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العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
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»تيرنس«

كثيراً ما خرجت

 صداقات عظيمة من بدايات 

سـيـئــة

ص3النســـاء العــراقيــات فـي التظــاهــرات: نفتخـر بإسقـاط الفاسـديـن

ص4»بن الدن« مستمر يف العمل بالسعودية!

السعودية ختطط لتشكيل »جيش بعثي«!
      المستقبل العراقي/ نهاد فالح

البرلم�ان  خارجي�ة  وزي�ر  كش�ف 
االميركي الدولي وامي�ن عام المنظمة 
األوروبية لألمن والمعلومات الس�فير 
هيثم ابو سعيد, أمس االربعاء, عن لقاء 
سُيعقد في عاصمة السعودية الرياض 
مماثل لل�ذي عقد بالعاصم�ة القطرية 
الدوح�ة بحض�ور ش�خصيات عراقية 
من اج�ل بحث قضية محافظ�ة االنبار 
إضافة إلى تشكيل قوات شبه منفصلة 
عن الق�وات العراقية يك�ون عناصرها 

من عشائر المحافظة.
وق�ال أب�و س�عيد ف�ي بي�ان تلقت 
»المس�تقبل العراقي« نس�خة منه، انه 

»يت�م التحضي�ر له�ذا اللق�اء المرتقب 
بالرياض في العاصمة األردنية وينشط 
المعتمدي�ن  القناص�ل  ف�ي ذل�ك اح�د 
هناك«.وأوضح أن »هذا اللقاء س�ُيعتبر 
اللقاء الثاني بعد الدوحة وهو سيبحث 
ف�ي برنامج عمل�ه قضية األنب�ار التي 
يعم�ل عليه�ا ش�خصيات عراقي�ة منذ 
فترة طويلة لجهة قيام قوة عس�كرية 
ش�به منفصل�ة ع�ن الق�وات العراقية 
تنظي�م  عل�ى  القض�اء  س�قف  تح�ت 
»داع�ش« االرهابي من قبل العش�ائر«.

وأش�ار ابو س�عيد الى ان »تل�ك القوات 
التي س�يتم إنش�اءها من مذهب واحد، 
ُتفضي إلى أع�ادة هيكلية حزب البعث، 
م�ن اج�ل التنس�يق الكامل م�ع قوات 

أميركي�ة خاصة عل�ى األرض العراقية 
وقوامها عشرة آالف جندي«، مبيناً انه 
»ستقوم تلك القوات األميركية بتجهيز 
ه�ذا الجيش في منطق�ة األنبار بكامل 
العتاد والتجهيزات وتعمل تحت أمرتها 
مباش�رًة«.وعد وزير خارجية البرلمان 
األمريكي »كالم رئي�س مجلس النواب 
العراقي س�ليم الجب�وري، وال�ذي زار 
طه�ران موخ�را، حول انش�اء جيوش 
في كل محافظة, يدعم فكرة التقس�يم 
ومدخله العراق ويصّب في هذا االتجاه 
ضمناً«.وأك�د أن »مصادر مطلعة تتابع 
ف�ي  العراقي�ة  القي�ادات  اجتماع�ات 

الدوحة في وقٍت سابق.
                     التفاصيل ص3

ص2نائب: »احلرس الوطني« مركون وقدمت مقرتحات جديدة بشأنه

ص4اخلارجية اإليرانية للجامعة العربية: طهران ال تتدخل بشؤون العرب

       بغداد / المستقبل العراقي

وصلت قوة امريكي�ة قتالية الى العراق 
قوامها ١٦٠ جندياً، استعداد لخوض معركة 
ف�ي االنب�ار الس�تعادة المدينة م�ن هيمنة 
العس�كرية  الكتيب�ة  »داع�ش«.  مس�لحي 
وصلت بس�رية الى محافظ�ة االنبار، وفقاً 
لع�دة وكاالت محلي�ة عراقي�ة، وبحس�ب 
مس�ؤول عراقي عس�كرية رفض االفصاح 
عن اس�مه. الواليات المتحدة من جانبها لم 
تؤكد هذه التقارير، وإن صحت، فهذه هي 
الم�رة االولى التي تتم نش�ر قوات امريكية 
قتالية في العراق بعد انس�حابهم من البالد 

ع�ام ٢٠١١. وال�ى جانب ذل�ك يتمركز عدد 
من الجنود االمريكان في الرمادي وتحديداً 
بقاعدة التقدم العسكرية التي تقوم بتدريب 
والق�وات  الس�نية  المس�لحة  الجماع�ات 
االمنية. وتقول معلومات شبه مؤكدة، بان 
القوة القتالية االمريكية وصلت في اليومين 
الماضيي�ن الى قاعدة الحباني�ة الجوية في 
العراق، في حين ان مئات الجنود االمريكان 
متمرك�زون في تلك القاعدة الجوية لغرض 
تدري�ب وتطوير الق�وات االمني�ة، ويعتقد 
ان الق�وة الُمرس�لة حديثاً س�تقوم بمهام 
قتالية لمكافحة مسلحي »داعش«، بدالً من 
الس�كان المحليين. وق�ال ضابط عراقي لم 

يكشف عن اسمه »ال احد يؤكد وجود قوات 
امريكية في العراق، وما موجود هي قوات 
لتدري�ب الجيش العراقي والقبائل الس�نية، 
كم�ا نتوق�ع ان تق�دم الق�وات االمريكي�ة 
المعرك�ة  ف�ي  للعش�ائر  المباش�ر  الدع�م 
القادم�ة الس�تعادة الرم�ادي«. ويأتي هذا 
الحراك االمريكي العس�كري، بعد س�قوط 
مدين�ة الرم�ادي في ش�هر أي�ار الماضي، 
بعد انس�حاب القوات االمني�ة العراقية من 
المدين�ة ليس�تقر مس�لحو »داع�ش« ف�ي 

الرمادي منذ ذلك الحين.

                   التفاصيل ص3

كـــتـيـبـة أمـيـركــيـة وصـلـت »سـرا« إلـى االنـبــار
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مراهقة دنامركية تقتل 
والدهتا بـ »وحشية« بعد 

ص4تأثرها بـ »داعش«!

غادة: زينة وسمية يتنافسن
على عيدية الجمهور

دي ماريا يستعيد رونقه .. ويبرهن أن العلة 
في ديكتاتور مانشستر يونايتد!

الشيخ املسعودي للحشد الشعبي: 
يدكم التـي تقاتـل اإلرهـاب تعجـل 

بــظــهــور الــفـرج
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اجلعفري حيذر اخلليج: ال تلعبوا بالنار مع العراق
      بغداد / المستقبل العراقي

حذر وزير الخرجية إبراهيم الجعفري 
دول الخلي�ج وخصوصا قطر من »اللعب 
بالنار« م�ع العراق من خالل اس�تضافة 
األخيرة عناصر عراقية مطلوبة للقضاء 
وطائفية، وفيما شدد على تالحم الشيعة 
والس�نة وبقي�ة المكون�ات ف�ي العراق، 
أش�ار إل�ى أن دوي�الت تح�اول تكريس 
الطائفية من خ�الل اإللحاح على تناولها 
تل�ك الزاوية.وقال الجعف�رى تصريحات 
أن »على جامعة ال�دول العربية أن تتبنى 
المقت�رح ال�ذى تقدم به الع�راق الخاص 
بتجري�م الفك�ر التكفي�رى«، مضيفا أن 

»العراق ال يتحدث من موقع الخيال وإنما 
من موقع االكت�واء والتجربة أيضاً، وما 
لم يتم تطويق ه�ذا الفكر وهذه الثقافة 
فس�رعان ما ينتش�ر ويجد له صدى فى 

أوساط بعض الشباب«.
وأشار الجعفري إلى أن »عالقة العراق 
بإي�ران هي عالق�ة دولة جارة س�اعدت 
الع�راق وف�ق قاع�دة ع�دم التدخ�ل فى 
س�يادتها وعالقتنا بإيران ليس�ت جناية 
وال عق�دة نس�تحى أن نقوله�ا، فنح�ن 
تربطنا عالق�ات مع الح�وض األوروبى 
وكل دول العالم، وإيران دولة جوار نعتز 
به�ا ونتش�رف بها، كم�ا أن تركي�ا دولة 
ج�ارة ونعت�ز بها ونتش�رف به�ا طالما 

تحت�رم س�يادتنا، أما الدول�ة التى تنتهك 
سيادتنا سنرد عليها ونرفض ذلك بشكل 
قاطع أيا كانت هذه الدولة، س�واء إيران 
أو تركي�ا أو دولة عربي�ة، والحد الفاصل 
بين تعاملنا مع كل الدول ناشئ من كون 
هذه الدولة يجب أن تحترم س�يادتنا وأال 

تتدخل فى شؤوننا«.
 واوض�ح أنه »ك�ون إي�ران غالبيتها 
العظمى من الش�يعة فهذا شىء تتشرف 
به إيران ونحن نتش�رف ب�ه، مثلما نحن 
نتشرف بإخواننا الس�نة والدول العربية 
الس�نة، وننظر لهم من زاوية إس�المية، 
ألن بوابة اإلسالم واسعة وتستوعب كل 
أبنائها س�نة أو ش�يعة ونحن اآلن ننظر 

ل�كل ال�دول بمنظ�ار واحد وه�و منظار 
المحبة، ونعتقد أن عالقتنا مع إيران هى 
استجابة للحقائق الجغرافية والتاريخية 
والمص�ادر الحيوية، فالمي�اه تأتينا من 
إيران ومن تركيا، وهناك عالقات وتداخل 
مجتمع�ى لتواج�د بع�ض القبائ�ل على 
الح�دود مثلما هناك تداخل مجتمعى بين 

العشائر بالحدود العراقية السعودية«.
وأكد »وجود أدل�ة حول تورط بعض 
ال�دول ف�ى أعم�ال اإلرهاب الت�ى يعانى 
إل�ى »طريق�ة  الع�راق«، مش�يرا  منه�ا 
تعامل منظمة داعش اإلرهابية وسهولة 
التدريب وانتقالهم من بلد إلى آخر تكشف 
ع�ن إمكاني�ات دول تج�اوزت إمكاني�ة 

المنظمة نفس�ها، لكننا نتقى الله فى أن 
نتهم ه�ذه الدولة أو تلك حت�ى وإن دلت 

األدلة على تورط بعض الدول«.
وحذر الجعفري من أن » تصرف قطر 
باس�تضافة ش�خصيات مطلوبة للعراق 
ومعروف�ة بطائفيته�ا ال يفي�د العالقات 
وال يفي�د قط�ر تحدي�دا الن حرمة الدول 
العربية أمانة فى أعناقنا جميعاً، وإذا كنا 
نزع�م أننا ع�رب فالعربى ع�رف عنه أنه 
بعي�د عن الغدر فال يغ�در، وعرف العربى 
أن لدي�ه قيما حتى قبل اإلس�الم والعرب 
لديه�م قيم وأخالق وم�روءة وعليهم أن 
يع�وا هذه الحقيق�ة، ألن ه�ذه النار إذا 

شبت ستحرق الجميع«.
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الطريان يعزل احلوجية عن نينوى 
ويقطع طرق أمداد »داعش« بالكامل

رئيس أركان اجليش
 يبحث مع مسؤول دويل بمكافحة اإلرهاب 

ضبط احلدود العراقية

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن الجناح المسلح لحزب العمال الكردستاني، أمس 
األربع�اء، ان الوحدة النس�وية التابعة ل�ه تمكنت من قتل 

واصابة 16 جنديا تركيا قرب الحدود العراقية التركية.
وقال الجناح في بيان إن فرقة من قوات وحدات حماية 
الم�رأة الحرة التابعة للح�زب العمال الكردس�تاني نفذت 
هجوما مسلحا ضد موقع للجيش التركي في منقطة كفر 
الواقعة على الش�ريط الحدودي العراق�ي التركي«، مبينة 
ان »الهجوم أس�فر عن مقت�ل 12 جنديا وإصابة 4 آخرين 

بجروح«.
وأض�اف الجن�اح أن »الهجوم جاء ردا على إستش�هاد 
عدد من مس�لحي العمال الكردس�تاني عل�ى أيدي الجيش 
التركي«.وأعلن الجناح المسلح لحزب العمال الكردستاني 
ف�ي 27 آب 2015، ع�ن مقت�ل 471 جندي ترك�ي واصابة 
211 اخري�ن من�ذ ب�دء الهجم�ات التركية عل�ى مواقعه، 
مؤكدة مقتل 42 من مس�لحيه، فيما أشارت إلى أن جميع 

عملياتها جاءت ردا على هجمات القوات التركية.

وحدة الـPKK النسوية تقتل وتصيب
 16 جنديًا تركيًا عىل احلدود العراقية

    بغداد / المستقبل العراقي

أفاد مصدر امني، أمس االربعاء، 
بأن طيران التحال�ف الدولي قطع 
طرق أمداد تنظيم داعش االرهابي 
في قضاء الحويج�ة بالكامل، بعد 
أن ع�زل القض�اء ع�ن محافظ�ة 
نين�وى، أثر قص�ف ط�رق االمداد 

وتدميرها كليا.
»طائ�رات  إن  المص�در  وق�ال 
التحالف الدولي ركزت خالل االيام 
والس�اعات القليلة الماضية، على 
الذي  الشميط  استهداف جس�ري، 
يرب�ط ناحيت�ي الزاب والعباس�ي 
بمركز القضاء غربا، وجسر صدر 
النه�ر ال�ذي يربط مرك�ز القضاء 

بقري�ة الحل�وات التابع�ة لناحي�ة 
ال�زاب التي تبعد عن مركز القضاء 

بحوالي 30 كيلو مترا«.
وأض�اف أن »قض�اء الحويجة 
ب�ات مع�زوال ومطوق�ا بالكامل، 
وقطعت عنه االمتدادات اللوجستية 
والتمويني�ة م�ن محافظة نينوى، 
بس�بب انهي�ار جس�ري الش�ميط 

وصدر النهر«.
»العصاب�ات  ان  وأوض�ح 
منف�ذا  االن  تمل�ك  ال  االرهابي�ة 
لله�روب اال عبر نهر الزاب بس�بب 
انخف�اض منس�وبه«، متوقعا في 
»حال ضخ كميات كبيرة من المياه 
من س�د دوكان سيعيق هروب تلك 

العصابات عبر النهر«.

    بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل رئي�س أركان الجيش وكال�ة الفريق الركن عثم�ان الغانمي 
المدي�ر التنفيذي للمديرية التنفيذي�ة للجنة مكافحة اإلرهاب في مجلس 

األمن الدولي جان بول البورد والوفد المرافق له.
وقالت وزارة الدفاع على موقعها ان الغانمي »بحث التنسيق المشترك 
في مجال مكافحة اإلرهاب وضبط الحدود ومنع تدفق المقاتلين األجانب 
من الدخول إلى العراق عبر س�وريا وتركيا، ورس�م إس�تراتيجية وطنية 

شاملة لمكافحة اإلرهاب«.
واستمع رئيس األركان إلى اآلليات التي سيتبناها المدير التنفيذي في 

تفعيل االتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة اإلرهاب.

نائب: »احلرس الوطني« مركون وقدمت مقرتحات 
جديدة بشأنه

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مق�رر مجلس النواب 
النائب ني�ازي معم�ار اوغلو، 
أن مش�روع  األربع�اء،  أم�س 
الوطن�ي  الح�رس  قان�ون 
األم�ن  لجن�ة  عن�د  مرك�ون 
والدفاع النيابية، فيما لفت الى 
وج�ود مقترحات جديدة حول 
القان�ون تقدم به�ا مجموعة 

نواب.
وق�ال اوغلو إن »مش�روع 

الوطن�ي  الح�رس  قان�ون 
ضم�ن قوانين وثيق�ة االتفاق 
السياس�ي التي على أساس�ها 
الحالية«،  الحكوم�ة  تش�كلت 
موضح�اً أن »القان�ون حالي�اً 
األم�ن  لجن�ة  عن�د  مرك�ون 
والدف�اع النيابية لعدم التوافق 

عليه«.
وأض�اف، أن »نواب�اً قدموا 
ورقة جديدة تتعلق بمقترحات 
حول بن�ود وفقرات القانون«، 
مؤك�داً أن »إق�رار مث�ل هكذا 

لتوافق سياسي  قانون يحتاج 
بين الكتل في مجلس النواب«.

وكان مقرر مجلس النواب 
أك�د،  اوغل�و  معم�ار  ني�ازي 
الخميس )3 أيلول 2015(، عن 
نق�اط الخالف حول مش�روع 
الوطن�ي،  الح�رس  قان�ون 
مبين�اً أن تل�ك النق�اط تتعل�ق 
بصالحي�ات التحريك لقطعات 
الح�رس ومواصف�ات القائ�د 

العام للحرس الوطني.
مجل�س  رئي�س  أن  يذك�ر 

الجب�وري دعا،  النواب س�ليم 
 ،)2015 أيل�ول   2( األربع�اء 
المجتم�ع الدول�ي إل�ى دع�م 
ف�ي  والبرلم�ان  الحكوم�ة 
فيم�ا  اإلص�الح«،  »مس�يرة 
اعتبر أن الح�رس الوطني هو 
للش�روع  األس�اس«  »اللبن�ة 
ف�ي عملي�ة تحري�ر األراضي 
من س�يطرة تنظيم »داعش«، 
في حي�ن اعترض�ت عليه كتل 
أخرى بش�دة، مبينة أنه بسبب 

االحتراب الداخلي. 

أثناء تفقده قواطع عمليات قوات »وعد الله«
الشيخ املسعودي للحشد الشعبي: يدكم التي تقاتل اإلرهاب 

تعجل بظهور الفرج
      المستقبل العراقي / منى خضير عباس

زار الشيخ س�امي المس�عودي المشرف 
العام على ق�وات وعد الله قواط�ع العمليات 
لقوات وع�د الله ف�ي غرب س�امراء والتقى 
والمقاتلي�ن  للق�وات  الميداني�ة  بالقي�ادات 
المرابطين على سواتر الشرف واطلع الشيخ 
المس�عودي على الخطط الموضوعة لتحرير 
العديد من القرى والتمدد أكثر بعمق دفاعات 

العدو.
 ودع�ا المس�عودي مقاتليه إل�ى التأهب 
الدائم ألن في ضغط�ة اليد على الزناد تعجيل 

للف�رج كم�ا ه�ي ضغط�ة الي�د عل�ى الرأس 
لتعجيل الفرج لإلمام.

م�ن جانبه أك�د الناطق الرس�مي باس�م 
الشيخ المسعودي احمد لعيبي أن المسعودي 
عقد إجتماع�ا تنس�يقيا للقي�ادات الميدانية 
العس�كرية تمهيدا لعمليات عسكرية واسعة 
وجع�ل غرفة العمليات ف�ي حالة انعقاد دائم 
طيل�ة الفترة القادمة لحي�ن تحقيق األهداف 
المنش�ودة كما ذكر لعيبي أن قوات وعد الله 
تتمرك�ز اآلن غرب س�امراء وتمس�ك العمق 

االستراتيجي لمدينة الكرمة غرب الرمادي. 
 كما زار الشيخ س�امي المسعودي  قرى 

الكرم�ة واجتمع مع امر الل�واء االخ ابواكبر 
الخال�دي واالفواج واطلع عل�ى مواقع الصد 
والحظنا ان الدواعش أينما يش�اهدون الراية 
الحمراء او الصف�راء اال وأصيبوا بالذعر عند 
تثبيته�ا ف�ي المياديين والس�واتر لم�ا ذاقو 
م�ن حملتها الويالت واالنتص�ارات في ربوع 

الوطن والمقدسات 
وأكد المستشار االعالمي لسماحة الشيخ 
احم�د لعيب�ي ان ه�ذه الزي�ارات الميداني�ة 
المتكررة من شانها تساهم برفع المعنويات 
للمجاهديين في قواط�ع العمليات واالطالع 

على جاهزيتها واستعدادها .

العراق حائط الصد القادم!
     التحليل السياسي /غانم عريبي

 
بنزول الق�وات االمريكية ف�ي قاعدة 
الحباني�ة واالس�تعداد القتال�ي لتحري�ر 
االنب�ار يك�ون الع�راق قد تح�ول بالفعل 
ال�ى حائط صد اول ف�ي جبهة ممتدة من 
العراق الى سوريا وانتهاء بالجمهوريات 
السوفياتية السابقة في مخطط امريكي 
يس�تهدف التح�رك الروس�ي االخير على 
س�وريا بان�زال ق�وات روس�ية برية في 

الحرب ضد داعش!.
الرئيس فالديمير بوتين اكد ان العراق 
وسوريا يمثالن الخط االول في مواجهة 
داعش ويج�ب اعتماد مخطط تس�ليحي 
نوعي لجيش�ي البلدين من اجل التخلص 
من خطر داعش وصوال الى الجمهوريات 
الروس�ية الس�ابقة التي يخشى من تمدد 
الداعش�يين العائدي�ن اليها م�ن االراضي 
العراقي�ة والس�ورية وم�ن خط�ر اقامة 

الدويالت واالمارات الداعشية فيها.
الرئيس الروسي لم يكن يلمح بل كان 
ف�ي موقع التصريح ان الخطر الداعش�ي 
لم يعد خط�را محتمال ف�ي الجمهوريات 
الروس�ية الس�ابقة ب�ل تح�ول الى خطر 
حقيق�ي وفعل�ي وواقعي وربم�ا يكون 
الرئي�س الروس�ي ف�ي ه�ذه ينب�ه ال�ى 
ضرورة العمل عل�ى توحيد الجمهوريات 
تحت مخطط عس�كري وسياسي وامني 

واج�راءات صارمة في تل�ك البلدان 
خط�ر  لمواجه�ة  والجمهوري�ات 
والمجموع�ات  المجاني�ن  ه�ؤالء 
المسلحة التي لم يخف بوتين علمه 
الدعم والمساعدات االمنية  بتلقيها 
واالم�داد  العس�كرية  والخط�ط 
العس�كري م�ن تركي�ا والوالي�ات 

المتح�دة كجزء من الحرب الس�رية التي 
تخوضه�ا امري�كا ضد روس�يا من خالل 

داعش وعبر تركيا!.
عملي�ا دفع�ت روس�يا مقاتلي�ن م�ن 
جيش�ها الكبير للمش�اركة في العمليات 
العس�كرية التي ينفذها الجيش السوري 
والتنظيم�ات  الدواع�ش  معاق�ل  ض�د 
الس�ورية واالردني�ة والتركية والقطرية 
العامل�ة فوق االراضي الس�ورية وقالتها 

روس�يا علنا للواليات المتحدة االمريكية 
انه�ا تقات�ل ف�ي االراضي الس�ورية منذ 
س�نوات وانه�ا ف�ي الحقيق�ة تدافع عن 
س�وريا النها حليف ستراتيجي وتخوض 
حرب�ا ضد االره�اب والتطرف الداعش�ي 
امري�كا ومادام�ت  قب�ل  المدع�وم م�ن 
الوالي�ات المتحدة تس�مح لتركي�ا بدعم 
داعش في العراق وس�وريا فانها ماضية 

في الدعم المقدم لسوريا.
بوتي�ن وكل الجمهوري�ات الروس�ية 

الس�ابقة يعتقدون ان الوالي�ات المتحدة 
قادم�ة اليه�م ليس من خ�الل منظومات 
الصواري�خ التقليدية التي تنش�رها عادة 
على ح�دود الدول الش�رقية التي خرجت 
ع�ن نط�اق االتح�اد الس�وفياتي عش�ية 
انهيار االتحاد السوفياتي وظهور حركة 
االنفص�االت العلنية عن موس�كو بل من 
خالل تنظيم متمرد على القيم االنس�انية 
متمرس على قتال الروس في الشيش�ان 
والعديد من الدول الشرقية لتكون روسيا 

هي الدولة القادمة مح�ط اولوية داعش 
ف�ي االس�تهداف والعب�ث باالم�ن وقتل 
الن�اس وانهي�ار الدول�ة كما يح�دث في 
س�وريا ومايراد ل�ه الحدوث ف�ي العراق 

هذه االيام.
وعملي�ا ايض�ا لم تع�د روس�يا طرفا 
مموال لدع�م الحملة الس�ورية لمواجهة 
داع�ش او طرفا يس�لح الجي�ش العراقي 
ويقدم الدعم للحكومة العراقية بل طرفا 
حيوي�ا في الص�راع التاريخي ضد داعش 

باعتبارها طرفا مموال من قبل واشنطن 
لالس�اءة ال�ى اس�تقرار ه�ذه المنطق�ة 
الدولي�ة  والمصال�ح  بالنف�ط  الحيوي�ة 
وصوال الى روسيا وهي الهدف االمريكي 

االول!.
ان  ال�واردة  االمني�ة  المعلوم�ات 
الحش�د  باقت�راب  ش�عروا  االمريكيي�ن 
الش�عبي والق�وات العراقي�ة م�ن االنبار 
واحتم�ال تحريره�ا م�ن داعش بنس�بة 
تف�وق ال%90 حس�ب توقع�ات الجيش 

االمريك�ي فس�ارعوا ال�ى الن�زول ف�ي 
الحباني�ة واالع�الن ع�ن ق�رب تحري�ر 
االنب�ار ف�ي اول لحظ�ة تخ�ل ع�ن قرار 
عدم المش�اركة ف�ي الحرب ض�د داعش 
بري�ا والهدف ف�ي الحقيق�ة قطع طريق 
االمدادات القادم م�ن ايران عبر االراضي 
العراقي�ة العتقاده�م ان ايران س�يكون 
لها ش�ان ف�ي الح�رب ضد داع�ش ومن 
الممكن ان يتشكل حلف عسكري روسي 
ايراني في تل�ك المنطقة يزعج المخطط 
االمريك�ي الرام�ي للوصول الى روس�يا 

بمساعدة تركية!.
السؤال :

لم�اذا ل�م تتدخ�ل الوالي�ات المتحدة 
العراقي�ة  ف�ي ح�رب تحري�ر المناط�ق 
المحتلة حي�ن كان الجي�ش العراقي يمر 
بمرحل�ة ضع�ف واضحة اب�ان الحكومة 
الس�ابقة عل�ى خلفي�ة احت�الل الموصل 
واج�زاء من االنبار وقب�ل انطالقة حركة 
الحش�د الش�عبي الذي اعاد االعتبار لدى 
االمريكيين لحرب التحرير الشعبية وهي 
واحدة من اهم عناصر االستياء االمريكي 

من ظهور الحشد الشعبي؟.
اع�الن التدخل لم ي�أت لتحرير االنبار 
بل بالتزامن مع االعالن االمريكي بوجود 

قوات روسية فوق االراضي السورية!.
المس�الة اذن لها عالق�ة بجبهة الصد 
االولى التي يتحرك على قاطرتها الروس 
واالمري�كان ف�ي الع�راق وس�وريا واذا 
س�ترتيجية  لديه�م  ال�روس  كان 
عس�كرية واضح�ة بمقاتلة داعش 
وتنظي�ف س�وريا م�ن الجماع�ات 
المسلحة وتحرير سوريا بالتحالف 
مع طه�ران م�ن االره�اب الدولي 
االمريك�ي والترك�ي والعرب�ي فان 
اس�تراتيجية  لديه�م  لي�س  االمي�ركان 

واضحة في هذا االطار.
م�ن االن وصاعدا لم يعد هنالك ش�يء 
االمريك�ي يس�مى تحري�ر  الذه�ن  ف�ي 
ف�ي  المس�اعدة  او  العراقي�ة  االراض�ي 
التخلص من االرهاب بل حرب اس�تباقية 
تخوضه�ا واش�نطن ف�ي الع�راق لبن�اء 
متاري�س الحرب المقبلة مع روس�يا في 

سوريا!.

      بغداد / المستقبل العراقي

افتتح محافظ البصرة ماجد النصراوي عدة مش�اريع 
مهمة ف�ي ناحية س�فوان التابع�ة لقض�اء الزبير )غرب 
البصرة( من بينها مش�روع مدينة الزائرين المتكاملة في 

المنفذ الحدودي المحاذي لدولة الكويت. 
وق�ال محاف�ظ البص�رة، ف�ي تصريح صحف�ي خالل 
افتتاح�ه للمش�اريع، ان »ناحية س�فوان ش�هدت افتتاح 
مدين�ة الزائري�ن المتكامل�ة ومش�روع انش�اء محكم�ة 
س�فوان ودائرة المس�توصف البيطري ومدرسة النورين 
وه�ي ضمن مش�اريع عام�ي )2013 � 2014(«، مبيناً ان 
»المش�اريع التي تم افتتاحها تعتبر من المشاريع المهمة 
ومنه�ا مدين�ة الزائري�ن التي س�تبدأ باس�تقبال الزائرين 

والوافدين من دول الخليج العربي عبر دولة الكويت«.
وأوضح النص�راوي ان »ناحية س�فوان كانت بحاجة 
ال�ى دار للعدال�ة والت�ي ت�م انش�اؤها وف�ق المواصفات 
الحديث�ة والمس�توصف البيط�ري ال�ذي س�يلبي الحاجة 
لمربي الحيوانات وبناء مدرسة نموذجية«. يذكر ان مدينة 
الزائرين س�تكون جاهزة الس�تقبال الزائرين والتي تضم 
مرافق سياحية مهمة ومتكاملة ومرآب لوقوف الباصات 
الكبيرة ومس�جد للصالة مع توفر كافة الخدمات، وانجاز 
مشروع بناية المحكمة الجديدة لتكون في بناية مستقلة 

لها بعدما كانت ضمن بناية المجلس المحلي .

حمافظ البرصة يفتتح عدة مشاريع 
»مهمة« يف سفوان

إذا كان الروس لديهم ستراتيجية واضحة لمقاتلة »داعش«، فإنه ليس لألميركيين أي خطة في هذا االطار
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      بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت اللجن�ة المالية النيابي�ة، أمس االربعاء، ان اس�عار كارت�ات التعبئة الخاصة 
بالهوات�ف المحمول�ة س�تعود الى طبيعته�ا نهاية الع�ام الحالي. وقال عض�و اللجنة 
سرحان احمد سرحان إن »ارتفاع اسعار كارتات الشحن الخاصة بالهواتف المحمولة 
هي سياس�ة ضريبية رسمتها الحكومة العراقية ك��وسائل مالية بديلة لرفد الموازنة 
المالي�ة العام�ة باألموال به�دف تغطية نفقات مجل�س النواب«. وأضاف أن »اس�عار 
كارتات التعبئة س�تعود الى طبيعتها نهاية العام الحالي وذلك تزامناً من انتهاء الس�نة 
المالية الحالية«. يش�ار الى انه في االول من اب 2015 قررت الحكومة العراقية فرض 
ضريب�ة المبيع�ات على كارتات الش�حن ك��ضريبة مبيعات بنس�بة %20 على جميع 
فئات كارتات الشحن والتعبئة االلكترونية لجميع خطوط الدفع المسبق وكذلك فواتير 
خطوط الدفع الالحق فيما اش�ارت الى ان هذا القانون يس�ري على جميع المشتركين 

في شركات الهواتف النقالة العاملة في العراق.

املالية الربملانية: أسعار كارتات املوبايل ستعود إىل سعرها الطبيعي هناية العام

      المستقبل العراقي/ نهاد فالح

كش�ف وزي�ر خارجي�ة البرلمان 
االميركي الدولي وامين عام المنظمة 
األوروبية لألمن والمعلومات السفير 
هيثم ابو س�عيد, أم�س االربعاء, عن 
لقاء س�ُيعقد في عاصمة السعودية 
الرياض مماث�ل للذي عقد بالعاصمة 
القطرية الدوحة بحضور شخصيات 
عراقية من اجل بحث قضية محافظة 
االنبار إضافة إلى تشكيل قوات شبه 
منفصلة عن الق�وات العراقية يكون 

عناصرها من عشائر المحافظة.
وق�ال أبو س�عيد في بي�ان تلقت 
»المستقبل العراقي« نسخة منه، انه 
»يت�م التحضير لهذا اللق�اء المرتقب 
األردني�ة  العاصم�ة  ف�ي  بالري�اض 
القناص�ل  اح�د  ذل�ك  ف�ي  وينش�ط 

المعتمدين هناك«.
وأوض�ح أن »هذا اللقاء س�ُيعتبر 
اللقاء الثاني بعد الدوحة وهو سيبحث 
في برنامج عمل�ه قضية األنبار التي 
يعم�ل عليها ش�خصيات عراقية منذ 
فترة طويلة لجهة قيام قوة عسكرية 
ش�به منفصلة عن الق�وات العراقية 
تح�ت س�قف القض�اء عل�ى تنظيم 
»داعش« االرهابي من قبل العشائر«.

وأش�ار ابو سعيد الى ان »تلك القوات 
التي سيتم إنشاءها من مذهب واحد، 
ُتفضي إلى أعادة هيكلية حزب البعث، 
من اجل التنس�يق الكام�ل مع قوات 
أميركية خاصة على األرض العراقية 
وقوامها عش�رة آالف جندي«، مبيناً 
انه »س�تقوم تلك الق�وات األميركية 

بتجهيز ه�ذا الجيش في منطقة األنبار 
بكامل العتاد والتجهيزات وتعمل تحت 

أمرتها مباش�رًة«.وعد وزي�ر خارجية 
البرلمان األمريكي »كالم رئيس مجلس 
النواب العراقي سليم الجبوري، والذي 

زار طهران موخرا، حول انشاء جيوش 
في كل محافظة, يدعم فكرة التقس�يم 
ومدخله العراق ويصّب في هذا االتجاه 

ضمناً«.وأك�د أن »مصادر مطلعة تتابع 
اجتماعات القيادات العراقية في الدوحة 
ف�ي وقٍت س�ابق، أن ابرز المش�اركين 

فيه�ا معرفون باألس�ماء منهم ممثلي 
المقاومة العراقية في س�نوات )2003 
� 2011( ض�د الوج�ود األمريكي-ف�ي 

أش�ارة إلى قادة اإلرهاب ومطلوبين 
للقض�اء العراق�ي من ق�ادة البعث-  
ومنها قوى ومشايخ سنّية عشائرية 
وبرلمانيون ووزراء سابقين وممثلي 

هيئات دينية«.
أن  إل�ى  س�عيد  أب�و  ولف�ت 
اإليراني�ة  اإلس�المية  »الجمهوري�ة 
ق�د ال تك�ون بعي�دة ع�ن األج�واء 
المطروح�ة ولك�ن مع ع�دم الجزم 
بموافقته�ا حتى أالن ح�ول األفكار 
المطروح�ة للدخ�ول ف�ي التس�وية 
الش�املة«.وفي س�ياق متصل, أشار 
اّن »سوريا س�تكون مسرحاً مماثال 
للس�يناريو نفس�ه، إال أن التسميات 

ستختلف نسبياً«.
وق�ال أبو س�عيد انه »ف�ي الوقت 
الذي يتم التحضير لتش�كيل حكومة 
جدي�دة قريب�ا م�ع احتمال إش�راك 
برغ�م  فيه�ا  الس�ورية  المعارض�ة 
صعوبة قب�ول كل فريق االٓخر ضمن 
فري�ق عم�ل مش�ترك، ويق�وم كل 
فري�ق بتحس�ين الوض�ع الميدان�ي 
ليبق�ى ه�و الحاك�م ف�ي الص�ورة 
واالتجاه�ات المقبلة، م�ن هنا حّذر 
م�ن تبعات ذلك حي�ث اّن الوضع في 
سوريا سيش�هد س�خونة قوية ُيِعّد 
كل طرف العّدة لكسب االرض ضمن 
قائ�اًل  المقبلة«.واختت�م  الخارط�ة 
ان�ه »ال يجوز اس�تبعاد على اإلطالق 
الخارط�ة الجدي�دة للمنطق�ة والتي 
باتت كل القوى الدولية شبه مقتنعة 
انه ال بّد م�ن تطبيق�����ها كمدخل 
ح�ّل ولكن ل�ن يك�ون الح�ّل األمثل 
حي�ث التقس�يمات ل�ن ُتل��غ�ي تلك 
المجموعات التكفيرية، وإنما ستضعها 

في إطار أضيق«.

الـسـعــوديــة تـخـطــط لـتـشـكـيــل »جـيـش بـعـثـي«!
على خطى الدوحة.. مؤتمر في الرياض لتقسيم العراق!

      بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال عدد م�ن النس�اء العراقي�ات إن 
حضورهن في ساحات التظاهرات تأكيد 
على أنه�ن مواطنات، لهن ما للرجال من 
حضور فاع�ل، وصوت ال بد أن تس�معه 
تنفي�ذ  أج�ل  م�ن  العراقي�ة،  الحكوم�ة 
اإلصالح�ات، وتحقي�ق الحي�اة الكريمة 

للناس ومحاربة الفساد.
وأك�دن خ�الل أحاديثهن في س�احة 
التحرير في وس�ط بغ�داد أنهن عازمات 
عل�ى التظاه�ر حت�ى تتحق�ق المطالب، 
وموضح�ات أن تواجدهن األس�بوعي له 
فعل مؤثر وقوة س�اندة للمتظاهرين من 
الرجال، مش�يرات إلى أنهن ال ينظرن إلى 
التظاه�رات بعين نس�وية أو رجالية، بل 

كوحدة واحدة.
واستغربن مما يشيعه من يتحدث عن 
حصول حاالت تح�رش، مؤكدات أن هذا 
لم يحصل أب�ًدا، ال معهن وال مع غيرهن، 
ولم يسمعن من أي فتاة ذلك، مؤكدات أن 
الرج�ال يحترمون وجود النس�اء في ما 

بينهم، وهم من يقوم بحمايتهن.
موظف�ة  حس�ن،  فائ�زة  وأك�دت 
بالفخ�ر حي�ن  تش�عر  أنه�ا  حكومي�ة، 
تتظاهر ضد الفس�اد، وقالت ال فرق بين 
الرج�ل والمرأة هنا في س�احة التظاهر، 
فلس�نا في تنافس، ب�ل إن علينا أن نكون 
مًعا من أجل محاربة الفاسدين، والدعوة 

إلى القضاء على كل اإلعوجاج في البلد.
أضافت إن أهدافنا هي أهداف الشعب 
النس�اء،  نح�ن  نطال�ب،  وال  العراق�ي، 
بحق�وق لن�ا، بق�در م�ا نري�د للمواطن 
العراقي أن يش�عر براحة البال، ويطمئن 
إلى حياة أوالده، ونحن نرى أن الكثير بدأ 

بالهجرة.
وتابعت »أس�تغرب أن يق�ال إن هناك 
حاالت تح�رش، وأن�ا أنفي نفًي�ا قاطًعا 
ح�دوث أي�ة ح���ال�ة، فالتظاهرات من 
أفض�����ل التظ�����اه�رات، والرجال 
فيها يحمون النساء، ومن يرّوج لذلك هم 

فاس��دون أيًضا«.
فضيلة حس�وني، موظف�ة حكومية، 
، وقالت إنهن  أكدت أن ص�وت المرأة مدوٍّ
مث�ل كل مواط�ن عراق�ي ش�ريف يحب 
وطن�ه، ويخاف على مس�تقبله، خرجت 
نساء العراق للمش�اركة في التظاهرات، 
وإن كان�ت أعداده�ن قليل�ة قياًس�ا إلى 
الرج�ال، ولك�ن صوته�ن م�دّو ومؤثر، 
ولحضوره�ن تأثي�ر عل�ى المتظاهرين، 
الذي�ن يش�عرون بالثق�ة بالنف�س حين 

يجدون النساء مساندات لهم.
من جانبه�ا، أكدت اإلعالمية ش�يماء 
المياح�ي أن الجمي�ع توحد ح�ول هدف 
اإلص�الح، وقالت إن دور المرأة مش�رف 
بفرص�ة  أح�َظ  ل�م  التظاه�رات.   ف�ي 
المش�اركة من�ذ بداي�ة التظاه�رات أيام 
الجم�ع الس�بعة الماضية، ولك�ن عندما 
ش�اهدت األخوات العراقيات مش�اركات 
بع�ض الرجال الفايس�بوكيين ش�جعني 

هذا على الحضور.

وقال�ت إن هناك من يرّوج إلس�اءات 
التظاه�رات، والمتظاهرات خاصة،  ضد 
لك�ن الحقيقة أن النس�اء يش�اركن بكل 
حرية، الس�افرة مع المحجبة والصغيرة 
م�ع الكبي�رة، وتظاه�رات الي�وم لي�س 
كتظاهرات األعوام الس�ابقة، فهنا يوجد 
نض�ج حقيق�ي وجدي�ة ف�ي المطالب�ة 

بالحقوق.
م�ن جهتها، أك�دت س�ميرة الجنابي، 
فاع�اًل،  حض�وًرا  للم�رأة  أن  أكاديمي�ة، 

وقال�ت إن للمرأة دوًرا واضًح�ا، فالمرأة 
ليست نصف المجتمع، بل إن هناك ثقافة 
ووعًيا، والم�رأة المثقفة خاصة لها دور 

فعال.
وأضافت أهدافنا هي نفسها السابقة 
أو  باإلصالح�ات  المطالب�ة  ه�ي  الت�ي 
الصحي�ح اآلن تنفي�ذ اإلصالح�ات، نحن 
س�معنا أن هن�اك إصالح�ات، ولكننا لم 
نلم�س أي تنفي�ذ له�ا، كم�ا إن القض�اء 
على الفس�اد ومحاس�بة المفس�دين من 

األهداف أيًض�ا، ولكن األهم االلتفات إلى 
هذه االصوات الجماهيرية، ونتمنى أن ال 
يستهزئ بها السياسيون وال يستهينون 
بالش�عب، فهؤالء المتظاهرون مؤثرون 
ف�ي المجتمع،، وهذا يج�ب أن يؤخذ في 
االعتبار. وتابعت: لم نكن نريد أن ينقسم 
المتظاه�رون إل�ى رج�ال ونس�اء، ألننا 
جميًع�ا نزلنا كوحدة واح�دة الرجال مع 

النساء، ولم ننزل كحزب خاص بالمرأة.
الرياضي�ة الدكت�ورة، إيم�ان صبيح، 
بطلة العراق في الساحة والميدان سابًقا 
والناش�طة المدنية، قال�ت ل�«إيالف« إن 
للمرأة فعاًل مؤث�ًرا وحضوًرا واضًحا في 
التظاه�رات، انظ�ر إليهن وه�ن كثيرات 
يعتلي�ن المناص�ب، ونح�ن خرجن�ا مع 
أيًض�ا،  أوالدن�ا، وأحسس�نا بحمايته�م 
وأعتقد أن الشعب متفهم لوجود العنصر 
النسوي، ويحترمه ويتواجد معه، ويبقى 
على الحكومة أن تحت�رم الناس وتحقق 

مطالبهم.
أضاف�ت: نح�ن حالن�ا حال الش�عب، 
نحت�اج حياة كريمة، ونحت�اج أن ينتهي 
الفس�اد من البلد، ونحتاج رياضة جيدة، 
نح�ن أغنى بلد في العال�م، لكننا أصبحنا 
مفلس�ين، هذا ال يجوز، وعلى الحكومة 
أن تقف وقفة جادة، وتصحو من أجل أن 

تفعل األشياء الصحيحة للمستقبل.
وتابعت أنها كل أس�بوع تتظاهر ضد 
فس�اد الرياض�ة »وأتظاهر ضد الفس�اد 
بش�كل عام، وأتظاهر م�ن أجل أن تكون 
ف�ي المجتم�ع ثقاف�ة رياض�ة، وثقافة 
لياقة، وأش�عر بأن لدّي رس�الة إنسانية 

في هذا الجانب«.
وأوضح�ت: عل�ى مس�توى الرياضة، 
نتظاه�ر حالن�ا ح�ال المجتم�ع، ولك�ن 
كلجن�ة عليا لم نرتب�ط بأية لجنة، وليس 
لدين�ا انتماء إلى أي توج�ه، وخرجنا مع 

الشعب العراقي للتظاهر.
يذك�ر أن التظاهرات األس�بوعية تعّم 
العاصم�ة بغ�داد ومحافظ�ات الوس�ط 

والجنوب ضد الفساد وتردي الخدمات.

النساء العراقيات يف التظاهرات: نفتخر بإسقاط الفاسدين
ال وجود لحاالت التحرش

كـــتـيـبـة أمـيـركـيـة وصـلـت »ســرًا« إلــى االنــبــار
تتكون من 160 جنديًا.. وتنطلق من قاعدة الحبانية

       بغداد / المستقبل العراقي

وصل�ت ق�وة امريكي�ة قتالي�ة ال�ى 
الع�راق قوامه�ا ١٦٠ جندي�اً، اس�تعداد 
لخ�وض معركة ف�ي االنبار الس�تعادة 
المدين�ة من هيمنة مس�لحي »داعش«. 
الكتيبة العس�كرية وصلت بس�رية الى 
محافظ�ة االنب�ار، وفقاً لع�دة وكاالت 
محلية عراقية، وبحسب مسؤول عراقي 

عسكرية رفض االفصاح عن اسمه.
الوالي�ات المتح�دة م�ن جانبه�ا لم 
تؤكد ه�ذه التقارير، وإن صحت، فهذه 
ه�ي الم�رة االولى التي تتم نش�ر قوات 
امريكية قتالية في العراق بعد انسحابهم 
من الب�الد عام ٢٠١١. وال�ى جانب ذلك 
يتمرك�ز ع�دد م�ن الجن�ود االمري�كان 
في الرم�ادي وتحدي�داً بقاع�دة التقدم 
العسكرية التي تقوم بتدريب الجماعات 

المسلحة السنية والقوات االمنية.
وتق�ول معلومات ش�به مؤكدة، بان 
الق�وة القتالي�ة االمريكي�ة وصلت في 
اليومين الماضيين ال�ى قاعدة الحبانية 

الجوية ف�ي العراق، في حي�ن ان مئات 
الجن�ود االمريكان متمرك�زون في تلك 
القاع�دة الجوية لغرض تدريب وتطوير 
الق�وة  ان  ويعتق�د  االمني�ة،  الق�وات 
الُمرس�لة حديثاً س�تقوم بمهام قتالية 
لمكافح�ة مس�لحي »داع�ش«، بدالً من 

السكان المحليين.
وق�ال ضاب�ط عراق�ي ل�م يكش�ف 
عن اس�مه »ال اح�د يؤكد وج�ود قوات 
امريكية ف�ي العراق، وم�ا موجود هي 
ق�وات لتدريب الجيش العراقي والقبائل 
الس�نية، كم�ا نتوق�ع ان تق�دم القوات 
االمريكية الدعم المباش�ر للعش�ائر في 

المعركة القادمة الستعادة الرمادي«.
االمريك�ي  الح�راك  ه�ذا  ويأت�ي 
العسكري، بعد س�قوط مدينة الرمادي 
في ش�هر أي�ار الماضي، بعد انس�حاب 
الق�وات االمني�ة العراقية م�ن المدينة 
ليستقر مس�لحو »داعش« في الرمادي 

منذ ذلك الحين.
اهمي�ة  ذات  الرم�ادي  وتعتب�ر 
س�تراتيجية، لي�س ألنه�ا قريب�ة م�ن 

العاصم�ة بغداد فق�ط، ب�ل لقربها من 
الطري�ق الرئيس�ي المؤدي ال�ى مدينة 
الموصل الغنية بالنفط، المعقل الرئيسي 
لتنظي�م »داع�ش« بالع�راق، والمصدر 
االهم لهم. ويقول زعيم احدى العش�ائر 
المناهض�ة لتنظيم »داعش« في االنبار، 
ان »المعركة ل�م تبلغ ذروتها بعد، ومن 
المزم�ع ان تنتش�ر ق�وات امريكية في 
الرمادي الس�تعادتها«، مؤك�داً ان »تلك 
الق�وات في حال بدأت القتال، س�تعطي 
مس�لحي  لمحارب�ة  عس�كريا  زخم�اً 
التنظيم المتط�رف كونها تتمتع بخبرة 

عالية بمثل هذه المعارك«.
ويعن�ي وص�ول الق�وات االمريكية 
القتالي�ة الى قاع�دة الحباني�ة الجوية، 
المس�لحة  الجماع�ات  م�ع  االقام�ة 
الش�يعية ف�ي ذات القاعدة العس�كرية، 
رغم ضغوط الواليات المتحدة بأن يغّير 
الحشد الش�عبي مكان إقامتهم ليكونوا 

بعيدين عن االمريكان.
وتتردد انباء بشأن تأخير المساعدات 
االمريكية الواصلة لالنبار بسبب عرقلة 

الحشد الش�عبي لها، وفقاً لزعيم محلي 
عشائري في الرمادي مقيم ببغداد.

يش�ار الى ان القوات االمريكية عبر 
التحال�ف الدول�ي، قصفت ملعب�اً لكرة 
القدم بالرمادي، كان يستخدمه مسلحو 

“داعش” مقراً رئيسياً لهم.
ويع�ّد ملع�ب ك�رة الق�دم بالرمادي 
ال�ذي تم قصف�ه، مركزاً لقي�ادة تنظيم 
»داعش«، إذ كانوا يس�تخدموه لتخزين 
كمي�ات كبيرة م�ن المتفج�رات محلية 
وفق�اً  والذخائ�ر،  واالس�لحة  الصن�ع 
لبي�ان التحال�ف الدولي الذي أك�د ايضاً 
انه س�يدمر محور الملع�ب النهاء قدرة 
التنظيم على الحركة، واعادة المقاتلين 
لمس�ك االرض. في غضون ذلك، تعرض 
العقي�د ولي�د الدليم�ي في وقت س�ابق 
الى جروح وكس�ر في ساقه بعد هجوم 
نفذه مس�لحون على قاع�دة الحبانية، 
فضالً عن تعرض فالح العيس�اوي نائب 
محافظ االنب�ار لجروح بعد تعرضه هو 
االخ�ر الى هجوم من مس�لحي التنظيم 

المتطرف.



شركته تسببت بمقتل المئات من الحجاج

أم�ر العاهل الس�عودي س�لمان ب�ن عبد 
العزي�ز بإيق�اف تصنيف مجموع�ة بن الدن، 
إحدى أكبر شركات المقاوالت في السعودية 
ومنعها من الدخول في مشاريع جديدة بعد أن 
لقي ما يربو على مئة شخص حتفهم وأصيب 
أكثر من 200 آخرين في حادث سقوط رافعة 

بالحرم المكي.
وتتولى مجموعة بن الدن السعودية تنفيذ 
أعمال التوسعة في المسجد الحرام في مكة. 
وقبل أسبوعين من بدء شعائر الحج سقطت 
رافع�ة داخل الحرم يوم الجمعة الماضي مما 
أسفر عن مقتل 107 أش�خاص وإصابة 238 

آخرين.
وقال�ت وكالة األنباء الس�عودية نقال عن 
بي�ان للدي�وان الملكي إن الملك س�لمان وجه 
كذل�ك بمنع س�فر جميع أعض�اء المجموعة 
حتى نهاي�ة التحقيق وتكلي�ف وزارة المالية 
والجه�ات المعني�ة عاج�ال بمراجع�ة جميع 

المشاريع التي تنفذها بن الدن.
وعلى مدى الس�نوات والعق�ود الماضية 
حظت بن دالن السعودية - التي تأسست منذ 
أكثر من 80 عاما - بش�هرة واس�عة ولطالما 
اعتبرت المقاول المفض�ل للحكومة واألكثر 
العمالق�ة  المش�روعات  ق�درة عل�ى تنفي�ذ 

والحساسة مثل مشروعات الدفاع واألمن.
ونفى تقرير للجن�ة التي كلفت بالتحقيق 
ف�ي األمر الش�بهة الجنائية للح�ادث وأكد أن 
سبب الحادث هو تعرض الرافعة لرياح قوية 

وكونها في “وضعية خاطئة”.
لكن البيان وصف المسؤولية الواقعة على 
مجموعة بن الدن بأنها نوع من التقصير إذ قال 
“نظرا لما أش�ير إليه حول مسؤولية المقاول 
-مجموع�ة ب�ن الدن الس�عودية - وتقصيره 
فقد أصدر )الملك س�لمان( أمره الكريم بمنع 

سفر جميع أعضاء مجلس إدارة مجموعة بن 
الدن السعودية وكبار المسؤولين التنفيذيين 
ف�ي المجموع�ة وغيره�م مم�ن له�م صل�ة 
بالمشروع وذلك حتى االنتهاء من التحقيقات 

وصدور األحكام القضائية بهذا الشأن.”
كما أص�در الملك أمرا ين�ص على “إيقاف 
تصنيف مجموعة بن الدن السعودية ومنعها 
م�ن الدخول ف�ي أي منافس�ات أو مش�اريع 

جديدة.” وأض�اف البيان “ال يرفع اإليقاف إال 
بعد اس�تكمال التحقيقات وص�دور األحكام 
القضائي�ة في هذه الحادثة ويع�اد النظر في 
التصني�ف ف�ي ضوء ذل�ك وبم�ا ال يؤثر على 

المش�اريع الحكومية التي تق�وم المجموعة 
المالي�ة  وزارة  وتكلي�ف  بتنفيذه�ا  حالي�ا 
والجه�ات المعني�ة بش�كل عاج�ل بمراجعة 
جمي�ع المش�اريع الحكومي�ة الحالي�ة التي 

تنفذها مجموعة بن الدن السعودية وغيرها 
للتأك�د من اتب�اع أنظمة الس�المة والحرص 

على ذلك.”
ولم تصدر الش�ركة أو عائل�ة بن الدن أي 
بي�ان على الف�ور ويعتق�د أن الش�ركة عزت 
الح�ادث إلى س�وء األحوال الجوية وتس�بب 
الب�رق في قطع الكابل المس�تخدم في تثبيت 

الرافعة.
وق�ال االقتصادي الس�عودي الب�ارز عبد 
الوه�اب أبو داهش “لألس�ف الش�ديد معظم 
شركات اإلنشاءات ال تتبع مواصفات السالمة 
بدقة وتمنح األولوية لسرعة التنفيذ... معايير 

السالمة عند أغلب المقاولين أمر ثانوي.”
ف�ي  المقاولي�ن  ح�ث  “يج�ب  وأض�اف 
المش�روعات العمالق�ة عل�ى التحال�ف م�ع 
ش�ركات عالمي�ة متخصصة لم�ا تتطلبه تلك 
المشاريع من تمويل هائل ومعدات خاصة.”

ولم تسلم مناسك من الحوادث في الماضي 
خاصة تلك التي سببها التدافع. وتوفي مئات 

الحجاج في تدافع عام 2006.
وبعدها أنفقت السلطات السعودية مبالغ 
كبي�رة على توس�يع المواقع األساس�ية في 
الح�ج وتحس�ين ش�بكة النقل ف�ي مكة في 

محاولة لمنع مثل هذه الكوارث.
وأم�ر العاه�ل الس�عودي ي�وم الثالث�اء 
بصرف مليون ريال لكل متوفي ومليون ريال 
ل�كل مصاب بإصاب�ة بالغة نتج عنه�ا إعاقة 
دائم�ة وصرف 500 ألف ري�ال لكل المصابين 
اآلخري�ن عل�ى أال يح�ول ذل�ك دون المطالبة 

بالحق الخاص قضائيا.
ج�ون  ق�ال  الق�رارات،  عل�ى  وتعليق�ا 
س�فاكياناكيس المدير اإلقليمي لدى ش�ركة 
آش�مور إلدارة األصول “ت�ود الدولة أن تبين 
للش�ركات وللعالم اإلس�المي أنها س�تتعامل 
م�ع أي مخالف�ات وأن ذل�ك يأت�ي على رأس 

األمور.”

»بن الدن« مستمر يف العمل بالسعودية!
   بغداد / المستقبل العراقي

مريكل: لن نتحمل 
أزمة الالجئني لوحدنا

اجلمهوریون یفشلون 
بعرقلة االتفاق 

النووي للمرة الثانية

     بغداد / المستقبل العراقي

األلمانية  المستش�ارة  دع�ت 
أنغي�ال مي�ركل إل�ى عق�د قم�ة 
أوروبي�ة األس�بوع المقب�ل لحل 
أزمة الالجئين، وش�ددت على أن 
أزم�ة الالجئين يجب أن تحل عبر 

دول االتحاد األوروبي كافة.
وأش�ارت مي�ركل إل�ى أنه ال 
والنمس�ا  ألماني�ا  ل�دول  يمك�ن 
والسويد أن تحل مشكلة الالجئين 

بمفردها.
وقال�ت ميركل إن لغة التهديد 
المش�كلة  تح�ل  أن  يمك�ن  ال 
وحث�ت عل�ى م�ا س�مته بعودة 
االتحاد  ل�دول  األوروبية  ال�روح 

األوروبي.

     بغداد / المستقبل العراقي

أحب�ط الديمقراطي�ون ف�ي 
مجلس الشيوخ االمريكي للمرة 
الثاني�ة ف�ي أس�بوع مش�روع 
قان�ون يه�دف ال�ي وأد اتف�اق 
ن�ووي مع ايران تفاوضت عليه 
إدارة الرئيس باراك اوباما وقوى 

عالمية اخرى مع طهران.
الجمهوريون  يحص�ل  ول�م 
على الس�تين صوتا الالزمة في 
المجلس المؤلف من 100 عضو 
لمنع  إلق�رار مش�روع قان�ون 
اتفاق اي�ران من المض�ي قدما 

في مجلس الشيوخ.
ونظ�م زعي�م االغلبي�ة في 
ميت�ش  الس�ناتور  المجل�س 
الثان�ي  االقت�راع  ماكوني�ل 
اثنين  ف�ي محاول�ة الس�تمالة 
عل�ى االق�ل م�ن الديمقراطيين 
للتصوي�ت لصال�ح ق�رار بعدم 

الموافقة.
أيًض�ا  ماكوني�ل  وتح�رك 
لترتي�ب تصويت إجرائ�ي ثالث 
بش�أن إيران ربما هذا األسبوع 
علي تعدي�ل يمنع الرئيس باراك 
العقوب�ات  رف�ع  م�ن  أوبام�ا 
االقتصادي�ة ع�ن إي�ران إلى أن 
تعترف حكومة طهران رس�مًيا 
الوج�ود  ف�ي  إس�رائيل  بح�ق 
وتفرج عن مواطنين أمريكيين 
معتقلين هناك.ولم يتضح كيف 
س�يصوت الديمقراطي�ون على 

ذلك التعديل.

االستباحات اإلرسائيلية للمسجد األقصى مستمرة!
     بغداد / المستقبل العراقي

األربع�اء،  أم�س  مس�توطنون،  ج�دد 
ب�اب  م�ن  األقص�ى  للمس�جد  اقتحامه�م 
المغارب�ة، ترافقه�م حراس�ات مع�ززة من 
عناصر الوحدات الخاصة في شرطة االحتالل 
اإلسرائيلي، فيما أعلن رئيس وزراء اإلحتالل 
بنيامي�ن نتنياه�و أنه ل�ن يس�مح “لمثيري 

الشغب” بعرقلة زيارات اليهود للمسجد.
وكان ع�دد م�ن الش�بان الفلس�طينيين 
نجح الليلة الماضية باإلعتكاف في المس�جد 
األقصى، وحاولت شرطة اإلحتالل إخراجهم 

لكنها فشلت في ذلك وهددت باعتقالهم.

وفي هذا السياق، واصلت قوات اإلحتالل 
المتمرك�زة عل�ى بوابات األقصى الرئيس�ية 
الخارجية منع النس�اء والطالبات والش�بان 

من الدخول الى المسجد.
م�ن جه�ة ثاني�ة، أعل�ن نتنياهو تش�ديد 
العقوب�ات بح�ق راش�قي الحج�ارة الذي�ن 
يس�تهدفون المس�توطنين وجنود اإلحتالل، 
مش�دداً في الوقت نفس�ه على انه لن يسمح 
“لمثي�ري الش�غب” بعرقلة زي�ارات اليهود 

للمسجد األقصى.
وق�ال نتنياهو في بداي�ة اجتماع طارىء 
م�ع عدد م�ن وزراء حكومته والمس�ؤولين 
األمنيي�ن، بع�د المواجهات التي ب�دأت األحد 

بي�ن الش�رطة اإلس�رائيلية والفلس�طينيين 
داخ�ل وَحول مجم�ع المس�جد األقصى في 
القدس الشرقية: “تقرر تشديد اإلجراءات في 
مجاالت عدة، وس�يجري بح�ث تعديل قواعد 
اإلش�تباك وف�رض عقوبة متدنية لراش�قي 

الحجارة”.
وأض�اف أنه س�تفرض “غرام�ات كبيرة 
عل�ى القاصري�ن الذي�ن يرتكب�ون مثل هذه 

التجاوزات وعلى أهاليهم”.
وتاب�ع رئيس وزراء اإلحتالل “س�نكافح 
راشقي الحجارة وملقي الزجاجات الحارقة 
والعب�وات الناس�فة، ومطلق�ي المفرقعات 
وأف�راد  اإلس�رائيليين  يس�تهدفون  الذي�ن 

الش�رطة بش�تى الوس�ائل المطلوب�ة، لق�د 
اتضح عش�ية الع�ام )اليه�ودي( الجديد، أن 
الحج�ارة يمك�ن ان تقت�ل”، في إش�ارة إلى 
مقتل مس�توطن فقد السيطرة على سيارته، 
بعدم�ا تعرضت على ما يبدو لرش�ق حجارة 

مساء األحد في القدس.
م�ن جه�ة اخ�رى أك�د نتنياه�و خ�الل 
اإلجتم�اع ال�ذي ش�ارك في�ه وزي�ر الدف�اع 
موش�ي يعال�ون ووزير العدل ايالت ش�اكد، 
تمس�ك س�لطات اإلحت�الل بالوض�ع القائم 
في المس�جد االقص�ى، إال انه ش�دد على انه 
لن يس�مح “لمثيري الش�غب بعرقلة زيارات 

اليهود للموقع”.

ويس�مح “الوض�ع القائ�م” من�ذ الع�ام 
1967 للمس�لمين بدخول المس�جد االقصى 
في كل س�اعة م�ن س�اعات النه�ار والليل، 
ولليهود بدخوله في بعض االوقات لكن ليس 

للصالة.
ويش�هد المس�جد األقص�ى من�ذ األح�د 
الماضي، م�ع بدء الس�نة العبري�ة الجديدة، 
الفلس�طينيين  عل�ى  إس�رائيلية  اعت�داءات 
المرابطين في المسجد، وأصيب 26 فلسطينياً 
الثالث�اء، نق�ل اثن�ان منهم الى المستش�فى 
بحس�ب “الهالل االحمر” الفلسطيني، بينما 
أصيب خمسة من رجال الشرطة االسرائيلية 

وجرى اعتقال أربعة اشخاص.
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السعودیة تضبط جمموعتني »خطرتني« يف الریاض

اخلارجية اإلیرانية للجامعة العربية: طهران ال تتدخل بشؤون العرب
واجلزر الثالث ایرانية

     بغداد / المستقبل العراقي

األم�ن  أجه�زة  ضبط�ت 
“مجموعتي�ن  الس�عودية 
خطرتين” ف�ي منطقة العاصمة 

الري�اض، حس�بما قال�ت وزارة 
الداخلية السعودية.

تب�ادال  إن  الس�لطات  وقال�ت 
إلط�الق الن�ار وق�ع بي�ن قوات 
األم�ن وأفراد المجموعتين خالل 

مداهمة سكنيهما مساء الثالثاء، 
وفق�ا لم�ا نقلت�ه وكال�ة األنباء 
الس�عودية نق�ال ع�ن المتح�دث 
األمني باس�م ال�وزارة الداخلية.

ضبط�ت  المتح�دث،  وحس�ب 

المجموعتان بع�د عمليات رصد 
ف�ي موقعين مختلفي�ن بمنطقة 
الري�اض، األول وح�دة س�كنية 
بحي المونسية، والثاني استراحة 

بمحافظة ضرما.

     بغداد / المستقبل العراقي

وزارة  باس�م  المتحدث�ة  قال�ت 
الخارجی�ة االیرانی�ة مرضیه افخم 
ان تک�رار المواق�ف التدخلی�ة ازاء 
س�یادة ایران علی الج�زر االیرانیة 
الصغ�ری  الکب�ری  تن�ب  الث�الث 
وابوموس�ی ال اثر له�ا اطالقا علی 

والتاریخی�ة  القانونی�ة  الحقائ�ق 
القائمة وان هذه الجزر هي جزء ال 

یتجزأ من االراضی االیرانیة.
افخ�م وه�ي  وقال�ت مرضی�ه 
ت�رد علی البی�ان الختامي الجتماع 
ف�ي  الع�رب  الخارجی�ة  وزراء 
القاه�ره والمزاعم المطروحة ضد 
الجمهوریة االسالمیة االیرانیة “ان 

کاف�ة االج�راءات الت�ي اتخذت في 
هذه الجزر تم�ت في اطار الحقوق 
االس�المیة  للجمهوریة  الس�یادیة 

االیرانیة”.
ورفض�ت المزاعم ح�ول تدخل 
الجمهوری�ة االس�المیة االیرانی�ة 
في ش�ؤون الدول العربی�ة موکدة 
ان الحکوم�ة االیرانی�ة ق�د جعلت 

سیاس�ة المودة وحسن الجوار مع 
کافة ال�دول الجارة وع�دم التدخل 
ف�ي ش�ؤون االخری�ن واالحت�رام 
المتب�ادل اولویة لسیاس�اتها علی 
الدوام وال تضع اي محددات لتعزیز 
العالقات الودیة وتعمیقها وترحب 
بالتعام�ل البناء والتعاون الواس�ع 

والشامل.

األردن: لن نسلح العشائر دون موافقة احلكومة العراقية
    بغداد / المستقبل العراقي

أكد وزير اإلعالم الناطق الرس�مي باس�م 
الحكوم�ة األردنية محم�د المومني أن بالده 
الق�رار  لمواجه�ة  الالزم�ة  األوراق  تمتل�ك 
اإلس�رائيلي ببناء مطار محاذ لمدينة العقبة 
الساحلية، الفتا الى أن األردن أمام خيارين إما 
متابعة الش�كوى المقدم�ة لمنظمة الطيران 
بالمفاوض�ات  القضي�ة  إنه�اء  أو  الدولي�ة 

الثنائية بين عمان وتل أبيب. 
وش�دد على أن بالده لن تس�لح العش�ائر 
الس�نية ف�ي الع�راق إال بموافق�ة الحكومة 
العراقي�ة، نافي�ا ف�ي الوقت ذات�ه وجود أي 
خالف�ات سياس�ية بين عمان وبغ�داد، مبينا 
أن الجي�ش األردن�ي ي�ؤدي دوره في حماية 

الحدود ولن يسمح ألحد االقتراب منها.
وأوض�ح أن “األردن ج�زء م�ن التحالف 

العربي والدولي ضد اإلرهاب، وقد تم التوافق 
بين جمي�ع أطراف التحالف عل�ى العديد من 
الخيارات، تهدف إلى القضاء على التنظيمات 
اإلرهابية التي اس�تباحت مناطق في سوريا 

والعراق، ومارس�ت أبش�ع أنواع القتل، وفي 
اإلرهابي�ة”،  “داع�ش”  عصاب�ة  مقدمته�ا 
الفت�ًا إلى أن “تمكين أبناء العش�ائر العراقية 
والسورية من مواجهة هذه التنظيمات جزء 

من استراتيجية محاربة اإلرهاب، وكل ذلك لن 
يتم اال بموافقة الجهة المعنية وهي العشائر 
ف�ي البلدين كما لن يتم أي دعم للعش�ائر في 
الع�راق اال بموافق�ة الحكوم�ة العراقي�ة”.

وأك�د أن “كل ما يتم تداول�ه عن وجود أزمة 
سياس�ية بي�ن عم�ان وبغداد لي�س صحيحا 
على اإلطالق، فالعالقات األردنية – العراقية 
جدية وهناك تعاون وتنس�يق مش�ترك حول 
مختلف القضايا التي تهم المنطقة، كما هناك 
محاوالت ج�ادة أيضا لضمان ديمومة العمل 
والتنسيق بما يخدم مصالحنا المشتركة، أما 
فيما يتعلق باألشقاء العراقيين المقيمين في 
األردن، فه�م ضي�وف تجمعنا به�م عالقات 

األخوة القائمة بين الشعبين”.
ورداً على سؤال، أشار إلى أن “العراق دولة 
عربية ذات سيادة، وسياسة األردن الخارجية 
هي ضد أي تدخل في الش�ؤون الداخلية ألي 

دول�ة عربي�ة”، موضح�اً أن “األردن أعل�ن 
ع�ن موقفه من اتف�اق إيران م�ع مجموعة 
)1+5(، ونحن ننظ�ر إلى االتفاق من منطلق 
مس�اهمته ف�ي ترس�يخ األمن واالس�تقرار 
اإلقليميي�ن والبناء عليه في تدعيم سياس�ة 

عدم التدخل في شؤون اآلخرين”.
ولفت إلى أن “الحدود األردنية مع العراق 
وس�وريا آمنة من جهتنا، وال وجود لمظاهر 
غير طبيعية داخل حدودنا، فالصراع بمجمله 
في الداخ�ل العراقي والس�وري، لكن األردن 
حري�ص على بقاء حدوده آمن�ة، وبعيدة كل 
البعد ع�ن الصراع، وقواتنا المس�لحة تؤدي 
دوره�ا في هذا المجال بكل كفاءة وأجهزتنا 
المختص�ة عل�ى أت�م اس�تعداد للتعام�ل مع 
م�ن  يك�ون  تج�اوزات،  أو  اعت�داءات  أي�ة 
ش�أنها المس�اس بحرمة أراضينا أو سالمة 

مواطنينا”.

مراهقة دنامركية تقتل والدهتا بـ »وحشّية« 
بعد تأثرها بـ »داعش«!

     بغداد / المستقبل العراقي

ُس�جنت ش�ابة دنماركّي�ة تبل�غ م�ن العم�ر 15 عام�اً لقتله�ا 
والدتها بس�كين المطبخ بعدما أصبحت مهووس�ة بتنظيم داعش 

وبفيديوهات عمليات اإلعدام الشنيعة التي يبّثها.
وقتلت ليزا بورش والدتها في تشرين األول الماضي بعد دقائق 
من مش�اهدتها عملية قطع رأس�ي الرهينتين البريطانيتين دايفيد 
هاينز واالن هانينغ عل�ى يوتيوب والتي نّفذهما اإلرهابي جهادي 

جون.
وقامت ليزا بمس�اعدٍة من صديقها المتط�ّرف “باختيار محمد 
عبدالل�ه” بطع�ن والدتها تينا روم�ر ما ال يقّل عن عش�رين طعنة 
داخل منزل العائلة في الدنمارك قبل أن تّتصل بالش�رطة مدعّية أّن 
رجالً أبيض البشرة هو الفاعل لكن الشرطة اكتشفت أمرها بعدما 

اكتشفت أفالم بداعش على حاسوبها.
وذك�رت المحكمة أّن ليزا التقت بصديقها )29 عاماً( في مخّيٍم 

لالجئين بالقرب من منزلها وقاما سوياً بقتل والدتها.
وقّرر الثنائي الهرب س�وياً إلى سوريا واالنضمام إلى “داعش” 
بع�د ارت�كاب الجريمة لكّن الش�رطة القت القب�ض عليهما وحكم 

عليهما بالسجن من 13 إلى 15 عاما.
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إلحاق�ا  بكتابن�ا  ذي  الع�دد  ب /1831 بتاري�خ   
2015/9/2  الخاص بإعالن الوجبة التاسعة عرش 
لس�نة  2015  الخاصة بقطاع ) البلديات (  ضمن 

تخصيصات تنمية االقاليم  
ن�ود إن نن�وه إىل تمدي�د موع�د غل�ق املناقص�ة 

29/11/11/3/بلديات 2015 مرشوع 
) اعادة دراس�ة وتعدي�ل التصاميم املع�دة وتنفيذ 
ش�بكات ومحطات مجاري مياه االمطار والثقيلة 
مع الخطوط الناقلة مع انش�اء م�رشوع معالجة 
للمج�اري الثقيلة وفق املعاي�ر العاملية املعتمدة يف 
قط�اع املجاري مع تبليط واكس�اء واعمال القالب 
الجانبي واالرصفة للش�وارع الداخل�ة يف التصميم 

االسايس يف عز الدين سليم (
 ليكون الخميس 2015/10/15 الس�اعة الواحدة 

ظهراً بدال من يوم الثالثاء 2015/10/6.

إلحاق�ا  بكتابن�ا  ذي  الع�دد  ب /1832 بتاري�خ   
2015/9/2  الخ�اص بإعالن الوجبة الثامنة عرش 
لسنة  2015  الخاصة بقطاع ) البلديات- البلدية- 
الزراع�ة (  ضم�ن تخصيص�ات برنام�ج تنمي�ة 

االقاليم  
ن�ود إن نن�وه إىل تمدي�د موع�د غل�ق املناقصت�ن 

*87/4/بلديات 2015 مرشوع 
) اعم�ال الدفن بالرتابي�ة وتنفيذ اف�رازات القطع 

السكنية لبلديات االقضية والنواحي( 
*13/9/بلدي�ة 2015 م�رشوع ) دف�ن بال�رتاب 
والس�بيس للش�وارع الفرعي�ة الف�رازي )2356-

 ))2358
 ليكون االربعاء 2015/9/30 الساعة الثانية ظهراً 

بدال من يوم االحد 2015/9/20.

According to our letter numbered B/1831 on 
2/9/2015 of announcement of nineteenth  group   
for 2015 of  sector ) municipalities ( within the  
allocations of regions development 
we would like to intimate you 
extending the closing date of the tender 
3/11/11/29/municipalities 2015 project 
)restudying & amendment of the designs  , 
implementing sewages rainwater  and heavy rains 
networks and stations  with the transmitting lines 
,construction project of processing of heavy sewage 
according to the international criteria in the sewage 
sector with paving ,covering ,works of side walk and 
pavements to the streets in the main  design in Izz 
Aldeen Saleem  ( 
to be on Thursday 15/10/2015 at 1:00 pm  instead 
of Tuesday 6/10/2015.

According to our letter numbered B/1832 on 
2/9/2015 of announcement of eighteenth  group   
for 2015 of  sector ) municipalities- municipality- 
agriculture ( within the  allocations of regions 
development program
we would like to intimate you 
extending the closing date of the two tenders *4/87/
municipalities 2015 project )works of burying with 
soil and implementing areas of housing regions for 
townships municipalities(  * 9/13/municipality 
2015 project )Burying with soil and soft soil the 
sub-streets for the two regions )2356-2358(( 
to be on Wednesday 30/9/2015 at 2:00 pm  instead 
of Sunday 20/9/2015  
For your information and taking necessary procedure 
with appreciation.

حمافظة البرصة
مديرية العقود احلكومية

قسم التعاقدات

حمافظة البرصة
مديرية العقود احلكومية

قسم التعاقدات

رئيس مهندسني
إحسان عبد اجلبار اسامعيل

مدير العقود احلكومية

رئيس مهندسني
إحسان عبد اجلبار اسامعيل

مدير العقود احلكومية

Chief engineer
Ihsan A. Ismaeel

director of Government contracts

Chief engineer
Ihsan A. Ismaeel
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متديد موعد الغلق
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متديد موعد الغلق
Extending the closing date of



 

   المستقبل العراقي/ عادل الالمي

كش�فت ش�ركة ايطالي�ة، ع�ن ان 
نيس�ان المقبل سيش�هد افتتاح جسر 
محمد باقر الصدر المعلق في محافظة 
البصرة، وبينت ان نسبة انجاز الجسر 
حاليا وال�ذي يربط بين ضفتي ش�ط 
الع�رب بلغت 64بالمئ�ة، في حين اكد 
مجلس محافظة البصرة أن المشروع 
الحرك�ة  تنش�يط  عل�ى  سيس�اعد 

التجارية بين المحافظة وايران.
مي�ك  ف�رع ش�ركة  مدي�ر  وق�ال 
االيطالية ف�ي البصرة عمار العبودي، 
مش�روع  ف�ي  اإلنج�از  “نس�بة  إن 
انش�اء جس�ر محمد باقر الصدر الذي 
يربط ضفتي ش�ط العرب وصلت إلى 
نح�و 64 بالمئة بعد إزال�ة المعوقات 
مس�ار  تعت�رض  الت�ي  والتج�اوزات 

الجسر”.
 وأضاف العبودي أن “موعد إنجاز 
المش�روع في نيسان من العام القادم 
2016”.من جانبه, قال رئيس مجلس 
محافظة البصرة صب�اح البزوني، إن 
“مش�روع جس�ر محمد باق�ر الصدر 
من المش�اريع المهمة والعمالقة في 
الع�راق والبص�رة خاص�ة”، موضحا 
أن “ه�ذا المش�روع سيس�اعد عل�ى 
تنش�يط الحركة التجارية بين العراق 
البصرة”.ولف�ت  جه�ة  م�ن  وإي�ران 
البزون�ي إلى أن “انجاز جس�ر محمد 
باق�ر المعل�ق يتطلب تأهي�ل الطريق 
الم�ؤدي إلى منفذ الش�المجة لتفعيل 
التج�ارة بين العراق وإيران”، مش�يرا 
إل�ى أن “هذا المش�روع مس�تقل عن 
مش�روع الجس�ر وقد قدمت شركات 
إدارة  عطاءاتها”.وكان�ت  رصين�ة 

محافظ�ة البص�رة، أعلن�ت ف�ي )18 
ش�باط2015(، عزمه�ا رب�ط ضفتي 
ش�ط الع�رب بخمس�ة جس�ور العام 

2016، لمعالج�ة مش�كلة االختناقات 
المروري�ة بالمنطقة.يذكر أن ش�ركة 
مي�ك اإليطالية، أعلن�ت في آب 2014، 

ع�ن مباش�رتها بإقامة جس�ر معلق 
يربط ضفتي شط العرب في البصرة، 
سيكون الثاني من نوعه في المنطقة 

من حيث االرتف�اع، وفيما بّينت إدارة 
المحافظ�ة أن كلف�ة المش�روع تصل 

إلى 74 مليون دوالر.

   بغداد/المستقبل العراقي

دع�ا محاف�ظ بغ�داد عل�ي محس�ن 
التميم�ي, أم�س األربعاء,  إل�ى الحكومة 
االلكتروني�ة والتكنلوجي�ة الحديث�ة في 
اإلدارة وذلك إلس�هامها الكبير في الرفع 
عن كاه�ل المواطن ولتحقيق الش�فافية 
واإلصالح اإلداري.وق�ال المحافظ خالل 

المؤتم�ر الذي أقيم بالتعاون مع الجامعة 
التكنلوجية وال�ذي حضره رئيس مجلس 
محافظ�ة بغ�داد ووكي�ل وزي�ر التعلي�م 
العال�ي ورئي�س الجامع�ة التكنلوجي�ة , 
أن “محافظ�ة بغ�داد أخذت عل�ى عاتقها 
الن�هوض بالجانب العلمي والتكنولوجي 
ف�ي كل المج�االت واالس�تعانة بخبرات 
العراقية لرفع األداء العلمي والمعلوماتي 

لكي نستطيع من خاللها االرتقاء بالعمل 
الحكومي واس�تث�مار الطاقات العلمية ، 
فض�ال عن تحقي�ق الش�فافية واإلصالح 
اإلداري”. وأضاف التميمي أن”اس�تخدام 
ف�ي  يس�اعد  المعلوم�ات  تكنولوجي�ة 
القض�اء على الروتين اإلداري الذي يعاني 
منه المواطنون كثيرا ويساعد في عملية 
مكافحة الفس�اد فض�ال عن اعتب�ار هذا 

النظ�ام ه�و أداة تواص�ل بي�ن المواطن 
والمؤسسات الحكومية وهذا األمر يمثل 
الش�فافية والوضوح في العم�ل اإلداري 
ويحقق العدالة االجتماعية مع المواطنين 
ويؤس�س إلى مفاهيم أداري�ة جديدة في 
تنفيذ اإلجراءات اإلداري�ة واختصارها”. 
م�ن جانب�ه, ثم�ن وكي�ل وزارة التعلي�م 
العال�ي والبحث العلمي فؤاد قاس�م دور 

محافظ�ة بغداد بهذا الص�دد واهتمام�ها 
الكبي�ر بالجانب العل�مي من خالل أقامت 
تكنولوج�ي  تخ�ص  الت�ي  المؤتم�رات 
المعلومات”, مؤكد سعي الوزارة على أن 
يكون منتجه�ا التعليمي مس�خراَ إليجاد 
وتنفي�ذ العم�ل بتكنولوجي�ا المعلومات 
واالتص�االت وتقدي�م الخدم�ات العلمية 

واألنظمة الكترونية في كل المجاالت “.

   بغداد/المستقبل العراقي

أعلن�ت مديري�ة زراع�ة بغداد/ الك�رخ, أم�س األربعاء, عن 
تقديمه�ا ق�روض مالية للمزارعين بلغت اكث�ر من 130 مليون 
دين�ار, خالل ش�هر أب الماضي, وفيما أش�ارت إل�ى أن اغلبها 
ذهب�ت لدع�م المش�اريع صغ�ار الفالحي�ن, بينت أنه�ا تهدف 

لتأسيس مشاريع زراعية جديدة في العاصمة.    
وق�ال بي�ان للمديري�ة, تلقته”المس�تقبل العراق�ي”, انه” 
ت�م تروي�ج نح�و)109(  معامالت اق�راض لصغ�ار الفالحين 
للمص�ارف الزراعي�ة والمكات�ب الزراعي�ة  وحس�ب الش�عب 
الزراعية”, مبينا أنها “ شملت مناطق الطارمية و أبو غريب ، و 
اليوس�فية،واللطيفية ،و التاجي،و الكاظمية و النصر والسالم 

.“
ولف�ت البي�ان إلى أن “لجن�ة التس�ليف في مديري�ة زراعة 
الكرخ, قامت بإجراء معامالت إقراض لس�بعة مشاريع زراعية 
موزعه بواقع مشروع واحد في الشعب )ابي غريب ، الطارمية 
، المش�اهدة ، الكاظمي�ة(  وثالثة مش�اريع في ش�عبة التاجي 
الزراعية ، كما تم إدخال البيانات الخاصة باألسماء والتسديدات 

والصرف ضمن المعامالت التي تم ترويجها الشهر الماضي”.

زراعة الكرخ تقدم قروضًا
بقيمة 130 مليون دينار للمزارعني خالل شهر

البرصة تفتتح يف نيسان املقبل جرسا يربط بني ضفتي شط العرب

حمافظة بغداد تقيم مؤمترًا علميًا حول استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

واسط تعد بإنشاء جممع سكني للحقوقيني وتدعو البلدية لتخصيص األرض املناسبة
   واسط/المستقبل العراقي

ص�ّوت مجلس محافظة واس�ط، 
عل�ى ال�زام بلدية الك�وت لتخصيص 
قطع�ة أرض به�دف إنش�اء مجم�ع 
س�كني للحقوقيين ف�ي المحافظة، 
إلنه�اء  15 يوم�اً  فيم�ا ح�دد م�دة 
ب�ه  تق�دم  طل�ب  بع�د  التخصي�ص 

الحقوقيون.
م�ازن  المجل�س  رئي�س  وق�ال 
الزامل�ي ، إن “المجل�س صوت خالل 
جلس�ته االعتيادية التي عقدها اليوم 

عل�ى ال�زام بلدية الك�وت لتخصيص 
قطع�ة أرض مناس�بة لبن�اء مجمع 

سكني للحقوقيين في المحافظة”.
وأض�اف الزامل�ي أن “القرار الزم 
البلدي�ة أيض�ا بتحديد م�دة 15 يوماً 
إلنه�اء موض�وع التخصي�ص ضمن 
االطر القانونية الصحيحة”، مش�يرا 
الى أن “وفداً من حقوقيي المحافظة 
س�بق وان تقدموا بطلب الى مجلس 
المحافظة لبحث موضوع تخصيص 
قطع اراض س�كنية لهم اسوة بباقي 
الش�رائح االخرى لكنه تم االتفاق أن 

يك�ون هن�اك مجمع س�كني خاص 
بهذه الشريحة”.

يذك�ر أن الحكوم�ة المحلي�ة في 
واس�ط قد وزعت خالل االس�بوعين 
الماضيي�ن أكثر من 600 قطعة أرض 
س�كنية في عدد من مدن المحافظة 
فيما طالبت مجلس الوزراء بضرورة 
الغ�اء القرار 300 لس�نة 2013 الذي 
اوق�ف توزيع االراضي الس�كنية في 
مراكز المحافظة بقص�د اللجوء الى 
البن�اء العمودي وابق�اء التوزيع في 

مراكز االقضية والنواحي.
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التخطيط: سنبقي عىل الرشكات الفاحصة 
للبضائع

   بغداد/المستقبل العراقي

التخطي�ط  وزارة  اك�دت 
ام�س  االنمائ�ي،  والتع�اون 
الش�ركات  ابق�اء  االربع�اء، 
الفاحصة للبضائع، فيما اشارت 
الى انها ستوقع مذكرات متبادلة 

مع بعض الدول بشان ذلك.
الرس�مي  المتح�دث  وق�ال 
الزه�رة  عب�د  ال�وزارة  باس�م 
ق�ررت  “ال�وزارة  ان  الهن�داوي 
االبقاء على الش�ركات الفاحصة 
للبضائع والتي ت�م التعاقد معها 
س�ابقا من اجل فح�ص البضائع 
ف�ي دول المنش�أ وعن�د المنافذ 
الحدودي�ة للع�راق بع�د اجتماع 
ال�وكالء  م�ع  التخطي�ط  وزي�ر 
لمناقش�ة  العامي�ن  والمديري�ن 
البدائل المقترحة لعمل الشركات 

العالمية”.
ان�ه  الزه�رة  عب�د  وأض�اف 
“اليمك�ن االس�تغناء في الظرف 
الراهن عن الشركات الفاحصة”، 
مش�يرا ال�ى ان�ه “س�يتم وضع 
خيارات اخرى اضافية مع بعض 
اعتراف  الدول كتوقيع مذك�رات 
متبادل، وتفعيل مختبرات الجهاز 
والس�يطرة  للتقييس  المرك�زي 

النوعية من اجل الفحص”.
ووق�ع العراق مذك�رة تفاهم 
خ�الل الس�نوات الماضي�ة، م�ع 
تب�ادل  أج�ل  م�ن  الج�وار  دول 
ش�هادات المطابق�ة، م�ن بينها 
مذكرة تفاهم مع جهاز التقييس 

اإليران�ي، ومذك�رة أخ�رى م�ع 
لمن�ع  األردن�ي،  المواصف�ات 
دخ�ول أي س�لعة غي�ر مطابقة 

للمواصفات العراقية. 
وتدخل الع�راق كميات كبيرة 
المعلب�ة  الغذائي�ة  الم�واد  م�ن 
والمش�روبات الغازي�ة واللحوم 
واألجب�ان،  النباتي�ة  والزي�وت 
المنزلي�ة  الم�واد  إل�ى  إضاف�ة 
واألجه�زة الكهربائي�ة، من دول 
عربية وأجنبية كس�وريا ومصر 
مناف�ذ  عب�ر  والصي�ن،  وإي�ران 
الع�راق الحدودي�ة، وال تخض�ع 
هذه الم�واد في معظ�م األحيان 
يؤك�د صالحيته�ا  إل�ى فح�ص 

لالستخدام.
كم�ا وق�ع الع�راق ف�ي عام 
2012 مع اربع ش�ركات فاحصة 
لفحص البضائع في دول المنشا 
ومنها شركة المالنية ودنماركية 
وفرنس�ية ،اضافة الى الش�ركة 

السويدية.
ويرتب�ط الع�راق م�ع ال�دول 
المج�اورة م�ن خ�الل 13 منفذ 
ح�دودي، إضاف�ة إل�ى خمس�ة 
مناف�ذ جوي�ة وخمس�ة مناف�ذ 
الولي�د  منف�ذا  ويعتب�ر  بحري�ة 
ومنف�ذ  س�وريا،  م�ع  وربيع�ة 
ومنف�ذ  األردن،  م�ع  طريبي�ل 
عرع�ر م�ع الس�عودية، ومنفذا 
الش�المجة والمنذرية مع إيران، 
ومنفذ إبراهيم الخليل الذي يربط 
الع�راق بتركيا من اب�رز المنافذ 

الحدودية.

السلطة القضائية حتسم 3630 دعوى تتعلق بـ »اإلرهاب«

رفع ورم يزن 2،5 كغم من رحم امراة يف بعقوبة

البنك الدويل خيصص مليارين لدعم االصالحات االقتصادية يف العراق

   بغداد/المستقبل العراقي

أك�دت الس�لطة القضائي�ة، امس 
المركزي�ة  المحكم�ة  ان  االربع�اء، 
قضاي�ا  ف�ي  بالنظ�ر  المتخصص�ة 
اإلرهاب والجريم�ة المنظمة انجزت 

3630 دعوى خالل المدة الماضية.
وقال المتحدث الرس�مي للسلطة 
الس�تار  عب�د  القاض�ي  القضائي�ة 
المركزي�ة  “المحكم�ة  إن  بيرق�دار، 

أنجزت 3630 دعوى متعلقة باإلرهاب 
خالل الم�دة الماضي�ة”، الفتا إلى أن 
“هذه الدعاوى تشمل دوَري التحقيق 

والمحاكمة”.
“محكم�ة  أن  بيرق�دار،  وأض�اف 
الجناي�ات المركزي�ة بهيئاتها الثالث 
بأح�كام  دع�وى   1541 حس�مت 
“ع�دد  أن  إل�ى  مش�يرا  مختلف�ة”، 
الدع�اوى  ه�ذه  ف�ي  الموقوفي�ن 
2362”.وتاب�ع أن “محكمة التحقيق 

من جانبها حس�مت 2089 دعوى ما 
بين إحالة وغل�ق”، وأوضح أن “عدد 
المتهمين في هذه القضايا وصل إلى 

7160 متهماً”.
القضائي�ة،  الس�لطة  وأعلن�ت 
األربعاء )1 تموز 2015( اإلفراج عن 
أكثر م�ن 800 متهم ب�”اإلرهاب” لم 
تثب�ت إدانتهم خ�الل ش�هر حزيران 
الماضي، فيما لفتت الى إنجاز 8320 
قضية خالل األشهر الثالثة الماضية.

     ديالى/المستقبل العراقي

اعلنت دائرة صحة محافظة ديالى، امس االربعاء، عن رفع 
ورم م�ن رحم امراة ي�زن 2،5 كغم في عملي�ة صعبة، مؤكدة 

تحقيق نجاحات في مضمار اجراء العمليات النادرة.
وقال المتحدث االعالمي باس�م الدائرة فارس العزاوي ، ان 
“فريقا طبيا متخصصا في مستش�فى البت�ول للوالدة، اجرى 
عملية معقدة المراة في العق�د الثالث من عمرها، نجح خالله 
م�ن رفع ورم ف�ي الرحم يزن 2،5 كغم كان يش�كل خطر على 

حياة المريضة”.
واض�اف الع�زاوي ان “العملي�ة كان�ت صعب�ة ومعقدة اال 
ان خب�رة الفريق الطب�ي نجحت في اجراءه�ا بنجاح”، مؤكدا 
“تحقي�ق انج�ازات مميزة من قب�ل الكوادر الطبي�ة في ديالى 
باالش�هر الماضية خاصة في مضمار اج�راء العمليات النادرة 

والمعقدة”.
يذك�ر ان دائرة صحة ديالى اعلنت عن اجراء العش�رات من 
العملي�ات الجراحية المعقدة والصعبة خالل االش�هر الماضية 

في مستشفياتها الحكومية.

     بغداد/المستقبل العراقي

االقتص�ادي  المستش�ار  كش�ف   
لرئي�س مجلس ال�وزراء عبد الحس�ين 
العنبكي، ام�س االربعاء، عن تخصيص 
البن�ك الدول�ي مليارين كقرضا ميس�ر 
لدعم الحكومة العراقية في اصالحاتها 

االقتصادية.
وق�ال العنبك�ي، إن “البن�ك الدول�ي 

خ�الل  دوالر  ملي�ار  للع�راق  س�يطلق 
هذا الع�ام، وس�يراقب عم�ل الحكومة 
االقتصادي�ة  االصالح�ات  مج�ال  ف�ي 
ليت�م إط�الق المليار الثاني خ�الل العام 

المقبل”.
س�يتم  االم�وال  “تل�ك  أن  وأض�اف 
الع�ام  موازن�ة  دع�م  عل�ى  صرفه�ا 
الج�اري والمقبل واإلصالحات الخاصة 
بالمشاريع االقتصادية لدعم الحكومات 

المحلية وتفعي�ل بعض القطاعات التي 
تصب ف�ي خدمة المواطن والمش�اريع 

الخدمية”.
واوض�ح العنبك�ي أن “البنك الدولي 
لل�دول  قروض�ا  ص�رف  عل�ى  يعم�ل 
المتخلف�ة اقتصاديا كالعراق لتحس�ين 
موازنت�ه  ودع�م  االقتص�ادي  واقع�ه 
المالية لتفعيل بعض جوانب القطاعات 

االقتصادية للحد من التقشف”.

اخلطوط اجلوية تنقل حجاج بيت اهلل 
احلرام إىل خمتلف املطارات العراقية

مفوضية االنتخابات تنظم احتفالية 
لتوديع فريق »ايفس«

   بغداد/ المستقبل العراقي

ناقشت إدارة الخطوط الجوية العراقية نقل حجاج بيت الله 
الح�رام الى مختل�ف المطارات العراقية ، إضاف�ة إلى نقل زوار 

عرفة والمسافرين .
وذكر بيان للخطوط الجوي�ة العراقية التابعة لوزارة النقل، 
أن “ مجل�س إدارة الخط�وط الجوية العراقي�ة اجتمع في مقر 
ش�ركة الخطوط الجوية العراقية برئاس�ة أس�امة محمد مدير 
ع�ام الش�ركة ، وتن�اول االجتماع الم�واد المدرج�ة في جدول 

اعماله والخدمات التي تقدم للمسافرين “ .
وناقش االجتماع ايضا بحس�ب البي�ان توجهات وزير النقل 
باق�ر الزبي�دي بم�ا يخدم ش�ركة الخط�وط الجوي�ة العراقية 
والخدمات التي تقدمها للمسافرين ، وكذلك مضاعفة الجهود ، 

وخاصة وان مناسبة عيد االضحى المبارك على االبواب .
واش�ار البيان الى ان ش�ركة الخطوط الجوية ستقوم بنقل 
حج�اج بيت الله الحرام الى مختلف المطارات العراقية ، اضافة 
ال�ى نقل زوار عرفة والمس�افرين بهذه المناس�بة الى مختلف 

القطاعات التي تصلها العراقية .

   بغداد/ المستقبل العراقي

نظ�م مجل�س المفوضين ف�ي المفوضية العليا المس�تقلة 
لالنتخاب�ات احتفالية لتودي�ع فريق المؤسس�ة الدولية للنظم 

االنتخابية بمناسبة انتهاء مهام عمله في العراق.
وق�ال بي�ان للمفوضية, تلقت”المس�تقبل العراق�ي”, انه” 
المس�ؤلين بالمفوضي�ة وخ�الل االحتفالي�ة, أش�ادوا بعم�ل 
المؤسسة ودعمها المس�تمر للمفوضية ومالكاتها وأثرها في 
النجاحات التي حققتها المفوضية من خالل إجرائها للعديد من 

العمليات االنتخابية خالل السنوات السابقة”. 
يذكر ان فري�ق منظمة )االيفس( المتواج�د مع المفوضية 
س�اهم بش�كل فع�ال ف�ي دع�م عم�ل المفوضي�ة م�ن خالل 
التدريب والمشورة والمس�اهمة في التعاون من خالل الخبراء 
الذين اس�هموا بش�كل فعال ف�ي التواصل مع دوائ�ر ومكاتب 

المفوضية.

   بغداد/المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الم�وارد المائية، أمس األربعاء، أنها س�تقيم 
مدن س�ياحية عل�ى الس�دود لتطوي�ر وتفعيل م�وارد الدولة، 
مش�يرا الى ان األزمة المالية الت�ي يمر بها البلد البد من اللجوء 

إلى االستثمار .
وق�ال وزي�ر الموارد المائية محس�ن الش�مري في تصريح 
صحف�ي هام�ش زيارت�ه لس�د الموص�ل ان “الوزارة س�تتجه 
لتفعيل قطاع االس�تثمار لمواجهة األزم�ة المالية التي يمر بها 
البلد”، مبينا ان “لدى الوزارة دراسة متكاملة خاصة باالستثمار 

سيعلن عنها قريباً”.
وأضاف الش�مري ان “األزمة المالي�ة التي يمر بها البلد البد 
من اللجوء إلى االس�تثمار وتفعي�ل هذا القطاع من خالل إقامة 
المدن السياحية على السدود ومن ضمنها بحيرة سد الموصل، 
والتي س�تكون متنفس ألبناء العراق”، مش�يرا الى ان “الوزارة 
س�تدعو المستثمرين العراقيين واألجانب لتنفيذ تلك المشاريع 

السياحية” .
وكان وزي�ر الموارد المائية محس�ن الش�مري، قد اكد، عن 
وجود مش�اكل مع إيران وتركيا بس�بب عدم ضخ حصة المياه 
المتفق عليها، فيما أش�ار إلى أن س�د الموص�ل أنقذ 25 مليون 

عراقي من الجفاف خالل األشهر القليلة الماضية.

املوارد املائية تعتزم إقامة مدن سياحية 
عىل السدود



فوؤاد ح�سون

ال ش�ك من تق�دم القوات العراقي�ة عىل داعش 
خ�ال العام املن�رم، وتزايد أع�داد املتطوعني 
واإليم�ان الش�عبي بمصريي�ة املعرك�ة، وم�ع 
قس�اوة املعركة وإش�تداد املنازلة، ظهر للعيان 
أرصار العراقيون عىل تحقيق النر، واإلنتقال 
من حي اىل حي، يف الرمادي والفلوجة، وصارت 
كل منهم�ا س�اقطة عس�كرياً.يجري الحديث 
خال أش�هر ع�ن الفلوجة والرم�ادي وبيجي، 
وتضيق الخناق عىل عدو لم يرتك منزل أو شارع 
إالّ وزرع�ه باملفخخات.املوص�ل ثاني أكرب مدن 
الع�راق س�كاناً، وأولها بالس�قوط بيد داعش، 
واألكثر رضراً، وقد هّدمت معاملها األثرية وذبح 
رجاله�ا وس�بيت نس�ائها، وم�ا ت�زال الجرائم 
قائمة، وحكم أكثر من عام ولد أجيال أما تؤمن 
باإلرهاب، أو أخضعت بقسوة؛ كالتهديد بالقتل 
و سبي النساء كمناكحات للجماعة اإلرهابية، 
وتفتق�ر املدين�ة لدق�ة املعلومة اإلس�تخبارية؛ 
نتيجة بعدها عن التماس مع القوات العراقية، 

وبحكم طول فرتة ت�ويل داعش أصبح كثري من 
س�كانها موالني لداعش، أو مأس�ورين بالقوة 

والتهديد، وقد يكون يف كل عائلة إرهابي؟!
ما يقل�ق العراقيون؛ ع�دم وج�ود الجدية لدى 
ق�وات التحال�ف، واإليح�اءات األمريكية بطول 
املعركة، والتش�كيك بمقدرة العراق دون تدخل 
قوات برية، والتكتم عىل تكاليف املعركة؛ خوفاً 
من تك�رار تجربته الس�ابقة، التي تضع أوباما 
أمام تس�اؤالت الرأي العام، عند تقديم خسائر 

كبرية تعيد ذكريات، وصدمة للمجتمع الدويل.
الق�وات األمريكي�ة املوجودة يف الع�راق قوامها 
3000 جندي، تعمل داخل القواعد العس�كرية، 
ودوره�ا التدري�ب وبع�ض التجهي�زات، وجل 
جهده�ا برضب�ات جوية عىل مواق�ع التنظيم، 
وف�ق منه�ج تقلي�دي، دون مس�توى اإللت�زام 
باألتفاق�ات م�ع الحكوم�ة العراقي�ة لتطه�ري 
املوص�ل مبك�راً، وم�ن املف�رتض أن تنتهي من 
تدريب 24 ألف جندي يف حزيران 2015م، ولحد 

اآلن ل�م ُيدرب س�وى 9 آالف مقاتل؟! وتباطيء 
األس�تعداد يف خطتها التي أطلقتها بداية العالم 
، وه�ذا الربنام�ج؛ لم يعط الس�اح الكايف لقوة 
تعداده�ا 9 آالف، وقد جه�ز 200؛ فكيف يجهز 
24 آلف؟! فهل أمريكا تريد تريف مخزوناتها 
املكدس�ة يف البنتاغون؟! وزي�ادة عمل مصنعي 
أم�د  األس�لحة، وإنع�اش تجارته�ا يف إطال�ة 

الحروب؟!
إن تجربة الع�راق بحربه مع اإلره�اب، وتباين 
النشاط الجوي الدويل، لم يعط الدالالت الكافية 
عىل تلك األمكانيات الهائلة للتحالف الدويل، ولم 
تعيق داعش بالش�كل الذي يق�وض حركتها يف 
املوص�ل وحدود الع�راق، وبان ضع�ف التعاون 
مع الق�وات العراقية، بتربي�ر أن األهداف يجب 
أن تح�دد عراقياً، وبقناع�ة أمريكية أن معظم 
الح�رب تصفي�ة حس�ابات؟! و إنه�ا تحت�اج 
املس�اندة اإلرضي�ة املفقودة؛ م�ا يجعلها قليلة 
التأث�ري، وغالباً ما تكون مواقع مرتوكة، وتعزو 

ذلك لضعف املعلومات اإلستخبارية العراقية؟!
عملت الواليات املتحدة اإلمريكية بشكل إعامي 
س�لبي يف املعركة، وقد رصح أكثر من مس�ؤول 
عسكري؛ عن الحاجة لسنوات لتحرير الفلوجة 

والرمادي؟!
تل�ك اإليح�اءات األمريكية، تدل ع�ىل عدم النية 
مبك�راً لتحرير املوص�ل، وأنها م�ن صنع هالة 
داع�ش؛ ألج�ل إطال�ة أم�د الح�رب، وتريف 
املتبق�ي م�ن األس�لحة، تزامناً مع فت�ح أبواب 
جدي�دة لحرب الخلي�ج عىل اليمن، وإس�تنزاف 
ما تبقى م�ن ثرواته؛ بعد إكتفاء س�وق النفط 
العاملي، ولكن ق�رب تحرير الفلوجة والرمادي، 
سيقصم ظهر داعش، ويسقط املراهنات، التي 
جعل�ت الحديث عن معارك ق�رب بغداد، وُتنىس 
املوصل، وينش�غل معظم اإلع�ام بالتظاهرات، 
وهج�رة الش�باب، وُيغض الطرف ع�ن النر 
القريب، فهل مثل هذا مدروس ضمن الحسابات 

األمريكية؟!

تس�تدعي ظاه�رة الهج�رة ق�راءة سسيوسياس�ية 
عميق�ة أكثر م�ن حاجتها ملقاربات نفس�ية وأمنية، 
وحت�ى اقتصادية مبارشة، ألن ه�ذه الهجرة تحولت 
اىل موضوع دويل، واىل مش�كلة حقيقية تهدد النسيج 
األوروب�ي كما تقول بعض الدراس�ات الغربية، مثلما 
تهدد النسيح الديموغرايف والثقايف للدول املُهاجر منها 

وإفقادها الكثري من طاقاتها وخرباتها الشبابية.
وهج�رة العراقي�ني غ�ري املس�بوقة اىل بل�دان أوروبا 
ال تختل�ف يف توصيفه�ا عن ذلك، مثلم�ا ال تختلف يف 
طبيع�ة أس�بابها ع�ن ذل�ك، ال س�يما م�ع تعقيدات 
الظ�روف األمني�ة ومنهجي�ة التهجري الق�ري الذي 
فرضت�ه الجماع�ات اإلرهابي�ة ع�ىل الن�اس يف املدن 
التي احتلتها، فضا ع�ن تعقيدات الواقع االجتماعي 
واالقتصادي وانس�داد األفق السيايس. التازم ما بني 
هذه األس�باب وظروفها يضعنا أم�ام رضورة إدراك 
املخاطر الكارثية التي قد تس�ببها هذه الظاهرة عىل 
بنية الوج�دان االجتماع�ي العراقي، وع�ىل قطاعات 
واس�عة من الش�باب الباحث�ني عن قيم اس�تعمالية 
للحري�ة واألم�ان، مقاب�ل م�ا يواجهونه م�ن إهمال 
وتهميش وتكريس مضلِل ألنواع غرائبية من ثقافات 
العدم والخوف واملثيولوجيا، وإفقادهم الثقة بذواتهم 
وبهوياتهم الوطنية واالجتماعية. هذا الكام ليس من 
ب�اب اإلتكاء عىل نظرية املؤام�رة لكي يكون الحديث 
موضوعيا عن هذه الظاه�رة، واتهام هذه الجهة أو 
تلك باألس�باب املؤدية اىل نتائجها وتضخم ظاهرتها، 
لكن البحث يف األس�باب املوضوعية يف أبعادها املهنية 
هو املنطلق الذي نفرتضه لهذه القراءة، والتي يمكن 
تحديده�ا م�ن خ�ال الضع�ف البائ�ن يف أداء الدولة 
الوطنية يف مواجهة واقع اجتماعي واقتصادي وأمني 
له اس�تحقاقاته االس�تثنائية، وال�ذي يتطلب الكثري 
من اإلجراءات الفاعلة يف س�ياق الحفاظ عىل النسيج 
الوطن�ي العراق�ي، ومواجه�ة التداعي�ات الخط�رية 
للواقع االجتماعي والسيايس الطافح بمظاهر العنف 
املمنهج الذي تمارس�ه الجماع�ات اإلرهابية، وبدعم 
من دول إقليمية معروفة، وبمظاهر خطرية للفس�اد 
والفشل السيايس، فضا عن ضعف اإلجراءات املُتخذة 
يف إيج�اد بيئة صالحة ومناس�بة الس�تيعاب العمالة 
والوظائف التي يمكن أن ينخرط فيها قطاع الش�باب 
عىل املس�توى الدولتي، او عىل املس�توى االستثماري 
وتشجيع الشباب ودعمهم يف هذه املجاالت، فضا عن 
غياب واضح ألية سياسة اقتصادية حقيقية إلنعاش 
االس�تثمار ودع�م برامج�ه ومش�اريع لتأمني فرص 
جديدة وُمضافة للعمالة الشبابية. وبقطع النظر عن 
النوايا السياسية التي قد تحملها بعض مظاهر هذه 
الهجرة فإن س�وء إدارة امللف�ات الوطنية وقر نظر 
الجهات املعنية يف املؤسسات الحكومية، واتساع غري 
ُمسيطر عليه ملظاهر الفساد والفشل والعوز القانوني 
يمك�ن أن تكون هي األس�باب األكثر واقعية يف تغذية 
العوام�ل املؤدية لهشاش�ة السس�يولوجيا الوطنية، 
وإلش�اعة اإلحساس بالوهن والعجز وضياع الفرص، 
وهي مش�اعر تبعث ع�ىل اليأس واإلحب�اط والتذمر، 
وبالت�ايل عجز البحث عن حل�ول ومعالجات غري آمنة 
ملش�كات البطالة وتأمني البيئات الصالحة للعمل، ال 
سيما يف دول اوروبا التي فيها أكرب عدد من املهاجرين 
العراقيني خال مرحلة التسعينيات من القرن املايض 
وما تاها، والتي يؤّمن نظامها االجتماعي الكثري من 
الضمانات والحقوق املدنية بدءا من حق العيش اآلمن 

اىل الحقوق املدنية والصحية والثقافية.

الفساد والسياسة
والتنظي�م  التخطي�ط  تعن�ي  الناجح�ة  السياس�ة 
الناجح�ني، مثلما تعن�ي توظيف الخ�ربات واملهارات 
العلمية يف س�ياق تطوير وتنمية العملية السياس�ية 
يف ُبعده�ا الوطني ويف س�ياق معالجاتها للمش�كات 
االقتصادي�ة الخدماتي�ة. ه�ذا النجاح يعن�ي حيازة 
القدرات واإلمكانات عىل استرشاف املستقبل، كما أنه 
سينعكس عىل طبيعة الربامج السرتاتيجية التي يمكن 
أن تنهض بها الدول�ة، ورشوعها بمواجهة التحديات 
املعق�دة أمنيا واقتصاديا وسياس�يا، ومنها ما يتعلق 
باالس�تخدام األمث�ل مل�وارد الث�روة، واع�داد الخطط 
العملياتية الستيعاب الطاقات الشابية وتأمني فرص 
العمل املناس�بة لهم، ال س�يما من خريج�ي الكليات 
واملعاه�د وأصح�اب االختصاصات العلمي�ة واملهنية 
كاملهندس�ني والعاملني يف املجاالت التقنية والعلمية، 
واعتماد السياس�ات االقتصادي�ة الناجعة، والهادفة 
لتنوي�ع مص�ادر الث�روة الوطني�ة ومواجه�ة العجز 
االقتص�ادي باعتماد خطط رقابي�ة تحّد من مظاهر 
الفس�اد السيايس والفس�اد املايل واإلداري، فضا عن 
مواجهة الفس�اد واإلرهاب، وبناء مؤسس�ات الدولة 
عىل وفق الصيغ املهنية بعيدا عن املحاصصة، وشيوع 
املحس�وبيات التي أسهمت يف هيمنة الرداءة، والرتهل 
اإلداري، والعج�ز م�ن اتخاذ أي إج�راء عميل ملواجهة 
ذلك.بن�اء الدولة الوطني�ة وإعادة النظر بس�ياقاتها 
السياس�ية س�يكون العتبة األوىل ملواجه�ة مثل هذه 
األخط�ار، والبدء بإصاحات حقيقية ترشعن التوجه 
املهن�ي يف بناء الدولة ومؤسس�اتها، ولي�س االكتفاء 
بمعالجات خارجية، ألن الس�ياق السيئ وغري املهني 
سيظل مؤثرا عىل السياس�ات العامة، وعىل القرارات 

التي تخص إصاح بنية الدولة املرتهلة.
وم�ن هنا ف�إن العمل ع�ىل تهيئ�ة البيئة املناس�بة، 
وعرب ق�رارات رسيع�ة، وتأمني ما يمك�ن تأمينه من 
تخصيصات مناسبة لتحريك عجلة استثمار الطاقات 
ويف مش�اريع صناعي�ة وزراعية وتجارية وس�ياحية 
حقيقية وليس�ت وهمية كما يحدث لألسف، وتكون 
العم�ل  خاضع�ة ل�إرشاف واملتابع�ة، فض�ا ع�ن 
التخطيط�ي لوض�ع معاين�ة عملية لكل السياس�ات 
االقتصادي�ة، وع�رب آلي�ات واضح�ة وج�ادة لغرض 
تش�جيع وحماي�ة املنت�وج املح�يل لكي يك�ون جزءا 
م�ن تلبية الحاج�ات اإلس�تهاكية الوطنية، ويحقق 
الربحية التي تعطي للشباب ثقة بدولتهم وبربامجها 

الوطنية واملهنية.

أحالم اهلجرة وفساد 
السياسة
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واثق الجابري

علي حسن الفواز

يف الوق�ت الذي نطالب في�ه الحكومة بالكثري من 
االنجازات ضم�ن واجبها ومس�ؤوليتها الوطنية 
فانه علينا ان ندرك بأن هذه الحكومة قد تشكلت 
يف ظروف اقل ما يقال عنها انها صعبة او معقدة، 
فلق�د وج�دت الحكومة الجديدة نفس�ها تحارب 
ع�ىل أكثر من جبهة، ففي الوق�ت التي تقود فيه 
معرك�ة وجود مصريي�ة مع اإلره�اب التكفريي 
ال�ذي يس�تهدف مس�تقبل الع�راق وم�ا يتطلبه 
االمر م�ن إدام�ة لزخم ه�ذه املعركة املقدس�ة، 
تخوض الحكومة من جانب آخر معركة اإلصاح 
ومكافحة الفس�اد وهي معركة ليس�ت بالسهلة 
وجاءت بع�د مطالب جماهريية مس�نودة بتأييد 
املرجعية لتضغط اليوم باتجاه تحقيق إصاحات 
حقيقي�ة ملكافحة الكث�ري من األخط�اء املوروثة 

والتي أدت بالتايل اىل تفيش الفس�اد اإلداري واملايل 
بم�ا يؤثر ع�ىل امللف االقتص�ادي املتعل�ق بحياة 
املواط�ن الذي يحلم بعيش رغيد يف وطنه والتمتع 

بخرياته.
وم�ن الرضوري ان نش�ري اىل حقيقة مهمة وهي 
ان حرب اإلرهاب وح�رب اإلصاح قد تزامنتا مع 
انخفاض أس�عار البرتول العامل�ي بما يعقد األمر 
عىل الحكومة يف ظل وج�ود عجز كبري يف املوازنة 
العراقية ج�راء انخفاض األس�عار، وبالرغم من 
هذه التحديات الت�ي تواجهها الحكومة العراقية 
اال انها تمكنت من تنفيذ جزء كبري من برنامجها 
الحكوم�ي املعل�ن وأصبح�ت تخط�و خط�وات 
صحيح�ة باتج�اه إصاح أخطاء التأس�يس بعد 
ان أصبح�ت تحظ�ى بالدعم الجماه�ريي إضافة 
اىل دع�م املرجعية الدينية، فكان�ت حزم اإلصاح 
ونقل الصاحيات اىل املحافظات وخطوات أخرى 

س�اهمت يف جع�ل الحكوم�ة يف خن�دق واحد مع 
الجماهري يف محاولة إلصاح األخطاء التي رافقت 
الحكوم�ات من�ذ 2003 ولح�د اآلن لنك�ون أمام 
منعط�ف تاريخ�ي وفرص�ة ملغ�ادرة املحاصصة 
واالقتص�ادي  الس�يايس  الفس�اد  ومكافح�ة 

واإلداري.
ويف ق�راءة متأني�ة للمش�هد العرب�ي واإلقليم�ي 
واملؤام�رات الخارجية واألجن�دات املعادية إلفراغ 
املنطق�ة والتش�جيع ع�ىل الهج�رة الخارجية ال 
س�يما رشيح�ة الش�باب، نج�د اننا أم�ام واجب 
وطن�ي للتعاون مع الحكومة يف مرشوع اإلصاح 
يف محاولة ربما تكون الفرصة التاريخية لتحقيق 
النر عىل الفساد وتأمني حياة كريمة للمواطن 

يف بلده.
وم�ن هنا ال ب�د ان يكون الجمي�ع يف خندق واحد 
م�ع م�رشوع اإلص�اح ألن املس�ؤولية تضامنية 

وال تقت�ر ع�ىل الحكوم�ة وحدها فاملؤسس�ة 
الترشيعي�ة مطالبة بدور مه�م لترشيع القوانني 
املس�اندة لإصاح�ات الحكومية ولعل التنس�يق 
أصب�ح واضحا ب�ني الحكومة والربمل�ان يف الفرتة 
األخرية، األمر الذي يجعلنا نستبرش خريا يف تمرير 
الكث�ري من القوان�ني املهم�ة التي تتعل�ق بحياة 

املواطن وتحد من الفساد املايل واإلداري يف البلد.
إن نج�اح الحكومة يف مهمتها الوطنية ونجاحها 
يف التص�دي لإرهاب ومكافحة الفس�اد وتطبيق 
اإلصاحات االقتصادية والسياسية تتطلب تعاون 
الجمي�ع »قوى سياس�ية ومؤسس�ات ترشيعية 
وقضائي�ة وإع�ام وطن�ي, ومواطن�ني« وعندما 
تتكات�ف كل ه�ذه الجه�ود واألطراف سنش�هد 
نجاح�ا له�ذه الحكومة يف س�نواتها املتبقية بما 
يخدم العراق وش�عبه ال�ذي ينتظر الخدمات كما 

ينتظر بناء  ا لدولة الديمقراطية الحديثة.   

االنتامء األفروآسيوى.. أو العوملة

معارك مصريية

إياد مهدي عباس

حلمي شعراوي

عندم�ا يكون ضم�ري البحر ميتاً، وتع�رض أمواجه 
س�وقاً مغري�ة، وتقيم مهرجاناً ألجس�اد الش�باب 
املتعبة، ليهاجروا اىل الفردوس، بغية العيش الزائف، 
فيقف�ز أق�زام الساس�ة عبث�اً، لرق�ة أعماره�م 
بترفاته�م الخرق�اء، الت�ي أحال�ت الع�راق رغم 
ديمقراطيته�م املزيفة، اىل ضباب، ودخان، وحديقة 
حم�راء، ووج�وه ث�كىل، ل�ذا تهافت الش�باب عىل 
هج�رة وطنهم، ظناً منهم بأن نعيم أوربا ال يوصف 

مطلقاً!
البحر وخفر س�واحله، والسلطات األجنبية، تتحرق 
ش�وقاً لإنتقام من اإلس�ام، لذا ل�ن تعاملوا بعدل، 
حت�ى وإن جاءتكم مريكل، وإخوانها من الصليبيني 
أرضك�م  يشء،  كل  إس�تباحوا  الذي�ن  األوربي�ني، 
وعقولك�م، فأي�ن ذهبت رجاحة عقلك�م الغاضب؟ 
حينما قررتم الهجرة، س�واء هرباً أم طمعاً من أجل 
الايشء! ف�ا تكونوا مفتاح الرذيلة والتبعية، اللذان 

تستخدمهما أوربا، للنيل من القيم اإلسامية! 
املرارة بسبب الفراق عن األرض، واألحبة، واألصدقاء، 
واإلحتقار والهوان يحكمكم، والذي س�تُعاملون به 

عاج�ًا أم آجاً، هو ما س�تاقونه يف م�دن الخطايا 
األوربية، بيد أن التعامل الدويل مع أزمة الهجرة، أخذ 
منحًى إنسانياً، ولم يدركوا املخطط التآمري، والضخ 
اإلعامي حول الظروف، التي دعت هؤالء الخائفني، 
للهجرة خ�ارج الوطن األم، والس�بب فقاعة داعش 

أمامكم، والفساد خلفكم! 
أيها املهاجرون: إعرفوا عدوكم، فالهجرة املسمومة، 
ه�ي حملة صليبي�ة جديدة، تض�اف لجرائم أنتجها 
اإلس�تكبار العامل�ي، للس�يطرة عىل باد املس�لمني، 
ف�ا يغرنك تقلب مريكل بإنس�انيتها، فهي موظفة 
سياسية نشيطة، تعمل لتسويق فكرة )أملنة أوربا(، 
وجعلها املاذ اآلمن للمستضعفني، عىل غرار التجربة 
األمريكية، التي كرشت أنيابها بدعاة التكفري، الذين 
نتف�ق جمعين�ا ع�ىل أنهم، منت�ج أمريك�ي يهودي 

وهابي بإمتياز!
الش�وارع واألرصفة، هي من إس�تقبلت املهاجرين 
الاجئ�ني م�ن س�وريا والع�راق، ليس محب�ة بهم 
وبعربيتهم، بل ألنها تضع يف إس�رتاتيجيتها، أن هذا 
الطابور الطويل املنهك من الحروب، سيتم تفعيله يف 

مجاالت دعائية، مستفيدة من الوضع الدويل الجديد، 
ال�ذي فرضه تواجد داع�ش يف كل مكان، وهي بذلك 
تهيأ خط دفاع من جنس�هم للقضاء عليهم، وبذلك 

تحافظ عىل جنسها النازي املختار! 
ساس�ة اليوم ليس لديهم الشجاعة الكافية، لقراءة 
الحدث جيداً، ألن ما يهمهم هو املماطلة والتسويف، 
يف ع�دم الدف�ع بالعجلة اإلصاحي�ة اىل اإلمام، فهذا 
يؤثر ع�ىل مدخوالتهم الحرام، أما املهاجرون فإنهم 
يقولون: إن هؤالء الساسة هم من دفعونا للهجرة، 
فلم نذق طعم حريتنا، وعليه فالهجرة أوىل لنا، رغم 

أن املرارة واإلحتقار، هما من يحكمان يف البحر!
جمي�ل هو الس�فر اىل بل�دان العال�م، واإلطاع عىل 
ثقافاته�ا وحضاراتها، فالتاق�ح الفكري مطلوب، 
ولكن ما أجمل أن تس�افر بني أصدقائك يف الش�ارع 
والزق�اق، ال�ذي حمل قص�ص ال�رباءة، والعفوية، 
والحمية، والغرية يف مدينتك، أال تشتاق اىل مدرستك، 
ومعلمك، وصديقك، ووالدك؟ ألم تهزك دمعة والدتك 
الحنون�ة؟ ألم تش�تاق لدجلة والف�رات؟ لذا عد أيها 

املهاجر فعراقك وأهلك بإنتظارك!



ب�دأ العد العكس�ي، وأقل من 
أس�بوع، ويبدأ الصراع على 
كعكة عيد الفطر السينمائية 
ال�ذي تع�ود م�ن  المقبل�ة، 
خالل�ه العديد م�ن النجمات 
ص�االت  إل�ى  أخ�رى  م�رة 
السينما، في وقٍت ينتظر فيه 
الجمهور هذه األعمال بفارغ 

الصبر.
زينة تزور األضرحة

البداية مع الممثلة زينة، التي 
تعود بفيلمها الجديد "الليلة 
الكبيرة"، وهو فيلم بطولة 
جماعية تش�ارك في�ه أيضاً 
النجمتان سمية الخشاب و 
وف�اء عامر وع�دد كبير من 

الفنانين. زينة تؤدي في العمل، شخصية 
زوجة تسعى إلنجاب طفل صبي إلرضاء 
زوجها، وتحاول وف�اء عامر التي تقوم 
بدور والدتها، مس�اعدتها م�ن أجل ذلك 

باللجوء لألولياء وزيارة األضرحة.
وتجّس�د سمية الخشاب ش�خصية فتاة 
الموالد، وقد كش�فت في تصريح خاص 
لنواعم أنها سعيدة بالعودة من خالل هذا 
العمل مع المخرج س�امح عب�د العزيز، 
خاصة أنها تقّدم ش�خصية جديدة وأنها 

تدربت كثيراً من أجل الشخصية.
صوفينار تحترف كرة القدم

أم�ا الراقص�ة صوفينار، فه�ي األخرى 
تش�ارك في س�باق العيد من خالل فيلم 
"عي�ال حريفة"، الذي تتقاس�م بطولته 
م�ع الفنان�ة بوس�ي، وُتق�ّدم صوفينار 

ش�خصية فت�اة تح�اول احت�راف ك�رة 
القدم، ولكّنها تفش�ل في تحقيق حلمها 
حت�ى يس�اعدها أح�د األش�خاص على 
ذل�ك، والفيل�م يض�م عدد م�ن األغنيات 

والرقصات.
غادة عادل تعود ب�"أهواك"

أم�ا الممثلة غادة ع�ادل، فتع�ود بفيلم 
ع�ن  لس�نوات  غي�اب  بع�د  "أه�واك"، 
ال�ذي تش�ارك  العم�ل  الس�ينما، وه�و 
بطولته النجم أمام تامر حسني، وتقول 
غادة إّنها أنهت بالفعل منذ فترة تصوير 
مش�اهدها، وتابعت أنها تجمعها بتامر 
قصة حب ولكن بتفاصيل جديدة. وقالت 
غ�ادة إّنها ال ترّكز في فكرة المنافس�ة، 
ألّن�ه أمر طبيعي وفي النهاية التنّوع في 

اإلنتاجات يصب في مصلحة الجمهور.

�

دمش�ق –أطلقت المطربة الس�ورية بادية حس�ن أح�دث أغنياتها »نام ي�ا حبيبي« للمرة 
األول�ى، على قناتها الش�خصية بموق�ع التواصل اإلجتماع�ي »اليوتيوب«، م�ن تأليفها 

وتلحينها، وأصدرت األغنية الجديدة على طريقة »أكابيال«.
و«أكابيال« تعني فن اس�تعراض س�معي، وهو لون يس�تغني عن المصاحبة الموس�يقية 
ب�اآلالت ويس�تعين ب�دالً منها بالصوت البش�ري م�ن كل الطبقات من »الس�وبرانو« إلى 
»الباص«، وهو لون يشكل تحدياً أللوان الغناء المألوف، ويحتاج إلى دراسة متعمقة لعلم 
األصوات البش�رية وعلم التأليف الموس�يقي »هارموني« و«كونت�ر بوينت«؛ وذلك لفهم 

طبيعة ومساحة صوت المؤدي.
تقول كلمات األغنية »نام يا حبيبي نام، تاجبلك جوزين حمام، نام وانسى أيامي، وانسى 
سهري وغرامي، وانسى بكرا واألحالم، نام.. يا حبيبي نام، وتذكر ماضي اللي كنت، هي 
خيال�ك وين م�ارح، والحب اللي وهجه قتل�ت، وكان يزور باأليام، ن�ام واحضن المخدة، 
ولعيون�ا البقا تودي، دمعاتك ومواعيدك، لهفاتك وتنهيدك، وحكاية ش�وق وغرام، طيف 

غاب من الهوى تاب، تركت ضحكاتا عالباب، وراحت. .راحت راحت تركت لك سراب«.

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد
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 " واالذاعة  الراديو  " بدايات 
حينما كنت في االبتدائية وعند بداية الخمسينات 
كان االهال�ي ف�ي مدين�ة الخال�ص يتجمهرون 
ام�ام مذياع )رادي�و(  المقهى الوحي�د لمتابعة  
الحف�الت المس�ائية لعزيز عل�ي ولميعة توفيق 
وزه�ور حس�ين والت�ي تس�تمر وعل�ى الهواء 
مباشرة ولمدة نصف ساعة .. حيث كنا نتجمهر 
لس�ماع تلك االغاني يومي�ا وبالتناوب ... اذ كان 
للمنلوجس�ت عزيز علي حفلة اسبوعية ... وكذا 

الحال بالنسبة لالخرين..
ووقته�ا لم تكن ف�ي بيوتاتنا جه�ازا  للراديو .. 
وله�ذا وكن�ا نضطر لس�ماع ما نط�رب اليه عن 

طريق مقهى الطرف.
وحينما نعود لتاري�خ االذاعة في العراق نجد ان 
الملك غازي انشأ في مطلع عام 1936  اول اذاعة 
ال س�لكية حيث كلف احد المهندس�ين  االجانب 
بنص�ب جهاز ارس�ال ف�ي القصر الملك�ي الذي 

يطل�ق عليه  )قصر الزهور( وق�د اخذت االذاعة 
اسم القصر وسميت )اذاعة الزهور( .

 والطري�ف ف�ي االم�ر ان المل�ك الش�اب غازي 
كان يعم�ل في اذاعته لوح�ده .. فهو يعد ويقدم 
البرام�ج واالغاني التي كان يؤديه�ا المطربون 

في بث حي ومباشر  وعلى الهواء ..
ومن الذين ضيفهم في اذاعته المطرب المقامي 
االول محمد القبانجي  والمطرب الريفي الالمع 

حضيري ابو عزيز واضافة الى االغاني اس�تثمر 
المل�ك االذاعة في القاء الخطب السياس�ية التي 
كان المل�ك م�ن خاللها يوصل اف�كاره المعادية 
لالنكليز الى الناس  .. حيث بات يش�ن من اذاعة 
الزهور حملة شرسة ضدهم .. ووقتها  لم يدرك 
الملك الشاب )او كان يدرك( خطورة تلك الحملة 
الشرس�ة على االنكليز حتى اغتيل الملك الشاب 
غ�ازي ف�ي حادث س�يارة ليلة )3( نيس�ان عام 

1939 وبظ�روف  غامض�ة ... وعنده�ا توقفت 
اذاعة الزهور ع�ن العمل الى االبد وبعد ان كانت 
بغداد وضواحيها تس�معها من خالل عدد محدد 
من اجه�زة الراديو التي وزعها الملك على بعض 
االماكن العامة في بغداد ولتنطلق بعدها االذاعة 
الالس�لكية للحكومة العراقي�ة وكان اول صوت 
قال )هنا بغ�داد( هو صوت المذيع عبد الس�تار 

فوزي.
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أمانة والي فنانة تختزل في أرش�يفها سنوات عدة 

م�ن العطاء المس�تمر قّدمت خالله�ا أعماالً هامة 

ومتنوعة، وش�خصيات مختلفة، معقدة ومركبة، 

مؤك�دة في كل م�رة قدرتها على اإلقن�اع وتقديم 

الخيار األفضل في األداء لتكون األقرب إلى الناس. 

فف�ي أدوار الخي�ر كم�ا ف�ي أدوار الش�ر، امتلكت 

ناصية اإلبداع عبر إعطاء كل شخصية حقها لتأتي 

أقرب إلى الصدقية والحقيقة... هي تعرف ما تريد 

بدقة وتعم�ل جاهدة لتحقيق ما تصبو إليه... نالت 

ش�هرتها الواس�عة من خالل مجموعة ناجحة من 

األعمال الدرامية... معها كان لنا هذا اللقاء.

- م�ا المح�اور األساس�ية لل�دور ال�ذي أديته في 

مسلسل »بانتظار الياسين«؟

أجّسد ش�خصية امرأة اضطرت بسبب األحداث أن 

تت�رك منزلها، ونتيجة التهجير تس�كن عند أختها، 

ولكن يب�دو أن زوج أختها مزعج إلى حد ما، األمر 

ال�ذي يجعلها تفّض�ل اله�رب طيلة النه�ار خارج 

المن�زل، فتقض�ي معظ�م وقتها من�ذ الصباح في 

الحديقة لتع�ود إلى المنزل عند المس�اء، وبالتالي 

فه�ي تنتقل م�ن تهجير إلى آخ�ر، وتعيش مجتمع 

الحديقة وما يحفل به من أحداث.

- إل�ى أي مدى يمكن أن يالمس المسلس�ل حقيقة 

ما يعانيه المهّج�رون، وبالتالي إلى أي مدى يمكن 

اقناعه�م بأن م�ا يرونه م�ن ش�خصيات وأحداث 

يعكس الواقع اليومي لحياتهم حقاً؟

هن�اك جزء م�ن الن�اس س�يقولون إنهم ل�م يروا 

أنفس�هم من خالل المسلس�ل ولكن ستجد آخرين 

يقول�ون إنهم رأوا أنفس�هم أو أقرباءهم من خالل 

شخصيات العمل ومجرياته، بمعنى أنك ستالمسهم 

بطريقة أو بأخرى، ولكن مما ال ش�ك فيه أن هناك 

أوجهاً كثيرة للمعاناة التي يعيشها المهّجرون في 

الحدائ�ق أو الم�دارس... هناك ألم وح�زن ووجع، 

وبالتالي لن يستطيع هذا المسلسل وال أي مسلسل 

آخ�ر أن يحمل كل ه�ذه المعان�اة ويقدمها، ولكن 

يقوم بتسليط الضوء فقط.

- س�بق وش�اركت في مسلس�ل »الحب كله« الذي 

تن�اول األزمة أيض�اً، فأين تجلّ�ت خصوصية هذه 

المشاركة؟

مسلس�ل 

لح�ب  ا «

 » كل�ه

لف  مؤ

م�ن 

خماس�يات ع�دة وش�اركت خالل�ه في خماس�ية 

»إيق�اع«، إخراج زهي�ر قنوع وتألي�ف آنا عكاش، 

الت�ي تحك�ي أيضاً ع�ن عائلة مهجرة أت�ت لتعيش 

في دمشق، ونتابع من خالل األحداث معاناتها مع 

التهجير، سواء من خالل استشهاد ابنها برصاصة 

قن�اص أو تعرض االب�ن اآلخر لعملي�ة تفجير في 

أح�د الش�وارع، مم�ا أدى إلى بت�ر س�اقه، ولعبُت 

ضم�ن العمل ش�خصية األم التي كان�ت تحمل في 

قلبه�ا الكثير من اإليمان واألمل على الرغم من كل 

م�ا جرى معها، فهي تملك جرع�ة من التفاؤل بأن 

الحياة مستمرة مهما عصفت المصائب بالعائلة... 

يعيش ابنها قصة حب، إال أن بتر ساقه يقف عائقاً 

ف�ي وجه اكتماله�ا، فتقف األم إل�ى جانبه ليحقق 

هدفه في النهاية ويرتبط بمن أحب.

وقد س�عيت م�ن خالل تجس�يدي الش�خصية إلى 

تأكيد مقولة العمل األساس�ية التي تنتصر للحياة. 

وعلى الرغم من أننا قد نجد أمهات ثكالى، إال أنني 

قدم�ت األم القوي�ة والمؤمن�ة. فوظيفة الفن 

عموماً الش�د من عزيم�ة الناس 

ودعوتهم إلى أن ينظروا إلى المستقبل.

- هل تؤيدين إنجاز مسلسالت عن األزمة السورية 

في الوقت الراهن أم التأجيل إلى ما بعد انتهائها؟

أرى أن تناول األزمة ضمن الدراما ال يصح إال عندما 

نبتعد منها لمدة س�نتين أو ثالث، فإذا حكينا عنها 

اليوم قد تغيب عنا غالبية التفاصيل اليومية، ولكن 

عندم�ا ُتكت�ب األعمال في م�ا بعد، تصب�ح الرؤية 

أوضح وأكثر نضجاً من حيث التعاطي مع الحدث، 

وتتبل�ور بالتال�ي المواقف وتظه�ر وجهات النظر 

بش�كل أعمق. لذلك أعتقد أن في السنوات التي تلي 

األزمة سيقدم الفن رؤيا هامة جداً وأكثر وضوحاً 

مما ُيقدم اليوم.

- م�ا ال�ذي دفع�ك ال�ى تأدي�ة دور ام�رأة تتاج�ر 

باألعضاء البشرية في مسلسل »عناية مشددة«؟

الحقيق�ة أنني لم أج�د ُمخرجاً يقرأن�ي كما يفعل 

المخ�رج أحم�د ابراهيم أحم�د، وأنا أش�كره على 

ذل�ك، فف�ي كل مسلس�ل يقدمني بش�كل مختلف 

وُمتجدد، سواء في »نساء من هذا الزمن« أو »زمن 

البرغ�وت« أو »عناي�ة مش�ددة«، ويق�ول لي إنني 

وفق قناعته »ممثلة يمكن أن تؤدي أي دور يراه، 

ول�دي زوايا لم يكتش�فها أح�د بعد حتى 

اآلن وهو من سيكتشفها، وال يستطيع 

أح�د أن يتخيل إلى أي مدى يمكن مثل 

ه�ذا الكالم أن ُيثلج قلبي ويش�جعني 

ويجعلني أشتغل معه بسعادة، خاصة 

أن م�ن الصعب أن يس�مع ممثل في هذا 

الزمن كالماً من مخرج من هذا القبيل، ألن 

المخرجين عادة يكون�ون أنانيين ويجعلونك 

تش�عر أن أي أح�د يمكن أن يأخ�ذ مكانك ويؤدي 

دورك.

- إلى أي حد ذهبت في الدور؟

ش�خصية )هموم( التي أديتها في »عناية مشددة« 

هي التي تأتي بالجثث أو تش�تري أش�خاصاً لتقوم 

بتقطيعه�م والمتاجرة بأعضائه�م. والظريف في 

العم�ل أنن�ا ذهبنا به�ذه الش�خصية إل�ى النهاية، 

بمعن�ى أن المسلس�ل انتهى ولك�ن )هموم( بقيت 

تعم�ل، ال ب�ل انتقل�ت م�ن مس�توى اجتماعي إلى 

مستوى آخر رفيع.

عندم�ا ص�ّورت مش�اهدي ف�ي المسلس�ل بقيت 

لم�دة ثالثة أي�ام ال أعرف كي�ف أن�ام، وكلما كنت 

أغمض عين�ي أرى اللون األحم�ر أمامي، فقد كان 

»اللوكيشن« قاسياً علي، خاصة ونحن نعيش هذه 

األحداث.

- كي�ف تط�ّورت ش�خصية )أم عرب( ف�ي الجزء 

الثاني من مسلسل »الغربال«؟

»الغربال« مسلس�ل ش�امي أديت ف�ي الجزء األول 

منه ش�خصية )أم عرب( التي تعاني بسبب وجود 

زوجها )الفنان عباس النوري( في الس�جن فتقوم 

بكامل واجباتها تجاه المنزل والمحيط أثناء غيابه، 

ولكن نراها في الجزء الثاني من المسلس�ل والذي 

تول�ى إخراجه مروان بركات، امرأة تصاب بالغيرة 

نتيج�ة مواجه�ة بينه�ا وبي�ن زوجها بع�د ظهور 

شخصية جديدة في العمل يقوم أبو عرب بالتقرب 

منها، مما يثير حنق الزوجة لتدخل الش�خصية في 

مس�توى آخر من حيث التعاطي مع الدور. ومهما 

كانت المرأة الشامية قوية تبقى منكسرة ومغلوباً 

على أمرها، خاصة أمام زوجها.

- بعدما أخذت الدراما السورية نصيبها من االنتقاد 

في الس�نوات الث�الث الماضي�ة، هل نش�هد اليوم 

بوادر إلعادة انتعاش�ها ومحاولة الستعادة دورها 

من جديد؟

في ظ�ل األزمة التي تعصف بالبل�د واألحداث التي 

أحبطتنا وأعادتنا إلى الوراء وحصدت كل حب وألم 

عندن�ا حتى أنها لم تتركنا إال أش�الء... في ظل ذلك 

كله أرى أن الدراما الس�ورية مش�كورة على كل ما 

اس�تطاعت تقديمه، وهنا ال بد من اإلش�ارة إلى أن 

هناك دراما مشكورة ودراما أخرى غير مشكورة. 

فمن يق�دم أعم�االً جي�دة ومعاص�رة تعكس آالم 

الن�اس وأوجاعه�م وتتناول الوضع الذي نعيش�ه، 

مش�كور ألنه يحاول تقديم ما يستطيع ضمن هذه 

المرحلة، فنح�ن نصّور بين القذائف واالنفجارات، 

كم�ا أننا لم نعد نس�تطيع التصوير ف�ي العديد من 

األماكن التي كنا نصور فيها في الس�ابق، وبالتالي 

ب�دأت الدائ�رة تضي�ق علينا ف�ي أماك�ن التصوير، 

ورغم ذلك نقدم عدداً من المسلس�الت الهامة التي 

تحكي عن الواقع أو المس�تقبل بطريقة مش�ّرفة. 

وهنا دعني أش�ّد على أيدي صن�اع الدراما، فالعمل 

ضمن هذه الظروف ُيعتبر بطولة.

- مّيزت في كالمك بين »دراما مش�كورة« وأخرى 

»غير مش�كورة«... فهل يمكن القول إن الس�نوات 

األخيرة شهدت ظهور متسلقين على جسد الدراما 

بحجة أننا بحاجة الى إنتاج أعمال درامية؟

هن�اك الكثير م�ن الطحالب واألعش�اب التي نبتت 

على جسد الدراما الس�ورية، وتحتاج إلى تشذيب، 

وأرى أنها ستسقط من تلقاء نفسها بمجرد انتهاء 

األزمة.

فكم�ا أن هناك تجار حرب يس�تغلون الناس، هناك 

أيض�اً تج�ار حرب يس�تغلون الظ�روف ويقدمون 

أعماالً مخجلة، ولكن عموماً يمكن القول إن هناك 

الصالح والطالح.

- هل تتوقعين أن يتحّسن وضع الدراما السورية؟ 

كلن�ا أمل ب�أن تكون أفض�ل وُتقدم أعم�ال درامية 

أهم مما ُقدم في السنوات الماضية. وبالنسبة إلي، 

يمكنني القول إن المسلس�الت التي ش�اركت فيها 

كلها ُمطمئنة وجميلة. ودعني أقول إنني متفائلة، 

فف�ي النهاية نح�ن محكوم�ون باألم�ل، كما قال 

الراحل سعد الله ونوس.

أمانة وايل: تناول األزمة السورية يف الدراما ال يصّح اليوم...

غادة، زينة وسمية يتنافسن عىل عيدية اجلمهور
غادة عبد الرازق تنفي حصوهلا عىل أراٍض بالرشوة

القاه�رة: عبرت الفنانة غادة عبد ال�رازق للمقربين منها عن ضيقها من كثرة األخبار التي يرد فيها 

ذكر إس�مها، وعن عالقتها مع زوجها الس�ابق محم�د فوده، المحبوس حالياً بتهمة الوس�اطة في 

رشوة الفساد الكبرى بوزارة الزراعة، مؤكدة على أنها لم تحصل على أي أراٍض بالرشوة خالل فترة 

زواجها منه أو قبل ذلك.

ونف�ت غادة كل ما ت�ردد عن تواصلها مباش�رة مع المس�ؤولين الحكوميين عب�ر طليقها من أجل 

تسهيل عمليات بيع األراضي بأسعار أقل من سعرها الحقيقي، مشيرة إلى أن هذه األخبار مغلوطة 

بشكل كامل وال يوجد لها أي أساس من الصحة، وستقاضي من يرددها دون تقديم أي دليل مطالبة 

أصحابها بتقديم صور أو تسجيالت أو إعترافات للمسؤولين عن هذه اللقاءات.

وأك�دت على أنها س�يدة ال تفهم ف�ي عالم األعمال، ولكنه�ا تفهم جيداً في الف�ن، معتبرة أن كل ما 

يحدث هدفه تش�ويه صورتها وتحقيق مبيعات مرتفعة للصحف والمجالت على حس�ابها، وهو ما 

لن تسمح به بعد أن فاض بها الكيل مما كتب خالل األيام الماضية.

بي�روت: أصدرت الفنانة الش�ابة "دنيا بطمة" أغني�ة طربية جديدة 
بعنوان" تخيلتك كثير"  كتبها الش�اعر الكبير تركي المش�يقح ، في 
حين ق�ام بتلحينه�ا الملح�ن الكبير ناص�ر الصالح، بينم�ا التوزيع 
فه�و ل�� مدحت خميس. تحم�ل كلماته�ا موضوًعا جدي�ًدا ومميًزا، 
كما تب�رز اإلمكانيات التي تمتلكها دنيا من ص�وت، وأداء، وحضور 
وجداني ميزها عن غيرها .بطمة كانت قد سجلت حضورها  الغنائي 
س�لفاً عبر العدي�د من األعم�ال الغنائية مثل أغني�ة " مزيان واعر " 
الت�ي نجحت من خالله�ا نجاحاٌ الفتاً حيث وصلت مش�اهداتها على 

اليوتوب  لنحو 12 مليون مشاهدة. 
 على صعيد آخر تعد الفنانة المغربية جمهورها بأغنية جديدة سيتم  
طرحه�ا قريباً، بعن�وان "حب صين�ي" من إنتاج الترك برودكش�ن، 

كلمات مشرف العتابي، وألحان محمد الترك، وتوزيع مهند خضر. 



واح�دة من أهم نجمات الوط�ن العربي، فقد 
بدأت مش�وارها الفني في أواخ�ر الثمانينات 
وقدم�ت أعماال غنائية ما زالت تس�كن قلوب 
الجماهير، فعلى الرغم من أنها في األس�اس 
فنان�ة مغربي�ة إال أنها تعش�ق مصر وتعيش 
فيه�ا، حي�ث كان�ت واحدة م�ن أه�م وأكثر 
المطربات اللواتي ُيقدمن حفالت ناجحة في 

مصر.
هي الفنانة ليلى غفران تتحدث عن خطواتها 
الفني�ة الجدي�دة، وعن مش�وارها وتاريخها 
الفني والمنافس�ة مع األخري�ات، وموقفها 
م�ن التمثيل وأعمال الس�يرة الذاتية وأش�ياء 

أخرى كثيرة .
بع�د تقديمك ألبوم "أحالمي" أعلنت عن نيتك 

باإلبتعاد عن تقديم األلبومات..فما السبب؟
لم أقصد اإلبتعاد عن تقديم األلبومات، ولكن 
وقته�ا كان�ت الظ�روف التي تم�ر بها مصر 
والوطن العربي صعبة للغاية، ولم أكن مهيأة 
نفس�ياً للتحضير أللبومات جديدة، ولكن في 
الوق�ت الحال�ي وبع�د أن اس�تقرت األمور ال 

أمانع تقديم ألبوم جديد.
 

الفني�ة  خطوات�ك  يص�ف  البع�ض  ولك�ن 
بالبطيئة.. فما ردك؟

الظ�روف  ولك�ن  بطيئ�ة  ليس�ت  خطوات�ي 
المحيطة بنا تحتم علينا الكثير من األش�ياء، 
ف�ال أس�تطيع تقدي�م أي أعمال فني�ة جديدة 
سوى الوطنية وقتما تعاني األوطان العربية 
م�ن ظ�روف س�يئة، فأح�ب أن أعم�ل وأن�ا 
مرتاح�ة م�ن دون أي ضغوط، فأن�ا مزاجية 

وأحب أن اعمل بمزاج.
 

البعض قد يتس�اءل لماذا تك�ون ليلى غفران 
المطرب�ة المغربي�ة مهتم�ة بش�ؤون مصر 
وش�عبها س�واء من خ�الل تقدي�م األغنيات 
الوطنية أو بالتوقف عن العمل وقت الظروف 

الصعبة؟
مصر بالنس�بة لي ليس�ت مجرد بلد عملت به 
وحققت فيها النجاح بل إنني أعتبرها وطني 
أيضاً مثلها مثل المغرب، وبالفعل قد يتساءل 
البع�ض ع�ن هذا األم�ر ولكن ردي ه�و أنني 
أح�ب مص�ر وش�عبها وأهتم بما ي�دور على 
أرضها، فأنا قضي�ت فيها فترة طويلة للغاية 

من عمري وما زلت أعيش فيها إلى اآلن.
 

قرأت ل�ِك تصريحات بع�دم رغبتك في دخول 
التمثي�ل واخرى تؤكد نيت�ك القيام بالخطوة 
فيم�ا بعد.. فما حقيقة هذا اللغط الدائر حول 

قضية التمثيل؟
التمثيل بالنس�بة لي مرهون بالفكرة الجيدة 
والعم�ل الممي�ز المختلف عن غي�ره، فأنا ال 
أحب أن أقوم بالخطوة نفسها بشكل تقليدي 
ولكنن�ي أتمن�ى تقديم عم�ل يحت�رم عقلية 
الجمه�ور ويرتقي بهم إلى أبعد حدود، ولكن 

في الوقت نفسه لس�ت مستعدة للقيام بهذه 
الخطوة ف�ي الوق�ت الحالي واألم�ر مرتبط 

بالفكرة المميزة التي تجذبني.
 
 

ه�ل من الممك�ن أن تدخلي التمثي�ل من باب 
أعمال السيرة الذاتية؟

ال أمان�ع القيام بهذه الخط�وة ألي فنانة من 
النجم�ات الكب�ار اللوات�ي له�ن تاري�خ فني 
كبي�ر، ولكن ه�ذه األعمال صعب�ة للغاية في 
أدائها ودائماً ما تكون مقترنة بوجهات نظر 
الجمهور تجاه األداء والتشابه ما بين الفنانة 
التي تؤدي والثانية التي يتم تقديم س�يرتها، 
ولذلك فأنا مع هذه الخطوة وأقبلها إن وجدت 
عمالً مناسباً مكتوباً بحرفية عالية ومتوافرة 

له الظروف التي تؤدي به إلى عمل نجاح.
 

ولكن دائم�اً ما تحظى ه�ذه األعمال بهجوم 
نقدي وجماهيري

ال أنكر أن مثل هذه األعمال بالفعل قد تحولت 
لتج�ارة ورب�ح وليس من أج�ل تقديم تاريخ 
الفنان نفس�ه في المق�ام األول، فالكثير من 
أعمال الس�يرة الذاتية التي تم تقديمها كانت 
محرفة ول�م تقدم الحقائق كم�ا هي، ولذلك 

فأنا ضد هذه الفكرة تماماً.
 

إذا ُعرض عليك تقديم سيرتك الذاتية.. فكيف 
سيكون موقفك؟

إذا كان هن�اك نية من أح�د المنتجين لتقديم 
س�يرتي الذاتية الحقاً بالشكل الصحيح ومن 
دون أي تحري�ف، فاله�دف م�ن تقديم أعمال 
الس�يرة الذاتية هو مد الجمهور بقيمة فنية.. 
فكي�ف يمكن أن ُنق�دم ذلك وس�ط التحريف 
وتزوي�ر الحقائق، فأنا أتمنى أن نتش�ابه مع 
األعم�ال األجنبية ف�ي فكرة تقدي�م األعمال 

الفنية بدقة شديدة واهتمام كبير.
 

من خالل عملك في الفن، هل كان المال هدفك 
األول الذي تسعين لتحقيقه؟

ال.. هذا غير صحيح، فأنا لم أكن أس�عى على 
اإلط�الق لتحقي�ق مكاس�ب مادية م�ن الفن 
بقدر ما كنت أح�ب أن أتواصل مع جمهوري 
بأعمال مميزة، ولكن ال ش�ك بأن المال شيء 
مهم للتواجد والعمل، فأنا ال أنكر أنني حققت 
مكاس�ب مادية كبي�رة من الف�ن ولكن كلها 
كان�ت بط�رق صحيح�ة ومن خ�الل أعمالي 
وحفالت�ي، وف�ي الوقت نفس�ه كنت أرفض 
تقدي�م حفالت ضعيف�ة أو أعم�ال غنائية لم 
تكن على المس�توى ولك�ن المضمون الفني 

المميز هو أهم أهدافي.
 

أن�ت واحدة م�ن نجمات الص�ف األول ، فهل 
طلبِت يوماً تحديد أجرك وزيادته في الحفالت 

الغنائية؟
لم يحدث يوماً طوال تاريخي الفني أن أطلب 
زي�ادة ف�ي اج�ري أو تحديد أجر ع�اٍل نظير 

تقدي�م حفالت غنائية، فكنت أراعي الظروف 
المحيطة بنا في الوطن العربي، فكنت أحياناً 
أقل�ل أج�ري وأقب�ل بما يناس�بني ويناس�ب 

الظروف المحيطة بنا في الوقت نفسه.
 

وكيف ُتقيمين مشوارك الغنائي؟
الحمد لله.. راضية بما حققته وسعيدة بكل ما 
حمله مش�واري الغنائي من أعمال، فالتقييم 
للجمهور وجمهوري كبير، وأنا شخصياً أرى 

أنني حققت النجاح خالل مشواري.
 

ه�ل ترين أنك م�ا زلت موج�ودة بالقوة التي 
كن�ت عليها وقت ط�رح أغنية "أس�هلهالك" 

والكثير من أغنياتك القديمة الناجحة؟
بالتأكي�د موجودة ، وعل�ى الرغم من تغيرات 
الس�احة الغنائية والظ�روف المحيط�ة بنا، 
إال أنن�ي ومنذ بداي�ة مش�واري الغنائي كنت 
أض�ع أهداف�اً معينة للعمل ف�ي الفن وأهمها 
تقديم فن ه�ادف ويحترم عقلي�ة الجمهور، 
فلو الحظت س�تجد كل أغنياتي تحمل رسائل 
معين�ة ومختلف�ة وتناق�ش قضاي�ا كثي�رة، 
والحمد لل�ه أعمالي الغنائي�ة موجودة بقوة 
وم�ا زلت أحقق بها النجاح والدليل هو نجاح 

ألبومي األخير "أحالمي".
 

ولماذا صّرحت بأن عصر النجومية إنتهى؟
ألنن�ي فع�اًل مقتنع�ة ب�أن عص�ر النجومية 
إنته�ى والدليل هو تغيرات الس�احة الغنائية 
خالل الس�نوات األخيرة وظه�ور نجوم ُجدد 
وإختف�اء آخري�ن، فالموض�وع متعل�ق بأن 
النجومي�ة تكون لفت�رة معين�ة وتنتهي بعد 
ذل�ك مع مرور الوقت والتغي�رات التي تحدث 

للساحة الغنائية.
 

ولماذا أنت دائماً حريصة على تنوع إطالالتك 
تطرحين�ه  جدي�د  غنائ�ي  عم�ل  كل  وف�ق 

لجمهورك؟
هذا شيء أساس�ي ومهم للفنان، كما أن هذا 
أسلوبي في حياتي الخاصة بعيداً عن الفن أن 

أنوع دائماً في إطالالتي.

�

يستعد النجم السوري مهيار خضور، للسفر إلى إسبانيا لتصوير دور 

البطول�ة في مسلس�ل "أحمد بن حنبل"، من تأليف محمد اليس�اري 

وإخراج الس�وري عبد الباري أبو الخير، حيث يجسد شخصية اإلمام 

أحمد بن حنبل في المسلس�ل الذي تشارك فيه مجموعة من النجوم 

السوريين والعرب.

وقال النجم الس�وري مهي�ار خضور في حديث خ�اص ل�"نواعم": 

"أس�تعد للس�فر إل�ى إس�بانيا وربما دولة أخ�رى من أج�ل تصوير 

مش�اهد العمل ال�ذي تأج�ل تصويره أكثر من مرة بس�بب مش�اكل 

تأش�يرات الدخ�ول، وط�ال انتظاره، ولكن ه�ذه المرة ربم�ا تنتهي 

األمور بإيجابية ونبدأ التصوير خالل الفترة القليلة المقبلة، فنكسب 

الوقت حتى ُيعرض العمل في الوقت المناسب على الشاشات".

 " واالذاعة  الراديو  " بدايات 
حينما كنت في االبتدائية وعند بداية الخمسينات 
كان االهال�ي ف�ي مدين�ة الخال�ص يتجمهرون 
ام�ام مذياع )رادي�و(  المقهى الوحي�د لمتابعة  
الحف�الت المس�ائية لعزيز عل�ي ولميعة توفيق 
وزه�ور حس�ين والت�ي تس�تمر وعل�ى الهواء 
مباشرة ولمدة نصف ساعة .. حيث كنا نتجمهر 
لس�ماع تلك االغاني يومي�ا وبالتناوب ... اذ كان 
للمنلوجس�ت عزيز علي حفلة اسبوعية ... وكذا 

الحال بالنسبة لالخرين..
ووقته�ا لم تكن ف�ي بيوتاتنا جه�ازا  للراديو .. 
وله�ذا وكن�ا نضطر لس�ماع ما نط�رب اليه عن 

طريق مقهى الطرف.
وحينما نعود لتاري�خ االذاعة في العراق نجد ان 
الملك غازي انشأ في مطلع عام 1936  اول اذاعة 
ال س�لكية حيث كلف احد المهندس�ين  االجانب 
بنص�ب جهاز ارس�ال ف�ي القصر الملك�ي الذي 

يطل�ق عليه  )قصر الزهور( وق�د اخذت االذاعة 
اسم القصر وسميت )اذاعة الزهور( .

 والطري�ف ف�ي االم�ر ان المل�ك الش�اب غازي 
كان يعم�ل في اذاعته لوح�ده .. فهو يعد ويقدم 
البرام�ج واالغاني التي كان يؤديه�ا المطربون 

في بث حي ومباشر  وعلى الهواء ..
ومن الذين ضيفهم في اذاعته المطرب المقامي 
االول محمد القبانجي  والمطرب الريفي الالمع 

حضيري ابو عزيز واضافة الى االغاني اس�تثمر 
المل�ك االذاعة في القاء الخطب السياس�ية التي 
كان المل�ك م�ن خاللها يوصل اف�كاره المعادية 
لالنكليز الى الناس  .. حيث بات يش�ن من اذاعة 
الزهور حملة شرسة ضدهم .. ووقتها  لم يدرك 
الملك الشاب )او كان يدرك( خطورة تلك الحملة 
الشرس�ة على االنكليز حتى اغتيل الملك الشاب 
غ�ازي ف�ي حادث س�يارة ليلة )3( نيس�ان عام 

1939 وبظ�روف  غامض�ة ... وعنده�ا توقفت 
اذاعة الزهور ع�ن العمل الى االبد وبعد ان كانت 
بغداد وضواحيها تس�معها من خالل عدد محدد 
من اجه�زة الراديو التي وزعها الملك على بعض 
االماكن العامة في بغداد ولتنطلق بعدها االذاعة 
الالس�لكية للحكومة العراقي�ة وكان اول صوت 
قال )هنا بغ�داد( هو صوت المذيع عبد الس�تار 

فوزي.

ليىل غفران:"هذا أسلويب يف حيايت اخلاصة"

عالم الفن

بي�روت: تع�ود النجم�ة العالمي�ة الراحل�ة ويتن�ي 
هيوس�تن بتقنية الهولوغرام)Hologram( الصورة 
ثالثية األبعاد، وس�يتمكن جمهورها من مشاهدتها 
من خالل صورة الاليزر التي تجس�دها وكأنها حية، 
علم�اً أنها رحل�ت عن عم�ر يناهز ال�48 ف�ي العام 

.2012

ولق�د أفرح ه�ذا الخب�ر محبيها لكون ه�ذه التقنية 
س�تتيح لهم رؤية نجمتهم في أداء شبه حي مجدداً 
على المس�رح، علماً أن شقيقتها في القانون "بات" 
هيوس�تن التي تش�غل أيضاً منصب مدي�رة أمالكها 
العقاري�ة، كش�فت أن العائل�ة تعم�ل عل�ى إطاللة 
"هيوس�تن" مجدداً على صورة اليزر ثالثية األبعاد. 
وأضاف�ت: "إنها فرص�ة عظيمة لمعجبيها س�تتيح 
لهم مش�اهدة واحدة من الفنانات األكثر ش�هرة في 

التاري�خ ومتابع�ة إرثها م�ن الع�روض المميزة التي 
لن ُتنس�ى في الس�نوات المقبلة". علماً أنها صّرحت 
 ،Weekly Entertainment وفقا لم�ا ذكرت�ه مجل�ة
بأنه�ا تطلع للش�راكة في هذا المش�روع الضخم مع 
الملياردي�ر اليونان�ي ألك�ي ديفيد الرئي�س التنفيذي 

لتقنية "الهولوغرام" في الواليات المتحدة األميركية 
وشركة FilmOn التي ستكون الموزع الدولي لعروض 

"هيوستن" الحية من هذا المشروع.
ه�ذا وص�ّرح "ديفي�د" بدوره أن�ه معج�ب بالتعاون 
والش�راكة م�ع مؤسس�ة الراحل�ة العقاري�ة لخل�ق 
ص�ورة 3D مثالية س�تعيدها إل�ى جمهورها بأفضل 

الممكن. وأضاف موضحاً س�بب 
اندفاعه لهذا العمل: "لقد شعرت 
بح�زٍن كبي�ر عن�د رحي�ل ويتني 

هيوس�تن في العام 2012. وأحب 
أن أغتن�م الفرص�ة في المس�اعدة 
بهذا المشروع الذي سيكون هدية 
رائعة لجمهورها وللعالم أجمع". 
وأش�ار ف�ي بي�اٍن صحف�ي: "لقد 
حصل�ت عل�ى التكنولوجي�ا التي 

ستحدث زلزاالً في صناعة الترفيه، 
وذلك عبر ش�راكة رائعة مع بات هيوستن 

وترك�ة الراحل�ة العقاري�ة. وأنا واث�ق بأننا 
سنقدم لمحبيها نسخة مدهشة عن نجمتهم 

المفضلة."

والجدي�ر بالذك�ر أن الع�رض األول لويتن�ي 
هيوس�تن بالص�ورة ثالثي�ة األبعاد س�يكون 
في الع�ام 2016 في مكان ه�ام في الواليات 
المتح�دة األميركية، عل�ى أن تتبعه جولة في 

جميع أنحاء العالم.

ويتني هيوستن تعود بتقنية "اهلولوغرام"

وص�ل أمس االول ش�ريط مص�ّور من إحدى 
معجبات ش�مس األغنية نجوى كرم، تس�ّبب 
له�ا بصدمة، واس�تفزها وعدداً م�ن متابعي 
أّن  خصوص�اً  الفايس�بوك،  عل�ى  صفحته�ا 
الفيديو مؤّثر جّداً، وهي ليس�ت المّرة األولى 
الت�ي ُتصادف فيها نجوى ح�وادث غريبة مع 
المعجبين، فقد س�بق ذلك تلقيها عرض زواج 

من أحد معجبيها القاصرين.
يع�رض الش�ريط إح�دى معجب�ات ش�مس 
األغني�ة الفلس�طينيات، وه�ي تح�اول قطع 
ش�رايين يده�ا بس�كين وتكتب اس�م نجوى 
كرم، وهو أمر يدل على حالة معدومة اإلدراك 

من المعجبة.
ورّدت عليه�ا نجوى كرم بب�رودة بعد دقائق 

من انتش�ار الفيديو واعدًة إياها بأّنها س�وف 
تلتقيه�ا قريب�اً ف�ي األردن وقال�ت: "حبت�ك 
بالدني وكتير غالية ما رح إسمح تعملي هيك 

بنفسك نشالله شوفك باألردن".
غي�ر أّن رد نج�وى كرم ل�م يمن�ع الفتاة من 
القي�ام بمثل ه�ذا العمل البعي�د كل البعد عن 
اإلنس�انية، فيما قي�ل إّنها تح�اول مع بعض 
المقربين منها في األردن االتصال بالمعجبة.

وفي س�ياق منفص�ل، يب�دو أّن عيد األضحى 
سوف يجمع بين نجوى كرم والنجم المغربي 
س�عد لمج�رد ف�ي لق�اء للم�رة األول�ى، في 
العاصم�ة اإلماراتية أبو ظبي حيث تس�تقبل 
كرم عي�د األضحى الذي يصادف ي�وم الرابع 
والعش�رين م�ن الج�اري ف�ي حف�ل كبي�ر 

يجمعهما في جزيرة "ياس".
وُعلم أّن أس�عار البطاقات مرتفعة نسبًة الى 
مجموعة الحفالت في مدينة دبي التي يحييها 
نجوم خليجيون منهم عبد الله الرويشد، نبيل 
ش�عيل، ماجد المهندس، تزامن�اً مع أيام عيد 

األضحى تحت مظلّة شركة روتانا.
هذا وتتحّضر نجوى كرم لتس�جيل مجموعة 
أغني�ات جديدة، قبل أن تعل�ن عنها، إذا كانت 
س�تصدر ألبوم�اً غنائي�اً كام�اًل أم أغني�ات 
منفردة فقط، كما تتهّيأ أيضاً لتصوير أغنية 
"س�يد الرج�ال" بعد سلس�لة م�ن نجاحات 
مهرجان�ات الصيف الت�ي أحيتها ف�ي لبنان 

والعالم العربي.

فلسطينية ُتدمي نفسها بسبب نجوى كرم

القاهرة � عبرت الفنانة المصرية بوس�ي، عن ندمها على الفترة التي انفصلت فيها عن 

الفنان الراحل نور الش�ريف، والتي وصلت إلى 8 س�نوات تقريًب�ا ووصفتها بأنها فترة 

انفصال جسدي وأجازة زوجية فحسب.

بوسي، أضافت في أول حوار لها مع في برنامج »أحلى النجوم«، الذي تقدمه اإلعالمية 

بوسي شلبي، في حلقة خاصة عن الفنان الراحل نور الشريف، ستعرض األسبوع القادم، 

في ذكرى األربعين: “إن اللقاءات المشتركة بينهما لم تنقطع حتى بعد االنفصال، و أن 

الش�ريف كان لديه هاجس الموت في عمر 28 عاًما مثل والده لذا لم يرغب في اإلنجاب 

مباش�رة بعد زواجهما الفتة إلى أنه أحب الحياة بش�دة بعد إنجاب ابنتهما األولى سارة 

الت�ي غي�رت حياتهما”.وتابعت: “أنها اضط�رت للعمل في بعض األعم�ال التي لم تكن 

راضي�ة عنها بش�كل كامل لكي يحافظ زوجها على صورت�ه كصاحب لألعمال الهادفة 

والممي�زة، وتوفر هي مصاريف المنزل، الفتة إل�ى أن نور كان يرغب في أن تعمل معه 

بعدد أكبر من األفالم السينمائية”.

أصدرت محكمة مصرية حكم بحبس المطربة الشعبية 
"بوسي"، لمدة ثالث سنوات فى قضية إصدار شيكات 

بدون رصيد.
تعود الواقعة إلى تقديم ش�خص يدعي محمود محمد 
محم�ود، بش�كوى إل�ى إدارة التفتيش بنقاب�ة المهن 
الموس�يقية التي يرأس�ها عل�ي الش�ريعي، يتهم فيها 
الفنانة ياس�مين محمد شعبان الش�هيرة  ب�"بوسي" 
بالنص�ب عليه وذلك من خالل تحرير  ش�يكات قيمتها 
850.000 جنيه مصري لبنك إس�كندرية  يقابله رصيد 

قائم وقابل للسحب مع علمها بذلك. 
وطلبت النيابة العامة، عقابها حكمت المحكمة غيابيا 
بحبس المتهمة 3 س�نوات مع الشغل، وكفالة خمسة 

آالف جنيه إليقاف التنفيذ.

ليىل علوي :لسُت يف "اخلنساء" والسينام مل تعجبني
تت�رّدد أقاوي�ل وأخبار كثيرة خالل الفت�رة الماضية بأّن الممثلة ليلى علوي تبدأ قريباً تصوير مسلس�ل 

يحمل عنوان "الخنساء"، كانت قد تعاقدت على تقديم بطولته، وسيكون من إنتاج التلفزيون المصري، 

ولكّن ليلى في تصريح خاص لنواعم قالت إن هذا الكالم غير صحيح، ونفته جملًة وتفصيالً.

وكشفت علوي أّنها لن تقوم ببطولة "الخنساء"، وهي حالياً مشغولة بعمل درامي آخر قد تبدأ بتصويره 

قريباً، ولكّنها ال تزال في مرحلة الترتيبات األولى والتحضيرات حتى اآلن.

العمل يحمل عنوان "نفس�ك في إيه يا ليلى"، ويقوم بإخراجه عمر عبد العزيز، ومن المقرر أن يش�ارك 

في ماراتون دراما رمضان لعام 2016.

ورفضت ليلى منح تفاصيل إضافية عن عملها الجديد، وعادت للحديث عن مسلسل "الخنساء" مشيرًة 

إلى أّنها ال تعلم ش�يئاً عن الموضوع، وفوجئت بالربط بين اس�مها وبين العمل، الذي تتمّنى له ولفريق 

ح له من األساس، عمله التوفيق، ولكّنها ال تعلم شيئاً عن األمر، ولم ُترشَّ
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دون فيض٠٠٠

زكية المرموق /المغرب

وهذه الذكرى توزعني
في فوضاي

كي أنساني فيك
أو أنساني في دمي

وال تبقى زوايا يدي في قبضة 
قصبة الناي٠
قل للقصاب 

حروفي ال تعنيك
أكثر مما تعنيه للريح

فاعدل عن حلق رأس الغابة
ألنها أخفت يوما عاشقين عم 

الُمال
الذي اليَمل

هو األَولى بالرشفة اأُلولى
وما بعدها 

فتات٠٠٠فتات٠٠٠فتات٠
قل لشرطي المرور ذاك

أن العابرين نسوا أقدامهم في 
الوطن

فال خوف عليهم من االصطدام 
بأحالمهم

وال بسور برلين
حياتهم اآلن طريق رمادي وال 

يحزنون
ال أحد أقرضهم مخيما بدون رقم

ال أحد أقرضهم بئر بنزين
كي يشعلوا النار في األحاديث 

الباقية٠٠٠
في األيام القادمة٠٠٠

في أحذيتهم البالية٠٠٠

هذا المس�اء .. انا اتصف�ح ألقنوات العامل�ة ليال ونهارا 
... دهش�ت حي�ن ش�اهدت م�رأة معلقة منذ ده�را على 
جان�ب الغرفة ... المضاء وس�طها فق�ط ... لم اهتم بها 
م�ن قبل ... ال تعنيني كثي�را ... ال اعرف من وضعها هنا 
... بالتحدي�د هن�ا .... كان فضولي كبيرا ... لم اس�تطع 
الس�يطرة عليه .. ان اق�ف امامها ... وارى ما بها ... هي 
ليس�ت كباقي المرايا ... وقفت امامها ... لم ار ش�يء .. 

سوى ...... انا ..... انا فقط ...

ليس�ت صورت�ي ... ان�ا كما ان�ا ... اش�به بالحقيقة .... 
شاهدت قدرة الهذيان على ابتالع االثير ... الحنين المغادر 
يلتف حول سرير زورق مهاجر ... مجموعة اقنعة سابقة 
.... احدهم�ا طري ج�دا .... حقول من االمه�ات التي ال 
تنج�ب بع�د االن ... خائفة من وجل الحذاقة ... واش�ياء 
اخرى ما زالت معلقة كجس�د الغرف�ة البليد ......وجدت 
االس�رة خائفة من موت اطرافها ... حت�ى لم اعثر على 
كم�ه او ياقته المبتل�ة بالدمع .... لم أعث�ر على أي دليل 
إدانة ..لكن ثمة صناديق مملوءة بالدهش�ة الساذجة ... 
وبع�ض احترام مبالغ ب�ه ....... وعناوين مرتبة بزحاف 

واضح ... ربما هي لالغاني ... او حكايات لش�دة الضوء 
.... رتبتها كما هي

� حبل اسمر 
� ضحكة فم دون لسان

� خارطة وطن مشدودة بخيوط عنكبوت
� سراديب ملونه ... يطغي بها اللون االحمر

� تاري�خ ..خيول ... كنانة ... س�يوف ... ت�راب ... قهوة 
مرة جدا .. هكذا توقعت ..

� بطاق�ة ميالد... ميالدي ان�ا لوحدي ... وهذا ما يهمني 
انا ... مذيلة بهامش لرجل يبدو قدري ... نقش�ها بحرف 

واح�د ) ان�ه ي�وم جميل ان تولد وس�ط غاب�ات الخراب 
المستقبلية ... اتمنى لك عمرا مديدا بالسخف البطيء (

غطيت المرأة بجريدة وس�طها ص�ورة كبيرة .... وعدت 
الى الئحة القنوات ...... كانت نش�رة االخبار جائعة ....

في بلد متخم بالخبز .... لم يعتق بعد من ليل الكهوف ... 
واش�ار المذيع لضوء متأتي من المياة الهادئة ....اطلت 
الصمت ايها الس�راب وتمنيت ان امس�ك الحبل االس�مر 
ليرفعن�ي معه�م .... واغادر كهفي ... ال�رازح بي .... انا 
.... انا لوحدي .... واهش�م تلك المرأة ..... النها قالت لي 

......... من .... انا....وتوارت

انا فقط
جواد الشالل

ربما ينتظرني مساء
فيه سأشرب في سكينة

في مدينة ما قديمة،
وأموت في سعادة غامرة:

طالما أني صبور!.

إن�ه )رامبو(، الش�اعر ال�ذي ظلت قصائده س�جال س�حريا 
لحيات�ه الروحي�ة والداخلية ، المقطوعة ع�ن التاريخ،إن لم 

تكن صدى له.
من الصعب التوقف أمام تجربة الش�اعر الفرنس�ي )رامبو( 
م�ن دون مقارب�ة لفك�رة الزم�ن. فالزمن عند هذا الش�اعر 
تحدي�دا له داللت�ه المؤث�رة للغاية، فمن جهة ق�دم )رامبو( 
تجربت�ه اإلبداعي�ة كله�ا خ�الل خمس�ة أعوام فق�ط، ومن 
جهة أخرى ظل�ت هذه التجربة مفتوحة زمنيا على تأويالت 
متعددة يقاربها الدارسون إلبداعه بتأويالت متفاوتة العمق 
والش�مولية؛ حيث ظل نصه على مدار األعوام مفتوحا على 
رؤى وتحلي�الت متنوعة تزيد من ث�راء وعمق هذه التجربة 
القصي�رة في عم�ر الزم�ن اإلبداعي.هذا الش�اعر الذي تبدو 
حيات�ه ككل ج�زءا من ش�عره حافلة بالالمأل�وف، وبالنزق 

التام، وحرارة األسئلة المؤرقة. 
وفي مدينة تغط بنوم ثقيل يش�به الموت اكتش�ف )رامبو( 
سحر الحياة، وعند ضفاف نهر )الموز( بدأت أولى اكتشافاته 
الروحي�ة، الطف�ل الغر الذي ع�اش حياة أس�رية معذبة بين 
أم متس�لطة وأب عس�كري حاضر غائب، وجد ف�ي القراءة 
تعويضا له عن الخواء األس�ري. فقد امتلك ش�راهة حقيقية 
للمعرف�ة، للحي�اة، للتنقل،مكنته من كتابة أجم�ل القصائد 

التي صاغ عبرها رؤيته للعالم.
في كتاب ضم األعمال الشعرية الكاملة )آلرثر رامبو(، صادر 
ع�ن الهيئ�ة المصري�ة العامة للكت�اب، من ترجم�ة وتقديم 
الش�اعر رفعت سالم، يكش�ف المترجم: أن خصوصية هذه 
التجربة ال تكمن فقط في " تأس�يس الش�عر الحر الفرنسي 
وحس�ب، وال ف�ي التأس�يس لقصي�دة النثر ف�ي ) فصل من 
الجحي�م( و)إش�راقات(، بعد أن وض�ع )ألويزيوس برتران( 
،و)ش�ارل بودلي�ر( األس�س والنم�اذج األولى- وه�ذا ليس 
بالقلي�ل- ب�ل إنه بالتحدي�د الخروج على النم�ط،و األنماط، 
دون اس�تهداف تأس�يس نمط جديد، حتى ل�و كان خروجه 
الش�عري قد أصبح – مع األجيال التالية- نمطا ش�عريا. إنه 
الطم�وح إلى التحرر من كل نمطية في ذاتها، نمطية قائمة، 
أو قادمة..ال طمأنينة وال ركون إلى ما تم امتالكه، فالقضية 

ليست نصا شعريا، بل كيف يمكن امتالك العالم."
ال تكم�ن أهمية كتاب ) األعمال الش�عرية الكاملة( ل� )آرثر 
رامب�و( ف�ي تقديمه قصائ�د )رامبو( فقط، ب�ل في تضمنه 
مقدمة موج�زة وثرية للمترجم،واحتواء ه�ذا الكتاب القيم 
إحاط�ة ش�به كاملة بالواقع الحياتي الذي ش�كل ش�خصية 
)رامبو(،وما رافقه من تح�والت، ومواقف وأزمات، كما تم 
تقدي�م رؤى متع�ددة لوجوه )رامبو( الكثي�رة، وخاصة في 

عالقته الملتبسة مع )بول فيرلين(.

رامبو وبول فيرلين

"مهازل الليل تتوج بالشوك جبينك، أيها العادل!
فال بد من العثور على سقف. ولتتل صالتك،

وفمك في دثارك الذي دفع كفارته برفق؛
وإذا ما طرق ضال بابك،

فلتقل : أخي فلتبتعد، فأنا كسيح".

كان سلوك )رامبو( مع صديقه )فيرلين(، ومع نفسه، ومع 
الحياة جملة، بالغ التهور والرداءة. ولكن شعره كان مصفاة 
نوراني�ة لكل هذا.إن تلك العالق�ة الحميمة في حياة )رامبو( 
جدي�رة بالتوقف ألنها من أكثر العالقات تأثيرا في مس�يرته 
الحياتي�ة والش�عرية. غادر )رامبو( بلدته في ش�ارلفيل في 
اآلردن إلى باريس، بعد تلقيه رس�الة من )فيرلين( الذي كان 
حينها ش�اعرا معروفا في األوس�اط األدبية. أرسل )رامبو( 
ل)فيرلين( عدة رس�ائل يتوس�له ق�راءة قصائ�ده المرفقة 
معها، وناش�ده أن يدعوه للق�دوم إلى باريس، لكن فرلين لم 
يكترث في البداية، لكن بعد إحساس�ه بتميز قصائد )رامبو( 
ونب�وغ مؤلفها، يرد عليه برس�الة يدعوه فيه�ا إلى باريس.

وهناك يعيش )رامب�و( حياة متحللة من القيود وااللتزامات 
راضيا بالفقر والتش�رد، والبؤس الش�ديد، لكن س�رعان ما 
تقوم " بين )فيرلين( والشاعر الملقب بخنزير اآلردن صداقة 
عاش�قة ل�ن تتأخر ع�ن االنفجار في ش�كل فضيح�ة، فهذا 
العشق الموصوم بالعار، يعيش�ه االثنان – فيرلين ورامبو- 
بدون إخفاء". وبس�بب حرص )فيرلين( على )رامبو(، فقد 
ساعده على العمل في "تقديم المشروبات"، في مقر النادي 
الذي تجتمع فيه جماعة من المثقفين، كما ُسمح له بالمبيت 
عل�ى أريكة في مق�ر النادي، فق�د كان )رامب�و( مقتنعا أن 
البؤس والتش�رد، هم�ا الضريبة التي يدفعها للش�عر. وكان 
من الش�ائع عنه مزاجه الرديء، وأنه شخص ال اجتماعي، ال 
بفعل اختيار فلسفي بوهيمي، بل بفعل الميل العنيف والحاد 

إلى المحافظة على نقائه، واألهم موصلة الكتابة.
لكن عالقة )رامبو( مع )فيرلين( لم تستمر على هذا المنوال، 
فق�د كان )فيرلين( متزوجا من فتاة برجوازية، س�رعان ما 
س�معت عن فضائح زوجه�ا وعالقته مع )رامب�و(. يعيش 
)فيرلي�ن( حياة ممزقة بي�ن إغراءات الحي�اة المتحررة مع 
)رامبو(، وبين إغواء العودة إلى زوجته، ونتيجة هذا التمزق 
يقترح )فيرلين( على )رامبو( مغادرة باريس، لكن بالنسبة 
إل�ى )رامبو( لم تكن هن�اك أي نية للمغ�ادرة إرضاًء لزوجة 
صديق�ه، وإش�باعا لرغبتها باس�تعادته، وبع�د مفاوضات 
طويل�ة يتج�ه )رامب�و( إلى ش�رق فرنس�ا، ثم يجد نفس�ه 
متجها إلى )ش�ارلفيل( حي�ث تنتظره أمه. لكن ه�ذا البقاء 
لن يدوم طويال إذ س�رعان ما يح�ن الصديقان إلى بعضهما، 
ويس�قطان م�ن جديد في الدوائ�ر الجهنمية م�ن عالقتهما 
المثلي�ة، والمش�اجرات والمصالح�ات العبثية، مؤسس�ين 
نوع�ا من روتين التعاس�ة والدراما المتصل�ة، ألن )فيرلين( 
يعاني م�ن عذاب ضمير دائم لدى تذكره زوجته وابنه. ولعل 

الجدير بالذكر هنا أن )ماتيلد( زوجة )فيرلين( قامت بتدمير 
أدب�ي رهيب حين تخلصت من مراس�الت )رامبو( وزوجها، 
كم�ا أحرقت مخطوطا كتبه )رامب�و( ويحمل عنوان ) صيد 

روحي(. 
جوهر بدائي

لعله من المهم لفهم نوازع )رامبو( ودوافعه، معرفة الرؤيا 
التي س�يطرت عليه ط�وال حياته،التي تتلخ�ص في العثور 
على الجوهر البدائي لإلنس�ان، وإعادت�ه إلى قدره باالنتقال 
إلى مكانه وس�يطة بي�ن الرب والعدم. ولذل�ك، ينبغي العمل 
على االنحطاط،والمضي إلى اكتشاف القوى الغامضة للشر 
واألل�م، الت�ي تدفع في الخفاء اإلنس�انية، وم�ن هنا جاءت 
فلس�فته في تش�ويش الح�واس، الذي يعتبر أن�ه ال ينطوي 
على أية مجانية؛" ألنه الواجب الكريم، واألليم للش�اعر الذي 
ينبغي علي�ه، بفضل اللغة، تفعيل تحرر اإلنس�ان، ومن أجل 
إع�ادة الميالد، ينبغي قت�ل الكائن االجتماع�ي الذي ننطوي 
عليه، عبد العقل الكاذب، الطفيلي، ولن نحقق ذلك إال بقبول 

أسوأ اآلالم." 
لق�د ظل )رامب�و( حال�ة اس�تثنائية في الش�عر الفرنس�ي 
والعالمي ، إنه االستثناء الذي دفع الكثيرون للبحث عن سره. 
ولعل اعتماد )رامبو( هدفاً لس�عي الشعراء باتجاه القصيدة 
الحديثة،ه�دف مضل�ل، ؛ألن)رامبو( في الش�عر الفرنس�ي 
والعالم�ي حالة فري�دة تماماً كحالة الف�رادة التي تمتع بها 
الموس�يقي )موتزارت(، الذي ألف س�يمفونيته األولى وهو 
في التاس�عة من العمر ؛لذا الطفل المعجزة ال يمكن أن ُيعتبر 

، في السياق اإلنساني الطبيعي، قدوة ونموذجا.ً
لقد ُقدمت – إلى العربية- ترجمات متعددة لقصائد )رامبو(، 
واعتبر العديد من النقاد أنه يخس�ر الكثي�ر على يد المترجم 
العرب�ي، خاص�ة ف�ي قصائده الغنائية التي تش�كل النس�بة 
الكب�رى من ش�عره. ففي قصائ�ده )فصل ف�ي الجحيم( ،و 
)االشراقات( التي كتبها نثراً بالغ الطالقة الروحية والعقلية 
والخيالية حصدت ثماراً أنضج في الترجمة. وفي هذا يكمن 
سحر الموسيقى الشعرية الخاصة بكل لغة، إذ يمكن ترجمة 
الص�ورة والمعن�ى ، ولك�ن كيف يمك�ن ترجمة موس�يقى 
اللغة الش�عرية خاصة؟! ورغم هذا نجد في ترجمة الش�اعر 
)رفعت سالم( قدرا جيدا جدا من االنسياب الشعري الساعي 
للتماهي مع روح النص، وتقديمه للقارئ العربي في ديوان 
ش�امل مفصل ش�مل القصائ�د، والكتابات النثري�ة وصورا 
ورس�ائل ل�� )رامبو(،من بداية إش�راقاته الش�عرية األولى 

وحتى النهايات.

بحثًا عن رامبو
د. لنا عبد الرحمن

ترم�ز المخيلة أحيانا عندم�ا تبدأ بتصور 
المش�اهد ث�م خلقه�ا إلى كش�ف مناطق 
اإلرتباط وخاصة حين تقترب من أحداث 
متماثل�ة وبالتالي ف�أن أي تكرار من قبل 
المخيلة لتلك المش�اهد ينشأ عنه استالم 
صور مقربة للش�يء المكرر، أو باألحرى 

الذي يقع عليه التكرار.
وهن�ا نعن�ي بالتك�رار؛ تأثي�ر مش�هد ما 
عل�ى المخيل�ة الش�عرية يرغمه�ا لعم�ل 
إج�راءات معينة على هذا المش�هد ضمن 
مفه�وم مب�دأ اإلرتب�اط، وه�ذا المفهوم 
ال يش�كل إرتباطات متصل�ة ومتتالية بل 
هي ارتباطات مجزأة بفعل تشظي العقل 
الباطن وكذل�ك الطريقة التي يتم التفكير 
به�ا تجاه كيفي�ة معالجة هذا التش�ظي، 
وكذا ن�وع المص�ادر التي توح�ي لنا بما 
يثير اإلس�تعداد لقب�ول المجه�ول، وهو 

أشبه بالمران النافع لعملية اإلستبطان.
أي أن المخيلة أحياناً تتشكل من مجاميع 
م�ن الص�ور المتقارب�ة المتباع�دة ف�ي 
الوضوح وه�ي ضمن ه�ذا الوصف تبدو 
س�لبية للوهل�ة األول�ى وتك�ون إيجابية 

حال ظه�ور المنب�ه الالزم الذي يكش�ف 
ع�ن توافق ما بين لحظ�ة القبول ولحظة 

التكيف التي تحدثها اإلنعكاسات النفسية 
والمعرفي�ة واألس�طورية بع�د فترة من 

اإلنطفاء، وه�ذا اإلنطفاء يك�ون انطفاًء 
مؤقتاً أثناء عملية الخلق الشعري ألسباب 
متنوعة من بينها ع�دم القناعة بما يصل 
إليه الشاعر أثناء كتابة النص، أو اإلصرار 
عل�ى البقاء ف�ي حيز واحد إلنت�اج فكرة 
مركزية واح�دة، أو محاولة التخلص من 
مشهد دخيل وعدم القدرة على إحالل بديل 
عنه رغم مس�اهمة البعض م�ن الملكات 
العقلي�ة كالذاك�رة مث�ال ف�ي إس�تجالء 
الماضي وتقديمه بخصائص جديدة بفعل 
التشويش المستمر للصور الذهنية، وكذا 
ضروب الفرضيات التي تشترك بها أجزاء 
من العقل لتقديم نوع من اإلسناد للذاكرة 
إلعطائه�ا مس�احة أوس�ع ف�ي عملي�ة 
التذك�ر، وهو م�ا يعني الدخول لألش�ياء 
المبهم�ة ورؤيا المناط�ق األكثف إبهاما، 
أي اختيار نقطة ما لإلس�تدالل على شكل 

ذلك اإلبهام ونوعه.
فق�ط،  الص�ور  عل�ى  ينطب�ق  ال  وه�ذا 
وإنم�ا ينطب�ق أيضا على ش�عور المخيلة 
باألص�وات واألل�وان وه�و أيض�ا بمثابة 
المران الذي يمكن بواس�طته التدليل على 
ش�يء من خالل الصوت المناسب له بدال 
م�ن الص�وت المعرف ب�ه وتجس�يد هذا 

الشيء في معنًى ما أو نغمة أو لون.
وتلك العمليات عمليات مشابهه لما تقوم 
به حواس اإلنسان وهو كما ذكرنا ينطبق 
عل�ى المخيل�ة إن اعتبرن�ا أن لكل ش�يء 
مس�تلماته لتش�خيص األش�ياء والقبض 
عليها من قب�ل وظائف الح�واس بالرغم 
من وجود )في الشعر خاصة( أشياء غير 
مطابقة للخصائص التي نتحسس�ها في 
الحي�اة ناهيك أن األش�كال تخضع لحالة 
 - المفت�وح   – )المغل�ق  التح�والت  م�ن 

المتناظر – المتعاكس – الدائري ...(.
ولكن هذه األشكال تخضع لبيانات جديدة 
تصهره�ا بأش�كال جديدة بحي�ث تعطي 
أبع�ادا غي�ر منظ�ورة وقابلة ف�ي نفس 
الوقت على التحلل واإلحالل وخلق النظام 
الغامض الذي يش�كل مدخال للهروب من 
الواق�ع والمألوف المس�تبد ف�ي الذاكرة 
الموروث�ة لتب�دو بع�د ذلك تلك األش�كال 

أشكاال منسقة.
وهنا فإن الشكل المنسق ال يعني وضوح 
هيكليته المكون من المفردات واألصوات 
وإنم�ا وض�وح قدراته التنس�يقية مع ما 
يختاره الش�اعر م�ن مؤثرات�ه العاطفية 
وينس�جم انس�جاما كليا ومفيدا مع تلك 

األش�كال التي تعن�ي الم�واد األولية التي 
يختاره�ا الش�اعر أو باألص�ح تختاره�ا 
المخيل�ة والتي تعمل بالضد ال على وحدة 
بعينه�ا وإنم�ا العم�ل بمفه�وم اإلنتب�اه 
الم�وزع وال�ذي يعب�ر في أحايي�ن كثيرة 
كونه ضربا من ضروب النشاط المصاحب 
لق�درة المخيلة عل�ى تفكي�ك اتجاهاتها 
لتتمكن من التحول السريع بين المشاهد 
بعيدا ع�ن بؤرة اإلنتب�اه المركزية.وتبدو 
عملي�ة التداخ�ل )وه�ي عملي�ة يقدرها 
الش�اعر عل�ى أنها خي�ط ما بي�ن الصور 
العقلية وحاسة معينة، أو هي ربط ألفكار 
بحاسة ما( وأكثر األشياء التي تقع ضمن 
ه�ذه العملي�ة التص�ور اللون�ي والتصور 
العددي وتصور المتتاليات والمتشابهات 
ولكن أهم تلك التصورات هي تلك التي تقع 
خ�ارج تصور العق�ل وأهميتها تكمن في 
أنها صور متنقل�ة تختفي وأحيانا تمحى 
ولكنه�ا ُتع�اد تلقائي�ا بتأثير م�ا وبقدرة 
جدي�دة وبتص�ور فعال ورموز مجس�مة 
وه�و ما يعطي لعملية التخيل طريقا آخر 
للوصول ال�ى مراكز الالش�عور للوصول 
لألشياء الدفينة والتي اليعِيها غيُر وجدان 

الشاعر ورغبته بالسمو في عالمه.

إسناُد الذاكرة أثناء عملية التََّذُكر
قيس مجيد المولى

املطر والغياب
صدر حديثاً، عن “مؤسسة أروقة للدراسات والترجمة والنشر”، بالقاهرة، 
بالتعاون مع نادي نجران األدبي الثقافي كتاب “المطر والغياب.. مراجعات 
ف�ي القصة الس�عودية القصي�رة”، للناقد األردني س�مير أحمد الش�ريف. 
الكتاب يتناول مجموعة من التجارب القصصية لخمسة عشر كاتباً وكاتبة 
من المبدعين الس�عوديين، منهم: جبير المليجان وخالد اليوس�ف وطاهر 
الزراعي وعبد الله بخش�وين وعبد الله العتيق وشريفة الشمالن وصالحة 

السروجي وسارة األزوري وفاطمة حناوي.
ينطلق الناقد س�مير أحمد الشريف”، من وعي بالقصة القصيرة باعتبارها 
ف�ن العج�ز عن فهم التباس�ات العال�م رغم تش�ابهها مع الواق�ع ومن ثم 
فنجاحه�ا يرتبط طردي�ا مع ما تثيره قراءتها في عق�ل ووجدان المتلقي 

وبقاء أثرها فيه.
وتعك�س فلس�فة القص له�ؤالء المبدعي�ن ه�ذا الفضاء الرح�ب الذي 
تمتزج فيه الذات والعالم، اليقظة والحلم، المعيش والمتخيل، الغموض 
والوض�وح، الس�خرية والمفارق�ة، ص�ور تأمالت، خالصات إنس�انية 

نضالية تكشف عن سبل الدفاع عن البطانة الوجدانية لإلنسان.

الفوضى' 'نظرية 
“إن رفة جناحي فراش�ة في الهند قد تحدث فيضانات في األمازون”. انطالقا من هذه 
العب�ارة والتي تتموضع كأول�ى النظريات التي يتناولها كت�اب “نظرية الفوضى/ علم 
الالمتوقع” للكاتب جايمس غليك الصادر عن دار الساقي، تبدأ الدهشة المعرفية تنتابك 

ويبدأ عقلك يتحلل من المعرفة العلمية السائدة التي بحوزتك.
يعرض غليك عل�ى القارئ أهم ما توصل إليه العلم التقليدي، واضعا فصوله بطريقة ال 
يعتريه�ا الكلل كباقي الكتب العلمية التخصصي�ة لما تحويه من مصطلحات ومفاهيم 
ومع�ادالت وأرق�ام، عارض�ا عجز هذا العل�م التقليدي ع�ن فهم ظاه�رة االضطراب 
وفوض�ى الطبيعة، والتذبذب ف�ي عمل القلب والدماغ والطق�س، وعدم فهم الجانب 

غير المنتظم وغير المنسجم في العالم، مستعينا للتوضيح بالخرائط والرسوم.
نظرية “الكايوس/ الفوض�ى” هي محور اهتمام الكاتب حيث وكأنه يريد أن يلفت 
انتباهن�ا إل�ى أن االضطراب وعدم االنتظام في واقعنا الحالي لهما دور كبير في ما 
يحك�م حياتنا، أو بمعنى آخر هما ما يمث�ل الجانب غير المعروف والمظلم الذي ال 
نراه.ولكن اآلن وبفضل جهود ع�دد من العلماء واالختصاصيين، أصبح بمقدورنا 

رؤية هذا االضطراب والتحكم به، وبالتالي نحن أمام والدة علم جديد يدعى الكايوس.

اصدارات



تعيش مدينة تيبازة هذه األيام آخر 
أوقات موسم االصطياف 2015 إنها 
س�ياحة بنكهة الس�كينة، فاس�حة 
المجال أمام عش�اق شهر سبتمبر، 
ش�هر الهدوء والنقاء، بعد موس�م 
زاره�ا خالل�ه أزي�د م�ن 6 ماليين 

مصطاف.
لق�د عم اله�دوء ف�ي ش�تى أرجاء 
المدين�ة واختفت مظاه�ر الحركة 
المرورية الخانقة بوس�طها، وبدت 
مدين�ة هادئ�ة.. المترجل�ون فيه�ا 
أكثر من الس�يارات.. المقاهي غير 
مكتظ�ة وكذلك هو الحال بالنس�بة 
إلى المطاعم والمحالت والساحات 
العمومي�ة… حتى المس�جد العتيق 
ل�م يس�جل تواف�دا كبي�را لجم�وع 
الجمع�ة  ص�الة  خ�الل  المصلي�ن 

واتسع للجميع.

غي�ر بعيد عن المس�جد بدا ش�ارع 
مطاعم السمك، التي تعرف انتعاشا 
خالل الصيف حيث قدرت فائدة أحد 
بتيبازة خالل  المش�هورة  المطاعم 
شهر واحد فقط ب�10 ماليين دينار 
جزائري )ال�دوالر يس�اوي حوالي 
106 دناني�ر جزائرية(، حس�ب أحد 
ضئيل�ة  حرك�ة  ذا  الس�مك،  باع�ة 
يطبعه�ا تهاف�ت عل�ى م�ن يظف�ر 
بزبائن مقاب�ل خدمات راقية خالفا 
للخدمات “الرديئة” التي تقدم خالل 
شهر أغسطس أين يصطف السياح 

في طابور أمام أبواب المطاعم.
وخفت الحركة أيضا في ميناء الصيد 
والنزه�ة ال�ذي اعتاد عل�ى زيارته 

المئات من الس�ياح. وزالت نوعا ما 
مظاه�ر تدهور محيط�ه والروائح 
الكريه�ة الت�ي يتس�بب فيه�ا باعة 
الشاي والمطاعم وما يخلفونه من 
أكواب كرتونية وقوارير ماء فارغة 
مرمي�ة هن�ا وهناك ف�ي ظل نقص 

حاويات القمامة.
وم�ن المدينة الت�ي عرفت أحياؤها 
وش�وارعها ومواقعه�ا الس�ياحية 
حم�الت تنظي�ف واس�عة نظمتها 
لموس�م  ختام�ا  الوالي�ة  مصال�ح 
االصطي�اف في ظ�ل ضع�ف إقبال 
المواطني�ن عل�ى المش�اركة فيها، 
إلى الش�واطئ التي استرجعت هي 
األخرى صفاءها الطبيعي وعذريتها 
بعد موسم داعب فيه األبناء واآلباء 

أمواج البحر ورماله.

وخالفا لشهري أغس�طس ويونيو 
الس�احرة  الش�واطئ  تب�دو  حي�ث 
الممت�دة من ش�اطئ متاريس إلى 
غاي�ة ش�اطئ ش�نوة مكتظة عن 
آخرها وتخيم عليها صور المظالت 
مظل�ة  أل�ف  وكأنه�ا  الشمس�ية 
ومظلة، بدت تلك الشواطئ وكأنها 
تودع موسم االصطياف سواء من 
أعل�ى منطقة بتيب�ازة- أعالي واد 
مرزوق م�ن مدخل تيبازة وس�ط 
الطريق الس�يار الجزائر شرشال- 
أو م�ن على كورنيش ش�نوة حيث 
تقابلك المدينة الجميلة بشواطئها 
عل�ى  خاوي�ة  وه�ي  الس�احرة 
عروشها ماعدا بعض المصطافين 
من عشاق البحر ونسيمه، هدوئه 
الضجي�ج  ع�ن  بعي�دا  ولطف�ه، 

وصخب موسم االصطياف.
هادئ�ة،  ب�دت  تيب�ازة  مدين�ة 
م�ن  أكث�ر  فيه�ا  المترجل�ون 
الس�يارات، المقاهي غير مكتظة 
وكذل�ك هو الح�ال بالنس�بة إلى 
والس�احات  والمحالت  المطاع�م 

العمومية
وكان�ت محط�ة رحل�ة البحث عن 
أس�رار “صيف س�بتمبر” ش�اطئ 
ش�نوة غرب�ي تيب�ازة حيث س�جل 
مظاه�ر  اختف�اء  األول�ى  للوهل�ة 
مدخ�ل  عن�د  الس�يارات  طوابي�ر 
الش�اطئ واختفت معه�ا المظالت 
والكراس�ي والط�اوالت، واختف�ى 
عل�ى  دأب�وا  ش�باب  معه�ا  أيض�ا 
“االس�تيالء” عل�ى الش�اطئ وحل 
مكانهم العشرات من المصطافين، 
ولكن دون األطفال الذين يصنعون 

الفرجة والضجيج.
وق�د رس�موا م�ن خ�الل مظالتهم 
مختلفة األحجام واأللوان واألشكال 
لوح�ة فنية جميلة…عل�ى كل حال 
ه�ي أجم�ل م�ن تل�ك الت�ي كان�ت 
تس�تأجر مقابل 1200 دينار.. حتى 
اخت�الف أش�كال الكراس�ي أضفى 

على رمال الشاطئ رونقا وجماال.
وبدت الرحل�ة ممتع�ة، زوج رفقة 
زوجته ال يتجاوزان الس�تين س�نة 
منهم�كان ف�ي الدردش�ة وكأنهما 
يسترجعان ذكريات الماضي الجميل 
الذي جمعهما، وزوجان آخران يبدو 
أنهم�ا دخال القف�ص الذهبي حديثا 
منش�غالن بنس�يم البحر وأمواجه، 

ويتبادالن االبتسامات والنظرات.
ويقول الشاب محفوظ، وهو حديث 
ال�زواج، عن أس�باب اختيار ش�هر 
سبتمبر لقضاء شهر العسل إن األمر 
لم يكن اعتباطيا، بل كان محس�وبا 
آنف�ا لعدة اعتب�ارات، أهمها الهدوء 
والس�كينة وتراج�ع أس�عار ك�راء 
الش�قق ومختلف الخدمات األخرى 
التي تصبح خالل الشهر الجاري في 

المتناول مقارنة بأغسطس.
كم�ا ل�م يخ�ف س�امي ميول�ه إلى 
قض�اء أوق�ات ممتعة ف�ي مناطق 
س�احرة كمدينة تيب�ازة في فترات 
يقل اإلقب�ال عليها، مما يس�مح له 
باس�تغالل عطلته جيدا وفي أحسن 
الظروف، سيما أن المناسبة خاصة 
واس�تثنائية كالزواج، لذا كان لزاما 

عليه التفكير في عطلة استثنائية.
وبنوع م�ن الفلس�فة، ق�ال الزوج 
الستيني عن دواعي اختياره للشهر 
الجاري لقضاء عطلته الس�نوية إن 
سبتمبر “شهر الفنانين” وله نكهة 
وطع�م ممي�زان، فه�و يجم�ع بين 
الصيف والخريف، أي ختام موس�م 
وبداية موس�م جديد، موسم العمل 

واالجتهاد والمثابرة.
أوراق األش�جار  وأض�اف “تتناث�ر 
إيذانا بس�نة جدي�دة، ومعها أصبو 
إل�ى انطالق�ة جدي�دة ف�ي حيات�ي 
وك�ذا  والزوجي�ة  االجتماعي�ة 
حياتي المهنية بعد س�نة كاملة من 
النش�اط… الخلود للراحة في شهر 
س�بتمبر يوفر لي طاقة ال نظير لها 

طيلة السنة”.

تع�د ب�راغ بالتأكيد أكث�ر المقاصد في 
جمهوري�ة التش�يك الت�ي تلق�ى إقباال 
في الجوالت الس�ياحية، غير أن مدينة 
أولوموت�س تع�رض ملمح�ا ال تتمتع 
به ب�راغ وه�و الجمال الراقي لوس�ط 
أوروبا ولكن دون أن يضطر الزائر إلى 

مواجهة الزحام.
وثم�ة عب�ارة تت�ردد دائما عل�ى أفواه 
الزوار في األفواج التي يقودها المرشد 
السياحي شتيفان بالها أثناء الجوالت 
بهذه المدينة التي تعد مس�قط رأس�ه 
وتقع عل�ى مس�افة 200 كيلومتر من 
ش�رقي العاصمة براغ، وتقول العبارة 

“إنن�ا ل�م نس�مع عل�ى اإلط�الق بهذه 
المدينة من قبل”.

ويقول بالها إن معظم الزوار يشعرون 
بالدهشة حقيقة إزاء الجمال الرائع في 
أولوموت�س، وإزاء كل المعالم الكثيرة 

التي يمكن مشاهدتها فيها.
وتزهو أولوموتس التي كانت العاصمة 
الس�ابقة لمورافيا وهي دولة س�ابقة 
كان�ت تقع في وس�ط أوروب�ا بوجود 
العديد م�ن الكنائ�س ذات التصميمات 
بلدة  الرائع�ة، وبوج�ود  والديك�ورات 
قديمة تم الحف�اظ على معالمها جيدا، 
ب�ل وس�اعة فلكي�ة وهي واح�دة من 

اثنتين فقط في جمهورية التشيك.
ويع�د المي�دان الرئيس�ي ال�ذي يض�م 
مبن�ى مجلس المدين�ة الضخم وعمود 
أدرجت�ه  ال�ذي  المق�دس”  “الثال�وث 
منظم�ة اليونس�كو في قوائ�م التراث 
جول�ة  لب�دء  جي�دا  مكان�ا  العالم�ي، 
لمش�اهدة معالم أولوموتس التي يبلغ 
عدد س�كانها مئ�ة ألف نس�مة، وهذه 
المدين�ة تقع بش�كل اس�تراتيجي بين 
م�دن أوروبي�ة مهمة وه�ي كاراكوف 
وت�م  وب�راغ.  وبراتيس�الفا  وفيين�ا 
تش�ييد عم�ود الثالوث المق�دس وهو 
نص�ب تذكاري لش�كر الرب ش�يد على 

ط�راز الب�اروك المعم�اري ف�ي أوائل 
القرن الثامن عش�ر ويبلغ ارتفاعه 32 
مت�را، ويضم تماثي�ل الثالوث المقدس 
ومري�م الع�ذراء والحواريي�ن اإلثن�ي 
عش�ر وبعض أكث�ر القديس�ين أهمية 
ف�ي عصر الباروك. ويع�د العمود أيضا 
إحدى النق�اط التقليدية للمقابالت في 
المدين�ة. ويوضح باله�ا أن أهم ملمح 
في هذا العمود هو الكنيس�ة الصغيرة 

المتكاملة في قاعدته.
ويمكن رؤي�ة أفضل المناظ�ر للمدينة 
الت�ي يحي�ط به�ا متنزه مس�احته 50 
هكتارا، من برج مجل�س المدينة الذي 

يبلغ ارتفاعه 75 مت�را ويقع أيضا في 
المي�دان الرئيس�ي. ويق�ول باله�ا إن 
أولوموت�س تش�به لؤلؤة ترق�د داخل 
بطان�ة خض�راء. وفي وس�ط المدينة 
يمك�ن مش�اهدة معالم م�ن مخلفات 
الزمن الذي عايشته المدينة إبان الحكم 

الشيوعي.
ويرج�ع تاري�خ الس�اعة الفلكي�ة في 
أولوموتس إلى القرن الخامس عش�ر، 
وعندما تدق الس�اعة إيذان�ا بانتصاف 
النه�ار يمك�ن للزوار مش�اهدة موكب 
من الدم�ى تمث�ل العلم�اء والفالحين 
والعمال وهو يسير خارجا من الساعة، 

وحلت ه�ذه المجموعة م�كان تماثيل 
حواريي المس�يح التي كانت موجودة 

في الساعة األصلية.
وكان الميدان الرئيس�ي يطلق عليه في 
السابق اس�م س�تالين، ويوضح بالها 
أنه كان يوجد بالميدان أيضا العديد من 
الثكن�ات وتوجد حانات تع�ج بالحياة 
وتع�زف فيه�ا ف�رق موس�يقية، كما 
توج�د العديد من المطاع�م والمقاهي 
تع�رض نوعيات جي�دة م�ن األطعمة 

المحلية والجبن بأسعار معقولة.

أولوموتس جوهرة سياحية يف مجهورية التشيك

تفوز  عامنية  الغاف' قرية  'حيل 
عىل املدن بجنة املانغو 

 
يبدو أن م�ن اندفع إلى المدينة واكتظاظها وضجيجها قد وقع في 
عقوب�ة دون وعي من�ه أو بدافع الضرورة ألن ق�رب كل العواصم 
والمدن الكبيرة توجد قرى صغيرة، لكنها رائعة بهدوئها وسكينتها 
واخضراره�ا، فقري�ة حيل الغاف جن�ة صغيرة صنعها اإلنس�ان، 

قريبة جدا من العاصمة مسقط.
تع�د قرية حي�ل الغاف إحدى أش�هر قرى والية قري�ات بمحافظة 
مس�قط، وتبعد القرية عن مركز الوالية 12 كم وتحيط بها الجبال 

من ثالث جهات الشرقية والغربية والجنوبية.
وتش�تهر قري�ة حي�ل الغ�اف بزراع�ة المانغ�و والم�وز والنخيل 
والفافاي والليمون، وهي واحة خضراء جميلة تس�قى بمياه فلج 
القرية الذي يغذيه واحد من أشهر أودية السلطنة هو وادي ضيقة، 
الذي ينحدر من قمم الجبال الش�اهقة بوالية دماء والطائيين ويعد 

واحدا من أغزر أودية السلطنة.

وتغطي أغصان أش�جار المانغو جهتي الشارع المؤدي إلى القرية 
مش�كلة لوح�ة جمالية خضراء عل�ى مدخل القرية، وتعد أش�جار 
المانغو بقرية حيل الغاف من بين أقدم أشجار المانغو في السلطنة 
وأجوده�ا ثمرا، ولها أصناف عدي�دة منها الخوخ، الورد، الحلقوم، 
زنجباري، أحمر، مخضراني، وزعفران، ويقدر عمر أشجار مانغو 
حيل الغاف بأكثر من 200 عام وهي أشجار دائمة الخضرة سريعة 
النمو ولها ارتفاعات كبيرة، ويصل إنتاج بعض األش�جار إلى أكثر 

من 14 ألف ثمرة في السنة.

وتعتبر “قلعة حيل الغاف” من أش�هر الق�الع بالوالية، وهي قلعة 
شامخة تتوس�ط قرية حيل الغاف وتتميز بتصميم معماري فريد، 
فهي تأخذ الشكل الدائري وقاعدة مرتفعة على أرض منبسطة ولها 
باب مرتفع عن قاعدتها، حيث ال يمكن الدخول إليها إال باس�تخدام 
س�لم، وتوجد بداخلها بئر عميقة وغ�رف للتحصن، كما توجد بها 

فتحات للمدافع وتصويب البنادق.

وزارة الزراعة تقوم بجهود كبيرة للمحافظة على أش�جار المانغو 
بعدم�ا تعرضت ف�ي الس�نوات األخيرة إل�ى اإلصاب�ة بالعديد من 
اآلفات الزراعية، وذلك بتوزيع ما يقارب األربعة آالف ش�تلة دعما 

لخصوصية القرية
وقد بناها السيد س�عيد بن محمد بن سليمان البوسعيدي في عهد 
السلطان السيد سعيد بن سلطان البوسعيدي، ويبلغ قطر القلعة 11 
مترا وارتفاعها حوالي 11 مترا، كما يبلغ ارتفاع األرضية حوالي 8 
أمتار، وهي مش�يدة بالحجارة، وجدرانها مبنية من الجص، ولهذه 
القلعة تاريخ حافل وتمتاز بإبداعات هندسية وعمرانية، وخضعت 
القلع�ة للترميم في عام 2003 ضمن جهود وزارة التراث والثقافة 

في إحياء التراث والمكنون العماني.
وتع�د قرية “حيل الغاف” مركزا تجاريا مهم�ا للمنتجات الزراعية 
المحلية، يتم توزيعها في أسواق الوالية وخارجها، وأكثر المنتجات 
بيعا هي المانغو، الرطب، الموز، والليمون، وتمتاز منتجات القرية 
بج�ودة عالية لخصوبة التربة وعذوبة المي�اه التي تروي أراضيها 

الزراعية.

وتعتبر قرية حيل الغاف وجهة س�ياحية يقصدها الزوار من داخل 
الس�لطنة وخارجه�ا، حي�ث تزخر بالمعال�م الس�ياحية واألثرية، 
وأب�رز هذه المعال�م “بيت البرج” الذي يقع ف�ي حلة الجبل، وبرج 
حي�ل الغاف الذي يتوس�ط القرية، وكذلك “فل�ج القرية”، “وحارة 
الش�ريعة” التي تضم بيوت الطين القديمة، وتاريخيا يذكر الش�يخ 
الجليل محمد بن ش�امس البطاشي في كتبه عن القرية أن أول من 
س�كنها هو خلفان بن حمد البوسعيدي عام 1230 ه�، وقام بشق 

فلج القرية، ثم أخذ يعمرها شيئا فشيئا.

حيل الغاف تزخر بالمعالم الس�ياحية واألثرية، وأبرز هذه المعالم 
"بي�ت الب�رج" الذي يقع ف�ي حلة الجب�ل وبرج حيل الغ�اف الذي 
يتوسط القرية، وكذلك "فلج القرية" "وحارة الشريعة" التي تضم 

بيوت الطين القديمة
وق�ال عبدالله بن خليفة الش�ماخي رئيس مرك�ز التنمية الزراعية 
بقريات “إن القرية تعتبر من أهم القرى الزراعية في والية قريات 
وذلك لتوفر المس�احات الواس�عة من األراضي الزراعية، وتربتها 
مهيئ�ة وصالح�ة للزراعة، باإلضافة إل�ى توفر المي�اه العذبة عن 

طريق فلجها المشهور”.
وأش�ار الش�ماخي إل�ى أن وزارة الزراعة والثروة الس�مكية تقوم 
بجهود كبيرة للمحافظة على أش�جار المانغ�و بعدما تعرضت في 
السنوات األخيرة إلى اإلصابة بالعديد من اآلفات الزراعية، مما أدى 

إلى موت عدد كبير منها.
وقام�ت وزارة الزراعة ممثلة في مركز التنمي�ة الزراعية بقريات 
بتوزي�ع ما يقارب األربعة آالف من ش�تلة المانغ�و ابتداء من عام 
2009 وحت�ى 2014 به�دف إع�ادة زراع�ة األصن�اف ذات الجودة 
العالية من محصول المانغ�و، وللمحافظة على خصوصية القرية 
نظرا لش�هرتها على مس�توى الس�لطنة بأش�جار المانغو، وكذلك 
زراعة مس�احات جديدة من محصول المانغ�و والعمل على زيادة 
إنتاجيت�ه ورفع جودته، مما يس�اهم في زيادة القدرة التنافس�ية 
لهذه الثم�ار في األس�واق المحلية والخارجية، وبالتالي تحس�ين 

دخل المزارعين والقائمين بزراعة محصول المانغو.

خياطة شباك الصيد يف املغرب لقمة عيش ماحلة
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كانت  صافحته،  عندما  عادية  غير  صلبة  يده  كانت 
بملمس خشن كأنما بها تقاسيم من فعل دوام الصنعة 
وطول عهده بها. لكن في قلب الرجل إيمانا قويا قوة 
حبه لعمله الذي عاش به أربعة عقود من الزمن وما 

يزال.
البحرية  الشباك  صانع  بربش”،  “العربي  البحار 
وخياطها، الذي يقضي أيامه متنقال بين مراسي مدن 
الدار البيضاء وطنجة والصويرة..، فهو ال يتقن حرفة 
لصيد  تعتبر ضرورة  التي  الشباك،  غير خياطة  أخرى 
األسماك بأعالي البحار. ال يملك العربي غير “األمل في 
الله وهذه اإلبرة المتوسطة الحجم” ، يقول في لقاء مع 
“العرب”، إنه يحافظ بشكل كبير على احترام شروط 

حرفته وأدواتها، ويعلمها لمن أراد من الشباب.
يونس  زميليه  مع  تام  انسجام  في  وجدناه  لقد 
والمهدي، الشابين اللذين يشكرانه كثيرا على تعليمهما 
صناعة خياطة شباك مصايد السمك وصيانتها. “لقد 
علمنا الحرفة بشكل دقيق ولم يبخل عنا بالكشف عن 
أسرارها” يعلق يونس، مشيرا إلى أنها، ورغم سيطرة 
اآللة على صناعة الشباك، إال أن المعلم العربي مازال 
يدافع على صناعتها اليدوية، التقليدية، فهي بالنسبة 
وخياطتها  لنسيجها  واألفضل  األجود  تبقى  إليه 

الغربية  الدقيقة والمتقنة.لقد حمل تالقح الحضارات 
شباك  صناعة  األقصى  المغرب  بالد  إلى  والشرقية 
االصطياد، فانتشرت في البالد طوال وعرضا، وأسست 
لها بالمرافئ مصانع في الهواء الطلق، تحاك بها حبال 
القنب، أو البالستيكية الطويلة اليوم، حتى تغدو شباكا 
تقاس ب�”القامة”، قامة اإلنسان البحار الصانع، الذي 
من  ُكويرات  الطويل  البالستيكي  الحبل  حول  ُيرتب 
معدن الرصاص المشدودة إلى الحبل، المشدود بدوره 
المقاسات  حسب  والمخاط  المنسوج  الشباك  إلى 
المطلوبة لنوع الصيد المراد اصطياده، أهو “سردين”، 

أم أسماك مختلفة أحجامها، أم الحيتان الكبيرة.

أن  صيد،  مركب  رئيس  وهو  الريفي،  محمد  يفيدنا 
ثالث،  في  المهنيون  حددها  أنواع  االصطياد  شباك 
إلى  النفاذ  متوسطة  ومنها  السطحية،  الشباك  منها 
القيعان  تصل  التي  “القاعية”  العميقة  ومنها  البحر، 
بها  الصيد  محظور  األخيرة  وهذه  وعمقها،  البحرية 
في عدد من البلدان، ومنها المغرب، لما تتسبب فيه من 
ضرر بيئي ناتج عن طريقة اصطيادها الكاسحة التي 
تضر السمك، “الوالد وما ولد”، دون رحمة وال شفقة، 
ودون احترام للقوانين البحرية المنصوص عليها في 

تراخيص الصيد البحري.
عند  ندقق  نحن  الصيد:  مركب  رئيس  ويعلق 
المهنيين  الصناع  ونختار  الصيد،  شباك  شراء 
واألكفاء الذين يتقنون ما يصنعونه من شباك 
الريفي،  محمد  الرايس  ويوضح  متينة.  صيد 
“المعلم العربي من الصناع التقليديين القلة، 
العارفين بأسرار مهنة صناعة شباك صيدنا”، 
االجتهاد  في  كبيرة  رغبة  يبدي  فالرجل، 
ل�”النيكرو”  مقاومة  جيدة  شباك  لصناعة 
النيكرو ذلك الصنف  عدو الشباك وممزقها، 
القوي من الدالفين ذات اللون األسود، الذي 
رصدها  يمكن  وال  خاطفة،  هجماته  تكون 
برادار أو أجهزة الالسلكي الخاصة بمراصد 
سفن الصيد. إنه حيوان قوي وذكي “مزق 
سوقها  ونشط  الصيد  شباك  من  عددا 

الصناعية في البالد”.
الدلفين  أن  لو  مازحا،  الشباك  خياط  العربي  وتمنى 
على  أو  البحار،  في  مجددا  للظهور  يعود  “النيكرو” 
األقل يظهر من حين آلخر، حتى ُينشط سوق صناعة 
وبرودا”،  جمودا  تعرف  “كاسدة  اليوم  فهي  الشباك، 
العيش  لقمة  ضمان  عن  بديل  لهم  ليس  مهنييها  وأن 

سوى ركوب سفن الصيد والخروج 
مع صياديها مساعدين لهم، يقدمون خدمات هامشية 
ويعلق  المركب.  تنظيف  أو  الشاي  وإعداد  كالطبخ 
العربي “إن لقمة العيش من مهن الصيد التقليدي غدت 

مالحة جدا، لدرجة المرارة”.



تب�دأ حياتن�ا بتحرك قط�ار الزم�ن ليس 
المهم في الحركة بطيئة كانت ام سريعة 
ب�ل المه�م م�ا نش�هده ونعيش�ه في كل 
وقف�ه ، م�آزق تأت�ي وتأخ�ذ من�ا جهدا 
عقلي�ا وبدني�ا ، تثقل كاهلن�ا اكثر ما هو 
عليه ف�ي  مش�اق الحياة ، البع�ض منها 
يم�ر دون التع�رض للمس�ائلة القانونية 
او فرض بعض الرس�وم ، والبعض االخر 
يعود علينا بأقس�ى وامر القرارات تؤدي 
بنا الى الهاوي�ة كالنفي من مكان العيش 
او الس�جن او تكوي�ن ن�اس عدائيي�ن لنا 
ما يس�تدعي الى توخي الحيط�ة والحذر 
في نقل ما نش�هده او نس�معة او لمس�ه 
، لتف�ادي الكثي�ر م�ن مصاع�ب مهنن�ا 
المتعب�ة ، عني�ت ف�ي تحقيقي ه�ذا على 
مهن�ة الصحفيي�ن التي نالت ف�ي االونة 
االخي�رة حيزا كبيرا على مس�توى العالم 
، و )الكلم�ة( في االعالم احد من الس�يف 
، هذا ما لفت نظ�ري ودفع بي الى التقاء 
الصحفيي�ن والمهنيي�ن لالطالع  بع�ض 
على مآزقهم ومواقفهم الصعبة من اجل 
ان يتجنبها الباقين ، “المستقبل العراقي” 
التق�ت عدد من االش�خاص ممن عاش�وا 
الحي�اة بعمقها وب�أدق تفاصيلها فذاقوا 

مرارة اختبارها وحالوة نجاحها .

الذاكرة تخون ولكن !
وقفتنا االولى مع المخض�رم الكبير عبد 
الس�تار البيضاني الذي تح�دث  ، عن احد 
مواقف�ه قائ�ال : “ ف�ي بداي�ة عمل�ي في 
مجل�ة )الف باء(، اس�تحدثت بابا بعنوان 
)حوار االجيال(، تقوم فكرته باستضافة 
أديبين من جيلي�ن مختلفين ، حيث يقوم 
اديب شاب بمحاورة اديب من جيل سابق 

باشرافي “.
مضيفا، ان “ ذلك كان من اصعب االبواب 
المتحاوري�ن  اقن�اع  ف�ي  ل�ي  بالنس�بة 
االع�داد  جم�ع  وصعوب�ة  لحساس�يته، 

واعتماد التسجيل الصوتي للحلقات 
، وق�د عاني�ت احراجات ف�ي اغلب 

حلقاته على قلتها “.
ويلف�ت النظ�ر الى ان�ه “ في احدى 
الحلقات اس�تضاف الش�اعر حميد 
س�عيد من جيل الستينيات والشاعر 
عب�د المطل�ب محم�ود م�ن جي�ل 
السبعينيات ، وبعد اكثر من محاولة 
تم اجراء الحوار وتسجيله على مدى 
ش�ريط ونصف ، وكن�ت فرحا بهذا 
المنجز خاصة واني عانيت صعوبة 
في اقناع حميد سعيد ، وعندما عدت 
الى البيت ألفرغ الش�ريطين وجدت 
انني لم اسجل سوى عشرة دقائق ، 
فشعرت باالحراج خاصة وان رئيس 
الموضوع  باي�الء  التحرير اوصاني 
اهمية اسثنائية بسبب مكانة حميد 

سعيد وموقعه الرسمي! “.
ويش�ير ، البيضاني ال�ى انه “ وجد 
صعوب�ة وخذالن في اخب�ار رئيس 

التحرير والش�اعر حميد سعيد بالحقيقة 
“، مس�تدركا “ ل�م يكن امامي س�وى ان 
اكت�ب الحوار ال�ذي دار بينه�م على مدى 
ساعة ونصف على الذاكرة الخاصة وانني 
لم ادون س�وى المح�اور، وهك�ذا كتبت 
حوارا طوله عش�رة صفحات فولسكاب 

.“

ويوضح ، ان “ وصل االحراج ذروته عندما 
طلب حميد سعيد االطالع على الموضوع 
قبل نش�ره ، فارس�لت ل�ه ما كتبت�ه وانا 
ف�ي غاي�ة القلق ط�وال االي�ام التي بقي 
عنده الحوار ، وبعد نحو اس�بوع اعاد لي 
الشاعر حميد سعيد الموضوع بعد اجراء 
تعديالت طفيفه على اجاباته ، مع شكره 
ل�ي على دقت�ي ، وهكذا نش�ر الموضوع 

وحظي باهتمام الوسط الثقافي “.

بدايات صحفية قاسية 
الدكت�ور محم�د فلحي تح�دث ، عن اكثر 
دروس الحياة قس�اوة مبت�دأ : “ كنت في 
بداي�ة حياتي الصحفي�ة اعمل محررا في 
القس�م الثقاف�ي ف�ي مجل�ة طالبية في 
بداي�ة الثمانيني�ات ، وق�د كلفن�ي رئيس 

القس�م فجر جودة باجراء حوار مع عدد 
من الش�عراء الش�باب من الذين يدرسون 

معي في كلية االداب “.
ويردف قائال “ حضر اربعة من الش�عراء 
واجريت معهم حوار صحفي لمدة ساعة 
س�جلته على شريط الكاس�يت ، وعندما 
حاول�ت في م�ا بعد تفري�غ الحديث على 
الورق وتحريره وجدت الصوت مشوش�ا 
بسبب ضعف البطاريات ، ولم استطع ان 
افهم من الكالم المس�جل شيئا فاعتمدت 
على ذاكرت�ي وكتبت الحدي�ث وحررته ، 
وسلمته للمجلة فنشر في اربع صفحات 
وكان ثقافي�ا مهما يتحدث عن طموحات 

جيل الثمانينيات من الشعراء “.
ويش�ير فلحي وه�و معاون عمي�د كلية 
االع�الم حالي�ا ، ال�ى ان�ه “  فوج�ئ بعد 
نش�ر الحوار بمقاطعته من قبل اصدقائه 
الش�عراء وعدم القاء التحية عليه، فضال 
ع�ن معاتبة البعض االخر على تغيير نص 
كالمه وتشويهه “، موضحا “ قد عذرتهم 
لكونهم على حق، فالكالم المنش�ور كان 
كالم�ي ولي�س كالمه�م وقم�ت بتأليف 
الحوار على لس�انهم لكون التس�جيل لم 

يك�ن صالح�ا ، وم�ا زال البعض زعالن 
من�ي حت�ى االن رغ�م م�رور اكثر من 
ثالثي�ن عام�ا، ولكنن�ي اعتب�رت ه�ذه 
التجربة درس�ا قاس�يا في بداية حياتي 

الصحفية “.

توخي الحذر في النشر
ليع�ود بن�ا الزمن ال�ى ماقبل س�قوط 
النظام الس�ابق، م�ع الدكتور محس�ن 
الكنان�ي حين ذك�ر احد اه�م المواقف 
الت�ي واجهته ع�ام 1997 ، انه “ عندما 
اج�رى لقاء م�ع الفنان�ة عواطف نعيم 
ف�ي منزلها، مبين�ا ان “  فحوى الحوار 
اس�تند عل�ى رأي الفنان�ة  ف�ي اتج�اه 
اذواق الناس نحو المسرح الشعبي دون 
المس�رح الجاد وخاصة انتش�ار نوعية 
هذه المس�ارح في التس�عينات ، بسبب 
ظروف البلد والضغوطات التي يعانيها 
المواط�ن من فق�دان الحريات وتدهور 
الوض�ع االجتماعي ال�ذي دفع بالذائقة 
ال�ى االتج�اه نح�و التس�لية والترفي�ه 
)المسرح الش�عبي ( للتنفيه عن نفسه 

.“
ويلف�ت ، محس�ن النظ�ر ف�ي حديث�ه 
بذك�ر موقف الفنانة م�ن هذا النوع من 
المس�ارح ذات االس�فاف الكوميدي اذ 
اتبع�ت كالمها بالحديث عن “ الحكومة 
واخطائها بوضع الش�خص المناس�ب 
في المكان المناس�ب وانجراف حديثها 
بكالم تابو محرم وخط احمر قد يؤدي 

الى ما ال يحمل عقباه “.
ويؤك�د ، ان “ ل�وال حذف�ه له�ذا الكالم 
وعدم تحريره ونشره في )مجله اللقاء( 
لتعرض�ت الفنان�ه لمس�ائلة قانوني�ه 
ولعقوب�ة حتمي�ة “، مس�تدركا “ لوال 
مداراة بعضن�ا لبعض في ض�ل النظام 
السابق لما كنا على قيد الحياة الى االن 
، وبع�د عل�م الفنانة بفعلتي ش�كرتني 
ومنذ ذل�ك اليوم اصبحن�ا اصدقاء ولنا 
لقاءات متكررة تحت ساعه القشله في 

شارع المتنبي  “.

الدكتور سعد السعيدي في كليه العلوم 
السياس�ية ي�روي اح�د مأزق�ه قائال “ 
حدث لي قبل اربع س�نوات موقف يحمل 
ن�وع م�ن س�مة االزم�ة تج�اه التزامات 
وظيفية يتلخص باستحالة اداء امتحانات 
نصف السنة للطلبة في الكلية “، مبينا ان 
“ الس�بب االساس في ذلك هو انه كان قد 
س�افر في مهمة ش�خصية الى الهند قبل 
عطلة نصف الس�نة بخمس�ة اي�ام وكان 
من المقرر ان تس�تمر المهمة 20 يوم اي 
قبل بداية الفصل الثاني بيوم واحد بعدها 
اقوم باجراء امتحان نصف السنة لطلبتي 
ف�ي الصف االول “.ويوض�ح ان “ موقف 
ط�ارئ دخل في اجندت�ي وهنا اضطرني 
الى المك�وث فترة اكثر ف�ي دلهي حينها 
ب�دأت عمادة الكلي�ة باالتص�ال بي وتلح 
بشكل ال يصدق وربما لم يكن يتناسب مع 
حجم الضرر او الحرج الذي كان سيحدث 
حينه�ا لك�ن هن�اك بدائ�ل دائم�ا لتالفي 
االخط�اء الت�ي كان الطلبة ج�زءا اصيال 
منها “.ويلفت ، الس�عدي النظر الى انه “ 
كان امامي خياران ، االول ان اترك قريبي 
المري�ض ف�ي المستش�فى دون رعاي�ة 
وربما يم�وت واعود على الفور ، والثاني 
هو ان اعتذر عن العودة وحينها ساواجه 

عقوب�ة انظب�اط موظف�ي الدول�ة ومن 
بينها الفصل من الكلية وكان هذا الموقف 
محرج وحس�اس جدا ويؤثر بشكل كبير 

على مستقبلي العلمي والوظيفي “.
ويبين ، “ انني حينها اتخذت قرار يوصف 
م�ن  الطل�ب  عب�ر  والمنق�ذ  بالوس�طي 
اح�د اقربائي وه�و ان يح�ل مكاني على 
وجه الس�رعة على متن طائ�رات خاصة 
عل�ى الرغ�م م�ن ان�ه اليتق�ن اي مهارة 
م�ن مه�ارات الس�فر وقم�ت بترتيب كل 
متطلب�ات وصوله ومكوثه م�ع اصدقاء 
هن�ود وفلس�طينيين ودفعت له�م مبلغ 
كبير ثم قمت بدفع غرامة عاجلة لش�ركة 
الطيران لتغيي�ر موعد العودة وفي جناح 
رج�ال االعم�ال ودف�ع فات�ورة كبي�رة 
وبنف�س الوقت اتصلت برئاس�ة القس�م 
وانا في مطار دبي لتقديم اجازة بأس�مي 
كنت قد كتبته�ا ووقعتها قبل رحلتي في 

حالة حدوث طارئ “.
ويش�ير الى ان�ه “ بعد عودته ال�ى الكلية 
ادخ�ل ف�ي لجن�ة انظب�اط انته�ت بعتب 
ش�خصي م�ن العمي�د ، مع ع�دم ترتيب 
اي عقوب�ة علي�ه بع�د توضيح االس�باب 
“، مس�تدركا ان “ هن�ا انفرج�ت االزم�ة 
وتالشت بسرعة فائقة واجري االمتحان 
للطلبة وهذا موقف من بين مواقف كثيرة 
تعد محرجة وازموي�ة معلومات ينكرها 

القائل وغياب الدليل يأزم الموقف
اما ف�ي محطتن�ا االخرى تجل�ت وقفتنا 
عن�د الصحف�ي احمد الص�ادق محرر في 
قناة االتج�اه الفضائية ، الذي قال ما قال 
عن مواقف ومأزق تركت في نفس�ه االثر 
، ذاك�ر ، اح�د مواقف�ه م�ع برلمانية في 
مجل�س الن�واب حيث يق�ول “ في احدى 
المرات ومن خالل اش�تغالي على تحقيق 
صحف�ي احتج�ت ال�ى رأي برلمانية في 
المجل�س ، فما كان عل�ي اال ان اتصل بها 
الخ�ذ تصريحه�ا بخص�وص الموض�وع 
وكان�ت متعاونه مع�ي اعطتني رأيها في 
الموضوع بصراح�ه ووضوح “.ويضيف 
، الص�ادق ان “ البرلماني�ة اش�ارت م�ن 
خالل تصريحها ال�ى احد النواب واتهمته 
لالطاح�ة  اجنبي�ة  دول  م�ع  بالتع�اون 
باقتص�اد الع�راق ..وبع�د نش�ر التحقيق 
ف�ي الوكاله التي كنت اعم�ل بها فوجئت  
بأتهامي بالتلفيق من قبل  االمانه العامه 
لمجلس الن�واب وذلك الن�كار البرلمانية 
باعطائي ه�ذا التصريح بعد تهديد النائب 
له�ا بالمقاض�اه القانوني�ه لع�دم صحة 
كالمها “.ويردف ، في س�رد مأزقه بان “ 
المش�كله الكبرى تكمن في عدم تسجيله 
لتصري�ح تل�ك البرلمانية م�ا وضعه في 
موقف خطر ، فقامت برفع دعوة قضائيه 
بحقي فامسيت بقضيه واصبحت بأثنين 
“.ويتاب�ع ، الص�ادق حديثه “ ق�ام فريق 
الدف�اع الخ�اص بالوكالة الت�ي اعمل بها 
عل�ى حمل�ي لتوقي�ع عل�ى تعه�د بان�ي 
المس�ؤول ع�ن كل ما جاء ف�ي التصريح 
وانن�ي اتحم�ل كاف�ه التبع�ات القانونية 
والمالي�ة “، مبين�ا ان “ بعد م�رور ثالثة 
اش�هر من عدم الراحة وتهديد البعض لي 
بالقت�ل ومطالبة رئيس مجلس النواب ب� 
500 ملي�ون كتعوي�ض، اص�در القاضي 
ام�را باالطالع عل�ى التس�جيل الموجود 
في ارش�يف شركه اسياسيل وبعد جلسة 
اس�تماع أثبت�ت برائتي وحول�ت القضيه 

لتقع على رقبة البرلمانية )ن.د( “.
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م�أزق ومواقف املهنة

مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ 

االتحادية
الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

المحمودية
العدد / بال

اعالن
تعل�ن ه�ذه المحكم�ة ع�ن فق�دان 
المدع�و مثنى طال�ب علي الذي خرج 
م�ن داره بتاري�خ 5 / 9 / 2014 ولم 
يع�د لح�د االن فعلى م�ن تتوفر لديه 
اي معلوم�ات عن المفق�ود مراجعة 
م�ن  اي�ام  ثالث�ة  خ�الل  المحكم�ة 
تاريخ النش�ر وبعكسه س�وف تتخذ 

االجراءات القانونية وفق االصول.
القاضي

مجبل حسين سهيل
����������������������������

محكمة االحوال الشخصية في العلم
إلى المفقود / ابراهيم عطية صالح

للطلب المق�دم من قبل طالبة الحجة 
والقيموم�ة / بس�هية عوي�د خليفة 
الذي تطل�ب فيه الحج�ر والقيمومة 
والختفائ�ك  علي�ك  قيم�ة  ونصبه�ا 
ومجهولي�ة مح�ل اقامتك ل�ذا قررت 
هذه المحكمة بتبليغك بالحضور إلى 
محكمة االحوال الشخصية في العلم 
وفي حالة عدم حضورك سيتم حجرك 

ونصب قيما عليك وفقا للقانون .
القاضي

عبد العليم فيصل عزاوي

فقدان
فقد وصل االمان�ات المرقم 482165 
ف�ي 2/ 5 / 2012 بمبل�غ )600000( 
فق�ط س�تمائة ال�ف دين�ار الغيره�ا 
والص�ادر من مديري�ة بلدية الصويرة 
بأس�م )نعمه عبد الحمزة كزار( فمن 
يعثر عليه تسليمه الى جهة االصدار. 

����������������������
مجلس القضاء االعلى 

رئاس�ة محكمة اس�تئناف القادس�ية 
االتحادية 

محكمة جنايات القادسية 
العدد/953/ج/2015 
التاريخ/6/9/2015 

الى المتهمين الهاربين كل من 
اسم المتهم/كريم هادي كاظم  

القانوني�ة/412/1/414/2  الم�ادة 
ق.ع 

رقم الدعوى/953/ج/2015 
موعد المحاكمة /2/11/2015 

التهامكم في الدعاوي الجزائية المبينة 
اعاله وفق الم�واد القانوني�ة المبينة 
ازاء كل منه�م ولهروبكم ومجهولية 
مح�ل اقامته�م فق�د تق�رر تبليغك�م 
اعالنا بواس�طة صحيفتي�ن محليتين 
بالحضور امام ه�ذه المحكمة صباح 
ي�وم 2/11/2015 وف�ي حال�ة عدم 
حضورك�م س�وف تج�ري المحاكمة 

بحقكم غيابيا وحسب االصول . 
مع التقدير 

القاضي 
عبد الله حريز جبار 

رئيس محكمة جنايات القادسية 

مجلس القضاء االعلى 
رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية 

محكمة جنايات القادسية 
العدد/935/ج/2015 
التاريخ/1/9/2015 

الى المتهمين الهاربين كل من 
اسم المتهم/كرار اعالن محمد 

علي صباح منعم  
المادة القانونية/406/1/ز ق.ع 

رقم الدعوى/935/ج/2015 
موعد المحاكمة /27/10/2015 

التهامكم في الدعاوي الجزائية المبينة اعاله وفق المواد 
القانوني�ة المبين�ة ازاء كل منه�م ولهروبكم ومجهولية 
مح�ل اقامته�م فق�د تق�رر تبليغك�م اعالن�ا بواس�طة 
صحيفتين محليتين بالحضور امام هذه المحكمة صباح 
ي�وم 27/10/2015 وف�ي حال�ة عدم حضوركم س�وف 

تجري المحاكمة بحقكم غيابيا وحسب االصول . 
مع التقدير 

القاضي 
عبد الله حريز جبار 

رئيس محكمة جنايات القادسية 
����������������������������

مجلس القضاء االعلى 
رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية 

محكمة جنايات القادسية 
العدد/966/ج/2015 
التاريخ/6/9/2015 

الى المتهمين الهاربين كل من 
اسم المتهم/ جعفر جاسم عليوي

المادة القانونية/444/أوال ق.ع 
رقم الدعوى/966/ج/2015 

موعد المحاكمة /29/9/2015 
التهامكم في الدعاوي الجزائية المبينة اعاله وفق المواد 
القانوني�ة المبين�ة ازاء كل منه�م ولهروبكم ومجهولية 
مح�ل اقامته�م فق�د تق�رر تبليغك�م اعالن�ا بواس�طة 
صحيفتين محليتين بالحضور امام هذه المحكمة صباح 
ي�وم 29/9/2015 وف�ي حال�ة ع�دم حضوركم س�وف 

تجري المحاكمة بحقكم غيابيا وحسب االصول . 
مع التقدير 

القاضي  عبد الله حريز جبار 
رئيس محكمة جنايات القادسية   

مجلس القضاء االعلى 
رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية 

محكمة جنايات القادسية 
العدد/6/ج/2015 

التاريخ/19/8/2015 
اعالن

الى المتهم الهارب 
)خيبر علي منصور( 

اصدرت محكمة جنايات القادس�ية قرارها المرقم اعاله 
والم�ؤرخ في 26/3/2015 المتضمن الحكم عليك غيابيا 
بالس�جن مدى الحياة اس�تنادا الحكام المادة 443/رابعا 

عقوبات وبداللة القرار 1631 لسنة 1980 وامر سلطة
االئتالف رقم 7 لس�نة 2003 القسم 3/1 منه عن شكوى 
المشتكي )احمد عذاب مناور( ولهروبك ومجهولية محل 
اقامتك تقرر تبليغك اعالنا بواس�طة صحيفتين محليتين 
ولك حق االعتراض على الحكم الغيابي عند تسليم نفسك 

او القاء القبض عليك .. 
القاضي  

عبد الله حريز جبار 
رئيس محكمة جنايات القادسية 
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مجلس القضاء االعلى 

رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية 
محكمة جنايات القادسية 

العدد/354/ج/2015 
التاريخ/19/8/2015 

اعالن
الى المتهم الهارب 

)منذر خضر غيدان( 
اصدرت محكمة جنايات القادس�ية قرارها المرقم اعاله 
والم�ؤرخ في 2/7/2015 المتضم�ن الحكم عليك غيابيا 
بالس�جن لمدة خمس عش�رة س�نة وفق الح�كام المادة 
396/1ق.ع وبدالل�ة امر س�لطة االئتالف رقم 31 لس�نة 
2003 القس�م 3/2 من�ه عن ش�كوى المش�تكية )هيلين 
صب�اح جابر(  ولهروب�ك ومجهولية مح�ل اقامتك تقرر 
تبليغ�ك اعالنا بواس�طة صحيفتي�ن محليتي�ن ولك حق 
االعتراض على الحكم الغيابي عند تس�ليم نفسك او القاء 

القبض عليك .. 
القاضي  

عبد الله حريز جبار 
رئيس محكمة جنايات القادسية  

مجلس القضاء االعلى 
رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية 

محكمة جنايات القادسية 
العدد/219/ج/2015 
التاريخ/19/8/2015 

اعالن
الى المتهم الهارب 

)وصفي عزيز ياسر( 
اصدرت محكمة جنايات القادس�ية قرارها المرقم 
المتضم�ن   29/7/2015 ف�ي  والم�ؤرخ  اع�اله 
الحكم عليك غيابيا بالس�جن لمدى الحياة اس�تنادا  
الحكام الم�ادة 443/ثاني�ا عقوب�ات وبداللة امر 
س�لطة االئتالف رقم 31 لس�نة 2003 القسم 5/1 
منه عن شكوى المش�تكي )عمار لطيف مغامس(  
ولهروب�ك ومجهولية مح�ل اقامتك تق�رر تبليغك 
اعالن�ا بواس�طة صحيفتي�ن محليتي�ن ول�ك حق 
االعتراض على الحكم الغيابي عند تسليم نفسك او 

القاء القبض عليك .. 
القاضي  

عبد الله حريز جبار 
رئيس محكمة جنايات القادسية  

مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف ديالى

محكمة االحوال الشخصية في الخالص
العدد 6260 

اعالن
إلى المفقودة / هدى موسى محمد يسكن الخالص / الغربية . بتاريخ 10 / 9 / 2015 قدمت 
لن�ا المدعوة ) عديلة اس�ماعيل ابراهيم ( ابنتها المفقودة هدى موس�ى محم�د والذي فقدت 
بتاريخ 19 / 11 / 2007 والتي تطلب فيه اصدار حجة الحجر والقيمومة عليه لذا تقرر االعالن 
عن ذلك في الصحف المحلية فمن له حق االعتراض مراجعة هذه المحكمة خالل خمسة عشر 
يوم من تاريخ هذا االعالن وبخالف ذلك س�وف تصدر المحكمة حجة الحجر والقيمومة وفقا 

للقانون .
القاضي

مجلس القضاء االعلى 
رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية 

محكمة جنايات القادسية 
العدد/419/ج/2015 
التاريخ/19/8/2015 

اعالن
الى المتهمين الهاربين 

-1محمد زياد ماكون 
-2وعد هادي عبود 
-3احمد هادي عبود

اصدرت محكمة جنايات القادس�ية قرارها المرقم 
اع�اله والمؤرخ في 30/6/2015 المتضمن الحكم 
عليك غيابيا بالسجن لمدى الحياة استنادا  الحكام 
المادة 440/1و2و3و4 عن شكوى المشتكي )ثامر 
ياس�ر عل�ي( ولهروب�ك ومجهولية مح�ل اقامتك 
تق�رر تبليغك اعالنا بواس�طة صحيفتين محليتين 
ولك حق االعتراض على الحكم الغيابي عند تس�ليم 

نفسك او القاء القبض عليك .. 
القاضي  

عبد الله حريز جبار 
رئيس محكمة جنايات القادسية



مقتبس الحكم الغيابي
رقم المقتبس / 521 / 2013 

اسم المحكمة : محكمة قوى االمن الداخلي الخامسة بالبصرة
اس�م المتهم ورتبته ووحدته: الش�رطي س�هير كريم مزه�ر ثامر / 

مديرية شرطة محافظة البصرة .
رقم الدعوى وتاريخها : 832 / 2012
تاريخ ارتكاب الجريمة : 3/9/2009

تاريخ الحكم : 23/ 5/2013
المادة القانونية : 5 / ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 

خالصة الحكم 
حكم�ت محكمة قوى االم�ن الداخلي الخامس�ة على الم�دان الغائب 

)الشرطي سهير كريم مزهر ثامر( باسم الشعب بما يلي :
1 � بالحبس البسيط لمدة )ستة اشهر( وفق المادة 5/ق.ع.د رقم 14 
لس�نة 2008 بدالل�ة المادتين 61/اوال و 69 /اوال م�ن ق. أ.د رقم 17 

لسنة 2008 لغيابه عن مقر عمله من تاريخ 3/9/2009 ولحد االن.
2 � اعط�اء الموظفي�ن العموميين صالحية القبض علي�ه اينما وجد 
لتنفيذ الحكم الصادر في حقه اس�تنادا الح�كام المادة 69 / ثانيا من 

ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008.
6 � الزام المواطنين االخبار عن محل اختفاء المحكوم أعاله اس�تنادا 

ألحكام المادة 69 / ثالثا من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008.
7 � حجز امواله المنقولة وغير المنقولة استنادا ألحكام المادة 69 / 

رابعا من ق.ا.د رقم 17 لسنة 2008 .
8 � اخراج�ه م�ن الخدم�ة اس�تنادا للم�ادة 42 / أوال ق.ع.د رق�م 14 

لسنة 2008.
6 � تحدي�د اتع�اب محاماة للمحام�ي المنتدب عب�د الرحمن عبد علي 
مبلغ قدره خمس�ة وعشرون الف دينار تصرف له بعد اكتساب الحكم 

الدرجة القطعية .
حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا الحكام المادة 61/اوال من 

ق.أ .د قابال لالعتراض وافهم علنا في   23/5  / 2013م

مقتبس الحكم الغيابي
رقم المقتبس / 823 / 2015 

اسم المحكمة : محكمة قوى االمن الداخلي الخامسة بالبصرة
اس�م المتهم ورتبته ووحدته: الشرطي علي ابراهيم  جاسم محمد / مديرية 

شرطة محافظة البصرة .
رقم الدعوى وتاريخها : 1193 / 2015
تاريخ ارتكاب الجريمة : 18/2/2008

تاريخ الحكم : 3/ 6/2015
المادة القانونية : 5 / ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 

خالصة الحكم 
حكمت محكمة قوى االمن الداخلي الخامس�ة على المدان الغائب )الش�رطي 

علي ابراهيم  جاسم محمد( باسم الشعب بما يلي :
1 � بالحبس البس�يط لمدة )ستة اش�هر( وفق المادة 5/ق.ع.د رقم 14 لسنة 
2008 بدالل�ة المادتي�ن 61/اوال و 69 /اوال م�ن ق. أ.د رقم 17 لس�نة 2008 

لغيابه عن مقر عمله من تاريخ 18/2/2008 ولحد االن.
2 � اعط�اء الموظفي�ن العموميين صالحي�ة القبض عليه اينم�ا وجد لتنفيذ 
الحك�م الصادر في حقه اس�تنادا الحكام الم�ادة 69 / ثانيا من ق.أ.د رقم 17 

لسنة 2008.
3 � الزام المواطنين االخبار عن محل اختفاء المحكوم أعاله اس�تنادا ألحكام 

المادة 69 / ثالثا من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008.
4 � حج�ز امواله المنقولة وغير المنقولة اس�تنادا ألحكام المادة 69 / رابعا 

من ق.ا.د رقم 17 لسنة 2008 .
5 � اخراجه من الخدمة استنادا للمادة 42 / أوال ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008.

6 � تحدي�د اتع�اب محام�اة للمحام�ي المنتدب جب�ار عاتي جب�ر مبلغ قدره 
عشرون الف دينار تصرف له بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية .

حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا الح�كام المادة 61/اوال من ق.أ .د 
قابال لالعتراض وافهم علنا في   /  / 2015م

مقتبس الحكم الغيابي
رقم المقتبس / 577 / 2014 

اسم المحكمة : محكمة قوى االمن الداخلي الخامسة بالبصرة
اس�م المتهم ورتبته ووحدته: المفوض ياسر حسين مهنا عباس    / 

مديرية شرطة محافظة البصرة .
رقم الدعوى وتاريخها : 439 / 2014
تاريخ ارتكاب الجريمة : 9/8/2008

تاريخ الحكم : 8/ 4/2014
المادة القانونية : 5 / ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 

خالصة الحكم 
حكم�ت محكمة قوى االم�ن الداخلي الخامس�ة على الم�دان الغائب 

)المفوض ياسر حسين مهنا عباس    ( باسم الشعب بما يلي :
1 � بالحبس البسيط لمدة )ستة اشهر( وفق المادة 5/ق.ع.د رقم 14 
لس�نة 2008 بدالل�ة المادتين 61/اوال و 69 /اوال م�ن ق. أ.د رقم 17 

لسنة 2008 لغيابه عن مقر عمله من تاريخ 9/8/2008 ولحد االن.
2 � اعط�اء الموظفي�ن العموميين صالحية القبض علي�ه اينما وجد 
لتنفيذ الحكم الصادر في حقه اس�تنادا الح�كام المادة 69 / ثانيا من 

ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008.
6 � الزام المواطنين االخبار عن محل اختفاء المحكوم أعاله اس�تنادا 

ألحكام المادة 69 / ثالثا من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008.
7 � حجز امواله المنقولة وغير المنقولة استنادا ألحكام المادة 69 / 

رابعا من ق.ا.د رقم 17 لسنة 2008 .
8 � اخراج�ه م�ن الخدم�ة اس�تنادا للم�ادة 42 / أوال ق.ع.د رق�م 14 

لسنة 2008.
6 � تحدي�د اتع�اب محام�اة للمحامي المنتدب جبار عات�ي جبر  مبلغ 
ق�دره    عش�رون الف دين�ار تصرف له بعد اكتس�اب الحك�م الدرجة 

القطعية .
حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا الحكام المادة 61/اوال من 

ق.أ .د قابال لالعتراض وافهم علنا في    /   / 2014م

رقم اإلخطار   504 / 2015
إعالن

من / محكمة قوى األمن الداخلي الخامسة بالبصرة
إل�ى / المتهم الهارب )المفوض محمد صباح خلف    ( 
المنس�وب إل�ى مديرية ش�رطة محافظة البص�رة  لما 
كن�ت متهما وفق الم�ادة/ 5 من ق.ع.د رقم 14 لس�نة 
2008  لغياب�ك عن مقر عملك م�ن تاريخ 26/9/2009 

ولحد االن    
   وبم�ا إن مح�ل اختفائ�ك مجه�ول اقتض�ى تبليغ�ك 
به�ذا اإلعالن عل�ى إن تحضر أمام محكم�ة قوى األمن 
الداخلي للمنطقة الخامس�ة بالبصرة خالل مدة ثالثون 
يوم�ا من تاري�خ تعليق ه�ذا اإلعالن في مح�ل إقامتك 
وتجي�ب عن التهمة الموجهة ضدك وعند عدم حضورك 
سوف تجري محاكمتك غيابيا وتحجز أموالك المنقولة 
والغي�ر المنقول�ة ويطلب م�ن الموظفي�ن العموميين 
إلق�اء القب�ض عليك أينم�ا وجدت وتس�ليمك الى اقرب 
س�لطة حكومية وإلزام األهليين الذي�ن يعلمون بمحل 
اختفائك بإخبار الجهات المختصة اس�تنادا  للمادة 69 
/ أوال وثانيا وثالثا ورابعا من قانون أصول المحاكمات 

الجزائية لقوى األمن الداخلي رقم 17 لسنة 2008. 
رئيس المحكمة

مقتبس الحكم الغيابي
رقم المقتبس / 581 / 2014 

اسم المحكمة : محكمة قوى االمن الداخلي الخامسة بالبصرة
اسم المتهم ورتبته ووحدته: الشرطي فاروق غالب مطر مضحي    / 

مديرية شرطة محافظة البصرة .
رقم الدعوى وتاريخها : 443 / 2014
تاريخ ارتكاب الجريمة : 1/3/2010

تاريخ الحكم : 8/ 4/2014
المادة القانونية : 5 / ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 

خالصة الحكم 
حكم�ت محكمة قوى االم�ن الداخلي الخامس�ة على الم�دان الغائب 

)الشرطي فاروق غالب مطر مضحي       ( باسم الشعب بما يلي :
1 � بالحبس البسيط لمدة )ستة اشهر( وفق المادة 5/ق.ع.د رقم 14 
لس�نة 2008 بدالل�ة المادتين 61/اوال و 69 /اوال م�ن ق. أ.د رقم 17 

لسنة 2008 لغيابه عن مقر عمله من تاريخ 1/3/2010 ولحد االن.
2 � اعط�اء الموظفي�ن العموميين صالحية القبض علي�ه اينما وجد 
لتنفيذ الحكم الصادر في حقه اس�تنادا الح�كام المادة 69 / ثانيا من 

ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008.
6 � الزام المواطنين االخبار عن محل اختفاء المحكوم أعاله اس�تنادا 

ألحكام المادة 69 / ثالثا من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008.
7 � حجز امواله المنقولة وغير المنقولة استنادا ألحكام المادة 69 / 

رابعا من ق.ا.د رقم 17 لسنة 2008 .
8 � اخراج�ه م�ن الخدم�ة اس�تنادا للم�ادة 42 / أوال ق.ع.د رق�م 14 

لسنة 2008.
6 � تحدي�د اتع�اب محام�اة للمحامي المنتدب جبار عات�ي جبر  مبلغ 
ق�دره    عش�رون الف دين�ار تصرف له بعد اكتس�اب الحك�م الدرجة 

القطعية .
حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا الحكام المادة 61/اوال من 

ق.أ .د قابال لالعتراض وافهم علنا في    /   / 2014م

رقم اإلخطار   582 / 2015
إعالن

من / محكمة قوى األمن الداخلي الخامسة بالبصرة
إل�ى / المتهم الهارب )الش�رطي محمد علي جاس�م  ( 
المنسوب إلى مديرية شرطة محافظة البصرة  لما كنت 
متهم�ا وفق الم�ادة/ 413 من ق.ع. لقيام�ك باالعتداء 

على المالزم عبد الرحمن مفتن بضربه بيدك  
   وبم�ا إن مح�ل اختفائ�ك مجه�ول اقتض�ى تبليغ�ك 
به�ذا اإلعالن عل�ى إن تحضر أمام محكم�ة قوى األمن 
الداخلي للمنطقة الخامس�ة بالبصرة خالل مدة ثالثون 
يوم�ا من تاري�خ تعليق ه�ذا اإلعالن في مح�ل إقامتك 
وتجي�ب عن التهمة الموجهة ضدك وعند عدم حضورك 
سوف تجري محاكمتك غيابيا وتحجز أموالك المنقولة 
والغي�ر المنقول�ة ويطلب م�ن الموظفي�ن العموميين 
إلق�اء القب�ض عليك أينم�ا وجدت وتس�ليمك الى اقرب 
س�لطة حكومية وإلزام األهليين الذي�ن يعلمون بمحل 
اختفائك بإخبار الجهات المختصة اس�تنادا  للمادة 69 
/ أوال وثانيا وثالثا ورابعا من قانون أصول المحاكمات 

الجزائية لقوى األمن الداخلي رقم 17 لسنة 2008. 
رئيس المحكمة

مقتبس الحكم الغيابي
رقم المقتبس / 676 / 2013 

اسم المحكمة : محكمة قوى االمن الداخلي الخامسة بالبصرة
اس�م المته�م ورتبته ووحدت�ه: ر.ع احم�د نصيف علي عب�د الرضا/ 

مديرية شرطة محافظة البصرة .
رقم الدعوى وتاريخها : 1026 / 2013
تاريخ ارتكاب الجريمة : 19/9/2010

تاريخ الحكم : 23/ 6/2013
المادة القانونية : 5 / ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 

خالصة الحكم 
حكمت محكمة قوى االمن الداخلي الخامسة على المدان الغائب )ر.ع 

احمد نصيف علي عبد الرضا      ( باسم الشعب بما يلي :
1 � بالحبس البسيط لمدة )ستة اشهر( وفق المادة 5/ق.ع.د رقم 14 
لس�نة 2008 بدالل�ة المادتين 61/اوال و 69 /اوال م�ن ق. أ.د رقم 17 
لسنة 2008 لغيابه عن مقر عمله من تاريخ 19/9/2010 ولحد االن.
2 � اعط�اء الموظفي�ن العموميين صالحية القبض علي�ه اينما وجد 
لتنفيذ الحكم الصادر في حقه اس�تنادا الح�كام المادة 69 / ثانيا من 

ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008.
6 � الزام المواطنين االخبار عن محل اختفاء المحكوم أعاله اس�تنادا 

ألحكام المادة 69 / ثالثا من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008.
7 � حجز امواله المنقولة وغير المنقولة استنادا ألحكام المادة 69 / 

رابعا من ق.ا.د رقم 17 لسنة 2008 .
8 � اخراج�ه م�ن الخدم�ة اس�تنادا للم�ادة 42 / أوال ق.ع.د رق�م 14 

لسنة 2008.
6 � تحدي�د اتع�اب محاماة للمحام�ي المنتدب عب�د الرحمن عبد علي  
مبل�غ قدره    خمس�ة وعش�رون الف دين�ار تصرف له بعد اكتس�اب 

الحكم الدرجة القطعية .
حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا الحكام المادة 61/اوال من 

ق.أ .د قابال لالعتراض وافهم علنا في    /   / 2013م  

رقم اإلخطار   337 / 2015
إعالن

من / محكمة قوى األمن الداخلي الخامسة بالبصرة
إلى / المتهم الهارب )الشرطي باسم محمد اسماعيل  ( 
المنسوب إلى مديرية شرطة محافظة البصرة  لما كنت 
متهما وفق المادة/ 35 من ق.ع.د رقم 14 لس�نة 2008  
 )80275( المرقم�ة  الحكومي�ة  البندقي�ة  الختالس�ك 
ن�وع كالش�نكوف والمسدس�ات المرقم�ة )2976( و 
)1678( و )2971( ن�وع مي�كاروف وعتاد بندقية عدد 
)20( اطالقة وعتاد مس�دس ع�دد )8( اطالقة .    وبما 
إن مح�ل اختفائك مجهول اقتض�ى تبليغك بهذا اإلعالن 
عل�ى إن تحض�ر أم�ام محكم�ة ق�وى األم�ن الداخلي 
للمنطقة الخامس�ة بالبص�رة خالل م�دة ثالثون يوما 
م�ن تاريخ تعليق هذا اإلعالن ف�ي محل إقامتك وتجيب 
ع�ن التهمة الموجهة ضدك وعند عدم حضورك س�وف 
تج�ري محاكمت�ك غيابي�ا وتحج�ز أموال�ك المنقول�ة 
والغي�ر المنقول�ة ويطلب م�ن الموظفي�ن العموميين 
إلق�اء القب�ض عليك أينم�ا وجدت وتس�ليمك الى اقرب 
س�لطة حكومية وإلزام األهليين الذي�ن يعلمون بمحل 
اختفائك بإخبار الجهات المختصة اس�تنادا  للمادة 69 
/ أوال وثانيا وثالثا ورابعا من قانون أصول المحاكمات 

الجزائية لقوى األمن الداخلي رقم 17 لسنة 2008. 
رئيس المحكمة

رقم اإلخطار   680 / 2015
إعالن

من / محكمة قوى األمن الداخلي الخامسة بالبصرة
إل�ى / المتهم الهارب )ن.ع س�امي عبد الزهرة كريم   ( 
المنس�وب إل�ى مديرية ش�رطة محافظة البص�رة  لما 
كن�ت متهم�ا وفق الم�ادة/ 5 من ق.ع.د رقم 14 لس�نة 
2008  لغياب�ك عن مقر عملك م�ن تاريخ 30/5/2015 

ولحد االن   
    وبم�ا إن مح�ل اختفائك مجهول اقتض�ى تبليغك بهذا 
اإلعالن على إن تحضر أمام محكمة قوى األمن الداخلي 
للمنطق�ة الخامس�ة بالبص�رة خالل مدة ثالث�ون يوما 
من تاري�خ تعليق هذا اإلعالن في مح�ل إقامتك وتجيب 
عن التهم�ة الموجهة ضدك وعند عدم حضورك س�وف 
تج�ري محاكمت�ك غيابي�ا وتحج�ز أموال�ك المنقول�ة 
والغي�ر المنقول�ة ويطلب م�ن الموظفي�ن العموميين 
إلق�اء القب�ض عليك أينما وج�دت وتس�ليمك الى اقرب 
س�لطة حكومية وإل�زام األهليين الذي�ن يعلمون بمحل 
اختفائ�ك بإخبار الجهات المختصة اس�تنادا  للمادة 69 
/ أوال وثانيا وثالثا ورابعا من قانون أصول المحاكمات 

الجزائية لقوى األمن الداخلي رقم 17 لسنة 2008.
رئيس المحكمة

رقم اإلخطار   638 / 2015
إعالن

من / محكمة قوى األمن الداخلي الخامسة بالبصرة
إل�ى / المتهم الهارب )الش�رطي صالح عبد المحس�ن 
نعم�ة  ( المنس�وب إلى قي�ادة حرس ح�دود المنطقة 
الرابع�ة     لم�ا كن�ت متهما وفق الم�ادة/ 5 من ق.ع.د 
رقم 14 لس�نة 2008  لغيابك ع�ن مقر عملك من تاريخ 
7/4/2015 ولح�د االن   والم�ادة 35/ من ق.ع.د رقم 
14 لس�نة 2008 الختالس�ك الهوية الوزارية المرقمة ) 
1271467( والص�ادرة م�ن وزارة الداخلي�ة    وبما إن 
مح�ل اختفائ�ك مجهول اقتض�ى تبليغك به�ذا اإلعالن 
عل�ى إن تحض�ر أم�ام محكم�ة ق�وى األم�ن الداخلي 
للمنطقة الخامس�ة بالبص�رة خالل م�دة ثالثون يوما 
م�ن تاريخ تعليق هذا اإلعالن ف�ي محل إقامتك وتجيب 
ع�ن التهمة الموجهة ضدك وعند عدم حضورك س�وف 
تج�ري محاكمت�ك غيابي�ا وتحج�ز أموال�ك المنقول�ة 
والغي�ر المنقول�ة ويطلب م�ن الموظفي�ن العموميين 
إلق�اء القب�ض عليك أينم�ا وجدت وتس�ليمك الى اقرب 
س�لطة حكومية وإلزام األهليين الذي�ن يعلمون بمحل 
اختفائك بإخبار الجهات المختصة اس�تنادا  للمادة 69 
/ أوال وثانيا وثالثا ورابعا من قانون أصول المحاكمات 

الجزائية لقوى األمن الداخلي رقم 17 لسنة 2008. 
رئيس المحكمة

مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة االحوال الشخصية في الصويرة 

العدد /309/ش/2015
التاريخ / 14/9/2015

اعالن
الى / محمد حمد غركان 

اقامت المدعية )شكرية حسين حمد(     الدعوى   المرقمة 
اع�اله ام�ام ه�ذه المحكم�ة تطلب فيه�ا الحك�م بوفاتك 
ولثب�وت مجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب ش�رح القائم 
بالتبلي�غ لذا تقرر تبلغك بالنش�ر ف�ي صحيفتين يوميتين 
محليتي�ن بالحض�ور ام�ام ه�ذه المحكم�ة ف�ي جلس�ة 
المرافعة الموافق 28/9/2015 الس�اعة التاسعة صباحا 
وف�ي حالة عدم حضورك تج�ري المرافع�ة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق القانون.
القاضي

    فقدان
محم�د  الموظ�ف)  هوي�ة  من�ي  فق�دت 
عب�اس جعفر( الصادرة من ش�ركة توزيع 
المنتوجات النفطية ، فرع البصرة على من 

يعثر عليها تسليمها الى جهة االصدار

رقم اإلخطار   641 / 2015
إعالن

من / محكمة قوى األمن الداخلي الخامسة بالبصرة
إل�ى / المتهم الهارب )الش�رطي حس�ام عل�ي مطر  ( 
المنسوب إلى مديرية شرطة محافظة البصرة  لما كنت 
متهم�ا وفق المادة/ 5 من ق.ع.د رقم 14 لس�نة 2008  
لغياب�ك عن مق�ر عملك من تاري�خ 10/7/2014 ولحد 
االن      وبم�ا إن مح�ل اختفائك مجهول اقتضى تبليغك 
به�ذا اإلعالن عل�ى إن تحضر أمام محكم�ة قوى األمن 
الداخلي للمنطقة الخامس�ة بالبصرة خالل مدة ثالثون 
يوم�ا من تاري�خ تعليق ه�ذا اإلعالن في مح�ل إقامتك 
وتجي�ب عن التهمة الموجهة ضدك وعند عدم حضورك 
سوف تجري محاكمتك غيابيا وتحجز أموالك المنقولة 
والغي�ر المنقول�ة ويطلب م�ن الموظفي�ن العموميين 
إلق�اء القب�ض عليك أينم�ا وجدت وتس�ليمك الى اقرب 
س�لطة حكومية وإلزام األهليين الذي�ن يعلمون بمحل 
اختفائك بإخبار الجهات المختصة اس�تنادا  للمادة 69 
/ أوال وثانيا وثالثا ورابعا من قانون أصول المحاكمات 

الجزائية لقوى األمن الداخلي رقم 17 لسنة 2008. 
رئيس المحكمة

فقدان
فقدت  من�ي هوية الموظ�ف الوزارية الصادرة 
م�ن وزارة العدل دائرة االصالح العراقية قس�م 
س�جن المعقل باس�م الموظف )مس�لم جس�ر 
خضير( على من  يعثر عليها تس�ليمها الى جهة 

االصدار
 ������������������������������
  محكمة االحوال الشخصية في سفوان    

العدد:238//ش/2015 
اعالن

الى المدعى عليه /بهجت عبد الله محمود 
اق�ام المدعي�ة كاظمي�ة س�الم عب�ود  الدعوى  
الشرعية     المرقمة 238/ش/2015   تطلب فيها 
التفريق بين�ك وبينها للهجر   ولمجهولية  محل 
اقامتك حس�ب ش�رح القائم بالتبليغ فقد قررت 
ه�ذه المحكمة تبليغ�ك  بصحيفتي�ن  محليتين 
يوميتي�ن بموع�د المرافع�ة ف�ي 27/9/2015 
وفي ح�ال عدم حضورك س�وف تج�ري بحقك 

المرافعة غيابيا وعلنا وفق االصول. 
القاضي

ليث نبيل حداد

مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف البصرة االتحادية

محكمة بداءة المعقل
العدد:683//ب/2015
التاريخ:14 /9/2015

اعالن
الى المدعى عليه )انصيف جاسم سدخان( 

اق�ام المدع�ي   )يعق�وب يوس�ف فاض�ل(  الدع�وى   
المرقم�ة 683/ب/2015  لدى ه�ذه المحكمة يطالبك 
فيه�ا  )بف�رق البدلي�ن ع�ن ج�زء العق�ار المرق�م 99 
مقاطعة 20 العس�افية الذي اشتراه المدعي( وقد عين 
ي�وم 30/9/2015 موعدا للمرافعة   ولمجهولية  محل 
اقامتك حس�ب ش�رح القائ�م بالتبليغ وتايي�د المجلس 
البل�دي ف�ي ناحية الهارث�ة انتقالك الى جه�ة مجهولة 
ق�رر تبليغ�ك      بصحيفتين     محليتي�ن يوميتين وفي 
حالة عدم حضورك الى المرافعة  فانه سوف يتم اجراء 

المرافعة   بحقك غيابيا وفق القانون.
القاضي االول

مصطفى شاكر علي

www.almustakbalpaper.net
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حييى علوان: العقوبات منطقية وسأستدعي العبني جدد لصفوف الوطني
اب�دى مدرب املنتخب الوطني بكرة القدم 
يحي�ى عل�وان ارتياح�ه لق�رارات اتحاد 
الك�رة واصف�ا العقوبات الت�ي اصدرها 
منطقي�ة ضد الالعبني الذين لم يش�عروا 
بمس�ؤولية تمثيلهم للمنتخب الوطني يف 
منافسات مزدوجة ومهمة للغاية تتطلب 

تكاتف الجميع وليس خلق املشاكل.
وقال عل�وان ان العقوب�ات منطقية ولم 
يك�ن هن�اك حي�ف او ظلم ع�ى احدهم 
واالتح�اد يج�ب ان يحاف�ظ ع�ى حال�ة 
املنتخ�ب  معس�كر  داخ�ل  االنضب�اط 
م�ن دون ان ي�رك االمور تس�ر بش�كل 
فوض�وي, فالالع�ب عيل ص�الح لم يكن 
مؤه�ال للع�ب وعيل حس�ني رحيمة كان 
مصابا ولم يش�ف تمام�ا والحال ينطبق 
عى سعد ناطق وحمادي احمد وال يمكن 

ان تفرس االمور بشكل خاطئ.
وب�ني ان العب�ي الرشطة ق�روا تجاه 
يلتزم�وا  ان  املف�روض  وكان  املنتخ�ب 
بالدع�وات الت�ي وجه�ت له�م علم�ا ان 
مس�تحقاتهم  ع�ى  طمأنه�م  االتح�اد 
وعقودهم , اال انهم لم يلتزموا بالدعوات 
وتغيب�وا ع�ن املنتخ�ب وبالت�ايل امرهم 
بيدهم وليس مثلما فرس االمر والس�يما 

ان االتحاد حفظ حقوقهم املالية.
وعن الالعب يارس قاس�م اك�د علوان ان 
العقوب�ة طبيعية بحقه طامل�ا لم يمتثل 
ألوامر امل�الك التدريبي ول�م يفرس طلب 
ع�دم رغبته باللعب بش�كل منطقي, اما 
ما ج�رى م�ن تصوي�ر تداولته وس�ائل 
التواصل فلم يهمن�ي كون الحالة حدثت 
بعد ق�رار ابتعاده وبات خ�ارج الفريق، 
ل�ذا لم يهمني املوض�وع وكنت اركز عى 

الفريق ويارس بات خارج التشكيلة.
زاخ�ر  العراق�ي  ال�دوري  ان  واض�اف 
س�نتابع  املقبل�ة  االي�ام  ويف  باملواه�ب 
الدوري ونبحث عن املواهب ونحن اعتدنا 
عى خ�وض التح�دي وس�بق ان خضت 
مباريات يف ظروف اصعب ونجحنا واالن 
املنتخ�ب يض�م طاق�ات ش�بابية واعدة 
ق�ادرة ع�ى التعويض ول�ن يتأثر بغياب 

من ال يرغب بتمثيل العراق.

واش�ار اىل ان اس�ود الرافدين يف مش�وار 
اىل  والطري�ق  حامي�ة  ومنافس�ة  مه�م 
املونديال مه�م ومعقد ويتطل�ب تكاتف 
والجماه�ر  االع�الم  مطالب�ا  الجمي�ع، 

بمس�اندة الفريق وان يكونوا واثقني بما 
نقدمه كما اتمن�ى ان يكونوا واثقني من 
عدالتن�ا بالتعامل مع الالعبني, فمصلحة 
املنتخب فوق كل اعتب�ار والقرارات التي 

ص�درت منطقية ويس�تحقها الالعبون. 
البع�ض م�ن تل�ك  نتمن�ى ان ال يأخ�ذ 
العقوب�ات س�كينا ويطع�ن بها خارصة 
يمث�ل  فالفري�ق  املنتخ�ب, 

الع�راق ويق�دم ك�رة ممتع�ة والجميع 
مطالب بالوق�وف اىل جانبه ومس�اندته 

لتحقيق حلم املونديال.
من جه�ة اخرى طل�ب االتح�اد االردني 

لك�رة القدم م�ن نظره العراق�ي اجراء 
مب�اراة دولي�ة ودية تجم�ع املنتخبني يف 
الثال�ث من ترشي�ن االول املقبل تحضرا 

الستحقاقاتهما املقبلة.

وق�ال املدي�ر االداري للمنتخ�ب الوطني 
باس�ل كوركي�س ان اتحاد الك�رة وافق 
مبدئي�ا عى اقامة املباراة بعد استش�ارة 
املدي�ر الفن�ي للمنتخ�ب يحي�ى عل�وان 
املب�اراة س�تكون تحض�را  ان  الس�يما 
مناسبا قبيل مواجهة املنتخب الفيتنامي 

يف الثامن من الشهر ذاته.
يشار اىل ان املنتخب الوطني يحتل املركز 
الثاني يف املجموعة السادسة برصيد اربع 
نقاط م�ن مباراتني خلفا لتايلند بس�بع 
نقاط من ثالث مباريات ثم ياتي املنتخب 
الفيتنام�ي ثالث�ا برصي�د ث�الث نق�اط 

فالصني تايبيه بال رصيد من النقاط.
ه�ذا وقد اتح�اد الكرة واف�ق مبدئياً عى 
إقامة املباراة بعد استش�ارة املدير الفني 
للمنتخب يحيى علوان، السيما أن املباراة 
ستكون تحضراً مناس�باً قبيل مواجهة 
املنتخب الفيتنامي يف الثامن من الش�هر 

ذاته.
أك�د االتحاد العراقي لك�رة القدم، تقديم 
نظره األردن�ي طلباً إلقامة مباراة ودية 
تجمع منتخبي البلدين، فيما أعلن االتحاد 
ع�ن موافقته عى إج�راء اللق�اء مطلع 
ترشي�ن األول املقبل، تحضراً ملباراتيهما 
يف التصفي�ات اآلس�يوية املؤهل�ة لكأس 

آسيا وكأس العالم.
وق�ال املدي�ر االداري للمنتخ�ب العراقي 
باس�ل كوركي�س يف بي�ان، إن "االتح�اد 
االردن�ي لك�رة الق�دم طلب م�ن نظره 
ودي�ة  دولي�ة  مب�اراة  اج�راء  العراق�ي 
تجم�ع املنتخب�ني يف الثالث م�ن ترشين 
األول املقب�ل، تحض�راً الس�تحقاقاتهما 

املقبلة".
وأض�اف كوركيس أن "اتحاد الكرة وافق 
مبدئي�اً عى إقامة املباراة بعد استش�ارة 
املدي�ر الفن�ي للمنتخ�ب يحي�ى علوان، 
تحض�راً  س�تكون  املب�اراة  أن  الس�يما 
مناسباً قبيل مواجهة املنتخب الفيتنامي 

يف الثامن من الشهر ذاته".
يشار اىل أن املنتخب الوطني  يحتل املركز 
الثاني يف املجموعة السادسة برصيد أربع 
نقاط م�ن مباراتني خلفاً لتايلند بس�بع 
نقاط من ثالث مباريات ثم يأتي املنتخب 
الفيتنام�ي ثالث�اً برصي�د ث�الث نق�اط 

المستقبل العراقي/ متابعة

الصقور تقطع أوتار القيثارة يف انطالق مباريات 
املجموعة الثانية للدوري املمتاز

ف�از فري�ق الق�وة الجوي�ة بهدفني ع�ى ضيف�ه الرشطة 
]القيث�ارة الخ�راء[ يف قم�ة كروي�ة بانط�الق مباريات 
املجموعة الثاني�ة للدوري الكروي املمتاز.وس�جل مهاجم 
الجوي�ة حم�ادي أحم�د هديف الفري�ق يف د18 من الش�وط 
االول ويف د 76 م�ن الش�وط الثاني.هذا وأك�د مدرب فريق 
القوة الجوية صباح عبد الجليل، أن فريقه اس�تحق الفوز 
ع�ى فريق الرشطة يف ال�دوري الكروي املمت�از، معتربا أن 
الفوز عى الرشطة س�يكون فاتحة خر ملوس�م اإلنجازات 
للقوة الجوية.وقال صب�اح عبد الجليل ، إن "القوة الجوية 
اس�تحق تحقيق الفوز ع�ى ضيفه الرشط�ة يف مباراتهما 
الت�ي جرت يف الجول�ة األوىل لدوري الكرة املمت�از"، مؤكدا 
أن "الف�وز عى فريق بحجم الرشطة إنما س�يكون فاتحة 
خر ملوس�م اإلنجازات للق�وة الجوية".وأضاف عبد الجليل 
أن "فريق�ه لم يكن متخوفا م�ن الفريق الخصم إطالقا بل 
كان يف جاهزية تامة ولعب بخطة مدروسة من أجل كسب 
نقاط املباراة"، معربا عن "ش�طره للمساندة الجماهرية 
الكب�رة التي وقفت وراء الفريق".م�ن جانبه اعترب مدرب 
حراس مرمى فريق الرشطة ابراهيم س�الم، أن الخس�ارة 
أمام فريق القوة الجوية طبيعية وواردة، مؤكدا ان الجهاز 
الفني اس�تفاد من املباراة واطلع بشكل كامل عى مستوى 
الالعبني.وق�ال ابراهيم س�الم: إن "الخس�ارة أم�ام القوة 
الجوي�ة عى ملعبه وامام جمه�وره تعد طبيعية وواردة"، 
مؤكدا أن "الجهاز الفني للفريق استفاد من املباراة بعد أن 
قيم أداء الالعبني وتعرف عى مس�توياتهم".وأضاف سالم 
أن "الخسارة ليست نهاية املطاف سيما وهي تأتي يف بداية 
منافسات الدوري ومازال الطريق طويال والتعويض ممكن 

يف املباريات املقبلة".فيما تغلب النجف عى مضيفه كربالء 
به�دف دون رد.وتع�ادل امليناء بهدف م�ع زاخو اصحاب 

االرض والتي خال فيها امللعب من الجمهور بسبب 
عقوبة من اتحاد الكرة.وس�جل هدف امليناء 

العب�ه الس�وري املح�رف عم�ر خربني يف 
د74 من الشوط الثاني لكن لم تدم فرحة 
إذ  الب�ري س�وى دقيقت�ني،  الن�ادي 

س�جل املحرف الروماني ]ليكا[ هدف 
التعادل يف د76 لفريقه زاخو.وانتهت 

مباراة الصناعة والح�دود بالتعادل 
املمتاز  الكرة  السلبي.وكان دوري 

قد بدأ بخمس مباريات لحساب 
فيه�ا  حق�ق  االوىل  املجموع�ة 

بط�ل املوس�م امل�ايض نفط 
الطلبة  الوس�ط فوزاً ع�ى 

1-0 وتغل�ب الزوراء عى 
دون  بهدف�ني  الك�رخ 

رد فيما تعادل س�لبيا 
النفط أمام الكهرباء، 
فريقا  تع�ادل  كم�ا 

ونف�ط  الس�ماوة 
بهدفني  ميس�ان 

منهم�ا،  ل�كل 
دهوك  وخرس 

ضيفه  امام 
نف�ط 

لجنوب  ا
. 2-0

كان فريق باريس س�ان جرمان 
الفرن�ي، يأم�ل  ال�دوري  بط�ل 
أن يس�اعده انخي�ل دي ماري�ا ع�ى 
الوصول آلفاق جدي�دة، وأثبت الجناح 
األرجنتيني ، أنه مستعد لتقديم هذا 
مع الفريق بعد موسم مخيب لآلمال 
يف الدوري االنجلي�زي املمتاز لكرة 
القدم.وانض�م دي ماري�ا يف ف�رة 
االنتقاالت الصيفي�ة بعدما أمىض 
موسما متواضعا ميلء باالصابات 
مع مانشس�ر يونايتد الذي تعاقد 
مع الجن�اح األرجنتيني من ريال 

مدريد االسباني.
ويف افتتاح مشوار سان جرمان 

بدوري أبطال أوروبا عى أرضه س�جل 
دي ماري�ا اله�دف األول ليف�وز الفريق 
2-صف�ر عى ماملو الس�ويدي ليعيد إىل 
األذهان املس�توى الذي قاده للحصول 
ع�ى جائ�زة أفض�ل الع�ب يف نهائ�ي 

املسابقة العام املايض مع ريال مديد.
وقال لوران بالن مدرب س�ان جرمان: 
"أس�مع البعض يقولون إنه هنا لتغير 
أداء س�ان جرمان لكن�ه موجود معنا 
لتطويره".وأضاف: "يمكنه اللعب عى 
الجناحني ويملك الكثر ليقدمه لزمالئه 
يف الفريق كما يستطيع تسجيل األهداف 
كما شاهدتم ".وتابع: "يمكننا أن نرى 
أن الجانب األيمن لعب بشكل جيد للغاية 
مع�ه ع�ن طري�ق الظه�ر جريجوري 
فان دير فيل ومارك�و فراتي".وافتتح 

دي ماري�ا التس�جيل لس�ان جرم�ان 
بتس�ديدة بارعة يف الدقيقة الرابعة بعد 
تمريرة م�ن فراتي.وقال ب�الن املدرب 
الس�ابق ملنتخ�ب فرنس�ا: "الالعب�ون 
الكب�ار ينس�جمون معا بش�كل جيد".

وأض�اف دي ماري�ا: "األمر س�هل عند 
اللع�ب بجان�ب العبني كب�ار واآلخرون 
يش�عرون بالرهب�ة منك".وتاب�ع: "أنا 
س�عيد للغاية ولعبنا مب�اراة رائعة كنا 
بحاجة إليها بذلنا مجهودا كبرا للفوز 
باملب�اراة األوىل لن�ا يف البطولة وهو أمر 
مهم جدا".وبعد الهدف األول واصل دي 
ماريا تألقه وصنع ثالث فرص للمهاجم 
الس�ويدي زالت�ان إبراهيموفيتش.لكن 
إبراهيموفيتش أرسل رضبة رأس فوق 
العارض�ة وس�دد ك�رة ضعيف�ة تجاه 

يوه�ان فيالند حارس مامل�و ثم ذهبت 
محاولة أخ�رى بعيدا ع�ن املرمى.لكن 
س�ان جرمان ضم�ن الفوز بس�هولة 
كافان�ي  ادينس�ون  ضاع�ف  عندم�ا 
مهاجم أوروغ�واي تقدم بطل فرنس�ا 
برب�ة رأس بع�د م�رور س�اعة م�ن 
اللعب.وق�ال كافان�ي: "كان م�ن املهم 
أن نبدأ بانتصار املب�اراة األوىل يف دوري 

األبطال مهمة للغاية".

الربتغ�ايل  النج�م  أك�د 
رونال�دو  كريس�تيانو 
مهاج�م ري�ال مدري�د 

لك�رة  يتطل�ع اإلس�باني  أن�ه  الق�دم، 
للفوز  فريق�ه  أكث�ر م�ن لقي�ادة  بالبط�والت 

رونالدو انش�غاله بني�ل الجوائ�ز  الفردية.وق�ال 
دونتسيك األوكراني 4-0 يف عقب الفوز عى شاختار 

دوري أبطال أوروبا: "س�عيد للغاية بإحرازي 3 أهداف، وقبلها 
5 أه�داف يف مرمى إس�بانيول بال�دوري، وأش�كر زمالئي عى 
مس�اعدتي يف الوص�ول ملرم�ى املنافس�ني".وأضاف عرب قناة 
"بي إن س�بورتس": "قدمنا أداًء جيداً أمام شاختار، والفريق 
األوكراني لعب بشكل مميز، وأجاد االستحواذ عى الكرة بفضل 
امتالك�ه عدد كبر م�ن الالعبني الربازيليني، ولك�ن يف النهاية 
حققنا ف�وزاً كبراً".وتاب�ع: "بدأنا مباريات ال�دوري بتعادل 

مخيب، ولكن اس�تعدنا نغمة االنتصارات رسيعاً".وشدد "الدون" عى 
أن�ه ال يهتم بتحقيق األلق�اب الفردية والفوز بجائ�زة الكرة الذهبية، 
ألن األه�م هو قي�ادة ريال مدريد للف�وز ببطولة الدوري اإلس�باني أو 

دوري األبطال.واستطرد: "نحن نمر بفرة جيدة، البد من ابراز 
عمل الفريق، كنا متماس�كني دفاعيا، والفريق قام بعمل 

جيد". وأوضح: "ش�اختار لعب بصورة جيدة للغاية، 
ولك�ن كان لري�ال مدريد الكلمة العلي�ا، وفزنا بعد 

أن قدمن�ا أداء جيدا".وبات كريس�تيانو رونالدو 
اله�داف التاريخي ل�دوري األبط�ال برصيد 80 
هدفاً.م�ن جانب�ه يتمن�ى صانع ألع�اب فريق 
ريال مدريد االس�باني لكرة القدم، "إيسكو"، 
أن يس�تمر فريقه كم�ا كان يف آخر مباراتني 

بعد الفوز الكبر عى حساب فريق شاختار 
دونيستك األوكراني يف دوري أبطال أوروبا، 
بأربعة أهداف مقابل اليشء يف املباراة التي 

أقيمت عى ملعب سنتياجو برنابيو.

امل�ستقبل العراقي/ متابعة

يف ظل معاناة هولندا يف تصفيات بطولة أوروبا 2016 لكرة القدم، 
ج�اء ف�وز أيندهوفن غر املتوق�ع 2-1 عى مانشس�ر يونايتد يف 
دوري أبطال أوروبا، ليمنح البالد دفعة هائلة يف الوقت املناس�ب.

وق�ال فيليب كوكو م�درب أيندهوفن بعد ف�وزه عى أرضه يف 
الجولة األوىل من منافسات املجموعة الثانية بدوري األبطال: 

"أنا فخور حقا بطريقة أداء الالعبني، قاتل الالعبون مثل 
املحاربني".وأض�اف العب هولندا الس�ابق: "يمكنني 

الحدي�ث عما كان يمكن فعله بش�كل أفضل لكن 
لصناع�ة  باس�تمرار  نقات�ل  كن�ا 

التأخ�ر بهدف". الف�رص بع�د 
ورغم أن إصابة لوك شو الظهر 
األيرس ليونايتد بكرس مضاعف 

يف الس�اق طغت ع�ى اللقاء فإن 
الف�وز من�ح دفع�ة مهم�ة للك�رة 

الهولندية.ويتعارض قتال أيندهوفن 
مع املستوى املحبط للمنتخب األول 
الذي خ�رس مبارات�ني متتاليتني يف 
التصفيات األوروبية يف وقت سابق 

من الشهر الحاليز

امل�ستقبل العراقي/ وكالت

دي ماريا يستعيد رونقه .. ويربهن أن العّلة يف ديكتاتور مانشسرت يونايتد!

بيلغريني يشيد بدور بوفون يف فوز يوفنتوس

رونالدو: الفوز بالليغا ودوري األبطال أهم من الكرة الذهبية

تحدث ماسيمليانو أليغري، مدرب نادي 
يوفنتوس اإليطايل، لوس�ائل اإلعالم بعد 
نهاية املباراة أمام مانشسر سيتي ُموجهاً 
تهنئت�ه لالعب�ي الفريق بتحقي�ق االنتصار 
امله�م بهدفني نظيفني يف افتتاحية مباريات 
الفري�ق يف دوري أبط�ال أوروبا.واس�تهلَّ 
بالق�ول:  الصحف�ي  مؤتم�ره  أليغ�ري 
"يتوج�ب عيل يف البداي�ة أن أقدم تهنئتي 
لالعب�ني عى هذا اإلنتص�ار املهم للغاية، 
لقد قدموا مباراة كبرة امام خصم ليس 
بالس�هل عى اإلطالق".وأضاف: "كنا يف 
مواجه�ة تحمل الكثر من الحساس�ية 
، بع�د خس�ارتني وتع�ادل يف ال�دوري 
محلي�اً كان يتوجب علينا إظهار 
ردَّة فعل جي�دة وهذا ما قمنا به 
وأنا س�عيد للمستوى الذي 
ُيثني  أن  ظهرنا به".قبل 

ع�ى قائد الفريق املتأل�ق بوفون الذي منع 5 
كرات خطرة من شباكه عى مدار املباراة 

بالق�ول: "أتمن�ى أن يبق�ى 
حامياً لعرين هذا النادي 

ممكنة،  ف�رة  ألطول 
ُهن�اك  أنَّ  أعتق�د  ال 
بوصف  تليق  صفات 

بالنس�بة  بوف�ون، 
أفض�ل  أنَّ�ه  أعتق�د  يل 

تاري�خ  يف  مرم�ى  ة ح�ارس  كر
القدم".وحول مستوى بوغبا: "قدم مباراة جيدة 
نوعاً ما، مع الوقت أتمنى أن يس�تعيد مس�تواه 
الطبيع�ي وأن يق�دم األفضل".واختت�م أليغري 
مؤتم�ره الصحف�ي بالحديث ع�ن الخطة التي 
اعتمده�ا يف هذا اللقاء وق�ال: "كانت لديَّ رؤية 
للنهج الذي سنبتعه يف هذه املباراة، كان يتوجب 

ع�يل أن أس�تفيد بقدر اإلمكان م�ن قدرات كل 
الع�ب وتوظيفهم بالص�ورة الصحيحة ومن 

الجيد نجاح هذا".

امل�ستقبل العراقي/ وكالت

امل�ستقبل العراقي/ وكالت

قال رئيس االتحاد املركزي لكرة القدم عبدالخالق 
مس�عود، إن مقط�ع الفيديو ال�ذي رسب بصدد 
يارس قاس�م، غر مقبول وان االتحاد شكل لجنة 
برئاسته للتحقيق يف األمر ولن يكون املنفذ لحالة 
التجاوز بمنأى عن الردع، مشرا يف الوقت ذاته إىل 
أن: “رفض يارس املشاركة يف مباراة تايلند تشكل 
مثلمة عليه مهما كانت األس�باب”.وعرب مسعود 
عن اس�تيائه الش�ديد م�ن: “العمل املش�ني الذي 
وض�ع يارس يف ه�ذه الدائرة” ع�اّدا أن “مجاملة 
يارس للسائحة وكما تظهر لقطات الفيديو مؤدبة 
وتنم عن ثقافة اجتماعية ال ينبغي أعطاؤها بعدا 
آخر”.وتعهد مس�عود :”بكش�ف هوي�ة من قام 
بالتخطيط والتنفيذ والترسيب، ألنها مس�الة لها 
أبعاد س�لبية عى الالعب وعى االتحاد وبالنتيجة 
س�معة البلد”، مس�تدركا: “ومع ذلك فأنني أجد 
يارس قاسم اخطأ بقراره عدم مشاركة املنتخب 
وانس�حابه، الن هذا املوضوع مرف�وض، ومهما 
كانت األسباب وكان حريا به ركونه جانبا، لحني 

انتهاء املباراة”.

مسعود: سأحقق شخصيًا 
بالفيديو الذي أساء

إىل يارس قاسم

فوز ايندهوفن يمنح الكرة 
اهلولندية جرعة معنوية 

يف الوقت املناسب
امل�ستقبل العراقي/ وكالتامل�ستقبل العراقي/ متابعة



امليزان

؟؟هل تعلم
• أن لطائ�ر النورس طريقة فنية عجيبة تحري األلباب 
يستخدمها يف فتح محارات حيوانات البحر التي تعيش 
عىل الش�اطىء ليتغذى عليها وهي أن يلتقط النورس 
الحي�وان املحاري ويرتفع به عاليا يف الجو ثم يلقي به 
عىل الصخور فتتحطم محارته ويلتهم النورس جس�م 

الحيوان الطري من داخل املحارة. 
• اللس�ان يف لغة الطب هو عض�و عضيل يربز من قاع 
الف�م.. وهو مغطى بغش�اء مخاطي ب�ه غدد صغرية 
وحبيب�ات رفيع�ة وظيفته�ا ت�ذوق الطع�ام.. وه�و 
منقس�م إىل نصف�ني طوليني، كل نص�ف مخصص له 
ثماني عضالت،أربع عضالت منها داخل بناء اللس�ان 
ووظيفتها تغيري ش�كل اللس�ان واألربع األخرى تعمل 

عىل تحريك اللسان يف مختلف االتجاهات..
• . إذا م�ات الفي�ل وهو واقف فإنه يظ�ل واقفاً لبضع 

ساعات قبل أن يسقط أرضاً..
• زئ�ري األس�د يمك�ن س�ماعه م�ن ع�ىل مس�افة 8 

كيلومرتات.. 
• النعامة تعيش حتى 75 عام وتظل قادرة عىل التكاثر 

حتى سن الخمسني

حظك اليوم برج الحمل 2015/9/17
مهني�اً: ليس الح�ظ حليفك راهن�اً وينذر 
باملتاع�ب والخالف�ات. ال تعرّض نفس�ك 
ومصالح�ك للخط�ر. ال تتدخل يف ش�ؤون 
اآلخرين واهتم بشؤونك الخاصة. ال تتأخر 

يف عملك، أنجزه يف الوقت املحّدد.

مهني�اً: ال تحس�م أم�ورك تح�ت وط�أة 
الضغوط بل تريث واح�ذر من االنفعاالت 
الت�ي تزيد األمور س�وءاً. تتب�دل أوضاعك 
املهنية نح�و األفضل وما خربته يكس�بك 

موضع ثقة وتقدير لدى رؤسائك.

مهني�اً: األب�واب مفتوح�ة أمام�ك لب�دء 
مرشوع جديد. الحظ حليفك راهناً فاعرف 

كيف تستغل الفرص.
ال تنج�ّر وراء األرب�اح الرسيع�ة بل اعمل 

بموجب القانون.

مهنياً: إح�ذر من بعض التعقيدات. تيّقظ 
وفّكر بهدوء حتى تتوضح األمور أمامك. ال 
ت�دع أحداً يقنعك بيشء ال تقتنع به، يؤدي 
بك ذلك إىل خس�ارة كبرية. تبهر الجميع يف 
اجتماع مهني وأفكارك إيجابية وممتازة.

مهني�اً: ال تلغي مواعيدك اليوم بل س�ارع 
إىل إثب�ات وج�ودك. ال ت�رتدد يف مناقش�ة 
األمور واملس�اومة وال ترَض إال بما تقتنع 
به. تكون منفتحاً عىل كل جديد وتتاح لك 

الفرصة لجردة عىل أعمالك كلها.

مهني�اً: تقّدم أف�كاراً جدي�دة واقرتاحات 
عملي�ة تؤخ�ذ يف االعتب�ار. تج�د نفس�ك 
مرتاح�اً يف محي�ط عمل�ك وتس�عد بقرار 
اتخذت�ه. تتحرر م�ن الضغوط الس�ابقة 
مس�تمتعاً بقدرتك عىل انجاز األمور التي 

تدعم خطواتك.

مهني�اً: تم�ي يوم�اً متعب�اً وطوي�اًل يف 
العمل.

ح�ان الوق�ت للتغي�ري يف عمل�ك أو لكرس 
الروتني املتبع. كن أكثر وضوحاً يف تعاملك 

مع زمالء العمل.

مهنياً: املسائل املادية من أسس املعطيات 
الت�ي تتعام�ل معه�ا راهن�اً. ق�د تش�عر 
بضي�ق مايل لكن�ك عىل باب النج�اح الذي 
يعود إليك بمال وف�ري. أعد النظر يف بعض 

االستثمارات أو املشاريع الجديدة.

مهني�اً: يوم عم�ل عادي ال تش�عر خالله 
بضغط أو تعب. تس�اعد زمي�اًل ليتخّطى 
أزم�ة. قريب�اً ي�رد إلي�ك الجمي�ل. فرصة 
يعرضه�ا علي�ك رئيس�ك. فّكر ملي�اً قبل 
املوافقة. ال تخالف النظام واحذر املس�ائل 

القضائية واملستندات الحكومية.

مهنياً: تفاؤلك اليوم رس نجاحك.
تتمت�ع بثق�ة عالي�ة م�ا يس�اعدك ع�ىل 
املغام�رة وف�رض وجهة نظ�رك من دون 

تردد أو خوف.

مهني�اً: أنت قادر عىل حل املس�ائل املهنية 
املعقدة برسعة وسهولة. قد تواجه بعض 
املش�اكل املادية هذا األسبوع لكنك تتلقى 
مس�اندة صدي�ق ويف، تكون املس�اعدة رّد 
جميل. تتلقى ع�رض عمل جديد يف إحدى 

املؤسسات الكبرية.

مهنيا:ال تكن متصلبا برأيك واحرتم وجهة 
نظر اآلخرين وخذ بآرائهم

عاطفي�ا:ال تدع املش�اكل البس�يطه تفرق 
بين�ك و بني من تح�ب و ح�اول أن تحلها 

بوقتها

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

بدون تعليق

طبق اليوم

1 أق�ى امل�واد يف الطبيع�ة o ي�رق 
ويتقبل التغيري

2 أرق أنواع الحرير o يف أقدام الخيل
3 أعلنت للمأل o خريات يهبها الخالق 

ملخلوقه ويزيدها
4 ليث )معكوسة( o ثلثا واد

 o 5 نعم�ل عم�ال ونداوم ع�ىل عمله
عكس

6 بقاي�ا زائدة يف آخ�ر الطعام o من 

أطراف االنسان
7 ثلثا جاد o رمز الكربيت يف الكيمياء 

o تقوى ومراقبة احكام الدين
8 تق�ال للموافق�ة o اس�ناد o دافع 

وحمى
9 أم�رية ويل�ز الراحلة o م�ا يعتليه 

امللك
10 من مشتقات الحليب )معكوسة( 

o واضع نظرية التطور

1 يف الفم o نوع صغري من الجراد
2 قارب بمحرك o من أوزان الشعر

3 معلمات o غفا )معكوسة(
4 العودة عن رأي خاطئ

5 م�ن صف�ات النظ�م الدكتاتورية 
والعنرصية واملحتلة

6 ود شديد

7 عنرص مشع
8 وزن )معكوس�ة( o م�ن جواه�ر 

البحر o ثلثا عون
9 يجتم�ع للمناقش�ة لتحقي�ق أكرب 

كسب o حديث وفيه سمات االعرص
10 نزوره ونرتدد عليه o أعلن صدور 

أو االنتهاء من عمل يشء جديد

اوجد الكلمة املفقودة

املقادير:
للعجينة:

600غ فرينة اي دقيق 
250غ زبدة 

200غ سكر ناعم 
2 بيض 

ملعقة خمارة كيميائية
مربى الفراولة او املشمش حسب الذوق 

و الرغبة
طريقة تحضري تارت املربى

1. نخلط الس�كر و الزب�دة جيدا نضيف 
البي�ض و نخلط املكون�ات جيدا نضيف 
الخم�ارة الكيميائي�ة و اخ�ريا الفرين�ة 
نغلفيها بورق ش�فاف وادخليها للثالجة 

ساعة من الزمن او اكثر.
2. نات�ي بم�ول دائ�ري، إف�ردي أو حيل 
العجين�ة بالح�الل ضعيه�ا داخ�ل املول 
اثقيبها بالفرشاة ريش عليها القليل من 
الفاني�ال اضيفي عليه�ا املربى و قطعي 
رشائ�ط م�ن العجين�ة و ضعيه�ا فوق 

املربى كما هو موضح يف الصورة.
3. ادخليها الف�رن لتخبز وتتحمر قليالً، 

يقدم تارت املربى بارد.

تارت املربى

معلومات  عامة
فوائد اهليجيكي

باألضاف�ة اىل طع�م الهيجيكي اللذي�ذ فانه غذاء 
مفي�د للغايه مثله مثل الطحالب البحريه األخرى 
وهو غني جدا باملعادن مثل الكالس�يوم، الحديد، 
 K املغنيسيوم، واليود والفيتامينات مثل فيتامني

, كما يحتوي الهيجيكي عىل االلياف الغذائيه .
صحة الغده الدرقيه والهرمونات

نظ�را لغن�ى الهيجيكي بالي�ود فأن�ه يلعب دورا 
هاما يف الحفاظ عىل التوازن الهرموني لدينا وهو 
غ�ذاء رائع ملن يعاني من نقص الي�ود الذي يؤثر 
عىل الغ�ده الدرقيه حي�ث أن الهيجيكي يحافظ 

عىل صحة الغده الدرقيه 

تسهيل عملية الهضم
ان الهيجيكي نوع من أنواع الخضار الورقيه لذلك 
فه�و  غني باأللياف الغذائي�ه ولذلك فالهيجيكي 
يس�هل عملي�ة الهض�م ويجعله�ا تعمل بش�كل 
صح�ي و فائ�ده أخ�رى مهم�ه للهيجيك�ي أنه 

يعالج األمساك.
مصدر رائع للطاقه لعالج االنيميا

الهيجيك�ي عش�به تمد االنس�ان بالطاق�ه وبها 
كميه كبريه من الحديد تقاوم االصابه بفقر الدم 
واالنيمي�ا وتزيد من عدد الكريات الحمراء يف الدم 

وترفع نسبة األكسجني يف الدم.

أعشاب لعالج  العمى
يعتقد الخرباء يف رشكة » Retrosense » أن 
بعض األنواع من األعش�اب البحرية يمكن 

استخدامها لرتكيب دواء يعالج العمى.
وتحتوي تلك النباتات عىل بروتني حساس 
للض�وء ين�وي العلماء غرس�ه يف ش�بكية 
الع�ني لش�خص مكف�وف بغية اس�تعادة 
البرص.وتعت�زم الرشكة عم�ا قريب إجراء 
تجارب رسيرية بمشاركة متطوعني. وقد 
تم�ت تجربة ه�ذه التكنولوجيا يف ظروف 

املخترب. وقال العلماء إنها آمنة تماما.
واستخدمت يف التجارب السابقة األعشاب 
 « ن�وع  م�ن  الخالي�ا  وحي�دة  البحري�ة 

chlamidomonas reinhardtii » كمصدر 
للربوت�ني . إنه�ا ق�ادرة ع�ىل التح�رك يف 
أعماق البحر س�عيا إىل الضوء الذي تحتاج 
إليه للرتكي�ب الضوئي.أما عني اإلنس�ان، 
حساس�ة  بروتين�ات  أيض�ا  فتس�تخدم 
للض�وء. وين�وي العلم�اء زرع ج�ني لهذا 
الربوت�ني يف داخل مقلة الع�ني، األمر الذي 
يجب أن يهدي البرص املحدود للمكفوفني.

م�ن  مجموع�ة  أول  تجني�د  اآلن  ويت�م 
املتطوع�ني س�تضم 15 ش�خصا مصاب�ا 
بمرض الته�اب الش�بكية الصباغي الذي 
يمكن أن يؤدى إىل اإلصابة بالعمى التامة.

مطعم التقنيات املتطورة نوادله حواسيب 
لوحية )فيديو( وقف مئات من األشخاص 
يف طواب�ري أم�ام أح�دث مطع�م جديد يف 
سان فرانسيسكو يسمى ب�«إيتسا«، أول 
مطعم مؤتمت يف املدينة وذلك يوم األربعاء 
املطع�م  ه�ذا  س�بتمرب/أيلول.يخدم   2
زبائن�ه بطريق�ة خاص�ة اليس�تخدمها 
زواره  اليس�تقبل  إذ  اآلن،  حت�ى  غ�ريه 
عمال برش كاملعتاد بل تخلفهم حواسيب 
تق�وم بعمل الن�وادل وأمن�اء الصناديق.
يب�دأ العمل بعد أن يض�ع الزبون بطاقته 
املرصفي�ة يف فتحة حاس�وب للمطعم ثم 

يختار مركبات الطب�ق املطلوب والكمية 
التي يرغب فيها، وبعد هذا اإلجراء يظهر 
اس�م الزبون بع�د مرور دقائ�ق عدة عىل 
شاش�ة ش�فافة تعمل بمبدأ LED تفتح 
بعد نقرت�ني عليها، فيتمك�ن الزبون من 
رف�ع طعامه املع�د يف مطب�خ موجود يف 
مؤخرة املطعم.يقدم املطعم طبقا وحيدا 
فقط شبيها بالكسكيس ويتمتع بشعبية 
كبرية يف والية كاليفورنيا منذ عام 2014 
ويتمي�ز ه�ذا النوع من املطاع�م بتعامل 
الزبون مع أجهزة إلكرتونية واليحتاج إىل 

التعامل مع اإلنسان.

مطعم متطور نوادله حواسيب لوحية

النباتيون يعمرون أكثر من آكيل اللحوم

من نوادر العرب
من هنا وهناك

حسني الساعدي

• ذكر أبو الحس�ني بن برهان أنه عاد 
رجالً مريضاً فقال له: ما علتك؟ قال:

وجع الركبتني، فقال:
لقد قال جرير بيتاً ذهب مني صدره

وبقي عجزه هو قوله:
وليس لداء الركبتني طبيب، 

فق�ال املري�ض: ال برشك الل�ه بالخري 
ليتك ذكرت صدره ونسيت عجزه . 

أما صدر البيت هو :
تحّنى العظاُم الراجفاُت مَن البىل

و ليَس لداِء الركبتنِي طبيُب
• رأى رج�ل يف ي�د ام�رأة كان�ت تأتيه 
خات�م ذه�ب، فق�ال له�ا: إدفع�ي إيلّ 
خاتم�ك أذكرك به، فقال�ت: إنه ذهب، 
وأخاف أن تذهب، ولكن خذ هذا العود 

لعلك تعود.!!

ن�رش موق�ع “هيل�ث داي ني�وز األمريك�ي 
دراس�ة طويل�ة ش�ملت 73 أل�ف مش�ارك، 
وأجراه�ا باحث�ون م�ن جامعة “لين�دا” يف 
كاليفورنيا، وتوصلوا إىل استنتاج مفاده أن 
بعض األنظمة الغذائية التي يتبعها النباتيون 
مرتبطة برتاجع الوفيات وانخفاض نس�بة 

اإلصابة بأمراض مميتة.
وع�ن مخاط�ر املبالغ�ة يف تن�اول اللح�وم، 
دراس�ات  منه�ا، هن�اك  الحم�راء  خاص�ة 
أثبت�ت أن النباتي�ني يعم�رون أط�ول. فم�ا 
عالق�ة التغذي�ة النباتية بط�ول العمر؟ وما 
ه�ي مزاي�ا التغذي�ة النباتية؟تع�ود ثقافة 
التغذي�ة النباتية إىل س�تينات القرن املايض، 
ويرجع س�ببها إىل رف�ض البعض فكرة قتل 

الحيوان�ات لتناول لحومها. ومنذ ذلك الحني 
ي�دور كثري من النقاش�ات حول م�ا إذا كان 
النظ�ام الغذائ�ي النبات�ي صحي�اً أكثر من 
تناول اللحوم. وبحس�ب بعض الدراس�ات، 
ف�إن هن�اك أدل�ة واضح�ة تؤك�د الفوائ�د 
الصحية امللموس�ة لالبتع�اد عن أكل اللحوم 

واملنتجات الحيوانية.وال يزال احتمال وجود 
صلة بني النظ�ام الغذائ�ي والوفيات مجاال 
هاماً لألبحاث، إذ حددت دراس�ات س�ابقة 
بع�ض األغذي�ة املرتبط�ة بالوفي�ات، ومن 
خالله�ا تب�نينَّ أن تناول تل�ك األغذية مرتبط 
بانخفاض نسبة الوفيات. ومن هذه األغذية 
واأللي�اف  والحب�وب  والفواك�ه  املك�رسات 
واألحماض الدهنية غري املش�بعة والسلطة 
وبع�ض عادات الغ�ذاء التي يتبعها س�كان 
البح�ر األبيض املتوس�ط والت�ي تعتمد عىل 
الخرضوات واملواد منخفضة الكربوهيدرات. 
بينما تع�د اللحوم والس�كريات من األغذية 
الثقيل�ة واملرتبطة بارتفاع مع�دل الوفيات. 

ما يعني أن النباتيني يعمرون أطول.
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فؤاد حسونك�اريك�ات�ير

اليمن وأبناء الشيطان!
ات امض���اء

رحمن الفياض

مس���احة لل���رأي

ّأ ظلها وأش�م رائحة ورقها  أش�جار نارن�ج موغلة يف الذاك�رة.. أتفي�
وه�ي تصطّف عىل جانبي طريق ترابّي قصري ج�دا.. لكنه يطول إذ يعرب 
الب�اب األمامي لحديقة مرتامية الخرضة واملاء والقلوب الحنونة.. أتطلع 
ح�ويل وال أرى منها إال وجهني باس�مني.. وكثري م�ن وجوه اندثرت وحل 
محلها صمت وترقب وأش�ياء أخرى ال تش�به طفولت�ي وال أول حبي وال 
آخره.. ووجوه أخرى لم تعد تش�به نفسها إال باالسم وقد اضمحل فيها 

الفعل املضارع وبقي املايض عىل حاله برغم شوائب الذكرى..
أح�س أحيان�ا أني لس�ت إزاءها أكثر من نس�خة س�يئة من نفيس.. 
نس�خة احتلتها الح�روب وأوغ�ل يف أفكارها الدم ومألتها أش�اء الجثث 
وصور النازحني.. وأتساءل كيف كنت ذات يوم أتراقص وأحب عىل أنغام 
الرص�اص وصوت دوي القنابل وأنا أرّص ع�ىل حياتي؟.. هل كان للحياة 

معنى يف ظل أول الحروب ولم تعد كذلك اآلن؟..
اليوم وهنا.. صارت املعضات تتخذ حجما أكرب من حجمها ألف مرة.. 
حت�ى بّت أضبط نفيس مرات وأنا أغم�ض عينّي وأصم أذني وأرصخ وأنا 

أغلق ملف القلب وأكتب عليه عبارة: “حالة ميؤوس منها”!..
أتلّمس ظلمة اليوم باحثة عن حماس�ة األمس فا أجد أمامي س�وى 
ط�ني ووحول تغرق فيها خطاي.. طني ال يش�به ترب�ة أريض التي غابت 
ول�ن تعود يف أق�ى أقايص الحلم.. أجر النس�خة الس�يئة مني واضعها 
يف الف�راش وأن�ا أحاول النوم ألتش�بث بحلم من عب�ق النارنج.. أبحث يف 
أعضائي عما تبقى من تعايش سلمي قد ينقذ ما تبقى من ريش وأجنحة 
أرممها برس�م الطريان.. أصحو بعد ليلة من كوابيس تصارع أما مرتددا 
لتتنازعن�ي مش�اعر متناقضة مضطربة تؤث�ث يومي بتقلب�ات أنوائها 
وعواصفها وساعات صفوها.. أحاول أن أتوازن بخطواتي وأنا أسري عىل 

درب الدقائق.. فأقطع الساعات مرتقبة أو غائبة أو منفعلة..
أق�ف صاغرة عىل قدمّي.. أس�ّمرهما باألرض علني أم�د فيها جذورا 
تقّوي عزيمتي ولو س�قيتها دمعا س�خينا.. أعّدل من اس�تقامة جذعي 
وأنا أتش�به بنخلة كنُتها ذات شاطئ.. أحاول بإرصار وأنا أتذكر مصائب 
العال�م أن أهّون عىل جس�دي وطأة مصائبه.. وأردد مث�ل تلميذة تحاول 
أن تعّوض ما فاتها: ش�كرا لكل لحظة كانت وكل لحظة أحرض مراس�يم 
لقائها.. ش�كرا لكل يشء جمي�ل لم يحدث بع�د.. وكل قبيح يحدث رغم 
أنفي.. ش�كرا لكل حروبي فقد رصت بها أقوى.. ش�كرا ملوتي فقد كربت 
به عرشين حوال ورصت أكثر حكمة.. شكرا ألوجاعي التي جعلتني أفهم 
قيمة رقيص.. شكرا لبسمتك التي منحتني السكينة بعض الوقت وشكرا 

لغدرك الذي جعلني أعرف نفيس أكثر..
يتلبد الغيم أس�ود يف سمائي فيحجب عن رئتّي أنفايس.. لكنني أبقى 
أنتظر املطر وأنا أحتمي بعبارة جدتي بأن املطر خري.. أترقب الريح وهي 
تعص�ف عاتية فأحتمي منه�ا بذراعّي أو أختبئ تح�ت جناحّي بانتظار 
مروره�ا.. وما أن أش�هد الخراب وأبك�ي عىل أط�ال أريض حتى أتمتم: 
شكرا للريح التي اقتلعت شجر روحي فمنحتني أرضا خاوية وأما بزرع 
من فرح وحب جديداملأس�اة أك�رب من حجم قلبي ألس�توعب فداحتها.. 
لكنن�ي أجدها يف أحيان كثرية أصغر من ابتس�امتي بكث�ري!.. هكذا أعلل 
النس�خة األصيلة من نف�يس.. وباألحام أملؤها.. وأبق�ى مرصة عىل أن 

أرنو إىل انباج فجر جديد..

إنهم أبناء الشيطان, رضعوا ذاك الحليب من تلك األم املمسوخة, 
املغم�س بالحق�د والكراهية, من�ذ 1400 عاما, كتب�وا تاريخهم 
بدماء املؤمنيني ومحبي أهل البيت, وغذوه بتلك األحاديث املزورة 

واملوضوعة, التي الدليل لها والسند.
إن كل أنسان منصف ومحايد, عىل وجة الكرة األرضية, ومهما 
كان مس�لما او مس�يحي, ا او يهودي, يعرف أن األرهاب يف العالم 

مصدرة الوهابية, ومنبعها اجاف الصحراء.
الس�ؤال الذي يتبادر اىل األذهان, هل أن دماء اليمنيني وتراثهم 
وأمنهم وأستقرار بلدهم, هو الطريق األمثل، لتحقيق نوايا عربان 
الخلي�ج التوس�عية يف املنطق�ة؟ من يس�تنكر قتل أطف�ال اليمن 
ونس�ائهم؟ والعال�م يتفرج, غ�رق الطفل الس�وري أثار حفيظة 
العالم واملنظمات األنس�انية, والجمعيات الخريية, وإبادة ش�عب 

كاماً بحجرة ومدرة غري مؤسوف عليه.
كل يشء يف اليم�ن؛ يج�ب أن يم�ر ع�رب ديمقراطي�ة الش�ذوذ 
الخليجي, وموت اليمنيني وتدمري حياتهم وحارضهم ومستقبلهم، 
عرب مس�خ عق�ول الن�اس الت�ي أنهكتها ) ال�كات واملخ�درات(, 
وت�رك مايني الب�رش مرشديني با مأوى، فريس�ة س�هلة للجهل 
والتخلف،وتفيش األمراض وأنتش�ار الجريمة املنظمة, هوإأعادة 

األمل املنشود.
هل أصبحت اليمن عقيمًة، التلد اال املسخ )منصور( واملعاقيني 
أمثال�ة, وتاريخ اليم�ن ومدارس الحياة فيه، تخ�رج منها مايني 
من الساس�ة، واالدب�اء واملثقفني والقادة املصلح�ني, الحريصني 
ع�ىل بن�اء بلدهم بعيدا عن القت�ل والقت�ال, اال اذا كان كان هناك 
أم�راً دب�ر باليل, وهو تمك�ني أف�ات الرذيلة من القاعدة وش�ذاذ 
األرض وغريه�ا، من حكم اليمن لطمس هوية التاريخية, وعمقه 

الحضاري, لكونه يذكرهم دائما, بتبعيتهم له.
املرشوع الخليج�ي يف اليمن, هو تقس�يمه اىل دويات صغرية 
ضعيف�ة متحارب�ة فيم�ا بينه�ا, عىل أس�اس قبيل أثن�ي, عرقي 
طائفي, عرب تغذيتها بنزعات األنفصال والطائفية, التي جربوها 
يف ليبيا وس�وريا والعراق, عربأدواتهم يف هذه الدول, والتي الزالت 

تعاني من مؤمرات، ودسائس أبناء الشيطان أما وأبا.
يوم ما؛ سيطال الكأس الذي سقوا منه شعوب املنطقة أفواهم, 
وسريتشون منه مرغمني, وسيذوقون الويات من أشواكهم التي 
زرعوها, وسيحصدون عراة األيادي تلك األشواك, والعالم وشعوب 
املنطق�ة يتفرجون بتش�في, بعدما ذاقوا الوي�ات من مؤمراتهم 

ودسائسهم, ودعهم لألرهاب.
لذل�ك ع�ىل دول الخليج, أن تع�ود اىل رش�دها, وتوقف حربها 
التدمريية, ضد الشعب اليمني, الجريح وتعيد بناء مادمرتة بألتها 
العس�كرية, وترتك الخيار للش�عب اليمني, يق�رر مصريه بيده, 
العن طريق الصواريخ األنشطارية, وطائرات اف 16, ألن التاريخ 
سجل لنا أنه لم ينجح محتل، يف فرض أرداتة عىل الشعب اليمني, 
مهما كان�ت قوتة وجربوت�ة, فأتعضوا وراجعوا أس�فار املايض, 

فأنه عندما تحني الساعة )الت حني مناص(.
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