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العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

صفحة 16

»بالوتوس«

من ميتاز 

بالشجاعة ميتاز بكل الصفات 

احلميدة

ص3املخابرات الربيطانية: السعودية دعمت سقوط املوصل.. وبندر خطط إلبادة الشيعة واألقليات

ص3احلشد: الرشقاط نرصنا القادم

      بغداد / المستقبل العراقي

بالتدخ�ل  المتص�ل  التط�ور  ذه�ب 
العسكري التركي في ش�مال العراق إلى 
معطيات جديدة قد تحمل معها تغييرات 
تتج�اوز ح�دود ب�اد م�ا بي�ن النهرين؛ 
التحرك التركي عب�ارة عن تحريك قوات 
عسكرية بينها عشرات من فرقة النخبة 
ودبابات وس�اح ثقيل إل�ى حدود مدينة 

الموصل العراقية. 
إزاء  النس�بي  ترك�ي  تكت�م  وهن�ا 
الخطوة والنوايا. وبعد أكثر من س�نتين 
ونصف السنة من تواجدها في المنطقة 
لتدريب قوات البيش�مركة، ب�دأت تظهر 
بع�ض التح�ركات على الق�وات التركية 

في المناط�ق التابع�ة لمحافظة نينوى. 
وتشير المعلومات األولية إلى أن القوات 
المس�لحة التركية أرس�لت، ليل الجمعة، 
ما يق�ارب 180 عس�كرياً وبين 20 و25 
دباب�ة إل�ى معس�كر الزليق�ان الواق�ع 
ش�مال بعش�يقة، التي تقع بدورها على 
بع�د 27 كيلومتراً غ�رب مدينة الموصل 
ف�ي محافظ�ة نين�وى. وبذل�ك، يصب�ح 
تعداد العس�كريين األتراك في المعس�كر 
نحو 1000 عس�كري. التس�ريبات حول 
الرواية التركية الرس�مية تفيد بأن هذه 
التعزي�زات تأتي في إطار تبديل مناوبات 
للجنود والمدربيين األتراك في المعسكر، 
الذين كان�وا يعملون عل�ى تدريب قوات 
البيشمركة وأيضاً قوات الحشد الوطني 

التركماني�ة والقوات العربي�ة، وأن رفع 
التع�داد جاء لتأمي�ن المعس�كر القريب 
م�ن مناط�ق س�يطرة “داع�ش”، حيث 
إن ه�ذه الق�وات تض�م وح�دات تابع�ة 
لاس�تخبارات التركي�ة العام�ة، وأيضا 
اس�تخبارات الجيش، إضافة إلى وحدات 
تابعة للقوات الخاصة التركية )من ذوي 
القبعات الزرق�اء والحمراء(، والفرقتان 
معروفتان بالقدرات القتالية العالية في 
المناطق الجبلي�ة وفي إدارة المواجهات 
القريبة والقيام بعمليات كش�ف وتثبيت 
للمواق�ع االس�تراتيجية للع�دو وتوجيه 

ضربات لمحوها.  

التفاصيل ص4

      بغداد / المستقبل العراقي

محط�ة  ف�ي  طع�ن  ح�ادث  وق�ع 
لقطارات األنفاق بشمال شرق العاصمة 

البريطانية لندن.
وهاجم ش�خص، مس�لح بس�كين، 

عددا من الركاب في بهو المحطة.
وأصيب في الهجوم ثاثة أشخاص، 
إصاب�ات أحده�م بالغة. لكن الش�رطة 
قالت إن حياة المصاب بشدة ليست في 

خطر.
وتمكنت الش�رطة من ش�ل حركته 
قب�ل  كهربائ�ي  صاع�ق  باس�تخدام 
احتجازه.وقال ش�اهد إنه رأى شخصا 

يحم�ل س�كينا يبل�غ طول�ه نح�و 7.5 
س�نتيمتر، وقد وقف بجوار رجل ُملقى 
على األرض، فيما كان الناس يهرولون 

خارج محطة ليتونستون.
الح�ادث  ف�ي  التحقي�ق  ويتول�ى 
محققون من قس�م مكافح�ة اإلرهاب 

بشرطة العاصمة البريطانية.
ومن جهته، ق�ال ريتش�ارد والتون 
رئيس قس�م مكافحة اإلرهاب »نتعامل 
مع األمر باعتباره حادثا إرهابيا. أدعو 
العام�ة للحف�اظ عل�ى اله�دوء، ولكن 

بحذر ويقظة«.
وأض�اف والت�ون »تهدي�د اإلرهاب 
يبقى )عند مستوى( عال، وهو ما يعني 

أن وق�وع هج�وم إرهابي أم�ر مرجح 
بشدة«.

التوت�رات  ح�دة  أن  إل�ى  يش�ار 
ازدادت، قد س�بقت، بين اإلس�رائيليين 
والفلس�طينيين من�ذ الش�هر الماض�ي 
عقب االشتباكات التي اندلعت في باحة 
المس�جد األقص�ى في الضف�ة الغربية 
وكذل�ك عب�ر ح�دود قطاع غ�زة حيث 

انتشرت حوادث الطعن بالسكين.
ويذك�ر أن عمليات الهج�وم اليومي 
بالطعن بالسكين من قبل الفلسطينيين 
قد خلفت العشرات من القتلى والجرحى 
األس�بابيع  خ�ال  اإلس�رائيليين  بي�ن 

الماضية.

حرب »السكاكني« تنتقل من القدس إىل لندن
إرهابيون يقفون خلف الطعن في بريطانيا .. وفلسطينيون يدافعون عن وجودهم

االقتصادية الربملانية للموظفني: احلكومة متلك 
االحتياطات لتوفري الرواتب

بريطانيا تريد املشاركة يف »رسم« 
رشق أوسط »جديد« ص4ص2

مـسـتــشـــارة األمـــن الــقـــومــي األمــيــركـي:
بــغـداد لـــم تــعــد مـهـددة

نائب مريكل للسعوديني: دعمكم لإلرهاب
بــات مـكـشـوفًا

اخلـارجيـة االمريكيـة: »داعــش« 
هيرب النفط اىل تركيا
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سجى الدليمي زوجة قادة اإلرهاب من »داعش« إىل »النرصة«

اهلندسة العسكرية تنتج »الزلزال« املتخصص بتفجري العبوات
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سيميوني يشيد بالصالبة الدفاعية 
ألتلتيكو مدريد

تدعو وزارة الشباب والرياضة - دائرة االستثمار 
والتموي�ل الذات�ي كاف�ة املس�تثمرين األجان�ب 
والع�رب والعراقي�ن بمراجع�ة الدائرة - قس�م 
النافذة الواحدة الكائنة باملدينة الشبابية يف شارع 
فلس�طن لاطاع عىل الفرصة االستثمارية عىل 
القطع�ة املرقم�ة ) 1 / 2299 م 20 ( ال�داودي 
بمس�احة )  7 دونم و 14 اولك و 80 م2 (  بغداد 
/الكرخ منتدى ش�باب التحدي يف اإلسكان وفقا 
لقانون وزارة الشباب والرياضة رقم ) 25 (  لسنة 
2011  وقانون االستثمار العراقي رقم 13 لسنة 

2006  ويتحمل املستثمر كافة أجور اإلعان .
مدير عام دائرة االستثامر والتمويل الذايت
Investment4youth@yahoo.com

Investment Dep. And the Self Finance
دائرة االستثامر والتمويل الذايت

إعالن

أردوغان أرسل »قوات خاصة« ودبابات لضمان توسع »الدولة الكردية«

النجيفـي يستثمـر األزمـة ويحـرك »جيشـا فضـائيـا« الستعـادة أم الربيعيـن
بارزاين فرش األرض للتدخل الرتكي

سمية الخشاب تعتزل
المشاهد الساخنة
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      بغداد / المستقبل العراقي

أف�اد مصدر ف�ي ش�رطة محافظ�ة األنبار، 
أمس األحد، بأن عناصر )داعش( جلدوا س�بعة 
مدنيي�ن خالل محاولتهم اله�روب من الفلوجة 

مع عوائلهم.
وقال المص�در إن “عناص�ر تنظيم )داعش( 
اإلرهاب�ي قام�وا بجل�د س�بعة مدنيي�ن أثن�اء 
محاولته�م الخروج من منازله�م والهروب من 

الفلوجة وجلد المخالف 20 جلدة”.
وأض�اف المص�در ال�ذي طلب عدم الكش�ف 
عن أس�مه، أن “عناصر التنظيم )داعش( قاموا 
بتنفيذ الجلد بحق المواطنين السبعة في منطقة 
ساحة ميس�لون وس�ط القضاء أمام جمع من 
األهالي مع حرق المستمس�كات الرسمية التي 
كان�وا يحملوه�ا وتهديده�م بالقت�ل ف�ي حال 

حاولوا مرة ثانية الخروج من المدينة”.
وبّين المصدر أن “تنظيم داعش أمر عناصره 
بإطالق النار وقتل أية عائلة تحاول الخروج من 
مناط�ق الفلوج�ة وحرق منازله�م في مخطط 
إرهابي واضح الستخدام األهالي دروعاً بشرية 

للتنظيم”. 
يذك�ر أن محافظ�ة االنب�ار ش�هدت مع�ارك 
عنيفة وس�يطرة تنظيم داع�ش على اغلب مدن 
المحافظة ومنها الرمادي والفلوجة والمناطق 
الغربية وس�قوط المئات م�ن القتلى والجرحى 
بين عناصر الجيش والش�رطة والمدنيين خالل 

المواجهات منذ اكثر من عام وعشرة أشهر.

      بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت مستش�ارة األم�ن القوم�ي األمريكي س�وزان رايس 
أن اإلس�تراتيجية الت�ي تنتهجه�ا الواليات المتح�دة األمريكية 
وش�ركائها ال��65 ف�ي التحالف ض�د تنظيم “داع�ش،” تمضي 
قدم�ا، الفتة إلى أن إلحاق الهزائم بالتنظيم مس�تمر، فيما لفتت 

الى أن بغداد لم تعد مهددة بشكل يومي كالسابق.
وقال�ت رايس في مقابلة مع ل�CNN، “منذ بداية الحملة ضد 
داع�ش في صيف العام 2014 وعندما كان تنظيم داعش يتحرك 
بسرعة كبيرة ويحاول إزالة الحدود بين العراق وسوريا وسيطر 
عل�ى الموص�ل وعلى جب�ل س�نجار كان عندها يهدد اس�تقرار 
الدولة العراقية بشكل كامل، والكثير منذ ذلك الوقت وحتى اآلن 
تغي�ر”. وتابع�ت رايس قائلة، إن “داعش فقد س�يطرته على ما 
بي�ن 20 إل�ى 25 في المائة م�ن المناطق المأهولة التي س�يطر 
عليه�ا قبل عام وجزء كبير من هذا اإلنجاز هو بس�بب خطوات 
اتخذتها الواليات المتحدة والتحالف وش�ركائنا على األرض بما 

فيهم الحكومة العراقية وقوات البيشمركة الكردية”. 
وحول وض�ع العاصمة العراقية بغ�داد، قالت رايس، “بغداد 
لم تعد تحت تهديد مباشر ويومي كما كانت في السابق.. وحتى 
في س�وريا واألراضي التي كان يسيطر عليها داعش وخصوصا 
ش�ماال مع الحدود التركية والمنطق�ة المحيطة بمدينة كوباني 

عادا لسيطرة قوات شركائنا على األرض”.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت محكم�ة تحقيق النجف عن إلقاء القبض على عصابة 
سطو نوعية تمارس عملياتها أثناء خروج األهالي عن دورهم.

وقال قاضي تحقيق النجف غيث جبار ابو ناصرية إن “مكتب 
مكافح�ة الك�رار تمكن من إلق�اء القبض عل�ى عصابة خطيرة 

لسرقة الدور السكنية في المحافظة”.
وأضاف ابو ناصرية إن “العصابة تتكون من 3 أفراد اعترفوا 

أمام المحكمة بجميع عمليات السرقة التي نفذوها”.
ولفت إلى أن “االعتراف�ات بّينت أنهم كانوا ينفذون عمليات 
السطو على  الدور منذ عام 2012 أثناء خروج ساكنيها، ووصل 
عدد السرقات الى 20 حتى اآلن”.وتابع أن “أوامر قبض صدرت 

بحق متهمين اثنين مازاال هاربين”.

      بغداد / المستقبل العراقي

هاجم النائب عن تحالف القوى العراقية عبد الرحمن اللويزي 
اللجنة التنسيقية التي أعلن عن تشكيلها مؤخراً، وفيما وصفها 
ب�”اللجن�ة التمزيقي�ة”، أكد أن %90 من اعض�اء تحالف القوى 

العراقية سمعوا بها من وسائل اإلعالم.
وق�ال اللويزي خالل حديث�ه لبرنامج “خفاي�ا معلنة” الذي 
تبث�ه “الس�ومرية الفضائية”، إن “اللجنة التنس�يقية التي أعلن 
عنها مؤخراً هي لجنة تمزيقية خصوصاً أنها لم تضم العديد من 

الشخصيات السنية وخصوصا من ابناء المكون التركماني”.
وأضاف اللويزي، أن “%90 من اعضاء ونواب تحالف القوى 
العراقية لم يس�معوا بهذه اللجنة س�وى من وس�ائل اإلعالم”، 
الفت�ًا إل�ى أن “تحال�ف القوى الذي يض�م 70 نائب�اً ولديه هيئة 

سياسية لم يجتمع لطرح مثل هكذا موضوع”.
وكان النائ�ب عن اتحاد الق�وى خالد المفرجي أعلن في )26 
تش�رين الثان�ي 2015( أن “لجنة التنس�يق العليا” التي ش�كلت 
مؤخراً من قبل قيادات سياس�ية سنية وجهت ثالث رسائل إلى 
مراجع الدين والسياسيين والنازحين، مشدداً على ضرورة تأييد 

عمل اللجنة ل�”الخالص” من األداء السياسي السلبي.

مستشارة األمن القومي األمريكي: 
بغداد لـم تعد مهددة

حتقيق النجف: القبض عىل عصابة سطو 
متارس عملياهتا منذ 3 سنوات

اللويزي: %90 
مــن تـحـالـــف الـقـوى سـمـعـوا

 بـ »اللجنة التنسيقية« إعالميـًا

»داعش« جيلد سبعة مدنيني 
أثنـاء حمـاولتهـم اهلـروب 

مـن الفلـوجــة

الداخلية حتتسب خدمة التعيني والعقد لـ480 ضابطًا وترفع »الغبن« عنهم

مسؤول امريكي: »داعش« جيند األطفال لتعويض خسائره البرشية 

بريطانيا تريد املشاركة يف »رسم« رشق أوسط »جديد«

االقتصادية الربملانية للموظفني: احلكومة متلك االحتياطات لتوفري الرواتب

الداخلية ختتار الشيهد اللواء فيصل الزاميل »رجل األمن« للعام 2015

وصفت العقبات بـ »المفيدة« ألنها »ستنشط القطاعات«

اهلندسة العسكرية تنتج »الزلزال« املتخصص بتفجري العبوات

      بغداد / المستقبل العراقي

األح�د،  أم�س  الداخلي�ة،  وزارة  ق�ررت 
احتس�اب مدة خدمة التعيين والعقد لضباط 
تش�كيالت الوزارة المختلفة والبالغ عددهم 
الترقي�ة والع�الوة  480 ضابط�اً ألغ�راض 
والتقاع�د، مؤكدة تواصل عم�ل لجنة “رفع 
الغبن” عن الضباط والمنتسبين وإعطاء كل 

ذي حق حقه.
وقالت الوزارة في بيان تلقت “المستقبل 
العراقي” نس�خة منه، “استمراراً بتنفيذ أمر 
وزير الداخلية محمد الغبان القاضي بضرورة 
رف�ع الغب�ن عن ضب�اط ومنتس�بي الوزارة 
بتشكيالتها كافة وبمختلف محافظات البالد 
تواصل لجن�ة رفع الغبن أعمالها إلعطاء كل 
ذي ح�ق حقه والعم�ل على رف�ع الغبن عن 

الضباط والمنتس�بين والذي لحق بهم خالل 
الفترة المنصرمة”.

وأك�دت ال�وزارة “صدور أم�ر إداري من 
المديري�ة العام�ة إلدارة الم�وارد البش�رية 
يقضي باحتساب مدة خدمة التعيين والعقد 
لضباط تش�كيالت الوزارة المختلفة والبالغ 
عدده�م 480 ضابط�ا، وألغ�راض الترقي�ة 

والعالوة والتقاعد”.

      بغداد / المستقبل العراقي
حذر متحدث عسكري أميركي من لجوء تنظيم 
داعش في اآلونة األخيرة إلى تجنيد األطفال بشكل 
متزاي�د تعويض�ا للخس�ائر التي لحقت ب�ه جراء 

غ�ارات التحالف.ووصف المتحدث باس�م القيادة 
العسكرية األميركية الوسطى لجوء داعش لتجنيد 
االطف�ال بالعم�ل الخس�يس.وقّدر قائ�د القي�ادة 
العس�كرية الوسطى مقتل نحو 23 ألف عنصر من 

داعش خالل األسبوع الماضي في غارات التحالف 
في سوريا والعراق.وبحسب المرصد السوري فقد 
جن�د داعش أكث�ر من 1100 طفل من�ذ بداية العام 

ُقتل منهم أكثُر من 50 طفال.

      البصرة / المستقبل العراقي

 ق�ال معارض�ون بريطانيون 
إن بريطاني�ا ته�دف إل�ى ضمان 
مش�اركتها ف�ي ترس�يم ح�دود 
جديدة للشرق األوسط، معتبرين 
أن مشاركة بالدهم في الضربات 
الجوي�ة ض�د تنظي�م “داع�ش” 
ب�سوريا تعد مؤشرا على أطماع 
ال تتوقف على الرغم من الحروب 
الت�ي دمرت أفغانس�تان والعراق 
وليبيا.جاء ذلك في اجتماع طارئ 

ف�ي لندن نظمه تحال�ف “أوقفوا 
الحرب” لتعبئة أعضائه.

ونقل رئي�س التحال�ف أندرو 
ماري عن وزير الخارجية السابق 
ولي�ام هي�غ تصريحه أن�ه “ربما 
يتعين علين�ا القبول ب�أن العراق 
وس�وريا ال يمكن االحتفاظ بهما 
بالش�كل الحال�ي، وربما يجب أن 

نرسم حدودا جديدة”.
“بالتدخ�ل  أن�ه  وأوض�ح 
واالنضمام إلى الدول التي تشارك 
تعرض�ا  األكث�ر  البل�د  بقص�ف 

للقصف ف�ي العالم فإن الحكومة 
تعتقد أننا س�نحصل عل�ى مقعد 
على الطاولة”، مشيرا إلى أن بالده 
تلق�ي “القناب�ل وتقت�ل األبرياء 
حتى ينضم وزير الخارجية فيليب 
الخارجي�ة  وزراء  إل�ى  هامون�د 
اآلخرين على طاولة المفاوضات 
مرف�وع  ورأس�ه  فيين�ا  ف�ي 
ه�ذه  مش�اركون”.وتأتي  بأنن�ا 
التصريح�ات عقب ب�دء بريطانيا 
بش�ن أولى ضرباته�ا الجوية في 
الماضي، وذلك  الخميس  س�وريا 

بعد س�اعات من تصويت مجلس 
العموم البريطاني لصالح توجيه 

ضربات لتنظيم الدولة هناك.
بع�د  المقات�الت  وتحرك�ت 
البريطان�ي  البرلم�ان  أن ص�وت 
لصالح خطة رئيس الوزراء ديفد 
كامي�رون لقصف تنظي�م الدولة 
في س�وريا، وه�ي خطوة رحبت 
بها واش�نطن على الفور، مؤكدة 
أن بريطاني�ا م�ن أه�م ش�ركاء 
الوالي�ات المتح�دة ف�ي محاربة 

التنظيم.

      بغداد / المستقبل العراقي

كشفت مديرية الهندسة العسكرية، أمس األحد، 
ع�ن انت�اج قنبل�ة “الزل�زال”، مش�يرة ال�ى القنبلة 
ق�ادرة على تفجير جمي�ع العبوات الناس�فة ضمن 
منطقة نصف قطرها 250 متر. وقال مدير الهندسة 

العس�كرية الفريق حاتم المكصوص�ي، إن “مديرية 
الهندسة العس�كرية استطاعت انش�اء معمل جديد 
النتاج بعض القنابل التي تساعد في عمليات معالجة 
العبوات الناسفة”، مبينا انها “تمكنت من انتاج قنابل 
اس�طوانية بامكانه�ا تطهير الطرق م�ن العبوات”.  
واض�اف المكصوص�ي، أن “المديري�ة انتجت قنبلة 

جديدة تزن الف كغم وتسمى بقنبلة الزلزال”، مشيرا 
الى ان “هذه القنبلة بامكانها تفجير جميع العبوات 
الناسفة المزروعة ضمن منطقة نصف قطرها 250 
متر بش�كل دائري، وايضا بامكانها تدمير انفاق اذا 
كان�ت موجودة”. وتابع المكصوصي، أن “المديرية 
اكمل�ت انتاج ه�ذه القنابل وس�تدخل الخدمة قريبا 

بأم�ر م�ن قي�ادة العملي�ات المش�تركة ف�ي جميع 
قواطع العمليات العسكرية الجارية بالمحافظات”. 
يش�ار الى ان القوات االمنية تستخدم قنابل تنتجها 
مديرية الهندسة العسكرية لتفجير العبوات الناسفة 
التي يزرعها تنظيم “داعش” من خالل وضع القنبلة 

فوق العبوة الناسفة لغرض تفجيرها.

ارتفاع عدد النازحني يف العراق إىل 3.5 مليون شخص
      بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن رعد الدهلك�ي رئيس لجنة 
الهج�رة والمهجري�ن ف�ي البرلمان 
العراق�ي، أم�س األحد، ارتف�اع عدد 
النازحي�ن المس�جلين رس�ميا ف�ي 
البالد إلى 3.5 مليون شخص، مؤكدا 
أن الحكوم�ة ل�م تتخ�ذ أي خطوات 
لمواجه�ة موج�ة ن�زوح جديدة من 

مدينة الرمادي غربي البالد.
لع�دد  إحصائي�ة  آخ�ر  وكان�ت 
النازحي�ن أعلنته�ا منظم�ة الهجرة 
الدولي�ة التابع�ة لألم�م المتحدة في 
 3 وبلغ�ت  الماض�ي،  أيل�ول  ش�هر 
ملي�ون و206 آالف عراق�ي، بينه�م 
%87 نازحي�ن من محافظات األنبار 

ونينوى وصالح الدين.
“األع�داد  أن  الدهلك�ي  وأوض�ح 
الرسمية المس�لجة لغاية اآلن بلغت 
3.5 ملي�ون ن�ازح في عم�وم البالد، 
بس�بب اس�تمرار النزوح من مناطق 

الدي�ن،  وص�الح  األنب�ار  محافظ�ة 
وهن�اك أع�داد أخ�رى غير مس�جلة 
والمهجري�ن  الهج�رة  وزارة  ل�دى 

العراقية”.واش�ار ال�ى ان “الق�وات 
األمني�ة العراقية فتحت ع�دة منافذ 
لن�زوح العوائ�ل المحاص�رة داخ�ل 

مدين�ة الرم�ادي غرب�ي الب�الد، قبل 
انط�الق عملي�ة اس�تعادة المدين�ة، 
ولك�ن بالمقابل، لم تتخ�ذ الحكومة 

االتحادي�ة لغاي�ة اآلن أي إج�راءات 
لمواجه�ة موجة جدي�دة من النزوح 
منها”.وتاب�ع الدهلك�ي في تصريح 
اليزال�ون  القدام�ى  “النازحي�ن  أن 
يعيشون ظروفا يومية صعبة بسبب 
عدم توفير المس�تلزمات األساس�ية 
لهم”.وأطلق�ت المفوضية الس�امية 
لألم�م  التابع�ة  الالجئي�ن  لش�ؤون 
 ،)UNHCR( الع�راق  ف�ي  المتح�دة 
في تشرين الثاني الماضي، برنامجا 
لمس�اعدة 420 أل�ف ن�ازح عراق�ي 
والجئ س�وري في العراق، استعدادا 
لموسم الش�تاء، وتحسبا النخفاض 

شديد بدرجات الحرارة.
وب�دأت موجة الن�زوح في صيف 
الع�ام الماض�ي عند اجتي�اح داعش 
لمناط�ق شاس�����عة ف�ي ش�مال 
وغ�رب الب�الد وتحولها الى س�احة 
معرك�ة بي�ن المتش�ددين والق�وات 
العراقية التي تش�عى لط�رد التنظيم 

من البالد.

      بغداد / المستقبل العراقي

االقتص�اد  لجن�ة  أك�دت 
واالس�تثمار ف�ي البرلم�ان، أمس 
األحد، ان الحكومة ووزارة المالية 
تمتلكان كافة االحتياطات لتوفير 
رواتب الموظفين واألموال الالزمة 
لألمور الضرورية، وعدت العقبات 
“مفي�دة”  الع�راق  تواج�ه  الت�ي 
لتنش�يط القطاع�ات االقتصادي�ة 
وعدم االعتماد عل�ى النفط فقط، 
المص�ارف  رابط�ة  دع�ت  فيم�ا 
الخاصة  القوانين  الخاصة تشريع 

بها.
وق�ال رئي�س لجن�ة االقتصاد 
ج�واد  البرلماني�ة  واالس�تثمار 
البوالني إن “وجود قطاع مصرفي 
خ�اص في الع�راق واح�د من أهم 
األمور التنموية”، مبيناً أن “الغاية 

م�ن الدفاع عنه وإس�ناده من قبل 
إيصاله  المركزي  الحكومة والبنك 
إلى الرصان�ة وتمكينه من اإلدارة 
النق�د وتطوي�ر  الفني�ة وحرك�ة 
االس�تثمارات في قطاع الس�ياحة 

والصناعة والزراعة”.
وأضاف البوالني أن “المصارف 
ل�م تع�د مج�رد مكات�ب لتصريف 
العملة ومزاداً لبي�ع العملة، وإنما 
يجب أن تأخذ مجاالً للمساهمة في 
التنمية، خصوصاً بعد إطالق البنك 
المرك�زي مبلغ خمس�ة ترليونات 
إلى  داعي�اً  المش�اريع”،  إلنع�اش 
“دعم القطاع المصرفي الخاص”.

وأكد رئيس اللجنة االقتصادية، 
المالي�ة  ووزارة  “الحكوم�ة  أن 
تمتلكان كافة االحتياطات لتوفير 
واألم�وال  الموظفي�ن،  روات�ب 
الضروري�ة  لألم�ور  الالزم�ة 

واألساسية التي تضمنتها موازنة 
2016”، الفتاً إلى أن “العراق قادر 
على تجاوز العقبات التي تواجهه، 
والت�ي قد تك�ون مفيدة لتنش�يط 
القطاع�ات االقتصادي�ة األخ�رى 
وعدم االعتماد على النفط فقط”.

من جانب�ه، قال رئي�س رابطة 
المص�ارف الخاص�ة ف�ي الع�راق 
عل�ي طارق إن “القطاع المصرفي 
يحت�اج إل�ى تمكين�ه م�ن التحرك 
لالس�تفادة م�ن الف�رص ولي�س 

الدعم المصرفي فقط”.
“تش�ريع  إل�ى  ط�ارق،  ودع�ا 
القواني�ن الخاص�ة بالقط�اع من 
المؤسس�ات  م�ع  التع�اون  اج�ل 
أن “القطاع  الحكومي�ة”، مؤك�داً 
الخاص س�يلعب دوراً  المصرف�ي 
كبي�راً ف�ي مس�اندة المؤسس�ات 
األخ�رى في العمل بش�كل طبيعي 

ف�ي الظ�روف غي�ر الطبيعية في 
ح�ال وج�ود ش�راكة بين�ه وبين 

القطاع الحكومي”.
المص�ارف  رابط�ة  وكان�ت 
الخاص�ة أعلنت عن عق�د المؤتمر 
المصرفي السنوي الثالث في ال�12 
من شهر كانون األول الحالي، في 
العاصم�ة بغداد بمش�اركة عربية 
واسعة، فيما أكدت لجنة االقتصاد 
البرلماني�ة أن المؤتم�ر سيرس�م 
خارطة طريق للمصارف الخاصة.

ويتكون النظ�ام المصرفي في 
العراق م�ن 43 مصرفاً، فضالً عن 
البن�ك المركزي، وتتوزع بحس�ب 
الملكية بين سبعة حكومية،  و30 
أهلي�اً، بضمنها س�بعة إس�المية، 
فض�اًل عن س�تة مص�ارف أجنبية 
وه�ي تتوزع بواق�ع 600 فرع في 

عموم العراق.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الداخلي�ة، أم�س األحد، 
عن اختيار قائد الفرقة الخامس�ة التابعة 
للش�رطة االتحادية اللواء فيصل الزاملي، 
أفضل رجل أمن في الع�راق للعام 2015، 
موضح�ة أن ذلك يأتي تقديرا ل�”بطوالته 
الكبيرة واستش�هاده” ف�ي المعارك التي 

ف�ي  الدي�ن  ص�الح  محافظ�ة  ش�هدتها 
حزيران 2014.

تلق�ت  بي�ان  ف�ي  ال�وزارة  وقال�ت 
“المس�تقبل العراق�ي” نس�خة من�ه، إن 
“الش�هيد الل�واء فيص�ل مال�ك محس�ن 
الزامل�ي قائ�د الفرقة الخامس�ة ش�رطة 
اتحادية رس�م بدمائ�ه الطاهرة نبراس�اً 
يض�يء درب األبطال واألحرار في العالم، 

مبين�ة أن�ه “تثمين�ا وتقدي�را لبطوالت�ه 
الكبي�رة وآثاره التي ظل�ت فخرا ولرفاقه 
الداخلي�ة  أم�ر وزي�ر  وعائلت�ه وذوي�ه، 
بترشيح الش�هيد الزاملي أفضل رجل امن 

في العراق للعام 2015”.
وأضاف البيان أنه تم “أيضا ترش�يحه 
لمجلس وزراء الداخلية العرب لمناقش�ة 
الموض�وع ف�ي اجتم�اع المؤتم�ر ال�39 

لق�ادة الش�رطة واألم�ن الع�رب المقرر 
عق�ده ف�ي تونس خ�الل الفت�رة المقبلة 
تمهيدا الختيار الش�هيد كأفضل رجل امن 
عربي لعام 2015 على غرار اختيار اللواء 
عب�د الجبار س�لمان رجل األم�ن المتميز 

للعام 2014 على جميع الدول العربية”.
وأوض�ح أن “أس�بابا موجب�ة عدي�دة 
دفعت ال�وزارة إلى اختيار اللواء الش�هيد 

له�ذا التكري�م منه�ا بطوالت�ه المتعددة 
الت�ي رافق�ت س�يرته الذاتية طيل�ة فترة 
الش�رطة  ق�وات  قي�ادة  ف�ي  خدمت�ه 
االتحادي�ة وأبرزه�ا بقائ�ه صام�دا أبان 
سقوط محافظات )نينوى وصالح الدين 
والرمادي( وانس�حابه بعد قتال ضروس 
م�ع الدواع�ش وتكبيدهم خس�ائر كبيرة 
في األرواح والمعدات إلى س�امراء بكامل 

العدة والعدد”.
وتابع البيان أن الزاملي “رفض تسليم 
آليات�ه أس�وة بما فعلت�ه وح�دات أخرى 
انس�حبت م�ن الموص�ل وحاف�ظ عليها 
سالمة لحين وصوله سامراء واستمراره 
بالقتال ض�د التنظي�م اإلرهابي وتحقيق 
أروع بط�والت النصر وتحرير أراضي في 

صالح الدين لحين استشهاده”.
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      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن محمد ش�ياع الس�وداني وزي�ر التجارة وكال�ة عن إجراءات فني�ة وإدارية 
لمعالجة المشاكل التي عرقلت عملية تجهيز مادة حليب األطفال إلى العوائل العراقية 
خ�ال األعوام الماضية.واضاف الس�وداني في بيان أن “الوزارة س�تعمل على إزالة 
جمي�ع العراقيل التي حالت دون تجهيز العوائل العراقية بمادة الحليب وان الدعوات 
س�توجه الى الش�ركات الرصينة بإنت�اج مادة الحليب لغرض ع�رض عطاءاتها إلى 
لجنة التعاقد المركزية للنظر بها وفق القوانين والتعليمات”.وقال إن “الوزارة لديها 
إجراءات ومخاطبات إدارية لمعالجة مش�كلة نقص األموال بغية الشروع بتعاقدات 
جدي�دة لمفردات البطاق�ة التموينية من ضمنها حليب االطفال واس�تكمال تجهيز 
باقي المفردات خال العام الحالي”.واش�ار الس�وداني ال�ى أن “اجراءات اصاحية 
واس�عة هدفها معالجة حالة التلكؤ في تجهيز بعض المفردات ووضع اليات الهدف 

منها االستقرار في عملية التجهيز ولكافة المفردات الغذائية”.

التجارة: إعادة حليب األطفال إىل التموينية

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

يتحضر قادة الحش�د الش�عبي 
الش�رقاط م�ن  لمعرك�ة تطهي�ر 
التس�ليح  فعملي�ة  »داع�ش«, 
ووصول اإلمدادات اكتملت, وسط 
توقعات بان يكون اقتحام المدينة 
,المتاخم�ة للموص�ل, أس�هل من 

بكثير من بيجي .    
بم�وازاة ذل�ك, فش�ل »داعش« 
ف�ي إط�اق طائ�رة مس�يرة ف�ي 
الش�رقاط كان ينوي اس�تخدامها 
لاس�تطاع لرصد مواق�ع القوى 
األمنية والحش�د الش�عبي القريبة 

من القضاء.
كل الدالئ�ل والمعطيات تش�ير 
إلى أن س�اعة الصفر ق�د اقتربت, 
والحش�د  األمني�ة  الق�وات  وان 
القتح�ام  يتحض�رون  الش�عبي 
الت�ي تحمل  الش�رقاط, فالوحات 
شعارات الحشد الشعبي المنتشرة 
في بيجي كت�ب على اغلبها  عبارة 

)الشرقاط نصرنا القادم(.
وبه�ذا الصدد, يقول  قائممقام 
إن  دودح،  عل�ي  الش�رقاط 
لتطهي�ر  جاري�ة  االس�تعدادات 
قضاء الش�رقاط بمحافظة صاح 
الدي�ن م�ن دنس عصاب�ات داعش 

االرهابية.
ويوضح دودح ف�ي تصريح ان 
»االس�تعدادات جارية في مخمور 
نح�و  للتق�دم  بيج�ي  وجن�وب 
الش�رقاط وط�رد عصابات داعش 

االرهابي�ة والس�يطرة على حدود 
محافظ�ة نين�وى واالقت�راب من 
الموصل، ويضي�ف إن« متطوعين 
أس�لحة  تلق�وا  الش�رقاط  م�ن 
وتج�رى  اس�تعداداتهم  وأكمل�وا 
اجتماعات على مستوى القادة في 
بيجي لغ�رض االنطاق في تحرير 

الشرقاط خال األيام القادمة«.
تكم�ن  »المخ�اوف  أن  وي�رى 
ف�ي وج�ود آالف العائ�ات داخ�ل 
الشرقاط من النازحين من تكريت 
والمس�حك والزوي�ة والبوعجي�ل 
وبيجي ف�ي صاح الدي�ن، إضافة 
إلى سكان الشرقاط الذين يمنعهم 
تنظيم داعش االرهابي من الخروج 
ويش�عرون  معن�ا  ويتواصل�ون 
بالخوف من اس�تهدافهم في حال 
دخول القوات المحررة أو تعرضهم 

للقصف الجوي الخاطئ«.
ويوضح أن »سهولة العملية أو 
صعوبتها في طرد عصابات داعش 
االرهابية اليمكن التكهن بها اآلن، 
ألن الش�رقاط ل�م تش�هد عمليات 
سابقة، لكن بالتأكيد اآلمال تنعقد 
على أنها س�تكون سهلة أسوة بما 
جرى في عمليات التحرير السابقة 
بتكريت وبيجي في صاح الدين«.

م�ن جان�ب آخر, يق�ول مصدر 
امن�ي, أن »تنظي�م داع�ش حاول، 
امس االحد، إطاق طائرة مس�يرة 
صغي�رة الحج�م م�ن الضواح�ي 
الغربية لقضاء الش�رقاط باتجاه 
مواق�ع الق�وى االمني�ة والحش�د 

الشعبي القريب من القضاء، لكنها 
س�قطت بعد ارتفاعها نحو 100 م 
ع�ن األرض وتحطمت نتيجة خلل 

فني«.
ويضي�ف أن »داع�ش لج�أ الى 

الطائ�رات المس�يرة ضم�ن جبهة 
الش�رقاط بع�د تك�رار اس�تهداف 
مقرات�ه م�ن قب�ل مف�ارز راجلة 
للقوى األمنية والحش�د الش�عبي 
كان أخره�ا، أم�س، وأس�فر ع�ن 

مقتل احد ق�ادة التنظيم وعدد من 
معاونيه«.

م�ن  قتالي�ة  مف�رزة  ونف�ذت 
الحشد الش�عبي عملية نوعية في 
عمق الش�رقاط أسفرت عن مقتل 

قيادي وعدد من معاونيه.
الذي  التخبط واإلرب�اك  ودف�ع 
يعيش�ه »عناص�ر التنظي�م« ف�ي 
اقت�راب  الش�رقاط عل�ى خلفي�ة 
معركة الحس�م, إلى  إعدام ش�اب 

ف�ي مقتب�ل العم�ر وس�ط قري�ة 
سديره.

واتهم الضحية من قبل عناصر 
داعش بالتعاون واالتصال بالقوات 
واالدالء  العراقي�ة  الحكومي�ة 
بمعلوم�ات ح�ول اماك�ن تواج�د 
االرهاب�ي ف�ي  التنظي�م  عناص�ر 

المنطقة, وفقاً لمصادر محلية.
في الغضون, يشير مصدر أمني 
إل�ى أن تنظي�م داع�ش اإلرهاب�ي 
يحشد عناصره قرب جبال حمرين 
لشن هجوم على الحقول النفطية 

في صاح الدين.
المصدر بالق�ول, أن  ويمض�ي 
»معلوم�ات اس�تخباراتية دقيق�ة 
اكدت جاهزية القوات االمنية لصد 

اي هجوم على تلك المناطق«.
االمني�ة  الق�وات  وتخ�وض 
مسنودة بالطيران الحربي وطيران 
التحالف الدول�ي معارك كبيرة في 
محافظة صاح الدين بغية القضاء 

على تنظيم داعش االرهابي فيها.
وقب�ل ش�هر تقريب�ا, اختطف 
تنظي�م داع�ش ع�دداً من س�كان 
قريتي العيثة والسويدان التابعتين 
لقض�اء الش�رقاط بحج�ة تعاون 
هؤالء المدنيين مع القوات األمنية 

وإمدادهم بالمعلومات .
جه�ة  إل�ى  المدنيي�ن  ونق�ل 
مجهول�ة وال يعرف مصيرهم لحد 
اآلن، كما حذر التنظيم س�كان تلك 
الق�رى المحاذي�ة للش�رقاط م�ن 
إعطاء معلومات لألجهزة األمنية.

احلشد ملوحًا باقرتاب ساعة الصفر: الرشقاط نرصنا القادم
»داعش« يفشل بإطالق طائرة مسيرة للتجسس

       بغداد/المستقبل العراقي

كش�ف الرئي�س الس�ابق للمخابرات 
ع�ن  النق�اب  الخارجي�ة  البريطاني�ة 
معلومات مهمة بش�أن الدعم السعودي 
لإلرهاب بالع�راق, وفيما أش�ار إلى أن 
المج�ازر ذات الصبغ�ة الطائفي�ة التي 
أعقبت س�قوط الموص�ل, خططت لها 
المخابرات الس�عودية, بي�ن أن الرياض 
كانت تح�ارب التطرف داخ�ل المملكة, 

وتدعمه في البلدان األخرى.    
»اإلندبندن�ت«  صحيف�ة  ونش�رت 
البريطانية اليوم تقريرا مطوال كش�فت 
فيه استنادا إلى محاضرة ألقاها الرئيس 
السابق للمخابرات البريطانية الخارجية 
)MI6( ريتشارد ديرلوف، أن السعودية 
س�اعدت »داعش«في الموص�ل باعتبار 
ذل�ك ج�زءا م�ن عملي�ة أوس�ع إلب�ادة 
الش�يعة وتحويل حياتهم إلى ما يش�به 

حياة اليهود في ظل النازيين األلمان.
وبحسب ما جاء في المحاضرة التي 
ألقاه�ا ديرل�وف أمام »المعه�د الملكي 
الماضي،  المتحدة« األس�بوع  للخدمات 
ونقلت الصحيفة ملخصا لما جاء فيها، 
ف�إن رئي�س االس�تخبارات الس�عودية 
الس�ابق بن�در بن س�لطان أبلغ�ه )قبل 
عملي�ة 11 أيلول في نيوي�ورك( حرفيا 
بأن�ه »ل�ن يك�ون ذل�ك اليوم بعي�دا في 
الش�رق األوس�ط حين س�يتولى مليار 
س�ني أم�ر الش�يعة«، ف�ي إش�ارة إلى 

إبادتهم.
وق�ال »ديرل�وف« إن اللحظة القاتلة 
التي توعد بها بندر بن س�لطان الشيعة 
ق�د ج�اءت، لي�س م�ن خ�ال عمليات 
اإلبادة الش�املة لهم بواسطة العمليات 
االنتحارية فقط، حيث سقط منهم أكثر 
من مليون ش�يعي بالسيارات المفخخة 
والعمليات اإلنتحاري�ة منذ العام 2003 
حت�ى اآلن، ب�ل بش�كل خ�اص عندم�ا 
ساعدت الس�عودية »داعش« لإلستياء 
أقدم�ت  وعندم�ا  )الموص�ل(،  عل�ى 
»داع�ش« عل�ى قت�ل النس�اء واألطفال 
الش�يعة واإليزيديين وقتل طاب الكلية 
الجوية )قاعدة سبايكر( في 10 حزيران 

الماضي ودفنهم في مقابر جماعية.
ويتابع ديرلوف القول »في الموصل 

الش�يعية  الم�زارات  تفجي�ر  ج�رى 
والمساجد، وفي مدينة تركمانية شيعية 
قريب�ة م�ن »تلعفر« وضع�ت »داعش« 
يده�ا على أربعة آالف من�زل باعتبارها 
»غنيمة ح�رب«. وهك�ذا أصبحت حياة 
الشيعة فعا في العراق، وكذلك العلويين 
الذين يعتبرون فرعا منهم في س�وريا، 
فضا عن المس�يحيين وأبن�اء األقليات 
األخرى، أكثر خطرا من حياة اليهود في 
المناطق التي سيطر عليها النازيون في 

أوربا اعتبارا من العام 1940.
أن  ف�ي  ش�ك  »ال  ديرل�وف  وق�ال 
تموي�ا هائ�ا و متواص�ا لداعش من 
الس�عودية وقطر قد لعب دورا محوريا 
في استيائها على المناطق الغربية في 
الع�راق، فمثل ه�ذه األش�ياء ال تحدث 
ببس�اطة من تلق�اء نفس�ها، والتعاون 
بين أغلبية الس�نة في العراق و)داعش( 
لم يكن ليحص�ل دون أوامر وتوجيهات 

وموافقة الممولين الخليجيين«.
وقالت »اإلندبندنت« إن التركيز )من 
قب�ل اإلعام( لم يكن عل�ى القنبلة التي 
فجره�ا رئي�س المخاب�رات البريطانية 
ف�ي محاضرته لجهة ما يتعلق بمخطط 
بن�در بن�در بن س�لطان إلبادة الش�يعة 
والعلويي�ن واألقليات األخ�رى، بل على 

تهديد »داعش« للغرب.
عل�ى  لي�س  إن�ه  ديرل�وف  وق�ال 
اط�اع اس�تخباري »م�ن داخل ش�بكة 
االس�تخبارات« من�ذ أن تقاعد قبل نحو 
عش�ر س�نوات ليصب�ح محاض�را ف�ي 
»كلية بيرمبروك« في جامعة كيمبردج، 
لكنه، وباالعتماد على تجربته السابقة، 
يرى أن التفكير االستراتيجي السعودي 
يقوم عل�ى ركيزتين عميقت�ي الجذور. 
فه�م � أي الس�عوديون � يعتقدون بأن 
أي تح�د له�م، بوصفه�م أوصي�اء على 
المقدسات اإلسامية، ال يمكن أن يكون 
مقبوال من قبلهم. كما أنهم يعتقدون أن 
الوهابية هي الدين اإلس�امي الصحيح 

والنقي، والباقين زنادقة وكفار.
وأض�اف ديرل�وف الق�ول إن »حملة 
الس�عودية ض�د القاع�دة كانت بس�بب 
أنش�طة هذه األخيرة داخل السعودية، 
ف�ي  اإلره�اب  تم�ارس  ألنه�ا  ولي�س 

الخارج«.

املخابرات الربيطانية: السعودية دعمت سقوط املوصل.. وبندر خطط إلبادة الشيعة واألقليات
قتل مليون شيعي عبر السيارات المفخخة 

سجى الدليمي زوجة قادة اإلرهاب من »داعش« إىل »النرصة«
       بغداد / المستقبل العراقي

 م�ا زال�ت األس�ئلة تث�ار حول س�جى 
الدليم�ي، المعتقلة التي أف�رج عنها للمرة 
الثاني�ة ف�ي صفق�ة تب�ادل بي�ن تنظي�م 
»جبهة النصرة« التاب�ع لتنظيم »القاعدة« 
والحكومة اللبنانية، وفي بحر المعلومات 
التي تمأل فضاء اإلعام حول تنظيم داعش 
ومنه�ا ما ه�و من مص�ادر حكومية، فإن 
الوصول لحقيقة مؤكدة عن قصة س�جى 
الدليمي قد ال يكون متيسرا في ظل صمت 
التنظي�م ال�ذي اعت�اد تجاه�ل الكثي�ر من 

القضايا المثارة حوله.
وما زاد من تعقيد األمر، عند الجمهور، 
هو ظه�ور تصريحين متلفزين متناقضين 
مؤخ�را لس�جى الدليم�ي ح�ول حقيق�ة 
ارتباطه�ا الس�ابق بزعيم تنظي�م داعش، 
فخ�ال وجودها في الس�يارة الت�ي أقلتها 
لإلفراج عنها خاطبت الكاميرا على الهواء 
مباش�رة قائل�ة إنها تطلقت م�ن البغدادي 
منذ س�بع س�نين، وبعدها بثوان قالت في 
رد على س�ؤال حول أنه�ا طليقة البغدادي 

»مش مزبوط هالحكي«.
إجابت�ان متناقضت�ان خ�ال دقائ�ق، 
وفي الحالتين كانت مرتبكة مترددة وغير 
مقنع�ة، وهو م�ا حدث معها عن�د مثولها 
أمام المحكمة اللبنانية في تموز الماضي، 
في جلس�ة علني�ة حضره�ا الصحافيون، 
حي�ث نفت بداي�ة أنه�ا طليق�ة البغدادي، 
وقالت إنها تزوجت في سوريا رجا يدعى 
هش�ام محم�د لم�دة ش�هر ثم تطلق�ا، ثم 
عادت لتق�ول إنها بالفع�ل كانت متزوجة 
م�ن الرجل الذي يظهر عل�ى التلفاز، ولكن 

لم يكن اسمه أبو بكر البغدادي.
وال يمكن االعتداد بأقوال س�يدة تقول 
الجمل�ة وعكس�ها تمام�ا خ�ال دقائ�ق، 
الملفت أن صحافيين من وكالة أنباء عالمية 
التقوا الدليمي قبل أيام قليلة في معتقلها، 

قالوا إنها أكدت زواجها من البغدادي، لكن 
إجابتها كانت في السياق نفسه الذي تشير 
في�ه إلى عدم معرفته�ا بهويته الحقيقية. 
ولك�ن الصحافيين الذي�ن التقوها أجمعوا 
عل�ى أمر ه�ام، هو أن الصورة المنش�ورة 
لس�جى الدليم�ي، والتي تتداولها وس�ائل 
اإلعام، ليس�ت ه�ي صورته�ا الحقيقية. 
وأن التي ظهرت في لقاءات متلفزة لحظة 
إطاقها هي سجى الدليمي الحقيقية التي 
التقوه�ا ف�ي معتقلها بموافقة وإش�راف 
األم�ن اللبناني، لكنها ليس�ت هي صاحبة 
الص�ورة المنش�ورة.كما نق�ل عنه�ا أنها 
اختلف�ت مع زوجها العراقي الذي تزوجته 
ف�ي س�وريا أواخ�ر ع�ام 2006، قب�ل أن 
يطلقها. وتش�ير مصادر أمني�ة لبنانية ان 
رسالة وجدت بحوزتها مرسلة من شخص 
يدعى »أبو هاجر«، وموجهة لها باس�مها 
»أم هاجر«، من دون الكش�ف عن تفاصيل 
الرس�الة، وهي م�ا تقول مص�ادر لبنانية 
مطلع�ة عل�ى س�ير التحقي�ق معه�ا إنها 
رس�الة في إطار جهود لشخصيات مقربة 
من تنظيم داعش الستعادة الطفلة هاجر. 
بع�ض التقاري�ر اإلخباري�ة كان�ت تنش�ر 
روايات تخل�ط فيها بي�ن الدليمي وزوجة 
أخرى لمتشدد في »النصرة«، فإضافة إلى 
نشر الصورة الخاطئة فإن خلطا وقع بين 
س�جى الدليمي وآالء العقيل�ي زوجة أنس 
شركس، المعروف ب�«أبو علي الشيشاني«، 
والت�ي اعتقلت إثر مداهمة إحدى المدارس 
الرس�مية في حيان � قضاء زغرتا شمال 
لبنان. وتب�دو المعلوم�ات المتداولة حول 
أزواج س�جى الدليمي تتطابق مع ما قالته 
للمحامي�ن والصحافيي�ن الذي�ن التقوها، 
فالحدي�ث هن�ا انه�ا أم ألربع�ة أطف�ال: 
الت�وأم أس�امة وعم�ر م�ن زوجه�ا األّول 
فاح إس�ماعيل الجاسم )قيادي في جيش 
الراش�دين بمحافظة األنبار قبل مقتله في 
الع�ام 2010(، والرضي�ع م�ن زوج أخي�ر 

فلسطيني يدعى كمال محمد خلف، وطبعا 
الفتاة هاجر ذات السبع سنوات .

وهاجر لعله�ا الدليل الوحيد الذي يؤكد 
زواجه�ا الس�ابق م�ن البغدادي، بحس�ب 
الحكوم�ة اللبنانية الت�ي أعلنت من جهتها 
م�ا يدع�م روايته�ا، ب�أن قام�ت بتحلي�ل 
الحمض النووي لبنتها ذات السبع سنوات 
هاج�ر، وطبعا تم الحص�ول على الحمض 
الن�ووي للبغدادي م�ن خ�ال األمريكيين 
الذين اعتقلوه سابقا في بوكا في العراق، 

وتشير النتائج إلى انها كانت مطابقة.
هنا يبرز تصريح حكومي آخر يناقض 
إع�ان األمن اللبنان�ي، وه�و تصريح من 
الداخلية العراقية يقول إن س�جى الدليمي 
المعتقل�ة ف�ي لبن�ان ل�م تت�زوج س�ابقا 
البغ�دادي، وإن زوجات�ه المس�جات ف�ي 
الوثائ�ق العراقي�ة هم�ا أس�ماء وإس�راء 
القبيس�ي. وه�ي المعلومات نفس�ها التي 
العراقي�ة للس�لطات  أرس�لتها الس�لطات 
الس�ورية التي اعتقلت سجى قبل سنوات، 
عل�ى  اعتم�ادا  عنه�ا  أفرج�ت  ولكنه�ا 
معلوم�ات الس�لطات العراقي�ة التي تنفي 
وج�ود زوجة للبغدادي باس�م س�جى في 
الس�جات الرس�مية العراقية كما أش�رنا، 
وحت�ى عندم�ا اعتقلت س�جى ف�ي المرة 
األولى بلبن�ان كانت تحمل هوية س�ورية 
باس�م “ملك عبدالله”. لتقديم إجابات تفك 
اإلرب�اك وتفس�ر المعلوم�ات المتناقض�ة 
والمتشابكة فإنه ال بد من العودة لمصادر 
مقربة من تنظي�م داعش، والذي لم يصدر 
حت�ى اآلن أي توضي�ح بخص�وص ه�ذه 
القضية المثارة وال يبدو انه سيصدر، حتى 
أن معظ�م المص�ادر المقربة م�ن التنظيم 
رفضت التعليق على قضية سجى الدليمي.
عراقيي�ن  متش�ددين  م�ع  لق�اءات  أن  إال 
س�ابقين ق�د تعطي إض�اءات مهم�ة على 
ه�ذه القضي�ة، خاص�ة وأنه�م يعرف�ون 
عائل�ة البغدادي التي عرف عنها تدينها في 

سامراء، إذ كانت تسمى عائلة “المومني” 
نسبة الى المؤمنين.

ونقل�ت الصحيفة عن احد المتش�ددين 
قول�ه إن البغدادي تزوج من س�يدتين في 
العراق، وهما من عائلة الكبيس�ي )وليس 
القبيس�ي كما نش�رت الداخلي�ة العراقية 
خطأ( كم�ا ان الداخلي�ة العراقية اعتمدت 
على الزوجات الموثق�ات في العراق فقط 

بينما سجى كانت في سوريا.
أح�د المتش�ددين العراقيي�ن المنتمين 
لعائل�ة الكبيس�ي، ق�ال إن�ه ف�ي إح�دى 
الجلس�ات التفاوضي�ة بين فصي�ل عراقي 
إس�امي وتنظي�م “قاع�دة الحه�اد” كان 
البغدادي حاض�را، ومازحه هذا المتش�دد 
مح�اوال التلطف معه بأنه من “أنس�بائه” 

نسبة للكبيسيين.
األصي�ات  الزوج�ات  كان�ت  ف�إذا 
للبغ�دادي هم�ا م�ن عائل�ة  المعروف�ات 
الكبيسي، فمن تكون سجى؟ مقربون من 
عائلة س�جى الدليمي يقولون إن البغدادي 
خ�ال وج�وده في دمش�ق بحي الس�يدة 
زين�ب، نهاي�ة ع�ام 2006، ت�زوج س�جى 
الدليم�ي كزوجة ثالثة لش�هرين فقط، ثم 
طلقها بعد خافات نشبت بينهما، وسرعان 
م�ا ع�اد البغدادي للع�راق ت�اركا طليقته، 
بعد ان اس�تعرت حملة الماحقات األمنية 
عل�ى العراقيين المتوطي�ن باالرهاب، بعد 
تش�كيل خلية أمنية تابع�ة للنظام اعتقلت 
الكثي�ر ومنه�م صدي�ق البغ�دادي وزميله 
في الدراس�ة محارب الجب�وري، وأطلقت 
سراحه من دون التعرف على هويته، وهو 
الذي كان المس�ؤول اإلعامي ل�”داعش” 

في العراق قبل مقتله.
وهكذا فإن ع�دم اهتمام تنظيم داعش 
بقضية س�جى الدليمي ناب�ع من كونها لم 
تع�رف أصا بالوس�ط االجتماعي المحلي 
كزوج�ة لزعي�م التنظي�م، كم�ا ه�و حال 

زوجته الكبيسية. 

الغموض يحيط زواجها بالبغدادي.. وابنتها البكر مطلوبة للتنظيم



أردوغان أرسل »قوات خاصة« ودبابات لضمان توسع »الدولة الكردية«

النجيفي يستثمر األزمة ويحرك »جيشا فضائيا« الستعادة أم الربيعين
ذه�ب التط�ور المتص�ل بالتدخ�ل 
العس�كري الترك�ي في ش�مال العراق 
إل�ى معطي�ات جديدة ق�د تحمل معها 
تغيي�رات تتج�اوز حدود ب�اد ما بين 
النهري�ن؛ التح�رك التركي عب�ارة عن 
تحريك قوات عس�كرية بينها عشرات 
من فرقة النخبة ودبابات وساح ثقيل 

إلى حدود مدينة الموصل العراقية. 
وهن�ا تكت�م ترك�ي النس�بي إزاء 
الخط�وة والنواي�ا. وبع�د أكث�ر م�ن 
سنتين ونصف السنة من تواجدها في 
المنطق�ة لتدريب قوات البيش�مركة، 
ب�دأت تظه�ر بع�ض التح�ركات على 
الق�وات التركية في المناط�ق التابعة 
لمحافظة نينوى. وتش�ير المعلومات 
المس�لحة  الق�وات  أن  إل�ى  األولي�ة 
التركي�ة أرس�لت، لي�ل الجمع�ة، م�ا 
يق�ارب 180 عس�كرياً وبي�ن 20 و25 
دباب�ة إل�ى معس�كر الزليق�ان الواقع 
شمال بعشيقة، التي تقع بدورها على 
بعد 27 كيلومتراً غرب مدينة الموصل 
ف�ي محافظ�ة نينوى. وبذل�ك، يصبح 
تعداد العسكريين األتراك في المعسكر 
نحو 1000 عسكري. التسريبات حول 
الرواي�ة التركي�ة الرس�مية تفي�د بأن 
هذه التعزي�زات تأتي في إط�ار تبديل 
مناوب�ات للجن�ود والمدربيين األتراك 
في المعسكر، الذين كانوا يعملون على 
تدريب قوات البيش�مركة وأيضاً قوات 
الحش�د الوطني التركماني�ة والقوات 
العربية، وأن رف�ع التعداد جاء لتأمين 
المعس�كر القريب من مناطق سيطرة 
“داع�ش”، حيث إن ه�ذه القوات تضم 
وح�دات تابعة لاس�تخبارات التركية 
العام�ة، وأيض�ا اس�تخبارات الجيش، 
إضاف�ة إل�ى وح�دات تابع�ة للق�وات 
الخاص�ة التركية )م�ن ذوي القبعات 
والفرقت�ان  والحم�راء(،  الزرق�اء 
معروفت�ان بالق�درات القتالية العالية 
إدارة  وف�ي  الجبلي�ة  المناط�ق  ف�ي 
المواجهات القريب�ة والقيام بعمليات 
كش�ف وتثبيت للمواقع االستراتيجية 

للعدو وتوجيه ضربات لمحوها.  يأتي 
ه�ذا بينما نقل�ت صحيف�ة “حرييت” 
التحركات  ب�أن  المعارض�ة،  التركي�ة 
العسكرية التركية في محافظة نينوى 
تأت�ي ضمن اتف�اق بين أربي�ل وأنقرة 
على منح تركيا قاعدة عسكرية دائمة 
ف�ي منطقة بعش�يقة، حيث تم توقيع 
االتف�اق بي�ن كل من بارزان�ي ووزير 
الخارجية التركي الس�ابق، المس�ؤول 
الحال�ي ع�ن مل�ف الش�رق األوس�ط 
والتحال�ف الدول�ي ض�د التنظي�م في 

الخارجية التركية، فريدون س�ينيرلي 
أوغلو، خال زيارة قام بها المس�ؤول 
التركي إلى أربيل في الرابع من تشرين 
الثاني الماضي. وتقع مدينة بعشيقة، 
حيث وجود القوات التركية، إلى الشمال 
الغرب�ي من الموص�ل، وتضم نحو 20 
قرية تحي�ط بمركز المدينة، وتقطنها 
غالبية مسيحية من الروم األرثوذكس 
والكاثولي�ك وطوائ�ف ديني�ة أخرى، 
األيزيدي�ة والزرادش�تية، فضاً  مث�ل 
عن أقلية مس�لمة وتركم�ان. وتعتمد 

بعش�يقة عل�ى الزراعة بش�كل كامل. 
ووفق�اً لمعلومات خاص�ة ل�”العربي 
الجديد”، فإن الق�وات التركية تتواجد 
داخل معس�كر كبير يملكه لواء مدرع 
كردي يتبع لقوات البيشمركة الكردية. 
وال تتخذ القوات التركية أي ش�كل من 
االستقال في تواجدها العسكري، بل 
قّدمت الدعم للبيش�مركة في أكثر من 
مرة منذ منتصف الش�هر الماضي. في 
غضون ذلك، رّحبت كتل سنّية وكردية 
ال�ذي  الترك�ي  بالتدخ�ل  وتركماني�ة 

وصفت�ه ب�”المحدود”. وق�ال النائب 
عن جبهة الحراك الش�عبي محمد عبد 
الل�ه، إّنهم “مع الح�راك الترك�ي قلباً 
وقالباً، ألّنه يجّنب أهالي المدن كوارث 
ع�ّدة، ويضم�ن ع�ودة األم�ور إلى ما 
كان�ت عليه بع�د زوال داع�ش”. وقال 
القيادي في التحالف الكردستاني حّمة 
أمي�ن أّن إعط�اء الموض�وع أكب�ر من 
حجمه )أي وج�ود القوات التركية(”، 
مضيفاً أّن “القوة التركية تقدم الدعم، 
وج�اء ذل�ك ضمن اتف�اق س�ابق بين 

كردس�تان العراق واألتراك، ويستحيل 
أن تتمكن الحكومة التركية من إرسال 
قوات ما لم يواف�ق برلمان تركيا على 
ذلك”.  في هذا الس�ياق، يؤكد محمود 
س�ورجي، المتحدث باس�م م�ا ُيعرف 
الموص�ل”، وه�ي  ب�”حش�د تحري�ر 
قوات ش�عبية تم تش�كيلها من سكان 
الموصل من قبل المحافظ السابق أثيل 
النجيف�ي، أّن “ثورة عارمة ستش�ارك 
فيه�ا حت�ى النس�اء ف�ي ح�ال إعان 
س�اعة الصفر لبدء تحري�ر الموصل” 

التركي المس�تجد.  المرتبطة بالتدخل 
واش�ار س�ورجي إل�ى وج�ود 8200 
مقاتل رس�مي في “حش�د الموصل”، 
الفت�ًا إل�ى اس�تعداد أفواج إس�ناد من 
قوات البيش�مركة الكردية للمشاركة 
ف�ي المعارك، فضاً ع�ن 6000 عنصر 
من الش�رطة المحلية. واضاف “نحن 
عل�ى تواص�ل يومي م�ع أهلن�ا داخل 
الموصل”، مؤكداً أّن مجموعة صغيرة 
م�ن “كتائب تحري�ر الموصل”، قامت 
بعملي�ات نوعي�ة وقتل�ت ع�دداً م�ن 
قي�ادات وعناصر “داع�ش”.  إلى ذلك، 
رفض�ت الحكومة العراقي�ة التدخات 
التركي�ة ف�ي الموص�ل. وأك�د مكتب 
رئيس الوزراء وجود فوج تركي ُمجّهز 
بالدباب�ات والمداف�ع ق�رب الموصل، 
معتبراً في بيان أن هذا التواجد “خرقاً 
العراقي�ة”. بدوره،  للس�يادة  خطي�راً 
قال قائد العمليات نج�م الجبوري، إن 
قاِطَع�ُه يش�رف على ثاثة تش�كيات 
م�ن “الحش�د الش�عبي”، ه�ي: بيارق 
العراق، وأس�ود دجلة، وحشد جنوبي 
الموصل، وال عاقة له ب�”حشد تحرير 
الموصل”. ويرفض “الحشد الشعبي” 
البدء بعمليات تحرير الموصل من دون 
مش�اركتها. وانتق�دت كتلة “بدر” في 
البرلم�ان العراقي، ما س�مته “صمت 
بعض السياس�يين” على دخول قوات 
تركي�ة إل�ى الع�راق، مبدية ف�ي بيان 
اس�تغرابها م�ن ع�دم اعتراضهم على 
دخ�ول الدبابات والمدرع�ات والجنود 
األت�راك واحتاله�م لمعس�كر زليكان 
عل�ى أطراف الموصل.  وتس�اءلت بدر 
عن المتباكين على الس�يادة العراقية، 
داعي�ة الحكوم�ة والبرلم�ان والكت�ل 
السياس�ية إل�ى اتخاذ موق�ف واضح 
وصري�ح من ه�ذا االنته�اك الصارخ.  
وأض�اف البي�ان أّن “الش�عب العراقي 
لن يس�كت على ذلك، ألن الذين طردوا 
األميركيي�ن من قبل، ه�م على غيرهم 
أقدر”، مطالبة االدعاء العام بمحاسبة 
الذي�ن ج�اؤوا بالقوات التركي�ة وفقاً 
لقان�ون العقوب�ات بتهم�ة “الخيان�ة 

العظمى”.

بارزاين فرش األرض للتدخل الرتكي

إذا كان المخ�رج األمريك�ي )بيت�ر 
جاكس�ون( قد انتج الج�زء الثالث من 
الخواتم(،  فيلم�ه األس�طوري )س�يد 
فهل انتجت لنا ستوديوهات البنتاغون 
أفام )سيد الكواتم( ؟. أم أن التحالفات 
الدولي�ة األخ�رى هي التي س�تنتج لنا 
مسلس�ل )مغام�رات أب�و الكواتم(، أو 
تخ�رج لن�ا مس�رحية )مط�ارات أب�و 

الكواتم(؟
نحن اآلن في أمس الحاجة للتعرف 
الكوات�م(،  )أب�و  الس�يد  عل�ى هوي�ة 

وبحاج�ة لمعرفة دوافع�ه الحقيقية، 
التي اضطرته إلرس�ال هذا الكم الهائل 
من كواتمه المتع�ددة األغراض. أغلب 
الظ�ن أن�ه أرس�لها لتس�ليح جماعات 
تتربص بنا ش�راً، فالكواتم ليست لعبة 
بريئ�ة م�ن لع�ب األطفال، بل أس�لحة 
غادرة. مصممة لاغتياالت والتصفيات 
الجس�دية، وربم�ا نك�ون نح�ن الذين 
س�تكتم الكوات�م أنفاس�نا؟ وإال بماذا 
تفسرون هبوطها من السماء بأجنحة 
الس�رية والغم�وض؟ وه�ل س�معتم 

بش�حنة مماثلة من ش�حنات الكواتم، 
هبطت ف�ي مط�ار من مط�ارات دول 
الج�وار، أو مرت عبر منافذه�ا البرية 

والبحرية ؟. 
لل�ه در الفضائي�ات العراقية، التي 
الطائ�رات  أس�راب  بأخب�ار  أذهلتن�ا 
المحمل�ة بالكواتم، وجزاه�ا الله خير 
الجزاء ألنها وضعتنا أمام األمر الواقع، 
أو وضع�ت األم�ر الواق�ع بي�ن أيدينا. 
بينما المؤسسات الرسمية في الصمت 
المطبق، ولم ينطق الناطق العس�كري 

بكلم�ة واح�دة، فظ�ل بمن�أى عن هذا 
األم�ر، وكأنه يريد أن يتكتم على أخبار 
الكواتم، الت�ي افتضح أمرها، وترددت 

أصدائها في أرجاء الكون كله.
علم�وا  اإلعامي�ون  كان  وإن 
بهبوطه�ا عن طريق الصدف�ة، فكم يا 
ت�رى أعدادها الت�ي لم نعل�م بها حتى 
اآلن؟ وك�م يبلغ تع�داد طائراتها، التي 
هبط�ت ف�ي مطاراتنا األخ�رى؟ وكم 
بلغت حموالتها اإلجمالية من الكواتم؟ 
ومن هي الجهة الدولية المصدرة لها؟ 

وما س�ر تدفقها على مطاراتنا؟ وهل 
وقع�ت مث�ل ه�ذه الخروق�ات األمنية 
في مط�ارات البلدان المجاورة؟ أم أننا 
وحدن�ا ال�ذي صرن�ا هدفاً معلن�اً لكل 

أنواع اإلرهاب والخراب؟
لم يسمح لطائرات األعداء، المحملة 
المزودة  الشخصية  بشحنات األسلحة 
بكواتم الصوت، بالهبوط؟ وتسمح لها 
الرتب األمنية باإلق�اع والعودة ثانية 
إلى المطارات، الت�ي انطلقت منها من 
دون أن تص�ادر ش�حناتها، ومن دون 

أن تكل�ف نفس�ها عن�اء التحقي�ق مع 
الجه�ات التي اس�توردتها؟ ومن دون 
أن تتع�رف على العصاب�ات المتورطة 
بحم�ات االغتي�االت المدرج�ة عل�ى 

قوائم تلك الكواتم؟
ما الذي سيترتب على هذا التسامح 
الممي�ت؟ وم�ا ه�ي الضمان�ات الت�ي 
س�يقتنع بها المواطن البس�يط  حتى 
يطمئ�ن عل�ى مصي�ره ال�ذي خنقت�ه 
مخال�ب العفاري�ت؟ وه�ل سيس�تتب 

األمن بعد هذا التواطؤ المريب؟

   بغداد / المستقبل العراقي

»القاعدة« املوايل 
للسعودية يغتال 

حمافظ عدن

احلوثيون يطيحون 
بجنديني سعوديني 

يف »خوبة« اليمن

   بغداد / المستقبل العراقي

افادت وس�ائل اع�ام عربیة 
وعالمیة، أم�س األحد، عن مقتل 
محاف�ظ ع�دن و6 م�ن مرافقیه 
ف�ي عملی�ة تفجی�ر اس�تهدفت 
الس�یارة الت�ي یس�تقلها.وقالت 
وكاالت أنب�اء عربي�ة وعالمي�ة، 
إن محاف�ظ ع�دن الل�واء جعفر 
محمد سعد، قتل بتفجير سيارته 
بواس�طة عبوة ناس�فة، وضعت 
إل�ى جان�ب الطريق ف�ي منطقة 
التواه�ي في ع�دن، كب�رى مدن 
الجنوب ومق�ر الحكومة اليمنية 
الموالي�ة لعبد ربه منصور هادي 
الس�عودية.وتأتي  ال�ى  اله�ارب 
ه�ذه العملية، عقب سلس�لة من 
عمليات اإلغتيال طالت مسئولين 
ف�ي حكومة ه�ادي، وع�ادة ما 
يعلن تنظيم “القاعدة في جزيرة 
الع�رب” المقرب من الس�عودية 
مسئوليته عن مثل تلك العمليات.

   بغداد / المستقبل العراقي

 ُقت�ل جنديان س�عوديان في 
مواجه�ات م�ع مقاتل�ي جماعة 
أنصارالله في بلدة الخوبة الواقعة 
عل�ى الحدود مع اليمن، وفقاً لما 
ذكرته وس�ائل إعام س�عودية.

والقتيان هما الرقيب أول حسين 
سليمان سلمان الفيفي والرقيب 
أول عبد الرحمن حسين مساوى 
مبارك�ي م�ن منس�وبي القوات 
البرية المسلحة.وتشهد المناطق 
الحدودية مواجه�ات عنيفة منذ 
أسبوع، اُستخدمت فيها المدفعية 
وطائرات اآلباتش�ي، ونتج عنها 
مقتل 6 جنود س�عوديين بحسب 

اإلعان الرسمي.

املغرب يشرتك بالعدوان عىل اليمن بـ »1500« جندي

اخلارجية االمريكية: »داعش« هيرب النفط
اىل تركيا

   بغداد / المستقبل العراقي

أفادت مص�ادر محلية مغربية 
أن المغرب سيرس�ل 1500 جندي 
م�ن ق�وات الصف�وة ف�ي ال�درك 
الحربي للقتال الب�ري ضد الجيش 

اليمني واللجان الشعبية باليمن.
المغرب  إن  المص�ادر،  وقال�ت 
ق�رر إرس�ال ف�رق م�ن المظليين 
باإلضافة إلى قوات الدرك الحربي، 
للمش�اركة بالح�رب البري�ة ف�ي 
اليمن، وهي القوات التي ش�اركت 

اإلفريق�ي”  “األس�د  بمن�اورات 
بالتع�اون م�ع الوالي�ات المتحدة 

بطانطان.
وفق�ا  المص�ادر  وأضاف�ت 
المغربي�ة،  “الصب�اح”  لصحيف�ة 
أن هذه الفرق س�تنقل خ�ال أيام 
قليل�ة قادم�ة إل�ى قاع�دة جوي�ة 
بالسعودية، قبل أن تبدأ العمل على 
القي�ام بالعملي�ات الموكل�ة إليها 
في إط�ار العدوان المش�ترك على 

باليمن.
أن  الصحيف�ة  وأوضح�ت 

الوحدات المذكورة اكتسبت خبرة 
النزاع�ات  ميداني�ة للدخ�ول ف�ى 
األزمات،  المس�لحة ف�ي مناط�ق 
ف�ي  دوري  بش�كل  وش�اركت 
االفريقي” مع  من�اورات “األس�د 
الجيش األمريك�ي، وكانت آخرها 
أي�ار  الت�ي ج�رت منتص�ف  تل�ك 
الماض�ي بمنطق�ة “س�يد لكرن” 
جنوب طانطان.ورجحت المصادر 
أن التحرك العسكري المغربي نحو 
األراض�ي اليمنية تم بتنس�يق مع 
الوالي�ات المتح�دة األمريكية، في 

إشارة إلى المباحثات التي أجراها 
المفتش الع�ام للقوات المس�لحة 
الملكية المغربي�ة وقائد المنطقة 
الجنوبية، مع ديب�ورا لي جيمس، 
وزيرة الق�وات الجوية األمريكية، 
االثني�ن الماض�ي  بمق�ر القي�ادة 
العام�ة للقوات المس�لحة الملكية 
بالرباط. جدير بالذكر أن العمليات 
المغربي�ة  للق�وات  العس�كرية 
اقتص�رت على الجو، حيث ش�ارك 
العرب�ي  التحال�ف  ف�ي  المغ�رب 

بمقاتات “إف – 16”.

   بغداد / المستقبل العراقي

أقر مس�ؤول أميركي بأن هناك 
كمي�ات من النفط يتم تهريبها إلى 
تركيا من مناطق س�ورية خاضعة 

لسيطرة “داعش” اإلرهابي.
هوش�تاين  آم�وس  وق�ال 
المس�ؤول ف�ي وزارة الخارجي�ة 
الطاق�ة  األميركي�ة ع�ن ش�ؤون 
الدولي�ة “كمي�ة النف�ط الت�ي يتم 
لق�د  للغاي�ة،  ضئيل�ة  تهريبه�ا 

تناقصت مع الوقت وحجمها تافه 
س�واء لناحي�ة الكمي�ة أو العوائد 

المالية”.
ويؤك�د مس�ؤولون أميركيون 
أن الغارات الجوية التي تس�تهدف 
اإلرهابيي�ن ألحقت أض�رارا كبيرة 
الخاضع�ة  النفطي�ة  بالمنش�آت 
لس�يطرتهم في س�وريا والعراق، 
مشيرين إلى أن النفط الذي ينتجه 
التنظي�م اإلرهاب�ي يس�تخدم في 

قسمه األكبر داخل سوريا.

الدف�اع  وزارة  أن  إل�ى  يش�ار 
مؤتم�ر  ف�ي  قدم�ت  الروس�ية 
األربع�اء  ي�وم  خ�اص  صحف�ي 
الماض�ي معلومات اس�تخباراتية 
وأدل�ة فوتوغرافية، تؤكد مس�ألة 
مش�اركة أش�خاص مقربي�ن من 
أردوغان في صفق�ات نفطية مع 
تنظي�م “داع�ش” اإلرهاب�ي ف�ي 

سوريا والعراق.
واعتبر مسؤولون أميركيون أن 
هن�اك حتما كميات ضئيلة من هذا 

النف�ط يتم تهريبها إل�ى تركيا في 
ش�احنات صهاريج تعب�ر الحدود 
الس�ورية التركية، مشيرين إلى أن 
هذه الكميات ليست باألهمية التي 
يمك�ن أن تثي�ر اهتمام�ا في أعلى 

مستويات الدولة.
أح�د  النف�ط  تج�ارة  وتمث�ل 
المصادر األساسية لتمويل داعش، 
إذ تش�ير التقديرات إل�ى أن الذهب 
األس�ود ي�در عل�ى “داع�ش” 1.5 

مليون دوالر يوميا.

نائب مريكل للسعوديني: 
دعمكم لإلرهاب بات مكشوفًا

   بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا س�يغمار غابريي�ل نائ�ب 
المستشارة األلمانية أنجيا ميركل 
أم�س األح�د الس�عودية إلى وقف 
تموي�ل المس�اجد األصولي�ة ف�ي 

الخارج المتهمة بتغذية التطرف.
وشدد غابرييل على أن “المساجد 
الوهابي�ة في جميع أنح�اء العالم 

ممولة من السعودية”.
أم  “بيل�د  لصحيف�ة  وأض�اف 
س�ونتاغ” األلمانية: “ف�ي ألمانيا 
الذي�ن  اإلس�اميين  م�ن  العدي�د 
خطيري�ن  أش�خاصا  يعتب�رون 

خرجوا من هذه المجتمعات”.
وحذر غابرييل، وهو أيضا وزير 
االقتص�اد األلمان�ي، م�ن توجي�ه 
انتق�ادات كثيرة تؤدي إل�ى العداء 
م�ع الس�عودية، لكن�ه ق�ال: “في 
الوق�ت نفس�ه، علين�ا أن نوض�ح 
للس�عوديين أن زمن غض الطرف 

قد ولى”.
وح�ض غابريي�ل عل�ى اتخ�اذ 
تدابي�ر حاس�مة ف�ي ألماني�ا ضد 
المرتبط�ة  المتطرف�ة  المس�اجد 

باإلسام السلفي األصولي.
األصولي�ة  “ه�ذه  إن  وق�ال 
المتطرفة المتواجدة في المساجد 

الس�لفية ليس�ت أقل خط�ورة من 
التطرف اليميني”.

رئي�س  ح�ث  جهت�ه،  م�ن 
الحزب  البرلماني�ة في  المجموعة 
االجتماع�ي”  “الديموقراط�ي 
االلمان�ي توم�اس اوبرم�ان على 
اتخاذ خطوات ضد الخطابات التي 
تتع�ارض مع الحريات األساس�ية 

المكفولة في الدستور األلماني.
الذي  الدع�م  واضاف “س�نمنع 
تقدمه السعودية في بناء أو تمويل 
المساجد في ألمانيا حيث يتم نشر 

األفكار الوهابية”.
ورفض�ت الحكوم�ة االلماني�ة 
اصدرت�ه  تقري�ر  نتائ�ج  الجمع�ة 
وكالة االستخبارات االلمانية يدين 
السعودية، ووصفت الرياض بانها 
ش�ريك اساس�ي في حل النزاع في 

المنطقة.
واندل�ع الخ�اف غي�ر المعت�اد 
بين المستشارية االلمانية ووزارة 
ووكال�ة  جه�ة  م�ن  الخارجي�ة 
االلمانية  الخارجية  االس�تخبارات 
م�ن جهة اخ�رى، عندم�ا اصدرت 
الوكالة تقريرا تتهم فيه السعودية 
بتغيي�ر ف�ي سياس�تها الخارجية 
في ش�كل يزع�زع االس�تقرار في 

المنطقة.

www.almustakbalpaper.net

سياسية4  العدد )1100( االثنين 7 كانون االول 2015
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تق�رر تمديد غلق املناقص�ة املرقمة 

)E2S_008(وكما ييل 

تاريخ الغلق القديم  2015/11/29

تاريخ الغلق الجديد 2015/12/8

لذا اقتىض التنويه
املدير العام وكالة

تعلن رشكة مصايف الوسط عن تمديد اعالن الطلبيات االستريادية وكما مبني ادناه :

وبالرشوط التالية :
1. يتم بيع مواصفات الطلبية بمبلغ 250000 ) مائتان وخمس�ون الف( دينار عراقي غري قابل للرد او تحويل ذلك املبلغ اىل املرصف الخاص لرشكتنا )مرصف الرافدين( 

الفرع الرئييس رقم الحساب هو 90956
2. يتم فتح العروض الفنية والتجارية يف ان واحد )يف اليوم الذي ييل تاريخ الغلق( ويف حالة مصادفة عطلة تؤجل اىل اليوم التايل وباالمكان حضور ممثيل الرشكات اىل مقر 

رشكتنا عند الساعة العارشة من اليوم الذي ييل تاريخ الغلق واملثبت يف الفقرة 25 أدناه.  
3. يفضل تقديم االس�عار بعملة الدوالر )CIP( واصل بغداد/ رشكة مصايف الوس�ط وال تقبل االس�عار بالعملة املحلية للطلبيات  االستريادية وتكون االسعار نهائية وغري 

قابلة للتفاوض ورشكتنا غري ملزمة بقبول اوطا االسعار .
4. يت�م تقدي�م عرض�ني مغلقني )فني وتجاري( منفصلني مثبت عليهما رق�م املناقصة وعنوانها وتاريخ الغلق وموقعني من قبل املدي�ر العام او املدير املفوض مع تثبيت 
االس�م الكامل وعليهما ختم الرشكات يف الصندوق الخاص يف اس�تعالمات رشكتنا تقبل العروض التي ترسل مغلفة بالربيد او D.H.L وتهمل العروض التي ترد بعد تاريخ 

الغلق او عن طريق الربيد االلكرتوني .
5. يجب تحديد فرتة نفاذية العرض ضمن العرض الفني وكذلك تثبيتها عىل الظرف الخاص بالعرض التجاري وكذلك تحديد تاريخ نفاذية التامينات االولية يف كال العرضني 

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

7 . عىل الرشكات الراغبة يف املشاركة تقديم كافة املستمسكات االصولية والقانونية الخاصة بالرشكة )شهادة تاسيسية حديثة ونافذة � براءة ذمة � املوقف املايل املتمثل 
بحسابات ختامية الخر سنة مالية � الهوية التجارية النافذة( مع تقديم االعمال املماثلة صادرة من قبل جهات تعاقد حكومية قبل رشاء الطلبية ومصدقة حسب االصول 

من السفارة او القنصلية العراقية يف بلد الرشكة )للعام الحايل( او ترفق مع العرض الفني املقدم يف حالة عدم تقديمها سابقا .
8 �  يتم تقديم تأمينات أولية  وحسب املبالغ املثبتة إمام كل طلبية يف االعالن  اعاله من قبل املساهمني يف الرشكة وحسب التعليمات وترفق مع العرض التجاري    )خطاب 
ضمان او صك مصدق او كفالة مرصفية( نس�خة اصلية صادرة من احد املصارف العراقية ) مرصف كوردس�تان الدويل لالس�تثمار والتنمية ، مرصف الش�مال  مرصف 
اربيل  مرصف جيهان لالس�تثمار والتمويل ، االتحاد العراقي ، الوطني االس�المي ، املنصور لالس�تثمار ، االقليم التجاري لالس�تثمار والتمويل ، )امريالد س�ابقا( مرصف 
بغداد ، مرصف الخليج التجاري ، سومر التجاري ، االئتمان العراقي ، االهيل العراقي ، االستثمار العراقي ، اشور الدويل لالستثمار ، العراقي االسالمي لالستثمار والتنمية 
التنمية الدويل لالس�تثمار والتمويل التجاري العراقي مرصف دجلة والفرات للتنمية واالس�تثمار  مرصف بيبلوس اللبناني مرصف الرشق االوس�ط العراقي  لالس�تثمار ، 

بنك البحر املتوسط( 
     وترف�ق م�ع الع�رض التجاري وتطلق هذه التامينات يف حالة عدم احال�ة الطلبية عليكم وتهمل العروض التي لم ترفق بها التامين�ات االولية ترفض التامينات االولية 
)خطاب ضمان او صك مصدق او كفالة مرصفية( الصادرة من مرصف الوركاء لالس�تثمار والتمويل ومرصف البالد االس�المي ومرصف البرصة الدويل ومرصف املتحد 
لالس�تثمار وم�رصف الهدى ومرصف االقتصاد لالس�تثمار ويجب ان تكون هذه  التامينات نافذة ملدة ال تقل عن )120( يوما وتص�ادر التامينات االوية للرشكات التي ال 

تستجيب للمراسالت  اثناء الدراسة  الفنية والتجارية.
9. تحديد فرتة التجهيز بااليام وال يجوز تثبيت عبارة )من � اىل(

10 . رشوط الدفع / اعتماد مستندي غري قابل للنقض او التحويل وغري مثبت تطلق املستحقات )100% ( بعد استالم املواد كاملة ومطابقة للمواصفات يف مصفى الدورة 
ويمكن االتفاق عىل نس�ب اخرى مقابل كفالة مرصفية ضامنة او عن طريق حوالة مرصفية  ويتم احتس�اب االس�عار عىل حساب نرشة البنك املركزي العراقي ليوم فتح 

العطاءات 
11. تفرض غرامة تاخريية عىل املجهز ال يتجاوز حدها االعىل نسبة 10% من مبلغ عقد يف حالة عدم تجهيز املواد بفرتة التجهيز املثبتة يف العقد.

12.تقدم التامينات النهائية عىل ش�كل خطاب ضمن  حس�ن التنفيذ )حرصا( للعقد بنس�بة  )5%( خمسة من املئة من مبلغ العقد بعد التبليغ بكاتب االحالة وقبل توقيع 
العقد ومن احد املصارف الواردة يف الفقرة رقم 8 خالل مدة ال تتجاوز )15( يوما وكرشط لتفعيل االعتماد ويف حالة التاخر ، تهمل االحالة ويحال املجهز اىل لجنة الناكلني 
وتبقى الكفالة نافذة ملدة شهرين بعد فرتة التجهيز او لحني انتهاء فرتة الضمان ، ويف حالة وجود )فرتة ضمان( وال يجوز سحبها اال  بموافقة املشرتي ويتم مصادرتها 

يف حالة عدم االلتزام بتنفيذ امر الرشاء.
13.سيتم استقطاع نسبة )2,7%( من قيمة امر الرشاء كرضيبة وذلك بالنسبة للرشكات العراقية وايضا يف حالة الدفع بالدينار العراقي اما يف حالة الرشكات الغري عراقية 
فيت�م حج�ز هذه النس�بة كأمانات رضيبية وتطلق بعد ان يقوم املجهز بتزويدن�ا برباءة ذمة من الهيئة العامة للرضائب وخالل مدة )180 يوم( من اس�تالم املواد كاملة 

ومطابقة وبخالفه سيتم احالة هذه  االمانات اىل الهيئة العامة للرضائب وتكون النسبة 3% للعقود املتضمنة نصب وارشاف موقعي.
.14. تستقطع نسبة )0,002( من مبلغ امر الرشاء كرسم طابع

15.يستقطع مبلغ )205000( دينار عراقي من مبلغ امر الرشاء  عن قيمة اجازة االسترياد
16. شهادة املنشأ والقوائم التجارية  يجب ان تكون مصدقة من قبل امللحقية التجارية العراقية او السفارة يف بلد املنشأ.

 17. ال يجوز ملقدم العطاء شطب اي بند من بنود مستندات املناقصة او اجراء اي تعديل فيها مهما كان نوعه.
18. منشأ املواد ينبغي ان يحدد يف العرض وثابت )لن يتغري الي سبب كان( مع تحديد طريقة وميناء الشحن ونقطة الدخول

 LIOYDS REGISTER _ BUREAU VERITAS _ INTERTEK GLOBAL _ TUV RHEINLAND _ DNV( : 19. تقديم شهادة فحص طرف ثالث من احدى الرشكات التالية
20.يقوم املجهز بتثبيت اسم املدير العام للرشكة او من يخوله يف العروض واملراسالت وبشكل واضح ورسمي وبخالفه يهمل العرض.

21 � تقديم كتاب  تخويل من الرشكات املصنعة مصدقة من وزارة الخارجية او الس�فارة او القنصلية او امللحقية التجارية يف بلد املنش�ا وحس�ب التعليمات والطلبيات 
)تجهيز املواد املتخصصة(

22. يتم استقطاع كلفة املواد التي ال تجهز نتيجة عدم مطابقتها للمواصفات باعىل سعر تنافيس ورد عند تحليل االسعار والعطاءات املقدمة من قبل الرشكات .
23. يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن مقدارها )100دوالر( 

24. تطبي�ق القوان�ني والتعليم�ات املعمول بها يف العراق يف حالة وقوع منازعات او يف كل ما لم يرد به نص ويكون النزاع خاضعا لوالية القضاء العراقي مع تطبيق قانون 
تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 بان املستحقات املالية ترتتب لرشكتنا بذمة الطرف االخر .

25 يف طلبيات املواد الكيمياوية يجب ان تقدم النماذج خالل فرتة الغلق )مع العروض الفنية والتجارية( وبخالفه سيتم اهمال العروض
26 � عدم تعامل الرشكة املتعاقد معها مع ارسائيل باي شكل من االشكال وبخالفه تتحمل كافة التبعات القانونية

27. تاريخ الغلق الساعة )1( بعد الظهر ليوم 2015/12/20.
www.oil.gov.iq     : مالحظة يمكن االطالع عىل رشوط تقديم العطاءات وعىل املوقع االلكرتوني

www.mrc.oil.gov.iq  

وزارة الكهرباء
 املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية/املنطقة الوسطى

متديد غلق

وزارة النفط
رشكة مصايف الوسط

اعالن رقم )ط ـ50( لسنة 2015) رشكة عامة(

سعد نوري حممد
املدير العام

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة استئناف بغداد /الرصافة االتحادية 

محكمة بداءة املدائن 
العدد/180/ب/2014 

التاريخ/2015/11/24 

اعالن 
تنفي�ذا لقرار محكم�ة بداءة املدائ�ن املرق�م 180/ب/2015 تبيع 
محكم�ة بداءة املدائن العق�ار املرق�م 323/2م4حميضة عن ازالة 
شيوعه بيعا ببدل قدره سبعون مليون دينار فعىل الراغبني بالرشاء 
مراجعة هذه املحكمة خالل مدة خمس�ة عرش يوما تبدأ من اليوم 
التايل للنرش مس�تصحبني معهم التامينات القانونية البالغة عرشة 

من املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية 
املواصفات / 

1-موقعه ورقمه/ املدائن /الوحدة املرقم 323/2م4 حميضة 
2-جنسه ونوعه/ قطعة ارض 

3-حدوده واوصافه/ دار سكنية يتكون من طابقني يقع يف ناحية 
الوحدة الخالصة 

4-مش�تمالته/يتكون من طابق اريض مكون من غرفة نوم وهول 
واستقبال وحمام ومرافق صحية والطابق العلوي فيه غرفتني نوم 

وحمام خارجي 
5-مساحته/ 2أولك و65م2 

6-درجة العمران/ البناء قديم 
7-الشاغل/ ال يوجد شاغل 

8-القيمة املقدرة/ 70,000,000 سبعون مليون دينار 
القايض 

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف تكريت 
العدد/2015/504 

التاريخ/2015/12/1 

اىل املدعى عليه / وعد عدنان سلامن 
تاري�خ 2015/11/30 اص�درت محكمة االحوال الش�خصية يف تكريت بحقك حكما غيابيا 
يق�ي بالتفريق القضائي بينك وبني زوجتك املدعي�ة )ميس قيس ابراهيم( واقعنا بتاريخ 
2015/11/30 ل�ذا تقرر تبليغك بهذه الصحيف�ة ويف حالة عدم حضورك اىل هذه املحكمة 
او ارس�ال من ينوب عنك قانونا لالعرتاض خالل م�دة اقصاها عرشة ايام من تاريخ النرش 

بالصحف يعترب قرار الحكم نافذا بحقك ومكتسبا درجة الثبات 
القايض  

فقدان
فقدت مني هوية دائرة عقارات الدولة اثناء زيارة عاشوراء بأسم / فخري عبد الله خميس 

فمن يعثر عليها تسليمها إىل جهة االصدار .

محكمة االحوال الشخصية يف املدائن
املفقود / رائد عبد الحسن هتيمي

العدد 2014 / ش / 2015 
اقامت املدعية فوزيه ماجد عوده الدعوى الرشعية املرقمة 2014 / ش / 2015 امام هذه 
املحكم�ة ضد دائ�رة رعاية القارصين طالبة الحكم باثبات وفات�ك وملجهولية محل اقامتك 
تقرر تبليغك بواسطة صحيفتني محليتني بموعد املرافعة املصادف 7 / 12 / 2015 ويف حال 
عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا سوف تنظر املرافعة بحقك غيابيا وفق القانون كما 

تطلب املحكمة من كل مواطن لديه اي معلومات مراجعة هذه املحكمة باملوعد املذكور.

القايض



 للسنة الثانية.. الزبيدي ينجح في تأمين الراحة للزائرين

   بغداد/المستقبل العراقي

الصناع�ة والمعادن،  أعلنت وزارة 
أمس األح�د، عن حصول ش�ركة ذات 
ش�ركات  اح�دى  العام�ة  الص�واري 
الوزارة على ش�هادة من ش�ركة ش�ل 
العالمي�ة النفطي�ة تقر فيه�ا األخيرة 
بجودة منتج الشركة المحلي من مادة 
الص�وف الصخري، مبينة إبرامها عقد 
مشاركة مع شركة رار رزن االماراتية 

االيطالي�ة لتطوير مصن�ع الراتنجات 
الصناعية التابع لها.

وق�ال مدي�ر ع�ام الش�ركة يونس 
“عق�د  إن   ، المالك�ي  فه�د  ش�يال 
االماراتي�ة  رزن  رار  م�ع  المش�اركة 
االيطالي�ة سيس�هم ف�ي إنت�اج انواع 
جديدة من الراتنجات الصناعية كمادة 
الصفوة البيض�اء وغيرها لتضاف الى 
المنتجات التخصصي�ة المنتجة حالياً 
والت�ي منها م�ادة االلكي�درزن ومادة 

النوفوالك ومنتج البولي استر ومنتج 
غ�راء واملش�ن )P.V.A(، اضافة الى 
منت�ج )صبغ الص�واري( م�ن البوية 
والبنتاليت واصب�اغ اخرى تخصصية 
وحس�ب الطل�ب، فضال ع�ن ان إتفاق 
الش�راكة ه�ذا سيس�اعد عل�ى تفعيل 
عملي�ة التس�ويق لجمي�ع المنتج�ات 
وتب�ادل الخب�رات ونق�ل التكنولوجيا 
المتقدم�ة وتطوي�ر وتنمي�ة القدرات 
ع�ن  والبشرية”.وكش�ف  االنتاجي�ة 

“حصول ش�ركته ش�هادة من ش�ركة 
فيه�ا  تق�ر  النفطي�ة  العالمي�ة  ش�ل 
االخي�رة بأن منت�ج الش�ركة المحلي 
من م�ادة الص�وف الصخ�ري هو من 
ارقى المنتجات وانها ترغب باستمرار 
التعاون في شراء هذا المنتج”، مؤكداً 
أن “مصن�ع الصوف الصخ�ري التابع 
للش�ركة يمتاز بإنتاج العوازل بأنواع 
عدة وقياسات مختلفة وفق متطلبات 
السوق وبما يلبي احتياجات القطاعين 

الع�ام والخ�اص اذ تمت�از بكفاءته�ا 
العالية في العزل الح�راري والصوتي 
وتحم�ل درجات الح�رارة العالية التي 
تصل الى 700 درجة مئوية، باالضافة 
الى استخداماتها الصناعية والزراعية 
االخرى”.ودعا المالكي، وزارات الدولة 
ل�”إالس�تفادة م�ن منتجات الش�ركة 
االحتكارية والتخصصية واالبتعاد عن 
االستيراد تش�جيعاً للصناعة العراقية 

ودعماً لالنتاج الوطني”.

   بغداد/ المستقبل العراقي

أعل�ن عضو اللجنة المالية النيابية مس�عود حيدر، امس االحد، 
ان اللجنة ستس�تضيف وكالء عدد من وزارات الحكومة االتحادية 
لمناقش�ة الميزاني�ات المالي�ة المخصص�ة له�ا بمش�روع قانون 
الموازن�ة المالي�ة لع�ام 2016.وق�ال حي�در ، إن “اللجن�ة المالية 
قس�مت اعضاءها الى عدة لج�ان فرعية”، مبين�ا أن “هذه اللجان 
ستس�تضيف، الي�وم، وكالء وزارات )المالي�ة، الصح�ة، التجارة، 
التربية، الدفاع، ومدير عام هيئة التقاعد العام(، للبحث بحصصهم 
المخصصة بموازنة 2016”.واضاف حيدر، أن “كل لجنة من لجان 
المالية النيابية ستقوم باستضافة وفد من وفود الوزارات للنقاش 
معهم”.ورج�ح مقرر اللجن�ة المالي�ة النيابية النائ�ب احمد حاج 
رش�يد، االحد )15 تش�رين الثاني 2015( أن مجلس النواب س�يقر 

قانون موازنة 2016 منتصف شهر كانون االول الحالي.

املالية النيابية جتتمع مع وكالء 
الوزارات لبحث حصصهم باملوازنة خطوات إرشاف وزير النقل عىل زيارة اربعينية اإلمام احلسني »عليه السالم«

الصناعة حتصل عىل شهادة عاملية بجودة إنتاجها من الصوف الصخري

السوداين يوجه التجارة بااللتزام بقرار دعم املنتج الوطني

الزراعة: شعبة الكرخ قدمت إحصائية عن أعداد احليوانات 

    بغداد/المستقبل العراقي

وكال�ة  التج�ارة  وزي�ر  وج�ه 
ام�س  الس�وداني،  ش�ياع  محم�د 
األح�د، الش�ركات العام�ة المرتب�ط 
عملها باالس�تيراد بااللت�زام بالقرار 
الحكومي بدع�م المنتج الوطني بما 
يتعلق بمف�ردات البطاقة التموينية، 
للقطاع�ات  دع�وات  ع�ن  وكش�ف 
الصناعية والمعامل العراقية إلجراء 
تعاق�دات رس�مية لتجهي�ز مفردات 
البطاق�ة التمويني�ة، فيم�ا دع�ا إلى 

تطوير وتنمية الصناعات العراقية.
وقال محمد ش�ياع السوداني في 
بيان صحفي، إن “قراراً قد صدر من 
مجلس الوزراء بدعم المنتج الوطني 
وإل�زام وزارة التج�ارة بالتعامل مع 

الصناع�ات الوطني�ة ف�ي تعاقداتها 
بما يتعلق بالبطاقة التموينية وعمل 
الشركات األخرى التي يرتبط عملها 

بالطابعين الصناعي والتجاري”.
أن�ه “وجه  وأض�اف الس�وداني، 
الش�ركات العام�ة المرتب�ط عمله�ا 
باالس�تيراد، التعامل وف�ق معطيات 
الق�رار الحكوم�ي الذي يل�زم بدعم 
المنتج الوطني خاصة المتعلق منها 
في مفردات البطاق�ة التموينية مثل 
السكر والحنطة والزيت والرز”، مبيناً 
أن “الدعوات ستوجه إلى القطاعات 
الصناعية والمعامل العراقية لغرض 
تعاقدات  التباحث والح�وار إلج�راء 
رس�مية لتجهيز ال�وزارة بالمفردات 
الت�ي تصل�ح لتوزيعها ضم�ن مواد 

البطاقة التموينية”.

وأشار الس�وداني، إلى أنه “وجه 
بدع�م المنتج الوطن�ي والذي يجهز 
عب�ر ال�وزارات العراقي�ة والقط�اع 
الخ�اص العراق�ي”، مؤك�داً أهمي�ة 
“تطوي�ر وتنمية الصناعات العراقية 
في ض�وء حاجة البطاق�ة التموينية 
ودعم القطاع الخاص الصناعي الذي 
الب�د وأن يك�ون بدي�اًل حيوي�اً لدعم 

قدرات الصناعة العراقية”.
ال�وزراء ص�ادق،  وكان مجل�س 
في )26 تش�رين األول 2015(، على 
إل�زام وزارة التج�ارة باالعتماد على 
المنتج المحلي في تغطية احتياجات 
البطاقة التموينية من مادة الس�كر، 
فيم�ا ش�كل لجن�ة وزاري�ة لمعادلة 
البورص�ة  معطي�ات  وف�ق  س�عره 

الدولية.

    بغداد/المستقبل العراقي

 أعلن�ت وزارة الزراعة/ مديرية 
قي�ام  ع�ن  الك�رخ  بغ�داد  زراع�ة 
ك�وادر أقس�ام الث�روة الحيواني�ة 
الوح�دات  م�ن  وع�ددا  والوقاي�ة 
ومتابع�ة  بانج�از  له�ا،  التابع�ة 
العدي�د م�ن النش�اطات المتنوعة، 

ومنه�ا مايتعلق بأع�داد الحيوانات 
المرقمة.

وذكر قس�م العالق�ات واإلعالم 
والتعاون الدولي بالوزارة، في بيان 
صحفي، إن”ش�عبة الرشيد التابعة 
للمديري�ة أعط�ت موقف�ا بأع�داد 
الحيوان�ات المرقم�ة، حي�ث بلغت 
،9608 رأس�ا م�ن األغن�ام ، و613 

رأس�ا م�ن الماع�ز، و15821 م�ن 
األبقار، و68 رأس�ا من الجاموس، 
حق�ول  بمتابع�ة  قام�ت  كم�ا 
الدواج�ن وإجراء الكش�وفات على 
مناحل العس�ل، وتوزي�ع المبيدات 
الخاصة بمكافح�ة الذبابة البيضاء 
والحشرية كما تم انجاز العديد من 

المعامالت المتعددة الخدمات”.

زراع�ة  إن”ش�عبة  وأض�اف 
الطارمي�ة قد أعلنت ه�ي أيضا عن 
جمل�ة من األنش�طة للفترة من 16 
/9 لغاي�ة 15/11، منه�ا متابع�ة 
الصف�راء  ال�ذرة  محص�ول  جن�ي 
األغن�ام  ترقي�م  عملي�ة  وإج�راء 
وإج�راء كش�وفات ميداني�ة عل�ى 
حق�ول الدواج�ن بغي�ة تجهيزهم 

بالحص�ة المق�ررة م�ن األع�الف، 
ك�م أنج�زت الش�عبة ذاته�ا العديد 
م�ن المعام�الت الخاص�ة بتجهيز 
أع�الف المجت�رات، الفتا إل�ى قيام 
كوادر اإلرشاد والتدريب بجوالت ، 
ولقاء المزارعين بغية التعرف على 
مش�اكلهم ، كما أعلن�ت عن توزيع 
المبيدات الخاصة بذبابة الفاكهة”.
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اإلعامر تواصل العمل بمرشوع 
بناية املرور الرسيع يف بغداد

ختصيص 50 مليار دينار 
للمتفرغني إلعانة املعاقني

     بغداد/ المستقبل العراقي

 أك�دت وزارة اإلعم�ار واإلس�كان والبلدي�ات العامة، امس 
االحد، ان المالكات الفنية والهندس�ية في دائرة المباني العامة 
احدى تش�كيالت الوزارة تواصل العمل بمش�روع بناية المرور 
الس�ريع ببغداد.وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن “المشروع 
ش�يد على ارض تبلغ مس�احتها 2960 م2 وبكلف�ة 5 مليارات 
دينار”، مش�يرة الى ان “نس�بة انج�از المش�روع بلغت 52 % 
والمشروع صمم وفق طراز معماري حديث”.يذكر ان المشروع 
يتك�ون من ثالثة طوابق ويضم س�احة لوقوف الس�يارات مع 
جمي�ع الخدمات باس�تخدام احدث المع�دات واالجهزة لضمان 

حسن االداء الوظيفي.

     بغداد/ المستقبل العراقي

أعل�ن وزي�ر العم�ل والش�ؤون االجتماعي�ة محمد ش�ياع 
السوداني، امس االحد، عن تخصيص 50 مليار دينار من موازنة 
هيئة رعاية ذوي اإلعاقة واإلحتياجات الخاصة لعام 2016 الى 
الموظفين المتفرغين لرعاية المعاقين.وقال الس�وداني خالل 
استقباله رئيس واعضاء تجمع المعاقين في العراق ، إن “هيئة 
رعاي�ة ذوي االعاق�ة واالحتياج�ات الخاصة تس�تقبل طلبات 
الموظفي�ن الراغبين في اعان�ة المعاقين لغرض منحهم تفرغاً 
برات�ب تام”.واض�اف ان “الهيئ�ة تحيل تلك الطلب�ات الى لجنة 
طبية في وزارة الصحة معنية بتحديد نسبة العوق ومن ثم يتم 
ارس�ال نتيجة قرار اللجنة الى الوزارة او المؤسسة التي ينتمي 
اليه�ا الموظ�ف”، الفتاً ال�ى ان “تلك االجراءات يت�م القيام بها 
اس�تناداً الى قانون ذوي االعاقة رقم 38 لسنة 2013”.واوضح 
ان “الهيئة تس�عى ال�ى تنفيذ جميع مضامي�ن القانون خاصة 
فيم�ا يتعلق باالعفاءات واالمتيازات التي تمنح لذوي االعاقة”، 
مش�يراً ال�ى ان “ال�وزارة هيأت مق�را للهيئة ووف�رت اللوزام 
اللوجس�تية الالزم�ة للقي�ام ب�أداء اعمالها وتلبي�ة إحتياجات 
المعاقي�ن وفق س�ياق مهني وانس�اني”.وبين الس�وداني، انه 
“إستمع خالل اللقاء إلى آراء اعضاء تجمع المعاقين حول توفير 
اإلمكانيات الالزم�ة الخاصة باحتياجاتهم”، موع�زاً ب�”تذليل 
العقبات التي تقف أمام تطلعات هذه الش�ريحة من المجتمع”.

يذكر ان الثالث من كانون االول من كل عام يوافق اليوم العالمي 
لذوي االحتياج�ات الخاصة خصص من قبل األمم المتحدة منذ 
ع�ام 1992 لدعم ذوي االحتياج�ات الخاصة، ويهدف هذا اليوم 
إلى زيادة الفه�م لقضايا اإلعاقة ودع�م البرامج الخاصة بهذه 
الش�ريحة من أجل ضم�ان حقوق ذوي االحتياج�ات الخاصة، 
فض�اًل عن الدع�وة إلى زيادة الوعي في إدخال أش�خاص لديهم 

إعاقات في الحياة السياسية واالقتصادية والثقافية.

     بغداد/المستقبل العراقي

أعلنت رابطة المصارف الخاصة، امس األحد، عن عقد المؤتمر 
المصرفي الس�نوي الثالث في ال�12 من شهر كانون األول الحالي، 
ف�ي العاصم�ة بغداد بمش�اركة عربية واس�عة، فيما أك�دت لجنة 
االقتصاد البرلمانية أن المؤتمر سيرس�م خارطة طريق للمصارف 
الخاصة.وق�ال المدي�ر التنفيذي للرابطة علي ط�ارق خالل مؤتمر 
صحف�ي عقده في بغداد، إنه “انطالقاً م�ن دعم القطاع المصرفي 
واقتصاد البالد وما يواجهه من تحديات امنية واقتصادية، حرصت 
الرابط�ة على تنظيم مؤتمر القطاع المصرفي الس�نوي الثالث في 
العاصم�ة بغداد يومي 12 و13 م�ن كانون األول الجاري”.وأضاف 
طارق أن “مايميز المؤتمر لهذه الس�نة هو حضور عربي لرؤس�اء 
وممثلي لعدد من البنوك المركزية العربية فضالً عن مصارف عربية 
إضافة الى المصارف العراقي�ة الحكومية والخاصة”، الفتاً الى أن 
“المؤتم�ر س�يكون برعاية رئي�س مجلس الوزراء حي�در العبادي 
ومحاف�ظ البنك المركزي وبمش�اركة فاعلة من قب�ل األكاديميين 
والخب�راء في القط�اع المصرف�ي واالقتصادي”.م�ن جانبه, قال 
رئي�س لجنة االقتصاد واالس�تثمار البرلمانية جواد البوالني خالل 
المؤتم�ر إنه “م�ن المؤمل أن يرس�م هذا المؤتم�ر خارطة طريق 
للمص�ارف الخاص�ة من أجل دعم�ه القتص�اد البالد”، مؤك�داً أن 
“المص�ارف الخاص�ة تعد الي�وم ش�ريكاً حقيقياً في بن�اء العراق 
ودعمه”.ويتك�ون النظ�ام المصرف�ي في العراق م�ن 43 مصرفاً، 
فض�اًل عن البن�ك المرك�زي، وتتوزع بحس�ب الملكية بين س�بعة 
حكومي�ة، و30 أهلي�اً، بضمنها س�بعة إس�المية، فضالً عن س�تة 

مصارف أجنبية وهي تتوزع بواقع 600 فرع في عموم العراق.

رابطة املصارف اخلاصة تعقد مؤمترها 
السنوي الثالث بمشاركة عربية واسعة

تنصيب أجهزة ختطيط الدماغ األعصاب
يف مستشفى الطفل املركزي

   بغداد/المستقبل العراقي

 أعلنت دائرة صحة بغداد الكرخ 
وبالتع�اون مع مجل�س محافظة 
بغداد عن ادخ�ال جهازي تخطيط 
الدم�اغ )EEG( وجه�از تخطي�ط 
 )EMG( والعض�الت  االعص�اب 
والول م�رة في مستش�فى الطفل 
المرك�زي بع�د توق�ف دام الربعة 
اشهر بس�بب عطل جهاز تخطيط 
استش�ارية  ف�ي   )EEG( الدم�اغ 

االمراض النفسية والعصبية .
وق�ال مدير ع�ام دائ�رة صحة 
لطي�ف  جاس�ب  الك�رخ  بغ�داد 
صحف�ي،  بي�ان  ف�ي  الحجام�ي، 

المستش�فى جه�زت بهذي�ن  ان” 
بالتعاون مع  الحديثي�ن  الجهازين 
مجل�س محافظ�ة بغ�داد حيث ان 
لهذين الجهازي�ن اهمية كبرى في 
فحص المرضى الراقدين و حاالت 
االحال�ة م�ن خ�ارج المستش�فى 
وتم تجهي�ز الجهازين بمواصفات 
dGa )عالمية و منشأ امريكي نوع 

well( وادخ�ل الجهازي�ن الخدم�ة 
في استش�ارية االمراض النفسية 
والعصبية، مش�يرا إلى ان اإلفتتاح 
كان بحض�ور مدي�ر المستش�فى 

الدكتور فراس هاشم”.
ان”ه�ذه  الحجام�ي  واض�اف 
االجه�زة تق�وم بفح�ص ح�االت 

)خ�در االعص�اب، ح�االت الش�لل 
الرباع�ي، اعتالل العضالت، اعتالل 
المحيط�ة، حاالت قطع  االعصاب 
الوري�د، ح�االت رخ�و االعص�اب 
ل�دى االطفال ، فحص جميع انواع 

الصرع(.
ان”ع�دد ح�االت  إل�ى  وأش�ار 
فح�ص الدم�اغ اليوم�ي بل�غ من 
)10d 15( حال�ة يومي�ا من جميع 
والط�وارئ  المستش�فى  رده�ات 
والردهات المش�تركة ع�دا حاالت 
االحالة و هناك مالك طبي وصحي 
متخصص يقوم بعمليات الفحص 
ويتلقى التدريبات من قبل الشركة 

المجهزة خالل فترة الضمان”.

دياىل تطلق اسلوب »التبليط االقتصادي« 
ملواجهة التقشف

   ديالى/المستقبل العراقي

اعلن�ت لجن�ة الخدم�ات ف�ي مجل�س 
محافظ�ة ديالى،ام�س االح�د، عن اطالق 
اس�لوب التبليط االقتصادي للطرقات في 
مدن المحافظة لمواجهة التقشف المالي.

وقال�ت نائ�ب رئي�س اللجنة س�ميرة 
الزبي�دي، إن لجنتها “بالتنس�يق مع بلدية 
بعقوبة اطلقت اسلوب التبليط االقتصادي 
وال�ذي يه�دف ال�ى توحيد كاف�ة الجهود 
ف�ي تخفي�ض تكالي�ف مش�اريع التبليط 
للطرق�ات بمع�دالت كبي�رة م�ع الحفاظ 
على الجودة والنوعية”.واضافت الزبيدي 
ان “اول�ى مراح�ل تعزيز اس�لوب التبليط 
االقتص�ادي كانت احياء معمل لالس�فلت 

متوق�ف عن العمل منذ اربعة س�نوات من 
قبل بلدية بعقوبة اضافة استخدام الياتها 
التخصيص�ة م�ا اس�هم في توفي�ر مبالغ 

مالية كبيرة جدا في انجاز المشاريع”.
واش�ارت نائب رئيس لجن�ة الخدمات 
في مجلس ديالى الى ان “اعتماد اس�لوب 
التبلي�ط االقتصادي ج�اء لمواجهة حالة 
اغل�ب  تعانيه�ا  الت�ي  المال�ي  التقش�ف 
المؤسس�ات الحكومي�ة م�ا دفعن�ا ال�ى 
بلورة جمل�ة من الخطط واالس�اليب من 
اجل االس�تفادة م�ن االمكانيات المتوفرة 
ف�ي خلق ادامة للعم�ل واالعمار”.وتعاني 
ديالى من ازمة مالية ادت الى توقف اغلب 
مش�اريعها الخدمية ما دفع موسس�اتها 

الى ايجاد بدائل لخلق ديمومة في العمل.

  بغداد/المستقبل العراقي

لزائ�ري  الخدم�ة  تقدي�م  ش�رف  ان 
اربعينية االمام الحس�ين “عليه السالم” 
تمثل اعلى مراتب الش�رف، وبهذا الواقع 
غ�دت وزارة النقل ممثل�ة بوزيرها باقر 
الزبيدي س�باقة لنيل ه�ذا التكريم، حيث 
تم نقل ما يزيد على 26 مليون زائر يفوق 

طاقات دول وليس وزارة.
إال أن االرادة االلهي�ة وهم�ة الغيارى 
ذلل�ت كاف�ة الصعاب وقدم�ت الول مرة 

جهوداً اليستهان بها في نقل الزائرين.
وكان لتواج�د الزبي�دي ف�ي كرب�الء 
المقدس�ة االثر الكبير ف�ي نجاح المهمة 
واشرافه المباشر واجتماعاته المتواصلة 
مع الجهات المعنية بالزيارة االثر الكبير 

لنجاح مراحل الزيارة.
ي�وم  ظه�ر  الزبي�دي  ووص�ل 
28/11/2015 الى محافظة بابل والتقى 
محافظها صادق مدلول وعدد من اعضاء 
مجل�س المحافظ�ة ورؤس�اء العش�ائر 

فيها.
اس�تعراض  اللق�اء  خ�الل  وج�رى 
الزائري�ن  لنق�ل  المتخ�ذة  االج�راءات 
واالط�الع ميداني�ا عل�ى مناط�ق تجمع 
الزائرين وخصوصا في منطقة المسيب، 
واوعز الزبيدي بتوفير االليات الالزمة من 
قبل مدير عام النقل الخاص بعدها توجه 

مباشرة الى محافظة النجف االشرف.
وهن�اك، التقى الوبيدي ف�ي الصحن 
الحيدري الش�ريف بوزير الداخلية محمد 

الغبان ومحافظ النجف لؤي الياسري.

وجرى خالل اللق�اء بحث االجراءات 
المتخذة لنقل الزائرين بكل راحة.

وف�ي س�اعة متاخ�رة م�ن لي�ل يوم 
زائ�ري  الزبي�دي  تفق�د   28/11/2015
اربعينية االمام الحس�ين “عليه السالم” 

المتوجهين من محافظة النجف االشرف 
ال�ى كرب�الء المقدس�ة الحي�اء ش�عائر 
الزيارة االربعينية بعد ان التقى س�ماحة 
السيد صدرالدين القبانجي خطيب جمعة 

النجف....

وزار الزبيدي أيض�اً المراجع العظام 
في النجف.

مس�اء  الزبي�دي  وص�ل  ذل�ك،  بع�د 
كرب�الء  محافظ�ة  ال�ى   29/11/2015
المقدسة ليشرف ميدانياً على عملية نقل 

زوار االمام الحسين “عليه السالم”.
يش�ار إل�ى أن الزبيدي ترأس للس�نة 
الثانية اللجنة العليا لنقل الزائرين واعدت 
الخط�ط الالزمة الس�تنفار كافة االليات 
والقطارات بالتنس�يق مع الوزارات ذات 
العالق�ة والمحافظ�ات وقي�ادة عمليات 

الفرات االوسط.
وصبيحة 29/11/2015 زار الزبيدي 
مرق�د ش�هيد المحراب س�ماحة الس�يد 
محمد باقر الحكيم “قدس” واطلع برفقة 
سماحة الس�يد صادق الحكيم وسماحة 
الس�يد حيدر الحكيم عل�ى االجنحة التي 
يضمه�ا المرق�د وخصوص�ا الت�ي تقدم 
الخدمات كافة الى زائري االمام الحسين 

“عليه السالم”.
وقد ترأس الزبيدي بنفس�ه االجتماع 
الطارى الدارة النق�ل الخاص في كربالء 
الحال�ة  لدراس�ة  ومحيطه�ا  المقدس�ة 
النهائي�ة لعملي�ات نق�ل الزائري�ن ب�كل 
س�هولة وام�ان بحضور وزير االس�كان 
واالعمار والبلديات وقائد عمليات الفرات 
االوسط والمدراء العامين للنقل الخاص 

والمسافرين والوفود والبري.
وق�ام  الزبي�دي بجول�ة جوي�ة على 
طائ�رات م�ي ١٧ برفق�ة وزي�ر اإلعمار 
والبلديات وقائد عمليات الفرات األوسط 
والنائ�ب االول لمحافظ�ة كرب�الء وعلى 
م�ّدى نص�ف س�اعة اطل�ع عل�ى حركة 
كافة محاور حركة الزائرين والشاحنات 
والباص�ات دخوال وخروج�ا الى كربالء 
الخ�ط  عل�ى  اطل�ع  كذل�ك  المقدس�ة، 

االستراتيجي نجف كربالء.



فوؤاد ح�سون

www.almustakbalpaper.net

رأي7  العدد )1100( االثنين 7  كانون االول 2015

سيف أكثم المظفر

حسن الكعبي

عدال�ة الس�ماء هي قاع�دة ال تقب�ل الش�واذ، ال اعلم كيف 

س�يعاقب العرب، على م�ا اقترفوه بحق أنفس�هم، وبحق 

آل النب�ي وأصحابه، قد تعدى ش�ناعة أفعاله�م، ما صنعه 

اليهود بأنبيائهم، وكيف عاثوا في األرض، وافسدوا الحرث 

والنس�ل، وما تفعله امة العرب ليس بأقل من أفعال اليهود 

ذاك الزمان، بال وأضل سبيال.

النعم عندما تنزل على األقوام، أما تجرهم إلى الخير أو إلى 

الش�ر، وهذا يعتمد على المتلقي لتل�ك النعم، ومدى إيمانه 

بمكر الس�ماء، حيث تمدهم في طغيانه�م يعمهون.. رزق 

المس�لمون خير األرض، من انهار وأش�جار وثمار، وكان 

أخرها الذهب األس�ود "النفط"، ال�ذي كان من المؤمل إن 

يجعله�م أقوى قوة ف�ي العالم، لما تجني م�ن خيرات من 

فوقها ومن تحتها، لكن غباء حكامها، ومن توارثوا الحكم 

على مدى قرون من الزمن، أصبحوا من دول عالم الثالث.

إي دول الجه�ل والفق�ر والتط�رف، ل�م تس�عفهم كث�رت 

الخيرات في أرضهم، بقدر جش�ع حكامهم وس�الطينهم، 

الذي�ن جعلوهم عبيد يس�وقوهم حيث يش�اءون، اس�تغل 

الغ�رب غباء س�اللة مل�وك العرب، وس�ذاجة م�ن بيدهم 

السلطة، وساقوهم إلى مذبحة الخراف، يصورون لهم حبال 

المشانق، على أنها مجالس الحكم، حتى نفذوا مآربهم، ثم 

ش�نقوهم بأيادي ش�عوبهم المضطهدة. لم يتبقى من تلك 

االنعام سوى دول الخليج وقطر والسعودية، حيث يجتمع 

الغب�اء ف�ي قمة جماجمه�م الملوث�ة، التي س�يطر عليها 

الكيان الصهيوني، حتى أصبحوا دمى تركبهم كيفما تشاء، 

وتملي عليهم أفعاله�م وأقوالهم، كان أخر إمالءاتهم  فتح  

سفارة إسرائيلية في اإلمارات... هنا سنقرأ العد التنازلي، 

ل�دول الخلي�ج وكيف س�تنهار وتصب�ح ترابا. لس�نا نعلم 

الغيب، لكن الحقائق س�تنبئنا عن ما س�يجري في دولة آل 

سعود، وكيف ستمزق أركان دولتهم، إلى مناطق متناحرة 

طائفي�ا، وتس�حب أمري�كا البس�اط م�ن تح�ت عمالئها، 

وترميهم لكالبها من الوهابية لينهشوا بأجسامهم النتنة، 

فجعلنا من المنظرين.

لم تحظ الثورات العقالنية في التاريخ العربي باهتمام فكري واضح, 

بل ظلت ضمن سياقات ال تتعدى حدود التوثيق التي تفرضها مناهج 

الرص�د التاريخي لالزمن�ة التي حدثت ضمنها تل�ك الثورات ووقعت 

فيها في حي�ن ان االهتمام الفكري والتاريخ�ي انصب على الثورات 

ذات الحم�والت العاطفي�ة, وبالرغ�م م�ن اهمية هذه الث�ورات في 

محارب�ة الظلم واهميتها في تفعيل الحراك الجماهيري وتكريس�ها 

النموذج ث�وري يمكن االقتداء ب�ه لكن االهتمام به�ا وتغليبها على 

الثورات العقالنية اس�هم في اغفال نماذج ثورية مهمة كانت كفيلة 

بأن تس�هم في تنظي�م الثورات العربية الالحق�ة عليها وتبعدها عن 

مهيمنات الفوض�ى التي تقترن عادة بأنماط ونم�اذج الثورات التي 

يغلب عليها الشحن العاطفي.

ان نماذج الث�ورات العقالنية والثورات المضادة تجد مصداقيتها في 

التاري�خ العربي االس�المي ضمن نموذجين تحققا ف�ي فترة زمنية 

واحدة والمقصود بهذين النموذجين نموذج )ثورة سليمان بن صرد 

الخزاع�ي(  المعروفة تاريخيا ب� )ثورة التوابي�ن(  و)ثورة المختار 

ب�ن عبي�دة الثقفي(. االنم�وذج االول هو من اكبر النم�اذج المغرقة 

ف�ي عاطفيتها واما االنم�وذج الثاني فهو من اكب�ر النماذج مراعاة 

للعقالني�ة والتدبي�ر السياس�ي وربما ان تل�ك المراع�اة الفائقة في 

العقالني�ة للنم�وذج الثاني هي الت�ي وضعته على طاولة التش�كيك 

واالتهام�ات الت�ي لصق�ت بالمخت�ار وعرفت�ه للمتلق�ي كنم�وذج 

للس�لطوي واالنتهازي والمتخاذل عن نص�رة بن صرد الخزاعي بعد 

ان اجتمع ام�ر االثنين )اي المختار والخزاعي( عل�ى القيام بالثورة 

مع�ا وتحت امرة المختار, لكن المختار رأى ان اس�تعدادات التوابين 

ال تأخذ مس�ار الث�ورات الطامحة لتحقيق االنتص�ار على الخصم بل 

انها استبعدت اي احتمال للنصر وانصب هدفها الرئيسي على الموت 

الجماع�ي تكفيرا عن تخاذل التوابين في نصرة االمام الحس�ين )ع( 

اثن�اء قيامه وهو امر رفضه المختار المعروف بكياس�ته التي كانت 

وراء اتخاذه مبدأ اساس�يا ف�ي الثورة وهو النص�ر ومهما كلف ذلك 

االمر م�ن تأجيل للثورة فالتدابير السياس�ية واالقتصادية كانت من 

اولويات�ه في القي�ام. ان هذه التدابير طال امده�ا ورغم انها حققت 

طم�وح المختار ف�ي االنتصار واالطاحة بس�لطة الطغي�ان االموي 

والقصاص من مرتكبي الجرائم البش�عة في واقعة الطف, اال ان ذلك 

كله لم يش�فع تاريخيا للمختار الذي ظل رهين االتهامات التاريخية 

وه�ي اتهامات تصل حدود تكفير المخت�ار واخراجه عن الملة ومن 

يراج�ع كتب الحديث س�يصل الى هذه الحقيق�ة دون الحاجة الى كد 

معرف�ي في اس�تنباط مدلوالتها وعل�ى عكس من ذل�ك فانها – اي 

كت�ب الحديث والتاريخ -  تغدق مديحا مبالغا فيه على ثورة التوابين 

الت�ي لم تحقق اي نصر يذكر على س�لطة الطغي�ان التي ظلت تتمتع 

بالقوة والنفوذ بعد الثورة الى ان اطاحت بها ثورة المختار المشرقة 

التي كرس�ت نموذجا اس�تثنائيا ف�ي تاريخ الث�ورات العربية يراعي 

الستراتيجيات العقالنية والسياسية في إدارة الثورة.

 لك�ن ذلك ال يعني عدم اهمية ث�ورة التوابين فالثورة كانت ضرورية 

في كس�ر حاجز الخ�وف من الس�لطة والتمهيد لقيام ث�ورات تالية 

عليه�ا, غي�ر ان ما نقص�ده في هذا الس�ياق هو عدم اي�الء االهمية 

لثورة مش�رقة تفوق ث�ورة التوابين اهمية بل العك�س من ذلك فقد 

ظلت عرضة للش�ك وع�دم االنص�اف التاريخي الى يومن�ا هذا، ولم 

يب�ادر اي اتجاه فك�ري لتخليص هذه الثورة الرائعة من االلتباس�ات 

والش�كوك العالقة به�ا ولم يقم به�ذا الجهد اال العم�ل الفني المهم 

الذي انتجه التلفزيون االيراني في المسلس�ل المعروف والذي عرض 

تحت مس�مى )مختار نامه( والمسلس�ل رغم أهميته والجهد الكبير 

الذي بذل�ه كاتب النص في التحليل الفكري في مقاربة االش�كاليات 

التاريخي�ة التي احاطت بالمخت�ار وتوضيح الكثير من االلتباس�ات 

للمتلق�ي, اال ان التحلي�ل الفكري يظل هو المس�ؤول االساس�ي في 

معالجة اش�كالية الثورة وتوضيح طابعها العقالن�ي فالجهد الفني 

مهما حاول االقتراب من المناطق الفكرية فانه ال يستطيع مقاربتها 

بالش�كل المطلوب الن ذلك يخالف طبيعة الفن التي تراهن على ابراز 

الجانب الفني المؤثر وهذا ما يفس�ر االهتم�ام المبالغ فيه في ابراز 

الجوان�ب الحربية للثورة واعتماد الخدع في رس�م المعارك. من ذلك 

يتوجب على الفك�ر العربي مقاربة تلك الثورة المهمة والتعريف بها 

كث�ورة عقالنية ل�م يعهدها التاريخ العربي وال�ذي يجب ان يتدبرها 

بمعون�ة من التفس�ير الفك�ري بوصفها انموذجا رائع�ا لالقتداء به 

ف�ي القيام بالث�ورات التي تمل�ك طموحات النصر وتحقي�ق العدالة 

واالطاح�ة باش�كال الظلم السياس�ي العربي للس�لطات المس�تبدة 

وبالتالي االبتعاد عن ثورات الحموالت العاطفية الغالبة على ثوراتنا 

العربية التي علقت بها اش�كال من الفوضى والتضحية بالكثير على 

المستويات المعنوية والمادية.

الثورات العقالنية يف 
التاريخ العريب

»ل�و كان الفقر رجالً لقتلت�ه«.. كلمة تبدو قاس�ية في داللتها 

األول�ى، لكن قائلها أراد لها هذا الص�دى الموازي للنفير العام، 

فاإلم�ام عل�ي بن أبي طال�ب )ع( كان يدرك بح�ق ذلك التحدي 

األكب�ر الذي يفرض�ه الفقر، وق�د نطق تلك المقولة الش�هيرة 

باصرار اس�تثنائي حازم، وباألخص الواجب وفق مس�ؤوليته 

عن حال مجموعة من الناس، يبصر حاجتهم ويرى فعل الفقر 

في أحوالهم، حتى يعلن وباهتمام، س�عيه بالسالح الى أقصى 

ما يس�تطيع، رغم كل ما يحمله من س�الم ووداعة ال تضاهى، 

فيصبح عزمه على الفعل الحرب�ي بمواجهة الفقر ملهماً أزلياً 

لمجابه�ة الفاقة والحرمان، وها ه�و يلهم رجالً عاصره وكان 

يحم�ل نفحة اله�م ذاتها حد أن وصف بمحام�ي الفقراء، وهو 

لق�ب ل�م يكن عاب�راً، بل اس�تحقه ذلك الرج�ل النبي�ل )ابو ذر 

الغف�اري( الثائر بجدارة المعايش�ة واالدراك يوم قال :«عجبت 

لمن جاع ولم يشهر س�يفه«، ضمن صرخة متواصلة وموقف 

سابق.

 لع�ّل في ادراج تلك المقدمة ضمن س�ياق سياس�ي هنا فائدة، 

حي�ث تطالعنا األخبار بارتفاع نس�بة الفقر حس�ب ما أعلنته 

وزارة التخطي�ط ضم�ن تقرير نش�رته في ش�هر أيل�ول، بّين 

وبشكل محزن ارتفاع هذه النسبة الى 22.5 بالمئة عن معدالت 

س�ابقة. وبالطب�ع الحديث ي�دور عن نس�ب واحص�اءات في 

المناطق المستقرة، أما االماكن التي تعاني من سطوة اإلرهاب 

فلها ش�جون أخرى، فبحسب التقرير سجلت المناطق المحتلة 

من عصابات »داعش« اإلرهابية  نسبة تعادل 41 بالمئة.

نس�ب وأرقام فجائعية تعكس صورة ألسوأ ما يمكن أن يشكل 

عرقل�ة في تق�دم الحي�اة، فالمقي�اس اإلنس�اني األول ضمن 

الش�روط واالعتبارات المعتمدة في التعامل الحضاري يبدأ من 

معرف�ة أهمية معركة مواجهة الجوع كإرهاب أو كمس�بب له 

بوجه أو آخر. 

وزارة التخطي�ط وبالتع�اون مع البنك الدولي أج�رت قبل أيام 

مس�حاً تجريبياً ل� 200 اسرة في مدينة بغداد، لرصد الفقر في 

العراق!، من خالل اعتماد استمارة الكترونية، وتنفيذ المسوح 

بطرق حديثة وألول مرة في البالد. 

التجربة تس�تحق التوقف عندها ومناقشة بعض حيثياتها، ألن 

المس�ح الذي تم يعّد مقدمة لخطوات مستقبلية قادمة لم يعلن 

عن وقت الش�روع بتنفيذها، فالناطق باسم الوزارة أكد أن هذا 

المس�ح التجريبي سيدرس بعناية ما س�يصادف من اشكاالت 

قد تعترض الفعالية بمجملها ألجل تالفيها اثناء مس�ح وطني 

ش�امل.بالتأكيد س�يكون للمس�ح االلكتروني ضرورة لمعرفة 

اع�داد الفقراء عن طريق مؤسس�ات وجهات دولية مس�اعدة، 

لك�ن تلك االحصاءات ثم�ة ما يعتبر أصدق منه�ا وأوضح، فها 

هي مدينة الس�ماوة تعلن مظلوميتها ف�ي موازنة عام 2016، 

لع�دم اعتمادها »المحرومي�ة بتوزيع حص�ص المحافظات«، 

حيث بّين مسؤولون بالمحافظة أن نسبة الفقر تبلغ 50 بالمئة 

وبارتفاع متزايد. االحصاء الدقيق والمس�ح المرتقب سيجعل 

القضية في حس�اباتها الدقيقة، في المت�داول االداري لتطبيق 

خط�ط مكافحة الفقر. وس�يكون من مكّرر الكالم أي س�ؤال 

يبحث في قضايا تم مناقشتها في سالف السنوات. 

 ال ب�أس بتكرار س�ؤال من كتابة نش�رت على ه�ذه الصفحات 

الغ�راء قبل 4 س�نوات: أين ما أدعت�ه وزارة التخطيط س�ابقاً 

م�ن برمجة كفيلة بالقضاء التام على مس�تويات الفقر بخطة 

خمس�ية؟. وهل البلد – إدارياً - يس�تطع بناء النموذج الساعي 

للتطبي�ق والتغيي�ر م�روراً باالكتف�اء ووصوالً ال�ى الرفاهية 

المرج�وة؟. ألي�س الواق�ع أس�وأ بكثير؟..ومت�ى يثم�ر الجهد 

االداري الش�امل لتعزي�ز الخطط والجهود وإبعاد ش�بح الفقر 

عن الناس، وعاره عن الدولة؟.

خارطة الفقر واحلرمان!
علي شايع

ماذا فعل النفط بالعرب؟

أرحي�م, رجل ف�ي منتص�ف الخمس�ينات من 

عم�ره, يحن كثيرا لثمانين�ات القرن الماضي, 

حيث عاش ش�بابه فيها, مع أنها سنوات تحت 

ضغط رهيب, بس�بب رعب الطاغية "صديم", 

لكن أرحيم لم يكن يهتم بالسياسة, كاهتمامه 

بش�راء قميص جديد, أو الحص�ول على رواية 

عالمي�ة, حتى ل�و وصل ثمنها خم�س دنانير, 

فكان سخيا في سبيل متعته.

إلى إن جاءت السنوات العجاف في التسعينات, 

ال�كل تح�ت آل�ة التجوي�ع الجماع�ي, فصدام 

يحارب الشعب من جهة, واألمم المتحدة تقرر 

ف�رض حصار اقتص�ادي, والمحن�ة تقع على 

رأس أرحيم.

بعدها ب 13ع�ام, حصلت انفراج�ة تاريخية, 

بسقوط طاغية بغداد, سارع أرحيم لالحتفال 

عل�ى طريقته, بإحراق ص�ور القائد الضرورة 

أي�ن م�ا وجدها, ف�ي احتف�ال مهي�ب, مازلنا 

أرحي�م يصف�ق بش�كل  نتذك�ره, حي�ث كان 

حماس�ي, مع ارتفاع الن�ار, وتحول صدام إلى 

مجرد دخان.  

ومرت األيام الديمقراطية متقلبة, كان أرحيم 

بي�ن الفرح والحزن, إل�ى إن ثبتت األيام بحالة 

واحدة ال تتغير, وهي الحزن!

هذا الشهر كانت مصاريف أرحيم كثيرة, بسبب 

موس�م الش�تاء, وم�ا يحمله من ك�م أضافي, 

م�ن االحتياجات البيتية, حتى انه لم يس�تطع 

ش�راء صبغ لش�عره األبيض, ول�م يتمكن من 

ش�راء )قمصلة( جلدية, لمقاومة برد الشتاء, 

فالراتب ال يكفي, مع ارتفاع أس�عار الس�وق, 

وتوس�ع الطلب�ات, وم�ن جهة أخ�رى جهود 

الحكوم�ة الغريبة, الس�اعية لتقلي�ل الرواتب, 

وهذا ما استفز رحيم كثيرا.

ماذا يريد المستش�ارين، فمع أنهم يس�تلمون 

رواتب بعشرات الماليين, قرروا ان يستقطعوا 

م�ن رات�ب أرحي�م, كأن�ي ان�ا س�بب األزم�ة 

االقتصادية, وعليهم إن يبدوا مسيرة التقشف, 

من رات�ب أرحيم, وراتبي هزي�ل بالكاد أعيش 

ب�ه حياتي البائس�ة, الل�ه ينتقم من الساس�ة 

المتمنطقي�ن, ) جمل�ة س�معها أرحي�م ف�ي 

مسلس�ل تاريخي, واخذ يش�تم به�ا كل من ال 

يعجبه(.

تذكر أرحيم انه لم يدفع لحد االن اشتراكه, في 

مول�دة الكهرباء األهلية, خمس�ون الف دينار, 

وإال س�يقوم صاحب المولدة,  بقطع الكهرباء 

عن بيت أرحيم, محن�ة الكهرباء التي ال تزول, 

فوقف متضرعا رافع�ا يديه, الهي العن الوزير 

"أوحيد", الذي س�رق األموال العراقية, وأقام 

بها ع�رس ابنه المدلل, ف�ي األندلس العجيبة, 

اله�ي والعن معه كل من س�اعده, م�ن مدراء 

ووكالء وحاشية.

صم�ت قليال أرحي�م, يفكر في كيفية تس�ديد 

الخمس�ون ال�ف, لصاحب المول�دة وال يهتدي 

لح�ل, فموع�د الراتب بعي�د, وال يس�تطيع ان 

يستدين, الن ديونه كبيرة, فال مفر من العيش 

بظلم�ة لي�ل ال ينتهي, ضح�ك بقهق�ه عالية, 

وصاح: وب�رج حظي اليوم يقول لي "ابتس�م 

فأن�ت تعيش حياة س�عيدة" , يمك�ن إنه برج 

ألرحيم أخر وليس إنا؟

قبل الخروج, أراد تلميع حذائه, ثم رمى فرشة 

التلميع نحو األرض, بقهر شديد, فقط تذكران 

ش�ارع الحي, عبارة عن بركة م�ن الطين, كم 

أنت سعيدة أيتها الفرش�اة, فلن تتعبي بتلميع 

أعجوب�ة األحذي�ة القديم�ة, فالش�ارع كفيل 

بإزالة جهودك, ش�ارع الح�ي يرفض إن يكون 

طبيعيا, فلقد جن بس�بب الحف�ر المتكرر, من 

قبل المقاولين, وتحول لمس�خ مخيف, يسعى 

لجعل مالبسنا متسخة دوما.

خ�رج أرحي�م م�ن بيت�ه, فغرق�ت س�اقه في 

مس�تنقع الماء والطين, قرب دكان الحاج أبو 

رياض, وقال له: يا حاج س�جل شكري ألمانة 

العاصم�ة, على جهودها معنا, في مش�اركتنا 

إزع�اج زوجاتنا, حي�ث س�تجبر زوجتي على 

غس�ل "البنط�رون" م�رة أخ�رى, فضحك أبو 

ري�اض وأرحيم, ضح�كات مدوي�ة. وقال أبو 

ري�اض: الحكومة وأمان�ة العاصمة في خدمة 

أرحيم.

أكم�ل أرحي�م رحلته نح�و وظيفته بمالبس�ه 

المتس�خة, لقد ص�دق برج الح�ظ , فانا اليوم 

اضح�ك كثيرا, لك�ن كما قال الش�اعر, وبعض 

الضحك أٌمر من البكاء.

 أرحيم والقهر العراقي
اسعد عبد الله عبد علي

مثلما يبقى كثير من األس�ئلة من دون إجابة بشأن 

س�يد فاروق وزوجته تشفين مالك، اللذين قتال 14 

ش�خصاً في حفلة عمل بسان بيرناردينو في والية 

كاليفورنيا، هناك أيضاً أسئلة كثيرة تبدو إجاباتها 

واضحة وضوح الشمس بصورة مفجعة.

فف�ي المق�ام األول، قت�ل 14 بريئ�اً، وأصي�ب 17 

آخرون، وقد أصابت الصدمة القاس�ية حياة مئات 

من أفراد األس�ر واألصدقاء بس�بب ه�ذه الجريمة 

النكراء. وبالطبع، سيظل حجم الرعب يؤرق أولئك 

الذي�ن ُحرموا من أحبائهم ورفقة آبائهم وأمهاتهم 

وشقيقاتهم وأش�قائهم وأزواجهم وزوجاتهم، أو 

حت�ى أصدقائهم األع�زاء الذين س�لبوا منهم بقية 

حياتهم.

بيد أن صدمة أعمال القتل هذه ترددت أصداؤها إلى 

خ�ارج »جن�وب كاليفورنيا«، حي�ث تابعت أميركا 

بأس�رها هذا الكابوس وقت حدوثه، وعلى رغم أن 

كثيرين ممن تس�ّمروا أمام أجهزة التلفزيون ربما 

ل�م يكن لهم أي س�ابق معرف�ة بالضحايا، ولكنهم 

ش�عروا بمرارة األلم والتجربة والفق�دان وانعدام 

األمن الذي صاحب عشوائية الجريمة المقترفة.

وق�د أص�اب الرئي�س ب�اراك أوباما كب�د الحقيقة 

عندما علق على تكرار اضطرارنا لتحمل أعباء هذه 

األعم�ال المروعة، وحقيقة أننا ال يمكننا الس�ماح 

ببس�اطة أن تصبح حوادث القتل الجماعي »ش�يئاً 

معتاداً« تتسم به حياتنا اليومية. ومثلما أشرت في 

بداية مقالي السابق بعد حادث »شارلستون«، يقع 

في اليوم الواحد أكثر من حادث إطالق نار جماعي 

ف�ي الوالي�ات المتح�دة، وف�ي كثير م�ن األحيان 

يرتكب ه�ذه األعم�ال المروعة أف�راد مضطربون 

عقلي�اً يمكنه�م الحص�ول على أس�لحة قاتلة دون 

تميي�ز. وتك�ون بع�ض الجرائ�م بداف�ع الغض�ب 

وبعضه�ا بقصد سياس�ي. وف�ي الحال�ة األخيرة، 

س�واء أكان في كنيس�ة بجنوب كاليفورنيا، أو في 

عيادة بكولواردو، أو ف�ي حفلة عمل بكاليفورنيا، 

ُس�جل كثير ج�داً من المواق�ف التي تص�ّرف فيها 

أش�خاص مخبولون، مدججون بأسلحة متطورة، 

بن�اء عل�ى خياالته�م األيديولوجي�ة لينه�وا حياة 

أش�خاص عاديين ُق�ّدر لهم أن يكون�وا في الزمان 

والمكان الخاطئين.

وسواء أكان الدافع أوهام »سمو البيض«، أو تكمن 

في محتوى تس�جيل فيديو يشجع على بيع أعضاء 

األجّنة، أو تحريفات لتعاليم الدين، فإن هذه الجرائم 

متماثلة، والضحايا متشابهون، ونعاني جميعاً من 

الصدمة وفقدان األمن كما في كل مرة.

وثم�ة اختالف واحد مه�م، وهو أن�ه عندما يكون 

الجان�ي مس�لماً، تنتش�ر أخب�ار الجريم�ة لتحدث 

أض�راراً ف�ي أنحاء الب�الد بأس�رها. وبع�د حادث 

»شارلس�تون«، كان�ت هن�اك جه�ود إلزال�ة عل�م 

الكونفدرالية من مبنى مجلس ش�يوخ في الوالية، 

ولك�ن الجنوبيين البيض، الذين زعموا أن العلم هو 

ميراثه�م لم يتم اتهامهم بارت�كاب جرائم كراهية. 

وبعد الهجوم على عيادة تنظيم األس�رة، لم يواجه 

لإلجه�اض ومنظماته�م  المناهض�ون  النش�طاء 

موجة من التهديدات بالقتل، ولم تتعرض مقراتهم 

للتخريب.

ولك�ن بع�د ح�ادث »س�ان بيرنانردين�و«، اضطر 

مس�لمون أميركي�ون أبرياء مرة أخ�رى إلى تحمل 

المضايقة والكراهية. وتعرضت المس�اجد مجدداً 

للتخري�ب، ألن فاروق ومالك ارتكبا أعماالً مروعة، 

وم�ن ث�م واجه مس�لمون أبرياء كثي�راً من جرائم 

الكراهية المفزعة.

وقد أصابت تداعيات ذلك مقر عملي بش�كل خاص، 

فواحدة من الش�ابات، تعمل في مكتبي جاءت إلى 

العمل معتمرة »قلنسوة« ألن والدتها خشيت عليها 

من أن تغادر المنزل بحجابها. وتلقت شقيقة امرأة 

أخرى ف�ي مكتبي تهديدات بالقت�ل بعد أن خرجت 

م�ن مدرس�تها الثانوية. وأبدى الزم�الء في العمل 

تضامناً معه�ن، ولكن أصابته�م الحيرة والصدمة 

من ذلك التعصب.

، ولذا  وتهديدات القتل والكراهية ليست غريبة عليَّ

أتفهم ما يتعرضن له. فبعد أحداث الحادي عشر من 

سبتمبر، هدد ثالثة أشخاص حياتي، وبلغ بأحدهم 

الحد إل�ى التهديد بقتل أبنائي. وتلق�ت ابنتي، التي 

كانت ق�د التحقت لتوها بالجامع�ة، تهديداً بالقتل 

في اتصال هاتفي أثناء تواجدها بالجامعة. وأتذكر 

أن أكثر ما ضايقن�ي أثناء تلك الفترة المخيفة أنني 

كنت مث�ل بقي�ة المواطني�ن األميركيي�ن، غاضباً 

م�ن أولئك القتلة الذين اس�تغلوا ضيافة بلدي لقتل 

المواطني�ن. ولكن م�ا فعلته جرائ�م الكراهية بي 

هو أنها منعتني وأس�رتي من المواساة ومشاركة 

الشعور باألسى مثل األميركيين، ألننا كنا مجبرين 

على الحذر خش�ية أن يصيبنا أولئك الذين يسيئون 

توجيه الكراهية، وأن يتم استهدافنا.

ولك�ن م�ن حس�ن الح�ظ، أن القصة ل�م تنته عند 

ذلك، إذ قدمت لنا الش�رطة الحماية، وقبض مكتب 

التحقيق�ات الفيدرال�ي عل�ى الجن�اة ووجهوا لهم 

االتهامات وأدانوهم. وكانت هناك حاالت ال تحصى 

م�ن التعاطف أظهرها أف�راد نعرفه�م وآخرون ال 

نعرفه�م، ممن اتصل�وا أو كتب�وا أو عرضوا تقديم 

المساندة.

حوادث القتل والكراهية
جيمس زغبي



تستعد الفنانة التونسية هند صبري للسفر إلي دبي من أجل المشاركة في فاعليات الدورة الجديدة من مهرجان 
دبي السينمائي الدولي التي تنطلق يوم 9 ديسمبر)كانون األول( الجاري. وتشارك بعضوية لجنة تحكيم الدورة 
الرابعة من جائزة "أي دبليو س�ي" للمخرجين والتي تهدف لدعم مخرجي الس�ينما الخليجيين من أجل تحويل 
مشاريعهم الجديدة إلى مشاريع يشاهدها الجمهور على الشاشة، وهي الجائزة التي ترى فيها مساهمًة بإثراء 

السينما العربية وتقديم أفالماً خليجية.
ويترأس لجنة تحكيم الجائزة المخرج الفلس�طيني هاني أبو اس�عد وتضم في عضويتها رئيس مهرجان دبي 
عب�د الحميد جمعية والمدير الفني للمهرجان مس�عود امر الله، باإلضافة إلى ج�ورج كيرن الرئيس التنفيذي 
لشركة "أي دبليو سي"، فيما يتنافس عليها ثالث مخرجين هم السعودي شهد أمين عن سيناريو "حراشف"، 
اإلماراتية ليلى خليفة عن س�يناريو "كاتب الرسائل" والقطري خليفة المريخي عن سيناريو "فيلم سحاب"، 

علماً بأن قيمة الجائزة 100 الف دوالر وسيتم اإلعالن عن الفائز بها مساء يوم 10 ديسمبر)كانون األول(.
تجدر اإلشارة إلي أن "صبري" تستمر بتصوير فيلمها الجديد "زهرة حلب" بين تونس وبيروت.

�

الروائ�ي  الفيل�م  االول تصوي�ر  أم�س  توق�ف  القاه�رة: 
القصير"الحل�م" الذي تقوم ببطولت�ه الفنانة أميرة فتحي 
بع�د معانته�ا م�ن آالالٍم حادة ف�ي مفاصل الجس�م عقب 
تعرضه�ا للدغ�ة حادة من حش�رة الناموس ف�ي المنطقة 
الت�ي يتم التصوي�ر بها أمس األول وتضاعف�ت آثار اللدغة 

لتصيبها بتجمد في عضالت الجسم.
ه�ذا واتصلت "فتح�ي" بطبيبه�ا الخاص الذي أرس�ل لها 
مس�اعده وقام بإعطائه�ا مضادات حيوي�ة باإلضافة إلي 
حقن�ة طبية لتتعافي من اآلالم الت�ي عانت منها على مدار 
عدة س�اعات. علماً أنها حرصت على إكمال تصوير جميع 
المشاهد التي كانت مقررة يوم أمس في أحد المزارع حتى 

ال تتسبب بتعطيل فريق العمل.

نجت الممثلة المصرية س�مية الخش�اب 
م�ن الم�وت بأعجوب�ة بعدم�ا كادت ان 
تتع�رض لح�ادث س�ير الخمي�س حيث 
أوش�كت س�يارتها أن تصطدم بأكثر من 
س�يارة، عل�ى إث�ر إنح�راف س�يارة عن 
مس�ارها على الطريق الرئيسي المؤدي 

إلى مدينة 6 أكتوبر في مصر.
الخشاب أكدت أنها بخير، ولم تصب بأي 
جروح أو كسور، مش�يرًة إلى أن نجاتها 
من الحادث كان أعجوبة "والفضل يعود 

إلى الله وحده".

أعلن�ت الفنانة المصرية لبلبة في تصريح 
خاص انه بالفعل عرض عليها المشاركة 
ف�ي مسلس�ل "مأم�ون وش�ركاه" م�ع 
الممثل عادل إمام ولكنها حتى اآلن لم تبِد 

موافقتها وال قامت بتوقيع العقد.
وأضاف�ت لبلبة أنها ال تقوم بتوقيع العقد 
اال بع�د كتاب�ة الحلقة 25 من المسلس�ل 

وذلك الن المسلسل يمر بتغيرات كثيرة.
يذكر أن لبلبة شاركت عادل إمام مسلسل 
"صاح�ب الس�عادة" وال�ذي ع�رض في 

رمضان قبل الماضي .

ب�دأت الفنانة رانيا محمود ياس�ين تصوير أحدث أفالمها الس�ينمائية "فوبيا" مع المخرج إبرام 
نشأت بعد تحضيرات عدة. وهو من كتابة خالد الشيباني ويشارك في بطولته نهال عنبر، سليمان 
عيد، عمرو رمزي، رندا البحيري، ومريهان حسين فيما سيستغرق التصوير نحو خمسة أسابيع.

ه�ذا واتفقت "ياس�ين" مع فريق العم�ل على تصوير مش�اهدها بما ال يتعارض م�ع برنامجها 
"صب�اح العاصمة" الذي ينتمي لبرامج التوك ش�و الصباحية، علماً بأنها تحضر لمسلس�ل جديد 

ستبدأ تصويره فور اإلنتهاء من الفيلم.

حرب عىل ورق

سعدون شفيق سعيد

يع
�سر

ع ال

" تتكرر  ال  قامة  فرحان  حمسن  " امللحن 
كان قادما م�ن كربالء المقدس�ة ... وكان طموحه 
ان يصح عازف�ا للعود من الط�راز االول لكونه كان 
وقتها معجبا بالموس�يقار فريد االطرش .. وعندها 
تعل�م الع�زف على أله الع�ود دون ان يعلم�ه احد ... 
وبعده�ا اصب�ح رئيس�ا  للفرق�ة الموس�يقية  .. ثم 
مش�رفا للنش�اط المدرس�ي  ... وتلك كانت مرحلة 

حياته في كبالء ..

ام�ا في بغ�داد فقد التحق بمعهد الفن�ون الجميلة .. 
وليصبح الحقا م�ن الملحنين العراقيين بعد ان كان 
متأثرا بالمطرب الراحل داخل حسن وكذلك حضيري 

ابو عزيز وناصر حكيم
ذاك هو الملحن الرائد الكبير )محسن فرحان( والذي 
ل�م يكن في خل�ده ان يصبح منش�دا او ملحنا ... بل 
كان مح�ل طموح�ه ان يصبح عازفا للع�ود فقط .. 

لكن االيام تمر ومع مرورها نجده ملحنا ونجده في 
الحانه م�ع الكثير من المطربين والمطربات ومنهم 
على سبيل المثال : المطرب حسين نعمه في اغنيتيه 
المش�هورتين ) البي�ه اعوف�ن هل�ي وال بي�ه اعوف 
اه�واي( و )كوم انثر الهيل( وهو الذي اطلق الثنائي 
قحطان العطار مع س�عدون جابر وكانت اول اغنية 
لسعدون جابر )عيني عيني( و )ال تعاشر البذات(  و 

)المال�ه تالي( و )ال تص�دك اليحجون( ولكن الجدير 
بالذك�ر انه ذكر ب�ان الحانه ال تصل�ح لكل االصوات  
ولو كانت تصلح لكان قد لحن لهذا الجيل الذي يغني 

اشياء ليس لها عالقة بالغناء !!
كم�ا ان الملحن الرائد قد ق�ام بتلحين مجموعة من 
اغان�ي االطف�ال وه�ي من اصع�ب االغان�ي ... الن 
التعامل  مع الطفل ليس سهال !!   والغريب في االمر 

ان�ه كان صديق�ا حميما للمطرب ي�اس خضر ومن 
المعجبين بصوته ولكنه لم يلحن له اية اغنية !!

بق�ي ان نذكر ب�أن الملحن الرائد محس�ن فرحان ال 
يمكن ان ينس�ى  وذلك لما قدمه من رصيد غنائي ثر 
للمكتب�ة االذاعية  والتلفازي�ة ... ولكونه قامة فنية 
كبي�رة ... ورم�ز  من رموز الف�ن العراقي والذي لن 

يتكرر !!
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هن�اء نص�ور فنانة تحم�ل في قلبها عش�قاً 
للف�ن، لما في�ه من رس�الة نبيلة تحت�اج إلى 
كل جه�د وعمل دؤوب، س�عت عب�ر ما تقدم 
م�ن أعمال إل�ى تحقيق حضور متف�رد يترك 
بصمة واضحة لتحتل مساحة أكبر من محبة 

الجمهور لها. 
وعلى الرغ�م من تنوع ما جّس�دت من أدوار، 
لكنه�ا كان�ت تطبع دائم�اً الش�خصيات التي 
تؤديه�ا بفيض م�ن الش�فافية، فيغلب عليها 
الطابع اإلنساني األقرب إلى أحاسيس الناس، 
مم�ا يمّدها بنب�ض الحي�اة ويجعلها األصدق 
واألعم�ق... وه�ي الي�وم إلى جان�ب التمثيل 
ت�دّرس في المعهد العالي للفنون المس�رحية 

في دمشق... معها كان لنا هذا اللقاء.

•م�ا الذي جذب�ك إلى ش�خصية س�ماح التي 
جسدتها في مسلسل »دامسكو«؟

تحمل س�ماح بعداً إنس�انياً، فه�ي األم ضمن 
عائل�ة مؤلف�ة من ابنتي�ن وأب تقلي�دي كان 
يطم�ح ألن يكون له ولد ذكر كي يرفع رأس�ه 
في الح�ارة، لكن الل�ه لم يرزق�ه إال بفتاتين، 
األمر الذي ش�ّكل لديه معضل�ة وبات يرى أن 
من حقه الزواج بأخرى ليحقق حلمه بإنجاب 

الصبي.
وفي حين ُيعتبر األب الوجه الشرير الذي يكيد 
المكائ�د، تمّث�ل زوجته س�ماح الوج�ه الخّير 
واإليجابي في العائلة، فقد رّبت ابنتيها بشكل 
جي�د على القيم واألخالق رغ�م ما تعانيه من 
حس�رة، وه�ي ام�رأة طيبة بالفط�رة وقوية 
وصبورة، ال تغضب وتتحّمل كل القهر واأللم، 
في وق�ت تك�ون ابنتها طالب�ة جامعية ومن 
الُمفترض أن تدرس الطب تحقيقاً لحلم والدها 
ونّيت�ه بأن يفخر بها أم�ام الناس، ولكنها في 
الحقيق�ة لم تدخ�ل كلية الطب وإنما درس�ت 

 ، لتمثيل ا
م�ا 

ي�ؤدي إل�ى انكس�ار والده�ا بحي�ث ش�ّكلت 
نقطة ضع�ف لديه، لكنها تص�ارح أمها بأنها 
فعل�ت ذلك انتقاماً من ظلمه لها... وضمن 
مجري�ات العم�ل، تكتش�ف س�ماح أنها 
مصاب�ة بالس�رطان، األم�ر ال�ذي لم 
ُيعره ال�زوج أي أهمية، ولم يتعاطف 
معه�ا، ال ب�ل يبتعد عنه�ا خوفاً من 
أن يك�ون مرضها معدي�اً! وعندما 
تس�وء حالتها ويحي�ن موعد أخذ 
الجرع�ات، تفض�ل أن تعي�ش ما 
تبق�ى له�ا م�ن أي�ام بف�رح ألن 
الموت ال يعني لها ش�يئاً، وتصر 
عل�ى عدم تناول الع�الج، فبذلك 
يمكن أن ُتس�عد ابنتها العروس 

بثمنه.

• قّدم�ت ف�ي »س�وق الورق« 
ش�خصية ام�رأة تهوى ش�اباً 
أصغر منها س�ناً، وإلى أي مدى 
كان فاعالً رغم صغر مساحته؟

ه�ي امرأة قوي�ة، فرغم طالقها 
من زوجها، لم تحبطها الظروف، 
وحبها للش�اب األصغر منها ُولد من 
كونها امرأة حيوية، فلم تَر مش�كلة في 
ذل�ك من مبدأ التحّرر الذي كانت تعيش�ه 
ف�ي أمي�ركا وال�ذي يتناف�ى م�ع القيود 

االجتماعي�ة الموج�ودة هن�ا... هي إنس�انة 
فاعل�ة في مجتمعه�ا وتدافع باس�تماتة عن 

المرأة.

• إل�ى أي مدى المس�ت األعم�ال التي تناولت 
موضوع األزمة الوجع الحقيقي للناس؟

مسلس�الت األزمة المست هموم الناس، لكن 
ظل�ت ح�رارة الواقع أكث�ر حرق�اً لألعصاب 

واألكباد.

• ف�ي رأي�ك، أال ي�زال الجمه�ور بحاج�ة إلى 
مسلس�ل ينق�ل وجع�ه أم مسلس�ل يح�اول 
إخراج�ه م�ن ألم�ه كالعم�ل الكومي�دي على 

سبيل المثال؟
هل اله�دف مما أقدم إخراج الناس من آالمهم 
وجعلهم ينس�ون م�ا يعانونه؟ م�ا أريده هو 
أن يكاب�روا على آالمه�م ويتخطوها فأمّدهم 
بجرعة م�ن القوة، وال أهدف إل�ى إضحاكهم 
بينما أموت من الداخ�ل، ألن الفن الناجح هو 

الذي يعرف المطلوب.

•هل المشكالت التي تعانيها الدراما السورية 
حالي�اً تعود أس�بابها إلى األزم�ة والحرب، أم 
أنها مشكالت قديمة طفت على السطح خالل 

هذه المرحلة؟
مم�ا ال ش�ك فيه، أن�ه عندما تك�ون الظروف 

س�انحة يأتي العمل الس�وري ف�ي المقدمة، 
إال أن الظروف الصعبة التي نعيش�ها قد تؤثر 
في النوعية، ولكنه�ا ال تؤثر في االبداع. وقد 
قّدمت الدراما السورية قبل األزمة مسلسالت 
هامة جداً وصلت فيها إلى القمة، منها أعمال 
لحاتم عل�ي والليث حجو وهيث�م حقي الذين 
حافظوا عل�ى نوعّية ما يقدمون. أما األعمال 
الُمس�ّفة والتجارية والمادية فكان مآلها إلى 
الحضيض، وبالتال�ي كان ُينتج النوعان معاً، 
ولك�ن ال�ذي ح�دث أن هن�اك من دف�ع المال 
من الخ�ارج لتكثيف إنتاج األعمال الس�خيفة 

والساذجة.

• كي�ف تنظري�ن إل�ى واق�ع أعم�ال البيئ�ة 
الشامية؟ أال يزال لها جمهورها؟

لم تكن لدي مشاركات كثيرة في أعمال البيئة 
الشامية، وأعتبر أنها نمط كان من الضروري 
طرحه على الشاش�ة، ولكن يكف�ي أن يكون 
هناك عمل ش�امي واحد عل�ى مدار العام، ألن 

الجمهور أحب هذه النوعية.
أم�ا أن تق�وم غالبي�ة اإلنت�اج الس�وري على 
البيئة الش�امية، فهذا بحد ذات�ه كارثة، وأرى 
أن اإلص�رار عل�ى إنتاج هذه األعم�ال لم يكن 
بريئ�اً، إذ يعيدنا بعضها إل�ى عصر االنحطاط 
واالس�تعمارين الفرنس�ي والعثماني ويقدم 
المرأة جارية وتابعة فقط، ولكننا لسنا كذلك، 
ألن الم�رأة كان�ت وال تزال عنص�راً فعاالً في 

المجتمع.

• بعد »المتبقي« و»المصير« والفيلم القصير 
»وراء الوجوه«... أين أنت من السينما، خاصة 
أن�ه ازداد ف�ي األع�وام األخيرة ع�دد األفالم 

المنتجة في سورية؟
كنت سعيدة كثيراً بمشاركتي في هذه األفالم، 
ولكن هذا السؤال يقض مضجعي بالنسبة إلى 
السينما السورية، وال أعرف لمن أهتف ولمن 
أناجي وس�يبقى حلمي أن أعمل في الس�ينما 

السورية التي تنأى عنا وكأننا لسنا أهالً لها.
س�أصرخ اآلن وأق�ول يا صناع الس�ينما متى 
ت�رون أن بإمكاننا الوقوف أم�ام كاميراتكم؟ 
وصلن�ا إل�ى الثل�ث األخير م�ن عمرن�ا وبتنا 
ناضجين للوقوف أمام تلك العدس�ة الدقيقة، 
وآن لن�ا أن نب�وح للكامي�را بكل م�ا لدينا من 

صدق في هذا العمر، بعدما ظلمتنا السينما.

• في لقاء أجري معك منذ خمس سنوات قلت 
»نعان�ي قل�ة الوفاء في الوس�ط الفني«... أال 

تزال على رأيك حتى اليوم... ولماذا؟
ال يزال قولي سارياً ألنه ينطلي على كل شيء 
ف�ي الحياة، فالبعيد عن العين بعيد عن القلب، 
ويب�دو أن الحياة هكذا فيها قل�ة وفاء، ولكن 
ال�ذي تغير أنني اعتبرت هذا الش�رط موجوداً 
وتعاملت معه بإيجابية، أي أن أحترم الجميع 
وأحت�رم خياره�م، وحاولت التواج�د حينما 
ينبغ�ي عل�ّي ذل�ك، ال ب�ل وّجه�ت التهمة إلى 
ذات�ي أيضاً بأنني قد ال أكون وفية لنفس�ي أو 
لش�روط العم�ل الفني، الذي يتطل�ب الوجود 
المس�تمر واالتصال المباش�ر، ف�زادت فرص 
مش�اركتي قلي�اًل ولكنه�ا بقيت ف�ي معدلها 

الطبيعي ألنني ال أقبل بأي شروط.

هناء نصور: اإلرصار عىل إنتاج األعامل الشامية لـم يكن بريئًا

رانيا حممود ياسني تعود للسينام بـ"فوبيا"

هند صربي تشارك بتحكيم 
مهرجان ديب



بع�د انقطاعها ع�ن العمل الفني لس�نوات قليلة، 
ع�ادت الفنان�ة الس�ورية لين�ا ك�رم بق�وة إلى 
الس�احة الفني�ة الدرامية مؤدي�ة أدواراً متنوعة 
في مجموع�ة من األعمال الجدي�دة. ورغم تعدد 
أدوارها األخيرة، إال أن مشهداً من مسلسل قدمته 
الع�ام الماض�ي هو »عناي�ة مش�ددة«، حقق لها 
انتش�اراً عربياً، المش�هد الذي وصف بأنه األكثر 
جرأة في الموسم الفائت، وحصد نسب مشاهدة 

عالية جداً.
انتق�ادات كثيرة طاول�ت الفنانة لين�ا كرم، التي 
دافع�ت ع�ن دورها ب�أن الش�خصية اس�تلزمت 
مش�هداً كهذا، وأنه�ا ممثلة وم�ن المفروض أن 
تجس�د أي دور م�ن ش�أنه أن يخدم الش�خصية 

ويفّعلها في العمل. 
ورغم دفاعها عن عملها، تعلن قبل بدء الموس�م 
الجدي�د، أن من الممكن أن تجس�د أدواراً جريئة، 
لك�ن ضم�ن الحدود والمعق�ول، وتؤك�د أنها لن 
تؤدي مش�هداً شبيهاً بالمش�هد الذي انتشر على 

مواقع التواصل االجتماعي.
عن أدوار الجرأة والمرأة المطلّقة التي جس�دتها 
الع�ام الماضي، وغيابه�ا وعودتها إلى الوس�ط 
الفن�ي من جديد، حّدثتنا الفنانة لينا كرم في هذا 

الحوار.

- كان موس�مك حافالً باألعم�ال التي غلب عليها 
الطاب�ع االجتماع�ي، ه�ل ه�و الن�وع الدرام�ي 

المطلوب حالياً؟
األعم�ال االجتماعي�ة موّجه�ة بش�كل أساس�ي 
الى المجتمع، وهي تس�لّط الض�وء على مفاصل 
هامة جداً من حياة الناس، كما تالمس همومهم 
وقضاياهم، خصوص�اً أن مجتمعنا اليوم تغزوه 
المش�كالت واألمراض التي تحتاج الى عش�رات 

األعمال لإلحاطة بجزئياتها.

- كيف تقّيمين أعمالك لهذا العام؟
أعمال�ي نال�ت إعج�اب المتابعي�ن، وأن�ا راضية 
عنها رغم س�يل االنتقادات التي لم تنصفني على 

اإلطالق.

- من أين جاءت االنتقادات؟
ج�اءت م�ن بعض األصدق�اء، وحت�ى اإلعالم لم 

ينصفني إطالقاً.

- سبق أن ابتعدت عن الوسط الفني لفترة وعدت 
بقوة وبشكل جديد. ما سبب غيابك، وهل صحيح 

أن ابتعادك كان بسبب زواج وانفصال؟
غبت فترة بعد زواجي إذ قررت التفرغ ألس�رتي، 
ثم أنجبت طفلي، ما أدى إلى انش�غالي عن العمل 

الفني.
الس�ورية  األزم�ة  مسلس�الت  ف�ي  ش�اركت   -
ه�ذا الع�ام، بداية بمسلس�لي »عناية مش�ددة«، 
و»بانتظار الياس�مين«. هل استوفت تلك األعمال 
حقها أم ُعرضت أجزاء منها؟ وهل تؤيدين موجة 

أعمال األزمة؟

أؤي�د األعمال الت�ي تتطرق الى األزم�ة، وتتناول 
أبرز األحداث على الس�احتين السورية والعالمية 
بش�كل ع�ام. ناقش�ت أعمالي األوض�اع الحالية 
بش�كل جي�د، لك�ن أن نتحدث ع�ن عم�ل تناول 
كل جزئي�ات األزم�ة، فه�ذا أمر مبال�غ فيه، ألن 
األزمة الس�ورية تحت�اج في رأيي إل�ى عمل من 
مئ�ات الحلقات والمحاور كي يس�توعب نطاقها 

الواسع.

- جسدت شخصية امرأة مطلّقة في كال العملين، 
ألم تخافي من أوجه الش�به بين الدورين كونهما 

يعرضان في عملين عن األزمة؟
النمطي�ة واردة ف�ي الوس�ط الفن�ي، لك�ن ف�ي 
تفاصيل الدورين مفارقات جوهرية، ما يجعلهما 
دورين مختلفين إلى حد كبي�ر، والجانب الوحيد 

المشترك بينهما هو الطالق.

- أنت م�ن أكثر الفنانات تعرضاً لالنتقاد بس�بب 
دورك في مسلسل »عناية مشددة«... 

أنا في النهاية ممثلة وواجبي أن أجس�د مش�اهد 
الش�خصية كم�ا ج�اء ف�ي الن�ص. المبالغة في 
المش�هد كان�ت موج�ودة، لكنن�ي مس�تقبالً لن 

أجسد مشاهد شبيهة به.
- كثي�رات ه�ن الفنان�ات اللوات�ي قّدم�ن أدوار 
الج�رأة. في رأيك، هل تمنح هذه األدوار الش�هرة 
للفنان�ة، خاص�ة أن مقطع الفيديو الذي انتش�ر 
على االنترنت حقق نس�ب مش�اهدة عالية، وهل 

زادت شهرتك بعد هذا المشهد أم أنه أساء إليك؟

ل�م يسء إل�ي ش�خصياً، ألن آراء بع�ض ضعاف 
النفوس ال يمكن أن تؤثر في تقييمي. وبالنس�بة 
ال�ى الش�هرة فه�ي ال تحق�ق إال االنتش�ار. أم�ا 
الشهرة بمعناها الحقيقي المستند إلى النجومية 

فلن تصنعها الجرأة المبالغ بها.

- هل تفوق أح�د العملين، »بانتظار الياس�مين« 
أو »عناية مش�ددة« على اآلخر لكونهما يتناوالن 

المرحلة ذاتها؟
العم�الن قريبان م�ن بعضهما بعض�اً من ناحية 
المضمون ولكل منهما مزاي�اه التي تجعله عمالً 

هاماً للغاية.

- تجسدين كذلك في سلسلة »العراب« دور امرأة 
لعوب تح�اول أن توقع أحد أبن�اء العّراب بحّبها. 
ه�ل ي�راك المخرجون م�ن زاوية الج�رأة فقط، 

ولماذا؟
ال أب�داً، فالدور في حقيقته ال يق�وم على الجرأة 

إال في البداية، وهو مرّكب ويتناول الكثير من 
األحداث الهامة التي ال تتطلب جرأة.

- شاركت في أعمال البيئة الشامية، 
هل تحبين هذا النوع من األعمال 

ألنه�ا  فيه�ا  تش�اركين  أم 
مطلوبة عربياً؟

األعمال الش�امية هامة 
ج�داً، وتش�هد متابعة 
ُع�رض  لق�د  كثيف�ة. 

علي العمل وش�اركت فيه. فأنا في النهاية ممثلة 
ويتوج�ب عل�ّي المش�اركة ف�ي جمي�ع األعمال 

الدرامية.

- عل�ى ماذا يعتم�د اختيارك لل�دور، وهل تولين 
األهمية لنوع العمل أم للمخرج؟

هناك معايير أشترط توافرها قبل الموافقة على 
الدور، وأبرزها أن يش�كل إضاف�ة لي، وأن يكون 
العم�ل بش�كل ع�ام غنياً م�ن الناحي�ة الفكرية. 
وبالنس�بة الى المخرج، من المؤك�د أن األولوية 
تك�ون ل�أدوار الموجودة ف�ي أعم�ال يخرجها 

مخرج قدير.

- موج�ة الفنانات الش�ابات، هل تؤثر في ظهور 
بعض الفنانات واحتكار األدوار؟

ال أب�داً، فال أحد يأخ�ذ مكان أح�د، والدراما لدينا 
تتس�م بغزارة اإلنتاج، ويمكنها اس�تيعاب الكثير 

من األسماء.

- م�ا األعم�ال الت�ي تابعته�ا هذا الع�ام وحازت 
إعجابك؟

األعم�ال الس�ورية جيدة بش�كل عام وبش�هادة 
الجميع. بالنسبة إلي، لم أتابع الكثير من األعمال، 
ولكنن�ي رأيت من خ�الل ما ش�اهدته أن الدراما 

السورية جيدة وبعيدة عن التخصيص.

- م�ا صح�ة الكالم ع�ن الغيرة بين�ك وبين بنات 
جيلك من الممثالت؟

هذا الكالم غير دقيق، وهن صديقاتي بمعظمهن، 
ودائماً ما يفرحن لنجاحي كما أفرح لنجاحهن.

- إلى أي مدى يخدم الشكل الجميل الممثلة؟
ممكن أن يخدم الشكل الجميل في الظهور األول، 
لكن م�ن المس�تحيل أن يحق�ق للممثل�ة نجاحاً 

واستمراراً، فالموهبة أساس النجومية.

- ما هي مش�اريعك المستقبلية، وهل ستبتعدين 
عن أدوار الجرأة في الموسم الجديد؟

ال يوج�د حت�ى اآلن س�وى »الع�راب«، والج�رأة 
المعقول�ة الت�ي أراها ق�د تخدم الدور س�تكون 

حاضرة، لكن ضمن الحدود...-

س�مية  المصري�ة  الفنان�ة   لفت�ت 
الخش�اب خالل حوارها مع الفنانة 
اليمني�ة أروى ف�ي برنام�ج "الليلة 
دي" أن زوجه�ا الطي�ار قدم لها كل 
ما طلبته من مهٍر وش�بكة، مضيفة 
أنها قضت شهر العسل بشكٍل سريع 
لكونها س�يدة عملية. وأضافت عن 
عالقتهم�ا قائل�ة أن�ه من مس�قط 
رأسها مدينة اإلس�كندرية، ويدللها 
ب�"يا سمسة"، بينما تناديه بدورها 

ب�"يا حبيب قلب�ي". وتخلل الحلقة 
مواق�ف طريفة حيث أه�دت أروى 
ضيفته�ا طرح�ة زف�اف لترتديه�ا 
خالل الحلقة، كما طلبت منها إحاكة 
"ج�وارب" زوجه�ا المم�زق لتثبت 
له�ا أنها ربة من�زل ماهرة. وتطرق 
الحديث إلى الدعوة التي رفعتها على 
محمد فوزي لتحصيل حقوقها منه.

هذا وأكدت "الخش�اب" أنها اتخذت 
قراراً نهائياً بعدم تقديم أي مش�اهد 

الفت�رة  أو س�اخنة خ�الل  جريئ�ة 
القادم�ة، حيث قال�ت: "خالص بعد 

الزواج مش هعمل مش�اهد جريئة 
تان�ي، وكنت بعمله�ا احتراماً 

لرغبة المخرج". 
وأضاف�ت: "جمه�وري مش 
عايزني اقدم مش�اهد جريئة 

وأن�ا م�ن جوايا مش 
عايزة اقدم المشاهد 

دي".

�

   القاهرة: أحيا الفنان محمد منير مس�اء أمس االول حفالً غنائياً حاش�داً بمدينة ش�رم الشيخ 
للترويج للس�ياحة المصرية وكمساعدة منه في تشجيع السياحة التي أصيبت بانتكاسة كبيرة 
خالل الفترة الماضية بعد س�قوط الطائرة الروس�ية وحظر عدة دول س�فر رعاياها إلى ش�رم 

الشيخ.
وق�ّدم مني�ر خالل الحف�ل مجموعًة كبيرة م�ن أغانيه منه�ا "على صوتك"، "حبيب�ي مد إيديك 
للعال�م"، "الحزن ش�اطر" وغيرها من األغاني التي القت تفاع�اًل كبيراً بين الحضور، باإلضافة 
إلى قيامه بالعزف على الغيتار، فيما غنى وبخلفيته عبارة "أنا مصر" في إشارة لتأكيد أن مصر 
ل�ن تقبل االنهزام. هذا وحرص على حضور الحفل- الذي بثته قناة "mbc مصر" مباش�رًة على 
الهواء- محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة الذي منح "منير" درع المحافظة تقديراً لجهوده 
في تنش�يط الس�ياحة، فيما أكد "الفن�ان المصري" أن رس�الة مصر للعالم ه�ي أن "العدل في 
الميزان" ورغم كافة الظروف التي نمّر بها نحن نقدم رس�الة س�الم للعالم ليأتوا لمصر مجدداً 

ويتعرفوا إلى معالمها السياحية.

أشادت الفنانة مادلين طبر ببرنامج أسعد الله مساءكم 
الذي يقدمه اإلعالمي أكرم حسني. 

وغ�ردت مادلين عبر حس�ابها علي موق�ع تويتر قائلة 
: " بتف�رج عل�ى ابو حفيظ�ة mbc مص�ر ..برنامج ابو 
حفيظة..فعال برنامج فيه ثقافه وفهم وخفه دم.برافو 
". و كانت حلقة هذا األس�بوع قد تصدرت موقع تويتر 
مس�اء الخمي�س في مص�ر باط�الق هاش�تاج بعنوان 
#ابوحفيظة بالتزامن مع عرض الحلقة االسبوعية من 
برنامج اس�عد الله مساءكم علي شاشة mbc الفضائية  
وتأت�ي الصدارة وت�داول الكلمة بين مس�تخدمي تويتر 
بس�بب ظهور " حوري�ة فرغلي " في الحلقة وأش�ادوا 

بطرقيتها الرقيقة التي ظهرت بها في الحلقة ".

أعلن�ت الفنانة المصرية لبلبة في تصريح 
خاص انه بالفعل عرض عليها المشاركة 
ف�ي مسلس�ل "مأم�ون وش�ركاه" م�ع 
الممثل عادل إمام ولكنها حتى اآلن لم تبِد 

موافقتها وال قامت بتوقيع العقد.
وأضاف�ت لبلبة أنها ال تقوم بتوقيع العقد 
اال بع�د كتاب�ة الحلقة 25 من المسلس�ل 

وذلك الن المسلسل يمر بتغيرات كثيرة.
يذكر أن لبلبة شاركت عادل إمام مسلسل 
"صاح�ب الس�عادة" وال�ذي ع�رض في 

رمضان قبل الماضي .

سالف فواخرجي: سعيدة بمشاركة "رسائل الكرز" 
حرصت الفنانة س�الف فواخرجى على حضور مهرجان عنابة الس�ينمائى الجزائرى والذى يقام 
حاليا حيث من المقرر ان يعرض لها فيلم " رس�ائل الكرز " و الذى ش�ارك من قبل فى مهرجان 
االس�كندرية السينمائى. وأعربت سالف عن س�عادتها بتحقيق الفيلم العديد من النجاحات سواء 
على المستوى الفنى او الجماهيرى وهو االمر الذى يدفعنى الى االمام لتقديم التجربة الثانية لى 

فى السينما من خالل فيلم " مدد " والذى تقوم حاليا بتصويره. 

" تتكرر  ال  قامة  فرحان  حمسن  " امللحن 
كان قادما م�ن كربالء المقدس�ة ... وكان طموحه 
ان يصح عازف�ا للعود من الط�راز االول لكونه كان 
وقتها معجبا بالموس�يقار فريد االطرش .. وعندها 
تعل�م الع�زف على أله الع�ود دون ان يعلم�ه احد ... 
وبعده�ا اصب�ح رئيس�ا  للفرق�ة الموس�يقية  .. ثم 
مش�رفا للنش�اط المدرس�ي  ... وتلك كانت مرحلة 

حياته في كبالء ..

ام�ا في بغ�داد فقد التحق بمعهد الفن�ون الجميلة .. 
وليصبح الحقا م�ن الملحنين العراقيين بعد ان كان 
متأثرا بالمطرب الراحل داخل حسن وكذلك حضيري 

ابو عزيز وناصر حكيم
ذاك هو الملحن الرائد الكبير )محسن فرحان( والذي 
ل�م يكن في خل�ده ان يصبح منش�دا او ملحنا ... بل 
كان مح�ل طموح�ه ان يصبح عازفا للع�ود فقط .. 

لكن االيام تمر ومع مرورها نجده ملحنا ونجده في 
الحانه م�ع الكثير من المطربين والمطربات ومنهم 
على سبيل المثال : المطرب حسين نعمه في اغنيتيه 
المش�هورتين ) البي�ه اعوف�ن هل�ي وال بي�ه اعوف 
اه�واي( و )كوم انثر الهيل( وهو الذي اطلق الثنائي 
قحطان العطار مع س�عدون جابر وكانت اول اغنية 
لسعدون جابر )عيني عيني( و )ال تعاشر البذات(  و 

)المال�ه تالي( و )ال تص�دك اليحجون( ولكن الجدير 
بالذك�ر انه ذكر ب�ان الحانه ال تصل�ح لكل االصوات  
ولو كانت تصلح لكان قد لحن لهذا الجيل الذي يغني 

اشياء ليس لها عالقة بالغناء !!
كم�ا ان الملحن الرائد قد ق�ام بتلحين مجموعة من 
اغان�ي االطف�ال وه�ي من اصع�ب االغان�ي ... الن 
التعامل  مع الطفل ليس سهال !!   والغريب في االمر 

ان�ه كان صديق�ا حميما للمطرب ي�اس خضر ومن 
المعجبين بصوته ولكنه لم يلحن له اية اغنية !!

بق�ي ان نذكر ب�أن الملحن الرائد محس�ن فرحان ال 
يمكن ان ينس�ى  وذلك لما قدمه من رصيد غنائي ثر 
للمكتب�ة االذاعية  والتلفازي�ة ... ولكونه قامة فنية 
كبي�رة ... ورم�ز  من رموز الف�ن العراقي والذي لن 

يتكرر !!

لينا كرم: مقطع الفيديو لـم  ييسء إيّل شخصيًا

عالم الفن

رفض�ت الفنانة أنغ�ام تصوي�ر أغنيتها الجدي�دة "أكتبلك 
تعهد" م�ن ألبومها األخير "أحالم بريئة" بطريقة الفيديو 
كلي�ب، مؤك�دة على أنه�ا تخت�ار األغان�ي وفق�اّ لذوقها 

وإحساسها.
حلت الفنانة أنغام ضيفة على اإلعالمي محمود سعد مساء 
أمس في برنامج�ه "آخر النهار" بأول ظه�ور تليفزيوني 
لها بعد ص�دور ألبومها األخير "أح�الم بريئة" الذي حقق 

نجاحاً كبيراً بسوق الكاسيت.
 وقال�ت خالل الحلقة أنها لن تص�ّور أغنية "أكتبلك تعهد" 
عل�ى طريقة الفيديو كليب ألن األغنية المصورة لن تحقق 
نف�س النجاح الذي حققته األغنية عند طرحها في األلبوم 
ونس�ب اإلس�تماع الكبيرة الت�ي حصدتها عب�ر اإلنترنت، 
مشيرًة إلى أنها أول مرة قدمت األغنية في حفل دار األوبرا 
المصرية ش�عرت بأنها في ستاد وسقطت دموعها بسبب 

تفاعل الجمهور الكبير معها. 
وأضاف�ت أنها تخت�ار األغان�ي وفقاً لذوقها وإحساس�ها 
خاص�ة وأنها تحب المزيكا وتعتبره�ا هوايتها وموهبتها 
وتش�عر طوال الوقت أنها تلعب لكي تس�تطيع اس�تكمال 
مس�يرتها. مش�يرًة إلي أنها في بدايتها الفنية كان والدها 
والش�عراء هم الذين يخت�ارون لها األغاني التي تناس�بها 

مما علمها طريقة االختيار السليم.

وع�ن صفاتها الش�خصية، قال�ت أنها تكره 
الك�ذب وأن يعامله�ا أحد كس�يدة س�اذجة، 

وتفض�ل أن تجلس بمفرده�ا عندما 
تكون مكتئبة. كما أش�ارت إلى أنها 
تحاول االهتمام بالتفاصيل لكن أكثر 

ما يضايقها هو األهمال والبرود.
وأش�ارت إل�ى أنه�ا تكون مس�تعدة 

نفس�ياً قبل الدخول إلى االستوديو 
لتس�جيل األغني�ة خاص�ًة وأنها 

تس�جلها م�رًة واح�دة فق�ط، 
مؤكدة على أن من أهم س�مات 
الموهب�ة أن يكون لدى الفنان 
الق�درة في التعبي�ر عن قصة 
األغنية رغم أنه لم يعشها من 
قبل.وأك�دت على أنه�ا ال تندم 
عل�ى أي موقف س�ابق، لكنها 
تحاول دائماً تصحيح أخطائها، 

مشيرًة إلى أن مسئولية األمومة 
ه�ي أصعب المس�ؤوليات لديها 

وأن ابنه�ا األكبر أصبح مس�ؤوالً 
معها بعد تجاوزه سن المراهقة.

سمية اخلشاب تعتزل املشاهد الساخنة

أنغام: لن أصور "اكتبلك تعهد" كفيديو كليب
ل الأغنية مرًة واحدة اأكدت اأنها ُت�سجِّ



الشاعرة زمان الصائغ ال تريد لقصيدهتا أن تنتهي
يق�ول الناق�د األردني غالب هلس�ا بأن 
الم�دح  إال  يري�د  ال  العراق�ي  الش�اعر 
واإلط�راء، ربم�ا ه�ذه المقول�ة فيه�ا 
الكثي�ر م�ن الصح�ة، ولكن�ي معترض 

عليها لكونها غير
الش�عراء  الكثي�ر م�ن  منصف�ة بح�ق 
العراقيي�ن، وباعتقادي ال يزال كثير من 
النقاد يتحدثون عن الجواهري والبياتي 

وسعدي يوسف بعيوبهم و يتهمونهم
بمواقفهم، فما بال حال الشعراء الجدد 
الذين ينتشرون على الشبكة العنكبوتية 

وهم يطرحون منجزهم الشعري
ومنه�م الش�اعرة زم�ان الصائ�غ، تلك 
الشاعرة التي تراهن على نحت قصيدتها 
الت�ي إنطلق�ت منه�ا، وه�ي تمتلك لغة 

حلمية، طيفية، تقول :
يا أيها الليل أين الحب؟

أين الدعاء؟
أين الدين؟

وأين المرجع؟
يب�دو أنه�ا خلقت للش�عر، وم�ن أجله 
تبح�ث عن�ه، فه�ي م�ن عائل�ة أدبي�ة، 
فأمه�ا الناقدة دجلة الس�ماوي وأبوها 
البرفيس�ور الش�اعر عبد االله الصائغ، 

واختها الدكتورة
الش�اعرة وجدان الصائغ، كل هذا الجو 
المفع�م برائح�ة االدب الجاهلي مرورا 
باألم�وي و العباس�ي وعص�ر الحداثة 
يقلقه�ا ويخل�ق إيقاعا خاص�ا لها وإن 

اتسم بتلك
الق�درة اللغوي�ة الت�ي تم�أ قصيدته�ا 
ملتهب�ا  تأملي�ا  وج�وا  ش�عريا  توت�را 
بالحس�رة والحنين، وهذا الصوت يأتي 
م�ن دواخلها داويا ضاجا ومقلقا، ليس 

فقط لها وانما
أيض�ا لقرائها الذين الزموها والباحثين 
عنه�ا. تقول مخاطبة الرجل المس�يطر 
على المرأة والمستلب حريتها والضاغط 

على أنفاسها :
لن أكون إحدى جواريك االربع

أصلي لك خمسا وأركع
فأنا اليوم أنا أكبر ...

يا سيدي.. حبك سالسل تكبر
حبك حدائق فيها العصافير والفراشات

تقمع
يب�دو أنه�ا تخ�وض حروبا كثي�رة مع 
الرج�ال والعال�م بفضاءات�ه المتخيل�ة 
ه�و  والش�عر  والحس�ية،  والواقعي�ة 
س�الحها الماضي الذي تحت�اج إليه في 

كل األوقات،
وألن قصيدته�ا هي تعبير ع�ن كربتها 

وتخفيف أحزانها وش�عرها هو الدفاع 
عن نفسها.

يق�ول الجواه�ري : "اعت�دت على ذلك 
في النجف من�ذ البداي�ات، فحين كانت 
ال�ى  أن�زل  كن�ت  القصي�دة  تداهمن�ي 
الس�رداب، أح�دو ثم أط�رب وأدخل في 

ملكوت
الش�عر، ف�ي عالمه الس�حري، وعندها 
يكتمل البناء متجمال بالشكل، أعود الى 
نفسي وأضحك معها أحيانا، أحقا إنني 

كنت هنا؟".
وم�ن هنا بن�ت النج�ف األش�رف تولد 
قصيدته�ا، وكأنها في مخاض الوالدة ، 
أي أنها تولد م�ن جديد حتى تحل عليها 

اللحظة الشعرية،
أكره رجال

يتسلل خلف األسوار

يبحث ليال عن امرأة تلهو
يكسر جناحيها

ويقدمها قربانا للرغبة
وإن م�ا تكتب�ه م�ن ش�عر ص�ادر ع�ن 
رؤية إيمانية من منطلق أن الش�عر هو 
تحفي�ز إلتخاذ موقف معي�ن أزاء حالة 
معينة تتبناه�ا وفق خبرتها الوجدانية، 

والشيء
المؤس�ف أن س�طوة الرج�ل وصورته 
ك"بعبع" شغلت مس�احات واسعة في 
نصوصه�ا، وخاصة في قصائدها "ديك 
شهرزاد" و"رجل" وغيرها من القصائد 

األخرى.
وهكذا يس�تمر قراره�ا بالمواجهة من 
منطل�ق احترامها لنفس�ها وتمس�كها 

بنديتها، تقول :
"عذرا

ان لم أزل أنتظرك خلف الستارة
كأي منارة

وادعي أني لم ارك
وأدعي أنك بالجراح

لم ترمني
وأدعي وأدعي

تحت خيمة الليل ادفن
كل البقايا

واقتل ما بقى مني
وأمحو ورائي

كل أثر".
يذكر ان الش�اعرة زم�ان الصائغ كانت 
قد شاركت في األمس�ية الشعرية التي 
العراق�ي"  الثقاف�ي  "المرك�ز  نظمه�ا 
ف�ي واش�نطن ال�ى جان�ب ع�دد م�ن 
الشعراءالعراقيين وذلك بمناسبة افتتاح 
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 تعان�ي المرأة العربية المثقفة من تغييب كبير لها ولمنتجها 
الثقافي، تغييب قد يصل إلى حدود انتهاك حرية المرأة وهتك 
حت�ى أدق خصوصياتها، في نهج ذك�وري يميز طبائع كافة 
المجتمع�ات العربي�ة من ش�رقها إلى غربها. ولك�ن كاتبات 
من أمثال فاطمة المرنيس�ي ونوال السعداوي كن سدا منيعا 
أمام التهميش الذي تعاني منه المرأة المثقفة خاصة والمرأة 
بشكل عام، وإن ألفت السعداوي أغلب اآلراء السائدة أدبيا فقد 
كتبت فاطمة المرنيسي، الباحثة والسوسيولوجية المغربية، 
ف�ي الفكر العربي واإلس�المي في عملية نق�د له من الداخل، 
كم�ا انفتحت م�ن واقع الم�رأة العربية إلى واق�ع المرأة في 
ال�دول المتقدمة، لتخلص إلى ت�رّدي واقع المرأة في اختالف 
المشارب الثقافية. ولكن الموت شاء أن يمّد يده إليها االثنين 
لتغيب ه�ذه القامة الفكري�ة الكبيرة ع�ن عالمنا في صمت. 

تنشر آراء بعض المثقفين حول المفكرة الراحلة.
كان�ت الباحث�ة الراحل�ة تصر دوم�ا على فك�رة العالقة بين 

الشارع والمثقف والمؤسسات العلمية
كهندس�ة  و”الجن�س  السياس�ي”،  “الحري�م   
الحري�م”؟،  ض�د  محصن�ون  أنت�م  و”ه�ل  اجتماعي�ة”، 
و”الجن�س واأليديولوجيا واإلس�الم” و”م�ا وراء الحجاب” 
و”ش�هرزاد تدخل الغرب”، وغيرها من عناوين كتب الباحثة 
السوس�يولوجية المغربية الراحلة فاطمة المرنيس�ي، التي 

وافتها المنية أمس االثنين عن عمر يناهز 75 سنة.
أغنت فاطم�ة المرنيس�ي المكتب�ة العربي�ة والعالمية، وقد 
ترجم�ت أعماله�ا إلى ع�دة لغات، م�ا جعلها تش�كل مرجعا 

أساس�يا ونصي�را للحركة النس�ائية في المغ�رب وفي كافة 
أنحاء الوطن العربي. فقد وهبت نفس�ها لتوجيه سهام النقد 
إلى وضعي�ة المرأة في العالم العربي اإلس�المي، مركزة من 
خ�الل كتاباته�ا عل�ى العوام�ل االجتماعية والثقافي�ة، التي 

ساهمت في وصول المرأة العربية إلى هذا الوضع المترّدي.
واخت�ارت فاطم�ة المرنيس�ي أن يكون مش�روعها الفكري 
والنضال�ي منح�ازا للم�رأة، ومدافعا عن قضاياه�ا، دون أن 
تجع�ل من الرجل ع�دوا، ألنها تؤمن بقيمة اإلنس�ان قبل كل 
ش�يء. ولم تنتقد المرنيسي وضعية المرأة في العالم العربي 
اإلس�المي فقط، بل مض�ت إلى نقد وضعيته�ا في المجتمع 
الغرب�ي في كتابه�ا “هل أنتم محصنون ض�د الحريم؟” الذي 
ع�رت فيه واق�ع االس�تالب والعبودية المقنعة، التي تس�ود 
الغرب الذي ينظر إلى المرأة بوصفها دمية معدة لالس�تغالل 
م�ن قب�ل الرجال، كم�ا وجهت نق�دا الذعا إلى نظ�رة الغرب 
النمطية للمرأة العربية، التي تحصرها في الجنس، والشهوة، 

وغلبة الرجال.
ول�م تك�ن فاطم�ة المرنيس�ي متنك�رة لحضارته�ا العربية 
اإلس�المية وإس�هاماتها في تحرير المرأة كما يرى أصحاب 
القراءات الجاهزة والمتسرعة، بل كانت تفرق بين النصوص 
الدينية اإلسالمية من قرآن وس�نة، التي تعتبر إطارا متقدما 
لحرية الم�رأة والواقع التاريخي، الذي اتخ�ذ منحى تراجعيا 
خطي�را في عصر ما بعد النبوة، حيث أصبحت المرأة أس�يرة 
التقالي�د والتأوي�الت الخاطئ�ة للنص�وص الديني�ة، وهو ما 
تجلى في أبحاثها حول الجنس، وتوزيع الس�لطة في الفضاء 

االجتماعي، ودور المرأة في التاريخ اإلسالمي.
ولدت فاطمة المرنيسي عام 1940 في مدينة فاس بالمغرب 
وس�ط أس�رة محافظة بمدينة فاس، وعايشت في طفولتها 
ظاه�رة “الحريم” في أوس�اط الطبق�ات الغني�ة، كانت من 

القليالت الالئ�ي حظين بحق التعليم بفض�ل المدارس الحرة 
التابعة للحركة الوطنية، قبل أن تواصل مسارها التعليمي في 
مدينة الرب�اط، واالنتقال إلى باريس وأمي�ركا، لتحصل على 
الدكت�وراه في العلوم االجتماعي�ة، قبل أن تعود إلى المغرب، 
وتعم�ل باحث�ة بالمعه�د القوم�ي للبح�ث العلم�ي بالرباط 
وأس�تاذة باحثة بكلي�ة اآلداب والعل�وم اإلنس�انية )جامعة 
محم�د الخامس بالرباط(، وعضوا ف�ي مجلس جامعة األمم 

المتحدة.
خصص�ت الراحل�ة كثيرا م�ن وقتها لالش�تغال عل�ى إيجاد 
أجوبة ألس�ئلة القلق، حيث وظفت حاستها السوسيولوجية 
لتعري�ة واقع الم�رأة العربية، والدفاع ع�ن حقها في التحرر 

واالنعتاق.

كم�ا تهت�م كتاباتها باإلس�الم والمرأة وتحليل تط�ور الفكر 
اإلس�المي والتط�ورات الحديث�ة. بالم�وازاة م�ع عملها في 
الكتاب�ة تق�ود كفاحا في إط�ار المجتم�ع المدن�ي من أجل 
المس�اواة وحقوق النس�اء، حيث أسس�ت القواف�ل المدنية 

وجمع “نساء، عائالت، أطفال”.
حصل�ت فاطم�ة المرنيس�ي ع�ام 2003 عل�ى جائ�زة أمير 
أس�تورياس ل�أدب، الت�ي تعتب�ر أرف�ع الجوائز األس�بانية 
مناصفة مع سوزان سونتاغ، وحازت عام 2004 على جائزة 
“إراس�موس” الهولندي�ة إلى جانب المفكر الس�وري صادق 
جالل العظ�م واإليران�ي عبدالكريم س�وروش، وكان محور 

الجائزة “الدين والحداثة”. 

جفت دموع اخلنساءرحيل فاطمة املرنييس سيدة الفكر النسوي احلداثي العريب
فاطمة �شاوتي 

حين يحتسي الثوب خيوطه السراجية. ...
لينفذ إلى مسام صمت ....

يشق عباب كهف نمشه حنين. ...

شجر مات منذ زمن اإلغريق. ...
وصال على سياج األندلس. ...

كرسي في جولة الشموع والقبالت. ..
اختنقت األسالك الشوكية ...

برائحة الحياة في الصحف المحروقة. ...
تبتسم خارج الشبابيك الفلينية. ...

تنهض حلزون عمياء عن قشرة سلحفاة. ...
خلعت طاقم أسنان لتأكل صمت أغنية. ..

إنفلتت من وتر موزارت إلى قبعة زرياب. ..
في أعين الرماد نام أسد هارب...

من عظم ثعبان سافر عبر األنفاق الجوية. ...
وصل قبل أن ترتدي الشمس أوزونها. ...

لتهاجر من سلة المحميات ....
ذاكرة المشاعر فقدت الحب. ...

في عكاز مدينة عجوز أصغت إلى األذان. ...
فألغت سجادة الصالة. ....

وفتحت تحت أعين الفجر. ...
ماخورا لستر العورات. ...
لم يمت سهد القوارير...
والعطور الكهرماء. ..

أو ثوابل األمراء في شارع الحمراء. ...
على جسد دنانير أهرقت الكعبة الغراء. ...

كل الوصفات اإللكترونية. ..
ألن إيف سان لوران مات بثوان. ...

في ديوان الماجوريل .....
وهو يلهث خلف آخر صرعة من موضة....

األلفية الرابعة من نوطات بيتهوفن..
نهضت األرائك منتفخة من أوداج عرس. ...
إنتشى خمرة سداسية من دفتر التحمالت. ..

بموعد فقد بكارة اللقاء ....
فباع أعضاءه في سوق الكلمات. ...

ليصرخ لساني في منبر عرته الحرب. ..
منذ هجرت جيدنا قالدة المتنبي. ...

وفقدت دموعها الخنساء....
في رغيف دم الشهداء....

أننا هنا الجئون في الكلمات. ....

اوس داوود يعقوب ومحمد ناصر المولهي 

للكاتب : قاسم ماضي

صدر حديثا عن المكتبة العصرية كتاب بعنوان “رائدات” للكاتبة والباحثة المصرية 
سامية أبوالنصر.

يتناول الكتاب سير عدد من الشخصيات النسائية الرائدات في كل المجاالت العلمية 
والعملية في مصر والالتي كان لهن دور مؤثر فيها وذلك منذ عصر الفراعنة مرورا 
بالعصر اإلس�المي وحتى نس�اء القرن الحادي والعشرين، وكذلك بعض الحوارات 
الن�ادرة التي تمت مع بعضه�ن، وذكر كيف كانت المرأة ملك�ة في عصر الفراعنة 
حتشبس�وت ونفرتيتي، وفي العصر اإلسالمي كانت لدينا ملكات غّيرن الكثير في 

العصور التي عشنها بأفكارهن وقوتهن مثل شجرة الدر.
ويع�رض الكتاب نماذج رائ�دات عظيمات في العصر الحديث قدم�ن لمصر الكثير 
أمثال عائشة عبدالرحمن وسهير القلماوي أولى المتحصالت على رسالة دكتوراه 
في اآلداب، وفايدة كامل التي دخلت موس�وعة غينيس كأقدم برلمانية في العالم، 
وفاطمة اليوس�ف أول مالكة لصحيفة، وحكمت أبوزي�د أول وزيرة، وغيرهن من 
النس�اء الالتي أثرين الحياة في مصر منذ عصر الفراعنة وحتى العصر الذي نعيش 
فيه.الجدير بالذكر أن س�امية أبوالنصر حصلت على رسالة الماجستير والدكتوراه 

من جامعة عين شمس، وهي عضو في اتحاد الكتاب المصريين.

ع�ن دار نوف�ل – هاش�يت أنط�وان العربي�ة للنش�ر، ص�درت 
مجموعة قصصية بعنوان “وج�ه مارغريت القبيح”، للكاتب 

اللبناني قاسم مرواني،.
مجموعة “وجه مارغري�ت القبيح” القصصية، التي يهديها 
مرواني إلى شقيقه األصغر الذي رحل مؤخرا، تقع في 232 
صفحة وتضم 15 قصة قصيرة يغلب عليها الطابع الساخر 

السوداوي.
نذك�ر منها “مئ�ة ألف عام م�ن النهاي�ات”، “الهجرة إلى 
الوط�ن”، “إع�دام الزعي�م”، “رواية لم تكتم�ل”، “وجه 
مارغريت القبيح”، “فلس�فة محارب”، “ليلة في س�جن 

13”، “الحرب التي لم تعد لعبة”، وغيرها.
في اإله�داء، كتب مرواني: الحياة تس�تحق من يكافح 
ألجله�ا، أّم�ا الجبن�اء فتتركهم وش�أنهم لكّنه�ا تهزأ 
منهم. إلى يوس�ف مرواني الذي كافح من أجل الحياة 

فسحقته

اصدارات

القبيح”، مارغريت  رائدات“وجه 

للوقت بقية
دلت  نجمة الصباح
كقطرات الطل 
فجر يوم ندي 

دعيها ... تقبل ثغرها
وتنثر النرجس 
على وجنتيها

فالوقت
لم يأزف بعد

فحبك 
يوم ميالدها 

وليلك
مستودع أسرارها 

وأحالمها
وهدأة ثناياها

التي تتهجد بأسمك
وتنزف شوقا 

كل يوم
دعيها 

تمرغ وجهها
على اعتابك

لعلها 
تغسل وجه ذكرى

اتعبها
سفر السنين 
فهي الزالت
تتلفع بشالك

مذ كانت صبية 
ووعدتها 

بقبلة بعد حين
ال تخذليها
فال زال

في الوقت
................ بقية

ثامر اخلفاجي

رواي�ة قصيرة ج�داً ) ٦٢ ( صفح�ة من القطع 
أري�ك  األلمان�ي  الكات�ب  تألي�ف   .، المتوس�ط 
إيمانوي�ل ش�ميدت ، وترجم�ة خال�د الجبيلي ، 
اص�دار دار ورد ، دمش�ق ٢٠٠٤، رواي�ة أش�به 
بالقصيدة المدورة ، كتبت على نفس واحد ، بال 
فص�ول او تقطي�ع او ترقيم . يمك�ن ان تأخذ - 
في المضمون والغاية - من قبل الناقد والقارئ 
اللبيب على عدة محامد ، فهي رواية فلس�فية ، 
مثلما هي رواية ش�خوص وأحداث ال غير ، كما 
ه�ي رواية توثي�ق مرحلة وعالقات إنس�انية ، 
ف�ي س�تينيات القرن الماض�ي ، او هي معالجة 
لمس�ائل الديان�ات والصداقة والتس�امح ، كما 
تتب�دى في الش�كل العام ، يس�تطيع القارئ ان 

يمض�ي معها وقتا ممتع�ا ، مثلما هو قادر على 
تأمله�ا طوي�ال ، النها تجعل�ه يفعل ذل�ك ، بعد 

االنتهاء منها .
يرويها احد بطليها ) موس�ى ( الصبي اليهودي 
، وكي�ف ه�ي عالقته بأبي�ه المحام�ي البخيل ، 
و ) ابراهي�م ( صاح�ب البقالية ، المس�لم الذي 
يدعونه بالعربي ، في الحي الباريس�ي الش�عبي 
، وال�ذي يتعلم منه الصب�ي اكثر مما تعلم والده 
، ال�ذي مارس مع�ه الخ�داع لس�نوات ، عن أخ 
مفترض للمقارنة السلبية به ، ومن ثم أشعاره 
بالتقصي�ر والخيبة ، رغم ما يقدمه من خدمات 
يومي�ة ، وحس�ب الطلب . وكذلك م�ن امه التي 

تركته صغيرا ، هاربة مع رفيقها ! 

وف�ي حبكة مش�وقة ، وحوارات بلغة س�هلة ، 
لكنه�ا غنية بالدالت ، ترينا الرواية كيف يتعلم ) 
موسى ( ليكون رجال ، رغم األخطاء والسرقات 
التي يقوم بها ، ومن ابراهيم نفسه ، الذي يعلم 
بها ،كل ذلك عبر عالقته اليومية بأبراهيم ،الذي 
عوض�ه عن األب في الحنان والمتابعة ، وصوال 
الى وراثته لمحل البقالة منه ، وتغيير اسمه الى 
) محمد ( عن قناعة، بل وتغيير نظرته الى العالم 
الى أخ�رى اكثر واقعي�ة وإيجابي�ة ،  والروائي 
شميدت ، كاتب مسرحي أيضاً ، له روايات أخرى 
، منها : ) أوس�كار والس�دة الوردية ( ) الزائر ( 
و) طف�ل ن�وح ( وكتب أخرى . ول�د في باريس 
عام ١٩٦٠ ، حاصل على الدكتوراه في الفلسفة 

، ودرس األدب والموس�يقى ، تم تحويل الرواية 
الى فيلم س�ينمائي ، ق�ام ببطولته الممثل عمر 
الش�ريف ، مجس�دا ش�خصية إبراهيمي،حي�ث 
ق�ال عنه : ان الفيلم بالنس�بة لي ، ليس دينيا او 
سياس�يا ،وما أحببته فيه ، انه قصة حب ، فيلم 
عن البش�ر ، وعن تبادل المشاعر .  والقارئ قد 
تتك�ون لديه بعض المالحظ�ات ، التي يمكن ان 
تشكل سلبا على الرواية ، كبعض سلوك وأقوال 
ابراهي�م ، والت�ي تخالف تعاليم اإلس�الم ، مما 
قد يقود الى افت�راض قصدية الكاتب في ذلك ! 
وه�ذا م�ا يقودنا الى ما ذكر بداي�ة ، حيث قلنا 
انه�ا - الرواية - يمك�ن آت تحمل على محامل 

عدة ، وذا امر متروك للقارئ !

السيد ابراهيم وأزهار القران
عرض /عبد الرحمن عناد

الع�راق ف�ي المرك�ز األول لمس�ابقة المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم اإللسكو

حص�د الكات�ب الصحف�ي واألكاديم�ي العراق�ي 
)حس�ام كصاي( على جائزة الشباب العربي 
للع�ام 2015في )المركز األول( ألفضل 
كات�ب ش�اب عربي على مس�توى 
الوطن العربي عن المس�ابقة التي 
أقامته�ا المنظمة العربي�ة للتربية 
والثقافة والعلوم )األلسكو( برعاية 
جامعة ال�دول العربية؛ ع�ن كتابه 

الموس�وم والمشارك في المس�ابقة تحت عنوان )إشكاليَّة 
التط�ّرف الديْني في الفكر العربي المعاصر( والذي قدم فيه 
رؤي�ة معاص�رة لواقع التط�ّرف وآليات معالجت�ه الفكرية 
وُس�بل الخالص من هذا الوباء الذي يعتاش على جسد األمة 
العربي�ة ويفتك بقيمها الحضارية واألخالقية؛ ومن المؤمل 
أْن يتم توزيع الجوائز والتتويج في حفل تكريم أواخر شهر 
ديس�مبر ف�ي حفل ُس�يقام في مق�ر الجامع�ة العربية في 
القاهرة, والتي س�تكون بحضور ورعاي�ة الدكتور عبد الله 
حمد محارب المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعل�وم؛ يذك�ر أْن الكاتب هو اكاديمي عراق�ي له أكثر من 

)11( مؤلفات منشورة في تونس واألردن وسوريا ومصر؛ 
وأكثر من )6(أعمال ومؤلفات قيد االنجاز.

اإلصدارات والمؤلفات:
اةأمة(,  ان الَعَرَبي: إلىاين: َبْحثفّيَمأسَّ 1_ كتاب:)ُحقُوق اإلنسَّ

عندار رؤىللنشروالتوزيع واإلعالم فيتونس, 2014.
األص�ل  تش�وهات  والديمقراطي�ة:  )اإلس�الم  كت�اب:   _2
والص�ورة(, ع�ن دار رؤى للنش�ر والتوزي�ع واإلع�الم في 

تونس, 2014.
3_ كت�اب: )الَتْحّول الّديُمقراط�ي في الَوَط�ن الَعَرَبي(, دار 

المجتمع العربي, عمان, األردن, 2015.

ياّسة فّي الِفكر الَعَرَبي الُمَعاّصر(,دار  4_ كتاب: )الّدين َوالسَّ
المجتمع العربي, األردن, 2015.

5_ كتاب: )الطائفية صدْمة اإلس�الم السياسي(,دار أمواج, 
األردن, عمان, 2015.

6_ كتاب: )نقد النظرية الثيوقراطية السياسية(, دار أمواج, 
األردن, عمان, 2015.

8_ كتاب: )أزمة الفكر العربي المعاصر: العروبة واإلس�الم 
والهوية(، دار دجلة، األردن، 2015.

9_ كتاب: )إش�كالية الطائفية في الفك�ر العربي المعاصر: 
آلي�ات الخروج األمن للعرب من نفق التطّرف(؛ دمش�ق: دار 

صفحات، 2016.
10_ كتاب: )أْزمة الِفكر الَعَرَبي الُمَعاصر: الُعُرُوبة، اإلّسالم، 
الُهوي�ة(، ط1، )عم�ان: دار دجل�ة ناش�رون وموزع�ون، 

.)2016
11_ كت�اب: )م�ا بّع�د الَث�ّورات: ربّي�ع َعَرب�ي أم خّري�ف 
إس�المّوي(، ط1، )عم�ان: دار دجلة ناش�رون وموزعون، 

.)2016
12_ كّتاب: )الُعُرُوبة والطائفيَّة: أزمة الفكر القومي العربي 
المعاص�ر(، ط1، )عم�ان: دار دجل�ة ناش�رون وموزعون، 

2016(. _ المهنة: كاتب سياسي واستاذ جامعي

العراق يحصد جائزة أفضل كاتب شاب على مستوى العالم العربي

حسام كّصاي: كاتب عراقي حيصد جائزة أفضل كاتب شاب عريب



 قل�ة من االيمان كثيرا ما نقرأها على جدران وفي واالعالنات في المدارس وهذه 
ترس�خ المفاهي�م ل�دى الصغار وتكب�ر معهم ه�ذه المبادئ حتى تصب�ح قيما ال 
يمكن ان تتاثر بالمؤثرات الخارجية ولهذا الس�بب فان المختصين في علم النفس 
الجنائي يرون ان انسب مرحلة لزرع االفكار والمباديء والقيم في نفوس الصغار 
ه�ي من 6 س�نوات الى 15 س�نة وه�ي تاكيد لقول�ه تعالى (ونفس وما س�واها 
فالهمه�ا فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دس�اها ) فاالنس�ان 
يولد على الفطرة ولكن الظروف المحيطة هي التي تؤثر عليه سواء كانت سلبا او 
ايجاب�ا ومن هذه االفكار النظافة فه�ي نوع من الثقافة القانونية التي تحتاج الى 
ان تكون مدروس�ة من كافة الجوانب فهناك الكثير م�ن الناس يقومون بالكتابة 
على الجدران وعلى الس�يارات بعبارات غير الئقة او تخدش الحياء العرضي حيث 
تقع تحت طائلة القانون س�واء كان قانون الم�رور رقم 86 لعام 2005 او قانون 
العقوب�ات رقم 111 لس�نة 1969. قانون الم�رور والكتابة على الس�يارات هناك 
الكثي�ر من الكتابات على الس�يارات تخال�ف قانون المرور رقم 86 لس�نة 2005 
وه�ي تش�كل مخالفة مرورية هذا م�ا قاله المحامي محم�د جمعه واضاف فهي 
تؤدي الى التش�ويش على الس�ائقين وت�ؤدي الى الحوادث والس�ائق الذي وراءه 
وال�ذي يرك�ز على ه�ذه الكتابات وبالتالي ي�ؤدي الى الح�وادث المرورية كما ان 
بع�ض هذه الكتاب�ات تخدش الحياء العرض�ي لمن يقرأها وبالتال�ي هي مخالفة 
لقانون العقوبات العراقي رقم 111 لس�نة 1969 وبالتحديد وفق المادة 401 منه 
حي�ث ان ذلك مؤث�ر على كافة الن ه�ذه الكتابات يقرأها الرج�ل والمراة والطفل 
والكبي�ر وهو امر يوج�ب ان تتم متابعته م�ن قبل رجال المرور المنتش�رين في 
الشوارع وفرض الغرامات على الذين يكتبون هذه الكتابات بشرط ان يكون هناك 
تنبيه بضرورة رفعها خالل مدة محددة ويكون من خالل وس�ائل العالم حتى يتم 
رفعها وبعكسه تفرض الغرامات الكتابات والجوانب النفسية ومثل هذه الكتابات 
تحجب الرؤية وتؤثر على الس�المة مع ان هناك كتابات البد منها فهي مث تحذير 
ومثالها االخرى ممنوعة والمؤثرة س�لبا هي ممنوعة عرفا وقانونا هذا ما قالته 
الباحثة االجتماعية سرى محمد واضافت وهي تدل على متنفس عن الداخل وهي 
منافية للذوق العام واالخالق وهو شعور سلبي بالنقص وهي كما قلنا داللة على 
الكبت في حين ان بعض هذه الكتابات تدل على الحرية الش�خصية مثل حكمة او 
بيت ش�عر في حي�ن ان كتابة االيات القرانية او لفظ الجالل�ة هو غير محبب النه 
الس�يارة عرضه الى الغس�ل او الى التاثر باالحوال وغيرها في حين ان بعض هذه 
الكتابات قد تدل على هوية الس�ائق وبالتال�ي الحكم عليه هل هو من نوع جيد او 
ال تختل�ق الرؤية الى مثل هذه الكتاب�ات لكن من االفضل برأي عدم وجودها على 

السيارات حتى مع الصور ايضا.

 احكام العربون يف القانون العراقي 
يعرف العربون بانه مبلغ من المال يدفعه احد المتعاقدين 
االخري�ن عن�د اب�رام العقد ويراد م�ن دف�ع العربون اما 
للداللة على ان كل طرف حق الرجوع او العدول عن العقد 
مقابل خس�ارته واما انها لضم�ان التنفيذ حيث القانون 
المدن�ي ق�در رجح عن�د الش�ك ان خس�ارة او يذهب الى 
ط�رف االخر ويل�زم القانون على من قب�ض العربون ان 
ي�رده مضاعف�ا اذا كان ه�و الذي عدل ويوج�ب القانون 
عل�ى من دفعه ان يترك�ه اذا كان هو الذي عدل وحتى لو 
ل�م يص�ب الطرف االخ�ر  اي ضرر جراء ه�ذا التراجع او 
عدم التنفيذ وفي حال�ة اذا كان العربون يراد منه ضمان 
التنفيذ ف�ان المتعاقد يجبر على التنفي�ذ في كل االحوال 
وال يك�ون العرب�ون اال التزام�ا بدلي�ا يس�تطيع المدين 
بادائه ان يتخلص من تنفيذ االلتزام االصلي.. وهو التزام 
تخيي�ري يختاره الدائن او المدين او القاضي ان ال  يكون 
محال للتنفيذ واذا امتنع التنفيذ العيني لسبب ما فان على 
المحكمة ان تحك�م على المتخلف بالتعويض المناس�ب 
حيث يستقطع هذا التعويض من مبلغ العربون وكل هذا 
التعويض اذا عدل احد الطرفين في اختياره دون موافقة 
الط�رف االخ�ر اما ف�ي حالة االتف�اق على الفس�خ فان 
المتعاقدون هما اللذان ينضمان عالقتهما في هذا الشان 
واذا س�كتا عن ذلك لم يس�تحق العرب�ون للقابض ويرده 
الى صاحبه اذا كان مقبوض�ا وكذلك الحال اذا هلك محل 
االلتزام التعاقدي بس�بب اجنبي مما يترتب عليه انفساخ 
العقد بق�وة القانون وتطبق نفس هذه القاعدة في حالة 
يطلب�ون العقد فالعربون هو المبلغ المقابل لحق العدول 
عن العقد فمن اراد من المتعاقدين ان يعدل عن العقد كان 
ل�ه ذلك في مقابل دفع العربون ويعتبر العربون جزء من 
ثمن المبي�ع المدفوع مقدما وهذا م�ا تناولته المادة 92 
م�ن القانون المدني العراقي والت�ي قالت يعتبر العربون 
عند دفعه دليال ان العقد اصبح باتا وال يجوز العدول عنه 
اال اذا اقتض�ى االتفاق غير ذلك وف�ي حال اتفق الطرفان 
المتعاق�دان على ان العربون وق�د يقع عن التعويض عن 
الض�رر قد يق�ع وان االلت�زام يدفع العرب�ون يظل قائما 
ول�و لم يتم او يترتب على الع�دول عن العقد اي ضرر اما 

الشرط الجزائي

 س/ م�ن زميلن�ا المحامي حس�ن هادي م�ن مدينة 
كربالء المقدس�ة يسأل عن احتس�اب ممارسة مهنة 

المحاماة خدمة عند تعيينه في الوظيفة؟
 � زميلنا العزيز اس�تنادا للقانون رقم 65 لسنة 2007 
قانون احتساب ممارس�ة المهنة المحاماة المحامي 
المعين في دوائر الدولة خدمة فعلية الغراض التعيين 
وتحديد الراتب والتقاعد اس�تثناء من القانون الصادر 
ع�ام 1980 والمرقم 600 وقد تم نش�ر هذا القرار في 
جريدة الوقائ�ع العراقية بالعدد 4055 في 26  كانون 
االول ع�ام 2007 وه�و تاريخ نفاذ القانون وش�كرا 

على التواصل 
س/ من سعاد هاشم حمادي والتي تعمل موظفة في 
احدى الوزارات الدولة تتس�اءل عن امكانية احتساب 
م�دة الفصل السياس�ي له�ا م�ن تاري�خ والدتها في 

السجن؟ 
� اختن�ا  العزي�زة ل�م ي�رد ن�ص صري�ح بش�أن هذا 

الموضوع في القانون رقم 24 لس�نة 2005 والخاص 
بالمفصولي�ن السياس�يين ولك�ن لجن�ة التحقق في 
مجلس الوزراء اعتمدت على س�ن 15 س�نة بالنس�بة 
للذين ولدوا في الس�جن ولم تعتم�د اعاله هو الضرر 
بغض النظر عمن وقع عليه الضرر سواء كان صغيرا 

او كبي�را والنص جاء مطل�ق والمطلق يجري على 
اطالقه مالم يات شيء يقيده وربما يكون الضرر 
الذي يطال الذي يلد في السجن هو اكبر من الكبير 
الن االول  سوف تتبلور المعاناة في نفسه وتصبح 

جزء من شخصيته وبالتالي البد ان يكون التعويض 
اكثر من الممنوع للرجل الكبي�ر وقانون العقوبات 
يعتبر االنس�ان مكتمل حال والدت�ه وبالتالي فان 

الذين ولدوا في السجن معلوم ان لجنة التحقق 
بمثاب�ة الق�رارات القطعي�ة والفاصلة في 

احتس�اب الفصل السياس�ي استنادا 
للقانون رقم 24 لسنة 200

قصـــة قانونيـــــة

 ام عدن�ان امراة جاوزت الس�تينات م�ن العمر ولم 
ترزق س�وى ولدها الوحيد (عدنان) الذي اكمل في 
كل ش�يء وتخرج م�ن (معهد المعلمي�ن) واصبح 
معلما معروفا ف�ي المنطقة حدثته عن قرب اجلها 
وانه�ا بلغت من الكبر عتيا وتريد ان ترى اوالده في 
الحي�اة وتقدم�ت بالخطوبة الى اكثر م�ن فتاة من 
اقربائه�ا اال ان االم�ر لم يح�ل فعندم�ا يوافق اهل 
الفتاة على الخطبة س�رعان م�ا يتراجعون لينتهي 
االم�ر وكانه لم يك�ون وطلبت منه ف�ي النهاية ان 
يخت�ار فاختار زميله له ف�ي العمل وفاء حيث وجد 
فيها التزاما وادبا ظاهرا دفعه الى الرغبة باالقتران 
به�ا اال ان االمر س�رعان ما رفض ول�م يختلف عن 
س�ابقاته اذ س�رعان م�ا رف�ض ول�م يختل�ف عن 
س�ابقاته اذ س�رعان ما رفض اهل وفاء الخطوبة 
بعد ش�هر من الموافقة المبدئية والمهلة بعد شهر 
طلبوها للس�ؤال والتقصي عن عدنان في المنطقة 
وج�دت ام عدن�ان بالبحث لمعرفة اس�باب النحس 
الذي ال�زم ولدها الوحيد وبدأت باالول  فارش�دتها 
احدى جاراتها باللجوء الى كامل الساحر المعروف 
في الحي القريب والذي اس�تطاع ان يفك الكثير من 
الرموز ويصل الى حقائقها بعد حيرة اهلها وقلقهم 
مم�ا خفي فيه�ا حيث طلب منها كامل الس�احر ان 
تحضر ولدها عدن�ان الى غرفة العمليات ان تحضر 
ولدها عدنان التي اعدها للفحص فجاءت به وهالها 
ما ترى اذ وضع كامل الس�احر قطعة قماش كبيرة 
غط�ى بها راس عدن�ان وتمتم باش�ياء خفية حتى 
تهاوى عدنان ونام وبدأ كامل الساحر يضع في فمة 
اداة حديدية صغيرة وطلب من الجن الذي يتقمصه 
بان يخرج بالس�رعة وبعد نصف ساعة وضع كامل 
الساحر قطعة القماش مرة اخرى وغطى بها راس 
عدنان وقرأ دون صوت حتى افاق عدنان مرة اخرى 
دون ان يعلم ما جرى واخبر كامل الساحر ام عدنان 
بما جرى وقال لها ان عدنان مسحور من قبل احدى 
قريباتها واثر على مستقبله وانه ال يمكن ان يتزوج 

اال  بعد رفع هذا السحر القديم واستنجدت ام عدنان 
بالس�احر كامل الذي طلب مبلغا كبيرا وافقت عليه 
ام عدنان وخمنت ان من س�حر وحيدها هي اختها 
التي على خالف معها منذ عش�ر سنوات وانها تريد 
ان تعط�ل زواج وليده�ا الوحي�د للث�ار منه�ا وبعد 
اعطائها المبلغ المطلوب اس�تطاع (الساحر كامل) 
ان يفك عقدة س�حر عدنان الذي وف�ق يف الخطبة 
والزواج من زميلته وفاء اال انه وبعد الزواج بش�هر 

تلق�ى مكالم�ة هاتفي�ة مجهول�ة من فتاة س�ألته 
ع�ن اح�د الطالب في المدرس�ة وعنوان المدرس�ة 
ومس�توى التدري�س واش�ياء اخرى اس�تغربها ثم 
قطعت الهات�ف دون ان يعرفها فاحتارت ام عدنان 
بتغير طباع عدنان عندما قام بكسر ذراع احد الطلبة 
في المدرسة واعتدى على وفاء وفقا عينها فطلقت 
من�ه وتم توقيفه لش�هر كامل اثر الح�ادث وتنازل 
اهل وفاء وبدأت ام عدنان بطرق باب كامل الساحر 

من جديد لمعرفة االسباب فاخبرها بعد الفحص ان 
سحرا جديدا وخطيرا اعد لعدنان عبر الهاتف لتغيير 
مس�ار حياته الى جحيم وبدأ الس�احر كامل باعداد 
الع�دة والتحضي�ر النقاذ عدنان الش�اب من المازق 
الذي وقع في�ه وادى الى ارتكاب جريمتين احدهما 
بحق زوجته المطلقة فنجح واعيدت وفاء بعد جهد 
جهيد.. وضلت ام عدنان تلوذ بالس�احر كامل كلما 

حاصرتها وابنها المشاكل والمعوقات.

السحر يلوي قلوب العشاق ويدفعهم للجرائم

استشارات قانونية
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 اجلوانب القانونية للكتابة عىل 
السيارات

نوال العيد

مفاهيم قانونية
 المادة 95 من الدس�تور العراقي الدائم لعام  2005 يحضر انش�اء 

محاكم خاصة او استثنائية

في منطقة الباب الشرقي قام احد المختلين عقليا 
اثر التحرش به من قبل مجموعة من الصغار رمي 
فتاة صغيرة في  اصابت  الحجارة كبيرة تجاههم 
صدرها كادت ان تؤدي بحياتها واختفى المجنون 
ورش الناس الماء فوق الصغيرة حتى استعادت 
رشدها. اردت بهذه المقدمة مدخل لهذا الموضوع 
حيث تناولت القوانين العراقية المختلفة موضوع 
ومنها  الخاصة  االحتياجات  وذوي  المعتوهين 
الدستور العراقي في المادة 30 و 31 و 32 منه 
حيث بينت هذه المواد بان الدولة تكفل الضمان 
االساسية  والمقومات  والصحي  االجتماعي 
للعيش في حياة حرة كريمة بحيث توفر لهم 
الدخل المناسب والسكن المالئم كما تلتزم 
جميعا  للعراقيين  الصحي  بالضمان 
والمرض  الشيخوخة  حالة  وفي 
والبطالة  واليتم  والتشرد  والعجز 
اوجب  الحقوق  هذه  وتوفير 

الدستور انشاء المستشفيات والمستوصفات او دور 
عالج خاصة من قبل الدولة وان ترعى الدولة المعاقين 
من ذوي االحتياجات الخاصة وتكفل تاهيلهم لغرض 
ان قانون اصول  المجتمع من جديد كما  دمجهم في 
في   1971 لسنة   23 المرقم  الجزائية  المحاكمات 
المواد 230 � 231 � 232 منه تناول محاكمة ناقصي 
ان  التحقيق  اثناء  تبين  فاذا  والمعتوهين  االهلية 
مسؤوال  يكون  فال  عقله  في  بعاهه  مصاب  المتهم 
جزائيا عن افعاله الجرمية اذا ثبت ذلك بتقارير طبية 
في  المتهم  ويوضع  التحقيق  ايقاف  ويتم  معتبرة 
اذا  واما  الحراسة  تحت  الصحية  المؤسسات  احدى 
ثبت ان الشخص ارتكب الجريمة وثبت وقت الحادثة 
في  بعاهه  الصابته  تصرفاته  مسؤولية  يقدر  ال  انه 
الى  عقله فهنا يقرر القاضي عدم مسؤوليته ويسلم 
ذويه لضمان العناية به والذي اردنا ان نقوله هنا ان 
وسط  في  ووجودهم  عقليا  المصابين  هؤالء  زيادة 
ال  المجتمع  االسواق يشكل ظاهرة ال تالئم وطبيعة 

على  خصوصا  كبيرة  واجتماعية  نفسية  اثار  لها  بل 
افعال  من  به  يقومون  ما  يدركون  ال  النهم  الصغار 
وبالتالي االعمال تؤدي الى جرائم واضرار بالمجتمع 
يترتب عليها خسائر ونتائج ال يحاسبون عليها كما 
قلنا كما ان البعض االخر منهم يمكن عالجه واعادته 
الى رشده اذا ما تم وضعه في مصحة عقلية خاصة 
العامة  المكان  من  يتخذون  اغلبهم  ان  علمان  ما  اذا 
من  لهم  او سكنا  والهياكل مالذا  واالزقة  والساحات 
جديد وزجهم في بعض التفجيرات التي طالت االبرياء 
من ابناء الشعب العراقي في الكثير من المدن سابقا 
والشؤون  العمل  وزارة  على  المسؤولية  تلقى  وهنا 
االجتماعية كونها المسؤولة عن ذلك في البدء بحملة 
في  المرضى  هؤالء  ايداع  المناطق  كافة  في  واسعة 
المستشفيات الخاصة بذلك خصوصا اننا بلدا سالمي 
يمتاز بالنخوة والرحمة والقيم النبيلة والسامية التي 
تميزه عن كافة بلدان العالم حيث ان مثل هذا االجراء 

هو رحمة لهم ولغيرهم.

املسؤولية اجلزائية لفاقدي العقل
المحامي محمد جمعه



عوائل  تفرض ختصصات دراسية عىل أبنائها دون االعتبار مليوهلم
“جميع العائلة درس�ت الفرع العلم�ي” بهذه الكلمات تحدث 
الطال�ب محم�د أك�رم )الخامس اع�دادي( ع�ن الدوافع في 
اختيار التخصص العلمي بعيدا عن ميوله في دراسة تخصص 

اإلدارة المعلوماتية.
يق�ول أكرم “كان هدفي وأنا صغير أن أصبح طبيبا كوالدي، 
لكن رغبتي اختلفت في المرحلة المتوسطة، وأخبرت عائلتي 
بعدم قدرتي على فهم بعض المواد العلمية وميلي لتخصص 
اإلدارة المعلوماتي�ة”، متابع�ا “رغ�م تحذيرات�ي المتكررة 
باحتمالي�ة ع�دم إح�راز نتيجة مثلى ف�ي امتح�ان الثانوية 

العامة إال أنهما أصرا على دراسة التخصص العلمي”.

اختياراالهل وتخوف األبناء
وكذلك ح�ال طالبة الخامس ثانوي  هن�د ماضي التي عبرت 
عن اس�تيائها باختيار الفرع العلمي، وقالت “ال أعرف في أي 
اتجاه سأمضي، مشكلتي متمثلة بتمسك والدي بدراسة هذا 
التخصص الدراس�ي، خصوصا بعد حصولي على معدل عال 
يؤهلني لدخوله”.وتضيف “أعيش في صراع نفس�ي، وأفقد 
الق�درة على اإلصغ�اء إلى صوت رغبتي، وأكث�ر ما يغيظني 
إش�ادة معلماتي بقدراتي العالية في الحفظ والسرد، وتوقع 
تفوقي بالمرات�ب األولى على المملكة في مرحلة التوجيهي 
ف�ي حال اختياري للفرع األدبي، والله أعلم إلى أين س�تؤول 
نتيج�ة اختي�ار عائلتي”.تش�كل مرحل�ة اختي�ار التخصص 
الدراس�ي )العلمي، األدبي، ، الصناعي، التج�اري(، منعطفا 
مهما ف�ي حياة الطلب�ة، ويلجأ معظ�م اآلباء إلى اس�تخدام 
سلطاتهم األبوية إللزام األبناء على قبول تخصصات يرونها 

“ترف�ع الرأس”، للمباهاة والمفاخرة االجتماعية، وان كانت 
ضد رغبات أبنائهم وهذا يجعل كثيرا من الطلبة في تش�وش 

ذهني ينسحب على أدائهم في التخصصات التي يقبلون فيها 
تلبية لطلبات آبائهم وأمهاتهم.

النصح واإلرشاد
الطالبة ريم رش�يد اختارت دراس�ة فرع التجاري هذا العام، 
بعد تفكير طويل ومشاورات عدة مع األهل جعلتها مطمئنة 

وواثقة من صواب اختيارها.
وع�ن دور عائلته�ا في االختي�ار تقول “تجل�ى دور عائلتي 
ف�ي منحيين اثنين أولهما النصح واإلرش�اد م�ن قبل والدي 
وإعطاؤه�م لي كامل الحرية في االختيار، وثانيهما ما قدمه 
لي إخوتي من معلومات عن فروع الدراسة العلمية واألدبية 
، ما س�اعدني على التعرف على طبيعة الفرع الذي سأختاره 

تجنبا للوقوع في أشياء مجهولة”.
وتتابع “يس�تطيع الطالب تقييم نفس�ه جيدا، وهذا ال يعني 
ع�دم األخذ برأي الكب�ار، ولكل منا ق�درات تختلف عن أفراد 
عائلت�ه وع�ن المحيطي�ن ب�ه، وأعتق�د أن مرحل�ة االختيار 
هن�ا هي الت�ي تق�ود الطالب للنج�اح والتف�وق أو التقصير 

والرسوب”.
عنوان العائلة التخصص العلمي ؟!

المواطن  أبو فاي�ز” مهندس “ يقول “وجهت ولدي ابراهيم 
لدراسة التخصص العلمي، وفي حقيقة األمر هو غير مقتنع 
تمام�ا لمخاوفه من صعوبة الم�واد العلمية”، متابعا “لكني 
ال أتقبل أن يدرس تخصصا آخر وجميع أفراد عائلتنا درس�وا 
ويدرس�ون التخصصات العلمية، فمنهم الطبيب والمهندس 
والصيدل�ي، قناعتي ب�أن الطالب يمكنه النج�اح والحصول 
على معدل عال بالمواظبة على فهم ودراسة المواد يوميا”.

الدور األساسي لألهل
معلمة المرحلة الثانوية آيات الخالدي تقول “الدور األساسي 

لألهل هو توجيه الطالب، فمهما كان واعيا ومدركا الختياره 
فإن األهل على اطالع أكثر، 

وعل�ى الرغ�م م�ن ذلك فال ب�د أن يك�ون دور األه�ل ايجابيا 
بالنس�بة الختي�ار الطال�ب”. وتتاب�ع “نج�اح الطالب يعني 
نجاحهم، كما فش�له هو فشل لهم، ويجب أن يتجلى اهتمام 
األهل ضمن رغبته بهدف الوص�ول إلى النجاح الذي يبتغيه، 
ويمك�ن تحقيق النجاح ف�ي أي مج�ال كان وليس فقط في 
ف�روع مح�ددة، والطال�ب كالش�جرة إذا اعتنينا به�ا كبرت 

وأثمرت، وإن أهملناها يبست”.
من جهتها ترى التربوية. أمل الخفاجي أن الطلبة الموجهين 
جيدا والواثقين من أنفسهم يختارون الفرع العلمي وبتوجيه 
م�ن األه�ل ولنظرة مس�تقبلية ثاقب�ة ألنه يعط�ي مجاالت 
كثي�رة في الحي�اة وخاصة ف�ي الجامعة، أما الف�رع األدبي 
فيتم دخوله من فئ�ة قليلة واثقة لرغبته المميزة في العلوم 
االنسانية ولالبتعاد عن المواد العلمية. فئة ثانية تدخل، وفق 
الخفاج�ي ، فقط كتخصص أكاديمي لع�دم رغبة الطلبة في 
التخصص�ات المهنية وبتوجيه من االهل وش�خصية طالب 
ضعيفة ترغب في دراسة مادة سهلة، فهي “صرعة العصر” 
فيت�م دخول الطلب�ة اليه لالبتع�اد عن الم�واد العلمية، فهو 
يتمتع بمواد عصري�ة تتالءم والتفجر المعرفي التكنولوجي 
ويس�تقطب رغب�ة االه�ل في تخص�ص اكاديم�ي بعيدا عن 
الم�ادة العلمية.وتقول “يؤس�فني اننا ما ن�زال نحمل نظرة 
تقليدية الختيار التخصص وافتقار الطلبة لمن يوجههم من 
االه�ل ودور المباهاة التي تقود الطلب�ة الى طريق ال عالقة 

له بقدراتهم”، 
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المستقبل العراقي/متابعة

موكب االمامييني الع�سكريني ا�س�سه 
خادم اهل بيت النبوة ال�سيد احلاج 
ناجي �سيد دخييل االعرجي ويدار 

االن من قبل اوالده حماهم اهلل
الحمد لله رب العالمين والصالة والس�الم على سيدنا ونبينا 
) محم�د ( ) ص ( وعل�ى ال�ه الطيبي�ن الطاهري�ن واللعنة 
الدائم�ة على اعدائهم م�ن االولين واالخرين ال�ى قيام يوم 
الدين . تعتبر مراسيم زيارة االربعين الى االمام الحسين ) ع 
( صرخة مدوية ضد الظالمين والطغاة وتحفز على المجيء 
ال�ى كرب�الء من اج�ل تجديد البيع�ة لالمام الحس�ين ) ع ( 
وبالمقاب�ل هي نداء واضح لكل المش�ككين بأننا لن نقطع 
درب الحس�ين ) ع ( ال�ى ظهور االمام الحج�ة ) عج ( وكل 
ه�ؤالء الزوار يقدم�ون الغالي والنفيس م�ن اموال وارواح 
من اجل نصرة قضية االمام الحسين ) ع ( ونحن مستمرين 
على ه�ذا المنوال نح�ن وابناءن�ا ولن تثنين�ا كل محاوالت 
االرهاب الجبان ب�ل على العكس تزيدنا اصرارا على الذهاب 
ال�ى كرب�الء المقدس�ة من اجل الش�هادة في س�بيل قضية 
االمام الحسين ) ع ( وبالرغم من تجمع اكثر من 25 مليون 

زائ�ر جاءو من مختلف دول العالم الى مدينة صغيرة الحياء 
المناسبة  يش�كل حدثا فريدا واقول اعجازا االهيا حسينيا ، 
ان ح�ب الحس�ين دفعهم الى قطع االف الكيلومترات س�يرا 
على االقدام فلم يبالوا برودة الجو وال بس�قوط االمطار بل 
يتمالكه�م ش�عور هو حب وعش�ق اليضاهي�ه اي حب هذا 

الوص�ول ال�ى ارض وفير 
ابي االحرار الحسين ) ع ( . ان زيارة االربعين هذا العام تعد 
اكب�ر واضخم زيارة ش�هدتها كربالء على مر الزمن اذ بلغت 
اكثر من 25 مليون زائر جاء من 60 دولة اذ يوجد اكثر من 7 
آالف موكب في داخل كربالء المقدسة يقدمون الخدمة على 

مدار الس�اعة لزوار الحسين ) ع ( وبهذه المناسبة العظيمة 
نس�لط الضوء على احد اقدم المواكب الحس�ينية في داخل 
كربالء موكب االمامين العسكريين الذي اسسه خادم ومحب 
زوار الحسين ) ع ( الحاج سيد ناجي سيد دخل االعرجي هذا 
الرجل افنى حياته في حب الحسين وخدمة زوار الحسين ) 

ع ( حيث كان يس�تقبل في بيته زوار االمام الحس�ين ) ع ( 
في زمن النظام المقبور الذين يأتون من جميع المحافظات 
س�يرا على االقدام واليوم اوالده يسيرون على درب وخطى 
ابيه�م رحم�ه الل�ه يقدم�ون الخدم�ة عل�ى م�دار اكثر من 
اسبوعين الى االف الزوار القادمين من جميع العراق والعالم 
يقدمون جميع وسائل الراحة من مأكل ومنام وكذلك توجد 
خدمة  مش�ابهه تقدمها العلوية زوجة المرحوم سيد ناجي 
وكذلك الننس�ى الدور االنس�اني والمتمثل بالمفرزة الطبية 
المتكاملة الموجودة داخل الموكب باشراف االخ ابو فاطمة 
وكذل�ك الح�اج ابو صادق الماج�دي والتي تق�دم على مدار 
الي�وم جميع انواع العالجات التي يحتاجها الزائر المريض ، 
والبد ان الننس�ى الدور الكبير الذي يقدمه الحاج االخ حيدر 
الس�اعدي من خالل اشرافه المباش�ر على جميع الخدمات 
التي يحتاجها الزائر وخاصة منها المنام والمأكل وتس�هيل 
جميع وس�ائل الراحة لهم . وبهذه المناس�بة يشكر موكب 
االمامين العسكريين والمتمثل بالسادة االعزاء كل من سيد 
حميد وس�يد ضياء وسيد عالء وس�يد حيدر جميع من قدم 
الخدمة والتبرعات لهم وس�عى خدمة لمس�يرة زوار االمام 

الحسين ) ع ( وفقهم الله واطال في عمرهم .
اخي�را اقول تقبل الله اعمال الزائرين والخادمين الس�ائرين 
الى االمام الحسين ) ع ( وهنا البد نشكر جميع قواتنا البطلة 
وحشدنا الذين رابطو على طول مسيرة زوار الحسين ) ع ( 
اق�ول نصرهم الله على اعدائه�م وحفظهم من كل مكروه ، 

امين يارب العالمين

األرصف�ة عبارة عن ممرات يس�تخدمها الم�ارة للتنقل عبر 
الش�وارع الداخلية للمدن وال توجد وظيف�ة أخرى لها لكننا 
نج�د في بالدنا وخاصة ف�ي محافظة ذي ق�ار أن األرصفة 
ق�د تحولت إل�ى أماكن تجارية أو ت�م حجزها من قبل بعض 
المواطني�ن ؛ تحت مرأى الس�لطات البلدي�ة اإلدارية التي ال 
تحرك س�اكنا لمعالجة ه�ذه التجاوزات ولم تنته المش�كلة 
عن�د ه�ذا الحد بل تق�ع التج�اوزات على الطرق والش�وارع 
حي�ث يضع بع�ض المواطنين عراقيل أمام مس�اكنهم فأين 

السلطات المعنية بهذا األمر ؟ وما هو دورها اإلداري ؟ 
يتسائل المواطن ستار يعقوب  قائال “ من يردع المتجاوزين 
؟ إن التجاوز على األرصفة هو بمثابة س�رقة  واضحة ألحد 
حقوق المواطنين العامة  ولألسف إن أكثر المتجاوزين على 
األرصف�ة هم ممن يتظاهرون بتمس�كهم بالقي�م الدينية “ 
ويقترح المواطن صاحب جاس�م تفعيل ال�روادع القانونية 
أو تفعي�ل نظام الغرام�ات للضغط عل�ى المتجاوزين  إنهاء 

للمشكلة .
ظاهرة غير حضارية

إن التج�اوز على األرصفة كما يقول عقيد الش�رطة أس�عد 
حل�و  صالح ظاهرة غير حضارية باعتبارها انتهاكا لحقوق 
اآلخرين وتس�مى تجاوزا لقد ش�كلنا ف�ي المحافظة مفارز 
خاصة لرف�ع التج�اوزات وتمكنا من رفعها م�رات ومرات 
لكن س�رعان ما تعود الظاه�رة لتبرز مرة أخرى  وأعتقد أن 
معالج�ة هذه التجاوزات  ليس من اختصاص القضاء بل من 
اختصاص الحكومات واإلدارات المحلية لكن هذه السلطات 
كان�ت وال ت�زال ضعيفة وغير حازمة بس�بب المحس�وبية 

والمنسوبية على حساب المواطن وحقوقه وحرياته “ 

أسباب الظاهرة
ثمة أس�باب تقف وراء نش�وء هذه الظاهرة يقول المواطن 
كرارعبد الحس�ين الخفاجي”التجاوز على األرصفة  س�لوك 
غي�ر حضاري وغير مدن�ي ألنه يعيق حركة المارة ويش�وه 
جماليات الطرق واألرصفة ويزيد من انتش�ار النفايات ، أما 
على المس�توى األمني فله اضرار واضحة كانتش�ار حاالت 
الس�رقة والتحرش ، لكن هنالك أسباب  لنشوء هذه الظاهرة  
منه�ا ازدياد البطالة ، كما ان إش�غال االرصفة س�ببه العمل 
المؤق�ت ال�ذي يقوم به طلب�ة المدارس او طلب�ة الجامعات 
أثناء العطل أو بعد انتهاء الدوام حيث يعملون كباعة لغرض 

الحصول على الدخل المعيش�ي ، وقد برزت ظاهرة التجاوز 
عل�ى األرصفة من قبل اصحاب المحال الكبيرة أيضا فأخذوا 
يتج�اوزون على األرصفة لتحقيق مصالحهم الخاصة  فأين 

دور السلطات البلدية ؟ 

مخالفة قانونية
ال يمكن اعتبار هذه الظاهرة ظاهرة إيجابية بل هي س�لبية 
تتضم�ن التجاوز عل�ى النظام العام يقول المواطن  جاس�م 
العب�ودي” من ناحي�ة قانونية ه�ي مخالف�ة قانونية ومن 
الناحية الشرعية تعد تعديا على الحق العام ومن ناحية الذوق 
الع�ام هي غير الئق�ة ال تنم عن امتالك م�ن يتجاوزون على 
األرصف�ة الذوق العام ومن ناحية الس�المة هي تعد إضرارا 
بالمواطن الذي يضطر للعبور والمشي والسير عبر الشوارع 
ولي�س األرصف�ة ، أن�ا أقت�رح نش�ر ملصقات وبوس�ترات 
ويافطات تبين سلبية هذه الظاهرة  ليتعرف المواطنون على 

طبيع�ة هذه التج�اوز ولكي ينتهي من يتج�اوز عن التجاوز 
على األرصفة ويحترم النظام والذوق العام “ 

إيجاد الحل
م�ن يجد الحل ه�ل المواطن فقط  ؟ يق�ول المواطن  مناف 
العميري “ إن إيجاد الحل لمشكلة التجاوز على النظام العام 
ومنه�ا التج�اوز عل�ى األرصفة يق�ع على عاتق الس�لطات 
البلدي�ة اما المواط�ن فحدود مس�ؤوليته تق�ع ضمن إطار 
التع�اون فق�ط فهو ال يمل�ك الس�لطة لكي يمن�ع المواطن 
المتجاوز من التجاوز “ أما المواطن أحمد شريف فقال “ ما 
من ش�ك أنها ظاهرة غير قانونية فأقترح تخصيص ساحات 

وأماكن للباعة حتى يتم االنتهاء من هذه المشكلة “ 

عدم تفعيل اإلجراءات
 ثمة إجراءات قانونية رادعة تملكها الس�لطات المعنية لكن 

م�ا ه�و الس�بب وراء عدم تفعيله�ا ؟ يقول عض�و المجلس 
البلدي في قضاء الرفاعي هادي سلمان الركابي “ إن اشغال 
االرصفة مخالفة قانونية وشرعية فال يحق لصاحب المحل 
او الس�كن اس�تخدام األرصفة او اس�تغاللها ب�أي حال من 
االحوال...فف�ي ال�دول المتقدمة تتم محاس�بة المتجاوزين  
وف�ق نظ�ام الغرامات ،  المش�كلة ف�ي بلدنا  أن الس�لطات 
البلدية تملك ه�ذه  اإلجراءات لكنها إج�راءات معطلة معنى 
ذلك أن الدوائر البلدية تس�اهم عبر تقاعسها في توسع هذه 
الظاهرة نتمنى أن تعي هذه الدوائر مس�ؤوليتها وتبادر إلى 

تفعيل اإلجراءات الحاسمة ألن المشكلة تفاقمت جدا “ 
غياب الدور الحكومي

يقول المواطن صادق لفتة” حجز األرصفة تجاوز على الحق 
العام ولألس�ف أصبح س�لوكا طائش�ا  لغي�اب تفعيل الدور 
الرقاب�ي لألجهزة الحكومية مع غياب  الرادع القانوني الذي 
يعتم�د على نظ�ام  فرض الغرامات عل�ى المتجاوزين ، لكن 
لألس�ف برزت ه�ذه الظاهرة وتمادى بع�ض المواطنين في 
تفعيله�ا ، أعتقد  ان الحل يأتي عبر فرض غرامات تصاعدية 

على المخالفين فما عاد اإلرشاد والنصح مفيدا ومجديا “ 

التعاون بين المواطنين والسلطات
يقول المواطن هاني نس�يم  “ من المهم جدا تعزيز التعاون 
بين الس�لطات المعنية والمواطنين لمعالجة هذه المش�كلة 
لكن هل هنالك معطيات تش�ير إلى ذلك ؟ لألس�ف الش�ديد ال 
توج�د معطيات من هن�ا  ينبغي تعزيز ه�ذا التعاون إضافة 
إلى تفعيل اإلجراءات الرادع�ة للمخالفين “ أما المواطن أبو 
محمد الموس�وي فيقول “ التجاوز على األرصفة كالتجاوز 
على  المال العام من هنا يجدر بالس�لطات المس�ؤولة إيجاد 
حل لهذه المشكلة عبر القيام بمسؤوليتها وعدم غض النظر 

ألن إيجاد الحل هو من صميم واجباتها “ 
ثقافة الفوضى

يق�ول المواطن كاظم الكعبي “ تعتب�ر ظاهرة التجاوز على 
االرصفة من الظواهر الس�لبية الش�ائعة ف�ي العراق ويعود 
بروز  هذه الظاهرة الى اس�باب متعددة ه�ي غياب القانون 
أدى لش�يوع ثقافة الفوض�ى والتعدي على االم�الك العامة 
،غي�اب البدي�ل ل�دى المتجاوز،التوس�ع الس�كاني ال�ذي لم 
تأخذه المؤسس�ات المعنية بعين االعتب�ار ،غياب التخطيط 
الذي خلف مش�اكل متراكمة حتى اس�تفحلت ، دوافع الغبن 

والحرمان وغياب العدالة االجتماعية؛جعلت البعض يتصرف 
بطريقة عش�وائية فيتجاوز عل�ى األرصفة والطرق دون أن 

تبادر الجات المعنية إليقافه عند حده “ 
أسباب سياسية

مم�ا يحز في النفوس أن بعض المظاهر الش�اذة التي برزت 
ف�ي بالدنا بعد 2003 تعد امتدادا للممارس�ات الخاطئة التي 
قام�ت وتق�وم بها األح�زاب السياس�ية تكريس�ا لهيمنتها 
فق�د أكد عضو مجل�س محافظة ذي قار ش�هيد الغالبي  إن 
التجاوزات على األرصفة في محافظة ذي قار من قبل الباعة 
واصحاب االكش�اك غير رس�مية ، وقد بلغت نس�بة التجاوز 
عل�ى األرصف�ة  %60، الفت�ا إل�ى أن التدخ�الت السياس�ية 
بي�ن الكت�ل تمن�ع الدوائ�ر البلدي�ة والرقابية من محاس�بة 
المتجاوزي�ن وإرغامه�م على إخ�الء األرصفة. مش�يرا إلى 
وجود تنس�يق بي�ن بلدي�ة المحافظة ومديرية ش�رطة ذي 
ق�ار لرفع التجاوزات، إال أن هناك جانباً من التردد في اتخاذ 
اإلجراء القانوني لوجود التدخل السياس�ي من قبل األحزاب 
السياس�ية ، واض�اف الغالب�ي ان زي�ادة التج�اوزات ج�اء 
لتده�ور الوض�ع االقتصادي في المحافظ�ة مما دفع بعض 
المواطنين  إلى فتح اكش�اك ومحالت متنقلة على االرصفة 
للبيع والش�راء لكن إدارة  محافظة ذي قار تعمل على إيجاد 
الفرص المالئم�ة للمتجاوزين وإيجاد أماك�ن تجارية بديلة 

لنقلهم إليها . 
السلطات والمواطنون

لم تعد الس�لطات البلدية في محافظة ذي قار فاعلة بالنسبة 
لتفعي�ل العديد من اإلجراءات التي تح�ول دون التجاوز على 
النظام الع�ام واآلداب العامة ومنها التج�اوز على األرصفة 
والط�رق والش�وارع ، بنف�س المس�توى يتج�اوز بع�ض 
المواطني�ن على األرصفة والطرق بهدف االنتفاع منها دون 
النظر بما يش�كله هذا التجاوز من تمادي والتس�بب بإلحاق 
الضرر بعموم المواطنين ، أليس من حق المواطن اس�تخدام 
الرصيف للمرور ؟ فكيف ومتى تبادر الس�لطات المس�ؤولة 
في محافظة ذي قار  إلى إيجاد الحلول  عبر تفريغ األرصفة 
وتأهيله�ا ؟ لكي يتمتع المواطنون بفرصة االس�تفادة منها 
ألنه�ا مل�ك عام ولي�س مل�كا خاصا كم�ا ي�راه البعض من 
المواطني�ن ممن ال يبال�ون باألضرار الت�ي تصيب اآلخرين 
نتيج�ة حج�ز األرصفة ، وه�ل تحولت مدن ذي قار بس�بب 

التجاوز على األرصفة إلى ميادين تشبه الفوضى . 

من اجل م�ستقبل اأف�سل!!

مشكلة التجاوز عىل األرصفة حتولت إىل ما يشبه  ظاهرة عامة
مع �سكوت ال�سلطات البلدية املعنية

تحقيق / ذي قار / يعقوب يوسف جبر 

زيارة االأربعني.. مو�سم احلزن املقد�س
أربعينية اإلمام احلسني )ع( تارخيية الشعائر وجهاد املوالني وأرق الظاملني

عبد الكريم محسن بنيان
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اعالنات13  العدد )1100( االثنين 7 كانون االول 2015
دائرة الكاتب العدل في الباب الشرقي

العدد العمومي 31140
السجل : 156

التاريخ 2015/11/24
اعالن

ادناه االنذار املس�ر من قبل الس�يد كاتب العدل يف الباب الرشقي املحرتم بالعدد 22306 يف 2015/8/18 واملوجه اىل 
الس�يد املدير املفوض لرشكة بغداد  املس�تقبل للمقاوالت العامة املحدودة اضافة لوظيفته عنوانها بغداد / الكرادة  /

حي الوحدة محلة 906 زقاق 81 مبنى 49 بناية مريم وملجهولية محل االقامة قرر نرشه يف الصحف املحلية
جهة االنذار

نظ�را لع�دم التزامكم ببن�ود العقد املربم مع رشكتكم امل�ؤرخ يف 2013/12/30 بخصوص تنفي�ذ خط مجاري مياه 
امطار )باسلوب الحفر املخفي( يربط من ساحة الطالئع /الشيخ معروف اىل شارع حيفا تقاطع جرس باب املعدل

لذا تقرر اننذركم بااللتزام بتنفيذ جميع فقرات العقد واملتضمن انجاز اعمال املقاولة وخالل فرتة اقصاها )14( يوم 
اربعة عرش يوم من تاريخ تبلغكم  بمضمون هذا االنذار وبعكس�ه س�يتم سحب  العمل وتنفيذه عىل حسابكم كناكل 
مع اتخاذ كافة االجراءات القانونية بحقكم اس�تنادا  الحكام الفقرة ثانيا من املادة )17( من تعليمات تنفيذ العقود 

الحكومية رقم )1( لسنة 2008 واملادة )65( من رشوط املقاولة العمال الهندسة املدنية
املنذر / امني بغداد /اضافة لوظيفته

وكيلته/ املوظفه الحقوقية /مليس سامي خريبط
بموجب الوكالة املرقمة ق/9900/8 يف 2015/8/11

والصادرة من امانة بغداد 
واملعرف بهوية امانة بغداد املرقمة 25736

بغداد / ساحة الخالني

وزارة الكهرباء
المديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية

الفرات االعلى
مديرية الشؤون التجارية

اعالن )للمرة االولى ( المناقصة المحلية 
)م.ف.ع.2015/51(

تعلن املديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية /الفرات االعىل احدى تشكيالت وزارة الكهرباء عن اعالن )للمرة االوىل( 
املناقصة املحلية الخاصة ب� ) نقل منتسبي مديرية  شبكة نقل الطاقة  الكهربائية ملحافظة االنبار(  فعىل الراغبني 
من الرشكات واملكاتب  املسجلة رسميا داخل العراق  ومتعهدي النقل تقديم عطاءاتهم عىل املناقصة املذكورة اعاله 
الت�ي يمكن الحصول  عىل مس�ارات الخطوط للمناطق املطلوبة  والس�يارات والرشوط التجاري�ة الخاصة بها  من 
مديرية الشؤون التجارية يف مقر املديرية الكائن يف بغداد /الوزيرية ، والكائن بني تقاطع شارع املغرب وساحة عنرت  
ومقابل قاعة البغدادي مقابل مبلغ قدره )مائة الف دينار( غر قابل للرد يسلم اىل امانة الصندوق عىل ان يرفق مع 

العطاء املستمسكات التالية :
1 � صك مصدق او خطاب ضمان بمبلغ ) 8556000( دينار ثمانية ماليني وخمس�مائة وس�تة وخمسون الف دينار  
نافذة ملدة )120( يوما من تاريخ غلق املناقصة من احد املصارف العراقية املعتمدة عىل ان يرد الينا خطاب الضمان 
بموجب كتاب رسمي من قبل املرصف املصدر له وال يقبل اي خطاب ضمان ال يحمل توقيع مصدره واسمه وعنوانه 
الوظيف�ي م�ع التزام  املرصف بتاكي�د وجود غطاء مايل لخطاب الضمان املصدر وس�وف يهمل اي عطاء خالف ذلك 
وعدم تقديم التامينات االولية  من املصارف التالية )مرصف ايالف االس�المي ، مرصف املتحد لالس�تثمار ، مرصف 

االقتصاد لالستثمار ، مرصف البرصة الدويل ، مرصف البالد االسالمي(
2 -وصل رشاء املناقصة

3 � هوية اتحاد الناقلني العراقيني نافذة
4 � شهادة التسجيل والتاسيس للمكتب او الرشكة

5 � كتاب التحاسب الرضيبي نافذ
6 � الحسابات الختامية للسنتني االخرتني كحد ادنى مصدقة من محاسب قانوني مجاز

7 � قائمة باالعمال املماثلة مؤيدة من الجهة املستفيدة
وتوض�ع جميع�ا داخل ظرف  مغلق ومختوم ومؤرش عليه رقم املناقص�ة وموعد الغلق يوضع يف صندوق املناقصات 
علما ان اخر موعد لغلق املناقصة سيكون يف الساعة الثانية عرشة من ظهر يوم )االحد( املوافق 2015/12/20 ويف 
حالة مصادفة يوم الغلق عطلة  يكون الغلق يف اليوم الذي يليه مبارشة  وبنفس الوقت املحدد وسيهمل اي عطاء يرد 
بع�د تاري�خ غلق املناقصة واملديرية غر ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجور نرش 
االعالن ورس�م الطابع وان الكلفة التخمينية  للطلب )35650000( دينار ش�هريا خمس�ة وثالثون مليون وستمائة 
وخمس�ون الف دينار ش�هريا وان الكلفة التخمينية الكلية  وملجموع العقد البالغ )12( ش�هر هي )427800000( 
دينار سنويا  اربعمائة وسبعة وعرشون مليون وثمنمائة الف دينار قابلة للتجديد وسوف يكون موعد فتح العروض  
بنف�س ي�وم الغلق بالس�اعة الثانية عرش  بعد الظه�ر يف مقر املديرية فع�ىل الراغبني يف الحضور من املش�اركني يف 
املناقصة الحضور يف املوعد املذكور ويف حالة الرغبة االطالع عىل الرشوط واملس�ارات زيارة املوقع  االلكرتوني لوزارة 

الكهرباء 
www.Uet.moelc.gov.iq

E.mail :up.tran.dg@moelc.gov.iq: لالستتفسار
Upper_Euphrates_Transmission@yhahoo.com

المدير العام 

الى مساهمي شركة الوائل للتحويل المالي مساهمة خاصة 
والجمهور الكريم المحترمين 

الموضوع/ بيان اكتتاب 
اس�تنادا الح�كام قانون ال�رشكات رقم 21 لس�نة 1997 املعدل وق�رار الهيئة العامة 
باجتماعها املنعقد بتاريخ2015/11/4 بزيادة راسمال الرشكة من )خمسة واربعون 
ملي�ار دينار( اىل )مائة مليار دينار( وفق امل�ادة )55/اوال( من قانون الرشكات وذلك 
بطرح اسهم بمقدار )خمسة وخمسون مليار سهم( قيمة السهم الواحد دينار واحد 

يرسنا دعوتكم لالكتتاب العام باالسهم وفق االتي :-
1-نص عقد تاسيس الرشكة :

اوال:اسم الرشكة:رشكة الوائل للتحويل املايل مساهمة خاصة 
ثانيا:مرك�ز الرشك�ة:يف بغداد ولها حق فت�ح الفروع داخل الع�راق وخارجه بموجب 
خطة سنوية للرشكة وان نقل مركزها الرئييس او أي من فروعها اىل مكان اخر داخل 

العراق او غلق او دمج أي فرع تابع لها يكون بموافقة البنك املركزي العراقي 
ثالثا:غرض الرشكة وطبيع�ة العمل:تحويل ونقل االموال من داخل العراق اىل خارجه 
وبالعك�س وب�ني محافظاته واقاليمه ووفق�ا للتعليمات الصادرة م�ن البنك املركزي 
العراق�ي بهذا الش�ان وباج�ازة الرشكة من الجهة اعاله . وللرشكة يف س�بيل تحقيق 

نشاطها بموجب تعليمات البنك املركزي العراقي القيام باملعامالت االتية : 
1-رشاء وبيع العمالت االجنبية 

2-رشاء وبيع صكوك املس�افرين والصكوك االخرى املس�حوبة عىل املصارف االجنبية 
خارج العراق 

3-االحتفاظ بحسابات بالعمالت االجنبية لدى مصارف داخل العراق وخارجه 
4-دفع وقبض الحواالت لالش�خاص الطبيعني واملعنويني بالعملة االجنبية وبتوس�ط 
املص�ارف املجازة وبما ال  يتجاوز املبل�غ املحدد يف تعليمات البنك املركزي بعرشة االف 
دوالر وبما ينسجم مع الضوابط املقررة يف قانون غسل االموال رقم 93 لسنة 2004 

5-اس�تيفاء العم�والت بالدينار العراقي عن عمليات التحوي�ل املايل عىل ان يتم تقديم 
العمالت االجنبية بالسعر املعلن لدى البنك املركزي العراقي 

6-الحص�ول ع�ىل تس�هيالت ائتمانية مب�ارشة وغر مب�ارشة من املص�ارف املجازة 
بالحدود املسموح بها للرشكة بموجب القوانني والتعليمات الصادرة من البنك املركزي 

العراقي 
7-االق�رتاض من خارج العراق بعد الحص�ول عىل موافقة مجلس ادارة البنك املركزي 

العراقي
8-ممس�ك السجالت االصولية بموجب النظام املحاس�بي املوحد واية سجالت فرعية 

اخرى تقتضيها طبيعة اعمال الرشكة 
9-ال يجوز فتح أي حسابات لديها للمتعاملني معها باي شكل من االشكال 

10-ال يج�وز منح القروض او أي نوع من انواع التس�هيالت االئتمانية املبارشة وغر 
املبارشة داخل العراق او خارجه 

11-ال يج�وز اص�دار الكفاالت او فت�ح االعتمادات بالعملة املحلي�ة او االجنبية داخل 
العراق او خارجه 

12-ال يجوز خصم االوراق التجارية 
13-ال يج�وز املضاربة غر املرشوعة بالعمالت االجنبية باية طريقة او وس�يلة كانت 
بما يف ذلك اش�اعة وقائع غر صحيحة او مزاعم كاذبة او القيام باعمال من ش�انها 
احداث بلبلة يف التعامل بالعمالت االجنبية تؤدي اىل رفع اسعار رصفها او تخفيضها 

14-ال يجوز اجراء عمليات الوساطة ببيع ورشاء العمالت االجنبية عىل اساس الدفع 
االجل 

15-ال يج�وز القي�ام باعم�ال تتعارض م�ع احكام البن�ك املركزي العراق�ي وقانون 
املصارف وقانون مكافحة غسل االموال والتعليمات الصادرة بموجبها 

رابعا:راسمال الرشكة:راس�مال الرشكة )45,000,000,000(خمسة واربعون مليار 
دينار عراقي مقسمة اىل عرشة مليار سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد 

خامسا:اعضاء مجلس االدارة خمسة اعضاء اصليني تنتخبهم الهيئة العامة ومثلهم 
االحتياط 

2-عدد االسهم املطروحة )55,000,000,000( فقط خمسة وخمسون مليار سهم 
3-سعر السهم الواحد )دينار( فقط دينار واحد 

4-م�كان االكتتاب مرصف اربيل لالس�تثمار والتمويل الكائن يف )بغ�داد – الكرادة – 
عرصات الهندية م929 ز50 مبنى 31( و)اربيل – ش�ارع االس�كان الرئييس – مقابل 

راين مول( 
5-مدة االكتتاب وبدايته: 

أ-ال تقل عن ثالثني يوما ابتداءا من االحد 2015/12/13 وال تزيد عىل ستني يوما 
ب-تكون الخمس�ة عرش يوما االوىل لالكتتاب للمساهمني حرصا ويغلق االكتتاب بعد 

انتهاء املدة عند االكتتاب بكامل االسهم 
ج-يف حالة بقاء اس�هم بعد مرور الخمس�ة عرش يوما االوىل يحق للجمهور االكتتاب 
لغاي�ة انته�اء الثالثني يوما ويتم غلقه النتهاء مدت�ه يف حالة حصول االكتتاب بكامل 

االسهم املطروحة 
6-يتم االكتتاب بموجب استمارة منظمة وفق احكام املادة )41( من قانون الرشكات 

اعاله 
وتقبلوا منا فائق االحرتام والتقدير 

محمد اسماعيل ابراهيم 
رئيس مجلس االدارة 

تنويه
ورد س�هوا بالع�دد )1099( 
املنشور يف صحيفة املستقبل 
 /12  /6 بتاري�خ  العراق�ي 
2015 اع�الن محكمة بداءة 
علي�ه  املدع�ي  اىل  الك�وت 
رسم�د(  محس�ن  )عدن�ان 
خطأ والصحيح هو )عدنان 
محسن سمرمد( لذا اقتىض 

التنويه

تنويه
صحيف�ة  يف  خط�أ  ورد 
الع�دد  العراق�ي  املس�تقبل 
 /12  /6 بتاري�خ   )1099(
2015 اع�الن مديرية تنفيذ 
 /1421( بالع�د  الك�رخ 
 /12  /6 التاري�خ   )2015
)الرشك�ة(  كلم�ة   2015
)الرتك�ة(  ه�ي  والصحي�ح 
)اربع�ني(  كلم�ة  وكذل�ك 
والصحيح ه�و )اربعني الف 

دوالر( لذا اقتىض التنويه

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

البرصة االتحادية
محكمة بداءة ابي الخصيب

العدد:360/ب/2015
التاريخ:30 /2015/11

اعالن
اىل املدعى عليهم / 1 � احمد 

عبد الواحد باشا اعيان 
2� سعد عبد السالم صالح

3 � عبد اللطيف ياسني باشا 
اعيان

باش�ا  الدي�ن  بره�ان   �  4
اعيان 

5 � مري�م عبد القادر باش�ا 
اعيان

اقام املدع�ي   غزوان فيصل 
فاضل   الدع�وى      البدائية   
360/ب/2015   املرقم�ة 
ام�ام محكم�ة ب�داءة اب�ي 
الخصي�ب والتي تطلب فيها 
ازالة ش�يوع العقار تسلسل 
 31 مقاطع�ة   83/12
مجهولية  ولثب�وت  املطيحة 
محل اقامتكم وحسب رشح 
القائم بالتبليغ تقرر تبليغكم 
بواسطة النرش يف صحيفتني 
محليت�ني يوميتني للحضور 
يف موع�د املرافع�ة  املواف�ق 
حال�ة  ويف   2015/12/10
ع�دم حضورك�م او حضور 
م�ن يمثلك�م قانونا س�وف 
تجري املرافعة بحقكم غيابا 

وعلنا وفق القانون.
القاضي
اياد احمد سعيد 

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

البرصة االتحادية
محكمة بداءة البرصة

العدد:1920/ب/2015
التاريخ:6 /2015/12

اعالن
اىل املدعى عليه/ س�الم عبد 

الرحيم نوفان 
/املدي�ر  املدع�ي   اق�ام 
العراق  ارنز  املفوض لرشكة 
للحماي�ات االمني�ة اضاف�ة 
لوظيفت�ه الدع�وى البدائية 
1920/ب/2015  املرقم�ة 
ض�دك يطل�ب فيه�ا  بدف�ع 
مبلغ ق�دره مائت�ان واثنان 
ومائتان  ملي�ون  وتس�عون 
وخمس�ة عرش الف ومائتان 
دين�ار  وتس�عون  وثماني�ة 
اقامت�ك  مح�ل  وملجهولي�ة 
القائ�م  رشح  وحس�ب 
املجل�س  وتايي�د  بالتبلي�غ 
الكص�وان  ملنطق�ة  البل�دي 
قررت هذه املحكمة تبليغك 
اعالن�ا بصحيفتني محليتني    
يوميت�ني  للحضور يف موعد 
ي�وم  املص�ادف  املرافع�ة 
حال�ة  ويف   2015/12/14
عدم حضورك او ارسال من 
ين�وب عن�ك قانونا فس�وف 
تج�ري املرافعة بحقك غيابا 

وعلنا .
القاضي
ليث جبر حمزة

 فقدان
فقدت  من�ي هوية الطالب) 
احم�د حيدر ع�ي (الصادرة 
م�ن املعه�د التقن�ي ب�رصة 
قس�م املكائ�ن واملعدات عىل 
من يعث�ر عليه تس�ليمه اىل 

جهة االصدار

تنويه
ن�رش يف صحيفة املس�تقبل 
العراقي الصادر 1096 يف 26 
ت2 / 2015 اع�الن محكمة 
بداءة البرصة بالعدد 1944/

الق�ايض  اس�م  ب/2015 
محمد هاش�م البع�اج خطأ 
والصحيح محمد نزار هاشم 

البعاج
لذا اقتىض التنويه

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

االتحادية
محكمة بداءة البرصة

العدد:1974/ب/2015
التاري�خ:6 /2015/12

اعالن
اىل املدعى عليه /مدير رشكة القطراني 

لتجارة السيارات اضافة لوظيفته
اق�ام املدعي ك�رار ضياء عبد الحس�ن 
الدعوى  البدائي�ة املرقمة اعاله والتي 
يطالب�ك فيها بتس�ليمه مبل�غ وقدره 
خمسة ماليني وستمائة الف دينار عن 
بدل رشاء الس�يارة التي قم�ت ببيعها 
ل�ه ولم تق�م بتس�ليمها علي�ه بطلب 
دعوت�ك للمرافع�ة والحك�م بالزام�ك 
بارجاع املبلغ اعاله مع ارجاع املعاملة 
الخاص�ة بالس�يارة   وملجهولية محل 
اقامتك  حس�ب رشح املبلغ  القضائي 
لهذه املحكمة واملجلس البلدي  ملنطقة 
العباس�ية فق�د تق�رر تبليغ�ك   اعالنا 
بصحيفت�ني محليت�ني    يوميت�ني  ويف 
ح�ال ع�دم حض�ورك او م�ن ين�وب 
عن�ك قانون�ا  يف ي�وم املرافع�ة املوافق 
املرافع�ة  س�تجري   2015/12/13

بحقك غيابا وعلنا.

القاضي

رقم اإلخطار   852 / 2015
إعالن

م�ن / محكم�ة ق�وى األم�ن الداخي 
الخامسة بالبرصة

إىل / املته�م اله�ارب )الرشطي اس�عد 
س�وادي رايض  ( املنس�وب إىل قي�ادة 
حرس ح�دود املنطقة الرابعة   ملا كنت 
متهم�ا وفق املادة/ 35 من ق.ع.د رقم 
14 لس�نة 2008  الختالس�ك املسدس 
الحكوم�ي )x03052z ( ن�وع برتا مع 

كافة ملحقاته مع مخازن عدد )2(
وبما إن محل اختفائك مجهول اقتىض 
تبليغك بهذا اإلعالن عىل إن تحرض أمام 
محكمة قوى األم�ن الداخي للمنطقة 
الخامس�ة بالبرصة خالل مدة ثالثون 
يوم�ا م�ن تاري�خ تعليق ه�ذا اإلعالن 
يف مح�ل إقامت�ك وتجيب ع�ن التهمة 
املوجه�ة ض�دك وعن�د ع�دم حضورك 
سوف تجري محاكمتك غيابيا وتحجز 
أموالك املنقولة والغر املنقولة ويطلب 
م�ن املوظفني العموميني إلقاء القبض 
عليك أينما وجدت وتس�ليمك اىل اقرب 
س�لطة حكومية وإلزام األهليني الذين 
بإخب�ار  اختفائ�ك  بمح�ل  يعلم�ون 
الجه�ات املختصة اس�تنادا  للمادة 69 
/ أوال وثاني�ا وثالث�ا ورابعا من قانون 
أصول املحاكمات الجزائية لقوى األمن 

الداخي رقم 17 لسنة 2008.

رئيس المحكمة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة   استئناف بغداد � الرصافة 

االتحادية    
محكم�ة االح�وال الش�خصية يف 

املدائن
العدد 9963

التاريخ /2015/11/10 

اعالن
اىل / املفقود حسن تركي رغيف

قدم�ت والدت�ك املدع�وه )س�نية 
بليب�ص نعم�ة( طلب�ا تطلب فيه 
نصبه قيما عليك لفقدانك بتاريخ 
2014/6/12 حسب ما هو ثابت 
من االوراق التحقيقية عليه قررت 
املحكم�ة تبليغك اعالنا بواس�طة 
يوميت�ني  محليت�ني  صحيفت�ني 
للحضور امام هذه املحكمة خالل 
15 ي�وم اذا كن�ت داخ�ل الع�راق 
وخ�الل 30 ي�وم اذا كن�ت خارج 
العراق كما تطل�ب هذه املحكمة 
من كل مواطن لديه معلومات عن 
مص�ر املفق�ود مراجعتها خالل 
املذكورة وبعكس�ه س�وف  امل�دة 
تتخ�ذ املحكم�ة الق�رار املناس�ب 

وفقا الحكام القانون

القاضي فارس شيخو محمد علي



قال لوي�س إنريكي مدرب برش�لونة 
إنه ال يوجد أي سبب يدعوه إىل انتقاد 
العبيه بعدما اس�تقبل مرمى الفريق 
هدف�ا قرب النهاي�ة ليتعادل 1-1 مع 
مضيف�ه فالنس�يا يف دوري الدرج�ة 

األوىل اإلسباني لكرة القدم.
وتقلص الفارق بني برشلونة املتصدر 
وأتليتيكو مدريد صاحب املركز الثاني 
إىل نقطت�ني بينما يتأخ�ر ريال مدريد 
بأربع نقاط عن القمة. وواصل لويس 
س�واريز تألق�ه وتقدم به�دف لبطل 
أوروب�ا يف الدقيقة 59 لكن بعد ارتباك 
دفاعي أدرك سانتي مينا التعادل قبل 
أربع دقائق من نهاي�ة الوقت األصيل 

بعد تمريرة من باكو ألكاسري.
وأهدر برش�لونة سلسلة من الفرص 
يف الش�وط األول بعضه�ا ع�ن طريق 
ليونيل مييس لكن لويس إنريكي عرب 
ع�ن رضاه ب�األداء اإلجم�ايل لفريقه 
أم�ام واحد من أفضل فرق املس�ابقة 
عىل حد وصف�ه. وقال لويس إنريكي 
يف مؤتمر صحف�ي »ال يوجد ما يدعو 
النتقاد الفريق بعد خ�وض مباراة يف 
ملع�ب صعب كنا الط�رف األفضل يف 

اللقاء.«
برش�لونة  وس�ط  الع�ب  وأض�اف 
ومنتخب إسبانيا السابق »لم تمنحنا 
الكرة ما نس�تحقه بناء عىل جهودنا. 
لعب فالنس�يا بش�كل رائع يف الدفاع 
واس�تغل تح�ركا رائعا من ألكاس�ري 
وإنه�اء الك�رة برباع�ة م�ن س�انتي 

مينا.«
ول�دى برش�لونة 34 نقط�ة م�ن 14 
مباراة ويتقدم بنقطتني عىل أتليتيكو 
ال�ذي ف�از 2-صف�ر ع�ىل غرناط�ة 
بينم�ا ف�از ري�ال 4-1 ع�ىل خيتايف. 
وسيخوض برش�لونة مباراته املقبلة 
يف ضياف�ة باي�ر ليفرك�وزن يف دوري 
أبطال أوروبا يوم األربعاء املقبل بينما 
ضم�ن حامل اللق�ب التأه�ل بالفعل 
لدور الستة عرش. وسيلعب برشلونة 
مع ديبورتيف�و الكورون�ا يف الدوري 
بالجولة املقبلة قبل السفر إىل اليابان 
للمشاركة يف كأس العالم لألندية. من 

جانبه نعى نادي فالنس�يا االس�باني 
عرب موقعه الرس�مي ع�ىل االنرتنت، 
وفاة احد مش�جعيه متأث�را بتعرضه 

الزمة قلبي�ة بعد تع�ادل فريقه 1-1 
مع برش�لونة عىل ملعب )امليس�تايا( 
يف الجول�ة الرابعة عرش م�ن الدوري 

االسباني لكرة القدم.واصدر فالنسيا 
بيانا رس�ميا نعى فيه عائلة املشجع 

بع�د  ت�ويف  ال�ذي 

تسجيل سانتياغو بيتا هدف التعادل 
للخفافي�ش يف الدقيق�ة 86 من زمن 
الشوط الثاني، متأثرا بتعرضه ألزمة 

قلبية حادة، بينما كان االوروغوياني 
لوي�س س�واريز قد افتتح التس�جيل 
للربس�ا. وج�اء ن�ص بي�ان الن�ادي: 

»ناس�ف لفقدان احد مش�جعينا بعد 
مس�تعدون  نح�ن  املب�اراة،  انته�اء 

ملشاطرة االرسة حزنهم«.

لويس إنريكي: ال يوجد ما يدعو إلنتقاد برشلونة
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تستأنف منافسات دوري الكرة 
االثنني  اليوم  املمتاز 
بإقام�����ة 
خم��س 

مباريات لحس�اب املجموع�ة االوىل بعد 
توقف دام ألكثر من شهر حيث ستشهد 
مالع�ب بغداد واملحافظات انطالق الدور 
التاس�ع واالخري من املرحلة االوىل.وقال 
مدي�ر لجنة املس�ابقات يف اتح�اد الكرة 
ش�هاب احم�د »تنطل�ق الي�وم االثن�ني 
خم�س مباريات، حي�ث يتوجه متصدر 
املجموعة االوىل فريق الزوراء الذي يملك 
20 نقط�ة ملالق�اة فري�ق نفط الوس�ط 
حامل لقب الدوري للموسم املايض الذي 
يحتل املركز الثاني وبفارق نقطة واحدة 
عن الزوراء«.واض�اف ان ملعب امليمونة 
سيحتضن مباراة اهل الدار نفط ميسان 
وضيف�ه نف�ط الجن�وب ويحت�ل نف�ط 
ميس�ان املركز الس�ابع )8( نقاط بينما 
يمل�ك نفط الجن�وب)9( نق�اط باملركز 

الق�وة  ملع�ب  ان  اىل  السادس.واش�ار 
الجوي�ة س�يكون مرسحا ملب�اراة فريق 
الطلبة الذي بحوزته )14( نقطة وضيفه 
ومالحق�ه بالرتتيب ب�)12( نقطة فريق 
النف�ط فيم�ا س�يكون فريق الس�ماوة 
ضيف�ا ع�ىل فري�ق الكهرب�اء، اصحاب 
االرض يس�عون لتعزيز موقعهم يف سلم 
الرتتيب بعد ان حصدوا )10( نقاط بينما 
يقف السماوة باملركز الثامن بواقع )7( 
نق�اط. واوضح: ان فرق الكرخ سيش�د 
الرح�ال ص�وب الش�مال ملالق�اة فريق 
ده�وك صاح�ب االرض والجمهور الذي 
يحت�ل املركز الع�ارش واالخري )4( نقاط 
بينما يقف الكرخ باملركز قبل االخري )5( 
نق�اط. يذك�ر ان فريق ال�زوراء يتصدر 

املجموعة االوىل برصيد 20 نقطة.

 
ذكر املكت�ب االعالمي لنادي امليناء، الذي يحتل ص�دارة املجموعة الثانية، ان النادي 
اخىل س�بيل العبني اثنني بالرتايض خالل فرتة االنتقاالت الشتوية لدوري »فوكس« 
العراق�ي املمتاز بكرة القدم. واكد املكتب االعالمي يف بيان عىل صفحته الرس�مية 
يف موق�ع التواصل االجتماعي الفيس�بوك: »ان النادي البرصي منح الالعبني عيل 
حسني وغياث ش�كر ورقة االستغناء الرس�مية بالرتايض بغية انتقالهما خالل 
فرتة االنتقاالت الش�توية الحالية« املركاتو«. واشار البيان اىل ان: »نادي امليناء 
اس�تقطب الالعبني احمد عباس وعيل بهجت القادم من نادي الرشطة«. وكان 
نادي املين�اء قد توج بلقب الدوري العراقي املمتاز موس�م 1978-1977، بقيادة 
امل�درب جميل حنون.عىل صعيد متصل قررت إدارة نادي امليناء الريايض إلغاء املباراة الودية 
الت�ي كان م�ن املقرر له�ا أن تجمع فريقه�ا الكروي مع فريق الزمال�ك املرصي اليوم االثن�ني يف مدينة دبي 
اإلماراتي�ة ضمن املعس�كر التدريبي الذي يقيمه األخري هناك يف اطار تحضريات�ه ملباريات دوري الكرة املمتاز 
املرصي.وقال املتحدث اإلعالمي لنادي امليناء الريايض حيدر الحمود ان اتحاد الكرة لم يرد رس�مياً عىل الكتاب 
الذي بعثه النادي اليه بش�أن حصول موافقته عىل تأجيل مباراة امليناء والنجف التي س�تقام غدا الثالثاء املقبل 
ضم�ن الجول�ة األخرية من مرحل�ة الذهاب لدوري الكرة املمتاز للموس�م الحايل مما دفعن�ا اىل غض النظر عن 

خوض املباراة الودية مع فريق الزمالك املرصي بناًء عىل االتفاق الذي تم مع رشكة مودرن الراعية للمباراة.

أظهر أرس�نال القوة الذهنية التي كان املدرب ارس�ني فينجر يبحث عنها ليتقدم إىل املركز الثاني يف الدوري 
اإلنجليزي املمتاز لكرة القدم بفوزه 3-1 عىل س�ندرالند حتى وإن سجل اوليفييه جريو بالخطأ يف مرماه.

ومع اقرتاب املباراة الحاسمة أمام اوملبياكوس يف دوري أبطال أوروبا األربعاء وابتعاد ثمانية العبني بسبب 
اإلصابة، كان أرس�نال يف حاجة ش�ديدة إىل الفوز خاصة بعدما جمع نقطتني فقط من آخر ثالث مباريات 
يف الدوري.وقال فينجر للصحفيني: »كنت أش�عر بتوت�ر أكثر من املعتاد ألنني أعلم أنها مباراة مهمة جدا 
بالنسبة ملوسمنا«.وأضاف: »كنا نلعب بتوتر وعصبية يف الشوط األول أمام فريق منظم جدا ولعب بشكل 
رائ�ع يف الهجمات املرتدة«.وتابع: »لكن يف الش�وط الثاني أظهرنا الق�وة الذهنية والرغبة يف الفوز وكنا 
أكث�ر مرونة أيضا. لم تكن األمور مثالية بالتأكيد لكن الفريق أظهر القوة الذهنية بعد هدف التعادل يف 
الشوط األول«.ومنح الهدف الذي سجله جريو بالخطأ يف مرماه سندرالند التعادل بعد أن تقدم جويل 
كامبل ألرس�نال يف الدقيقة 33 بعد تلقيه تمريرة من مس�عود أوزيل وأودعها املرمى من مدى قريب.

وحتى بعد أن س�جل جريو هدف التقدم ألرس�نال برضبة رأس يف منتصف الشوط الثاني بدا سندرالند 
قادرا عىل إدراك التعادل قبل أن يضمن آرون رامىس الفوز لفريق بهدف ثالث يف الدقيقة األخرية.

اليوم.. مخس مباريات حلساب اجلولة االخرية من الدوري املمتاز

امليناء خييل سبيل العبني بالرتايض

آرسنال حيتل وصافة الدوري االنجليزي
 
 

أكد رئي�س اتحاد الكرة الس�ابق 
يف  وج�وده  أن  حم�ود،  ناج�ح 
الكرة  املؤتمر االعتي�ادي التحاد 
من أجل تأييد وتفعيل موجبات 
كرة القدم، مشددا عىل رضورة 
التواف�ق م�ن أجل خدم�ة كرة 
القدم العراقية، فيما كشف أن 

الكرة العراقية متأخرة إداريا.
إن  حم�ود:  ناج�ح  وق�ال 
»وج�وده يف أعم�ال مؤتم�ر 
الهيئ�ة العام�ة يأت�ي م�ن 
أجل تأييد ودعم اإلجراءات 

الت�ي تدع�و لتفعي�ل موجب�ات الكرة 
العراقية«، مبينا أن »أي خصومة ليس 
له�ا وج�ود ألن أعضاء الهيئ�ة العامة 
يدفعه�م ه�دف واح�د وف�ق املفه�وم 
الس�ائد الب�د ان تكون هناك مش�اركة 

لخدمة الكرة«.
وأضاف حمود أن »السعي لتحقيق هدف 
االرتقاء بالك�رة العراقية يفرض اللقاء 
من أج�ل االتفاق ع�ىل االنتقال لألفضل 
واألحس�ن يف كل ش�ؤون ك�رة القدم«، 
مش�ريا إىل أن »الكرة العراقية لم تتأخر 

يف املس�ابقات وال يف ال�دورات وال يف 
التحكيم إنما التأخر كان 

إداريا«.

 
عبدالوه�اب  العراق�ي  امل�درب  اك�د 
االم�ارات  يف  املح�رتف  عبدالق�ادر 
ان�ه رف�ض ع�ددا م�ن العروض 
االحرتافي�ة الت�ي وصلته مؤخرا 
من اندية عربي�ة اهمها عرض 
البيض�اوي  الرج�اء  ن�ادي 
مفضال االس�تمرار بالعمل مع 

نادي عجمان االماراتي.
وقال عبدالق�ادر الذي قاد فريق 
نجوم بني ياس ضد نجوم ريال 
الري�ايض  الكرنف�ال  مدري�د يف 
الذي اقيم بمناس�بة العيد الوطني 
م�ن  ع�ددا  رف�ض  ان�ه  االمارات�ي 
الع�روض االحرتافي�ة الت�ي وصلته 
من اندي�ة قطرية وس�عودية وكذلك 

عرض ن�ادي الرجاء البيض�اوي املغربي. 
مش�ريا اىل انه يفضل االستمرار بالعمل يف 
االمارات تحديدا مع ن�ادي عجمان وذلك 
ألن�ه يرغ�ب يف االس�تقرار العائ�يل دون 
الس�فر خ�ارج االم�ارات. واش�ار اىل ان 
التحضريات قائم�ة لدوري الدرجة االوىل 
التي س�تنطلق يوم الس�بت املقبل حيث 
س�يخوض فريقه عجمان اوىل مبارياته 
بال�دوري ضد ن�ادي الذيد منوه�ا اىل أنه 

يس�عى لقي�ادة الفريق مج�ددا اىل دوري 
االضواء بعد الفوز ب�كأس االتحاد والنتائج 

الطيبة التي قدمها الفريق.
وبني ان االس�تقرار يف دولة االمارات والعالقات 
الطيبة التي تربطه بإدارات االندية واالس�تقرار 
العائيل حيث انتقل�ت اىل دولة االمارات قبل اكثر 
من 30 س�نة ومن الصع�ب ان اغري محل اقامتي 

لذا افضل دائما العمل يف االمارات.

أبرز امل�درب األرجنتيني ألتلتيك�و مدريد، دييجو 
بابلو س�يميوني، »الصالبة الدفاعية« التي تمتع 
بها فريق س�واء يف املباري�ات األخرية أو يف مباراة 
أمام غرناطة والتي انته�ت بفوز األتلتي بهدفني 
نظيف�ني ضم�ن مباري�ات الجولة ال��14 لدوري 
الدرجة األوىل اإلسباني لكرة القدم »الليغا«. وأكد 
ال�«تشولو« خالل املؤتمر الصحفي عقب املباراة 
أن فريق�ه أدى »مباراة متكامل�ة« أمام غرناطة 
»ليواصل عىل نفس النسق الذي ينتهجه يف الفرتة 
األخرية«. وأضاف: »لقد عانينا حتى نحرز الهدف 
الثان�ي وهو ما تس�بب يف زيادة ضغ�ط غرناطة 

علينا ولكن بدخول أوليفر توريس وتوماس تيي، 
ساعدا يف زيادة فاعلية الفريق«. وقال سيميوني أن 
»الصالبة الدفاعية« التي يتمتع بها الفريق تعتمد 
يف ج�زء منها »عىل عم�ل املهاجم�ني« وتتواصل 
بفضل »املجه�ود املبذول م�ن الفري�ق بأكمله«. 
وأشاد األرجنتيني »باللفتة الرائعة« التي قام بها 
العبو الفريق بإهداء الهدف األول للمصاب تياجو 
مينديش، الذي وصفه ب�«الش�خص االس�تثنائي 
والالع�ب اله�ام داخ�ل الفري�ق«. وع�ن املداف�ع 
األوروجوائ�ي دييج�و جودي�ن، ق�ال أن »العم�ل 
الذي يقوم به خ�الل املباريات ومثابرته وصالبته 
الدفاعي�ة تضعه يف مكان�ة ممي�زة للغاية داخل 
الفريق«. وكان أتلتيكو مدريد قد استعاد وصافة 

الليجا عقب الفوز عىل مضيفه غرناطة بهدفني 
نظيف�ني عىل ملع�ب نويفو ل�وس كارمينيس. 

س�جل هديف أتلتيكو كل من األوروجوائي دييجو 
جودين بعدما حول ركنية برأس�ه لداخل الشباك 

)ق20( والفرن�يس أنطوان جريزم�ان )ق76( 
بعد لعبة جماعية. به�ذا الفوز ارتفع رصيد 

ال�«روخيبالنكوس« ل�32 نقطة ليستعيد 
الوصاف�ة من ري�ال مدريد ال�ذي تراجع 
للمرك�ز الثالث ب�30 نقطة، وأصبح عىل 
بع�د نقطة عن برش�لونة املتص�در الذي 
يلعب مع فالنس�يا عىل ملعب ميس�تايا. 
وتجمد رصيد الفريق األندليس من جانبه 

عند 11 نقطة يف املركز ال�17 مؤقتا.

سيميوين يشيد بالصالبة الدفاعية ألتلتيكو مدريد

محود: أؤيد وأدعم تفعيل موجبات 
كرة القدم

عبد القادر يرفض تدريب الرجاء املغريب
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»يد آلية« حتاكي حركة يد اإلنسان
الروس�ية  تومس�ك  جامع�ة  ط�اب  ابتك�ر 
ذراع�ا - روبوتاً تحاك�ي بحركتها حركة اليد 
البرشية.وق�د ابتكرت ه�ذه ال�ذراع الفريدة 
خصيص�ا لوكالة الفض�اء الروس�ية »روس 
كوس�موس« لتثبَّت ع�ى الس�طح الخارجي 
للمحط�ة الفضائي�ة م�ن أجل تنفي�ذ أعمال 
الصيانة الت�ي تتطلب خروج رواد الفضاء اىل 
الفضاء املكش�وف.وتتكون الذراع – الروبوت 
من قس�مني هما الذراع والقف�از الذي تربط 
ب�ه أجهزة حساس�ة، وقد طبعا ع�ى طابعة 
ثاثي�ة األبعاد، حيث يكفي لبس القفاز حتى 
تب�دأ اليد بتك�رار حركة الي�د البرشية تماما.

والش�خص ال�ذي يتحكم بأجهزة التحس�س 
يح�ول املعطي�ات الت�ي يس�تلمها اىل مرك�ز 
التحكم بحركة اليد الس�لكيا.يقول املبتكرون 
ان ه�ذه اليد قد تكون مفيدة لإلنس�ان ليس 
فقط يف الفضاء، بل ويف الحياة األرضية، حيث 
يمكن استخدامها لتدريب ايادي الذين بحاجة 
اىل اعادة نشاط عضات ايديهم بعد اصابتهم 
بجلط�ة دماغية أو بعد عملي�ة جراحية.كما 
يمكن ان تكون هذه الذراع مفيدة يف الصناعة 
والبناء، حيث يمكن بواسطتها انجاز األعمال 
يف األماكن التي يصعب عى اإلنس�ان الوصول 

اليها بسهولة.

بذلت هيئة الربيد امللكي الربيطانية جهودا 
كب�رة واس�تعانت حتى بوكال�ة الفضاء 
األمركي�ة “ناس�ا” للرد عى س�ؤال طفل 
شغوف بعلم الفلك ملعرفة كم من الطوابع 
املريخ.ه�ذا  إىل  رس�الة  إليص�ال  يحت�اج 
الطل�ب غر املألوف الذي تق�دم به أوليفر 
ابن الخمس سنوات أوقع خدمة الزبائن يف 
هيئة الربيد امللكي يف حرة كبرة يف البداية، 
ع�ى ما جاء يف بي�ان لها. وق�ررت عندها 
االس�تعانة بأخصائي�ني، فاتصلت بمركز 
كينيدي الفضائي ق�رب كاب كانافرال يف 
والي�ة فلوريدا األمركية لتحديد كلفة نقل 

رس�الة يف إطار مهمة استكشاف للناسا.
وردت ناس�ا بالق�ول إنه ينبغ�ي األخذ يف 
االعتبار املس�افة التي تفص�ل بني األرض 
والكوك�ب األحم�ر والبالغ�ة 567 مليون 
كيلومرت، يف سبيل احتساب كلفة الطوابع.

وقال أندرو س�ماوت املس�ؤول عن خدمة 
الزبائ�ن يف هيئة “رويال مي�ل”: أوضحت 
الناس�ا أن رحلتها األخ�رة إىل املريخ لنقل 
الروبوت كوريوس�يتي كلفت 700 مليون 
دوالر، وبالنظ�ر إىل وزن املك�وك، قدروا أن 
كلفة إرسال طرد من مئة غرام ستبلغ 18 

ألف دوالر”.

رسالة من األرض اىل املريخ
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امليزان

؟؟هل تعلم
ان االنسان البدائي كان يعالج الجراح بالعفن الذي ينمو 

عى االشجار قبل اكتشاف البنسلني باالف السنني .؟؟
تدخني سيجارة واحدة ينثر يف الهواء أربعة مايني جزيء 

من الرماد.
الجراح املاهر يستطيع أن يكتب اسمه عى خليه واحده 
م�ن خايا الجس�م البرشي وذلك باس�تخدام ش�عاع من 

الليزر.
هل تعلم الحوت االزرق الذي هو اكرب الحيوانات يف العالم 
يمل�ك ايض�ا االعضاء االكث�ر ثقا : يزن قلب�ه 450 كيلو 
غراما ، ورئتاه 1000 كيلو غراما ، ووزن فقراته س�بعة 

اطنان .
هل تعلم اكدت ابحاث قام بها امريكيون ان تناول جزرتني 
يوميا يس�اعد ع�ى مكافح�ة الكوليس�رتول وتخفيض 

كميته بنسبة 20% يف جسم االنسان .
هل تعلم بذرة جوز الهند والتي يطلق عى ش�جرتها جوز 
الهن�د املزدوج او ش�جرة )) ال�كاكاو دي م�ر (( تعترب 
اكربب�ذرة نباتي�ة يف العال�م حت�ى االن حي�ث يصل وزن 

الواحدة منها اىل 18 كيلو غراما . 
ه�ل تعلم الخفاش يكتش�ف نوعية طعامه عى مس�افة 

تقدر ب�1600مرت.

ش�خصيته تجذب إليه الجمي�ع وتعطيه 
س�لطات واس�عة ولدي�ه س�لطة تجع�ل 
اآلخري�ن خاضعني تماًم�ا للتأثر عليهم، 
فيفعلون م�ا يطلبه منهم رشط أال يىسء 

استعمال هذه السلطة. 

ال ىشء يصع�ب ع�ى مواليد ب�رج الثور، 
فالنجاح يس�عى إليهم، صبور يعتمد عى 
نفس�ه يه�وى التج�ارة وكثرًا م�ا يكون 
ناجًحا ىف هذا املضمار، ويحلم دائًما بعمل 
إمرباطوري�ة خاص�ة ب�ه، مخط�ط بارع 

ويحب االستقالية بالعمل. 

توت�ر مول�ود برج الج�وزاء الدائ�م يحتم عليه 
االنتباه إىل جه�ازه العصب�ى وتوازنه النفىس 
عندما تس�وء األمور يشعر بآالم مختلفة، لذلك 
ع�ى أن يتف�ادى كل م�ا يمكن أن يس�بب هذا 
الخل�ل العصبى مثل الرس والدخ�ان يحتاج إىل 
راحة متواصلة ألنه يفكر ويرهق نفسه كثرًا. 

مول�ود ب�رج الرسط�ان علي�ه أن ينظ�م 
حيات�ه ونظ�ام حياته اليوم�ى، يعتدل ىف 
النوم ويبتعد عن اإلفراط ىف األش�ياء التى 
ت�ر صحته ويمكن أن يش�غل أوقاته ىف 
ممارس�ة الرياض�ات املائية الت�ى توافق 

شخصيته. 

عندما يعمل مولود برج األسد فإن الطاقة 
تش�ع من�ه ولكن علي�ه أن يرت�اح عندما 
يشعر بالتعب، مش�اريعه املستقبلية البد 
م�ن إخضاعها للدراس�ة فه�و حني يمر 

بظرف طارئ تنقلب حياته. 

مول�ود ب�رج الع�ذراء عقانى أكث�ر منه 
عاطف�ى، ولذل�ك دائًما ما ينج�ذب لفتاة 
أكث�ر ذكاًء أكث�ر من انجذاب�ه إىل الجمال 
الجس�دى، لذلك م�ن ال�رورى أال تلجأ 
والوع�ود  الرومان�ىس  الح�ب  إىل  الفت�اة 

العاطفية والدموع مع رجل العذراء

لطيف ومحاور باهر ال يقتنع إال برباهني 
وحج�ج منطقية يس�عى دائًم�ا إىل الحق 
والع�دل، وق�د يخرس أع�ز أصدقائه لهذا، 
ال يتخ�ذ قرارات مهمة إال بعد دراس�ة كل 
االحتم�االت ونتيجة القرار ال�ذى يتخذه 

وهو ينفرد بآراء مميزة وغنية. 

تمرده وحبه للس�لطة يدفعان�ه إىل املجال 
الس�ياىس والنقاب�ى فعن�ده الغاي�ة تربر 
الوسيلة، قد يجد نفسه إنساًنا مبدًعا نتيجة 
هروبه من ضيقة وقلقة ولهذا نرى العديد 
م�ن مواليد ه�ذا الربج رس�امني موهوبني 

يعربون بجرأة وقوة عن أفكارهم. 

يملك ذاكرة جادة وقوية تؤهله ألن يكون 
مرجًع�ا ألى تاريخ أو ح�دث، يملك قدرة 
عالية عى اإلقناع ويستطيع بفضل هذه 
الصف�ة أن ينج�ح ىف كل أعماله التجارية 

ومن عيوبه أنه يكره النظام والرتتيب. 

ال يهمه كس�ب األصدقاء بق�در ما يهمه 
التأث�ر ع�ى الن�اس غالًب�ا ما يس�تخدم 
األصدق�اء والزم�اء للوص�ول إىل القم�ة 
يهم�ه ج�ًدا املركز االجتماعى، يس�تطيع 
دائًما أن يثبت أن األفضل واألذكى واألغنى 

واألنجح ملن حوله. 

يتمت�ع بقدرة عجيبة ع�ى تهدئة األجواء 
وترطيبه�ا وتهدئ�ة الش�خص العصب�ى 
أيًض�ا، ال يس�تطيع االبتع�اد ع�ن الناس 
أو العي�ش وحي�ًدا صديق�ه يعن�ى الكثر 
بالنس�بة له لكنهم قليلون، وهو ال يعطى 

أذاًنا مصغية ألحد. 

توج�د ل�دى مول�ود ب�رج الح�وت حركة 
مس�تمرة وقابلي�ة للتح�ول الذات�ى هذه 
املي�زة حرمت منها باقي�ة األبراج، ذاكرته 
مذهلة يملك حًس�ا كب�ًرا يؤهله لإلبداع ىف 

مجال الكتابة والتأليف.

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

طبق اليوم

1 اللقب الفني لعايص الحاني
2 اللقب الفني لصباح

3 أقول لها كاما فيه عتاب
4 نصف طويل o عقل o شعور وتمن 

بتحسن الحال )معكوسة(.
5 لقبه الفني قيرص الغناء العربي

6 متشابهان o يد o نصف لبيب.
7 لقبها الفني سوبر ستار العرب

8 نصف س�جال o أعط�اه ما يجعله 
يقيض وقته

9 لقبه الفني الهضبة
10 نجم األغنية العربية

او  كب�ده  يف  يصيب�ه   o ه�رب   1
ه o نصف عودة. يخرسرّ

 o 2 ال�ذي يأبى عى نفس�ه الضيم
سئم

3 روع وأخاف o عائيل
4 أدوات نس�تخدمها للصع�ود إىل 

أعى والنزول o اماكن مرتفعة
5 التحاما وقت�اال )مفعول مطلق( 

o نصف قادت.

6 ثم�ر النخي�ل )مبعث�رة( o تعهد 
وال�رصف  والرعاي�ة  بالعناي�ة 

)معكوسة o انت )باالنجليزية(.
7 أصاب�ه الغ�رور o ال�ذي يق�وم 

بالرشف.
8 لقبها الفني النجمة الذهبية

الهب�ل  كث�ر   o ج�وار  نص�ف   9
)بالعامية(

10 براءة )مبعثرة( o صدر

اوجد الكلمة املفقودة

املقادير:
كوبني من كنافه شلل

زيت
الحشوة:

كوب ونصف حليب بودرة 
خمس اكواب ماء

ثاث ماعق خل ابيض
علبة قيمر قشطه

فستق حلبي للتزين
قطر:

كوبني سكر
كوب ماء

ملعقة شاء ليمون حامض
نصف ملعقة شاي سمن عربي

ماء زهر
طريقة تحضر عثمليه بالقشطه بخطوات 

سهله
1. الطريق�ه س�هله، بك�رس ش�لل الكنافه 
بقليها بش�وي زيت نباتي لتتحمر بصفيها 

من الزيت وبرتكها تربد.
2. بحر القشطه بدوب الحليب باملاء بغيل 
الحليب بضيف الخل وبحرك بيفرط الحليب 

بصفي القريش وبرتكه يربد تماما.
3. بجم�د علبة القيمر نص�ف تجميد يعني 
بالس�كني  رقيق�ه  رشائ�ح  قطعه�ا  اق�در 
وبخلطه�ا مع القريش بحصل عى قش�طه 

شبهة الجاهز.
4. ببدأ رص شعرات الكنافه املقليه بقطاعة 
بضيف طبقة قش�طه وبرجع طبقة كنافه 
بزيل القطاعه وبحصل عى قطعة عثمليه.

5. بزينها بالقشطه والفستق وزهر الليمون 
وبرش عليها القطر.

6. طريقة تحضر القطر بغيل السكر واملي 
وبضي�ف الليمون وبس يعقد القطر بضيف 

السمن العربي وماء زهر.

عثملية بالقشطة

معلومات  عامة
فوائد العصفر

• العصفر مادة ملينة ومدرة للبول. 
• وكان ش�اي العصفر يعطى لألطفال والكبار 

يف الحمى والحصبة والطفح الجلدي.
• وتوضع عجينته من الدقيق لعاج الدمامل.

• تتن�اول الزهور كس�فوف أو خليط مع زيت 
الزيتون لع�اج الرشي�ان التاج�ي والجلطات 
ومش�اكل الع�ادة الش�هرية ون�زول الطم�ث 

والرقان وآالم البطن بعد الوالدة. 
والتهاب�ه  الجل�د  وآالم  الكدم�ات  ويعال�ج   •

والجروح وآالم املفاصل وتيبسها.

• ويقلل تجلط الدم.
• يس�تخرج من العصفر صبغات تس�تعمل يف 

إنتاج مواد التجميل.
• كذلك تستخدم بذور العصفر إلنتاج الزيت يف 

الوقت الحارض.
• يعالج قبوضة املعدة وملني طبيعي.

• خافض للحرارة.
• مخفض ملستوى الكوليسرتول بالدم.

• يس�تعمل يف االم�راض الت�ي تتمي�ز بطف�ح 
جلدي، مثل الحصبة.

اهلولوغرام جيسد اخليال يف الواقع

من هنا وهناكمحاقة قراقوش

حسني الساعدي

* شكا اليه مدين انه يجمع دينه ويذهب 
ب�ه اىل صاحب الدين فا يج�ده ثم يأتي 
ه�ذا فيطالب�ه ويل�ح علي�ه وه�و خايل 

الوفاض ال يملك الس�داد . فأمر قراقوش 
بحبس صاحب الدي�ن حتى يعرف املدين 
موضع�ه متى جم�ع املال املطل�وب منه 
وال يضي�ع الدين عى صاحبه بني البحث 

والتأجيل ..

* يحك�ى ان ش�اعرا ذه�ب اىل قراقوش 
يمدحه بقصيدة فلما تاها عليه قال له : 

يا مقرئ قرأت قراءة طيبة . 
وكأنه ظن ان الذي يتى عليه ليس ش�عرا 

وانما القرأن وهذه اية .

تح�درّ  العلم�اء  مخيل�ة  ي�راود 
ح�ول كيفي�ة االس�تعانة بتقنية 
املس�تحيل  لجع�ل  الهولوغ�رام 
العال�م  تقري�ب  وه�و  ممكن�ا 
االف�رتايض للعال�م الواقع�ي ف�ا 
يكف�ي أن تك�ون الص�ورة ثاثية 
األبع�اد وتمكن رؤيته�ا من زوايا 
مختلفة بل هل يصبح من املمكن 

ملسها؟
التصوي�ر  أو  والهولوغ�رام 
التجس�يمي ه�و  أو  التجس�يدي 
األبع�اد يس�جل  ثاث�ي  تصوي�ر 
الضوء املش�تت من جسم ليجعل 
شكل هذا الجسم يطفو كمجسم 
ثاث�ي األبعاد، وتتم تل�ك العملية 
باس�تخدام أش�عة اللي�زر، فه�ي 

إذن إعادة تكوين صور ألجس�ام 
باس�تخدام أش�عة الليزر وتجعل 

هذه الصور ذات أبعاد ثاثية.
وحسب املوقع اإللكرتوني “بالس 
هيدالينز” فإنه سبق عرض نماذج 
أولية للهولوغرام الذي يمكن ملسه، 
لكن أشعة الليزر التي اسُتخدمت 
لتوليد ه�ذه الهولوغرامات كانت 
تحرق الجل�د البرشي.لذلك يمكن 
اعتب�ار م�ا فعل�ه مجموع�ة من 
العلم�اء الياباني�ني مؤخ�را نقلة 
نوعية يف عال�م التكنولوجيا حيث 
تمكنوا من ابتكار صور مجسمة 
بالهولوغ�رام يمكن ملس�ها وهي 
ألجس�ام افرتاضية ثاثية األبعاد 

تمكن معالجتها وتداولها باليد.

عـامـوي

افـقـي

بدون تعليق
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فؤاد حسونك�اريك�ات�ير

فخر الصناعة الوطنية
ات امض���اء

نهى الصراف 

مس���احة لل���رأي

فاجأتن�ي صديقت�ي ع�ر مكامل�ة هاتفي�ة روتيني�ة نقلتها ذبذب�ات األثري 
الالس�لكية، م�ن دولة مج�اورة، بس�ؤال مباغت “ماذا س�تطبخني ل�أوالد هذا 
الي�وم؟”. بدا األمر وكأنه نس�خة مكررة من حدي�ث هاتفي دار قبل ثالثني عاما 
ب�ني والدتي رحمها الل�ه وصديقتها )والدة صديقتي ه�ذه(، لكن الفرق كان يف 
نس�يج املحادث�ة، فالح�وار القديم بني األمهات كان يدور حول أس�ماء ش�هداء 
الح�رب العراقية اإليرانية الذين كانت نعوش�هم تتنقل بخفة بني ش�وارع حّينا 
القديم، وتحط رحالها كل يوم أمام عتبة دار فتخبو شموعها وتذبل وجوه أهلها 
إىل األبد.واليوم وبعد مرور هذه العقود الطويلة، يتكرر حديث مش�ابه عن املوت 
الجديد يف العراق الذي تفصلنا عنه مسافات طويلة وذاكرة مشوشة. أما خاتمة 
حديثنا اليومي هذا فال تزيد عن تداول روتيني خالص عىل شكل أسئلة “ركيكة” 
مث�ل، “هل ذهبت إىل التس�وق يف الجمعة الس�وداء”، أو “ه�ل ترتدين النظارات 
الطبي�ة طوال اليوم؟”، لك�ن الحّيز األخري من املكامل�ة الصباحية محجوز دوما 
للس�ؤال األكثر بالدة “ماذا س�تطبخني لأوالد هذا الي�وم؟”. ينصح اختصاصيو 
التغذي�ة األمهات برضورة وضع خطة للوجبات الرئيس�ة خالل أس�بوع يراعى 
فيه�ا خلق توازن يف املكونات الغذائية الت�ي تحتويها هذه الوجبات لتجعل منها 
أكالت صحي�ة وش�هية يف الوقت ذاته، لكنهم ال يقدم�ون بالطبع نصائح كافية 
ملواجهة تقلب أمزجة األطفال التي ال تستقر عىل رأي، ولهذا فإن محاولة إرضاء 
أذواق جميع أهل الدار يتطلب يف أغلب األحيان املكوث باملطبخ ساعات طويلة يف 
محاولة مستميتة لخلق عدة أطباق يومية، مأكولة ومذمومة تنتهي ثالثة أرباع 
مكوناته�ا يف حاوي�ة القمامة. وهذه املهمة املس�تحيلة تمثل جزءا بس�يطا من 
مهام مس�تحيلة أخرى تقع عىل عاتق األمهات، تأتي عىل ش�كل أعمال تنظيف 
املن�زل ومتابع�ة دروس الصغ�ار ومراقب�ة س�لوكهم و”التصنت” ع�ىل مواقع 
اإلنرتن�ت التي يدّس�ون أنوفهم، س�هوا، يف أروقتها، إضافة إىل متابعة املش�اوير 
اليومية املكوكية من وإىل املدرس�ة، فالس�وق، فمركز الريد ثم طبيب األس�نان، 
الذي تذرف عند طاولته ما يتيّس من دموع الصغار ورصاخهم. فماذا تبقى من 
ساعات نهار مهدور وليل مسفوح عىل بالط مسؤوليات ال تنتهي؟ تتحول هذه 
املس�ؤوليات إىل أبواب مفتوحة عىل كوابي�س وإخفاقات ال تنتهي، إذا كانت األم 
عاملة فتبدو س�اعات اليوم القصرية يف نظرها قاطرة من أسئلة ال تنتهي، ومع 
ذلك يبقى الس�ؤال األزيل معلقا عىل الدوام بني لحظة االس�تيقاظ ولحظة النوم، 
“ت�رى، ماذا س�أطبخ للصغار هذا اليوم؟”. هذه املس�ؤوليات نفس�ها قد تبدو 
نكتة س�مجة لأم التي تعيش يف وطن يعش�ق الحروب، فيتكون السؤال يف قلبها 
املكل�وم كالتايل، “ال يوجد طعام يف البيت، فمن أين س�يأكل الصغار هذا اليوم؟” 
أو “هل أشرتي بالنقود املتبقية طعاما أم خيمة للشتاء؟”. وبعد ذلك، يأتي رجل 
متوسط الوسامة واثق الخطوة ذهبي األنامل، فيجلس إىل كمبيوتره العامر مع 
كوب الش�اي الساخن يف غرفة مش�بعة بمؤلفات من القرون الوسطى املتأخرة، 
ليكتب “أن املرأة ال تصلح لأعمال التي تتطلب جهدا ذهنيا معقدا بسبب قصور 
يف تركيبها النفيس والفس�لجي!”.وبهذا الترصيح الخطري، س�يحتكر هو وشلة 
من أصدقائه )فخر الصناعة الوطنية( املهام الجس�يمة للعمل اإلبداعي والثوري 
والسيايس. إال ما ندر، تغيب مالمح املرأة عن مسح السياسة والتنابز باألسلحة 
الثقيل�ة، فتس�قط بص�ورة اختيارية من قائم�ة مجرمي الحروب. وباس�تثناء 
بع�ض الرملانيات، ف�إن أغلب اللصوص هم من جنس الرج�ال وأغلب املرّشعني 
)القانوني�ني( الذين يزّينون الحي�اة الدنيا للمرأة وكأنها إقامة يف قر مؤقت، هم 
من الرجال، رؤساء العشائر الذين يتبادلون الشابات الجميالت يف صفقات زواج 
مش�بوهة لحّل الخالفات والتس�رّت عىل قتلة أغبياء هم م�ن الرجال، أما أعضاء 
الهيئة السياس�ية املبجلة الذين يس�هرون عىل راحة حفاري القبور، فيصدرون 
ملقابرهم بانتظام أحالما بهيئة ش�باب يف عم�ر الورد، فهم بالتأكيد من الرجال.

صحيح، نسيت أن أسأل “ماذا سنطبخ اليوم؟”.

لي�س حزب العم�ال الريطاني أول م�ن تنبه إىل أن بع�ض أعضائه انحدروا 
يف النقاش الس�يايس عىل وس�ائل التواصل االجتماعي إىل طريق�ة مدّمرة للغاية 
حت�ى وصلت إىل املس الش�خيص، األمر ال�ذي دفع إدارة الح�زب إىل إعداد قواعد 
س�لوك خاصة ألعضائه ومؤيديه باستخدام طريقة الحوار يف وسائل صارت بيد 
الجمهور وجزءا طبيعيا من حياته. الديوان امللكي األردني س�بق أن اعتر أن أي 
ترصيح�ات ص�ادرة عن أعض�اء األرسة املالكة عىل تويرت وفيس�بوك تعر فقط 
عن مواقف أصحابها، يف محاولة لضبط مس�ؤولية الترصيحات بعد “التوسع يف 
اس�تخدام وسائل اإلعالم املختلفة وأدوات التواصل االجتماعي يف التعبري عن آراء 
ومواق�ف مختلف أطياف املجتمع، ومنهم أفراد العائلة األردنية املالكة، والتطور 
السي�ع الذي تش�هده هذه الوس�ائل واألدوات”. فهل جعلتنا وس�ائل التواصل 
االجتماعي نفقد كياستنا واعتدادنا بآرائنا وأنفسنا وبتنا بحاجة إىل ضبط إيقاع 
حياة افرتاضية نعيش�ها باالشرتاك مع املاليني من املستخدمني من شتى البلدان 
والخلفي�ات الدينية والقومية. بل هل أضحى ما نرصح به من آراء عىل مدوناتنا 
الشخصية بحاجة إىل حساس�ية مضاعفة وميثاق رشف نوقعه مع أنفسنا بما 
يرتتب عليه من مس�ؤولية. األحزاب والش�خصيات السياسية واملشاهري يرتتب 
عليهم أكثر مما يرتتب عىل “املواطن الصحفي” من مسؤولية، وهذا ما عر عنه 
بي�رت ويلزمان، أحد أعضاء الح�زب الريطاني املعارض، بحاجة حزب العمال إىل 

تطوير قواعد سلوك يف ما يتعلق باستخدام وسائل التواصل االجتماعي.
يب�دو أن الرقيب الذي قتل مع س�قوط حارس البوابة بع�د االنفتاح الرقمي 
بني جهات العالم، س�يتم اس�تدعاؤه بطريقة مختلفة أو سيس�تعني به الحس 

الش�خيص واألخالقي للمدون قبل البت بأي جملة يريد مش�اركة املاليني فيها.
الرقيب هنا ال تفرضه سلطات حكومية أو أمنية تخىش عىل سلطتها، بل إنه 
رقيب بمواصفات ذاتية يعر عن املسؤولية يف التخاطب مع اآلخرين عر الفضاء 
االفرتايض. ال أحد يفرض مثل هذا الرقيب عىل املدون بل ستستعني به املسؤولية 

األخالقية والحس بإنسانية بقية املستخدمني عىل الفضاء الرقمي.
املدون يجب أن يكون مس�ؤوال أمام نفسه وأمام متابعيه يف إظهار احرتامه 
لحقوق اآلخرين، ألنه من غري املقبول أن يس�تخدم صوته بعد أن امتلك س�لطة 

التدوين ونفوذه لتقويض قيم املجتمع مع اإلفالت من املحاسبة.
وال يمكن يف كل األحوال الس�يطرة عىل هذا الفضاء الشاسع أو فرض مدونة 
أخالقية ليس باإلمكان إلزام املاليني من املستخدمني بها، لكن يبقى النازع الذاتي 
األخالق�ي يتحكم يف ما يصدر عن املغردين واملدون�ني. أال يمكن بعدها القول إن 
فض�اء التواصل االجتماع�ي قد غري س�لوكنا وطريقة تفكرينا س�واء بتقبل أو 
رف�ض أفكار اآلخرين ع�ر املدونات. فالكات�ب األمريكي بريت إيس�تون إيليس 
مثال أنفق يف الس�نوات األخرية يف س�ياق أحاديثه مع نص�ف مليون من متابعيه 
يف توي�رت، وقتا فاق بكثري الوق�ت الذي خصصه لروايته القادمة. ويمكن أن نجد 
املئات من املس�تخدمني الذين ال يمتلكون شهرة وتأثري إيليس، لكنهم يتواصلون 
بفعالية ملفتة مع املاليني من املستخدمني. العالم االفرتايض ال يكتفي بطبيعته 
املتاحة، إنه عالم أميبي متغري باطراد وبحاجة إىل مدونة سلوك غري متاحة اليوم 
إال بالنازع األخالقي للمس�تخدم. ومثل هذه املدونة األخالقية س�بق وأن ش�قت 
فليت س�رتيد بوصفه أعرق ش�وارع الصحافة الديمقراطية يف العالم، فبلد مثل 
بريطانيا اضطر إىل تشكيل لجنة خاصة بأخالقيات وسائل اإلعالم بعد أن وصلت 

العالقة بني السياسيني والصحافة عىل مدى العقدين املاضيني إىل درجة مدّمرة
األم�ر الذي دفع الس�لطات إىل ترشيع “ميثاق رشف” يربط وس�ائل اإلعالم 
أقرت�ه ملكة بريطانيا وفش�لت الصح�ف يف منعه بعد أن رفع�ت دعوى قضائية 
يف املحكم�ة العلي�ا.إذا كان الحديث ع�ن حاجة إىل ميث�اق رشف لصحافة تملك 
مقومات راس�خة ويف بلد ديمقراطي مثل بريطانيا، ف�إن مثل تلك الحاجة تبدو 

مطلبا أخالقيا عىل مواقع التواصل االجتماعي.

كرم نعمة

اإلعالم االجتامعي يفقد كياسته

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

بغداد / المستقبل العراقي

بدعوة من املستشارية الثقافية االيرانية 
زار وفد من املركز العراقي للتنمية االعالمية 
الجمهوري�ة االس�المية االيراني�ة برئاس�ة 
الدكتور عدنان الساج و نخبة من االعالميني 
السياسيني ورؤساء  واألكاديميني واملحللني 
االس�المية  الجمهوري�ة  املحلي�ة  الصح�ف 
االيرانية وذلك م�ن اجل االطالع عىل الثقافة 
والفن االيراني وتبادل الخرات االعالمية بني 

الجانبني.
حي�ث زار الوف�د املجمع�ات االعالمي�ة 
طه�ران  يف  والفني�ة  والرتاثي�ة  والثقافي�ة 
وق�م  مش�هد  ومحافظت�ي  العاصم�ة 
املقدس�تني، كما اتيح�ت الفرص�ة ألعضاء 
الوف�د لزي�ارة االم�ام الرضا )ع( يف مش�هد 
املقدس�ة وكذلك متح�ف االمام ال�ذي يضم  

نفائ�س ومخطوطات و قط�ع اثرية ثمينة 
ونادرة . 

كما واس�تقبل مجلس الشورى االيراني 
الوفد املركز بالتحية الحارة والرتحيب وذلك 
يف اح�دى جلس�اته االعتيادي�ة حي�ث  القى 
نائب رئيس املجلس ابو ترابي كلمة ترحيب 
بالوفد العراقي باللغتني الفارس�ية والعربية 
قائ�ال » اننا نرحب بأعض�اء الوفد االعالمي 
العراق�ي الش�قيق يف بلده�م الثاني متمنني 
للش�عب العراقي ان ينعم بالتقدم واالزدهار 
واالس�تقرار » لتش�هد قاعة املجلس وقوف 
اعض�اءه لتحية وفد  املركز العراقي للتنمية 
االعالمي�ة الذي�ن بادلوهم التحية والس�الم 
بعده�ا عقد عض�و لجنة الطاق�ة باملجلس 
الدكت�ور صالح الس�وداني اجتماعا خاصة 
م�ع اعضاء الوفد ملناقش�ة مجمل العالقات 

العراقية االيرانية والوضع يف املنطقة .

وفد املركز العراقي للتنمية االعالمية يزور اجلمهورية االسالمية االيرانية


