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احلشـد يطيـح بـ »ابـو حـذيفـة« واثنيـن مـن معاونيـه فـي أول عمليـة بالرشقـاط
»داعش« يفشل بـ »هدم األسوار« لفك احلصار عن الرمادي.. والقوات األمنية تعد العدة لالقتحام
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العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي
صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

صفحة 16

»تشارلز ديكنز«

حتى أضخم األبواب 

مفاتيحها صغيرة

ص4مسلمو أمريكا.. العيش يف رعب العنرصية

تركيا حتتل املوصل
أطراف سياسية »تبارك« عدوان أنقرة وفصائل الحشد تطالب بتطبيق قانون »الخيانة العظمى« بحقهم

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

في خضم تصاعد حدة االستنكار والتنديد العراقي 
بش�أن التوغل العسك�ري التركي بمحافظ�ة نينوى, 
تكش�ف وسائل إعالم تركية بان أنق�رة أقامت قواعد 
عسكرية في الموصل وفق�اً التفاقية عقدتها مؤخراً 

مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني.
وتملص رئيس الوزراء الترك�ي احمد داود اوغلو, 
بتأكيده أن القوات التي دخلت نينوى تدريبية وليست 
قتالي�ة, بينم�ا ه�دد برلماني�ون باللجوء إل�ى الحلف 

الروسي إليقاف هذه االعتداءات .
ونش�رت صحيفة »حرييت« ف�ي صفحتها األولى 
أن »تركي�ا أنش�أت قواع�د ف�ي منطق�ة بعيشقة في 
الموص�ل تض�م 600 جندي«،.وقال�ت الصحيف�ة إن 
اتفاق�ا أبرم مطل�ع الشهر الماضي بي�ن رئيس إقليم 
كردستان مسعود بارزاني ووزير خارجية تركيا الذي 

ق�ام بزيارة إلى أربيل في ه�ذا الصدد.ويأتي االنتشار 
الترك�ي بعد أي�ام من إع�الن واشنطن إرس�ال قوات 
بري�ة إضافية إلى العراق حيث يتمركز أكثر من 3500 
جندي أميركي، للمساعدة ف�ي تنفيذ عمليات محددة 
ضد تنظيم داعش.ونف�ى رئيس الوزراء التركي أحمد 
داوود اوغل�و، ام�س السبت، نية تركي�ا شن عمليات 
عسكري�ة ضد تنظي�م »داعش« في الع�راق، فيما أكد 
أن مهم�ة الق�وات التركي�ة التي دخلت ال�ى معسكر 
بعشيق�ة تدريبة ل�«اسن�اد متطوعين ضد االرهاب«. 
وقال احم�د داوود اوغل�و ، إن »التقارير التي أشارت 
إل�ى أن تركيا نشرت ق�وات استعدادا لعملية برية ضد 
»داعش« غير صحيحة«.وأضاف اوغلو، أن »المعسكر 
الموجود ف�ي منطق�ة بعشيقة هو منش�أة للتدريب 
أقيم�ت إلسن�اد المتطوعين من الق�وات المحلية في 

حربهم ضد اإلرهاب«.
التفاصيل ص3

وزيرة خارجية السويد: 
»إرسائيل« تعدم الفلسطينيني

بـال مـحـاكـمـة

قائممقام سنجار:
الـ pkk والـ ypg يرفضان 

اخالء مباين حكومية

غليــان شعبـي
يف السعوديـة قبيـل تنفيـذ 
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      بغداد / المستقبل العراقي

سيط�ر الحوثي�ون عل�ى مواق�ع جدي�دة 
ف�ي محافظة تعز وسط اليم�ن، حسب قادة 

عسكريين ميدانيين.
وتمكن الحوثي�ون من تحقيق هذا التقدم 
بعد وص�ول تعزي�زات عسكرية كبي�رة لهم 
قادم�ة من محافظات ذم�ار وتعز والحديدة، 

حسب تصريحات القادة.
وذكرت قناة المسيرة التابعة للحوثيين أن 
مقاتل�ي الحركة الحوثي�ة هاجموا مواقع ما 

يعرف بالجيش والمقاومة الشعبية الموالية 
لحكومة هادي في جبهات الحصب والدمغة 

وماوية ونجد ُقسيم. 
وأق�ر أح�د الق�ادة الموالين له�ادي بعدم 
ج�دوى »معرك�ة تحري�ر تعز« م�ن سيطرة 
الحوثيين.وأك�د ذل�ك العقي�د الرك�ن ناص�ر 
باصميع، قائ�د عمليات ل�واء النصر المكلف 
بأعم�ال قتالية ض�د الحوثيين ف�ي تعز، في 
رسال�ة وجهه�ا له�ادي ونشرته�ا وسائ�ل 
إع�الم يمنية.وأشارت التقارير إلى أن رسالة 
باصمي�ع أش�ارت إل�ى أن »معرك�ة تحري�ر 

تع�ز« غير مجديه بتاتا ول�ن تكون، بوضعها 
الراه�ن، إال معركة استن�زاف للتحالف الذي 
تق�وده السعودية.وانتقدت الرسالة ما قالت 
إن�ه »ع�دم توف�ر خط�ة عسكري�ة متكاملة 
وع�دم إسن�اد المه�ام إلى قي�ادات عسكرية 
ذات كف�اءة وخبرة«.وبالتزامن مع المعارك 
العنيف�ة الدائ�رة ف�ي تع�ز، تش�ن مقاتالت 
التحالف الذي تقوده السعودية غارات جوية 
كثيف�ة على مواقع للحوثيي�ن والمدنيين في 
تع�ز ومحافظ�ات صنع�اء وحج�ه وصعده 

والبيضاء والضالع ولحج.

اليمن: احلوثيون يسيطرون عىل مواقع جديدة يف تعز

ص2كردستان تكشف تفاصيـل جولـة بارزاين اخلليجيـة: لـم نحصل عىل أي دعم مـايل سعـودي
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فـنــ محافظ البصرة يبدي استعداد الحكومة المحلية 

لدعم مهرجان المربد
ليبيا: »داعش« يخرج 80 طفال

انتحاريًا
9

تحالف العدوان السعودي يعلن »عدم جدوى« الحرب»دانا« تغرم كردستان مليار دوالر
       بغداد/المستقبل العراقي

“بلومبي�رغ  موق�ع  كش�ف 
االمريك�ي” عن من�ح شركة تنقيب 
مستحقاته�ا  گ�از”  “دان�ا  النف�ط 
المالي�ة م�ن اقليم كردست�ان وفق 
ق�رار قض�اء م�ن محكم�ة لن�دن، 
السيم�ا ان كردست�ان امتنع�ت عن 
تقدي�م مستحقاته�ا المالي�ة لهذه 
الشركة بحجة ع�دم امتالكها المال 
الك�اف، ولكن اليوم تعود كردستان 
لتس�دد المبل�غ وفق ق�رار قضائي 
م�ن محكمة لندن بع�د ٢٨ يوماً من 

المفاوضات بي�ن الشركة والجانب 
الكردي.الموقع االخباري االمريكي 
قال ايض�اً، ان الشركة المنتجة التي 
تتخ�ذ من إمارة ابو ظب�ي مقراً لها، 
رفع�ت دعوى ف�ي لن�دن للمطالبة 
بامواله�ا سيما انها تنقب�ت النفط 
الخام في كردستان منذ ٣٠ حزيران 
الماضي.ونق�ل موق�ع بلومبي�رغ، 
وجهة نظر الجانب الكردي الذي اكد 
ان ق�رار المحكم�ة “ مضلل” وغير 
كامل، وهذا القرار ليس نهائياً وغير 
قاب�ل للتنفيذ ال�ى االن على الصعيد 
الدولي. يشار ال�ى ان شركة “دانا” 

صّعدت من اسهمه�ا بنسبة ١٤ في 
المائ�ة منذ ما يقرب من عام تقريباً 
لي����غلق ع�ن ٠،٤٧ درهم في ابو 
ظب�ي. وت�م ت�داول االسه�م بنحو 
٥٥ ملي�ون سه�م اي اك����ث�ر من 
ال���مع�دل اليومي.وأك�دت شركة 
“دانا” المنتج�ة للنفط ان المحكمة 
اللندنية وافقت منذ حزيران الماضي 
عل�ى تمتعه�ا بالحق�وق الحصرية 
لتطوي�ر وانت�اج الغ�از والخام في 
حقلي خور مور وجمجمال شمالي 

العراق لمدة ال تقل عن ٢٥ سنة.
التفاصيل ص3

كركوك: األجهزة األمنية 
»عاجزة« عن محاية الرموز 
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      بغداد / المستقبل العراقي

أكلد أمين عام لحركلة اإلصلاح والتنمية محمد 
بازياني، أمس السبت، أن اعان إقامة مشروع الدولة 
الكردية اليتجاوز األعوام الخمسة المقبلة، مبينا أن 
ذللك سيشهد إستقباال حافا من قبلل الدول العربية 

والغربية.
وقلال بازياني “هنلاك دالئل كثيلرة إلقامة دولة 
كرديلة مستقللة فلي إقليلم كردستلان”، مبينلا أن 
“مشلروع إقاملة الدوللة الكرديلة ال يتجلاوز العام 

2020، أي في حدود األعوام الخمسة المقبلة”. 
وأضلاف بازيانلي، أن “معظم الخبلراء يشيرون 
إللى أن محاوالت للتقسيم، تشمل مناطق في سوريا 
والعلراق”، مؤكدا أن “إقليلم كردستان شبه مستقل 
ويمتللك مؤسسلات شرعية ودستوريلة، وهو غني 

بالموارد الطبيعية كالنفط والغاز والمياه”.
ومواجهتهلا  البيشمركلة  “قلوات  أن  وتابلع، 
لإلرهلاب وإيلواء النازحيلن والاجئيلن والتعايلش 
الديني والقومي في اإلقليم ساهم عزز مكانة اإلقليم 
على صعيد العالم”، مرحجا أن “إعان الدولة الكردية 
سيحظلى باستقبال حافل من قبلل العديد من الدول 
الغربية والعربية بالذات المملكة العربية السعودية، 
وكذللك تركيلا التي تمتللك مصالح كبيرة فلي إقليم 

كردستان من شأنها دعم إقامة الدولة المستقلة”.
يذكر أن إقليم كردستلان يشهد بين فترة وأخرى 
دعوات إلعلان دوللة كردستان المستقللة من قبل 
النشطلاء واألحزاب السياسية، إالّ أن هذه المطالبات 
للم تأخلذ طابعا رسميلا لاستعلداد إلقاملة الدولة 

الكردية.

      بغداد / المستقبل العراقي

حذرالقيادي فلي الحشد حسن الساري ملن أساليب أمريكا 
الملتويلة للتدخلل فلي الشلان العراقي وعلودة االحتلال مرة 

أخرى.
وقال القيادي في الحشد الشعبي حسن الساري في تصريح 
لمكتبله اإلعاملي ان “تصريحات القادة األمريكلان حول نشر 
قلوات  أمريكية خاصة في العراق يمثل عودة لاحتال البغيض 
اللذي لن نسملح بعودته الن أبناء العراق هلم األقدر على حفظ 

امن بلدهم”.
وحذر الساري من تواجد تلك القوات  تحت اي ذريعة، موكدا 
ان “أمريكلا سترتكلب خطاً كبيلر في حال أقدملت على ارسال 
قلوات الى العراق “ وان قلوات الحشد الشعبي  والقوات األمنية 
التلي تقاتل اإلرهاب وتحقق االنتصلارات لن تسمح  بتواجد اي 

قوة  أجنبية على األراضي العراقية”.

      بغداد / المستقبل العراقي

علاد الرئيلس العراقلي السابق جلال طالباني جلال مساء 
أمس السبت إلى إقليلم كردستان قادما من ألمانيا عقب إجرائه 

فحوصات طبية روتينية.
وقال مصدر مطلع إن “طالباني عاد إلى كردستان عبر مطار 

السليمانية الدولي وهو بصحة جيدة”.
وغلادر طالباني في الرابع عشر من تشرين الثاني 2015 الى 

المانيا الجراء عدد من الفحوصات الطبية الروتينية.

      بغداد / المستقبل العراقي

اعلن رئيس لجنة األمن والدفاع في مجلس النواب حاكم 
الزامللي، امس السبلت، أن البرلمان سيجتملع قريباً لبحث 
“االعتلداء التركلي” األخير بعد دخول قلوة تركية عسكرية 
الى العراق دون علم واذن الحكومة االتحادية، فيما هدد بأن 
العراق قلد يضطر الى طلب تدخل روسيا للل”ردع” االتراك.

وقال الزاملي ، إن “ما قامت به تركيا هو اعتداء واضح على 
السيادة العراقية”، مبيناً أن “دخول القوة العسكرية التركية 
الى اطراف محافظة نينوى تم بالتنسيق مع المحافظ السابق 
المدان بسقلوط الموصل اثيل النجيفلي دون علم الحكومة 
االتحادية”.وابدى الزامللي استغرابه من “التصريحات التي 
ادلت بها وزارة البيشمركة بشلأن عدم علمها بدخول القوة 
العسكرية التركية الى نينوى”، مشيرا إلى أن “ذلك يدل على 
وجود أمر غريب وعجيب”، على حد وصفه.وأكد الزاملي، أن 
“مجلس النواب سيجتمع قريباً لبحث تداعيات هذا االعتداء”، 
الفتاً إلى أن “العراق قادر على ردع االتراك وايقافهم، لكننا قد 
نضطر الى طلب تدخلل روسي لردع االتراك والدخول معهم 
فلي تحالف جديد”.يأتي ذلك فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء 
حيدر العبادي في وقت سابق من اليوم السبت، أن الحكومة 
تأكلد لديها بلأن قوة تركية بمستوى فلوج مدرعة بعدد من 
الدبابلات والمدافع قد دخلت األراضلي العراقية، وبالتحديد 
فلي محافظة نينوى، مشيرا إلى أن ذلك تم دون طلب أو إذن 
ملن السلطات اإلتحاديلة العراقية.في حيلن أفادت صحيفة 
“يني شفق” التركية في وقت سابق من امس السبت، بأن ما 
جرى في مدينلة الموصل من دخول قوة تركية هو استبدال 

للوحدة العسكرية المكلفة بتدريب قوات البيشمركة.

الساري: احلشد الشعبي
 لن يسمح بتواجد اي قوات أجنبية

 عىل األرايض العراقية

طالباين 
ينهي فحوصات روتينية بأملانيا 

ويعود لإلقليم

الزاميل: قد نضطر لطلب تدخل رويس 
لردع التدخل الرتكي

حركة اإلصالح:
 ستعلن الدولة الكردية خالل 

مخسة أعوام

حمافظ البرصة يبدي استعداد احلكومة املحلية لدعم مهرجان املربد

مفوضية حقوق اإلنسان: انقاذ 20 ارسة من قبضة »داعش« يف الرمادي

هولندا مرتددة بتوسيع مشاركتها ضد »داعش«

كركوك: األجهزة األمنية »عاجزة« عن محاية الرموز العربية

قائممقام سنجار: الـ pkk والـ ypg يرفضان اخالء مباين حكومية

      بغداد / المستقبل العراقي

اعللن محافلظ البصرة ماجلد النصراوي 
إلكملال  المحليلة  الحكوملة  استعلداد 
الشعلري  المربلد  لمهرجلان  االستعلدادات 
الثانلي عشر المزمع اقامته في السابع عشر 
ملن شهلر كانلون االول المقبلل ، جلاء ذلك 

في تصريلح صحفي عقب لقائله وفد اتحاد 
االدبلاء والكتلاب فلي البصرة اليلوم السبت 
2015-11-28 فلي مكتبه الرسملي بديوان 
المحافظلة .واضلاف النصلراوي انله عللى 
الرغم ملن قلة التخصيصلات المالية فقد تم 
اكملال االستعلدادات اللوجستيلة واالمنيلة 
والمتعلقلات االخرى إلنجلاح هذا المهرجان 

، معلنلاً تخصيلص الحكوملة المحلية لمبلغ 
ماللي لتغطية نفقات هذا المهرجان الثقافي 

المهم .
يذكلر ان مهرجان المربد مهرجانا سنويا 
تحتضنه البصرة ويستضيلف فنانين وادباء 
وكتلاب ملن مختللف دول العاللم فضا عن 

المحافظات.

      بغداد / المستقبل العراقي

قلال عضلو مفوضية حقلوق االنسلان فاضل 
الغلراوي يوم أمس السبلت ان قيادة شرطة االنبار 
والقلوات االمنيلة انقلذت 20 عائلة ملن المدنيين 

اغلبهلم من النسلاء واالطفلال من قبضلة داعش 
فلي الرمادي.واضلاف الغلراوي فلي بيلان تلقت 
“المستقبل العراقي” نسخة منه، ان القوات االمنية 
تقوم خال هذه الفترة بتامين ممرات امنة الخراج 
المدنييلن من الرملادي والفلوجة بعلد ان اتخذهم 

داعلش كدروع بشريلة وتعرض الكثيلر منهم الى 
القتل.واضلاف ان نقل العوائل ياتلي بالتنسيق مع 
السلطلات المحليلة فلي االنبلار بعد ان تلم انشاء 
معسكلرات ايلواء فلي الحبانيلة وقدملت القوات 

االمنية المساعدات الغذائية والصحية لهم.

      البصرة / المستقبل العراقي

تزايلد الضغلوط عللى هولنلدا 
ضلد  الضربلات  فلي  للمشاركلة 
تنظيلم داعش في سوريلا في إطار 
الواليلات  تقلوده  اللذي  التحاللف 
المتحدة.فقلد دعلا عدد ملن النواب 
الهولنديين، بادهم، إلى المشاركة، 
إال أن الحكوملة قاللت إنها لن تتخذ 
قلرار المشاركة فلي العمليات قبل 
دراسلة “كلل الجوانلب السياسيلة 

والعسكرية”.وقلال النائلب ريموند 
دي رون ملن حلزب الحريلة )يمين 
للجنلة  اجتملاع  خلال  متطلرف( 
الخارجيللللة   البرلمانية للشلؤون 
“حلان الوقلت للتحرك ضلد تنظيم 
داعش في سوريا”.ملن جهته، قال 
هان تلن بروكلي، اللذي ينتمي إلى 
حزب رئيس الوزراء الليبرالي مارك 
روتلي، إنله “يجلب وقلف شحنات 
السلوري”. النفلط  ملن  داعلش 

وتلشلارك أربلع طائلرات هولندية 

هجوميلة ملن طلراز اف16- فلي 
قصلف تنظيم داعش في العراق منذ 
أكتوبر 2014 لكن هولندا أكدت أنها 
ال تنوي شن غارات في سوريا بدون 
تفويلض ملن األملم المتحدة.ملن 
جهته، قال وزير الخارجية الهولندي 
بيلرت كونلدرز خلال االجتماع إن 
فرنسا والواليات المتحدة طلبتا من 
هولندا المشاركلة في التحالف ضد 
تنظيم داعش في سوريا.وأضاف أن 
“هولنلدا بلد صغير كلان نشطا جدا 

في مكافحلة داعش”. وتابع “علينا 
أال نتخذ مثلل هذا القرار قبل دراسة 
كل الجوانلب السياسية والعسكرية 
في سوريلا بشكل جيلد”، موضحا 
أن ذلك قلد يستغرق بعلض الوقت. 
وذكرت صحيفة “دي فولكسرانت” 
)يسلار الوسلط( أن نلواب حلزب 
يللللؤيلدون  اللوزراء  رئيلس 
المشاركة في الضربات في سوريا، 
لكن نواب حزب وزير الخلللارجية 

“متحفظون جدا”.

      بغداد / المستقبل العراقي

قلال قائممقلام قضلاء سنجار أملس السبت 
ان مقاتللي حلزب العملال الكوردستاني التركي 
وفرعله في سوريلا يرفضان قلرارات الحكومة 
المحلية باخلاء المقرات التي قاما باشغالها في 

سنجار.وقال محما خليل ان ”الحزب الديمقراطي 
الكردستاني واالتحلاد الوطني الكردستاني نفذا 
توجيهات الحكومة المحلية في نينوى ومجلسها 
واخليا مقراتهما التي كانتا تشغانها في سنجار 

بعد تحريرها”.
 ”pkk“ واضاف ان حلزب العمال الكردستاني

 ”ypg“ ووحدات حماية الشعب الكردية السورية
المرتبطلة بلاالول يرفضان اخاء هلذه المقرات 

والتقيد بتعليمات الحكومة المحلية ومجلسها.
وكانت محافظلة نينوى قلد طالبت االحزاب 
السياسية في سنجلار باخاء المباني الحكومية 
وتسليمهلا للدوللة بغيلة مباشلرة الموظفيلن 

باعمالهم.
وشغلل الطرفلان المقلرات الحكوميلة فلي 
سنجلار اثر استعلادة المدينة ملن تنظيم داعش 
الشهلر الماضي، في مؤشر اللى سعيهما اليجاد 
موطلئ قلدم فلي المدينلة التلي يقطنهلا الكرد 

االيزيديون.

كردستان تكشف تفاصيل جولة بارزاين اخلليجية: 
لـم نحصل عىل أي دعم مايل سعودي

      بغداد / المستقبل العراقي

اعلن رئيلس ديوان رئاسلة اقليم 
كردستان فؤاد حسين، أمس السبت، 
عن تفاصيلل المباحثات التي اجراها 
رئيلس االقليم مسعلود بارزاني مع 
كبار المسؤولين في االمارات العربية 
المتحدة والمملكة العربية السعودية، 
مشيرا اللى ان الريلاض ستعيد فتح 
سفارتها في بغداد االسبوع المقبل.

وقلال حسيلن فلي حديلث متلفلز 
ملع فضائيلة K24 الكرديلة، بشأن 
عاقات اقليلم كردستان ملع الدول 
الخارجيلة انه ال يمكلن الحديث عن 
امن المنطقة ملن دون بحث العاقة 
مع اقليم كردستان، مبينا ان التعامل 

مع االقليم يتم على هذا االساس.
ونفلى حسيلن ان يكلون تعاملل 

اللدول مع االقليم عللى اساس ديني 
او مذهبي، مبينا ان التعامل يتم على 
اسلاس الهويلة الكردستانيلة التلي 

يحملها االقليم.
واعلن حسين ان الكرد ال يجوز ان 
يكونوا جزءا من اي تكتل ضد اي تكتل 
آخر، مبينلا ان “عاقاتنا مع الجميع 
حسنة، وسنسعلى لتحسينها اكثر”.

واضاف ان الكلرد يحاربون االرهاب 
والجبهة التي تحارب االرهاب جبهة 
عالمية والكرد جزء من هذه الجبهة، 

بحسب تعبيره.
عللى  االضلواء  حسيلن  وسللط 
خفايا زيارة بارزانلي الى السعودية 
بالقلول ان المباحثات تناولت العديد 
ملن الموضوعات والمحلاور ومنها 
مسأللة املن المنطقلة واالوضلاع 
فلي العلراق وسوريلا والحلرب ضد 

“داعلش” واالزملة االقتصاديلة في 
اقليم كردستان.

ونفلى حسين ان يكون االقليم قد 
حصلل اي دعم مالي ملن السعودية 
مقابلل الوقوف مع “مشلروع سنة 
العلراق”، متسائا “ملا هو مشروع 
يطالبلون  كانلوا  اذا  السنلة؟”، 
بالفدراليلة ملن العلراق فهلذا حلق 
دستلوري واال فان بغلداد هي لديها 
مشكلات وال تستطيع حلهلا فماذا 

يطالب االقليم منها؟”
السعوديلة  ان  حسيلن  واوضلح 
ستقوم نتيجة لزيلارة بارزاني اليها 
باعلادة فتلح سفارتهلا فلي بغلداد 
االسبوع المقبلل، مشيرا الى ان هذه 
الخطلوة السعودية ستعقبها خطوة 
اخلرى بفتلح قنصلية لها فلي اربيل 

عاصمة اقليم كردستان.

احلشد يطيح بـ »ابو حذيفة« واثنني من معاونيه 
يف أول عملية بالرشقاط

      بغداد / المستقبل العراقي

كشف القيلادي في الحشلد الشعبي 
جبلار المعملوري، أملس السبلت، بلان 
مفرزة قتالية خاصة من الحشد الشعبي 
نفلذت اول عملية نوعية داخل الشرقاط 
ونجحلت خالها من قتل قيادي بارز في 

“داعش” واثنين من معاونيه.
وقلال المعموري ان “مفلرزة قتالية 
خاصلة ملن الحشلد الشعبلي توغللت 
لمسافة 7 كم تحت جنح الظام الى داخل 
الشرقاط عبر مسارات سرية واستهدفت 

مقرا رئيسيا لتنظيم داعش”.
واضاف المعموري ان “القوة نجحت 
من قتلل ابلو حذيفلة معلاون مسؤول 
مفارز نقل االنتحارييلن ضمن مايعرف 
بواليلة صاح الديلن في تنظيلم داعش 
واثنين ملن معاونيه باالضافلة الى قتل 

ثاثة حراس كانوا في محيط المقر”.
“المفلرزة  ان  المعملوري  وتابلع 
علادت مع ساعات الفجر االولى دون اي 
خسائر”، معتبرا ما حصل “عملية جريئة 
للغاية اربكلت تنظيم داعش ودفعته الى 

االستنفار”.
حيفلة  بابلو  “االطاحلة  ان  واكلد 

ومعاونيه لم تتحقق لوال تعاون من قبل 
البعلض من اهالي الشرقلاط في اعطاء 

معلومات مهمة جدا”. 
ويخضع قضلاء الشرقلاط لسيطرة 
“داعلش” منلذ حزيران الماضلي، وهي 
من اهم معاقله في صاح الدين بالوقت 

الحالي.

العبادي: جهاز مكافحة اإلرهاب أعاد الثقة باملنظومة األمنية 
      بغداد / المستقبل العراقي

وصلف رئيلس مجللس اللوزراء 
السبلت،  أملس  العبلادي،  حيلدر 
جهلاز مكافحلة اإلرهلاب بل”القوة 
منضبطة التي تحظى باحترام جميع 
العراقييلن” ولفلت إللى أن الجهلاز 
“نجح” في إثبلات قوته على األرض 
و”أعلاد الثقة” بالمنظوملة األمنية، 
وفيما دعا إلى إبعاده وجميع القوات 
األمنيلة األخلرى علن التسييس، أكد 
العملل عللى تمريلر قانلون الجهاز 

والضغط إلقراره في البرلمان.
لرئيس  اإلعاملي  المكتلب  وقال 
مجللس اللوزراء حيدر العبلادي في 
بيلان تلقلت “المستقبلل العراقلي” 
مجللس  “رئيلس  إن  منله،  نسخلة 
الوزراء حيدر العبادي زار مقر قيادة 
جهلاز مكافحلة اإلرهلاب واجتملع 

برئيس الجهاز وقادته”.
ونقلل البيلان عن رئيلس مجلس 

إن  العبلادي قولله،  اللوزراء حيلدر 
“جهلاز مكافحة اإلرهلاب نجح في 
إثبلات قوتله عللى األرض وتحقيق 
االنتصارات عللى العدو”، مشيرا إلى 
“أهمية الحفلاظ على حيوية الجهاز 
وتقويتله كونله أمر أساسلي للدولة 

العراقية”.
“الجهلاز  أن  العبلادي،  وأضلاف 
المنظوملة  فلي  وأساسلي  حيلوي 
األمنيلة وهلو قلوة ضاربلة بوجله 
العلدو  بوجله  وصملوده  اإلرهلاب 
يمثلل إعادة ثقلة بالمنظومة األمنية 

كونه يدافع علن كل العراقيين بغض 
النظر عن االنتملاء والدين والطائفة 
أن  العبلادي،  والقومية”.وبيلن 
“أهمية هذا الجهلاز تأتي من مبدأين 
األول تدريبه العاللي والثاني التزامه 
بالقوانيلن”، واصفلا إيلاه بل”القوة 
منضبطة التي تحظى باحترام جميع 

العراقيين”.
ودعا العبلادي، إلى “إبعاد الجهاز 
وجميع القوات األمنيلة األخرى عن 
التسييلس والحفاظ على استقاليته 
وان تكون إدارته وارتباطه مركزيا”، 
مبديا استغرابه من “محاولة البعض 
خللق حاللة ملن الصلراع والنلزاع 
األمنيلة  األجهلزة  بيلن  والمشاكلل 
الحشلد  أبطلال  ملن  والمتطوعيلن 
الشعبي وكذللك بين األجهزة األمنية 
نفسها”.وأكلد العبلادي، “العمل من 
اجلل تمرير قانلون جهلاز مكافحة 
اإلرهلاب والضغط باتجاه إقراره في 
البرلمان”، الفتا إلى أن “الجهاز يملك 

دورا أساسيلا في ظرفنلا الحالي في 
ظل تحديين خارجي وداخلي”.

العبلادي، دعلم الحكوملة  وعلد 
للجهلاز “دعملا للمنظوملة األمنية 
إللى  داعيلا  والمواطلن”،  والوطلن 
بالجانلب  المتزايلد  “االهتملام 

االستخباري كسب المواطنين”.
وأشاد العبادي، “بالتضحيات التي 
قدمهلا الجهاز”، مشلددا على أهمية 

“رعاية عوائل الشهداء والجرحى”.
وكلان رئيلس مجللس اللوزراء، 
حيدر العبادي أكلد، في )16 حزيران 
2015(، عللى أهمية جهلاز مكافحة 
اإلرهلاب وضلرورة توفيلر كل سبل 
الدعلم له لتطويلر قدراتله وتوسيع 
مهامله، وفي حين عزا إضافة العديد 
من المهام الجديدة للجهاز “أكثر من 
الغلرض اللذي أسس من أجلله” إلى 
الوضع الذي يشهلده البلد، شدد على 
أن والء الجهاز هو لل”الوطن والدولة 

وليس لشخص معين”.

      بغداد / المستقبل العراقي

اتهم النائب عن كركوك خالد المفرجي، 
فلي  األمنيلة  األجهلزة  السبلت،  أملس 
المحافظلة بل”العجز” علن حماية الرموز 
العربيلة ملن حملاالت القتلل واالعتقاالت 
عللى أيلدي “داعلش”، معتبلرا أن المكون 

العربلي هلو “الخاسر”، فيما أشلار الى أن 
القوى السياسية القوية تحاول “إضعاف” 

المكون السني.
وقال المفرجي إن “كركوك فيها صراع 
سياسي وهناك أكثر من جهة في المحافظة 
تطالب بلان تكون من حصتهلا كأن تكون 
تابعلة إلقليلم كردستلان أو تكلون إقليما 

مستقا أو تبقى مرتبطة بالعاصمة بغداد، 
وبالتاللي اللذي يخسلر عللى ارض الواقع 
هلو المكلون العربي”، مبينلا أن “األجهزة 
األمنيلة في كركوك عاجلزة على أن تحمي 

الرموز العربية”.
“البيشمركلة  أن  المفرجلي،  وأضلاف 
نجحلت في التصلدي للمجاميلع اإلرهابية 

وحمايلة المدينلة لكلن داخلل المدينلة لم 
تستطلع األجهلزة األمنية حمايلة الرموز 
العربيلة”، موضحلا أن “مناطلق المكلون 
العربي تحت سيطلرة المجاميع اإلرهابية 
الشبلاب  ملن  العشلرات  يقتلل  ويوميلا 

ويعتقلون من قبل داعش”.
وتابع النائب علن محافظة كركوك، أن 

“العلرب السنلة فلي األول واألخير والئهم 
للوطلن وللبللد، لكلن التعاملل السياسلي 
الموجود فلي العملية السياسيلة هو الذي 
يحاول عللى مدى عقد ملن الزمن إضعاف 
موقف السنة في كلل العراق”، الفتا الى أن 
“القوى السياسيلة القوية تعمل على جعل 

الصف ضعيفا”.

وكان النائب عن محافظة كركوك خالد 
المفرجلي اتهلم، الثاثاء )1 كانلون األول 
2015(، الحكومتيلن المركزيلة والمحليلة 
بل”العجز” عن إيقاف “مسلسل االغتياالت” 
ضد علرب كركلوك، فيما طاللب المجتمع 
الدولي بالتدخلل الفوري لحمايلة المكون 

العربي في المحافظة.
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      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الس�بت، أنها تدرس 
إمكانية استئناف البعثات الدراسية إلى خارج العراق.

وقال الناطق الرسمي باس�م الوزارة الدكتور حيدر العبودي ان “دائر ة 
البعث�ات والعالقات الثقافية عاكفة على دراس�ة مل�ف االبتعاث وامكانية 
ارس�ال الطلبة العراقيين مجددا ال�ى الجامعات العالمية في االختصاصات 
المختلفة”. واوضح ان “اس�تئناف هذا المش�روع يس�تند إل�ى المعطيات 
االولية التي تضمنتها تخصيصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في 

موازنة الدولة لعام 2016”.
وأضاف ان “المؤش�رات المالية في هذا المس�ار مشجعة بشكل نسبي 
عل�ى فتح ب�اب االبتعاث ال�ذي يمكن االفادة من�ه في توفي�ر نوافذ تفتح 

المجال لالختصاصات النادرة التي تحتاجها الجامعات العراقية”.

التعليم تدرس استئناف البعثات العلمية اىل خارج العراق

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ح�دة  تصاع�د  خض�م  ف�ي 
العراق�ي  والتندي�د  االس�تنكار 
التركي  العس�كري  التوغل  بش�أن 
بمحافظة نينوى, تكش�ف وسائل 
إع�الم تركي�ة ب�ان أنق�رة أقامت 
قواعد عسكرية في الموصل وفقاً 
التفاقية عقدتها مؤخراً مع رئيس 

إقليم كردستان مسعود بارزاني.
وتمل�ص رئيس الوزراء التركي 
بتأكي�ده  اوغل�و,  داود  احم�د 
نين�وى  الت�ي دخل�ت  الق�وات  أن 
تدريبية وليست قتالية, بينما هدد 
برلماني�ون باللج�وء إل�ى الحل�ف 
الروسي إليقاف هذه االعتداءات .

ونشرت صحيفة »حرييت« في 
صفحتها األولى أن »تركيا أنش�أت 
قواع�د ف�ي منطقة بعيش�قة في 

الموصل تضم 600 جندي«،.
وقالت الصحيفة إن اتفاقا أبرم 
مطلع الش�هر الماضي بين رئيس 
إقليم كردس�تان مس�عود بارزاني 
ووزي�ر خارجي�ة تركيا ال�ذي قام 

بزيارة إلى أربيل في هذا الصدد.
ويأتي االنتشار التركي بعد أيام 
من إعالن واش�نطن إرس�ال قوات 
بري�ة إضافي�ة إل�ى الع�راق حيث 
يتمرك�ز أكث�ر م�ن 3500 جن�دي 
أميرك�ي، للمس�اعدة ف�ي تنفي�ذ 
عمليات محددة ضد تنظيم داعش.

التركي  ال�وزراء  ونفى رئي�س 
أحمد داوود اوغلو، امس الس�بت، 
نية تركيا ش�ن عمليات عس�كرية 
ضد تنظي�م »داعش« ف�ي العراق، 
فيما أك�د أن مهمة القوات التركية 
التي دخلت الى معس�كر بعش�يقة 
تدريب�ة ل�«اس�ناد متطوعين ضد 
داوود  احم�د  وق�ال  االره�اب«. 
اوغلو ، إن »التقارير التي أش�ارت 
إلى أن تركيا نشرت قوات استعدادا 

لعملي�ة بري�ة ض�د »داع�ش« غير 
صحيحة«.

وأض�اف اوغلو، أن »المعس�كر 
الموجود في منطقة بعش�يقة هو 
منش�أة للتدري�ب أقيم�ت إلس�ناد 
المتطوعي�ن من الق�وات المحلية 

في حربهم ضد اإلرهاب«.
واس�تنكر رئي�س الجمهوري�ة 
فؤاد معصوم ، امس السبت، بشدة 
دخ�ول قوات تركي�ة إلى محافظة 
نينوى، وعدها »انته�اكا لألعراف 
الدولية ومساً بالسيادة الوطنية«، 
ف�ي  المس�ؤولين  دع�ا  وفيم�ا 
الحكوم�ة التركية إلى س�حب تلك 
الق�وات، طالب الحكوم�ة ووزارة 
ب�«اتخ�اذ  العراقي�ة  الخارجي�ة 
اإلج�راءات القانوني�ة التي تحفظ 

سيادة واستقالل العراق«.
وكان�ت مص�ادر ف�ي الجي�ش 
التركي كشفت، امس، عن نشر ما 
يقارب 150 جندياً تركياً في شمال 
الع�راق، وفيم�ا أك�دت أن القوات 
التي دخلت حلت ب�دالً من قوة في 
مدينة بعش�يقة موجودة منذ أكثر 
من عامين، أشارت إلى تلك القوات 

ترافقها من 20 إلى 25 دبابة.
م�ن جانب�ه, ع�د رئي�س لجنة 
حاك�م  النيابي�ة  والدف�اع  األم�ن 
الزامل�ي ، دخول الق�وات التركية 
إلى العراق »جس نبض الس�تبدال 
تنظي�م )داعش( بق�وات من دول 
أخرى«، وفيما أك�د أن تلك القوات 
البيش�مركة  بموافق�ة  دخل�ت 
وحكوم�ة إقلي�م كردس�تان، دعا 
القائد العام للقوات المسلحة حيدر 
العبادي إلى إصدار أوامر بقصفها 
في ح�ال رفضها الخ�روج. وكان 
مكتب رئيس مجلس الوزراء حيدر 
العب�ادي أكد، دخول ق�وات تركية 
مدرعة بعدد من الدبابات والمدافع 
إلى محافظة نينوى، وعده »خرقاً 

خطيراً للس�يادة العراقية«، وفيما 
دعا تركي�ا إلى احت�رام العالقات، 
م�ن  ف�وراً  باالنس�حاب  طالبه�ا 

األراضي العراقية.
ذاته,أعلن�ت  الس�ياق  ف�ي 
وزارة الخارجي�ة، ع�ن اس�تدعاء 
الس�فير التركي في العراق فاروق 
مذك�رة  لتس�ليمه  قايماقج�ي 
احتجاجي�ة بش�أن دخ�ول ق�وات 

تركية الى العراق.
وق�ال المتحدث باس�م الوزارة 
أحم�د جم�ال ، إن »دخ�ول ق�وات 
تركي�ة الى داخ�ل اراض�ي العراق 
دون عل�م الحكوم�ة المركزية في 
بغداد، خرق وانتهاك لسيادة البلد، 
وتجاوز على مبادئ حسن الجوار 

واالحت�رام المتبادل«، مش�يراً إلى 
أن »العراق يعتب�ر وجود أي قوات 
عسكرية داخل اراضيه ودون علم 

حكومته عمالً معادياً«. 
»ف�ي  أن�ه  جم�ال،  وأض�اف 
ضوء ه�ذا االنتهاك تعل�ن الوزارة 
اس�تدعائها الس�فير الترك�ي لدى 
بغداد لتس�ليمه مذكرة احتجاجية 
الجان�ب  وعل�ى  الص�دد  به�ذا 
التركي س�حب مقاتلي�ه من داخل 
العراقي�ة ف�وراً«، الفتاً  االراض�ي 
إلى ان »الوزارة س�تتحرك بإتجاه 
انتهاك  الدولي إليق�اف  المجتم�ع 
وع�دم  الع�راق  لس�يادة  تركي�ا 

احترامها لحدوده«.
م�ن جانب اخ�ر, أكد مس�ؤول 

الكردس�تاني  الوطن�ي  اإلتح�اد 
ف�ي الموصل هل�و بنجوين�ي، أن 
دخ�ول القوات التركية إلى منطقة 
بعش�يقة تحمل أجندات سياس�ية 
وليس�ت عس�كرية، مش�ددا عل�ى 
ضرورة توضيح مهام وأهداف تلك 
الق�وات التي يج�ب ان تدخل وفق 

القوانين واإلتفاقيات.
في حين أف�ادت صحيفة »يني 
ش�فق« التركية في وقت س�ابق ، 
بأن ما ج�رى في مدين�ة الموصل 
من دخول قوة تركية هو اس�تبدال 
للوحدة العسكرية المكلفة بتدريب 
قوات البيشمركة, بينما اكد معاون 
رئيس اركان وعمليات البيشمركة 
الل�واء قارم�ان كمال ع�دم علمها 

بدخول القوة التركية الى محافظة 
نين�وى، مش�يرة ال�ى أنه�ا تقوم 

بتحري عن الموضوع.
وأدان�ت فصائل الش�عبي هذه 
الخط�وة, مح�ذرة تركي�ا م�ن رد 
قاسي في حال عدم سحب قواتها, 
بينم�ا اس�تنكر التحال�ف الوطني 

االعتداء والتجاوز التركي.
وقال رئيس كتل�ة ائتالف دولة 
القان�ون  عل�ي األديب ، إن�ه »بعد 
ورود معلومات تؤكد دخول قوات 
تركي�ة قوامه�ا ثالث�ة أف�واج الى 
االراضي العراقي�ة ووصولهم الى 
الموصل،  معسكر زيرگاني شمال 
والذي يش�رف عليه اثيل النجيفي 
والذي تم اقصاؤه من قبل مجلس 

الن�واب العراق�ي، فانن�ا نس�تنكر 
وندي�ن التدخل العس�كري التركي 

في شؤون بالدنا«.
الحكوم�ة  األدي�ب  وطال�ب 
ب�«اتخاذ موق�ف حازم  العراقي�ة 
إزاء ه�ذا التدخ�ل وخصوص�ا بعد 
تقديم روس�يا قبل أي�ام أدلة تثبت 
تورط تركيا في دعمها لإلرهاب«، 
مشددا على ضرورة »عدم السماح 
لم�ن كان له�م ال�دور الكبي�ر في 
دخول داع�ش الى العراق بالظهور 
ب�دور المحرر خصوص�ا وان ايام 
التحرير بات�ت قريبة بفضل قوات 
الجي�ش وابن�اء الحش�د الش�عبي 
الذي�ن افش�لوا مخطط�ات هؤالء 
في تق�دم داعش وزحفه الى باقي 
محافظ�ات العراق«.وعل�ى صعيد 
متص�ل، طالب النائب ع�ن ائتالف 
 ، الزي�دي  كام�ل  القان�ون  دول�ة 
الحكومة بأن »تكون واعية لحجم 
المخطط�ات الت�ي تواج�ه الب�الد 
وع�دم االكتف�اء ببيان�ات الرفض 
واإلدانة خاصة بعد التوغل التركي 
داخل األراض�ي العراقي�ة«. وكان 
رئيس كتلة كفاءات هيثم الجبوري 
دع�ا، الحكومة العراقية الى إمهال 
القوات التركية »الغازية« ٢٤ ساعة 
لالنس�حاب، مهددا بمطالبة القائد 
الع�ام للق�وات المس�لحة بتوجيه 
الق�وة الجوي�ة وطي�ران الجي�ش 
لقصف هذه القوات وإنزال أقصى 
العقوبات بمن ساعد على دخولها 

احتراما لهيبة الدولة.
فيما أعربت كتلة ب�در النيابية، 
ع�ن اس�تغرابها من صم�ت الذين 
»ملئ�وا الدنيا صراخاً« لدخول عدد 
من الزوار بال تأش�يرة ولم نسمع 
لهم حسيس�اً بشأن دخول القوات 
التركية ألطراف الموصل، مطالبة 
بمحاسبة الجهات التي جاءت بتلك 
القوات بتهمة »الخيانة العظمى«.

تركيا تؤسس قواعد عسكرية يف بعشيقة..  واوغلو يتملص: مهمتها تدريبية
باعتراف أنقرة: بارزاني وراء اتفاقية دخول القوات التركية إلى الموصل
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أفش�لت القوات األمنية، أمس السبت، 
هجوماً ش�ّنه تنظيم »داعش« مستهدفاً 
القطعات العس�كرية الُمتمركزة ش�مال 
أطل�ق عليه�ا  الرم�ادي، خ�الل عملي�ة 

التنظيم اسم »هدم األسوار«.
ويبدو أّن إعالن ساعة الصفر إلطالق 
معرك�ة تحري�ر الرم�ادي بات وش�يكاً، 
بعدما ب�دأت الق�وات األمنّية والعش�ائر 
باالس�تعدادات األخي�رة القتحام المدينة 
المحاصرة، فيما تستمر الضربات الجوية 

على مواقع اإلرهابيين.
وق�ال قائ�د عملي�ات األنب�ار الل�واء 
الركن إسماعيل المحالوي ، أّن »التنظيم 
استخدم خالل هجومه أنواعاً مختلفة من 
األسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، 
باإلضاف�ة إل�ى عربة عس�كرية ُمفخخة 
يقوده�ا انتح�اري، فض�اًل ع�ن قصف�ه 

الُمكثف بقنابل الهاون«.
وأش�ار المح�الوي إل�ى أن »الهجوم 
خالله�ا  ج�رت  س�اعة،  لنح�و  اس�تمر 
اش�تباكات عنيف�ة«، مؤّك�داً أّن »قوات�ه 
تمّكنت من التصدي للهجوم ، كما أوقعت 
عش�رة قتلى من عناصر داعش، وفجرت 
المركب�ة المفخخ�ة وقتل�ت االنتح�اري 
بداخلها قبل الوصول إلى قطعات الجيش، 
فيم�ا أصيب ثالث�ة من الجن�ود التابعين 

لقيادة عمليات األنبار«.
وأوضح أّن »عملية هدم األسوار التي 
ش�نها داع�ش، الغاية منها ف�ك الحصار 
الخان�ق الذي تفرضه الق�وات الحكومية 
على الرمادي، والذي تسبب بقطع جميع 
إم�دادات تنظي�م داع�ش من�ذ أكث�ر من 

شهرين«.
ع�دد  ح�ول  األنب�اء  وتضارب�ت 
االنتحاريين، إذ أّك�د قائد عمليات البادية 
والجزي�رة الل�واء علي دبع�ون، ، تصدي 

قوة مش�تركة من الجي�ش تابعة للفرقة 
الس�ابعة والش�رطة االتحادي�ة، لهجوم 
بواس�طة سبع عجالت مفخخة، يقودها 

انتحاريون من »داعش«.
ولفت دبعون إلى أّن »من بين المركبات 
المفخخة عجالت عس�كرية مدرعة تمت 
معالجتها بصواريخ )أي تي 4( الحرارية 
ضد ال�دروع، وباقي المركب�ات عولجت 
بس�الح )آر ب�ي جي 7(، وت�م قتل جميع 
االنتحاريي�ن قب�ل وصولهم إل�ى أماكن 

وجود القوات العراقية بمئات األمتار«.
وفي الس�ياق ذاته، قال أحد المقاتلين 
، إن »الهجوم الذي ش�نه داع�ش، الغاية 
منه إح�داث خلخلة في صف�وف الجيش 
والشرطة، وفتح ثغرة في الطوق األمني 
ال�ذي تفرضه القطعات العس�كرية على 

مدينة الرمادي«.
وأض�اف أّن »الق�وات األمني�ة كان�ت 
مس�تعدة وما زالت في جمي�ع المناطق 
التي تس�يطر عليها، لرد أي هجوم يشنه 

داعش«.
إلى ذلك، لفت قادة عس�كريون إلى أّن 
الق�وات األمني�ة ما زالت تتق�دم باتجاه 
مدين�ة الرم�ادي، بعدما اس�ترّدت أجزاء 
كبي�رة من ح�ي التأميم، غرب�ي المدينة، 
المقبل�ة  القليل�ة  »األي�ام  أن  مؤّكدي�ن 

ستشهد تحرير الرمادي بالكامل«.
في الغضون, قال قائم مقام الرمادي، 
حمي�د عي�ادة، ف�ي بي�ان صحاف�ي، إّن 
»القوات المشتركة تستعد حالّياً القتحام 

مدينة الرمادي«، مبين�اً أّنه »في غضون 
األّي�ام القليلة الماضية تم تحرير مناطق 
الخمس�ة كيلو، والسبعة كيلو، والتأميم، 

والطاش جنوبي وشمالي المدينة«.
وأش�ار إلى أّن�ه »تم وض�ع خطة لما 
بع�د التحري�ر، تتضّمن إع�ادة الخدمات، 
وإقام�ة حواج�ز أمنّية، ومس�ك األرض 

وحمايتها«.
من جهت�ه، أّكد القيادي في العش�ائر 
المتصّدية ل�«داعش«، عّمار العيس�اوي، 

أّن »االس�تعدادت تبدو على أش�ّدها، وأّن 
الق�وات األمنّية والعش�ائر تنتظر إعالن 

ساعة الصفر لبدء عملية االقتحام«.
إّن »التعزي�زات   ، العيس�اوي،  وق�ال 
العسكرّية التي وصلت إلى الرمادي أخيراً 
كان�ت أعدادها كافية إلس�ناد قطعاتنا«، 
أّن »القطع�ات العس�كرّية كّثفت  مبين�اً 
من انتشارها في محيط المدينة، وهناك 
حال�ة اس�تنفار قص�وى ل�دى القطعات 
كاف�ة، وحال�ة تهيؤ واس�تعداد النطالق 

عملّية االقتحام«.
وأش�ار العيس�اوي، إل�ى أّن »الق�ادة 
األمنيي�ن قريبون م�ن س�احة المعركة 
ويتابعون سيرها خطوة بخطوة«، مبيناً 
أّنه »لم يعرف حتى اآلن الجهة التي سيتم 
اختراقها من قبلنا والتي ستكون المنفذ 

الذي تدخل قواتنا منه إلى الرمادي«.
وأّكد أّن »الوقت الذي استنفده القادة 
الميداني�ون إلعداد خط�ة االقتحام، كان 
كافي�اً ج�ّدا، وتم إع�داد خط�ة محكمة، 

نتوقع نجاحها بوقت قياسي«.
م�ن جهتها، أعلن�ت وزارة الدفاع عن 
»فتح مم�ّرات آمنة لخ�روج العوائل من 

الرمادي«.
وقال المتحّدث باس�م ال�وزارة نصير 
ن�وري، في بي�ان صحف�ي، إّن »الطيران 
العراق�ي ألق�ي قب�ل نح�و خمس�ة أّيام 
منش�ورات عل�ى الرم�ادي، كم�ا وّج�ه 
دعوات لهم عبر وسائل اإلعالم المختلفة 
اقتح�ام  قب�ل  المدين�ة  م�ن  بالخ�روج 
مركزها«، مبيناً أّن »المنشورات تضّمنت 
توجيه�ات إرش�ادّية للمواطنين وتحديد 
ممّرات الخروج له�م والمناطق التي من 

الممكن أن يلجؤوا لها«.
م�ن  كبي�رة  »أع�دادا  أّن  وأض�اف،   
المدنيين اس�تطاعت الخ�روج والوصول 
الى منطقة الحميرة المؤّمنة، وأّن الكثير 

من العائالت مستمّرة بالخروج«.

»داعش« يفشل بـ »هدم األسوار« لفك احلصار عن الرمادي .. والقوات األمنية تعد العدة لالقتحام
اكمال خطة لما بعد تحرير المدينة

»دانا« تغرم كردستان مليار دوالر
       بغداد / المستقبل العراقي

كشف موقع “بلومبيرغ االمريكي” 
عن من�ح ش�ركة تنقيب النف�ط “دانا 
گاز” مس�تحقاتها المالي�ة م�ن اقليم 
كردستان وفق قرار قضاء من محكمة 
لن�دن، الس�يما ان كردس�تان امتنعت 
عن تقدي�م مس�تحقاتها المالية لهذه 
الش�ركة بحجة ع�دم امتالكه�ا المال 
ال�كاف، ولك�ن اليوم تعود كردس�تان 
المبل�غ وف�ق ق�رار قضائ�ي  لتس�دد 
م�ن محكم�ة لندن بع�د ٢٨ يوم�اً من 
المفاوض�ات بي�ن الش�ركة والجان�ب 

الكردي.
الموق�ع االخب�اري االمريك�ي قال 
ايضاً، ان الشركة المنتجة التي تتخذ من 
إمارة ابو ظبي مقراً لها، رفعت دعوى 
في لندن للمطالبة باموالها س�يما انها 
تنقبت النفط الخام في كردس�تان منذ 

٣٠ حزيران الماضي.
بلومبي�رغ، وجه�ة  ونق�ل موق�ع 
نظر الجانب الك�ردي الذي اكد ان قرار 
المحكم�ة “ مضلل” وغير كامل، وهذا 
الق�رار ليس نهائياً وغي�ر قابل للتنفيذ 
الى االن على الصعيد الدولي. يشار الى 
ان ش�ركة “دانا” صّعدت من اس�همها 
بنس�بة ١٤ ف�ي المائ�ة منذ م�ا يقرب 
من عام تقريب�اً ليغلق عن ٠،٤٧ درهم 
في ابو ظبي. وتم تداول االس�هم بنحو 
٥٥ ملي�ون س�هم اي اكثر م�ن المعدل 

اليومي.
المنتج�ة  “دان�ا”  ش�ركة  وأك�دت 
للنفط ان المحكمة اللندنية وافقت منذ 
حزيران الماضي على تمتعها بالحقوق 
الحصرية لتطوير وانتاج الغاز والخام 
في حقلي خور مور وجمجمال شمالي 
العراق لمدة ال تقل عن ٢٥ س�نة، وهذا 
اتفاق قبلت ب�ه حكومة اربيل منذ عام 

٢٠٠٩. االقلي�م الك�ردي الي�وم يق�ول 
ان القع�د المب�رم بينه وبين الش�ركة 
“ظالم” وفيه بن�ود غير واضحة، لكن 
العقد يؤكد اس�تمرارية بقاء الش�ركة 
في كردس�تان للعمل حت�ى نهاية عام 
٢٠١٦.وتصر كردستان على ان الشركة 
المنتج�ة للنف�ط قام�ت بالتالعب في 
العقود، وفقاً لبريد الكتروني ارس�لته 
حكومة االقليم ال�ى موقع “بلومبيرغ 

االمريكي” لتؤكد فيه وجهة نظرها.
وتدع�ي حكوم�ة كردس�تان انه�ا 
زودت الشركة بكل مستحقاتها المالية 
طيل�ة الفت�رة الماضي�ة البالغ�ة ثالثة 
مليارات دوالر، معتبرة بالوقت نفسه، 

قرار المحكمة غير كامل ومضلل.
وتعم�ل ش�ركة “دانا” ف�ي العراق 
ومصر، واستثمر شركاؤها اكثر من ١ 
مليار دوالر، لتنتج مقابل ذلك ١٥ مليون 
برميل يومياً من س�وائل الغاز والنفط 

للمنطقة الكردية، وفقاً آلخر بياناتها. 
الش�ركة تعرضت لخس�ارة كبيرة في 
الرب�ع الثال�ث بع�د انخف�اض اس�عار 
النفط، ومؤكدة انها تس�عى السترداد 
الع�ام  ملي�ار دوالر مدفوعاته�ا م�ن 
الماضي م�ن قبل حكومة كردس�تان.

يش�ار ال�ى ان كردس�تان، الكث�ر م�ن 
مرة تحاول التالعب بعقود الش�ركات 
المنتج�ة للنفط ف�ي حقولها بعد ازمة 
وهيمن�ة  النف�ط  اس�عار  انخف�اض 
مسلحي داعش على ثلث اراضي البالد، 
االر ال�ذي دفعه�ا الى التمل�ص من ما 
بذمته�ا من اموال للش�ركات المنتجة، 
لينتهي بها الحال الى بيع النفط الخام 
بص�ورة غير ش�رعية لتغطي�ة نفقات 
الشركات ودفع اجور موظفيها، وهذا 
ما اش�ار الي�ه وزي�ر الم�وارد المالية 
لالقلي�م في وقت س�ابق عب�ر مقابلته 

مع وكالة رويترز لالنباء.

قاضته في محاكم لندن بعد امتناعها عن التسديد



في ظل تصاعد الكراهية واألعمال العدائية

المس�لمين  منظم�ات  س�ارعت 
االميركيين الى ادانة هجوم كاليفورنيا 
ف�ور وقوع�ه، تماًم�ا كما ه�ي الحال 
بعد كل هج�وم ارهابي ُيتهم بارتكابه 
متطرف�ون اس�اميون، وق�د اصدرت 
ه�ذه المنظمات بيان�ات تدين الهجوم 
بوصفه عمًا ال انسانًيا وال يمت بصلة 
ال�ى االس�ام، وأعرب�ت ع�ن تعازيها 
وتعاطفها م�ع الضحايا عل�ى مواقع 
التواص�ل االجتماع�ي، وظه�ر قادتها 
ف�ي مؤتم�رات صحافية م�ع ممثلين 
األخ�رى ومس�ؤولين  الديان�ات  ع�ن 
م�ن قوات الش�رطة واألجهزة األمنية 
والى جانبه�م اعام اميركي�ة، تأكيًدا 
لوطنيته�م والتزامه�م بالدف�اع ع�ن 
بلدهم الواليات المتحدة ضد االرهاب.  
واعل�ن رئي�س مجل�س الش�ؤون 
العامة للمس�لمين، سام مراياتي، في 
مؤتم�ر صحافي في ل�وس انجلوس، 
داع�ش  تنظي�م  مث�ل  جماع�ات  “ان 
وتنظيم القاعدة تحاول زرع االنقسام 
ف�ي مجتمعن�ا وارهابن�ا”، لك�ن هذا 
كل�ه ل�م يش�فع لمس�لمي الوالي�ات 
المتح�دة، ب�ل أك�د ق�ادة منظماته�م 
وأئمة مس�اجدهم في انحاء الواليات 
المتح�دة، ان المس�لمين االميركيي�ن 
يتعرض�ون الى موجة م�ن التهديدات 
بالقتل واالعت�داءات واعمال التخريب 
ض�د ممتلكاتهم، لم يعرف�وا مثيا لها 
من�ذ ما ح�دث له�م بعد هجم�ات 11 

ايلول )سبتمبر( 2001.
وش�هد مس�لمو الواليات المتحدة 
ضده�م  الكراهي�ة  جرائ�م  تصاع�د 
في اش�هر الخري�ف بع�د التصريحات 
اطلقه�ا  الت�ي  للمس�لمين  المعادي�ة 
المرشحان الجمهوريان دونالد ترامب 
وب�ن كارس�ون، وازدادت التهدي�دات 
وأعم�ال التخريب والعنف واكتس�بت 

ابع�اًدا مخيف�ة أكثر م�ن ذي قبل بعد 
اعتداءات باريس في 13 تشرين الثاني 
)نوفمبر(، فيما تصاعدت هذه األعمال 
بحدة ملحوظة بعد الهجوم األخير في 

كاليفورنيا. 
المس�لمون  االميركي�ون  ويهي�ئ 
أنفسهم لما هو أسوأ بعدما اعلن مكتب 
التحقيقات الفيدرالي ان منفذ الهجوم، 
س�يد رضوان فاروق، مس�لم نشأ في 
الوالي�ات المتح�دة ويحمل الجنس�ية 

االميركي�ة ودرس ف�ي كلي�ة اميركية 
ولدي�ه وظيف�ة ثابت�ة وبي�ت مري�ح 
وطف�ل وكان يصلي في عدة مس�اجد 
تعرف�ه ف�ي المنطقة، وكان ه�ذا كله 
بمثابة س�يناريو كابوس�ي للمسلمين 
االميركيي�ن، بع�د كل م�ا بذل�وه م�ن 
االميركي  بالمجتمع  جهود لاندم�اج 
وني�ل قبول�ه.    وقال محم�ود ندوي، 
امام مس�جد دار العلوم االسامية في 
مدين�ة برناردينو حي�ث وقع الهجوم، 

ان ف�اروق ال يمت بصلة الى االس�ام 
وال حت�ى ال�ى االنس�انية، فيم�ا أك�د 
مس�اعده ماهور ن�دوي ان المس�جد 
تلق�ى تهدي�دات، فيم�ا ح�ذر ديفي�د 
تشيس�لي، محامي عائل�ة فاروق، من 
ان عناوين بارزة مثل “مجزرة يرتكبها 
مسلمون” أو “قتلة مسلمون” تحرض 
عل�ى الاتس�امح.     ولكن االميركيين 
التح�دي  اآلن  يواجه�ون  المس�لمين 
المتمث�ل في ان كثيرا م�ن االميركيين 

م�ن  وغي�ره  ف�اروق  ال�ى  ينظ�رون 
االرهابيين على انهم يمثلون االسام، 
خاص�ة بعدما اظهرت االس�تطاعات 
جهل الغالبية العظمى من االميركيين 
باالس�ام، وعدم وجود مس�لمين بين 
معارفهم.     وقالت المواطنة االميركية 
المس�لمة نبي�ة مقب�ول، الت�ي تدرس 
القانون في جامعة شيكاغو لصحيفة 
نيوي�ورك تايم�ز: “ان هويتي وكياني 
كله ُيمَحيان كلم�ا تقع حوادث كهذه، 

ويقعان ضحية اعمال العنف هذه التي 
يرتكبها اشخاص ينتمون الى الجماعة 
الت�ي انتمي اليه�ا”.    وقال�ت مقبول 
انها فكرت في نزع الحجاب مثلها مثل 
كثير من االميركيات المسلمات، خوًفا 
م�ن تعرضهن الى االعت�داء، واضافت 
انه�ا بع�د عودته�ا م�ن االج�ازة الى 
ش�يكاغو ق�ررت أن ال تتوقف وتصلي 
خ�ارج مطعم على الطري�ق كما كانت 
تفعل ع�ادة، مؤكدًة أنه�ا باتت تخاف 

ان يعت�دي عليه�ا ش�خص ي�رى انها 
تس�تحق المعاملة بعنف. وتبين ارقام 
الجنائية  للعدال�ة  الخدم�ة االعامي�ة 
التابعة لمكت�ب التحقيقات الفيدرالي، 
ان جرائ�م الكراهي�ة ض�د االميركيين 
المس�لمين بلغ�ت ذروته�ا ف�ي ع�ام 
جريم�ة،   481 ُس�جلت  حي�ن   ،2001
وف�ي عام 2014 ُس�جلت 154 جريمة 
مس�لمون  اميركي�ون  كان  كراهي�ة 
ضحيته�ا، وق�ال مكت�ب التحقيق�ات 
تتوف�ر  ان االحص�اءات ال  الفيدرال�ي 
لدي�ه حتى اآلن ع�ن جرائ�م الكراهية 
ضد المس�لمين خ�ال الع�ام الحالي.   
ولكن األسابيع األخيرة من عام 2015 
شهدت تصاعد اعمال العنف والترهيب 
ض�د االميركيين المس�لمين، وخاصة 
ضد المحجبات واألطفال المس�لمين، 
باإلضافة إلى اطاق النار على مساجد، 
أو رمي ق�اذروات عليه�ا. وقال عمير 
صّديق�ي لصحيف�ة نيوي�ورك تايم�ز 
ان رج�ًا تقدم نح�وه حي�ن كان يهم 
بركوب س�يارته خ�ارج مركز تجاري 
في مدينة دالس وأش�هر مسدس�ه ثم 
ه�دد بقتله رمًي�ا بالرص�اص، مؤكًدا 
أن المس�لمين يعيش�ون الي�وم أوقاتا 
مخيف�ة. وف�ي اح�دى ضواحي دالس 
تجّمع نح�و 12 ش�خًصا ُملثًما خارج 
المرك�ز االس�امي ملوحين بأس�لحة 
مختلف�ة، ونش�رت المجموعة الحقا 
عل�ى “فايس�بوك” اس�ماء وعناوي�ن 
عش�رات المس�لمين، وم�ن س�ّمتهم 
“متعاطفين مع المس�لمين”. والحظ 
خالد حميدة، المتحدث باسم الجمعية 
االسامية لشمال تكساس، ان ما حدث 
امام المركز االسامي ال يمكن تصور 
حدوث�ه امام كنيس�ة أو معبد يهودي، 
واض�اف “نح�ن واقعيون ون�درك ما 
يج�ري ف�ي البل�د، ونش�كر الل�ه على 
اصدقائن�ا ف�ي اجهزة انف�اذ القانون، 

وشركائنا من األديان األخرى”.

مسلمو أمريكا.. العيش يف رعب العنرصية

نح�ن نواج�ه حكوم�ات ترع�ى 
اإلره�اب، ولي�س عصاب�ات يمولها 
األف�راد، فاإلره�اب تمثل�ه اآلن دول 
مس�تهترة، وتمثله مؤسس�ات دينية 
ال دي�ن له�ا، ولم تع�د تنطل�ي علينا 
ظل�ت  الت�ي  السياس�ية،  األكاذي�ب 
تطلقه�ا الق�وى الدولي�ة والمحلي�ة 
الراعي�ة لإلره�اب، فق�د تبي�ن لن�ا 
الخي�ط األبيض من الخيط األس�ود، 
وظهر أنص�ار اإلره�اب الدولي على 
حقيقته�م م�ن دون رت�وش، وم�ن 
دون تضليل. وم�ن دون أن يضطروا 
التموي�ه  بأقنع�ة  نواياه�م  إلخف�اء 

والخ�داع. قب�ل بضع�ة أي�ام كان�ت 
تركي�ا تتظاه�ر بمط�اردة عصابات 
داعش، رغم علمنا المسبق بأنها هي 
التي فتحت له�م منافذها الحدودية، 
وس�محت لهم بالتدفق به�ذه األعداد 
الهائل�ة، ورغم علمنا ب�أن المقاتات 
األمريكي�ة هي التي تقدم لهم دعمها 
اللوجستي، في الوقت الذي كانت فيه 
المقات�ات الروس�ية تص�ب حممها 
ف�وق رؤوس�هم، وتس�جل انتص�اراً 
مذه�ًا على األرض، ثم جاءت أحداث 
باري�س لتق�دم الدلي�ل القاط�ع على 
ش�رعية الغ�ارات الروس�ية المدمرة 

التي  النفطي�ة،  لخط�وط الصهاريج 
يمتلكها الدواعش، بيد أن تركيا كانت 
في أقصى ح�االت االنزعاج والتذمر، 
بس�بب ضي�اع أحامه�ا األناضولية 
التوس�عية تحت أقدام الدب الروسي، 
فارتكب�ت حماقة ما بعده�ا حماقة، 
عندم�ا أقدم�ت على إس�قاط مقاتلة 
 ،)24 )س�وي  ط�راز  م�ن  روس�ية 
بذريع�ة انتهاكه�ا األج�واء التركية، 
رغ�م قناعته�ا المطلقة ب�أن الروس 
ال يس�تهدفونها، ورغ�م قيامها هي 
نفسها بانتهاك سيادة سوريا والعراق 
بذريعة مطارتها لفلول حزب العمال 

الك�ردي، ورغ�م س�رقتها حص�ص 
العراق من مياه دجلة والفرات، لكنها 
كانت ترى أن الروس، إذا ما استأنفوا 
ض�د  الموجه�ة  العنيف�ة  غاراته�م 
الدواعش بهذا اإلصرار، وبهذا الشكل 
المؤثر، فأنهم سيلحقون بهم الهزائم 
المنك�رة، ف�كان الب�د للزعيم )رجب 
طي�ب بهلوان( من البحث عن األعذار 
ال�دب  غ�ارات  لتعطي�ل  والمب�ررات 
الروسي، حتى لو تطلب األمر إشراك 
فرنس�ا في جر حل�ف النات�و لحرب 
طويل�ة األمد م�ن أجل من�ع الغارات 

الروسية الموجهة ضد الدواعش.

تخيل�وا. فرنس�ا الت�ي كانت قبل 
أق�ل من أس�بوع ت�ذرف الدموع على 
ضحاياه�ا في التفجيرات الداعش�ية 
الدامي�ة، تجاهلتهم تمام�ا، وهرعت 
للوق�وف م�ع تركي�ا الداعش�ية، في 
الوقت الذي كانت تتظاهر فيه بقصف 
الدواع�ش.   السياس�ة، ي�ا جماع�ة 
الخير، خ�داع ومراوغة ومخاتلة، أما 
التحالفات العسكرية فهي عبارة عن 
أدوات للتوس�ع والتمدد وبسط نفوذ 
األق�وى عل�ى األضع�ف، فالس�مكة 
الكبيرة البد أن تأكل السمكة الصغيرة، 
والثعال�ب المراوغ�ة مجبول�ة عل�ى 

اس�تفزاز الدبب�ة المريض�ة، والتآمر 
خصل�ة توارثها مل�وك األناضول في 
مخادع حريم السلطان، حتى صارت 
ه�ي الصف�ة الطاغي�ة عل�ى س�لوك 
دول�ة ال تحفظ حق�وق الجوار. دولة 
ظل�ت حتى يومنا ه�ذا تخصص ليرة 
واحدة في ميزانيتها السنوية لتعمير 
مدين�ة )الموص�ل( العراقي�ة ألنه�ا 
تن�درج ف�ي فكره�ا العثماني ضمن 
ضواح�ي والياتها المغتصبة، فعادت 
إليها الموصل ملفوفة برايات س�ود، 
يحملها الدواعش الذين تناسلوا تحت 

عمامة السلطان )بهلوان(.

   بغداد / المستقبل العراقي

نجل ملك البحرين 
جيرب سيدة

عىل الوالدة يف سيارة

نجل أردوغان متهم 
بغسيل األموال يف إيطاليا

   بغداد / المستقبل العراقي

س�يدة بحرينية ولدت طفلها 
في السيارة على الطريق السريع 
بع�د عدم موافقة الس�لطات لهم 
بالتوج�ه للمستش�فى إثر إغاق 
بعض الشوارع تزامناً مع السباق 
الذي يش�ارك فيه ناصر بن حمد 

نجل الملك.
وأضافت مصادر لم تس�تطع 
الس�يدة البحريني�ة أن “تتحم�ل 
آالم المخ�اض، فوضع�ت طفلها 
في الس�يارة في الطريق السريع 
)الهاي�وي( للقادمي�ن من مدينة 
حمد إلى المنامة، بعد أن تم إيقاف 
سيارة والدها الذي كان متوجها 
به�ا إل�ى مستش�فى جدحف�ص 
لل�والدة، فج�ر اليوم الس�بت )5 
 ،)2015 ديس�مبر/ كانون األول 
بس�بب إغ�اق الش�وارع، وعدم 
موافق�ة المعنيين على الس�ماح 
لهم بعبور الش�ارع للوصول إلى 
أن  إال بع�د  ال�والدة،  مستش�فى 
وضع�ت الس�يدة مولوده�ا ف�ي 

السيارة”.

   بغداد / المستقبل العراقي

تقدم أحد رج�ال األعمال في 
إيطالي�ا بش�كوى إل�ى المدع�ي 
الع�ام، للتحقي�ق في قي�ام بال 
أردوغ�ان نجل الرئي�س التركي، 
بإدارة عملية غسيل أموال بمبالغ 

طائلة في إيطاليا.
وبحس�ب صحيف�ة “كوريير 
ف�إن  اإليطالي�ة  الس�يرا”  دي 
ب�ال  قي�ام  الش�كوى تضمن�ت 
أردوغ�ان بنق�ل أم�وال بكميات 
ضخم�ة إلى إيطالي�ا بعد أن زعم 
أن�ه قرر االس�تقرار ف�ي إيطاليا 
الدكتوراه، وأن محامًيا  لدراس�ة 
ألحد رجال األعمال تقدم بشكوى 
جنائية إلى نيابة بولونيا من أجل 

التحقيق في األموال المذكورة.
وطال�ب المحام�ي اإليطالي، 
ماس�يميليانو آنيت�ا، ف�ي مذكرة 
الش�كوى الت�ي تقدم به�ا لنيابة 
بولونيا، بالتحقيق بشأن األموال 
التي أحضره�ا بال أردوغان إلى 

إيطاليا بدعوى غسيل األموال.

وزيرة خارجية السويد: »إرسائيل« تعدم الفلسطينيني
بال حماكمة

غليان شعبي يف السعودية قبيل تنفيذ 
احکام اعدام

   بغداد / المستقبل العراقي

الخارجي�ة  وزي�رة  ذك�رت 
الس�ويدية، مارغوت وولستروم، 
الس�ويدي  البرلمان  ف�ي جلس�ٍة 
ا على اس�تجواٍب ُق�ّدم لها، إّن  ردًّ
إس�رائيل تق�وم بتنفي�ذ عمليات 
دون  لفلس�طينيين  إع�دام 

محاكمة.
وتابع�ت قائلًة: اعتق�د أن هذا 
يحص�ل،  أْن  يج�وز  وال  فظي�ع 
ول�”إس�رائيل” الحق ف�ي الدفاع 
عن نفس�ها وضم�ان أمنها، على 
ح�ّد تعبيره�ا. وأضاف�ت وزي�رة 

الخارجّي�ة إّن�ه في م�وازاة ذلك، 
الرّد اإلسرائيلّي ال يجب أْن يكون، 
وأقول ذلك أيًضا في حاالت أخرى، 
إع�دام دون محاكمات، أْو رد غير 
متواٍز، والذي يتسبب بزيادة عدد 
القتلى في الطرف الثاني، حسبما 

ذكرت.
وحس�ب “راي اليوم”، جاءت 
ف�ي  وولس�تروم  تصريح�ات 
اس�تجواب  عل�ى  ا  ردًّ البرلم�ان 
قّدم�ه ثاثة من أعض�اء البرلمان 
حول سياسة الس�ويد الخارجّية، 
وبأّنه�ا منحازة لصال�ح الموقف 
الفلسطينّي على حساب الموقف 

موق�ع  وبحس�ب  اإلس�رائيلّي. 
أحرونوت(  )يديع�وت  صحجيفة 
على اإلنترنت فقد هاجم الس�فير 
اإلس�رائيلّي في الس�ويد، اسحاق 
تصريح�ات  الف�ي،  باخم�ان 
وولستروم، واعتبر أّن “إسرائيل” 
اإلره�اب  أس�ماه  م�ا  ُتح�ارب 
بأخاقي�ة أكثر مما لدى عّدة دول 

أوروبّية، على حّد وصفه.
هاج�م  الماض�ي،  والش�هر 
اإلس�رائيلّي،  ال�وزراء  رئي�س 
وزي�رة  نتنياه�و،  بنيامي�ن 
الخارجي�ة الس�ويدية ووصفه�ا 
بأّنها مصاب�ة بالعمى في أعقاب 

مقابل�ة تلفزيوني�ة في الس�ويد 
بعد هجم�ات باريس، قالت فيها: 
إّن فلس�طينيين كثيرين يشعرون 
باليأس، ويعتقدون أن ال مستقبل 
له�م، ويتصرف�ون بعن�ف، وهو 
م�ا اعتب�ره الكي�ان اإلس�رائيلي 
هجم�ات  بي�ن  للرب�ط  محاول�ة 
باري�س واألوضاع ف�ي األراضي 

الفلسطينية.
وقالت ف�ي المقابلة: بالطبع، 
هناك ما يدعو للقلق، وليس فقط 
في السويد، وإنما في كافة أنحاء 
العالم، ألن هناك كثيرين يتحولون 

إلى متطرفين.

   بغداد / المستقبل العراقي

خ�رج المئ�ات م�ن المعارضين 
السعوديين في شرق المملكة أمس 
الجمعة، بمظاهرة دعماً لناش�طين 
يواجه�ون عقوبات اإلع�دام، خوفاً 

من أن يكون تنفيذها وشيكاً.
وهذا ه�و األس�بوع الثاني على 
التوال�ي الذي يتجمع ع�دد كبير من 
الش�يخ  المعارضي�ن، تضامن�ا مع 

نمر النمر وس�جناء آخرين محكوم 
عليهم باإلعدام.

وراء  يق�ف  النم�ر  وكان 
إل�ى  تط�ورت  الت�ي  االحتجاج�ات 
المطالبة بالمس�اواة ف�ي مملكة آل 
سعود، حيث يشتكي “الشيعة” من 

التهميش.
وق�ال حس�ين النم�ر، أن ه�ذه 
الوقف�ة الت�ي ج�رت خ�ال ص�اة 
الجمعة في منطقة القطيف ش�رق 

المملكة، هي “إلظهار التضامن مع 
الشيخ نمر وبقية المعتقلين”.

وقدر عدد المش�اركين بين 600 
و700 ش�خص، مش�يراً إل�ى أنه�م 

رفعوا صوراً للشيخ المعتقل ظلماً.
أن  النم�ر،  حس�ين  وأض�اف 
“التجمع كان كبي�راً. وجرى تجمع 
ممائ�ل األس�بوع الماضي ف�ي بلدة 

العوامية في المنطقة الشرقية.
وكان�ت منظم�ة العف�و الدولية 

أعرب�ت ف�ي بي�ان نهاي�ة تش�رين 
الثاني/نوفمب�ر، ع�ن القلق بش�أن 
 50 م�ن  ألكث�ر  الوش�يك  اإلع�دام 
سجيناً، وفقاً لمعلومات تلقتها من 
وس�ائل إع�ام قريبة من س�لطات 
غي�ر  المنظم�ة  س�عود.وأكدت  آل 
الحكومي�ة، أن نمر النمر والش�باب 
الثاثة وبينهم علي النمر وناشطان 
آخ�ران، قد أدين�وا “بش�كل واضح 

خال محاكمات جائرة”.

ليبيا: »داعش« خيرج 80 طفال 
انتحاريًا

تركيا تتوسط لرشكات أوربية من أجل 
إيصال االنرتنيت إىل »داعش«

   بغداد / المستقبل العراقي

تخرج�ت دفع�ة جدي�دة تض�م 80 طفاً 
انتحارًيا من تنظيم “داعش” في مدينة سرت 
الليبية ، كان قد جرى تدريبهم في معسكرات 
تابعة للتنظيم االرهابي لمدة 45 يوما.ويطلق 
التنظيم على هذه المجموعة الجديدة »أشبال 
الخاف�ة« وهم أطف�ال تت�راوح أعمارهم ما 
بي�ن 14 و17 عاًم�ا، كان التنظيم قد جندهم 
ف�ي وقت س�ابق.وذكرت مص�ادر محلية أن 
األطف�ال المجندين يتم تدريبهم على مختلف 
أن�واع األس�لحة إضاف�ة إل�ى التدري�ب على 

تنفي�ذ عمليات التفخي�خ والتفجير العمليات 
مجموع�ة  أن  المص�ادر  اإلنتحارية.وقال�ت 
الخريجين الجديدة قدم�ت الخميس الماضي 
عرًض�ا ميدانًيا بالرماية بس�اح )آر بي جي( 
بمناسبة تخرجهم في منطقة الظهير الواقعة 
غرب س�رت، فيما أكد عدد من الس�كان أنهم 
المصادر  الرماية.وأش�ارت  س�معوا أصوات 
إلى أن األطفال المجندين ينتمون إلى مناطق 
وقبائل عديدة من س�رت والنوفلية وإجدابيا 
وبني وليد ومصراتة، ويش�رف على تدريبهم 
قيادات من »داعش« قدمت من اليمن والعراق 

وتونس وفلسطين.

   بغداد / المستقبل العراقي

تقري�ر  ف�ي  ش�بيغل”  “دي�ر  ذك�رت 
على موقعه�ا في اإلنترنت نش�ر الجمعة 
ش�ركات  أن  األول،  ديس�مبر/كانون   4
أوروبية تمن�ح إمكاني�ات لتنظيم داعش 
لنش�ر دعايته على الشبكة العنكبوتية، ما 

وصفه التقرير بأنه “عار على أوروبا”.
وأوضح التقرير أنه من غير المعروف 
بعد ما إذا كانت هذه الشركات على معرفة 
بذلك، بيد أن وثائ�ق حصلت عليها المجلة 
تكشف أن هذه الشركات بإمكانها معرفة 
اس�تخدام التنظيم لخوادمها لإلنترنت إذا 
ما رغبت ف�ي ذلك، كما أن�ه يمكنها قطع 
هذه الخوادم بأسرع وقت ومن دون جهد 
يذكر.واشار التقرير إلى إن من يحتاج إلى 

منف�ذ إل�ى اإلنترنت في س�وريا والعراق، 
يمكن�ه الوصول إل�ى منظومات الحصول 
على اإلنترن�ت عبر األقم�ار االصطناعية 
في محافظة هات�اي التركية على الحدود 

مع سوريا.
وبي�ن التقري�ر ال�ذي نش�رته مجل�ة 
“دي�ر ش�بيغل” أن ه�ذه المنظومات التي 
يمكن أن تكون سرعتها أكبر من الخوادم 
السلكية في ألمانيا، تكلف نحو 500 دوالر 
في سوريا، إضافة إلى أجور الدخول على 

الشبكة.
إل�ى  الول�وج  منظوم�ات  وتش�كل 
اإلنترن�ت، جانبا حيويا هام�ا للتنظيمات 
اإلرهابي�ة، من أجل نش�ر دعايتها وتبادل 
المعلوم�ات المتعلق�ة أيض�ا بالتخطي�ط 

لشن الهجمات اإلرهابية.
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أنصار اإلرهاب يفضحون أنفسهم
كاظم فنجان احلاممي
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اعالنات5   العدد )1099(  االحد  6 كانون االول 2015

تعلن رشكة نفط الشـمال / رشكة عامة / كركوك عن اجراء املناقصة املرقمة )م ش 2015/2 / 1517/اسـتثمارية( والخاصة بـ ) ربط محطتني 
كهربائيتني فرعيتني  متكاملتني )1و2( يف حقل  خزانات ك /1 / محافظة كركوك(  

يرجى من الراغبني باالشـراك باملناقصة اعاله من الرشكات العامة الحكومية ومقاويل اعمال الهندسـة املدنية والهندسـة الكهربائية وامليكانيكية  
والكيمياوية  املصنفني من الدرجة الثامنة فما فوق واملقاولني والرشكات املسجلني يف اقليم  كوردستان وبنفس الدرجة والنافذة هوياتهم  مراجعة 
قسـم العقـود /  عرفـة / كركوك   هم او وكالئهم املخولـون  عن طريق دوائر كتاب العدول للحصول عىل قـرص )CD ( املدون فيها اوراق املناقصة 
لقاء مبلغ قدره ) - / 300,000( ثالثمائة الف دينار غري قابل للرد مع رضورة قيام الرشكات املقاولة  بارفاق شـهادة تاسـيس مع هوية تصنيف 
عند  االشـراك ،   ويقدم املشـارك  كتاب عدم املمانعة من الدخول يف املناقصات  صادر من الهيئة  العامة للرضائب  معنونا اىل رشكة نفط الشـمال 
)النسـخة االصلية (  مع تاييد حجب البطاقة التموينية بضمنهم مقاويل اقليم كوردسـتان وتقديم الحسـابات الختامية الخر سنتني املصادق عليها 
من قبل ديوان الرقابة املالية االتحادي وتقديم التامينات اولية مقطوعة بمبلغ )12,600,000( اثنا عرش مليون وستمائة الف دينار وتكون اما  عىل 
شـكل صك مصدق او سـفتجة او خطاب ضمان يتضمن )االسم والعنوان الوظيفي  للمخولني للتوقيع مع مراعاة تدوين مبلغ الخطاب رقما وكتابة 
وذكـر تاريـخ النفاذية ورشوطها والغرض من اصداره  مع ذكر اسـم ورقـم املناقصة(  صادرين من  املصارف املعتمدة لـدى البنك املركزي العراقي 
عدا مصارف )الوركاء لالسـتثمار ـ البالد االسـالمي ـ البرصة الدويل ـ ايالف االسالمي ـ املتحد لالسـتثمار ـ االقتصاد لالستثمار والتمويل ـ مرصف 

الرافدين / فرع شارع الجمهورية /كركوك(
 ونافـذة ملـدة )28(  يومـا بعد انتهاء فرة نفاذية العطاء املحـددة يف رشوط املناقصة البالغة 90 يوم من تاريخ غلقهـا  وتودع العطاءات يف صندوق 
العطـاءات رقـم )1( الخـاص باملقاوالت الكائن يف اسـتعالمات  دوائر  عرفة / كركوك وسـيكون انعقـاد املؤتمر الخاص باالجابة عن استفسـارات 
املشاركني الساعة العارشة صباحا من يوم االحد املوافق 2015/12/20 يف مقر قسم الدراسات والتصاميم ، علما بان اخر موعد لتقديم العطاءات يف 
موعد اقصاه الثانية عرش ظهرا من يوم االحد املوافق 2015/12/27 وسيتم فتح العطاءات بعد الغلق مبارشة يف االستعالمات  الرئيسية للرشكة يف 
عرفة وبحضور املقاولني  والرشكات املقاولة ويف حال مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية  فيكون اليوم الذي يليه هو يوم غلق  املناقصة علما ان جهة 
التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات علما ان الكلفة التخمينية للمناقصة تبلغ )840,000,000(  ثمنمائة واربعون مليون دينار وعىل املشـارك 
باملناقصة تقديم كامل املستمسكات املطلوبة عند تقديم عطائه ويتحمل من تحال عليه املناقصة اجور نرش االعالن  وللمزيد من املعلومات مراجعة 

املوقع االلكروني ) www.noc.oil.gov.iq  (   )صفحة املشاريع  ـ املناقصات املحلية ـ املناقصات املحلية املعلنة(     
ء/املدير العام

وزارة الكهرباء
املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية يف البرصة

اعالن مناقصات  
تعلن املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية يف البرصة  احدى تشكيالت وزارة  الكهرباء عن   اعالن املناقصة 
كمـا يف الجدول ادناه وذلك حسـب الـرشوط واملواصفات الفنية التي يمكن الحصـول عليها من مقر املديرية 
العامة قسم الشؤون التجارية الكائن يف محافظة البرصة / تقاطع الطويسة فعىل اصحاب الرشكات واملكاتب 
االختصاصية املسـجلني بصورة رسمية والراغبني باملشـاركة تقديم عطائهم  عىل ان يكون العطاء يف ظرفني 
منفصلني مختومني ومؤرش عليهما رقم املناقصة وعنوانها واسـم الرشكة واملكتب والعنوان الكامل مع ذكر  

الربيد االلكروني عىل ان تكتب محتويات كل عرض عىل االغلفة وكما ييل :
الظـرف االول : يتضمن العرض الفني والذي يحتيو عىل املواصفـات املبينة يف رشوط ووثائق املناقصة مؤيدة 

بختم الرشكة او املكتب مع  مستمسكات الرشكة املذكورة يف وثائق املناقصة
الظرف الثاني : يتضمن العرض التجاري شـامال سـعر املواد مع  التامينات االولية عىل شـكل صك مصدق او 
خطاب ضمان صادر من مرصف عراقي معتمد بمبلغ )   30,000 (  ثالثون الف دوالر    عىل ان تسـتكمل اىل 
)5%( عند االحالة وقبل توقيع العقد وسوف يهمل العطاء غري املستويف للرشوط ولن يتم استالم اي عطاء بعد 
تاريـخ غلـق املناقصة املثبت يف الجدول ادناه ويتحمل من ترسـو عليه املناقصة اجـور نرش االعالن علما بان 

املديرية غري ملزمة بقبول اوطا العطاءات .
  www.moelc.gov.iq   وملعرفة التفاصيل يمكنكم زيارة املوقع االلكروني لوزارة الكهرباء

trading@gdeepbasra.com ولالجابة عىل االستفسارات مراسلتنا عىل الربيد االلكروني

مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس / 18 / 2011

اسـم املحكمة : محكمة قـوى االمن الداخيل 
الخامسة بالبرصة

الرشطـي  ووحدتـه:  ورتبتـه  املتهـم  اسـم 
احمـد لفته عبادي ضيـدان / مديرية رشطة 

محافظة البرصة .
رقم الدعوى وتاريخها : 18 / 2011

تاريخ ارتكاب الجريمة : 2008/9/29
تاريخ الحكم : 7/ 2 /2011

املادة القانونية : 5 من ق.ع.د رقم 14 لسـنة 
 2008

خالصة الحكم 
حكمت محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة 
عىل املدان الغائب )الرشطي احمد لفته عبادي 

ضيدان( باسم الشعب بما ييل :
1 ـ بالحبس البسـيط ملدة )ستة اشهر( وفق 
احكام املادة 5 من ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 
بداللـة املادتني 61/اوال و 69 /اوال من ق. أ.د 
رقـم 17 لسـنة 2008 لغيابه عـن مقر عمله 

من تاريخ 2008/9/29 ولحد االن.
2 ـ اعطـاء املوظفـني العموميـني صالحيـة 
القبض عليه اينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر 
يف حقه اسـتنادا الحكام املادة 69 / ثانيا من 

ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008.
3 ـ الزام املواطنـني االخبار عن محل اختفاء 
املحكـوم أعاله اسـتنادا ألحكام املـادة 69 / 

ثالثا من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008.
4 ـ حجـز اموالـه املنقولـة وغـري املنقولـة 
اسـتنادا ألحكام املادة 69 / رابعـا من ق.ا.د 

رقم 17 لسنة 2008 .
5 ـ تحديـد اتعاب محامـاة للمحامي املنتدب 
سـليم عنـاد ريحـان مبلـغ قـدره خمسـة 
وثالثـون الـف دينار ترصف له بعد اكتسـاب 

الحكم الدرجة القطعية .
حكمـا غيابيا صـادرا باتفاق اآلراء اسـتنادا 
ألحـكام املـادة 61 / اوال مـن ق . أ. د قابـال 

لالعراض وافهم علنا  يف /   / 2014م

مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس / 1883 / 2014

اسـم املحكمة : محكمة قـوى االمن الداخيل 
الخامسة بالبرصة

اسـم املتهم ورتبته ووحدتـه: الرشطي ميالد 
عبد الكاظم قاسـم عبد الله / مديرية رشطة 

محافظة البرصة .
رقم الدعوى وتاريخها : 1257 / 2014

تاريخ ارتكاب الجريمة : 2013/2/1
تاريخ الحكم : 28/ 12 /2014

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

خالصة الحكم 
حكمت محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة 
عىل املدان الغائب )الرشطي ميالد عبد الكاظم 

قاسم عبد الله( باسم الشعب بما ييل :
1 ـ بالحبس البسـيط ملدة )ستة اشهر( وفق 
احـكام املـادة 5 مـن ق.ع.د رقـم 14 لسـنة 
2008 بداللة املادتني 61/اوال و 69 /اوال من 
ق. أ.د رقـم 17 لسـنة 2008 لغيابه عن مقر 

عمله من تاريخ 2013/2/1 ولحد االن.
2 ـ اعطـاء املوظفـني العموميـني صالحيـة 
القبض عليه اينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر 
يف حقه اسـتنادا الحكام املادة 69 / ثانيا من 

ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008.
3 ـ الزام املواطنـني االخبار عن محل اختفاء 
املحكـوم أعاله اسـتنادا ألحكام املـادة 69 / 

ثالثا من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008.
4 ـ حجـز اموالـه املنقولـة وغـري املنقولـة 
اسـتنادا ألحكام املادة 69 / رابعـا من ق.ا.د 

رقم 17 لسنة 2008 .
5 ـ تحديـد اتعاب محامـاة للمحامي املنتدب 
جبـار عاتـي جرب مبلـغ قدره عـرشون الف 
دينار ترصف له بعد اكتسـاب الحكم الدرجة 

القطعية .
حكمـا غيابيا صـادرا باتفاق اآلراء اسـتنادا 
ألحـكام املـادة 61 / اوال مـن ق . أ. د قابـال 

لالعراض وافهم علنا  يف /   / 2014م

مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس / 801 / 2015

اسـم املحكمة : محكمـة قوى االمـن الداخيل 
الخامسة بالبرصة

اسـم املتهم ورتبته ووحدتـه: الرشطي حبيب 
قاسم مجدي جعفر / مديرية رشطة محافظة 

البرصة .
رقم الدعوى وتاريخها : 2015

تاريخ ارتكاب الجريمة : 2009/1/1
تاريخ الحكم : 21/ 6 /2015

املـادة القانونيـة : 5 / ق.ع.د رقـم 14 لسـنة 
 2008

خالصة الحكم 
حكمت محكمة قوى االمن الداخيل الخامسـة 
عـىل املـدان الغائـب )الرشطـي حبيب قاسـم 

مجدي جعفر( باسم الشعب بما ييل :
1 ـ بالحبس البسـيط ملدة )سـتة اشهر( وفق 
احكام املادة 5 من ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 
بداللـة املادتـني 61/اوال و 69 /اوال من ق. أ.د 
رقم 17 لسـنة 2008 لغيابه عن مقر عمله من 

تاريخ 2009/1/1 ولحد االن.
العموميـني صالحيـة  املوظفـني  اعطـاء  ـ   2
القبض عليه اينمـا وجد لتنفيذ الحكم الصادر 
يف حقه اسـتنادا الحكام املـادة 69 / ثانيا من 

ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008.
3ـ  الـزام املواطنـني االخبار عـن محل اختفاء 
املحكوم أعاله استنادا ألحكام املادة 69 / ثالثا 

من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008.
4 ـ حجز امواله املنقولة وغري املنقولة استنادا 
ألحـكام املـادة 69 / رابعـا مـن ق.ا.د رقم 17 

لسنة 2008 .
5 ـ تحديـد اتعـاب محاماة للمحامـي املنتدب 
جبـار عاتـي جـرب مبلغ قـدره عـرشون الف 
دينار تـرصف له بعد اكتسـاب الحكم الدرجة 

القطعية .
حكمـا غيابيا صـادرا باتفـاق اآلراء اسـتنادا 
ألحـكام املـادة 61 / اوال مـن ق . أ. د قابـال 

لالعراض وافهم علنا  يف /   / 2015م

رقم اإلخطار   683 / 2014

إعالن
مـن / محكمة قـوى األمن الداخيل الخامسـة 

بالبرصة
إىل / املتهـم الهـارب )الرشطـي مرتـى عبد 
الرحيـم سـالم( املنسـوب إىل مديريـة رشطة 
محافظـة البرصة ملا كنت متهمـا وفق املادة/ 
12 مـن ق.ع.د رقم 14 لسـنة 2008 لتجاوزك 
عـىل الرائد نارص مرزوق عاشـور بـكالم غري 

الئق.
وبمـا إن محل اختفائك مجهول اقتى تبليغك 
بهـذا اإلعالن عىل إن تحرض أمام محكمة قوى 
األمـن الداخـيل للمنطقـة الخامسـة بالبرصة 
خالل مـدة ثالثون يوما من تاريـخ تعليق هذا 
اإلعـالن يف محـل إقامتـك وتجيب عـن التهمة 
املوجهة ضدك وعند عدم حضورك سوف تجري 
محاكمتك غيابيا وتحجز أموالك املنقولة والغري 
املنقولة ويطلب من املوظفني العموميني إلقاء 
القبـض عليك أينما وجدت وتسـليمك اىل اقرب 
سـلطة حكومية وإلزام األهليني الذين يعلمون 
بمحـل اختفائـك بإخبـار الجهـات املختصـة 
اسـتنادا  للمـادة 69 / أوال وثانيا وثالثا ورابعا 
من قانون أصـول املحاكمـات الجزائية لقوى 

األمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

فقدان
فقـدت منـي الهويـة الوزاريـة الصـادرة من 
وزارة التجارة الرشكة العامة لتصنيع الحبوب 
بأسم )حسـن هادي عيل( عىل من يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار.

فقدان
فقدت  منـي هوية املوظـف الوزارية الصادرة 
مـن وزارة الكهرباء – مديريـة توزيع كهرباء 
الجنـوب بأسـم )سـالم بنيان عبـود( عىل من 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة املعقل
العدد: 2/ انابه/ 2015 

التاريخ: 29/ 11/ 2015 
اعالن

تبيع محكمـة بداءة املعقل باملزايدة العلنية 
العقـار 7/ 40 م 1 الجبيلة وهو عبارة عن 
دار سـكن تقع يف منطقـة الجبيلة يف نهاية 
شـارع امليثاق وبداخل شـارع فرعي والدار 
مؤلفـة مـن طابقـني االريض مؤلـف مـن 
حديقـة امامية تحتـوي عىل كـراج واربع 
نخـالت مثمـرة وغرفـة اسـتقبال وحمام 
صغـرية وهول وغرفتـي منـام ومطبخ ام 
الطابـق العلـوي يحتوي عـىل غرفتي منام 
وحمامـات داخليـة وان الدار مشـيدة من 
الطابـوق ومسـقفة بالكونكريت املسـلح 
ودرجة عمرانها متوسطة ومستغل العمال 
املدعـي وليـس للسـكن فمـن لـه الرغبـة 
بالـرشاء الحضـور امـام هـذه املحكمـة 
الكائـن يف قرص القضاء يف البرصة ويف تمام 
السـاعة )12( من ظهر اليوم الثالثني التايل 
لنرش االعالن مستصحبني معهم التأمينات 
القانونيـة البالغة 10 % مـن القيمة املقدرة 
للعقار البالغة خمسـمائة وواحد واربعون 
مليـون ومائتان الف دينـار وبصك مصدق 

المر هذه املحكمة.
القايض

فقدان
فقـدت منـي  هويـة الطالب )عيل حسـن 
جاسـم( الصادرة من املعهد الفني/ برصة 
قسـم الصناعـات الكيمياوية عىل من يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار.

فقدان باج
فقـد  مني الباج الصادر من الرشكة العامة 
للبروكيمياويـات وزارة الصناعة واملعادن 
باسم )اسحاق محمد رشيف( عىل من يعثر 

عليه تسليمه اىل جهة االصدار.

فقدان
فقـدت  منـي شـهادة الجنسـية العراقية 
الصـادرة مـن مديريـة جنسـية واحـوال 
البرصة بأسـم )عذاري نوفل سعد( عىل من 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار.

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة ابي الخصيب

العدد:342/ب/2015
التاريخ:26 /2015/11
اعالن

اىل املدعى عليها  /ناجية محمد عبد الرحمن
اقام املدعـي   ابراهيم محمـد عبد الرحمن 
املرقمـة  البدائيـة   الدعـوى     وجماعتـه 
342/ب/2015 امـام محكمـة بـداءة ابي 
الخصيـب والتـي يطلـب فيها ابطـال قيد 
العقـار االخـري تسلسـل 2/1 مقاطعة 30 
منـاوي  لجـم وادخـال املدعـون يف هـذه 
الدعـوى رشكاء يف العقار مـع املدعى عليه 
ممتاز كريم مغامس وحسـب حصصهم يف 
القسـام الرشعي الخـاص وبوالدهم املتوىف 
محمـد عبد الرحمن  والـزام املدعى عليهما 
يف الدعـوى كال مـن وزيـر العـدل ومالحظ 
التسجيل العقاري  يف ابي الخصيب  اضافة 
لوظيفتها بتاشري ذلك يف السجالت الرسمية 
لدوائرهـم ولثبوت مجهوليـة محل اقامتك 
وحسـب رشح القائـم بالتبليـغ ومختـار 
منطقة الرشـيدية  تقرر تبليغك بواسـطة 
النـرش يف صحيفتـني يوميتـني للحضور يف 
موعـد املرافعـة املوافـق 2015/12/6 ويف 
حالة عـدم حضورك او حضـور من يمثلك 
قانونا سـوف تجري املررافعة بحقك غيابا 

وعلنا وفق القانون.
القايض

مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس: 1328/ 2015 

اسم املحكمة – محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة بالبرصة
اسم املتهم ورقمه ووحدته: الرشطي عزيز رايض عويد عيىس/ مديرية رشطة محافظة البرصة

رقم الدعوى وتاريخها: 1163/ 2015 
تاريخ ارتكاب الجريمة:  /   / 
تاريخ الحكم: 5/ 10/ 2015 

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

حكمـت محكمـة قوى االمـن الداخيل الخامسـة عىل املجـرم الغائب )الرشطي عزيـز رايض عويد 
عيىس( بأسم الشعب بما ييل:

1- بالسـجن ملدة )سـبع سـنوات( وفق املادة 35/ اوال من ق.ع.د رقم 14 لسـنة 2008 الختالسك 
املسـدس الحكومـي املرقـم )A5194( نوع ميـكاروف مع مخـزن واحد وتضمينه مبلـغ مقداره 
)5.100.000( خمسـة ماليني ومائـة الف دينار عن قيمة املواد املوصوفة اعاله التي اسـتصحبها 
املتهم عند فصله من الخدمة بتاريخ 1/ 12/ 2011 اسـتنادا للفقرة ثانيا من املادة 35 من ق.ع.د 

عىل ان يستحصل منه بالطرق التنفيذية.
2- اعتبار جريمته الواردة اعاله مخلة بالرشف استنادا للمادة 21/ أ-6 ق.ع .

3- طـرده من الخدمة يف قوى االمن الداخيل اسـتنادا الحـكام املادة 41/ اوال/ أ من ق.ع.د رقم 14 
لسـنة وعدم جواز اعادة تعيينة يف دوائر الدولة والقطاع العام اسـتنادا لقرار مجلس قيادة الثورة 

املنحل 18 لسنة 1992 .
4- اعطـاء املوظفـني العموميـني صالحية القبض عليـه اينما وجد لتنفيذ الحكـم الصادر يف حقه 

استنادا الحكام املادة 69/ ثانيا من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008 .
5- الـزام املوظفـني االخبـار عن محل اختفاء املحكوم اعاله اسـتنادا الحكام املـادة 69/ ثالثا من 

ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008 .
6- حجـز اموالـه املنقولة وغري املنقولة اسـتنادا الحكام املادة 69/ رابعا من ق.أ.د رقم 17 لسـنة 

.2008
7- تحديد اتعاب محاماة املحامي املنتدب جبار عاتي جرب مبلغ قدره عرشون الف دينار ترصف له 

بعد اكتاسب الحكم الدرجة القطعية.
حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء اسـتنادا الحكام املادة 61/ اوال من ق.أ.د قابال لالعراض وافهم 

علنا يف  /  / 2015 م.

مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس / 1292 / 2015

اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة بالبرصة
اسم املتهم ورتبته ووحدته: الرشطي حيدر كاظم محمود احمد / مديرية رشطة محافظة البرصة .

رقم الدعوى وتاريخها : 1125 / 2015
تاريخ ارتكاب الجريمة : 2008/8/22

تاريخ الحكم : 15/ 9 /2015
املادة القانونية : 5 و 35 من ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 

خالصة الحكم 
حكمت محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة عىل املجرم الغائب )الرشطي حيدر كاظم محمود احمد( باسم الشعب بما ييل :

1 ـ بالحبس البسـيط ملدة )سـتة اشهر( وفق احكام املادة 5 من ق.ع.د رقم 14 لسـنة 2008 وبداللة املادتني 61/اوال و 69 /اوال 
من ق. أ.د رقم 17 لسنة 2008 لغيابه عن مقر عمله من تاريخ 2008/8/22 ولحد االن.

2- بالسـجن ملدة )سبع سـنوات( وفق املادة 35/ اوال من ق.ع.د رقم 14 لسـنة 2008 الختالسك )املسدس الحكومي الذي بذمته 
واملرقـم )HNF 596( نـوع كلوك مـع ومخازن عدد/2 وماليـة العتاد و )45( اطالقة وفرشـاة تنظيف ومـرود تنظيف وحافظة 
مسـدس بالستك( وتضمينه مبلغ مقداره )5.725.000( خمسة ماليني وسـبعمائة وخمسة وعرشون الف دينار عن قيمة املواد 
املوصوفة اعاله التي استصحبها املتهم عند فصله من الخدمة بتاريخ 22/ 8/ 2008 استنادا للفقرة ثانيا من املادة 35 من ق.ع.د 

عىل ان يستحصل منه بالطرق التنفيذية.
3-  تنفذ املحكوميتان اعاله بالتعاقب استنادا للمادة 143/ ق.ع رقم 111 لسنة 1969 املعدل.

4-  اعتبار جريمته الواردة يف الفقرة )2( مخلة بالرشف استنادا للمادة 21/ أ-6 ق.ع .
5- طرده من الخدمة يف قوى االمن الداخيل اسـتنادا الحكام املادة 41/ اوال/ أ من ق.ع.د رقم 14 لسـنة وعدم جواز اعادة تعيينة 

يف دوائر الدولة والقطاع العام استنادا لقرار مجلس قيادة الثورة املنحل 18 لسنة 1992 .
6- اعطاء املوظفني العموميني صالحية القبض عليه اينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر يف حقه استنادا الحكام املادة 69/ ثانيا من 

ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008 .
7- الزام املوظفني االخبار عن محل اختفاء املحكوم اعاله استنادا الحكام املادة 69/ ثالثا من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008 .

8- حجز امواله املنقولة وغري املنقولة استنادا الحكام املادة 69/ رابعا من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008.
9- تحديـد اتعـاب محاماة املحامي املنتدب جبار عاتي جرب مبلغ قدره عرشون الف دينار ترصف له بعد اكتاسـب الحكم الدرجة 

القطعية.
حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء استنادا الحكام املادة 61/ اوال من ق.أ.د قابال لالعراض وافهم علنا يف  /  / 2015 م.
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دينار الغيرها   

حتسني زكي سالـم
املدير  العام وكالة



 بغداد ودمشق .. اتفاق على تطوير قطاع سكك الحديد

   بغداد/المستقبل العراقي

أعلن�ت محافظ�ة بغداد ، ع�ن انطالق 
حمل�ة تنظي�ف ك�رى انطلق�ت م�ن 
بمنطق�ة  انته�اًء  ال�دورة  س�يطرة 

الحص�وة، مبين�اً أن الحملة اس�تنفر 
بمختل�ف  املحافظ�ة  الي�ات  خالله�ا 
اس�تخداماتها واكث�ر م�ن 150 عامل 

تنظيف.
وقال املتحدث الرسمي باسم محافظة 

بغ�داد صب�اح زنكن�ة ، ان “الحمل�ة 
ميدان�ي  وب�إرشاف  الي�وم  ابت�دأت 
مبارش م�ن قب�ل محافظ بغ�داد عيل 
التميم�ي اذ ش�ملت تنظي�ف الطريق 
الرابط بني محافظت�ي بغداد وكربالء 

وعىل طول الح�دود االدارية للعاصمة 
ابت�داءا من س�يطرة ال�دورة وانتهاءا 
بمنطق�ة الحص�وة”. وأض�اف زنكنة 
انه “تم استنفار جهود االليات الثقيلة 
ملحافظ�ة بغداد اذ خص�ص 12 لوري 

قالب وكابسات عدد 21 وشفالت عدد 
ثالثة وحوضيات ع�دد اثنني وباصات 
لنق�ل العامل�ني عدد اربع�ة وحاويات 
ع�دد 50 وكريدر وعم�ال تنظيف عدد 

150 عامل”.

   بغداد/ المستقبل العراقي

 أعلن�ت محكم�ة تحقي�ق النزاه�ة ف�ي الرصاف�ة، امس 
الس�بت، عن اس�ترجاع نحو 87 مليار دينار، مؤكدة القبض 
على ثالث�ة متهمين بصرف هذه المبال�غ بنحو غير قانوني، 
الفت�ة إلى أنهم قام�وا بتزوير س�ندات عقاري�ة لإلفادة من 

القروض الزراعية.
وق�ال المتح�ّدث الرس�مي للس�لطة القضائي�ة القاضي 
عبد الس�تار بيرقدار، في بي�ان صحفي، إن “محكمة تحقيق 
النزاهة في الرصافة نجحت في اس�ترجاع مبالغ قدرها 86 
مليار و900 مليون دينار كانت على وش�ك صرفها بنحو غير 

قانوني من إحدى المصارف الرسمية”.
وتابع بيرق�دار أن “ثالثة متهمين تم القاء القبض عليهم 
به�ذه العملية داخل مط�ار بغداد الدولي وه�م في طريقهم 

للهرب خارج العراق”.
وأوض�ح، أن “ه�ؤالء المتهمي�ن قام�وا بتزوير س�ندات 
عق�ارات لتقديمها ضمانات لإلفادة من القروض الزراعية”، 
مش�يراً إلى أن “عملية القاء القبض جرت وفق المادة 444/ 

11 من قانون العقوبات النافذ، وبداللة مواد التزوير”

القضاء يستعيد نحو 87 مليار 
دينار ويضبط متهمني بالتزوير الزبيدي يعلن تصفية أعامل الرشكة السورية- العراقية للنقل البحري

حمافظة بغداد تنفذ محلة كربى لتنظيف طريق الزائرين

توقف مرشوع بناء مقر جملس حمافظة البرصة  بكلفة 30 مليار دينار

صحة الكرخ تعلن نجاح خطة الطوارىء اخلاصة بزيارة االربعني

    البصرة/المستقبل العراقي

أعلن�ت لجن�ة االعم�ار والتطوير 
في مجل�س محافظ�ة البصرة، امس 
السبت، توقف العمل كلياً في مشروع 
بن�اء مق�ر جديد لمجل�س المحافظة 
بكلفة نحو 30 مليار دينار بسبب عدم 
توف�ر تخصيصات مالي�ة، فيما أكدت 
رئاس�ة المجل�س وج�ود مح�اوالت 
المش�اريع  ف�ي  العم�ل  الس�تئناف 
المتوقف�ة، ومنه�ا مش�روع البناي�ة 

الجديدة للمجلس.
االعم�ار  لجن�ة  رئي�س  وقال�ت 

والتطوي�ر زهرة حم�زة البجاري، إن 
“المش�روع ال�ذي يقضي ببن�اء مقر 
جديد لمجل�س المحافظة في منطقة 
الس�اعي توق�ف العمل به رس�مياً”، 
مبين�ة أن “المش�روع حق�ق نس�بة 
انج�از متقدمة قبل اتخاذ قرار ايقاف 
العمل بس�بب عدم توفر تخصيصات 

مالية لدى الحكومة المحلية”.
ولفتت البجاري الى أن “المبنى كان 
من المق�رر أن يكون صرحاً معمارياً 
فريداً من نوعه في البصرة”، مضيفة 
أن “اللجن�ة اقترح�ت عل�ى مجل�س 
المجل�س إق�راض دي�وان المحافظة 

مبال�غ لغرض انجاز المش�روع الذي 
تتولى تنفيذه شركة إماراتية”.

م�ن جانب�ه، أك�د رئي�س مجلس 
المحافظ�ة صب�اح حس�ن البزون�ي 
ف�ي حديث ل�� الس�ومرية ني�وز، أن 
“المش�روع تعاقد دي�وان المحافظة 
عل�ى تنفي�ذه م�ع إح�دى الش�ركات 
قب�ل أع�وام، والضائق�ة المالية التي 
تواجهها البصرة أدت الى إيقاف تنفيذ 
المش�روع”، موضحاً أن “المش�روع 
ه�و واحد من أص�ل مش�اريع كثيرة 
تعطل�ت من جراء عدم اعطاء البصرة 

مستحقاتها المالية”.

وأشار البزوني الى أن “المشاريع 
المعطلة من المؤمل اس�تئناف العمل 
بها في حال حص�ول المحافظة على 
االتحادي�ة”،  الحكوم�ة  م�ن  أم�وال 
مضيف�اً أن “هناك مح�اوالت القناع 
للبص�رة  أم�وال  بص�رف  الحكوم�ة 
مش�اريع  تنفي�ذ  عل�ى  النفاقه�ا 

حيوية”.
وكان�ت ش�ركة تدع�ى )هاش�ل( 
بتنفي�ذ   2012 ع�ام  ف�ي  باش�رت 
المشروع بكلفة نحو 30 مليار دينار، 
وذل�ك بتمويل من حص�ة البصرة من 
موازن�ة تنمي�ة االقاليم لع�ام 2011، 

وكان المش�روع يعد أحد المش�اريع 
الش�ركة  تندف�ع  أن  قب�ل  المتلكئ�ة 
المنف�ذة مطلع العام الحالي وتواصل 
العمل على مدار 24 س�اعة باالعتماد 
على عمالة عراقية وتركية، ثم توقفت 

كلياً عن العمل قبل أسابيع قليلة.
بناية  ببن�اء  المش�روع  ويقض�ي 
عش�رات  تض�م  الطواب�ق  متع�ددة 
المكاتب وقاعات كبيرة لالجتماعات 
دائمي�اً  مق�راً  لتك�ون  والمؤتم�رات 
للمجلس الذي يشغل حالياً بناية كانت 
قب�ل عام 2003 مقراً لدائرة الس�ينما 

والمسرح.

    بغداد/المستقبل العراقي

أعلن مدير ع�ام دائرة صحة بغداد 
الكرخ الدكتور جاسب لطيف الحجامي 
عن نجاح خطة الطوارئ الموضوعة 

بمناسبة زيارة األربعينية.
بي�ان  ف�ي  الحجام�ي  وق�ال 

الخط�ة  ان  الس�بت,  صحفي،ام�س 
امت�دت على مدار عش�رة أي�ام وعلى 
طول مس�ار الزائري�ن دون وقوع اية 

حوادث.
واش�ار ال�ى اس�تقبال اكث�ر م�ن 
)105000( زائ�ر م�ن خ�الل المفارز 
الطبي�ة المنتش�رة عل�ى ط�ول خط 

الزوار والتي بلغت )24( مفرزة طبية 
ومفارز طوارئ المستشفيات.

ولفت ال�ى تقديم كاف�ة الخدمات 
والعالجي�ة  والصحي�ة  الطبي�ة 
المي�اه  وفحوص�ات  واللقاح�ات 
واألطعم�ة المقدم�ة ف�ي المواك�ب 

الحسينية.

ال�ى  ش�كره  الحجام�ي  ووج�ه 
جمي�ع الم�الكات الطبي�ة والصحية 
والتمريضي�ة واإلداري�ة واإلعالمي�ة 
المشاركين في المفارز الطبية الذين 
ساهموا في إنجاح هذه الخطة وكذلك 
لرؤس�اء الوح�دات اإلداري�ة ومدراء 
الرعاي�ة  المستش�فيات و قطاع�ات 

الصحية ف�ي جانب الك�رخ والقوات 
األمني�ة وهيئ�ة المواكب الحس�ينية 
الذي�ن قدم�وا الدعم واإلس�ناد لكافة 
المؤسس�ات الصحية التابع�ة لدائرة 
صح�ة بغداد الك�رخ من اج�ل انجاح 
الخدم�ات  افض�ل  وتقدي�م  الخط�ة 

الطبية والصحية للزوار.

www.almustakbalpaper.net
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العمل تعتزم تنفيذ مرشوع 
إيواء األحداث

     بغداد/ المستقبل العراقي

 أعلن�ت وزارة العمل والش�ؤون االجتماعي�ة عن عزمها 
تنفيذ مش�روع إيواء األحداث الذين تتجاوز أعمارهم الس�ن 

القانوني بالتعاون مع العتبة الحسينية.
وقال مدير دائ�رة إصالح األحداث محمد الس�هالني، في 
بي�ان صحفي، إن “وفدا من العتبة الحس�ينية زار قس�م دار 
تأهي�ل االحداث االناث )المش�ردات( ف�ي منطقة االعظمية 
في اطار التهيئة لتنفيذ مشروع ايواء االحداث الذين تتجاوز 

أعمارهم السن القانوني”.
وأض�اف، أن “الدائ�رة اس�تعرضت للوفد آلي�ة العمل في 
الدار والبرامج االصالحية التي تقدم للمس�تفيدات كالتعليم 
المس�رع وبرامج االرش�اد الديني والثقافي ، مش�يرا الى ان 
وفد العتبة الحسينية قدم محاضرة للمستفيدات عن االرشاد 

الديني واالخالقي ، فضال عن برامج صحية ونفسية”.
وأوض�ح، أن “الدائ�رة س�تعمل عل�ى أع�داد المعلومات 
والتنس�يق م�ع الجه�ات ذات العالق�ة قبل الش�روع بتنفيذ 
المشروع الذي يتضمن ايواء االحداث المشردين والمشردات 
بعد تجاوز اعمارهم الس�ن القانوني وخروجهم من أقس�ام 

الدائرة اإلصالحية”.
وبين الس�هالني، أن “العتبة الحسينية هيأت مراكز ايواء 
وبرامج تدريبية للمس�تفيدين به�دف توفير فرص عمل لهم 
في العتب�ات المقدس�ة ومرافقه�ا الخدمية واالس�تثمارية 
وفتح آفاق مس�تقبلية لدمجهم في المجتمع كأفراد أسوياء 

ومنتجين”.
وتعنى وزارة العمل والشؤون االجتماعية بتأهيل ورعاية 
المودعي�ن من )الموقوفين والمحكومين والمش�ردين( في 
المدارس اإلصالحية، وتنفيذ برنامج الرعاية الالحقة ودعم 

البرامج الساندة للعملية اإلصالحية.

     ديالى/المستقبل العراقي

اتهمت لجنة الزراعة والمياه البرلمانية، بعض التجار ب�”احتكار” 
مادة اليوريا في محافظة ديالى وبيعها بأسعار مضاعفة، مؤكدا أن 
دخول المادة يجري بطرق تثير الكثير من عالمات االستفهام.وقال 
رئيس اللجنة فرات التميمي ، إن “بعض التجار يحتكرون بيع مادة 
اليوري�ا التي تمثل عامال اساس�يا في زيادة االنت�اج الزراعي داخل 
محافظ�ة ديالى ويقومون ببيعها باس�عار مضاعف�ة للفالحين”.

وأض�اف التميم�ي، أن “اليوريا مادة ممن�وع دخولها الى محافظة 
ديالى م�ن قبل األجهزة األمنية كونها اس�تغلت من قبل الجماعات 
المتطرفة في صناعة المفخخات والعبوات لكنها تدخل بطرق تثير 
الكثير من عالمات االستفهام الى بعض التجار ما يستدعي التحقيق 
الفوري”.وأش�ار الى أن لجنته “تدخلت بشكل فعلي في ملف سماد 
اليوري�ا في ديالى وعمدت الى وضع اس�س لخطة عمل تنس�يقية 
لمساعدة الفالحين في نيل احتياجاتهم من المادة وفق اطار يؤمن 
ان تستغل في االغراض الزراعية وعدم تسربها الى ايدي المخربين 
والمتطرفين”.وتعد اليوريا من اهم االسمدة الكيمياوية التي تدخل 
ف�ي زيادة االنت�اج الزراعي، اال انه تم اس�تغاللها في صناعة بعض 
المواد المتفجرة بعد حزيران العام الماضي، ما دفع القوات االمنية 

الزراعة النيابية تتهم بعض التجار 
بـ »احتكار« بيع اليوريا يف دياىل

العراق يسجل صادرات نفط غري مسبوقة
الشهر املايض

   بغداد/المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة النفط، عن تس�جيلها 
زي�ادة غير مس�بوقة ف�ي النفط خالل 
شهر تشرين الثاني الماضي، لتبلغ 3.3 

مليون برميل يوميا.
وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم 
جهاد، ف�ي بيان صحف�ي, ان صادرات 
النفط األولية خالل شهر تشرين الثاني 
الماضي “ش�هدت زيادة غير مس�بوقة 
ف�ي المعدل اليومي للصادرات لم تتحق 
من�ذ عقود، حي�ث بلغ المع�دل اليومي 
ثالث�ة ماليين و٣٦5 الف برميل”، مبينا 
إن “مجم�وع الكمي�ات المصدرة بلغت 
قراب�ة 100 ملي�ون و٩٤5 الف�ا و٨٦٧ 
برميال وهي نفس الكمية المصدرة من 

جنوب العراق”.
وأض�اف أن “العراق ل�م يتمكن من 
التصدي�ر عب�ر المنفذ الش�مالي ميناء 
جيهان التركي بس�بب عدم التزام إقليم 

كردس�تان باالتفاق النفطي وخس�ارة 
العراق لمعدل تصدي�ري يبلغ 550 ألف 

برميل باليوم”.
وأش�ار جه�اد إلى إن “معدل س�عر 
البرمي�ل بل�غ ٣٦ دوالرا و٤20س�نتا”، 
مبين�ا ان “مجم�وع اإلي�رادات المالية 

المتحققة للش�هر المذك�ور بلغت اكثر 
من ثالثة ملي�ارات و٦٧٦ مليونا و٤1٣ 

الف دوالر”.
واك�د ان “معدل اإلنتاج الوطني من 
النفط الخ�ام عدا إقليم كردس�تان بلغ 

ثالثة ماليين و٦5٧ برميال في اليوم”.

الصناعة: يمكننا منافسة البضائع 
األجنبية رشط تطبيق التعرفة الكمركية

   بغداد/المستقبل العراقي

الصناعة والمعادن،  أكد وزير 
على قدرة الوزارة على منافس�ة 
البضاعة األجنبية، مشترطاً بذلك 
تطبيق قوانين التعرفة الكمركية 
وحماي�ة المنت�ج الوطني وعدم 

دعم سعر صرف الدوالر.
إن  الدراج�ي،  محم�د  وق�ال 
“قدرة منتجات ش�ركات الوزارة 
عل�ى منافس�ة المنت�ج األجنبي 
مرهونة بتطبي�ق قانون التعرفة 
المنت�ج  وحماي�ة  الكمركي�ة 
الوطني وعدم دعم س�عر صرف 

الدوالر”.
وبّي�ن الدراج�ي أن “ الوزارة 
لن تتمكن من منافس�ة البضائع 
األجنبي�ة ألن ال�دوالر يباع حالياً 

بسعر رخيص”.
الصناع�ة  وزي�ر  وكان 

والمعادن، أقر االسبوع الماضي، 
بوج�ود “مش�اكل” في تس�ويق 
منتجات ال�وزارة، وفي حين دعا 
مجال�س إدارة الش�ركات ألخ�ذ 
دوره�ا في ه�ذا المجال، كش�ف 
ع�ن توج�ه لوضع آلي�ات جديدة 
للتسويق.يذكر أن وزارة الصناعة 
في،)ال��25  أعلن�ت  والمع�ادن، 
من تش�رين الثان�ي 2015(، عن 
الوزراء بجلسته  موافقة مجلس 
الخامسة واألربعين، التي عقدت 
ف�ي )ال��24 من ذل�ك الش�هر(، 
عل�ى تفعيل قرار يل�زم الوزارات 
والجهات الحكومية كافة، شراء 

منتجات شركاتها العامة.
ش�ركات  غالبي�ة  وتعان�ي 
وزارة الصناع�ة والمع�ادن م�ن 
تره�ل مالكها، وتق�ادم معاملها 
أو توقفها نتيجة ش�ح الكهرباء 

والوقود.

   بغداد/المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة النق�ل، امس الس�بت، 
عن تصفية أعمال الرشكة السورية-

العراقية للنقل البحري، عازية سبب 
ذلك إىل عدم تحقيق الرشكة أي عوائد 
مالي�ة، فيم�ا أش�ارت إىل أن بغ�داد 

ودمشق اتفقتا عىل زيادة التعاون يف 
مجال تطوير قطاع السكك الحديد.

بي�ان صحف�ي،  ال�وزارة يف  وقال�ت 
الزبي�دي  باق�ر  النق�ل  “وزي�ري  إن 
والس�وري غ�زوان خ�ر ب�ك وقع�ا 
الي�وم عىل محرض اجتم�اع الجمعية 
العمومية للرشكة السورية-العراقية 

للنقل الري التي تأسست عام 2001 
وت�م االتفاق ع�ىل االس�تمرار بعمل 
الرشك�ة بعد أن حقق�ت أرباحا لعام 
2015 تفوق خم�س مرات ما تحقق 

يف 201٤”.
وأضافت أنه “تم االتفاق عىل تصفية 
أعم�ال الرشك�ة الس�ورية-العراقية 

للنقل البحري لعدم تحقيقها أي عوائد 
مالية”، الفتة إىل أنه “تم التباحث بعد 
ذلك بخصوص تطوير قطاع الس�كك 
الحدي�د ب�ني البلدين بحض�ور مدير 
عام الس�كك وتم االتف�اق عىل زيادة 
التع�اون وخصوصا بعد تطهر املدن 

التي تعرضت لإلرهاب”.

ووص�ل وزير النقل الس�وري غزوان 
خ�ر بيك، أم�س الجمع�ة )٤ كانون 
األول 2015(، إىل بغداد يف زيارة رسمية 
تلبي�ة لدع�وة م�ن نظ�ره العراقي 
باقر الزبيدي لغ�رض بحث العالقات 
الثنائي�ة بني البلدين يف مجاالت النقل 

البحري والري والجوي.
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تريبيون نيوز سيرفس

يق�ال أن الخبر: هو اإلثارة والخروج عن المألوف، فعندما 

يعض كلب رجالً، فلي�س هذا بخبر، أما إذا قلت عض رجل 

كلب�اً، فهذا ه�و الخبر، هكذا تعلمنا ف�ي أول دروس مهنة 

الصحافة.

عندم�ا تع�ض أمريكا داع�ش، فهذا ليس بخب�ر، ألنها من 

صنعتها، وتعرف كل حيثياتها وما يراد منها، أما أن تعض 

داعش أمريكا، فهذا هو الخبر، وقد نراها كمشاهد مثيرة، 

في مسرح ال معقول مليء بشرور، يمكنها قتل ما يتحرك 

أو يتنفس، فال يش�اهد في العالم، سوى الخراب، والدمار، 

والفوض�ى، والغاية محو أي فكر ح�ر، يتناول صناعاتهم 

الق�ذرة بالتنديد والش�جب، وما يرغبون ب�ه، هو مدن من 

الج�وع، والحرائ�ق، والرذيل�ة، كونه�ا التج�ارة الرائج�ة 

لديهم.

مح�اوالت أمريكا، إليص�ال رس�الة للحكوم�ة العراقية، 

بالموافقة على إرس�ال قوات بري�ة، لمحاربة داعش،فهذا 

لي�س بخب�ر، لكنه�ا تق�ول: نحن نخش�ى م�ن المقاومة 

اإلس�المية، المتمثلة بغيارى الحش�د الش�عبي، المدعوم 

من قب�ل المرجعية الرش�يدة، الت�ي أش�ارت فيما مضى، 

أن اإلحت�الل األمريكي، أحدث لجة من المش�اكل األمنية، 

والسياس�ية، واإلقتصادية، واإلجتماعية، والفكرية،وهذا 

هو حقيقة الخبر.

هناك حكمة قالها الكاتب أيفرت دايركسين: )الحياة ليست 

ثابت�ة، وأولئ�ك الذين ال يس�تطيعون تغيي�ر عقولهم، هم 

س�كان المقابر الموتى والمجانين( لذلك نحن ندرك جيداً، 

مس�توى التالعب الكبي�ر، الذي تقوم به أمري�كا، وال يعد 

خروجاً عن المألوف، ألن سياستها الدائمة، إلدارة ملفات 

العال�م العربي، بنظرية الفوضى الخالق�ة، التي يراد منها 

ش�ن حرب مس�تمرة، إلس�تنزاف ثروات العرب، وتصعيد 

الجان�ب الطائف�ي، بي�ن س�نة أمريكا، وش�يعة روس�يا، 

والنتيجة ربيع عربي أحمق، يتغذى على س�الح الدولتين.

س�كان المقاب�ر، يقيمون س�فراً حافالً بمي�راث األحرار، 

يتمثل في رفضهم اإلحتالل، والغزو السياس�ي والثقافي، 

بدعوى الحري�ة، والديمقراطية، وحقوق اإلنس�ان، وهذا 

أيض�اً خارج نطاق التغطية عند أمري�كا، ألنها قائمة على 

العن�ف، والصراع، والفس�اد، والكذب، أم�ا المجانين فهم 

صعاليكها، الذين تورثهم اإلرهاب والتطرف، في مصانعها 

الخبيثة، من أجل حماية طفلتها المدللة إس�رائيل، وتكيل 

للع�رب بمكيالين، وف�ي ذلك تنافس المتنافس�ون.ختاماً: 

مهما حاولت إمريكا، تجميل صورتها البشعة، في عمليات 

التجمي�ل، التي تجريه�ا في البيت االبي�ض، والكونغرس، 

لن تغي�ر من الواقع المري�ر، الذي وضعت الع�راق به بعد 

غزوه�ا، وتهديم بنيتها التحتي�ة، وزرع التفرقة من خالل 

تصرفاتها الرعناء، إتجاه الشعب، وإيصال البلد الى ما هو 

عليه االن.  

عمد صن�دوق النقد إلى تقدير مش�اركة اليوان في الس�لّة 
المالية العالمية بنسبة 10.9 بالمئة، ليتفوق بذلك على الين 
الياباني الذي تبلغ نس�بة مش�اركته فيها 8.3 بالمئة، يليه 

الجنيه اإلسترليني بنسبة 8 بالمئة.
ينظ�ر المحللون والخبراء الماليون إل�ى القرار الذي اتخذه 
صن�دوق النق�د الدول�ي مؤخ�راً ب�إدراج العمل�ة الصينية 
ضم�ن »س�لّة حقوق الس�حب الخاص�ة« ابتداء من ش�هر 
أكتوب�ر 2016، على أنه يمثل خطوة مهم�ة إلى األمام في 
تحقي�ق طموحات بكي�ن لعولمة اقتصادها. وه�ذا التغير 
الكبي�ر ال�ذي طرأ على )الس�لّة( ه�و األول م�ن نوعه منذ 
ع�ام 1999، ويمكن أن يؤدي إلى احت�الل »اليوان« لمكان 
الي�ورو كعملة بديلة رئيس�ة لتغطية الس�حوبات الخاصة 
بال�دوالر األميركي. ومن المتوقع أن يتم تحويل ما يقارب 
1 تريلي�ون دوالر من المخزون المال�ي العالمي إلى أصول 

مالّية مودعة بعملة اليوان.
وم�ن أجل توضي�ح أبعاد هذا الق�رار وما ق�د يترتب عليه 
من نتائج في حركية البورصات واألس�واق المالية، أجرت 
مؤسسة »باسيفيك موني« المتخصصة بالدراسات المالية، 
حواراً مع »روجير بريدجيز« الخبير االستراتيجي العالمي 
في قضايا أس�عار الفوائد والعمالت في مؤسس�ة »نايكو 
أسيت مانجمنت أستراليا«، نعرض له فيما يلي. كيف تقّيم 
أهمية هذا القرار الصادر عن صندوق النقد الدولي بالنسبة 

للصين والعالم؟
إنه اعتراف صريح من صندوق النقد الدولي بأهمية الصين 
وعملته�ا »اليوان« في النظ�ام المالي العالمي. ومن إحدى 
أه�م القضايا التي تس�تثير ش�كوك الصينيي�ن، هي أن كالً 
من صندوق النقد الدولي والبن�ك الدولي والكثير من البنى 
التحتية المالية الملحقة بهما، هي أدوات ابتدعتها الواليات 
المتحدة والدول الغربية عقب نهاية الحرب العالمية الثانية. 
وه�ذا من أهم األس�باب الت�ي دفعت بهم لتأس�يس »البنك 
اآلسيوي لالستثمار في البنى التحتية« AIIB. وهكذا أّمنوا 
ألنفسهم قدرة السيطرة على هذه المؤسسة المالية بأكثر 
من قدرته�م على التحكم بسياس�ات المؤسس�ات المالية 
العالمية األخرى. وبالرغم من س�عي صندوق النقد الدولي 
لمنح الصينيين المزيد من القدرة على المشاركة في عملية 
صنع الق�رار المالي العالم�ي، إال أن الكونجرس األميركي 
رف�ض التصديق على هذا االقتراح. ول�م يبَق أمام صندوق 
النقد الدولي إال االعتراف المباش�ر بالي�وان كعملة عالمية 
ومنح�ه تقييم�اً س�وقياً يتفوق في�ه على كل م�ن الجنيه 
اإلس�ترليني والي�ن اليابان�ي وذلك بحس�ب مع�دل مجمل 

الصادرات.
وأعتق�د أن الق�رار بح�د ذاته ينط�وي على إش�ارة مهمة 
وواضح�ة للصين ب�أن من مصلحته�ا أن تبقى ج�زءاً من 
البني�ة التحتي�ة الت�ي تحمل�ت مس�ؤولية إدارة العالق�ات 
المالية العالمية خالل الس�نوات الخمسين الماضية. وعمد 
صندوق النقد إلى تقدير مش�اركة اليوان في السلّة المالية 
العالمي�ة بنس�بة 10.9 بالمئ�ة، ليتف�وق بذل�ك عل�ى الين 
الياباني الذي تبلغ نس�بة مش�اركته فيها 8.3 بالمئة، يليه 
الجنيه اإلسترليني بنس�بة 8 بالمئة. فهل هذا يعني تراجع 
ترتيب الين والجنيه اإلسترليني وفقاً لمقياس التداول على 
المس�توى العالمي؟ س�يتعرض »اليورو« ألكبر تراجع في 
حج�م التداول العالمي بس�بب ه�ذا الق�رار. ويمكن القول 
بمعنى أش�مل أن عمالت الين الياباني والجنيه اإلسترليني 
واليورو س�تتراجع أم�ام اليوان. وفي ه�ذا الوقت بالذات، 
س�وف يحتفظ ال�دوالر األميركي بموقعه الس�يادي نظراً 

لعدم وجود أي فكرة إلعادة تقييمه.
وهل سيدفع هذا التعزيز في موقع اليوان البنوك المركزية 
إلى االحتفاظ بنس�بة معين�ة من مخزونه�ا المالي بعملة 
الي�وان، وهل ننتظر م�ن البنوك والصناديق االس�تثمارية 
إقباالً واس�عاً على ش�راء اليوان؟ ال أعتقد أن هذا سيحدث 
ف�ي هذه المرحلة، ويع�ود ذلك لالفتقار إل�ى عالقة ترابط 
واضحة بين »س�لّة حقوق السحب الخاصة« وحجم الكتل 
المالي�ة التي يحتفظ بها الناس في أثناء تعامالتهم المالية 
على المستوى العالمي. إال أن هذا التطور الجديد يفتح أمام 
التجار فرصة لالستثمار بعملة اليوان، كما أنه أصبح جزءاً 
من النظ�ام المالي العالمي بأكثر مما ه�و عملة تبادل في 

التجارة.
من المعروف أن الس�لطات الصينية ال تس�تخدم اليوان في 
التج�ارة إال عل�ى نطاق ضي�ق. فهل س�تتحرك الصين اآلن 
باتجاه التعويم الحّر لعملتها مثلما حدث للدوالر األسترالي 
وبع�ض العم�الت األخ�رى؟ أعتق�د أن هذا هو ما س�وف 
يح�دث، ولكننا نجهل درجة الس�رعة التي س�يتم بها. وال 
ب�د أن نضع في اعتبارن�ا أن الصين تمثل س�وقاً اقتصادياً 
اش�تراكياً محكوماً بالمراقبة السياسية والعقائدية، ولهذا 
الس�بب يمكن القول أن الصينيي�ن ال يحبذون فكرة إحداث 
التغيرات المفاجئة والحاس�مة. وال ش�ك أنهم سيشعرون 
بالتوت�ر الش�ديد وهم يتابع�ون حركية األس�واق من دون 
القدرة الكافية على التحكم بها. وس�يكون هناك الكثيرون 
ممن س�يحاولون إجهاض هذه العملية كلها، ولقد الحظنا 
كي�ف ح�اول المس�ؤولون الصيني�ون التحك�م بتوجهات 
بورصاتهم. ولهذه األسباب، يمكن القول إن عملية التعويم 
الحقيقي�ة لليوان ف�ي األس�واق العالمية س�تكون بطيئة 

للغاية بخالف ما حدث عند تعويم الدوالر األسترالي.

»اليوان«.. عضو جديد 
يف البورصات العاملية

عندم�ا كانت الش�عائر ممنوعة، ب�دأ بعض ش�باب العراق، 

االنح�راف مع م�ا يريد النظام في حينه، حي�ث صور البكاء 

على مصيبة عاشوراء، انكس�ار غير مبرر فالحسين شهيدا 

عند الله، واللطم والطبخ وغيرها كلها ممارسات متخلفة.

قل�ة قليلة م�ن أبناء الش�عب، كان�ت تعي معن�ى إحياء تلك 

الش�عائر، ونتائجه�ا وأثره�ا وأثارها على الدي�ن والوطن، 

وقيم اإلسالم، الذي "هود" معظمها. 

تغير الحكم وذهب نظ�ام البعث، عندها فتحت األبواب على 

مصراعيها أمام الش�عائر الحس�ينية، كانت المسيرة األولى 

في نفس س�نة التغيير،  إش�ارتها األولى لدى المحتل، الذي 

فوجئ بماليي�ن من أقصى البالد إلى أقص�اه تزحف باتجاه 

كربالء، بدأت التس�اؤالت في كل مؤسس�ات أمريكا، عندما 

عرف�وا أن ه�ؤالء القوم يحي�ون ذكرى حصل�ت قبل 1400 

ع�ام م�ن اآلن، عندها يأس�وا، من اس�تقرار أجندتهم فضال 

ع�ن تنفيذها في هذا البلد، بذلوا كل م�ا لديهم من إمكانات، 

لغرض تنفي�ذ أجندتهم، لك�ن  صوت المرجعي�ة التي تقود 

هؤالء السائرين كان أعلى وأوضح. 

بعد الفش�ل األمني واحتالل ثلثي البلد، صدرت فتوى الجهاد 

الكفائي، اس�تجاب للفتوى من لطم وبكى وسار إلى ضريح 

الحسين، تحولت الدمعة إلى ثورة، هزمت الفشل واإلرهاب 

والفساد. 

أوصل الس�ائرون باتجاه الحس�ين، صوت وصورة اإلسالم 

الحقيق�ي، ال�ذي حرفه اإلره�اب، ليعكس صورة مش�وهة 

عن إنس�انية اإلسالم، أوصلت هذه المسيرة الكرم والسخاء 

الحس�يني، حيث مواكب الخدمة الت�ي تقدم للزائر القادم ما 

لذ وطاب م�ن الطعام، وتوفر له المأوى وكل أنواع الخدمة، 

الت�ي وقف العال�م أمامها مذه�وال، فأي إمكان�ات تلك التي 

تتمك�ن من خدم�ة الماليي�ن، دون أن يجوع اح�د أو يحتار 

بمنام أو عالج أو أي شيء.

 م�ا حصلن�ا عليه م�ن التغيير إل�ى أالن، هو إعج�از بكل ما 

للكلمة من معنى، عرفنا العالم بديننا بشكل عملي وواقعي، 

رغ�م مقاطعة اإلع�الم لتلك الش�عائر، ومحاربته�ا والدس 

ضدها، كسرنا الحدود بين المسلمين في كل البلدان، لذا تجد 

زوار من كل أنحاء العالم تجمعهم كربالء الحس�ين، نش�أت 

بينهم عالقات أسرية، وتبادل زيارات.

عرفن�ا العالم بأن دموعنا لم ولن تكن انكس�ار أو خنوع، بل 

الدموع هي من أثمرت ه�ؤالء الرجال األبطال، الذي هزموا 

إره�اب داعش، الذي ق�درت الدول الكب�رى المتحالفة ضده 

سنوات لغرض هزيمته. 

م�ا حصلن�ا عليه؛ أن العال�م عرف  لن�ا قادة زه�دوا بالدنيا 

وزخارفه�ا وقاطعوا اإلعالم، لك�ن العالم وقف عند أبوابهم 

متوسال لقائهم ليتعلم منهم الحكمة وقدرات القائد. 

حصلن�ا أننا عبرنا عن نفس�نا، ليعرف العال�م إننا خالف ما 

يص�ور بعض العم�الء والمنحرفين، كس�رنا الطوق حولنا، 

لنعلن عن عصر جديد في العالم هو عصر اإلسالم. 

أما من لم يحصل على شيء، فهو من حارب ومازال يحارب 

الش�عائر، بطريق�ة أو أخرى، تارة بعن�وان التحضر وأخرى 

بعناوين الحرص. 

 الخدمات فأنها آتيه طال الزمن أو قصر، الن الغد سيكون بيد 

اللطام والباكي، وهم من س�يقدمون الخدمات وسيحاربون 

الفس�اد، ليملئوه�ا عدال وقس�طا، كم�ا ملئها أع�داء اللطم 

والبكاء ظلما وجورا...

حصلنا عىل كل ما نريد
عبدالله الجيزاني

عندما تعض داعش إمريكا!

بينما يناقش قادة العالم المعاهدة الرئيس�ية 

للتغي�ر المناخ�ي في باريس، ش�هدت ألمانيا 

أيام�ا عاصفة، ما أدى إلى زيادة نصيب طاقة 

الري�اح في ش�بكة الكهرب�اء األلمانية ألكثر 

من %50 ووصول أسعار الطاقة إلى الصفر، 

أو قرب ذلك. وكل ما ينقص لجعل اس�تخدام 

 100% بنس�بة  ممكن�ا  المتج�ددة  الطاق�ة 

ه�و توافر مخ�ازن رخيصة لضمان س�هولة 

االمدادات. ولم يعد هذا الشرط مستحيالً.

وهن�اك ع�دد قليل م�ن البل�دان الت�ي تتوافر 

بها اإلرادة السياس�ية والموارد الالزمة لكي 

يك�ون لديه�ا برنامج انتقال�ي طموح مكلف 

للطاق�ة مثل برنامج ألمانيا المعروف باس�م 

»طاق�ة الرياح«. ورغم ذلك، فمن خالل انجاز 

ه�ذا البرنامج، س�اعدت ألماني�ا على تحفيز 

تطوي�ر التكنولوجيا التي ق�د تنفع اآلخرين 

قريباً دون تقديم إعانات ضخمة. في مس�اء 

يوم األح�د، أنتجت مزارع الري�اح في ألمانيا 

35.25 ميج�اوات من الطاقة، لتس�جل رقما 

قياس�يا ألول م�رة. وجاءت كهرب�اء ألمانيا، 

بالنس�بة لمعظ�م عطلة نهاية األس�بوع من 

الري�اح، وكان�ت رخيص�ة للغاي�ة وت�كاد أن 

تكون مجانية.

ف�ي أواخ�ر ش�هر نوفمب�ر، تك�ون ألماني�ا 

موحش�ة: حيث تمتلئ الس�ماء بالغيوم، وال 

يت�م إنت�اج س�وى الق�در القليل م�ن الطاقة 

الشمس�ية. وفي ش�هر يوليو األكثر إشراقاً، 

رغم ذل�ك، تنتج الطاقة الشمس�ية، جنباً إلى 

جنب مع طاق�ة الرياح أكثر م�ن ثالثة أرباع 

الطاقة التي تستهلكها ألمانيا. وفي 25 يوليو 

الماضي، تم تسجيل رقم قياسي جديد: حيث 

سجلت مصادر الطاقة المتجددة، بما في ذلك 

الطاقة الكهرومائية وطاق�ة الكتلة الحيوية 

%78 م�ن االس�تهالك. وتع�د ه�ذه بالطب�ع 

حاالت مؤقتة من الوصول إلى الذروة. فهناك 

أيام هادئة وضبابية يتم فيها إنتاج قدر ضئيل 

من طاقة الرياح والطاقة الشمس�ية. وخالل 

الع�ام، رغم ذل�ك، كانت ألماني�ا على الطريق 

الصحيح فيم�ا يتعلق بالحص�ول على حصة 

نس�بتها %33 من الطاقة المتجددة حتى قبل 

ارتف�اع الرياح في نهاية األس�بوع الماضي. 

والقف�ز م�ن %27.4 خ�الل الع�ام الماض�ي 

توض�ح أن ه�دف ألماني�ا ال�ذي يتمث�ل ف�ي 

وصول هذه النسبة إلى %40 عام 2020 ربما 

يت�م تحقيقه قبل الموع�د المخطط له. وقبل 

ع�ام فقط، قال ُنقاد برنام�ج »طاقة الرياح« 

إن البرنام�ج فش�ل، زاعمين أن المستش�ارة 

أنجي�ال ميركل ق�د عرقلته من خ�الل التعهد 

بالتخلي عن الطاقة النووية في أعقاب كارثة 

فوكوشيما.

أملانيا ورياح الطاقة النظيفة
ليونيد بيرشيدسكي

ُس�ئلت م�رات ال حصر له�ا ف�ي الس�نوات القليلة 

الماضي�ة عم�ا إذا كان دونال�د ترام�ب ديماغوجياً 

وكانت إجابتي دوماً، بحس�ب اعتقادي في الواقع، 

أن�ه ليس كذلك. ولكن م�ن الواضح اآلن مع تصاعد 

تجاس�ره عل�ى العقي�دة األميركي�ة أنه ق�د أصبح 

ديماغوجي�اً. وه�ذه لي�س مجرد مس�ألة ف�ي علم 

الدالل�ة. فمصطلح ديماغوجي عندم�ا ينطبق على 

سلوك ما بشكل مالئم يجب أن يكون ناقوس خطر 

للديمقراطية.

والمس�ألة ليس�ت جدي�دة، فف�ي عام 1838 أش�ار 

الكات�ب األميركي »جيمس فينيم�ور كوبر« إلى أن 

الديماغوج�ي الحقيق�ي تتوافر فيه أرب�ع خصال: 

فهو يقدم نفس�ه باعتباره رجالً من عامة الش�عب 

مس�تغالً  القومي�ة،  المش�اعر  موج�ة  ليمتط�ي 

العواطف المرتبطة بها لتحقيق مصالح سياس�ية، 

بم�ا قد يه�دد أو يخ�رق المب�ادئ الراس�خة لنظام 

الحكم. وفي السابق كنت أرى أن »ترامب« ال تنطبق 

عليه الصفتان األولى واألخيرة. فمن الصعب اعتبار 

ش�خص ثري مثله من عموم الش�عب. وفي س�باق 

الترش�يح الرئاس�ي الراهن بدا كما لو أنه يريد نقل 

لغ�ة أصح�اب األعمال إل�ى الحكم ولي�س تقويض 

الحكومة نفس�ها. ولكن في اآلونة األخيرة تجاوز 

»ترامب« هذه الخطوط أيضاً.

فعل�ى رغ�م كون�ه ملياردي�راً فقد قدم نفس�ه إلى 

الجمه�ور بص�ورة تخاط�ب بش�كل مباش�ر القلق 

لدى »األغلبي�ة الصامتة« م�ن الناخبين البيض من 

الطبقة العاملة والمتوس�طة. وأصبح قريباً بشكل 

خطي�ر من إقرار لي�س فقط لغة التهيي�ج بانتقاده 

الشنيع للمهاجرين من أميركا الجنوبية والالجئين 

المس�لمين، ب�ل اقت�رب أيض�اً م�ن إقرار الس�لوك 

العني�ف. فقد رد على حادثة تمت فيها مواجهة أحد 

المحتجين أثناء أحد اجتماعات�ه االنتخابية بالقول 

إن ذل�ك الش�خص »كان يجب معاملته بخش�ونة«. 

ووصف ف�ي برنامج »واِجه الصحاف�ة« في اآلونة 

األخي�رة إطالق الن�ار في منش�أة لتنظيم األس�رة 

ف�ي كول�ورادو بأن�ه »م�روع« ولك�ن ف�ي الوقت 

نفس�ه، أش�ار إلى ما وصفه بأنه الكثير من »القلق 

والكراهية لتنظيم األس�رة« وس�ط أنص�اره الذين 

يحضرون اجتماعات�ه االنتخابية. وأظهر »ترامب« 

ولع�اً ليس فقط بارتكاب أخطاء بل بإصراره عليها 

أيضاً مثل أكذوبة أنه شاهد »آالف وآالف« من الناس 

في »نيوجيرسي« يبتهجون بسبب هجمات الحادي 

عش�ر من س�بتمبر. وبينما لم يق�ل »ترامب« حتى 

اآلن إال أن�ه »يبحث بق�وة« إغالق بعض المس�اجد 

إدارة  إقام�ة  إل�ى فك�رة  لفت�رة قصي�رة  وأش�ار 

لتسجيل المس�لمين. لكن حتى مجرد التلويح بهذه 

المقترحات يقوض قيمنا المدنية المشتركة.

وق�د ح�ذر ألكس�ندر هاملت�ون، وه�و أح�د اآلباء 

المؤسس�ين في أميركا، من الزعم�اء الذين يبدأون 

في »تودد متذلل للشعب ثم يصبحون ديماغوجيين 

ث�م ينتهي بهم الحال طغ�اة«. وكذلك جادل جيمس 

ماديس�ون، وهو أحد اآلباء المؤسس�ين أيضاً، بأن 

الجمهورية الموسعة وحدها هي القادرة على تبديد 

»التأثير الضار للديماغوجيين«. وبسبب فكرة اآلباء 

المؤسس�ين عن الديماغوجين ابتكروا سلس�لة من 

العمليات الدستورية للمراقبة وضمان التوازن بين 

الس�لطات من بينها مجلس الشيوخ األميركي الذي 

وصفه ماديس�ون بأنه »سياج ضروري ضد التقلب 

واأله�واء«. وهن�اك أيضاً المجم�ع االنتخابي الذي 

يس�تطيع ناخبوه المس�تقلون، نظري�اً، أن يمنعوا 

ديماغوجياً من أن يصبح رئيساً.

ولكن حتى إذا لم يص�ل »ترامب« إلى البيت األبيض 

فهو يس�تطيع أن يضر باألمة بوسائل مختلفة وقد 

فع�ل ذل�ك بالفعل بإح�راج الوالي�ات المتحدة على 

المس�رح الدول�ي وتأليب األميركيي�ن ضد بعضهم 

بعض�اً. وتمام�اً كما يهاج�م المرض الجس�م فإن 

الديماغوج�ي يمثل خل�اًل داخلياً ف�ي الديمقراطية 

نفس�ها. وم�ن الحكمة أن نش�خص الم�رض بدقة 

اآلن. و»ترامب« ديماغوجي بالمعنى المبتذل وبكل 

م�ا في الكلم�ة م�ن معنى ويج�ب مواجهت�ه لهذا 

الس�بب. وإذا لم يجِد هذا نفعاً، فهناك دائماً المجمع 

االنتخابي.

»ترامب«.. الديامغوجي امُلبتذل
مايكل ساينر 



كتب�ت الفنانة اللبنانية ماج�دة الرومي قصيدة بعنوان "تمّس�كي بالحياة يا تونس القلب والعم�ر واألفراح العامرة"، 
وأهدته�ا لتون�س بعد الهج�وم اإلرهابي الذي تعرضت له تون�س العاصمة وأدى إلى استش�هاد 13 من رجال األمن 
الرئاس�ي.وقالت ماجدة في مس�تهل قصيدتها التي نش�رتها على صفحتها الرسمية في "فايس�بوك": "تمّسكي 
بالحي�اة يا تون�س القلب والعمر واألف�راح العامرة... ونحن معك... معك .... ومع ش�عبك الحبي�ب ومع حّريتك 
وسيادتك واستقاللك وعنفوانك.... معك... وبقلبي الليلة أمسح دموعك... وأعدك بفجر ال بّد آٍت علينا جميعاً.... 

ال بّد آٍت....آٍت".   

�

بدأت النجمة الس�ورية ديم�ة قندلفت بتصوير أول مش�اهدها في 
مسلس�ل البيئة الش�امية "خات�ون" للمخرج تامر إس�حاق، خالل 
األيام القليلة الماضية، بمش�اركة عدد كبير م�ن النجوم باإلضافة 
إلى ديمة وفي مقدمتهم باس�م ياخور، كاريس بشار، سلوم حداد، 

طوني عيسى و كندة حنا.
وعن مش�اركاتها قالت ديم�ة قندلفت "أؤدي في العمل ش�خصية 
)نعم�ت(، وه�ي الزوجة الثانية لع�كاش، الذي ي�ؤدي دوره النجم 
باس�م ياخور، بعد زمّرد التي تؤدي دورها كاريس بشار وهي ابنة 
الزعيم أبو العز - سلوم حداد". وأضافت ديمة في حديث صحفي ": 
"نعمت س�تخوض صراعات كبيرة في مواجهة زمرد التي يطلقها 
ع�كاش الباحث عن االنتقام من الزعيم وعائلته وأهل حارته، حيث 
تح�اول نعمت ف�رط عقد عائل�ة الزعي�م والتالع�ب بخاتون حيث 

تساعد زوجها عكاش في سبيل تحقيق انتقامه".

ق�ررت الفنانة س�هير رم�زى تأجيل تصوير 
الحال�ة  اس�تقرار  لحي�ن  مسلس�ل ج�داول 

اإلنتاجية لشركة صوت القاهرة.
وقالت س�هير رم�زى في حدي�ث صحفي:" 
أحض�ر لمسلس�ل جدي�د بعن�وان أن�ا بحبك 
وس�أقوم بتصويره قريب�ا لحين االنتهاء من 
كتاب�ة الس�يناريو وليس ش�رطا أن يعرض 
المسلس�ل فى ش�هر رمضان ألن�ى الحظت 
أن األعم�ال الت�ى تع�رض خ�ارج رمض�ان 
حققت نجاحا كبيرا .وهو من نوعية الدراما 

االجتماعية والرومانسية أيضا".

كش�فت الفّنانة أنغام ل�"لها" بأنها ش�عرت بس�عادة غام�رة بعد أن أطلق عليه�ا الجمهور لقب 
"صديقة الطفولة"، إثر طرحها أللبومها الجديد "أحالم بريئة".

وأوضح�ت المطربة المصرية أن هذا اللقب ُيعد من أحلى وأفضل األلقاب التي أُطلقت عليها طيلة 
مشوارها الفني، غذ يبرز مدى ارتباط أغانيها وأعمالها الفنية بجمهورها منذ الطفولة.

وم�ا زال الب�وم أنغام األخير متصدراً حتى اآلن قائمة األلبوم�ات الغنائية في مصر، متفوقاً على 
ألبومي سميرة سعيد ورامي صبري.

حرب عىل ورق

سعدون شفيق سعيد

يع
�سر

ع ال

املوت واحلياة عند هناء حممد ونورية
مرة اخ�رى تظهر عمالقة المس�رح )هناء محمد 
(ف�ي عم�ل مونودرام�ي من خ�الل المس�رحية 
الموس�ومة نوري�ة وكان ظهوره�ا ه�ذه الم�رة 
كتل�ك العنق�اء األس�طورية والتي الب�د ان تظهر 
م�ن تح�ت الرماد مابي�ن فترة وأخ�رى ..وحينما 
يكون المس�رح العراقي بحاجة لمثل هكذا ظهور 
النتشال تاريخه العريق من سبات وخمول وركود 
وتدن�ي ..ولقد كانت )هناء (جدي�رة بأداء دورها 

كنس�مة امل تفاؤلية بان المسرح العراقي البد ان 
يكون بخير كدجلة الخير!!

والدلي�ل انن�ا ل�م نر هن�اء محم�د على المس�رح 
وإنم�ا راين�ا تلك االنس�انة التي كان�ت في خضم 
جدليه)الم�وت والحياة(والت�ي اس�مها )نورية (

وطوال ساعة من الوقت ..ذلك الوقت الذي جعلته 
فننانتنا القديرة هناء )زمنا (غير مرتبط )بالمكان 
(من خالل اداء ارتقى بشموخه لكي يكون) قامة 

طويل�ة (او )س�ارية عل�م (مخضبة باالم ش�عب 
مقهور.. ووس�ط ثمة ام�ل وردي ..وعبر كل تلك 

التواصلية في االستذكار !!
والجدير باالشارة واالش�ادة ان لعمالقة المسرح 
العراقي جمهورا متلقيا زاخرا باالحترام وعند كل 
عمل تك�ون عنده فضال عن كون�ه كان قلقا على 
)نورية( وهي عند حركتاه الدؤوبة المقلقة .. ذلك 
القلق المش�روع والذي اكتنفه الخوف والتوجس 

وه�و يراقب خطواته�ا خطوة خط�وة ويكاد ان 
يحفظها بالدعاء من السقوط .. وبالفعل استجاب  
الل�ه لذلك الدعاء النابع م�ن حنايا الصدور ومأقي 

العيون .
ولتكون )نورية( في  الحفظ والصون حتى نهاية 

المشوار !!
فتحية  اكب�ار واجالل لهناء محمد االنس�انة قبل 
الممثلة والتي تعطي االجيال القادمة دروس�ا في 

االيثار ونكران  الذات .. والتي تقول وبمس�ؤولية 
تارخيةي بان  المسرح العراقي ال زال بالف خير .. 
ما دام هناك في افق االبداع من هم الزالوا يؤمنون  
دجلة الخير الزالت ف�ي خير .. وبأن الفرات الزال 

عذبا زالل!!
ويبقى الق�ول : ان هناء محمد قدمت لنا )نورية( 

تاليفا واخراجا وتمثيال ودروسا التنسى !!

www.almustakbalpaper.net
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أكدت الفنانة زينة أنها وافقت على تقديم أكثر 
من عمل مؤخرا بسبب احتياجها للفلوس، وأن 
الفترة الحالية قررت اختيار أدوارها بالشوكة 
والس�كينة مثلما كانت تخت�ار من قبل. وقالت 
في حواره�ا إنها انتهت من كتاب�ة قصة فيلم 
كومي�دى وأس�ندت مهم�ة كتابة الس�يناريو 
والحوار ألحد الكت�اب وإنها تتمنى أن يخرجه 
س�امح عبدالعزيز أو كريم الس�بكى، موضحة 
أن عملها الفنى لم يتأثر بظروفها الش�خصية 
وأنه�ا الت�ي ابتع�دت ع�ن الس�احة بإرادته�ا 

الشخصية.

الكبي�رة«  »الليل�ة  بفيل�م  للس�ينما  عودت�ك 
ه�ل تعتبرينه�ا بداي�ة لمرحلة جدي�دة لك مع 

السينما؟
- أنا لم أغب عن الس�ينما طوي�ال فغيابى كان 
عن الف�ن كله، طوال العامي�ن الماضيين، لكن 
عودتى بفيل�م بحجم الليلة الكبي�رة أعتقد أنه 
عودة قوية ومبش�رة جًدا، حت�ى ظهورى في 
فيل�م »هز وس�ط البل�د« كان لخاط�ر الفنانة 

إلهام شاهين.

■ وه�ل تعتبرين دورك في »الليلة الكبيرة« من 
أفضل أدوارك السينمائية؟

- دورى فيه مختل�ف وجديد فكل دور مختلف 
بالنسبة لى هو مهم وأعتبره من أفضل األدوار، 
فكلما بدأت في دور جديد وشعرت أنه مختلف 
عما قدمته في الس�ابق قلت إنه أفضل أدوارى، 
ألننى دائما أبحث عن األدوار الجديدة المختلفة، 
فقدم�ت دور فالح�ة مع الفنان نور الش�ريف 
-رحمه الله- في مسلسل »حضرة المتهم أبى« 
ولم يكن بنفس الش�كل ال�ذي قدمته في الليلة 
الكبيرة، فدورى في الفيلم لفتاة تبحث عن أي 
ش�ىء لكى تنجب ولدا، بعدم�ا أنجبت 3 بنات، 

وهى شخصية مقهورة.

■ م�ا ه�و س�بب موافقت�ك عل�ى ال�دور الذي 
ممي�زا  غم تعتبرين�ه  حته ر مس�ا

الصغيرة؟
 -

مس�احة الدور أوال ليست صغيرة مقارنة بكل 
األدوار ف�ي الفيل�م، فالفيل�م بطول�ة جماعية 
وليس محس�وبا أن�ه فيلم بطول�ة مطلقة وال 
يمكن أن يقاس »بالش�بر« أو بعدد المش�اهد، 
لك�ن يحس�ب بال�دور ككل، فأن�ا وافقت على 

المبدأ.

■ وماس�بب اختي�ارك ل�دورك رغم ترش�يحك 
ألكثر من دور آخر بالفيلم؟

- المخ�رج س�امح عبدالعزي�ز والمؤلف أحمد 
عبدالله رش�حانى في البداية لهذا الدور، وكان 
يطالبان بمشاركتى في الفيلم، وقاال لى: إذا لم 
يعجبك الدور اختارى دورا آخر في الفيلم، لكن 
في حقيقة األمر أعجبنى الدور بش�كل كبير، 
وراح�ة الممثل تب�دأ بحرية اختي�ار أدواره 
وتقديمها بشكل أفضل، فعندما تحب دورا 
ستقدمه بش�كل أكثر من رائع، لكننى لم 
أَر نفس�ى ف�ي أي دور آخ�ر س�وى هذا 

الدور.

■ م�ا رأي�ك ف�ي خ�روج الفيل�م م�ن 
المهرجان دون جوائز؟

- كنت أتوق�ع حصوله على جائزة أفضل 
إخ�راج أو تألي�ف أو تصوي�ر لج�الل 
الزك�ى، لكن�ى اس�تغربت ج�ًدا من 
عدم منحه أي جائزة، لكن بالنس�بة 
لجوائ�ز التمثي�ل لم أس�تغرب ألنه 
ملىء بعدد كبير من النجوم وكلهم 
رائع�ون، ويكفين�ا ش�رف تمثيلن�ا 

لمصر في مهرجان القاهرة.

■ كيف ترين اقتصار اإلنتاج السينمائى 
ف�ي الس�نوات األخي�رة عل�ى أحم�د 

ومحمد السبكى؟
أحم�د  المنت�ج  م�ع  تعاون�ت   -
السبكى منذ عدة سنوات في 
فيلم »بوشكاش« لمحمد 

س�عد، وعملت مع المنتج محمد الس�بكى في 
فيلم »سيد العاطفى« لتامر حسنى، وبالنسبة 
ل�ى هما منتج�ان محترمان ويق�دران النجوم 
الذين يعملون معهما حتى يخرج العمل بشكل 

رائع، وما المانع في العمل معهما.

■ أفالمك تنتمى جميعه�ا للبطوالت الجماعية 
هل هي مصادفة؟

- ل�و تحدثنا ع�ن فيلم بنتين من مصر س�تجد 
ال�دور الرئيس�ى في�ه كان لش�خصية حن�ان 
التي جس�دتها، وفيلم واح�د صفر بالفعل كان 
عم�ال جماعيا ودورى في�ه كان أكبر من الليلة 
الكبيرة، وس�بب موافقتى على المشاركة في 
أعمال جماعي�ة هو أن الدور دائما ما يجذبنى، 
فأنا دائم�ا أوافق على الدور دون النظر إلى أنه 

بطولة جماعية أو مطلقة.

■ جيلك هل تعرض للظلم نتيجة الظروف التي 
مرت بها صناعة السينما؟

- بالفعل تعرضنا لظلم كبير، فالبلد كله تعرض 
لدم�ار فما بالك بصناعة الس�ينما، فكلنا ضاع 
من عمرنا الكثير نتيجة األحداث التي عش�ناها 

طوال السنوات األربع الماضية.

■ وظروفك الشخصية هل عطلتك فنًيا؟
- ظروفى الشخصية لم تظلمنى فنيا، فأنا التي 
ظلمت نفسى، وبمزاجى، فكانت تأتينى أعمال 
مهم�ة وأرفضها فالف�ن لم يظلمن�ى لكنى أنا 

التي توقفت عن العمل.

■ بعد تقديمك لبطولة مسلسل »ليالى« اختفيِت 
عن الدراما فما السبب؟

- أنا شخصًيا لم أحب الدراما، وال أحب تقديمها، 
ألن�ه كان هن�اك مقول�ة إن التليفزيون يحرق 
النجم سينمائيا، وأنا نجمة سينما فكنت أخاف 
ج�ًدا، واختفيت بالفع�ل عن الدرام�ا، ولكننى 
كن�ت س�أعود بأعم�ال مهم�ة منها مسلس�ل 

»ذات« و»سجن النساء« ولم أقدمهما.
■ هل تعتبرين أن الدراما أصبحت طوق النجاة 

لنجوم السينما؟
- بالفعل نجوم الس�ينما يذهبون للمسلسالت 

بسبب ما تتعرض له صناعة السينما.

■ مسلس�ل »أرض النع�ام« لم يحق�ق المردود 
اإليجاب�ى أو نس�ب المش�اهدة المتوقع�ة فما 

السبب؟
- قبل�ت ه�ذا المسلس�ل الحتياج�ى للفلوس، 
س�ليم،  غ�ادة  المخرج�ة  وج�ود  وبس�بب 
والمفارق�ة هي أننى لم أحصل على أموالى من 
ش�ركة اإلنتاج، وجميع الش�يكات مرتدة حتى 
اآلن، وسأتحدث مع الدكتور أشرف زكى نقيب 
الممثلين حول هذه المش�كلة وأعتقد أن سبب 
عدم نجاحه بس�بب عرضه حصري�ا على قناة 

وليدة.

■ تعاقدِت مع المنتج محمود شميس والكاتب 
محم�د صالح العزب لتقديم عمل رمضانى في 

2016؟
- فع�ال تعاقدت على تقديم مسلس�ل لرمضان 
المقبل، وهو من إخراج سميح النقاش، وكان 
من المفترض أن أعمل مع محمد صالح العزب 
من�ذ ث�الث س�نوات، والمسلس�ل ال�ذي نجهز 
له تش�ويقى اجتماعى الي�ت، وفكرته جريئة 
ج�ًدا، ويناقش قضية مهمة ج�ًدا، وأعتقد أنها 

ستكون صادمة للناس.

■ مش�اركتك ف�ي أكثر من عمل ه�ل تعتبرينه 
تعويضا عن غيابك الفنى؟

- ع�دت بأعمال تجمع بالنس�بة ل�ى بين الكم 
والكي�ف، ألنن�ى عمل�ت س�ينما ومسلس�الت 
بش�كل كبير خ�الل فت�رة قصيرة نس�بيا، أما 
الكيف فهناك أعمال قوي�ة وأعتقد أنها مؤثرة 
مثل فيلم الليلة الكبيرة ومسلسل زواج باإلكراه 

ومسلسل الوسواس.

■ معن�ى ه�ذا أن�ك س�تحرصين عل�ى التواجد 
بكثافة في السينما والتليفزيون؟

- ال، س�أعود لزين�ة التي عرفه�ا الناس والتى 
كانت تختار أعمالها ب�»الش�وكة والسكينة«، 
ولك�ن مش�اركتى ف�ي أعم�ال كثيرة س�ببها 
احتياج�ى للمال، فبطبيعة الح�ال أنا موجودة 

لكن تكثيفى جاء بسبب ذلك.

الفت�رة  خ�الل  الس�ينمائى  جدي�دك  وم�ا   ■
المقبلة؟

- ل�دى عم�ل حالًي�ا أعك�ف على كتابت�ه وهو 
قصتى، وأعطيته ألحد الكتاب لكتابة السيناريو 
والحوار، وهو عمل مشوق وقوى للغاية، فأنا 
لدى أفكار ط�وال الوقت، وه�و فيلم كوميدى 
وأتمنى أن يكون بطله كوميديان، وأن يخرجه 
س�امح عبدالعزيز أو كريم السبكى ألننى أرى 
انه قدم فيلم »من ضهر راجل« بصورة عالمية 

وأتمنى التعاون معه.

■ بعد هذه الظروف ما الذي يمثله لك ولداك عز 
وزين الدين؟

- هم�ا أفضل ش�ىء ف�ي حياتى وال أس�تطيع 
االبتع�اد عنهما نهائًيا، فأنا ترك�ت ندوة الليلة 
الكبيرة في مهرجان القاهرة ألنهما وحشانى 
لدرجة كبيرة، ولكى أراهما قبل نومهما، فهما 
لديهما سنتان وش�هران، وسأدخلهما حضانة 
خ�الل األيام المقبل�ة لكنى أخ�اف عليهما من 

البرد واألمراض ألن مناعتهما ضعيفة.

زينة : نجوم الفن يذهبون للمسلسالت بسبب ما تتعرض له 
صناعة السينام

ة فوا عىل لقب أنغام اجلديدماجدة تتضامن مع تونس بقصيدة معبرّ تعررّ



بدأت التحضير لمسلسلها الرمضاني المقبل »بعد 
24 س�اعة«، وقررت أال تبدأ فيلمها »أهل العيب« 
إال وه�ي متفرغة له تماماً. النجمة يس�را تتكلم 
عن الفكرة التي حمستها لتقديم إعالن تلفزيوني 
أخي�راً، وكيف أقنع�ت زوجها بمش�اركتها فيه، 
وتكش�ف أنها عمل�ت في بداياتها م�ن دون أجر 
أحيان�اً، حت�ى تصل إلى م�ا هي علي�ه اليوم من 
نجومية ونجاح. كما تتحدث عن عالقتها بعمرو 

دياب وإيناس الدغيدي،.

- ب�دأت التحضير لمسلس�لك الجدي�د مع »العدل 
غ�روب«، م�ا هو إحساس�ك بالعودة ال�ى العمل 

معهم بعد غياب سنوات؟
أعش�ق العمل مع »العدل غروب«، وقدمت معهم 
تج�ارب ناجح�ة كثيرة، مث�ل: »مل�ك روحي« و 
»لق�اء على الهوا«، والمسلس�ل الجديد من إنتاج 
جم�ال العدل، واخترنا له اس�ماً موقت�اً »بعد 24 
س�اعة«، وال نزال نحّضر له حتى اليوم، والقصة 
ألحم�د ياس�ين والس�يناريو لميس�ون س�رور، 
وسيكون عمالً درامياً مميزاً ومختلفاً تماماً عن 
أي مسلس�ل قدمته في مس�يرتي الفني�ة، وأعد 

الجمهور بذلك.

- في رأيك، متى تنتهي زحمة مسلسالت رمضان 
كل عام؟

رمضان هو الش�هر الذي يجذب أكبر شريحة من 
الجمهور لمش�اهدة المسلس�الت، فنحن نجلس 
أمام التلفزيون لمتابعة المسلس�الت، وهو شهر 

يشهد أعلى نسبة مشاهدة وبيع للمسلسالت.

- ه�ل مش�اركتك ف�ي إع�الن إح�دى ش�ركات 
االتص�االت عّوض غيابك ع�ن دراما رمضان هذا 

العام؟
بالطب�ع، اإلعالن حقق نجاحاً كبي�راً، وهذا كان 

رأي الناس جميعاً وليس رأيي فقط.

- ما الذي جذبك إليه؟
فك�رة لّم ش�مل »العيلة« كانت ممي�زة جداً فيه، 
لدرجة أن أش�خاصاً كثيرين قالوا لي إن المقطع 
ال�ذي قدمته في اإلع�الن أثر فيه�م كثيراً »هات 
أخ�وك وتع�ال نش�وف هانس�هر في�ن«، وكذلك 
مقطع المط�رب أحمد عدوية وه�و يقول البنه 
محمد »يا حبيبي«، والصلة التي تربط الناس مثل 
حسين فهمي وشقيقه مصطفى. بصدق شديد، 
أن تس�تطيع تقديم إعالن يضم هذه الكوكبة من 

النجوم شيء عظيم للغاية.

ل�دى  إل�ى رصي�دك  أض�اف  أن�ه  تري�ن  - ه�ل 
الجمهور؟

ه�ذا اإلعالن أض�اف إلّي بالفعل، ألنه اس�تثنائي 

وأُذي�ع كثي�راً عل�ى القن�وات الفضائي�ة، وكان 
الجمي�ع ينتظره مث�ل أي مسلس�ل، ويكفي أننا 
رسمنا من خالله االبتس�امة على وجوه الناس، 
وش�ّجعنا على لّم شمل »العيلة«، وكان وقع ذلك 

كبيراً على الجمهور.

- ت�م تقدي�م إعالن بتيم�ة »العيلة« نفس�ها في 
رمض�ان 2014 مش�ابه إلعالنك ه�ذا العام. في 
رأي�ك، م�ا س�بب تقدي�م مث�ل تل�ك النوعية من 

اإلعالنات هذه الفترة؟
ألنن�ا تفّرقنا كثيراً عن بعضن�ا وأصبحنا ال نقّدر 
قيم�ة العائلة، والتي تعني األب واألم واألش�قاء 
واألخالقي�ات  والتربي�ة  والتفاه�م  والع�زوة 
والس�لوكيات، فمّرت علينا أوقات مارس�نا فيها 
سلوكيات عش�وائية، ومن خالل هذه اإلعالنات 
ندعو إلى التمسك بقيم العائلة ألنها مهمة للغاية 

في حياتنا.

- ما الذي تغير في يسرا أخيراً؟
هناك أمور كثيرة تتغير في حياتنا بمرور الوقت 
واكتساب الخبرة والنضج اإلنساني، واألهم هل 
نتغير إلى األحس�ن أم األسوأ! وهل نتغير بسبب 
ظروف حياتنا! أش�عر بأنني قد تغيرت من حيث 
تقييمي لبعض األمور، لكن جوهري ال يزال كما 
هو ولن يتغير أبداً، وأتمسك في حياتي بالمبادئ 
التي تربي�ت عليها، رغم أنني أفاجأ بس�لوكيات 

بعض الناس الس�يئة من حولي، واألمر ال يتعلق 
أبداً بالفقر أو العيش في العش�وائيات، ألن هناك 
أشخاصاً ال ينقصهم شيء لكن سلوكياتهم سيئة 
للغاي�ة، وهن�اك أش�خاصاً آخرين يعيش�ون في 

العشوائيات ولكنهم يتمتعون بأخالق عالية.
ومن�ذ أرب�ع س�نوات تقريب�اً، طرأت أم�ور على 
حياتن�ا ل�م يكن لنا فيه�ا يد كمصريي�ن، وهناك 
خلل كبي�ر في جميع المس�تويات وبين مختلف 

طبقات المجتمع المصري.

- ما أكثر سلوك يغضبك؟
في الماض�ي، كان لدينا س�لوكيات جميلة، لكن 

األمر تغير اليوم تماماً، وما يس�تفزني أن أرى 
شخصاً يريد أن يكبر ويتقدم في أي مجال 

من دون أن يبذل جهداً أو يتعب، فالنجاح 
يحت�اج إل�ى كف�اح ومش�قة، وأوّج�ه 
رس�الة م�ن خ�الل مجلتك�م الموقرة: 
»ليس س�هالً أن أصل إل�ى المكانة التي 
وصل�ت اليها اآلن؛ وأصبحت يس�را التي 
يعرفه�ا الجمي�ع، فقد عمل�ت بأجر أقل 

بكثي�ر ف�ي بدايت�ي، وعمل�ت ب�دون أجر 
أحيان�اً كثيرة، وتعبت حتى أصنع اس�مي 

ومكانتي الفنية، وهذا ليس أمراً سهالً أبداً، 
ألن النجاح والشهرة والنجومية تحتاج الى 

ذلك المجهود الشاق«.

- أثارت صورة لك مع عمرو دياب األيام الماضية 
انتباه الكثيرين، ما حكاية هذه الصورة؟

)تبتسم(، تجمعني بعمرو دياب صداقة وِعشرة 
عمر طويلة، وأحياناً تمر علينا فترات طويلة من 
دون أن نلتق�ي أو نتحدث معاً، ويمكن أن نتحدث 
مرات عدة في أوق�ات أخرى، وعندما نلتقي معاً 

نشعر وكأننا نتقابل للمرة األولى.
وف�ي الحقيقة، أح�ب طريقة تفكي�ر عمرو في 
الحياة والفن، وهو يعرف جيداً ماذا يريد وأحترم 

فيه ذلك كثيراً.

- م�ا مصي�ر فيلمك الجدي�د »أهل العي�ب« الذي 
أعلنت عنه منذ فترة ولم يخرج إلى النور بعد؟

ال يزال المش�روع قائماً، لكنني مش�غولة حالياً، 
وكذل�ك السيناريس�ت تامر حبيب ومنة ش�لبي، 
جميعنا مش�غولون للغاية، و »أهل العيب« فيلم 
ضخم ولن نب�دأ تصويره إال بعدما نصبح جميعاً 

متفرغين له.

- في إحدى حلقات the Voice الموس�م الحالي، 
خلعت النجمة ش�يرين عبدالوهاب حذاءها على 
اله�واء وضغطت ب�ه عل�ى زر »الموافقة« ألحد 
المتس�ابقين، مما أثار هجوماً عنيفاً ضدها، هل 
يمك�ن أن تكوني بهذه التلقائية لو ش�اركت في 

مثل تلك البرامج؟
ال أع�رف، لكن ش�خصيتي بالطب�ع مختلفة عن 

شخصية شيرين عبدالوهاب وأي فنان آخر.

- م�ا صحة الخالف�ات الت�ي حدثت بين�ك وبين 
المخرجة إيناس الدغيدي في الفترة الماضية؟

ال توج�د أي خالفات بيني وبين إيناس الدغيدي، 
ألننا صديقتان منذ سنين طويلة، إضافة إلى أنها 
صديق�ة زوجي أيضاً، وال يمك�ن أن تحدث بيننا 

أي خالفات أبداً.

أصال�ة  الس�ورية  النجم�ة  نش�رت 
ص�ورة لزوجه�ا وابنه�ا الكبير على 
"انستغرام"، ووجهت رسالة مؤثرة، 

تفاعل معها متابعيها بشكل كبير.
ارتبط�ت  "عندم�ا  أصال�ة  وكتب�ت 
بطارق زوجي الغالي كان إبني لودي 
لم بتجاوز الس�ت سنوات، ولم يتوان 
حبيبي رغم انشغاالته الكثيرة بإعطاء 
الوق�ت الالزم لتوجيهه وللحوار معه 
فهو المس�ؤول عنه وهو الوالد الذي 
يرب�ي وال�ذي يوجه ويش�عر تجاهه 

بأبوة خالصه".
وأضاف�ت "هذا ليس فقط ألن زوجي 

يمل�ك الحكم�ه والقلب، ب�ل ألن إبني 
أيض�اً يملك من الح�ب الكثير والحب 
يجعلن�ا نس�مع جيداً ويجع�ل قدرتنا 
على التحس�ين من تصرفاتنا أسهل، 
رج�اًل  من�ه  س�يجعل  ال�ذي  وه�ذا 
صالح�اً". وتابعت "أنا أودع نفس�ي 
وأوالدي وعائلتي وكل من أحببت من 
أصدقاء ش�ّكلوا ف�ي وجداني صورة 
لعائل�ة كبي�رة أودعه�م عن�د خال�ق 
القلوب والعالم بها ليحفظنا من شر 

الكراهية والحزن".
واضافت "كما أتمنى إلبني مستقبالً 
أفخر به أتمنى لكل شاب هو مستقبل 

صياغ�ة  إع�ادة  ومس�تقبل  الحي�اة 
المحب�ة والتعاي�ش والنج�اح، أن ال 

تدنسهم حروب وال تقتل كفاحهم 
قساوة الحياة".

"ش�كراً  رس�تلتها  وختم�ت 
حبيب�ي على كل م�ا تفعله 

من أجل�ي وش�كراً لقلبك 
وعقل�ك وحكمتك وأرجو 
من الل�ه أن اليخذلك إبنك 
الذي ربيت ويكون قدوة 
 ) وعل�ي  آدم   ( لتوأمن�ا 

لنا  الله وحفظك  حفظهما 
جميعاً".

�

يس�تعد النج�م الس�وري محمد خير الجراح لالنط�الق بتصوير أح�د أدوار البطولة في المسلس�ل الكوميدي 
البدوي "الطواريد" للكاتب مازن طه والمخرج مازن السعدي. وقال محمد خير الجراح في حديث صحفي ": 
"أؤدي في العمل ش�خصية )نوفل(، وهو بائع في القبيلة ويستغل الكثير من المواقف لتحقيق مبيعات أكبر، 
ولكّنه دائماً ما يفش�ل في ذلك لكونه ش�خصاً طماعاً وجش�عاً، وهو ليس من القبيلة لكنه متزّوج بفتاة من 
القبيلة، لنس�تنتج من حضوره في العمل مقولة أن الطمع ضّر ما نفع". وعن جديده أيضاً أضاف محمد خير 
الجراح ": "أش�ارك في مسلس�ل البيئة الش�امية )عطر الش�ام( للكاتب مروان قاووق والمخرج محمد زهير 
رجب، حيث أؤدي ش�خصية )وكيل( مس�اعد رئيس الكركون، وهو ش�خص طماع ولكن ليس إلى حد بعيد، 
فه�و يتعاط�ف أحياناً مع أهل حارته، ويحاول التخفيف من جش�ع رئيس المخفر ولك�ن بقالب مرح وأقرب 
إلى الكوميديا". وأوضح محمد أنه أنهى تصوير خماسية "بعدك حبيبي" للمخرج المثنى صبح، ضمن الجزء 
الثالث من مسلس�ل "أهل الغرام"، وقال: "أديت في الخماس�ية ش�خصية محتس�ب، وهو شخص يحاول أن 
يظهر نفسه لدى المحيطين به، أنه شخص متحرر ومنفتح ولكنه في الحقيقية عكس ذلك تماماً فهو متزمت 

ومتعصب فهو شخصية متناقضة بحياتها االجتماعية".

طلب�ت الفنانة بوس�ي م�ن محاميها 
س�رعة اتخ�اذ اج�راءات الطعن على 
حك�م حبس�ها س�ت س�نوات، الذي 
أصدرت�ه محكم�ة جن�ح اله�رم، في 
قضية تحريرها شيكات بدون رصيد، 
ودفعت بوس�ي بدف�ع  كفالة 11 ألف 

جنيه إليقاف تنفيذ الحكم.
يذكر أن هناك دع�وى قضائية أخرى 
مرفوعة ضد بوس�ي، وصناع فيلمها 
األخير "عيال حريف�ة " بتهمة إهانة 

إتحاد الكرة المصرية .

إنته�ى المخرج ش�ريف صبري، م�ن تصوير 
كليب أغنية محمد منير الجديدة بعنوان "منك 
تعلمت"، التي قام بتصويرها بالفيال الخاصة 

التي يمتلكها منير.
كذلك إتفق المخرج ش�ريف صبري مع محمد 
مني�ر وعم�رو دي�اب من أج�ل إخ�راج كليب 
أغنيتهم�ا "القاه�رة"، الذي س�يبدأ تصويره 

خالل األيام القادمة.
من الجدي�ر بالذكر، أن أغني�ة "القاهرة" هي 
التعاون الفني األول بين منير ودياب وهي من 

كلمات أسامة الهندي وألحان أحمد حسين .

»وهران« الدويل يكرم صفية العمرى باجلزائر.. 18 ديسمرب 
ق�ررت إدارة مهرجان وهران الدولى للفيلم العربى المقام فى الفترة ما بين 18 إلى 23 ديس�مبر 

المقبل تكرم الفنانة صفية العمرى فى الدورة االستثنائية للمهرجان.
وخص�ص المهرجان أيضا فى دورته المقبلة تكريما للفن�ان الجزائرى نوبلى فاضل بحضور 25 
فناًن�ا عربًيا من الذين غنوا ل�"نوبلى" والذى قدم الكثير للفن الجزائرى ولحن العديد من األعمال 

التليفزيونية والسينمائية منها فيلم ”الطاحونة” ألحمد راشدى.

املوت واحلياة عند هناء حممد ونورية
مرة اخ�رى تظهر عمالقة المس�رح )هناء محمد 
(ف�ي عم�ل مونودرام�ي من خ�الل المس�رحية 
الموس�ومة نوري�ة وكان ظهوره�ا ه�ذه الم�رة 
كتل�ك العنق�اء األس�طورية والتي الب�د ان تظهر 
م�ن تح�ت الرماد مابي�ن فترة وأخ�رى ..وحينما 
يكون المس�رح العراقي بحاجة لمثل هكذا ظهور 
النتشال تاريخه العريق من سبات وخمول وركود 
وتدن�ي ..ولقد كانت )هناء (جدي�رة بأداء دورها 

كنس�مة امل تفاؤلية بان المسرح العراقي البد ان 
يكون بخير كدجلة الخير!!

والدلي�ل انن�ا ل�م نر هن�اء محم�د على المس�رح 
وإنم�ا راين�ا تلك االنس�انة التي كان�ت في خضم 
جدليه)الم�وت والحياة(والت�ي اس�مها )نورية (

وطوال ساعة من الوقت ..ذلك الوقت الذي جعلته 
فننانتنا القديرة هناء )زمنا (غير مرتبط )بالمكان 
(من خالل اداء ارتقى بشموخه لكي يكون) قامة 

طويل�ة (او )س�ارية عل�م (مخضبة باالم ش�عب 
مقهور.. ووس�ط ثمة ام�ل وردي ..وعبر كل تلك 

التواصلية في االستذكار !!
والجدير باالشارة واالش�ادة ان لعمالقة المسرح 
العراقي جمهورا متلقيا زاخرا باالحترام وعند كل 
عمل تك�ون عنده فضال عن كون�ه كان قلقا على 
)نورية( وهي عند حركتاه الدؤوبة المقلقة .. ذلك 
القلق المش�روع والذي اكتنفه الخوف والتوجس 

وه�و يراقب خطواته�ا خطوة خط�وة ويكاد ان 
يحفظها بالدعاء من السقوط .. وبالفعل استجاب  
الل�ه لذلك الدعاء النابع م�ن حنايا الصدور ومأقي 

العيون .
ولتكون )نورية( في  الحفظ والصون حتى نهاية 

المشوار !!
فتحية  اكب�ار واجالل لهناء محمد االنس�انة قبل 
الممثلة والتي تعطي االجيال القادمة دروس�ا في 

االيثار ونكران  الذات .. والتي تقول وبمس�ؤولية 
تارخيةي بان  المسرح العراقي ال زال بالف خير .. 
ما دام هناك في افق االبداع من هم الزالوا يؤمنون  
دجلة الخير الزالت ف�ي خير .. وبأن الفرات الزال 

عذبا زالل!!
ويبقى الق�ول : ان هناء محمد قدمت لنا )نورية( 

تاليفا واخراجا وتمثيال ودروسا التنسى !!

يرسا: شخصيتي خمتلفة عن شريين عبدالوهاب وتعجبني طريقة تفكري عمرو دياب!

نجامت مطّلقات يف الـ2015: 

رويب ونيليل األرسع وسوزان رّسًا

عالم الفن

اصالة تغازل زوجها وتشكره عىل تربيته البنها لودي

ش�هد عام 2015 العديد من حاالت الطالق، 
وكان أغلبها غي�ر متوقع، حيث يأتي طالق 
الفنانة روبي من المخرج سامح عبد العزيز 
مفاجأة لجمهورها، خاصة أّن الطالق أعلِن 
عن�ه بع�د أن وضع�ت طفلتها طيب�ة بأيام 

قليلة.

طالق روبي األسرع
وكان ال�زواج بين س�امح وروبي قد تم في 
س�رية تامة، ولكنها اضط�رت لإلعالن عنه 
بعدم�ا ظهرت بدبل�ة في يديه�ا أثناء حفل 
زفاف شقيقتها ميريهان، وكان سامح عبد 
العزيز ه�و الوحيد من الوس�ط الفني الذي 

حضر الزفاف، لُيعلن عن الزواج.
وق�د انفصل عبد العزيز ع�ن زوجته األولى 
وأم بناته بعدها، وبعد سفر روبي للواليات 
المتحدة من أجل وضع طفلتها أعلن الطالق، 
وترّدد أّن السبب هو رغبة سامح في العودة 
إل�ى زوجته األول�ى ووجود خالف�ات بينه 
وبين روبي التي توقف نشاطها الفني خالل 

هذه الفترة.

نيللي تعلن أّنها امرأة حّرة
أيضاً وبعد زواج دام لسنوات طويلة، فاجأت 
الممثل�ة نيللي كريم جمهورها بطالقها من 

هاني أبو النجا، خبير التغذية المصري.
وكانت نيللي قد نف�ت طالقها طوال الفترة 
الماضية، ولكنها س�رعان م�ا عادت لتقول 
إّنه�ا أصبحت امرأة ح�رة وهو ما علّق عليه 
ابو النجا بأن عزاءه بعد 11 عاماً من الزواج 

هو األوالد.

طالق غادة وليلى بهدوء
أما طالق النجمة غادة عبد الرازق في بداية 
الع�ام م�ن محمد ف�ودة، فل�م يك�ن جديداً 
خاصة أنه س�بق أن انفصال أكث�ر من مرة، 
حي�ث أعلنت غادة أّن ف�ودة خانها من قبل، 
ولكّنها عادت وس�امحته، وس�افرا معاً إلى 
إحدى الدول األوروبية من أجل قضاء شهر 
عس�ل جديد، ولكن س�رعان ما ت�م الطالق 

مجّدداً.
وفي س�ياق منفصل، 8 س�نوات من الزواج 
جمعت النجم�ة ليلى عل�وي برجل األعمال 
جم�ال منصور، ليل�ى التي رفض�ت الزواج 

ق�د  كان�ت  طويل�ة،  لس�نوات 
تزّوجت منصور وعاش�ت حياة 
هادئ�ة مليئ�ة بالح�ب، ولكّنها 
في فبراير الماضي، أعلنت خبر 
انفصالها وسافرت إلى االقصر 
هرباً من محاوالت الحديث عن 

األمر متكفية باإلعالن عنه.

الخالف السياسي يطيح بزواج 
سوزان نجم الدين

أم�ا الخالفات ف�ي وجهة النظر 
السياس�ية، فكانت الس�بب في 
إطاح�ة عالقة الفنانة الس�ورية 
سوزان نجم الدين بزوجها، على 
الرغ�م من محاوالتها في البداية 
التأقلم مع األم�ر، لتقرر العودة 
إلى مصر بعد ستة أشهر قضتها 
المتح�دة  الوالي�ات  ف�ي  مع�ه 
األميركي�ة، لكنها ق�ّررت تركه 

وأبناءه�ا أيض�اً، والع�ودة إل�ى 
الوط�ن وانش�غلت بعده�ا بالعديد 

من األعمال التي شاركت فيها.
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)حبيبتي والوطن(
وقَت

أكتُب عن حبيبتي
ُيزيُحني عالٌم

لعوالَم ليسْت بذاِت حدود
أدخُلها حاسَر القلب

بحروٍف ال ُتكَتُب
فللعشِق لغٌة من ضوٍء مسموع . . .

فكيَف لها أْن تكوَن قصيدة ؟
دون أْن تمرَّ على جروِحَك

القصيدة !!
. . . . .

يأتيني منك خنجٌر
يبقُر خاصرتي . . .

يدنيني لمهوى إحتراْق
نشوٌة غائرة

بين بدٍء
وافتراْق . . .

أكبُر من أسماِئها
احتواءاُت قلوٍب عاشقْة . . .

. . . . .
رماُد هموم
يغلُق عينيَّ

يصيُبني رمد
ال أرى في داخلي

إآل أنت . . .
ليس موحشاً انفراٌد

أجُدك فيه عارياً من سوء . . .
. . . . .

أيمكن ان يكون العشق ألما ؟
أتلذذه

بشوق غريق

بينُه
وبيَن الجرف أنفاٌس
يدفعها الموُج بعيداً

أيُّ ألٍم
ُيغرُقني بقطرِة حبٍّ
لغسِل قدمْيك . . . ؟

. . . . .
عن عينيها المساء

تهبُط األوجاُع الهاربُة من جروِحها
حفيَف غْيٍث خائف

ال يسمُعُه
إآل الموتى

أنا
أمٍس

يتنفُسني ِعشقاً
ال يمّزُقُه رصاٌص خائب !!

. . . . .
موتاَك

يعرفون وجوَه القتلة
يحملون بياضاً أنقى من ميالِد فجر. . .

أوجاُعَك
ال تخجُل مّني

ال أغلُق باباً دوَنها
تسكُنني من غيِر أجر . . .

قدري
أْن أغمَس فيها رغيَف يومي . . .!

. . . . .
كيَف لعيوٍن

جمعْت صوَرك
باعْتها لعابرين ؟

لعروٍق َرَوْت
انبتْت

لغيرَك أحبْت ؟

. . . . .
دفٌء

يتساقُط الّشتاُء على حاّفاِت غيوِمه
الحنيُن إليَك دفء . . .

بوحشِة طريٍق
أفقُد ما أراه

يجّرني فوَق سعيِر الّسنين خْوف . . .
في داخلي

تجفُّ منابُع الحروف
بلهفتي

يضيُق واسُع الوجود . . .
أجمُع ُكلَّ أجزائي من ِشتات

ال غيَر إآل أنت
يعصُرها

جمالي�ات الح�رف تس�تبان عاري�ة الته�اب مبرزة 
مفاتنه�ا الرباني�ة في التش�كيل المفرداتي في علم 
اللس�انيات الحديث.ل�م تطرق�ه البالغ�ة القديم�ة 
والبي�ان من ث�م المجاز العص�ري عال�ي االختراق 
للتواصلي�ة التقليدي�ة للس�ان في اللغ�ة والكالم ال 
نخوض ف�ي العصرنة والتأصيل ولك�ن العالم تغير 
ومن الجمال ومقاييسه ليست هندسية اقليدس وال 
رياضيات فيثاغورس من يرسم ويكتب الشعر كذلك 
ليس النحوي واللغوي من يخط القصيدة وال يرسم 
صان�ع االلوان لوحة ، ال تج�اوز على الذات الخالقة 
ولكن مقاييس افرودي�ت التي اعتمدها افالطون ال 
تنطب�ق على صوفي�ا لورين وال على بيونس�يه وال 

برجيت باردو .
)حبيبتي والوطن(2

اهجروا ايها الس�ادة المقايي�س ولكن دون هدردم 
الذك�ر  غي�ر  االنث�ى  العام�ة  والقواع�د  االص�ول 
واالستعارة ليست الكناية بأية حال ، اليوم نبحث في 
موضوعات ش�ائكة ليس في الق�راءة التيبين ايدينا 
بل على مستوى كوني في مضماراللغة انه االنزياح 

يعرف�ه ويطبق�ه ويقنن�ه الصوف�ي ويق�ف حياله 
النحوي ف�ي ذهول يعود الى مرجعياته في الصرف 
والقواعد والمعت�اد واالش�تقاق . وتعمدالتبئيرفي 
يس�بر  ال  والس�يمنطيقي....،لكنه  اللحفرال�دالل 

اغواره من مئات القرون فكيف االن ؟
فلس�فه البع�ض وادخل�ه ف�ي الفيزي�اء باعتب�اره 
Displacement فاوقعن�ا ف�ي م�ازق جدي�د تصدى 
اللغوي�ون قالوا معن�وي ولغوي وذهن�ي وتصدى 
المحدثون قالوا اسنادي وتركيبي وداللي ،لن نعني 
 conditiond وان نس�توعبه الغرض الفهم ال ندرس
 Subconscius وال يعنينا الفهم الفرويديReflexes
Uncotivationsالننكروجودانح�الالت  وال   mind
الس�مولوجيا  ن�درس  ولكنن�ا   Decompensation
لفه�م الخ�روج والبعد وهي م�ن معان�ي االنزياح 
ال�ذي هو نزح ينزح نازح بع�د يبعد بعيدا لفرد اوما 
يعني�ه ومن�ه النازح�ون كم�ا هو مصدرخماس�ي 
يحدث الدهش�ة والحيرة المحببة كما يعنيها محمد 
ويس مادام ه�و انزاح مطاوعة اوالثالثي زاح زيحا 
ذه�اب الش�ئ ووفق ت�ودوروف الكتابة نس�ق عام 
كرافي�ك بصري بطبيعة لغوية يمك�ن تمييزه داخل 
المعن�ى ميتا كرافي�ك واللغوكرافي�ك الثنائيات بين 
الشعروالنثروالبالغة والتقليدي ، والمجازوالمباشر 
والغ�راب والتقريب .....بالمعنى ال�ذي يقول ان اي 
خروج ع�ن المعت�اد انزياح�ا صوت�ي اوصرفي او 
معجمي اونحوي....وهدي�ة الجيلي في اطروحتها 
للماجس�تير في اللس�انيات تعتبره عدوال اوتس�لعا 
اوضرورة ادراك الثنائيات من دال ومدلول في اللغة 
وال�كالم سوس�ر الى خط�اب ولغة غول�م اوجهاز 
ونص هيمسالف وطاقة الفعل وطاقة القوة او نمط 
ورس�الة في فهم ر. جاكبس�ون اوالفهم االسلوبي 
لشارل بالي واس�تكماالت مولينية ،ما تقوله هدية 
في اطروحتها عن االنزياح في سورة النمل افهامية 
لالنزياح لخص الجاحظ الشئ في غيرمعدنهاغرب 

اوكلما كان اغرب كان ابعد في الوهم ...وكلما كان 
اط�رف كان اعجب ،ونقول نح�ن اعجب في قدرات 
التوصيل االيصالية لي�س للتبادلية بل لغايات عامة 
منها الجمالية ...اح�دث ريفاتير تطورا بعيدا لغاية 
في ادراك المعن�ى من االنزياح ال�ذي يعنه الخروج 
والخرق للقواعد ولجوء الى ما ندر من الصيغ لتلبية 
متطلب�ات تعبيرالن�اص عم�ا يري�د ف�ي النص وان 
 Semantic Change اضطر ال�ى احداث تغير دالل�ي
فالخ�روج وان هوانح�راف معياري ي�دور بمنطق 
االدب ول�ه مقاييس�ة التي يس�تدل اليه�ا الناقد اما 
المتلقي فيعمد الى الحس والذوق وقد ال يصيب هنا 
يعدل المسارالناقد االريب لما يمتلك من ادوات تعير 
وتوزن ومنها التبئير، بمعنى ان االنحراف اوالعدول 
ع�ن المورفيم�ات اوتراكيبها غيرالمال�وف ال يبعد 
ابرازالداللة بل يمكن من توس�يع مساحة االفصاح 
ولي�س التعمية وبالذات القصدية عن�د المبتدئ .ان 
كان خروج�ا مادي�ا اومعنوي�ا في االنتق�االت من 
م�ادي م�ادي او م�ادي معن�وي والح�كام زمانية 
اومكانية اوزمكانية اوحاجات ذاتية تعود لنفس�ية 

الناص والمعطى الموضوعي للمحيط .
ما نش�اهد س�ابقا في ما يتحول اليه اللون االبيض 
بعد خروجه من الموشور هو االلوان السبعة اليوم 
نرى الع�دد الهائل لما ينتج من مج�اورة كل لونين 
من تدرج لوني وبما يتيسر من ادوات رؤية عيانية. 
كذل�ك االدب توس�عت المس�احة للتلوي�ن والرؤية 
.فكيف ان ادخلنا ما انجز لغوض حفري وتبئيري في 
الحرف بما قدمه العلم في هذا المضمار؟ هنا مكمن 
شسع مدى االنزياح وليس االغماضية المتأتية من 
الرمز واألسطورة اوالتقصد ومن التقصد االهمالية 
والغرضي�ة المتبن�اة من المس�تجد لج�ذب النظر ، 
نرغب لعدم خلط المتلقي بين المصطلحات وهو ما 
وق�ع فيه العديد من النقاد فانس�اق خلفهم الناس.

اكثرجنس يتضح معنى م�ا نبتغي هو قصيدة النثر 

، ولألسف التبس�يط خلط مع التسطيح كما امتزج 
االنزياح مع الخبط العشوائي انحرافا معياريا يقود 
الى معن�ى في التاويل والتس�بير والتبئي�ر انزياحا 
جمي�ال، ولكن خربش�ة ه�ي اعاقة للجن�س االدبي 
وتش�ويه ف�ي الق�رآن كأنه جمال�ة صف�ر يتطاير 
الش�ررمن لهيبها كالقص�ر او ال ظليل وال يغني من 
لهيب او يد الله فوق ايديهم كلها اعجازات انزياحية 
و توصيفات مجازية اليوم. نقول عن عشيقة تبكي 
فاض التس�ونامي اغرق بالي وعن�د القبة الصخرة 
دار حوله�ا نعني ان الغضب ابكاها س�الت دموعها 
على الوجنات ودارت حول الش�فاه يزيد بن معاوية 

يقول :
وأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت

وردا، وعضت على العناب بالبرد
، انزياح مجازي فيه االس�نادي والداللي والتركيبي 
برقي ورفعة وجمال ولكن الشاعر الحداثوي يقول: 
هطلت السماء نجوما ثقبت االرض ، البركة الراكدة 
بالني�ازك المحرقة ، فهاج الج�رف راح يقذف حمم 
بركان على واحة اللوتس لم نغير العربية وال تالعبنا 
بالقواعد والنحو نعم ممكن المش�به يسبق المشبه 
ب�ه والمفعول ألجل�ه قبل الفع�ل واختزلنا االدوات 
الرابط�ة وتع�ددت الضمائ�ر ....ولك�ن ال يمكن ان 
تمس�ي مافتئ لكن وال ال�واو تكون حتى كما يفعل 
العيال في لغة اجدادهم ال نحذف من اللغة معاجمها 
بذريعة الحداثة وتقادم المفردات لنطورها ونثريها 
.هناك شويعر يعترض على استخدام كلمة المطهر 
ف�ي الش�عر النها م�ن الكوميديا االلهي�ة ومن ارث 
مس�يحي .اخ�ر م�ن المهابي�ل يع�ارض اس�تخدام 
طواحي�ن الهواء ألنها م�ن ارث االرض المنخفضة 
واس�تخدمها س�يرفانتس. ... هذا اله�راء لن نبحث 
في�ه ولن نداف�ع عن وح�دة قائمة بين البش�ر وقد 
ذلل�ت الصعاب وقربت المس�افات ب�روح ذلك نقرأ 
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غي�ب الم�وت األدي�ب المص�ري إدوار الخراط بع�د رحلة 
طويلة وغنية مع الكتابة السردية والنقد والترجمة، تاركا 
وراءه تجربة غنية، تميزت منذ بدايتها بحساسية جمالية 
ووع�ي فكري خاص، رس�م من خ�الل ذلك خطا س�رديا 
جدي�دا، عبر عن رؤية مختلفة تجاوز فيها ما كان س�ائدا 

في الكتابة السردية العربية.

إن أهمي�ة تجرب�ة الراح�ل ال تنب�ع م�ن نزع�ة التجدي�د 
والخصوصي�ة، التي جعل�ت منه كاتبا يغرد خارج س�رب 
الواقعي�ة االجتماعي�ة، الت�ي كان�ت مهيمنة عل�ى الوعي 
السردي والكتابة الروائية في نهاية الخمسينات الماضية، 
كم�ا تجلى ذلك ف�ي مجموعته القصصي�ة األولى حيطان 
عالية التي ظهرت في ع�ام 1959، وكانت انعطافة مهمة 
ف�ي تاري�خ التجربة األدبي�ة في مص�ر آن�ذاك، من خالل 
انش�غالها بقضايا روحية ونفس�ية، وج�اءت مجموعته 
الثاني�ة س�اعة الكبرياء لكي تعمق مس�ار ه�ذه التجربة 
وتثري دالالتها التي تعبر فيها عن قضايا الظلم والفس�اد 

في عالم ال يرحم.

لقد عززت هذه التجربة وأغنتها األدوار التي لعبها الخراط 
في تاريخ نض�ال الحركة الوطنية في مصر إبان االحتالل 
اإلنكلي�زي، وف�ي الحي�اة الثقافي�ة المصري�ة والعربية، 
إضاف�ة إل�ى الوعي النقدي ال�ذي ظل ينحاز إل�ى مفاهيم 
الحداثة وأطروحاتها ف�ي النقد، وهو ما ظهر واضحا في 

تجربت�ه الروائية الهامة رامة والتنين التي اعتبرت إضافة 
مهم�ة في الس�رد الروائي العربي من خ�الل ما قدمه من 

إضاف�ات ووعي جمال�ي أغنى التجربة الروائي�ة العربية، 
وفتح أمامها أفقا آخر للكتابة السردية.

استكمل الكاتب الخط السردي الذي رسمه في رواية رامة 
والتني�ن في عملي�ن آخرين له صدرا ف�ي مراحل مختلفة 
هم�ا الزم�ن األخي�ر 1985 ورواي�ة يقين العط�ش اللتين 
اختت�م بهما ثالثيت�ه. في هذه الثالثية ب�دا واضحا الرؤية 
الداخلية التي قدمها لعالم ش�خصياته الروائية، والتركيز 
عل�ى خفاياها الروحي�ة ووعيها الذاتي، ومم�ا عزز هذه 

الكتابة شاعرية اللغة الثرية التي تميزت بها روايته.
لقد ظل الراحل يكتب بوعي وحساس�ية مس�لحة بثقافة 
وممارس�ة نقدية كانت توازي تجربته السردية وتتقاطع 
معه�ا من حي�ث مضمونها ولغتها، دون أن تش�كل إحدى 

التجربتين عبئا على األخرى.
إن أهمي�ة ه�ذه التجرب�ة ق�د تج�اوزت منج�زه الروائي 
والسردي إلى التجربة الروائية العربية من خاللها تأثيرها 
فيه�ا، وتحفيزها أجي�اال جديدة عل�ى التجريب واالنفتاح 
على أش�كال جدي�دة من الكتاب�ة، تتفاعل م�ع المعطيات 
الجديدة للرواية الحديثة في العالم. وقد ساهمت ترجماته 
التي تجاوزت أربعة عش�ر كتابا في إغناء الثقافة العربية 

فكريا وجماليا.
لق�د أعطى كل ه�ذا إلى تجرب�ة الراحل قيمته�ا الجمالية 
والفكرية والس�ردية الخاصة، التي جعلت�ه يحتل مكانته 
في المشهد الروائي العربي عبر روح متوثبة وحية، آمنت 
بالحداث�ة الت�ي تس�توعب روح الحياة الجدي�دة وتعكس 
قيمها وحساس�يتها، لغة وتكوينا ورؤي�ة للحياة والذات 

اإلنسانية، في جدل عالقتها مع الوجود والعالم.

أستأنفك شكًايف رحيل إدوار اخلراط
وفاء �أبو عفيفة

رغم قهر المسافات وخيانات الزمن ،
أفكر فيك ... أتأمل الخط الممتد
من شفتي حتى مآذن أذنك ،
وجهك ، مرتسم في مخيلتي

يوقظ النبض الغافي في أصقاع العمر .
والصمت ال يعطي إشارة ضوء لدفء 

اللقاء
إنّما الحياة المثيرة ، مّرت سدى !

وأناملي تشعل غاباتك القطبيّة
وأنت تستجدي ،

على أبواب داللي .
بعد غيابك ,

كل شيء أصبح فارغاً حتى مشاعري
وأفكاٌر باردة تباغتني

أتساءل .....أين حرائقنا ؟
هل أطفأتها أمواج الغيرة

أم أخمدها خوفك .. قبل أن تنتشر؟!
لم يبَق منك سوى ظلك

يزحف مثل طفٍل نحو أسفل الهاوية
أنؤمْن بحلول اللقاء.. ربما!!

فالفصل الملتهب ..
ورياح الشوق الشهية تنهبنا.
أيها الفاتح الثلجي العاصف

ال جدوى من الهرب
والحب يرتقي التالل ...

شعلة هي الشفاه سنحلّق بها
وليس ثمة قبلة واحدة،

لتخبرني متى سيبدأ المحال .!!

مفيد نجم

مّث�ل المنفى س�مة س�مات القرن العش�رين اذ لقي مصي�ر النفي و 
األبع�اد العديد من الش�عراء و األدباء العرب،ه�ذا المنفى الذي طبع 
و مّي�ز بعض التج�ارب األدبية الت�ي نهلت منه برغم م�رارة اجتراع 
كأس�ه المترعة بالغربة و الحنين للوطن إال أن نجاح بعض التجارب 
االبداعية يعود لزخم التجربة وامتدادها في الزمن و تعدد محطاتها ،  
من هذه التجارب : تجربة الشاعر العراقي سعدي يوسف التي تناولها 
بالدرس الش�اعر و الباحث االدبي جمال قصودة في كتاب موس�وم 
بعنوان " الغربة و الحنين للوطن في شعر سعدي يوسف ) من خالل 
بعيدا عن الس�ماء االولى ( هذا االثر النق�دي الذي صدر منذ ايام  في 
تونس عن دار القلم للنش�ر و التوزي�ع ) اصدارات نوفمبر 2015(، و 
يحتوى عل�ى 156 صفحة تناولت تاثيرات المنف�ى و تجلّيات الغربة 

و الحنين للوطن في قصائد س�عدي يوس�ف.و يجدر بالذكر ان الكتاب 
رس�الة بحث جامعية لنيل شهادة االستاذية في التنش�يط الشبابي و الثقافي  اشرفت على 

تأطيرها االس�تاذة الجامعية سميرة السالمي و ناقشها سنة 2006 الدكتور رشيد القرقروي  و تّوجها بمالحظة 
حسن جّدا .

ص�در حديًثا، عن »دار الف�اروق« للثقافة 
والنش�ر، كتاب »الرقص عل�ى الحبال«، 
للكاتب هادي زاهر، عضو اتحاد الكرمل 
لألدباء الفلس�طينيين، وهو عبارة عن 
القصي�رة،  القص�ص  مجموع�ة م�ن 

ويعتبر الكتاب التاسع للكاتب.
الت�ي  الكت�اب،  وج�اء ف�ي مقدم�ة 
كتبها ش�اكر فريد حسن، إن الكتاب 
ينق�ل الصور واألحداث م�ن الواقع 
االجتماع�ي الح�ي، ويس�عى إل�ى 
تغيي�ر ه�ذا الواق�ع ال�ذي يعي�ش 
في كنف�ه نحو األفض�ل، وفي جل 

كتاباته يرك�ز الكاتب على الهم االجتماعي كمحرك 
ال ومؤثر.  فعَّ

اصدارات

الرقص عىل 
احلبال

شعر  يف  للوطن  احلنني  و  " الغربة 
سعدي يوسف "

نص

) قصري من الطرفني (

قصير من  الطرفين 
أنجبتني أمي 

بين
معطف أبي

 وحبل الغسيل
وكل شيء صار له رأسين

األول يعيش في المطر
والثاني يرتدي االرض

أمام النهر
وانا

كالسلحفاة
يا أمي

ال أستطيع اللحاق بنردين
كلما  أطعمت عيني لونآ جديدآ

وحاولت هجر وحدتي
تنمو ذاكرتي

وتقول
لص قريب

على قلبك ضع يديك

�سيف كرمي

كتب/سعد محمد مهدي غالم

وأنا أسير في ش�وارع كبريائي ..كان ظلي يتقاسم رغيف 
العن�اد مع األش�جار الواقفة , أعالن�اً للتح�دي ..أم إعالناً 

للظهور ..؟!
كخب�ر جديد في الجريدة التي لم تقرأ ف�ي األلفية األخيرة 
....بداخل الغرفة المكتظة باألس�ئلة , كنت ارتشف قهوتي 
الس�وداء ببرود ..على يميني اصطف�ت الكتب بأناقة , في 
الرف الثاني, كان�ت االطارات الذهبية قد أحتضنت , صورا 
لمجس�مات تش�بهنا .. أنا وبعض االصدقاء , ونحن نرفع 

رموزا وشعارات ..كان لدينا هدف حقيقة ام توهمنا ؟ .. ام 
ه�ي لحظات المراهقة المجنونة تجعلنا نؤمن اننا قادرين 
تكس�ير االطار وتحريرنا , وان المبدأ , هوية ...والس�ؤال 

الذي يطرق باب غفلتي 
الي�س م�ن حقن�ا الحي�اة , وكم ام�رأة ورجل , م�ر العمر 
بجانبه�م ..وه�م اليرون وال يس�معون اال ص�وت األفكار 

....؟!
وماه�ي الحي�اة ..كنت قد ق�ررت مرات عديدة ان اس�طر 

الحياة في كتاب ..
ل�م أجد منطقا واحدا , لوجودنا ..ف�ي الرف الثالث ..اإلناء 
األبي�ض , وبداخل�ه الزهور المجفف�ة ..ألوانه�ا الباهتة , 
رس�ائل قدر ..أمام�ي المنفضة , وبين أصابعي س�يجارة 
اسحب منها نفسا طويال دون ان اشعلها اعود الضعها في 
المنفضة .. لم اجرب يوما اشعالها ..وكأنني المح جسدي 

من خاللها , قلبي , ذاكرتي ..
قد أكون تحولت بلحظة م�ا ..الى مطر ..اطرق النوافذ وال 

أنتظر من يفتح ..
مااخ�ذه , اعطي�ه .. اخ�رج ف�ال أع�ود ..أس�تيقظت على 
خط�وات نح�و األن�ا ..  اط�رق بابي..حين تع�رت اللحظة 
امام�ي انتفضت مذعورة كأنني وجدت بالجرم المش�هود 
أسرق رجال من نهد أمرأة كان ينتظر حليب الحياة منها ..

القه�وة الس�اخنة الت�ي انس�كبت عل�ى فس�تاني , تأنيب 
اللحظ�ة النه�اء جولتي .. وان�ا التي كنت قد ق�ررت مراتا 

عديدة الرحيل بعيدا جدا عن ذاتي ...

شوارع كربيائي
مرڤت غطاس



السياس�ي  الحكوم�ي  التخب�ط  ظ�ل  ف�ي 
واالقتص�ادي وضعف الدع�م للقطاع الزراعي 
والصناعي، واعتماد االقتصاد الريعي االحادي 
الجانب، جعل ادارة  البالد تدخل في نفق مظلم 
بسبب عجز الموازنة، وال يخفى على احد مدى 
أهمية القطاع الزراعي والصناعي باعتبارهما 
جناحين لالقتصاد المتطور المتنامي، ورافدين 
أسياس�يين لإلي�رادات المالي�ة باالضاف�ة الى 
القطاع�ات االخ�رى المس�اندة لهم�ا، كذل�ك 
الث�روات الطبيعي�ة الداعم�ة لالقتص�اد الت�ي 

يزخز بها بلدنا.
ولنأت ب�دءا بالقط�اع الصناعي ، حيث ش�هد 
القط�اع تط�ورا وتقدم�ا في ظ�ل الحكومات 
والعه�ود الس�ابقة وحت�ى الدكتاتورية منها، 
حيث نشطت الصناعة  متمثلة بمعامل صناعة 
تجمي�ع الس�يارات والجلود والم�واد المنزلية 
واالط�ارات وال�ورق والس�منت وغيره�ا من 
المواد المهمة التي يحتاجها المجتمع. اذ لعب 
قط�اع الصناعة دورا كبيراً في تحقيق االرباح 

وتقدم البلد صناعيا.
فيم�ا الي�وم تعان�ي الصناعة من الش�لل التام 

بسبب توقف اغلب المعامل والورش الصناعية 
الحكومية والتي غطتها االتربة والغبار ومنها 
معم�ل ال�ورق ومعم�ل المبي�دات واالس�مدة  
عل�ى  ع�الوة  وغيره�ا،  والبتروكيمياوي�ات 
توق�ف الورش الصناعي�ة االهلية التي اندثرت 
واصبحت في خبر كان.  وبالرغم من محاوالت 
الكثي�ر من الخب�راء والمختصي�ن الصناعيين 
الجل اعادة الحي�اة للمعامل المتوقفة وتدوير 
عجل�ة الصناعة نحو االم�ام ووفق االطر غير 
التقليدية، لكن تلك المحاوالت جوبهت بالرفض 
ووض�ع العصي في عجل�ة التج�ارب الراغبة 
باح�داث نقلة نوعي�ة لتطوي�ر الصناعة.  كما 
كبت�ت كل االصوات االيجابية التي تس�عى من 
اجل تنش�يط القطاع الصناع�ي عبر مواكبتها 
التط�ورات الصناعي�ة في ال�دول االخرى من 
حيث االالت واس�تخدام التكنولوجيا، وحورت 

الى اصوات سلبية .

فالقط�اع الصناع�ي يمر في الفت�رة الماضية 
التخل�ف  مظاه�ر  ويش�هد  مراحل�ه،  باس�وأ 
والتردي وبش�كل فاض�ح، فال نقاب�ات داخل 
القطاع العام بعد منع تش�كيلها واصدار قرار 
بتحويل العمال الى موظفين، ناهيك عن حنين 

البعض لعودة النظام الدكتاتوري والقرار 150 
الس�يئ الصيت، يضاف الى ذلك تجميد ارصدة 

النقابات واالتحادات.
فيم�ا المتض�رر الوحي�د م�ن عملي�ة تعطيل 
الصناع�ة الوطنية ه�م العمال الذي�ن خرجوا 
بتظاه�رات  ف�ي االش�هر الماضي�ة والذي�ن 
يطالبون بتحويل التمويل الذاتي الى المركزي، 
اش�هر  ومن�ذ  المتأخ�رة  الروات�ب  وص�رف 
عدي�دة وباس�رع وق�ت ممك�ن، كذل�ك طالب 
المتظاهرون بسن قانون جديد للعمل وتأهيل 
المعام�ل وإلحاقه�ا بالي�ات جدي�دة تواك�ب 
العص�ر، باالضافة الى تش�غيل االيدي العاملة 
المحلي�ة بعيدأ عن الخصخصة التي يبش�ر بها 
صق�ور الخصخص�ة والت�ي تعن�ي المزيد من 
طرد العمال والموظفين وتس�ريحهم بأعتبار 
معاملهم خاسرة. واطالق اليد الطولى للعمال 
في تحدي�ث معاملهم وصناعتهم لس�د حاجة 
الس�وق م�ن الصناع�ة الوطني�ة ب�دل  اغراق 

السوق بالبضائع الرديئة المستوردة.

ام�ا الجن�اح االخ�ر لالقتص�اد وه�و القطاع 
الزراعي بشقيه النباتي والحيواني الذي تراجع 
وبش�كل كبير خ�الل الس�نوات الماضية وذلك 

لضعف الدعم واالهتمام الحكومي، على الرغم  
من المبادرة الزراعية االخيرة، لكنها ال ترتقي 
لمستوى طموح الفالحين ومربي الحيوانات، 
الذي�ن ينادون بوض�ع الخطط االس�تراتيجية 
للنه�وض بالواق�ع الزراعي، والجل اس�تعادة 
المكانة الس�ابقة للبلد وتمي�زه بتصدير افخر 

انواع التمور والرز العنبر .

اذ يش�كو اغل�ب الفالحي�ن من قل�ة الحصص 
المائية بما يغطي المساحات المزروعة، والتي 
ادت الى انحسار االراضي الزراعية،  ناهيك عن 
قلة حصص البذور المحس�نة الموزعة اليهم، 
وضع�ف المكافحة لالفات الزراعية بالمبيدات 
الفعال�ة، اض�ف الى ذل�ك غياب دور االرش�اد 
الزراع�ي والتوعية العلمية باس�تخدام الطرق 
الحديثة للزراعة والس�قي، وال ننسى هشاشة 
المعالجات لظاهرة التصحر وجفاف االراضي 
الزراعي�ة، كذلك تذب�ذب عمليات ك�ري االنهر 
بين فت�رات متباعدة، وعدم جدي�ة االجراءات 
القانوني�ة للح�د م�ن التطاول عل�ى االراضي 
الزراعية وتحويل جنس�ها الى سكنية،  وكلها 
مجتمعة عرقلت من هدف الفالحين عن تحقيق 
االكتف�اء الذات�ي  م�ن محاصي�ل الخضروات 

بحي�ث النس�تورد البصل والطماط�م والخيار 
وغيرها من المواد.

ان تنويع مصادر الثروة مهمة وطنية شاملة، 
وعليه يمك�ن ان ننتهج طرق�اً جديدة  لغرض 

النهوض بالقطاعين المهمين وكما يلي :
•تأهي�ل المعامل ورفده�ا بالطاقات الش�ابة 
ومنحه�ا القروض الميس�رة وف�رص العمل، 

لتشجعيها على مواكبة التطور العالمي .
•اط�الق الطاق�ات المعطل�ة البن�اء الطبق�ة 
العامل�ة والفالحي�ن لك�ي يمارس�وا الزراعة 

والصناعة للقضاء على البطالة.
•التع�اون بي�ن كاف�ة القائمين عل�ى الزراعة 
والصناعة وكس�ر حاجز الخ�وف والنزول الى 

المزارع والمعامل والعمل بكفاءة عالية .
•العم�ل الجماع�ي لتأهيل الم�زارع الجماعية 
ونبذ الذات وتحري�ر الروح من النزعة الفردية 

وسعيا للعمل الجماعي للجهات الحكومية. 
•وض�ع سياس�ة اقتصادية متنامي�ة وتطوير 
الق�وى المنتجة واالهتم�ام بالقطاع الزراعي 

لتحقيق االمن الغذائي .
•وض�ع ح�د لهج�رة الفالحي�ن وت�رك العمل 
والتواص�ل م�ع الصناعيين وف�رض محفزات 

للعودة الى اراضيهم ومعاملهم.

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

املوقــــع االلكرتونـــــي:

www.almustakbalpaper.net 

من المعلوم أن الماء هو شريان الحياة، وهو الركيزة 
األساس�ية األولى الت�ي تقوم عليها التنمية الش�املة 
ألي بلد، وان المحافظة عل�ى المياه وتنمية مواردها 
كان�ت وال ت�زال هدفا رئيس�ا من أه�داف الحكومات 
الرش�يدة ف�ي العال�م، التي تب�ذل قص�ارى جهودها 
لالرتق�اء بمس�توى موارده�ا المائي�ة، وتبتك�ر كل 
األس�اليب التي تضمن نمو هذه الموارد واستمرارها، 
وكذلك تقوم ببناء الس�دود لالس�تفادة القصوى من 
مي�اه األمطار، ولدع�م المياه الجوفية واس�تخدامها 
لألغ�راض الزراعي�ة، فضال ع�ن ذلك ف�أن الكثير من 
ال�دول ال توجد فيها انهار جارية، لكنها تس�تفيد من 
مي�اه األم?ار في زراع�ة أنواع كثيرة م�ن المحاصيل 

اإلستراتيجية أو غيرها.
 لكن لألسف الشديد يقف المسؤولون في بلدنا العراق، 
عاجزين أمام تساقط األمطار وتدفق السيول، وكأنهم 
ق�د فوجئوا بذل�ك، وكأن بغ�داد وبقي�ة المحافظات 
ل�م تغرق ف�ي كل موس�م أمطار، فن�رى اليوم جميع 
أوجه الحياة في العاصمة متعطلة والش�وارع وبيوت 

المواطنين غارقة في المياه.
فيما تجرف الس�يول القادمة من المرتفعات الجبلية، 
م�زارع الفالحين في محافظة واس�ط، وت�ؤدي الى 
نف�وق اآلالف م�ن حيواناته�م، وهن�ا تتح�ول مي�اه 
األمط�ار إلى عامل تخريب وهدم بدال من االس�تفادة 
منها، وكل ذلك بس�بب الفساد المالي واإلداري وعدم 
الش�عور بالمس�ؤولية، واالكتفاء بتبريرات ليس لها 
وجود على ارض الواق�ع، أمثال الصخرة الثقيلة التي 
تدحرج�ت في أنبوب المج�اري، وأدت إلى غرق بغداد 
وضواحيه�اّ أو ان هن�اك بع�ض البي�وت المتج�اوزة 
عل�ى طريق مش�روع مهم وكبي�ر لتصري�ف المياه، 
حالت دون تفعيل المش�روع وإنقاذ بغداد من الغرق. 
كمش�روع »خط الخنساء«، ال?ي بحسب ادعاء أمانة 
العاصم�ة، بأنها لم تتمكن، ه�ي والدولة بكل قواها، 
من ازاحة البيوت المتجاوزة أو نقلها إلى مكان آخر!

األرض  عل�ى  المتج�اوزون  المواطن�ون  ويتس�اءل 
المقرر إقامة المشروع عليها، هل من الصعب منحهم 
قطعة أرض من أراضي العراق الواس�عة، والتي وزع 
الكثي�ر منها أيام االنتخابات، لينتقل�وا إليها، ويجري 

استكمال المشروع؟!
ف�ي كل بل�دان العالم يق�وم المس�ؤولون بالتخطيط 
وفقاً للدراس�ات العلمية  في استكش�اف المستقبل، 
وإعداد المشاريع وتنفيذها على أساس علمي ودقيق. 
فالي�وم توقعات األنواء الجوية تحس�ب بدقة كبيرة، 
وهي خالية من األخطاء، إال بنسبة تكاد ال تذكر. لكن 
لألسف الشديد نرى الدوائر المختصة في بلدنا تستند 
إلى العشوائية واالرتجال في عملها، وتؤدي الى هدر 

الثروات العظيمة.

انتباه رجاءا

من أجل النهوض بالقطاعني الزراعي  والصناعي وما بينهام
www.almustakbalpaper.net
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اصدار ورقة 50 ألف دينار لن يؤثر يف الوضع االقتصادي
المرك�زي،  البن�ك  أعل�ن 
فئ�ة  إص�دار  أن  األربعاءالماضي�ة، 
ال�50 أل�ف دينار لن يرافقه س�حب 
أية فئة من التداول، مؤكدا أن إصدار 
ه�ذه الورق�ة ل�ن يؤثر ف�ي الوضع 

االقتصادي للبالد.
وق�ال البن�ك المرك�زي ف�ي بي�ان، 
اطلعت عليه "المس�تقبل العراقي"، 
مالحظ�ات  بامتن�ان  "تلق�ى  إن�ه 
المتخصصي�ن  وبع�ض  الجمه�ور 
والسياس�يين ووس�ائل اإلعالم عن 
الورق�ة النقدية التي ينوي إصدارها 
من فئة )خمس�ين ال�ف دينار( وقد 
س�ررنا بكل م�ا ورد فيه�ا إليماننا 
ب�أن ه�ذه الورق�ة اس�تحوذت على 
ما تس�تحقه من اهتم�ام وعناية"، 
مبيناً أن "هذه الورقة أعطت المزيد 
م�ن الفرص للتعرف عل�ى اتجاهات 
ال�رأي الع�ام وتقدي�م اإليضاح�ات 

المناسبة".
وأضاف البنك المركزي، أن "الورقة 
النقدي�ة الجديدة س�تكمل سلس�لة 
حالي�اً  المتداول�ة  النقدي�ة  األوراق 
وس�تزيد م�ن قدرته�ا عل�ى تلبي�ة 
متطلب�ات الجمه�ور"، مش�يراً الى 
أن "إص�دار ه�ذه الفئ�ة أو أي�ة فئة 
أخرى لن يرافقه س�حب أية فئة من 

التداول".

طب�ع  "عملي�ة  أن  البي�ان،  وتاب�ع 
الورقة النقدية ووضعها في التداول 
بموض�وع  ترتب�ط  ال  )إصداره�ا( 
اإلنف�اق الع�ام وال صلة ل�ه بموارد 
عل�ى   قدرته�ا  بتعزي�ز  أو  الدول�ة 
اإلنفاق"، مؤك�داً أنه "ال توجد صلة 
بي�ن ما يطبع�ه البن�ك المركزي من 
أوراق نقدي�ة، وبين اإلصدار النقدي 

المتحقق نتيجة الس�حب من أرصدة 
المصارف لديه".

ولف�ت البيان إل�ى أن "إص�دار هذه 
الورق�ة او أي�ة ورقة أعل�ى قيمة أو 
أدنى ال صلة ل�ه وال أثر على الوضع 
االقتصادي أو التأثير في التضخم أو 

االنكماش".
يذك�ر أن البن�ك المرك�زي العراق�ي 

أعلن، األربعاء )11 تش�رين الثاني(، 
إصدار ورقة نقدية فئة 50 ألف دينار، 
وفيما أش�ار ال�ى أن الفئ�ة الجديدة 
يغل�ب عليها الل�ون البني الفاتح مع 
تضمينها عدداً من العالمات األمنية 
والفني�ة، أك�د أن الورق�ة تضمن�ت 
ص�وراً تخطيطي�ة لنواعي�ر الفرات 

وأهوار العراق.

المستقبل العراقي/متابعة

المستقبل العراقي/متابعة

ش�كر لكل الجهود المثابرة على تش�جير الش�وارع ف�ي المحافظة ، 
ومنها ش�ارع الهورة انموذجاً، حيث قامت البلدي�ة بعينة جميلة في 
الجزيرة الوسطية ووسط حضور كثيف من المسؤولين واالعالميين، 
لكن فرحة الناس لم تدم طويال، وذلك بفضل اختصار االعمال الجميلة 
عل�ى بضعة أمتار فق�ط، وبعدها توقف العمل. فيم�ا أمل المواطنين 
كبي�ر بالتواصل الضفاء الجمال الى مدينتهم المنس�ية، الن مس�افة 

األلف ميل تبدأ بخطوة واحدة.
  يعان�ي طري�ق الكوت - ش�يخ س�عد، منطقة حي الحكيم تخس�ف 
الش�ارع بشكل سواق مما يعيق سير الس�يارات والحافالت الصغيرة 
والحديث�ة، ويحدث ارباكا كبيرا بس�ير المركبات عالوة على تهالكها 
بوق�ت قصير، دع�وة الى الجه�ات المعنية للقيام باكس�اء الش�ارع 
وتس�ويته، لتالفي اذية الناس وحصول الحوادث المؤسفة وتكبدهم 

الخسائر المالية والبشرية بسبب ذلك.
عيسى مسلم جاسم

شكرا بلدية الكوت!!

الثروة  املهدورة

المستقبل العراقي/  صباح لعيبي

نحن لفيف من مزارعي ناحية بهرز من محافظة ديالى، ندعو وزارة  
الزراع�ة إل�ى التدخل ف�ي إنقاذ بس�اتيننا من اآلف�ات الزراعية. فقد 
س�بق لنا ان راجعنا قس�م الوقاية في مديرية زراعة ديالى، باعتباره 
الجهة المس�ؤولة عن مكافح�ة اآلفات الزراعي�ة، وطالبنا بتزويدنا 
بمبيد مكافحة حش�رة الذبابة البيضاء التي غزت بس�اتيننا وتسببت 
به�الك األش�جار وأثرت عل�ى االنت�اج الزراعي ف�ي المنطقة. ولكن 
المسؤولين في القس�م رفضوا تزويدنا بالمبيد، بحجة أن التعليمات 
تق�ول ان المبي�د ال ي�وزع س�وى عل�ى المزارعي�ن الذي�ن يمتلكون 
أراضي مس�احاتها أكبر م�ن 5  دونمات، ونحن ?متل�ك أراضي دون 
هذه المس�احة. علما انه ال يوجد مزارع في منطقتنا يمتلك بس�تانا 

بمساحة أكبر من 5 دونمات.
نطال�ب بإلغاء هذه التعليمات أو تعديلها، وتزويد اصحاب البس�اتين 
بالمبي�د لغ�رض مكافحة حش�رة الذباب�ة البيضاء، ومنع تس�ريب 
المبيد الى القطاع الخاص واضطرار المزارعين لشرائه من االسواق 

بأسعار عالية جداً.

اآلفات الزراعية تغزو بساتني هبرز
  المستقبل العراقي/متابعة

يعان�ي عدد من المحالت الس�كنية في منطقة 
ح�ي الجه�اد ببغداد، م�ن تراك�م النفايات في 
األزق�ة والس�احات العام�ة وعل�ى األرصفة، 
ال س�يما في مح�الت )873( و)879( ونهاية 
منطقة المخابرات. وأش�ار العدي�د من أهالي 
المح�الت إل�ى ان عم�ال البلدي�ة ال يرفع�ون 
ينظف�ون  النفاي�ات بص�ورة كامل�ة حينم�ا 
المنطقة، ما يتسبب بتراكمها، الفتين إلى انهم 
يعانون باستمرار من الروائح الكريهة وانتشار 
األوبئة والقطط والكالب الس�ائبة، فضال عن 

التشويه الذي طال الشوارع واألرصفة.
وطالب األهالي الجهات المسؤولة بإيجاد حل 
لهذه المش�كلة، واإليعاز بتنظيف المنطقة من 
النفايات بص�ورة كاملة، وباس�تمرار، وجلب 

عدد أكبر من حاويات جمع النفايات.
وفي السياق نفس�ه طالب أهالي حي الجهاد، 
برفع الكتل الكونكريتية عن الشوارع الرئيسة 
والعدي�د م�ن األزق�ة، ال س�يما المؤدي�ة إل�ى 
الس�وق، ألنه�ا تعيق س�ير الم�ارة، مواطنين 

ومركبات.

 النفايات يف حي اجلهاد.. 
متى ترفع ؟

 عا�شي دايل

المستقبل العراقي/ متابعة

كارت اخ�شر

النقل اخلاص تعلن استمرارها 
يف تطوير املرائب عرب االستثامر 

والتشغيل املشرتك

أعلنت ش�ركة النقل الخاص، عزمه�ا تطوير المرائب 
ف�ي العراق وفق تصاميم عالمي�ة حديثة، وفيما ابدت 
نيتها التوجه إلى االستثمار والتشغيل المشترك لتنفيذ 

بعض مشاريعها من بينها تحديث مرائب العالوي.
وقال مدير عام الش�ركة العام�ة إلدارة النقل الخاص 
عب�د الل�ه لعيبي، ف�ي حديث صحف�ي  إن "الش�ركة 
مس�تمرة في مش�اريعها بإنش�اء مرائ�ب جديدة في 
عم�وم الع�راق وتحدي�ث المرائ�ب القديمة البائس�ة 
الت�ي كانت عب�ارة عن اطالل وخرائ�ب وتحويلها إلى 
ص�روح معماري�ة متكامل�ة الخدم�ات وإنش�اء بنى 
تحتية بتصامي�م عالمية متطورة". واضاف لعيبي أن 
"من بين هذه المش�اريع مشروع كراج النهضة حيث 
تم بناء محطة نق�ل متكاملة على انقاض هذا المرآب 
ووصل�ت نس�بة انج�ازه الى أكث�ر من 83 ف�ي المئة 
وكذل�ك كراج البي�اع القديم الذي انج�زت فيه محطة 
م�ن طوابق عدة بمس�احة 6000 متر مرب�ع وبكامل 
الخدمات وف�ق تصاميم حديثة"، مش�يراً الى أنه "تم 
انش�اء مرآب جديد على أرض مرآب الديوانية القديم، 
وكذلك تطوير مرآب البصرة القديم الذي سيضم بناية 
فندقية ، فضالً عن انشاء مرآب دولي في مرآب النجف 
بتصامي�م عصرية حديثة". وتابع لعيبي انه "بس�بب 
الضائقة المالية التي يمر بها البلد فإن الش�ركة تتجه 
إلى االس�تثمار المشترك أو التش�غيل المشترك إليجاد 
بن�ى تحتي�ة ومنظوم�ات نقل متط�ورة"، مبين�اً أن 
"كراج العالوي س�يتم تحديثه وفق تصاميم متطورة 
مع احتمالية عرضه لالس�تثمار والتش�غيل المشترك 
وه�و اآلن ف�ي ط�ور اع�داد الوثائ�ق الخاص�ة ب�ه". 
وبش�أن المرائب العش�وائية المنتش�رة ف�ي عدد من 
مناط�ق بغداد أوضح لعيبي أن "هذه المرائب تس�مى 
مناطق )تجزئة مخالفة(، وأنشأت لعدم وجود أراض 
مخصصة لش�ركتنا من أجل بن�اء كراجات نظامية"، 
الفت�ًا الى أن "الش�ركة عجزت بع�د مخاطبتها جميع 
الجهات قائممقامية وأمانة بغداد ووزارة التجارة عن 
تخصيص أرض في موقع مناس�ب ليتسنى لنا إنشاء 
مرائ�ب نظامية لكن كل االبواب اغلقت بوجهنا ألنه ال 

توجد أراض في تلك المناطق".

أمام أنظار وزير الزراعة المحترم

طالب أهال�ي حي أريدو ف�ي مدينة الناصري�ة، الجهات 
المعنية باإلس�راع في تصليح انب�وب ماء رئيس تعرض 
للكس�ر خلف مبنى المحكمة الجديدة، مش�يرين إلى ان 

االنبوب يغذي المنطقة بمياه الشرب.
وبّين األهالي ان االنبوب انكسر قبل أربعة شهور، وبقي 
مهمال حتى )الي�وم(، الفتين إلى ان الماء الذي يصل الى 
المنازل ملوث وال يصلح حتى للغس�يل، ومطالبين دائرة 
ماء ومجاري الناصرية باإلس�راع ف�ي تصليح االنبوب، 

وانقاذ المواطنين من خطر التلوث. 

 ماء ملوث يف 
النارصية



 9 يوم   الموصل  سقوط  بعد  الشعبي  الحشد  تأسيس  بدايات 
توسع  على  الدينية  المرجعية  فتوى  وتأثير   2014 حزيران 
الشهر  من   13 يوم  صدرت  والتي  الحشد  وفاعلية  نشاط 

نفسه.
وحقيقة تأسيس الحشد كتنظيم مسلح وبوقت قصير جاء لصد 
الهجمة الداعشية واحتالل المحافظات كانت تعاني المشكالت 
القوات  قدرات  تراجع  لدعم  ايضا  وجاء  طائفية(   ، )أمنية 
العسكرية  الستراتيجية  وغياب  وشرطة  جيش  من  المسلحة 
وتخاذل البعض من القيادات وهروبها وترك االسلحة وتبعثر 

القدرات البشرية .. ؟ 
والسؤال هل يعتبر انبثاق الحشد الشعبي العسكري بديال عن 

المؤسسة العسكرية وأالمنية ؟ 
منذ  الحشد  وخبرة  وفاعلية  حجم  ماطبيعية   .. اخر  وسؤال 

في  2014 وما مصادر تمويله قيامه  شهر حزيران 
العراقية واالحزاب التي سارعت لتشكيل من الحكومة 
ئلها  القتالية واالنضواء لتشكيالت الحشد ؟ فصا
ماتزال  واالحزاب فيما  المنظمات  من  المطالبات 
توفير  والتجهيزات الى  المتطوعين  رواتب 

تعبر  حين  في   ! العسكرية  والمعدات 
عن  العسكرية  الميدانية  القيادات 
في  النوعية  بانتصارات  االشادة 
العديد من المواجهات وتحرير االرض 
والمدن من عصابات داعش فضال عن 
المحررة كما  االرض  دوره في مسك 
في مدن وقرى محافظة صالح الدين 

وديالى واالنبار وغيرها ..

الحشد وبدء تنظيمه
الوضع   وتحديات  الساعة  )احداث 

في  الشعبي  الحشد  ودور  الراهن 
عنوان  داعش(  تنظيم  مع  المواجهة 
قدمها  و  تناولها  التي  المحاضرة 
الغانم  ستار  الدكتور  االكاديمي 
الشعبي  الحشد  تنظيم  في  القيادي 
والذي  الوطني  التحالف  عن  والنائب 
كان يشغل وظيفة مدير عام لألشراف 
والمتابعة في وزارة التعليم العالي .في 
مجلس الدكتور علي عبد الروزاق محي 
الدين الثقافي ضمن االمسيات الشهرية 

نخبة  ومشاركة  وبحضور  للمجلس 
االكاديميين  مجال من  في 

سة  لسيا ا
من  ال ا و

واالقتصاد 

واالجتماع 
م  عال ال ا و

....

•في البدء استعرض المحاضر طبيعية الفصائل التي قائمة بعد 
االمريكان  لمواجهة  مسلحة  تشكيالت  ولحقتها   2003 العام 
مثل جيش المهدي وكتائب حزب الله وكانت تعمل كتنظيمات 
توسعت  فيما  عال  استخباري  جهد  ولديها  سرية  عقائدية 
اليوم  لواء  مثل  النجف  معركة  بعد  اخرى  تنظيمات  وقامت 

الموعود وانشقاق عصائب اهل الحق .
•ويضيف ... تلقوا تدريبات ودعم عال في ايران ولبنان ومنها 
ابتكاراتهم  عن  فضالً  المضادة  والصواريخ  العبوات  تصنيع 

ألسلحة مضادة للسالح االمريكي.
الدعم  مواصلة  عن  نخفيها  أسرار  ال  حالياً  الغانم  يعلق  •ثم 
ولذا    .. المسلحة  للفصائل  االيراني  واللوجستي  العسكري 
عمدت كل الفصائل للتصنيع المحلي من الصواريخ والقذائف 

ووصل االمر ان يطلب الجيش العراقي  اعداداً منها في عملياته 
العسكرية .. !

•أما في الجانب العقائدي فقد اوضح الغانم ان معظم الفصائل 
تتبنى فعالياتها لمرجعية خامنئي ماعدا الصدر .. !

االمريكي  العسكري  الفكر  ضمن  وتأهيله  الغانم  •وتطرق 
االمريكي  الجيش  حركة  لحماية  الهدف  ألن   !.. فشلها  وثبت 

قبل انسحابه ..
بموجب  عالية  رتب  يحملون  ضباط  لدينا  صار  •وبالتالي 
قرارات من قيادات عليا فصار كل من يحمل ربتة عليا يعتبر 
الفساد وسرقة االرزاق وصرفيات  ! وهنا شاع  نفسه قائدا.. 
تقارير  وكتابة  بالرشا  يتعاملون  ضباط   .. الوحدات  اموال 
القيادات  عالقة  من  ومخزية  وخيمة  نتائج  وظهرت  وهمية 
والقسوه مع ابناء الموصل .. وهي التي تضم قيادات كضباط 
من السنة شملهم اجتثاث البعث وصار من السهل انخراطهم 
مع تنظيم يعطيه هوية ودوراً .. فضال عن تأييدات لشخصيات 

اجتماعية ودينية .
•الغانم كشف ايضا في معرض حديثه عن محاوالت القيادات 

اصدر  ويومها  الهاربين  الجنود  من  النقص  سد  العسكرية 
انخرطوا  وهؤالء  الفراغ  وسد  للتطور  دعوة  كتاب  المالكي 
بقوائم  سرقات  صدرت  ظهرت  ولهذا  وازراق  رواتب  بدون 

خيالية .. !

دعا  المهندس  مهدي  ابو  مع  اجتماعنا  في  اذكر   .. •ويضيف 
للسرعة في انشاء وتنظيم المجاميع المسلحة من المتطوعين 
قانون  له  وصار  الشعبي  الحشد  تبلور  وحينها   ، الجيش  في 
وتنظيم .. وللتاريخ اقول كان أليران دورها وتنسيقها وارسال 
ولذا حدث   ، الحاج قاسم سليماني  والعتاد وبحضور  السالح 
تطور سريع في دور الحشد وبدأت تتزايد تشكيالت الفصائل 
من  فصائل  وتشكلت  الحجة(  )حند  و  االمام(  )جند  ومنها 
احزاب الدعوة والمجلس االعلى وقوات من العتبات المقدسة 
اصول  لديهم  كان  وقسماً  الصدريين(  و)  االكبر(  )علي  منها 

تدريبية ..
عقيدة الحشد

•ويرى المحاضر عن عقيدة الحشد بانه امتلك ميزة عقائدية 

وهو  ومظلومية  )شيعي(  نتاج  فهوا  الجيش  عن  تختلف 
احساس موروث منذ مقتل الحسين أزداد مع تفجيرات المراقد 
الحسينية  الرايات  يرفعون  هؤالء   .. سامراء  في  المقدسة 
رغم النصائح بضرورة رفع اعالم الوطن . . ! ويزيد . . فتوى 
المرجعية شملت دافعا معنويا كبيرا للقتال والننسى استمرار 
محملة  باليوم  طائرات   )3( وتصلنا  اليومي  االيراني  الدعم 
 ! المواجهة  بالسالح والعتاد ويتم توزيعها فوراً على قواطع 
مع  اللبناني  الله  تواجد خبراء ومقاتلين من حزب  عن  فضالً 

االيام االولى للقتال .. ! 
•وحول حقيقة الدعم الحكومي من مؤسسات ووزارات أشار 
المحاضر الغانم .. قوات الحشد تواجه بسير عمليات التحرير 
باساليب بشرية وخبرة ذاتية  .. لكشف المفخخات في حين 
لدينا  .. ولألسف ليس  بديلة  تكتيكية لفتح طرق  اتبعنا طرقاً 

أليات وجرافات وجهد هندسي ..
لتوفير  والنفط  النقل  وزارات  من  الطلب  محاوالتنا  ورغم 

احتياجاتنا لكن لألسف طالبونا بأجور لقاء ذلك . .!
وحتى وزارة الدفاع التي بلغت موازنتها 16 تريليون دينار ، أما 

ميزانية الحشد التعادل ميزانية شهر واحد من الدفاع . 
معارك الكر والفر

هو  بالحشد  المشكلة  قائالً   محاضرته  الغانم  ويواصل 
الحاجة لقوات تمسك االراضي المحررة ولهذا تعرض الجيش 

وهو   .. معنا  بالتقدم  انشغاله  جراء  لمواجهات  والشرطة 
واذكر منها على سبيل  تكريت وديالى ونواحيها  ماحدث في 
المثال المعارك التي خاضها الحشد مع قوات البيشمركة من 
جراء عالقة جيدة بين ابو مهدي المهندس وتلك القوات لتحرير 

مناطق السعدية وجلوالء والقرى المجاورة .. !
من  وتكريت  ديالى  المناطق  بتحرير  الحشد  قام  وبصراحة 
االمريكي  الطيران  الحشد  تنجنب  وبالمقابل  داعش  عصابات 

في تحرير تكريت ..
ودعم  والشرطة  الجيش  قطاعات  مع  التنسيق  تم  وبالتالي 

الطيران العراقي لدخول لتكريت..
تنظيمية  ألسباب  كان  التحرير  عملية  توقف  عند  ويومها 

عسكرية وتوجيه من القيادات العليا .

امكانيات وقدرات ذاتية
عن هذا الجانب أشار الدكتور ستار الغانم . . ظروف المواجهة 
وتجاربها جعلتنا نعمل على تطوير منظوماتنا لخدمة المعركة 
منها تشكيل منظومة استخبارية واخرى للصواريخ والدبابات 
وحتى لتهيئة الخرائط العسكرية وما موجود لدى الدفاع كان 
ايران زودتنا بطائرات مسيرة  .. لكن  قديماً وغير ذي فاعلية 
لدعم المعركة وتجميع الصور والبيانات وبالتالي رسم خرائط 
جديدة يتم تطوريها كل 3 ساعات !! وهي تكشف حركة العدو 
مجال  في  وحتى   .  . امداده   وخطوط  ومخازنه  ومواقعه 
)زين(  اتصاالت  شبكة  خالل  من  للسيطرة  عملنا  االتصاالت 
قيادات  بين  االتصاالت  والبيانات ومالحقة  المعلومات  لجمع 
قيادي  أي  عن  وصور  شخصية  تفاصيل  لجمع  وصوالً  العدو 

من داعش ...
وتطوير  الدين  صالح  تحرير  معارك  في  استخدمناه  ما  وهذا 

هذه االليات والتقنيات مازال مستمراً .. !
مامستقبل الحشد الشعبي ؟

يترهل  ان  الحشد  على  الخوف   .. المحاضر  اوضح  ذلك  عن 
وبالتالي   ، النصر  نشوة  تأخذه  أي  ويصير مؤسسة عسكرية 
لدينا  الرتب  والحقيقة   .. أكثر  والرتب  باالمتيازات  المطالبة 
ألننا مقاتلون وجهاديين ويكفي القول ان الحشد يضم السنة 

والمسيحيين الذين دخلوا معارك وقدموا شهداء وتضحيات .
في  داعش  على  االنتصار  بعد  تعملون  ماذا  احدكم  ويسأل 
لالنتخابات  سترشحون  هل  ووالئاتها  السلطة  احزاب  ظل 

والمناصب ؟
دخول  بعدم  تعهداً  االحزاب  لكل  قدمنا  وبصراحة  اقول 
االنتخابات او مناصب سلطة .. ! لكنهم لألسف غير مصدقين 
الرزاق  عبد  علي  الدكتور  الجلسة  مدير  طرحها  مداخلة  •في 
المحررة وتحديد مسؤولية  الحفاظ على االراضي  عن كيفية 
القطاعات العسكرية وهي التي عكست بطوالت قواتنا من كل 
الفصائل المسلحة في المناطق واخرها في بيجي وفي معارك 

الرمادي ..
العراقي  المصافي  .. بيجي تضم اضخم  الغانم موضحاً  عقب 
حمايات  شرطة   ( بفصائل  التزج  لماذا  النفط  وزارة  واسئل 
كما  السرقة  من  عليها  والحفاظ  المصافي  لمسك  النفط( 

يدعون .. ؟
مقاتلي  بانتصارات  فقداشاد  الالمي  كاظم  المهندس  •أما 
انتصارات فصائل  الساسة  اناليحسد  الشعبي ويقترح  الحشد 
الحشد باالستحواذ على مناصب ، وان يقرر الحشد دوره في 
مستقبل ادارة المناطق والمؤسسات بعيداً عن المحاصصة .. 

!
شحة  عن   ) الرحماني  داؤود   ( المتقاعد  العسكري  •وعقب 
اموال الحشد وموازنته .. واسئلكم أين تذهب الواردات المالية 
من التبرعات لزائري العتبات المقدسة وهي تقدر بالمليارات 

حسب علمي .. ؟
الحشد  بأن يحفظ  الدكتور عبدالله شاتي  االكاديمي  •وطالب 
الشعبي كافة الوثائق والبيانات ونوعية ماحصل عليه من دعم 
للسياسيين  التسمحوا  ان  وارجوا   .. داعش  لمواجهة  ايراني 
وبعد   .. ابنائنا  تضحيات  ثمرة  وخطف  بالتواصل  الفاسدين 
ادعوا لدراسة مستقل الحشد الى مؤسسة رسمية بعد تحرير 

اراضينا من العدو .
•واستفسر الدكتور محمد العريبي عن آلية استخدام تبرعات 
 ( التبرع  تم  بأنه  والمدنية  االجتماعية  والهيئات  المواطنين 
خمسين سيارة دفع رباعي( بأسم العشائر لدعم مهام فصائل 

الحشد ..
بطريقة  نقدية  مبالغ  أي  يستلم  لم  الحشد   .. الغانم  فعقب 
رسمية لكن احتمال فصائل تستلم امواالًاوسيارات ولكن بغير 

علم قيادات الحشد ..!
فعاليات  الى  الغانم  اشار  والمداخالت  المحاضرة  اختتام  في 
المواجهة العسكرية ضد العدو بكل قواطع العمليات العسكرية 

قائالً 
من  العسكرية  التجهيزات  توفير  الدولة  مؤسسات  من  نأمل 
معدات وعتاد من مالبس ودروع والمقاتل اليزال يقاتل العدو 

بمالبسه الخاصة .. 
كافة  تطبق  ت وان  جيها لتو ا
لزخم  الداعمة  ك والقوانين  ر معا
.. وايضا تعويض  ئل ابطالنا  ا عو
والجرحى  ة الشهداء  د يا ز و

الطبية  نية الخدمات  لمد ا
 .. فالمواجهة والعسكرية 

والتخص  او مصيرية  طائفة 
معتقد  او  ..بل مكون  ديني 

كرامة  طن هي  و
وانسان .

الدور اجلهادي ملقاتيل احلشد يف حترير االرض من عصابات داعش
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المستقبل العراقي / حسين الساعدي  

يف حما�شرة لقيادي بهيئة احل�شد ال�شعبي

هم ينهضون مع الضياء األول للفجر .. يكبرون اسم الله .. يرتلون ترانيم حي على الجهاد .. من أجل أن يجعلوا النهارات متصلة .. هؤالء هم جند الله .. نذروا أرواحهم 
من أجل أن يمنحوا األرض أينما وطئت أقدامهم اسمها وعنوانها عندما كانت مسبية لدى خفافيش الظالم .. ليعيدوا لها رونقها وعنفوانها الذي شوه من قبل اإلنجاس.  

عندما يقفون على مشارف المدن .. يضعون نصب أعينهم نحو مبادئ آمنوا بها واعطوا الغالي والنفيس من أجل بقاء وديمومة هذه المبادئ .
هؤالء قوم محصوا في إيمانهم فكانوا أمام االختبار األصعب . هناك من اآلخرين من وضع رأسه في الرمال وحاولوا أن ينظروا من بعيد لنيران المعركة .. وآخرين 

صمتوا عن قصد متكئين على التل لمن الغلبة .
في الحرب تتعرى كل النوايا .. ونوايا اآلخرين .. التاريخ لم ينسى يوما خائنا. . الحرب االختبار الصعب لكل اإلدعاءات وضجيج األلفاظ ونواياهم. 

لقد سقطوا في االمتحان األول .. وسيسقطون في الهاوية آجال أم عاجال .. وسوف يدينهم الزمن والشرف والضمير ويهوي بهم إلى مزبلة التاريخ .

حشد اهلل املقدس

حقائق وا�شرار عن قدرات ذاتية للدفاع عن الوطن.
وزارات تطالب اجورا لقاء م�شاركاتها باملجهود احلربي للح�شد ال�شعبي ؟!

�شيا�شية؟ اىل  ع�شكرية  من  احل�شد  هيئة  تتحول  • هل 
!! التحرير  بعد  وظيفية  مكا�شب  وال  االنتخابات  خو�ض  بعدم  • تعهدنا 
. املناطق  بع�ض  لتحرير  البي�شمركة  قطاعات  مع  ع�شكري  تن�شيق  • ثمة 
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اعالنات13  العدد )1099( االحد 6 كانون االول 2015
اىل / املتهم اسامة خزعل جواد كاظم املوسوي

موعد محاكمة
تنفيذا لقرار محكمة جنح النزاهة يف ميسان بالعدد 
)34/ج ن/ 2015( يف 2015/11/26 تق�رر تعيني 
ي�وم الخمي�س املص�ادف 2016/1/14 الس�اعة 
الثامن�ة صباح�ا موعدا لحضوركم ام�ام املحكمة 
اعاله وبخالفه تتم محاكمتكم غيابيا  وفق االصول 
واذا صادف يوم املحاكمة عطلة رسمية فان اليوم 

الذي يليه يعترب يوما  للمحاكمة
هيأة النزاهة / مكتب تحقيق ميسان

اىل / املتهم عدي ستار نافل السهريي

موعد محاكمة
تنفيذا لقرار محكمة جنح النزاهة يف ميسان بالعدد 
)59/ج ن/ 2015( يف 2015/11/26 تق�رر تعيني 
ي�وم الخمي�س املص�ادف 2016/1/14 الس�اعة 
الثامن�ة صباح�ا موعدا لحضوركم ام�ام املحكمة 
اعاله وبخالفه تتم محاكمتكم غيابيا  وفق االصول 
واذا صادف يوم املحاكمة عطلة رسمية فان اليوم 

الذي يليه يعترب يوما  للمحاكمة
هيأة النزاهة / مكتب تحقيق ميسان

دائرة التسجيل العقاري /غماس
اعالن تسجيل عقار مجدد

بناء ع�ى الطلب املق�دم اىل هذه الدائرة لتس�جيل 
تمام العقار املرقم 15940/محلة الغرب باس�م / 
عذاب براك ش�دة  مجددا باعتباره حائزا له بصفة  
املال�ك للم�دة القانوني�ة ولغ�رض تثبي�ت امللكية 
املذك�ورة تمهي�دا للتس�جيل وف�ق اح�كام قانون 
التس�جيل العقاري رقم )43( لس�نة 1971  قررنا 
اعالن هذا الطلب فعى  كل من يدعي بوجود عالقة 
او حق�وق معينة عى ه�ذا العقار تقدي�م ما لديه 
م�ن بيانات ان هذه الدائ�رة خالل مدة ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لنرش االعالن ولذلك الحضور 
اىل موق�ع العقار يف الس�اعة الع�ارشة  صباحا من 
الي�وم الت�ايل النته�اء م�دة االع�الن وذل�ك الثبات 
حقوقه موقعيا يف الكش�ف الذي س�يجري يف اليوم 

املذكور  لهذا الغرض.

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية

 محكمة االحوال الشخصية يف الديوانية
العدد: 4249 / ش / 2015 

التاريخ: 29 / 11/ 2015 
اىل/املدعى عليه   / نشوان هاشم عبد النبي

تبليغ 
اص�درت هذه املحكم�ة  قراره�ا    املرقم 4249/

ش/2015  يف   2015/11/29  املتضم�ن تايي�د 
حضان�ة املدعية )االء عبد الحس�ني جبار( لولدها 
)نور الدين نش�وان هاش�م( حكم�ا غيابيا  بحقك   

وملجهولية 
  محل اقامتك  ق�ررت املحكمة تبليغك بصحيفتني 
محليت�ني رس�ميتني بالق�رار املذك�ور وان لك حق 
االعرتاض عى القرار خالل املدة القانونية  وبخالفه 

سيكتسب القرار درجة البتات 
القاضي
سيف الدين علي عايش

 مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة بداءة الكوت
العدد:1854/ب/2015

التاريخ:29 /2015/11
اعالن

اىل املدعى عليه/ عدنان محسن رسمد
اعالن 

اقام املدعي  ) حسني كاظم محمد(  الدعوى  املرقمة   
اع�اله والت�ي  يطل�ب دعوت�ك للمرافع�ة  والزامك 
باعادة مبلغ ستة ماليني ومائة وخمسة وعرشون 
ال�ف دينار ع�ن ب�دل الس�يارة املرقم�ة 518339 
/ بغ�داد اج�رة  ROA  اصفر الل�ون موديل 2009       
وملجهولية  محل اقامتك حسب كتاب مركز رشطة 
الخل�ود املؤرخ 2015/10/20 بالعدد15279 عليه 
تقررتبليغك بواسطة صحيفتني محليتني للحضور 
ام�ام ه�ذه املحكمة صب�اح ي�وم 2015/12/10 
الساعة التاسعة صباحا ويف حالة عدم حضورك او 
من ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وفق القانون.
القاضي ناصر عبد فهد

   
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة ابي الخصيب 
العدد:350/ب/2015

التاريخ:26 /2015/11
اعالن

اىل املدعى عليها  /ناجية محمد عبد الرحمن
اقام املدعي   ابراهيم محمد عبد الرحمن وجماعته 
الدع�وى   البدائي�ة  املرقم�ة 350/ب/2015 امام 
محكم�ة ب�داءة ابي الخصي�ب والتي يطل�ب فيها 
ابط�ال قي�د العقار االخري تسلس�ل 2 مقاطعة 30 
من�اوي  لج�م وادخ�ال املدع�ون يف ه�ذه الدعوى 
رشكاء يف العق�ار م�ع املدع�ى عليها انع�ام كريم 
مغامس    وحس�ب حصصهم يف القس�ام الرشعي 
الخ�اص وبوالده�م املت�وىف محم�د عب�د الرحمن  
وال�زام املدع�ى عليهم�ا يف الدع�وى كال م�ن وزير 
العدل ومالحظ التسجيل العقاري  يف ابي الخصيب  
اضافة لوظيفتها بتاشري ذلك يف السجالت الرسمية 
لدوائرهم ولثبوت مجهولية محل اقامتك وحس�ب 
رشح القائ�م بالتبلي�غ ومختار منطقة الرش�يدية  
تقرر تبليغك بواسطة النرش يف صحيفتني يوميتني 
للحضور يف موع�د املرافعة املواف�ق 2015/12/6 
ويف حال�ة ع�دم حض�ورك او حض�ور م�ن يمثلك 
قانونا س�وف تجري املررافعة بحق�ك غيابا وعلنا 

وفق القانون.
القاضي

محكمة بداءة الزبري 
العدد:501//ب/2015

اعالن
اىل املدع�ى عليه�ا  /نرصة حميد محمود ش�غله 
/رب�ة بي�ت يس�كن/الزبري/محلة الدرهمي�ة /

اق�ام املدعني 1 � لي�ى مصطفى صالح   2 � عالء 
ووس�ام وحيدر وحميد  وابتس�ام وس�عاد ووالء 
ومروة واالء ابناء عبد الله حميد محمود  الدعوى 
املرقم�ة 501//ب/2015  ام�ام ه�ذه املحكمة  
والتي يطلب فيها تمليك العقار تسلس�ل 1941 / 
208 /   الك�وت وف�ق قرار  مجل�س قيادة الثورة 
املنح�ل 1198 لس�نة 1977 بعد ان ق�ام مورثهم 
عبد الل�ه حميد محمود لرشائه منك بمبلغ س�تة 
ماليني ومئتان وخمسون الف دينار بعقد شفوي 
وعن�د محاولة تبلغك بموع�د املرافعة  وردت الينا 
التبابيغ مرشوحا عليها من قب�ل القائم بالتبليغ 
يف مركز رشط�ة الزبري بانك مرتح�ل من املنطقة 
اىل جه�ة مجهول�ة واملؤي�د برشح مخت�ار املحلة 
/ الدرهمي�ة االوىل ل�ذا وملجهولي�ة مح�ل اقامتك 
قررت املحكم�ة تبليغك اعالنا بواس�طة النرش يف 
صحيفت�ني  يوميت�ني للحضور يف موع�د املرافعة 
املواف�ق 2015/12/13  ويف حال�ة عدم حضورك 
او ارس�ال من ينوب عنك قانونا او ابداءك معذرة 
مرشوعة فس�تجري املرافعة بحق�ك غيابا وعلنا 

وفق القانون.
القاضي 

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ البرصة
رقم االضبارة / 2012/405

التاريخ /2015/11/24
اعالن

تبيع مديرية تنفيذ البرصة العقار تسلس�ل 63/61 
الرباط الكبري العائ�د للمدين نزار عبد الكاظم  خلف 
املحج�وز لقاء طلب الدائن اس�عد رع�د كامل البالغ 
167000000 دين�ار فعى الراغ�ب بالرشاء مراجعة 
هذه املديري�ة خالل مدة ثالثني يوما تب�دا من اليوم 
التايل للنرش مس�تصحبا مع�ه التامين�ات القانونية 
عرشة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية 
العراقية وان رسم  التسجيل والداللية عى املشرتي.

مبل�غ الدين )167000000( مئة وس�بعة وس�تون 
مليون دينار.

المنفذ العدل 
املواصفات /

1 � موقعه ورقمه    63/61 الرباط الكبري
2 � جنسه ونوعه / عرصه خالية /ملك رصف

3 � حدوده واوصافه / كما مؤرش يف صورة السجل
4 � مشتمالته / 

5 � مساحته / م2  44,08   اولك 3
6 � درجة العمران 

7 � الشاغل 
خمس�مائة   )517200000( املق�درة   القيم�ة   �  8

وسبعة عرش مليون ومائتي الف دينار.

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف البرصة
العدد /6053/ش/2015
التاريخ /2015/11/29

اعالن
للمدعى عليه / امجد حاتم عبد الرضا

اقام�ت املدعي�ة )غف�ران توفي�ق حس�ب (الدعوى 
الرشعي�ة املرقم�ة 6053/ش/2015 ض�دك تطلب 
فيه�ا الحك�م بتس�ليمها ولدها القارص ط�الل وقد 
لوحظ من الرشح الوارد م�ن املجلس البلدي ملنطقة 
االندلس ان�ك مرتحل اىل جهة مجهولة وغري معلومة 
علي�ه تق�رر تبليغ�ك  اعالن�ا بصحيفت�ني يوميت�ني 
محليت�ني  بالحضور امام ه�ذه املحكمة صباح يوم 
2015/12/13 وعن�د ع�دم حض�ورك او من يمثلك 
قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق 

القانون.
القاضي
شاكر محمود حمود

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف  البرصة االتحادية    

محكمة االحوال الشخصية يف املعقل
العدد /3744

التاريخ /2015/11/29
اعالن

اىل /االء حميد مطر
قدم  )صباح ش�هاب رسح�ان(  طلبا يتضمن نصبه 
وصي�ا ع�ى اوالد اخي�ه )اوالدك(  من زوج�ك املتويف 
سعد ش�هاب رسحان كل من سجاد وايمن واشجان 
لغرض ادارة شؤونهم واملحافظة عى اموالهم ولعدم 
حض�ورك امام ه�ذه املحكمة حس�بب رشح مركز 
 2015/11/23 يف   14329 الع�دد  اله�ادي  رشط�ة 
ورشح املجلس البلدي ملنطقة الهادي قررت املحكمة 
تبليغك بالصحف الرس�مية وحضورك امام محكمة 
االح�وال الش�خصية يف املعقل خالل س�بعة ايام من 
تاريخ الن�رش البداء اعرتاضك وبخالف ذلك س�تقوم 

املحكمة بالبت بطلبه.
القاضي
جاسم محمد الموسوي

 وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ البرصة
رقم االضبارة / 2012/405

التاريخ /2015/11/24
اعالن

تبيع مديرية تنفيذ البرصة العقار تسلس�ل 63/61 
الرباط الكبري العائ�د للمدين نزار عبد الكاظم  خلف 
املحج�وز لقاء طلب الدائن اس�عد رع�د كامل البالغ 
167000000 دين�ار فعى الراغ�ب بالرشاء مراجعة 
هذه املديري�ة خالل مدة ثالثني يوما تب�دا من اليوم 
التايل للنرش مس�تصحبا مع�ه التامين�ات القانونية 
عرشة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية 
العراقية وان رس�م  التسجيل والداللية عى املشرتي 

.
مبل�غ الدين )167000000(  مئة وس�بعة وس�تون 

مليون دينار  
املنفذ العدل  
املواصفات /

1 � موقعه ورقمه    63/61 الرباط الكبري
2 � جنسه ونوعه / عرصه خالية/ ملك رصف

3 � حدوده واوصافه / كما مؤرش يف صورة السجل
4 � مشتمالته / 

5 � مساحته / 51,12م2 اولك 3
6 � درجة العمران 

7 � الشاغل 
8 � القيمة املقدرة )526680000( خمسمائة وستة 

وعرشون مليون وستمائة وثمانون الف دينار .

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد: 1315 / ب / 2014 
التاريخ: 24 / 11 / 2015 

 الى/المدعى عليه   / علي ناهي خطار
اص�درت ه�ذه املحكمة  قرار الحك�م املرقم 1315/

ب/2015 يف 2015/11/18 ضدك واملتضمن الحكم 
بنق�ل ملكية العقار 779/811 القبلة باس�م املدعي 
رياض محمد جاس�م بقيمته املعينة بالتعهد  املؤرخ 
يف 2015/4/6 البالغ�ة مائت�ان وخمس�ة وعرشون 
ملي�ون دينار مثقال باش�ارة الرهن بالع�دد 2 ايلول 
2009 مجلد 23 رهن ولتعذر تبليغك وملجهولية محل 
اقامتك  وحسب رشح القائم بالتبليغ وتاييد املجلس 
البل�دي ملنطق�ة القبل�ة / ح�ي البلدي�ات ل�ذا تقرر 
تبليغك اعالنا  بصحيفتني محليتني يوميتني ولك حق 
االع�رتاض والتميي�ز خالل املدة القانونية وبعكس�ه 

سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية .
القاضي
محمد قاسم عبود

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ شط العرب
العدد /2015/229

التاريخ /2015/11/22
اىل املدين /عثمان سجري شالش

تبليغ
بالنظ�ر ملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب كتاب مركز 
رشطة كرمة ع�ي بالع�دد 11134 يف 2015/11/2 
ورشح املبل�غ ومصادق�ة مخخات�ر املحل�ة ولتع�ذر 
تبليغك بمذكرة االخبار بالتنفيذ بخصوص تس�ديدك 
مبلغ س�تة وتس�عون ملي�ون دينار لصال�ح الدائن 
صالح جوهر عبد الجليل حس�ب قرار محكمة بداءة 
املعق�ل املرقم 148/ب/2015 يف 2015/5/17 عليه 
تقرر تبليغك  بصحيفتني يوميتني رس�ميتني لغرض 

مراجعتك  هذه املديرية الجراء الالزم معك .
مالحظ�ة /الحض�ور خالل س�بعة ايام م�ن تاريخ 

النرش 
المنفذ العدل

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة بداءة بعقوبة
العدد/1785/ب2015/3

اعالن
اىل املدعى عليها:- خولة محمد كاظم

اق�ام املدعي ياس�ني محمود ياس وكيل�ه املحامي 
عادل حس�ن عل�وان امام ه�ذه املحكم�ة الدعوى 
املرقمة اعاله وطل�ب الحكم بتمليك العقار املرقمة 
1673/22 م1 رشقي ش�فته وتحميل�ك املصاريف 
واتع�اب املحام�اة وملجهولية محل اقامتك حس�ب 
رشح القائ�م بالتبلي�غ ع�ن طري�ق مرك�ز رشطة 
التحري�ر والكت�اب املصدق من قب�ل املجلس املحي 
لقض�اء بعقوب�ة بالع�دد 6818 يف 2015/11/23 
ق�ررت ه�ذه املحكم�ة تبليغكم عن طري�ق النرش 
بواس�طة صحيفتني يوميتني محليتني للحضور اىل 
ه�ذه املحكمة صب�اح يوم 2015/12/8 الس�اعة 
التاسعة صباحا ويف حالة عدم حضوركم او ارسال 
م�ن ينوب عنك�م قانونا س�تجري املرافعة بحقكم 

غيابا وعلنا وفق القانون
القاضي شيماء عباس علي

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية

محكمة بداءة الضلوعية
العدد 157 / ب / 2015

اعالن
اىل املدعى عليه / مصطفى محمد مصطفى

اصدرت ه�ذه املحكمة قراره�ا يف الدعوى املرقمة 
157 / ب / 2015 بتاريخ 8 / 11 / 2015 بالزامك 
باع�ادة الس�يارة املرقم�ة 14172 ب بغ�داد ن�وع 
bmw صال�ون الل�ون ازرق في�ي مودي�ل 1992 اىل 
املدع�ي ) نظري عي ابراهيم ( حكم�ا غيابيا معلقا 
عى االس�تكتاب والنكول عن اليمني عند االعرتاض 
قابال لالعرتاض واالس�تئناف والتميي�ز وملجهولية 
مح�ل اقامتك وارتحال�ك اىل جهة مجهولة حس�ب 
رشح القائم بالتبليغ واش�عار املختار تقرر تبليغك 
بصحيفت�ني محليتني يوميتني ول�ك حق االعرتاض 
واالستئناف والتمييز خالل املدة القانونية وبعكسه 

سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية .
القاضي احمد حميد حسان

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكرخ

رقم االضبارة 1421 / 2015
الى المنفذ عليه / جنان صالح مهدي

لق�د تحقق له�ذه املديرية من كت�اب مركز رشطة 
العامرية املرقم 17437 يف 29 / 10 / 2015 وتاييد 
املجل�س املح�ي لح�ي العامرية ان�ك مجهول محل 
االقام�ة وليس لك موطن دائ�م او مؤقت او مختار 
يمكن اج�راء التبليغ عليه واس�تنادا للمادة ) 27 ( 
من قان�ون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف 
مديرية التنفيذ الكرخ خالل خمسة عرش يوما تبدأ 
م�ن اليوم التايل للنرش ملب�ارشة املعامالت التنفيذية 
بحض�ورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه 

املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون .
المنفذ العدل
بان محمود بدر

اوصاف املحرر :
نف�ذ الدائن بمذك�رة اخبار بالتنفيذ ق�رار محكمة 
املرق�م 59 / ب / 2015 يف  الش�خصية  االح�وال 
27 / 8 / 2015 واملتضم�ن الحك�م بال�زام املدعي 
عليهم�ا جن�ان صال�ح مه�دي ومدير ع�ام رعاية 
القارصي�ن اضافة لوظيفت�ه ووصاية عى القارص 
ن�رباس فراس خميس اضافة للرشك�ة بتاديتهم / 
فراس خميس حمد مبلغ مقداره اربعني الف دوالر 
وتحميله�م الرس�وم واملصاريف واتع�اب املحاماة 
البالغة خمس�مائة الف دينار مناصفة وبعد اجراء 
العملية الحس�ابية لتحديد نصيبك م�ن الدين تبني 
ان�ه مبل�غ ق�دره 667 / 6 س�تة االف وس�تمائة 

وسبعة وستون دوالر .

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف العلم
العدد 102 / ش / 2015

تشكلت محكمة االحوال الشخصية يف العلم بتاريخ 
15 / 11 / 2015 برئاسة القايض السيد عبد العليم 
فيص�ل الع�زاوي املأذون بالقضاء باس�م الش�عب 

واصدرت الحكم االتي :
املدعي / طلفاح ابراهيم محمد / كاس�ب يس�كن 

العلم.
املدع�ى عليه�ا / يارة محم�ود خليف�ة / ربة بيت 

تسكن العلم .
القرار :

املدع�ى عليه�ا زوجت�ه  ان  املدع�ي م�ن  لدع�وى 
الداخ�ل بها رشع�ا وقانون�ا بموجب عق�د الزواج 
املرق�م 699 / 2013 يف 3 / 6 / 2013 والص�ادر 
م�ن محكمة االحوال الش�خصية يف بيج�ي ولكثرة 
املش�اكل والخالف�ات ولع�دم االلف�ة واالنس�جام 
وحس�ن املعارشة فق�د طلقها خ�ارج املحكمة لذا 
طل�ب دعوته�ا للمرافعة والحك�م بتصديق الطالق 
وتحميله�ا الرس�وم واملصاري�ف ونتيج�ة املرافعة 
الغيابية االعلني�ة والطالع املحكمة عى عقد الزواج 
ان�ف الذك�ر واملؤرش في�ه زواج املدعي م�ن املدعى 
عليه�ا ع�ى مه�ر معجله مليون�ي دين�ار ومؤجله 
ع�رشة ماليني دين�ار باقي بذمة ال�زوج عند حلول 
اح�د االجلني وملا جاء باقوال املدعي من انه قد طلق 
زوجت�ه املدعى عليها خ�ارج املحكمة بعد ان تلفظ 
عليه�ا بالصيغة الرشعي�ة للطالق وامام الش�هود 
ومل�ا ورد باق�وال بينه املدعي الش�خصية املدونة يف 
محرض جلس�ة ي�وم 10 / 11 / 2015 والتي كانت 
ح�ارضة مجلس الطالق والت�ي ايدت وقوع الطالق 
وان املدع�ي كان بحال�ة نفس�ية طبيعي�ة وحي�ث 
ان الط�الق هو رفع قي�د الزواج بايق�اع من الزوج 
واليقع الط�الق اال بالصيغ�ة املخصوصة له رشعا 
علي�ه وملا تق�دم ولتعل�ق موضوع الدع�وى بالحل 
والح�رم وبالطلب حكمت املحكمة بتصديق الطالق 
الخارجي الذي اوقعه املدعي طلفاح ابراهيم محمد 
ع�ى زوجته املدع�ى عليها يارة محم�ود خليفة يف 
شهر شباط من عام 2015 واعتباره طالقا رجعيا 
انقل�ب اىل ط�الق بائن بينونة صغ�رى النتهاء فرتة 
الع�دة واليح�ل للمدع�ي الرج�وع بزوجت�ه املدعى 
عليه�ا اال بعقد ومهر جديدين والع�دة عى املدعية 
النتهائه�ا ولي�س له�ا ال�زواج برج�ل اخ�ر اال بعد 
اكتس�اب الحكم الدرجة القطعي�ة وتحميل املدعى 
الرس�وم واملصاري�ف حكما حضوري�ا غيابيا قابال 
لالع�رتاض والتمييز وصدر الحكم اس�تنادا الحكام 
امل�واد 22 و 23 و 59 و 76 و 78 من قانون االثبات 
36 ، 35 قان�ون االحوال الش�خصية و 156 و 161 
و 166 و 203 و 300 م�ن قان�ون املرافعات املدنية 

وافهم علنا يف 15 / 11 / 2015 م .
القاضي
عبد العليم فيصل عزاوي

محكمة االحوال الشخصية يف العلم
إلى المفقود /  عالء صافي عبد غنام عبد الله

للطلب املق�دم من قب�ل طالب الحج�ة والقيمومة 
/ ص�ايف عب�د غن�ام عب�د الل�ه ال�ذي يطل�ب في�ه 
الحج�ر والقيمومة ونصبه قيما علي�ك والختفائك 
ومجهولي�ة مح�ل اقامتك لذا قررت ه�ذه املحكمة 
بتبليغك بالحضور إىل محكمة االحوال الشخصية يف 
العلم ويف حالة عدم حضورك س�يتم حجرك ونصب 

قيما عليك وفقا للقانون .
القاضي عبد العليم فيصل عزاوي

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية  
العدد 3427 / ش / 2015 
التاريخ 26 / 11 / 2015 

اعالن 
اىل املدعى عليه / جاسم محمد عباس  

اقام�ت املدعية االء احمد حس�ن الدع�وى املرقمة 
اعاله تطالبك فيها التفريق للهجر وملجهولية محل 
اقامتك وحس�ب رشح القائ�م بالتبليغ قرر تبليغك 
اعالن�ًا يف صحيفت�ني محليتني يوميت�ني للحضور 
امام هذه املحكم�ة يوم 2015/12/10 و يف حالة 
ع�دم حض�ورك او م�ن ينوب عن�ك قانوناً س�وف 

تجري املرافعة غيابياً و علناً و وفق القانون  
القاضي/ محمد جميل ارحيم   

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية  
العدد 3215 / ش / 2015 
التاريخ 26 / 11 / 2015 

اعالن 
املدعية :- شذى فاضل عباس 

املدعى عليه :- حسني مطرش عناد  
اص�درت محكمة االحوال الش�خصية يف الكاظمية 
حكم�اً غيابي�اً بحق�ك بالرق�م 3215/ش/2015 
الذي يق�ي بالتفريق القضائ�ي وملجهولية محل 
اقامت�ك تقرر تبليغك بن�رش يف صحيفتني محليتني 
وعدم اعرتاضك ع�ى القرار الص�ادر بحقك ضمن 
املدة القانونية البالغة عرشة ايام اعتباراً من تاريخ 

النرش سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية 
القاضي  

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية  
العدد 2754 / ش / 2015   

التاريخ 26 / 11 / 2015 
اعالن 

املدعية :- رشا جعفر صادق 
املدعى عليه :- جاسم حمدان جاسم   

اص�درت محكمة االحوال الش�خصية يف الكاظمية 
حكماً غيابياً بحقك بالرقم 2754/ش/2015 الذي 
يقي تأييد حضانة وملجهولية محل اقامتك تقرر 
تبليغك بنرش يف صحيفتني محليتني وعدم اعرتاضك 
عى الق�رار الصادر بحق�ك ضمن امل�دة القانونية 
البالغة عرشة ايام اعتباراً من تاريخ النرش س�وف 

يكتسب القرار الدرجة القطعية 

القاضي / محمد جميل ارحيم   

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكاظمية 
رقم االضبارة / 2015/412 

التاريخ/2015/11/30 
اعالن 

مذكرة االخبار بالتنفيذ لالموال املنقولة 
اىل املدي�ن عي عبد املجيد محمود ام�ني القره غويل /

الك�رادة /ح�ي باب�ل م 925 ز/25 دار84 لقد تحقق 
من محرض الكش�ف املرفق الصادر من تنفيذ الكرادة 
 2015/9/7 يف  206خ/2015  واملرق�م  باالناب�ة 
و2015/11/25 ان�ك مجهول مح�ل االقامة لذا تقرر 
اخبارك�م بانه تق�رر حجز االموال املنق�وة العائدة لك 
وهي س�هامك م�ن رشك�ة 1-مباني الربك�ة للتجارة 
والنق�ل  التجاري�ة  وال�وكاالت  العام�ة  واملق�اوالت 
الع�ام املحدودة 2- رشك�ة خري الربكة لالستش�ارات 
االقتصادية والفنية والهندس�ية املح�دودة لقاء طلب 
الدائن نجاة فارس محمد البالغ 62,315 مليون دينار 
فيجب عليكم اداء املبل�غ املذكور خالل مدة ثالثة ايام 
من اليوم التايل لتاري�خ تبليغكم بهذا االخبار واال فان 
االم�وال املحج�وزة بموجب ه�ذا القرار س�تباع وفقا 
للقانون وذلك استنادا للمادة )69( من قانون التنفيذ 

المنفذ العدل 

مجلس القضاء االعى 
الك�رخ   / بغ�داد  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف ذات السالسل 

العدد/2015/4801 
التاريخ/2015/11/29 

اعالن 
اىل املدعى عليه/ ضياء صالح خلف 

اقامت املدعية اسيل عبد الستار محمد 
الدع�وى املرقمه اعاله امام هذه املحكمة تطالبك 
فيه�ا تفري�ق للخ�الف وملجهولي�ة مح�ل اقامتك 
وحسب رشح القائم بالتبليغ وتاييد املجلس املحي 
لذا قرر تبليغك اعالنا بصحيفتن محليتني يوميتني 
للحضور امام هذه املحكمة يوم املرافعة املصادف 
2015/12/9 الساعة التاس�عة صباحا ويف حالة 
عدم حض�ورك او من ينوب عنك قانونا س�تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا ووفق االصول 
القاضي 

مجلس  القضاء االعى 
الك�رخ   / بغ�داد  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية 

العدد/3281/ش/2015 
التاريخ/2015/11/30 

اعالن 
املدعى /صالح محمد عبد الرزاق 
املدعى عليه/ شريين محمد امني 

اصدرت محكمة االحوال الش�خصية يف الكاظمية 
حكم�ا غيابيا بحق�ك بالرق�م 3281/ش/2015 
ال�ذي يق�ي تصديق الط�الق الخارج�ي الغيابي 
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك تق�رر تبليغ�ك بنرش يف 
صحيفت�ني محليت�ني وعدم اعرتاضك ع�ى القرار 
الصادر بحقك ضمن املدة القانونية البالغة عرشة 
ايام اعتبارا من تاريخ النرش سوف يكتسب القرار 

الدرجة القطعية مع التقدير 
القاضي 

مجلس القضاء االعى 
الك�رخ   / بغ�داد  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة بداءة البياع 

العدد/2330/ب/2015 
التاريخ/2015/11/29 

اعالن 
اىل املدع�ى علي�ه/ املدي�ر املفوض لرشك�ة فواكه 
النيل لتجارة العامة والتجهيز الغذائي املحدودة / 

مجهول محل اقامته حاليا 
اقام املدعى )عالء ش�ون حسني ( الدعوى املرقمة 
اعاله ل�دى هذه املحكم�ة يطالبك فيها )تس�ديد 
 ) امريك�ي  دوالر  االف   )$1000( ق�دره  مبل�غ 
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح القائ�م 
بالتبلي�غ وتايي�د املجلس البل�دي انتقالك اىل جهة 
مجهولة قرر تبليغك بصحيفتني محليتني يوميتني 
الس�اعة   2015/12/9 ي�وم  املرافع�ة  بموع�د 
التاسعة ويف حالة عدم حضورك او من ينوب عنك 
قانونا س�تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق 

القالنون 
القاضي 

رقم اإلخطار   386 / 2015
إعالن

م�ن / محكم�ة ق�وى األم�ن الداخ�ي الخامس�ة 
بالبرصة

إىل / املته�م اله�ارب )الرشطي قاس�م عب�د الرزاق 
عب�ود( املنس�وب إىل قيادة ح�رس ح�دود املنطقة 
الرابعة ملا كنت متهما وفق املادة/ 5 من ق.ع.د رقم 
14 لس�نة 2008 لغيابك عن مق�ر عملك من تاريخ 

2014 /6/22
وبم�ا إن مح�ل اختفائ�ك مجهول اقت�ى تبليغك 
به�ذا اإلع�الن ع�ى إن تح�رض أمام محكم�ة قوى 
األمن الداخ�ي للمنطقة الخامس�ة بالبرصة خالل 
م�دة ثالثون يوم�ا من تاريخ تعليق ه�ذا اإلعالن يف 
مح�ل إقامت�ك وتجيب ع�ن التهم�ة املوجهة ضدك 
وعند عدم حضورك س�وف تجري محاكمتك غيابيا 
وتحج�ز أموال�ك املنقول�ة والغري املنقول�ة ويطلب 
م�ن املوظفني العموميني إلق�اء القبض عليك أينما 
وجدت وتس�ليمك اىل اقرب س�لطة حكومية وإلزام 
األهلي�ني الذي�ن يعلمون بمح�ل اختفائ�ك بإخبار 
الجه�ات املختصة اس�تنادا  للمادة 69 / أوال وثانيا 
وثالثا ورابعا من قانون أصول املحاكمات الجزائية 

لقوى األمن الداخي رقم 17 لسنة 2008.
رئيس المحكمة

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف الرصافة 

محكمة بداءة الكرادة 
العدد/2667/ب/2015 
التاريخ/2015/11/17 

اعالن 
اىل املدع�ى علي�ه/ املدي�ر املفوض لرشك�ة التعمري 

االستشارية 
للمقاوالت والتجارة العامة املحدودة  محمد س�عيد 

جعفر اضافة لوظيفته 
اقام املدعي عالء شون املش�ايخي الدعوى البدائية 
املرقمة اعاله يطالبك فيها بتاديتك له مبلغ خمسة 
وسبعون الف دوالر امريكي وذلك عن قيامه باعمال 
تخ�ص الرشك�ة ومنه�ا زي�ادة راس�مال الرشك�ة 
اىل خمس�ة ملي�ار دين�ار وملجهولية مح�ل اقامتك 
حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ اعالن�ا بصحيفتني 
محليتني للحضور امام هذه املحكمة يف صباح يوم 
2015/12/13 وعن�د ع�دم حض�ورك او من ينوب 
عنك قانونا س�تجري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا 

وفق االصول 
القاضي 

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ االتحادية 

محكمة بداءة الكرخ 
العدد/1851/ب/2014 
التاريخ/2015/11/29 

ورقة تبليغ قرار الحكم الغيابي 
املدعى املحامي/ عالء شون املشايخي 

املدعى علي�ه/ املدير املفوض لرشكة نجم الديوانية 
للمق�اوالت والتج�ارة العامة وال�وكاالت التجارية 
والنق�ل الع�ام والن�رش والتوزي�ع الفن�ي واالعالن 
والتدري�ب  والب�ث واالنت�اج االذاع�ي والتلفزيوني 
واالستثمارات العقارية واالعالمية املحدودة /رزاق  
رعد عفن /اضافة لوظيفته  اصدرت هذه املحكمة 
بحق�ك حكم�ا غيابيا يف الدع�وى البدائي�ة املرقمة 
)1851/ب/2014( بتاري�خ2014/8/24 يق�ي 
فيه الزامك بتادي�ة مبلغ قدره ثالثون مليون دينار 
اىل املدع�ى املحامي عالء ش�ون املش�ايخي كاتعاب 
محام�اة وتحميل�ك الرس�وم واملصاري�ف واتعاب 
محام�اة ووكيل�ه املدع�ي املحامي�ة ضحى خرض 
عباس مبلغ قدره خمس�مائة الف ديناروملجهولية 
محل اقامتك حس�ب رشح املبل�غ القضائي وتاييد 
املجل�س البلدي وانتقالك اىل جه�ة مجهولة لذا قرر 
تبلغ�ك اعالن�ا بصحيفت�ني محليتني بق�رار الحكم 
اعاله ويف ح�ال عدم حضورك او االعرتاض س�وف 

يكتسب القرار الدرجة القطعية وفق االصول 
القاضي

مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس / 824 / 2015

اس�م املحكم�ة : محكم�ة ق�وى االم�ن الداخ�ي 
الخامسة بالبرصة

اس�م املته�م ورتبت�ه ووحدت�ه: الرشط�ي مرتى 
ناجي رشهان محس�ن / مديرية رشطة محافظة 

البرصة .
رقم الدعوى وتاريخها : 973 / 2012
تاريخ ارتكاب الجريمة : 2010/5/2

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

خالصة الحكم 
حكمت محكمة قوى االمن الداخي الخامس�ة عى 
امل�دان الغائ�ب )الرشط�ي مرتى ناج�ي رشهان 

محسن( باسم الشعب بما يي :
1 � بالحب�س البس�يط مل�دة )س�تة اش�هر( وف�ق 
اح�كام امل�ادة 5 م�ن ق.ع.د رقم 14 لس�نة 2008 
بدالل�ة املادت�ني 61/اوال و 69 /اوال من ق. أ.د رقم 
17 لس�نة 2008 لغياب�ه عن مقر عمل�ه من تاريخ 

2008/4/27 ولحد االن.
2 � اعط�اء املوظفني العمومي�ني صالحية القبض 
علي�ه اينم�ا وج�د لتنفيذ الحك�م الص�ادر يف حقه 
اس�تنادا الحكام املادة 69 / ثانيا من ق.أ.د رقم 17 

لسنة 2008.
3 � ال�زام املواطن�ني االخب�ار ع�ن مح�ل اختف�اء 
املحكوم أعاله استنادا ألحكام املادة 69 / ثالثا من 

ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008.
4 � حج�ز اموال�ه املنقول�ة وغري املنقولة اس�تنادا 
ألحكام امل�ادة 69 / رابعا من ق.ا.د رقم 17 لس�نة 

. 2008
5� اخراجه من الخدمة اس�تنادا للم�ادة 42/ثانيا 

ق.ع. د رقم 14 لسنة 2008
6 � تحدي�د اتعاب محام�اة للمحامي املنتدب جبار 
عاتي جرب مبلغ قدره خمس�ة وثالث�ون الف دينار 

ترصف له بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية .
حكم�ا غيابيا صادرا باتفاق اآلراء اس�تنادا ألحكام 
امل�ادة 61 / اوال م�ن ق . أ. د قابال لالعرتاض وافهم 

علنا  يف /   / 2014م

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة شط العرب
العدد: 271/ ب/ 2015 
التاريخ: 17/ 1/ 2015 

املدعيان/ جمال وعبد الجبار ابناء محمد رمضان
املدعى عليهم/ ضياء محمد نافع ورشكاءه

اعالن
تبي�ع محكمة بداءة ش�ط العرب باملزاي�دة العلنية 
العقار تسلس�ل 22/ 78 مقاطعة 12 التنومة وهو 
عب�ارة عن دار س�كن طابقني يقع يف قضاء ش�ط 
العرب/ ش�ارع 25 مساحته الكلية 221,5 م2 ملك 
رصف درج�ة عمران�ه قدي�م يتك�ون الطابق االول 
م�ن ثالثة غرف منام واس�تقبال وهو وحمام قديم 
وحم�ام خارج�ي حديث التش�ييد يتك�ون الطابق 
الثاني اربعة غرف نوم وهول ومطبخ قديم وحمام 
والطابقني مس�قفة بالش�يلمان ومبلطة بالكايش 
فمن لديه الرغبة يف الرشاء مراجعة ديوان املحكمة 
يف اليوم الثالثني التايل لنرش االعالن مستصحبا معه 
التأمينات القانونية بنسبة 10 % من القيمة املقدرة 
للعقار والبالغ�ة 100.000.000 مائة مليون دينار 

ويتحمل املشرتي اجور املناداة.
القاضي

مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس / 813 / 2015

اس�م املحكمة : محكمة قوى االمن الداخي الخامس�ة 
بالبرصة

اس�م املتهم ورتبته ووحدته: الرشطي محسن ساهي 
شاوي شبيب  / مديرية رشطة محافظة البرصة .

رقم الدعوى وتاريخها : 626 / 2015
تاريخ ارتكاب الجريمة : 2009/2/12

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

خالصة الحكم 
حكم�ت محكمة ق�وى االم�ن الداخي الخامس�ة عى 
املدان الغائب )الرشطي محسن ساهي شاوي شبيب ( 

باسم الشعب بما يي :
1 � بالحبس البس�يط ملدة )س�تة اش�هر( وفق احكام 
املادة 5 من ق.ع.د رقم 14 لس�نة 2008 بداللة املادتني 
61/اوال و 69 /اوال م�ن ق. أ.د رق�م 17 لس�نة 2008 
لغياب�ه عن مقر عمله من تاري�خ 2009/2/13 ولحد 

االن.
2 � اعط�اء املوظفني العموميني صالحية القبض عليه 
اينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر يف حقه استنادا الحكام 

املادة 69 / ثانيا من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008.
3 � ال�زام املواطنني االخبار ع�ن محل اختفاء املحكوم 
أعاله اس�تنادا ألحكام امل�ادة 69 / ثالثا من ق.أ.د رقم 

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

املادة 69 / رابعا من ق.ا.د رقم 17 لسنة 2008 .
5� اخراجه من الخدمة استنادا للمادة 42/ثانيا ق.ع. 

د رقم 14 لسنة 2008
6 � تحديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب جبار عاتي 
جرب مبلغ قدره خمس�ة وثالثون الف دينار ترصف له 

بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية .
حكما غيابيا صادرا باتفاق اآلراء استنادا ألحكام املادة 
61 / اوال م�ن ق . أ. د قاب�ال لالع�رتاض وافهم علنا  يف 

/   / 2014م

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكرخ 
رقم االضبارة /2015/1421 

التاريخ/2015/11/26 
الى المنفذ عليه/ جنان صالح مهدي 

لق�د تحق�ق له�ذه املديرية م�ن كتاب مرك�ز رشطة 
العامري�ة املرق�م )17437(  يف 2015/10/29 وتاييد 
املجل�س املح�ي انك مجه�ول محل االقام�ة وليس لك 
موط�ن دائ�م او مؤقت او مختار يمك�ن اجراء التبليغ 
عليه واس�تنادا للم�ادة )27( من قان�ون التنفيذ تقرر 
تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية التنفيذ الكرخ خالل 
خمس�ة عرش يوما تبدا من الي�وم التايل للنرش ملبارشة 
املعام�الت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك 
س�تبارش هذه املديرية باجراءات التنفيذ الجربي فوق 

القانون 
المنفذ العدل

اوصاف املحرر/ 
نفذ الدائن بمذكرة اخبار بالتنفيذ قرار محكمة االحوال 
الش�خصية املرق�م )59/ب/2015( يف 2015/8/27 
واملتضم�ن )الحك�م بالزام املدعي عليه�ا جنان صالح 
مه�دي ومدير عام رعاية القارصي�ن اضافة لوظيفته 
ووصايته ع�ى القارص نرباس ف�راس خميس اضافة 
للرشكة بتاديتهم /ف�راس خميس حمد مبلغ مقداره 
اربعينالف دوالر وتحميلهم الرسوم واملصاريف واتعاب 
املحاماة البالغة خمسمائة الف دينار مناصفة ( وبعد 
اجراء العملية الحسابية لتحديد نصيبك من الدين تبني 
ان مبلغ قدره )6,667( س�تة االف وس�تمائة وسبعة 

وستون دوالر 

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الدجيل
رقم االضبارة: 156/ ب/ 2015 

التاريخ: 12/ 10/ 2015 
الى/ المنفذ عليه كل من وليد حماد عبد وعلي حماد عبد

لقد تحقق لهذه املديرية من
ان�ك مجه�ول محل االقام�ة وليس لك موط�ن دائم او 
مؤق�ت او مختار، يمكن اجراء التبليغ عليه واس�تنادا 
للم�ادة )27( م�ن قان�ون التنفيذ تق�رر تبليغك اعالنا 
بالحضور يف مديرية تنفيذ الدجيل خالل خمس�ة عرش 
يوم�ا تب�دأ من الي�وم الت�ايل للنرش ملب�ارشة املعامالت 
التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش 

هذه املديرية بأجراءت التنفيذ الجربي وفق القانون:
المنفذ العدل

اوصاف املحرر
قرار الحكم املرقم 126/ ب/ 2014 

يف 16/ 4/ 2014 واملتضم�ن تملي�ك املدع�ي )مه�دي 
نارص حس�ني( العق�ار العائ�د للمدعي عليهم�ا وليد 
حم�اد عبد وعي حماد عبد العق�ار املرقم )78/ 421( 

م9 تل مسكني.

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استنئاف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد: 1535/ ب/ 2015 
التاريخ: 26/ 11/ 2015 

اعالن
املدعيان:- عبد االله وسعاد اوالد يوسف سهيل

املدع�ى علي�ه:- ف�ادي منري ياس�ني/ املدي�ر املفوض 
لرشك�ة يس يس للتجارة واملق�اوالت العامة املحدودة/ 

اضافة لوظيفته.
اص�درت هذه املحكم�ة حكمها بالع�دد اعاله وتاريخ 
10/ 11/ 2015 ق�ى بال�زام املدع�ى علي�ه ف�ادي 
منري ياس�ني/ املدير املفوض لرشك�ة يس يس للتجارة 
واملقاوالت العام�ة املحدودة/ اضافة لوظيفته بتأديته 
اىل املدعيني عبد االله وس�عاد اوالد يوسف سهيل مبلغ 
ق�دره )71520000( دين�ار واح�د وس�بعون مليون 
وخمس�مائة وعرشون الف دين�ار عى ان تكون حصة 
كل واحد من الرشكاء ثالثة وعرشون مليون وثمانمائة 
واربع�ون ال�ف دينار عن االرضار الت�ي احدثها املدعى 
علي�ه يف املأج�ور تسلس�ل 38/ 44 الف�ريس وتحميله 
الرس�وم واملصاريف واتع�اب محاماة وكي�ل املدعيني 
املحام�ي عب�د الس�ادة ش�هاب العب�ادي مبل�غ قدره 
خمس�مائة الف دين�ار حكما غيابيا قاب�ال لالعرتاض 
واالس�تئناف والتمييز. ولدى تبليغك عى محلك املختار 
للتبلي�غ يف العقار اعاله، فقد تعذر تبليغك الرتحالك اىل 
جهة مجهولة حس�ب رشح املبل�غ القضائي املؤيد من 
قبل املجلس البلدي للمنطقة، عليه تقرر تبليغك اعالنا 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني، ولك ح�ق االعرتاض 
واالس�تئناف والتمييز ضمن املدة القانونية وبعكس�ه 

سيكتسب قرار الحكم الدرجة القطعية.
القاضي علوان بربوت حسين

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة ابي الخصيب

العدد:342/ب/2015
التاريخ:26 /2015/11

اعالن
اىل املدعى عليها  /ناجية محمد عبد الرحمن

اق�ام املدع�ي   ابراهيم محمد عب�د الرحمن وجماعته 
الدعوى    البدائية  املرقمة 342/ب/2015 امام محكمة 
بداءة ابي الخصيب والتي يطلب فيها ابطال قيد العقار 
االخري تسلس�ل 2/1 مقاطعة 30 مناوي  لجم وادخال 
املدع�ون يف هذه الدع�وى رشكاء يف العقار مع املدعى 
علي�ه ممت�از كري�م مغام�س وحس�ب حصصهم يف 
القس�ام الرشعي الخاص وبوالدهم املتوىف محمد عبد 
الرحمن  والزام املدعى عليهما يف الدعوى كال من وزير 
الع�دل ومالحظ التس�جيل العقاري  يف اب�ي الخصيب  
اضافة لوظيفتها بتاش�ري ذلك يف الس�جالت الرس�مية 
لدوائره�م ولثب�وت مجهولي�ة محل اقامتك وحس�ب 
رشح القائم بالتبليغ ومختار منطقة الرش�يدية  تقرر 
تبليغك بواسطة النرش يف صحيفتني يوميتني للحضور 
يف موع�د املرافعة املواف�ق 2015/12/6 ويف حالة عدم 
حض�ورك او حض�ور م�ن يمثلك قانونا س�وف تجري 

املررافعة بحقك غيابا وعلنا وفق القانون.
القاضي



غدا انطالق الجولة التاسعة من الدوري الممتاز بكرة القدم

 بعد توقف استمر ألكثر من شهر تنطلق 
يوم غدا االثنني يف العاصمة بغداد وباقي 
محافظ�ات الع�راق مواجه�ات الجولة 
التاس�عة م�ن دوري »فوك�س العراقي 
املمتاز بكرة القدم. حيث تشهد محافظة 
النج�ف اقامة مباراة م�ن العيار الثقيل 
تجمع بني متصدر املجموعة االوىل نادي 
الزوراء الذي يمل�ك 20 نقطة ومضيفه 
نادي نفط الوس�ط حامل لقب الدوري 
للموس�م امل�ايض وال�ذي يحت�ل املركز 
الثاني وبفارق نقطة واحدة عن الزوراء 
,وتتوقع االوس�اط الرياضية واالعالمية 
ان يقدم الفريقان مباراة مليئة باإلثارة 
ستش�هد  وانه�ا  س�يما  ال  والتش�ويق 
حضور جماهريي كبري .ويش�هد ملعب 
الق�وة الجوي�ة اقام�ة مب�اراة ال تق�ل 
اهمية عن مباراة نفط الوسط والزوراء 
والتي ستجمع بني صاحب املركز الثالث 
نادي الطلبة) 14 ( نقطة وضيفه نادي 
النف�ط الذي يأتي باملرك�ز الرابع) 12 ( 
وتب�دو ان االمور س�يغلب عليها طابع 
الحذر بسبب تقارب املستوى الفني من 
جهة وخوف كال الفريقني من الوقوع يف 
فخ الخسارة. وتقام عىل ملعب امليمونة 
ديرب�ي  مب�اراة  ميس�ان  بمحافظ�ة 
الجنوب والتي س�تجمع ما بني صاحب 
االرض والجمه�ور نادي نفط ميس�ان 
ال�ذي يحت�ل املركز الس�ابع) 8 ( نقاط 
وضيفه الق�ادم من محافظ�ة البرصة 
ن�ادي نفط الجن�وب ال�ذي يجلس عند 
الرتتي�ب الس�ادس) 9 ( نق�اط ونتيجة 
التع�ادل ه�ي االق�رب للحدوث بس�بب 
تقارب املس�توى الفني ب�ني الفريقني. 
ويف محافظة دهوك الش�مالية يستقبل 
صاح�ب االرض والجمهور نادي دهوك 
الذي يحتل املركز الع�ارش واالخري) 4 ( 

نقاط ضيفه القادم من العاصمة بغداد 
نادي الكرخ والذي يحتل املركز التاس�ع 
ما قبل االخ�ري) 5 ( نقاط ,وهي فرصة   
اش�تي  الجدي�د  ده�وك  مل�درب  طيب�ة 

مصطف�ى ب�رب عصفوري�ن بحجر 
واح�د ع�ر تحقي�ق   اول ف�وز ل�ه مع 
االصفر بعد تعيين�ه مدربا لدهوك خلفا 
للمدرب املس�تقيل ثائر جس�ام وبالتايل 

التقدم مرتبة واحدة يف جدول التصنيف 
الع�ام للمجموعة االوىل وم�ن ثم تبادل 

املرك�ز االخري مع الك�رخ الذي 
يم�ر بأزمة مالي�ة كبرية. 

ويف اخ�ر مواجه�ات الجول�ة التاس�عة 
للمجموعة االوىل يستقبل صاحب املركز 
الخام�س نادي الكهرباء) 10 ( نقاط 
نادي الس�ماوة الذي يحتل املركز 

الثامن) 7 ( نقاط, ومن خالل املعطيات 
الفني�ة يبدو ان املس�تضيف هو االقرب 
لخطف نق�اط املب�اراة ع�ىل الرغم من 
ن�ادي الس�ماوة لي�س من الف�رق التي 

تتن�ازل بس�هولة ع�ن نق�اط املب�اراة.
وتش�هد املجموعة الثانية ي�وم الثالثاء 
املقبل اقام�ة مباراة من العي�ار الثقيل 
والت�ي س�تجمع ما بني صاح�ب املركز 
الثاني نادي القوة الجوية) 15 ( ونادي 
اربيل الش�مايل الذي يأت�ي ثالثا وبفارق 
نقطت�ني ع�ن الجوية.ويس�تقبل نادي 
النج�ف ال�ذي يحت�ل املركز الس�ادس) 
)10 نق�اط متص�در املجموع�ة ن�ادي 
امليناء البرصي) )19 نقطة, وس�تكون 
املباراة صعبة ع�ىل كال الفريقني لكون 
ان النجف س�يخوض املباراة بمس�اندة 
االرض والجمه�ور, ويف املقاب�ل ن�ادي 
امليناء يعد االن من اقوى االندية العراقية 
فنيا وبدني�ا وذهنيا.ويس�تضيف نادي 
زاخو ال�ذي يحت�ل املركز الراب�ع) )13 
نقطة ضيف البغدادي نادي امانة بغداد 
وال�ذي يأت�ي خلف�ه باملرك�ز الخامس 
وبنف�س العدد من النق�اط اال ان زاخو 
يتق�دم عليه بف�ارق االه�داف.ويف رابع 
مواجهات الجولة التاسعة واالخرية من 
املرحل�ة االوىل يس�تضيف ملعب الكرخ 
مب�اراة ن�ادي الرشطة الجري�ح والذي 
يحت�ل املرك�ز التاس�ع ما قب�ل االخري) 
7 ( نق�اط ن�ادي الح�دود ال�ذي يأت�ي 
باملرك�ز الس�ابع) )9 نقاط, وس�تكون 
ه�ذه املب�اراة فرص�ة ممت�ازة مل�درب 
الرشطة قحطان جثري بتحقيق انتصار 
يري�ح اعصابه من جه�ة ويتصالح مع 
جماه�ريه الغاضبة من الجهة االخرى.  
ويس�تقبل ن�ادي الصناعة ال�ذي يحتل 
املركز العارش واالخري للمجموعة الثانية 
برصيد نقطتني نادي كربالء الذي يحتل 
الرتتيب الثامن برصيد 8 نقاط.يذكر ان 
ن�ادي ال�زوراء يتص�در املجموعة االوىل 
برصي�د  20 نقط�ة بينم�ا يتزعم نادي 
املين�اء املجموع�ة الثاني�ة جامع�ا 19 

نقطة.
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ً

ابع�دت رابط�ة املحرتف�ني 
اآلسيوية ممثيل العراق وعمان 
والبحرين ولبنان وس�ورية بسبب 
اإلخف�اق يف تحقيق معايري ترخيص 
األندي�ة، وكذلك الكويت واندونيس�يا، 
إليقافهم�ا م�ن االتح�اد ال�دويل لك�رة 
الق�دم ]فيف�ا] وس�تجري قرع�ة دور 
املجموع�ات ل�دوري أبطال آس�يا 2016 
يف العاصمة املاليزي�ة كواالملبور الخميس 
املقبل عند الرابعة عرصا. وستش�ارك 27 
ناديا يف القرعة هي كل من: النرص والهالل 
واألهيل من الس�عودية، وفوالد وس�يباهان 
وزوباهان وتراكتور سازي تريز من إيران، 
وباختاك�ور وناس�اف ولوكوموتي�ف م�ن 
أوزبكس�تان، والعني والنرص م�ن اإلمارات، 
ولخوي�ا م�ن قط�ر، وتش�ونبوك هيونداي 
موتورز وس�يؤول وس�وون سامسونغ بلو 

وينغز م�ن كوري�ا الجنوبية، وثالث�ة أندية 
م�ن الياب�ان تح�دد بوقت الح�ق، وملبورن 
فيكتوري وسيدني من اسرتاليا، وغوانغزهو 
ايفرغراند وجيانغسو س�اينتي من الصني، 
وبوري�رام يونايتد من تايالن�د، وبيكامكس 

بينه دونغ من فيتنام.
وستوزيع األندية املشاركة يف دور املجموعات 
عىل ثماني مجموع�ات، وتكون املجموعات 
من األوىل وحتى الرابعة ملنطقة غرب آس�يا، 
ومن الخامس�ة وحتى الثامنة لرشق آس�يا، 
وال تلع�ب أندية من دولة واحدة يف مجموعة 
واح�دة. وتقام منافس�ات ال�دور التمهيدي 
ملنطق�ة غرب آس�يا يف التاس�ع من ش�باط 
املقبل بإقامة أرب�ع مباريات تجمع االتحاد 
الس�عودي م�ع الوح�دات األردن�ي، ونفط 

طه�ران اإليراني مع الجي�ش القطري، 
وبونيودك�ور األوزبك�ي مع الش�باب 
اإلمارات�ي، والجزي�رة اإلمارات�ي مع 
السد القطري. فيما تقام منافسات 
األدوار التمهيدي�ة يف منطقة رشق 
آس�يا، ع�ىل ث�الث مراح�ل، تب�دأ 
و24   23 يوم�ي  األوىل  بالجول�ة 
ش�باط، ع�ىل أن يتأه�ل فريق�ني 
م�ن كل مجموع�ة إىل دور ال�16. 
وس�تقام مباري�ات دوري أبط�ال 

آس�يا 2016، ]الجول�ة األوىل[ يومي 
23 و24 شباط، والجولة الثانية يومي األول 
والثان�ي من اذار املقب�ل، والثالثة 15 و16 
من الش�هر ذات�ه، والرابعة م�ن الخامس 
والسادس من نيسان، والخامسة 19و20 
م�ن الش�هر ذات�ه، والسادس�ة يف الثالث 

والراب�ع من ايار، ويقام ذه�اب دور ال�16، 
يومي 17 و18 ايار، أما اإلياب فس�يكون يف 
24 و25 من الش�هر ذاته. وس�يكون ذهاب 
ربع النهائي 13 و14 ايلول، واإلياب 20 و21 
من الشهر ذاته، ودور قبل النهائي 18 و19 
ترشي�ن االول، واإلي�اب يوم�ي 25 و26 من 

نفس�ه،  النهائ�ي الش�هر  وذه�اب 
ترشي�ن   19
 ، ن��ي لثا ا
أما اإلي�اب 
فس�يلعب 
26 م���ن 
لش�ه��ر  ا

نفس���ه.

 
 

أكد مدرب املنتخب الوطني الس�ابق بكرة 
الق�دم، رايض شنيش�ل، أنه طال�ب اتحاد 
الك�رة العراق�ي بمنح�ه الفرص�ة الكافية 
لتدري�ب املنتخب الوطن�ي، رافضاً أن يكون 

مدربا للطوارئ.

ورد شنيش�ل بش�أن مطالبته اتحاد الكرة بمنحه 
فرص�ة طويلة االم�د مقابل التعه�د بالوصول اىل 
كاس العالم، انا لس�ت قارئا للكف ، كل الذي قلته 
اذا م�ا كان اتحاد الكرة يريد منحي فرصة تدريب 
املنتخ�ب الوطن�ي فالب�د ان تكون لث�الث او اربع 
سنوات لخلق منتخب جديد قادر عىل اعادة الهيبة 

للكرة العراقية.

ورفض شنيشل ان يكون »مدربا للطوارئ يف كل 
مرة«، مردفاً »أنا ال اس�تجدي الفرصة ولس�ت 

من يبحثون عن تعزيز سريهم الذاتية فقط 
، انا اريد ان اعمل بش�كل مهني كما يعمل 
العال�م ، اعتق�د ان امل�درب يحي�ى علوان 
يؤدي عمله بش�كل جيد االن ودعمه واجب 

وطني عىل الجميع«.

الرق�م  إبراهيموفيت�ش  زالت�ان  حط�م 
القيايس يف تسجيل األهداف مع باريس سان 
جريم�ان يف دوري الدرجة األوىل الفرنيس لكرة 
الق�دم، بعدما أحرز هدفني ليواصل حامل اللقب 
انتصاراته، ويتغلب 3-صف�ر عىل نيس الذي أنهى 
اللق�اء بعرشة العبني.وأصبح رصيد س�ان جريم�ان املتصدر 
45 نقط�ة من 17 مب�اراة ويتقدم بف�ارق 16 نقطة عىل كاين 
صاحب املركز الثاني بينما يأتي نيس خامسا برصيد 25 نقطة. 
وتقدم إدينسون كافاني بهدف لسان جريمان يف الدقيقة 35 بعد 
تمري�رة م�ن إبراهيموفيتش الذي أضاف اله�دف الثاني من ركلة 

جزاء قبل نهاية الشوط األول.وسجل إبراهيموفيتش الهدف 
الثالث لتصبح النتيجة 3-صفر ويرفع رصيده إىل 12 هدفا 
ه�ذا املوس�م ويصب�ح اله�داف التاريخي لنادي�ه يف الدوري 
برصيد 86 هدفا ومتقدما بهدف واحد عىل مصطفى دحلب.

وتبادل إبراهيموفيتش الكرة مع بليز ماتويدي قبل أن يرسل 
ك�رة عرضي�ة إىل كافان�ي الذي وضعه�ا من م�دى قريب يف 
املرم�ى. وارتكب نيكالس هالت حارس مرمى نيس خطأ ضد 
إبراهيموفيتش أسفر عن طرده واحتساب ركلة جزاء نفذها 
املهاجم الس�ويدي يف الدقيقة 42.وفرض دفاع سان جريمان 
رقابة عىل حاتم بن عرفة الذي ظهر بش�كل رائع يف مبارياته 
األوىل م�ع نيس. وبعد مرور س�اعة من اللعب بقليل حس�م 

إبراهيموفيتش انتصار سان جريمان بتسديدة قوية.

استبعاد العراق من بطولة دوري ابطال آسيا

شنيشل: لست مدربًا للطوارئ

ابراهيموفيتش حيطم رقاًم قياسيًا

أك�د الهولن�دي لوي�س ف�ان غ�ال، املدي�ر الفن�ي 
للفريق األول لكرة القدم بنادي مانشس�رت يونايتد 

اإلنجليزي، أنه سريحل عن تدريب الشياطني الحمر 
يف حالة انهيار عالقته مع الالعبني.

 وق�ال فان غال: »أه�م يشء بالنس�بة يل كمدرب، أن 
تك�ون العالق�ة بيني وبني الالعبني جي�دة، وإن كانت 
غري ذلك، فالبد أن أرحل«، بحس�ب ما نرشته صحيفة 

)ذا صن( الريطاني�ة.  وأضاف: 
»طاملا توفرت هذه الكيمياء بيننا 

فأنا سأعمل قصارى جهدي لتقديم 
األفضل، ولكن إن لم أش�عر بوجود 

تفاه�م س�أكون أول م�ن يطل�ب 
الرحيل وقد أثبت ذلك من قبل«. وتابع مدرب 

برش�لونة وبايرن ميونخ الس�ابق: »معظم 
املدربني ق�د ينتظرون اإلقالة لكي يحصلوا 

عىل املال أما أنا فال«.

أصبح ليفربول املنافس يف الدوري االنجليزي املمتاز 
لك�رة الق�دم مفعما بالثق�ة تحت قي�ادة يورجن 
كل�وب لكن امل�درب األملاني الجديد ي�درك أن الثقة 
املفرطة مثل »زهرة صغرية« قد تتعرض للدهس. 
ويرى كلوب أن الثقة قد تنهار إذا س�قط ليفربول 
أم�ام مضيف�ه نيوكاس�ل يونايت�د الي�وم األح�د. 
وبعد س�بعة انتص�ارات يف ثمان�ي مباريات يف كل 
املسابقات وآخرها الفوز 6-1 عىل ساوثامبتون يف 
كأس رابطة األندية االنجليزية يوم األربعاء املايض 
أث�ار كلوب حماس�ا هائال يف ملع�ب أنفيلد. وكان 
ليفرب�ول يواجه صعوبات كبرية يف التس�جيل قبل 
نهاية حقبة مدربه السابق بريندان رودجرز لكنه 
مع كلوب هز الشباك 14 مرة يف آخر أربع مباريات 
خارج أرضه. ونظريا يبدو أن نيوكاسل لن يتسبب 
يف مش�اكل كبرية لليفربول يف ملعب جيمس بارك 
إذ يقب�ع يف املركز قب�ل األخري بالدوري واس�تقبل 
مرماه ثمانية أهداف يف آخر هزيمتني. وال ينشغل 
كل�وب بتوقع�ات تف�وق ليفرب�ول وي�درك أن أي 
انخفاض يف الرتكيز واس�تقبال هدف مبكر - كما 
حدث يف االنتصارين عىل تش�يليس وس�اوثامبتون 
- ق�د يكلفه الكث�ري. وقال كل�وب للصحفيني »لم 
يكن لدي أي مش�كلة مطلقا مع اإلفراط يف الثقة. 
نتوقع الفوز يف املباراة ونفعل هذا دائما ولكن هذا 
ال ينجح يف كل األوقات وسنحتفظ بنفس التفكري 
وه�ذا ال يعن�ي عدم اح�رتام نيوكاس�ل.« وأضاف 

»الثق�ة مثل زه�رة صغرية 
يمك�ن ألح�د أن يركله�ا 

وتفقده�ا وإذا لم تكن 
الس�هل  تملكها فمن 

عليه�ا  تحص�ل  أن 
مجددا وبسهولة.« 
وتابع املدرب الذي 
فريق�ه  يحت�ل 
الس�ادس  املركز 
»يجب  بال�دوري 

بالرتكي�ز  التح�يل 
األوىل  الثاني�ة  من�ذ 

وعن�د اللعب أمام نيوكاس�ل 
ط يجب أن نحصل عىل أكر كم من  لنق�ا ا

ويتعني علينا االستعداد.« ويعاني كلوب - الذي 
يبتع�د فريقه بس�ت نقاط عن الص�دارة - من 
إصابة عدة العبني منذ توليه املنصب يف أكتوبر 
ترشي�ن األول امل�ايض. لكن كلوب اس�تعاد يف 
اآلونة األخرية جهود املهاجم دانييل ستوريدج 
والقائ�د ج�وردان هندرس�ون والثنائي عىل 
اس�تعداد لب�دء مباراة نيوكاس�ل. وس�جل 

ستوريدج هدفني أمام ساوثامبتون ليمنح 
كلوب خيارا مهما يف الهجوم. وقال كلوب 

ع�ن س�توريدج »أدى دوره ع�ىل أكمل 
وجه بالتأكيد يف املباراة املاضية وهذا 
أم�ر جيد ل�ه ولن�ا وهو الئ�ق للعب 

مجددا.«

حذر الح�ارس االيطايل بوف�ون قائد فريق 
يوفنت�وس زمالئه م�ن الرتاخ�ي يف الفرتة 
املقبلة، مؤكداً ان خمسة انتصارات متتالية 
يف الكالتشو ليست كافية لتحقيق طموحات 
الن�ادي وذل�ك بع�د الف�وز ع�ىل التس�يو 
بهدف�ني دون مقاب�ل يف الجولة الخامس�ة 
ع�رش للدوري. وقال بوف�ون يف ترصيحات 
تلفزيوني�ة لش�بكة )ميدياس�يت(: »الزلنا 

يف املرك�ز الراب�ع او الخام�س بالرغ�م من 
الف�رتة الرائعة املاضية والت�ي حققنا فيها 
5 انتص�ارات متتالية ولك�ن علينا ان نعلم 
أن ذلك ليس كافياً«. وأضاف: »حالياً علينا 
اال نرتاخى وننظر للنتائج السابقة، وعلينا 
ايضاً اال نفكر يف نتائج األخرين، لقد فقدنا 
نقاط كثرية يف بداية املسابقة وبالتايل علينا 
اال نفكر حالياً يف اي حس�ابات، فقط علينا 
االس�تمرار يف الفوز«. وعن تحقيق الفريق 
للم�رة الثالثة عىل التوايل انتصار دون تلقي 

اهداف، قال بوفون: »الرس يعود إىل دفاع 
الفري�ق الق�وي وأيض�اً الهج�وم الذي 
يساعدنا يف تقليل الضغط عىل الدفاع، 
تل�ك النتائج م�ؤرش جيد ب�كل تأكيد 
ولكن الفري�ق بأكمله الس�بب يف ذلك 

وليس شخصاً بعينه«.

بوفون: انتصارات يوفنتوس احلالية ليست كافية

فان غال: سأرحل عن مانشسرت 
يونايتد

كلوب: الثقة مثل زهرة صغرية
قد تتعرض للدهس
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ال تتناول الطعام وانت تشاهد التلفزيون؟!
بين�ت نتائ�ج دراس�ة علمي�ة جديدة 
ان تن�اول الطعام ومش�اهدة الربامج 
التلفزيوني�ة يف نف�س الوقت يس�بب 
مش�اكل عدي�دة يف الجه�از الهضمي 

وكذلك البدانة.
فقد أجرى علماء م�ن جامعة إلينوي 
األمريكية دراس�ة علمية لتحديد تأثري 
مشاهدة الربامج التلفزيونية يف جسم 

اإلنسان عند تناول املرء طعامه.
وقد استنتج الباحثون من نتائج هذه 
الدراس�ة ب�أن »الله�و يف اثن�اء تناول 
الطع�ام بص�ورة دائم�ة ق�د يصب�ح 

خط�را عىل الصحة«.يق�ول الباحثون 
»ان ع�ادة تن�اول الطعام ومش�اهدة 
الربام�ج التلفزيونية مرضة كاالطالع 
التواص�ل  ش�بكات  يف  االخب�ار  ع�ىل 

االجتماعي، ألنها تسبب البدانة.
كم�ا ان تناول الوالدي�ن طعامهم مع 
متابعتهم الربامج التلفزيونية يس�بب 
انخفاض درجة اهتمامهم باألطفال، 
وه�ذا يعن�ي ان األطف�ال ال يحصلون 
عىل السلوك الصحيح يف اثناء تناولهم 

الطعام وال يشعرون بالشبع«.

املحيطات  علم�اء  اكتش�ف 
كب�ري  ع�دد  م�وت  س�بب 
م�ن الحيت�ان بالق�رب من 
خالل  األرجنتينية  السواحل 
الس�نوات الع�ر املاضي�ة.

ليس التغريات املناخية وليس 
اإلنس�ان، بل طيور النورس 
صغ�ري  ظه�ر  تنق�ر  الت�ي 
الحوت وامه بهدف الوصول 
اىل الطبقة الشحمية.وتقول 
م�ن  راون�ري  فكتوري�ا 
جامعة يوتا األمريكية، »لقد 

الحظ اح�د طالبي ان طيور 
الن�ورس تن�زل ع�ىل ظهور 
وصغاره�ا  الحيت�ان  إن�اث 
وتب�دأ بالنقر لعمل »حفرة« 
للوصول اىل طبقة الش�حم. 
الوق�ت  ولك�ن م�ع م�رور 
كيفي�ة  الحيت�ان  تعلم�ت 
إبق�اء ظهرها تحت س�طح 
امل�اء. ولك�ن الصغ�ار ليس 
لديه�م مث�ل ه�ذه الخربة، 
لذلك اصبح�ت هي الضحية 

حاليا«.

طيور النورس تقتل احليتان!!
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امليزان

؟؟هل تعلم
عليك  كذب  قد  يتحدث معك  الذي  ان  تظن  كنت  اذا   -

فابق صامتاً
عىل  فهو  املطول،  والرح  باإلسهاب  بدأ  فإذا  تماماً، 

األرجح يكذب
عليك فعاًل.

- صغري ابن آوى يسمى : الُفرُعل / الُفرُعلَة . 
- > رذاذ > تعن�ي : املطر الخفي�ف و الضعيف و كذلك 

القطرات املتطايرة 
- الحيوان الوحيد الذي يتحّمل فيه الذكر مهمة الحمل 

بدل األنثى هو حصان البحر
- الِحلْ�م ) بكرس الحاء ( = األناة و الُحلْم ) بضم الحاء 
و سكون الالم ( = ما يراه النائمو الُحُلُم ) بضم الحاء 

و الالم ( = البلوغ
يستطيع  انه  رويس  كاهن  ادعى   ،  1989 عام  يف   -

ايقاف قطار شحن
باستخدام اإليحاء فقط . وعندما وصل القطار، دهسه 

واكمل رحلته! مات
_تستطيع النعامة ان تركض برسعة تصل اىل 80 كيلو 

مر يف الساعة

للي�وم  حظ�ك  الحم�ل  ب�رج  أصح�اب 
مهنياً:تتمتع اليوم بطاقة كبرية وايجابية 

تنجز من خاللها الكثري 
الحبي�ب يف مشاك�ل  عاطفي�اً:ال تقح�م 

وأمور ال تعنيه. 

للي�وم  حظ�ك  الث�ور  ب�رج  أصح�اب 
مهنياً:عليك أن تدرك أكثر متطلبات العمل 

وأن تعمل عىل تلبيتها 
عاطفي�اً:ال تكن كثري الشك�وى فيتهرب 

منك الحبيب. 

للي�وم  حظ�ك  الج�وزاء  ب�رج  أصح�اب 
مهنياً:ت�رى الكثري م�ن األخطاء يف العمل 

اليوم وتقرر التدخل لحلها 
م�ع  عالقت�ك  يف  سعي�داً  عاطفياً:تب�دو 

الحبيب وتقرب املسافات بينكما. 

أصح�اب ب�رج الرسط�ان حظ�ك للي�وم 
مهنياً:عليك أن تبذل املزيد من املبادرة وأن 

تدعم زمالئك يف العمل 
عاطفياً:ترصفاتك مع الحبيب غري مقنعه 

بالفرة األخرية كن حذراً. 

للي�وم  حظ�ك  األس�د  ب�رج  أصح�اب 
مهنياً:لديك أفك�ار رائعة ملشاريع جديدة 

تسعى اىل تحقيقها 
عاطفياً:تتف�ق م�ع الحبيب خ�الل هذه 

الفرة وتعيش معه أجمل اللحظات. 

للي�وم  حظ�ك  الع�ذراء  ب�رج  أصح�اب 
مهنياً:عليك أن تتحىل ب�االرادة القوية ان 

اردت أن تصل اىل هدفك الذى تسعى له 
لتنجح عالقتك  املستحيل  عاطفياً:تحاول 

مع الحبيب ولكنه ال يستجيب. 

للي�وم  حظ�ك  املي�زان  ب�رج  أصح�اب 
مهنياً:روتني العمل اليومي يشعرك بامللل 

وال تعرف متى سينتهي 
عاطفياً:علي�ك أن تتسام�ح م�ع عث�رات 

الحبيب وأن ال تحاسبه عىل كل كلمة. 

للي�وم  حظ�ك  العق�رب  ب�رج  أصح�اب 
مهنياً:تشع�ر بالتع�ب واالره�اق بسب�ب 

كثرة املهام التى يجب أن تقوم بها
عاطفياً:ث�ق بنفس�ك أكث�ر وال ت�ردد يف 

مصارحة الحبيب بمشاعرك. 

للي�وم  حظ�ك  الق�وس  ب�رج  أصح�اب 
مهنياً:فكر بطرق عملية اخرى تنجز من 

خاللها أعمالك بكفاءة 
عاطفياً:عليك أن تعطي املزيد من األولوية 

لحياتك العاطفية. 

للي�وم  حظ�ك  الج�دي  ب�رج  أصح�اب 
مهنياً:تشع�ر بالتوتر بسب�ب بيئة العمل 

التى تعمل بها وال تشعر أنها مالئمة لك 
عاطفياً:تشع�ر بالحماس�ة الي�وم للقاء 

الحبيب بعد فرة طويلة. 

للي�وم  حظ�ك  الدل�و  ب�رج  أصح�اب 
مهنياً:عليك أن تعرف كيف تطرح أفكارك 

بطريقة صحيحة وعملية 
عاطفياً:الحبيب قلق من مستقبل عالقتك 

به حاول أن تطمئنه. 

للي�وم  حظ�ك  الح�وت  ب�رج  أصح�اب 
مهنياً:تكتش�ف ك�ل يوم أم�ور جديده يف 

العمل تضيف لخربتك الكثري 
عاطفياً:تفتقد اىل الحب الصادق يف حياتك 

وتشتاق له.

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

طبق اليوم

1 دول�ة افريقي�ة فيه�ا منب�ع النيل 
العظي�م o م�ا يرك�ه السابق�ون ملا 

يليهم )معكوسة(
2 أع�رف o متشابه�ان o ن�وع م�ن 

الخضار
3 من سفن الخليج القديمة o مربح

4 أح�د )مبعثرة( o اسم لحم مشوي 
معلق أصله تركي

5 ذبح أضحية o يراع مبعثرة
دول�ة  م�ن   o الفالح�ني  م�زارع   6

خليجية.
7 أص�در أزيزا o صح�ايف يف مؤسسة 

إخبارية يسافر كثريا
 o )8 إذا تع�دى اثنني شاع )معكوسة

وحدة وزن
9 الركيس سلط�ان الديار املرصية 
يف ع�رص املماليك بنى قلعة مشهورة 

يف االسكندرية.
واملنتخ�ب  اله�الل  ن�ادي  قائ�د   10

السعودي سابقاً

1 العب جزائري فاز بدوري أبطال 
أوروبا مع فريق بورتو الربتغايل

2 دالله�ي عىل األح�رار ديون ال بد 
من سدادها o من مهنته السقاية.

3 البلد التي استضافت كأس العالم 
o 2006 تحت أقدامها الجنة.

4 تكل�م س�وءا عن شخ�ص ما يف 
غيابه o حصل عىل o متشابهان

 o العم�ل  أداء  5 مراق�ب وموج�ه 
جيب التمام يف الرياضيات

أمريك�ا  يف  عريق�ة  حض�ارة   6
الوسطى والجنوبية.

7 لق�ب املنتخ�ب التون�يس لك�رة 
القدم

8 جزيرة بريطانية.
9 ط�ري اسط�وري o شه�ر بداي�ة 

الربيع.
10 إمارات�ي حاز عىل جائزة أفضل 
العب يف كأس العال�م للشباب عام 

.2003

اوجد الكلمة املفقودة

املقادير:
1.5 كوب تخالة القمح )ردة( 

1 كوب لبن رايب 
1 بيضة 

3/2 كوب سكر بني 
رشة فانيليا 

1 كوب ددقيق 
1 ملعقة صغرية بيكنج بودر 

1 ملعقة صغرية بيكنج صودا 
2/1 ملعقة صغرية ملح 

2/1 كوب بلح رطب
طريقة تحضري مافن نخالة القمح

1. يسخ�ن الف�رن ع�ىل درج�ة ح�رارة 
متوسطة.

2. نخل�ط النخال�ة م�ع اللب�ن الراي�ب 
ونركها 10 دقائق.

والسك�ر  والبي�ض  الزي�ت  نخل�ط   .3
والفانيليا وخليط الردة.

4. نخلط الدقيق والبيكنج بودر والبيكنج 
صودا وامللح ويضاف للخليط السابق.

5. تقل�ب املقادي�ر حت�ى تتجان�س ث�م 
نضيف البلح بعد تقطيعه.

6. توزع عىل قوالب املافن وتخبز من 15 
: 18 دقيقة.

مافن نخالة القمح

معلومات  عامة
فوائد الكرات

الك�رات غن�ي باأللي�اف الغذائي�ة ، و حمض 
الفوليك ، والكالسي�وم والبوتاسيوم وفيتامني 
C . فه�ي سهل�ة الهض�م مقارنة م�ع البصل 

.ويحتوي عىل
الكربوهيدرات :

الكربوهي�درات ه�ي واح�دة من األكث�ر وفرة 
يف امل�واد الغذائي�ة الرئيسي�ة الك�رات . يوف�ر 
الك�رات املتوسط�ة ح�وايل 10-12 غ�رام من 
الكربوهي�درات . الكرات هي أيضا مصدر جيد 
لأللي�اف والذي هو شكل غري قابلة للهضم من 

الكربوهي�درات . ه�ذه مساع�دات لأللياف يف 
عملي�ة الهضم ويساعد عىل من�ع بعض أنواع 

الرسطان وأمراض القلب .
الفيتامينات :

تحت�وي ع�ىل الكث�ري م�ن الك�رات بالف�والت 
وفيتام�ني  C. الكرات الخام توف�ر مرتني قدر 
من ه�ذه الفيتامينات كما نف�س الكمية من 

الكرات املطبوخ .
بل هي أيضا مص�ادر ممتازة من الفيتامينات 

. B6 و K

استنساخ البرش باجلملة

من هنا وهناكمحاقة قراقوش يف حكمه

حسني الساعدي

بأح�د  لقراق�وش  الرط�ة  ج�اءت   --
غلمانه ال�ذي قتل نفسا بغري حق . فقال 

قراقوش : اشنقوه 
فقال�وا ل�ه : ان�ه ح�دادك ال�ذي ينعل لك 
الف�رس ف�ان شنقته انقطع�ت منه ولم 
تجد من ينعل لك الفرس .فنظر امام بابه 

فرأى رجال قفاصا .

فقال قراقوش : اشنقوا القفاص وتركوا 
الحداد . 

-- قي�ل ان جنديا نزل يف موكب وكان به 
فالح وزوجته وهي حامل يف سبعة اشهر 
فصدمها الجندي واسق�ط حملها فأخذ 
زوجها بتالبيبه وقاده اىل قراقوش فقىض 
ع�ىل الجندي ان يأخ�ذ الزوجة ويطعمها 
ويكسوها وال يعيدها اىل زوجها اال وهي 

حامل يف سبعة اشهر كما كانت !!!!! 

-- قي�ل ان قراق�وش رأى الجم�ال تسري 
عري�ن عري�ن ورأى ان الني�ل يف ذلك 
الوق�ت ك�ان هابط�ا يف مناسي�ب املاء . 
فق�ال لغلمانه : ن�ادوا يف املدينة لقد امر 
قراقوش اال يم�ي احد من النيل اال جمال 

واحدا .
فلم�ا فعلوا ذلك فاض الني�ل وزاد . فقال 
قراق�وش : أل�م اقل لك�م ان رايي مبارك 

لكم .

الصيني�ة  الرك�ات  ك�ربى  أعلن�ت 
 Group« املتخصص�ة يف االستنس�اخ
Boyalife »ع�ن استعداده�ا إلط�الق 

عملية استنساخ البر.
ويق�ول العلم�اء العاملون يف الركة 
إن التكنولوجي�ات الحديث�ة تسم�ح 
بعمل ذلك، وهناك فقط عقبة رئيسية 
تمنعه�م من استنس�اخ اإلنسان هي 

الرأي العام.
وتنوي الركة إطالق عملية استنساخ 
الك�الب والبق�ر واملاعز بحل�ول عام 
2016. وق�ال رئي�س الرك�ة كسو 

كس�او جونغ إن�ه تتوف�ر يف الركة 
تكنولوجيات تمكنه�ا من استنساخ 
اإلنسان..ويستمر خرباء الركة اآلن 
يف العمل ع�ىل تطوير سبل استنساخ 
الق�رود ك�ي يمنعوه�ا م�ن اإلصابة 
بأم�راض خط�رية. ثم تبق�ى خطوة 
بيولوجي�ة واحدة تخطوه�ا الركة 
لالنتقال من القرد إىل اإلنسان. ويذكر 
أن العلم�اء واملهندس�ني البيولوجيني 
يعتزمون استنساخ حيوانات أخرى. 
بم�ا فيه�ا أحصن�ة السب�اق وكالب 

للرطة وكذلك البر.

عـامـوي

افـقـي

بدون تعليق
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ال حتبيني بطريقتك
ات امض���اء

رابعة الختام

مس���احة لل���رأي

الح�ب أجم�ل إحس�اس يف الكون، هذا م�ا ال يختلف علي�ه اثنان، 
ولك�ن كيف نمارس فعل الحب. هذا ما ال يتفق عليه اثنان. ملاذا نحب 
بطريقتن�ا، نقلق، نشتاق، نخىش عىل من نحب م�ن نسمة الهواء إذا 
ع�رت مرسعة فأطرفت جفنيه، نح�ب بطريقتنا نحن دون أن نسأل 
أنفسن�ا: هل ه�ذه الطريق�ة موصل جي�د ملشاعرنا؟، ه�ل تتناسب 
م�ع الط�رف اآلخر أم ال؟، ه�ل من املمكن أن نؤذي م�ن نحب، نجرح 
كري�اءه، ننال من كرامته، نشوه ص�ورة يحاول دائماً اإلبقاء عليها 
شفاف�ة نقية؟ نؤذي من نحب دون أن نشعر، فقط ألننا نفقد القدرة 
ع�ىل إيص�ال مشاعرن�ا بطريقة صحيح�ة أو حتى مرضي�ة للطرف 

اآلخر.
نرم�ن جارتي الجميلة تعشق زوجها مهندس االتصاالت بجنون، 
ت�راه النموذج األمثل للرجولة، تنظر ل�ه كآلهة حب تتجسد يف صورة 
إنس�ان، ولكنها ال تج�د سبالً جيدة لضبط إيقاع ه�ذا الحب، تالحقه 
باتص�االت دائمة بكل الوسائل التكنولوجية املتاحة، والويل كل الويل 
ل�ه إن لم ينتب�ه للرد اآلني ع�ىل مكاملاته�ا، اإلجابة عىل ك�ل األسئلة 
“الخانق�ة ل�ه”، بداي�ة من، أي�ن أنت؟، مل�اذا ال ترد رسيع�اً؟، كما لو 
كان تأخ�ره بالرد جريمة يعاق�ب عليها القانون، ث�م تتواىل األسئلة 
ع�ن الزم�الء ومع من يجل�س وماذا تفعل�ون، هل تن�اول طعامه أم 
ال؟ تفاصي�ل كثرية تراها رضورة ويراها ال�زوج قمة اإلغراق يف امللل 

والتضييق عليه، نزع الستائر عن خصوصيات ال ترض.
غالب�اً ما تقع نرمن فريسة ألالعيب إبليس، كرة يتقاذفها كيفما 
شاء، يعلو بها لقمة الحب فيتجرعان معاً كأس السعادة، تطعمه لذة 
العشق والهوى بملعقة الظنون والهواجس، تفرس كل ترصف حنون، 
كلمة غ�زل، ملسة اشتياق، قبلة مجنونة بتفسريات وتأويالت شتى ال 
تص�ب أبداً يف مصلحة أح�د إال هذا اإلبليس املاكر ال�ذي سيطر عليها 
وأحك�م سيطرته. يأخذها للشك يف ترصفاته جملة وتفصيالً. تعامله 

كطفل رضيع يحتاج إىل فرض وصاية وربما الحجر الكامل.
من منا ال يشعر يوما ما بحاجته إىل آخر يتقاسمان لوعات العمر، 
ونسم�ات تجود بها صباحات جديدة، ولكننا بالطبع ال نريد قيداً ولو 
ك�ان من ذهب. قد تبدو الزوجة الشابة للوهلة األوىل عاشقة مجنونة 
أو مراهق�ة تجدد مراهقتها مع كل شم�س، تأبى النضوج تقف عىل 

عتبات العقل بأقدام مرتددة.
وال�زوج يرفض ه�ذا الحب الساجن لذاته، ال يري�د التمحور حول 
أح�د حتى ولو ك�ان أقرب الناس إىل قلبه، له�ذا يصدمها، يهزم قلبها 
العابث معه دائماً، يهجرها لعل الحزن ينضج بعضاً من نفسها، ونار 

الفراق تسكب عىل عقلها شيئاً من الحكمة، دون جدوى.
أعل�م أن عقول الرج�ال ال تشبه عقول النس�اء، وكذلك قلوبهم ال 
تق�وى عىل مناطحة قلوبه�ن، ولكن بالحب قد نخ�رس أعز األحباب. 
نقسو ع�ىل الحب فندخله معنا راغماً قف�ص االتهام، عىل الرغم من 
كونن�ا املذنبن يف حقه. نحب بمعايري ذاتي�ة قد ال تتفق مع من نحب 
دون أن نكل�ف أنفسنا عناء االستم�اع ملشاعر قد تكتب لها حماقاتنا 

شهادة وفاة.

كانت تق�ُف عىل سطح مبنى معهد العال�م العربي يف باريس.. بدْت 
مدين�ة الن�ور وهي تش�ع باألضواء.. وترتاق�ص البهجة فيه�ا معطرة 
بأجواء الح�ب والرومانسية.. شخصت املباني وق�د بدا وكأن كل حجر 
فيها يروي تاريخا من الثورات والحروب واملؤامرات والوطنية والعمالة 
والح�ب والخيان�ة وال�دم والسالم.. ملعت أن�وار تمثال امل�رأة الذي يرمز 
للحري�ة فوق مسلة علت ف�وق أنقاض سجن الباستي�ل.. وأنارت الليل 
الحال�م أضواء كنيسة نوتردام وقد انعكست عىل صفحة املاء الذي بدت 
مراكب�ه أقل صخب�ا بعد أن نكست األعالم صارياته�ا حزنا عىل ضحايا 
اإلرهاب.. وبعد أن تراجع السياح خوفا وارتاب الباريسيون خشية مما 
ق�د تخبُئه لهم األيام القادمة.. بي�د أن الفرنسين شعب حر حي مرصٌّ 
عىل الحياة.. ولذا فقد ظلت كفة الحياة فيهم هي األرجح دائما. ويحدث 
أن يض�ع أحد املواطنن بن شم�وع استذكار الضحاي�ا نسخة صفراء 
قديمة م�ن كتاب الكات�ب األمريكي إرنس�ت هيمنغ�واي “باريس عيد 
متنق�ل”.. وهو كتاب مطبوع يف عرشين�ات القرن املايض وقد ترجم إىل 
الفرنسية يف الستينات تحت عن�وان “باريس عيد”.. ليغدو ذلك الكتاب 
هو الرد اإلنساني الثقايف الذي تمسك به الفرنسيون إزاء صنّ�اع املوت.. 
ويص�ري شع�ارا للمدنية والتحرض.. فنفدت نس�خ الكتاب من السوق.. 
ورشع�ت دار “غاليمار” العريقة بإعادة طب�ع 15 ألف نسخة منه بعد 
يوم�ن م�ن مجزرة الحي الح�ادي عرش.. وقد اقتن�اه املئات من البرش 
الذي�ن أرصوا أن يقارع�وا القبح بالجم�ال وأن يقارع�وا الحقد بالحب 
والتخل�ف بالتحرض واملوت بالحي�اة.. وراحت مئات النسخ ترصعىل أن 
“باري�س عيد” وهي تجالس الشموع استذكارا للضحايا الذين سقطوا 
يوم الجمعة الثالث عرشمن نوفمر ذلك اليوم ظل الفرنسيون يتفاءلون 
به عىل عكس اإلنكليز واألمريكان وسواهم من الشعوب. هكذا بدت لها 
باريس من سط�ح معهد العالم العربي..ينزل الدم�ع من عينيها وهما 
تح�اوالن أن ترشبا ذل�ك الجمال الب�اذخ الصارخ.. ثم�ة أصابع سوداء 
تح�اول أن تخنق فيها الف�رح والحب وتحاول أن تغم�ض عينيها دون 
ذل�ك املس�اء الشفيف.. ثمة من يح�اول أن يح�ول دون طريانها يف هذا 
األف�ق املرتامي.. تحاول أن تتشبث ببقاي�ا األمل وأن تحذو حذو باريس 
التي رفض�ت االنصياع للخوف والحزن والتوج�س.. هاهي تتبدى أمام 
ناظريه�ا وتستعيد غنجها وهي تزين شوارعه�ا بانتظار أعياد امليالد.. 
تلبس األبنية أبهى حلله�ا وتزدهي القباب والقصور القديمة واملتاحف 
واملتاجر واملقاهي.. وتضاء كل الشبابيك والرشفات فتشع دفئا وعنفوانا 
رغ�م الرد القارس.. وق�د توسط قلب مدينة الن�ور قوس النرص وبرج 
إيفل الشامخ وهو يرص عىل حياته فينري القلوب والعقول.. باالبتسامة 
تحاول أن تقهر دمعها وبالحب تحاول أن تقهر الغضب واأللم.. تتنشق 
نسائم تداعب صفحة نهر السن وهي تتهادى من تحت جسور باريس 
السبع�ة والثالثن.. فتفت�ح ذراعيها وتمدهما عالي�ا وكأنها تحاول أن 
تتلبس جناحي نورس ولد ورفرف وكر عىل ضفاف دجلة.. وحط يوما 
ع�ىل ضفاف الني�ل وعىل ضفاف التيم�ز.. وها هو يرف�رف ويحط عىل 
ضف�ة السن.. ويطري لتحضنه سماء العالم األوسع معلنا أن اإلنسانية 

تبدأ وتنتهي عند كلمة محبة وعند كلمة أمل وعند كلمة إخاء..

ريم قيس كّبة 

باريس عيد متنق�ل
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