستقبل العراقي

و98  جن�ود  أربع�ة  قت�ل 
إرهابيا في اشتباكات بمحافظة 
ش�مال س�يناء المصري�ة ف�ي 
أمنية واس�عة للجيش  عملي�ة 
ف�ي المحافظ�ة الت�ي تنش�ط 
فيه�ا جماعة “والية س�يناء” 

اإلرهابية.
وق�ال المتحدث العس�كري 
المص�ري ف�ي صفحت�ه عل�ى 
“فيس�بوك” إن الجن�ود قتل�وا 
في انفجار خ�الل العملية التي 
يسميها الجيش “حق الشهيد”. 
مضيفا أن ثالثة ضباط وأربعة 

أفراد أصيبوا في االنفجار.
وأضاف المتحدث العسكري 
جاري�ة  األمني�ة  العملي�ة  أن 
ف�ي مدن رف�ح والش�يخ زويد 
والعريش عاصمة شمال سيناء 
وأن الق�وات المش�اركة فيه�ا 

ألقت القبض على 23 مسلحا.
ي�وم  س�ابق  وق�ت  وف�ي 
المتح�دث  ق�ال  الجمع�ة 
العسكري إن امرأة وطفال قتال 
وأصي�ب مدني�ون آخ�رون في 
انفجار سيارة ملغومة بمدينة 
رفح الحدودية مع قطاع غزة.

ويقول الجيش المصري إنه 
قت�ل عش�رات التكفيريين في 
العملية التي بدأها قبل خمس�ة 
أي�ام للقضاء عل�ى التكفيريين 

في شمال سيناء.
“والي�ة  جماع�ة  وتنش�ط 
سيناء” أخطر جماعة تكفيرية 
الش�يخ  جنوب�ي  مص�ر  ف�ي 
زويد ورف�ح والعريش.وكانت 
الجماعة الت�ي قتلت مئات من 
أفراد الجيش والش�رطة خالل 
تس�مي  الماضيي�ن  العامي�ن 
نفس�ها “أنصار بيت المقدس” 
قب�ل أن تبايع داعش التكفيري 
وتغير اسمها في تشرين الثاني 

الماضي.

الظواهري لزعيم 
»داعش«: ال نعرتف بك

     بغداد / المستقبل العراقي

هاج�م زعي�م تنظي�م القاعدة، 
أيمن الظواهري، برس�الة صوتية، 
تنظي�م  زعي�م  البغ�دادي  أبوبك�ر 
“داع�ش”، قائ�ال إن األخي�ر غي�ر 
جدير بالخالفة، وذلك بحسبرسالة 
 SITE منس�وبة له نش�رها موق�ع

االستخباراتي المتخصص.
وق�ال الظواهري في التس�جيل 
المنس�وب له: “نحن ال نرى أبوبكر 
البغدادي كشخص جدير بالخالفة،” 
نفس�ه  بتنصي�ب  قيام�ه  منتق�دا 
كخليفة بدعم من بعض األشخاص 
“غير المعروفين” وأنه قام بإنشاء 
م�ا س�ماه “الدول�ة اإلس�المية،” 
“الق�وة والتفجي�رات  م�ن خ�الل 
والس�يارات المفخخ�ة عوضا عن 

ترغيب الناس وتخييرهم.”
وتاب�ع قائال: “عندما كانت غزة 
القنابل اإلس�رائيلية،  تحترق تحت 
أبوبك�ر البغدادي لم يق�دم أي دعم 
حتى ولو بكلمة، وأن اهتمامه كان 
منصبا على إع�الن كل المجاهدين 
ال�والء ل�ه، ليقوم بتنصيب نفس�ه 
كخليفة دون الرج�وع ألي منهم.. 
وأع�ود للحدي�ث ع�ن الفتن�ة التي 
ف�ي  إلثارته�ا  البغ�دادي  يس�عى 
تعرض�ت  المجاهدي�ن..  صف�وف 
في سلس�لة م�ن الحلق�ات باألدلة 
الش�رعية والتاريخية والمستندات 

والوثائق.”

تظاهرات البحرين: مستمرون حتى »إسقاط الطاغية«
     بغداد / المستقبل العراقي

انطلقت ف�ي البحرين تظاهرات ش�عبية 
بعد صالة جمعة اليوم، 11 سبتمبر، وُرفعت 
الش�عبية  للمطال�ب  المؤي�دة  الش�عارات 

واستمرار الثورة.
ف�ي بلدة الدراز، خرج اآلالف في تظاهرة 

رفع�ت ص�ورا ألمي�ن ع�ام جمعي�ة الوفاق 
المعتقل الش�يخ علي س�لمان، تأكي�دا على 
التضامن معه واالستمرار في الدعوة لإلفراج 

عنه وعن بقية السجناء السياسيين.
وأوضح المركز اإلعالمي لجمعية الوفاق 
بأّن المتظاهرين عّبروا عن “رفضهم للقمع 
والبطش الذي تمارسه السلطات الرسمية”، 

وطالب�وا “بضرورة اإلف�راج ع�ن القيادات 
السياس�ية المعارض�ة، وانتق�ال البالد نحو 
القبلي�ة  ع�ن  وبعي�دا  ديمقراط�ي،  نظ�ام 

والطائفية”.
المتظاه�رون، بحس�ب المرك�ز، ن�ّددوا 
باس�تمرار الس�لطات الخليفية ف�ي اعتقال 
الطلب�ة، كم�ا “رّددوا هتاف�ات ض�ّد التدخل 

العسكري الخليجي في البالد”.
في بل�دة الّديه، انطلق�ت تظاهرة بقيادة 
الش�يخ علي ب�ن أحم�د الجدحفص�ي وآباء 
ش�هداء تحت شعار “مس�تمرون”، وُرفعت 
ص�ور لق�ادة الث�ورة المعتقلي�ن، كما هتف 
النظ�ام  إس�قاط  بمطل�ب  المتظاه�رون 
الخليف�ّي، مطالبي�ن بالقص�اص م�ن قتل�ة 

الشهداء.
وفي الس�ياق نفس�ه، تحّرك تظاهرة في 

بلدة كرزكان، رفعت المطالب الثورية.
لوح�ة  تقّدمته�م  المتظاه�رون 
“مستمرون”، وارتفعت فيها شعارات تؤكد 
على الثبات الثوري حتى “إسقاط الطاغية”، 

كما شعار في إحدى الشعارات.

السعودية غاضبة من الكويت لعدم 
مشاركتها بالعدوان عىل اليمن

     بغداد / المستقبل العراقي

تتع�رض دول�ة الكويت ال�ى حمل�ة انتق�ادات وضغوط 
مكثف�ة عل�ى وس�ائل التواص�ل االجتماعي من قب�ل جهات 
س�عودية بسبب عدم ارس�الها لقوات للمش�اركة الى جانب 
قوات عربية تقودها السعودية في عدوانها على اليمن.وأفاد 
موق�ع “رأي الي�وم” ان معظ�م االنتق�ادات عل�ى “التويتر” 
ركزت على تذكير الكويت بوقوف الس�عودية معها ايام غزو 
العراق عام 1990اال ان المغردين المغرر بهم تناس�وا الفرق 
بين طبيعة الغزو العراقي للكويت والعدوان الس�عودي على 
الش�عب اليمني.وكانت الكويت وسلطنة عمان هما الدولتان 
الوحيدتان ف�ي مجلس التعاون اللتان لم ترس�ال قوات برية 
للمش�اركة في الع�دوان ال�ذي يخوضه ما يس�مى التحالف 
العربي بزعامة السعودية على الشعب اليمني.وقالت مصادر 
كويتية ل�”راي اليوم” ان الحكومة الكويتية ال تريد ان تكون 
طرف�ا ف�ي اي عدوان بري عل�ة اليم�ن، الن اياديها احترقت 
بالمش�اركة في الحرب الصدامية المفروضة على ايران الى 

جانب العراق بضغط سعودي ودفعت ثمنا باهظا الحقا.

النمسا حتذر من حرب أمريكية 
روسية بالوكالة يف سوريا

     بغداد / المستقبل العراقي

حذر وزي�ر الخارجية النمس�اوي سيباس�تيان 
كورتس من نش�وب حرب بالوكالة في سوريا بين 
الوالي�ات المتحدة وروس�يا.وقال وزي�ر الخارجية 
النمس�اوي – ف�ي تصري�ح أوردت�ه هيئ�ة اإلذاعة 
البريطاني�ة )ب�ي بي س�ي( “إنه يجب اإلق�رار بأن 
األس�د ال يزال يس�يطر على أجزاء من سوريا وعلى 
الجيش الس�وري أيضا وإذا لم نتمكن من إيجاد حل 
عس�كري فعلين�ا التوج�ه إلى طاول�ة المفاوضات 
انطالق�ا من كون عملية التف�اوض ال يمكن أن تتم 
م�ع األصدقاء فقط بل يجب أن تش�مل المعارضين 
أيض�ا”.وكان الرئيس األمريكي باراك أوباما قال إن 
تزايد التدخل العس�كري لروس�يا في سوريا مؤشر 
على أن الرئيس بشار األسد قلق ويلجأ للمستشارين 
الروس لمساعدته، الفتا إلى أن بالده ستتواصل مع 
روس�يا لتبلغها ب�أن دعمها لألس�د “محكوم عليه 

بالفشل”.

املخابرات األمريكية تضلل 
املعلومات بشأن »داعش«

     بغداد / المستقبل العراقي

أف�اد موق�ع “The Daily Beast” االميرك�ي أن عم�الء المخاب�رات 
االميركية يشتكون بأن رؤسائهم يعدلون المعلومات الخاصة حول تنظيم 
“داع�ش” بهدف التقليل من ش�أن نجاح اإلرهابيين، مش�يراً الى أن هناك 
“ث�ورة غير عادية” بين ضباط المخابرات، اذا أن حوالي خمس�ين ضابط 
من ضباط وزارة الدفاع يتهمون رؤسائهم بالتالعب بالمعلومات الخاصة 
الت�ي يقدمونها ح�ول تنظيم داعش، “م�ن أجل االلتزام بالخط الرس�مي 
للحكومة ، الذي يس�عى الظهار أن الواليات المتحدة األميركية تنتصر في 
المعركة ضد تنظيمي “داع�ش” و”جبهة النصرة”.ونقل الموقع عن عدة 
مصادر، أن  محللين م�ن “Centcom” القيادة المركزية للواليات المتحدة 
األميركية، التي تغطي منطقة الش�رق األوس�ط وآس�يا الوس�طى، انهما 
وجها رس�الة ال�ى المفتش العام في وزارة الدف�اع، زاعمين أنه تم تعديل 
بع�ض التقارير م�ن قبل كبار القي�ادة المركزية الظهار ه�ذه التنظيمات 
“أضع�ف مما ه�ي” في أعين عمالء المخابرات. وق�د دعم هذه االتهامات 
50 عميالً آخرين.وأش�ار الى أن “أعضاء في ادارة الرئيس األميركي باراك 
أوباما سعوا الى تحسين صورة واقع المعركة ضد تنظيم “داعش” بالرغم 

من سيطرة التنظيم على مدن كبرى مثل الموصل والفلوجة في العراق.

اهلند تستلم من االمارات امرأة جندت الشباب لـ »داعش«
     بغداد / المستقبل العراقي

أن  الهندي�ة  الش�رطة  أعلن�ت 
الس�لطات اإلماراتية سلمتها امرأة 
هندية تقوم بتجنيد الشباب لصالح 
“داع�ش” في العراق وس�وريا عبر 
اإلنترن�ت، فيم�ا تعه�دت بإج�راء 
التحقيقات الالزم�ة تمهيدا لتقديم 

المرأة للمحاكمة.

م�ان”  “س�تيت  موق�ع  وق�ال 
الهندي�ة  “الش�رطة  إن  الهن�دي، 
تس�لمت ام�رأة هندية كان�ت تقوم 
بتجنيد الشباب لصالح تنظيم داعش 
ف�ي العراق وس�وريا م�ن دبي عبر 
االنترنت ونشر األدبيات الجهادية”، 
موضح�ا أن “المرأة تدعى افش�ان 
اس�ما  وتس�تخدم  الي�اس  جابي�ن 

مستعارا هو نيكي يوسف”.

وأض�اف الموقع الهندي أنه “تم 
جلب المرأة الى مطار حيدر اباد في 
الهن�د لزعمه�ا بأنها تقي�م في تلك 
المدينة”، مبينا أن “الشرطة الهندية 
تعهدت بإج�راء التحقيقات الالزمة 

تمهيدا لتقديمها للمحاكمة”.
وكانت وزارة الداخلية االسبانية 
أعلن�ت ع�ن اعتق�ال ام�رأة بتهمة 
تجني�د فتي�ات لجماع�ة “داع�ش” 

االرهابية.
وأك�د مدي�ر مكت�ب التحقيقات 
الفيدرالي االمريكي )FBI( جيمس 
كومي، ف�ي )19 حزي�ران 2015(، 
أن وكالت�ه ل�م تمتلك الق�درة حتى 
اآلن للح�د من مح�اوالت “داعش” 
لتجنيد األميركيين من خالل وسائل 
التواصل االجتماعي، فيما أشار إلى 
أن هذه الجماعة االرهابية أصبحت 

تزيد م�ن تواصلها م�ع األميركيين 
عبر تطبيقات الهاتف.

“داع�ش”  جماع�ة  ان  يذك�ر 
اميركي�ة  صناع�ة  االرهابي�ة 
صهيونية، وتتبن�ى الفكر الوهابي 
دول  ل�ه  ت�روج  ال�ذي  التكفي�ري 
اقليمية تسعى لتمرير اجندة اقليمية 
ودولية ته�دف تجزئة المنطقة بعد 

تدميرها.
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     بغداد / المستقبل العراقي

قالت وكال�ة أنباء “أسوش�يتد برس” 
إن تنظيم “داعش” يوسع من نشاطه في 
السعودية عبر زيادة الهجمات واستقطاب 
مزي�د من األف�راد، مش�يرة إل�ى أن عزم 
التنظي�م عل�ى إس�قاط األس�رة الحاكمة 
ف�ي الس�عودية المتحالفة م�ع الواليات 
المتحدة، أثار المخاوف من إمكانية تهديد 

التنظيم لموسم الحج الشهر الجاري.
وتحدث�ت ع�ن أن حض�ور “داع�ش” 
ف�ي المملكة يبدو أنه مازال في مس�توى 
منخف�ض، لكنه تبنى 4 تفجي�رات كبيرة 

من�ذ مايو الماض�ي، أحدها ف�ي الكويت، 
ويصعد من خطابه بهدف تقويض شرعية 

أسرة آل سعود في المملكة.
المحل�ل  ونقل�ت ع�ن “فه�د ناظ�ر” 
السياس�ي الس�ابق بالس�فارة السعودية 
في واش�نطن، أن “داعش” وأتباعه أكدوا 
بش�كل واضح على أن الس�عودية هدفهم 
األساس�ي، س�عًيا للس�يطرة عل�ى مك�ة 

والمدينة.
واعتب�رت الوكال�ة أن التفجي�ر ال�ذي 
تبناه “داعش” واس�تهدف مسجًدا لوحدة 
النخبة ف�ي مكافحة اإلره�اب بأبها، يعد 
تط�وًرا في توس�ع التنظيم ف�ي عملياته، 

خاص�ة أن من مه�ام تلك الوح�دة حماية 
موسم الحج.

وتحدث�ت ع�ن أن تفجير مس�جد أبها 
هو األول الذي تتبناه ما تس�مى ب�”والية 
الحج�از” التابعة لداعش، مش�يرة إلى أن 

الهجمات األخرى تبنتها “والية نجد”.
بروجه�ارت”  “ل�وري  ع�ن  ونقل�ت 
المحللة في أمن الخليج بمعهد واشنطن، 
أن�ه لن يك�ون مفاجًئا إذا حاول مس�لحو 
“داع�ش” اس�تغالل الح�ج لش�ن هجوم، 
خاصة أن التنظيم ش�جع عمليات “الذئب 

المنفرد”.
واعتب�رت الوكال�ة أن تنفي�ذ هج�وم 

مباش�ر عل�ى الحج�اج ق�د ي�ؤدي إل�ى 
وق�وع خس�ائر كبي�رة ودم�ار لألماك�ن 
المقدس�ة، وربم�ا يك�ون ه�ذا التح�رك 
محفوف بالمخاطر بالنس�بة ل�”داعش”، 
ألنه س�يكون ل�ه نتائج عكس�ية من قبل 
المسلمين الذين سيصابون بالصدمة على 
مس�توى العالم، ومع ذلك “ف�إن التنظيم 
أكد بش�كل واضح أنه لي�س لديه خطوط 

حمراء” وذلك وفقا ل�”ناظر”.
وذك�ر أن التنظيم قد يس�تهدف قوات 
األم�ن ف�ي أو ح�ول مك�ة، كم�ا أن�ه قد 
يس�تهدف الحجاج الش�يعة القادمين من 

إيران.

خماوف من هتديد »داعش« ملوسم احلج
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اعالنات5   العدد )1048(  االحد  13 ايلول 2015
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف بغداد / الرصافة االتحادية
الهيئة االستئنافية الثالثة

العدد /1007/س2015/3
التاريخ /2015/9/3

اعالن
اىل / املستأنف عليهم / 1 ـ بشار خلف فتحي

2 ـ محيسن حمد حواس
لوقوع الطعن االستئنايف عىل قرار الحكم الصادر من محكمة بداءة مدينة الصدر 
بالعـدد 305/ب/2015 يف 2015/6/14 القـايض برد  الدعوى وتحميل املدعي) 
امني بغداد /اضافة لوظيفته( الرسوم واملصاريف واتعاب املحاماة لوكيل املدعي 
عليه االول مبلغا مقداره  خمسمائة الف دينار توزع عىل الحقوقيني حسب النسب 
القانونيـة  حكمـا حضوريا بحق املدعـى عليه االول قابال لالسـتئناف والتمييز 
وغياببيا بحق املدعى عليهما الثاني والثالث قابال لالعرتاض واالستئناف والتمييز  
وملجهولية محل اقامتكـم تقرر تبليغكم بصحيفتني محليتني يوميتني للحضور 
امام هذه املحكمة يف يوم املرافعة املوافق 2015/9/15 وعند عدم حضوركم او 

ارسال من ينوب عنكم سوف تجري املرافعة بحقكم وفق القانون.
القايض

اعالن
إىل مساهمي رشكة الخري للتأمني الكرام

م / دعوة الجتماع الهيئة العامة
اسـتنادا إىل احكام املادتني ) 86 ، 87 ( من قانون الرشكات رقم 21 لسنة 1997 
املعـدل وتنفيذا لقرار مجلس ادارة الرشكة بجلسـته االوىل لعام 2014 واملنعقدة 
بتاريخ 9 / 6 / 2014 ، يرسنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السـنوي 
الـذي مـن املؤمل عقده يف مقر رشكـة الخري للتأمني الكائن يف بغـداد – الكرادة 
– شـارع سلمان فائق – قرب سـاحة الواثق مجاور مرصف الوركاء شارع 14 
مبنـى 44 الطابق االول ، السـاعة العارشة من صباح يـوم الثالثاء املصادف 29 
/ 9 / 2015 . ويف حالـة عـدم اكتمال النصاب القانوني لالجتماع فسـيؤجل إىل 
يـوم الثالثاء الذي يليه املصادف 6 / 10 / 2015 ويف نفس الزمان واملكان املنوه 

عنهما اعاله وذلك للنظر يف املواضيع التالية :
اوال : مناقشة تقرير مجلس االدارة للسنوات املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2012 

و 31 / 12 / 2013 واملصادقة عليها .
ثانيا : مناقشـة تقرير مراقب الحسـابات للسنوات املالية املنتهية يف 31 / 12 / 

2012 و 31 / 12 / 2013 .
ثالثا : مناقشة الحسابات الختامية للسنوات املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2012 

و 31 / 12 / 2013 واملصادقة عليها .
رابعا : ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة وتحديد مكافئتهم .

خامسـا : اقرار تعيني السـيد بشـري غني عطره مراقب حسابات الرشكة لسنة 
2013 وتحديد اجوره .

سادسا : تعيني مراقب حسابات للرشكة لسنة 2014 وتحديد اجوره .
راجني تفضلكم بالحضور اصاله او من ينوب عنكم من املساهمني بموجب صك 
االنابة او وكالة بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل بالنسبة لغري املساهمني 
عىل ان تودع االنابات والوكاالت يف مقر الرشكة قبل ثالثة ايام من موعد االجتماع 

وفقا الحكام املادة ) 91 ( من قانون الرشكات متمنني حضوركم . مع التقدير
رئيس مجلس االدارة
الدكتور سعدون ابراهيم الشبيب

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف الزبري

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة : 3/777

املحلة او رقم الدار واسم املقاطعة / الرشيدية
الجنس :

النوع :
رقم الباب :

رقم الطابق :
رقم الشقة:

املساحة : 217,26م2
املشتمالت :

املزروعات او املغروسات: 
واردات املبيع السنوية

الشاغل:
مقدار املبيع 130000000 مائة وثالثون مليون دينار

سـتبيع دائرة التسـجيل العقاري يف الزبري باملزايدة اعللنية 
العقـار املوصوف اعاله العائد للراهن عماد فهد خلف لقاء 
طلب الدائـن املرتهن مرصف املنصور لالسـتثمارات البالغ 
)130000000( مائـة وثالثون مليـون دينار فعىل  الراغب 
باالشـرتاك فيهـا مراجعـة  هـذه الدائـرة خـالل 30 يوما 
اعتبارا مـن اليوم التايل لنرش هذا االعالن مسـتصحبا معه 
تامينات قانونية نقدية او كفالة مرصفية  ال تقل عن %10 
مـن القيمة املقدرة البالغـة )140000000( مائة واربعون 
مليـون ديانر وان املزايدة سـتجري يف السـاعة )12( ظهرا 

من اليوم االخري.
مالحظ:

دائرة التسجيل العقاري يف الزبري
نجم عبد الله حسني

اىل السادة مساهمي رشكة املؤتمن للتحويل املايل املساهمة الخاصة 
والجمهور الكريم

م / بيان اكتتاب
اسـتنادا الحـكام قانون الرشكات رقم 21 لسـنة 1997 املعدل وتنفيـذ لقرار الهيئة املـؤرخ يف 23 / 8 / 2015 
واملتضمـن زيـادة رأسـمال رشكة ) املؤتمن للتحويل املـايل ( من ) 15000000000 ( خمسـة عرش مليار دينار 
اىل ) 100000000000 ( مائـة مليـار دينـار وفق املادة 55 / اوال من قانون الـرشكات يرس ادارة الرشكة دعوة 
املسـاهمني والجمهور الكريم لالكتتاب العام باسهم رشكة املؤتمن للتحويل املايل / مساهمة خاصة والبالغة ) 

85000000000 ( خمسة وثمانون مليار سهم وحسب التفاصيل االتية :
1 – نص عقد تأسيس الرشكة :

اوال : اسم الرشكة : رشكة املؤتمن للتحويل املايل / املساهمة الخاصة .
ثانيا : مركز الرشكة : بغداد – ولها حق فتح الفروع داخل العراق وخارجه .

ثالثا : غرض الرشكة وطبيعة العمل : تحويل ونقل االموال من داخل العراق اىل خارجه وبالعكس وبني محافظاته 
واقاليمه ووفقا للتعليمات الصادرة من البنك املركزي العراقي بهذا الشأن وباجازة الرشكة من الجهة اعاله .

وللرشكة يف سبيل تحقيق غرضها ونشاطها القيام بما ييل :
1 – تحويل ونقل االموال من خارج العراق اىل داخله وبالعكس وبني محافظاته واقاليمه .

2 – فتح فروع لها داخل العراق وخارجه بموجب خطة سنوية للرشكة .
3 – للتوسـط ببيـع ورشاء الحـواالت الخارجية بالعملة االجنبية واملحلية وايداعها يف حسـابات الرشكة بأسـم 
الرشكة داخل وخارج العراق لصالح املسـتفيدين يف الداخل وفقا للتعليمات التي يصدرها البنك املركزي العراقي 

سواء بالطرق التقليدية او بالوسائل االلكرتونية .
4 – اجـراء البحـوث التـي تتالئم مع نشـاط الرشكة لتطويـر وتنفيذ اعمالها واالسـتعانة بالخـراء العراقيني 

واالجانب لذلك .
5 – رشاء وتملك واسـتئجار االمـوال املنقولة وغري املنقولة واجراء كافة الترصفـات القانونية عليها بما يحقق 

تنفيذ نشاطها.
6 – رشاء وبيع صكوك املسافرين والصكوك االخرى املسحوبة عىل املصارف االجنبية خارج العراق .

ب – التعامـل مـع البنوك واملؤسسـات املالية وفتح االعتمـادات عن طريق املصارف العاملـة واملجازة يف العراق 
والحصول عىل تسـهيالت ائتمانية بصورة مبارشة او غري مبارشة من املصارف املجازة يف العراق ضمن الحدود 
املبينة يف تعليمات البنك املركزي العراقي ولتحقيق االعمال املسموح بها حسب اللوائح التنظيمية الصادرة بهذا 

الشان ولها حق االقرتاض من الخارج بعد الحصول عىل موافقة البنك املركزي العراقي .
-التامني واعادة التامني عىل اموال الرشكة وموجوداتها وموظفيها وعمالها .

- االحتفاظ بحسابات العملة االجنبية واملحلية لدى مصارف مجازة داخل العراق .
رابعـا : راسـمال الرشكـة : راسـمال الرشكـة ) 15000000000 ( فقـط خمسـة عـرش مليـار مقسـم اىل ) 

15000000000 ( فقط خمسة  عرش مليار سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد .
خامسا : مجلس االدارة :

عـدد اعضاء مجلس االدارة ) 5 ( خمسـة ) اصليني ( ومثلهم ) 5 ( خمسـة ) احتيـاط ( تنتخبهم الهيئة العامة 
للرشكة .

2 – مكان االكتتاب : مرصف الشـمال لالسـتثمار والتمويل / الفرع الرئييس – بغداد – الكرادة – ساحة املرسح 
الوطني .

مرصف الشمال لالستثمار والتمويل / فرع اربيل – اربيل شارع شيخ الله .
3 – عدد االسهم املطروحة لالكتتاب ) 85000000000 ( خمسة وثمانون مليار سهم .

4 – قيمة السهم الواحد دينار واحد .
5 – مدة االكتتاب ...................... وبدايته :

أ – التقل عن ثالثني يوما والتزيد عىل ستني يوما تبدأ بتاريخ 15 / 9 / 2015 .
ب – مراعاة احكام املادة 56 / ثالثا من القانون اعاله ملمارسـة حق االفضلية باالكتتاب خالل الخمسـة عرش 

يوما االوىل من بدء االكتتاب للمساهمني كل حسب نسبة عدد اسهمه .
ج – تكون الخمسـة عرش يومـا الثانية لبدء االكتتاب مخصصة للجمهور واملسـاهمني الذيـن لم يكتبوا ضمن 

الخمسة عرش يوما االوىل خاضعني لقسمة الغرماء .
د – يغلق االكتتاب يف نهاية الثالثني يوما االوىل يف حالة حصول االكتتاب بكامل االسهم املطروحة لالكتتاب .

ه – يف حالة بقاء اسهم بعد انتهاء الثالثني يوما يستمر االكتتاب لغاية الستني يوما ويحق لجميع املساهمني ) 
املكتتبني وغري املكتتبني ( والجمهور باالكتتاب بعد انتهاء الستني يوما مالم يطلب تمديده باعالن جديد يف حالة 

بقاء االسهم غري املكتتب بها .
6 – يتم االكتتاب بموجب استمارة منظمة وفق املادة 41 من القانون اعاله – راجني ارفاق صورة هوية احوال 

مدنية للمساهمني الجدد .... مع التقدير 
عيل غسان موىس
رئيس مجلس االدارة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد / الرصافة االتحادية

الهيئة االستئنافية الثانية
العدد /930/س2015/2

التاريخ /2015/9/2

اعالن
اىل / املستأنف عليهم / 1 ـ وزير العدل اضافة لوظيفته    2 ـ قطيم 
بـارح كعـب     3 ـ احمد حميد صنكـور      4 ـ عادل حميد صنكور     

5 ـ طارق موات طاهر
للطعن االستئنايف املقدم من قبل املستأنف امني بغداد اضافة ولظيفته 
عىل القـرار البدائي الصادر من محكمة بـداءة مدينة الصدر بالعدد 
307/ب/2015 يف 2015/6/7       وملجهوليـة محـل اقامتـه تقرر 
تبليغـه اعالنا  بصحيفتني محليتني   بالحضـور امام هذه املحكمة 
يف يوم املرافعة   2015/9/16 ويف حالة عدم حضورك او ارسال من 

ينوب عنك قانوان سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا.
القايض

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد / الرصافة االتحادية

الهيئة االستئنافية الثالثة
العدد /933/س2015/3

التاريخ /2015/9/7
اعالن

اىل / املستأنف عليهم / 1 ـ خالد بارح كعب
2 ـ حديد عويد تقي

3 ـ عقيل جاسم محمد
لوقـوع الطعن االسـتئنايف عىل قرار الحكم الصادر من محكمـة بداءة الصدر بالعدد 
466/ب/2015 يف 2015/6/7 القـايض برد  الدعوى وتحميل املدعي) امني بغداد /

اضافة لوظيفته( الرسوم واملصاريف واتعاب املحاماة لوكيل املدعي عليه االول )وزير 
العدل / اضافة  لوظيفته( مبلغا مقداره  خمسمائة الف دينار حكما حضوريا بحق 
املدعي واملدعى عليه االول قابال لالسـتئناف والتمييز وملجهولية محل اقامتكم تقرر 
تبليغكـم بصحيفتني محليتني يوميتني للحضور امـام هذه املحكمة يف يوم املرافعة 
املوافق 2015/9/17 وعند عدم حضوركم او ارسـال من ينوب عنكم سـوف تجري 

املرافعة بحقكم وفق القانون.
القايض
شهاب احمد ياسني
رئيس الهيئة االستئنافية الثالثة

مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس / 201 / 2013 

اسـم املحكمة : محكمة قـوى االمن الداخيل 
الخامسة بالبرصة

اسم املتهم ورتبته ووحدته: الرشطي قيرص 
خليـل ابراهيـم يوسـف   / مديريـة رشطة 

محافظة البرصة .
رقم الدعوى وتاريخها : 324 / 2013

تاريخ ارتكاب الجريمة : 2010/11/25
تاريخ الحكم : 12/ 2013/3

املـادة القانونية : 5 / ق.ع.د رقم 14 لسـنة 
 2008

خالصة الحكم 
حكمت محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة 
عىل املـدان الغائـب )الرشطي قيـرص خليل 

ابراهيم يوسف   ( باسم الشعب بما ييل :
1ـ  بالحبس البسـيط ملدة )ستة اشهر( وفق 
املـادة 5/ق.ع.د رقم 14 لسـنة 2008 بداللة 
املادتـني 61/اوال و 69 /اوال مـن ق. أ.د رقم 
17 لسـنة 2008 لغيابـه عن مقـر عمله من 

تاريخ 2010/11/25 ولحد االن.
2ـ  اعطـاء املوظفـني العموميـني صالحيـة 
القبض عليه اينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر 
يف حقه اسـتنادا الحكام املادة 69 / ثانيا من 

ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008.
6 ـ الـزام املواطنني االخبار عن محل اختفاء 
املحكوم أعاله اسـتنادا ألحـكام املادة 69 / 

ثالثا من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008.
7 ـ حجـز اموالـه املنقولـة وغـري املنقولـة 
اسـتنادا ألحكام املـادة 69 / رابعا من ق.ا.د 

رقم 17 لسنة 2008 .
8 ـ اخراجه من الخدمة استنادا للمادة 42 / 

أوال ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008.
6 ـ تحديد اتعاب محامـاة للمحامي املنتدب 
عبـد الرحمن عبـد عيل  مبلغ قدره خمسـة 
وعرشون الف دينار ترصف له بعد اكتسـاب 

الحكم الدرجة القطعية .
حكمـا غيابيا صـادرا باتفاق االراء اسـتنادا 
الحكام املادة 61 / من ق. أ.د قابال لالعرتاض 

وافهم علنا يف 3/14/ 2013 
ــــــــــــــــــــ

محكمة االحوال الشخصية يف تاج الدين
العدد /50/ش/2105

التاريخ/2015/9/7
اعالن اىل املدعى عليه/ حيدر عيل رمضان

اقامـت املدعيـة زينـب خلف ظاهـر زوجتك 
الداخـل بهـا رشعـا وقانونا  بموجـب عقد 
 2008/12/7 يف   2428 املرقـم  الـزواج 
الصـادر مـن محكمة االحوال الشـخصية يف 
الصويـرة الدعـوى الرشعية املرقمـة اعاله 
والتي تطلب فيها اثبات نسـب الطفلة )اية(   
وملجهولية محل اقامتك  تقرر تبليغك بالنرش 
يف    صحيفتـني محليتـني  للحضـور بموعد 
املرافعـة املصـادف 2015/9/17 ويف حالـة 
عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا سوف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا
القايض

عبيد صالح مهيمن
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

.دائرة التسجيل العقاري يف الزبري
العدد /1049

التاريخ/2015/3/11
اعالن

اىل السـيد باسـم جاسـم محمـد مراجعـة 
مـرصف املنصـور يف البرصة لغرض تسـديد 
الديـن العائـد اىل  املـرصف املذكـور والبالغ 
وتسـعون   وخمسـة  مائـة   195,000,000
مليون دينار وال سـيتم بيـع العقار املرهون 
89 الجمهوريـة خالل خمسـة عرش يوم من 

تاريخ النرش
املالحظ

نجم عبد الله حسني

قرار الحكم غيابيا
رقم املقتبس /  / 

رقم القضية : 2013/579
تاريـخ القـرار / 2013/4/17

تشـكلت محكمة قـوى االمن الداخـيل للمنطقة 
الخامسـة يوم االربعاء املصـادف 2013/4/17 
برئاسـة عميـد الرشطـة الحقوقي نـزار دمرتي 
هاشـم وعضوية كل من العميد الحقوقي خضري 
عويف  هالل والعميـد الحقوقي جر عتيوي معله 

واصدرت باسـم الشـعب حكمها االتي :
حكمت محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة عىل 
املدان الغائب )الرشطي حازم بدر دهام صابط   ( 

باسم الشعب بما ييل :
1 ـ بالحبـس البسـيط ملدة )سـتة اشـهر( وفق 
املـادة 5/ق.ع.د رقـم 14 لسـنة 2008 بداللـة 
املادتـني 61/اوال و 69 /اوال مـن ق. أ.د رقـم 17 
لسـنة 2008 لغيابـه عـن مقر عمله مـن تاريخ 

2009/2/1 ولحد االن.
2ـ  اعطـاء املوظفني العموميني صالحية القبض 
عليـه اينما وجـد لتنفيذ الحكم الصـادر يف حقه 
اسـتنادا الحكام املادة 69 / ثانيـا من ق.أ.د رقم 

17 لسنة 2008.
3ـ  الـزام املواطنـني االخبـار عـن محـل اختفاء 
املحكوم أعاله اسـتنادا ألحكام املـادة 69 / ثالثا 

من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008.
4 ـ حجـز امواله املنقولة وغري املنقولة اسـتنادا 
ألحكام املادة 69 / رابعا من ق.ا.د رقم 17 لسـنة 

. 2008
5 ـ اخراجه من الخدمة استنادا للمادة 42 / أوال 

ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008.
6 ـ تحديد اتعاب محامـاة للمحامي املنتدب عبد 
الرحمـن عبد عيل  مبلغ قدره خمسـة وعرشون 
الف دينار ترصف له بعد اكتسـاب الحكم الدرجة 

القطعية .
حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء استنادا الحكام 
املادة 61 / من ق. أ.د قابال لالعرتاض وافهم علنا 

يف 4/17/ 2013 
ـــــــــــــــــــــــــــ

مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس / 1010 / 2015 

اسـم املحكمـة : محكمـة قـوى االمـن الداخيل 
الخامسة بالبرصة

اسـم املتهـم ورتبتـه ووحدتـه: الرشطـي عقيل 
رشطـة  مديريـة   / عـذاري    مـايض  محمـود 

محافظة البرصة .
رقم الدعوى وتاريخها : 908 / 2015

تاريخ ارتكاب الجريمة : 2011/1/17
تاريـخ الحكـم : 15/ 2015/7

املادة القانونية : 5 / ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 
خالصـة الحكـم 

حكمـت محكمة قـوى االمن الداخيل الخامسـة 
عىل املدان الغائب )الرشطي عقيل محمود مايض 

عذاري   ( باسم الشعب بما ييل :
1 ـ بالحبـس البسـيط ملدة )سـتة اشـهر( وفق 
املـادة 5/ق.ع.د رقـم 14 لسـنة 2008 بداللـة 
املادتـني 61/اوال و 69 /اوال مـن ق. أ.د رقـم 17 
لسـنة 2008 لغيابـه عـن مقر عمله مـن تاريخ 

17/ 2011/1 ولحد االن.
2ـ  اعطـاء املوظفني العموميني صالحية القبض 
عليـه اينما وجـد لتنفيذ الحكم الصـادر يف حقه 
اسـتنادا الحكام املادة 69 / ثانيـا من ق.أ.د رقم 

17 لسنة 2008.
3ـ  الـزام املواطنـني االخبـار عـن محـل اختفاء 
املحكوم أعاله اسـتنادا ألحكام املـادة 69 / ثالثا 

من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008.
4 ـ حجـز امواله املنقولة وغري املنقولة اسـتنادا 
ألحكام املادة 69 / رابعا من ق.ا.د رقم 17 لسـنة 

. 2008
5 ـ اخراجه من الخدمة استنادا للمادة 42 / أوال 

ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008.
6 ـ تحديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب جبار 
عاتـي جـر   مبلـغ قـدره    عرشون الـف دينار 
ترصف له بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية .

حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء استنادا الحكام 
املادة 61 / من ق. أ.د قابال لالعرتاض وافهم علنا 

يف  / / 2015  

فقدان
فقـدت  مني شـهادة كيل صـادرة من رشكة 
توزيـع املنتوجات النفطية والعائدة للسـيارة 
املرقمـة 124836/ فحـص برصة واملسـجلة 
باسم) راشد فاضل عويد( عىل من يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار
ـــــــــــــــــــــــــــ

وزارة العدل
دائرة التسجيل العقاري يف الزبري 

العدد :1048
اعالن بيع عقار

العقار املرقم 190/1880 الكوت
تبيع دائرة التسجيل العقاري يف الزبري باملزايدة 
اعللنية العقار املوصوف اعاله العائد اىل الراهن 
جبـار جـر هيكل  لقـاء طلب الدائـن املرتهن 
مـرصف املنصور فرع البـرصة 52,000,000 
اثنان وخمسـون مليون دينار فعىل الراغب يف 
االشـرتاك فيها مراجعة هذه الدائرة خالل 30 
يـوم اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ  النرش  هذا 
االعالن مسـتصحبا معه التامينـات القانونية 
نقدية او كفالـة مرصفية ال تقل عن 10% من 
القيمـة املقدرة للدفع والبالغـة 65,000,000 
خمسـة وسـتون مليـون  دينـار وان املزايدة 

ستجري يف املساء )12( ظهر يوم االخري
املالحظ

محمد عبد الله حسني
ــــــــــــــــــــــــــــــ

 محكمة االحوال الشخصية يف املعقل
العدد /814/ش/2015

التاريخ/2015/9/10
اعالن

اىل املدعى عليه / جاسم صابر محمد
محكمـة  اصـدرت    2015/8/25 بتاريـخ 
االحوال الشـخصية يف املعقل قرارها بالدعوى 
املرقمـة 814/ش/2015 غيابيا بحقك يقيض 
بالتفريق بينك وبني املدعية ذكرى محمد حيدر 
وملجهولية محل  اقامتك  حسـب رشح القائم 
بالتبليغ واملبلغ القضائي كاظم حسـن محمد 
وتاييـد املجلـس البلـدي ملنطقة االبلـه الثانية 
وانتقالـك اىل جهة مجهولة قـرر تبليغك اعالنا  
بصحيفتـني محليتني يوميتـني  ويف حالة عدم 
تقديمـك طعنا بالقـرار خالل املـدة القانونية 
فان القرار سـوف يكتسـب الدرجـة القطعية 

وفق القانون.
القايض

مؤيد شمخي جر الشاوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة بداءة الصويرة
العدد: 500 / ب / 2015 
التاريخ: 10 / 9 / 2015 

  اىل/املدعى عليه   /  عمر عيل كريم 
تبليغ

سـبق للمدعي )محمد عبد املهـدي عبود( وان 
اقام الدعـوى البدائية اعاله ضدك مدعيا فيها  
انه سـبق وان اشـرتى منـك السـيارة املرقمة 
16675/ديـاىل نوعها كاز اسـلحة اللون ازرق 
موديـل 1969 بمبلـغ مقـداره اربعـة ماليني 
دينار وانه قد سـدد لك كامـل بدل البيع اال انك 
ورغم املطالبة املسـتمرة ممتنع عن تسـجيل 
السيارة باسـمه يف دوائر املرور املختصة عليه 
فقد طلـب دعوتـك للمرافعة والحكـم باعادة 
الحـال فيمـا بينكمـا اىل مـا كان عليـه  قبـل 
التعاقـد والزامـك باعادة البدل الذي اسـتلمته 

والبالغ اربعة ماليني دينار    وملجهولية 
  محـل اقامتـك  حسـب كتـاب مركـز رشطة 
 2015/8/13 يف   9858 بالعـدد  الصويـرة 
واالشـعار الصـادر  من مختار حي السـالم يف 
قضـاء الصويـرة عليه اقتـى تبليغك بموعد 
املرافعة املصادف 2015/9/22        بصحيفتني    
محليتـني   ويف حال عدم حضورك او من ينوب 

عنك قانونا ستجري املرافعات بحقك غيابيا
القايض عامر عبد الله خرض

فقدان
فقـدت  مني هوية غرفة تجارة باسـم) ماهر عبد الزهرة 

جعفر( عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
ـــــــــــــــــــــــ

فقدان
فقـدت  مني هويـة غرفة تجـارة البرصة  باسـم )حيدر 
عيدان عيل( عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

ــــــــــــــــ
فقدان

فقدت  مني هوية غرفة تجارة البرصة  باسم) عيل محمد 
سـعيد عبد اللـه (املدير املفوض لرشكـة االوفق    عىل من 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار 
ــــــــــــــــــــــــــــ

فقدان
فقد وصـل القبض الحكومـي الصادر مـن بلدية البرصة 
امانات واملرقـم )332910( ومؤرخ 2013/8/4 وباسـم 
)اسـعد رعد خميـس( وبمبلـغ )1,462,500( مليون من 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
ـــــــــــــــــــــــــــــ

مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس / 1105 / 2015 

اسـم املحكمـة : محكمـة قوى االمـن الداخيل الخامسـة 
بالبرصة

اسـم املتهـم ورتبته ووحدته: ر . ع حيـدر مال الله جعفر 
محمد/ مديرية رشطة محافظة البرصة .

رقم الدعوى وتاريخها : 992 / 2015
تاريخ ارتكاب الجريمة : 2009/10/18

تاريخ الحكم : 4/ 2015/8
املادة القانونية : 5 / ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 

خالصة الحكم 
حكمت محكمـة قوى االمن الداخيل الخامسـة عىل املدان 
الغائب )   ر . ع حيدر مال الله جعفر محمد( باسم الشعب 

بما ييل :
1 ـ بالحبـس البسـيط ملـدة )سـتة اشـهر( وفـق املـادة 
5/ق.ع.د رقم 14 لسـنة 2008 بداللـة املادتني 61/اوال و 
69 /اوال مـن ق. أ.د رقم 17 لسـنة 2008 لغيابه عن مقر 

عمله من تاريخ 18/ 2009/01 ولحد االن.
2 ـ اعطـاء املوظفـني العموميـني صالحيـة القبض عليه 
اينمـا وجد لتنفيذ الحكم الصادر يف حقه اسـتنادا الحكام 

املادة 69 / ثانيا من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008.
3 ـ الزام املواطنني االخبار عن محل اختفاء املحكوم أعاله 
اسـتنادا ألحكام املادة 69 / ثالثا من ق.أ.د رقم 17 لسـنة 

.2008
4 ـ حجـز امواله املنقولـة وغري املنقولة اسـتنادا ألحكام 

املادة 69 / رابعا من ق.ا.د رقم 17 لسنة 2008 .
5 ـ اخراجه من الخدمة اسـتنادا للمـادة 42 / أوال ق.ع.د 

رقم 14 لسنة 2008.
6 ـ تحديـد اتعـاب محاماة للمحامي املنتـدب جبار عاتي 
جـر   مبلـغ قـدره    عرشون الـف دينار تـرصف له بعد 

اكتساب الحكم الدرجة القطعية .
حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء استنادا الحكام املادة 61 

/ من ق. أ.د قابال لالعرتاض وافهم علنا يف  / / 2015 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس / 66 / 2013 

اسـم املحكمـة : محكمـة قوى االمـن الداخيل الخامسـة 
بالبرصة

اسـم املتهم ورتبتـه ووحدته: الرشطي عـالء كاظم عبود 
لفته/ مديرية رشطة محافظة البرصة .
رقم الدعوى وتاريخها : 1722 / 2012

تاريخ ارتكاب الجريمة : 2008/9/8
تاريخ الحكم : 20/ 2013/2

املادة القانونية : 5 / ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 
خالصة الحكم 

حكمت محكمـة قوى االمن الداخيل الخامسـة عىل املدان 
الغائب )   الرشطي عالء كاظم عبود لفته( باسـم الشعب 

بما ييل :
1 ـ بالحبـس البسـيط ملـدة )سـتة اشـهر( وفـق املـادة 
5/ق.ع.د رقم 14 لسـنة 2008 بداللـة املادتني 61/اوال و 
69 /اوال مـن ق. أ.د رقم 17 لسـنة 2008 لغيابه عن مقر 

عمله من تاريخ 8/ 2008/9 ولحد االن.
2 ـ اعطـاء املوظفـني العموميـني صالحيـة القبض عليه 
اينمـا وجد لتنفيذ الحكم الصادر يف حقه اسـتنادا الحكام 

املادة 69 / ثانيا من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008.
3 ـ الزام املواطنني االخبار عن محل اختفاء املحكوم أعاله 
اسـتنادا ألحكام املادة 69 / ثالثا من ق.أ.د رقم 17 لسـنة 

.2008
4 ـ حجـز امواله املنقولـة وغري املنقولة اسـتنادا ألحكام 

املادة 69 / رابعا من ق.ا.د رقم 17 لسنة 2008 .
5 ـ اخراجه من الخدمة اسـتنادا للمـادة 42 / أوال ق.ع.د 

رقم 14 لسنة 2008.
6 ـ تحديـد اتعاب محاماة للمحامـي املنتدب عبد الرحمن 
عبد عيل   مبلغ قدره   خمسة و عرشون الف دينار ترصف 

له بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية .
حكمـا غيابيا صـادرا باتفاق االراء اسـتنادا الحكام املادة 
61 / مـن ق. أ.د قابـال لالعرتاض وافهـم علنا يف 20 /2 / 

  2013
ـــــــــــــــــــــــــــــ

رقم اإلخطار   181 / 2015
إعالن

من / محكمة قوى األمن الداخيل الخامسة بالبرصة
إىل / املتهـم الهـارب )الرشطـي جهـاد عبد الحسـني عبد 
الرضـا  ( املنسـوب إىل قيادة رشطة محافظـة البرصة  ملا 
كنـت متهمـا وفق املـادة/ 35 مـن ق.ع.د رقم 14 لسـنة 
  CKH974 2008   الختالسـك املسـدس الحكومي املرقـم
نـوع كلوك مع كافة ملحقاته مـع 30 اطالقه من نوعه و 

90 اطالقة بندقية نوع كالشنكوف   
وبمـا إن محـل اختفائـك مجهـول اقتـى تبليغـك بهذا 
اإلعـالن عىل إن تحـرض أمام محكمة قـوى األمن الداخيل 
للمنطقة الخامسـة بالبرصة خالل مـدة ثالثون يوما من 
تاريـخ تعليـق هذا اإلعـالن يف محـل إقامتـك وتجيب عن 
التهمـة املوجهة ضـدك وعند عدم حضورك سـوف تجري 
محاكمتـك غيابيا وتحجز أموالك املنقولـة والغري املنقولة 
ويطلب من املوظفـني العموميني إلقاء القبض عليك أينما 
وجدت وتسـليمك اىل اقرب سلطة حكومية وإلزام األهليني 
الذين يعلمون بمحـل اختفائك بإخبـار الجهات املختصة 
اسـتنادا  للمادة 69 / أوال وثانيـا وثالثا ورابعا من قانون 
أصـول املحاكمـات الجزائية لقوى األمـن الداخيل رقم 17 

لسنة 2008.
رئيس املحكمة 

مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس / 46 / 2013 

اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة 
بالبرصة

اسـم املتهم ورتبتـه ووحدته: الرشطـي ميثم عداي 
رايض دخيل/ مديرية رشطة محافظة البرصة .

رقم الدعوى وتاريخها : 1666 / 2012
تاريخ ارتكاب الجريمة : 2009/9/20

تاريخ الحكم : 18/ 2013/2
املادة القانونية : 5 / ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 

خالصة الحكم 
حكمـت محكمة قـوى االمن الداخيل الخامسـة عىل 
املـدان الغائب )   الرشطي ميثـم عداي رايض دخيل( 

باسم الشعب بما ييل :
1ـ  بالحبس البسـيط ملدة )سـتة اشـهر( وفق املادة 
5/ق.ع.د رقم 14 لسـنة 2008 بداللـة املادتني 61/

اوال و 69 /اوال من ق. أ.د رقم 17 لسنة 2008 لغيابه 
عن مقر عمله من تاريخ 20/ 2009/9 ولحد االن.

2 ـ اعطـاء املوظفـني العموميـني صالحيـة القبض 
عليـه اينمـا وجـد لتنفيـذ الحكـم الصـادر يف حقه 
اسـتنادا الحكام املادة 69 / ثانيا مـن ق.أ.د رقم 17 

لسنة 2008.
3 ـ الزام املواطنني االخبار عن محل اختفاء املحكوم 
أعاله استنادا ألحكام املادة 69 / ثالثا من ق.أ.د رقم 

17 لسنة 2008.
4 ـ حجـز اموالـه املنقولـة وغـري املنقولة اسـتنادا 
ألحـكام املـادة 69 / رابعـا من ق.ا.د رقم 17 لسـنة 

. 2008
5 ـ اخراجـه من الخدمة اسـتنادا للمـادة 42 / أوال 

ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008.
6 ـ تحديـد اتعـاب محامـاة للمحامي املنتـدب عبد 
الرحمـن عبد عـيل   مبلغ قدره   خمسـة و عرشون 
الـف دينار تـرصف له بعد اكتسـاب الحكـم الدرجة 

القطعية .
حكمـا غيابيا صـادرا باتفاق االراء اسـتنادا الحكام 
املـادة 61 / مـن ق. أ.د قابال لالعـرتاض وافهم علنا 

يف 18 /2 / 2013  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رقم اإلخطار   607 / 2015
إعالن

من / محكمة قوى األمن الداخيل الخامسة بالبرصة
إىل / املتهـم الهـارب )الرشطـي عـيل مانـع مهدي( 
املنسوب إىل مديرية رشطة محافظة البرصة  ملا كنت 
متهما وفق املادة/  5 من ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008   
لغيابـك عـن مقر عملك مـن تاريـخ 2008/12/17 

ولحد االن
وبمـا إن محل اختفائك مجهـول اقتى تبليغك بهذا 
اإلعـالن عـىل إن تحـرض أمـام محكمة قـوى األمن 
الداخـيل للمنطقـة الخامسـة بالبـرصة خـالل مدة 
ثالثـون يوما من تاريـخ تعليق هذا اإلعـالن يف محل 
إقامتك وتجيب عـن التهمة املوجهة ضدك وعند عدم 
حضورك سـوف تجـري محاكمتـك غيابيـا وتحجز 
أموالـك املنقولة والغري املنقولة ويطلب من املوظفني 
العموميني إلقاء القبض عليك أينما وجدت وتسليمك 
اىل اقـرب سـلطة حكوميـة وإلـزام األهليـني الذين 
يعلمـون بمحل اختفائـك بإخبار الجهـات املختصة 
اسـتنادا  للمـادة 69 / أوال وثانيا وثالثـا ورابعا من 
قانـون أصـول املحاكمـات الجزائيـة لقـوى األمـن 

الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة 

ـــــــــــــــــــــــــــــ
رقم اإلخطار   392 / 2012

إعالن
من / محكمة قوى األمن الداخيل الخامسة بالبرصة

إىل / املتهـم الهـارب )ش. م حسـن خلـف جـر   ( 
املنسوب إىل مديرية رشطة محافظة البرصة  ملا كنت 
متهما وفق املادة/  5 من ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008   
لغيابـك عـن مقر عملك مـن تاريـخ 2011/12/21 

ولحد االن 
وبمـا إن محل اختفائك مجهـول اقتى تبليغك بهذا 
اإلعـالن عـىل إن تحـرض أمـام محكمة قـوى األمن 
الداخـيل للمنطقـة الخامسـة بالبـرصة خـالل مدة 
ثالثـون يوما من تاريـخ تعليق هذا اإلعـالن يف محل 
إقامتك وتجيب عـن التهمة املوجهة ضدك وعند عدم 
حضورك سـوف تجـري محاكمتـك غيابيـا وتحجز 
أموالـك املنقولة والغري املنقولة ويطلب من املوظفني 
العموميني إلقاء القبض عليك أينما وجدت وتسليمك 
اىل اقـرب سـلطة حكوميـة وإلـزام األهليـني الذين 
يعلمـون بمحل اختفائـك بإخبار الجهـات املختصة 
اسـتنادا  للمـادة 69 / أوال وثانيا وثالثـا ورابعا من 
قانـون أصـول املحاكمـات الجزائيـة لقـوى األمـن 

الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة 

ــــــــــــــــــــــــــــ
رقم اإلخطار   609 / 2015

إعالن
من / محكمة قوى األمن الداخيل الخامسة بالبرصة

إىل / املتهـم الهـارب )الرشطي فارس لفته قاسـم( 
املنسـوب إىل مديريـة رشطـة محافظة البـرصة  ملا 
كنت متهما وفق املادة/  5 من ق.ع.د رقم 14 لسـنة 
2008   لغيابك عن مقر عملك من تاريخ 2014/6/1 

ولحد االن
وبمـا إن محل اختفائك مجهـول اقتى تبليغك بهذا 
اإلعـالن عـىل إن تحـرض أمـام محكمة قـوى األمن 
الداخـيل للمنطقـة الخامسـة بالبـرصة خـالل مدة 
ثالثـون يوما من تاريـخ تعليق هذا اإلعـالن يف محل 
إقامتك وتجيب عـن التهمة املوجهة ضدك وعند عدم 
حضورك سـوف تجـري محاكمتـك غيابيـا وتحجز 
أموالـك املنقولة والغري املنقولة ويطلب من املوظفني 
العموميني إلقاء القبض عليك أينما وجدت وتسليمك 
اىل اقـرب سـلطة حكوميـة وإلـزام األهليـني الذين 
يعلمـون بمحل اختفائـك بإخبار الجهـات املختصة 
اسـتنادا  للمـادة 69 / أوال وثانيا وثالثـا ورابعا من 
قانـون أصـول املحاكمـات الجزائيـة لقـوى األمـن 

الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

 رقم اإلخطار   492 / 2014
إعالن

من / محكمة قوى األمن الداخيل الخامسة بالبرصة
إىل / املتهم الغائب )الرشطي رشـيد عبد رشـيد عيل ( 
املنسـوب إىل قيادة  رشطة محافظة البرصة  ملا كنت 
متهما وفق املادة/  5 من ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008   
لغيابـك عن مقر عملك من تاريـخ 2009/7/6 ولحد 

االن
   وبمـا إن محـل اختفائـك مجهـول اقتـى تبليغك 
بهـذا اإلعالن عىل إن تحرض أمـام محكمة قوى األمن 
الداخـيل للمنطقـة الخامسـة بالبـرصة خـالل مدة 
ثالثـون يومـا من تاريـخ تعليق هذا اإلعـالن يف محل 
إقامتك وتجيب عن التهمـة املوجهة ضدك وعند عدم 
حضورك سـوف تجـري محاكمتـك غيابيـا وتحجز 
أموالك املنقولة والغـري املنقولة ويطلب من املوظفني 
العموميني إلقاء القبض عليك أينما وجدت وتسليمك 
اىل اقـرب سـلطة حكوميـة وإلـزام األهليـني الذيـن 
يعلمـون بمحل اختفائـك بإخبار الجهـات املختصة 
اسـتنادا  للمـادة 69 / أوال وثانيـا وثالثـا ورابعا من 
قانون أصول املحاكمات الجزائية لقوى األمن الداخيل 

رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة 

ــــــــــــــــــــــــــــــ
رقم اإلخطار   603 / 2015

إعالن
من / محكمة قوى األمن الداخيل الخامسة بالبرصة

إىل / املتهـم الهـارب )الرشطي فيصل لـزام جدران( 
املنسوب إىل مديرية رشطة محافظة البرصة  ملا كنت 
متهما وفق املادة/  14 من ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008    

لقيامك بتزوير شهادة الجنسية العائدة الخيك 
وبمـا إن محل اختفائك مجهول اقتـى تبليغك بهذا 
اإلعـالن عـىل إن تحـرض أمـام محكمـة قـوى األمن 
الداخـيل للمنطقـة الخامسـة بالبـرصة خـالل مدة 
ثالثـون يومـا من تاريـخ تعليق هذا اإلعـالن يف محل 
إقامتك وتجيب عن التهمـة املوجهة ضدك وعند عدم 
حضورك سـوف تجـري محاكمتـك غيابيـا وتحجز 
أموالك املنقولة والغـري املنقولة ويطلب من املوظفني 
العموميني إلقاء القبض عليك أينما وجدت وتسليمك 
اىل اقـرب سـلطة حكوميـة وإلـزام األهليـني الذيـن 
يعلمـون بمحل اختفائـك بإخبار الجهـات املختصة 
اسـتنادا  للمـادة 69 / أوال وثانيـا وثالثـا ورابعا من 
قانون أصول املحاكمات الجزائية لقوى األمن الداخيل 

رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
رقم اإلخطار   421 / 2013

إعالن
من / محكمة قوى األمن الداخيل الخامسة بالبرصة

إىل / املتهـم الغائـب )الرشطـي اثـري جـر صيوان( 
املنسـوب إىل مديرية رشطـة   البرصة  ملا كنت متهما 
وفق املادة/  5 من ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008   لغيابك 

عن مقر عملك من تاريخ 2008/8/3 ولحد االن
وبمـا إن محل اختفائك مجهول اقتـى تبليغك بهذا 
اإلعـالن عـىل إن تحـرض أمـام محكمـة قـوى األمن 
الداخـيل للمنطقـة الخامسـة بالبـرصة خـالل مدة 
ثالثـون يومـا من تاريـخ تعليق هذا اإلعـالن يف محل 
إقامتك وتجيب عن التهمـة املوجهة ضدك وعند عدم 
حضورك سـوف تجـري محاكمتـك غيابيـا وتحجز 
أموالك املنقولة والغـري املنقولة ويطلب من املوظفني 
العموميني إلقاء القبض عليك أينما وجدت وتسليمك 
اىل اقـرب سـلطة حكوميـة وإلـزام األهليـني الذيـن 
يعلمـون بمحل اختفائـك بإخبار الجهـات املختصة 
اسـتنادا  للمـادة 69 / أوال وثانيـا وثالثـا ورابعا من 
قانون أصول املحاكمات الجزائية لقوى األمن الداخيل 

رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

ـــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف بغداد / الرصافة االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الرصافة

العدد / بال
اعالن

قـدم املدعـو انـور واثق عيل طلبـا إىل هـذه املحكمة 
بنصبـه قيما عىل شـقيقه يـارس واثق عـيل لفقدانه 
منـذ 12 / 6 / 2014 ولحـد االن واليعـرف مصـريه 
حيـا كان ام ميتا فمـن لديه اعـرتاض الحضور امام 
هـذه املحكمة من اليوم التايل للنرش لتقديم اعرتاضه 
واعالمنا وبخالفه سوف تنظر املحكمة يف الطلب وفق 

القانون .
القايض

ـــــــــــــــــــــــــــــ
محكمة بداءة البرصة

العدد /1535/ب/2013
التاريخ/2015/9/9

اعالن
اىل املدعى عليه/ فادي منري ياسـني 

املديـر املفـوض لرشكـة يس يس للتجـارة واملقاوالت 
العامة املحدودة اضافة لوظيفته

اقام املدعيان عبد االله يوسـف سهيل وسعاد يوسف 
سـهيل الدعـوى البدائيـة املرقمـة 1535/ب/2015 
ضدك لكونك متاجر جزء من العقار تسلسـل 44/38 
الفـريس بعقد ايجـار مـؤرخ يف 2014/3/22 وببدل 
ايجار سنوي قدره )270000( مائتان وسبعون الف 
دوالر امريكي ولكونك سـببت بـارضار العقار العائد 
لنـا واىل تقدر مبلـغ االرضار بمبلغ )150,000,000( 
مائة وخمسون مليون دينار ولتعذر تبلغك وملجهولية 
محـل اقامتك حسـب رشح املبلـغ القضائـي وتاييد 
املجلس البلدي ملنطقة العباسـية عليـه تقرر تبليغك 
بالحضـور  اعالنـا بصحيفتـني محليتـني يوميتـني 
امـام هـذه املحكمـة صبـاح يـوم املرافعـة املوافق 
2015/9/20وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب 
عنك قانونا سـتجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق 

االصول.
القايض
علوان بربوت البزوني

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية 

محكمة بداءة الحمزة 
بصفتها التنفيذية 

العدد/128/ب/ت/2014 
التاريخ/2015/9/9 

اعالن 
اسـتنادا لقـرار الحكـم الصـادر من محكمـة بداءة 
الحمزة بالعدد 128/ب/2014 بتاريخ 2014/3/24 
واملتضمن ازالة شـيوع العقار املرقـم 655/الحمزة 
الصـوب الكبري والواقع يف قضاء الحمـزة والعائد اىل 
الـرشكاء طالـب التنفيذ )خالـد عبد العـايل محمد( 
والـرشكاء املدعـي )عيل عبـد عكله( واملدعـى عليه 
االول )عبـار عبد عكله( وبالنظـر لحصول ضم عىل 
بـدل املزايدة االخري لبيع العقـار املرقم اعاله والبالغ 
مليـون  وخمسـون  )52500000(اثنـان  مقـداره 
وخمسـمائة الف دينار تقرر اعالن بيع العقار املرقم 
655/ الحمزة الصوب الكبري والواقع يف قضاء الحمزة 
وهوعبـارة عن دار سـكن تبلغ مسـاحته )183م2( 
باملزايـدة العلنية ملدة ثالثة ايام من اليوم التايل للنرش 
اسـتنادا الحكام املـادة )97مـن قانـون التنفيذ( يف 
السـاعة الثانية عرش ظهرا يف سـاحة محكمة بداءة 
الحمـزة فعـىل الراغبـني للـرشاء مراجعـة محكمة 
بـداءة الحمـزة يف تمـام السـاعة العـارشة صباحا 
مسـتصحبني معهـم التامينـات القانونيـة البالغة 
10% مـن القيمة بعد الضم والبالغـة )55125000(

خمسة وخمسـون مليون ومائة وخمسة وعرشون 
الف دينار وعند انتهاء املدة املذكورة ستجري االحالة 
القطعية وفق االصول مع العلم ان الدفع يكون بصك 
مصدق لحسـاب محكمة بـداءة الحمزة وان الداللية 
عىل املشـرتي وان صادف يوم املزايدة عطلة رسمية 

يكـون اليـوم الـذي يليـه موعـدا للمزايـدة 
القايض فارس فيصل خورشيد 

مواصفات العقار 
العقـار يقع يف قضاء الحمزة الرشقي الصوب الكبري 
يطل عىل شـارع فرعي مبلط وقريـب من الخدمات 
الكهربـاء واملاء واالسـواق ويحيط به عـدة دور من 
كل االتجاهـات عدا جهة الشـارع الفرعي الذي يطل 
عليه العقـار وان العقار مبني مـن الطابوق القديم 
ومسقف بالشيلمان وارضية العقار مبلطة بالكايش 
القديمـة ويتكون مـن اسـتقبال وثالثة غـرف نوم 
احداهما غي مسـقفة ومطبخ وسـاحة مكشـوفة 
وحمام ومرافق صحيـة وان العقار مزود بالكهرباء 
واملاء ومشـغول من قبل الرشيك املدعى عليه الثاني 

) عبار عبد عكله(
ـــــــــــــــــــــــــ

مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس / 229 / 2013 

اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة 
بالبرصة

اسـم املتهم ورتبته ووحدته:   املفـوض عبد الزهرة 
نـارص حسـني نعمـة    / مديرية رشطـة محافظة 

البرصة .
رقم الدعوى وتاريخها : 182 / 2013

تاريخ ارتكاب الجريمة : 2007/12/19
تاريخ الحكم : 20/ 2013/3

املادة القانونية : 5 / ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 
خالصة الحكم 

حكمـت محكمة قوى االمن الداخيل الخامسـة عىل 
املـدان الغائب )املفـوض عبد الزهرة نارص حسـني 

نعمة     ( باسم الشعب بما ييل :
1 ـ بالحبس البسـيط ملدة )سـتة اشهر( وفق املادة 
5/ق.ع.د رقـم 14 لسـنة 2008 بداللة املادتني 61/

اوال و 69 /اوال مـن ق. أ.د رقـم 17 لسـنة 2008 
لغيابه عـن مقر عمله مـن تاريـخ 2007/12/19 

ولحد االن.
2 ـ بالسـجن ملدة )7( سـبع سـنوات وفقا للمادةة 
35/ اوال من ق.ع.د رقم 14 لسـنة 2008 الختالسك 
املسـدس الحكومي  املرقم GNV767  نوع كلوك مع 
كافـة ملحقاته و30 اطالقه مـن نوعه مع تضمينه 
ماليـني  خمسـة   )5,650,000( مقـداره  مبلـغ 
وسـتمائة وخمسـون الـف دينـار  عن قيمـة املواد 
املوصوفة اعاله التي اسـتصحبها املتهم عند غيابه 
بتاريـخ 2007/12/19 اسـتنادا للفقـرة ثانيا من 
املادة 35 من ق.ع.د عىل ان يسـتحصل منه بالطرق 

التنفيذية
3 ـ تنفيـذ املحكوميتـان اعـاله بالتعاقب اسـتنادا 

للمادة 43 ق.ع. رقم 111 لسنة 1969 املعدل 
4ـ اعتبـار جريمتـه الـواردة يف الفقـرة )2( مخلـه 

بالرشف استنادا للمادة 21/أ ـ 6 ق.ع
5 ـ طرده من الخدمة يف قوى االمن الداخيل استنادا 
الحـكام املـادة 41 االو أ مـن ق.ع.د رقم 14 لسـنة 
2008 وعـدم جـواز اعادة تعيينـه يف دوائـر الدولة 
والقطاع العام اسـتنادا لقرار مجلـس قيادة الثورة 

املنحل 18 لسنة 1992
6 ـ اعطـاء املوظفـني العموميـني صالحية القبض 
عليـه اينمـا وجـد لتنفيـذ الحكـم الصـادر يف حقه 
اسـتنادا الحكام املـادة 69 / ثانيا من ق.أ.د رقم 17 

لسنة 2008.
7 ـ الزام املواطنني االخبار عن محل اختفاء املحكوم 
أعاله استنادا ألحكام املادة 69 / ثالثا من ق.أ.د رقم 

17 لسنة 2008.
8ـ  حجـز اموالـه املنقولـة وغـري املنقولة اسـتنادا 
ألحـكام املـادة 69 / رابعا من ق.ا.د رقم 17 لسـنة 

. 2008
9 ـ اخراجـه من الخدمة اسـتنادا للمـادة 42 / أوال 

ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008.
6 ـ تحديـد اتعـاب محامـاة للمحامـي املنتدب عبد 
الرحمـن عبد عـيل  مبلغ قـدره خمسـة وعرشون 
الـف دينار ترصف له بعد اكتسـاب الحكـم الدرجة 

القطعية .
حكما غيابيا صـادرا باتفاق االراء اسـتنادا الحكام 
املـادة 61 / مـن ق. أ.د قابال لالعـرتاض وافهم علنا 

يف 3/20/ 2013 

مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس / 68 / 2013 

اسـم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخيل الخامسـة 
بالبرصة

اسـم املتهم ورتبتـه ووحدته: الرشطي صـالح حميد 
منصور صبيح     / مديرية رشطة محافظة البرصة .

رقم الدعوى وتاريخها : 137 / 2013
تاريخ ارتكاب الجريمة : 2010/6/1

تاريخ الحكم : 20/ 2013/2
املادة القانونية : 5 / ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 

خالصة الحكم 
حكمـت محكمة قـوى االمـن الداخيل الخامسـة عىل 
املدان الغائب )الرشطي الرشطي صالح حميد منصور 

صبيح     ( باسم الشعب بما ييل :
1 ـ بالحبس البسـيط ملدة )سـتة اشـهر( وفـق املادة 
5/ق.ع.د رقم 14 لسـنة 2008 بداللة املادتني 61/اوال 
و 69 /اوال من ق. أ.د رقم 17 لسـنة 2008 لغيابه عن 

مقر عمله من تاريخ 2010/6/1 ولحد االن.
2 ـ اعطـاء املوظفـني العموميـني صالحيـة القبـض 
عليه اينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر يف حقه اسـتنادا 
الحـكام املـادة 69 / ثانيـا مـن ق.أ.د رقم 17 لسـنة 

.2008
3 ـ الـزام املواطنني االخبار عـن محل اختفاء املحكوم 
أعاله اسـتنادا ألحكام املـادة 69 / ثالثا من ق.أ.د رقم 

17 لسنة 2008.
4 ـ حجز امواله املنقولة وغري املنقولة استنادا ألحكام 

املادة 69 / رابعا من ق.ا.د رقم 17 لسنة 2008 .
5ـ  اخراجـه مـن الخدمـة اسـتنادا للمـادة 42 / أوال 

ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008.
6 ـ تحديـد اتعـاب محامـاة للمحامـي املنتـدب عبـد 
الرحمـن عبد عـيل  مبلغ قدره خمسـة وعرشون الف 
دينار ترصف له بعد اكتسـاب الحكم الدرجة القطعية 

.
حكمـا غيابيا صـادرا باتفـاق االراء اسـتنادا الحكام 
املـادة 61 / مـن ق. أ.د قابال لالعـرتاض وافهم علنا يف 

 2013 /2/20
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس / 43 / 2013 

اسـم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخيل الخامسـة 
بالبرصة

اسـم املتهم ورتبته ووحدته: الرشطي نسـيم يعقوب 
باجي حيال     / مديرية رشطة محافظة البرصة .

رقم الدعوى وتاريخها : 1283 / 2013
تاريخ ارتكاب الجريمة : 2010/5/8

تاريخ الحكم : 18/ 2013/2
املادة القانونية : 5 / ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 

خالصة الحكم 
حكمـت محكمة قـوى االمـن الداخيل الخامسـة عىل 
املدان الغائب )الرشطي   الرشطي نسيم يعقوب باجي 

حيال     ( باسم الشعب بما ييل :
1 ـ بالحبس البسـيط ملدة )سـتة اشـهر( وفـق املادة 
5/ق.ع.د رقم 14 لسـنة 2008 بداللة املادتني 61/اوال 
و 69 /اوال من ق. أ.د رقم 17 لسـنة 2008 لغيابه عن 

مقر عمله من تاريخ 2010/5/8 ولحد االن.
2 ـ اعطـاء املوظفـني العموميـني صالحيـة القبـض 
عليه اينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر يف حقه اسـتنادا 
الحـكام املـادة 69 / ثانيـا مـن ق.أ.د رقم 17 لسـنة 

.2008
3 ـ الـزام املواطنني االخبار عـن محل اختفاء املحكوم 
أعاله اسـتنادا ألحكام املـادة 69 / ثالثا من ق.أ.د رقم 

17 لسنة 2008.
4 ـ حجز امواله املنقولة وغري املنقولة استنادا ألحكام 

املادة 69 / رابعا من ق.ا.د رقم 17 لسنة 2008 .
5ـ  اخراجـه مـن الخدمـة اسـتنادا للمـادة 42 / أوال 

ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008.
6 ـ تحديـد اتعـاب محامـاة للمحامـي املنتـدب عبـد 
الرحمـن عبد عـيل  مبلغ قدره خمسـة وعرشون الف 
دينار ترصف له بعد اكتسـاب الحكم الدرجة القطعية 

.
حكمـا غيابيا صـادرا باتفـاق االراء اسـتنادا الحكام 
املـادة 61 / مـن ق. أ.د قابال لالعـرتاض وافهم علنا يف 

2013 /2/18
ـــــــــــــــــــــــ

مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس / 524 / 2014 

اسـم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخيل الخامسـة 
بالبرصة

اسـم املتهـم ورتبتـه ووحدتـه: الرشطي عـيل نيوان 
ساجت خشن     / مديرية رشطة محافظة البرصة .

رقم الدعوى وتاريخها : 396 / 2014
تاريخ ارتكاب الجريمة : 2008/10/29

تاريخ الحكم : 2/ 2014/4
املادة القانونية : 5 / ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 

خالصة الحكم 
حكمـت محكمة قـوى االمـن الداخيل الخامسـة عىل 
املدان الغائب )الرشطي   عيل نيوان سـاجت خشن     ( 

باسم الشعب بما ييل :
1 ـ بالحبس البسـيط ملدة )سـتة اشـهر( وفـق املادة 
5/ق.ع.د رقم 14 لسـنة 2008 بداللة املادتني 61/اوال 
و 69 /اوال من ق. أ.د رقم 17 لسـنة 2008 لغيابه عن 

مقر عمله من تاريخ 2008/10/29 ولحد االن.
  ـ اعطاء املوظفـني العموميني صالحية القبض عليه 
اينمـا وجـد لتنفيذ الحكـم الصـادر يف حقه اسـتنادا 
الحـكام املـادة 69 / ثانيـا مـن ق.أ.د رقم 17 لسـنة 

.2008
 ـ  الـزام املواطنـني االخبار عن محـل اختفاء املحكوم 
أعاله اسـتنادا ألحكام املـادة 69 / ثالثا من ق.أ.د رقم 

17 لسنة 2008.
  ـ حجز امواله املنقولة وغري املنقولة اسـتنادا ألحكام 

املادة 69 / رابعا من ق.ا.د رقم 17 لسنة 2008 .
  ـ اخراجه من الخدمة استنادا للمادة 42 / أوال ق.ع.د 

رقم 14 لسنة 2008.
 ـ  تحديـد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب جبار عاتي 
جـر   مبلغ قدره   عرشون الـف دينار ترصف له بعد 

اكتساب الحكم الدرجة القطعية .
حكمـا غيابيا صـادرا باتفـاق االراء اسـتنادا الحكام 
املـادة 61 / مـن ق. أ.د قابال لالعـرتاض وافهم علنا يف  

/ /2014م



 

   المستقبل العراقي/ عادل الالمي

أعلنت ش�ركة )G4S( البريطانية 
إلدارة المخاطر،ام�س الس�بت، ع�ن 
فوزه�ا بعقد جدي�د لتوفير الخدمات 
األمنية لش�ركة غاز البص�رة بجميع 
محطاته�ا وأنابيبه�ا، فيم�ا بينت أن 
قيمة العق�د تبل�غ 187 مليون دوالر 

ولمدة ثالث سنوات.
وقالت الش�ركة في بيان صحفي، 
لتوفي�ر  إنه�ا “ف�ازت بعق�د جدي�د 
الخدمات األمنية لشركة غاز البصرة 
بقيم�ة 187 مليون دوالر”، موضحة 
أن “العق�د يمت�د لمدة ثالث س�نوات 
تبدأ من كان�ون الثاني عام 2016 مع 
خيار تمدي�د العقد لم�دة عامين مما 
يرف�ع القيم�ة اإلجمالي�ة للعقد الى 

270 مليون دوالر”.
وأضافت الش�ركة أنها “س�تقوم 
بتوفي�ر الخدم�ات األمني�ة لش�ركة 
غ�از البص�رة الت�ي تمتل�ك محطتين 
للغاز وع�دة محطات ضغط ومحطة 
للش�حن البحري ومحطة تخزين غاز 
البت�رول المس�ال وجمي�ع األنابي�ب 
الت�ي تق�وم بجم�ع الغ�از م�ن حقل 
غرب القرن�ة األول وحقل�ي الرميلة 
الش�مالي والجنوب�ي والزبي�ر، وهو 
اكبر مش�روع للغاز في تاريخ العراق 
واكب�ر مش�روع عالم�ي للح�د م�ن 

احتراق الغاز المصاحب”.
اعلن�ت،  النف�ط  وزارة  وكان�ت 
ع�ن   ،)2015 اي�ار   12( الثالث�اء 
تحقي�ق زي�ادة كبي�رة في اس�تثمار 
الغ�از المصاحب لعمليات اس�تخراج 

النف�ط بنس�بة %25، مؤك�دة ق�رب 
تجهيز محطة الرميل�ة إلنتاج الطاقة 
الواقع�ة ف�ي محافظ�ة  الكهربائي�ة 
البصرة بكامل حاجتها من الغاز خالل 

أشهر قليلة.
يذكر أن رئاس�ة ال�وزراء وافقت، 
خ�الل حزي�ران 2010، على تأس�يس 
ش�ركة غاز البصرة، بحسب النموذج 

االقتصادي الذي طورته وزارة النفط 
على أساس اتفاق أولي مع شركة شل 
لمعامل�ة الغاز المصاح�ب المنتج من 
حقول الرميلة والزبير وغرب القرنة، 

وق�د وق�ع االتف�اق األولي لتأس�يس 
الشركة بين وزارة النفط وشركة شل 
في أيلول من العام 2008، وأواخر عام 

2012 تم تأسيس الشركة رسمياً.

   بغداد/المستقبل العراقي 

محم�د  الداخلي�ة  وزي�ر  أعل�ن 
الغبان، امس الس�بت، أن معدل إصدار 
الج�وازات وص�ل ال�ى 13 أل�ف جواز 
ف�ي الي�وم الواح�د مؤخ�راً، مبينا أن 
النم�و االقتص�ادي ف�ي البل�د زاد من 
إقب�ال الن�اس على الس�فر، فيما لفت 
ال�ى أن ال�وزارة تعم�ل عل�ى التعاقد 

لجل�ب منظمة حديثة إلص�دار الجواز 
االلكترون�ي وزي�ادة مهني�ة والتزام 

العاملين فيها. 
وقال الغبان خ�الل لقائه بعدد من 
مدراء الجوازات في العراق، إن “أعداد 
الراغبين بالحصول على جوازات سفر 
النم�و االقتصادي  تضاعف�ت، نتيجة 
ف�ي البل�د ال�ذي زاد من إقب�ال الناس 
على الس�فر”، مبينا أن “معدل إصدار 

الج�وازات خ�الل األش�هر الماضي�ة 
وص�ل ل��10 آالف ج�واز ف�ي اليوم، 
وارتفع خالل االيام األخيرة ل�13 ألف 

جواز في الشهر”. 
“مديري�ة  أن  الغب�ان،  وأض�اف 
الج�وازات أص�درت 11 ملي�ون جواز 
منذ ع�ام 2004”، الفتا الى أن “وزارة 
الداخلي�ة تعم�ل عل�ى التعاق�د لجلب 
الج�واز  إلص�دار  حديث�ة  منظوم�ة 

االلكترون�ي، وهن�اك س�بع ش�ركات 
قدم�ت عليه�ا”. وأوضح الغب�ان، أن 
“زيادة اإلقبال على الجوازات ال يتالءم 
م�ع بنيتن�ا التحتي�ة، بس�بب تق�ادم 
األجهزة”، مش�دداً بالق�ول، “نحتاج، 

اليوم، الى تحديث البرمجيات”.
وتابع الغبان، “لدينا موارد بشرية 
كبي�رة، لكن لدينا ضع�ف عند البعض 
في قضي�ة المهنية والنزاه�ة، ونبذل 

وااللت�زام  المهني�ة  لزي�ادة  جه�وداً 
بالقانون”.يذك�ر أن مجل�س الن�واب 
صوت على مش�روع قان�ون جوازات 
 ،)2015 آب   17( االثني�ن  الس�فر، 
فيم�ا أكد ن�واب أن القانون سُيس�هل 
إج�راءات إصدار ج�واز ب�دل تالف أو 
ضائع، وس�يخفف معاناة المواطنين 
ويجنبه�م الس�فر الى بغ�داد إلصدار 

جواز سفر بديل.

    ديالى/المستقبل العراقي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن “أسماء 
المش�مولين باختبار الطلبة العراقيين الدارسين في كليات 

الطب البشري في اليمن”.
وق�ال الناط�ق الرس�مي لل�وزارة حي�در العب�ودي إن 
“االختبار يتضمن مسارين )نظري وعملي(، مشيرا إلى أن 
“االختب�ار النظري الذي س�يتم إجراؤه في 13/ 9 / 2015 
سيكون شامال لكافة المواد الخاصة بالمرحلة. وأضاف أن 
االختبار العملي الذي س�يكون موع�د إجرائه خالل الفترة 
م�ن 14 - 17 / 9  / 2015 سيش�مل الجانبي�ن المختبري 
والسريري فيما س�يترك للكلية تحديد آلية ووقت االختبار 

ومدته”. 
وتاب�ع العب�ودي ان�ه “يمك�ن االط�الع عل�ى أس�ماء 
المش�مولين باالختبار من خالل زيارة الموقع االلكتروني 

للوزارة.

اعالن أسامء املشمولني باختبار 
الطلبة العراقيني الدارسني يف اليمن

رشكة بريطانية تفوز بعقد قيمته 187 مليون دوالر لتوفري خدمات لرشكة غاز البرصة

الداخلية تصدر 13 ألف جواز يوميًا وتسعى للتعاقد عىل منظومة حديثة

صحة الكرخ تتلف أكثر من »227« طن من مركزات العصائر الرشبت
   بغداد/المستقبل العراقي

قامت دائرة صحة بغداد الكرخ قسم الصحة 
العام�ة ش�عبة الرقابة الصحي�ة وبالتعاون مع 
جهاز االمن الوطني مديرية الجريمة االقتصادية 
بإتالف كمي�ات كبيرة من تقدر ب�� )227( طن 
من م�ادة )مركزات العصائر( الش�ربت والبالغ 
عددها )1033( برميل س�عة )210( كيلو غرام 

.“
وق�ال الدكتور ن�ازك لهمود الفت�الوي مدير 
قس�م الصح�ة العامة “اس�تنادا إل�ى معلومات 
مقدم�ة م�ن قبل جه�از األم�ن الوطن�ي وورد 
معلومات من المواطنين وفرق الرقابة الصحية 
عن ه�ذه المادة تم تش�كيل فريق مش�ترك من 
ش�عبة الرقابة الصحية وجه�از األمن الوطني 
ت�م الكش�ف على المعم�ل و ضبط ه�ذه المادة 
وحجزه�ا ف�ي المعم�ل وتبي�ن أنه�ا منتهي�ة 

الصالحية”.
 وأضاف انه “تم التدقيق في األوراق األصولية 
و تبين إن ه�ذا المنتج منته�ي الصالحية وهذا 
مخال�ف لقانون الصح�ة العام�ة المرقم )89( 

لسنة 1981”.
 وبي�ن إن “الفري�ق المش�ترك ق�ام بإت�الف 
بطريق�ة  العصائ�ر(  )مرك�زات  المنت�ج  ه�ذا 
فتحها ورميها ف�ي المنهوالت بموجب محضر 
إتالف أصولي واألم�ر القضائي الخاص بإتالف 
الكميات المحجوزة وبحض�ور صاحب العالقة 

وتم تصوير عملية اإلتالف لغرض التوثيق”.
 وأك�د الفت�الوي إن “فرق الرقاب�ة الصحية 
مس�تمرة بإجراءات الرقابة الصحية وبالتعاون 
مع جهاز األمن الوطني تعمل ليل نهار لكش�ف 
مث�ل ه�ذه األس�اليب في تمري�ر بع�ض المواد 
المنتهي�ة الصالحي�ة او الغي�ر مرخصة حفاظا 

على صحة وأرواح المواطنين .

تغريم رشكات متلكئة يف جمايل الكهرباء 
والسكك احلديدية ثالثة مليارات دينار

   بغداد/ المستقبل العراقي

 أص�درْت محكم�ة الب�داءة المتخصص�ة بالدعاوى 
التجارية في بغداد, امس الس�بت, قرارات تلزم شركات 
متلكئ�ة في مج�ال الطاق�ة الكهربائية وس�كك الحديد 
بدف�ع غرام�ات مالي�ة إلى عدد م�ن مؤسس�ات الدولة 
المتعاقدة معها تقدر بثالثة مليارات دينار عراقي، فيما 
كشفت عن حسمها أكثر من 100 قضية منذ بداية العام 

الحالي.
وق�ال قاض�ي المحكم�ة األول أمي�ر الش�مري, إن 
“المحكمة اصدرت قراراً بالزام شركة متلكئة في مجال 
الكهرب�اء بغرام�ة قدرها ملي�اران و666 ملي�ون دينار 
عراقي إل�ى المديرية العامة إلنت�اج الطاقة الكهربائية 
في الفرات االوس�ط، فيما ص�درت غرامات اخرى بحق 

شركات متلكئة عن ملف الكهرباء أيضاً”.
وأضاف الش�مري أن “المحكمة غّرمت ايضا ش�ركة 
متلكئ�ة في مج�ال الس�كك الحديدية بنح�و 96 مليون 
دين�ار لصالح وزارة النقل”، مش�يرا إل�ى أنها “اصدرت 
من�ذ بداية العام 2015 أكثر من 100 قرار أغلبها لصالح 

مؤسسات الدولة على الشركات المتعاقدة معها”.
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العراق يقرتض 500 مليون دوالر من مرصف 
التنمية اإلسالمي 

   بغداد/المستقبل العراقي

كشفت نش�رة طرح السندات 
الع�راق  س�عي  ع�ن  العالمي�ة، 
الحص�ول عل�ى ق�روض قيمتها 
500 ملي�ون دوالر م�ن مص�رف 
التنمية اإلسالمي IDB الذي يتخذ 
من ج�دة مقراً له للمس�اعدة في 
تغطية عج�زه المال�ي، مبينة أن 
نصف القرض سيستخدم للتنمية 
وإنع�اش التجارة مع دول الجوار 
.وقالت النشرة، بحسب ما ذكرته 
“ميزاني�ة  إن  رويت�رز،  وكال�ة 
الحال�ي   2015 لع�ام  الع�راق 
تخ�ول وزارة المالي�ة الحص�ول 
عل�ى تمويل إضافي م�ن مصادر 
أخ�رى بضمنها مص�رف التنمية 
اإلسالمي”، مشيرة إلى أن “العراق 
سيستخدم 225 مليون دوالر من 
أصل قرض ال�500 مليون دوالر، 
ألغراض التنمية وإنعاش التجارة 
مع دول الج�وار” .وقال متحدث 
عن مص�رف التنمية اإلس�المي، 
إن “المص�رف كان قد وافق على 
التمويل في تشرين األول من عام 
2013، وأج�رى مفاوض�ات م�ع 
مس�ؤولين عراقيين ف�ي أيار من 
العام 2015 الحال�ي، لبحث آفاق 
تعاون أخرى”، متوقعاً أن “تقوم 

شركة مصرف التنمية اإلسالمي 
بدع�م القطاعين الع�ام والخاص 
المش�اريع  تموي�ل  خ�الل  م�ن 

والتجارة .”
يذكر أن موقع بلومبيرغ بزنز 
األميرك�ي لألخب�ار االقتصادية، 
كشف في،)ال�18 من ىب 2015(، 
ع�ن اس�تعانة الع�راق بمصارف 
عالمي�ة إلص�دار س�ندات دولية 
بقيمة س�تة مليارات دوالر، عاداً 
أنها المرة األول�ى التي يقوم بها 
الع�راق بمث�ل هذه الخط�وة منذ 
عقد م�ن الزم�ان لتقليص حجم 
ال�ذي  المتفاق�م  المال�ي  العج�ز 
يعاني منه ، ف�ي حين رأى محلل 
أن اإلنتاج  اقتص�ادي بريطان�ي، 
النفطي العراقي يس�جل معدالت 
م�ن  تمكن�ه  مرجح�اً  قياس�ية، 
تجاوز أزمت�ه المالية إذا ما حدث 

ارتفاع آخر بأسعار النفط.
وكانت مصادر مصرفية أكدت 
أمس األربعاء،)التاس�ع من أيلول 
الحكوم�ة  أن  الحال�ي(،   2015
العراقي�ة س�تبدأ حمل�ة تروي�ج 
لس�ندات دولية يج�ري إصدارها 
ألول م�رة، حي�ث تس�عى بغ�داد 
لتمويل عجز الموازنة الذي تعاني 
منه، بس�بب هبوط أسعار النفط 

وحربها ضد تنظيم )داعش(.

انجاز 3428 معاملة إقراضية خالل الشهر املايض

بعثة احلج العراقية تؤكد عدم تسجيل اية حالة وفاة 
للحجاج العراقيني بحادثة مكة

   بغداد/المستقبل العراقي 

واإلس�كان  االعم�ار  وزي�ر  أعل�ن 
الخيكان�ي،  ط�ارق  العام�ة  والبلدي�ات 
اليوم الس�بت، إن “عدد معامالت الكشف 
المنج�زة لدائرة صندوق اإلس�كان التابع 
للوزارة لش�هر آب الماضي بلغت )3428( 
معامل�ة إقراضية عن الوحدات الس�كنية 

في العاصمة بغداد والمحافظات” . وقال 
الخيكان�ي ف�ي بي�ان صحف�ي إن “دائرة 
صن�دوق اإلس�كان س�خرت كل طاقاتها 
لخدم�ة المواطني�ن ، إذ بلغت أعداد لجان 
الكش�ف في العاصمة بغ�داد )11( لجنة 
وبمعدل )803( معام�الت إقراضية وفي 
المحافظات )25( لجنة وبمعدل )2625( 
معاملة إقراضية ، وبهذا يكون المجموع 

الكل�ي للمعام�الت المكش�وفة )3428( 
معامل�ة”. وأضاف الخيكان�ي، إن “هناك 
آلية سهلة بإمكان كل مواطن االفادة منها 
عبر الدخول على موقع صندوق اإلسكان 
العراقي لمعرفة مراحل عملية إجراء سير 
معاملته ، فضالً عن تخفيف عناء حضور 
المواطنين ، وأيض�ا لتقليص المراجعات 

من اجل تقديم أفضل الخدمات لهم.

     بغداد/المستقبل العراقي

 أكدت بعثة الحج العراقية، عدم تسجيل 
اي�ة حالة وف�اة لحج�اج عراقيي�ن نتيجة 
العاصف�ة الت�ي ش�هدتها مك�ة المكرم�ة 
وحادثة سقوط الرافعة في الحرم المكي.

وقال المتحدث الرسمي باسم البعثة حسن 
فه�د الكناني ف�ي بيان صحف�ي، “نطمئن 
جمي�ع العراقيي�ن وأهال�ي الحج�اج ب�ان 
العاصفة التي شهدتها مكة المكرمة اليوم 
ونتج عنها سقوط رافعة تعمل في توسعة 
الح�رم المك�ي وأدت الى س�قوط عدد من 
الضحاي�ا من جنس�يات مختلف�ة، لم يكن 
ضمنه�م اي حاج عراقي والجميع ينعمون 
بصحة وسالم”.وعلى صعيد متصل, أكدت 
بعث�ة الحج الطبي�ة المرافق�ة لبعثة الحج 
العراقي�ة ان “الحال�ة الصحي�ة للحج�اج 

جي�دة باس�تثناء بعض الح�االت المرضية 
الس�عودية  للمستش�فيات  إدخاله�ا  ت�م 
لح�االت مرضي�ة باطني�ة ويت�م متابع�ة 
المرض�ى بش�كل متواصل من قب�ل كوادر 

البعثة الطبية بالتع�اون مع وزارة الصحة 
السعودية”.واعلنت الس�لطات السعودية، 
الجمع�ة، مقتل 87 ش�خصاً، وإصابة 201 

إثر سقوط رافعة في الحرم المكي.

حمافظ بغداد جيدد دعوته لتفعيل 
العمل االستثامري وطريقة الدفع باألجل

   بغداد/ المستقبل العراقي

ج�دد محافظ بغ�داد علي محس�ن التميمي دعوت�ه لتفعيل 
العم�ل االس�تثماري وطريقة الدف�ع باألجل بعد وض�ع تقييم 
منطق�ي للتقدي�رات المالية لتحقي�ق نقلة نوعية ف�ي العملية 
التنموي�ة والخدمية في العاصمة في الوق�ت الذي أثرت األزمة 
المالي�ة الخانق�ة عل�ى توق�ف الكثير م�ن المش�اريع المهمة 
واإلس�تراتيجية التي أعلنته�ا محافظة بغداد في وقت س�ابق.

ونفى المتحدث الرسمي باسم محافظة بغداد صباح زنكنة  ما 
تناقلته بعض وسائل اإلعالم بشان رفض محافظ بغداد تحويل 
مش�اريع العاصمة عن طريق الدفع باألج�ل. وقال زنكنه ان “ 
الحكومة المركزية خصصت مبالغ  للمحافظة  ال تتناس�ب مع 
الحاجة الفعلية للمش�اريع التي تحتاجها العاصمة ، فضال عن 
المش�اريع التي أعلنتها المحافظة والمتوقفة احترازيا بس�بب 
انع�دام التخصيصات ، مؤكدا ان االعتراض جاء على خلفية قلة 
التخصيص�ات إال أن المحاف�ظ كان من المهتمي�ن والمرحبين 
بموض�وع تفعي�ل العمل به�ذه الطريقة مع بداي�ة إعالن حالة 
التقش�ف “.وأضاف زنكنة ان “ محافظة بغداد لديها الكثير من 
المشاريع المتوقفة وتحتاج إلى أكثر من تريليون دينار ، مؤكدا 
ان 12 ملي�ون دوالر التكف�ي لتغطية مش�اريع المحافظة عن 
طري�ق الدفع باآلجل وهي بالنتيجة ستحس�ب على الحكومات 
العراقية منجزا في الوقت الذي لم تحقق مع انخفاض مستوى 

التخصيص المالي اي منجز يذكر على ارض الواقع “.

   ذي قار/المستقبل العراقي

أعلنت مديرية مرور محافظة ذي قار، امس الس�بت، عن 
تسجيل أكثر من 21 ألف سيارة من بداية العام الحالي ولغاية 
نهاي�ة اب الماض�ي، فيم�ا بين�ت ان العدد الكلي للس�يارات 

المسجلة بالمديرية بلغت نحو 135 الف سيارة.
وقال مدير مرور المحافظة العميد عالء طه ياس�ين، ان 
“المديرية مس�تمرة بتسجيل الس�يارات بمختلف انواعها ) 
خصوص�ي، حمل ، اج�رة( ، اضافة الى الس�يارات الزراعية 
والدراجات النارية ضمن الضوابط والتعليمات التي تصدرها 
مديرية المرور العامة ووزارة الداخلية”، مبينا ان “المديرية 
س�جلت 21 ألف و500 مركبة منذ بداية العام الحالي ولغاية 

نهاية شهر اب الماضي”.
وأضاف ياس�ين ان “المديرية تس�جل ما يق�رب من 25 
ألف سيارة س�نويا بانواعها وهي ارقام قابلة للزيادة بفعل 
االقبال الكبير على تسجيل المركبات”، مشيرا الى ان “انجاز 
تسجيل تلك االعداد من السيارات يعكس جهود المديرية في 
انجاز معامالت اصحاب الس�يارات والذي جاء نتيجة العداد 
المركبات الداخلة من الحدود باعداد كبيرة”.يذكر ان مديرية 
مرور ذي قار، اعلنت في )9 ايلول 2015(، عن منح أكثر من 
100 ألف إجازة س�وق في المحافظة منذ انطالق مش�روع 
منح اإلجازات عام 2011، موضحة أن اإلجازات توزعت بين 

ثالث فئات.

مرور ذي قار تسجل أكثر من 21 ألف 
سيارة خالل ثامنية أشهر



فوؤاد ح�سون

م�ن حي�ث املب�دأ األخالق�ي، يمكن ألي�ة دول�ة أن تلعب 
دوراً ايجابي�اً يف حي�اة دولة أخرى رشط أن ال تس�تميل 
أطراف�ا عىل حس�اب أطراف أخرى ألن ذل�ك لن يؤدي اىل 
املصالحة والصلح ولم الش�مل بل اىل املزيد من االنقسام 
والخ�الف. كم�ا أنه م�ن الحماق�ة أن نتح�دث عن دور 
ايجاب�ي لدول�ة م�ا يف حي�اة دول�ة أخ�رى وه�ي لديها 
مواق�ف مس�بقة واتهام�ات حي�ال أطراف رئيس�ية يف 
ه�ذه الدول�ة الثانية ألن الدور البناء يق�وم عىل التعامل 
 م�ع الجمي�ع وب�رط أن يقب�ل الجمي�ع به�ذا الدور.
بالنسبة للدور القطري مع العراقيني، لم يراع االثنتني ال 
عدم االنحياز لطرف معني وال رضورة االنفتاح والتعامل 
ورض�ا الجمي�ع ع�ىل ه�ذا ال�دور ولي�س رض�ا أطراف 
بعينه�ا ولذلك ال�دور القطري يتج�ه اىل ارب�اك العملية 
 السياس�ية العراقية أكثر مما هي عليه يف الوقت الراهن.
برصاح�ة، توقي�ت ال�دور القط�ري مع بع�ض أطراف 
م�ا يس�مى باملعارض�ة العراقية له أكثر م�ن قراءة غري 
بريئ�ة ألن حزم�ة االصالحات التي بدأه�ا رئيس الوزراء 
حي�در العب�ادي والت�ي س�تطال كل قطاع�ات الدول�ة 
العراقي�ة س�تؤدي اىل تحس�ني من�اخ الوح�دة الوطنية 
ومقوماته�ا بش�كل منهج�ي اذا س�ارت االصالحات اىل 
أهدافها العميق�ة والبعيدة وبالتايل ف�ان الدور القطري 
 وتوقيته هو تقاطع واضح مع أهداف هذه االصالحات.

كم�ا أن توقيت الدور القطري م�ع االصالحات يف العراق 
يعن�ي أن هناك اس�اءة فه�م متعمدة من قط�ر وغريها 
تجاه هذه االصالحات أو محاولة عرقلتها ألنه بحس�ب 
املعلوم�ات توج�د ارادة سياس�ية اصالحي�ة يف الع�راق 
لس�ن قوانني العفو وتحس�ني عمل الس�لطة القضائية 
وتجاوز حقب�ة االجتثاث وتخفيفه�ا اىل حد بعيد كجزء 
من متطلب�ات الحرب عىل تنظيم داعش واالنتصار عليه 
واع�ادة األمل بعراق مس�تقر وموحد ولذل�ك كان يجب 
ع�ىل قطر ل�و كان دوره�ا بريئ�اً أن تتواص�ل مع هذه 
 االصالح�ات العراقي�ة وتس�اندها وال تتض�ارب معه�ا.

املل�ف  باتج�اه  القط�ري  التح�رك  ذل�ك،  م�ن  أعم�ق 
الداخ�ي العراقي له صل�ة بما يجري يف اليمن وس�وريا 
وكل املنطق�ة، ألن الح�رب يف هذي�ن البلدي�ن ) س�وريا 
واليم�ن( تحت�اج اىل أوراق ضغ�ط عىل الع�راق اعتقاداً 
 م�ن قط�ر بالتحدي�د بأن ذل�ك هو ضغ�ط ع�ىل ايران.
 الخط�ري يف املوض�وع، أن قط�ر لديه�ا ص�الت قوي�ة 
 بتنظيم القاع�دة وبجبهة النرصة ولديه�ا خيوط قوية 
 م�ع داعش ع�ر النرصة أو ع�ر قيادات ديني�ة عراقية 
ح�زب  يف  قي�ادات  أو  السياس�ية  للعملي�ة   معارض�ة 

البع�ث املنح�ل يف املناط�ق ش�مال وغرب الع�راق ولذلك 
ف�ان التح�رك القط�ري مفت�وح ع�ىل س�يناريوهات يف 
املي�دان تتعلق بدعم داعش ليواصل حرب�ه داخل العراق 

وس�وريا بوت�رية اق�وى م�ن الس�ابق أو دع�م القاعدة 
ومجاميعها ليكونوا أكثر قوة من الس�ابق يف ظل الحرب 
الدائ�رة واملتصاع�دة يف اليم�ن والت�ي دخل�ت مرحل�ة 
متقدم�ة من املواجهة بني الخليج وبني ايران بعد دخول 
ق�وات برية م�ن الس�عودية واالمارات وقط�ر اىل مدينة 
 م�أرب اليمنية واع�ادة التحصن يف قاع�دة صافر هناك.

قطر من اكثر دول الخليج العربي املتحمس�ة الستخدام 
التنظيم�ات املتطرف�ة التكفريي�ة يف املنطق�ة يف ن�زاع 
املصال�ح والنفوذ بني هذه ال�دول وبني ايران وحلفائها، 
كم�ا أن قط�ر له�ا تطلع�ات للهيمن�ة داخ�ل منظومة 
دول مجل�س التع�اون الخليج�ي ع�ىل حس�اب اململكة 
الس�عودية ودول�ة االم�ارات وه�ذا األم�ر كان واضح�اً 
وال ي�زال يف اس�تعمال ورق�ة االخ�وان يف م�رص وليبي�ا 
وكل املنطق�ة غ�ري ان الط�رح القط�ري بش�أن داعش 
والقاعدة ربما يش�كل صدمة لبقي�ة الحلفاء الخليجيني 
التنظيم�ني لحس�م  التعاط�ي م�ع  يري�دون  الذي�ن ال 
 ال�رصاع االقليمي مع اي�ران يف العراق وس�وريا واليمن.
 النقط�ة املهمة، ه�ي ان ورقة داعش والقاعدة ليس�ت 
ورق�ة ضغط ع�ىل العراق ح�رصاً بل ع�ىل دول الخليج 

 

 نفس�ها ألن التنظيمني وصالتهما مع الجهات القطرية 
الس�يايس  القط�ري  املوق�ف  يقوي�ان 
نفس�ها. الخليجي�ة  املنظوم�ة   داخ�ل 

 يف الق�راءة البعي�دة، عالق�ة قط�ر بالقاع�دة والنرصة 
 وداعش وبقية التنظيمات املتطرفة كاالخوان املسلمني 
ق�د يوح�ي بتح�رك قط�ري نوع�ي يتج�ه اىل محطتني 
 رئيسيتني، االوىل تتعلق بدور قطري لجمع داعش والقاعدة 
واالخ�وان يف تحال�ف عس�كري مس�لح كب�ري يف العراق 
 وس�وريا واليمن ومرص. والثاني�ة، أن يكون هناك دور 
 قط�ري يؤدي اىل انس�حاب الدول العربية م�ن التحالف 
ال�دويل بحج�ة حاج�ة التحال�ف العرب�ي يف اليم�ن لهذا 
املجه�ود الس�يما أن دخ�ول تركي�ا ع�ىل خ�ط التحالف 
ال�دويل لرضب داعش يف س�وريا صار مع�روف األهداف 
وهو اس�تمالة الواليات املتحدة اىل انش�اء منطقة حظر 
ش�مال س�وريا تضم�ن بموجبه أنق�رة اخ�الء املنطقة 
من ح�زب العم�ال الكردس�تاني وتأمني أم�ن حدودها 
وبالتايل املوضوع كله ال يرتبط بش�كل أسايس بالقضاء 
ع�ىل داع�ش ولذل�ك ف�ان التفاه�م الرتك�ي القط�ري 
 حي�وي يف ه�ذه الحال�ة وح�االت أخ�رى يف املنطق�ة.
الدور القطري بهذه الطريقة يعني أن الدوحة تس�تعمل 
جماعات العنف يف فرض واقع سيايس معني عىل املنطقة 
وتغي�ري يف موازي�ن الق�وى والنف�وذ، كم�ا أن الطريقة 
القطرية تعتمد عىل استمرار النزاعات والحروب الداخلية 
ودعم االيديولوجي�ات املتطرفة والطائفي�ة ما يؤدي اىل 

تفكيك الدول الكبرية اىل دول صغرية مثل قطر.

محم�د حام�د األنص�اري نائ�ب رئي�س الهن�د 
ش�خصية تحظى باحرتام كبري ب�ني األكاديميني 
واملثقفي، وهو دبلومايس هندي سابق ُسمعُته ال 
تشوبها الشوائب وعالم هندي ذو شخصية بارزة 
تمي�ز يف خدمة الب�الد يف كثري م�ن املناصب، ويف 
إحدى فعاليات »املركز الثقايف اإلسالمي الهندي« 
يف نيودلهي، األس�بوع املايض، ألقى »األنصاري« 
الض�وء ع�ىل الحاجة إىل عم�ل إيجابي ملس�لمي 
الهند، ويف إشارة إىل شعار حكومة »مودي«، وهو 
»معاً م�ع الكل والتنمية للجميع«، أكد األنصاري 
أن العم�ل اإليجاب�ي رضوري ليتحق�ق برنام�ج 

الحكومة يف النمو الذي يشمل الجميع.
»اإلس�رتاتيجيات  أن  »األنص�اري«  ويعتق�د 
التصحيحي�ة« رضوري�ة ملس�لمي الهن�د الذي�ن 
يحصل�ون ع�ىل مس�اعدات قليل�ة يف الحص�ول 
ع�ىل وظائ�ف حكومي�ة، أو القب�ول يف املعاه�د 

التعليمية.
العام�ة لتقاري�ر  الق�راءة  إىل أن  وأش�ار أيض�اً 
املس�ؤولني توض�ح أن املش�اكل األساس�ية التي 
يواجهها مس�لمو الهن�د تتعل�ق بالهوية واألمن 
والتعلي�م والتوظي�ف ونصيب ع�ادل من خريات 

الدولة واملشاركة يف اتخاذ القرار.
لك�ن ترصيح�ات الس�يد »األنص�اري« النزيه�ة 
جلب�ت عليه غضب بعض أف�راد الجناح اليميني 
»الهن�دويس«، الذين هاجموه وطالبوه بس�حب 
ترصيحاته باعتب�اره نائب رئيس البالد يجب أن 
ين�أى عن أي تعليقات سياس�ية، لك�ن ما فعلته 
ترصيحات نائب رئيس الهند الذي تعرض لهجوم 
من أفراد »اليم�ني« املتطرف يف املايض أيضاً دون 
وجه حق إىل حد كبري، هو أنها فتحت املجال لجدل 
فكري رضوري للغاية بشأن واقع مسلمي الهند 
والحاجة إىل عمل إيجاب�ي ربما يكون تخصيص 
وظائ�ف وأماكن لهم يف املعاهد التعليمية. والهند 
به�ا نحو 200 مليون مس�لم لتك�ون ثاني دولة 
بها أكر عدد من املس�لمني بعد إندونيس�يا. لكن 
مس�لمي الهن�د متخلف�ون يف مضم�ار التنمية، 
ويحتل�ون مرات�ب متخلفة يف معظ�م املؤرشات 
االجتماعي�ة واالقتصادي�ة، ويواجه�ون التمييز 

مثل طوائف املنبوذين املهمشة أيضاً.
ويف عام 2005، ش�كلت حكومة حزب »املؤتمر« 
بزعامة رئيس الوزراء الس�ابق مانموهان سينج 
لجنة رأس�ها القايض »ساتش�ار« إلع�داد تقرير 
ع�ن أح�دث التط�ورات يف األح�وال االجتماعي�ة 
واالقتصادي�ة والتعليمي�ة ملس�لمي الهند ملعرفة 
مدى تط�ور أوضاعه�م، وتوصلت ه�ذه اللجنة 
يف تقريره�ا إىل أن أحوال املس�لمني إجماالً أس�وأ 
م�ن طوائ�ف مهمش�ة أخ�رى، ويحتل�ون ق�اع 
الرتات�ب االجتماعي. وتوصلت اللجنة أيضاً إىل أن 
مس�تويات القدرة ع�ىل القراءة والكتابة وس�ط 
املس�لمني أق�ل من املس�توى القومي الع�ام وأن 
نس�بة تمثيلهم يف الوظائف الحكومية منخفض 
وامل�دارس منخف�ض  الجامع�ات  يف  ونصيبه�م 
وتمثيله�م غ�ري مناس�ب ال يف السياس�ة وال يف 

الجيش وال يف الرطة.
ورغ�م أن العقد املايض ش�هد تحس�نات وس�ط 
الطوائ�ف األخ�رى، لم يش�هد نصيب املس�لمني 
يف الوظائ�ف الحكومي�ة وامل�دارس أو الجامعات 
تحس�ناً. وعىل س�بيل املثال، ال يوج�د يف الرملان 
الحايل إال 22 عضواً مسلماً من 570 عضواً، وهو 
تمثيل هزيل ملس�لمي الهند. ورغ�م أن الحكومة 
خصصت أمواالً للطائفة املسلمة وطبقت برامج، 
فحت�ى الحكوم�ة الس�ابقة الت�ي كان يتزعمها 
ح�زب »املؤتمر«، الذي يعتر نفس�ه دوماً حامياً 
لحق�وق األقليات، لم تس�تطع أن تحس�ن حياة 
غالبية املس�لمني. ويف عام 2007، أوصت اللجنة 
القومي�ة لألقلي�ات اللغوي�ة والديني�ة أنه يجب 
تخصي�ص 10 يف املئ�ة ع�ىل األقل م�ن الوظائف 
والقبول بالجامعات للمسلمني كجزء من »العمل 
اإليجابي« ملساعدة الطائفة يف اللحاق بالطوائف 
األخ�رى يف الب�الد، ومس�لمو الهند قلق�ون أيضاً 
من صعود الجن�اح اليميني الهندويس الذي تزايد 
ج�رأة بعد وصول حكومة ح�زب جاناتا بهاراتيا 

إىل الحكم بزعامة ناريندرا مودي.
واأله�م من هذا أن األنصاري أش�ار إىل أنه يتعني 
عىل املس�لمني أيضا أن ينتقدوا أنفسهم أن يبذلوا 
جه�ودا ذاتي�ة للتع�رف ع�ىل مواط�ن ضعفه�م 
وتحداه�م بش�أن م�ا فعل�وه ملعالج�ة التخلف 
والفق�ر »النات�ج عن ضع�ف التنمي�ة التعليمية 
واالجتماعية االقتصادية«، وركز األنصاري بهذه 
األف�كار النزيهة والس�ديدة األنظ�ار عىل قضية 
مهم�ة ويجب ع�ىل الحكوم�ة أن تلتفت إىل هذه 

األفكار.
وهناك شك يف أن تنظر حكومة »مودي« جدياً إىل 
هذا الجدل الذي أثاره األنصاري، وأن تقدم حلوالً 
لتعزي�ز املكانة االقتصادي�ة واالجتماعية للهنود 
املس�لمني، وه�ذا س�يكون اختب�اراً ل�»م�ودي« 
الذي وعد بتقديم التعليم والوظائف للمس�لمني، 
وخاص�ة النس�اء كج�زء م�ن قائم�ة أولويات�ه 
الخاص�ة بالتنمي�ة للجميع، وال تس�تطيع الهند 
ع�ىل أي ح�ال أن تصبح قوة عظم�ى إذا تخلفت 
أقلياتها واملهمشون فيها. فمن الواجب امللزم أن 

تعمل حكومة »مودي« عىل النهوض باألقليات.

دعوة للنهوض بمسلمي 
اهلند
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باسل محمد

د.ِذْكُر الرحمن

الهجرة هي انتقال من دول�ة إىل دولة أخرى, يتوفر فيها 
متطلب�ات العي�ش, وأحيان�ا لتك�ون مالذ آم�ن للبعض, 
وهجرة شباب العراق, الذي يخوض أشد الظروف ومرارة 
األي�ام, يخدم صالح العدو وتزي�د معنوياته, وتقلق أبناء 

البلد.
بع�د اإلنتصارات التي حققها أبناء العراق عىل األعداء, يف 
كافة امليادين, أصبحت العصابات اإلس�تعمارية, وأعداء 
الع�راق يف خط�ر وهزيم�ة, إلضعاف هذه الق�وة, وعمل 

فج�وات الخرتاقنا, قدم�ت دول الغرب ع�روض مغرية, 
لجذب شباب البلد للهجرة.

تتحم�ل الحكومة الحالية وس�ابقتها, مس�ؤولية هجرة 
الش�باب, لع�دم تحس�ني متطلب�ات الحياة ألبن�اء البلد, 
اللذي�ن يمرون بواق�ع مرير ال يطاق, ع�ىل الرغم من أن 
أرض الوطن التي غادروها لن تس�امحهم, وأن إش�تاقوا 

لعطر ترابها.
أن ت�راب ارض الع�راق, وطيب�ة أهل�ه م�ن الش�مال إىل 
الجن�وب, ال تق�در بثم�ن, وال يس�ع تعب�ري الكلمات أن 
يصفه�ا, وال تثمن بدموع الفراق والحنني, بعدما يفيقوا 

بصدمة الندم.
العوملة اإلعالمية.. والتس�ميم الفكري والحرب النفسية, 
الت�ي تهاجمن�ا به�ا دول الغ�رب, وخليجه�ا املأج�ور, 
وسياس�ة الخداع, رغم تأثريها عىل القليل من أبنائنا, إال 

أنها مكشوفة, وال تؤثر علينا.
علمتنا ال�دروس والعر والسياس�ات الس�ابقة, التي لم 
تخ�دم العراقيني, ودفعت أبناء العراق للتظاهر واملطالبة 
بحقوقهم, بأعىل األصوات, وتؤكد نداء املرجعية لإلصالح, 
نجد الحكومة تلزم الصمت, وال تس�عى للتحرر من قيود 
السياس�ات السابقة, التي تس�ري بإتجاه مضاد لرغبات 

الشعب .
يتطلب واقعنا املرير وقفة جديدة, من مراجعنا وشبابنا, 
إلص�الح واق�ع الع�راق الح�ايل, ومطالب�ة الحكوم�ات 
الس�ابقة, إلعادة الخريات التي نهبت, وممتلكات العراق 
التي فقدت, وفق برنامج حضاري, يتوافق مع متطلبات 
الع�رص الحدي�ث, واإلبتع�اد ع�ن الرغب�ات الش�خصية 
والحزبي�ة, واملصال�ح الخاص�ة, وجع�ل مصلح�ة البلد 
والش�عب بكافة طوائفه هي الهدف االس�ايس, لتشكيل 
وحدة عراقية متماسكة, من الشمال إىل الجنوب, لفرض 

إرادتها عىل الجميع.

كم�ا يعرف الجميع ان حادث�ة الحادي عر من ايلول قد 
أنتج�ت تداعيات كث�رية كانت أهمها إع�الن حالة الحرب 
األمريكية ضد تنظيم القاعدة يف أفغانستان ويف دول أخرى 
كان�ت تدعم التنظيم�ات اإلرهابية وتوفر له�ا الحواضن 
والتدريب والتس�ليح. ولقد توجت تلك الحرب بقتل زعيم 
التنظيم أسامة بن الدن وعدد من قياديي القاعدة اال إنها 

لم تتمكن من إيقاف النشاطات اإلرهابية لهذا التنظيم.
ما يحدث اليوم ال س�يما بعد انطالق التحوالت يف املنطقة 
العربي�ة هو ان الواليات املتح�دة األمريكية لم تعد بنفس 
درج�ة الحماس لقت�ال القاع�دة والتنظيم�ات اإلرهابية 
التي أعلنت الحرب عليها بعد الحادي عر من ايلول عام 

2001 والدلي�ل عىل ذلك س�عي اإلدارة األمريكية لتس�ليح 
التنظيمات اإلرهابية يف س�وريا والوق�وف اىل جانبها من 
خالل تس�ميات جدي�دة كاملعارض�ة املعتدل�ة والتي من 
شأنها ان تغري موازين القوى يف املعركة باتجاه مساعدة 
التنظيم�ات اإلرهابي�ة كجبه�ة الن�رصة وجن�د الش�ام 
ومجموع�ة القوق�از الجدي�دة وتنظيمات أخ�رى أعلنت 
عن نفس�ها بص�ورة علنية كقوة تس�عى لتنفيذ مروع 

طائفي يف املنطقة.
ومن جانب آخر ترتاخى الواليات املتحدة يف تنفيذ التزاماتها 
تج�اه العراق ملكافح�ة اإلرهاب وتحقيق األمن وتس�ليح 
الجي�ش العراقي وف�ق ما جاء يف االتفاقية الس�رتاتيجية 
ب�ني الطرفني ما يجعلنا أمام موقف أمريكي جديد يجعله 
يف خن�دق القوى اإلرهابية واالبتعاد عن املوقف املعلن بعد 

أحداث 11 أيلول.
الس�بب الرئيس يف تغري املوقف األمريك�ي هو ان الواليات 
املتحدة قد  اكتش�فت ب�أن التنظيمات اإلرهابية يمكن ان 
تكون أدوات طائعة لخدمة املصالح األمريكية واإلرسائيلية 
يف املنطقة بالتعاون مع دول خليجية لديها عالقات وثيقة 
باإلره�اب ويمكن لها ان تكون وس�يطا بني أمريكا وبني 
تلك التنظيمات التي الق�ت الدعم األمريكي ألكثر من مرة 

يف مواجهتها لألنظمة والحكومات العربية.
اإلدارة األمريكي�ة ق�د اكتش�فت حقيقة مهم�ة وهي ان 
العرب واملس�لمني يعان�ون من أزمات حقيقية س�اهمت 
اىل ح�د كبري يف إنتاج الفكر املتطرف ففكرت يف اس�تثمار 
تلك األزمات باتجاه اس�تخدام أصحاب الفكر املتطرف يف 

تنفيذ مخططاتها وحماية مصالحها.

ولقد نجحت أمريكا بدرجة كبرية يف نقل املعركة إىل أرايض 
الخص�وم وتحولت املعركة التي كانت بينها وبني القاعدة 
اىل معرك�ة أط�راف ب�ني عربي�ة داخلي�ة وب�ني مكونات 
املجتمع وفق رصاع يس�عى لتكري�س النزاعات الطائفية 
ويمك�ن ان يجنب الجيش األمريكي الدخول يف معارك مع 

القاعدة وداعش والتنظيمات اإلرهابية األخرى.
وال ب�د م�ن اإلش�ارة اىل ان م�ا يح�دث الي�وم يف س�وريا 
والع�راق اليوم ه�و مثال حقيقي مل�ا نقوله حيث نجحت 
أمريكا يف لعب دور الحريص عىل حقوق اإلنس�ان وتركت 
مهم�ة القتل والتصفية للتنظيمات اإلرهابية التي تحاول 
أمريكا ان توفر لها الحماية لتس�تمر يف تنفيذ املخططات 
اإلقليمي�ة والدولية التي تصب يف صال�ح الواليات املتحدة 

وتعمل عىل تنفيذ مروعها يف املنطقة.

اهلجرة.. استهداف سيايس للعراق

تداعيات 11 أيلول

عبد الحمزة السلمان

محمد صادق جراد

الش�خصيات  أح�د  األس�بوع  ه�ذا  التقي�ت  باري�س،  يف 
السياسية الفرنسية املرموقة من أصدقاء العرب املعروفني 
واملتعاطفني مع قضاياهم، بادرني بالسؤال: »كيف يمكنني 
تفس�ري ما يحدث حالياً من عنف وتطرف وس�لوك عدواني 
يف املجتمعات العربية، وأن�ا الذي قضيت حياتي مدافعاً عن 
العرب، وما زلت يف رصاع مس�تمر م�ع النزعات العنرصية 

واإلسالموفوبية الصاعدة؟«.
يف ردي ع�ىل محاوري الفرنيس، قلت له إن األس�باب عديدة 
متنوع�ة دون ش�ك، ولكني أركز عىل أث�ر التعليم املرتدي يف 
بناء ش�خصية الش�باب العربي الذي انساق ملوجة التطرف 
والعنف، رغ�م أن العامل الرتبوي ليس س�وى أحد املؤثرات 
والدواف�ع، لكن�ه عامل حاس�م ومح�دد يف نهاي�ة املطاف، 
حس�ب عبارة الفيلس�وف املارك�يس »لويس التوس�ري«. ال 
أعن�ي هن�ا باألثر التعليم�ي ما يرتدد عىل نطاق واس�ع من 
قص�ور املناه�ج الرتبوية ونقائصها، باعتب�ار أن هذا البعد 

هو مجرد عن�رص جزئي يف معادلة واس�عة متعددة األبعاد 
واملكون�ات. كم�ا أن الدراس�ات امليدانية الدقيق�ة أثبتت أن 
أغل�ب عنارص الش�باب املتطرف الراديكايل لي�س من طلبة 
الدراس�ات الرعي�ة والعل�وم الديني�ة، وإنم�ا أغلب هذه 
العن�ارص من خريجي كليات العل�وم والتقنيات الذين نادراً 
م�ا يتوافر له�م التكوين الدين�ي القوي، ومن هنا س�هولة 
اقتناصهم وتعبئتهم يف مشاريع التدمري والتعصب ونزعات 
الغلو والتش�دد، يف حني نادراً ما تستقطب جماعات العنف 

والتطرف طلبة العلوم اإلنسانية والدراسات الفلسفية.
وم�ع ذل�ك، ال بد من اإلقرار بأن تيارات اإلس�الم الس�يايس 
والس�لفيات املتش�ددة تتحك�م راهن�اً يف إنت�اج الخط�اب 
يف  حت�ى  العام�ة  الديني�ة  والثقاف�ة  املش�رتك  اإلس�المي 
الجامعات اإلس�المية وأقسام الدراسات اإلس�المية، بينما 
تراجع الدرس الكالسيكي، ولم يعد له تأثري يف الحقل الديني 
العام. ومن هنا، ندرك خطأ إرجاع ظواهر التطرف والتشدد 

إىل اإلس�الم التقليدي من مدارس كالمي�ة ومذاهب فقهية، 
والحال أن هذا اإلس�الم التقليدي يف مؤسس�اته االجتماعية 
والرتبوي�ة، أصبح ضعيفاً هش الحض�ور، وقد تغلبت عليه 
االتجاه�ات الراديكالية واأليديولوجية الت�ي تراه متجاوزاً 

وعقيماً وعديم الفاعلية.
م�ا نريد أن نؤكده هنا هو أن تراجع اإلس�الم الكالس�يكي 
وتعث�ر مح�اوالت إصالحه م�ن داخ�ل مرجعيت�ه املعرفية 
والتأويلي�ة واكبهم�ا انحس�ار متزام�ن لتج�ارب التحديث 
الفك�ري واملجتمعي التي تمحورت ح�ول النظام التعليمي 
والجامع�ي. ه�ذه الحقيقة الصادمة تبدو جلي�اً يف معاينة 
األوض�اع الرتبوية يف العالم العربي يف العقود الثالثة األخرية 
يف ارتباطها البديهي بالخلفيات السياس�ية واسرتاتيجيات 

الحكم.
م�اذا نقول يف العراق الذي حكمه نظ�ام أيديولوجي أحادي 
وقمعي منذ نهاية الستينيات قىض عىل إحدى أهم التجارب 

الجامعية العربية خصوصاً يف حقل اإلنسانيات والدراسات 
االجتماعي�ة، ثم دخ�ل البلد من�ذ بداي�ة الثمانينيات حقبة 
طويل�ة م�ن الحروب والرصاع�ات األهلية املدم�رة، قبل أن 

تنهار الدولة وتتفكك بنية املجتمع الداخلية؟
األربعيني�ات  يف  كان�ت  الت�ي  س�وريا  يف  نق�ول  وم�اذا 
والخمس�ينيات قلع�ة النه�وض الثقايف والرتب�وي يف العالم 
العرب�ي قبل أن يحكمها نظام الح�زب الواحد ويفرض عىل 
جامعاته�ا ومؤسس�اتها الرتبوي�ة االنغالق باس�م تعريب 
مرتجل وم�روع قومي معلب، قبل أن تدخل يف الس�نوات 

الثالث األخرية حرباً أهلية قاسية ومدمرة؟
وم�اذا نقول يف ليبيا الت�ي يصف لنا »عبد الرحمن بدوي« يف 
مذكرات�ه أجواءها الجامعية قبل انقالب العقيد القذايف عام 
1969 لتتح�ول يف ظ�ل »الثورة الخ�رضاء« إىل حقل تجارب 
مأس�اوية لشعارات الكتاب األخرض يف مسار تجهيي مريع 
ت�رك أث�ره املدمر ع�ىل نفس�يات وعقليات الش�باب الليبي 

الذي لم يجد مالذا بعد انهيار الس�لطة إال يف هوياته القبلية 
واملناطقية؟

الح�ال نفس�ها تصدق ع�ىل اليمن ال�ذي لم ينج�ح يف بناء 
تقليد جامعي حديث، والجزائر، حيث تم اس�تنبات النموذج 
الرتب�وي االش�رتاكي الرقي، يف ح�ني عانت ك�رى الدول 
العربي�ة )م�رص( من�ذ س�تينيات القرن املايض سياس�ات 
االنكفاء واالنغالق الت�ي تزايدت بعد مرحلة »كامب ديفيد« 
وطيلة الحقبة املاضية، مما س�مح للتنظيمات املتطرفة أن 
تهيمن عىل وعي الشباب، ويف بلدان الخليج واملرق العربي 
إجماالً غاب الدرس الفلسفي يف التعليم، وهو منبع التفكري 

النقدي الحر.
وعىل عكس الصورة الس�ائدة بأن التكوين العلمي والتقني 
هو املدخل للنهوض والتحديث، فإن التجارب العاملية، أثبتت 
أن التنمي�ة االقتصادية والتقني�ة الناجعة هي نتاج إصالح 

فكري وتربوي توجهه القيم الفلسفية واألفكار النظرية.

اإلرهاب وحطام الفشل الرتبوي
د. السيد ولد أباه



ع�اد فريق عمل برنام�ج "ذا فويس 
كي�دز" مج�ّدداً إل�ى اس�توديوهات 
MBC ف�ي بي�روت، وذل�ك لتصوير 
حلق�ات مرحل�ة المواجه�ة، بعدما 
أنهى المدّربون الثالثة كاظم الساهر، 
نانس�ي عجرم و تامر حسني تصوير 

حلقات "الصوت وبس".

عودة اللجنة في العام الجديد
ويب�دو واضح�اً أّن MBC وش�ركة تالبا 
لإلنت�اج، تس�تعجالن التصوي�ر قبل 
انطالق اللجان في برنامجي 
"ذا  و  فوي�س"  "ذا 
فوي�س كي�دز"، إلى 
إجازٍة من التصوير 
كّل  وانص�راف 
إل�ى عمله،  واحٍد 
تع�ود  أن  عل�ى 
إلى  الكبار  لجنة 

االس�توديو للحلقات المباش�رة في نوفمبر 
المقب�ل، أّما لجن�ة الصغار فس�تنتظر حتى 
مطل�ع العام الجديد لتس�تعيد مواقعها على 
الكراسي، وتستغّل المحطة تركيب الديكور 
المش�ترك للبرنامجين قب�ل انطالق تصوير 

برامج أخرى بموازاتهما.
نانسي متفائلة باالحتفال

وف�ي س�ياٍق متص�ل، ومن أج�واء كواليس 
الحلق�ات، احتفل فري�ق البرنامج بعد ظهر 
أمس بعيد ميالد الفنان كاظم الساهر، الذي 
حف�ل بمعايدات م�ن كّل حدب وصوب، لكن 
كان لتس�ريب صورة من كواليس البرنامج 
م�ن قبل النجمة نانس�ي عجرم طع�ٌم آخر، 
وعلم�ت نواعم أّن نانس�ي طلب�ت وأصّرت 
عل�ى االحتف�ال بالقيصر، وكان�ت متفائلة 
جّداً وتضحك طوال الوقت، وكانت سعادتها 
ال توص�ف، ودعت الجمي�ع لالحتفال، الذي 

اتسمت أجواؤه بالفرح وخّفة الظل.

معايدات من الزمالء
وكان الساهر قد تلّقى معايدات بالجملة، من 
أصدقائه في لبن�ان والعالم العربي، وجرت 
اتصاالت من زميليه في "ذا فويس"، عاصي 
الحالني و ش�يرين عب�د الوهاب، التي تمّنت 
ل�ه العمر المدي�د. وما إن ينته�ي كاظم من 
تصوير حلقات "ذا فويس كيدز" الُمسّجلة، 
حتى ُيس�افر إلى دبي ومن ثّم األردن، ريثما 
ينه�ي اإلعداد أللبومه الغنائ�ي الجديد الذي 
س�يكون بمثاب�ة عيدية ف�ي الع�ام الجديد، 
وس�يتضّمن 11 أغني�ة بعضه�ا م�ن ألحان 

الساهر نفسه.
وكان ناش�طون قد نش�روا عل�ى الصفحة 
حفالت�ه  ع�ن  تقري�راً  للس�اهر  الرس�مية 
الغنائية لمصلحة إحدى المحطات العراقية، 
وقد أبدى فيه الس�اهر حزنه الشديد بسبب 
عدم تمّكنه من زيارة العراق كما كان ُمقّرراً 

أخيراً.

�

نف�ت النجمة جومانا م�راد التقارير التي تحدثت ع�ن اعتزالها، من 
خالل عودتها إلى الشاشة الصغيرة عبر مسلسل "سره باتع".

وأتت عودة الممثلة السورية إلى الدراما التلفزيونية، بعد "إجازة من 
الفن" منذ عامين ألنها تفرغت لحياتها الزوجية على حد قولها.

وكانت الشائعات ربطت اعتزال مراد بزواجها من المحامي األردني 
ربيع بسيس�و، علماً أن "فرعون" مع الراح�ل خالد صالح كان أخر 
مسلسالتها، بينما أخر أعمالها فى السينما كان فيلم "كف القمر".

والجدير بالذكر أن "س�ره باتع" من إخراج خالد يوس�ف، ومأخوذ 
عن رواية لألديب الراحل يوس�ف إدريس، وس�يناريو وحوار محمد 
حلم�ى ه�الل، وتدور أحداث�ه حول الحمل�ة الفرنس�ية على مصر، 
وتستعرض أشكال المقاومة الشعبية والتصادم بالسلفيين، وحياة 
ع�دد من المحاربي�ن القدامى الذين تحول�ت مقابرهم إلى أضرحة، 

على أن يتم عرضه في شهر رمضان المقبل.

أكدت الممثلة المصري�ة جميلة عوض أنها 
خرجت من المستشفى أمس الخميس ، وأن 
حالته�ا الصحية أصبحت أفضل ومس�تقرة 
حاليا، وذلك بعد أن دخلت المستشفى بسبب 

شعورها بآالم في القولون العصبي.
وكانت عوض قد انضمت إلى فريق مسلسل 
"واحة الغروب" منذ حوالى أسبوع ،والذي 
من المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 

.2016
يذكر أن عوض شاركت في بطولة مسلسل 
"تحت السيطرة" الذي شاركت فيه بالسباق 

الرمضاني الماضي.

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد
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" اداريًا  العزاوي  " سنان 
 في فترة اس�تعادة ترميم بناية منتدى المسرح 
الواقع جوار ش�ارع الرشيد وعلى ضفاف دجلة 
الخير في عه�د الدكتور ش�فيق المهدي المدير 
العام لدائرة السينما والمسرح كان هناك رهان 
بان المنتدى س�يحفل بحفل افتتاحه بمراس�يم 
وفعاليات ونش�اطات م�ا  ان تظهر داخل دائرة 
الض�وء حتى ي�ؤول ذل�ك المنتدى ال�ى التوقف 
واالضمحالل ش�يئا فشيئا .. لكن الذي حدث ان 

المنتدى تواصل في ديمومة حياته ليقدم العديد 
م�ن النتاج�ات واالنجازات حتى بات�ت حدائقه 
الملتقى االمن لرواده م�ن الفنانين والمثقفين 
وعوائله�م فت�رة م�ن الزمن ليس�ت بالقصيرة 
.. حت�ى أل ذل�ك المبنى واروقت�ه وحدائقه الى 
التراجع ش�يئا فش�يئا وكأن هنال�ك امر قد دبر 
بلي�ل من اجل ع�ودة  ذلك المنتدى ال�ى ما كان 

عليه من اندثار ..

ووقتها وبعده�ا )الكته االلس�ن( وخاصة بعد 
مغادرة المهدي لدائرة السينما والمسرح .. وبعد 
 ان تكالبت عليه الذين يتصيدون في الماء العكر !!

والي�وم وبع�د تس�نم الفن�ان س�نان الع�زاوي 
مس�ؤولية ادارة المنت�دى وبتكلي�ف م�ن ل�دن 
السيد مهند الدليمي وكيل وزارة الثقافة ومدير 
ع�ام دائ�رة الس�ينما والمس�رح وكال�ة .. كان 
عل�ى العزاوي ان يضع خطت�ه في اعادة الحياة 

للمنت�دى بعد ا ناواله الوكيل ثقته .. وقد تمثلت 
الخطة في ش�قها الفني وضع منهاج شهري .. 
الى جانب تش�كيل مجموعة  تعني )بالمس�رح 
العائم( الذي تقرر انش�اؤه عل�ى ضفاف دجلة 
الول مرة .. واضاف العزاوي  بانه سيعمل على 
عدم ضي�اع تقالي�د المنتدى فضال ع�ن اضفاء 
البناي�ة حل�ة جدي�دة تتواك�ب وتتماش�ى م�ع 
المناهج الجديدة وفق الطموحات المس�تقبلية 

وال�ذي وددت قول�ه ان الفنان س�نان العزاوي 
)ممث�ال ومخرج�ا( وضع نفس�ه امام )س�نان 
العزاوي االداري( والذي عليه تحمل المسؤولية 
وبتح�د عل�ى طري�ق ديموم�ة الحي�اة لمفصل 
من المفاص�ل المهم�ة لبناء الجان�ب المضيء 
والمش�رق في تاريخ المس�رح العراقي .. فهل 
س�يكون اه�ال لتحم�ل مث�ل تل�ك المس�ؤولية 

التاريخية..
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للم�رة الثاني�ة يعت�ذر ع�ن العمل م�ع مي عز 
الدين، حتى أنه وجد نفسه متهماً بأنه وضعها 
في موق�ف حرج، لكن�ه يوضح لن�ا الحقيقة 
ويكش�ف التفاصي�ل، مثلم�ا يتكل�م أيضاً عن 
س�بب عدم حض�وره الع�رض الخ�اص لفيلم 

أحمد عز األخير، رغم توجيه الدعوة إليه.
النج�م خالد س�ليم يتحّدث إلينا ع�ن مغامرته 
الفني�ة األخي�رة في مسلس�ل »بع�د البداية«، 
وردود األفع�ال عليها، ويكش�ف رأيه في أداء 

شيرين وهيفاء وهبي ونيللي كريم، 
 ه�ل توقع�ت ردود الفع�ل اإليجابي�ة ح�ول 
شخصية »ش�كري« التي قّدمتها في مسلسل 

»بعد البداية«؟
في البداية تلقيت ردود الفعل حول ش�خصية 
»ش�كري« م�ن منتجي العم�ل ريم�ون مقار 
ومحم�د عبدالعزي�ز، والمخ�رج أحم�د خال�د 
موس�ى، من خالل مشاهدتهم لما صّورته في 
غرف�ة المونت�اج، فتحدثوا إلي عن س�عادتهم 
بخروج مش�اهدي بهذا الش�كل. وحدث األمر 
نفس�ه بعد ع�رض المسلس�ل، إذ تلقيت ردود 
الفعل منهم ومن العاملين في المسلسل، ومن 

الجمهور الذي أشاد بالعمل وبدوري أيضاً.

الضاب�ط  ش�خصية  ف�ي  جذب�ك  ال�ذي  م�ا   
»شكري«؟

رش�حت في البداية لش�خصية »هشام« الذي 
ق�ام ب�دوره الفنان نبي�ل عيس�ى وكان زوج 
روجينا في المسلسل، لكن المخرج قال لي بعد 
ذلك إنه يراني في شخصية الضابط »شكري«، 
وأنني أستطيع تجسيدها بالشكل الذي يريده، 
فق�رأت الدور جي�داً وأعجبن�ي بالفعل، وأكثر 
ش�يء جذبني إليه أن�ه مختلف تمام�اً عن أي 
دور قدمت�ه من قب�ل، ومختلف ع�ن الطريقة 
التي اعتدن�ا إظهار الضابط م�ن خاللها، فهو 
ح�اد المالمح ولديه جس�م متناس�ق ومدرب 
بشكل عاٍل جداً، ورغم وضوح مالمحه، إال أن 

الغموض يكتنف شخصيته.
 ما الذي يهمك أكثر، رأي الجمهور أم النقاد؟

آراء النق�اد ال غن�ى عنها، وكنت أش�عر بحزن 
ش�ديد إذا وّجه أحده�م كالماً جارح�اً أو نقداً 
الذعاً لي، لكنني كنت آخذ هذا النقد في االعتبار 
رغم قسوته، ألنهم يستطيعون توضيح أشياء 
مهم�ة للممثل، س�واء كان نقده�م إيجابياً أو 
س�لبياً. أما الجمه�ور فهو من يه�ّون األمور، 
ألنه العنصر الوحيد الذي يستطيع زيادة أسهم 

أي فنان ونجوميته.
ألم تخ�ش من العمل للم�رة األولى مع مخرج 

شاب؟
ش�عرت منذ أول يوم تصوي�ر أن هذا المخرج 
مختل�ف ويس�تطيع إدارة العمل بش�كل عالي 

المس�توى، فه�و نفس�ه م�ن قام 
بدراس�ة الشخصيات بش�كل جيد، 
ويوجهن�ا أثن�اء التصوي�ر، ولدي�ه 
دراي�ة ب�كل العناص�ر، م�ن ديكور 

وإضاءة وتصوير.
وفي بدايته كان مساعد مخرج ألهم المخرجين 

في مصر، واستطاع أن يحفر اسمه في البداية 
من خالل مسلسل »من الجاني«.

 متى يصل الفنان إلى مرحلة البطولة؟
يج�ب تواف�ر عوامل ع�دة تس�اعد الفنان في 
ذلك، في مقدمها القب�ول والصدقية وظروف 
اإلنت�اج. وف�ي رأي�ي، أي فن�ان عندم�ا يصل 
إلى مرحل�ة من النجاح يج�ب أن يكون حذراً، 
ويس�تغل ذكاءه الفني ونجاح�ه ومدى قبوله 
عن�د الجمهور، ألن هن�اك فنانين مهما فعلوا، 
حتى إذا كان إلى جانبهم مخرج ومنتج ناجح، 
ال يحققون أي نجاح يذكر، لعدم توافر القبول 
والذكاء الفن�ي، لذلك عندما يبل�غ فنان درجة 
معين�ة من النج�اح، يجب أن يك�ون حذراً في 

خطواته المقبلة.

 لم�اذا اكتفي�ت بمسلس�ل »بعد البداي�ة« ولم 
تشارك في أي أعمال أخرى؟

لم يكن لديَّ متس�ع من الوقت ألعمال أخرى، 
ودوري في »بعد البداية« استغرق كل وقتي.

 لكن كان من المفترض أن تشارك في مسلسل 
»حال�ة عش�ق« مع مي ع�ز الدين، فما س�بب 

اعتذارك عنه؟
أريد توضيح أمر هام ف�ي هذا الموضوع، ألن 

أغلب ما كتب غير صحيح بسبب اعتذاري للعام 
الثاني عن مش�اركة مي ع�ز الدين في بطولة 
عم�ل لها. فف�ي العام الماض�ي وقبل تعاقدي 
على المش�اركة ف�ي العمل، أوضح�ت لمنتج 
العمل ظروفي، وهي قيامي بتصوير مسلسل 
»س�يرة ح�ب«، كم�ا كن�ت أصور مش�اهدي 
كضيف ش�رف في مسلسل »أبو هيبة في جبل 
الحالل«، فكان لديَّ التزام في مواعيد التصوير، 
وعندما كن�ت متفرغاً لتصوير »دل�ع البنات« 
كانوا هم يصممون ديكورات لفنانين آخرين، 
وعندما أرسلوا بطلبي لتصوير مشاهدي كنت 
مش�غوالً للغاية ف�ي تصوير »س�يرة حب« و 
»جبل الحالل«، باإلضافة إلى التزامي بالس�فر 
إلى الخارج إلحياء الحفالت، وتنفيذ االتفاقات 
الت�ي تعاق�دت عليها، لذلك توجه�ت باالعتذار 
وبكل احترام إلى منتج العمل محمود شميس، 

وهو تقبل اعتذاري بصدر رحب.
أم�ا ه�ذا الع�ام، مع مسلس�ل »حالة عش�ق« 
فاتفق�ت معه�م وأنا أوّق�ع العقد ف�ي كانون 
الثاني/يناي�ر، بأن ل�ديَّ التزام�ات في أوقات 
محددة، وش�رحت لهم الموق�ف كامالً، لكنني 

لم أكتب ذلك في العقد.
لذلك كنت أطل�ب منهم طوال الفترة التي كنت 
متفرغاً فيها تصوير مش�اهدي، لكنهم كانوا 
يص�ورون مش�اهد أخ�رى، ث�م عندم�ا تأخر 
الوق�ت طلبوا من�ي إلغ�اء كل ارتباطاتي ألبدأ 

التصوي�ر، لكنني لم أوافق عل�ى ذلك اللتزامي 
م�ن البداي�ة، واعت�ذرت ع�ن العم�ل وانته�ى 

الموضوع بالتراضي بيننا.

 عرض لك أخيراً مسلس�ل »س�يرة حب«، كيف 
كانت ردود الفعل عليه؟

جاءتن�ي ردود فعل رائعة م�ن الجمهور حول 
دوري، فق�د أحبوا كل مش�اهدي ف�ي العمل، 
لكن كانت هناك بعض التعليقات السلبية على 
الجزء األخير من العمل، فضالً عن تحيز بعض 
الش�خصيات على حس�ابي. لكن بش�كل عام 
أحب الجمهور مش�اهدي وعالقتي بشقيقتي 
وخالف�ي الدائم معه�ا، وكذلك مش�اهدي مع 
الفنان�ة س�لوى محم�د علي والراحل س�امي 
العدل الذي كان في قمة الخبرة واستفدت منه 

كثيراً.

 هل حّددت خطواتك المستقبلية؟
ع�رض عل�يَّ س�يناريو مسلس�ل جدي�د لكن 
للعرض خارج موسم رمضان، وعمل آخر مع 
فريق مسلسل »بعد البداية« نفسه، من مخرج 
وإنتاج، لكن لم يتأكد هذا المش�روع بعد، كما 
ال تش�غلني أن تك�ون أدواري بطولة مطلقة، 
ألن ف�ي أي عمل فن�ي ناجح ال ب�د من وجود 
ش�خصية محورية، إلى جانب خطوط درامية 
متش�ابكة، مثلما حدث في »بعد البداية«، لكن 
ظه�ور بطل واح�د في أغل�ب األح�داث تدور 

حوله كل القصة يصيب الجمهور بالملل.

وما رأيك بأداء هيفاء وهبي في »مريم«؟
أعجبتن�ي جداً وكان أداؤها جيداً ومتطوراً في 

هذا العمل.

 من الفنانة التي تود العمل معها؟
نيلل�ي كريم، فهي عبقرية في التمثيل وممثلة 
م�ن الط�راز األول وف�ي صعود م�ع كل عمل 

جديد لها، وأتمنى العمل معها.

 لم�اذا ابتع�دت ع�ن الس�ينما ف�ي الس�نوات 
األخيرة؟

عرض عليَّ سيناريو فيلم قبل رمضان الماضي، 
لك�ن ل�م أب�ِد أي رأي في�ه حتى اآلن، بس�بب 
انش�غالي في الفترة الماضية في التصوير، ثم 
أخذت قس�طاً من الراحة م�ع عائلتي، وأنتظر 

انتهاء إجازتي ألتخذ قراري.

 ماذا عن ألبومك الجديد »أستاذ الهوا«؟
يتبق�ى تصوير غ�الف األلب�وم، لكن ماس�تر 

األلبوم جاهز تماماً منذ ستة أشهر.

هل ستغّني بلهجات أخرى غير المصرية؟
ال، األلبوم يضم أغنية واحدة باللهجة الصعيدية 
وهي »أس�تاذ الهوى«، أما باقي األغنيات فهي 

باللهجة العامية المصرية.

خالد سليم: ملم أحرج مي عز الدين وهذا رأيي يف هيفاء وشريين!

يف كواليس "ذا فويس كيدز": نانيس حتتفل بعيد القيرص

طالب محبو الفنانة دنيا س�مير غانم منها أن ترتدي الحجاب وذلك بعد أن نشرت 
صورتها على صفحتها الرسمية على "فايسبوك " ترتدي فيها الحجاب.

وعب�ر عدد كبير م�ن معجبي دنيا عن إعجابهم بالص�ورة وطلبوا منها أن ترتديه 
بشكل مستمر.

دنيا سمري غانم باحلجاب تثري إعجاب حمبيها



البع�ض حق�ق النجومي�ة والش�هرة، لكنه 
ال ي�زال يجل�س عل�ى مقاعد الدراس�ة، فهم 
إم�ا نج�وم صغ�ار ال يزالون في المدرس�ة، 
أو نج�وم كبار التحق�وا بالجامعة لكنهم لم 
ينتهوا منها بعد. جميعهم يحاولون التوفيق 
بين الفن الذي حقق لهم الش�هرة، والدراسة 
الت�ي ال غنى عنها. فماذا يفعلون للنجاح في 
تلك المهمة الصعبة: مهمة التمثيل والدراسة 

معاً؟

ليلى وملك اعتزال موقت
بعد النج�اح الكبير الذي حققت�ه ليلى أحمد 
زاهر من خالل مش�اركتها ف�ي أعمال فنية 
ع�دة، أبرزها األجزاء الثالث�ة من فيلم »عمر 
وس�لمى«، وأيض�اً مسلس�ل »آدم« وفيل�م 
»كابت�ن هيما«، إال أنها أك�دت اعتزالها الفن 
بش�كل موق�ت، وتقول: »بع�د تفكير طويل 
ش�اركني به والدي، ق�ررت االبتع�اد تماماً 
ع�ن التمثي�ل والتركي�ز في دراس�تي، ليس 
فق�ط لرغب�ة والدي ف�ي أن أك�ون متفوقة 
في المدرس�ة، لكن لشعوره بأن هذه الفترة 
تتطل�ب مني االبتعاد بغية العودة مجدداً الى 
الجمهور من خالل أدوار مغايرة لش�خصية 
الطفلة الصغيرة، والتي اعتاد الجمهور على 
مشاهدتها، فمن األفضل أن ينسى الجمهور 
ش�كلي كطفلة، ألع�ود اليهم ب�دور مختلف 

تماماً عن األدوار التي قدمتها من قبل«.
أم�ا ش�قيقتها ملك فتق�ول: »اتخ�ذت قرار 
شقيقتي ليلى نفسه، بعد االتفاق مع والدي 
على االبتعاد عن التمثيل والتفرغ للدراس�ة، 
وق�د أكد لي أنه س�يترك لنا الحري�ة الكاملة 
بعد س�نوات عدة لتحديد مستقبلنا، واختيار 
المج�ال الذي نري�د العمل فيه، س�واء أكان 

التمثيل أم أي مجال آخر«.

كارمن سليمان نجمة »أراب آيدول«
أما نجم�ة »أراب آي�دول« كارمن س�ليمان، 
فال ي�زال أمامها عام كامل لتنهي دراس�تها 
الجامعي�ة، حي�ث ما زال�ت طالبة ف�ي كلية 
اإلع�الم. تتحدث كارمن ع�ن كيفية التوفيق 
بي�ن خطواته�ا الغنائي�ة والدراس�ة قائلة: 
»بصراحة، دراس�تي ال تتطلب مني مجهوداً 
كبيراً، ول�ديَّ القدرة على مذاكرة منهج عام 
دراس�ي كامل ف�ي أس�بوعين فق�ط، وهذا 
ما ح�دث خ�الل الس�نوات الس�ابقة، فقبل 
ب�دء االمتحان�ات بفت�رة قصي�رة أعتذر عن 

ارتباطاتي الفنية وأتفرغ للدراسة فقط«.
وتضي�ف: »دراس�تي اإلعالم أفادتن�ي كثيراً 
الصحاف�ة  م�ع  التعام�ل  عل�ى  وحفزتن�ي 

ووس�ائل اإلعالم، كذلك أصبح�ت أكثر قدرة 
على التحدث بطريقة لبقة«.

ياسمينا العلمي واألدبي
»الغن�اء ه�و كل حيات�ي، لكنن�ي ل�ن أهمل 
دراس�تي«، هكذا بدأت ياسمينا نجمة »أرابز 
غ�وت تالنت« حديثه�ا، مؤكدة أنها تس�تعد 
لدخ�ول الصف الثال�ث الثان�وي، أي مرحلة 
الثانوي�ة العام�ة الت�ي تتح�دد م�ن خاللها 
الكلية التي يمكن أن تلتحق بها، وتقول: »لن 
أوق�ف خطواتي الغنائية من أجل الدراس�ة، 
وسأس�عى ال�ى التوفيق بي�ن تعليمي وفني 
الذي أعش�قه وال ُيمكن أن أبتعد عنه، لكنني 
سأحاول الحد من خطواتي الفنية، بمعنى أن 
أتخذ المهم منها فقط خالل فترة الدراسة«.

وُتضي�ف: »كن�ت أرغ�ب في دخول القس�م 
العلم�ي في الثانوية العامة، لكنه يحتاج الى 
مجه�ود كبي�ر، ول�ن ُيمكنني م�ن االهتمام 

بالغن�اء، لذل�ك اخترت القس�م األدب�ي، ألنه 
أكث�ر س�هولة وال يتطل�ب مجه�وداً كبي�راً. 
ف�ي النهاية، ل�دي إصرار عل�ى التوفيق بين 
الدراس�ة والفن، وبصراح�ة يجب أن أعترف 
ب�أن والدي يلعب دوراً كبيراً في تحقيق هذه 
المعادل�ة الصعب�ة، إذ ُيش�اركني في تنظيم 

وقتي«.

تارا عماد: بين الدراسة والتمثيل
ت�ارا عم�اد التي ت�درس ف�ي كلي�ة الفنون 
التطبيقية، تكش�ف سر نجاحها في التوفيق 
أزي�ارء  وعارض�ة  كممثل�ة  عمله�ا  بي�ن 
ودراس�تها في ه�ذه الكلية الت�ي تحتاج الى 
جه�د ومذاك�رة لس�اعات طويل�ة، وتقول: 
عل�ى  والق�درة  النج�اح  ه�ذا  وراء  »الس�ر 
التوفي�ق وتنظي�م وقتي يرجع إل�ى والدتي 
التي تهتم بكل تفاصيل حياتي وتتولى أيضاً 
إدارة أعمال�ي، فق�د علمتني كيفي�ة التركيز 

عل�ى أكثر من مهمة، وإعطاء كل ش�يء في 
حياتي حقه من دون تقصير، وتسعى دائماً 
الى وضع جدول يوم�ي ُيمّكنني من مذاكرة 
دروس�ي وقراءة الس�يناريوات التي ُتعرض 
، وأيض�اً ممارس�ة هوايات�ي ومقابلة  عل�يَّ

أصدقائي«.
وعن سبب اختيارها كلية الفنون التطبيقية 
للدراس�ة فيه�ا، تقول: »رغبت�ي في خوض 
تجارب جديدة وتعلم أش�ياء مختلفة، سبب 
اختي�اري ه�ذا المج�ال ال�ذي يبتع�د تماماً 
ع�ن التمثيل وع�روض األزياء، فأنا س�عيدة 
بهذا االختيار وأش�عر بالرض�ا التام عن هذه 

الخطوة«.

كريم األبنودي  طفل هيفاء وهبي
أم�ا كريم األبن�ودي الذي ش�ارك في بطولة 
أفالم ومسلس�الت عدة ف�ي الفترة األخيرة، 
أبرزه�ا فيلم »حالوة روح«، الذي تعاون من 
خالل�ه م�ع النجمة هيف�اء وهب�ي، فيقول: 
»أس�تعد لدخ�ول الص�ف الثاني اإلع�دادي، 
وحري�ص ج�داً عل�ى التوفيق بين دراس�تي 
وعمل�ي كممثل، وال أح�ب أن ُيؤثر الفن في 
دراس�تي، خاص�ًة أن والدتي طلب�ت مني أن 
أكون ناجحاً في دراس�تي دائماً، واشترطت 
عليَّ كي أس�تمر في مج�ال التمثيل أن أكون 
واح�داً م�ن الط�الب المتفوقي�ن دائم�اً في 

المدرسة«.
وُيضيف: »لكنني ال أنكر أنني أواجه صعوبات 
كثي�رة في التوفي�ق بين المجالي�ن، وعندما 
ُعرض�ت عليَّ المش�اركة في فيل�م »حالوة 
روح« لم أس�تطع االعتذار عنه، رغم اقتراب 
موعد االمتحانات، وفي موقع التصوير كنت 
أمس�ك الس�يناريو في يد، وفي اليد األخرى 
كتب الدراس�ة، وأس�تغل الوقت الذي يفصل 

بين المشاهد لمراجعة دروسي«.

جنا ما زلت صغيرة
جنا، التي فرضت نفس�ها رغم صغر س�ّنها 
على الس�احة الفنية، وذلك بفضل موهبتها، 
تحدثت ع�ن خططها له�ذا العام الدراس�ي، 
حيث تس�تعد لدخول الصف الرابع االبتدائي، 
وتق�ول: »والدتي ُتس�اعدني ف�ي التخطيط 
لحيات�ي دائماً، ألنني ما زل�ت صغيرة، وهي 
ترى أن الدراس�ة أهم من التمثي�ل، ولذلك ال 
توافق على أي عرض خالل فترة المدرس�ة، 
وتؤج�ل كل هذه العروض في فترة اإلجازة، 
ألن الجم�ع بي�ن التصوير والمذاكرة ش�يء 
صعب للغاي�ة، ومن الممكن أن يؤثر التمثيل 

في دراستي«.

�

عّبرت الممثلة الس�ورية س�الف فواخرجي عن فرحتها بع�رض تجربتها األولى في اإلخراج، وهو فيلم رس�ائل 
الكرز، ضمن فعاليات مهرجان اإلس�كندرية الس�ينمائي الدولي، لدول حوض البحر المتوس�ط في دورته ال�31، 

قبل ختام فعالياته.
وكش�فت فواخرجي، التي خاضت تجرب�ة الوقوف خلف الكاميرا في فيلمها الجديد، ع�ن أنها تلقت قبل العرض 

باقات من الورد، ولكنها مع ذلك، كان يساورها القلق الذي ظل يسيطر على الموقف.
وأردفت: "ش�هدت القاع�ة حضوراً كبيراً من الجمهور لمش�اهدة الفيلم، الذي تدور أحداث�ه حول قصة حب بين 
ش�اب وفتاة يعيشان أجواء رومانس�ية، إلى أن تندلع الحرب ويتم احتالل هضبة الجوالن حيث يقع المنزل الذي 

كان من المقرر أن يعيشا فيه، ما يجعلهما يرفضان الزواج إال بعد تحرير األرض من االحتالل".
وعما إذا كان زوجها الممثل والمخرج الس�وري وائل رمضان قدم إليها مساعدًة ما، أوضحت: "زوجي ساعدني، 

ولكنه رفض الظهور حتى ال يقولوا: زوجها ساعدها، ولكن الحقيقة أنه شريكي في كل شيء".
أما عن وجود ضباط احتالل في س�ورية، فقالت: "ما تم عرضه ليس إحتالالً، ولكنه مش�هد طبيعي، ألن األزمة 

األخيرة أغلقت عدداً من المداخل، لهذا اضطررنا للدخول إلى القنيطرة من مدخل األمم المتحدة«.

لم تنس المطربة التونس�ية لطيفة مدرس�تها التي جلس�ت 
عل�ى مقاعدها وهي طفلة، وش�ملتها بعملها الخيري الذي 

تخوض غماره منذ فترة.
فق�د زارت لطيفة مدرس�ة اإلخوة بس�يدي عم�ر بمنطقة 

منوبة وذلك للمساهمة في ترميمها واصالحها.
وتمّكنت لطيفة بمس�اعدة من مؤسسة "شوبار" العالمية 
للمجوه�رات وجمعية "روس�تا" العالمية م�ن جمع ثالثة 
ماليي�ن دين�ار تونس�ي، لبن�اء م�دارس ف�ي بل�دة مدني�ن 

التونسية.
وخ�الل جولته�ا الخيري�ة، زارت لطيفة الفنانة التونس�ية 
فاطمة بوساجة رمز األغنية الشعبية التونسية التي تعاني 

منذ فترة طويلة من المرض.

ملاذا ختّلت بينيلويب كروز عن شعرها الرائع؟
تخلّت جميلة هوليوود اإلس�بانية بينيلوبي كروز عن ش�عرها الطويل الج�ذاب لتطل على غالف مجلة 
فوغ Vogue اإلسبانية لشهر أيلول/سبتمبر 2015 بشعر قصير. فالعدد الجديد مخصص للتوعية حول 
سرطان الثدي وتظهر على الغالف اإلشارة الزهرية رمز مكافحة هذا النوع من السرطان. وتطل كروز 

على الشاشة في فيلم  Ma Ma بدور جديد تؤدي فيه شخصية سيدة تحارب المرض.
أما اللوك الذي ظهرت به على غالف المجلة فهو لزوم الدور الذي تلعبه في الفيلم، وقد وضعت ش�عراً 
مس�تعاراً لهذه الغاية. والفيلم الذي يركز على األمومة والذي تطل فيه للمرة األولى بدور أم، يمثل في 
الوقت نفس�ه تجربتها األولى في اإلنتاج، حيث اختارت أن تدخل هذا المجال الذي قد يرس�م مس�تقبل 

حياتها المهنية بعيداً من التمثيل والوقوف أمام الكاميرا.

" اداريًا  العزاوي  " سنان 
 في فترة اس�تعادة ترميم بناية منتدى المسرح 
الواقع جوار ش�ارع الرشيد وعلى ضفاف دجلة 
الخير في عه�د الدكتور ش�فيق المهدي المدير 
العام لدائرة السينما والمسرح كان هناك رهان 
بان المنتدى س�يحفل بحفل افتتاحه بمراس�يم 
وفعاليات ونش�اطات م�ا  ان تظهر داخل دائرة 
الض�وء حتى ي�ؤول ذل�ك المنتدى ال�ى التوقف 
واالضمحالل ش�يئا فشيئا .. لكن الذي حدث ان 

المنتدى تواصل في ديمومة حياته ليقدم العديد 
م�ن النتاج�ات واالنجازات حتى بات�ت حدائقه 
الملتقى االمن لرواده م�ن الفنانين والمثقفين 
وعوائله�م فت�رة م�ن الزمن ليس�ت بالقصيرة 
.. حت�ى أل ذل�ك المبنى واروقت�ه وحدائقه الى 
التراجع ش�يئا فش�يئا وكأن هنال�ك امر قد دبر 
بلي�ل من اجل ع�ودة  ذلك المنتدى ال�ى ما كان 

عليه من اندثار ..

ووقتها وبعده�ا )الكته االلس�ن( وخاصة بعد 
مغادرة المهدي لدائرة السينما والمسرح .. وبعد 
 ان تكالبت عليه الذين يتصيدون في الماء العكر !!

والي�وم وبع�د تس�نم الفن�ان س�نان الع�زاوي 
مس�ؤولية ادارة المنت�دى وبتكلي�ف م�ن ل�دن 
السيد مهند الدليمي وكيل وزارة الثقافة ومدير 
ع�ام دائ�رة الس�ينما والمس�رح وكال�ة .. كان 
عل�ى العزاوي ان يضع خطت�ه في اعادة الحياة 

للمنت�دى بعد ا ناواله الوكيل ثقته .. وقد تمثلت 
الخطة في ش�قها الفني وضع منهاج شهري .. 
الى جانب تش�كيل مجموعة  تعني )بالمس�رح 
العائم( الذي تقرر انش�اؤه عل�ى ضفاف دجلة 
الول مرة .. واضاف العزاوي  بانه سيعمل على 
عدم ضي�اع تقالي�د المنتدى فضال ع�ن اضفاء 
البناي�ة حل�ة جدي�دة تتواك�ب وتتماش�ى م�ع 
المناهج الجديدة وفق الطموحات المس�تقبلية 

وال�ذي وددت قول�ه ان الفنان س�نان العزاوي 
)ممث�ال ومخرج�ا( وضع نفس�ه امام )س�نان 
العزاوي االداري( والذي عليه تحمل المسؤولية 
وبتح�د عل�ى طري�ق ديموم�ة الحي�اة لمفصل 
من المفاص�ل المهم�ة لبناء الجان�ب المضيء 
والمش�رق في تاريخ المس�رح العراقي .. فهل 
س�يكون اه�ال لتحم�ل مث�ل تل�ك المس�ؤولية 

التاريخية..

نجوم عىل مقاعد الدراسة

عالم الفن

كشف شقيق السوبر ستار راغب عالمة 
ومدير اعماله خضر عالمة أن مهرجانات 
بي�روت التي كانت س�تنطلق ف�ي الثاني 
والعش�رين م�ن الجاري تأجلت ألس�باب 
كثيرة منها أمنّية، مشيراً إلى أن المهرجان 
تأّجل ولم ُيلَغ وسنعلن الحقاً عن 

موعد إعادة اطالقه.

راغب وعيد األضحى

وكان الفن�ان راغ�ب عالمة 
سيش�ارك ف�ي عطل�ة العيد 
بحف�ل ضخ�م يق�ام للم�رة 
األول�ى في س�احة النجمة 
وس�ط بيروت ال�ى جانب 
النجم�ة نانس�ي عج�رم 
تزامن�اً م�ع حل�ول عيد 
لكن  المب�ارك  األضح�ى 
الحس�ابات  ان  يب�دو 
ه�وى   عل�ى  تك�ن  ل�م 
المنظمين حيث يش�ارك 
راغب عالمة عبر شركته 
برودكشن"  ستيج  "باك 

في التنظيم واستقدام الفرق الخاصة، وكان 
المهرجان س�يمتد على مدى أسبوع لينتهي 
بعرض خاص للموتور س�ايكل في س�احة 
الشهداء وسط بيروت التجاري وهو عرض 

يقام للمرة األولى في بيروت.

أعمال السوبر ستار

وف�ي س�ياق منفص�ل ص�ّرح الس�يد خضر 
عالمة بأن س�فر راغب الى األردن امس هو 
إلحياء فرح كبير وسيعود اليوم الى بيروت 
لمتابعة أعمال�ه ومنها مفاجأة فنّية يحضر 
لها راغب عالمة بعد ش�هر رافضاً اإلفصاح 
عنها في الوقت الحالي، قائالً "حوالى شهر 
ونعل�ن ع�ن مفاج�أة خاصة لراغ�ب تتعلق 

بأعماله الجديدة".

نانسي وخبر إلغاء مهرجانات بيروت

ع�ادت النجم�ة نانس�ي عجرم ال�ى بيروت 
قب�ل يومين، بع�د قضاء إجازة م�ع زوجها 
وابنتيها ميال وإيال في جزيرة قبرص، حيث 
تلقت خب�ر ارجاء مهرجانات بيروت بحزن، 

علم�اً بأنها صّورت امس ف�ي بيروت اعالنا 
جديداً  "لهوم س�نتر" في دبي، تحت إشراف 
مخ�رج ألمان�ي،  ويبدو أن س�وق اإلعالنات 
لصاحبة "ما تيجي هنا" س�ُيفتح من جديد 
بعد خالفها مع ش�ركة الهواتف الخلوية في 
المغرب التي اس�تغلت اس�مها، حيث قررت 
نانسي عجرم عدم تصوير االعالنات، ولكن 
يب�دو ان ع�رض الش�ركة اإلماراتية العالن 

امس جاء مغرياً جداً.

إطاللة نانسي في اإلعالن

وفي التفاصيل علمنا أن إطاللة نانس�ي في 
اإلعالن كانت بس�يطة، لك�ن بمكياج أقوى 
من العادة تواله فادي قطايا وريتا برقاشي 
كم�ا س�اعدتها ف�ي اإلعالن خبي�رة موضة 
ربما س�تكون الى جانبها في االعمال الفنية 

األخرى.
ُيذكر ان نانسي عجرم تتحضر لجولة غنائية 
س�وف تش�مل القاه�رة وأوروب�ا عل�ى أن 
تحيي نهاية الش�هر الحالي حفالً في األردن 
وبالتحدي�د في العاصمة عمان في التاس�ع 

والعشرين.

نانيس عجرم تصّور إعالنًا ومصري حفلها مع راغب جمهول!

أخي�راً وقع االختي�ار عل�ى الفنانة غ�ادة عبد 
الرازق للمش�اركة في مسلس�ل ضمن السباق 
الرمضان�ي المقب�ل، وس�تبدأ تصوي�ره قريباً، 
وكانت غادة قد تصالحت من فترة مع المنتجة 
مه�ا س�ليم حيث ت�رّدد أنه�ا كانت س�تتعاون 
معه�ا في رمضان الماضي غي�ر أن تعاون مها 
مع س�مّية الخشاب في مسلس�ل يا انا يا انتي 
جّدد الخالف بينها وبين وغادة التي اعتبرت أن 

سليم تحاربها بالتعاون مع سمّية الخشاب.
مسلسل فعل فاضح

وف�ي تصري�ح خ�اص لنواع�م كش�فت مه�ا 
س�ليم أن المؤلف مدحت العدل بدأ كتابة "فعل 
فاضح" الذي ستتعاون فيه مع غادة، كما نفت 
س�ليم كل ما ت�رّدد عن وجود خالف�ات بينهما 
عل�ى أنه كالم غي�ر صحيح، وأضاف�ت أن عدم 
تعاونها مع غادة العام الماضي لم يكن بس�بب 
تعاونها مع س�مية الخشاب بل ألن غادة كانت 
متعاقدة مع ش�ركة اخرى، وعلّقت أنها ترّحب 
كثيراً بالتعاون مع غادة وال س�ّيما أن تعاونها 
مع س�مّية او أّي فنانة اخ�رى ال يعني محاربة 

غادة عب�د ال�رازق ألن كل نجمة لها 
جمهورها.

غادة والفرق األوروبية
م�ن ناحية اخرى م�ا زالت غ�ادة عبد 
الرازق تقضي اجازتها مع ابنتها روتانا 

ف�ي اوروب�ا وكانت قد نش�رت صورها 
على انستغرام اثناء احتفالها بعيد ميالد 
ابنتها وايضاً خالل تش�جيعها أحد الفرق 

األوروبية.

ما عالقة غادة بخالف سمية اخلشاب ومها سليم؟

انتهى المؤلف أحمد أبو زيد من تحويل قصة 
الفيل�م الش�هير »الكيف«، الت�ي كتبها والده 
محم�ود أب�و زيد، إل�ى مسلس�ل تلفزيوني، 
ورش�ح لبطولت�ه باس�م س�مرة ف�ي الدور 
نفس�ه الذي لعبه محمود عبدالعزيز، وأحمد 

رزق في الدور الذي لعبه يحيى الفخراني.
ورغم أن باس�م ورزق لم يحس�ما قرارهما 
بعد، لكن البعض أكد أن موافقتهما على هذا 
المسلس�ل س�تضعهما في دوام�ة المقارنة 
مع نجمين كبيرين، هما الفخراني ومحمود 
عبدالعزي�ز. كم�ا أن الفيل�م يش�ّكل إح�دى 

عالمات السينما المصرية، 
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ايها االب
هيثم الطيب المحمداوي

الى ابي دائما
.هيثم الطيب

احييك ايها االب
الشبيه بالفكرة الصائبة

والعين التي ترى
القريب من الطبيعة 

كمياه شفافة
ثمة من يقول

ان اتساع قلبك اكبر من البحر
وان عينيك اكبر من الوضوح

وانك كما انت 
تنشر الدفء حينما ينتشر البرد

وتحدثنا كما نحب
مازلت منشغال بنا

ونحن منشغلون بالحياة
مازالت رائحتك الهادئة

تحيط بنا
مازلت آمل ان اخفي خجلي
واحتفظ لك بما النهاية له

من الكالم الجميل

 
يس�تطيع أي مواكب 
مؤمن بعين�ه الثالثة 
ومدّقق في ما تجود 
ش�اعرتنا  أنام�ل 
ضح�ى  المتمرس�ة 
بوترع�ة كما عّودتنا 
الخروج  يس�تطيع   .
منطق�ي  بتأوي�ل 
يفي�د حج�م النضال 
م�دى  و  اإلبداع�ي 
قوة الصوت النس�وي الصاعق و األش�د التحاما 
بتجربة حية نواتها الذات اإلنسانية و هي ترسم 
اتجاهاتها الزئبقية نحو اآلخر والكونية عموما.

ه�ي مقاربة نوعية رامية إل�ى إضاءة ما يحجبه 
الكامن خلف أل�وان المكون البصري في قصيدة 
حداثي�ة بامتي�از تنه�ل من علي�اء اللغ�ة لتفجر 
منظوم�ة مع�ان كم�ا تمليه�ا ريش�ة المعان�اة 
الضاغطة ، دون حش�و أو ارتج�ال يحمل الكثير 

من الّتجني على الذائقة . 
م�ن أول الحكي،تف�رز العنون�ة ثيم�ة االنفجار 
كعنوان فاره وبارز تصطبغ به لحظة اس�تنطاق 
الهوي�ة العربي�ة ف�ي الهزيع األخير من تالش�ي 

مالمحها،ولحظ�ة األنين تحت نير جراحات ذات 
ج�ذور تاريخية موغلة في القدم و ش�اهدة على 

األخطاء السياسية وتراكماتها .
ثيم�ة االنفجار هذه  ف�ي استنس�اخها لمتتالية 
دالالت تؤثث  مفاصل  النص الومضي الش�ذري 
المراهن عل�ى إيقاعات التش�ظي كمرآة صافية 
وفاضح�ة  منبثقة م�ن وإلى الذات الموس�ومة 

بعار اللحظة  الرمادية الهاربة .
 لحظة الخ�ور والقصور والتم�زق لكن... وكما 
أقول دائما : في جلباب الغد يوجد األمل المش�ّع 

من البعيد.  
منتشرا بين صوتين

كنا على وشك العناق يطوقنا بالجنون ...
هن�اك ف�ي أعالي اللغ�ة نلتق�ي ...مفتون�ة بدم 

البابلي ...
فاقرأ نارك علينا في خرائط التاريخ ...

والتي تعد والئم الفرح فينا ...
وتنشرنا في سقف الشمس المتعبة ...

ثمة مواقف أكثر جرأة وس�طوعا، متمركزة بين 
المعي�ة والرفض،م�ن الغباء تحاش�يها وإهمال 
م�ا تنط�وي عليه م�ن أس�رار ورس�ائل محذرة 
من التبع�ات الوخيم�ة  إلقصاء الفع�ل الثقافي 
و ترس�يخه وإرس�اء حيثياته وفق ما يصب في  
المخط�ط اإلصالح�ي التصحيح�ي اله�ادف إلى 

إنه�اء الفوض�ى اآلني�ة و كل أش�كال الدم�ار و 
االنحطاط واألنانية .

نحن بصدد خبايا أسطر ش�عرية متمردة بمنأى 
عن الروح اإلنتقامية الحاقدة.

كم�ا أنه�ا أس�لوبية رائقة ج�دا متأسس�ة على 
اس�تحضار األنوية الواعية ف�ي توجيه الخطاب 
الُمقِن�ع لآلخر دون ني�ة مبيتة مدنس�ة بجهالة 
التحريض أو نشر الفتن شأن الحاصل مع حثالة 
ممن يعزف�ون على الوتر العقدي ويس�تثمرونه 
بتفن�ن وإتق�ان  ف�ي تفري�غ مآربه�م الذاتي�ة 

الرخيصة.
المعن�ي بالخطاب هنا،قاب قوس�ين أو أدنى من 
البابلي المتخبط في دمه الزكي،هذا الباسل الذي 

لم يختر يوما هذا المصير الكارثي المفجع .
بقدر ما ول�ج عوالم الحلم المش�روع من أبواب 
تمجي�د األخالقي�ات ولغ�ة الح�وار والمقارع�ة 
الراقية والوازع اإلنس�اني المتش�بعة به ماهية 
الث�ورة  والتم�رد الحض�اري على أجه�زة دولة 
القم�ع ورؤوس الخيان�ة وعصاب�ات اإلره�اب 
الفك�ري والدين�ي وكل متحي�ز لنفعيته متكالب 

على مصالح الشعب والوطن.
الكل معني إما على نحو مباش�ر أو غير مباش�ر، 
بخطاب شاعرتنا،بمن فيهم إنسان التراب اآلمن 
المطمئ�ن ولّم�ا تجّرب بع�د فيه ث�ورات تمييع 

الربيع العربي  ومحق محتواه . 
ولما يذق بعد ذات الكأس كأس الموت والمش�هد 

الجنائزي ومناخ الدموية واالضطراب . 
فم�ا المحنة ذاتها ، ببعيدة عمن يكفرون بفرص 
النف�س  ومحاس�بة  الذاتي�ة  للرقاب�ة  س�انحة 

المقصرة و الميالة إلى االستهتار والمجون . 
ما البالء هناك ببعي�د عّمن يجحدون نعمة توفر 

مرايا الخلو بالذات .
وما القيامة التي تجت�اح وترمل وتفجع وتدمي 

قلوب وعقول إخواننا بمنأى عن الجميع.
ال س�يما  أن الهم ّمش�ترك ويفترض أال يزيغ عن 
س�كة المفاهيم المكرسة له والباعثة على تبنيه 

بكل فخر ومباهاة واعتزاز..
شفاف صمتك اليتيم ... تعتقله األغالل اقترب ... 

في مدخل السحابة الغائبة ...
...في سقف القلب المهترئ...

قلب�ك ال�ذي يس�يل زجاجا ف�ي دم�ي النافر في 
النصوص

ما ال�ذي يجعل تون�س الخضرة والماء الّس�يال 
والموق�ع الجغراف�ي الخ�الب والث�روة الجم�ة 
المتناثرة ،كوطن ،يجعلها بعيدة؟ وعلى مس�افة 

من الذات اإلبداعية.
ربما الذاكرة المثقوبة المتنكرة ألولى التضحيات 
والت�ي هي  من توقيع فتى مهمش�ا مقموعا ما 

انفك تتقاذفه العبثية  والدونية والغبن ومغامرات 
فتح ألف جبهة على تحديات و إكراهات ما يشبه 
الحياة، وينقلب إلى ش�رارة أولى صنعت كل هذا 

الجحيم.
و لربما كواليس الصمت كوقود النفجار موقوت 
لمجابه�ة أهل المناصب والمكاس�ب في امتطاء 
مبتذل ومهزلة بغيضة مفبركة قائمة على جثت 
الش�موس والقناديل  اآلفلة فداء وقرابين لوطن 

أولى الثورات عربيا.
لذا فاللحظة التي يعيش�ها المن�ادى عليه هنا، و 
حنجرة دعوته المتكئة على نبرة وجدانية مرغبة 
في الدنو وطمس المسافات و إلغائها ،تعد لحظة 
فارق�ة و رمزية مولّدة للتأكي�د على الذروة التي 
بلغتها ش�اعرتنا في إبداء الحس الوطني المتقد 

و المنتصف لإلنسانية ختاما.  
... إقترب  ... وافتح لي باب النرجس ...

يوشك القلق أن يبّدد عن  طفولتي لون المطر.
... ألنك األطياف القزحية في قدم الغيمة ...

ألنك األش�كال في كف الريح ... أختم بالياسمين 
ليلك الشمعي حين تشغلنا النجمة عن الجنون

... وتشغلنا القناديل عن التفكير ...
كلم�ا أغلق�ت وبإحكام أب�واب الحلم اإلنس�اني 
المش�روع ، أمعن�ت الرجعية الممقوت�ة  وغلت 
وبالغ�ت في ممارس�ة س�لطتها عل�ى الصفوة 

المناهض�ة ، وأرخت بظاللها الماضوية العقيمة 
و المعمق�ة لش�تى أس�باب تفاقم ظاه�رة الدم 
ومجاني�ة الفتك وتأليه البهيمي�ة والبربرية وإن 
في ثوب البحت عن البدائل واإلنشاد البريء للغد 

المغاير واألفضل  لكن بجناح واحد فقط.
وانتهاء نستشف من نسغ النص كيف أن الشاعرة 
ضح�ى بوترعة  برع�ت إلى حّد بعي�د في بلورة 
تجلي�ات وطن ل�م يزل يس�بح في ط�ور نقاهة 
مفتوح�ة على احتم�االت كثيرة،عي�ن العقل أن 
تتم البرهن�ة على مدى قابلية تفادي الوقوع في 
مصيدة األخطاء السابقة،بالموازاة مع استفادة 

كاملة من الدروس القاسية للتاريخ.
تجلي�ات وطني�ة كم�ا رس�متها ريش�ة مبدعة 
حقيقي�ة ال ينطلي عليها صاع الحيل أو يش�وش 
عل�ى بروزه�ا اإلرباك�ي زمن النفاق السياس�ي 

الملعون.
بهوي�ة  المرص�ع  المعن�ى  عب�ور  ه�و  كذل�ك 
الذات،والمتخل�ل لمس�تويات ش�بحية مقصودة 
لخلق إثارة فكرية وعاطفية لدى المتلقي،إضافة 
إلى التمكين من س�رد حالة إنسانية عبر صياغة 
مقبول�ة  تقض�ي بض�رورة التصالح م�ع الذات 
كمنطل�ق، كم�ا تحّت�م التعايش م�ع اآلخر وكل 

مكونات الوجود.
شاعر وناقد مغربي

 امل�شتويات ال�شبحية للمعنى املنطلق من الذات

)تشبهني يف انفجار اجلرح( أنموذجًا
أحمد الشيخاوي

 
تتقدم فتنة السرد عند المرأة الكاتبة كثيرا على فتنة 
الش�عر، األمر ال�ذي يجعل منجزه�ا الروائي يتفوق 
كثيرا على منجزها الش�عري. بي�ن هاتين الضفتين 
تمض�ي المرأة الكاتب�ة وهي مش�غولة بالتعبير عن 
ذاته�ا وع�ن عالقته�ا المختل�ة م�ع العال�م، بعد أن 
اختزلت�ه ف�ي ص�ورة الرجل ومثال�ه. لك�ن القارئ 
المتابع لمنجزها الروائي المسكون بهذا الهم سوف 
يكتش�ف أن هذه الرواية، هي رواية الصوت الواحد، 
ال�ذي يجعل ص�وت الراوية/ البطلة ف�ي الغالب هو 

المهيمن على عالم السرد الروائي فيها.
تري�د المرأة أن تقول كل ش�يء لديها ع�ن معاناتها 
االجتماعية واإلنس�انية والروحية، وأن تتمثل واقع 
ه�ذه العالق�ة كم�ا تراها مثقل�ة بالخيب�ة والمرارة 
والوجع، فيظهر الحضور المكثف للوظيفة التعبيرية 
ف�ي روايته�ا، بينما يغي�ب الح�وار غالب�ا عنها، ما 
يجعل الصوت اآلخر، صوت الرجل، يعبر عن نفس�ه، 
ويق�دم وجهة نظر مغاي�رة، يدافع فيها عن صورته 
النمطية، التي تّصر بعض األعمال الروائية النس�وية 

على اختزاله فيها.
إن ديمقراطية الس�رد الغائبة ع�ن العديد من نماذج 

الكتاب�ة الروائي�ة النس�وية، يجعله�ا تتس�م غالب�ا 
بالتعمي�م، وإلغاء الفروق النس�بية بين الرجال، كما 
كان�ت تفعل األيديولوجيات اليس�ارية في ما مضى. 
كذلك فإن مركزية الذات في هذا السرد، تجعل األخير 
محكوما بال�دوران حولها، بينما تحول الجس�د في 

هذه العالقة إلى ميدان صراع بين المرأة والرجل على 
امتالكه م�ن جهة، وإلى مرآة تتكثف على س�طحها 

جميع صور االستالب واالمتهان الذكوري لها.
إن الم�رأة ف�ي ه�ذه الرواي�ة ال تكت�ب لتتع�رى من 
أوه�ام ه�ذه العالقة، وإنم�ا لكي تعريه�ا من خالل 

تعري�ة صورة الرجل، وفضح ازدواجيته، التي تجعل 
س�لوكه يناقض ما يدعيه من أف�كار وقيم عصرية. 
لكن هذه الكتابة السردية ال تخلو من جانب آخر من 
نزعة الثأر، من الرجل الذي ما زال ينظر إليها كجسد 

هو موضوع لشهواته.

بالمقاب�ل أال تتواط�أ المرأة م�ع الرجل في مضمون 
هذه العالقة، وبالتالي فإنها تنطوي في رؤيتها التي 
تقدمها للرجل في روايتها على ازدواجية، ال تريد أن 
تكش�ف عنها، أو تعترف بها؟ وج�ود الصوت اآلخر 
ف�ي الرواية يمنح الش�خصيتين فرص�ة التعبير عن 
رؤي�ة كل منهما إلى اآلخر، ويجعل باب المكاش�فة 

بينهما مفتوحا على مصراعيه.
بع�ض األعمال الروائية النس�وية حاول�ت ذلك، وإن 
ظلت تتخذ من لغ�ة المنولوج الذات�ي لبطلة الرواية 
وس�يلة التعبي�ر عن ه�ذا االلتباس في وع�ي المرأة 
وعالقتها بالرجل، ألسباب متعددة تعكس في عمقها 
خصوصي�ة التجرب�ة الوجودي�ة للم�رأة وعالقته�ا 
بالزم�ن وثقافة المجتم�ع، وقد جعله�ا تنوس بين 
تحديي�ن، تحدي وعيها المكتس�ب، وتح�دي الواقع 

السائد.    

رجل الرواية النسوية
مفيد نجم 

)كلن�ا يس�تطيع أن يتعرف عل�ى اللغة في الن�ص، لكننا إذا 
س�ؤلنا عن الن�ص ،ال نعرف االجابة ( محمد شنيش�ل فرع 

الربيعي

للتاري�خ نش�اط مضطرد وه�و ف�ي حقيقة ام�ره قدرات 
معرفية متحولة ومتوزعة على ش�كل انظمة وتش�ريعات 
وقواني�ن ونظري�ات وتالزم احداثه ال ُتفس�ر إال عن طريق 
تلك الق�درات المعرفية ، وال يوجد نس�يج مادي أو معنوي 
أو أي تش�كيل نظامي وضعي بال ش�كل يستوعبه ، أو يبين 
على االقل مساحة انشغاله ومعرفة مالمحه ونوع إنتمائه 
وخاصي�ة تواجده الذي يفس�ر ما قبله وم�ا بعده وذلك من 
خ�الل الرب�ط بي�ن اجزائه وص�وال لوحدت�ه العضوية، وال 
اقصد االهتمام بنظامه الشكلي وفق مباني النقد الشكالني 
وم�ن لحقهما واالهتم�ام بالش�كل يأتي بمرتب�ة متقدمة 
من االهتمام برس�اليته وكاتبه ،حس�ب مبان�ي الكثير من 
الباحثي�ن والكت�اب ومنهم ت�ودوروف وروالن بارت ،لكن 
التأس�يس مهم للولوج الى نقطة البحث، سيما كأمر بمقام 
النص وقيمته المعرفية العليا وما ُيثار حوله من تس�اؤالت 
،والذي يمكن تمثيله اس�وة بالنظام الفيزياوي للهواء الذي 
يش�غل حيزا كبيرا م�ن الفضاء، لكنه يتش�ّكل وفق نظرية 
تطبيقية وحسب الوعاء الذي يحتويه " وبعضهم يفرق بين 
ن�ص هو كائن فيزيائي منجز وخط�اب هو موطن التفاعل 

والوجه المتحرك فيه ، ويتمثل في التعبير والتأويل " الزناد 
��� نسيج النص �� ص15

مف�ردة النص قديمة قدم والدته ،وفي التراث العربي ُعرف 
ع�ن طريق القران الذي أُطل�ق عليه نصوص ، ومفرده نص 
، لك�ن لم يتضح عندنا دالل�ة تقويمية معاصرة لهذا المبنى 
الذي يضط�رد تصاعديا بين تراثين م�ن المعرفة ، فواحدة 
تعطي�ه فضاء اوس�ع م�ن اللغ�ة المعجمي�ة منفتحة على 
كل التأوي�الت واالكتش�افات وعالقت�ه بمجم�ل التطورات 
الحضارية ،وتنصهر تعريفاته تحت تلك البودقة التي يجدها 
الكثي�ر انها تتوافق م�ع إيقاع الحياة وترف�د كل متطلباته 
الفكري�ة ، وأخرى تتج�ه الحد الطريقين ، إما تتس�وق في 
تعاملها مع م�ا تمليه عليه دالالت المفهوم االول من خالل 
رس�م مقوماتها الفكرية وجعلها تابع أعمى يردد ما ُيفقه 
وما الُيفقه ،أو تتحفظ بلغ�ة المقاطعة لكل صادر معاصر 
دون الخوض في�ه ،فنظر المثقف العرب�ي الى النصية بكل 
مركباتها بعين النص االجنبي ،وعد النصين في سياق واحد 
من الداللة المضطربة حتى كأنه يكاد ال يميز بين االثنين في 
حالة البناء "وعليه فازاء غياب تصور عربي أصيل لمفهوم 
النص لجأ الباحثون الى إعتماد المفاهيم الغربية المس�ندة 
له�ذه الظاه�رة . وال ن�رى فيم�ا يخصن�ا في ه�ذا االجراء 
اس�يتالبا أو تبعي�ة أو أتكاال ، كما ال نرى ف�ي ذلك أي ضرر 
، فمثلما اس�تعار الدارس�ون العرب مصطلح�ات ومفاهيم 
غربية عديدة من ش�تى المعارف والعلوم وافادوا منها في 
مختل�ف تحاليله�م وتطبيقاته�م ، فال نعتق�د أن المفهوم 
الغرب�ي يط�رح اش�كاال ، فهو ف�ي نهاية المط�اف مفهوم 

لغ�وي إنس�اني ، فالنص واحد ف�ي كل اللغ�ات ومقوماته 
واحدة س�واء كان في االنكليزية او الصيني�ة أو االلمانية" 
ص19 مدخ�ل الى علم الن�ص / محمد االخض�ر الصبيحي  
من معاضل االزمة الفكرية عند العرب هو عدم التدبر فكان 

النص القراني يتساءل مستفهما ) أفال يتدبرون ( 
اضاف�ة الى ذلك تغافل المثقف العربي عن إرهاصات الداللة 
الش�مولية)النص( وتميعه�ا بطريقة التجزئ�ة ، لدليل على 
فقر الحجة او االيمان بالنتائج مسبقا. أن النص بمقام األم 
التي تنجب المصطلحات الداخلية فهو المحتوي والمحتوى 
،ولي�س من العلمية ان نس�اوي به م�ع المجزئات الصادرة 
من�ه، وال نع�رف االج�ازة في ه�ذا الق�ول وكيفي�ة الربط 
المنهج�ي بين نصين مختلفي�ن بل متناقضي�ن في الرؤية 
البيئي�ة االجتماعي�ة والعقدي�ة والسياس�ية.... ودمجهما 
يعني االيكال الى الطرف االخر في المأكل والملبس واشباع 
أحدهما هو إش�باع لالخ�ر من فاضل القيمة وإن تس�اوى 
في الكلية أو الوحدوية واخضاعهما الى نفس المعايير من 
باب قول ابن خلدون في مقدمته ) المغلوب مولع بمحاكاة 
الغال�ب( في الق�راءة وكيفي�ة تعميم الج�زء )المصطلح( 
كإش�كال ل�م ينته ب�ه المط�اف ال�ى التوافقية عل�ى الكل 
وس�حبه على )النص( والذي يعد هو االخر اشد معضلة من 
داخله .ونعتقد أن هذه مخالفة فنية على أقل تقدير، ثم َمن 
قال ان المثقف العربي بعامته قد الزم نفسه بقناعة مطلق 
المقتني�ات الغربية ف�ي اصطالحها وبرض�ا ،دون الفرض 
الناتج من الفراغ الفكري ،حيث ال طريق مش�رع اال ما يراه 
، والن الكاتب يش�ير ف�ي كتابه الى ذكر الف�رق بين تحليل 

الخط�اب وعلم الن�ص ، وهذا ما لم ُيعار ل�ه اهمية من قبل 
)ف�ان دايك( الذي يرى " إن ما يطل�ق عليه العالم االنجلو�� 
سكسوني )تحليل الخطاب( يقابله في بعض الدول االوربية 
، وفي فرنس�ا خاصة مصطلح علم الن�ص" مدخل الى علم 

النص �� محمد االخضر الصبيحي �� ص76 
ف�اذا أنع�دم التواف�ق بي�ن أدبي�ات الحضارات وهذا ش�يء 
طبيع�ي ال يعني اس�تحضار الجدل اللفظي فه�ذا ال يحتاج 
الى ترقيع مس�مياتي خصوصا على خالف قائم وهذا خلط 
بين المفاهيم أراد به فان دايك أن يروج لنظرية كاس�دة من 
مهده�ا ،فذهب الى قاعدة التميي�ع المصطلحي، أو إخضاع 
المقابل�ة اللفظية ال�ى االقحام القس�ري ،الن الفكر الناتج 
م�ن الحضارتين يع�ي الفرق في التوجه ال�ى ما ينتقي من 
الت�راث كما هو الح�ال مع العالم االنجلو�� سكس�وني، أو 
االورب�ي بمعنى هنال�ك أوجه التقاء واخ�رى خالفية وهو 
ش�أن حض�اري بديه�ي، وإلت�زام هويات�ي أخالق�ي حيال 
كل االف�كار ولي�س مجرد ن�زاع لفظي تمثل بالمش�تركات 
اللفظي�ة كما يدعي ف�ان دايك ،فاذا كان الس�ياق هو النص 
ه�ذا يعني عمق اله�وة في تعميم أو إح�الل المحل الخاص 
بدل العام وإح�داث فوضى مصطلحية ال تف�رق بين التابع 
والمتب�وع ،بين االص�ل وبين الف�رع فُيضع�ف قدرته على 
التماي�ز أو التحليل بين المس�تويات النصي�ة، وإنبالج عدم 
الرؤي�ة في وحدة المصطلح، فينغلق النص على تش�ظيات 
ذات�ه وتتعدد مفاهيمه ليتضح اإلش�كال في القراءة أثر في 
الخ�الف ،ولك�ن القصد اوس�ع واعمق من ه�ذا الخالف إذا 
استحضرنا لفظة )اتفاق( المفقودة في تناغمها الحضاري 

بمعنى االصطالح ،
ولعلها ضربة فكر يقف عنده�ا المثقف العربي وهو يهول 
لذل�ك البديل الغربي بكتلة من المصطلحات المختلفة والتي 
ش�كلت في منظومة الفكر البشري اكثر من معضلة قادت 
الى أزمات على مستويات الوجود وقراءته الى تحقير االخر 
الذي س�اهم الى حد ما في رس�م صورة االستالب الثقافي 
وهشاش�ته وهو ينهل من الغرب ما يظنه ولود، والحقيقة 
فلكل مكانته واس�تقالليته وتجريديت�ه ومنابعه ،فإذا كان 
النص ش�كل يدخل حيزه مكتوبا كان أو ملفوظا أو مصورا 
ف�ي كتاباته وهو االق�دم " فالنص إذن ، عينة من الس�لوك 
اللغوي الذي يمكن أن يكون مكتوبا أو منطوقا " مدخل الى 

علم النص �� محمد االخضر الصبيحي ص20 
والمكتوب اساس�ه ملف�وظ في نظامه الفيزي�اوي، وعلى 
مباني التاريخ انه يميل الى اللفظية أبتدا ، فهو نظام متقدم 
، تصاع�دي من ذات واعي�ة لذات واعية، فلي�س من الثابت 
ان يك�ون مجرد الف�اظ مكتوبة على ال�ورق ومن الممكن 
ان يكون النص خطابا ش�فويا يؤثر بق�در القيمة الكتابية 
وسد كتلة الفراغ الفكري ، وقد إنبرى استعمال كلمة النص 
في اللفظ على مستوى األدبيات المختلفة فنقول :هذا نص 
أدبي معروف الس�ياق ، ونعني به كالماً أدبياً من الش�عر او 
النثر.. والكالم نفس�ه يوافق النصوص المدرسية والعلمية 
والفلس�فية والطبية والش�رعية ....وق�د يظهر النص على 
ش�كل صور كتل�ك القديم�ة المرس�ومة عل�ى الكهوف أو 
المنحوتة على الحجر أو صور من الفوتوغراف متسلس�لة 

في نظام أو محاكات.

حوا�شر يف الفل�شفة

النص و اللغة
محمد شنيشل الربيعي 

 اوليس البغدادي
ع�ن دار “الفاراب�ي للنش�ر”، ببيروت، ص�درت رواي�ة بعنوان 

“أوليس البغدادي”، لمؤلفها الكاتب إيريك إيمانويل شميت.
يري�د س�عد أن يترك بغ�داد والفوض�ى التي تعّمه�ا ليهاجر إلى 
أوروب�ا، إل�ى الحري�ة، إل�ى المس�تقبل. ولك�ن كيف س�يقطع 
الحدود دون دينار في جيبه؟ فش�أنه شأن أوليس بطل أوديسة 
هوميروس يجابه العواص�ف، ينجو بعد أن غرق مركبه، يفلت 
من مهربي األفيون، يصم أذنيه عن غناء الحوريات، وعليه أن 
يبتعد عن إغراءات الغرام. تبدو لنا الرحلة تارة عبثية، مضحكة 
وطورا مأس�اوية، إذ تبدأ رحلة سعد وال عودة منها.والكاتب 
إريك إيمانويل شميت يمزج بمهارة السياسة بسحر الشرق، 
في�روي قص�ة أليمة لبل�د، ويبعث بفرح األش�باح ويجعلها 

تتحدث، تختلط المأساة بروعة الخيال ونزوا

االرث الضائع
أص�در المجل�س األعل�ى للثقافة حديًث�ا كتاب�ا بعن�وان “اإلرث الضائع: كيف أث�رت مصر في 

كالسكيات الموسيقي العالمية” للكاتب نور الدين التميمي.
ويس�لط الكت�اب الض�وء على األعمال الموس�يقية الكالس�يكية الت�ي ألفت ف�ي أوروبا عن 
الحض�ارة المصرية واس�تمر البحث والتنقيب عن هذه األعمال الن�ادرة والمجهولة أكثر من 

عشر سنوات.
ويضم الكتاب أكثر من 50 عمال موس�يقيا كالسكيا تم تأليفها بواسطة أشهر الموسيقيين 
األوروبيي�ن، أمثال موتس�رت، روس�يتي، هاندل، وفي�ردي، انبهارا بالحض�ارة المصرية 

وبالشعب المصري على مر العصور.
والكتاب من تقديم ذويا ميكوفا، أستاذ التاريخ الموسيقي بأكاديمية بلوفديف للموسيقى 
والفن�ون الجميل�ة ببلغاريا.ويتمحور الكت�اب الجديد حول دور الموس�يقى في تقريب 

وجهات النظر بين الشرق والغرب.

اصدارات



معلمو  حمو االمية يف واسط يطالبون 
بمستحقاهتم

 
يطالب المعلمون والطالب المشاركون في الحملة الوطنية 
لمحو االمي�ة التي انطلقت عام 2011، الجهات ذات العالقة 
ومديرية تربية واس�ط ووزارة التربية بصرف مستحقاتهم 
المخصصة للتعليم الن المناطق المكلفة لهم  كانت مناطق 
ريفي�ة بعيدة ما تطلب منهم مصاري�ف نقل مضاعفة بغية 
الوصول الى المراكز ، اضافة الى احتياجات اخرى اقتضتها 
الظروف للقيام بواجبهم من اجل إنجاح الحملة،  لكن بعض 
اصحاب النفوس الضعفية من الجشعين في بعض النواحي 
واالقضي�ة اس�تحوذوا على تل�ك االموال من اج�ل ملذاتهم 
وبمساندة بعض االشخاص المستغلين لمناصبهم الوظيفية 

ما ادى الى عزوف المعلمين والطالب عن الحملة. 
المعلمون يناشدون الجهات ذات العالقة صرف مستحقاتهم  
ومحاس�بة المقصري�ن م�ن اج�ل ع�راق خ�ال م�ن االمية 

والفاسدين.
 
شاكر كاظم الناهي

 

طلبة كليات املجموعة الطبية يناشدون 
جملس الوزراء

 نحن لفي�ف من طلبة كليات المجموعة الطبية في العراق  
نناش�د مجل�س ال�وزراء باتخ�اذ االج�راءات الالزمة لحل 

مشكلتنا والتي تتخلص بالتالي :
ق�رر مجل�س النواب الموقر في الجلس�ة رق�م 12 بتاريخ 
13/8/2015 اعادة نظام العبور لكليات المجموعة الطبية 
وللس�نة الحالية لكن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

تجيب بعدم تطبيق قرار البرلمان، وبانه غير ملزم لها.
وق�د ناش�دنا الكثي�ر م�ن المس�ؤولين لك�ن دون جدوى 
ال يوج�د ح�ل للقضي�ة لح�د االن وحت�ى لجن�ة التعليم ال 
تس�تجيب لمطلبن�ا بتطبي�ق الق�رار.  ل�ذا نناش�د مجلس 
ال�وزراء المصادق�ة على قرار اع�ادة نظام العبور اس�وة 
بالقرار السابق حيت تمت المصادقة عليه من قبل  مجلس 
الوزراء في العام الس�ابق على قرار الدور الثالث. وبحسب 
تأكي�دات وزي�ر التعلي�م العال�ي والبحث العلم�ي بتطبيق 
مقررات مجلس الوزراء دون غيره، عليه نرجو من اعضاء 
مجلس الوزراء مس�اعدتنا وايجاد حل لموضوعنا الن عدد 
المس�تفيدين  ف�ي حال تطبي�ق القرار يبل�غ حوالي اربعة 
االف طبي�ب وصيدل�ي والبلد ي?تاج له�ذه الكوادر وليس 
من االنصاف اعادة سنة كاملة على درس واحد او درسين.   

مع الشكر والتقدير
 

                       لفيف من طلبة المجموعة الطبية

هــــــذه ال�شفحــــة ت�شتقبـــل ال�شكــــــاوى 
واملــــــــالحظـــــــات واملقرتحــــــات مـــن 
املواطنني وتن�شــر جمانــــًا املرا�شلـــــة على 

املوقــــع االلكرتونـــــي:

www.almustakbalpaper.net 

ازالة احلواجز وفتح الطرقات
 

 حميد فرحان المسعودي
يعد االهتمام بالمس�احات المقفرة والفضاءات الواس�عة 
وانس�يابية الم�رور ف�ي الش�وارع م�ن اإلج�راءات التي 
تعتمده�ا بلديات الم�دن المتحضرة وذلك م�ن اجل تغيير 
م�زاج المواط�ن نح�و االفض�ل، ويع�د تحوي�ل المناطق 
الرمادي�ة الى خضراء ورفع القيود والحواجز واالس�يجة 
غي�ر المبررة الت�ي تعرقل الحرك�ة بحجة تنظي�م الحياة 
وضبط الس�ير والمرور والوقوف من العوامل المس�اعدة 
لتحس�ين مزاج المواطن، وقد تختلف الطرق واإلجراءات 
المتبع�ة من منطقة الخ�رى الجل المحافظ�ة على المال 
والح�ق الع�ام لكنها ب�كل تأكي�د ال تض�ع المواطن تحت 

هاجس الخطر الدائم.
ولنأخ�ذ مثاال على تل�ك اإلجراءات األمنية م�ا يحصل في 
بع�ض المناط�ق بالبل�د، والتي كثي�را ما تك�ون إجراءات 
دائمي�ة وليس�ت وقتي�ة، كم�ا يحص�ل عند قط�ع الطرق 
والشوارع وال شعار غير محدد بعد حصول اضطراب امني 
او التي تقع فيها مؤسس�ات رس�مية، فيما تس�ور بعض 
الدوائ�ر والمؤسس�ات الحكومي�ة الواقعة ضم�ن الرقع 
السكانية بحاجز كونكريتي يستحوذ على عموم الرصيف 
، ل�ذا اصب�ح موض�وع فتح الط�رق وقرار رف�ع الحواجز 
الكونكريتية التاحة الفرصة امام المواطن للتحرك بيس�ر 
وحرية بي�ن المناطق  من المطالب الملح�ة وطالما تردد 
على مسامع الجهات المسؤولة في اكثر من منا?بة وعلى 

اكثر من منبر.
ندرك كعراقيين ان طرف�ي المعادلة التي تتصدرها حاجة 
المواط�ن وحق�ه التحرك براحت�ه ال تكتم�ل دون الطرف 
االخر منها وهو حصول تطور في قدرات األجهزة االمنية 
والجهد االس�تخباري التي تس�تبقها جملة من اإلجراءات 
المتخ�ذة. الن فت�ح ه�ذه المنافذ مقاب�ل الواق�ع األمني 
المف�روض عل�ى بلدن�ا مما يس�توجب اتخ�اذ اإلجراءات 
بحرص ش�ديد ودراسة خطواتها  بش�كل ضامن لسالمة 
الت�ي  التح�ركات  ورص�د  المواطني�ن  ومصال�ح  ارواح 
تس�تهدف تجمع�ات المواطني�ن واماك�ن الزخ�م العالي 

كمصادر الرزق.
نع�م هناك ط�رق ومنافذ حساس�ة ومؤسس�ات أمنية ال 
يمكن ش�مولها بقرارات رفع الحواج�ز، لكن توجد منافذ 
وشوارع مغلقة  الحقت ضررا وسببت اذى لمصادر عيش 
ش�رائح اجتماعية متنوع�ة من اصحاب المح�ال وناقلي 

البضائع والعتالين أضافة لمعاناة ساكنيها.
وهن�ا نطال�ب االجهزة االمني�ة والجهات المعنية بس�بب 
ق�رب حل�ول عي�د األضح�ى وما يرافق�ه من زح�ام على 
صعيد الس�يارات وزحمة سير المواطنين ، بفتح الشوارع 
المغلق�ة مع ضرورة ضمان س�المة اإلج�راءات التي من 

شأنها ضمان سالمة الوطن والمواطن وممتلكاته.

انتباه رجاءًا

متابعة - مع اقتراب حلول العام الدراسي الجديد  يعمد بعض التجار 
واصحاب المحال الى رفع اسعار المستلزمات المدرسية كالمالبس 
والقرطاسية والحقائب، بما يثقل كاهل المواطنين خاصة العائالت 
المراحل  ولمختلف  وطالبة  طالب  من  اكثر  كنفها  في  تضم  التي 
تأخير صرف  العام بسبب  االزمة في هذا  ،  وقد تعمقت  الدراسية 
التمويل  وشركات  الشعبي  الحشد  ومقاتلي  الموظفين  رواتب 
بان  وتذكر  االسعار  غالء  من  االمهات  من  العديد  الذاتي.وتشكو  
الف   13 والقميص  دينار  الف    25 يبلغ  الصغيرة  )الصدرية(  سعر 
دينار ما حال دون  شرائها المالبس المدرسية والقرطاسية لكافة 
اوالدها، فيما تساءل عدد منهن عن حال الفقراء ومحدودي الدخل 
من المتقاعدين وابناء الشهداء من القوات العراقية والحشد الشعبي 
لطلبة  خاصة  جمعية  إنشاء  إلى  بغداد  مواطني  من  عدد  ودعا   .
والجرحى  الشهداء  وابناء  والفقراء  الدخل  محدودي  من  المدارس 
لتزويدهم بما يحتاجونه من مستلزمات مدرسية ومالبس بأسعار 
البيع  المألوف عبر  االقل بأسعار مدعومة، او كسر  أو على  رمزية 
بالتقسيط واآلجل دون فرق كنوع من المساهمة في التخفيف عن 

كاهل المواطن.

  

-ابدى س�كان عش�ر ق�رى زراعية 
باب�ل  محافظ�ة  جنوب�ي  واقع�ة 
مخاوفه�م ج�راء تلوث مي�اه النهر 
نظ�راً  المناس�يب،   وانخف�اض 
ال�ى نف�وق العدي�د م�ن الحيوانات 
واالس�ماك وظهور البقع الس�وداء 
على سطح  مياه النهر، فيما اتسعت 
مخاوفه�م ف�ي االون�ة االخيرة من 
حص�ول كارثة انس�انية ق�د تؤدي 
إل�ى انتش�ار أمراض وبائية بس�بب 
التل�وث، في ظ�ل صم�ت الحكومة 
التي ال تحرك ساكنا باتجاه معالجة 
اتهاماته�م  ووس�ط  المش�كلة، 
بوقوف  بعض الجهات وراء التلوث 
كمحطة مجاري الش�وملي ومصنع 
تكري�ر الس�كر، فيما عزا مس�ؤول 
محلي السبب إلى انخفاض مناسيب 
المياه.   وقال فالح حسين )مزارع(: 
إن عش�ر ق�رى زراعي�ة تعتم�د في 
س�قي المزروعات وإرواء المواشي 
عل�ى نهر هو عبارة عن مبزل، مبينا 
أن المي�اه ب�دأت بالتناق�ص وتغي�ر 
لونه�ا ليكون مائال إلى الس�واد مع 
بقع س�وداء تطف�و على الس�طح، 
الفت�ا إل�ى أن تل�وث المياه تس�بب 
بنفوق الطيور واألس�ماك، وبالرغم 
م�ن الش�كاوى التي قدم�ت لكن لم 
تس�تجب الحكوم�ة المحلية بوضع 

الحلول.
وأض�اف: أن األراضي الزراعية على 
جانب�ي النهر ال�ذي يصب ف�ي نهر 
آخ�ر يس�مى "المال�ح" تحولت إلى 
مستنقع آس�ن ال يمكن استخدامه، 
وهنا لجأ المزارع�ون إلى حفر آبار 

للحصول على الماء.
من جهته قال جاسم كريم )مزارع(: 
إن جه�ات ع�دة تق�ف وراء التلوث، 
فضال ع�ن ع�دم اهتم�ام الحكومة 
المحلي�ة بمعاناة المزارعين ووضع 

حلول لشح المياه.
وطالب بيئة بابل بالكشف عن نتائج 
تحليل النماذج التي سحبت لمعرفة 
س�بب التل�وث، ومطالب�ة الجه�ات 
الحكومية برف�ع التجاوزات وإعادة 

الحياة للقرى الزراعية.
من جانبه قال مدير ناحية الشوملي 
كاظم عبد السادة، إن القرى التابعة 
للناحية )60 كم جنوب مدينة الحلة 
ه�ي )البس�تاتت، الب�و عب�ث، البو 
دلي�ل، عم�ران، اب�و مزه�ر، االكرع 
، ابوده�ش، االم�ام، الع�وادم، البو 
حاي�ن( تعتم�د عل�ى مي�اه المب�زل 
الرئيس�ي ال�ذي يصب ف�ي نهر اخر 
يس�مى )المال�ح(، مبين�ا أن النه�ر 
يعان�ي م�ن مش�اكل ع�دة تس�ببت 

بنفوق األسماك والطيور.
وأضاف : أن شحة المياه حولت النهر 
إلى ما يشبه مكّب نفايات سائلة، ما 

دفع المزارعين إلى تقديم ش�كاوى 
متهمين جهات عدة من بينها معمل 
الس�كر ومحط�ة الش�وملي ودائرة 

الموارد المائية.
وأش�ار إلى أن الش�كاوى رفعت الى 
مجلس وديوان المحافظة ولم يتخذ 
أي إجراء بحجة التظاهرات في بابل 

التي أثرت على العمل.
إل�ى ذلك قال مدير بيئ�ة بابل عباس 
ش�كلت  البيئ�ة  دائ�رة  إن  خضي�ر: 
التل�وث،  أس�باب  لمعرف�ة  فريق�اً 
وسحب النماذج ومتابعة الشكاوى، 
مبين�ا أن اإلج�راءات المتبع�ة ه�و 
إن�ذار الجهة التي تس�ببت بالتلوث، 
وفرض غرامات مالية على النشاط 
المس�بب، بيد انه إل�ى اآلن لم تحدد 

الجهة المسببة.
وأض�اف أن النم�اذج التي س�حبت 
وت�م تحليله�ا أظه�رت بأن نس�بة 
)BBM( ف�ي المي�اه نح�و )2737( 
أم�ا   ،)400( الطبيع�ي  والمح�دد 
 )CC11408( الذائب�ة  األم�الح 
مش�يرا  الطبيعي)1500(،  والمحدد 
إل�ى أن الفري�ق البيئ�ي المتخصص 
الزال يج�ري تحالي�ل موس�عة.في 
ذات الس�ياق أكد مدير دائرة الموارد 
المائية ف�ي بابل عدنان الحس�يني: 
أن جريان المياه ف�ي اغلب الجداول 
توق�ف النخفاض مناس�يب المياه، 
مبين�ا أن أعم�ال الك�ري والتنظيف 

الج�داول  عل�ى  مضخ�ات  ونص�ب 
الج�داول  مي�اه  لتعزي�ز  الرئيس�ية 
والمب�ازل مس�تمرة، وس�يتم خالل 
األي�ام المقبل�ة التش�غيل التجريبي 

للمضخات.
وأض�اف: أن ك�وادر دائ�رة الموارد 
تعمل بش�كل مباش�ر عل�ى تنظيف 
لعم�وم  المي�اه  إليص�ال  الج�داول 
الق�رى والنواحي، وتنظي�م المنافذ 
المتج�اوزة عل�ى الحص�ة المائي�ة 
وتحديد أقطار الفتحات المخصصة 
وإزال�ة  األرض،  مس�احة  حس�ب 
مدي�ر  ورد  الطيني�ة.  الترس�بات 
مصن�ع تكري�ر الس�كر اس�عد ذيب 
التس�بب  بش�أن  االتهام�ات  عل�ى 
بالتلوث قائ�اًل: إن محطة المعالجة 
في المصنع أح�د أهم األركان، فهي 
مصصم�ة من قب�ل ش�ركة ألمانية 
عالي�ة ووف�ق  بمواصف�ات  تعم�ل 
برنام�ج مح�دد، ونق�وم بتنظي�ف 
أحواض التكرير بشكل دوري، مبينا 
أن المياه التي تخرج من المعمل هي 
صديق�ة للبيئ�ة، اذ أن نس�بة تركيز  
األمالح ال تتج�اوز 600 درجة كحد 
أقصى وال توجد مخلفات كيمياوية، 
يعم�ل  المصن�ع  أن  إل�ى  مش�يرا 
عل�ى تكرير الس�كر الخ�ام، وهناك 
دول أوربي�ة ب�دأت تس�تهلكه دون 
تكري�ر ألن�ه يتضم�ن م�واد غذائية 

وفيتامينات.                    

انخفاض املناسيب وتلوث املياه هيدد عرش قرى يف بابل بكارثة

ارتفاع أسعار املالبس املدرسية 
والقرطاسية مع قرب العام 

الدرايس

 ش�كا عدد من العائ�الت النازحة في واس�ط, 
تعرضهم للتش�رد مع قرب بدء العام الدراسي 
ف�ي  تدريس�ية  قاع�ات  يس�كنون  لكونه�م 
المؤسس�ات التعليمية، واكدوا انهم يعيش�ون 
ظروف�ا مأس�اوية بالتزام�ن م�ع ق�رب فصل 
الش�تاء، خاص�ة مع وج�ود اطفال ومس�نين 
ومرضى للعائالت النازحة وهم بأمس الحاجة 
الى توفير اماكن مالئمة لس�كنهم ، فالظروف 

القاسية التي مرت بها العائالت النازحة بسبب 
التهجي�ر م�ن دياره�م اضطرهم الى الس�كن 
ف�ي االبنية المدرس�ية، على الرغ�م من انها ال 
تمثل مأوى دائماً لهم, إذ س�يتم إخالؤهم منها 
م�ع قرب بدء الع�ام الدراس�ي، وحاليا يعانون 
اقتصادي�ة صعب�ة وليس�ت لديه�م  اوضاع�اً 
القدرة المالية على اس�تئجار منزل خاص بهم 
لفقدانهم المال والمهن التي يعتاش�ون منها . 

وقد طالبوا الجه�ات المعنية بوضع مجموعة  
من الحل�ول والمعالج�ات لحي�ن عودتهم الى 
ديارهم ومناطق س�كناهم، بع�د تحريرها من 
دنس االرهاب, واهمية توفير المالذ االمن لهم 

والتخفيف من معاناتهم. 
يش�ار الى ان محافظة واس�ط استقبلت قرابة 

ستة آالف عائلة نازحة
مراقب

نازحون يف واسط ..هل ينزحون مرة اخرى؟

أهايل هبرز يطالبون بإنقاذهم من هنر يلتهم املركبات!

عبد الكريم الكشفي

جلس�ت وصديقين ل�ي في اح�د المقاهي 
لقض�اء وق�ت معهم�ا، حينه�ا طلبت من 
صاح�ب المقهى جلب عبوتي�ن لبن وعبوة 
مشروب غازي »س�فن« وعندما تفحصت 
لقنان�ي  )االكس�باير(  الصالحي�ة  تاري�خ 
المش�روبات وجدت�ه منتهياً منذ ش�هرين 
مضت ، فطلبت من صاحب المقهى إبدالها 
باخ�رى... ف�رد علَي ب�أن كل العبوات على 

هذه الشاكلة يعني منتهية الصالحية.
والعصي�ر  الغ�ذاء  ان  للرج�ل  اوضح�ت 
االكسباير عبارة عن سموم تشربها الناس 

وربما تؤدي الى حوادث مرضية.
وبالمب�االة أجاب الرج�ل:  ان االمر طبيعي 
فالكل يتناول المواد الغذائية والمشروبات 
والعصائر النافدة الصالحية بس�بب رخص 
اس�عارها، فتاجر الجمل�ة والبائع والتجار 

الموردون وغيرهم على اطالع باالمر.
 من هنا أتس�ال، اين الرقاب�ة الصحية وما 

عم�ل فرق التفتي�ش، ودور دائرة التقييس 
والس�يطرة النوعية من ادخ�ال مواد تالفة 
وغي�ر صالحة لالس�تهالك البش�ري. ومن 
المواط�ن  المس�ؤول ف�ي حال�ة تع�رض 
الغ�ذاء  تل�ف  بس�بب  عرضي�ة  لح�وادث 
والمعلب�ات او اصابت�ه بتس�مم غذائ�ي قد 

يؤدي الى وفاته.
واخيرا اسأل كيف وصلت االغذية الفاسدة 
الى أسواق مدينة ديالى.. ياحكومة محلية 

ويا مديرية الرقابة ؟

من املسؤول عن دخول األغذية الفاسدة اىل االسواق؟
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المستقبل العراقي/متابعة

المس�تقبل العراقي/متابعة-شكا العديد من 
أهال�ي ناحية بهرز ف�ي محافظة ديالى، من 
تلكؤ تبطين نهر خريس�ان الذي بات مصدر 
خطر اقل�ق الكثير منهم حي�ث يلتهم العديد 
م�ن المركب�ات والدراجات النارية بحس�ب 
قولهم، فيما حذروا م�ن خطورة الوضع إذا 
لم تكن هناك حلول عاجلة. ومنتقدين صمت 
الجهات الرقابية والحكومية من تأخر انجاز 
مشروع تبطين النهر ودون اتخاذ االجراءات 
المتلكئ�ة. الش�ركات  ومحاس�بة  الالزم�ة 

ويبين احد س�كنة الناحية ان نهر خريس�ان 
المار بناحية به�رز، )9 كم جنوب بعقوبة(، 
ب�ات يلته�م بي�ن فت�رة وأخ�رى مركب�ة أو 
دراج�ة نارية نتيج�ة عدم تبطي�ن النهر في 
مقط�ع ال يتج�اوز ال�100 م ق�رب القنطرة 
العباسية?وس�ط الناحية، ما أدى الى تكرار 

الحوادث.
عازي�ا الس�بب الى صغ�ر الطريق الرئيس�ي 
المحاذي للنهر ما ادى الى سقوط المركبات 

والدراجات النارية، مبديا خشيته من سقوط 
ضحايا في حال تكرار مثل هذه الحوادث.

يذكر أن مشروع تبطين نهر خريسان وطوله 
اقل من 3 كم لم ينجز منذ 7 سنوات متتالية، 
والذي شكل مصدر قلق لألهالي نتيجة تكرار 
حوادث سقوط المركبات بسبب عدم إكمال 

مشروع التبطين.
وكان مشروع تبطين نهر خريسان المار في 
وس�ط ناحية بهرز جن�وب بعقوبة لم ينجز 
منذ س�نوات عدة، ما ادى ال�ى تفاقم معاناة 
األهال�ي، وأخطره�ا تكرار حوادث س�قوط 

المركبات والدراجات في قعر النهر.

انتقد عدد من مواطني كرب�الء إحالة مجزرة كربالء النموذجية 
الى االستثمار بعد ان انفقت عليها وزارة البلديات 13-12 مليون 
دوالر،  وق�د تركت لمدة اربع س�نوات دون ان يس�تأجرها او ان 
يس�تفيد منها اهال�ي المحافظة، وعزوا االمر الى وجود فس�اد 

اداري ومالي في الحكومة المحلية.
 واوضح احد المواطنين من س�كنة كربالء ان المجزرة الحديثة 
انجزت بمبلغ 12 مليون دوالر، وهي من احدث المجازر في البلد، 
وقد تركت لمدة اربع سنوات مهملة دون استئجارها لالستفادة 
منها، واليوم تمت احالتها الى االس�تثمار بسبب فساد الحكومة 

المحلية.
ل�ذا يطال�ب اهال�ي كربالء الجه�ات المعني�ة باعط�اء المجزرة 
النموذجي�ة ال�ى بلدية كربالء لغرض تش�غيلها وفق�ا للضوابط 
القانونية، باعتبارها من حق اهالي كربالء حصريا وليس�ت من 

حق المستثمرين واصحاب رؤوس االموال .
 مراقب

ما مصري جمزرة كربالء 
احلديثة ؟

متابع-ناشد عدد من اولياء امور 
الطلب�ة الجامعيي�ن ف�ي بغداد 
العامة  األمان�ة  والمحافظ�ات 
لمجل�س ال�وزراء إلى تخفيض 
المسائية في  الدراس�ات  أجور 
الكلي�ات الحكومي�ة واألهلي�ة 
للس�نة الدراس�ية المقبلة، عبر 
اإليعاز إلى وزارة التعليم العالي 
بتخفي�ض  العلم�ي  والبح�ث 
المس�ائية  الدراس�ات  أج�ور 
للع�ام الدراس�ي المقب�ل بع�د 
أن ح�ددت األجور المس�توفاة 
من الطلب�ة بمبال�غ عالية، مع 
اقت�راح التخفي�ض بنس�بة 30 
بالمائة ليش�مل جميع المراحل 

الدراسية .
موضحي�ن ان معان�اة الطلب�ة 
بس�بب االرتف�اع الكبي�ر ف�ي 
أجور الدراس�ات المس�ائية ما 
اضط�ر البعض منه�م إلى ترك 
مقاعد الدراسة بسبب الضائقة 
المالي�ة، ومن المه�م تخفيض 
األج�ور ليتس�نى للطلب�ة ف�ي 

إكم�ال  والمحافظ�ات  بغ�داد 
دراستهم .

يذك�ر أن وزارة التعلي�م العالي 
ق�د  كان�ت  العلم�ي  والبح�ث 
المقبولين  الطلبة  أجور  حددت 
ف�ي  المس�ائية  الدراس�ة  ف�ي 
 2015/2016 الجامعات للسنة 
الهندس�ية  التخصص�ات  ف�ي 
والتمريض بمليوني دينار كحد 
العلمي�ة  أعل�ى والتخصص�ات 
والكلي�ات  الصرف�ة  العل�وم   (
التقني�ة واألقس�ام العلمية في 
كلية التربية والزراعة والفنون 
ِ ملي�ون و650 ألف  الجميل�ة ب�
فيم�ا ح�ددت مبل�غ    ، دين�ار  
مليون و300 ألف دينار لكليات 
واالقتص�اد  واإلدارة  القان�ون 
الدراس�ية  األج�ور  أم�ا   ،)
للتخصصات اإلنسانية )العلوم 
للعل�وم  والتربي�ة  السياس�ية 
والعل�وم  واآلداب  اإلنس�انية 
اإلس�المية واألع?ام ( فحددت 

بِ� مليون دينار  كحد أعلى.

مناشدة: خفضوا أجور الدراسات 
املسائية يف اجلامعات



 - يخش�ى عالء أبو احمدالتغيير وبشكل كبير وفي أي شيء 
كان، العتقاده بأن أي خطوة جديدة محفوفة بالمخاطر من 
كل مكان ويس�ودها الغم�وض، ألنها تتجه نح�و المجهول 

وعدم االستقرار.
وعليه، يفضل عالء االس�تمرار على نمط الحياة الذي يعيشه 
نفس�ه، فهو يمثل بالنس�بة له مرحلة من االس�تقرار، رغم 
أن التغيير قد ينقله إلى حياة أفضل ومس�توى من المعيش�ة 

أجمل.
وهناء أس�عد تخش�ى كذلك من الدخول في القفص الذهبي، 
رغم حبها الش�ديد لالس�تقرار وتكوين عائل�ة، إال أن الرعب 
من المس�تقبل يدفعها التخ�اذ قرار الرفض ل�كل من يتقدم 

لخطبتها.
والخوف من التغيير س�مة بش�رية عامة، تتغي�ر قوتها عند 
البع�ض فيكون الخ�وف كبيرا ج�دا وغير مس�يطر عليه ما 
يجع�ل الش�خص ال يتحرك م�ن مكانه، فيك�ون الخوف من 
تغيير العمل حتى وإن كان أفضل، والخوف من الزواج وتغير 
الحال�ة االجتماعي�ة وإن كان محبذا، والخ�وف من المولود 
الجديد وإن انتظره طويال، والخوف من سكن المنزل الجديد 
وإن تعب بإعماره، فالجميع يخافون التغيير وإن كان جميال 

ومفيدا.
اختصاصي مهارات السلوك ماهر سلمان يرى أن الخوف من 
التغيي�ر يفوت الكثير من الوقت ويضي�ع العديد من الفرص 
ويهدر الطاقات الموجودة، والتي كان من الممكن أن يستفاد 
منها بشكل أفضل مما هي عليه، وخصوصا أن كل ما يحيط 

بالفرد يتغير وكثيرا ما يكون باالتجاه اإليجابي.
ميس�ون الح�اج تبي�ن “أن التع�ود عل�ى القي�ام باألش�ياء 
والخوف من التغيير هو أحد األس�باب التي تحاصر أس�لوب 
حيات�ي، ويمنعن�ي من أن أجرب أس�اليب وطرق�ا جديدة قد 
تكون مفيدة وتساعد في تحسين المزاج والحياة بشكل عام 
وتعلمني الكثير”، موضحة أنها تلوم نفس�ها ألنها ش�خص 

يكره التغيير.

وتش�ير إلى أن�ه كثيرا ما ع�رض عليها العم�ل براتب أفضل 
من راتبه�ا الحالي وف�ي دول الخليج، لكنه�ا كانت ترفض، 
ما جعلها تخس�ر فرصا ع�دة، وفي المقاب�ل نجح زمالؤها 

بوظائف غيرت حياتهم نحو األفضل.
اختصاص�ي عل�م النفس د. محمد صال�ح يوضح أن الخوف 
من التغيير شائع لدى الكثير من الناس، وخصوصا الشباب، 
مش�يرا إلى أن هذا “المرض” أخذ في الزمن الراهن بالتفاقم 

جراء الغموض المتعلق بالمستقبل، سواء المستقبل الفردي 
أو الجماع�ي، مؤك�دا أن�ه يج�ب التفرق�ة بي�ن “التكهنات” 
و”الهواجس” بش�أن المستقبل والتغيير. ويضيف مصالحة 
“أن التفكير في الماضي أو المس�تقبل ال يفي بغرض اإلنتاج 
أو تحقي�ق أي تق�دم ملم�وس ف�ي الحياة من دون الس�عي 
للتغيي�ر”، الفت�ا إل�ى أن ثمة فرق�ا واضحا بي�ن التخطيط، 
وتلويث التفكير بالمخاوف، ألن التخطيط يأتي لمرة واحدة 

بغي�ة تحقيق أهداف معينة، س�واء طويلة أو قصيرة المدى، 
محذرا من أن الخشية من المستقبل، يمكن أن تصبح عارضا 

مرضيا.
في حين يش�ير س�عيد عبدالله إلى أن بعض الناس يفضلون 
البق�اء في منطقة األمان، وهي المنطق�ة التي تحتوي على 
كل م�ا تع�ود عليه الش�خص، وذلك ألنه يخاف من األش�ياء 

المبهمة أو غير المعروفة.

ويكم�ل “ق�ررت وزوجت�ي تأجيل فك�رة االنج�اب لعامين، 
وكلم�ا اقتربت الم�دة من االنتهاء أع�اود التأجيل، خوفا من 
تحمل مس�ؤولية جدي�دة وتغيير حياتي، لك�ن بالطبع رؤية 
األطف�ال تجعلني أحن كثي�را وخصوصا عندم�ا يبدأون في 

الحديث والمناداة على ذويهما”.
من جهت�ه، يبين اختصاص�ي علم النفس والس�لوك د.خليل 
العبي�دي، أن الش�خص ش�ديد الحساس�ية دائم�ا م�ا يكون 
متمس�كا بما اعتاد عليه، وذلك ألن حساسيته الزائدة تجعله 
يخش�ى خوض أي شيء قد يأتيه بمش�اعر جديدة لم يتعود 

عليها.
وينصح الش�خص المعني بالخوف م�ن التغيير بأن ال يقلق، 
قائال “ما إن تعود نفس�ك على م�ا تخافه من مواقف جديدة 

حتى يصبح التغيير عادة في حياتك”.
ويق�ول الخمس�يني أبو ظاف�ر “الخوف م�ن المجهول الذي 
يس�يطر على مشاعرنا، يوقف اندفاعنا تجاه أي عمل نطمح 
إل�ى تحقيقه”. ويتس�اءل “كم مرة نكرر كلم�ات التردد في 

حديثنا ألنفسنا عندما نرغب في التقدم وإحداث التغيير”.
بدوره�ا، تؤك�د ره�ام محم�د أن الخوف م�ن المجهول هو 
مش�كلتها الدائمة في الحياة، فهي تخاف من كل شيء، حتى 
إنه�ا تخش�ى الخروج م�ن المن�زل لقضاء أي حاج�ة، ألنها 

تخاف أن يتغير مزاجها أو أن ترى شيئا ال ترغب فيه.
اختصاصي علم االجتماع د.طالب الساعدي، يرى أن الخوف 
م�ن التغيير بوج�ه ع�ام، يمثل ش�عورا جماعيا بين س�ائر 

الشعوب ويرجع ذلك إلى كثرة المشاكل.
ويؤك�د الس�اعدي أن ه�ذا الش�عور مخي�ف، ما يش�ل قدرة 
الفرد على التخطيط للمس�تقبل، أو حت�ى التخطيط لحياته 

ومعيشته الراهنة.
ويلفت إلى أن الخوف من التغيير يرتبط بالتنشئة االجتماعية 
من�ذ الصغر، فقد يتعرض الطفل للترهي�ب الدائم من والديه 
على أش�ياء كثيرة، كالعالمات المدرس�ية مث�ال، وكذلك في 
المرحل�ة الجامعية، ويقل�ق الطالب حيال ما س�يكون عليه 
مس�تقبله بعد هذه المرحلة؛ كالعم�ل، أو التخرج وغير ذلك، 

فيخاف التغيير ألنه خطوة غير محسوبة بالنسبة له.

من اجل حياة ناجحة

اخلوف من التغيري يضيع العديد من الفرص
       المس����تقبل العراقي / بغداد

 

- تصف الس�يدة أم عامر زوجها بالشخصية 
المتناقضة، فتراه رجال بخيال في بيته، بينما 
ه�و كريم م�ع الن�اس، يصرف بس�خاء على 
اآلخرين بينما يبخل عليها وعلى أبنائها، رغم 

أنه المسؤول األول واألقرب لهم.
تقول “وقعت في حيرة كبيرة عندما تزوجنا، 
لم�اذا يبخل في البيت ويظهر عكس ذلك أمام 
الناس، مما دفعني لالعتراض على سلوكياته 
هذه، ونجم جراءها مش�اكل عدة كادت تصل 
للط�الق، وفي كل مرة يح�اول تعديل طباعه 
هذه، لكن س�رعان م�ا يع�اود باالمتناع عن 

تلبية مطالبنا وحاجاتنا الضرورية”.
وتضي�ف “أصب�ت بكآب�ة كبي�رة م�ن بخ�ل 
زوج�ي ه�ذا، واش�تكيت لوالدت�ه، لكنه�ا لم 
تأبه، بل وصفته بالحريص والمدبر لش�ؤون 
بيته، وبصراحة أخش�ى أن يصبح أبنائي في 
المس�تقبل كأبيه�م، وعلي�ه أوجهه�م دائما 

للكرم والسخاء فيما بينهم”.
“زوج بخي�ل في بيت�ه.. كريم عل�ى غيره”.. 
مش�كلة تواجه العديد من الزوجات ويعجزن 
أحيان�ا عن حلها، وتتس�اءل الزوج�ة حينها 
لم�اذا يك�ون الرجل “الزوج” بخي�ال في بيته 
وعل�ى أفراد أس�رته بينما يك�ون كريما على 

اآلخرين من األهل واألصدقاء.
وتش�تكي الس�يدة أم رزاق من بخ�ل زوجها 
أيض�ا، بقوله�ا “ال يحض�ر لنا زوجي س�وى 
أن يحض�ر ألبنائ�ي  األساس�يات، ويرف�ض 
أي كمالي�ات، أو وس�ائل ترفيه، وال نش�تري 
المالبس إال في األعياد ومن أرخص المحالت، 
ويرفض تغيير أي ش�يء ف�ي المنزل، بحجة 
أن�ه لي�س لديه م�ال، رغ�م أنه يعط�ي المال 
لعائلت�ه بش�كل مبال�غ ب�ه، م�ع أن جمي�ع 
أش�قائه يمتلك�ون بيوت�ا أفض�ل وأفخم من 

بيتنا، ومالبس�هم ومالبس أبنائهم من أفخم 
الماركات”.

وتضي�ف “ض�اق ب�ي الح�ال كثي�را، وعليه 
أص�ررت على العم�ل خارج المن�زل، فأخذت 
أش�تري كل م�ا أتمناه وما يتمن�اه أبنائي من 
حس�ابي، ول�م يك�ن يعطين�ي أي مصروف، 
حتى عندم�ا نذهب إلى المستش�فى”، الفتة 
إل�ى أنه�ا تدف�ع كل مصاري�ف الع�الج، كما 
قامت بتجديد أث�اث المنزل من راتبها، ورغم 
ذلك تش�عر بغصة كبيرة ب�أن زوجها ال يولي 
اهتمام�ا يذك�ر بتلبي�ة احتياجاتن�ا، وينف�ق 
الكثي�ر م�ن المال خ�ارج المنزل س�واء على 

والدته وأشقائه أم أصدقائه.
وينتقد أبو سلمان شقيقه األصغر بأنه “بخيل 
على أسرته بينما يكرم على اآلخرين”، ويقول 
“أخ�ي بخيل جدا في منزله، وال أعلم الس�بب 
في ذل�ك، بينما م�ع أصدقائه، وأم�ام والدي 
يظهر عكس ذلك، وقد علمنا األمر من زوجته 

عندما طفح بها الكيل واشتكت منه”.
يقول أبو س�لمان “واجهت أخ�ي بذلك، لكنه 

أنكر وبش�دة، متذرعا ب�أن جميع الزوجات 
متذمرات، من الصعب إرضاؤهن”، مبينا أن 
أخاه يمل�ك رصيدا كبيرا ف�ي البنك، لكنه ال 

يعلم أسرته بذلك حتى ال تطمع به.
د. س�عد  النف�س  اختصاص�ي عل�م  ويبي�ن 
محمود هادي، أن هذه الش�خصية مضطربة 
ألنها تس�قط ضعفها على اآلخرين، وبالتالي 
تش�تري اهتمام الناس فيه�ا، وتحاول ايجاد 
م�كان لذاته�ا، فيحاول أن يظه�ر بالكرم من 
خالل قيام�ه باألفعال هذه، فهو يس�عى ألن 

يكون له مكان بين اآلخرين. 
ويقول “تظهر شخصيته النرجسية في بيته 
بع�دم اإلنف�اق على األس�رة وحتى الس�لوك 
بش�كل غير الئ�ق، رغ�م أن رس�الة اآلخرين 
ايجابي�ة عن�ه، وبالحقيق�ة هذه الش�خصية 
تمثيلية غي�ر ثابتة غير حقيقية، ونرجس�ية 

لديه�ا حال�ة م�ن اإلس�قاط الداخل�ي نتيجة 
اإلحس�اس بالضعف والنق�ص”. ويضيف أن 
األس�رة يكمن دورها بإعطائه إحساسا بأنه 
ش�يء مهم حتى يس�تطيعوا تجنب عدائيته، 
فه�ذه النوعي�ة من األش�خاص ق�د تمارس 

العنف.
ويردف “هناك انعكاس�ات سلبية على األبناء 
نتيجة إحساسهم بالظلم والقهر، ويؤثر على 
ش�خصيتهم وتكوينها، وس�وف يس�قطون 
حال�ة العن�ف عل�ى م�ن حولهم لش�عورهم 
بالدوني�ة، وق�د يكونوا س�لبيين، ول�ذا هذه 
الش�خصية بحاجة للمعالجة من هذا السلوك 

السلبي”.
ويس�تند استش�اري عل�م االجتم�اع 

مفي�د  األس�ري 
 ، ن حا س�ر

ل  لق�و

عليه  الرسول 
الصالة والس�الم في 

حديثه “خيرك�م خيركم ألهل�ه، وأنا خيركم 
ألهلي”، وهذا يؤكد أن اإلنسان يجب أن يكون 
طي�ب الخلق كريما معطاء مع أهل بيته، وإن 
كان هنالك حث على إكرام الضيف ومساعدة 
الفق�راء والمحتاجي�ن، وحس�ن التعامل مع 
الجميع، إال أن أهل البيت واألس�رة من زوجة 

وأبناء هم أولى الناس بذلك.

فال يعقل أن يكون الش�خص حس�ن التعامل 
خ�ارج بيته وكريما مع اآلخرين وأن ال يكون 
كذل�ك مع أه�ل بيته، وف�ق س�رحان، إال في 
ح�االت مح�دودة كأن يك�ون هنال�ك من هو 
بحاجة إلى مس�اعدة ضرورية تتعلق بالحياة 
أو باحتياج أساس�ي عند ذل�ك يمكن أن تقدم 
مس�اعدة هؤالء على األسرة على أن ال يكون 

ذلك في األحوال.
ويضي�ف “ألن للزوج�ة ولألبن�اء حقا يجب 
أن يعطى حتى يكون الش�خص قدوة حس�نة 
له�ؤالء وأن يربيه�م على عم�ل الخير، وعلى 

احترام اآلخرين وعلى التصدق وفعل الخير

 - تؤك�د لمياء أحم�د )33 عاماً( أنها قبل 
س�نوات ع�دة، كان طموحها ب�أن تمتلك 
الكثير من المال من أجل تحسين وضعها 
المعيش�ي بش�كل عام، لذا كانت ترفض 
الزواج مم�ن يتقدم�ون لخطبتها بحجة 
“ع�دم امتالكهم المال”، عل�ى الرغم من 
أنه�م متعلمون ومن عائالت “محترمة”، 

على حد تعبيرها.
وبقي�ت لمي�اء تفك�ر بالطريق�ة ذاته�ا 
واس�تمرت في العم�ل عل�ى فترتين من 
أجل زيادة دخلها الم�ادي، وتقول “كلما 
امتلك�ت ش�يئا ال أتوق�ف عن�د ذل�ك، بل 
أطمح بالمزيد، ولم أقتنع بأي وضع أصل 

إليه”.
وبعد أن تعبت من التفكير بهذه الطريقة، 
راجعت لمياء نفسها وحاولت التغيير من 
سلوكها، كونها الحظت ابتعاد الكثير من 

صديقاتها عنها، بس�بب حديثها المتكرر 
عن الطموح واالمتالك وغير ذلك.

 من جهتهاسوس�ن جبر تؤكد أن القناعة 
تغيب عند الكثيري�ن، إذ إن المقارنة التي 
يض�ع أكث�ر الن�اس أنفس�هم فيه�ا هي 
س�بب فقدان هذا الكنز الثمين، مبينة أن 
الش�خص الذي يضع نفس�ه ف�ي موقع 
مقارنة مع أش�خاص يملك�ون أكثر مما 
لدي�ه، يجعل�ه دائ�م التفكير ف�ي كيفية 
تحس�ين وضع�ه الم�ادي أو االجتماعي، 

وهذا ُيغيب القناعة عنه بشكل تام.
وت�ردف جب�ر قائلة “كل منا يس�عى إلى 
امت�الك كل م�ا يتمناه، ولكن ه�ذه أرزاق 
مقسمة من الله تعالى، وكل شيء بقدر، 
لذل�ك يج�ب أن يبقى اإلنس�ان قنوعاً بما 
كتبه الله له، س�واًء بما لدي�ه من مال أو 
أبناء، أو حتى وض�ع اجتماعي وتعليمي 

محدد”.
وكل إنس�ان يطمح في حياته إلى امتالك 

كل ما يرغب به أو يحتاجه، حتى وإن كان 
هذا الش�يء م�ن الكمالي�ات، إال أن تزايد 
رغبة اإلنس�ان بالتملك قد تجعله إنس�اناً 
غير “قنوع” بما قس�مه الله له ويس�عى 
بما فوق طاقته للحصول على ما يرغب.

اما جالل عب�د الكريم فيعتق�د :أن األهل 
يق�ع على عاتقه�م دور كبير ف�ي تنمية 
هذه الصفة اإليجابية في البناء التربوي، 
فلي�س م�ن الض�روري عل�ى األه�ل أن 
يحقق�وا كل مطالب الطفل ف�ي الصغر، 
حت�ى يعت�اد عل�ى أن�ه “ليس كل ش�يء 
متاحا وفي أي وقت”، فهذا يجعل الطفل 
يكبر وقد ترس�خت لديه فك�رة أن “ليس 
كل مطلوب متاحا، فلكل ش�خص قدرته 

على التملك وعليه االقتناع بذلك”.
ويقول عبد الكري�م إن القناعة هي نعمة 
من الل�ه، لذلك كثيراً ما ُتذك�ر في الحكم 
واألمث�ال وأحاديث الحكم�اء، فهي دليل 
عل�ى إيمان الش�خص بما يمل�ك وتجعل 

الفرد يش�عر براحة كبيرة في حال تخلى 
ع�ن كل م�ا تتطلب�ه نفس�ه، فاإلنس�ان 
بطبع�ه يرغ�ب بالمزي�د في كل م�ا يلبي 

رغباته، على حد تعبيره.
وحت�ى يترب�ى اإلنس�ان عل�ى القناع�ة 
في نفس�ه، تؤكد االستش�ارية األس�رية 
واإلرش�اد التري�وي س�ناء االبراهيم�ي  
عل�ى :أن األهل يقع عل�ى عاتقهم الكثير 
من المس�ؤولية في تربي�ة الطفل تربية 
س�ليمة، تجعله يبتعد عن التطلب بشكل 
متك�رر، والتع�رف عل�ى الطريق�ة التي 
تجعلهم أشخاصا “قنوعين وبعيدين عن 
التطلب بش�كل كبير”. وتبي�ن أبو ليل أن 
تعديل الس�لوك لدى األفراد يحتاج لوقت 
وتصميم، وبخاصة لدى صغار الس�ن، إذ 
ان الشخص الذي ال يملك القناعة بما لديه، 
يعاني من حالة من السلوك غير المقبول 
اجتماعياً، لذلك عليه أن يعمل على تعديل 
س�لوكه من خالل عدة خطوات، تبدأ من 

الداخل وبش�عور الف�رد أن وضعه افضل 
من غيره في الكثير، وبأنه كما يتمنى أن 
يملك أشياء، هناك أشخاص ال يملكون ما 

يملك هو.
وهذا ما تؤكده أم زياد، وهي أم لطفلين، 
إذ ترى أن الوالدين هم من يربون فينا هذه 
الصفات. وتقول عن تجربتها إن والدتها 
كانت دائمة الحمد لله، ومهما كان الوضع 
االقتصادي للعائلة، فإنها ُتشعرهم بأنهم 
أفض�ل من غيرهم، ويملك�ون الكثير من 

األشياء الجميلة في الحياة.
وتؤك�د أم زي�اد أنه�ا في صغره�ا كانت 
تحلم وتطمح بأمتالك الكثير من األشياء، 
إال أنها بعد أن كبرت ووعيت، وتعلمت من 
والديها “القناعة”، وجدت أن ذلك منحها 
شعورا داخليا بالرضا والثقة بالنفس بكل 
ما لديها، مشيرة إلى أن ابتعاد الناس عن 
القناع�ة يمكن أن يصيبهم ب�”الحس�د”، 
فيتحول الش�خص إلى إنسان “حسود”، 

ألنه بعدم قناعته يتمنى ما لدى الناس أن 
يمتلكه هو.

ومن الناحية النفسية، يعتقد اختصاصي 
عل�م النف�س الس�لوكي الدكت�ور خلي�ل 
الرض�ا والقناع�ة تجع�ل  أن   : العبي�دي 
اإلنس�ان ف�ردا مس�الما وال يس�عى إلى 
ومقبول�ة،  ش�رعية  بط�رق  إال  أهداف�ه 
ويكون بذلك إنس�انا يش�عر ب�”الس�الم 
الداخلي” بين�ه وبين نفس�ه، وبالمقابل 

يكون فردا مؤمنا بكل ما وهبه الله له.
ويبي�ن العبيدي أن اإليجابي�ة التي يتمتع 
بها اإلنسان “القنوع” تجعل منه شخصا 
معطاء ويضحي بأش�ياء يملكها لصالح 
غي�ره من المحتاجين، وه�ذه صورة عن 
القناع�ة الت�ي تجعله يرضى بما قس�مه 
الله له، الفت�ا إلى أن العطاء له كبير األثر 
في نفس�ية الشخص وشعوره بالسعادة 
والطمأنين�ة في الحياة، وتل�ك اإليجابية 

تنعكس على المجتمع بكل جوانبه.
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إنه�ا فك�رة تحت�اج بكي�ن إلى 
إعادة تعلّمها اآلن، ليس فيما يتعلّق 
بفقاعة اليابان، ولكن ما حدث في 
أعقابه�ا. إذا أردت معرفة ما ُيمكن 
أن يح�دث عندم�ا تح�اول حكومة 
دع�م أس�عار األس�هم واألراض�ي، 
فإن قصة طوكيو تعطيك نوعا من 
الصح�وة. إنها ُتظه�ر أن التدخالت 
ال تحم�ل تكاليف مالية فقط )ألنها 
ن�ادرا م�ا تنج�ح لفت�رة طويلة(، 
لكنه�ا أيضاً تش�كل عائقا نفس�يا 

دائما للمستثمرين.
لننظر إل�ى أوجه التش�ابه. في 
العقدين الماضي�ن، حّققت الصين 
نمواً مرتفعاً بشكل الفت من خالل 
االس�تثمار الكثيف لبناء آلة تصدير 
صناعي�ة. ه�ذا كان مدعوم�اً م�ن 
النظ�ام المالي الذي ُتس�يطر عليه 
الدولة ويرتكز على المصارف، وهو 
نظ�ام وّجه التموي�ل الرخيص إلى 
الصناع�ات الُمفّضلة على حس�اب 
الُمس�تهلكين. بعب�ارة أخ�رى، تم 

تحديد سعر المال بأمر استبدادي.
ه�ذا تقريباً هو ما فعلته اليابان 
الح�رب  تل�ت  الت�ي  العق�ود  ف�ي 
العالمي�ة الثانية )على الرغم من أن 
س�يطرة الدولة كان�ت بارعة وغير 
مباش�رة في الياب�ان أكثر مما هي 

في الصين(.
لكن أنم�وذج الياب�ان تغّير منذ 
الس�بعينيات وما بعدها. في الوقت 
الذي نض�ج فيه اقتصاد البالد، فإن 
الش�ركات اليابانية لم تُكن بحاجة 
كبيرة إلى االئتم�ان الرخيص الذي 
ازدي�اد  المص�ارف. وم�ع  توّف�ره 
ثروتها ب�دأ المس�تثمرون يبحثون 
عن أماكن لوضع أموالهم فيها. ثم 
ب�دأت الحكومة االبتع�اد ببطء عن 
النظ�ام المالي الُمحكم الس�يطرة، 
الذي ُتهيمن علي�ه المصارف، نحو 
ش�يء كان يمل�ك مظاهر أس�واق 
رأس الم�ال المفتوح�ة ف�ي العالم 
الخارجي. لكن وتي�رة التحرير في 
الياب�ان كان�ت متأخ�رة ومتفاوتة 
)وإن ل�م تُك�ن اعتباطي�ة بش�كل 
صريح( وتطّورت فقاعات أس�عار 
األصول مع انتش�ار رأس المال في 

كل مكان.
تقلّبات السياسة النقدية وأسعار 
الص�رف جعلت�ا المش�كلة أس�وأ. 
بالتالي، بحل�ول نهاية الثمانينيات، 
ارتفعت أسعار األس�هم واألراضي 

– إلى ح�د كبير بالطريقة نفس�ها 
التي ارتفع�ت بها ف�ي الصين، مع 
تحرك بكي�ن بحذر نحو تحرير غير 
ُمنّظم واعتماد بعض هياكل أسواق 
رأس المال.لكن الدرس المهم فعالً 
هو ما ح�دث بعد ذلك ف�ي اليابان. 

في كانون األول )ديسمبر( 1989، 
وص�ل مؤش�ر نيكاي لألس�هم إلى 
نقط�ة،   38915.87 بلغ�ت  ذروة 
لك�ن بع�د ذل�ك تراج�ع، لينخفض 
بنس�بة 60 في المائة ف�ي العامين 
التاليي�ن. افت�رض البيرقراطي�ون 

الياباني�ون في البداي�ة أن هذا كان 
مج�رد انخف�اض مؤق�ت، لذلك لم 
يطلبوا من المصارف إعادة تسعير 
قيم�ة اس�تثماراتها أو قروضه�ا. 
لكن بعد ذلك، مع استمرار األسعار 
ف�ي االنخفاض، حاول�ت الحكومة 

دع�م أس�عار األص�ول، ف�ي بعض 
األحي�ان م�ن خالل عمليات ش�راء 
صريحة لألس�هم - لك�ن عادًة عبر 
أشكال تدّخل أكثر براعة )استمرت 
المص�ارف ف�ي تجدي�د الق�روض 
الكبي�رة  والش�ركات  الُمتعّث�رة 

اس�تمرت ف�ي دعم أس�عار أس�هم 
بعضها بعضا(.

هذا األمر نجح - لفترة من الوقت. 
وبحلول منتصف التسعينيات، كان 
يبدو أن أسعار األسهم قد استقرت 
عند مس�تويات منخفضة. لكن في 

ع�ام 1997، عندما تس�ّربت أخبار 
تفيد ب�أن المص�ارف كانت تجلس 
على خس�ائر ضخمة غي�ر ُمحّققة 
)بلغ�ت ف�ي وقت الحق م�ا ُيقارب 
تريلي�ون دوالر(، اندلع�ت األزم�ة 
المالية، وتراجعت أس�عار األصول. 
في تل�ك المرحلة، كان النظام أيضاً 

قد رزئ بافتقار ضار للثقة.
بعد عقد )غير ُمجد إلى حد كبير( 
من التدخ�ل، لم يُعد المس�تثمرون 
البيرقراطيي�ن  أن  يعتق�دون 
اليابانيين كانوا أقوياء بالقدر الذي 
كانوا يبدون علي�ه في العقود التي 
تلت الحرب العالمية الثانية. لكن لم 
يُكن لديهم كثير من الثقة بأس�عار 
“الس�وق” أيض�اً، ألن الجميع كان 
يعرف أنه�ا مدعومة. بالتالي كانت 
الياب�ان ف�ي حالة غائم�ة من عدم 
اليقي�ن: انهارت الركائ�ز التقليدية 
للثقة التي دعم�ت قيم األصول في 
الماض�ي، لك�ن ل�م يُكن هن�اك أي 

شيء آخر ليحل محلّها.
ل�م يع�رف أح�د حق�اً “أس�عار 
المقاّص�ة” لألص�ول، كم�ا ُيح�ب 
المتداول�ون التعبي�ر ع�ن األمر، أو 
إل�ى أي م�دى يمك�ن أن تنخف�ض 
األس�عار ل�و كانت األس�واق حرة. 
المس�تثمرون الزمه�م خ�وف غير 
الس�يئة  األخب�ار  أن  م�ن  مري�ح 
ُيمكن أن تتس�رب بحيث تؤدي إلى 

انخفاض األسعار مرة أخرى.
الصي�ن ربم�ا تتجّن�ب أخط�اء 
اليابان � بالتأكيد بعض المسؤولين 
يب�دون حريصي�ن عل�ى المحاولة. 
لك�ن ف�ي الوق�ت الحال�ي األصداء 
الصي�ف  ه�ذا  قوي�ة.  التاريخي�ة 
الصيني�ة  الحكوم�ة  اس�تخدمت 
مبال�غ ُتقّدر ب�� 200 ملي�ار دوالر 
لش�راء األس�هم، وهي تسعى اآلن 
لمن�ع  المس�تثمرين  إخاف�ة  إل�ى 
عملي�ات بي�ع األس�هم. م�ع ذل�ك، 
انخفض�ت األس�واق نح�و 40 في 
المائ�ة عن ذروته�ا. والثقة بقدرة 
البيروقراطيين على ضمان األسعار 
تتراجع، لكن الثقة بآليات الس�وق 

يجري تقويضها أيضاً.
بعبارة أخ�رى، نأمل حين تنظر 
بكين ش�رقا عبر البح�ر، أن تتذكر 
بكين كيف يمك�ن أن يكون الوضع 
خطي�را عندم�ا ال يع�رف أحد كيف 
يح�دد القيم، وعندما ال تكون هناك 

أسعار مقاّصة.

الصني تواجه خطر تكرار أخطاء اليابان
       جيليان تيت 

قبل �أكرث من ع�صرة �أعو�م بقليل كتبت كتابًا عن �صعود و�صقوط �لتمويل �لياباين يف �لقرن �لع�صرين. يف وقت الحق �كت�صفت �أن �لكتاب �أُنتجت منه ن�صخة ُمقّر�صنة 
باللغة �ل�صينية.

حينها جاء ُمنّظمون وم�صرفيون من �ل�صني لروؤيتي ب�صاأن �لكتاب و�صرحو� �صبب �لزيارة. قالو� “نحن نريد �أن نفهم ما حدث حتى نكون خمتلفني عن �ليابان” ـ يف 
�لكتاب در�صُت فقاعة �لثمانينيات �ملجنونة يف �ليابان الإظهار ما ال ينبغي �أن يفعله �صّناع �ل�صيا�صة.

    لوسي كيالوي

عند الس�اعة 10:30 صباحاً من 
أحد أيام األس�بوع الماضي، تلقّيت 
تذكي�راً على هاتفي يق�ول إن علّي 
االنضم�ام لمكالم�ة جماعي�ة عند 
الس�اعة 11:00 صباح�اً. قضي�ت 
الدقائ�ق ال� 30 التالي�ة وأنا خائفة 
نوع�اً م�ا. بع�د ذل�ك عند الس�اعة 
10:59 طلبت الرقم، ووضعت الرمز 
المك�ّون من س�تة أرق�ام، وقّدمت 

نفسي، وفقاً للتعليمات.
قال ص�وت إلكتروني “أنت أول 
المكامل�ة”.  إل�ى  ينض�م  ش�خص 
بعد ذل�ك اس�تمعت لمقدم�ة أوبرا 
ولي�ام تيل حت�ى س�معت الصوت 
اإللكتروني يقول “س�ايمون إكس 
- انضم إلى المكالمة”. بعد ثانيتين 
ام�رأة تدع�ى كيت�ي انضم�ت هي 
األخرى. لم تُك�ن لدّي أي فكرة عن 

أّي منهما، لكنني قلت مرحباً.
ب�دأ س�ايمون الحدي�ث بقول�ه 
“كيف يبدو الطق�س حيث أنتم؟”. 
تابعن�ا حوارنا غير المه�م واألكثر 
تف�ككاً ف�ي العال�م، ُيقاطعن�ا كل 
ش�خص جدي�د ينض�م، وكل منهم 
يس�تدعي مناقش�ة جديدة بش�أن 
وغي�ر  الموجودي�ن  األش�خاص 

الموجودين.
أخي�را، المكالمة ب�دأت بعد 15 
دقيقة من الوقت المفترض أن تبدأ 
في�ه. مختل�ف األش�خاص تحدثوا 
عن ندوة ف�ي اإلدارة من الُمقّرر أن 
نلتحق بها جميعاً في الشهر المقبل. 
وعندما ج�اء دوري تلعثمت بعض 
الش�يء، وتظاه�رت بأن�ي أجريت 
تجربة على ما ستكون عليه كلمتي. 
أحده�م أصدر ص�وت قهقهة، على 
الرغ�م من أنني لم أس�تطع معرفة 
من كان وال ما إذا كانت تلك الضجة 
ُتش�ير إل�ى الموافق�ة أم االزدراء. 

بعد ذل�ك تح�ّدث ُمنّس�ق المكالمة 
لبعض الوقت عن بعض الُمتطلبات 
الغذائية الخاصة، والميكروفونات، 

والكراسي.
انته�ت   11:54 الس�اعة  عن�د 
المكالمة. ثمانية أشخاص في ثالث 
مناطق زمنية أضاعوا نحو س�اعة 
لتبادل معلوم�ات كان من الممكن 
تبادله�ا في ثالث دقائ�ق من خالل 

البريد اإللكتروني.
لي�س من الصع�ب أن نرى لماذا 
المكالم�ات الجماعي�ة تب�دو فكرة 
رائعة. األعمال عالمية. األشخاص 
غير موجودين في المكان نفس�ه. 
بعق�د  له�م  يس�مح  ش�يء  وأي 

االجتماع�ات ب�دون الحاج�ة إل�ى 
السفر ال بد أن يكون أمراً جيداً.

كذلك ليس م�ن الصعب أن نرى 
لم�اذا ال ُيمكن أن تنجح. حين تعقد 
اجتماع�ا حيث ال ُيمكن�ك أن تكون 
متأك�داً م�ن هو ال�ذي يتحدث على 
الطرف اآلخ�ر من الخ�ط - وغالباً 
ال تستطيع سماعه - وحيث ال أحد 
أجرى أي تحضيرات، ألنهم يعرفون 
أنهم لن يتوّغلوا في الموضوع، فإن 
المحصلة هي الحصول على نقاش 
عند أدنى مستوى ُممكن. أضف إلى 
ذل�ك أصوات ال�كالب التي تنبح في 
الخلفية وأصوات خ�روج األطفال 
من المدرسة، ألنه ال توجد مكالمة 

جماعية يمكن أن تتم على اإلطالق 
بدون وج�ود ش�خص ال يعرف زر 
كتم الصوت، وال ُيمكن إال أن تنتهي 

بشكل سيئ.
بعي�داً ع�ن جع�ل العال�م يب�دو 
أصغر، المكالم�ة الجماعية تجعله 
الذي�ن  األش�خاص  أكب�ر.  يب�دو 
عندم�ا  الخ�ط،  عل�ى  ينتظ�رون 
يك�ون األعض�اء الُملتزم�ون مع�اً 
ف�ي غرف�ة االجتماع، ال يش�عرون 
بأنهم  بأنهم مشمولين. يش�عرون 
مواطنون من الدرجة الثانية، وأنهم 
بعيدون بش�كل مستحيل. ليس من 
الُمس�تغرب أن الجمي�ع يكرهه�ا. 
هن�اك مقطع ُمضحك لتريب وتايلر 

يس�خران من المكالم�ة الجماعية 
تمت مشاهدته 11 مليون مرة على 
موقع يوتيوب؛ شاهدته مرة أخرى 
األسبوع الماضي لكنني لم أضحك. 

لقد كان ُمسيئاً للغاية.
م�ا ُيثي�ر الدهش�ة ه�و أن هذه 
االجتماعات االفتراضية تستمر في 
الح�دوث. نادراً ما أُلقي كلمة بدون 
الحاجة إلى إجراء مكالمة جماعية 
مقّدم�اً. أخبرتني صديقة تعمل في 
ش�ركة عالمية كبيرة أن س�اعتين 
إلى ثالث ساعات من كل يوم تذهب 
لتل�ك المكالم�ات، لكن بعد عش�رة 
أي  تتذّك�ر  أن  تس�تطيع  ال  أع�وام 

واحدة مفيدة منها.

غالب�اً ما ُيقال إن رس�ائل البريد 
اإللكترون�ي ه�ي اللعنة الرئيس�ية 
لك�ن  الحديث�ة.  المكت�ب  لحي�اة 
المكالم�ات الجماعي�ة ه�ي أس�وأ 
اإللتكروني  البريد  بالتأكيد. رسائل 
ُيمك�ن ش�طبها وتجاُهله�ا، لك�ن 
المكالمة الجماعية تضع الشخص 
الذي�ن  األش�خاص  رحم�ة  تح�ت 
يثرث�رون ب�ال نهاي�ة ف�ي س�اعة 
غالب�اً ما تك�ون ال تصل�ح للقاءات 

االجتماعية.
ح�اول  الش�ركات  م�ن  كثي�ر 
تحس�ين األمور من خ�الل التالعب 
يف�رض  بعضه�ا  بالتكنولوجي�ا. 
مكالم�ات الفيدي�و الجماعية على 

موظفيه، بدالً من ذلك حتى يتمكن 
م�ا يصل إل�ى 100 فرد م�ن أماكن 
نائية مش�اهدة بعضهم بعضا أثناء 
الحدي�ث. نوعاً ما هذا ُيعتبر بمثابة 
تحّس�ن، عل�ى األق�ل أن�ت تع�رف 
م�ن يتح�دث. لكن ه�ذه الوس�يلة 
لديه�ا عي�ب هو أن�ك لم تُع�د قادرا 
عل�ى الحضور م�ن صال�ة األلعاب 
الرياضي�ة، أو وأن�ت بمالبس النوم 
في الس�رير. األس�وأ من ذل�ك، أنك 
ال تس�تطيع القيام باألمر المعقول 
الوحيد عندما تكون ضمن مكالمة 
جماعي�ة: متابع�ة رس�ائل البري�د 
اإللكترون�ي الخاص ب�ك، أو تفريغ 

غّسالة الصحون.
السبب الرئيسي لكون مثل هذه 
المؤتم�رات تس�تمر ف�ي الحدوث 
المدي�رون  يس�تطيع  سياس�ي. 
حماية أنفسهم من االنتقاد بالقول 
إنهم عقدوا اجتماع�ا، مع العلم أن 
هذا الش�كل ميؤوس منه تماماً في 

تحقيق أي حل.
هن�اك فق�ط ن�وع واح�د م�ن 
المكالم�ات الجماعية الت�ي ينبغي 
الس�ماح به�ا. ه�ذه تش�مل ثالث�ة 
أو، ح�دا أقص�ى، أربع�ة أش�خاص 
يعرف�ون بعضه�م بعض�ا بالفع�ل 
عل�ى  االتف�اق  إل�ى  ويحتاج�ون 
ش�يء ُمحّدد. م�ن المنطقي، مثال، 
ومح�ام  وكات�ب  تحري�ر  لرئي�س 
إج�راء مكالمة جماعية لمناقش�ة 
أفضل الُسبل للبقاء خارج السجن. 
خالفاً لذلك، ينبغ�ي أن تكون هناك 
قاعدة. إذا كان هناك شيء غاية في 
األهمية بحيث يحتاج إلى مناقش�ة 
طويل�ة م�ن ِقب�ل أكث�ر م�ن أربعة 
أش�خاص، عندها يجب العثور على 
طاولة ويجب أن ُيسافر األشخاص 
للجل�وس عليه�ا. لكن إذا ل�م يُكن 
مهماً إلى هذه الدرجة، فال يجب أن 

ُيعقد االجتماع على اإلطالق.

حان الوقت إلهناء املكاملات اجلامعية 
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احتاد الكرة يناقش تداعيات أحداث بعثة املنتخب الوطني 
ويؤكد عىل جتاوزها

 
كش�ف اتحاد الكرة، أنه سيعقد اجتماعا 
ملناقش�ة التداعي�ات الت�ي رافق�ت بعثة 
املنتخب الوطني إىل اي�ران وتايالند، مبينا 
أن�ه س�يتخذ جملة من الق�رارات يف ضوء 
التقارير املرفوعة، فيما أكد قدرة املنتخب 
عىل تجاوز الصعاب والتأهل للدور الثاني 

من تصفيات املونديال.
وق�ال عض�و االتح�اد يحي�ى كري�م: إن 
"االتحاد ينظر بروي�ة تامة لألحداث التي 
رافق�ت بعثة املنتخ�ب الوطن�ي إىل ايران 
وتايالن�د يف تصفي�ات موندي�ال روس�يا 
أن  مبين�ا  املزدوج�ة"،  آس�يا  ونهائي�ات 
"االتحاد س�يناقش ما تعرض له املنتخب 
يف  للترصيح�ات  وتب�ادل  أح�داث  م�ن 

اجتماعه املقبل".
وأض�اف كري�م أن "االتحاد سيس�تند إىل 
التقاري�ر املرفوع�ة من قب�ل رئيس الوفد 
وس�يطلع عليها ومن ث�م يتخذ جملة من 
الق�رارات يف ض�وء ما تضمن�ه التقرير"، 
مؤك�دا أن "املنتخ�ب ق�ادر ع�ىل تج�اوز 
هذه األحداث وعدم التأث�ر بها ومواصلة 
الطري�ق نح�و التأه�ل لل�دور الثاني من 
تصفيات مونديال روس�يا ونهائيات آسيا 

املزدوجة".
وكان�ت رحل�ة املنتخب الوطن�ي إىل ايران 
وتايالند شهدت بعض األحداث عىل خلفية 
إعالن الالعب يارس قاسم عدم القدرة عىل 
التواص�ل مع املنتخ�ب وما تب�ع ذلك من 

أحداث.
واش�ار املدي�ر اإلداري للمنتخ�ب الوطني 
لكرة القدم باس�ل كوركيس، اتحاد الكرة 
العراقي التخاذ ق�رارات صارمة وحازمة 
بحق الالعبني املزاجي�ني وغري املنضبطني 
يف املنتخب خالل امل�دة املاضية وبالتحديد 
قب�ل مباراة تايلند والت�ي انتهت بالتعادل 

االيجابي بهدفني .
يع�رف  الجمي�ع  ان  كوركي�س:  وق�ال 
رصاحتي املطلقة، لذا سأتكلم عن تفاصيل 
ما جرى للوطني خالل رحلة تايلند، والتي 
يجب عىل اتحاد الكرة ان يفرض عقوبات 
عىل بعض الالعبني ويفرض قوانني جديدة 

عىل جميع الالعبني خالل االس�تحقاقات 
القادمة بالنسبة النضباط الالعبني”.

وأض�اف أن “الالع�ب ي�ارس قاس�م ق�د 

أخطأ بح�ق املنتخب، وخط�أه ال يغتفر، 
آلن�ه رف�ض اللعب مع املنتخ�ب يف مباراة 
مهمة جدا، بل ورفض الكشف عن أسباب 

ع�دم اللعب، وم�ازال الجمي�ع يبحث عن 
أس�باب اعتذار قاس�م إىل هذه اللحظة”، 
مش�رياً إىل أن “الالع�ب 

قد خذل املنتخب به�ذه املباراة ويجب أن 
يعاقب من قبل اتح�اد الكرة”.وأوضح أن 
“هناك العبني يشعرون بالضجر، إلنهم ال 

يشرتكون يف املباريات الرسمية او الودية، 
وبدأوا يخلق�ون املش�اكل والخالفات مع 
بع�ض الالعب�ني، وهذا م�ا أثر س�لباً عىل 

الجميع وخلق جو غري صحي داخل أجواء 
الوفد العراقي”.

أن�ا “أق�رب ش�خص  وتاب�ع كوركي�س 
م�ن الالع�ب يون�س محم�ود، وبرصاحة 
اس�تغربت م�ن الكالم الذي خ�رج بحقه، 
بأن�ه تجاوز ع�ىل الالعب�ني املحرتفني، او 
أنه يتدخل بوضع تش�كيلة املنتخب خالل 
املباري�ات، وه�ذا كالم ع�اًر ع�ن الصحة 
ومحمود بريء تماماً من هذه االتهامات 
الباطلة”.وذك�ر باس�ل كوركيس يف وقت 
س�ابق، أن األجواء لم تكن مستقرة خالل 
رحل�ة تايلن�د، لذلك ع�ىل اتح�اد الكرة أن 
يتخذ قرارات مناس�بة بحق كل من أساء 
للمنتخ�ب خ�الل الف�رتة األخ�رية، لك�ي 

نتجاوزها خالل املباريات القادمة.
من جانبه س�مى االتحاد االس�يوي لكرة 
الق�دم طاقم�ا تحكيمي�ا دوليا اس�رتاليا 
لقيادة مب�اراة منتخبنا الوطني ومضيفه 
الفيتنامي، وذلك ضمن التصفيات القارية 
املؤهلة ملونديال روس�يا 2018 ونهائيات 

كأس آسيا يف االمارات 2019.
وذك�ر عضو اتح�اد الك�رة يحي�ى كريم 
بحسب بيان لالتحاد العراقي ، أن "الطاقم 
ال�دويل االس�رتايل يتأل�ف من كريس�توف 
بيف حكما للس�احة، وناسيان ماكدونالد 
مساعداً أوالً وآشيل بيكهام مساعداً ثانياً، 
فيما س�يكون الحكم الراب�ع فيجيكا تود 
م�ن كمبوديا، وس�يقوم بمهم�ة مراقبة 
الحكام الياباني نوبورو اشياما، وستوكل 
مهمة مراقبة املباراة إىل املنغويل جارجيال 
س�وكاباترا".وأضاف كري�م أن "مب�اراة 
منتخبن�ا الوطن�ي ومضيف�ه الفيتنام�ي 
س�تقام ع�ىل ملعب ماي�دم س�تاديوم يف 
العاصمة هانوي يف تمام الساعة السابعة 
بتوقيت فيتنام من يوم الثامن من ش�هر 
ترشي�ن االول املقب�ل ضم�ن منافس�ات 
املجموع�ة االس�يوية السادس�ة املؤهل�ة 
ملوندي�ال روس�يا ع�ام 2018 ونهائي�ات 
كأس اسيا يف االمارات عام 2019 ".يشار 
إىل أن منتخبنا الوطني يحتل املركز الثاني 
يف مجموعته برصي�د أربع نقاط من فوز 
ع�ىل تاي�وان ]5 -1[ وتعادل أم�ام تايلند 

.]2-2[
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روين يعادل مييس ويتفوق عىل كريستيانو رونالدو دوليًا
 

لم يكت�ف الدويل االنجلي�زي واين روني، مهاجم مانشس�رت يونايتد، 
بانتزاع�ه ص�دارة قائم�ة اله�داف التاريخ�ي ملنتخ�ب إنجل�رتا من 
األسطورة بوبي تشارلتون )49 هدفا( بعد 45 عاماً بتسجيله الهدف 
رقم 50 دولياً، خالل الفوز عىل منتخب سويرسا يف التصفيات املؤهلة 

ألمم أوروبا يورو 2016 يف فرنس.
وتمكن روني من معادل نس�بة التهديف الدولي�ة لألرجنتيني ليونيل 

مييس والتفوق عىل زميله السابق الربتغايل كريستيانو رونالدو.
وبهدفه االخري يف سويرسا سجل روني 50 هدفا يف 107 مباراة دولية 
بنس�بة 0.47 ه�دف يف املباراة الواح�دة، وهي نفس النس�بة املئوية 
لألرجنتيني مييس الذي س�جل 45 هدف�ا دوليا يف 105 مباراة.وتفوق 
روني عىل الربتغايل رونالدو يف نس�بة التهديف، حيث س�جل صاروخ 

مادي�را 55 هدف�ا دولي�ا يف 122 مباراة مع منتخ�ب الربتغال ليحقق 
نس�بة 0.45 هدف يف املب�اراة الواحدة.ه�ذا تصدر ال�دويل االنجليزي 

واين روني، مهاجم مانشس�رت يونايتد، قائمة الالعبني 
األع�ىل أجرا يف الربيميريليج براتب اس�بوعي يصل 

اىل 357 ال�ف ي�ورو وه�و م�ا يص�ل اىل مليون 
ش�هرياً.ورصدت  ي�ورو  امللي�ون  ونص�ف 

صحيف�ة "دييل مي�ل" الربيطاني�ة قائمة 
اعىل 10 العبني راتبا يف الربيميريليج والتي 

تصدره�ا روني بفارق 27 الف يورو عن 
اقرب منافس�يه االرجنتيني س�ريجيو 
اجوي�رو وااليفواري يايا توريه، ثنائي 
مانشسرت س�يتي الذي يتقاىض 330 

الف يورو اسبوعيا.

امل�ستقبل العراقي/ وكاالت

رونالدو ينفجر ويقود ريال مدريد لسحق 
إسبانيول بسداسية

قاد النجم الربتغايل كريستيانو رونالدو، فريقه ريال 
مدريد لفوز كاس�ح خ�ارج أرضه عىل إس�بانيول، 
بس�تة أهداف نظيفة يف املباراة التي أقيمت مس�اء 

الس�بت ع�ىل ملعب "ب�اور إيت" 
منافس�ات  ضم�ن  س�تاديوم 
الجول�ة الثالث�ة م�ن ال�دوري 

اإلسباني لكرة القدم".
افتت�ح رونال�دو رصي�ده يف 
الليغ�ا هذا املوس�م بخمس�ة 

أه�داف س�جلها يف الدقائ�ق 7 
و17 م�ن ركلة جزاء و20 

وس�جل  و81،  و61 

بنزيما اله�دف الرابع يف الدقيق�ة 28، لريفع 
يف  نق�اط   7 إىل  رصي�ده  املدري�دي  الفري�ق 

الصدارة مؤقتاً، بينما تجمد رصيد إس�بانيول 
عند 3 نقاط يف املركز الثامن".

احت�اج الفري�ق امللك�ي أول 20 دقيق�ة فق�ط 
إلسقاط منافس�ه، حيث سجل 4 أهداف، وكرس 

نجمه األول كريستيانو رونالدو صيامه التهديفي 
بتسجيل الهاتريك رقم 28 له يف مشواره بالليجا.

أم�ا أصح�اب األرض، ف�كان ب�ال ح�ول أو ق�وة 
واستس�لم الفريق الكتالوني مبكرا للخسارة، ولم 
يه�دد مرمي كيلور نافاس س�وي بمحاوالت غري 
خطرية لكايس�يدو وس�الفيو، كما فش�ل فريق 
إس�بانيول يف اس�تغالل 3 ركالت ركني�ة حص�ل 

عليها طوال الشوط األول."
ام�ا دفاع الري�ال فقد كان يف نزه�ة تامة، حيث 
لعب الرباعي كارفاخال ومارسيلو وراموس 
وبيبي مباراة س�هلة، وكان ثالثي الوسط 
كاس�يمريو ول�وكا مودريتش وإيس�كو 

ش�علة نش�اط يف مس�اندة الهج�وم".
بينما انتزع كريستيانو لقب الهداف 

التاريخ�ي لناديه من األس�طورة 
راؤول غونزاليس برفع رصيده 

إىل 230 هدفاً .

امل�ستقبل العراقي/ وكاالت

االثنني.. انطالق منافسات الدوري املمتاز لكرة القدم

مدير إنرت ميالن: صفقة برييسيتش هي األصعب

برشلونة يبدأ مفاوضات متديد عقد نيامر

 
يرفع الستار االثنني عن منافسات دوري الكرة 
املمت�از للموس�م الجدي�د 2015 -2016 بإقامة 
5 مباريات ضمن منافس�ات ال�دور األول من 
مرحل�ة الذه�اب للمجموع�ة االوىل 
عىل مالعب بغداد واملحافظات. 
وقال مدير لجنة املس�ابقات 
يف اتح�اد الكرة ش�هاب: إن 
ملعب الصناعة س�يحتضن 
مباراة الزوراء والكرخ فيما 
سيحل فريق الكهرباء ضيفاً 
ع�ىل فري�ق النف�ط ويلتق�ي 
فريق ده�وك ع�ىل أرضه وبني 
جماهريه مع فريق نفط الجنوب 
ويواجه فريق السماوة عىل ملعبه 
فريق نفط ميس�ان ويحتضن ملعب 
نف�ط الوس�ط مباراة فريق�ه مع فريق 
الطلب�ة. وأوضح أن يوم الثالثاء سيش�هد 
بإقام�ة 5  االول  ال�دور  اختت�ام منافس�ات 
مباريات للمجموعة الثانية حيث سيشهد ملعب 
الجوية قمة كروية مبكرة بني اصحاب االرض 
مع فريق الرشطة ،فيما س�يكون فريق امانة 
بغداد ضيفاً عىل فريق أربيل، ويحتضن ملعب 
اإلدارة املحلي�ة يف محافظة كرب�الء )ديربي( 
الفرات االوس�ط بني فريقي كربالء والنجف 

وس�يواجه فريق زاخو عىل ملعب�ه فريق امليناء فيما 
س�يكون ملعب الصناع�ة مرسحاً ملب�اراة الصناعة 
والحدود .من جانبه افاد عضو الجهاز الفني ومدرب 
حراس مرمى نادي القوة الجوية هاش�م خميس ان 
الكتيبة الزرقاء جاهزة تماما ملوقعة الرشطة الثالثاء 
برس�م الجولة االفتتاحي�ة للدوري العراق�ي املمتاز 
بك�رة القدم للموس�م الح�ايل )2016-2015(. واكد 
هاشم: لقد اعددنا العدة وجهزنا الالعبني بدنيا وفنيا 
ونفسيا بغية الخروج بنقاط املباراة".واشار خميس 
اىل ان: "ن�ادي الرشطة ليس باملنافس الس�هل كونه 
يض�م العب�ني محرتفني ومحليني عىل مس�توى فني 
ع�ايل فضال عن تواج�د املدرب املحرتم حكيم ش�اكر 
الذي يعرف الكثري عن ارسار الكرة العراقية". وشدد 
خمي�س ع�ىل ان: "ال�يء املهم يف هذه املب�اراة هو 
ابتع�اد كال الطرف�ني من العب�ني ومدربني وجماهري 
عن الش�د العصبي والتوتر النفيس بغية تقديم طبق 
كروي شهي يعكس الصورة الحقيقية املرشقة للكرة 
العراقية". ولفت خميس االنتباه اىل ان: "نادي القوة 
الجوي�ة بقيادة امل�درب الخب�ري صباح عب�د الجليل 
مرشح فوق العادة للتتويج باللقب املحيل االبرز عىل 
الساحة املحلية بعد غياب تجاوز العقد من السنني". 
يذك�ر ان ن�ادي القوة الجوي�ة كان قد ح�ل وصيفا 
للدوري العراقي املمتاز بكرة القدم للموس�م املايض 
بعد خسارته امام نادي نفط الوسط النجفي بفارق 
ركالت الجزاء الرتجيحية اث�ر انتهاء املباراة بوقتيها 
االصيل واالضايف بالتعادل السلبي.عىل صعيد مستمر 

افص�ح مدرب ن�ادي الكرخ عص�ام حم�د ان ناديه 
لن يكون صيدا س�هال لزعيم االندي�ة العراقية نادي 
ال�زوراء مع كامل االح�رتام والتقدير له ولجماهريه 
العريض�ة. واك�د عص�ام حم�د: "ال ش�ك ان ن�ادي 
الزوراء يعد من الف�رق الكبرية التي تتمتع بالقاعدة 
الجماهريية الكبرية والتاريخ فضال عن الالعبني من 
ذوي امله�ارة والخربة لكننا س�نكون خصم�ا عنيدا 
لهم". واضاف: "مجموعتن�ا قوية كونها تضم فرقا 
له�ا مكانتها الكب�رية وتاريخها الطوي�ل ومن قبيل 
الطلبة وده�وك ونفط الجنوب وحام�ل اللقب نادي 
نفط الوس�ط". يذكر ان الهيئة االدارية لنادي الكرخ 

الش�اب عص�ام جددت التعاقد مع املدرب 
حمد للموس�م الثاني 
الت�وايل.وكان  ع�ىل 
ن�ادي ال�زوراء عنينّ 
باسم قاس�م مدربا 
للم�درب  خلف�ا 
عم�اد  الس�ابق 

محمد.

 
أكد املدير الريايض لنادي إنرت ميالن اإليطايل 
بي�ريو أوزيليو أن صفق�ة التعاقد مع العب 
فولفسبورغ إيفان برييسيتش هي األصعب 
له، مضيًفا انهم يتوقع النمو الرسيع لالعب 
الوس�ط الفرن�يس كوندوجبي�ا م�ع نهاي�ة 
املوس�م.ويف مقابل�ة خاصة أجره�ا أوزيليو 
ديل�و س�بورت(  )كوري�ريي  م�ع صحفي�ة 
اإليطالي�ة رصح قائ�الً " هن�ا نعط�ى التقيم 
لالعبني نهاية املوس�من ولي�س عقب مباراتني 
أو ثالث�ة مباريات."وأجاب عىل س�ؤال الصحفي 
اإليطايل بشأن أصعب صفقة خالل فرتة اإلنتقاالت 
الصيفية قائاًل " تتوقع أن أقول لك أنه كوندوجبيا، 

لك�ن يف الحقيقة األصع�ب كانت التعاقد 
مع برييسيتش من فولفسبورغ األملاني.. 

ذهبنا إىل ناد ثري م�ن أجل التعاقد معه، ال يرغبوا 
يف بيعه، لكن رغبته وإرصارنا، باإلضافة إىل ملس�ة 
اس�رتاتيجية، تمكن�ا م�ن ضمه."أم�ا بخصوص 
صفقة ضم كوندوجبيا أك�د أنهم عملوا عىل إنهاء 
تل�ك الصفقة مبك�رًا، ومتابعته من�ذ أن كان العًبا 
يف صفوف إشبيلية اإلس�باني، لكن اإلعالم وضعنا 
تحت ضغ�ط كبري يف املفاوضات م�ع النادي املالك 

لالعب موناكو الفرنيس.
ويس�تعد إنرت ميالن بقيادة املدير الفني مانشيني 

للقاء ميالن يف ديرب�ي الغضب )ديربي ميالنو( 
خالل الجول�ة الثالث�ة من ال�دوري اإليطايل 

لكرة القدم اليوم األحد.

اش�ارت العديد من وس�ائل االع�الم الربيطانية أن 
ادارة برش�لونة، صاحب الرباعية التاريخية، قررت 
بدء محادث�ات تمديد عقد الربازييل نيمار دا س�يلفا 
خ�الل االي�ام القليل�ة املقبلة.ووفق�ا لصحيفة )دييل 
م�ريور( الربيطانية ، فإن ادارة برش�لونة ورغم انتهاء 
عقد نيمار يف العام 2018، إال انها تسعى ملكافأة مهاجم 
السيليساو عىل نجاحاته بالكامب نو من خالل تمديد 
عق�ده ل� 3 س�نوات اضافي�ة، لينتهي عام 
الربيطاني�ة  الصحيف�ة  2021.وادع�ت 

أن النج�م الربازييل نيمار )23 عاما( طالب ادارة الربس�ا 
بتحس�ني عقده، حيث يحصل بموجبه عىل راتب سنوي 
يبلغ 12 ملي�ون يورو بدال من 7 ماليني )200 الف جنيه 
اسرتليني اس�بوعيا بعد خصم الرضائب(.  وتلقى نيمار 

عرض�ا ضخم�ا )فلكيا( م�ن مانشس�رت يونايتد 
االنجلي�زي لضم�ه يف املريكات�و الصيف�ي 

امل�ايض )240 مليون يورو(، إال أن رغبة 
الالعب بمواصل�ة النجاحات يف النادي 
الكتالون�ي الذي قدم الي�ه عام 2013 
من س�انتوس الربازييل، ب�ددت احالم 

الشياطني الحمر بضمه.
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امليزان

؟؟هل تعلم
• للنحل�ة الواحدة خمس�ة عيون.. ولها خمس�ة آالف ثقب 
كحاس�ة ش�م تمكنها من استنشاق رائحة ش�جرة التفاح 
ع�ى بعد ميلني.. ولها أيضاً زوجان من األجنحة تضاعف به 
رسعتها بنحو 16 ألف مرة.. وتعرف طريقها مهما تعرجت 

بني زهرة وزهرة فتعود إىل خليتها.. 
• شجرة واحدة من األشجار التي يف الطريق تمتص يف ساعة 
واحدة اكثر من 2 كليو غرام من األوكسجني الالزم للحياة.. 
وأن أربع�ة أفدن�ة من األش�جار يمك�ن أن تحم�ي املناطق 
الس�كنية من 22 طنا من الغبار.. وأن ش�جرة واحدة تعترب 

أرخص املرشحات الطبيعية للهواء وأكثرها فاعلية.. 
• رغم أن النمل�ة حرشة صغرية جداً التزيد عن مليمرت ومع 
ذلك فهي مهندسة معمارية عظيمة تبني القالع والحصون 

والغرف والدهاليز واملخازن..
• الفي�ل الهرم الذي تقدمت به الس�ن إذا ما حس بدنّو أجله 
يودع رفاق الصب�ا ويتجه بغريزته إىل مكان مجهول يقع يف 
ط�رف من أطراف الغابة الفس�يحة حيث يطلق عليه اس�م 
مق�ربة الفيل�ة )elephants> TOMP ( وهذا املكان موحش 
مقبض بطبعه ال يطرقه الش�باب بينما يس�ري إليه الكهول 
وامل�رىض املثخن�ني بالجراح والذي�ن يكونون عى اس�تعداد 

للموت.

ال تثق بعض األشخاص الذين يخفون نواياهم 
الحقيقي�ة عنك، لكّنك يمك�ن - بدون خوف - 
أن تأتم�ن أفض�ل أصدقائك. ال تتخ�ذ أّي قرار 
احرتايف مه�م يف الوقت الراه�ن. حاول معرفة 
معلومات اكثر حول الطرف اآلخر س�واء كان 

يف العمل

اليوم تحس باملس�ؤولية تجاه م�ن حولك ، و 
ه�ذا ما يش�عرك بأن�ك مقيد . لكن ه�ذه املرة 
مختلفة ، و لن تحّس كما لو أّن حريتك تنتهك. 
قد تتمّتع حتى بأن تكون مس�ؤوالً. املسؤولية 
عبئ كبري و ال يمكن�ك تحمل اكثر من طاقتك 

كن عقالنيا يف تصور االمور عاطفيا

أنت بحاجة لبع�ض التأمل و التفكر . ال تبخل 
ع�ى نفس�ك بالوقت ال�الزم لوض�ع األمور يف 
نصابها الصحيح . خ�ذ كامل وقتك يف التمعن 
باالم�ور و اطل�ب مش�ورة من حول�ك القرار 
القادم قرار مص�ريي ال تترسع يف اعطاء رأيك 

باملوضوع

إنك مرح وحّساس ، و تملك الكثري من الطاقة 
اآلرسة . ال ترصف انتباهك بسهولة عن األمور 
املحيط�ة بك ، و أمعن النظ�ر يف كل التفاصيل 
. الجدي�ة الزائ�دة يف بع�ض االمور ق�د تكون 
مطلوبة يف االي�ام القادمة ، ماليا هنالك تغيري 

قريب يف العمل

أنت الش�خص ال�ذي يفضله الجمي�ع. فتمّتع 
بج�ذب كل االنتب�اه. ع�ى العازب أن يس�تغل 

هذه الفرصة لالرتباط.
أي عالق�ة أو م�رشوع متع�دد الزواي�ا اليوم. 

ادرسه بعناية قبل أن تتخذ القرار .
آم�ل أن تكون يف مزاج مالئم للحب ، ألنه وفقاً 

مل�ا تقوله النج�وم فإنك اليوم يف أنس�ب مزاج 
للح�ب ، إنها أف�كارك الجنس�ية التي ال يمكن 
إنكارها اآلن . استغل ارتباطك بالحبيب لتقوية 
عالقتك العاطفية . ماليا انت يف وضع مستقر 
و ال توجد اي مفاجئات عى الطريق تحسن يف 

سري العمل يجعلك يف وضع جيد .

ُقلها بواس�طة األزهار ، ال ب�ل قلها عن طريق 
قال�ب كاتو كبري ، أو قلها بخربش�ة طباش�ري 
ع�ى طول الجدار املمتد ع�ى جانب رصيفها ، 
فكر ملاذا هذا الشعور بالحرية و الالحدود حني 
تج�ري اتصال معه�ا اآلن ، و األه�م من ذلك، 

فقط قلها .

ه�ل تعرف عظمة األفكار التي يمكن أن تأتيك 
و أنت تغس�ل الصحون ؟ نظ�ف بيتك اليوم و 
س�يكون مّخك نظيفاً من األفكار املريبة . خذ 
وقتك يف التفكري بهدوء اكثر ابتعد عن الضغط 
الزائد ال تذهب بأفكارك بعيدا عن الواقع كي ال 

تظلم نفسك و من حولك

م�ا تحتاج�ه لالس�تقاللية ه�و الق�درة ع�ى 
تجس�يد األم�ور ، س�واء من داخ�ل كل عالقة 
بني متناقضني عى ح�ده، أو من خالل النظر 
النظ�رة  إىل الظ�روف كمجموع�ة متكامل�ة. 
الش�مولية تعطي�ك ارتياحا يف العم�ل و قدرة 

اكرب عى تحليل الواقع

أن�ت تكره أن تك�ون ش�كاكاً باآلخرين ، لكن 
بع�ض األمور تقول لك أن تخترب هذا الحافز و 

تترصف بشكل أكثر حذراً .
أنصت إىل هذا الص�وت الخافت و ال تمانع من 

الحصول عى بعض األجوبة املبارشة .

إن الحي�اة ليس�ت تجربة علمي�ة ، إنها مزيج 
م�ن االنفع�االت و األحاس�يس ، و كل الب�رش 
معرض�ون ألن يخطئ�وا . الح�ب طريق�ك اىل 
النجاح ال تغل�ق قلبك امام التج�ارب الجديدة 
و ح�اول التعلم من االخط�اء قدر االمكان كي 

تكسب ود الحبيب

تتح�رك كفراش�ة لطيف�ة مم�ا س�يخلق ل�ك 
الفرص�ة ملواجهة عالقات حب جديدة و جميلة 
. من جهة أخرى فإنك بالتأكيد تس�تحّق بعض 
الراحة. الحب ه�و الفرصة االهم يف حياتك كي 
تغيري الروتني القاتل الذي تعيش�ه ال تيأس من 
كون الطرف اآلخر متحفظ قليال عى مشاعره

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

بدون تعليق

طبق اليوم

1 شاعر فيلسوف لقب برهني املحبسني 
o سماء

2 رئيس أمريكي مثري للجدل o هولندي 
أسس للفلسفة األوروبية الحديثة وأبو 

املذهب العقالني
3 استيعابنا لألشياء والزمن من حولنا 

وذاكرتنا o نقيض الحرب
4 أخط�أ خطأ صغ�ريا o رضبت كفيها 

معا o قطع األشياء إىل قطع صغرية
5 رياض�ة هندية يف القدرة عى الرتكيز 

o تأدية اعمل بقدرة واقتدار
6 كلم�ة فرعونية قديمة بمعنى جميل 

o قانون يف الجرب
7 غاز خامل )ال يتفاعل(

8 فائدة للناس o نقطة التقاء األش�عة 
)أو األشياء( وتركيزها

9 ليونة o أرسطو
10 نب�ات طب�ي يس�تفاد م�ن بذوره 
 o ويرشب بغليه وتقديمه كما الش�اي

اسم عربي قديم

1 شاعر ووزير اندليس من أهل قرطبة 
برع يف الوصف والبالغة

 o قطعة مس�طحة للكتابة o 2 للتمني
املناطق املفتوحة من األرض

 o )3 رس�وم ع�ى الجل�د )معكوس�ة
نساعد يف أمر ما

4 ش�خص بن�ى نفس�ه بنفس�ه دون 
رضس   o اآلخري�ن  ع�ى  االعتم�اد 

)معكوسة(.
5 مواز ومقابل o آلة موسيقية وترية

6 متشابهان o ميزان o ألف كيلوجرام
7 مادة تس�تخدم لعمل حلوى ش�بيهة 

باملهلبية o ثلثا باب
8 انس�كب o أب�و األس�ود مل�ك النحو 

العربي
 o 9 ما يقوله املحامي دفاعا عن موكله

إناء كبري من الفخار )معكوسة(.
10 اس�تخدام اآلالت يف انج�از العم�ل 
واالرساع ب�ه o تقابله�ا ع�رش أمثالها 

)مبعثرة(.

اوجد الكلمة املفقودة

املقادير:
للكيكة:

مقادير أ:
3 بيضات 

رشة فانيليا 
2/1 ك سكر 
2/1 ك زيت 

1 علبة زبادي 
مقادير ب:

1 2/1 ك دقيق 
ملعقة بيكنج بودر 

الحشوة:
6 حبات بسكويت اوريو )تكرس بحشوتها( 

2/1 ك حبيبات هرييش )دموع الهرييش( 
4/1 اصبع زبدة 

3 م ك زبدة الفول السوداني 
2/1 ك عني الجمل مدقوق

الصوص:
2/1 علبة حليب مركز محى

6 حبات كريي 
1م ك زبدة الفول السوداني 

2/1 م ص قرفة
طريقة تحضري كيكة بطعم السنكرس

1. إلع�داد الحش�وه، ت�ذوب الزب�دة ع�ى النار 
وُتضاف لها زبدة الفول الس�وداني ثم ترفع عن 
الن�ار وتض�اف لباقي مقادير الحش�وه وتحرك 

سوياً.
2. إلع�داد الكيك�ة، تخل�ط مقادي�ر أ، ثم تخلط 
مقادي�ر ب ويس�كب خلي�ط أ ف�وق خلي�ط ب 
ويخلط�وا بالخفاق�ة اليدوية ثم يس�كب نصف 
بزي�ت  مدهون�ة  صيني�ة  يف  الخلي�ط  مق�دار 

ومرشوشة بالدقيق.
3. نضع الحش�وه فوق خلي�ط الكيك ثم نصب 
مق�دار باقي خلي�ط الكيك وندخ�ل الصينية اىل 

فرن متوسط الحرارة حتى تنضج.
4. تقلب الكيكة يف صح�ن التقديم وترتك لتربد، 
ثم تصب عليها الصوص وتزين بالتويف الس�ائل 

او رشاب الشوكوالته.

كيكة بطعم السنكرس

معلومات  عامة

من فوائد العصفر
العصف�ر يضف�ي لون�ا ورائحة ع�ى الطعام . 
العصف�ر يعمل عى خفض الح�رارة. العصفر 
ع�الج للكدمات والجروح. العصفر عالج فعال 
آلالم الجل�د وإلتهابات�ه. العصف�ر يعم�ل عى 
التخل�ص م�ن الدمام�ل. العصف�ر يعالج آالم 
املفاص�ل. العصف�ر يقلل م�ن تجلط�ات الدم 
. العصف�ر يعال�ج الرشيان التاج�ي. العصفر 
يس�اعد يف ع�الج الحصب�ة والطف�ح الجلدي. 
العصفر يساعد عى خفض نسبة الكوليسرتول 
يف الدم . العصفر ينشط الكبد ويقويه. كما أنه 

من املمك�ن صناعة زيت العصف�ر ومن فوائد 
زي�ت العصفر : العصفر يحتوي عى كمية من 
الفيتامينات التي تس�اعد عى تخفيف الوزن. 
العصفر يوس�ع األوعية الدموية لفروة الرأس 
. العصف�ر ينش�ط ال�دورة الدموي�ة. العصفر 

يحسن صحة القلب.
العصفر يقلل من أمراض الشيخوخة. العصفر 
يس�تخدم يف صناع�ة مس�تحرضات التجميل 
الطبية. العصفر يستخدم يف تخفيف التجاعيد 

وترطيب الجلد.

دي ابنتها كعكة بـ »75« مليون دوالر عائلة إماراتية تهُ
أع�دت أرسة إماراتي�ة ثرية أغ�ى كعكة يف 
العالم، بمناس�بة عيد ميالد وخطبة ابنتها؛ 
حيث دفعت نحو 74.9 مليون دوالر مقابل 
كعكة تحتوي عى قطع من األملاس.وتولت 
الربيطانية ديبي وينغهام )33 عاًما( مهمة 
إع�داد الكعكة، الت�ي اس�تغرق تحضريها 
أكث�ر م�ن 1100 س�اعة عمل.واش�تملت 
الكعكة الت�ي وصل وزنه�ا إىل 450 كلجم، 
عى 60 كلجم ش�وكوالتة و120 كلجم من 
الس�كر، وكانت مزينة بأكثر م�ن 80 لوًنا، 
واحتوت عى 5.2 قرياط من املاس الوردي، 
و6.4 قرياط من املاس األصفر، و15 قطعة 
م�ن املاس األبيض بوزن 5 قرياط، ما يعني 

أن 17 من قطع املاس وحدها تستحق أكثر 
من 46 مليون دوالر، باإلضافة إىل أن قطعة 
الكيكة هذه كانت تحتوي عى 4 آالف حجر 
كريم.واتخ�ذت الكعكة ش�كل عرض أزياء 
بمم�ى العارضات وصفوف املش�اهدين، 
وتحت�وي مالب�س بع�ض العارض�ات عى 
قطع من األملاس الحقيقي. ويف الصف األول 
من املش�اهدين تجل�س النس�اء املرتديات 
لتصميمات ش�هرية يف املالب�س والحقائب 
واألحذية.وحطم�ت ه�ذه الكعك�ة الرق�م 
القيايس ألغى كعكة يف العالم، حيث س�بق 
وأن بيعت كعكة يف عام 2013 مقابل 32.4 

مليون جنيه إس�رتليني.

طريق�ة  إىل  أمل�ان  علم�اء  توص�ل 
الس�تخالص عنرص كيميائي نفيس 
م�ن النب�ات ه�و الغرماني�وم، وهو 
عن�رص ش�به موص�ل، اس�تخدم يف 
تصنيع أول جهاز ترانزيستور لقدرته 
فائق�ة الرسع�ة ع�ى نق�ل املوجات 
الكهربائي�ة.ويف عرصنا ه�ذا ال غنى 
عن سيليكون الغرمانيوم وهو عنرص 
ال فل�زي يف حياتن�ا املع�ارصة فه�و 
رضوري لصناعة أجه�زة الكمبيوتر 
والهوات�ف الذكي�ة وكاب�الت األلياف 
الضوئية.كم�ا يس�تخدم الغرمانيوم 

ال�ذي يبدو ش�فافا يف األش�عة تحت 
الحم�راء يف أجه�زة التوجي�ه الذكية 
واملجسات التي تستخدمها السيارات 
يف توجي�ه حركتها.وع�ى الرغ�م من 
وج�ود الغرمانيوم يف الرتبة يف ش�تى 
أنحاء العالم، إال أن استخالصه صعب 
وتجيء معظم اإلمدادات من الصني. 
واآلن يعتق�د علم�اء أمل�ان يف جامعة 
فرايبورغ للتعدين والتكنولوجيا أنهم 
توصل�وا إىل طريقة ثوري�ة للحصول 
عليه من تربتهم بمس�اعدة بس�يطة 

من الطبيعة.

نباتات لصنع اهلواتف الذكية

هل سيتم تفجري سطح املريخ نوويًا ؟

حكم ومأثورات
من هنا وهناك

حسني الساعدي

امللك والحذاء
يحك�ى أن مل�كاً كان يحكم دولة واس�عة 
ج�داً ..أراد ه�ذا املل�ك يوما القي�ام برحلة 
بري�ة طويل�ة. وخ�الل عودت�ه وج�د أن 
أقدام�ه تورم�ت بس�بب امل�ي يف الطرق 
الوع�رة، فأصدر مرس�وماً يقيض بتغطية 
كل ش�وارع مدينت�ه بالجل�د ولك�ن اح�د 
مستش�اريه أش�ار عليه برأي أفضل وهو 
عمل قطع�ة جلد صغرية تحت قدمي امللك 

فق�ط . فكانت هذه بداية نعل األحذية.إذا 
أردت أن تعيش سعيدا يف العالم فال تحاول 
تغيري كل العالم بل أعمل التغيري يف نفسك 

،ومن ثم حاول تغيري العالم بأرسه.

اإلعالن واألعمى
جل�س رج�ل أعم�ى ع�ى إح�دى عتبات 
عم�ارة واضعا ً قبعته بني قدميه وبجانبه 
لوحة مكتوب عليه�ا :« أنا أعمى أرجوكم 

ساعدوني >.
فمر رجل إعالنات باألعمى ووقف لريى أن 

قبعته ال تحوي سوى قروش قليلة فوضع 
املزي�د فيها. دون أن يس�تأذن األعمى أخذ 
لوحته وكت�ب عليها عبارة أخرى وأعادها 

مكانها ومىض يف طريقه .
امت�ألت  ق�د  قبعت�ه  أن  األعم�ى  الح�ظ 
النقدي�ة، فع�رف أن  بالق�روش واألوراق 
ش�يئاً ق�د تغ�ري وأدرك أن ما س�معه من 
الكتاب�ة هو ذلك التغيري فس�أل أحد املارة 
عم�ا هو مكتوب عليها فكانت اآلتي : >)) 
نح�ن يف فص�ل الربيع لكنني ال أس�تطيع 

رؤية جماله<(( .

ق�ال امللياردي�ر األمريك�ي »إيلون موس�ك« 
مؤس�س رشكة »س�بيس إكس« و«تيس�ال 
 »late Night Show « موت�ورز« يف برنام�ج
م�ع س�تيفن كولب�ري، إن هن�اك طريقت�ني 

لتجهيز املريخ الستقبال البرش.
وأوض�ح موس�ك إن هن�اك طريق�ة بطيئة 
وطريق�ة رسيع�ة، إال أن كالهم�ا تنطويان 

عى رفع درجة حرارة الكوكب.
الطريقة البطيئة هي إغراق الكوكب بغازات 
االحتباس الحراري، وسيسبب هذا نوعا من 

تغري املناخ عى املريخ خالل بضع سنوات.
أما الطريقة الرسيعة، فهي مثرية لالهتمام 
أكثر من األوىل بش�كل كب�ري، والتي تتمثل يف 
»إس�قاط القنابل النووية ف�وق القطبني«، 
حسبما قال موسك بوجه تبدو عليه الجدية 

تماما.
وأوض�ح موس�ك إن طريق�ة القي�ام بذل�ك 
بكلف�ة معقول�ة ربم�ا س�تكون بواس�طة 
صواريخ »س�بيس اكس«، التي يمكن إعادة 

استخدامها.
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مس���احة لل���رأي

أذكر عندما كنت يف س�ن صغرية جدا، حينما كن�ت أنتظر اليوم بكل 
ساعاته عودة أهيل من السفر، وبعد اللقاء الجميل وتلقي الهدايا. أجمل 
م�ا كنت أنتظ�ره كان أخبار الرحلة التي كان يرويه�ا لنا أبي وأمي. ويف 
الي�وم الت�ايل كنت أنتظر بف�ارغ الصرب أيض�ا عودة فيل�م التصوير من 
اس�توديو التحميض، وكنا نجلس يف س�هرة عائلية نقلب يف الصور، ولم 

يبخل علينا الوالدان بالحكايات التي ترافق كل لقطة وكل صورة.
وعندما كنت أس�افر، ما زلت أتذكر لحظة عودتي إىل املدرسة، فكنت 

أعد الثواني لكي أخرب صديقاتي عن رحلتي، وعن حكايات أسفاري..
أما الي�وم وبعد انتش�ار مواقع التواص�ل االجتماع�ي وأخذها حيزا 
كبريا جدا يف حياتنا اليومية، أصبحنا نخرب قصص أسفارنا »أوال بأول«، 
فل�م يعد من ال�روري انتظار عودة أحدهم من الس�فر لكي يقص لنا 
أخبار الرحلة، ألن القصة كلها موثقة بالصور عىل »فيسبوك« و»تويرت« 
و»سناب تش�ات«.. وبالتايل لم يعد يحلو الكالم بعد الرحلة بعدما تكون 
قد تعرف�ت عىل الوجهة التي اختارها صديق�ك، والفندق الذي نزل فيه، 
وعرف�ت حتى من هم األش�خاص الذين رافقوه يف رحلت�ه، من دون أن 
نن�ى أننا نكون قد عرفنا ما تناوله صديقن�ا عند الفطور والغداء ومن 
بعدهم�ا العش�اء. فعندما يرجع أحدهم من الس�فر لن يع�ود هناك ما 
تسأله وما تنتظره، فحتى إذا فكر فيك صديقك خالل رحلته واشرتى لك 
تذكارا من أحد املحالت فمن املمكن جدا أن تكون قد رأيت صورة الهدية 

عىل »فيسبوك« مسبقا، فتختفي »الرهجة«.
يف املايض، كانت الصديقات يتواعدن عىل الغداء أو العشاء بعد العودة 
من السفر خصيصا إلطالع بعضهن البعض عىل ما حصل خالل الرحلة، 
عن التبضع، عن األكل، عن الوجهة الس�ياحية وحتى التفاهات ونميمة 
النس�اء التي ال يمكن أن ننكر أنها جميلة إذا ما بقيت ضمن املعقول ويف 
إط�ار االحرتام ليس أكثر. ولكن لألس�ف اليوم نلتق�ي ونقول: لقد عدِت 
من السفر، أحببت الوجهة الفالنية التي زرِتها، والطبق الذي أكلِته يبدو 
رائعا وأحببت ثيابك وأحببت نظاراتك الشمسية.. وهنا تجدر اإلشارة إىل 
أن هناك مش�كلة يف الثياب ألن البعض يفكر قبل الس�فر فيما سريتديه 

من مالبس لم يسبق أن ارتداها من قبل يف صوره عىل »فيسبوك«.
ه�ال الحظتهم؟ املتكلم هنا هو الش�خص ال�ذي راوح مكانه وليس 
الش�خص الذي سافر ورأى وأكل ورشب، فما فائدة اللقاء بعد السفر، يف 
حال لم يكن لدينا أي يشء نخربه ونتشاركه مع اآلخرين، فالسفر وكما 
يع�رف الجميع ه�و ليس مصمما للمتعة فقط إنم�ا هو ثقافة ومعرفة 
وتعرف عىل ثقافات أخرى، وأجمل ما يف الس�فر هو مش�اركة الغري بما 
نراه ونختربه لنجعل الغري يعيش معنا رحلتنا، لكي نستعيد معا حالوة 

اللحظات الجميلة.
بالطب�ع توثيق اللحظات الجميلة إلكرتوني�ا يشء ال بد منه، كما أنه 
منوال العرص، ولكن يبقى للقاء الشخيص وللهفة املعرفة »وجها لوجه« 

رونق آخر.
ويف حال كنت عىل الئحة أصدقائي وتتبعني عىل »إنس�تغرام« وغريه 
من املناب�ر اإللكرتونية، وتعتقد أني أناقض نف�ي، ألني من أكثر الذين 
ينرشون صورا خالل الس�فر، خاص�ة الصور املتعلقة باألكل، فردي عىل 

هذا هو: »أنرش الصور بداعي العمل«.

يقول�ون يف األمث�ال: »اغلق مدرس�ة تفتح س�جًنا«. وكان من حظ�ي أن أحر تطبيًقا 
معكوًس�ا له�ذا املثل. إنه مجمع ثق�ايف جديد يقع بجوار محطة قط�ارات الرشق، يف باريس، 
تس�تقبلك يف باحت�ه األمامية، يا للعجب، ع�رشون نخلة من نوع غري مأل�وف، طويل الجذع 
قصري الس�عف. ما الذي هو مألوف هنا؟ كنت أس�مع أن مستشفى »سان الزار« العتيق كان 
يشغل قطعة األرض الفسيحة هذه. ثم عرفت أن املستشفى كان يف األصل مزرعة انقلبت، يف 
القرن السابع عرش، إىل منطقة عازلة ملرىض الجذام، قبل أن تصبح داًرا لأليتام. وبجوار امليتم 
ش�يدوا سجًنا للنس�اء ظل قائًما حتى منتصف الثالثينات. والسجن صار مستشفى تقصده 
نس�اء املتعة العامالت يف تلة »مونتمارتر« وجادة »بيغال« إلج�راء الفحوص الدورية املقررة 
عليهن. ومع إطاللة القرن الحايل لم يبق يف املكان س�وى مس�توصف وكنيس�ة بحجم الكف. 
وكان ال بد من ورشة الستثمار مفيد لهذه األرض التي تبلغ مساحتها 4 آالف مرت مربع وتقع 
يف أكثر مناطق العاصمة ازدحاًما. إن من يستثمر هو الدولة. ولذلك فال تتوقعوا أن ينبت من 
األرض مرك�ز تج�اري أو فن�دق من فئة الكذا نجمة. رأيت مبنى من خمس�ة طوابق مش�يًدا 
بالحجارة البيضاء، تس�بقه حديقة منسقة وله جناحان. فيه قاعات للعرض الفني وصاالت 
للمطالع�ة واملوس�يقى والعروض املرسحية واس�رتاحة لطيفة للعمل أو االس�رتخاء. واملهم 
لج�رذان الق�راءة أن هناك مكتبة تحوي 77 ألف كتاب و10 آالف أس�طوانة رقمية. وحس�ب 
الكتي�ب املطبوع بمناس�بة االفتتاح، فإن جدالً طويالً دار حول اإلبقاء عىل ش�جريات ليمون 
معمرة كانت مزروعة يف املكان، أو اقتالعها بس�بب هرمها واس�تبدال نخالت ُمحّسنات بها. 
وانترصت النخالت الطويلة الرفيعة التي ال تش�به نخيل بالدي لكنها من بنات أعمامه وفيها 
يشء م�ن رائحته. كل هذه الديباجة ألصل إىل اللب. فقد حلّت يف س�جن النس�اء القديم هذا، 
س�جينتان سياسيتان. وهي تسمية حديثة نس�بًيا لكنها تصلح للوصف. األوىل لويز ميشيل، 
املعلمة واملناضلة النس�وية الداعية للعدالة االجتماعي�ة وأحد أبرز وجوه »كومونة باريس«. 
وبسبب آرائها ُسجنت أكثر من مرّة ولوحقت من الرشطة وُنفيت إىل جزيرة كاليدونيا، وهناك 
زادت طينته�ا بلّة، فانضم�ت إىل الحركة الفوضوية وكانت أول من رفع العلم األس�ود، رمزًا 
للحرية املنفلتة من كل قيد. وعندما عادت إىل باريس جرى اعتقالها مجدًدا بس�بب شعبيتها 
بني الناس لكنها لم ترعِو لحني وفاتها مطلع القرن املايض، وهي فوق الس�بعني. الس�جينة 
الثاني�ة ه�ي ماتا هاري. أش�هر جاسوس�ة يف زمانه�ا. وقد ول�دت عام 1876 ألب ميس�ور 
يمل�ك مصنًعا للقبع�ات يف بلدة ليواردن الهولندية. وملا أفلس اضط�رت إىل الزواج، وهي دون 
العرشين، بضابط كان يخدم يف املس�تعمرات، أخذها معه إىل جزيرة جاوة اإلندونيسية، حيث 
تعلمت الرقص. وبعد طالقها شّدت الرحال إىل باريس التي كانت، يف تلك السنوات املبكرة من 
القرن العرشين، قبلة األنظار. ولم تجد الهولندية الجميلة غضاضة يف العمل راقصة رشقية، 
مس�تفيدة من س�مرة برشتها وش�عرها الداكن. صار اس�مها ماتا هاري، أي »عني النهار«، 
وقد بلغ من ش�هرتها أنها رقص�ت عىل مرسح »أوملبيا« يف باريس و»الس�كاال« يف ميالنو. ملا 
قامت الحرب العاملية األوىل، عادت إىل بلدها ليصطادها القنصل األملاني ويجندها جاسوس�ة 
لحسابه. وقد منحها اسًما حركًيا هو »العميل رقم 21«. لكن التجسس يريد رجاالً ونساء من 
طينة صلبة، وفشلت ماتا الجميلة يف امتحان الكتمان وكانت تتباهى بعالقتها بالقنصل. وقد 
حاول الفرنس�يون استغاللها كعميلة مزدوجة، ثم تخلوا عنها قبل انتهاء الحرب وحاكموها 
وأصدروا عليها حكًما باإلعدام وأودعوها زنزانة يف الس�جن الذي س�يصبح، بعد مائة س�نة، 
داًرا للثقافة تحمل اس�م الروائية فرنس�واز ساغان. قبل بضع سنوات، طلبت بلدية ليواردن، 
مس�قط رأس ماتا هاري، من ناش�ط يدعى ليون شريمان، أن يس�عى لتبييض صفحة ماتا 
هاري. وقدم شريمان، وهو متقاعد فرني عجوز كان أستاًذا للفيزياء طلًبا إىل وزيرة العدل 
إلعادة محاكمة الجاسوس�ة الش�هرية التي ظهرت عنها عدة أفالم سينمائية. وكانت الحجة 
أنه�ا وقعت ضحية خط�أ قضائي. لكن ما فات فات. ففي فجر خريفي قاتم من عام 1917، 
يف غابة فنسني، واجهت ماتا هاري فرقة املوت بخفة عجيبة وكأنها يف نزهة. وملا أراد أحدهم 
ربط منديل عىل عينيها لكي ال تتعذب وهي ترى الجنود يتأهبون لإلطالق، رفضت وس�خرت 

منه وقالت عبارتها الشهرية: »يف سبيل جمايل تعذبت أكثر«.

جوسلين إيليا 

اخلرب وقت السفر

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


