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اإلرهاب يغري إسرتاتيجيته يف بغداد: العبوات »الصغرية« تستنزف العراقيني فرادى
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»مارتن لوثر كنج«

علينا أن نتعلم

 العيش معاً كإخوة، أو الفناء

 معاً كأغبياء

ص4آل سعود يامرسون أفعال »داعش« ضد السعوديني

      المستقبل العراقي / فرح حمادي

فند رئي�س الوزراء القائ�د العام للقوات المس�لحة 
حي�در العب�ادي، أمس االثني�ن، الروايات الت�ي قدمتها 
تركي�ا بش�أن »توغل« الق�وة العس�كرية إل�ى أطراف 
محافظ�ة نينوى. وقال العبادي، خ�ال لقائه بوفد من 
شرائح محافظة البصرة، بحسب بيان تلقت »المستقبل 
العراقي« نس�خة منه، إنه »ال يوج�ود أي علم أو اتفاق 
للحكومة العراقية مع االتراك حول دخول قوات تركية 
واي ادع�اء خ�اف ذل�ك غير صحي�ح«، مؤك�داً رفضه 
»دخول أي�ة قوة تحت اية ذريعة«.وأض�اف العبادي أن 
»االت�راك قدموا عدة تبريرات وذرائ�ع منها وجود علم 
لدينا وهذا كذب، وبعدها قالوا ان وزير الدفاع لديه علم 

واتصل وزير الدفاع باالتراك وتراجعوا وبعدها قالوا ان 
محافظ نينوى الس�ابق هو من طلب ونحن نس�أل بأي 
حق يطلب محافظ سابق هذا الطلب«، مطالباً الحكومة 
التركي�ة ب�أن »تس�تجيب باخراج ه�ذه الق�وات فوراً 
ونطال�ب بتصريح م�ن االتراك باحترام س�يادة العراق 
النن�ا امهلن�ا 48 س�اعة ولم يتبق س�وى 24 س�اعة«.

واش�ار العبادي إلى أن »االمر االخ�ر يتعلق بعدم طلبنا 
م�ن اي ق�وة التواجد ف�ي االراضي العراقي�ة ونرفضه 
رفض�ا قاطعا وتلقينا طلبات م�ن دول اقليمية وعربية 
سابقا للمش�اركة ورفضناها الننا ال نريد ان نكون مع 
اح�د محاور الصراع ف�ي المنطقة وال نري�د للعراق ان 

يتحول الى ساحة صراع اقليمية«. 
التفاصيل ص3

التخطيط تتوقع
تطبيـق آليـة جديـدة لقيـاس 

مستوى الفقر يف 2016

العامري: سنستهدف
أي قاعدة أمريكية يف العراق

 ولن نسمح بتجزئة البالد

ختفيض موازنة 2016 
وختصيص أكثر من ترليون 

2دينار للحشد 2 2

      بغداد / المستقبل العراقي

اعتقلت ايران 53 شخصا يشتبه بعاقتهم 
بتنظيم »داعش« وحجبت 132 موقعا ترتبط 
بالتنظيم المتطرف منذ نيسان 2014، بحسب 
ما نقلت وس�ائل االع�ام المحلية عن رئیس 
ش�رطة الجرائ�م االلكتروني�ة االيراني أمس 

االثنين.
وصرح الجنرال كمال هاديان ان »ش�رطة 
مكافحة الجرائم االلكترونية حددت وحجبت 
مواق�ع الكتروني�ة يملكه�ا حصري�اً تنظيم 
)داعش( او اش�خاص يروجون له أو يعلنون 
دعمهم له«، بحس�ب ما نقل�ت وكالة االنباء 

الرسمية ايرنا.
ولم يحدد الجنرال ما اذا كانت تلك المواقع 

مواق�ع  ام  اخ�رى  مواق�ع  عل�ى  صفح�ات 
باكملها.

وقال الجنرال »اعتقلنا 53 ش�خصا داخل 
الب�اد«، مضيف�ا »ت�م االف�راج ع�ن بع�ض 
االش�خاص الذي�ن تعرض�وا للتضلي�ل بع�د 
ان وقع�وا تعه�دا« بالتوق�ف عن مث�ل هذه 

النشاطات.
وتواجه ايران التي لها حدود مشتركة مع 
العراق وافغانستان، تهديد التعرض لهجمات، 
وعززت مؤخرا اجراءاتها االمنية في طهران 
وغيره�ا م�ن المدن حي�ث وضعت ش�رطة 
مس�لحة امام محطات القط�ارات والميادين 
العامة.وق�ال هادي�ان ان المواق�ع الت�ي تم 
اغاقه�ا ترتبط بتنظيم »داعش« وغيرها من 
الشبكات االرهابية وكان معظمها يعمل من 

مناطق قريبة من الحدود االيرانية.
واض�اف ان ب�اده طلب�ت من الش�رطة 
الدولي�ة حجب اكثر من 100 موقع تعمل من 

خارج ايران، بحسب الوكالة.
وكان قائد الحرس الثوري االيراني صرح 
في 22 تشرين الثاني ان ايران اعتقلت عناصر 
م�ن خلية جهادي�ة ترتبط بتنظي�م »داعش« 

قرب حدودها الغربية مع العراق.
وعقب هجماته في باريس، هدد »داعش« 
بمهاجمة ايران. وبع�د ذلك بفترة قصيرة تم 
نشر الش�رطة المس�لحة الخاصة في كبرى 

المدن االيرانية.
اال ان مس�ؤولين امنيي�ن قال�وا ان نش�ر 
الش�رطة هو ج�زء من تدريب وليس بس�بب 

وجود تهديد معين.

إيران تعتقل 53 شخصا الرتباطهم بـ »داعش«

ص3»داعــش« فــي قــتــال مــع »الـنــقـشـبـنــديـة« بـعـد »إشــاعـة« مـقــتـل الـبـغـدادي
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بعمليات تحرير المحافظة
ممول »داعش« يهرب من بريطانيا

إلـــى ســـوريــــا
9

النفط يعاود اهلبوط جمددا.. و »أوبك« بال خطط إنقاذ
ات األمنية أمام محطات القطارات عززت اإلجراء

       بغداد/المستقبل العراقي

هبطت أسعار النفط الخام أمس 
االثنين صوب أدنى مس�توياتها في 
2015 ف�ي أول�ى جلس�ات الت�داول 
بع�د إجتماع اوبك ال�ذي اختتم دون 
إش�ارة لس�قف اإلنت�اج ف�ي حي�ن 
ادى صع�ود ال�دوالر الرتفاع تكلفة 
تكوين مراكز م�ن الخام. ولم تتفق 
أوب�ك عل�ى خف�ض إنت�اج النف�ط 
ف�ي خت�ام اجتماعها ي�وم الجمعة 
الماض�ي وللمرة األول�ى منذ عقود 
تخل�ي وزراء النف�ط ع�ن اإلش�ارة 
لس�قف اإلنت�اج ما يب�رز الخافات 

بين االعضاء عن كيفية التعامل مع 
االنت�اج ايراني عند رف�ع العقوبات 

الغربية المفروضة على طهران.
وق�ال تام�اس فارج�ا المحل�ل 
النفطي في ش�ركة السمسرة اويل 
»ارتف�اع  لن�دن  ف�ي  اسوش�يتس 
ال�دوالر وتبعات اجتم�اع اوبك يوم 
الجمعة تلقي بظالها على الس�وق 
النفطي�ة«. وهبط س�عر خام برنت 
خ�ام القياس العالمي 53 س�نتا إلى 
42.47 دوالر للبرميل بحلول الساعة 
1217 بتوقيت جرينتش مقتربا من 
اقل مس�توى لعام 2015 المس�جل 
عند 42.23 دوالر ويدنو من من اقل 

مستوى فيما يزيد عن ستة أعوام.
األمريك�ي  الخ�ام  س�عر  وبل�غ 
39.14 دوالر للبرميل بانخفاض 83 
س�نتا. ونزل الدوالر مقابل سلة من 

العمات.
وق�ال محلل�ون ف�ي باركليز ان 
غياب اإلشارة لسقف انتاج في بيان 

أوبك دليل على وجود خاف.
وق�ال بن�ك باركليز »عل�ى األقل 
كانت البيانات الس�ابقة تش�ير إلى 
االلت�زام.. أو الحف�اظ عل�ى اإلنتاج 
عند المستوى المستهدف )البالغ 30 
مليون برميل يوميا(. األمر الواضح 

ان هذا البيان لم يتضمن ذلك«.

الـتـغـيـيـر
تصف حكومة بارزاين

بـ »غري الرشعية«

رئيس الربملان لسفري إيران:
ما جيري بالعراق هتديد إقليمي 

يستدعي تعاونًا دوليًا

الصواريخ الروسية
 توقف حركة الطريان بمطاري أربيل 
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سعر البرميل 42 دوالرًا

اهتمام غلطة سراي يعجل برحيل 
كوستا عن تشيلسي

املحكمـة االحتـاديـة:
استجواب رئيس الوزراء يتم بطلب 

ص2حتريري وموافقة 25 نائبـًا

ص4 اسـرائيلـي يتـاجـر بأعضـاء الالجئيـن السـورييـن

أمل بــوشـوشــة تتعـرض 
لـــلـــضــرب

املصالح الرتكية مهددة يف العراق 
القوة الجوية على أهبة االستعداد بانتظار انتهاء مهلة الـ 48 ساعة

فصائل الحشد تستعد لنزال جيش »السلطان«.. وتحوطات أمنية حول سفارة أنقرة ببغداد
السفير التركي يثبت نية بالده إرسال المزيد من القوات: كانت على الحدود وسنعيدها

»المستقبل العراقي« تكشف عن خارطة أهداف »داعش« في العاصمة
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      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت مدي�رة مط�ار أربي�ل ت�ار فائ�ق، أم�س 
االثني�ن، عن توقف الرحات الجوي�ة بمطاري أربيل 
والس�ليمانية لمدة 48 س�اعة، عازية س�بب ذلك إلى 
مرور الصواريخ الروسية باتجاه سوريا عبر األجواء 

العراقية.
وقال�ت فائ�ق ف�ي مؤتم�ر صحاف�ي عقدته في 
اربي�ل، إن “مط�ار اربيل أوقف الرح�ات الجوية من 
الساعة العاشرة من ليلة أمس وتستمر حتى الساعة 
العاش�رة من ليلة الثامن من الشهر الحالي بقرار من 
س�لطة الطيران المدني في بغداد”، مبينة أن “س�بب 
وقف الرحات يعود إلى إطاق الصواريخ الروس�ية 

باتجاه سورية”.
وأضاف�ت فائق أن “ق�رار وقف الرحات يش�مل 
مط�اري أربي�ل والس�ليمانية فقط”، متس�ائلة عن 
“أس�باب ق�رار س�لطة الطي�ران المدن�ي ع�ن وقف 
الرحات الجوية في مطاري أربيل والسليمانية فقط 
ف�ي حين أن حركة الرحات ف�ي المطارات العراقية 

األخرى اعتيادية”.
وتابعت فائق “اننا ال نملك المعلومات العس�كرية 
وال نعرف هل الصواريخ الروس�ية تش�كل خطرا أم 
ال”، مشيرة إلى أن “وقف الرحات الجوية تسبب في 
خس�ائر مادية لمطار أربيل والشركات العاملة فيها 

تقدر بنحو 322 ألف دوالر يوميا”.
يذك�ر ان مط�ار الس�ليمانية الدول�ي اعلن، امس 
األحد، عن توقف رحاته الجوية بشكل مؤقت، عازيا 

سبب ذلك الى سوء األحوال الجوية وتساقط ثلوج.

      بغداد / المستقبل العراقي

توقعت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كردستان العراق ان 
تتفاقم ازمة النقص الحاصل في تزويد الطاقة في العام المقبل 

أكثر مما هو عليه في العام الحالي الذي شارف على االنتهاء.
وق�ال المتح�دث باس�م الوزارة ياس�ين حس�ن ف�ي مقابلة 
متلف�زة، إنه اذا لم تحل االزمة المالية التي يعيش�ها اإلقليم فإن 
تزوي�د المواطنين بالطاقة س�يكون أس�وأ مما ه�و عليه خال 

العامين 2016 و2017.
وأض�اف ان الوزارة في اطار تخصي�ص 20 امبيراً لكل منزل 

من اجل التخفيف من حجم االزمة.
وحّمل حس�ن وزارة الثروات الطبيعية مسؤولية تردي واقع 
الطاقة بسبب عدم استبدالها وقود المحطات الكهربائية اذ كان 
من المقرر في العامين 2011 و2012 ان يتم االعتماد على الغاز 
بدال من الوقود، مش�يراً الى ان مصروفات المحطات من الوقود 

تصل الى مليارين دوال سنوياً مع استمرار ازمة الطاقة.

      بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت النائبة عن حركة التغيير ش�يرين رضا، أمس االثنين، 
ان اقليم كردس�تان يعيش فراغا دستوريا وقانونيا، مشيرة الى 
عدم اعتراف الحركة بالحكومة الحالية في أربيل كونها اصبحت 

غير شرعية.
وقال�ت رضا، ان “االقليم يعيش فراغا دس�توريا وقانونيا”، 
مبين�ة ان “الحكومة الحالية في اربيل غير ش�رعية ومرفوضة 
ال�ى حين تطبي�ع الوضع على م�ا كان عليه قب�ل تاريخ 12 من 

تشرين االول وعودة الوزراء ورئيس البرلمان الى مناصبهم”.
واوضحت ان “مشكلتنا مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، 
الذي يتزعمه مس�عود بارزاني، هي قانوني�ة، وهم ال يعترفون 

بالقانون”.
وتابعت رضا ان “حزب االتحاد الوطني الكردس�تاني ملتزم 
معنا، لكن ما خيب أملنا هو عدم ادانتهم لما حدث لرئيس االقليم 
ووزرائنا”، مشيرة الى ان “حزب االتحاد الوطني الكردستاني ال 

يريد خسارة مصالحه”.
يشار الى ان عدداً من الكتل السياسية في بغداد توسطوا بين 
االح�زاب الكردية للتوصل الى حل بش�أن ازمة رئاس�ة االقليم، 

لكن من دون نتيجة.

إقليم كردستان يتوقع تفاقم ازمة 
الكهرباء يف 2016 و2017

التغيري تصف حكومة بارزاين
 بـ »غري الرشعية«

الصواريخ الروسية
 توقف حركة الطريان بمطاري 

أربيل والسليامنية ليومني 

رئيس الربملان لسفري إيران: ما جيري بالعراق هتديد إقليمي يستدعي تعاونًا دوليًا

العامري: سنستهدف أي قاعدة أمريكية يف العراق
 ولن نسمح بتجزئة البالد

املحكمة االحتادية: استجواب رئيس الوزراء يتم بطلب حتريري وموافقة 25 نائبًا

ختفيض موازنة 2016 وختصيص أكثر من ترليون دينار للحشد

طلب سحب الثقة محصور برئيس الجمهورية 

حمافظ نينوى يدعو التحالف الدويل لالرساع بعمليات حترير املحافظة

      بغداد / المستقبل العراقي

اعتبر رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، 
أم�س االثني�ن، أن ما يج�ري في الع�راق من 
وضع امني غير مس�تقر يشكل تهديدا إقليميا 
يس�تدعي تعاونا دوليا لمواجهته، مؤكدا على 

أهمية تضافر كل الجهود لمحاربة “داعش”.
وق�ال مكت�ب رئي�س البرلم�ان ف�ي بيان 
تلق�ت “المس�تقبل العراقي” نس�خة منه، إن 
“الجبوري اس�تقبل، اليوم، الس�فير اإليراني 
ف�ي الع�راق حس�ن دنائي ف�ر”، مش�يرا الى 

أن “االجتم�اع بح�ث العاق�ات الثنائي�ة بين 
البلدين وس�بل تطويرها بما يضمن المصالح 
المشتركة وتطورات الحرب ضد تنظيم داعش 
اإلرهابي”.ونق�ل المكتب عن الجبوري قوله، 
إن “ما يجري في العراق يشكل تهديدا إقليميا 
يستدعي تعاونا دوليا لمواجهته”، مؤكدا على 
“أهمي�ة تضافر كاف�ة الجه�ود لمحاربة هذا 

التنظيم”.
ودعا الجبوري، دول الجوار الى أن “تكون 
أكث�ر فاعلية ف�ي مس�اندة الع�راق لمواجهة 

االخطار االمنية التي تحيط بالمنطقة”.

م�ن جهت�ه، أع�رب الس�فير اإليراني عن 
“اس�تعداد ب�اده للتع�اون م�ع الع�راق ف�ي 
جمي�ع المجاالت خصوصا في الجانب األمني 

ومواجهة تنظيم داعش”.
وكان رئيس البرلمان س�ليم الجبوري، أكد 
المعلومات  لوزي�ر االتص�االت وتكنولوجي�ا 
اإليراني محمود وعضي، األربعاء )28 تشرين 
والتنس�يق  التع�اون  2015(، ض�رورة  األول 
لتأمين المنطقة وحل جميع مش�اكلها، فيما 
بي�ن وعض�ي أن باده تس�عى إلقام�ة أفضل 

العاقات مع العراق.

      بغداد / المستقبل العراقي

ه�دد االمي�ن الع�ام لمنظم�ة ب�در هادي 
العامري، أمس االثنين، باس�تهداف اي قاعدة 
اميركي�ة ف�ي الع�راق، فيما ش�دد عل�ى عدم 

السماح بتجزئة الباد.
وقال العامري خال حفل استذكار الثورة 
الحس�ينية في الجامع�ة المس�تنصرية “اننا 
نرفض تواجد اي قاعدة امريكية في العراق”، 
مبينا انه “س�يتم اس�تهدافها ولن نسمح بها 
على ارض العراق”. وشدد العامري “لن نسمح 
بمشاريع تقسيم وتجزئة العراق”، مشيرا الى 
ان “اي تقس�يم يصب في مصلحة المش�روع 

الصهيوني بالمنطقة”.

وتابع العامري ان “العراق سيبقى موحدا 
قوي�ا عزي�زا مقت�درا، وان عزتن�ا وش�رفنا 
وكرامتن�ا هو بق�اء الباد موح�دا”، الفتا الى 

انه “يحتم علينا المحافظة على وحدة العراق 
وس�يبقى كذل�ك”. واك�د المكت�ب اإلعام�ي 
لرئي�س الوزراء حيدر العبادي، 2 كانون االول 
2015، أن قرار الحكومة بش�أن الدعم الدولي 
للتأثي�رات  يخض�ع  وال  “مس�تقل”  للع�راق 
السياس�ية الداخلي�ة أو الضغ�وط الخارجية، 
فيما أبدى استعداد بغداد لاتفاق مع واشنطن 

لزيادة المستشارين األميركيين في العراق.
يذك�ر ان وزير الخارجي�ة األميركي جون 
كيري كش�ف، في )2 كان�ون األول 2015( أن 
الحكوم�ة العراقية على اطاع ت�ام بالخطط 
األميركية لنشر قوات خاصة في العراق، الفتا 
إلى أن واش�نطن س�تعمل عن كثب شديد مع 

بغداد لنشر قوات خاصة.

      بغداد / المستقبل العراقي

بحث محافظ نينوى نوفل حمادي 
السلطان، مع الس�فير البريطاني في 
العراق فرانك بيك�ر اوضاع النازحين 
والمحاصرين داخ�ل مدينة الموصل. 
وقال الس�لطان، انه التقى بيكر خال 

زيارته، االح�د، الى العاصم�ة بغداد. 
واوض�ح الس�لطان ان اللق�اء بح�ث 
اوض�اع النازحين من س�كان نينوى 
وحاجته�م للدع�م الدول�ي للوق�وف 
ال�ى جانبه�م وه�م يم�رون بفص�ل 
الش�تاء، موضح�ا للس�فير ان الدعم 
ال�ذي يحتاج�ه النازح�ون ب�ات اكبر 

م�ن امكانيات الحكوم�ة المحلية في 
نينوى.

واضاف ان اللقاء بحث ايضا وضع 
المحاصري�ن داخ�ل مدين�ة الموصل 
وهم يعيشون اوضاعا انسانية صعبة 
با ماء وال كهرباء وال مرتبات، مؤكدا 
على ضرورة ان ياخذ التحالف الدولي 

تحري�ر  بعملي�ات  باالس�راع  دوره 
الموصل النهاء هذه المعاناة. 

وكان تنظيم “داعش” االرهابي قد 
اجتاح في العاشر من حزيران من العام 
المنصرم بع�د انس�حاب مفاجئ من 
القوات العراقية وتمدد الى محافظات 
ص�اح الدي�ن وكرك�وك وديالى، قبل 

ان تس�ترد الق�وات العراقي�ة قدراتها 
عل�ى مواجه�ة االرهابيي�ن بدعم من 
التحال�ف الدولي الذي تقوده الواليات 
المتح�دة االمريكية وتم تحرير اجزاء 
من تل�ك المناطق فيما اليزال القس�م 
االكب�ر من محافظة نينوى محتا من 

قبل “داعش”.

التخطيط تتوقع تطبيق آلية جديدة لقياس مستوى الفقر يف 2016
      بغداد / المستقبل العراقي

العراقي�ة،  التخطي�ط  وزارة  كش�فت 
أمس االثني�ن، عن إع�داد برنامج متطور 
بالتعاون مع البنك الدولي لقياس مستوى 
الفق�ر الكترونياً، وعدت�ه األول من نوعه 
على مستوى المنطقة، فيما توقعت إجراء 
مسح لمس�توى الفقر وفق البرنامج في 

النصف األول من العام المقبل 2016.
وق�ال المتح�دث باس�م ال�وزارة عبد 
الزه�رة الهن�داوي، إن “ال�وزارة ما زالت 
تعتم�د ف�ي قي�اس مس�توى الفق�ر إلى 
المؤش�رات السابقة التي أعلنها في نهاية 
الع�ام 2014 والتي تش�ير إلى نس�بة فقر 
تصل إلى 22.5 %”، مبيناً أن “هذه النسبة 
تأث�رت بالظ�روف األمنية ج�راء اجتياح 
عصاب�ات )داع�ش(، فضاً ع�ن الظروف 
االقتصادية بسبب انخفاض أسعار النفط 
عالمي�اً”. وأض�اف الهنداوي، أن “نس�بة 
الفق�ر ف�ي ع�ام 2013 كان�ت %13 فيما 
ارتفعت في عام 2014 إلى %22.5 بسبب 

الظ�روف األمنية واالقتصادية”، الفتاً إلى 
أن “مس�توى الفقر يرتفع بش�كل واضح 
ف�ي المناطق التي يحتله�ا تنظم )داعش( 
اإلرهابي كمحافظات األنبار، صاح الدين، 
الموصل وأيضا المناطق الشمالية القريبة 
من المناطق الس�اخنة حيث ارتفعت فيها 
الفق�ر مثل ديالى وكرك�وك إلى الفقر إلى 

 .”31%
وأش�ار الهن�داوي، إل�ى أن “مس�توى 
الفقر في المحافظات الجنوبية مرتفع”، 
موضح�اً أن “محافظ�ة المثن�ى تأتي في 
مقدم�ة تل�ك المحافظ�ات بنس�بة فق�ر 
وصلت إلى %32 حت�ى نهاية عام 2014، 
فيما وصلت نس�بة الفقر ف�ي محافظات 
الوس�ط إل�ى %17 والعاصمة بغ�داد إلى 
%13”. وكش�ف الهن�داوي، ع�ن “انتهاء 
اإلدارة التنفيذية لستراتيجية التخفيف من 
الفقر من إع�داد برنامج متطور بالتعاون 
م�ع البنك الدولي، لقياس مس�توى الفقر 
الكترونياً”، متوقعاً أن “ينفذ مسح وطني 
لمستوى الفقر باإللية الجديدة في النصف 

األول م�ن الع�ام المقبل 2016 ويس�تمر 
لمدة شهرين”.

وعد الهنداوي، النظ�ام الجديد لقياس 
مستوى الفقر “األول من نوعه في العراق 
والمنطق�ة”، مؤكداً أن “قياس مس�توى 
الفقر وفق النظام الجديد يتم على أساس 
الحصول على البيانات المتعلقة بمستوى 
اإلنفاق لكل أس�رة وإرسالها مباشرة إلى 
الس�يطرة المركزية إلدارة الس�تراتيجية 
باالتف������اق مع البنك الدولي حيث يتم 
تحليلها بش�كل س�ريع وإع��طاء النسب 

أوالً بأول”. 
يذك�ر أن وزارة التخطي�ط، أعلنت في 
)حزيران 2011(، أن نسبة مستوى الفقر 
في العراق بلغت نحو )%23(، ما يعني أن 
ربع س�كان العراق يعيشون من دون خط 
الفقر، منهم ما يقرب من )%5( يعيشون 
في مس�توى الفقر المدق����ع، في حين 
أش�ارت في الثالث من حزيران 2012، إلى 
أن إحصاءاتها أكدت أن نس�بة البطالة في 

المجتمع العراقي بلغت 16%.

      بغداد / المستقبل العراقي

اصدرت المحكمة االتحادية العليا 
تفس�يراً للمواد الدستورية المتعلقة 
بإنج�از عملي�ة االس�تجواب داخ�ل 

مجلس النواب.
الس�تار  عب�د  القاض�ي  وق�ال 
بيرقدار المتحّدث الرس�مي للسلطة 
القضائي�ة إن “المحكم�ة االتحادية 
العلي�ا نظرت اليوم ف�ي طلب مقدم 
من االمان�ة العامة لمجل�س النّواب 
لتفس�ير النصوص المتعلقة بعملية 
االستجواب. والتي جاءت في المادة 
/61( والم�ادة  )61/س�ابعا-ج(، 

ثامناً- أ( من الدستور”، مضيفاً أنها 
“قد اصدرت قراراً بذلك”.

وبموجب القرار فأن “االستجواب 
يج�ب أن يك�ون موافق�اً لم�ا نصت 
علي�ه الم�ادة )61/س�ابعاً- ج( من 

الدستور”، الفتاً إلى أنه “يقدم بطلب 
تحري�ري إلى رئيس مجل�س النواب 
من أحد النواب بموافقة 25 عضوا”. 
وتاب�ع الق�رار أن “مق�دم الطلب أو 
م�ن ايده بإمكانه س�حب طلبه لعدم 
وجود مانع قانوني أو دستوري من 

أن ُيسحب هذا االستجواب”.
وأوضح أن “س�حب احد مقدمي 
الطلب من الع�دد البالغ )25( عضواً 
ي�ؤدي إلى االخ�ال بالنص�اب الذي 
حددته المادة )61/س�ابعاً- ج( من 
الدس�تور”، الفت�اً إل�ى أن�ه “عندئذ 
يصبح الطلب غير مستوف لشروطه 
الت�ي أوجبه�ا الدس�تور، وف�ي هذه 
الحالة يكون االس�تجواب ملغياً وان 

تبلغ اطرافه بالموعد المحدد”.
وأك�د الق�رار “ان�ه اذا كان طلب 
لش�روطه  مس�توفياً  االس�تجواب 
فيباشر مجلس النواب بإجرائه وفق 

الدستور”، مشيراً إلى أن “العملية ال 
تجرى اال بعد مرور س�بعة ايام على 

االقل من تقديم الطلب”.
انته�اء  “بع�د  أن�ه  إل�ى  وأش�ار 
االجوب�ة  وتدقي�ق  االس�تجواب 
ومقارنته�ا مع االدل�ة المقدمة فأن 
مجلس النواب يبن�ي قناعته بوجهة 
نظر المستجوب منه اثر مناقشته”.

وأضاف قرار المحكمة االتحادية 
“يط�رح  عدم�ه  م�ن  االقتن�اع  أن 
المجل�س  ص�وت  ف�اذا  للتصوي�ت 
ع�دد  )اغلبي�ة  المطلق�ة  باألغلبي�ة 
الحاضري�ن( بع�د تحق�ق النص�اب 
بأجوب�ة  قناعت�ه  عل�ى  القانون�ي 
الموض�وع  فيك�ون  المس�تجوب 
منتهي�اً”. واس�تطرد أن�ه “في حال 
باألجوب�ة  المجل�س  قناع�ة  ع�دم 
االخ�رى  الخط�وات  إل�ى  فينتق�ل 
بس�حب الثقة من الوزي�ر باألغلبية 

المطلقة”، ويعّد الوزير مستقياً من 
تاريخ قرار سحب الثقة”، مشيراً إلى 
عدم امكانية “ طرح موضوع سحب 
الثق�ة من الوزير اال بن�اء على رغبة 
المجلس أو بناء على طلب موقع من 
خمس�ين عض�واً”. وأردف “اما في 
حالة سحب الثقة عن رئيس مجلس 
ال�وزراء ولخط�ورة ذلك ف�ي الحياة 
السياس�ية للب�اد وم�ا ينت�ج عنها 
من س�حب الثقة ع�ن جميع الوزراء 
وتحوي�ل مجلس الوزراء إلى مجلس 
تش�كيل  لحي�ن  االعم�ال  تصري�ف 
مجل�س وزراء جدي�د فق�د اش�ترط 
الدستور أن يكون طلب سحب الثقة 
مقدم�اً من رئي�س الجمهورية، كما 
أجاز الدس�تور لمجل�س النواب بناء 
على طلب )1/5( ُخمس عدد أعضاءه 
سحب الثقة ايضاً”. وكما ذكر القرار 
أن “ال يجوز تقديم هذا الطلب اال بعد 

اس�تجواب موجه إلى رئيس مجلس 
الوزراء وبعد س�بعة اي�ام على االقل 
م�ن تقدي�م الطل�ب”. واف�اد القرار 
بأن “الدس�تور اشترط لسحب الثقة 
م�ن رئيس مجلس الوزراء التصويت 
من المجل�س األغلبية المطلقة لعدد 
اعضائه”، وتابع انه “في هذه الحالة 

تعد الوزارة مستقيلة”.
ونّوه إلى “استمرار رئيس مجلس 
ال�وزراء وال�وزراء ف�ي مناصبه�م 
لتصري�ف االم�ور اليومي�ة لم�دة ال 
تزيد عل�ى 30 يوماً إل�ى حين تأليف 
مجل�س وزراء جديد وفقاً للخطوات 
المرس�ومة ف�ي الم�ادة )76( م�ن 
الدس�تور”. وش�ّدد الق�رار عل�ى أن 
جمي�ع  ف�ي  االس�تجواب  “يك�ون 
الح�االت مهني�اً وموضوعي�اً بعيداً 
ع�ن الدوافع السياس�ية واالس�باب 

الشخصية”.

      بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت لجن�ة االقتصادية واالس�تثمار 
البرلمانية، أمس االثنين، أن أبرز تعديات 
الحكوم�ة على موازنة عام 2016 المقبل، 
تمثل�ت بخف�ض مبلغها االجمال�ي بواقع 
خمس�ة ترليون�ات دين�ار، والعج�ز فيها 
بأكث�ر من ذلك، وفي حين بّينت أن ترليوناً 

و300 مليار دينار خصصت منها للحش�د 
الش�عبي، كش�فت عن ع�دم تخصيص أي 

مبلغ للبيشمركة ضمنها.
وقال�ت عض�وة اللجنة نجيب�ة نجيب، 
“إن التعديات التي أجراها مجلس الوزراء 
عل�ى موازنة ع�ام 2016 المقب�ل، تمثلت 
بتخفي�ض مبلغها اإلجمال�ي من 106 إلى 
101 ترليون دينار، ومقدار العجز فيها من 

22 ترليون�اً و900 مليار، إل�ى 17 ترليون 
دينار”، مشيرة إلى أن “المبلغ االستثماري 
في الموازنة خفض من 29 إلى 24 ترليون 
دينار، بعد رفع خمسة مليارات دوالر منه 

لمشاريع الدفع باآلجل”.
وأضاف�ت نجيب، أن “ميزانية الحش�د 
الش�عبي في الموازنة بلغت ترليوناً و300 
ملي�ار دين�ار، ضم�ن تخصيص�ات قطاع 

األمن والدفاع”، مبينة أن “الموازنة خلت 
من أي تخصيصات لقوات البيشمركة”.

وكان وزي�ر المالية هوش�يار زيباري، 
قال في )ال�25 من تشرين الثاني 2015(، 
إن موازن�ة 2016 س�تؤمن متطلبات البلد 
والحش�د الش�عبي، وفيما بّين عدم وجود 
حلول ضمنها لموظف�ي العقود، أكد منح 

المحافظات صاحية جباية األموال.

وكان�ت لجن�ة االقتص�اد واالس�تثمار 
البرلمانية أعلنت، في )ال�19 من تش�رين 
األول 2015(، أن موازنة عام 2016، تبلغ 
106 ترليون�ات دين�ار، بعج�ز ق�دره 23 
ترلي�ون دينار، وفي حي�ن بّينت أن أغلبها 
خصص لقطاع األمن، كش�فت عن وجود 

تقشف كبير فيها.
وكان مجلس الن�واب العراقي أعاد في 

)ال�17 من تشرين الثاني 2015(، مسودة 
قان�ون الموازنة االتحادية لعام 2016 إلى 
مجلس الوزراء لتعديلها وإعادة صياغتها.

يذكر أن مجلس ال�وزراء العراقي أقر، في 
)ال�18 من تشرين األول 2015(، الموازنة 
المالي�ة للع�ام المق��ب�ل 2016، ب��113 
ترلي�ون دين�ار عراق�ي وبعج�ز بل�غ 30 

ترليون دينار.
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      بغداد / المستقبل العراقي

اقدم البنك المركزي على ضخ العمالت ذات الفئات المتوس�طة من العش�رة والخمس�ة االف 
دينار الى السوق بدال من فئة ال�”25” الف دينار للحفاظ على حركة السوق.

وكش�ف مصدر في البنك ع�ن “تفوق الخطط الت�ي اعدها البنك المركزي عل�ى إرادة الناس 
الرامية الى ادخار العملة في منازلهم بدال من تداولها في السوق”، مبينا ان “الخطة التي اعتمدها 

البنك المركزي بضخ العمالت المتوسطة أسهمت الى حد كبير في حماية حركة السوق”.
وأوضح ان “الفئات المتوس�طة من العملة تدفع المواطن الى الش�راء، وهو ما يس�اعد في 
تحريك ركود الس�وق، بالنظر الى صعوبة ادخار كميات كبيرة من الفئات المتوس�طة”، مشيرا 
ال�ى ان ذلك يس�هم أيضا في ادخ�ار األموال بالمص�ارف، وإعادة الحياة للمص�ارف التي فقدت 

سيولتها نتيجة األنظمة المصرفية المتهالكة.
ولفت المصدر الى ان “عملية الضخ بدأت من رواتب الموظفين”، مضيفا ان العمالت الصعبة 

يتم ادخارها حاليا في البنك المركزي.

املركزي يضخ “فئات متوسطة” من العملة لتحريك السوق

      المستقبل العراقي / فرح حمادي

فند رئي�س الوزراء القائ�د العام 
للق�وات المس�لحة حي�در العبادي، 
أمس االثني�ن، الروايات التي قدمتها 
تركيا بشأن »توغل« القوة العسكرية 
إلى أط�راف محافظة نين�وى. وقال 
العبادي، خالل لقائه بوفد من شرائح 
محافظة البصرة، بحسب بيان تلقت 
»المستقبل العراقي« نسخة منه، إنه 
»ال يوجود أي علم أو اتفاق للحكومة 
العراقي�ة م�ع االت�راك ح�ول دخول 
ق�وات تركية واي ادع�اء خالف ذلك 
غي�ر صحيح«، مؤكداً رفضه »دخول 

أية قوة تحت اية ذريعة«.
وأضاف العبادي أن »االتراك قدموا 
عدة تبريرات وذرائع منها وجود علم 
لدين�ا وهذا ك�ذب، وبعده�ا قالوا ان 
وزير الدفاع لديه عل�م واتصل وزير 
الدف�اع باالتراك وتراجع�وا وبعدها 
قالوا ان محافظ نينوى الس�ابق هو 
من طلب ونحن نسأل بأي حق يطلب 
محافظ س�ابق هذا الطلب«، مطالباً 
الحكوم�ة التركي�ة بأن »تس�تجيب 
باخراج هذه القوات ف�وراً ونطالب 
بتصريح من االتراك باحترام س�يادة 
الع�راق النن�ا امهلنا 48 س�اعة ولم 

يتبق سوى 24 ساعة«.
واش�ار العب�ادي إل�ى أن »االم�ر 
االخ�ر يتعل�ق بع�دم طلبن�ا م�ن اي 
ق�وة التواجد في االراض�ي العراقية 
وتلقين�ا  قاطع�ا  رفض�ا  ونرفض�ه 

طلب�ات م�ن دول اقليمي�ة وعربي�ة 
س�ابقا للمش�اركة ورفضناها الننا 
ال نري�د ان نك�ون م�ع اح�د محاور 
نري�د  وال  المنطق�ة  ف�ي  الص�راع 
للعراق ان يتحول الى س�احة صراع 
اقليمي�ة«. م�ن جان�ب آخ�ر، بح�ث 
العب�ادي م�ع وزير خارجي�ة المانيا 
االتحادي�ة فران�ك فالتر ش�تاينماير 
والوف�د المرافق له تعزي�ز العالقات 
بي�ن البلدي�ن في مختل�ف المجاالت 
»داع�ش«  تنظي�م  عل�ى  والح�رب 

واالوضاع في المنطقة. 
وأش�ار إل�ى أّن االره�اب يه�دد 
العال�م والماني�ا ليس�ت بعي�دة عن 
ه�ذا التهدي�د ولذلك فهن�اك قرارات 
ص�درت من البرلم�ان االلماني حول 
ه�ذا الموضوع.وأض�اف ان »العراق 
يحق�ق االنتص�ارات عل�ى عصابات 
اي�ة  والتوج�د  االرهابي�ة  داع�ش 
ق�وة اجنبي�ة تحارب االره�اب على 
االراضي العراقية ونتطلع إلى المزيد 
م�ن الدع�م م�ن المجتم�ع الدول�ي 
ف�ي التس�ليح والتدري�ب والطلعات 
الجوية، وداعش تتح�رك بكل حرية 
الس�ورية  العراقي�ة  الح�دود  عل�ى 
وه�ذا يتطل�ب مس�اعدة ف�ي ه�ذا 
الجانب«، مش�يرا إل�ى اهمية ايقاف 
تدفق االرهابيين إلى العراق. وش�دد 
العب�ادي على اهمية ايق�اف تهريب 
النف�ط م�ن قب�ل عصاب�ات داع�ش 
االرهابي�ة والذي يه�رب اغلبيته عن 
طري�ق تركيا، واوض�ح »اننا تحدثنا 

مع الجانب الترك�ي حول الموضوع 
ووعدون�ا فهن�اك قرار م�ن مجلس 
االمن الدولي ح�ول الموضوع« كما 
نق�ل عنه بي�ان تلق�ت »المس�تقبل 

العراقي« نسخة منه.
وأشار إلى »ان دخول قوات تركية 
لالراض�ي العراقي�ة ام�ر مرف�وض 
وت�م دون علم او موافق�ة الحكومة 
العراقي�ة ونتحدى تركي�ا بابراز اي 
دلي�ل حول علمن�ا او موافقتنا ونعد 
ه�ذا االم�ر تج�اوزا عل�ى الس�يادة 
العراقي�ة وعليه�ا ان تس�حب ه�ذه 

القوات فورا«.
وثم�ن العبادي مس�اهمة المانيا 
ف�ي اعم�ار المناط�ق الت�ي دمره�ا 
تنظي�م »داع�ش« بع�د تحريرها من 

قبل القوات العراقية.
الخارجي�ة  وزي�ر  اك�د  ب�دوره، 
االلماني دعم بالده للعراق في حربه 
ض�د العصاب�ات االرهابي�ة مش�يدا 
الت�ي تحقق�ت عل�ى  باالنتص�ارات 
االره�اب منذ تولي العب�ادي مهامه 
وتحري�ر م�ا يق�ارب ثل�ث المناطق 
إضاف�ة  داع�ش  الت�ي كان يحتله�ا 
إلى الجه�ود المبذولة ف�ي االصالح 
ومحاربة الفس�اد والمصالحة، كما 

نقل عنه البيان.
إل�ى ذل�ك، كش�ف مص�در محلي 
ع�ن إن�زال ق�وات مكافحة الش�غب 
قرب الس�فارة التركية ف�ي منطقة 
الوزيرية شمالي بغداد لحمايتها, بعد 
تهدي�د فصائل المقاومة اإلس�المية 

بضرب المصالح التركية في حال لم 
تسحب قواتها التي دخلت إلى شمال 

العراق.
وقال المصدر إن »قوات مكافحة 
الشغب قامت بالنزول قرب السفارة 
التركية في منطقة الوزيرية ش�مال 
العاصمة بغداد, ف�ي خطوة لحماية 
السفارة بعد تهديد فصائل المقاومة 
باستهداف المصالح التركية في حال 
لم تس�حب تركيا قواتها من ش�مال 

العراق«.
وأض�اف المص�در ال�ذي رف�ض 
اإلش�ارة إل�ى اس�مه, أن »مكافح�ة 
الش�غب أقدم�ت عل�ى قط�ع الطرق 
الفرعي�ة المؤدية للس�فارة وقامت 
بإج�راءات مش�ددة وتفتي�ش دقيق 
للداخلين إلى المنطق�ة التي تتواجد 

فيها السفارة«.
وأوض�ح أن�ه »تم إب�الغ األهالي 
منازله�م  م�ن  س�ياراتهم  بإخ�راج 
القريبة م�ن الس�فارة تنفيذا لخطة 
حماية السفارة, مما تسبب في تذمر 
األهالي الذين طالبوا برفع األس�الك 
الش�ائكة الت�ي وضعته�ا مكافح�ة 

الشغب في مناطقهم«.
وج�ه  االثني�ن،  أم�س  ومس�اء 
العبادي القوة الجوي�ة العراقية بأن 
تكون عل�ى اهبة االس�تعداد للدفاع 

عن العراق وسيادته.
وق�ال مكت�ب العبادي ف�ي بيان 
مقتضب تلقت »المستقبل العراقي« 
نس�خة منه، إن األخي�ر »وجه القوة 

الجوي�ة العراقية أن تكون على اهبة 
االستعداد للدفاع عن الوطن وحماية 

سيادة العراق«.
بموازاة ذلك، أعلنت وزارة الدفاع 
أن السفير التركي في العراق فاروق 
قايمقجي ابلغ وزيرها خالد العبيدي 
بوقف دخ�ول اية قوات ال�ى الداخل 
العراق�ي وس�حب م�ا كان موجوداً 
منها ف�ي الطري�ق باتج�اه الحدود 
العراقية.وقال�ت ال�وزارة ف�ي بيان 
تلقت »المس�تقبل العراقي« نس�خة 
منه، إن »وزي�ر الدفاع خالد العبيدي 
جمهوري�ة  س�فير  بمكتب�ه  التق�ى 
تركيا في بغداد ف�اروق قايمقجي«، 
مبيناً أن�ه »جرى خ�الل اللقاء بحث 
الس�بل الكفيلة بحل المشكل القائم 
بين البلدي�ن وفقاً لم�ا تمليه قواعد 
الدولية  الدولي واألع�راف  القان�ون 
المرعية ومبادئ حس�ن الجوار التي 

تربط البلدين الجارين«.
العراق  العبي�دي »موق�ف  وأك�د 
الثاب�ت بض�رورة المحافظ�ة عل�ى 
ترب�ط  الت�ي  التأريخي�ة  العالق�ات 
البلدين والشعبين العراقي والتركي، 
وان تب�ادر تركي�ا التخ�اذ خط�وات 
ايجابية وعملية تكفل حل المش�كل 
القائ�م بي�ن البلدي�ن وبم�ا يحف�ظ 
س�المة الع�راق واحت�رام س�يادته 

الوطنية على أراضيه«.
من جانبه، أش�ار السفير التركي 
األزم�ة  آزاء  تركي�ا  »موق�ف  ال�ى 
رس�الة  تضمنته�ا  والت�ي  الراهن�ة 

رئيس وزراء تركيا الموجهة لرئيس 
الوزراء حيدر العبادي والتي تضمنت 
التأكي�د عل�ى ح�رص تركي�ا عل�ى 
وحدة العراق والحفاظ على سيادته 
وااللت�زام بمس�اعدته ف�ي مكافحة 
اإلره�اب«، مؤكداً أن »القوة التركية 
الت�ي دخل�ت األراض�ي العراقية هي 
ليس�ت ق�وات قتالية عل�ى االطالق 
ولم ترس�ل ألداء مهمة قتالية وليس 
لديها تفويض للقت�ال، وإنما جاءت 
لتأمي�ن الحماي�ة لمعس�كر زل�كان 
وللمدربي�ن والمتدربين فيه بس�بب 
كث�رة التهديدات االرهابي�ة الموجه 

ضد المعسكر«.
وأض�اف قايمقج�ي، أن »تركي�ا 
وكخطوة ايجابي�ة منها باتجاه حل 
المشكل القائم مع العراق قد أوقفت 
دخول أية ق�وات الى الداخل العراقي 
وأم�رت بس�حب م�ا كان موج�وداً 
منها ف�ي الطري�ق باتج�اه الحدود 
العراقي�ة«، مؤك�داً »ح�رص تركي�ا 
على اس�تمرار الحوار والتنسيق مع 

الحكومة العراقية«.
وأش�ار الس�فير الترك�ي إل�ى أن 
»الدع�وة الت�ي تم توجيهها مس�بقاً 
لوزير الدف�اع العراقي خالد العبيدي 
تغ�دو ملحة في ه�ذا الوق�ت، حيث 
يمك�ن خالله�ا أن يجتم�ع الطرفان 
العراق�ي والتركي للبحث في اآلليات 
العملية التي من ش�أنها حل المشكل 
بصورة جذرية وضمان عدم تكراره 

مستقبالً«.

املصالح الرتكية مهددة يف العراق 
القوة الجوية على أهبة االستعداد بانتظار انتهاء مهلة الـ 48 ساعة

فصائل الحشد تستعد لنزال جيش »السلطان«.. وتحوطات أمنية حول سفارة أنقرة ببغداد
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كانت إش�اعة مقتل البغدادي بمثابة 
الداخل�ي  لالقتت�ال  األول�ى  الش�رارة 
بالموصل بين عناصر«داعش« والحركة 
المتحالفان منذ احتاللهما   النقشبندية, 

للمدينة. 
ويم�ر »داع�ش« بحالة م�ن اإلرباك 
نتيجة اقتراب معركة الحس�م من جهة, 
وهروب اغل�ب عناصره خارج المدينة, 
األمر الذي دفعه إلى دعوة »المصالوه« 
بالجوام�ع  الص�وت   مكب�رات  عب�ر 
لتعوي�ض  صفوف�ه  ال�ى  لالنضم�ام 

النقص.
وتأتي هذه التطورات عقب تحذيرات 
أمريكي�ة م�ن لج�وء الدواع�ش لتجنيد 
األطف�ال, بينم�ا تحدث�ت مص�ادر عن 
شروع التنظيم بحفر األنفاق والخنادق 

بالمدينة.
وبحس�ب  ناش�ط ي�دون انته�اكات 
داع�ش ف�ي مدين�ة الموصل، ان�ه “مع 
آذان المغ�رب مس�اء الس�بت الماضي، 
أنتش�رت اش�اعة داخ�ل تنظي�م داعش 
مفادها أن زعيم التنظي�م اإلرهابي ابو 
بكر البغ�دادي تع�رض لمحاولة اغتيال 
في مدين�ة الموصل وتحدي�داً في قرية 
حليل�ة”، الواقعة عل�ى بعد 20 كم غرب 

الموصل”.
واض�اف الحديدي، »بحدود الس�اعة 
السابعة مس�اء أنسحب أعضاء التنظيم 
م�ن بع�ض الس�يطرات والنق�اط ف�ي 

المدينة”.
وتاب�ع بالقول “وبعد صالة العش�اء 
مباشرة انتشرت أش�اعة ثانية مفادها 
أن جي�ش الطريقة النقبش�ندية يخطط 
النقالب عس�كري داخ�ل المدين�ة وان 
تنظي�م النقش�بندية ه�و من اس�تهدف 

البغدادي”.
واش�ار الناشط الى ان “التنظيم شن 
ايضا حملة اعتقاالت واس�عة يقوم بها 
التنظي�م لعناص�ر في الجي�ش العراقي 

الس�ابق وبعض الشخصيات العشائرية 
في مناطق متفرقة من الموصل”.

وق�ال ان التنظي�م اعتق�ل نحو 400 
ش�خص من جيش الطريقة النقشبندية 

ووجه�اء  الس�ابق  الجي�ش  وضب�اط 
العش�ائر.وأضاف أن السكان »يجوبون 
الش�وارع بس�احلي المدين�ة لكنهم لم 
يالحظ�وا أي تواج�د لنق�اط التفتي�ش 

الخاصة بداعش دون معرفة األسباب«.
وفي تطور أخر, حث داعش س�كان 
الموصل عبر خطباء المساجد الموالين 
ل�ه عل�ى االنخ�راط ف�ي صفوف�ه في 

مس�عى لسد النقص.وقال شهود عيان، 
ان »ديوان المس�اجد ف�ي تنظيم داعش 
وجه االئمة والخطباء الموالين للتنظيم 
االرهابي على حث السكان في خطبهم 

عل�ى دف�ع ابنائهم لالنخ�راط بصفوف 
ان “التنظي�م وجه  التنظيم«.وأضاف�وا 
الخطباء ايضا بحث الن�اس على التبرع 
بالمال للوقوف الى جانب التنظيم بسبب 

رفض االهالي التعاون مع داعش”.
ويعاني التنظيم من نقص في التمويل 
واستنزاف لقواته بعد خسائر متواصلة 
تكبده�ا التنظي�م في معارك�ه االخيرة 
في س�نجار ومحافظتي االنبار وصالح 
الدين.وعزل التنظيم رجال دين وخطباء 
من الموصل ع�ن منابرهم ومنعهم من 
القاء الخط�ب واعتقل العش�رات منهم 
وعين آخري�ن موالين له منذ س�يطرته 
عل�ى الموص�ل ف�ي صيف ع�ام 2014.

وفي وقت سابق, حذر متحدث عسكري 
أميرك�ي م�ن لج�وء تنظي�م داعش في 
اآلونة األخيرة إلى تجنيد األطفال بشكل 
متزايد تعويضا للخسائر التي لحقت به 

جراء غارات التحالف.
العس�كرية  القي�ادة  قائ�د  وق�ّدر 
الوس�طى مقت�ل نح�و 23 أل�ف عنصر 
م�ن داعش خالل األس�بوع الماضي في 

غارات التحالف في سوريا والعراق.
وبحس�ب المرصد السوري فقد جند 
داعش أكث�ر من 1100 طف�ل منذ بداية 

العام ُقتل منهم أكثُر من 50 طفال.
وقبل يومين, كشف مصدر حكومي 
في محافظة نين�وى، بان تنظيم داعش 
نقل نح�و 300 عامل الى قض�اء تلعفر 

لحفر االنفاق تحت االرض.
وق�ال المص�در ان”تنظي�م داع�ش 
نقل على م�دار اليومي�ن الماضين نحو 
300 عام�ل من الموص�ل باتجاه قضاء 
تلعفر للمشاركة في حفر االنفاق تحت 
االرض في اطار مساعيه لتعزيز قدراته 
الدفاعية في مواجه�ة اي تقدم للقوات 

االمنية والبشمركة لتحريرها”.
وأض�اف المص�در أن »داعش حدد 7 
أالف دين�ار كاجر يوم�ي للعاملين الفتا 
ال�ى ان”الفق�ر والع�وز تدف�ع المئ�ات 

للتدافع للعمل في حفر االنفاق«. 

»داعش« يف قتال مع »النقشبندية« بعد »إشاعة« مقتل البغدادي
التنظيم يستجدي »التبرعات«.. والجوامع تحث »المصالوه« على قتال القوات األمنية

اإلرهاب يغري إسرتاتيجيته يف بغداد: العبوات »الصغرية« 
موت يستنزف العراقيني فرادى
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غير اإلره�اب من »إس�تراتيجيته 
اإلجرامية« لقتل اكبر عدد ممكن من 
المنديين ف�ي العاصمة بغ�داد, فبدالً 
من اس�تخدام »العج�الت المفخخة« 
التي كانت األداة األكثر فتكاً باألبرياء 
لك�ن  المنصرم�ة  الس�نوات  طيل�ة 
ج�راء  مؤخ�راً  تراجع�ت  فعاليته�ا 
التضيي�ق األمن�ي وكثرة الس�يطرات 
ونق�اط التفتيش, وج�دت المجاميع 
ضالته�ا,  ب�«العب�وات«  اإلجرامي�ة 
فإنها تحق�ق ذات النتيج�ة بعيداً عن 

الضجة واإلعالم.    
ووفقاً إلحصائية دقيقة, فان نحو 
150 عبوة ناسفة والصقة, انفجرت 
في العاصمة بغداد خالل شهر واحد.  
ب�دأت  المرتفع�ة  الوتي�رة  ه�ذه 
بالتصاعد مع قرار رفع حظر التجوال 
لي�ال في بغداد، واعتم�ادا على اوقات 
تفجير العب�وات والذي يكون صباحا 
ف�ي العادة يتبادر ال�ى الذهن ان الليل 
يمن�ح االرهابيين غط�اء مثاليا، كما 
ان من الواض�ح ان التركيز الجغرافي 

لصانعي العب�وات ومفجريها منصب 
على بغداد بش�كل كبي�ر، يأتي بعدها 
في س�لم المنكوبات محافظة ديالى 

ومن ثم تكريت واخيرا البصرة.
أرق�ام ضحاي�ا العب�وات ال تثي�ر 
ش�هية المحرري�ن ومتداولي اإلخبار 
في مواقع التواصل االجتماعي، يعود 
ذل�ك الى ان حصيلة القتلى فيها قليلة 
ومتذبذب�ة، لكن األرقام حينما تجمع 
في أطار زمني محدد تبدأ في  صناعة 

األسئلة على األقل.
وتش�ير اإلحصائية إل�ى أن األيام 
المحصورة بين يومي 11/4 و 12/4 
تفج�رت ف�ي م�دن الع�راق وبعي�دا 
ع�ن الجبه�ات المس�تعرة 151 عبوة 
بين ناس�فة والصقة واستش�هد من 
العراقيي�ن 179 ش�خصا كم�ا اصيب 
م�ن االبري�اء 718 آخري�ن تتف�اوت 
اصاباته�م بين م�ا يمك�ن معالجتها 

وبين العوق.
م�ن  العب�وات  ه�ذه  كل  ليس�ت 
صنع واس�تخدام االرهابيين رغم ان 
غالبيته�ا تس�تهدف المدنيي�ن، اال أن 
عددا ليس بالقليل وتحديدا »الالصقة« 

يمك�ن وصفه�ا بانه�ا ادوات لجرائم 
سياسية وتصفيات مافيوية تستهدف 

سياسيين او مسؤولين عادة.
وبالع�ودة الى جغرافي�ا العبوات, 
يتض�ح ان التركي�ز في بغ�داد ينصب 
عل�ى حزامه�ا وم�ا ارتب�ط ب�ه م�ن 
مناط�ق، ويعتق�د البع�ض ان ه�ذه 
العبوات كانت وال تزال االداة المثالية 
للتهجي�ر منذ عام�ي 2006 و 2007، 
لكن ه�ذا ال يعني ان قل�ب بغداد بعيد 
ع�ن االنفج�ارات، ف�ي الحقيقة عدد 
ال يس�تهان به من العب�وات انفجرت 
ف�ي مناط�ق تعي�ش ذروة االكتظاظ 
يومي�ا في قلب العاصمة العصي على 

الموت.
ويتس�اءل البغدادي�ون, من يقوم 
بنق�ل العب�وات وزرعه�ا أو لصقه�ا 
س�يما وان غالبته�ا تس�تهدف بعض 

الباعة المتجولين والفقراء؟.
وف�ي وقت س�ابق, تح�دث خبراء 
الفتي�ان  م�ن  فري�ق  ع�ن  امني�ون 
يس�مون »طيور الجنة« يس�تخدمهم 
العب�وات  لنش�ر  داع�ش  تنظي�م 
وتفجيره�ا ع�ن بعد، لك�ن كثيرا من 

العب�وات الت�ي تنفجر ال نش�هد تبني 
التنظي�م المتطرف لها رغم تعطش�ه 
الش�ديد لذل�ك«. وتثير ه�ذه العبوات 
المخ�اوف والخش�ية والتحذي�ر من 
تزاي�د المخاطر خاص�ة وانها فتكت 
بالمجتم�ع  وخلفت جيل من  األرامل 
والمعوقين والغياب، ويبدو انها على 
المدى الطويل م�ن الممكن ان تكون 
سببا النهيار مدو كالذي شهدناه في 

الموصل قبل عام.
ف�ي الغض�ون, قال مص�در أمني، 
ام�س االثنين، بأن مجامي�ع إرهابية 
تنوي استهداف منطقة زيونة وسط 
بغداد والمناط�ق المحيطة بها خالل 

ال�72 ساعة القادمة.
»معلوم�ات  أن  المص�در  وذك�ر 
تفي�د   ، وردت  دقيق�ة  إس�تخبارية 
ب�ان االرهابيي�ون ين�ون إس�تهداف 
منطقة زيونة وس�ط العاصمة بغداد 
والمناط�ق المحيط�ة به�ا خ�الل ال� 
العاصم�ة  وتش�هد  القادم�ة«.   72
بغ�داد هجم�ات إرهابي�ة و ح�وادث 
أمنية اخ�رى بين فترة وأخرى يذهب 

ضحيتها المدنيين.

»             « تكشف عن خارطة أهداف »داعش« في العاصمة



قمع وذبح وإرهاب

منذ اجتياح الموصل العام الماضي 
م�ن جانب تنظي�م “داع�ش”، لم يكن 
هن�اك مناط م�ن أن يق�ارن المحللين 
والباحثين ذوي الش�أن عل�ى مختلف 
جنس�ياتهم وتوجهاته�م بي�ن نش�أة 
التنظيم وبين الس�عودية، حيث أوجه 
تش�ابه كثي�رة ف�ي ظ�روف وعوامل 
المنب�ع األيدلوج�ي  النش�أة، وكذل�ك 
الواح�د المتمثل في الفكر الوهابي ذو 
المنطق األحادي الرافض للغير إلى حد 
قتله، والتفنن ف�ي هذا األمر وتأصيله 
بغطاء ديني مرن يتناسب مع متطلبات 
بخ�اف  ه�ذا  والسياس�ة،  الحك�م 
أن المملك�ة س�اهمت عب�ر مراكم�ة 
سياس�ات فادح�ة الخط�أ والخطورة 
طيلة العقود الثاث الماضي في نشأة 
ودع�م التنظيم�ات المتطرف�ة، مادياً 
وفكرياً وسياس�ياً وإعامي�اً، وصوالً 
إل�ى إس�هامها الرئيس�ي ف�ي طف�رة 
“داع�ش” واالنتق�ال من خط�ر أمني 
محل�ي، إل�ى تهدي�د وج�ودي إقليمي 
أنفل�ت من الس�يطرة وآلية السياس�ة 
الخارجية السعودية التي تستثمر منذ 
الثمانيني�ات في مثل ه�ذه التنظيمات 
لتحقيق أهدافها الخارجية منذ مرحلة 
أفغانس�تان وحت�ى األزمة الس�ورية، 
س�واء بالتنس�يق والتعاون مع حلفاء 
المملكة أو كسياسة فردية، باإلضافة 
كون نشأة “داعش” تكاد تطابق نشأة 
المملكة لوال اختاف الزمان والمكان، 
وكذل�ك مدى قب�ول العالم به�ا وقتها 
العتبارات اقتصادية نفطية اس�تمرت 
وتج�ذرت حت�ى االن، الغ�رض منه�ا 
غ�ض الطرف عن ممارس�ات المملكة 

الدموية في الداخل والخارج.
ه�ذه المقارن�ة أوضح�ت تناقض 
المملك�ة وجديتها في مس�ألة الحرب 
ضد اإلرهاب، الذي يختلف بحسب فهم 
حكام المملك�ة ويتباين فيم�ا بينهم، 
ففيم�ا رأت الري�اض منتص�ف الع�ام 
الماض�ي أن تنظيم “داع�ش” تنظيماً 
الُنص�رة”  “جبه�ة  ومع�ه  إرهابي�اً، 
و”القاعدة في شبه الجزيرة العربية”، 
إال أن ممارستها طيلة الفترة الماضية 
عكس�ت انتقائي�ة تتكيف م�ع بوصلة 
التغيرات في البيت الس�عودي الحاكم، 
ففي س�وريا أضحت “جبهة الُنصرة” 
والمراس�يم  القواني�ن  بواق�ع  الت�ي 
الملكي�ة الس�عودية تنظي�م إرهاب�ي 
يعاقب م�ن ينض�م إليه م�ن مواطني 
المملك�ة –مثله مثل داعش- باإلعدام، 
عس�كرياً  تس�اهم  المملك�ة  أن  إال 

وسياسياً ومادياً في دعم هذا التنظيم، 
وتقديمه بمعاونة حلفاءها في الدوحة 
وأنق�رة عل�ى أن�ه عم�اد “المعارضة 
الثورية” في س�وريا، كذلك كان األمر 
بالنسبة ل�”داعش”، حتى بعد إدراجه 
كخطر عل�ى أمن المملك�ة حيث تقيد 
المملكة يد حلفاءه�ا باعتراضها على 
ض�رب التنظيم في ليبي�ا عندما قامت 
مصر باس�تهداف معس�كرات التنظيم 
ف�ي فبراي�ر الماض�ي، وتعطيلها ألي 
آلي�ة عربية لمكافح�ة اإلرهاب، كذلك 
تش�ن  الت�ي  اليم�ن  ف�ي  الح�ال  كان 
ضدها الس�عودية ع�دوان منذ مارس 
الماضي، فل�م تجد المملكة في جنوب 
اليمن غضاضة من أن يس�يطر كل من 
تنظيم�ي “القاع�دة” و “داعش” على 
بعض تخوم عدن ومأرب بغطاء جوي 
م�ن طائ�رات التحال�ف وتحت س�مع 
وبصر المملكة ودول تحالف “عاصفة 

الحزم”.
وانتقاالً من التعجب إلى التشكيك، 

ط�رح العدي�د تس�اؤالت ح�ول موقع 
المملكة في الحرب ضد اإلرهاب، ليس 
فقط في الت�راص اإلقليم�ي والدولي 
ض�د خط�ر “داع�ش” طيلة الش�هور 
الماضي�ة، ولكن عن منطقية مواجهة 
“داع�ش” الت�ي تع�د تجل�ي منفل�ت 
للفكر الوهابي-الس�عودي دون غطاء 
سياس�ي واقتصادي ممثل في ش�بكة 
مصال�ح بنته�ا المملكة طيلة الس�تة 
عقود الماضية، هذه التس�اؤالت تدور 
ح�ول ماهية االعت�راض العالمي على 
“داعش” والمبن�ي في معظمه –بعيداً 
عن الشق األمني- على بشاعة ودموية 
وإرهاب ه�ذا التنظيم وخرقه للمبادئ 
األم�ر  وه�و  وانتهاكه�ا،  اإلنس�انية 
نفس�ه الذي تمارسه الس�عودية على 
نحو ممنه�ج ودائم في ملفات حقوق 
اإلنس�ان والحريات العامة والخاصة، 
والتي تصل إلى ح�د اإلعدام بمقتضى 
القانون، والذي وصلت السعودية فيه 
إلى مس�توى غير مس�بوق ف�ي تنفيذ 

اإلعدام�ات وص�ل إل�ى أكثر م�ن 150 
خ�ال هذا الع�ام فقط وقب�ل انتهائه. 
ه�ذا بخاف صمت ال�دول الغربية عن 
مراكز نش�ر التط�رف الوهابي�ة التي 
تنشرها وتؤسسها وتمولها السعودية 
ف�ي مختلف بل�دان العال�م، والتي تعد 
مفرخ�ة أول�ى للمتطرفي�ن الذي�ن ال 
يلبثوا أن يتحولوا إلى إرهابيين عندما 
تت�اح لهم الفرصة، هنا كان التس�اؤل 
واستهجان هذا التناقض والنفاق الذي 
تنتهجه الدول الغربي�ة تجاه المملكة، 
الت�ي ال تختل�ف كثيراً في ممارس�تها 
عن ممارس�ات “داعش”، إال أن األولى 
تحرص عل�ى عاقات جيدة مع الغرب 

بفضل النفط وصفقات التسليح.
في هذا الس�ياق، نش�رت صحيفة 
مقارن�ة  البريطاني�ة  “اإلندبندن�ت” 
بي�ن الس�عودية و”داع�ش” والف�رق 
بينهم�ا، تح�ت عن�وان “الف�رق بي�ن 
داعش والسعودية“، وذلك على خلفية 
تهديد السلطات القضائية في المملكة 

بمحاكمة ومعاقبة كل من يشبه أحكام 
اإلع�دام والجل�د وقطع الي�د وغيرها 
ب�”الداعش�ية”، وهو األم�ر الذي أثار 
موجة م�ن الجدل على موقع التواصل 
االجتماع�ي، “تويت�ر”. حي�ث قارنت 
الصحيفة ممارس�ات كل من المملكة 
بالقواني�ن،  يتعل�ق  فيم�ا  والتنظي�م 
اإلنس�ان،  حق�وق  الم�رأة،  حق�وق 
وحقوق العمال، فاس�تهلت الصحيفة 
المقارن�ة بالتس�اؤل حول م�ا إذا كان 
هناك فرق بين “داعش” والس�عودية؟ 
خاص�ة وأن األخيرة دولة ذات س�يادة 
وحليفة لبريطانيا والواليات المتحدة.
وذكرت “اإلندبندن�ت” فيما يتعلق 
بالقان�ون أن الس�عودية مثله�ا مث�ل 
داع�ش، أسس�ت عل�ى ص�ورة مختلة 
من التشريعات اإلس�امية، وما ترتب 
على ذلك م�ن قوانين عنيف�ة تجاه ما 
يتعلق بأمور مثل التدخين على س�بيل 
المث�ال، وأن كل من المملكة والتنظيم 
يتطابق�ان ف�ي بدايتهم�ا في مس�ألة 

التوس�ع ومهاجم�ة مصال�ح ال�دول 
الغربي�ة، فيم�ا خف�ت ذل�ك بالنس�بة 
للس�عودية بعد إنش�اء دولتها، وربط 
ال�دول  ه�ذه  بمصال�ح  مصلحته�ا 
أن  المملك�ة  تح�اول  الت�ي  األجنبي�ة 
تحاف�ظ عل�ى عاقات جي�دة مع هذه 
الدول، على عكس التنظيم الذي يهاجم 
هذه الدول ومصالحها. كذلك األمر في 
مسألة الحكم واالختاف بين المملكة 
والتنظيم في مس�ألة “الخافة” كون 
األول�ى تعتمد على حك�م عائلي ملكي 
يس�تند إلى تحالف قديم ومستمر بين 
آل س�عود وآل ش�يخ، يتقاس�موا فيه 
السلطة والدعوة الدينية على الترتيب، 
فيما الثانية تس�عى لحك�م “الخافة” 
على النمط التاريخي اإلسامي. كذلك 
التمايز الطفيف بين المملكة والتنظيم 
فيما يتعلق بالتشريعات الجنائية التي 
فقط تنتقدها الهيئات األممية بالنسبة 
لألولى بينما تقود الدول الغربية حرباً 

ضد التنظيم.

البريطاني�ة  الصحيف�ة  وتواص�ل 
بي�ن  الطفي�ف  التباي�ن  إيض�اح  ف�ي 
المملكة والتنظيم فيما يتعلق بحقوق 
المرأة، حيث فرض حظر على النس�اء 
والسياسية،  االجتماعية  ومشاركتهم 
س�واء فيما يتعلق بالملبس والحريات 
الش�خصية المندرجة في هذا اإلطار، 
أو فيما يتعل�ق بالتفاعل في المجتمع 
وحظ�ر االخت�اط، وت�رى الصحيفة 
أن ه�ذا التضييق بدأ ف�ي الحلحلة منذ 
بالتعلي�م  للم�رأة  والس�ماح   ،2009
الجامعي ف�ي المملكة كذلك التصويت 
ف�ي االنتخاب�ات المحلي�ة، إال أن ذل�ك 
واج�ه انتق�ادات م�ن جان�ب بع�ض 
أجنحة الس�لطة في الس�عودية، الذين 
شبهوا الدراسة في الجامعات بالنسبة 
للفتيات بالتش�به ب�”الغ�رب الكافر”، 
بينما يتمسك داعش بالموقف األصيل 
للمملكة قبل 2009 ومكانة المرأة في 

المملكة.
تش�ير  اإلنس�ان،  حق�وق  وع�ن 
الصحيف�ة إل�ى وثيقة نش�رها داعش 
تذك�ر أن التنظيم “س�يطبق العقوبات 
عل�ى المواطنين الذي�ن يخرجون عن 
قواني�ن الش�ريعة اإلس�امية، وأغلب 
تلك القوانين تتشابه مع الطريقة التي 
تحكم به�ا العائلة المالكة الس�عودية 
عل�ى  أيض�ا  تق�وم  والت�ي  باده�ا، 
الش�ريعة. كل من الس�عودية وداعش 
يطبق�ون عقوبة القتل على الكافرين، 
جنس�يا،  المثليي�ن  أو  الزن�اة،  أو 
ويوافق�ون على قطع األي�دي والجلد 
العلن�ي. ونقا عن تقارير، فإن ال��21 
ش�هرا بداية من أسر جيمس فولي في 
نوفمبر 2012، وقتله في 19 أغسطس 
2014، ذبحت السعودية 113 شخصا. 
وعلى الرغ�م من الكثير من التش�ابه، 
ف�إن النظام ف�ي داعش أكث�ر همجية 
م�ن النظ�ام ف�ي الس�عودية.وتختتم 
“اإلندبندنت” مقارناتها بوضع العمال 
تحت حكم التنظي�م والمملكة، وتذكر 
تقارير هيئ�ات أممية حول اس�تغال 
العمال�ة والمهاجري�ن ف�ي المملك�ة 
وتشبيه نظام الكفالة باالستعباد، وما 
يتبع ذلك م�ن تعرض العمالة األجنبية 
إلجراءات اقلها حجب جوازات الس�فر 
وتنتهي بالس�جن، ناهيك عن أن نظام 
الكفالة نفس�ه يش�ترط الدين كعامل 
أساسي في جلب العمالة الرخيصة من 
بلدان إسامية، وهو األمر نفسه الذي 
شرع فيه “داعش” في مدينة الموصل، 
والت�ي أصب�ح العم�ل فيه�ا مرتب�ط 
باالنتم�اء الدين�ي، حي�ث أن الوظائف 

ُتقسم حسب االلتزام الديني.

آل سعود يامرسون أفعال »داعش« ضد السعوديني

حذار أن تش�طح بكم الظنون في 
ي�وم من األيام، فتعتق�دون إن الذين 
وأكل  األحي�اء،  بح�رق  يتفاخ�رون 
أكباد الموتى، وقطع رقاب األسرى، 
وحرمان النس�اء من فريضة التعليم 
والتعليم، ومصادرة حقوق األقليات 
دوح�ة  إل�ى  ينتم�ون  والطوائ�ف 
اإلس�ام، فقد جاء اإلس�ام إلسعاد 
الن�اس وصاحهم، ولي�س لقهرهم 
وإكراهه�م ﴿اَل إِْك�رَ اَه ِف�ي الدِّيِن﴾. 
ج�اء رحم�ة للن�اس. ج�اء ليطب�ع 
الس�امية  اإلنس�انية  القيم  لمس�ات 
في قلوبهم، ويخرجهم من الظلمات 
إلى الن�ور، ج�اء ليحمل راي�ة العدل 
واإلنص�اف، ويدع�و إلحق�اق الحق، 

ويحث على نصرة المظلومين منهم. 
جاء لارتقاء باإلنسان، فعلمه ما لم 
يعلم، وقال له ﴿ُقْل أَُعوُذ ِبَربِّ النَّاِس، 
النَّ�اِس﴾، فالل�ه  إِلَ�ِه  النَّ�اِس،  َملِ�ِك 
رب الن�اس، ولي�س رب المس�لمين 
وحده�م. مل�ك الن�اس ولي�س مل�ك 
المسلمين وحدهم. إله الناس وليس 
إل�ه المس�لمين وحده�م، وه�و رب 
العالمي�ن، وال تقتص�ر ربوبيته على 
المس�لمين دون غيره�م. وكثيراً ما 
َه�ا النَّاُس﴾  في  تتكرر عب�ارة ﴿َيا أَيُّ
معظم سور القرآن الكريم، الذي جاء 
ليخاطب الناس بلسان عربي فصيح 
وواضح ومفهوم. وأحياناً يخاطبهم 

بهذه العبارة: ﴿َيا َبِني آَدَم﴾.

المس�لم هو اإلنس�ان المس�الم، 
الذي س�لم الن�اس من يده ولس�انه، 
وليس الذي س�لم المسلمون من يده 
ولس�انه. اما خير الناس في معياره 
النبي�ل  اإلنس�ان  فه�و  الحض�اري، 
الذي ينفع الناس ويرعى ش�ؤونهم، 
ويضح�ي بحيات�ه م�ن أج�ل ضمان 
س�عادتهم، )فخي�ر الناس م�ن نفع 
الناس(. بمعنى أن خدماته ومنافعه 
تش�مل الن�اس كاف�ة. س�واء أكانوا 
مس�لمين أو غير مس�لمين. اإلسام 
دي�ن الص�دق والش�رف والش�هامة 
النبيل�ة،  والمواق�ف  والم�روءة 
ولي�س دين الغ�در والرذيل�ة والمكر 
المريب�ة،  الش�يطانية  والتحالف�ات 

فالصدق�ة ف�ي معجم�ه العظيم هي 
الكلم�ة الطيبة، التي تفيض بنفحات 
مكارم األخاق، وتدعو إلشاعة التواد 

والتسامح بين الشعوب واألمم. 
اإلس�ام دي�ن العناية باإلنس�ان 
والرف�ق بالحي�وان. دي�ن النصيح�ة 
واإلخ�اص. دين الس�ام والرحمة، 
وليس دين العدوان والنقمة والتناحر. 
﴿َوَما أَْرَسلَْناَك إاِلَّ َرْحَمًة لِلَْعالَِميَن﴾. 
ولي�س  والمع�ارف،  العل�وم  دي�ن 
دي�ن الجه�ل والتخري�ف والتضلي�ل 
والش�عوذة. ل�م يأت اإلس�ام لِيضَع 
ح�دوداً ضّيقة لرس�الته الس�ماوية، 
كح�دود الجغرافيا. بل س�عى لنش�ر 
رس�الته األممية، التي تدع�و إلنقاذ 

الناس من العبودية والذل. فاإلسام 
منس�جم تمام�اً مع طبيع�ة الفطرة 
اإلنس�انية، ومنس�جم مع كل الناس 
على اخت�اف أطيافه�م وقومياتهم 

وعقائدهم.
أال ت�رون إن الل�ه خاطب س�يدنا 
نوح بقول�ه: )لََقد أَرَس�لَنا ُنوًحا إِلَى 

َقوِمِه َفَقاَل َياَقوِم اعُبُدوا اللََّه(
وخاط�ب س�يدنا صال�ح بقول�ه 
)َولََقد أَرَسلَنا إِلَى َثُموَد أََخاُهم َصالًِحا 
أَِن اعُبُدوا اللََّه(، وخاطب سيدنا هود 
بقول�ه: )َوإِلَى َع�اٍد أََخاُهم ُهوداً َقاَل 
َياَقوِم اعُبُدوا اللَّه(، وخاطب س�يدنا 
موسى بقوله: )َولََقد أَرَسلَنا ُموَسٰى 
ِبآَياِتَن�ا إِلَى ِفرَعوَن َوَملَِئِه(، وخاطب 

سيدنا عيسى بقوله: )َوإِذ َقاَل ِعيَسٰى 
ابُن َمرَيَم َياَبِنٰى إِس�َرآِئيَل إِنِّى َرُسوُل 
اللَِّه إِلَيُكم(، لكنه عندما خاطب خاتم 
األنبياء والمرس�لين، قال ل�ه: ﴿َوَما 
أَْرَس�لَْناَك إاِلَّ َرْحَمًة لِلَْعالَِميَن﴾، وقال 
َها النَّاُس إِنِّي َرُس�وُل  أيضاً: ﴿ُقْل َيا أَيُّ
اللِّه إِلَْيُكْم َجِميًعا﴾، فاإلسام دين لكل 
الن�اس، وال مكان في�ه للتكفيريين، 
الذي جاءوا ليظلموا الناس وينتهكوا 
أعراضه�م، وجاءوا لينش�روا ثقافة 
الموت والدمار والكراهية، ويفجروا 
األس�واق  ف�ي  الناس�فة  عبواته�م 
والمدارس والمساجد، فيقتلوا الناس 
بالجملة. هؤالء ليس�وا من اإلسام، 

واإلسام منهم ومن أمثالهم براء.

   بغداد / المستقبل العراقي

ارسائیيل یتاجر 
بأعضاء الالجئنی 

السورینی
   بغداد / المستقبل العراقي

األمنیة  الس�لطات  قبضت 
الترکی�ة أول على إس�رائيلي 
م�ع  اس�طنبول  ف�ي  اتف�ق 
الجئين س�وريين على ش�راء 
للقي�ام  أعضاءه�م وخط�ط 
بعملي�ات جراحي�ة مخالف�ة 

للقانون بعيادات في تركيا.
إع�ام  وس�ائل  وذك�رت 
م�ن  اإلس�رائيلي  أن  تركي�ة 
أصل أوكراني ويدعى بوريس 
يوكر وإس�م عائلته الحقيقي 
القوانين  وحس�ب  فولفمان. 
التركي�ة ف�إن المتهم س�يتم 
تسليمه إلى سلطات االحتال 

اإلسرائيلي خال 40 يوما.
ف�ي  فولفم�ان  وكان 
قائم�ة المفتش�ين عنهم من 
لتورط�ه  االنترب�ول،  ط�رف 
ف�ي تج�ارة األعض�اء وزرع 
األعضاء بط�رق غير قانونية 
وأذربيج�ان  كوس�وفو  ف�ي 
 2008 وسيريانكا في أعوام 

.2014 –
االتهام�ات  وحس�ب 
الموجه�ة إلي�ه فإن�ه يحصل 
على مبال�غ مالية من 70 ألف 
ي�ورو إل�ى 100 أل�ف ي�ورو 
مقابل بي�ع العضو البش�ري 
الواحد. كما أنه لم يقم بإباغ 
أعضاءه�م  يبيع�ون  الذي�ن 
ودون  الممكن�ة،  بالمخاط�ر 

متابعة طبية بعد العملية.
ه�ذا وقد ازده�رت تجارة 
األعضاء في الش�رق األوسط 
األخي�رة  الس�نوات  ف�ي 
وخاصة بع�د توافد الاجئين 

السوريين.

اشتباكات لیبیا حترق 3 خزانات للنفط

قادیروف: CIA تورطت مع »داعش«

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت الش�ركة العام�ة للكهرب�اء في 
ليبيا أن إن النيران التهمت 3 خزانات للنفط 
التابع�ة لمحط�ة الخم�س البخري�ة جراء 
االش�تباكات المس�لحة التي اندلعت صباح 
ام�س بين كتيبة ش�هداء الح�ق والمجلس 
العس�كري بالمدينة.وقال�ت الش�ركة عبر 

موقعه�ا الرس�مي على اإلنترن�ت، إن “10 
سيارات إطفاء ال زالت تقوم بإطفاء الحريق 
ف�ي خزان�ات الوق�ود األول والثان�ي، لكن 
الحريق خرج عن السيطرة ووصلت النيران 
للخزان الثالث مما جعلها خارج الس�يطرة، 
وتحاول ف�رق اإلطف�اء الس�يطرة عليه”.

وأشارت الش�ركة، بأن خزان الوقود األول 
تع�رض لإلصابة بإط�اق الرصاص نحوه، 

ليمت�د الحري�ق للخزاني�ن الثان�ي والثالث 
توالياً، بس�بب حجم الني�ران الضخمة التي 
ضرب�ت موق�ع الخزانات.وأكدت الش�ركة 
العام�ة للكهرب�اء، توقف محط�ة الخمس 
للكهرب�اء وخس�ارة 500 ميغ�اواط لدعم 
الش�بكة الكهربائية، وارتفاع عدد ساعات 
والم�دن  األحم�ال عل�ى طرابل�س  ط�رح 

المحيطة بها إلى 7 ساعات.

   بغداد / المستقبل العراقي

اته�م الرئيس الشيش�اني رمض�ان قاديروف 
االس�تخبارات المركزية األمريكية CIA بالتورط 
المواطني�ن  ف�ي ذب�ح تنظي�م “داع�ش” ألح�د 
الشيش�انيين في العراق.ونفى قاديروف أي صلة 
بي�ن محمد خاس�ييف والمخابرات الروس�ية بعد 
اتهامه في أحد إصدارات التنظيم بالتجسس عليه 
لصالحه�ا قب�ل ذبحه.وقال إن من ذب�ح مواطننا 
ويهدد أم�ن دولتنا، لن يعيش طويا، سنرس�لهم 

إل�ى جهنم، ونعطيهم تذك�رة باتجاه واحد.وكتب 
قاديروف في حس�ابه عل�ى موقع “انس�تغرام” 
اإللكتروني “جاء اغتيال محمد خاسييف في سياق 
حملة دعائي�ة لعصابة إبليس ورعاتها في هيئات 
االس�تخبارات الغربية. وعل�ى األرجح تم تضليله 
وج�ره إلى صفوف “داعش” ع�ن طريق الخداع” 
وفقا ل�”روسيا اليوم”.كما قال قاديروف “إنه تم 
التعرف على اإلرهابي الذي نفذ إعدام خاسييف”، 
وكش�ف أن القاتل ش�اب من أصول روسية، ومن 
سكان مدينة نويابرسك في دائرة يامالو نينيتسك 

ذات الحك�م الذاتي وس�ط روسيا.وبش�أن محمد 
خاس�ييف، قال الرئيس الشيشاني إنه كان يسمى 
حتى عام 2012 “يفغيني يودين”، لكنه غير اسمه 
ليتناس�ب مع اس�م أمه بالتبني الشيش�انية.وفي 
وقت سابق توعد الرئيس الشيشاني بالثأر إلعدام 
خاس�ييف عل�ى يد تنظي�م “داعش” في س�وريا.

بدورها ذكرت وسائل إعام روسية أن “اإلرهابي 
الذي اغتال خاسييف تم التعرف عليه، واتضح أنه 
أناتولي زيمليانكا البالغ من العمر 28 عاما، وهو 

مطلوب لدى العدالة في روسيا”.

ممول »داعش« هيرب من بریطانیا
إىل سوریا

   بغداد / المستقبل العراقي

أش�ارت صحيف�ة “الصن�داي 
تلغ�راف” البريطانية الى ان “أحد 
لصال�ح  األم�وال  جامع�ي  كب�ار 
تنظي�م “داع�ش” اإلرهاب�ي م�ن 
الف�رار م�ن بريطاني�ا لانضمام 
إل�ى اإلرهابيين في س�وريا، رغم 
وجود اسمه ضمن قائمة مكافحة 
اإلره�اب”، موضح�ًة أن “محم�د 
خالد 45 عاما الذي عاش في غرب 
لن�دن، كان�ت مدرجا عل�ى الئحة 
العقوب�ات اإلرهابي�ة، حي�ث ت�م 
تجمي�د أمواله”.ذك�رت الصحيفة 
ان “األجهزة األمنية تعتقد أن خالد 
اس�تخدم موقعه في لن�دن لجمع 
الجنيه�ات  م�ن  اآلالف  عش�رات 
لصالح تنظيم داعش “االرهابي”، 
موضح�ًة ان اختف�اء خال�د، على 
الرغم م�ن احتاله مكانة متقدمة 

في قائمة العقوب�ات والرصد في 
بريطاني�ا، يثي�ر تس�اؤالت جدية 
ح�ول قدرة الس�لطات البريطانية 
على الس�يطرة على الحدود. يأتي 
ذلك بعد تقارير بأن أحد اإلرهابيين 
وراء هجم�ات باري�س اإلرهابية 
زار اثني�ن من الم�دن البريطانية، 
وعلم مس�ؤولو مكافحة اإلرهاب 
أن الرج�ل، س�افر إل�ى بريطاني�ا 
ف�ي وقت س�ابق م�ن ه�ذا العام. 
ويفتح فش�ل األجهزة األمنية في 
بريطانيا في مراقب�ة اإلرهابيين، 
باب االنتقادات أمام رئيس الوزراء 
ديفي�د كامي�رون، ب�أن بريطانيا 
ترغب في حماية أفضل لحدودها”.

واضافت الصحيفة: “يش�ير حكم 
المحكمة العليا ف�ي بريطانيا إلى 
اعتقاد األجه�زة األمنية أن خالد، 
وه�و س�وري المول�د، ع�اد إل�ى 
موطنه، ربما للتخطيط ألنش�طة 

إرهابي�ة ض�د بريطاني�ا”، الفت�ًة 
ال�ى ان “خالد وكان ق�د طعن في 
أم�ر تجميد أموال�ه ولكن القضية 
ت�م الغاؤه�ا بع�د أن تبي�ن أنه فر 
أن  الب�اد. ويش�تبه  إل�ى خ�ارج 
خالد، الذي كان يس�تخدم تس�عة 
تحوي�ل  ف�ي  أس�ماء مس�تعارة، 
أموال المس�اعدات اإلنس�انية إلى 
“داع�ش”، وكان واح�دا م�ن 23 
مش�تبها باإلره�اب ظل�ت أمواله 
وأصول�ه مجمدة بموج�ب قانون 
تجمي�د األص�ول اإلرهابي�ة لعام 
2010”.ولفت�ت الصحيف�ة الى أن 
“أكث�ر م�ن 400 جه�ادي، الذي�ن 
قاتل�وا في س�وريا والعراق عادوا 
بعد ذل�ك إلى بريطاني�ا، ال يزالون 
أحرارا فى اس�تخدام حس�اباتهم 
المصرفي�ة، عل�ى الرغ�م م�ن أن 
أجه�زة األم�ن الت�زال تعتبره�م 

خطرين على الباد”.
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اإلسالم دين الناس
كاظم فنجان احلاممي
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مرشوع تطوير محطة تعبئة وقود غماس الحكومية
تعلن رشكة توزيع املنتجات النفطية   هيئة توزيع الفرات االوسط / فرع الديوانية عن   )  اعادة اعالن مناقصة  
تطوي�ر محط�ة تعبئة وقود غماس الحكومي�ة الواقعة يف محافظة الديوانية  / ناحي�ة غماس بمبلغ تخميني 
قدره )2552570200( ملياران وخمس�مائة واثنان وخمسون مليون وخمسمائة وسبعون الف ومائتي دينار 
عراقي ضمن  رصيد )2211( احتياطي التوس�عات الرأس�مايل  لس�نة /2010  العمال املرشوع اعاله  حس�ب 
ال�رشوط العامة واملواصفات   التي يمكن الحصول عليها من مقر  فرع الديوانية  الكائن يف محافظة الديوانية 
/ش�ارع املواكب الحس�ينية مقابل قاعة الحرية  لقاء مبلغ قدره )500,000( خمس�مائة الف دينار غري قابل 

للرد. 
فعىل الرشكات املتخصصة واملقاولني واملصنفني من ذوي الخربة واالختصاص من الدرجة ) السادسة(    انشائية  
فاعىل والراغبني باالش�راك باملناقص�ة واملجددة هوياتهم وممن س�بق لهم القيام باالعم�ال املماثلة مراجعة 
مق�ر الرشكة /الهيأة املالي�ة    /الصندوق /الكائن يف محافظة بغداد  /ال�دورة وتقديم العطاءات وتكون مدة 
نفاذية العطاءات املقدمة )90( تسعون يوما من تاريخ غلق املناقصة وان يكون راس مال الرشكة  ال يقل عن 
)2000000000( ملي�اري دين�ار وتعترب الرشوط العامة للمقاوالت العمال الهندس�ة  وتعليمات تنفيذ العقود 
الحكومية رقم )2( لسنة /2014 جزءا ال يتجزأ من العقد وسيتم اعتماد النسب الرجيحية املرفقة طي وثائق 

املناقصة .
املستمسكات املطلوبة :

1 � تقديم العطاء بظرف موقع ومختوم ومغلق مثبت عليه اسم املناقصة ورقمها واسم  مقدم العطاء  وعنوانه 
ويف )3( ثالث�ة ظ�روف )ظرف يحتوي عىل املستمس�كات االصولية ،ظرف يحتوي عىل الع�رض الفني ومنهاج 

تقديم االعمال ،ظرف يحتوي عىل العرض التجاري للرشكة(.
2 � ارفاق وصل رشاء تفاصيل املناقصة )النسخة االصلية( 

3 � تقديم خطاب ضمان او صك مصدق يمثل التامينات االولية بمبلغ مقطوع قدره )25,525,702 ( خمسة 
وعرشون مليون وخمسمائة وخمسة وعرشون الف وسبعمائة واثنا دينار والذي يمثل نسبة )1%(  من الكلفة 
التخمينية املخصصة الغراض االحالة مقدم المر الرشكة توزيع املنتجات النفطية )رشكة عامة(  هيأة توزيع 
الف�رات االوس�ط /     فرع ميس�ان صادر م�ن مرصف عراقي معتم�د )خطابات الضمان يج�ب ان تكون من 
مص�ارف معتم�دة وال يقل رأس مالها ع�ن )250( مليار دينار وكذلك غري محض�ور التعامل معها( ويوضع يف 
ظرف منفصل ومغلق وموقع ومختوم ومسجال عليه اسم املناقصة ورقمها رشط ان تكون الصكوك وخطابات 

الضمان باسم مقدمي العطاءات حرصا وان تكون نافذة ملدة 120 يوما وبعكسه يهمل العطاء
4 � ذكر العنوان الكامل ملوقع الرشكة او املقاول )املوقع ،رقم املحلة  والزقاق ، رقم الدار او الشقة ، رقم الهاتف 

،الربيد االلكروني ، النقاط الدالة لسكن املدير املفوض( 
5 � كت�اب الهيئ�ة العامة للرضائب  )عدم املمانع�ة( لعام 2015 معنون اىل رشكة توزي�ع املنتجات النفطية /

رشكة عامة
6 � اجازة تاس�يس الرشكة صادرة من دائرة تس�جيل الرشكات يف وزارة التجارة وش�هادة  تاس�يس الرشكة 

مصدقة قانونا وشهادة ممارسة املهنة وهوية تصنيف املقاولني العراقيني نافذة صادرة من وزارة التخطيط
7 � الحسابات الختامية للرشكة مصدقة من قبل محاسب قانوني والخر سنتني

8 � قائمة باالعمال املماثلة  الخر س�نتني ويكون مبلغها بنس�بة )80 � 60( % من الكلفة التخمينية  للمرشوع 
واملتعلقة بطبيعة املناقصة معززة بتاييد من جهات التعاقد املعنية  وتعترب معيارا للتاهيل.

9 � يتوجب  ان يقدم ممثل الرشكة وكاله رسمية مصدقة من قبل الكاتب العدل
10 � تقديم قائمة باس�ماء الكوادر البرشية لدى الرشكة ومؤهالتهم الفنية وكذلك  االليات واملعدات واالجهزة 

املتوفرة لديهم
وس�وف يهمل ويستبعد اي عطاء غري مستويف للمستمسكات اعاله ورشوط املناقصة فنيا والدائرة غري ملزمة 
بقب�ول اوط�أ العطاءات  وس�يتم انعقاد املؤتمر الخاص باالجابة عىل استفس�ارات  املش�اركني يف التقديم عىل 
املناقصة يوم االربعاء املوافق 2015/12/23 يف مقر القس�م الفني التابع لفرع الديوانية والكائن  قرب محطة 
تعبئة وقود الديوانية  الرئيس�ية الجديدة علما ا ناخر موعد لتقديم العطاءات  س�يكون الس�اعة الثانية  عرش 
ظه�را من ي�وم االربعاء املصادف 2015/12/30 علما ان فتح العطاءات وتحليلها س�يتم يف مقر رشكة توزيع 
املنتج�ات النفطي�ة الكائن يف محافظة بغداد / الدورة  ويتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجور النرش واالعالن 

)dwnyoil@yahoo.com ( وملزيد من املعلومات يرجى مراجعة الربيد االلكروني لفرع الديوانية

مرشوع تطوير محطة  تعبئة وقود عفك الحكومية
تعلن رشكة توزيع املنتجات النفطية /هياة توزيع الفرات االوسط / فرع الديوانية عن اعادة اعالن مناقصة 
تطوير  محطة تعبئة وقود عفك  الحكومية الواقعة يف محافظة الديوانية /قضاء عفك  بمبلغ تخميني قدرة 
)2491893200( ملياران واربعمائة وواحد وتس�عون مليون وثمانمائة  وثالثة وتسعون الف ومائتان دينار 
عراقي من رصيد ح�    )2211( احتياطي  التوس�عات الراس�مايل لسنة /2010 العمال املرشوع اعاله حسب 
ال�رشوط العامة واملواصفات التي يمكن الحص�ول عليها من مقر فرع الديوانية الكائن يف محافظة الديوانية 
/ ش�اعر املواكب الحس�ينية مقابل قاعة الحرية لق�اء مبلغ قدرة )500,000( خمس�مائة الف دينار عراقي 
غ�ري قابلة لل�رد فعىل الرشكات املتخصصة واملقاول�ني واملصنفني من ذوي الخ�ربة واالختصاص من الدرجة 
السادس�ة  انشائية فاعىل والراغبني باالشراك باملناقصة واملجددة هوياتهم وممن سبق لهم القيام باالعمال 
املماثل�ة مراجع�ة مق�ر الرشك�ة / الهيأة املالية / الصن�دوق / الكائ�ن يف محافظة  بغداد / ال�دورة وتقديم 
العطاءات وتكون مدة نفاذية العطاءات املقدمة )90(  تسعون يوما من تاريخ غلق املناقصة وان يكون راس 
م�ال الرشكة ال يقل ع�ن )2000000000( ملياري دينار وتعترب الرشوط العامة للمقاوالت العمال الهندس�ة 
وتعليم�ات تنفي�ذ العقود الحكومية رقم )2( لس�نة /2014 جزءا ال يتجزأ من العقد وس�يتم اعتماد النس�ب 

الرجيحية املرفقة طي وثائق املناقصة .
املستمسكات املطلوبة:

1 � تقديم العطاء بظرف مغلق ومختوم ومثبت عليه اسم املناقصة ورقمها واسم مقدم العطاء وعنوانه ويف 
)3( ثالثة ظروف )ظرف يحتوي عىل املستمسكات االصولية ، ظرف يحتوي عىل العرض الفني ومنهاج تقديم 

االعمال ، ظرف يحتوي عىل العرض التجاري للرشكة( .
2 � ارفاق وصل رشاء تفاصيل املناقصة )النسخة االصلية(

3 � تقدي�م خط�اب ضمان او صك مصدق يمثل التامينات االولية بمبل�غ مقطوع قدره )24918932( اربعة 
وعرشون مليون وتسعمائة وثمانية عرش الف وتسعمائة واثنان وثالثون دينار   والذي يمثل نسبة )1%( من 
الكلفة التخمينية املخصصة الغراض االحالة  مقدم المر  رشكة توزيع املنتجات النفطية )رشكة عامة( هيأة 
توزي�ع الفرات االوس�ط / فرع الديوانية صادر من مرصف عراق�ي معتمد )خطابات الضمان يجب ان تكون 
م�ن مصارف معتمدة وال يقل راس مالها عن )250( مليار دينار وكذلك غري محظور التعامل معها( ويوضع 
يف ظ�رف منفص�ل ومغلق  موقع ومختوم ومس�جال عليه اس�م املناقص�ة ورقمه�ا رشط ان تكون الصكوك 

وخطابات الضمان باسم مقدمي العطاءات حرصا وان تكون نافذة ملدة 120 يوما وبعكسه يهمل العطاء   
4 � ذكر العنوان الكامل ملوقع الرشكة او املقاول )املوقع رقم املحلة والزقاق رقم الدار او الش�قة رقم الهاتف  

الربيد االلكروني النقاط الدالة لسكن املدير املفوض
5 � كت�اب الهي�أة العام�ة للرضائب  )عدم املمانعة( لع�ام 2015  معنون اىل رشكة توزي�ع املنتجات النفطية 

)رشكة عامة( 
6 � اجازة تاسيس الرشكة صادرة من دائرة تسجيل الرشكات يف وزارة التجارة وشهادة تاسيس الرشكة مصدقة  

قانونا وشهادة ممارسة املهنة وهوية تصنيف املقاولني العراقيني نافذة صادرة من وزارة التخطيط
7 � الحسابات الختامية للرشكة مصدقة من قبل محاسب قانوني والخر سنتني

8 � قائمة باالعمال املماثلة الخر س�نتني ويكون مبلغها بنس�بة )60 � 80( % من الكلفة التخمينية للمرشوع 
واملتعلقة بطبيعة املناقصة معززة بتاييد من جهات التعاقد املعنية وتعترب معيارا للتاهيل 

9 � يتوجب  ان يقدم ممثل الرشكة وكالة رسمية مصدقة  من قبل الكاتب العدل
10 � تقديم قائمة باسماء الكوادر البرشية لدى الرشكة ومؤهالتهم الفنية وكذلك االليات واملعدات واالجهزة 

املتوفرة لديهم
وسوف يهمل ويستبعد اي عطاء غري مستويف للمستمسكات اعاله ورشوط املناقصة فنيا والدائرة غري ملزمة 
بقب�ول اوطأ العطاءات وس�يتم انعقاد املؤتمر الخاص باالجابة عىل استفس�ارات املش�اركني يف التقديم عىل 
املناقصة يوم االربعاء  املوافق 2015/12/23 يف مقر القسم الفني التابع لفرع الديوانية والكائن قرب محطة 
تعبئة وقود الديوانية الرئيس�ية الجديدة علما ان اخر موعد لتقديم العطاءات س�يكون الس�اعة الثانية عرش 
ظه�را من يوم االربعاء املصادف 2015/12/30 علما ان فتح العطاءات وتحيلها س�يتم يف مقر رشكة توزيع 
املنتجات النفطية الكائن يف  محافظة بغداد / الدورة ويتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجور النرش واالعالن  

وملزيد من املعلومات يرجى مراجعة الربيد االلكروني لفرع الديوانية 
    )dwnyoil@yahoo.com(

بالنظر لعدم حصول راغب
تعلن الرشكة العامة إلدارة النقل الخاص عن اجراء مزايدة علنية لتأجري املش�يدات    
املدرجة ادناه يف محافظة )  البرصة( يف اليوم )الخامس عرش( تبدأ اعتبارا من اليوم 
التايل لنرش االعالن وفقا لقانون بيع وإيجار اموال الدولة املرقم )21( لس�نة 2013 
والرشوط التي يمكن الحصول عليها من قس�م الرشك�ة اعاله لقاء مبلغ )5,000( 

دينار غري قابلة للرد.
فعىل الراغبني الحضور يف الساعة الحادية عرش يف قسم الرشكة محافظة )البرصة( 
عىل ان يق�دم املزايد كتاب يؤيد براءة ذمته من الرضيبة معنون اىل )الرشكة العامة 
الدارة النقل الخاص(  وهوية االحوال املدنية   وش�هادة الجنس�ية وبطاقة الس�كن 
)النس�خ االصلية( وبدف�ع التأمينات القانونية البالغة 20% مرضوبا يف عدد س�نني 
العقد بصك مصدق وكذلك يتحمل الناكل فرق البدلني يف عدد س�نني العقد, ويف حالة 

مصادفة موعد املزايدة عطلة رسمية تجري املزايدة يف اليوم التايل .

مدة االيجار سنة واحدة   ...يدفع االيجار عىل شكل قسط واحد

بناء عىل ما جاء بكتاب مديرية االدارة املحلية /قس�م االمالك املرقم  ) 13421 ( يف 2015/11/26 ) 12643 و12772 يف 5 و 
2015/11/10 ( تعل�ن لجنتن�ا عن ايجار العقارات املدونة ادناه والعائدة للمديرية اعاله وذلك باملزايدة العلنية وفق تعليمات 
قانون )21( لس�نة 2013 )املعدل( فعىل الراغبني االش�راك  باملزايدة مراجعة املديرية اعاله خالل 30 يوما تبدأ من اليوم التايل 
للنرش مس�تصحبني معهم التامينات القانونية البالغة 20% من القيمة املقدرة وستجري املزايدة الساعة العارشة صباحا من 
اليوم االخري من مدة االعالن يف قاعة )الغدير الغربي( ويتحمل من ترس�و بعهدته املزايدة اجور النرش واالعالن واجور اللجان 

واملصاريف املرتبة عىل ذلك 

الرشوط/ 
1-مدة االيجار ثالثة سنوات 

2-كافة اعمال الرميم والصيانة يتحملها املستأجر 
3-يسدد بدل االيجار صفته واحده 

4-ال يجوز ايجار العقارات او جزء منها من الباطن وبعكسه يفسخ عقد االيجار 
5-ال يجوز اشراك املدنيني للدائرة او الناكليه باملزايدة 

6-اخالء العقارات حسب طلب الدائرة 
العقارات / 

كراج لوقوف ومبيت السيارات بالغربي    / املساحة2491,49م2 
جمالون مسقف بالحر الصناعي )مجرشه(           2500,000م2 

كراج غسل وتشحيم السيارات بالحر الصناعي       7040,000  
الناكل كل من / محل 15 بالسيما30م2 – محل8 عماره )3( كورنيش مساحة 3,5 ×3,5م2 – محل 1 عماره 6 كورنيش

اعالن 
غلق اكتتاب رشكة االمني العربية للتحويل املايل – مساهمة خاصة 

يعلن مرصف عرب العراق لالستثمار – الفرع الرئييس – بغداد – الكرادة – العلوية 
مقابل بدالة العلوية محلة 903 ش�ارع 99 مبنى 222/192 ومرصف عرب العراق 
لالستثمار – فرع اربيل – شارع كوالن مقابل اعدادية الصناعة  عن غلق االكتتاب 
لرشكة االمني العربية للتحويل املايل – مس�اهمة خاصة بكافة االسهم املطروحة 
للجمه�ور والبالغ�ة )40,000,000,000( اربعون مليار دينار / س�هم يف نهاية 
الدوام الرس�مي لي�وم االثنني املص�ادف 2015/12/7 وذلك لبيع كامل االس�هم 

املطروحة خالل مدة الثالثني يوم . 
علما بأن االكتتاب كان يف بداية الدوام الرسمي ليوم 2015/11/8 

مع التقدير  
- ادارة م�رصف ع�رب العراق لالس�تثمار – الف�رع الرئييس – بغ�داد – الكرادة – 

العلوية مقابل بدالة العلوية محلة 903 شارع99 مبنى 222/192. 
- ادارة مرصف عرب العراق لالستثمار – فرع اربيل – شارع كوالن مقابل اعدادية الصناعة

وزارة النفط
رشكة توزيع املنتجات النفطية

)رشكة عامة(
هيأة توزيع الفرات االوسط

فرع الديوانية

وزارة النفط
رشكة توزيع املنتجات النفطية

)رشكة عامة( 
هيأة توزيع الفرات االوسط

فرع الديوانية

اعادة اعالن مناقصة رقم )2015/11( 
للمرة االوىل

اعادة اعالن مناقصة رقم )2015/12( 
للمرة االوىل

مدة االيجارتاميناتاسم العقارت
144,000الف دينارمحل رقم )3( في مرأب الهادي1

 153,000 الف دينارمحل رقم )5( في مرأب الهادي2

135,000 الف دينارمحل رقم )7( في مرأب الهادي3

لكل محل 135,000 الف دينارمحالت رقم )15/10/9/7/6( في مرأب السياب4

وزارة النقل
الرشكة العامة الدارة النقل اخلاص

القسم االمالك والعقارات
اعالن رقم )15969(

عبد اهلل لعيبي باهض
املدير العام

ثائر حسن رسحان
مدير فرع الديوانية

ثائر حسن رسحان
مدير فرع الديوانية

العدد/15 
التاريخ/2015/12/6

حمافظة املثنى 
جلنة البيع واالجيار االوىل 

سامي نعمه خضري 
نائب املحافظ االول 

رئيس جلنة البيع واالجيار االوىل 

اعـالن



 لتوزيعه ضمن التموينية

   بغداد/المستقبل العراقي

بدأ الجه�از المرك�زي للتقييس 
والس�يطرة النوعية، امس االثنين، 
بوسم المصوغات الذهبية والفضية 
بواس�طة اللي�زر، فيما دع�ا جميع 
الصاغ�ة العراقيين الى االس�تفادة 
من هذه التقنيات المتطورة ووسم 
مصوغاتهم ليزريا بدال من الطريقة 

الميكانيكية القديمة.
وقالت وزارة التخطيط في بيان 
صحفي، إن “قسم وسم المصوغات 
للتقيي�س  المرك�زي  الجه�از  ف�ي 
والس�يطرة النوعية التاب�ع لوزارة 
التخطي�ط باش�ر العم�ل باعتم�اد 
للمصوغ�ات  الليزري�ة  الوس�مة 
المواصفات  الذهبية والفضية ذات 
وس�مها  اليمك�ن  الت�ي  الخاص�ة 

بالوسمة التقليدية الميكانيكية”.
“ه�ذا  أن  ال�وزارة،  واضاف�ت 
االج�راء ال�ذي يع�د م�ن الخطوات 
انج�از عم�ل وس�م  المهم�ة ف�ي 
المصوغ�ات، جاء من اج�ل حماية 
المصوغ�ات الذهبية م�ن التلف او 
الض�رر ال�ذي ق�د تتعرض ل�ه عند 

وسمها ميكانيكيا”.
الصاغة  ال�وزارة، جميع  ودعت 

الى “مراجعة مقر الجهاز المركزي 
للتقييس والسيطرة النوعية من اجل 
وس�م مصوغاتهم غير الموسومة 

ميكانيكيا بهدف وسمها ليزريا”.
يش�ار ال�ى ان وزارة التخطي�ط 
اص�درت في وق�ت س�ابق توجيها 
باعتبار يوم الس�بت من كل اسبوع 
ي�وم عمل لف�رق التفتي�ش التابعة 
للجه�از لتمكينها م�ن متابعة عمل 

عملي�ات  ومن�ع  الجمل�ة  صاغ�ة 
تس�ويق المصوغ�ات المحلية غير 

المطابقة لالوزان القانونية.
المرك�زي  الجه�از  ان  يذك�ر 
للتقيي�س والس�يطرة النوعي�ة قد 
افتت�ح فروع�ا جديدة في س�نوات 
سابقة لوسم المصوغات في بغداد 
وع�دد م�ن المحافظات لمس�اعدة 

الصاغة في وسم مصوغاتم.

   بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الزراعة، اعتماد صنف الرز األس�ود، موضحة 
أن معدل إنتاجه يصل الى 1500 كغم بالدونم الواحد، فيما لفتت 
الى أن�ه من المحاصي�ل الزراعي�ة المضادة للس�رطان ويمتاز 

بصفات طبية مفيدة للصحة.
وقال�ت الوزارة في بيان صحفي، انه�ا “اعتمدت صنف الرز 
األس�ود المس�تنبط من قب�ل دائرة البح�وث الزراعي�ة لتميزه 
بالصف�ات الطبي�ة واإلنتاجي�ة ليض�اف إل�ى قائم�ة األصناف 
المس�تنبطة لزراعت�ه محليا”، موضحة أن “ه�ذا الصنف يمتاز 
بصفات طبية مفيدة لصحة اإلنس�ان كون�ه يحتوي على مواد 
مضادة للتأكس�د تقلل من خطر اإلصابة بمرض السرطان، كما 

يحتوي على نسبة عالية من األلياف”. 
وأضاف�ت ال�وزارة، أن “دائرة البح�وث الزراعية عملت على 
االستقرار الوراثي لهذا الصنف لمدة ثماني سنوات ليصل معدل 
إنتاجيت�ه إلى 1300 - 1500 كغم بالدونم، ومدة نمو تصل 135 
يوما وبارتفاع 92 - 107 سم” ، مبينة أن “أفضل موعد لزراعته 

هو من 1� 20 حزيران”. 
يذك�ر أن العراق يس�تهلك معظم م�ادة الرز المنت�ج محليا، 
حيث يتم توزيعه ضمن مف�ردات البطاقة التموينية، فضال عن 
اس�تيراد كميات أخرى لس�د الحاج�ة المحلية وتبل�غ الكميات 

الواجب توفرها بنحو 1200 مليون طن سنويا.

الزراعة تعتمد صنف الرز األسود 
وتؤكد متيزه بصفات مفيدة للصحة وصول باخرة كورية حمملة بـ  »15« ألف طن من الرز إىل العراق

السيطرة النوعية تبدأ بوسم املصوغات الذهبية بالليزر

أكثر من »158« مليار دينار إيرادات الضامن االجتامعي العام احلايل
    بغداد/المستقبل العراقي

العمل والش�ؤون  أعلن�ت وزارة 
االجتماعي�ة عن اس�تحصالها اكثر 
م�ن )158( ملي�ار دين�ار اي�رادات 
الضمان االجتماعي للعمال في بغداد 
والمحافظ�ات عدا اقليم كردس�تان 

خالل االشهر التسعة الماضية.
وزارة  باس�م  المتح�دث  وق�ال 
العمل والش�ؤون االجتماعية عمار 
منعم، ان”الوزارة تس�عى الى تامين 
وتوس�يع مزايا الضمان االجتماعي 
بوصف�ه حقا م�ن حقوق االنس�ان 
الذي يضمن العيش بكرامة مش�يرا 
الى ان توس�يع مزايا فروع الضمان 

يتمثل ب�)الضمان الصحي، وضمان 
اصاب�ات العم�ل، وضم�ان التقاعد، 
وضم�ان الخدم�ات( ويتحق�ق من 
خالل ادام�ة وتطوير اموال صندوق 

تقاعد وضمان العمال”.
التقاع�د  ان”دائ�رة  واض�اف 
والضم�ان االجتماع�ي للعم�ال في 
بلغ�ت  اي�رادات  حقق�ت  ال�وزارة 
مليون�ا  و)585(  ملي�ارا   )158(
و)684( ال�ف دينار ابت�داء من العام 
الجال�ي ولغاي�ة نهاية ش�هر ايلول، 
مش�يرا الى ان المشاريع المشمولة 
باح�كام قان�ون التقاع�د والضمان 
االجتماعي رقم )39( لس�نة 1971، 
في قطاعات العمل الثالثة )الخاص، 

بلغ�ت  والتعاون�ي(،  والمختل�ط، 
بي�ن  موزع�ة  مش�روعا   )47873(

بغداد والمحافظات”.
وبي�ن منع�م ان “عوائد الضمان 
ب�)االس�تثمارات  تتمثل  االجتماعي 
اش�تراكات  وتس�ديد  المالي�ة، 
المتحققة  المبالغ  الضمان ونس�بة 
من ارب�اح الش�ركات وكذلك بدالت 
االيجار للعق�ارات التابع�ة للدائرة( 
بموج�ب قوانين منه�ا )قانون بيع 
وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 
2013 ال�ذي ينظم كيفية اس�تثمار 
عق�ارات دوائ�ر الدول�ة م�ن خالل 
عرض عق�ارات الدائ�رة لاليجار او 

االستثمار(.
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التميمي يفتتح اكرب جممع ثقايف 
وسط حضور شعبي وثقايف

التقاعد الوطنية تتفتح مقرًا 
جديدًا خاصًا بالعسكريني

   بغداد/المستقبل العراقي

إفتت��َح محافُظ بغداد علي محس�ن التميمي ، االثنين ، مجمع 
ثقاف���ي ف�ي منطق�ة اليرم�وك .وق���اَل التميمي  خ�الَل حفِل 
اإلفتت���اح ال�ذي حض�ره رئيس مجل�س محافظة بغ�داد رياض 
العض�اض وعدٍد م�ن أعضاء المجل�س والنائ�ب اإلداري لمحافظ 
بغ�داد وجمع من المثقفي��ن وش�رائ��ح المجتم�ع البغدادي, إنَّ 
بغ�داد تش�ه��ُد إفتت��اح هذا الص�رح المعم�اري المتميِّ��ز الذي 
يحمُل في طيات��ِه رس�ائل الثقافة والمعرفة لجمهور المثقفي�ن 
وش�رائ�ح المجتمع كاف�ة والمختصي��ن من�ه���م والذي تزامن 
افتتاح�ه مع االس�بوع العالمي للمكتبات، الفتا ال�ى ان المحافظة 
كان له�ا اصرار عل�ى انجاز هذا الص�رح رغ�م كّل المعوقات التي 
تواجهن�ا وقلِّة التخصيص�ات المالية وفقر الموازن�ة “.واضاف “ 
إنَّ المش�روع عبارة عن هدِم وإعادة تصميم ، وينفذ على مس�احة 
ن من قسم إداري يتألف من غرف وقاعات  بلغت ) 4 دونم ( ومتكوِّ
ومعارض فنون تشكيلية ومعارض للكتب ولوحات صورية وقاعة 
لإلنترني�ت وقاع�ة متع�ددة األغراض وقاع�ة لفعالي�ات األطفال 
وثالث قاعات للمحاضرات الثقافية ، فضالً عن إحتوائِه على قاعة 
المناس�بات والمؤتمرات الثقافية تتسع ل�� ) 1000 ( شخص مع 

ك�افتي�ريا و صحيَّ�ات لكل طابق و غرفتين لإلدارة”.

     بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت هي�أة التقاع�د الوطنية ق�رب افتت�اح البناي�ة الجديدة 
الخاصة بالعس�كريين بالتع�اون مع وزارة الدف�اع، الغرض منها 
تقلي�ل الزخم الحاصل على مقر الهيأة الحالي وتس�هيل اإلجراءات 
المتخذة.جاء ذلك خالل الزيارة الميدانية التي أجرتها دائرة شؤون 
المواطنين والعالق�ات العامة في األمانة العام�ة لمجلس الوزراء 
إل�ى مقر الهي�أة أم�س االثني�ن، مبين�ة أن المقر الجديد س�يقدم 
الخدم�ات إل�ى المتقاعدين من منس�وبي وزارة الدفاع والش�هداء 
والمصابي�ن والمعاقين.ونوه�ت الهي�أة باإلج�راءات البطيئة في 
المخاطبات لعدد من الوزارات والمؤسس�ات، وإرس�الها الملفات 
بص�ورة غير متكامل�ة، ما يؤدي إل�ى التأخير في إنج�از الملفات 
الخاصة بالمتقاعدين، األمر الذي ينعكس س�لباً على أداء الموظف 

المعني بإنجاز ملفات المتقاعدين.
وأج�رى الفريق الزائر جولة تفقدية في أروقة وأقس�ام الهيأة 
لالط�الع عل�ى اآللي�ات الت�ي يعتمدها الموظ�ف إلنج�از الملفات 
بوقت قياس�ي، س�ّيما بعد إدخال النظ�ام اإللكترون�ي الجديد في 
إدخال البيانات الخاصة بالمتقاعدين، حيث الحظ الفريق أنه ومن 
المتوق�ع أن تك�ون فترة إنج�از الملفات المتكامل�ة خالل يومين.

وسيقوم الفريق الزائر برفع التقرير الخاص بالزيارة، الذي تضمن 
تقدي�م بعض المقترح�ات والتوصي�ات الط�الع اإلدارة العليا في 
األمانة العام�ة لمجلس الوزراء عليها، وإحالته�ا إلى الجهات ذات 

العالقة ألخذ الالزم بصددها.

     كركوك/المستقبل العراقي

أعلنت إدارة مستش�فى كركوك العام ، عن نجاح أول عملية 
جراحية لرفع ورم من الدماغ دون فتح الجمجمة.وقال مسؤول 
الفري�ق الطبي ال�ذي أجرى العملي�ة الجراح أرج�ان محمد، إن 
“ه�ذه العملي�ة تعتبر األولى م�ن نوعها ف�ي محافظة كركوك 
حيث تضمن�ت رفع ورم الغدة النخامي�ة للدماغ الحد المرضى 
بالناظ�ور ع�ن طري�ق فتح�ة األنف وب�دون فت�ح الجمجمة”.

وأض�اف محمد، أن “هذا النوع من الورم خطير اذا لم يتم رفعه 
ألنه يؤثر على جميع أعضاء الجسم أهمها القلب ويؤدي الورم 
إل�ى فقدان البصر والموت ف�ي نهاية األمر”، الفت�ا إلى أنه “ال 
يوجد سبب مؤكد لظهور هذا الورم ولكن هناك عوامل مساعدة 
أهمها العام�ل الوراثي وخلل في الجين�ات الوراثية للمريض”.

وكان مدي�ر مستش�فى آزادي التعليمي بصح�ة كركوك كيالن 
قادر أعلن، في )30 تشرين الثاني 2015(، عن نجاح فريق طبي 
متخص�ص تابع للمستش�فى بإعادة وترمي�م “مثانة هاجرة” 

لطفل رضيع، فيما وصف العملية ب�”النادرة والصعبة”.

نجاح أول عملية لرفع ورم من الدماغ 
دون فتح اجلمجمة

العيادات الشعبية تشكل جلان للجرد السنوي

مفوضية االنتخابات تعقد ندوة بمناسبة اليوم العاملي
ملناهضة العنف ضد املرأة

   بغداد/المستقبل العراقي

أك�د الدكتور ح�ازم عب�د الرزاق 
ألجميل�ي مدي�ر عام دائ�رة العيادات 
الطبية الش�عبية، امس االثنين، بأنه 
تم تش�كيل لجان في الدائ�رة للقيام 
بأعم�ال الجرد الس�نوي ووضع آليه 
ش�املة بم�ا يضم�ن تثبي�ت حقوق 
الدائ�رة والحف�اظ عل�ى ممتل�كات 
وأموال ألدوله ومنع هدر المال العام.

وقال الجميلي ف�ي بيان صحفي، إن 
“الهدف من الجرد الس�نوي الحفاظ 

على المال العام وإكتش�اف الفقدان 
والتل�ف والتأكد من صح�ة البيانات 
في الس�جالت المخزنية وإكتش�اف 
األصن�اف الراك�دة واألخ�رى بطيئة 
إختص�ار  ال�ى  باإلضاف�ة  الحرك�ة، 
الرقاب�ة  أس�لوب  ف�ي  الثغ�رات 
“الجه�ات  أن  المخزنية”.وأض�اف 
الت�ي يت�م جردها هي مرك�ز الدائرة 
ومديريات العيادات الطبية الش�عبية 
في المحافظات والعيادات الش�عبية 
واالستشارية في بغداد والمحافظات 
واللج�ان الطبي�ة لفح�ص الس�ياقة 

ف�ي  الخاص�ة  واألجنح�ة  والتعي�ن 
المركز  الى  المستشفيات، باإلضافة 
الوطن�ي للرقابة والبح�وث الدوائية 
الصح�ة”. وزارة  ومطبع�ة  مس�اءاً 

واوضح أن “الجرد الس�نوي مقس�م 
إل�ى ج�رد الموج�ودات مث�ل األثاث 
والقرطاس�ية  الطبي�ة  واألجه�زة 
المس�تهلكة  والمواد  والمطبوع�ات 
والمواد االحتياطية ووس�ائط النقل 
المزمن�ة  األم�راض  أدوي�ة  وج�رد 
والعامة والمستلزمات الطبية وبيان 
اس�م كل ماده دوائي�ة وكل ما يتعلق 

بالتعبئ�ة واس�م الش�ركة المنتج�ة 
الس�يطرة  لغ�رض  النف�اذ  وتاري�خ 
م�ع مطابق�ة رصي�د الس�جالت مع 
الجرد الفعلي وذكر الس�عر والقيمة 
اإلجمالية لكل مادة”.وتابع الجميلي، 
أن “إج�راء الج�رد الع�ام والكام�ل 
لموجودات العيادات الطبية الشعبية 
ف�ي الع�راق والتابع�ة إل�ى دائرتن�ا 
العيني�ة والنقدية تك�ون للفترة من 
1/1/2015 لغاي�ة 31 كان�ون األول 
لنفس الس�نة ويكون الجرد بموجب 

كشوفات تعد لهذا الغرض”.

   بغداد/المستقبل العراقي

عقدت المفوضية العليا المستقلة 
لموظفيه�ا  ن�دوة  لالنتخاب�ات 
بمش�اركة فري�ق الن�وع االجتماعي 
للمفوضية بمناس�بة الي�وم العالمي 
لمناهضة العنف ضد المرأة, بحضور 
رئي�س وأعضاء مجل�س المفوضين 
ورئي�س اإلدارة االنتخابي�ة، وممثل 

فريق األمم المتحدة في المفوضية.
وفي كلمته خ�الل الندوة, تحدث 
رئي�س مجل�س المفوضي�ن الس�يد 
سربس�ت مصطفى رشيد عن المرأة 
ودوره�ا ف�ي المجتم�ع واألنظم�ة 
األم�م  ش�رعتها  الت�ي  والقواني�ن 

المتح�دة الخاصة بالم�رأة فضال عن 
القواني�ن الت�ي ص�درت بخص�وص 
حقوق اإلنس�ان واإلش�ارة فيها إلى 

حضور المرأة الفاعل في المجتمع

من جانب أخر, أشار المشاركون 
في الندوة إلى دور المرأة الحيوي في 
المجتم�ع والتأكيد على إن اإلس�الم 
أعطى للمرأة مي�زًة مهمة باعتبارها 

األم واألخ�ت والزوجة والمش�اركة 
في صنع الق�رار وأيضا ف�ي تطوير 

المجتمع وخدمته”.
عل�ى  كلماته�م   رك�زت  كم�ا   
االتفاقي�ات الدولية بش�ان مناهضة 
الم�رأة  ودور  الم�رأة،  ض�د  العن�ف 
الفاع�ل  حضوره�ا  ف�ي  العراقي�ة 
ف�ي المجتم�ع م�ن خ�الل تواجدها 
وتأثيرها في الس�لطات التش�ريعية 
والتنفيذي�ة والقضائي�ة فض�ال عن 
دورها في قي�ادة منظمات المجتمع 

المدني الفاعلة
يذكر أن األمم المتحدة ومؤسسات 
الدول�ة كاف�ة تحتفل بذك�رى اليوم 

العالمي لمناهضة المرأة سنوياً.

صحة الكرخ تتلف أطنان 
من األلبان يف منطقة 

عويريج الصناعية
   بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن مدي�ر ع�ام دائرة صح�ة بغداد/ 
الكرخ الدكتور جاس�ب لطي�ف الحجامي، 
ع�ن ات�الف 10.128 طن�ا من لب�ن الرائب 
و6.787 طن لبن شنينة و30 كغم من ملح 
الطعام في منطقة عوريج الصناعية.وقال 
الحجامي، في بيان للدائرة، ان”فرق شعبة 
الرقابة الصحية ف�ي الدائرة قامت بحملة 
ات�الف صحية رقابية ف�ي منطقة عوريج 
الصناعي�ة بع�د اج�راء الكش�ف الصح�ي 
عل�ى الش�ركات الموجودة ف�ي المنطقة 
وتبين وجود مواد غذائية )لبن رائب ولبن 
ش�نينة وملح للطع�ام( منتهية الصالحية 
وبالتعاون مع االمن االقتصادي ومديرية 
امن الرشيد/الشعبة االقتصادية ومديرية 
ام�ن المحمودي�ة مكت�ب عوري�ج وفوج 
مغاوير الفرقة االولى الش�رطة االتحادية 
وف�ق محض�ر اصولي وبحض�ور صاحب 
الش�ركة  اعادة غلق  العالقة”.وأضاف”تم 
المصنعة لهذه االلبان وتشميعها بالشمع 
االحم�ر ولم�دة اس�بوع مع دف�ع غرامة 
مالية مقدارها )100000( الف دينار وفق 
قانون الصح�ة العامة المرقم )89 لس�نة 
1981( واتخاذ جميع االجراءات القانونية 
بحق صاحب العالقة واحالته الى محكمة 
جزاء صحة بغداد الكرخ كونه كسر الشمع 
االحمر بعد غلق الش�ركة وم�ارس العمل 
دون حصوله على الموافقات األصولية”.

  البصرة/المستقبل العراقي

قال مص�در مالحي ف�ي محافظة 
البص�رة، ام�س االثني�ن، ب�أن باخرة 
 15 كوري�ة جنوبي�ة محمل�ة بنح�و 
ألف طن م�ن الرز الهندي المس�تورد 
لحس�اب وزارة التج�ارة وصل�ت الى 
منطقة االنتظار ضمن المياه االقليمية 
العراقية تمهيداً لرس�وها في ميناء أم 
قصر التجاري لتفريغ حمولتهما بعد 
التحقق مختبرياً من صالحية الشحنة 

لالستهالك.
وبحس�ب المص�در ، إن “الباخ�رة 
الكوري�ة الجنوبي�ة )هان�رو ميلودي 
( وصل�ت قب�ل س�اعات ال�ى محطة 
االنتظ�ار ف�ي خور عب�د الل�ه، وهي 
محمل�ة بنح�و 15 أل�ف طن م�ن الرز 
الهندي المحس�ن”، مبيناً أن “الشحنة 
تم اس�تيرادها من قبل وزارة التجارة 
المواطنين  لغ�رض توزيعهم�ا عل�ى 

ضمن مفردات البطاقة التموينية”.
وأش�ار المص�در ال�ى أن “الباخرة 
قص�ر  أم  مين�اء  ال�ى  تتج�ه  س�وف 
التج�اري لتفريغ حمولتهم�ا بمجرد 
المختب�ري  الفح�ص  نتائ�ج  ظه�ور 
لعين�ات م�ن ال�رز المس�تورد، ولكن 
لغاي�ة اآلن ل�م يت�م س�حب عينات”، 
مضيفاً أن “الباخ�رة هي ثالث باخرة 
أجنبي�ة محملة بالرز تصل الى العراق 

خالل أقل من اسبوعين”.

    بغداد/المستقبل العراقي

أكد وزير النفط عادل عبد المهدي لمدير ش�ركة ش�ل في الع�راق هانز نايكمب، أمس 
االثني�ن، حرص الع�راق على تطوير صناعة الغاز.وقال بيان للوزارة إن “الوزير أس�تقبل 
مدير ش�ركة ش�ل والوف�د المرافق له وج�رى خالل اللق�اء بحث القضاي�ا ذات االهتمام 
المش�ترك بين الجانبين وبما يحقق المصالح المش�تركة لهما”.واك�د وزير النفط خالل 
اللقاء، بحسب البيان “حرص العراق على تعزيز العالقات مع الشركات العالمية الرصينة 
ومن بينها ش�ركة شل الى جانب توسيع افاق التعاون في مجاالت النفط والطاقة فضال 
عن تطوير صناعة الغاز”.من جانبه، ابدى مدير ش�ركة ش�ل “رغبة ش�ركته في توسيع 

افاق التعاون والمساهمة في تطوير الصناعة النفطية في العراق”.

وزير النفط يؤكد لـ »شل« حرص العراق عىل تطوير صناعة الغاز
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سيف أكثم المظفر

د. مصطفى البهادلي

تعلوا األصوات. تتقدمها فوه�ات البنادق. ثم ماذا؟ بدأ 
دخ�ان الحرب يتصاع�د، معلنا عن بدايت�ه الصامتة، ال 
أنين وال أزيز وال رنين، بداية روس�ية ذكية، حرب الغاز 
بال ن�ار، من المالحظ إن روس�يا قد حس�مت موقفها 
اتجاه سوريا، بالتعاون مع حليفتها إيران، وتخلت عن 

تركيا الحليف الخائن!
من حرض تركيا على التحرش بالدب الروس�ي؟ تش�ير 
التقارير الواردة، إن إس�قاط الطائ�رة كان ورائه أيدي 
صهيوأمريكي�ة، أي بعق�ل ت�ل أبي�ب وبلس�ان وأيادي 
تركية، لم تسعفها جميع أكاذيبها المعلنة، وما سربته 
الصحافة الروس�ية عن فضائح نجل اردوغان وتعاونه 
مع داعش، وش�احنات الس�الح التي تدخل سوريا عبر 
تركية بحماية الحكومة، وش�احنات النفط التي تدخل 
األرضي التركية بعلم الحكومة، جعلت أنقرة في وضع 

حرج جدا.
وقف�ت أمري�كا موق�ف المتفرج عل�ى تركي�ا، انتظارا 
لما س�تؤول اليه االم�ور، ولن تدخل تل�ك الحرب مهما 
حدث.. من صفاتها الغدر وترك الحليف يلقى حتفه كما 
فعلت من قبل مع ع�دة عمالء احترقت أوراقهم: صدام 
والقذاف�ي ومبارك وغيرهم. لماذا تركيا تحمي داعش؟ 

ولماذا أمريكا ال تريد القضاء على داعش؟
المثل�ث المقل�وب، نظرية تحت التطبي�ق، على أطرافه 
العلي�ا أمري�كا تقابله�ا تركي�ا، وف�ي الرأس األس�فل 
داع�ش، تربطه�م عالق�ة مصال�ح و رغب�ات متقاربة 
إل�ى حد ما، األولى تس�تخدم داعش ورق�ة ضغط على 
الحكومات المنطقة، إلرغامها على التقس�يم، والثانية 
تس�تخدم داعش لمل�ئ مؤخرتها بالنف�ط المهرب من 
س�وريا والع�راق، وما يرب�ط أمريكا بتركي�ا هو تبني 

األخيرة الدع�م الكامل للدواعش، وهذا يرفع العناء عن 
واش�نطن، لتوصيل مس�اعداتها لمرتزقتها في سوريا 
والع�راق. برزان�ي.. وال�دور الخليجي في تم�دده على 

األرضي العراقية؟
برزان�ي وتحركات�ه األخي�رة، تش�ير إلى هن�اك خطة 
ش�يطانية، يح�اول م�ن خالله�ا، حصول�ه عل�ى دعم 
خليج�ي، ف�ي إنش�اء دول�ة كردي�ة، بح�دود جدي�دة 
تضم بع�ض المناطق الس�نية، وبإعالنها تب�دأ مرحلة 
تقس�يم البالد، التي خطط لها مس�بقا، ومن ضمن هذا 
التح�ركات، هو إعالن الجانب األمريكي إرس�اله قوات 
خاصة إلى العراق، وهناك إخبار تناقلتها بعض وسائل 
اإلع�الم، عن دخول قوة مش�تركة م�ن الجيش التركي 
والبيشمركة متوجه نحوا الموصل. مستنقع اليمن قد 

تورطت به السعودية؟

كان وما زال أسوء قرار تتخذه السعودية في تاريخها، 
وهو العدوان على اليمن، الذي أرهق اقتصادها، ولم تعد 
قادرة على االس�تمرار، حرب االس�تنزاف التي تقودها 
ف�ي اليمن، ال تنتهي إال بس�قوط آل س�عود، أو جلوس 

على طاولة المفاوضات بحضور إيران، 
وهذا لن يحصل بوجود أمريكا، تاجرة السالح، للحروب 
المصطنعة. من المستفيد من هذه الفوضى في الشرق 

األوسط؟
غليان الش�رق األوسط، س�يقذف حممه على األراضي 
الغربي�ة قريب�ا، ولن ينجوا م�ن يعتقد بأن�ه في مأمن 
م�ن تلك األوضاع، أما إس�رائيل، التي أصبحت ش�قيقة 
اإلمارات، س�تدمر كل ما بناه زاي�د، بنخره من الداخل، 
وس�تكون ناطح�ات الس�حاب مقاب�ر قريب�ا. .اوليس 

الصبح بقريب؟

منذ أكثر من عام ونيف على إنش�اء التحالف الدولي الذي وفق 
قيادت�ه »الواليات المتحدة األميركية » تجاوز الس�تين دولة ال 
تزال داعش تتمدد أكثر فأكثر، فقبل عام لم تكن مدينة الرمادي 
قد اس�تولى عليه�ا داعش، ولم تكن التنظيم�ات اإلرهابية في 
سوريا قد سيطرت على 80 بالمئة من األراضي السورية، وبعد 
ورغم ال� 6000 طلعة جوي�ة للتحالف الدولي بقيادة الواليات 
المتحدة األميركية تمدد داعش أكثر في مجمل قواطع العمليات 
ف�ي العراق وس�وريا باس�تثناء ديالى وج�رف النصر وصالح 
الدين وغيرها والتي لوال الحش�د الشعبي لما تحررت من دنس 
اإلرهاب وقوى التكفير، بمعنى انه لو افترضنا أن فتوى السيد 
السيس�تاني لم تحدث ولم يكن هناك حش�د ش�عبي »من باب 
ف�رض المحال ليس بمحال« وان المناط�ق والمحافظات التي 
حرره�ا أبطال الحش�د لم تح�رر، ماذا يمكن أن تبلغ س�يطرة 

داعش في ظل وجود التحالف الدولي؟.
 ما أريد قوله في النهاية أن التحالف لم يكن صادقا في القضاء 
عل�ى داع�ش ول�و كان صادقا لما اس�تنفذ كل ه�ذا الزمن في 
تبرير مكافحة ه�ذا التنظيم، والدليل في ذل�ك أن القضاء على 
النظام السياسي في العراق قد استغرق 21 يوما من قبل نفس 
التحال�ف حينم�ا كان أقل ف�ي عدده في ع�ام 2003 مما يضع 
أكثر من عالمة اس�تفهام حول جدية مس�عاه في القضاء على 
داع�ش التي أزعم انها م�ن صناعته وبأم�وال خليجية قطرية 
وس�عودية وبتس�هيالت تركية من أجل اإلطاحة أو ممارس�ة 
أقص�ى درجات الضغ�ط على صانع القرار السياس�ي العراقي 
ال�ذي أب�دى س�لوكا غي�ر مرغوبا في�ه س�ابقا -2006 2014 
لجه�ة المش�روع األميرك�ي والغرب�ي الذي يصب ف�ي صالح 
القوى اإلقليمية المناوئة لهذا المشروع مما دفع بدوائر صنع 
القرار الغربي واإلس�رائيلي الى التفكير باتجاه خلق منظومة 
إرهابي�ة »داع�ش« متحكم فيها م�ن قبلهم صع�ودا وهبوطا 
تتناسب مع  درجة استجابة صانع القرار العراقي لمشروعهم 
وليتخلص�وا من خالي�ا إرهابية في بلدانهم »سياس�ة تجفيف 
مناب�ع اإلرهاب« وبكلفة مادية مدفوعة الثمن، علما أن داعش 
ق�د ولدت من رحم القاعدة التي ول�دت من حركة طالبان التي 
ولدت من حركة المجاهدين األفغان ضد التدخل السوفيتي في 
أفغانس�تان وجميع هذه ال�والدات قد تمت بأي�دي مخابراتية 
أميركية ومما يؤكد اس�تنتاجنا الس�ابق ه�و أن داعش لم ولن 
تقدم على أية عملية إرهابية ضد إس�رائيل بالوقت الذي تدعي 

فيه بأنها حامية حمى المسلمين. 
ومن أجل االستغراق أكثر في التفكير ومعرفة النوايا الحقيقية 
لطريقة التعاطي األميركي مع الشأن العراقي تحديدا والعربي 
واإلسالمي عموما، نقول أن األساس الفكري الذي استند عليه 
صانع القرار األميركي في خلقه لقوى اإلرهاب والتكفير يرجع 
إلى  نهاية الحرب الباردة حين انتهى الخطر السوفيتي األحمر 
وصار اإلس�الم والكونفوشيوسية الخطر البديل الذي يتوجب 
االنتب�اه له وفق أطروحة صدام الحض�ارات للكاتب صاموئيل 
هنتنغت�ون، من�ذ تلك اللحظ�ة توجب صنع منظم�ات إرهابية 
بعقيدة اسالمية تستهدف المصالح الغربية وحتى العربية من 
أجل تشويه اإلسالم كدين ومعطى حضاري وأخالقي ونظرية 
حياة قابلة للتطبيق والتصديق وإعادة انتاجه بطريقة مشوهة 
مرتبطة بالقتل وس�فك الدماء ونفي اآلخر واقترانه باإلرهاب 
والتكفير وكل ما هو س�لبي ودنيء وبعيد عن القيم اإلسالمية 
السمحاء ونبل األخالق.. وهذا يستدعي القيام بإنشاء جهة من 
الوسط اإلسالمي تتبنى اإلسالم كدين وتتولى القيام بالمهمة 
المطلوب�ة وفق�ا للتعاليم الغربية واإلس�رائيلية من أجل تعمد 
اإلساءة اليه وحتى ال يكون اإلسالم خيارا إنسانيا لدى اإلفراد 
قابال للتطور واالرتقاء س�واء لدى المجتمعات والدول التي إذا 
م�ا أخذت به فانه يمكن أن يخلق لديه�ا الحافز والوازع الذاتي 
لالعتماد عل�ى الذات بعيدا ع�ن النظرية الرأس�مالية وبالتالي 
خلق أن�داد محليي�ن او إقليميين أو حتى دوليي�ن محتملين أو 
حقيقيين يحد من س�يطرة الغرب وتس�لطه وتوسعه المادي 

والمعنوي على مستوى 
المعمورة. 

م�ن هن�ا نس�تطيع أن نتلم�س الح�رص الغربي على إش�اعة 
وترويج التش�ويه لإلسالم في وسائل اإلعالم الغربية من أجل 
خلق حالة الرفض له وعدم التس�ليم به وزيادة حالة الش�ك به 
والنف�ور من المؤمنين به طالما كونه مرتبطا باإلرهاب وقتل 
اآلخر واألس�ف كل األس�ف ان هن�اك من المس�لمين من يقدم 

خدمة مجانية لهذا المشروع الغربي بقصد او من دون قصد.
إن اإلس�الم كدين يتعرض لعملية تش�ويه واسعة النطاق على 
يد داعش ساهمت بها بش�كل مقصود وسائل االعالم الغربية 
وحتى العربية من أجل استدامة الفعل السياسي المؤسس على 
قبول الرضوخ واالستس�الم لكل ما هو غربي وبعد أن س�قط 
ش�عار االعتماد على ال�ذات العربية التي ما ع�ادت منتجة ألي 
شيء بفعل أس�باب ذاتية وموضوعية لم يكن آخرها مشروع 
داعش لكي يتس�نى تبرير طلب النجدة م�ن الخارج الذي يغدو 
وف�ق التوصي�ف أع�اله بكون�ه المنق�ذ والمنجد م�ن همجية 
البرابرة الجدد وتزداد س�قوف فرضي�ة وخيار المنقذ األجنبي 
في ظ�ل قناعة العج�ز الداخلي باس�تحالة التخل�ص من وباء 
داعش وحينها يغدو الخارج مطلب�ا وطنيا وجماهيريا عندها 
يزداد التمسك بالخارج أكثر فأكثر في ظل تدني وتالشي الخيار 

الوطني المفقود أصال.
 من هنا نس�تطيع أن نفه�م خطوة المرجعي�ة العليا المتمثلة 
بفتوى الجهاد الكفائي والتي أعادت االعتبار إلى الذات العراقية 
بعدما انعدم األمل لديها بفعل األداء السياس�ي غير المس�ؤول 
للبع�ض، فالفت�وى بثت الروح ف�ي الخيار الوطن�ي وإمكانية 
االعتم�اد على ال�ذات بعيدا عن اش�تراطات الخ�ارج »الغربي« 
الذي ثبت بالدليل أنه يقدم خدماته لقاء مس�توى الخدمة التي 
تقدمه�ا إليه ولعل ذل�ك مقبول في عالم السياس�ة، ولكن من 
غي�ر المقبول ان نكون أعداء ألعداء الغرب وأصدقاء ألصدقائه 
مما يس�قط لدين�ا حتى قدرة اختيار األصدق�اء واألعداء وفقا 

لمصالحنا الوطنية.
إن اس�تحضار المصلح�ة الوطنية هو الش�رط األساس�ي لكل 
قرار سياس�ي ناج�ز عل�ى المس�تويين الداخل�ي والخارجي، 
فال�دول تتح�رك بوح�ي م�ن مصالحه�ا الوطني�ة النابعة من 
الحاجة المادي�ة والمعنوية دون االلتفات إلى أخذ موافقة هذا 
الط�رف أو ذاك، فالمصلحة الوطنية ه�ي البوصلة التي يهتدي 
بها صانع الق�رار لترجيح خيار على آخر أو بديل على آخر بما 
تمليه عليه المصلحة الوطنية العليا التي من دونها يغدو العمل 
السياس�ي أقرب إل�ى االنفعال منه إلى إي ش�ي آخ�ر وتضيع 
األه�داف والخطط وتتالش�ى الس�ترتيجيات وعن�د ذاك يغدو 
الوط�ن والمواط�ن في مه�ب الريح ال تنجي�ه إال الصدفة التي 
يجب أن تنتهي وتموت في قاموس العمل السياسي المسؤول 

والواعي.
إن غي�اب المصلحة الوطنية في ادراك صانع القرار السياس�ي 
يش�به نسيان الجندي لعدته وهو في حالة الحرب ويجعل منه 
خاضعا لمشيئة اآلخر الذي لن يتوانى في اإلجهاز عليه سريعا 
فالدول تتحارب وتتس�الم ال من أجل ش�يء س�وى مصالحها 

اآلنية والمستقبلية.

اإلرهاب والتكفري.. 
ـَْن؟ صناعة م

هناك نبأ سار ألميركا الالتينية: بعد عقود من 
العزلة األكاديمية النسبية، أحدثت أكبر دولتين 
في المنطقة، وهما البرازيل والمكسيك، زيادة 
كبي�رة في أع�داد الطالب الذين يدرس�ون في 
الجامع�ات األميركية. وف�ي حين أن المنطقة 
ال ت�زال في مرك�ز متأخر عن الصي�ن والهند 
بالنسبة ألعداد طالبها في الكليات األميركية، 

إال أنها بدأت في اللحاق بهما.
ول�دى الصي�ن وحده�ا 304 آالف طال�ب في 
الكلي�ات األميركي�ة، مقاب�ل 133 أل�ف طالب 
هن�دي. وبالمقارنة، فإن جمي�ع دول أميركا 

الالتيني�ة والبحر الكاريبي مع�اً لديها 86 ألف 
طالب هناك، وفقاً لتقرير معهد التعليم الدولي. 
وحتى فيتنام، وهي دولة يحكمها الشيوعيون 
على الجانب اآلخر من الكرة األرضية، أرسلت 
ع�دداً أكثر من الطالب إل�ى الكليات األميركية 

هذا العام مقارنة بالمكسيك.
ومن بين األسباب العديدة لألعداد المنخفضة 
الجامع�ات  ف�ي  الالتيني�ة  أمي�ركا  لط�الب 
األميركي�ة يأت�ي حاج�ز اللغة، فاآلس�يويون 
يميل�ون ألن يكون�وا أكث�ر اس�تعداداً الجتياز 
اختب�ارات إج�ادة اللغ�ة اإلنجليزي�ة أكثر من 

ط�الب أمي�ركا الالتيني�ة، وفق�اً لم�ا ذكرت�ه 
الجامع�ات األميركية. وهنا أيض�اً موجة من 
المش�اعر المعادية للوالي�ات المتحدة، والتي 
تروج لها الحكومات اليسارية الراديكالية في 
أميركا الالتينية التي ثبطت رغبة الكثيرين في 
المنطقة عن متابعة دراس�تهم ف�ي الواليات 
المتح�دة، على عك�س الجهود النش�طة التي 
تبذلها الصين وفيتنام لتدريب األجيال الجديدة 

في أفضل الجامعات في الغرب.
وتتف�ق التصنيف�ات الثالث�ة األش�هر - وهي 
تصنيف ملحق مجلة »التايمز« للتعليم العالي، 

العالم�ي »كي�و إس«،  الجامع�ات  وتصني�ف 
وتصني�ف »ش�نغهاي« األكاديم�ي لجامعات 
العالم - على أن الواليات المتحدة لديها أفضل 

مؤسسات التعليم العالي في العالم.
وأعتق�د أن العزلة األكاديمي�ة التقليدية لدول 
أميركا الالتينية كانت أحد األس�باب الرئيسية 
ف�ي تخل�ف المنطق�ة ف�ي مج�االت االبتكار 
والعلوم والتكنولوجيا، وهناك جامعة وحيدة 
في أميركا الالتينية تأت�ي من بين أفضل 150 
مؤسس�ة للتعلي�م العالي، وهذا يس�اعد على 
تفسير األس�باب التي جعلت كوريا الجنوبية، 

مثاًل، تس�جل أكث�ر من 18 ألف ب�راءة اختراع 
في مكتب الواليات المتحدة لبراءات االختراع 
والعالمات التجارية، ف�ي حين أن جميع دول 
أمي�ركا الالتيني�ة ال�� 32 س�جلت 836 براءة 

اختراع فقط ال غير.
وبع�د ط�ول انتظار، ف�إن أفض�ل دول أميركا 
الالتيني�ة ب�دأت تنتبه لحقيقة أنن�ا نعيش في 
اقتصاد المعرفة، حي�ث العلوم والتكنولوجيا 
واالبت�كار هي أفضل المؤش�رات على ازدهار 
الدول أكث�ر من الموارد الطبيعي�ة، وهذا خبر 

سار.

كرس العزلة األكاديمية
أندريس أوبنهايمر

لعبة االمم.. أم تالعب باألمم!

لس�نا بعيدين ع�ن ح�رٍب عالمي�ة ثالثة، 
م�ع  التأري�خ  ُتغي�ر  أن  باس�تطاعتها 
الجغرافيا، فما َيحصل اآلن يش�به إلى حٍد 

ما؛ أسباب نشوب األولى والثانية.
أغتيال "األرش�يدوق فرانز فرديناد" ولي 
عهد النمس�ا، ف�ي زيارته لس�راييفو عام 
١٩١٤، وما تالها ِمن إعالن األمبراطورية 
النمس�اوية المجرية الحرب على ِصربيا، 
كان كافياً ألشعال الحرب العالمية األولى، 
هذا أن أبعدنا غاية التوس�ع األستعماري؛ 

للدول التي أشعلت فتيل الحرب.
مؤتم�ر باريس عام ١٩١٩ لَم ُينصف أصل 
مس�ماه، لتأتي معاهدة "فرس�اي" ببنود 
تس�وية بعيدة عن الس�الم، وهذا السالم 

المنق�وص ال�ذي أُعتب�ر إهان�ة أللمانيا، 
وتجاهل ألطماع أيطاليا التوس�عية، أدى 
بع�د أذ إل�ى ص�راٍع أخ�ر، َتمثل بنش�وب 

الحرب العالمية الثانية في عام ١٩٣٩.
األعوام الس�بعون التي م�رت؛ ُمنُذ نهاية 
الح�رب العالمية الثانية ع�ام ١٩٤٥، وإن 
تخلله�ا العديد ِمن التصعيدات السياس�ية 
بي�ن الدول الُكب�رى، إال أنها لَ�م تصل إلى 
ما وصلت إلي�ه اآلن، فاليوم َنعيُش أجواًء 
مضطرب�ة، تتمثل بأبعادها الس�تراتيجية 
لل�دول الُكب�رى، وإن كان�ت ف�ي حقيقة 
األمر؛ تعود للتأريخ القديم، أبان الحربين 

األولى والثانية.
الس�الم الُمنادى فيه في "فرس�اي"، إلى 

اآلن لم يولد، والس�بب هو الُبعد التوسعي 
بمفهوم�ه الحدي�ث المتمثل؛ بالس�يطرة 

على الِنفط وُمستقبل شعوب الِمنطقة.
األزم�ة الس�ورية والت�ي ب�دأت قب�ل م�ا 
ُيقارب؛ الخمس س�نوات، وم�ا تتمتع به 
س�وريا ِم�ن خصوصي�ة؛ َعق�دت صف�و 
الركود العس�كري العالمي، َفبعد سنوات 
ِم�ن الحرب الباردة وِس�باقات التس�ليح، 
أخط�أ الغرب ِبحاس�باته مرًة أخ�رى، َقد 
ُيذكرن�ا ِبحرب فيتن�ام، أو َنعيش�ه اليوم 

بغزو اليمن.
ُدخول روسيا الَحرب؛ سبقه دعم أمريكي 
صهيون�ي خليج�ي للفصائ�ل التكفيرية، 
أستمر على مدار األربع سنوات الماضية، 

ومع أنهم جميعاً لم ُيسقطوا نظام األسد، 
إال أنه�م َنجحوا ببناء أرهاب عالمي، عاِبر 
للق�ارات، وإن ب�دأ َينحس�ر ف�ي س�وريا 

والعراق!
روس�يا َضرب�ت بق�وة، َعب�رت األرهاب 
ُتركي�ا  ضرباته�ا  أوجع�ت  لداعمي�ه، 
المنتعشة أقتصادياً بفعل داعش، وقلصت 
أحالم الخليج والغرب الداعم، مما جعلهم 
يتصرفون بحماقة مرًة أُخرى، فما تفجير 
الطائرة الروسية إال حماقة الناتو تصدت 

لها ُتركيا.
الَحرب العالمية الثالثة بدأت؛ فغباء تركيا 
أوق�ع ُكل أوربا بعاقبة األمر؛ فروس�يا لم 
تكت�ِف بخس�ارة ُتركيا ما يق�ارب ٦٪ من 

دخله�ا؛ الناتج م�ن التجارة والس�ياحة، 
وأنما قطعت تصدير الغاز الذي قد يس�بب 
بموت العديد من س�كان أورب�ا من البرد، 
وهنا؛ قد تجد اوربا نفس�ها ملزمة بأدانة 
تركي�ا والتعامل دبلوماس�ياً مع روس�يا؛ 
وه�ي خط�وة ثاني�ة لع�زل تركي�ا ع�ن 

محيطها.
م�ا يحدث اآلن ينذر بالخط�ر؛ قد ال يكون 
المغزى ه�و الثأر للطائرة، ِبقدر ما يكون 
تأديب لداعمي اإلرهاب، وقد تشهد سماءنا 
ف�ي القري�ب العاج�ل؛ صواري�خ نووي�ة 
روس�ية تس�تهدف ُتركي�ا، فيم�ا يكتفي 
النات�و بالمش�اهدة، وتت�أدب الس�عودية 

وقطر، خشية صراع نووي عالمي.

اردوغان سقط بالفخ
زيدون النبهاني



نشرت النجمة أمل بوشوشة صورة لها بدت فيها معّنفة وآثار الضرب بادية على وجهها. 
وعلّقت بوشوش�ة على الصورة التي نش�رتها عبر حس�ابها في "انس�تغرام" قائل�ة: "دوري في 
ص�ورة...اول ي�وم تصوير خماس�ية #اهل_الغرام مع  المخ�رج المتميز #اليث_حج�و و الكاتب 

#ممدوح_حمادة".
وكما ذكرت لها سابقاً، يفجر الجزء الثالث من "أهل الغرام" مفاجآة درامية من العيار الثقيل، إثر 
كتابة الدكتور ممدوح حمادة صاحب "ضيعة ضايعة" نص الخماس�ية القادمة من "خماس�يات 
الغرام"، إذا ينتقل الكاتب من الساحة الكوميدية إلى اإلجتماعية-الرومنسية للمرة األولى له في 
الدراما الس�ورية، مع الحفاظ على حبكاته المتينة وخطوطه المتس�قة التي وضعها بين أيدي 

المخرج الليث حّجو.

ما يزال س�ابحا في بحر النجومية، ومن تألق إلى 
تأل�ق أكبر، ومن حضور آثر إلى ما هو أكثر، حتى 
بلغ موضعا بات فيه مطلب�ا جماهيريا عربيا من 
خ�ال أدوار بطول�ة لم يبتعد عنها ف�ي أي دراما، 
س�واء في بلده س�ورية أو لبنان، أو في أي دراما 

مشتركة.
والي�وم، يطل عل�ى "مدرس�ة الحب" م�ن نافذة 
"كلم�ات" ويس�تعد إلطاق الرص�اص في تكرار 
إلبداعه في ش�خصية المقدم رؤوف في الوالدة، 

ويعد الجمهور المصري بإطالة أخاذة كالعادة.
إنه الممثل عابد فهد وحديث خاص للفن .

ماذا عن "مدرس�ة الحب" وقد باشرت بالتصوير 
فيه؟

في "مدرس�ة الحب" أش�ارك في ثاثي�ة بعنوان 
"كلم�ات" م�ن تأليف نور شيش�كلي ومازن طه، 
وس�عيد جدا باألج�واء في هذا المسلس�ل أو هذه 
الثاثية، فالمخرج صف�وان نعمو يدير الدفة كما 
ي�راد، كما أن وج�ود النجمة أمل عرف�ة والنجمة 
باميا الكيك مفرح أيضا، وكل ش�يء في الثاثية 

حاليا يجري على ما يرام.

وماذا عن الدور الذي تؤديه في العمل؟
في "كلمات" أجس�د شخصية زوج يقع وزوجته 
في مطب الروتي�ن فتصيبهما حالة فتور وبرود، 
ما ي�ؤدي إلى ف�رض واق�ع بينهما يظه�ر أنهما 
سيقتنعان به، ذلك إلى أن تدخل امرأة أخرى حياة 
هذا الرج�ل فتحركه، لكنها تغي�ر حياته وتعامله 
م�ع زوجته بش�كل تام، وبخاصة بع�د أن يضطر 
الزوج إلى إفشاء السر لزوجته نتيجة ماحظاتها 
على س�لوكياته المتغيرة من�ذ أن يتعرف إلى تلك 

المرأة.

وما الذي شدك للثاثية؟
الن�ص ق�وي ومحب�وك بطريق�ة محترم�ة جدا، 
واأله�م أنني وجدت في الثاثي�ة طرحا للحل في 
نهايتها، وه�ذا نؤجل الحديث عن�ه اآلن، ونتركه 
إلى وقت العرض الذي أعتقد بأنه س�ينال إعجاب 

الجمهور بكل تأكيد.

طالم�ا نتح�دث ع�ن الحب ، أي�ن هو ف�ي حياتك 
بالضبط؟

الح�ب في حيات�ي موجود، فزوجت�ي حبي األول 
واألخير وتقف معي على الحلو والمر، وأشاطرها 
ذل�ك واقف معها على الحلو والم�ر. كذلك أوالدي 
هم حب كبير وعميق ومتمدد لي، فضا عن حبي 
لوال�دّي وألخوت�ي. الح�ب كل ش�يء ف�ي الحياة 

ولواله لما وجدت الحياة أصا.
عندما تقدم الحب..ما الذي تنتظره؟

ال ش�يء..فإذا انتظرن�ا مقابا من الحب س�نفقد 
قيم�ة الح�ب، والس�عيد ه�و م�ن يح�ب ويعطي 
ويس�دي العاطف�ة، وال ينتظر مقاب�ا. هكذا أرى 

األمور.
وبع�د كل عملية حب أو إعطاء عاطفي.. أين ترى 

تتويج ذلك بالنسبة إليك؟
التتويج يكون في النجاح، س�واء الذي أحققه أنا 
أو الطرف الذي أحبه، ومع زوجتي، فإننا انتقالنا 
من نجاح إلى نج�اح دليل على أننا ننتقل من حب 

إلى حب.
 

وم�ن منظارك الش�خصي كيف تتوق�ع أن تكون 
رؤية المرأة للحب؟

الرجل بالنس�بة لي يرى الحب هو الحياة وهذا ما 
قلته قبل قليل.. بالنس�بة للمرأة أعتقد أنها تنجح 
في الحب عندما تصنع تشكل منه قضية مفصلية 

تدافع عنها وتعتبرها مسرى الحياة كلها.
ماذا عن مشاريعك األخرى غير مدرسة الحب؟

لدي مشروع قريب جدا مع المخرج سمير حسين 
والكاتب س�امر رض�وان وهو بعن�وان " أطلقوا 

الرص�اص" وال أعرف متى س�نبدأ بتصويره لكنه 
قريب جدا.

ماذا عن هذا المسلسل؟
باختصار علينا التوجه للنص فورا، وما قرأته هو 
نص قوي وناري لكاتب بات شهيرا بنبش التاريخ 

في البلد ونسج قصص وحكايا من خال النبش، 
فنصل معه إلى عمل قوي والتجارب السابقة 

دليل على ذلك.

قيل إن س�امر رضوان كتب ال�دور الذي 
ستلعبه لك شخصيا؟

ه�ذا صحيح نوعا م�ا، بعك�س المرات 
الس�ابقة التي كان يكتب فيها شخصية 
فألعبها م�ن دون أن تكون مرس�ومة 

لي.

أين بالتحديد؟
في األجزاء الثاثة من مسلس�ل والدة من 

الخاصرة وذلك السيناريو الرهيب الذي 
أبدعه س�امر والقى إعجاب الجمهور 

العربي كله وليس السوري وحسب.

كي�ف قرأت االنتقادات الت�ي وجهت لك عن دورك 
في مسلسل 24 قيراط؟

طبيعية ج�دا، لكني رفضت أن تت�م المقارنة بين 
المسلس�ل ومسلس�ل والدة م�ن الخاص�رة، ألن 
األخي�ر جاء عن س�يناريو ق�وي ج�دا وال يمكن 
تصوره، لذا كان الحضور قويا جدا لكل الممثلين. 
وعندما تريد أن تظهر بنفس الرتم في أي مسلسل 
فعليك أن تحظى بنص�وص متوازية بالقوة وهذا 
غي�ر متوف�ر ف�ي أي عم�ل مقارن�ة ب�والدة من 

الخاصرة.

هل يقتنع عابد فهد بكل المسلسات التي يشارك 
فيها؟

لي�س بالض�رورة ذل�ك، فالقناع�ة التام�ة غي�ر 
متوفرة ب�أي عمل، وفي الوقت نفس�ه قد تقتنع 
بعمل بنس�بة كامل�ة لكن عطاءك يك�ون أقل من 
ذلك. الورق هو من يحدد وجهتك وعندما تش�ارك 

فالجمهور هو من سيقّيم تجربتك.
ه�ل س�تبقى بعيدا ع�ن الكوميدي�ا أم ل�ك عودة 

قريبة؟
بصراحة كنت مترددا في الفترة الماضية في هذا 
الجان�ب، لكن حاليا س�أعود للقاع�دة التي تقول 
ب�أن الورق والنص هو من يقودني إلى هذا العمل 
أو ذاك، أو إلى ه�ذا النوع الدرامي أو ذاك. لن أقرر 

مسبقا، وسأترك األمور على طبيعتها.

هل من مشاريع غير التي تحدثت عنها؟
ل�دي إطالة على الجمه�ور المصري قريبا، لكني 
حتى اللحظة ل�م أتوصل التفاق نهائي بخصوص 
المش�اركة، 

قال�ت الفنان�ه مري�ام عط�ا الل�ه ف�ي ض�وء 
االحتفاء بكليبها الجديد :"األصداء جميلة جداً 
حول األغنية والكليب ، وأنا أشكر كل من وقف 
ال�ى جانبي وأتى اليوم لاحتف�ال معي بنجاح 
"بتس�ترجي" الت�ي ترجمنا م�ن خالها حالة 
الصبايا اليوم اللواتي يضغطن على الرجل لكي 
يقوم بخطبتهن "ميشان الله تعى اخطبني" � 
ففي االغنية والكليب اتحدى الحبيب الذي يأتي 

"إج�ر لورا وإجر لقدام" وأل�ح عليه لكي "يهّز 
حالو ويتفضل يخطبني".

 وعن ج�و الكليب قالت ميري�ام :"جو الكليب 
يش�بهني اكثر من كلم�ات االغنية، فانا مثا ال 
اق�وم بالمب�ادرة كما فعل�ت بالكليب ،غروري 
االنثوي ال يس�مح لي بذل�ك، ولكن في المقابل 
اخرجه من مابس�ه "وبعّوفو عيشته" ليعلن 
حب�ه ل�ي ، ولكن ومن خ�ال الكليب جس�دت 

الحالة التمثيلية بعفوية وبصدق.
وع�ن جديدها قال�ت ميري�ام :"أتحضر 

ألغني�ة جدي�دة م�ن كلمات الش�اعر 
س�مير نخل�ة والحان ش�ارل نجم 

وتوزيع ايلي س�ابا، وس�أحيي 
حفلة رأس الس�نة في مطعم 
س�يف البح�ر في لبن�ان الى 
جانب الفنان طوني كيوان".

�

وّجه�ت الفنان�ة اإلماراتي�ة أحام معاي�دة للفنانة 
المصرية شريهان لمناسبة عيد ميادها .

أحام وصفت ش�ريهان ب�"ماسة مصر والجوهرة 
الغالية" حيث نش�رت أحام عبر صفحتها على أحد 
مواق�ع التواص�ل اإلجتماع�ي ،  صورة لش�ريهان 
وكتب�ت :"الليلة عيد مياد ماس�ة مصر ، الجوهرة 
الغالية التي إجتمع الكل على حبها كل س�نة وإنتي 

غالية علينا".
ش�ريهان من جهتها ش�كرت أحام عل�ى معايدتها 
وكتبت له�ا :"كم أنت جميلة قلباً ونفس�اً وإبداعاً ، 
نقي�ة ، صادق�ة ، "َحبيَبتي" كلماتي لم تس�عفني ، 

فأرجو أن تقبلي صمت حّبي وإحترامي".

عل�م أن الفنان إله�ام المدفعي 
يتواجد حاليا ف�ي منزل الفنانة 
إل�ى  بدع�وة  س�عيد،  س�ميرة 

العشاء.
الجدير بالذكر أن المدفعي يقوم 
بستجيل ألبومه الجديد بالتعاون 
مع المؤلف الموس�يقي ميشال 
فاضل، وم�ن المتوقع أن يصدر 
أغنية جديدة قبل إنتهاء الش�هر 
يت�م ط�رح  أن  عل�ى  الج�اري، 
األلب�وم الجدي�د خال األش�هر 

القليلة المقبلة.

نشرت الفنانة دينا الشربينى صورة لها من كواليس فيلم "هيبتا" على 
صفح�ة الفيلم على موق�ع التواصل االجتماعي "فيس ب�وك"، والتي 
تش�ارك في�ه البطولة ع�دد كبير م�ن الفنانين منهم ماج�د الكدوانى، 

وأحمد داود، أحمد مالك .
وعلق�ت دينا على الصورة : "من طفولتي وأنا ش�غوفة برقم س�بعة, 

وهيبتا .. يعنى رقم سبعة الساحر "عند االغريق" .
وأضافت : "سبع مراحل حب فى حياتنا .. نعيشها بمرها .. بحاوتها 

.. بجنونها .. بروعتها.. بس أكيد أكيد هانمر بيها .. دعواتكم"
الفيل�م من إخراج هادي الباجوري وهو عن رواية كتبها محمد صادق 
وحققت نجاح�اً كبيراً وممتداً، حيث اعتلت قوائ�م مبيعات الكتب في 
مصر لعدة أس�ابيع، وص�در منها أكثر من 36 طبع�ة منذ إطاقها في 
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أحدث�ت تقاري�ر إعامية ضجة كبي�رة حول خطوبة الفّنانة الس�ورية غادة بش�ور من ش�اب يصغرها 
بعشرين عاماً، و الستيضاح الحقيقة.

قال�ت بّش�ور في حديث صحف�ي ": "أنا تزوجت منذ أي�ام قليلة، والخطوبة تمت منذ ش�هرين"، مؤكدة 
أن الش�اب ال�ذي ظه�ر معها ف�ي الصورة على أن�ه خطيبها هو زوجه�ا، إاّل أنها رفضت أن تذكر اس�مه 
حفاظاً على حياتها الخاصة. وفي هذا السياق أشارت صفحات على شبكات التواصل اإلجتماعي أن اسم 
العريس هو ايمن لّحأم.وشّددت بّشور على أنها سعيدة في هذه المرحلة من حياتها، إضافة إلى حريتها 

التامة في تحديد مشار حياتها.
وتس�تعد حالياً بّشور للمشاركة في الخماسية الجديدة من "خماسيات الغرام" من نص لممدوح حمادة 
تحت إدارة المخرج الليث حّجو، بشخصية "أم الياس" صديقة البطلة امل بوشوشة التي تعرضت للضرب 
في أول يوم تصوير لها، في عمل يش�كل امتداداً لسلس�لة "أهل الغرام" في جزء ثالث من انتاج "سامه" 
و"O3" و"إيبا".وهذه الخماس�ية من بطولة النجوم عابد فهد وأمل بوشوشة وأيمن رضا وعبد المنعم 

العمايري وحسين عّباس وفادي صبيح وغادة بشور وآخرين.

هكذا احتفلت أصالة بنجاح ألبوم سمرية سعيد
نش�رت صفحة خاصة ببرامج ولقاءات النجمة السورية اصالة على "انستغرام" مقطع فيديو 

خال حفل في منزل سميرة سعيد.
وفي المقطع بدت أصالة ومعها سعيد وأنغام وليلى واهام شاهين وهن يغنين "يا حلوة الدنيا" 

وذلك لاحتفال بنجاح ألبوم النجمة المغربية الغنائي الجديد "عايزة أعيش".

نشرت الفنانة داليا البحيرى تعليق لها عبر صفحتها على موقع التواصل االجتماعى فيسبوك عن 
مسلس�لها الجديد " يوميات زوجة مفروس�ة جدا " حيث تقرر تأجيل الجزء الثانى من المسلسل 
وقالت داليا البحيرى :" تقرر تاجيل الجزء الثانى من يوميات زوجة مفروس�ة و سعدت وفرحت 
بالعمل مع كل الفنانين والفنيين واإلداريين بهذا العمل الراقى و ش�كرا اس�تاذ احمد نور والحاج 

مصطفى أبو حجر وشكرا االستاذة امانى ضرغام ومحمد جمال وكل الفنانين المبعدين".

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد

يع
�سر

ع ال

" اعالنية  واجهة  العراقية  " دايل 
 باالم�س القريب اعتلت صورة كبيرة  الجدار الجانبي 
لبناية المسرح الوطني من اعلى السطح والى االسفل 
... وكواجهة اعانية للمس�رحية الشعبية )انتربيت( 
... وكل ذل�ك م�ن اج�ل ان ت�زداد مبيع�ات التذاك�ر 
لمش�اهدة تلك المسرحية حتى ان سعر التذكرة ازداد 
ه�و االخر من )15( الف دينار الى )25(  الف دينار ... 
والس�بب كان تلك الصورة الكبي�رة للفنانة  العراقية 
)دالي( التي تم اس�تدعائها من خ�ارج العراق لتكون 

البديل�ة للفنان�ة )اس�ماء صف�اء( ... والحقيقة انني 
ش�اهدت تلك المسرحية باداء )اسماء( وباداء )دالي( 
ول�م اجد اي فرق يذكر ما ع�دا )المابس(  التي كانت 
طافح�ة على الس�طح لكونه�ا كانت تعمل على ش�د 
الجمهور لمش�اهدة تلك )المابس( الكثر من مرة ... 
علما ب�أن )دالي( قد تم اس�تدعائها لكونه�ا قد نالت 
الش�هرة خارج الع�راق في االردن  والمانيا وفرنس�ا 

ودوال اخرى .

فمن هي الفنانة )دالي( ؟
الجواب : ان اسمها )دالي حداد( من مواليد 1982 وقد 
ابتدأت طموحاتها الفنية وهي صغيرة حيث شاركت 
في مهرج�ان بابل ومهرجان الطف�ل ... ثم بدأت مع 
الفرقة القومية للفنون الشعبية لسنتين ... وشاركت 
ف�ي بع�ض اعماله�ا ... ث�م عمل�ت  مع فرق�ة )ها( 
االردني�ة كراقص�ة ... كم�ا انها  ش�اركت ف�ي فرقة 
للرق�ص الفلكل�وري ... وبعدها ب�دات موهبتها  في 

الغناء تاخ�ذ مداها في ولوج عالم الغن�اء ... ولتعمل 
ف�ي الغن�اء لاطفال ... ولتش�ارك في اكث�ر من عمل 
مس�رحي ... ولتتواصل في تقديم البوماتها  الغنائية 
لاذاعة والتلفزيون  ... الى جانب رحاتها الى فرنسا 
لتغني هناك باللهجة العراقية والعربية ... والى المانيا  
من خال مش�اركتها باسبوع الثقافة العراقي . وعن 
زياراته�ا للعراق ... فقد زارت )دالي( العراق اكثر من 
م�رة حيث غنت في كردس�تان ومثلت في مس�رحية  

)انتربيت( مع المخرج حيدر منعثر .
وال�ذي وددت قول�ه : ان الفنان�ة )دال�ي( والتي تعتز 
بعراقيتها الزالت مرتبطة بتل�ك العراقية والدليل انها 
قدم�ت المقام والبس�تة واالغنية الريفي�ة والكردية  
م�ن خال مش�اركتها في المسلس�ل التلفازي )زنود 
الس�ت( وانها نالت جائزة افض�ل مطربة عراقية في 
بغ�داد .. تلك الجائزة التي اس�تلمها ب�دال عنها الفنان 
عقيل عمران لكونها كانت في وقتها خارج العراق !.

عابد فهد من هي حبه الوحيد ؟
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"س�تار  برنام�ج  خريج�ة  مصري�ة  فنان�ة 
أكاديمي"، فهي واحدة من أبرز نجمات جيلها 
ولديها ش�ريحة كبيرة من الجمهور الشبابي 
في مص�ر والوطن العربي، وعل�ى الرغم من 
غيابها لس�نوات طويلة عن ط�رح األلبومات 
الغنائي�ة إال أن ألبومه�ا األخي�ر "أن�ا أنث�ى" 

صالحها مع جمهورها.
هي الفنانة زيزي عادل التي تكشف ل�"الفن" 
تفاصي�ل البومه�ا وأس�باب خ�وض تجارب 
الكتابة والتلحين وااالنتاج في األلبوم الجديد، 
وتوض�ح لن�ا موقفه�ا م�ن خ�وض التمثيل 
وتتحدث عن الح�ب والزواج وترد على الكثير 

من التساؤالت في لقائنا معها.
 

على الرغم من ط�رح أحدث ألبوماتك الغنائية 
"أن�ا أنث�ى" منذ ش�هور قليلة، فهل م�ا زالت 

أصداؤه مستمرة معك؟
بالتأكي�د.. أص�داء األلبوم مس�تمرة إلى اآلن، 
وم�ا زال الجمه�ور ُيبارك لي علي�ه، كما أنني 
س�أقوم بتصوي�ر أغني�ة جديدة م�ن األلبوم 
بطريق�ة الفيديو كليب وطرحه�ا لجمهوري 
كوسيلة للتواصل معهم وتثبت نجاح األلبوم، 
وخصوص�اً أن عنص�ر الص�ورة ُمه�م للغاية 

بالنسبة للفنان.
 

قدمِت في ألبومك أشكاالً موسيقية متنوعة.. 
فه�ل ه�ذا من ب�اب اإلخت�اف أو ه�ي نفس 

طريقتك في تقديم الموسيقى لجمهورك؟
أح�رص على تقدي�م الوان موس�يقية جديدة 
ومتط�ورة وتواك�ب العصر الذي نعيش�ه من 
خال كلمات والحان موس�يقية غير تقليدية، 
وأهم ما أسعى إليه هو فكرة اإلختاف بين كل 
عم�ل واآلخر، كما أنني أحاول أن اكون قريبة 
من جمهوري بتقديم أفكار قريبة من الشباب 

سواء رومانسية أو درامية وغيرهما.
 

قبل  ألبوم�ك ولكن  ط�رح 
"أنا  الجدي�د 
أنثى" كنِت 
ئب�ة  غا

عن ط�رح األلبومات لس�نوات طويل�ة.. فما 
السبب؟

مزيج من الظروف الفنية والشخصية ساهمت 
في غيابي عن الس�احة الفنية قبل طرح ألبوم 
"أن�ا أنثى"، حيث توفي والدي وظللت مكتئبة 
لفت�رة طويل�ة وغي�ر مهي�أة للع�ودة للعمل 
والغن�اء، وف�ي الوقت نفس�ه إنتقال�ي ألكثر 
من جه�ة إنتاجية عطلني للغاي�ة من دون أن 
يفيدن�ي ذلك بش�يء ، والحمد لل�ه انا مؤمنة 
بفك�رة النصي�ب ول�م أكن مس�تعجلة لفكرة 
العودة بأي عمل والس�ام بل كنت أعرف أنني 
سأخذ نصيبي فقط ليس أقل أو أكثر، ولكن 
حينم�ا كان يقابلني جمهوري ويس�ألني 
عن األلبوم كان يزيد حماس�ي في العمل 
إل�ى أن تم تقديم األلب�وم وحقق أصداء 

راضية عنها للغاية.
 

وم�اذا وراء قيام�ك بكتاب�ة وتلحين 
بعض أغنيات ألبومك؟

ل�دي موهبة كن�ت أرى أنه�ا بحاجة 
ان تظه�ر للن�اس وكنت مت�رددة منذ 
فترة طويلة في كتابة وتلحين اغنيات 
الفرص�ة  وج�دت  وحينم�ا  لنفس�ي، 
بالخط�وة،  القي�ام  ق�ررت  المناس�بة 
والحم�د لل�ه نجح�ت فيه�ا وحقق�ت 
األغنيات نسب مشاهدة وإستماع 
عالي�ة عل�ى "يوتيوب"، 
نفس�ي  أَر  ل�م  فل�و 
بالقي�ام  جدي�رة 
أك�ن  ل�م  بذل�ك 

القوم بهذه الخطوة النني إنس�انة دقيقة في 
خطواتها للغاية.

 
هل أنت مهتمة بالمنافسة مع األخريات؟

أتمنى الخير لكل الفنانين، ولكن في الحقيقة 
أنا ال أهتم س�وى بما أقدمه فقط وال إركز إال 
فيه ك�ي يخرج بأفضل ش�كل ممك�ن، ولكن 
ه�ذا ال يمنعن�ي م�ن اإلس�تماع لآلخرين كي 
أستفيد وأعرف ما يتم تقديمه من حولي على 

الساحة.
 

ومتى قد تعتزل زيزي عادل الفن؟
ل�م يخطر ببال�ي هذا األمر من قب�ل ولم أفكر 
في اإلعت�زال، فأنا ما زلت صغي�رة في العمر 
ولدي طموحات أس�عى لتحقيقه�ا وأنا أعمل 
ف�ي الفن من باب العش�ق والحب الش�ديد له 
ولي�س من أج�ل الماديات وإن كانت وس�يلة 
مهمة الستمرارية الفنان ومواكبة عمله علي 

الساحة.
 

هل أنت س�عيدة بتشبيه الجمهور لك بالنجمة 
العالمية "beyonce"؟

هذا ش�يء يس�عدني ولكنني ال أشغل بالي به 
ألنن�ي أرى أنني حالة موس�يقية مختلفة عن 
األخري�ات، ولكن قد يكون هذا التش�بيه الذي 
فرض�ه الجمه�ور نتيج�ة للتش�ابه ف�ي لون 
البشرة واللوك والشكل نفسه، ولكنني لم أسَع 
لتقليده�ا هي أو غيرها في أي ش�يء بل أحب 
أن يكون لي ش�خصيتي المنفردة البعيدة عن 

أي فنان آخر مهما كان حجمه ونجوميته.

 
لق�ب مطرب�ة مصر األول�ى حائر بي�ن أنغام 

وشيرين وآمال ماهر، فما رأيك؟
الثاث فنانات لهن مكانتهن في مصر والوطن 
والعرب�ي، ولكن ف�ي الحقيقة لس�ت مؤمنة 
بفك�رة النجمة االول�ى ألن الس�احة الغنائية 
مليئ�ة بالمواهب الممي�زة منها من أخذ حقه 
ومنها في إنتظار فرصة مناس�بة، كما أن كل 
فنانة لها ش�كلها وأس�لوبها ف�ي الغناء الذي 
يختلف ع�ن غيرها، كما أن نج�اح أي مطربة 
ال يعن�ي التقليل م�ن األخريات ب�ل كل فنانة 
له�ا مكانتها وجمهورها، وفي النهاية الُحكم 

للجمهور.
 

كن�ت جريئة ف�ي تنفي�ذ ألبومك بنفس�ك من 
الناحية اإلنتاجية، فهل كنت متعطشة للعودة 

لجمهورك لهذه الدرجة؟
كنت مش�تاقة لجمهوري بالتأكيد وخصوصاً 
ان األلب�وم تم تأجيله ألكثر من مرة، ولكن ما 
دفعني لخوض تجربة اإلنتاج هو إنتقالي بين 
أكثر من ش�ركة إنتاج من دون أن يتم التنفيذ 
الفعلي والس�ريع حت�ى أنني وجدت نفس�ي 
غائب�ة عن جمهوري لخمس�ة أع�وام، ولذلك 
ق�ررت أن أخوض التجربة بنفس�ي وواجهت 
صعوبات كثيرة ولكنني نضجت اكثر وأصبح 
ل�دي خبرة في مجال اإلنت�اج، والحمد لله كل 

ذلك تكلل بنجاح األلبوم.
 

ه�ل يتع�ارض الف�ن م�ع حيات�ك الخاصة أم 
العكس؟

ال اعط�ي فرص�ة ألي مج�ال أن يك�ون عقبة 
في وجه اآلخ�ر، ولكنني أحاول إحداث توازن 
بشكل مستمر بين حياتي وعملي وهذا شيء 
لي�س صعب�اً بل يحت�اج لتنظيم وق�ت وليس 

أكثر.
 

هل تحلمين بالزواج واالمومة؟
بالتأكيد..فأن�ا مث�ل أي فتاة ف�ي الدنيا تتمنى 
اإلس�تقرار وأن تت�زوج ويك�ون له�ا عائل�ة 
وأطفال، ولك�ن الموضوع لي�س كما يتخيله 
الن�اس بل إننا مرتبط�ون بالنصيب أيضاً مثل 

أي أشخاص في الكون.
 

أم  تقبلي�ن  التمثي�ل..  م�ن  موقف�ك  وم�ا 
ترفضين؟

ال أرفض دخول المجال وقتما أجد العمل الذي 
يجذبن�ي لتقديم�ه ألنن�ي ارف�ض أن اخوض 
خط�وة التمثي�ل لمج�رد التجدي�د أو التغيير، 
ولكنني لن اخ�وض التمثيل اال إذا كنت واثقة 
م�ن أن العم�ل ال�ذي أُقدم�ه س�يكون مميزاً 
ومختلفاً وفكرته غي�ر تقليدية، ولذلك فأنا ال 
اس�تعجل القيام بهذه الخطوة علماً بأنه ُقّدم 
لي مؤخ�راً عروض تمثيلية كثي�رة وإعتذرت 

عنها لعدم رؤيتي أنها تليق بي وتناسبني.
 

ولماذا صّرحت من قبل بأن حياتك الشخصية 
أهم من الفنية؟

ألن الحي�اة الخاص�ة ه�ي التي ت�دوم وليس 
الفني�ة، فالف�ن ي�وم ف�وق ويوم تح�ت ومع 
التق�دم ف�ي العمر يب�دأ الفنان ف�ي إنخفاض 
بريقه عدا قلة قليل�ة من الفنانين، وإذا وضع 
أمام إختيارين أحدهما لصالح حياتي الخاصة 

والثاني للفنية فسوف أختار األول.

زيزي عادل : تشبيهي بـbeyonce يسعدين ولكنني لـم أسَع لتقليدها

زواج روبي وطاقها

هذا ما ح�دث مثاً مع 
التي  روب�ي  الفنان�ة 
زواجه�ا  أخف�ت 
س�امح  بالمخرج 
العزيز لمدة  عبد 
إاّل  عامي�ن، 
ظهوره�ا  أّن 
الزواج  بخات�م 
في حفل زفاف 

ش�قيقتها 
وم�ن  كوك�ي، 
إع�ان  ث�ّم 
األولى  زوجته 
ف�ي  رغبته�ا 
وهو  الطاق، 
ما تم بالفعل، 
األمر،  كش�فا 
العكس  وعلى 
فّض�ل س�امح 
إعان  وروب�ي 

خب�ر الطاق س�ريعاً، ولم يتّم إخف�اء األمر. 
روب�ي ب�ّررت زواجها في هذا الوقت بش�كل 
غي�ر معل�ن، بأّنه�ا ال تحّب أن تك�ون حياتها 
الش�خصية في اإلعام وبأّنه�ا ال تحب ألحد 
التدخل في حياتها، وليست مطالبة بأن تعلن 

لآلخرين.

أنغام تعلن زواجها للمقّربين فقط

األمر نفس�ه ينطبق على الفنان�ة أنغام، التي 
تزّوجت مّرتين من قبل، إاّل أّنه بعدما انكشف 
زواجه�ا بالفن�ان أحمد عز، وه�و األمر الذي 
نفاه الثنائي مراراً، قالت أنغام بعدما ُنِش�َرْت 
وثيق�ة ال�زواج، إّن ال�زواج لم يكن س�ّرياً ما 
دامت أس�رتها وأصدقاؤها على علٍم به، فهي 
ليس�ت مضطرة ألن تّتص�ل باإلعام من أجل 
أن تق�ول إّنه�ا تزّوجت، فأّي إنس�ان طبيعي 

يخبر أسرته والمقّربين منه.

دينا تخاف وسمية تخفي هوية الزوج

ولكن لدين�ا رأي آخر، فالممثل�ة دينا ال تحب 

اإلع�ان ع�ن اس�م زوجه�ا دائماً، 
أن تك�ون  أو  الحس�د  م�ن  خوف�اً 
حياتها مش�اعاً لآلخري�ن، ولكّنها 
في الوقت نفسه تعلن أنها تزّوجت 
دون اإلفصاح عن الشخص نفسه، 
تخّوف�اً م�ن المش�اكل والحس�د 
وألّنه�ا تحب أن تظ�ل حياتها طّي 
الس�رية، حت�ى إّنه�ا ف�ي المرات 
القليلة التي تظهر بها مع زوجها 
ف�ي إح�دى المناس�بات طالم�ا 
ظهرت وهي ترتدي خرزة زرقاء 

منعاً للحسد.

والنجمة س�مّية الخشاب أيضاً 
الت�ي تزّوجت أكث�ر من مرة، ال 
تحب اإلعان عن هوية زوجها 
ت�م  ومت�ى  تزّوج�ت  مت�ى  أو 
الطاق، فسمّية حتى اآلن تعلن 
دائماً أنها تعيش م�ع والدتها، 
فيم�ا تزّوجت مّرتي�ن من قبل 

دون أن تعلن ذل�ك، وحتى بعد الطاق فا 
تحب أن تحّدد هوية الزوج.

داليا البحريى :تأجيل اجلزء الثانى من "يوميات زوجة مفروسة"

أمل بوشوشة تتعّرض 
للرضب...

مرييام عطا اهلل:الكليب اجلديد يشبهني اكثر

نجامت الزواج الرّسي؛ خوف من احلسد أم اخلصوصية؟
ل بع�ض النجم��ات اإخفاء خرب زواجه��ّن عن الإعالم  لأ�سب��اب خمتلف��ة تف�سّ
واجلمهور، وهو ما ي�سعهّن اأحيانًا يف مواقف حمرجة بعد انك�ساف الأمر.

نفى الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، 
ما ت�ردد من أخبار خ�ال الس�اعات الماضية، 
ح�ول تده�ور الحال�ة الصحية للنجم�ة نيللي، 

ونقلها إلى أحدى المستشفيات في القاهرة.
وأكد أن نيللي تتمت�ع بصحة جيدة، وتفكر في 
رف�ع دعوى قضائي�ة ضد الموق�ع اإللكتروني 

الذي نشر هذه األخبار السخيفة.
وعبر أشرف زكي عن إنزعاجه الشديد من نشر 
هذه الشائعات على مواقع التواصل اإلجتماعي، 
موضح�اً أنها أصابت جمهور نيللي واصدقائها 

بالخوف والغضب .
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يرى اليوت ))ان ال الش�اعر وال العالم يمتلك 
األقن�اع الكافي الذي يعينه على األس�تمرار 
ف�ي عمله دون ان يكون فيه فائدة للمجتمع 
الفع�ل  عل�ى  عون�ا  الش�عر  كان  .((...واذا 
فم�ؤدى ه�ذا ال�كالم ان يأت�ي الخل�ق تاما 

وجميال ....
الذي  الخالق  المصورالبش�ري  والشاعرذلك 
يأسرالمس�احات الواس�عة في الك�ون بين 
الس�ماء واالرض ويجعلها تك�ون بين يديه 
أوعل�ى ورقت�ه الصغي�رة وكم�ا يس�ميها 
))ارشيباللد مكاليش (( في أقل من مساحة 
ألدوات�ه  المتمك�ن  الش�اعر  ان  اي  بوص�ة 
يس�تطيع ان يتج�اوز النس�بيات األعتيادية 
للعال�م ليجعلن�ا ننتبه لهذا التص�ور الخالق 
وتلك المغامرة غير المعهودة حين يعمل بها 
جاهدا فيعثر على ))اجود االلفاظ في اجود 
نس�ق((....أو مثلما يسميه محمد الماغوط 
بالصي�اد الغري�زي ال�ذي يبع�ده كثي�را عن 
العق�ل ومنطقه ومعادالت�ه الصعبة وبحثه 
الدائ�م في الوجود والعدم وفلسفةاألش�ياء 
فيق�ول كلم�ا تق�دم عق�ل االنس�ان تراجع 
الش�عر خطوتين فالعاطفة والشعر تؤمان 
سياميان يعيشان معا ويموتان معا والعقل 
متلصص عليهما ويعبر عنه في صيغة اخرى 
فيعتبره مثل حيوان بري حر طليق والقيود 
النمطي�ة كال�وزن والقاقي�ة مث�ال تدجنانه 

مثلم�ا تس�جن حديق�ة الحيوان�ات حيوان 
الغابة ذل�ك الكائن البري ))الش�عر(( ولهذا 
فهو يري�ده طليقا حرا في غابات�ه وغاياته 
ويرس�مه لنا اويرصد حركته وتحوالته من 
بعي�د كما يعتق�د الماغ�وط وق�د نجح في 
مش�روعه الش�عري الجديد نجاحا ملحوظا 
وتف�وق وقصيدت�ه اخ�ذت مكانته�ا خالل 
خصوصيت�ه وتميزه حقا الن�ه كان صادقا 
ف�ي تجربته وواضح�ا وجريئا ف�ي طرحه 

وكان انعكاس�ا لتقلباته الحياتية والفكرية 
وص�ورة لتس�كعه والقصي�دة النثرية عنده 
هي بادرة حنان وتواضع جميل في مضمار 
ش�عرنا العربي الذي كان قائما على القسوة 

والغطرسة اللفظية كما يصرح دائما .....
وهوحقا عندما ترك هذه القيود كما يسميها 
ع�وض عنها ف�ي مجاالت ط�رح المضمون 
وانفت�اح افق�ه مع اف�ق الحري�ة التعبيرية 
وانع�كاس ثقافت�ه ورؤاه الفكري�ة ولغت�ه 

البس�يطة الجديدة وجمالية طرحه لقضايا 
الواقع ...

والقصيدة الحديثة لغة جديدة أستثنائية بما 
في هذه الكلمة من معنى وابعاد ولكي تأخذ 
معناه�ا ومغزاه�ا الحديث معنى وش�موال 

عليها ان تستوعب التجارب المعاصرة
والتط�ورات الحديث�ة والحياة ب�كل مافيها 
من غزارة وتنوع واحداث وتعقيدات ورؤى 
تض�ع الش�اعر وجه�ا لوج�ه ام�ام حقيقة 
تجربت�ه وتفاعل�ه الصميم�ي وتضطره الى 
مواجهة االش�ياء والعال�م دون لف ودوران 
النمطية الشعرية السائدة والركاكه اللفظية 
المكررة وااللتزامات الالمنطقية في التعامل 

الحياتي اليومي ....
وم�ا يجع�ل الكالم ش�عرا هو الخ�روج عن 
اللغة العادية المألوفة الى لغة جديدة تعتمد 
االقتران التركيبي والداللي وااليقاعي ومنه 
ينطلق شاعرنا الجديد اذا كان جادا ومجتهدا 
الى هذا العالم الواسع الجميل تحفزه الرؤيا 
الصادقة الحرة وليكون طبيعيا في تكويناته 
مثل الرعود واالمطار والزوابع ومتسلس�لة 
ف�ي عملي�ة الخلق مث�ل الوالدة ف�ي مراحل 

تكويناتها ...كما عبر عنه نزار قباني ...
))والش�عر عونا على الفعل ((....كما يقول 
ايلوار...والقصي�دة فع�ل وكم�ا ه�ي ف�ي 
اليوناني�ة ))لوغوس(( واللوغ�وس الكلمة 

تعن�ي الخلق واالبداع والجم�ال في الفعل / 
والكلمة ابداع من عدم ...

والش�اعر في خلق�ه القصيدة ينش�ي عالما 
مغاي�را خاص�ا به يبهرن�ا ويجعلن�ا نرتاده 
دون اذن ون�زور مدن�ه دون ج�واز س�فر 
منه عندما ينش�ر ويوزع ويخ�رج من دائرة 
الشاعر الخاصة الضيقة الى العالم ويؤسس 
وجودا جدي�دا حيث التفاع�ل والخلق اآلخر 
وكما تعرفه الدساتير الحديثة هوفن والفن 
غايت�ه البعيدة غاية الهي�ة ....ووظيفته في 
الحياة متعة فنية ال نصائح وعظية كما يرى 
))ج�ون كيت�س ((...او كما يرى ش�للي في 
تلخيصه الجمي�ل ))ان القصيدة هي صورة 
الحي�اة نفس�ها معب�رة عنها ف�ي حقيقتها 

الخالدة ...((
وال ننس�ى تراثن�ا ف�ي تعريفات�ه المتداولة 
التي تدل على مكارم االخالق وصواب الرأي 
الحكم�ة  وبي�ان  والكرام�ة  واضهارالع�زة 

وسحر القول والجمال ...
وكل جديد يخرج من ه�ذه الدائرة ويتجاوز 
العناصر التي تحدد صفة الجمال في الشعر 
وحريت�ه المقنعة يك�ون مصي�ره االنعزال 
والتهميش والرك�ون واذا عدنا الى الجدوى 
ف�ي كل اب�داع س�يكون ركام�ا المعن�ى له 
والقيمة ...وألنه نتاج نفسي وفكري فال بد 

من ان يكون هكذا .....

تصدع٠٠٠الشعر يف تعريفاته احلرة....
زكية املرموق /املغرب

ال ذاكرة لمحفظتي
كي أجد قلبي

قبل أن تبتلعه الطريق
فكيف أعرش على طفولتي

والحليب ال رائحة له
وال لون؟

كيف أهرب يقيني إلى البحر
وهو يهرب مني إلى النافذة؟

كل ما في ُمحصلتي
موج معلب

نبوءة صائمة
ومدى ال شهية له

وال مفتاح
فكيف ال يدهسني هذا الليل

ورئتاي بال معطف
والفصول بال إيقاع

وال جفون؟
هل لي أن أستعير اخر رصاصة 

من الصياد
كي أوقظ الغابة من أوهامها؟

ال يود لي
كي أداوي تقرح فنجان قهوتي

وال اسبرين لي
كي أهدئ وجع قصيدتي 

المصابة بالدوالي
يا غاليلي

أعرني منظارك
كي أتيقن أن األرض

هي التي تدور تحت قدمي
وليست رأسي٠

  علي رحماني 

كتب/ سعدمحمدمهدي غالم

بوح-
أ أنت خرافة أم نفحة إيمان !!؟
تموج كالنور في قلوب العشاق

تداعبين الغموض
و تكدسين في بريق عينيك 

أالف االسرار
تهطلين مطرا 

من سحابة االحزان
..كأنك ينبوع تفجر في صحراء 

فأنبت ازهارا و اشجارا
أ أنت شمس تضيئ صور االيام؟؟

.....
إذن..

لما الصمُت 
..يفك بك احجية االشواق؟

مونيه ال�صبان 

)حبيبتي والوطن( 
وقتَ/ أكتُب ع�ن حبيبتي /ُيزيُحني عالم/لعوالَم ليس�ْت 
بذاِت حدود/ أدخُلها /حاس�َر القلب / بحروٍف ال ُتكَتُب /

فللعش�ِق لغٌة من ضوٍء مسموع . . ./ فكيَف لها أْن تكوَن 
قصيدة ؟ /دون أْن تمرَّ على جروِحَك /القصيدة !!/

م�ن تعود علينا يع�رف إننا نختلف مع النق�اد في تعظيم 
العنون�ة مع اننا ال ننكرها لغة وعلم نفس واس�لبه ولكن 
هنا مثال )حبيبتي والوطن (ه�ي تمرير تعبيري عن كلية 
م�ا يلغي البوح وليس له داللة الربط بين الوطن والحبيبة 
من أيام كلكامش ما الجديد ؟/االنزياح في الس�رير)وقَت 
/أكت�ُب عن حبيبتي /ُيزيُحني عالٌم /لعوالَم ليس�ْت بذاِت 
حدود/ أدخُلها حاس�َر القلب / عند لقاء حميمي يفقد كل 
طرف ذاته لس�انه قلبه وعيونه أنامله ويده أسنانه وقلب 
مفق�ود في عوالم ملكوتية ، هناك مضان قرطاس ويراع 
،هناك نتراسل نذوق اللون األبيض نشتم البوح ،ترى كيف 
تكتب قصيدة في مخدع ؟ البد من ما يحفز ويثير ويوقف 
ويس�تفز أعظم من الجرح الن�ازف الطري النافذ اى مؤلم 
ال يوج�د أنها الذكريات وصور لما ف�ات وكما يقول جان 
كوهين في بنية اللغة الشعرية  ان تشخيص اللغة الشعرية 
باعتبارها  انحراف عن الكالم المعتاد ويعده روالن بارات 
إبحار في المعاني ليس ضمن المعجم المطروح وال اللغة 
المكتوبة بها النص المعتاد وهو خروج عن السنن ولحن 

مسوغ تقبله الذائقة والمنطق االدبي؟
/يأتيني منك خنجٌر /يبقُر خاصرتي . . . /يدنيني لمهوى 
إحتراْق/نش�وٌة غائرة/بي�ن بدٍء /وافت�راْق . . ./أكبُر من 

أسماِئها /احتواءاُت قلوٍب عاشقْة . . ./ . . . . 
.م�ن الجارح نعرف المجروح أنها هي لكن من هي رفيقة 

السرير الس�ادية التي تطعن في مقتل الشاعر ليست اللذة 
االنزياح بل ما ينبو عنها النش�وة بعد انفجار اللقاء عندما 
يبتعد ، تلك لحظة هائلة المعنى كل من الطرفين وان الداللة 
تختلف ، لسنا هنا في بحث ايروسي لنعطي ما يكون لهذا 

اوذاك واألس�باب يعنينا هنيهات تس�تجلب سجل حساب 
العم�ر ليس بين الطرفين عند كل منهما بل س�يرورة كل 
منهما ف�ي الحياة فالتراس�ل يتوقف واالنزياح يس�تبدل 
أدوات�ه لتغيرغرضي فاالنزياح يراف�ق النص من العنونة 
)احيان�ا (حتى اخ�ر كلمة عاد القلب وهوالذي يس�تظهر 
األثاث الكوني لصي�رورة التكوين الفردي وحراكه ، هذه 
وحدة م�ن حججنا بله عدتن�ا للقول ان الدال�ة في النص 
لقصيدة النثر زئبقية)بحروٍف ال ُتكَتُب /فللعشِق لغٌة من 
ضوٍء مس�موع . . . /فكيَف لها أْن تكوَن قصيدة ؟ /دون 
أْن تم�رَّ على جروِحَك /القصي�دة !!/،ما ان تظفربها هنا 
اذ تنزل�ق هناك ولكن خل�ف في المنصة م�ا بعد الهضبة 
منخفض ردمت به كل األش�ياء بأسمائها وتوصيفاتها ، 
ان نحس�ها ونحياها وهي من األم�س اوالغد انزياحا عن 
منجر شديد يترك اثاره ليس خدوشا بل كسورا وسحجات 
وقد انخالعات في الكتف اوالحوض انها سياحة انزياحية 

حرة في مسلك اإلبداع الراقي والجميل والرائع
رم�اُد هموم /يغل�ُق عينيَّ /يصيُبني رم�د /ال أرى في /

داخل�ي /إآل أن�ت . . ./ليس موحش�اً انف�راٌد /أجُدك فيه 
عارياً من سوء . . ./. . . . . /أيمكن ان يكون /العشق ألما 
؟ /أتلذذه /بش�وق غريق /بينُه /وبي�َن الجرف أنفاٌس /

/لغسِل  يدفعها الموُج بعيداً / أيُّ ألٍم ُ/غرُقني بقطرِة حبٍّ
قدمْيك . . . ؟/

انح�الت ذهني�ة Decompensation ف�ي الفع�ل االدائ�ي 
Meta phorواس�تباق  اس�تعاريا  انج�ز معط�ى  االدب�ي 
ناجح لتحقيق Phor كاملة ومس�ت في�ة ليس باإلغماض 
المتقصد بل بوس�اطة اس�تنباط ما في دواخل الوجد من 
تهيج وتش�كل تصويري حتما س�ينتج ص�ورة من التوتر 

والمج�ال الكفاف�ي لالتجاه�ات المتضارب�ة ف�ي النفس 
المتعذب�ة بما تحمل من توقان للب�وح والتمرد ومحورها 
الطوبولوجي مستعيرا البالغة وعوالم اللغة والغوص في 
بحرها المكتنز بالدر وهو انفعالية تناى بنفس�ها قس�ريا 
عن االبعاد الديكارتية)بحروٍف ال ُتكَتُب /فللعشِق لغٌة من 
ضوٍء مسموع . . . /فكيَف لها أْن تكوَن قصيدة ؟ /دون أْن 
تمرَّ على جروِحَك /القصيدة !!/(لنستمع لغرترود شتاين 
* عندم�ا نهضت ف�ي مواجه�ة صعوبة تثبي�ت المفهوم 
الكام�ل الذي كان حول الفرد واإليقاع الكامل للش�خصية 
التي اكتس�بتها تدريجي�ا ، واجهني عبء وه�و انني كنت 
ق�د حصلت على كل هذه المعلوم�ات تدر يجيا ولكن حين 
أصبحت عندي دفعة واحدة * ويشرح واالس ستيفنز في 
دراسته لمناقش�ة العالقة بين الرسم والشعر *فأننا نجد 
ان الق�وة الفاعل�ة في داخلن�ا ال تبدو ف�ي الحقيقة ، انها 
الحساسية ، اي، المشاعر . بل تبدو انها قدرة بناءة تستمد 
طاقته�ا من المخيلة أكثر مما تس�تمدها من اإلحس�اس .  
فالعق�ل يحتف�ظ بالتجربة بحي�ث انه بعد انقض�اء فترة 

طويلة على التجربة ..
تقوم تلك الطاقة في داخلنا التي تحدثت عنها ، بعمل بنائها 
الخاص من تلك التجربة . ولو انها قامت بمجرد اعادة بناء  
التجربة او كررت علينا احاسيسنا لدى مواجهتها ، لكانت 
ذاك�رة. ان م�ا  تفعله حقا هو اس�تخدامها بوصفها مادة 
تصنع به�ا ايما تردد. وتلك هي بالضب�ط وظيفة المخيلة 
التي تس�تخدم دائما المألوف من اجل ان تقدم ما هو غير 
مأل�وف *م�ن هنا مكم�ن منج�م االنزي�اح الذهني)ليس 
موحش�اً انفراٌد /أجُدك فيه عارياً من س�وء . . ./. . . . . /
أيمكن ان يكون /العش�ق ألما ؟ /أتلذذه /بشوق غريق (/

فتشيؤالخلجات انش�قاق انشطارمتشظي لروح السكينة 
الذاتية فتتحول المحسوس�ات الى ملموسات خارج نطاق 
التراسل استشعارات انشطارية من انبعاثات قصيدة النثر 
، والروع�ة والجمالية تأتي م�ن ابعاد ما نتحصل عليه من 
واقع حال يصي�ب البصيرة وليس الباصرة .انه احس�اس 
من الملموس�يات وذاك انزياح غرائبي يحصل في اجناس 
تقليدي�ة وان حص�ل نته�م الش�خص المنج�ز بالمين. ال 
ينطبق هنا قول اجمل الش�عر اكذبه اال خروج عن المعتاد 
هنا فالجنس االدبي يتيح التحقق الموضوعي والذاتي لما 
يحصل فالرمد يصيبه ويعمه العمى اى وقتي ال يرى االمن 
زاوي�ة ما رؤية بعينها من لدن�ه يخرج الكائن المتمنى انه 
وابل اضرار وعوق وعورات انه المعش�وق المعشوقة انه 
الوطن االنزياحي. نقترب من انفالش ودخول لخط س�ير 
النق�اط الحرجة في م�آل المحصلة االنزياحي�ة؛ التوازن 
القلق النسبي في الزمكان انه )اكويليبريوم( نقطة توازن  

قلقه ثباتية  غير مستقرة . 
/ال�م نقل ان الدوال زئبقية انقالب تبادليات تعتصر النص 

وتكتظ فيه.
 كان الواق�ع س�ادية فانقل�ب ال�ى مازوش�ية التالب�س 
التضاجع�ي بين ال�ذوات ف�ي الموضوع يح�دث تبادليات 
السالب موجب اليانج واليان في تمازج حميمي صميمية 
التداخلية المتالبس�ة ال تحدث اال ف�ي انزياح خارق مارق 
ع�ن المس�تعمل المعلوم)بين�ُه /وبيَن الج�رف أنفاٌس /

/لغس�ِل  يدفعها الموُج بعيداً / أيُّ ألٍم ُ/غرُقني بقطرِة حبٍّ
قدمْي�ك . . . ؟(/ ف�ي مثل هذه الواقعية اس�تعارة تمثيلية 
وتش�بيه مجازي مش�بعا بالمجاز االس�تحالي ولكنه هنا 

معقول

مجاليات االنزياح التبئري يف نص حبيبتي والوطن لعبد اجلبار الفياض/الثاين

ع�ن دار الحل�م، صدر كت�اب »نقط�ة تحول« 
لرض�وى إبراهي�م، وه�و يتطرق ال�ى مجال 
التنمي�ة البش�رية، الذي ت�راه المؤلفة مجاالً 
ش�امالً، ألن أي مش�كلة تبدأ بأسباب صغيرة 
أو كبيرة، ويكون حلّه�ا دائماً نابعاً من داخل 
اإلنسان.وعن سبب تسمية الكتاب ب� »نقطة 
تح�ول«، تقول رض�وى إبراهي�م: »في حياة 
كل منا حدث يحّولها الى األحس�ن أو األسوأ. 
والكتاب عبارة عن تجس�يد لمش�اكل بعض 
الن�اس بش�كل قصصي، في محاول�ة إليجاد 

الح�ل، وق�د اتخ�ذت ه�ذا الش�كل، ألن الناس 
والش�باب على وجه الخصوص يرفضون التضحية المباشرة، 

ويرفض�ون – أيض�اً - التوجيه�ات المباش�رة، ففكرت ف�ي تقديمها على ش�كل 
حدوتة«.

ف�ي كتابه »الروائي الس�اذج والحس�اس« )دار الجمل، ترجمة مي�ادة خليل(، ُيقارب 
أورهان باموك بين األدب والحل�م، فيقول: »الرواية حياة ثانية.هي كما األحالم التي 
تحّدث عنها الش�اعر الفرنس�ي جيرار دو نيرفال. إنها تكشف لنا األلوان والتعقيدات 
في حياتنا، وهي مليئة بالناس، الوجوه، واألشياء التي نشعر بأننا نعرفها من قبل«، 
يقول باموك في بداية الفصل األول »كيف تعمل عقولنا عندما نقرأ رواية؟«.ينطلق 
الكات�ب الترك�ي النوبلي في بحثه هذا من مقالة للش�اعر األلماني ش�يلر، عنوانها 
»عن الش�عر الس�اذج والحس�اس« )1796-1795(.يضم هذا الكت�اب محاضرات 
»تش�ارلز إليوت نورتون« الت�ي قدمها باموك في »جامعة هارف�رد« عام 2009، 
معتم�داً عل�ى التمييز الذي وضعه ش�يلر بين الش�اعر الس�اذج والحس�اس في 
مقالته الش�هيرة، والتي وصفها توماس م�ان بأنها »أجمل مقال ُكتب في اللغة 
األلمانية«.يعتبر باموك أّن ش�يلر هو ملهم هذا الكتاب. ويرى أن تقس�يمه فعل 
الشعر بين »ساذج« و»حساس« يستأهل أن يكون تقسيماً ليس لألنواع األدبية 

فحسب، بل لألنواع البشرية على اختالفها.

اصدارات

»نقطة حتول« الروائي الساذج واحلساس

أسبانيا تواصل االحتفاء بشاعرها الشهيد لوركا
مدري�د – م�ازال المس�ؤولون في جمعي�ة إحي�اء الذاك�رة التاريخية 
األس�بانية يبحث�ون عن ضحايا الح�رب األهلية األس�بانية، والتي راح 
ضحيته�ا ما يق�رب من 114 ألفا من بينهم الش�اعر األس�باني الراحل 
فيديريكو غارس�يا لوركا، الذي اغتيل سنة 1936 ولم يعثر على مكانه 

حتى اليوم.
وناش�د ميغوي�ل كابالل�رو محبي الش�اعر الراحل التب�رع بمبلغ قدره 
33 ألف يورو الس�تئناف عملي�ات التنقيب والبحث عن رفات الش�اعر 
الراحل. ووافق وزير الثقافة األسباني في مدينة غرناطة على تصحيح 
ذاكرة النس�يان التي فرضت على أعمال الشاعر الراحل والذي كان أحد 
ضحاي�ا الدكتاتور فرانكو، وافتتح مركزا ثقافيا باس�م الش�اعر يضم 
أرشيف الوثائق والمخطوطات والرسائل واللوحات الفنية التي أهداها 
له أصدقاؤه إلحياء ذكرى الش�اعر ال�ذي يحتل مكانة رفيعة في العالم 
وإع�ادة حقه الذي فقده أثن�اء القهر والرعب الذي عرفته أس�بانيا في 

الحرب األهلية التي دارت بين عامي 1936 و1939.
كم�ا يقام معرض باس�م الش�اعر حت�ى 10 يناير 2016 يض�م أعمال 
الفنانين الذين تأثروا بأعمال الشاعر والكاتب المسرحي وذلك حتى يتم 

التوصل إلى جسد هذا الشاعر الراحل الذي لم يعثر عليه حتى اآلن.

) من تساوى يومه فهو مغبون ..( هكذا تكلم معبراً عن قنوطه .. 
معادلة فيها من التعابير المجحفة الكثير .. 

حتماً االمر يحتاج الى وقفة جادة .. تتطلب مراجعة النفس اوالً .. 
والعالقات المحيطة بدائرة التخطىء .. 

البارحة تش�اجر مع زوجته .. عمراً مديداً .. من عالقة مبنية على 
جانب واحد .. نمطية المعيشة .. مشاعر التستفز الحجر .. 

يّعب هواء الغرفة الصغيرة .. يش�عر بزفيره لهب س�اخن .. يكوي 
المتعلقات بين طرفين خائرين .. كل يبحث عن ذاته .. وفق رسوم 

متالحقة .. 
ينه�ض مع الفجر .. س�كون يح�وي االثاث والس�جادة الخضراء 
.. الموش�اة بصور هندس�ية متقنة .. يسحب الس�تارة .. االضواء 
تتراقص بخش�وع .. مكب�رات الصوت في الجامع ال�ذي يقع عند 
بداية الزقاق .. يصدح بتالوة قرآنية .. أنغماس روحي مع سقسقة 

العصافير التي تمر مسرعة من امام النافذة .. 

من تساوى ..
صالح جبار خليفاوي 



تصاع�دت خ�ال الفترات األخي�رة، ظاهرة 
هج�رة العراقيي�ن إلى خ�ارج البل�د. فبينما 
نزح�ت منذ منتصف الع�ام الماضي، جموع 
هائلة من المواطنين في المناطق الس�اخنة 
المس�يطر عليه�ا م�ن قب�ل اإلره�اب، إل�ى 
المحافظ�ات والمدن اآلمنة، توجهت جموع 
أخ�رى، غالبي�ة أفراده�ا من الش�باب، نحو 
أورب�ا، عبر وس�ائل غير ش�رعية محفوفة 
بالمخاط�ر، قضي فيه�ا الكثير من العائات 
واألف�راد غرق�ا ف�ي البح�ار، أو إنه�اكا في 

المناطق الحدودية.
 وتش�ير الدالئل إلى ان معظ�م المهاجرين، 
فروا إل�ى الخارج بس�بب وي�ات اإلرهاب، 
والضائقات المعيش�ية، والتدهور المتفاقم 
ف�ي مجم�ل جوان�ب واق�ع البل�د، وغي�اب 
االختط�اف  ح�االت  وانتش�ار  االس�تقرار، 
والقتل والسلب، فضا عن التهميش المتعمد 

واالضطه�اد الذي تفرضه جه�ات متعصبة 
تس�عى إلى تقييد الحريات الشخصية. وفي 
الس�ياق ذاته هن�اك الكثيرين من الش�باب، 
أحبط�وا ف�ي بلده�م وه�م يتطلع�ون إل�ى 
فرص عمل تنتش�لهم من ظروفهم الصعبة، 
ما اس�هم ف�ي دفعه�م نحو الهج�رة، آملين 

الحصول على حياة أفضل.
ومعل�وم ان الع�راق م�ن بين ال�دول الغنية 
بثرواته�ا وموارده�ا الطبيعي�ة وصناعتها 
وزراعته�ا، فهو كان حتى األم�س القريب، 
يص�در منتجات صناعي�ة وغذائية وزراعية 
الج�وار والعال�م. فيم�ا  ال�ى دول  وطبي�ة 
يستورد اآلن غالبية حاجاته المعيشية، التي 
غالبا ما تكون رديئة، وما يثير اآلالم انه وهو 
المعروف ببلد النهرين أو "وادي الرافدين" - 
صار يس�تورد حتى قناني مياه الش�رب من 
دول تفتق�ر لألنه�ار العذب�ة! واألده�ى من 
ذلك، ان البلد يمتل�ك طاقات إبداعية وعلمية 
قادرة على بنائه وتنميت�ه وتطويره، لكنها 

غير مفعلة وتنفد باستمرار في ظل اإلهمال 
الحكومي.

مش�كات كثي�رة، ومعان�اة مري�رة، دفعت 
ش�ريحة الش�باب الى اختيار سبيل الهجرة، 
وما يؤسف له ان الكثير من المهاجرين، هم 
من حملة الش�هادات العليا، وم�ن الطاقات 
العلمي�ة الت�ي يحتاج إليه�ا البل�د كثيرا في 
الوقت الراهن، كل ذلك يحدث في ظل صمت 
حكوم�ي مطبق، وغياب تام ألي مبادرة في 
احتضان ش�ريحة الش�باب وتوفي�ر الحياة 

الكريمة لها.
وللوقوف على هذه الظاهرة اس�تطلعنا أراء 
عديد م�ن المواطنين، حيث يق�ول المهاجر 
الش�اب فائز عبد اإلله/ خري�ج كلية اإلدارة 
واالقتص�اد، انه بعد أن أغلقت أبواب التعيين 
الحكوم�ي في وجه�ه، اضطر إل�ى الهجرة 
نحو أوربا ش�أن اآلالف من أقرانه، مبينا انه 
هاج�ر بصحبة زوجته وطفلت�ه البالغة من 
العمر س�نتين، وهم س�يبقون في أوربا الى 

حين تحسن األوضاع في العراق.
فيم�ا عب�ر المواط�ن أب�و أكرم ع�ن حزنه 
الش�ديد على ولده الذي هاجر إلى أوربا بعد 
أن يئس من الحصول على فرصة عمل، مبّينا 
انه لم يتحمل صدمة رحيل ولده الذي تفوق 
في دراس�ته، وحصل على البكالوريوس في 
الهندسة، وملقيا باللوم على الحكومة التي 
ل�م تمنح ول�ده الرعاي�ة الكافي�ة وتوفر له 

عما يناسب طاقته العلمية.
ويس�تغرب الدكتور سرمد فريد من الصمت 
الحكوم�ي والامباالة ازاء هجرة الش�باب، 
"وكأن األم�ر ال يعنيه�م"، ويتس�اءل: "أين 
الوزارات المعنية بحقوق اإلنسان والشباب 
م�ن هذه الظاه�رة الخطرة، ونحن نش�اهد 
بلدن�ا وه�و يف�رغ م�ن طاقات�ه الش�بابية 
المبدع�ة، ال س�يما إننا اآلن بأم�س الحاجة 
للش�باب ف�ي بن�اء الوطن ورس�م خارطته 

المستقبلية والدفاع عنه من اإلرهاب؟!".
م�ن جهته يق�ول المواطن عاء يوس�ف ان 

"الحكومات األوربية تعاطفت مع الاجئين 
الذي�ن زحف�وا نح�و بلدانه�ا، وعل�ى الرغم 
م�ن إعانها عن عدم قدرتها على اس�تيعاب 
هذه األعداد الهائل�ة من المهاجرين، إال انها 
اس�تقبلتهم بدوافع إنس�انية، ف�ي حين لم 
نلمس أي رد فعل من حكومتنا تجاه ظاهرة 
الهج�رة، ولم يبادر المس�ؤولون س�واء في 
الس�لطة التش�ريعية أم التنفيذية، حتى إلى 
المطالبة بتخفيف معاناة الش�باب وبوضع 
دراسة عاجلة ودقيقة ألوضاعهم المعيشية 

الصعبة، كحل مؤقت بديل عن الهجرة".
أما المواطنة أم احس�ان فتقول ان الفس�اد 
المالي واإلداري، وتهميش شريحة الشباب، 
وت�ردي  العلمي�ة،  االختصاص�ات  وذوي 
األوضاع األمنية والمعيش�ية، كلها أس�باب 
اس�همت ف�ي دف�ع الش�باب نحو مغ�ادرة 
وطنهم، مبينة ان هذه الظاهرة خطرة تخدم 
أع�داء العراق من الذين يس�عون إلى تدهور 

البلد، والسيطرة على موارده.

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

املوقــــع االلكرتونـــــي:

www.almustakbalpaper.net 

أكدت وزارة الصناعة والمعادن  قدرة الوزارة على منافسة 

البضاع�ة األجنبي�ة، مش�ترطة تطبي�ق قواني�ن التعرف�ة 

الكمركية وحماية المنتج الوطني وعدم دعم س�عر صرف 

الدوالر.ف�ي غض�ون ذل�ك، أعلنت هيئ�ة الضرائ�ب العامة، 

إمكاني�ة تحقي�ق التخمين�ات الموضوع�ة ف�ي الموازن�ة 

الخاصة باإليرادات غير النفطية، اال انها اش�ترطت تحقيق 

مجموعة من اإلصاحات الضريبية والكمركية واستحصال 

بع�ض الرس�وم.وقال وزي�ر الصناع�ة والمع�ادن، محمد 

الدراجي، في حديث مع وس�ائل اإلعام، إن "قدرة منتجات 

ش�ركات ال�وزارة على منافس�ة المنتج األجنب�ي مرهونة 

بتطبيق قانون التعرفة الكمركي�ة وحماية المنتج الوطني 

وعدم دعم سعر صرف الدوالر".وبّين الدراجي أن " الوزارة 

لن تتمكن من منافس�ة البضائ�ع األجنبية ألن الدوالر يباع 

حالياً بس�عر قلي�ل".وكان وزي�ر الصناعة والمع�ادن، أقر 

االس�بوع الماضي، وجود "مش�اكل" في تسويق منتجات 

ال�وزارة، وفي حين دع�ا مجالس إدارة الش�ركات إلى أخذ 

دوره�ا في هذا المجال، كش�ف عن توج�ه إلى وضع آليات 

جديدة للتس�ويق.يذكر أن وزارة الصناعة والمعادن، أعلنت 

في، )25 تشرين الثاني 2015(،  موافقة مجلس الوزراء في 

جلسته الخامسة واألربعين، التي عقدت في )24من الشهر 

ذاته(، عل�ى تفعيل قرار يلزم الوزارات والجهات الحكومية 

كافة، شراء منتجات شركاتها العامة.

وتعان�ي غالبية ش�ركات وزارة الصناع�ة والمعادن ترهل 

ماكها، وتق�ادم معاملها أو توقفها نتيجة ش�ح الكهرباء 

والوقود.م�ن جانب اخر، قال رئيس هيئة الضرائب العامة، 

كاظم علي، "، إن "اإليراد الضريبي ما زال متواضعاً لطغيان 

اإلي�راد النفطي فضاً عن ضعف األوعية  الضريبية"، مبيناً 

أن "الضرائب المس�تحصلة تأتي عادة من النشاط الزراعي 

والخدمي والقطاع الزراع�ي اال أن هذه األوعية ضعيفة ما 

انعكس على اإليراد الضريبي".

ودع�ا عل�ي الحكوم�ة إل�ى "تنمي�ة األوعي�ة الضريبية"، 

واصف�اً هذا األم�ر ب�"المهمة الوطنية خاص�ة وأن العراق 

بلد مس�تورد للسلع". وأش�ار رئيس هيئة الضرائب العامة 

إلى أن "الرقم الوارد في الموازنة والبالغ 15 ترليوناً ممكن 

تحقيقه إذا ما اتخذت الحكومة إجراءات في إصاح اإلدارة 

الضريبية والكمركية واستحصال بعض الرسوم".

يذكر أنه منذ تش�ريع أول قانون للضريبة في العراق س�نة 

1927، وحتى إتمام قانون رقم )113( سنة 1982، لم يطرأ 

أي تطور أو تغيير على التش�ريع الضريبي، نتيجة انش�غال 

النظام الس�ابق ف�ي الحروب أكثر م�ن التوجه االقتصادي، 

وبع�د تغييره س�نة 2003، أص�درت س�لطة االئتاف األمر 

رق�م )49( ال�ذي خفض الضريب�ة التي كانت تت�راوح بين 

40 إلى 60 في المئة في حالة الش�ركات، إلى ما بين 3-15 

ف�ي المئة، لكن يبدو أن ذلك "لم يحقق العدالة" االجتماعية 

للنظ�ام الضريبي، كما أنها لم تضف س�وى 1 في المئة من 

قيمة الناتج القومي المحلي.

انتباه رجاءا

اهلجرة إىل اخلارج يف تزايد واحلكومة يف صمت؟!
www.almustakbalpaper.net
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احلكومة متد التقشف اىل رواتب املتقاعدين

العراقي�ة  الجمعي�ة  كش�فت 
ش�مول  ع�ن  للمتقاعدي�ن، 
المتقاعدي�ن بإج�راء التقش�ف 
ال�ذي اعدت�ه الحكوم�ة، وفيما 
اك�دت انه اجراء تعس�في بحق 
المرجعية  ناشدت  المتقاعدين، 
الوطني�ة  واالح�زاب  الديني�ة 
بالتدخل  المدنيين  والناش�طين 

إيقافه.
 كم�ا أعربت الجمعي�ة العراقية 
محافظ�ة  ف�ي  للمتقاعدي�ن 
باب�ل، الس�بت، عن اس�تغرابها 
من اس�تقطاع مبالغ مالية من 
وعدت�ه  التقاعدي�ة،  رواتبه�م 
ق�راراً غي�ر منص�ف لش�ريحة 
طالب�ت  وفيم�ا  المتقاعدي�ن، 
الحكومة ووزارة المالية بإلغاء 
القرار، هددت بتنظيم تظاهرات 
االس�تجابة  ع�دم  ح�ال  ف�ي 

لمطالبهم.
وذكر بي�ان الجمعي�ة العراقية 
للمتقاعدين، تلقت "المس�تقبل 
إن�ه  من�ه،  نس�خة  العراق�ي"، 
ج�رى  تعس�في  اج�راء  "ف�ي 
الزحف التقش�في عل�ى رواتب 
المتقاعدي�ن ف�ي اج�راء غي�ر 
الدرج�ات  ش�مل  قانون�ي 
والثاني�ة  االول�ى  التقاعدي�ة 
والثالث�ة والرابع�ة والخامس�ة 
من مجموع الدرجات التقاعدية 
الس�ت ف�ي الوقت ال�ذي تعاني 
فيه ه�ذه الش�ريحة من ضغط 
ظروف الحياة القاسية لسببين 
الفاح�ش في  اوله�ا االرتف�اع 
المتطلب�ات  وكث�رة  االس�عار 

الحياتية اليومية".
وتابع البيان، "أما السبب الثاني 
فهو تج�اوز اغلبية المتقاعدين 
سن الس�بعين، وبدالً من تقديم 

الدعم لهم كما تفعل الدول التي 
تحترم انس�انها وتعمل بمبادئ 
حق�وق االنس�ان فق�د قام�ت 
وزارة المالي�ة ومجلس الوزراء 
بالتج�اوز عل�ى روات�ب هؤالء 
بادع�اء  وتخفيضه�ا  الفق�راء 
ال�وزراء بانه�ا مبال�غ  رئي�س 
بسيطه غير موثرة"، مستدركا 
"نح�ن ن�رد علي�ه بالق�ول ان 
مابررتم به اجراءكم المش�ؤوم 

غير مقبول".
وأض�اف أن "اس�باب الرف�ض 
الرئيس�ة ه�ي، ان االس�تقطاع 
م�ن المتقاعدي�ن غي�ر قانوني 
النه�م خ�ارج الخدم�ة العامة، 
بمق�دار  تعلم�ون  انك�م  كم�ا 
رواتبه�م وه�ي التلب�ي نصف 
احتياجه�م اليوم�ي، وحتى لو 

اصريت�م على ذلك ف�كان يجب 
ان يطبق فقط على المتقاعدين 
مم�ن هم من الرئاس�ات الثاث 
والدرجات  والن�واب  وال�وزراء 
الخاص�ة ولي�س عل�ى الفقراء 
ممن قضى عمره المنتج وافنى 
زهرة ش�بابه في خدم�ة وبناء 
الجمعي�ة  وأك�دت  الوط�ن". 
رفضه�ا الت�ام للق�رار الباط�ل 
للحكومة ومجلس النواب  على 
المتقاعدين واعتبرته ايغاال في 
زي�ادة معاناة االب�اء واالمهات 
والمرض�ى  الس�ن  وكب�ار 
والمعاقين من القوات المسلحة، 
مطالبة ب�"ايقاف االس�تقطاع 
المتقاعدي�ن  م�ن  التقش�في 
واعادة المبالغ المستقطعة من 

قبل هيأة التقاعد الوطنية".

كما ناش�دت الجمعية، بحس�ب 
الرش�يدة  المرجعي�ة  البي�ان، 
المجتم�ع  منظم�ات  وكاف�ة 
اإلع�ام  ووس�ائل  المدن�ي 
والمق�روءة  المس�موعة 
والمرئي�ة والق�وى واالح�زاب 
الناش�طين  وكاف�ة  الوطني�ة 
المدنيين ولجان تنسيق الحراك 
الشعبي في بغداد والمحافظات 
واإلعاميين والكتاب والفنانين 
االجتماعي�ة  والش�خصيات 
ب�"التضامن مع مطلبنا هذا الذي 
يمس حي�اة المايين من عوائل 
الوقت  داعية في  المتقاعدين"، 
ذات�ه "كاف�ة المتقاعدي�ن إل�ى 
التهيؤ الحتمال اقامة تظاهرات 
في بغداد والمحافظات في حال 

عدم االستجابة لمطلبنا".

المستقبل العراقي/متابعة

يعان�ي خريجو كلي�ة الط�ب - جامعة ديالى للع�ام -2014
2015 ال�دور األول، م�ن ع�دم التعاقد معهم م�ن قبل دائرة 

صح�ة ديالى، حتى 
رمزي�ة،  بأج�ور 
بذريعة تأخر صدور 
أوام�ر التعيي�ن من 
التعليم  وزارة  قب�ل 

العالي.
 وق�ال لفي�ف م�ن 
الكلي�ة  خريج�ي 
ف�ي  اقرانه�م  ان 

محافظتي كرب�اء والنجف، تم التعاقد معهم من قبل دوائر 
الصحة ف�ي المحافظتي�ن، وخصصت لهم رواتب أس�مية، 
مبيني�ن ان محافظة ديال�ى تعاني نقصا حادا ف�ي الكوادر 
الطبية، ما يستدعي التعاقد مع الخريجين الجدد أو تعيينهم 

على الماك.

من ينصف خرجيي كلية 
الطب يف جامعة دياىل؟

دعوة احلكومة إىل إجراء 
إصالحات رضيبية

المستقبل العراقي/  عباس رحمة الله

إلى/ جريدة المستقبل العراقي
م/ إجابة

تحية وتقديراً
   إشارة إلى ما نشرته جريدتكم بتاريخ 24/11/2015 
تحت عنوان )مناش�دة .. إلى وزير التعليم العالي( نود 

اعامكم األتي:�
اطلع معالي الوزير المحترم على الموضوع الصحفي 
اع�اه ووجه معالي�ه بأحال�ة طلب الدكتور )ش�اكر 
كاظم طاهر( إلى الس�يد وكيل الوزارة لشؤون البحث 

العلمي للنظر فيه.
يرجى التفضل بنشر االجابة ..مع التقدير.

أ.م.د حيدر محمد جبر العبودي
مدير دائرة العاقات واإلعام
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
6/12/2015

رد من وزارة التعليم العايل

بعقوبة – إبراهيم أحمد

كارت اخ�شر

الكهرباء تكشف تالعبًا يف أوقات 
التجهيزباالتفاق مع أصحاب 

املولدات

كشفت وزارة الكهرباء، أمس االول األحد، عن وجود حاالت 
تاعب بعدد س�اعات تجهيز الطاقة الكهربائية للمواطنين 
باالتفاق مع أصح�اب المولدات األهلي�ة، وأكدت معاقبتها 
ع�ددا م�ن الموظفي�ن وإحالته�م إل�ى المحاك�م اإلدارية. 
وق�ال المتح�دث باس�م وزارة الكهرباء مصع�ب المدرس 
إن "ال�وزارة لديها متابعة يومية لعم�ل المحطات الثانوية 
والمراقبي�ن فيها وقد اكتش�فنا وجود اتف�اق بينهم وبين 
أصح�اب المولدات األهلية إلطف�اء الكهرباء من اجل إجبار 
المواطني�ن على دفع األج�ور ألصحاب المول�دات"، مبيناً 
أن "الوزارة عاقبت هؤالء األش�خاص وأوقفتهم عن العمل 

وأحالتهم إلى المحاكم اإلدارية"? 
وأضاف المدرس، أن "هناك لجاناً خاصة تقوم اآلن بمراقبة 
عملي�ة توزيع الطاق�ة الكهربائية في المناطق الس�كنية"، 
متوعداً ب� "محاس�بة موظفي الوزارة في محطات التوليد 
وفرض عقوبات في ح�ال مخالفة تعليمات الوزارة وقطع 

الكهرباء عمداً عن المواطنين".
ودع�ا الم�درس، المواطني�ن ال�ى "االتصال بال�وزارة عبر 
الخط�وط الس�اخنة لتقدي�م ش�كواهم التي س�يتم رفعها 
مباشرة إلى الوزير"، مشيراً الى، أن "المنظومة الكهربائية 
تأث�رت ف�ي اليومي�ن الماضيين بس�بب انخف�اض درجات 
الح�رارة وزي�ادة اس�تهاك المواطنين باس�تخدام أجهزة 
التدفئ�ة الكهربائي�ة فض�ًا عن خ�روج عدد م�ن محطات 
التوليد ع�ن الخدمة لوجود أعمال تأهيل وصيانة وس�تعاد 

إلى الخدمة خال اليومين المقبلين".
م�ن جانبه ق�ال رئيس لجن�ة الطاقة في مجل�س محافظة 
بغداد سعد سادر الدراجي إن "اللجنة شخصت وجود اتفاق 
بين بعض العاملين في محطات التوليد وأصحاب المولدات 
وقد قدمتها إلى المس�ؤولين ف�ي وزارة الكهرباء"، مؤكداً 
أن "الوزير ووكيل الوزارة وّجها بتش�كيل لجان تفتيش�ية 
لرصد مث�ل هكذا حاالت ومعاقبة ضع�اف النفوس واتخاذ 

اإلجراءات الرادعة بحقهم". 
وعزا الدراجي، زيادة انقطاع التيار الكهربائي في المناطق 
الس�كنية، إل�ى "انخف�اض درج�ات الحرارة وم�ا صاحبه 
م�ن ارتفاع كمي�ات اس�تهاك الطاقة الكهربائي�ة من قبل 
المواطنين"، موضحاً أن "هذه الحالة تتكرر في هذا الشهر 

من كل عام حيث تنخفض درجات الحرارة".

ردود واجابات 



أرس عراقية عديدة  تقتطع من قوهتا لتعليم أبنائها

بعض األشخاص يعربون عن آرائهم عرب مواقع التواصل بطريقة سلبية
لم يتوقع الموظف أبو سالم، ردة الفعل السلبية والمباشرة، 
كما وصفها، عقب نش�ره “بوس�ت” من خالل “فيسبوك” 
يعب�ر فيه عن رأيه الخاص باألحداث الجارية في س�ورية، 
فس�رعان م�ا انهال�ت التعليق�ات لعب�ارات ش�تم وتوبيخ 

واتهامات من هنا وهناك.
يقول أبو س�الم بأس�ف “لم أصدق ما قرأت حينها، وبدأت 
الرد على أصحاب التعليقات، باألس�لوب ذاته، وصراحة لم 
أك�ن راضيا عن هذه الطريقة ف�ي الرد، لكن الكلمات كانت 

مستفزة تخرج اإلنسان العاقل على سيطرته”.
ويضي�ف “يعتق�د البع�ض أنه�م محلل�ون ل�كل األحداث، 
ومحام�و دفاع عن أي جهة، ويتبن�ون موقفهم ويدافعون 
عنه بشراسة متناسين رأي اآلخرين بالموضوع ذاته، وهذا 
نراه كثي�را في أي حدث يواجهنا س�واء كان في األردن أو 

خارجه”.
ويلجأ العديد من األش�خاص للتعبير عن آرائهم تجاه حدث 
أو قضية أو موقف ما من خالل مواقع التواصل االجتماعي 
المتعددة، وهناك من يؤيد هذه اآلراء وآخرون يعارضونها، 

وتعد هذه المناقشات والحوارات سليمة وإيجابية.
لكن هناك العديد من المش�تركين به�ذه المواقع ال تتوافق 
آراؤه�م م�ع اآلخري�ن ح�ول منش�ور م�ا، حينه�ا تنهال 
التعليقات الس�اخنة ويس�تخدم أصحابها كلمات وعبارات 
غير الئقة، وأحيانا تنقس�م آراء أصدقاء صاحب المنش�ور 
لنصفين؛ أش�خاص يهاجمونه وآخ�رون يتصدون بالدفاع 

عنه عبر حوار يكون أحيانا غير حضاري.
وينتق�د المهن�دس أب�و عص�ام ردات فع�ل العدي�د م�ن 
األش�خاص تجاه منش�ور يقوم ش�خص م�ا بإنزاله على 
إح�دى صفحات مواقع التواص�ل االجتماعي يتعارض مع 
آرائه�م أو تحليالته�م؛ حيث يبدأون بش�ن الهج�وم عليه، 
ويصبح لهؤالء المعارضين مساندون يردون أيضا بكلمات 

وعبارات غير الئقة.
يقول “في الفترة األخيرة، قمت بإلغاء الصداقة للعديد من 
األصدق�اء على صفحت�ي الخاصة في موقع “فيس�بوك”، 
والس�بب في ه�ذا األم�ر يعود لع�دم احترام ه�ذا الصديق 
آلراء اآلخرين، باس�تخدام الكلم�ات النابية.وتبرر الطالبة 
الجامعية مها عبد الكريم  اس�تخدامها أس�لوب العنف في 
ال�رد عل�ى اآلخري�ن، بقولها “ألج�أ في كثير م�ن األحيان 
الس�تخدام لغة العن�ف والعبارات القاس�ية مع أش�خاص 
يس�تحقون ذل�ك، فمن وجهة نظ�ري إذا كان المنش�ور ال 

يحظى باهتمامك.. فال تعلق عليه.. واحترم آراء اآلخرين”.
وتضي�ف “عندما أقوم بنش�ر موضوع يتح�دث عن قضية 
معين�ة مهما كانت، هن�اك من تروق له، وآخ�رون يبدأون 
بكتاب�ة تعليقات لي�س لها عالقة مطلقة بم�ا أتحدث عنه، 
أو أقص�ده، وهذا ما يغضبني جدا، ويدفعني للرد بأس�لوب 

مشابه للتعليق”.

ويعل�ق منير عبد الله )25 عاما(، بقوله “أنا من مش�جعي 
فري�ق ري�ال مدري�د اإلس�باني، وأعش�ق ه�ذا الفريق جدا 
بالعبي�ه وأدائ�ه وب�روح الفري�ق.. وعندما يف�وز بإحدى 
المباريات أش�عر بسعادة مطلقة أعبر عنها بكتابة منشور 

من خالل صفحتي على “فيسبوك””.
ويضي�ف “وهن�ا تب�دأ التعليقات الس�اخنة م�ن األصدقاء 

مشجعي الفريق الخصم، وحقيقة األمر خسرت العديد من 
األصدقاء بسبب هذا األمر”.

ويق�ول الخبير االجتماع�ي الدكتور حس�ين الخزاعي “إن 
الفه�م الخاط�ئ للحري�ة يع�د في مقدم�ة أس�باب العنف 
اإللكترون�ي. والذي يع�زز العنف الخاط�ئ للحرية اعتقاد 
من يمارس�ون ه�ذا الس�لوك العني�ف بأنهم بعي�دون عن 

أعي�ن الناس وأن وجوده�م منفردين وحده�م مع أجهزة 
الحاس�وب المتصلة باإلنترنت بأنهم بعي�دون عن الرقابة 
وال أح�د يراقب س�لوكياتهم ويضبطه�ا، فنجدهم يلجأون 

لألسماء المستعارة وإخفاء شخصياتهم”.
االجتماعي�ة  والتنش�ئة  التربي�ة  “إن  الخزاع�ي  ويق�ول 
الخاطئة وأصدقاء الس�وء يس�اعدون هؤالء في ممارسة 

السلوكيات”.
ويش�دد الخزاعي على ضرورة اس�تخدام التكنولوجيا في 
قضاي�ا ايجابية والبعد عن االس�تخدام الس�لبي لإلنترنت، 
وال�ذي يؤدي إل�ى القل�ق والتوت�ر والخوف والمش�كالت 

االجتماعية.
ويؤكد الخزاعي ضرورة التحلي باألخالق الحسنة والتسلح 
بالعلم والمعرفة واحترام الرأي المخالف والبعد عن الردود 
التي تس�يء لآلخري�ن والبعد عن التعصب لل�رأي واإلقالل 
م�ن فكر اآلخرين، واحترام من يتابع�ون قراءة المواضيع 
التي تنشر في المواقع اإللكترونية، ألن كل من يقرأ الردود 
والتعليقات السلبية والبذيئة يغضب من وجود أمثال هؤالء 

الذين ال يحترمون أو يساندون هذه القضايا المطروحة.
ويش�ير خبي�ر مواقع التواص�ل االجتماعي خال�د األحمد، 
إلى أن هناك أمرا طبيعيا في الحياة هو نضوج االس�تخدام 
)الش�عوري(؛ حيث يخرج الكالم منمقا حس�ب الشخص، 
فالصغي�ر تت�م مخاطبت�ه بلغة بس�يطة والكبي�ر بالهدوء 
واالحترام ألن العقل يعبر عن الشخصيات حسب الشخص 

المقابل.
ويقول “أما في العالم االفتراضي فهذا الشعور غير موجود، 
كونه عبارة عن ش�خصيات افتراضية غير حقيقية ال نعلم 
عنهم شيئا ما في تكوين شخصية مجهولة على اإلنترنت، 
فالكالم يكون حادا ومتشددا”، الفتا إلى أن الناس يأخذون 
فك�رة ب�أن االس�تقبال متش�دد والناش�ر متش�دد، وعليه 
ن�رى مثل هذه الح�االت عل�ى العديد من مواق�ع التواصل 
االجتماعي، فال نعرف نية الش�خص الذي نش�ر وال نمنحه 

النية السليمة.
ويختم “لألس�ف أحيانا يك�ون كل ما تكتب�ه يؤخذ ضدك، 
وعليه يستطيع المرء تجنب الحوارات المتشددة، والتعبير 
عن الرأي، لكن علينا اختيار المنصة الصحية، و”فيسبوك” 
و”تويتر” ليسا المنصة الصحيحة. فمثلما تتعامل في بيتك 
بحرية، بال شك ستتقيد ببعض المهام إن جاءك ضيوك من 

الخارج”.

www.almustakbalpaper.net

تحقيقات12  العدد )1101(  الثالثاء 8  كانون االول 2015

المستقبل العراقي / متابعة  

رغب�ة منها ف�ي تأمي�ن تعليم نوع�ي ألوالدها، 
تفض�ل االعدي�د م�ن العائ�الت العمل لي�ل نهار 
م�ن أج�ل تأمي�ن أقس�اط الم�دارس الخاصة.” 
االهلية”.ويعتب�ر بعض األهالي أن تعليم أبنائهم 
في م�دارس خاص�ة ُيكس�بهم مه�ارات كثيرة، 
ومنها اللغ�ات األجنبية، إضافة إلى النش�اطات 

الالمنهجية.
الوض�ع  إن  تق�ول  عام�ا(   40( محم�د  رائ�دة 
االقتص�ادي لزوجه�ا ال�ذي يعمل ف�ي محل بيع 
مالبس ال يفي بأقس�اط م�دارس ولديها، ولذلك 
فه�ي تضط�ر لمس�اعدته بفضل م�ا تنتجه من 
أعم�ال يدوية “اكسس�وارات”.وتضيف رائدة أن 
الم�دارس االهلية توف�ر ألبنائها تعليم�ا نوعيا، 
خصوصا وأن عدد الطلبة في الصف الواحد يتيح 

لألطفال استيعاب الدروس بشكل أفضل.
ويشارك رائدَة هذا الرأَي، معن، المحاسب المالي 
ف�ي أح�د المستش�فيات، إذ يق�ول إن المدارس 
الخاص�ة أفضل م�ن غيرها ف�ي تعلي�م الطلبة، 
مؤك�دا أن�ه جّرب أن يض�ع أبناءه ف�ي المدارس 
الحكومية إال أنهم ل�م يتأقلموا خالل عام كامل، 

ما اضطره إلى إعادتهم إلى المدارس الخاصة.
يق�ول مع�ن “ل�دي ثالث�ة أبن�اء، وجميعهم في 
المدارس الخاصة، ألن مستوى التعليم فيها، في 
نظري، أعلى، خصوصا م�ن حيث تركيزها على 
اللغ�ة االنجليزية التي أصبح�ت ضرورة حتمية، 

إضافة إلى ما توفره من تعليم المنهجي”.
ويعترف معن أن األقس�اط تثق�ل كاهله، ويؤكد 
أنه س�يحاول تدبيرها، أيا كانت العوائق، وحتى 
وإن زادت األقس�اط ع�ن دخ�ل العائل�ة المادي. 
إال أن مع�ن يضطر أحيان�اً لدفعها عل�ى مراحل 
بالتعاون مع زوجته الموظفة بالقطاع الخاص، 
ألن هذه األقس�اط، كما يق�ول مرتفعة جدا لكن 

ع�زاءه ف�ي ذل�ك أن مس�توى م�دارس الخاصة 
التعليمي أفضل بكثير.

ف�ي حين تقول م�روة )30 عاما( إن لديها أربعة 
أبن�اء بالمدرس�ة الخاص�ة القريبة م�ن منزلها، 
وأنه رغم وجود مدرسة عامة أقرب إليها إال أنها 
ترفض إلحاق أبنائها بالم�دارس الحكومية، من 

باب أن التعليم في المدارس الخاصة أفضل.
وتضيف مروة أن أقساط المدرسة كثيرة، وغالبا 
ما يس�تدين زوجه�ا من أحد البن�وك حتى يدفع 

تكاليفها المرتفعة.
وتعت�رف مروة أن المبالغ الت�ي تدفعها من أجل 
تعلي�م أبنائه�ا الذي�ن ال يتج�اوز أكبرهم الصف 
الخامس، باهظة ومرهقة، قائلة “نقطع الطعام 

عن أنفسنا لنؤّمن تعليم األوالد”.
وتحاول مروة البحث مع زوجها عن مصدر دخل 
إضاف�ي لكي تضمن بق�اء أبنائها ف�ي المدارس 
الخاص�ة، مبين�ة أن زوجها أخبرها أنه س�ينقل 
األبن�اء إلى مدارس حكومي�ة إذا تعذر عليه دفع 

األقساط في السنوات المقبلة.
المرشدة األسرية، مروة حسن، تؤكد أن الدراسة 
ف�ي الم�دارس الخاصة ليس�ت أكث�ر أهمية من 
المدارس الحكومية، من حيث مس�توى التعليم، 
مبينة أن نسبة المتفوقين في المدارس الرسمية 
تنافس نس�بة المتفوقين في المدارس الخاصة، 
أو ال تقل عنها. وتعتبر حس�ن أن تدريس األبناء 
ف�ي الم�دارس الخاصة يجب أن يك�ون أمرا غير 
مبال�غ فيه، حت�ى ال يؤثر على مس�توى العيش 

الكريم للعائلة، أو يدفعها لالستدانة. 
وتنصح حس�ن األهالي بأن يس�تغنوا عن تعليم 
أبنائه�م في المدارس الخاصة إذا س�اء وضعهم 
المادي، مبينة أن المدارس الحكومية توفر الكثير 
م�ن التعليم المناس�ب، حيث يش�هد المس�توى 

التعليم�ي في المؤسس�ات التعليمية الرس�مية، 
بشكل عام، تحسنا ملحوظا ال شك فيه.

أم�ا رج�اء )أم علي( فتق�ول إنها مس�تعدة ألن 
تستغني عن كل مصادر دخلها، هي وزوجها، من 
أجل تعلي�م األوالد في المدارس الخاصة، وتؤكد 
أنها تفاجأ كل سنة بزيادة أقساط هذه المدارس، 
ناهي�ك عن نفقات الكتب، وال�زي والمواصالت. 
إال أنه�ا، رغم ذلك، ال تس�تغني ع�ن تعليمهم في 

المدارس الخاصة.
ذل�ك ألن نوعي�ة التعليم في الم�دارس الخاصة، 
وم�ا تتميز ب�ه من انضب�اط ومتابع�ة، هو كما 
تقول، ما يجعلها تميل إلى اختيار هذه المدارس، 

واالقتناع بنوعية التعليم فيها.
ف�ي ه�ذا الش�أن يق�ول أس�تاذ عل�م االجتم�اع 
، الدكت�ور عب�د المنع�م صبي�ح  إن التغيي�رات 
والتح�والت الجديدة والمتس�ارعة التي يمر بها 
المجتمع األردني نحو النمط االستهالكي، تؤدي 
إل�ى ح�دوث اهتزاز ف�ي منظومة القي�م، يجعل 
المواط�ن ف�ي النهاي�ة “ال يم�د رجلي�ه على قد 

لحافه” كما يقول المثل. 
ومن جهة أخرى يضيف صبيح أن هذه التحوالت 
الس�ريعة نحو خصخص�ة التعليم تحدي�دا، وما 
يرافقها من تس�ويق لفكرة أن المدارس الخاصة 
ه�ي األفضل، ص�ارت كلها عوامل أس�همت في 
إقب�ال الكثي�ر م�ن األهالي عل�ى االقتن�اع بهذه 
المادي�ة  إلمكاناته�م  مراع�اة  دون  الفك�رة، 
الحقيق�ة، وم�ن أج�ل التباهي فق�ط ومحاكاة 
اآلخري�ن، دون وع�ي. وينص�ح صبي�ح األهالي 
غي�ر القادرين بالرجوع إلى المدارس الرس�مية، 
ألن الكثي�ر من هذه الم�دارس تؤمن الحد األدنى 
لنج�اح التلمي�ذ، الفتا إل�ى أن العدي�د من صناع 
الق�رار الذي�ن وصل�وا إل�ى مواق�ع متقدمة في 

مؤسسات الدولة ليسوا خريجي المدارس 
الخاصة. ثم أال تشهد المدارس الرسمية 
سنويا إنجازات تعليمية مهمة يشهد لها 
الجمي�ع، كاحتفاله�ا بالطلب�ة األوائل، 
الذي�ن ال يقل�ون تعليًم�ا ع�ن أمثالهم 

خريجي المدارس الخاصة! 
النف�س  عل�م  اختصاص�ي  ان  غي�ر 
الدكتور محمدسعيد الجوراني  يلفت 
الى أن الموض�وع خالفي في جهود 
ابنائه�م  لتدري�س  الحثيث�ة  اآلب�اء 
بالم�دارس الخاص�ة، وال�ذي يعود 
بنظ�ره المري�ن أولهم�ا اكاديم�ي 
والثان�ي س�لوكي. وينظ�ر االه�ل 
ال�ى ان التعلي�م الحكومي برغم ما 
يقدم�ه اال ان�ه انفخض ف�ي ادائه 
عم�ا بالس�ابق، م�ا يدف�ع االهالي 
الى زيادة الضغوط على انفس�هم 

وعلى حس�اب جهدهم ووقتهم 
اقس�اط  توفي�ر  اج�ل  م�ن 
خصوص�ا  ابنائه�م  م�دارس 
من الطبقة الوس�طى.الى ذلك 
يقول الجوراني  “هناك ايمان 
حقيقي من قب�ل االهالي بان 
االس�تثمار ه�و ف�ي قط�اع 
التعليم ومن خ�الل أبنائهم” 
لذلك يسعون بكل قواهم من 
أجل االستثمار بأبناهم، وذلك 
بالتأكيد يع�ود بالفائدة على 
االبناء على االقل من الناحية 
السلوكية بسبب توفر الضبط 
والربط المتوفرة بشكل أكبر 

بالمدارس الخاصة.
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العنف اإللكتروني.. غياب لثقافة الحوار

تعتب�ر الرس�ائل عب�ر الهواتف الذكية وس�يلة تواص�ل تقّدم 
مجانا للمس�تخدمين، وقد اعتاد الناس على هذه الرسائل في 
حياته�م اليومية وفي المناس�بات، حي�ث يعتمدون على هذه 
التقني�ة أكثر من اس�تخدام المكالمات أحيان�ا، وفي المقابل 
هناك بالطبع من يس�يء توظيف هذه التقنية العلمية في غير 

مجالها الصحيح.
يرس�ل البعض رس�ائل غ�زل وغرام إل�ى النس�اء والزوجات 
والبن�ات، بل إن األم�ر تجاوز ذلك، وأصبح هن�اك من يريد أن 
يطلّق زوجته ألمر ما، وكتب لها رس�الة تحمل كلمة “طالق” 

وأرسلها ثالث مرات.
وفي كركوك، على س�بيل المثال، س�جلت العدي�د من حاالت 
الط�الق بي�ن زوجي�ن، تمت عب�ر اإلنترنت، حي�ث وجه زوج 
لزوجته عبر الهاتف النقال، رس�الة قال فيها “أنت طالق ألنك 
تأخرت عن البيت”، ورغم أن المياه عادت لمجاريها بعد تدخل 
األه�ل واألق�ارب إال أن الط�الق ق�د وقع، وس�قط من رصيد 
الزوجي�ن طلق�ة، ومطلوب من ال�زوج إغالق صم�ام األمان 

للمحافظة على الطلقتين األخيرتين.
وفي هذا اإلطار يقول الدكتور علي السيد، أستاذ علم النفس: 
إن الرس�ائل الهاتفي�ة أصبح�ت مفج�را أساس�يا للمش�اكل 

والخالف�ات الزوجي�ة الحادة التي ت�ؤدي إلى انهيار األس�رة 
والحياة الزوجية برمتها.

هناك من يرس�ل رس�ائل بها كلمات نابية أو كلمات غزل دون 
أن يدرك عواقب هذا األمر، ألنه يفتقد احترام الذات

ويضي�ف: أن طلب�ات الطالق بس�بب الرس�ائل الهاتفية بدأت 
تظه�ر من�ذ ع�دة س�نوات عق�ب انتش�ار الهوات�ف النقال�ة 
المتطورة، وهناك بعض الحاالت يندرج في باب المعاكسات، 
مث�ل اس�تقبال هوات�ف الزوج�ات بعض رس�ائل الغ�زل من 
أش�خاص مجهولي�ن، وذلك بغ�رض المعاكس�ة ومحاوالت 
التقرب من النساء بهذه الطريقة، لكن هذه المحاوالت ورغم 
براءة الزوجات منها إال أن األزواج ال يقتنعون بس�هولة بهذه 

البراءة.
وطال�ب الس�يد بض�رورة أن يتوف�ر عنص�ر الصراح�ة بي�ن 
الزوجين، إلمكانية تفادي أي س�وء تفاهم بس�بب الرس�الة 
الهاتفية، الت�ي تكون في معظمها مجرد تفاهات غير مهمة، 
وأكد أن نسبة الطالق في ارتفاع بوجه عام، خاصة في مصر، 

الفتا إلى أن هذه الظاهرة لم تكن موجودة من قبل.
وأضاف: أن أبرز أس�بابها اجتماعية ومنه�ا عدم التوفيق في 
االختي�ار، ألن االندفاع والس�رعة في اختيار ش�ريك الحياة، 

يؤديان إلى مفاجأة وصدمة بعد الزواج بسبب اختالف الطباع 
والم�زاج والمي�ول، فتح�دث قطيعة نفس�ية ال يس�تطيعون 

التعايش معها ثم يحدث الطالق.
وتق�ول عن ه�ذه الظاهرة الدكتورة س�لمى الوكيل، أس�تاذة 
عل�م النفس التربوي، إنها ترجع لس�وء توظيف التكنولوجيا 
الحديث�ة في المجتمع، فهناك من يرس�ل رس�ائل بها كلمات 
نابي�ة أو كلم�ات غزل، دون أن يدرك عواق�ب هذا األمر، وذلك 
ألن ه�ذا المس�تخدم الس�يئ للتكنولوجي�ا يفتقد إل�ى الفكر 
والثقاف�ة والعلم واحترام الذات، وال يدري أن القانون س�وف 

يعاقبه على ذلك، إذا وصل األمر إلى الجهات المختصة .
وأضافت في هذا الخصوص، أود أن أشير إلى أن األسرة يجب 
عليه�ا أن تعلّم أوالده�ا الصغار الذين يس�تخدمون الهواتف، 
آداب اس�تعمال الهاتف، وال يجوز لألس�رة أن تشتري للصغار 

هواتف وتتركهم يفعلون ما يريدون.
أمر آخر يجب على الش�باب والرجال التقي�د به، وهو احترام 
هذه الوس�يلة العلمية وعدم توظيفها ف�ي التفاهات وإزعاج 
البن�ات والنس�اء، ألن كل تلك األعمال ُيعاق�ب عليها القانون. 
يج�ب على وس�ائل اإلع�الم أن تنّب�ه الناس لذل�ك، وأن تكون 
وزارة االتص�االت ق�ادرة على قطع الخدمة ع�ن هؤالء الذين 

يش�اغبون بالرسائل، إذا وصلت لهم ش�كاوى معّينة، ويجب 
أن نعلم أن هناك من يس�لي نفس�ه بالرسائل الهاتفية، ولذلك 
وجبت المراقبة األخالقية على تلك الرسائل للحفاظ على قيم 

المجتمع.
وعن ظاهرة استخدام الرسائل اإللكترونية في الطالق،تناقلت 
وسائل االعالم غير مرة حدوث ذلك في مصروعدد من البلدان 
العربية حي�ث اكدت حينها  أكدت الدكت�ورة كاميليا إبراهيم، 
أستاذ علم االجتماع والفلسفة ، أن الطالق عبر رسائل الهاتف 
بين المصريين بات منتشرا بشكل كبير، وأن هناك عددا متزايدا 

بي�ن الرج�ال الذي�ن أصبح�وا يطلق�ون 
رس�ائل  باس�تخدام  زوجاته�م 

الهاتف، حيث يكتبون كلمة 
ويرس�لونها  “الط�الق” 

للزوج�ة ث�الث مرات 
متتالية.

أن  وأضاف�ت: 
تحضر  المطلقة 

المحكم�ة  إل�ى 
للقاضي  وتق�دم 

الرس�ائل المرسلة من الزوج، ويتم استدعاء الزوج للتأكد من 
قيامه ش�خصيا بإرس�ال رس�ائل الطالق، ليت�م بعدها وقوع 
الطالق بطريقة رس�مية، وإنهاء اإلجراءات الالزمة، وأشارت 
إل�ى أن هناك توجها حاليا إلصدار فتوى تحرِّم هذه الطريقة، 
وُيذك�ر أن بع�ض العلم�اء رفضوا ه�ذه الطريق�ة، فيما يرى 
البعض اآلخر أن الطالق عبر اس�تخدام الوس�ائل اإللكترونية 

مثل الج�وال أو اإلنترنت أو الفاكس جائز، ويقع 
الط�الق قائلي�ن: إن ه�ذا األم�ر تحكم�ه النية.
وأك�دت أن الطالق منتش�ر أكثر ف�ي الطبقات 
الراقي�ة عن�ه في الطبق�ات المتوس�طة أو 
الفقيرة، بسبب انعدام المسؤولية 

التي تنعدم معها أهم األس�س 
والمبادئ التي تكفي إلقامة 
أسرة أو بيت، مشيرة إلى 
أن نس�بة الط�الق في 

الفقيرة  الطبق�ات 
قليل�ة في مصر 

أو تكاد تكون 
منعدم�ة، 

اهلواتف الذكية مفجر أسايس للخالفات الزوجية

المس����تقبل العراقي/ قيصرمؤيد 

بين المدارس الحكومية والخاصة
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بالتالي هل يعتبر كاميرون ببس�اطة 
مجرد طالب آخر من مدرس�ة إيتون ولد 
ليحك�م وأنه قانع بإدارة البالد على غرار 
بطل�ه هارول�د ماكمي�الن؟ أم أن هن�اك 

رؤية “كاميرونية” تنتظر الظهور؟
وهو ال يجع�ل عملية اإلجابة عن تلك 
األس�ئلة أمرا سهال. كان بيان مهمته في 
الس�ادس م�ن كان�ون األول )ديس�مبر( 
2005 أنشودة النصر إلى المجتمع الكبير 
والمس�احات الخضراء التي ل�م تنج من 
أول لق�اء لها مع الواق�ع االقتصادي بعد 

انهيار عام 2008.
ولم يش�تمل خطاب النصر الذي أدلى 
به على أية إش�ارة إل�ى القضيتين اللتين 
تحددان فت�رة واليته الثانية في داونينج 
س�تريت. كانت هناك جملة واحدة فقط 
ح�ول السياس�ة الخارجي�ة ومكافح�ة 
اإلره�اب، ول�م ترد أية إش�ارة إلى خطة 
تقلي�ص الدولة إلى مج�رد 36 في المائة 

من الناتج المحلي اإلجمالي - هدفه لعام 
2020 - وهو أدنى مس�توى في التاريخ 

الحديث.
عندم�ا س�ألته “فاينانش�يال تايمز” 
هذا الع�ام عن إرثه، ق�ال: “آمل أن أكون 
رئيس الوزراء الذي يس�اعد على تسوية 
هذي�ن الس�ؤالين الكبيري�ن: األول، ه�ل 
البق�اء  المتح�دة ف�ي  المملك�ة  ترغ�ب 
متح�دة؟ نع�م. ثانيا هل ترغ�ب المملكة 
المتح�دة في البقاء في االتحاد األوروبي 

بعد إصالحه؟ نعم”.
لم يكن أي من هذين الس�ؤالين حتى 
ف�ي ذهن�ه عندما أصب�ح زعيم�ا لحزب 
المحافظي�ن ف�ي ع�ام 2005. واضط�ر 
للموافق�ة على التصويت على اس�تقالل 
بس�بب  بريطاني�ا  وخ�روج  اس�كتلندا 
ضغوط من الحزب الوطني االس�كتلندي 
وحزب االس�تقالل في المملكة المتحدة، 
على التوالي. وليس من الواضح تماما أنه 

سوف يسوي هاتين المسألتين. قال أحد 
كبار المحافظين: “ليست هناك رؤية. إنه 
تقريب�ا يتفاعل مع ما يح�دث تماما”. أو 
كما أشار مرة الس�ير بيتر تابسيل، وهو 
من كبار األعضاء في حزب المحافظين: 
“أنا لم أعرف أي رئي�س وزراء بارع جدا 
في الخروج من الورط�ات، لكن أيضا لم 
أعرف أي رئيس وزراء وقع في هذا العدد 

الكبير من الورطات )مثله(”.
م�ع ذلك ربم�ا يدخل اس�م كاميرون 
ف�ي التاريخ بوصف�ه واحدا م�ن القادة 
المحافظي�ن األكث�ر نجاح�ا ف�ي العصر 
الحدي�ث. عندم�ا تولى قم�ة الحزب في 
عام 2005 في سن 39 عاما، كان الحزب 
خارج السلطة لمدة ثماني سنوات وبدت 
هيمنة حزب العمال برئاسة بلير/براون 

آمنة.
وكان فوزه الواض�ح في االنتخابات 
في أي�ار )مايو( ه�و الم�رة األولى التي 

يف�وز فيها المحافظون منذ أن فاز جون 
ميج�ور في ع�ام 1992. وكان كاميرون 
باس�تمرار أكثر ش�عبية من حزبه. يبدو 
أن الناخبي�ن أق�ل قلقا م�ن المحافظين 
اليمينيي�ن ح�ول النق�اء األيديولوج�ي. 
ديفيد ديفيز، منافس�ه الس�ابق، يعترف: 
“إن�ه يبدو مناس�با في منصب�ه، ويؤدي 

دوره بشكل جيد”.
ل�م يك�ن هذا ه�و الح�ال دائم�ا. في 
س�نواته األولى زعيم�ا للمحافظين كان 
ينظر إليه باعتباره ش�خصا “غش�يما”. 
وكان�ت سياس�ته االقتصادي�ة من حيث 
األس�اس ه�ي أن تتماش�ى م�ع خط�ط 
اإلنف�اق الخاصة بجوردون براون. فقط 
بع�د انهي�ار ع�ام 2008 أخ�ذ ينظ�ر إلى 
برنام�ج حزب العمال على أنه تبذير.لكن 
بحس�ب اإلجماع ف�ي وستمنس�تر، كبر 
كاميرون ف�ي وظيفته. حال�ة الطوارئ 
ف�ي المالي�ة العامة التي أعاقت بقس�وة 

خطط�ه ف�ي حال�ة انحس�ار اآلن، ومن 
المحتمل أن نستبين في النهاية الخطوط 
لفت�رة  كامي�رون  لمش�روع  العريض�ة 
واليته الثانية. قال تش�ارلز ووكر، وهو 
نائب عن ح�زب المحافظين: “كان هناك 
ق�در كبير من الش�وائب الت�ي تعيقه في 
البداي�ة، لكن�ه )...( أدار منصب رئاس�ة 

الوزراء بشكل أفضل وأفضل”.
منذ االنتخابات كان كاميرون يحاول 
اس�تعادة مكانة بريطانيا على الس�احة 
العالمية - التي تضاءلت في فترة واليته 
األول�ى - م�ن خ�الل زي�ادة ميزاني�ات 
الدف�اع والدبلوماس�ية وإرس�ال س�الح 
الجو الملكي إلى س�ورية لقصف أهداف 

“داعش”.
 - االقتص�اد  إص�الح  ع�ن  فض�ال 
ف�ي  نم�و  بأفض�ل  تتمت�ع  بريطاني�ا 
ويأم�ل   - الس�بعة  البل�دان  مجموع�ة 
كاميرون أيضا أن يتذكره الناس على أنه 
س�مح لوزراء اإلص�الح باالزدهار تحت 
جناحه األرستقراطي. سواء كان جورج 
أوزب�ورن ف�ي وزارة المالي�ة، أو مايكل 
ج�وف في التعليم، واآلن العدالة، أو إيان 

دنكان سميث في الرعاية االجتماعية.
توترات أجندت�ه األولى عام 2005 – 
المثقل�ة بالليبرالي�ة االجتماعية - كانت 
دائم�ا قريبة م�ن الس�طح وكانت هناك 
نجاحات. قال قبل عش�رة أعوام: “نحن 
بحاجة إل�ى تغيير الطريقة التي نش�عر 
به�ا”. وق�ال: “ال مزيد م�ن التذمر حول 

بريطانيا الحديثة”.
“بتغيي�ر  بوع�ده  كامي�رون  أوف�ى 
الطريق�ة التي ننظر به�ا”. عندما أصبح 
زعيم حزب المحافظين كان لدى الحزب 
17 نائب�ة؛ الرق�م اآلن 68 وهن�اك كثير 
م�ن الن�واب المحافظي�ن م�ن األقليات 

العرقية.
وبرغم جميع االتهام�ات التي تقول 
إن كامي�رون ال يمث�ل أي ش�يء، خاطر 
م�ع حزبه في إص�رار بالت�زام بريطانيا 
المائ�ة م�ن ناتجه�ا  بإنف�اق 0.7 ف�ي 
المس�اعدات  عل�ى  اإلجمال�ي  المحل�ي 
الخارجية. ورفض الرضوخ لضغط نواب 
المحافظي�ن للتخل�ي عن دعم�ه لزواج 
المثليي�ن، وكان م�ن المؤيدي�ن ألهداف 
الصحي�ة  للخدم�ات  الش�املة  الرعاي�ة 
الوطنية.ويرى بعض المراقبين أن وفاة 
ابن�ه المعوق، إيف�ان، بالش�لل الدماغي 

في سن السادس�ة عام 2009 كان حدثا 
حاس�ما. اللورد فيلدمان، رئيس مجلس 
ح�زب المحافظي�ن وصديقه، ق�ال في 
مالحظة للمؤلف أنتوني سيلدون: “كان 
ديفي�د مجرد خري�ج آخ�ر موهوب من 
مدرسة إيتون حتى وفاة إيفان. ما قدمه 

له إيفان هو الرحمة واإلنسانية”.
كان خط�اب كامي�رون ف�ي مؤتمر 
الحزب ه�ذا العام محاول�ة لربط رؤيته 
للمجتم�ع الكبير في ع�ام 2005 بجدول 
األعم�ال االقتص�ادي بعد االنهي�ار الذي 

فرض عليه.
أن م�دة عش�ر  النهاي�ة  ف�ي  تبي�ن 
س�نوات على رأس السياس�ة كانت فوق 
طاقة تاتش�ر وجوردون ب�راون. وكان 
كاميرون عازما على تجنب هذا المصير، 
حي�ن أعلن قب�ل االنتخاب�ات العامة في 
أيار )مايو( الماضي أنه لن يرشح نفسه 
لفترة والية ثالثة. بالنس�بة له، التمسك 
بسالمته العقلية ربما يعد من بين أعظم 
إنجازات�ه. قال ل�� “فاينانش�يال تايمز” 
ه�ذا الع�ام: “أنا ل�م أصب بالجن�ون، ال 

أعتقد ذلك”.
من أقواله

تش�رين األول )أكتوب�ر( 2005: “أنا 
وري�ث بلي�ر” )يق�ال إنه�ا ج�اءت أثناء 
لقاء مع المديرين التنفيذيين للصحف(.

كان�ون األول )ديس�مبر( 2005: “هناك 
شيء موجود اسمه المجتمع. كل ما في 

األمر أنه ليس نفسه هو الدولة”.
 :2006 )أكتوب�ر(  األول  تش�رين 
“حزب االستقالل في معظمه حفنة من 
)...( الكعك والمجانين والعنصريين في 

السر”.
تموز )يوليو( 2009: “الحمق الكثير 
يجعل اإلنس�ان مجنونا” )حول وس�ائل 

اإلعالم االجتماعية(.
8 أي�ار )ماي�و( 2010: “أري�د تقديم 
ع�رض كبي�ر ومفت�وح وش�امل لحزب 
الديمقراطيين األحرار. أريد أن نعمل معا 
لمعالجة مشاكل بالدنا الكبيرة والعاجلة 
- أزمة الدي�ون، ومش�اكلنا االجتماعية 
العميق�ة، والنظام السياس�ي المحطم” 

)يفتح الباب أمام االئتالف(.
“إنه�م   :2014 )س�بتمبر(  أيل�ول 
يقتلون ويذبحون اآلالف من الناس )...( 
ويتباه�ون بوحش�يتهم )...( ويزعمون 
أنهم يفعلون ذلك باس�م اإلسالم - وهذا 
كالم فارغ. اإلسالم هو دين السالم. هم 
ليس�وا مس�لمين، إنهم وحوش” )حول 

“داعش”(.
8 أي�ار )مايو( 2015: “عندما وقفت 
هن�ا منذ خم�س س�نوات، كان بلدنا في 
قبضة أزم�ة اقتصادي�ة. اآلن وقد مرت 
خمس سنوات على ذلك، بريطانيا تعتبر 
حتى أقوى بكثير من قبل، ولكن الفرص 
الف�وز  )خط�اب  تنتظرن�ا”  الحقيقي�ة 

باالنتخابات(.

بعد 10 أعوام.. ديفيد كامريون ما يزال لغزًا
       جورج باركر 

احتفل ديفيد كامريون اأم�س االأول بالذكرى ال�صنوية العا�صرة النتخابه زعيما حلزب املحافظني، وهو حدث جدد نقا�صا حول ما هي بال�صبط �صخ�صية رئي�س الوزراء وما الذي ميثله؟ بعد عقد 
كامل على توليه التاج، من الالفت اأن االأ�صئلة حول الغر�س ال�صيا�صي لوجود كامريون ال تزال قائمة. فهو قبل كل �صيء واحد من اأربعة فقط من الذين قادوا حزبهم على مدى عقد من الزمن يف 
ال�صنوات الـ 100 املا�صية. االآخرون هم مارجريت تات�صر، وون�صتون ت�صر�صل، و�صتانلي بولدوين.بالن�صبة ملنتقديه، االأ�صئلة حول كامريون تعترب غري مفاجئة. دومينيك كامينجز، وهو م�صت�صار 
�صابق حلزب املحافظني يدير االآن حملة خلروج بريطانيا من االحتاد االأوروبي، قال ذات مرة: “كما قال ب�صمارك عن نابليون الثالث، كامريون هو اأو الهول، لكن دون اللغز. لي�س هناك غمو�س 

يحيط به. كان يعلق �صورة ملاكميالن على جدار مكتبه. هذا هو كل ما حتتاج اإىل معرفته”.

دائرة التسجيل العقاري في غماس 
طلب تسجيل عقار مجدد

بناءا ع�ى الطلب املقدم اىل هذه الدائرة بتاريخ 
)2015/9/30( لتسجيل تمام العقار تسلسل 
)1592( محل�ة )الغرب( الجن�س/ أرض الدار 
مع بنائها/ تمام العقار بأسم )فاضل محسن 
كاظم ( مج�ددا بأعتبار حائزا لها بصفة املالك 
للمدة القانونية ولغرض تثبيت امللكية املذكورة 
تمهيدا للتس�جيل وفق احكام قانون التسجيل 
العقاري رقم )43( لسنة )1971( قررنا اعالن 
هذا الطل�ب فعى كل من يدع�ي بوجود عالقة 
او حق�وق معينة عى هذا العقار تقديم مالدية 
من بينات اىل هذه الدائرة خالل مدة )30( يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لنرش هذا االعالن وكذلك 
الحض�ور يف موقع العقار يف الس�اعه العارشة 
صباحا من اليوم التايل النتهاء مدة هذا االعالن 
وذلك الثب�ات حقوقه موقعيا يف الكش�ف الذي 

سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض

مالحظ التسجيل العقاري في غماس

دائرة التسجيل العقاري في غماس 
طلب تسجيل عقار مجدد

بناءا ع�ى الطلب املقدم اىل هذه الدائرة بتاريخ 
)2014/7/2( لتس�جيل تمام العقار تسلس�ل 
)1579( محل�ة )الغرب( الجن�س/ أرض الدار 
مع بنائها/ تمام العقار بأس�م ) شهية محمد 
مه�دي ( مجددا بأعتبار حائزا لها بصفة املالك 
للمدة القانونية ولغرض تثبيت امللكية املذكورة 
تمهيدا للتس�جيل وفق احكام قانون التسجيل 
العقاري رقم )43( لسنة )1971( قررنا اعالن 
هذا الطل�ب فعى كل من يدع�ي بوجود عالقة 
او حق�وق معينة عى هذا العقار تقديم مالدية 
من بينات اىل هذه الدائرة خالل مدة )30( يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لنرش هذا االعالن وكذلك 
الحض�ور يف موقع العقار يف الس�اعه العارشة 
صباحا من اليوم التايل النتهاء مدة هذا االعالن 
وذلك الثب�ات حقوقه موقعيا يف الكش�ف الذي 

سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض

مالحظ التسجيل العقاري في غماس

مجلس القضاء االعى 
الدي�ن  ص�الح  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة بداءة الضلوعية 
التاريخ/2015/11/26 

العدد/157/ب/2015 

اعالن 
اىل املدعى عليه/ مصطفى محمد مصطفى 

اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا يف الدع�وى 
بتاري�خ  )157/ب/2015(  املرقم�ة 
2015/11/8 بالزامك باعادة الس�يارة املرقمة 
14172ي بغ�داد ن�وع BMW  صال�ون الل�ون 
ازرق ني�يل مودي�ل 1992 اىل املدعى )نظري عيل 
ابراهي�م( حكما غيابيا معلقا عى االس�تكتاب 
والنك�ول ع�ن اليم�ن عن�د االع�راض قاب�ال 
لالع�راض واالس�تئناف والتميي�ز وملجهولية 
مح�ل اقامت�ك وارتحال�ك اىل جه�ة مجهول�ة 
حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ واش�عار املختار 
تق�رر تبليغ�ك بصحيفت�ن محليت�ن يوميتن 
ولك حق االعراض واالس�تئناف والتمييز خالل 
املدة القانونية وبعكس�ه سوف يكتسب القرار 

الدرجة القطعية 

القاضي 

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة بداءة الزبيدية 
العدد/731/ب/2013 
التاريخ/2015/12/7 

اعالن 
اىل املدعى عليه/حكمت رايض حامد اقام املدعى 
رس�ول محمد عالوي ض�دك الدع�وى البدائية 
املطالب�ة  املتضمن�ة  731/ب/2015  املرقم�ة 
بمبل�غ مق�داره مائة ملي�ون دين�ار بموجب 
 2015/10/14 يف  املؤرخ�ة  امان�ة  وص�والت 
ونظ�را ملجهولي�ة محل اقامتك وحس�ب رشح 
القائم بالتبليغ وتايي�د املختار لذا تقرر تبليغك 
بواس�طة صحيفتن محليتن يوميتن لغرض 
حض�ورك او حض�ور من ينوب عن�ك ويف حال 
غيابك س�وف تج�ري املرافع�ة بحق�ك غيابيا 
ووفق�ا للقان�ون علم�ا ان موع�د املرافع�ة يف 

 2015/12/20

القاضي 
غازي رحيم التميمي 

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة بداءة الزبيدية 
العدد/729/ب/2013 
التاريخ/2015/12/7 

اعالن 
اىل املدعى عليه/حكمت رايض حامد اقام املدعى 
محمد عالوي ض�دك الدع�وى البدائية املرقمة 
بمبل�غ  املطالب�ة  املتضمن�ة  729/ب/2015 
مقداره ثالثون  مليون دينار بموجب وصوالت 
كمبيال�ة  الع�دد العموم�ي 39409 و39410 
و39411 س�جل 198 يف 2015/10/20  كاتب 

عدل الكرخ ونظرا 
 ملجهولية مح�ل اقامتك وحس�ب رشح القائم 
بالتبليغ وتاييد املختار لذا تقرر تبليغك بواسطة 
صحيفتن محليت�ن يوميتن لغرض حضورك 
او حضور من ينوب عنك ويف حال غيابك سوف 
تجري املرافع�ة بحقك غيابيا ووفق�ا للقانون 

علما ان موعد املرافعة يف 2015/12/20 

القاضي 
غازي رحيم التميمي  

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة بداءة الزبيدية 
العدد/730/ب/2013 
التاريخ/2015/12/7 

اعالن 
اىل املدع�ى عليه/حكم�ت رايض حام�د اق�ام 
املدع�ى  رس�ول محم�د عالوي ض�دك الدعوى 
املتضمن�ة  730/ب/2015  املرقم�ة  البدائي�ة 
املطالبة بمبل�غ مقداره ثالث�ون  مليون دينار 
بموج�ب وص�والت كمبيال�ة  الع�دد العمومي 
و35818س�جل  و35817   و39410   35816
الك�رخ  180 يف 2015/10/21  كات�ب ع�دل 

ونظرا 
 ملجهولية مح�ل اقامتك وحس�ب رشح القائم 
بالتبليغ وتاييد املختار لذا تقرر تبليغك بواسطة 
صحيفتن محليت�ن يوميتن لغرض حضورك 
او حضور من ينوب عنك ويف حال غيابك سوف 
تجري املرافع�ة بحقك غيابيا ووفق�ا للقانون 

علما ان موعد املرافعة يف 2015/12/20 

القاضي 
غازي رحيم التميمي  

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف املعقل
العدد:3356/ش/2015

التاريخ:7 /2015/12

اعالن
اىل املدعى عليه )رياض عباس حسن( 

اقامت املدعية   )قادسية عيل حسن(  الدعوى 
الرشعية   املرقمة 3356/ش/2015  لدى هذه 
املحكم�ة يطالبك فيها )بالتفري�ق(    وقد عن 
يوم 2015/12/14 موعدا للمرافعة وملجهولية  
محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ وتاييد 
املجلس البلدي يف منطقة االمام العباس حسب 
كتاب�ك مركز رشطة الفراهي�دي العدد 10118 
يف 2015/10/31 انتقال�ك اىل جه�ة مجهول�ة 
قرر تبليغك بصحيفتن يوميتن  ويف حالة عدم 
حض�ورك  اىل املرافعة فانه س�وف يت�م اجراء 

املرافعة بحقك غيابيا وفق القانون.

القاضي

رقم اإلخطار   747 / 2015
إعالن

م�ن / محكمة ق�وى األمن الداخيل الخامس�ة 
بالبرصة

إىل / املتهم الهارب )الرشطي مش�تاق هاش�م 
حسن  ( املنس�وب إىل مديرية رشطة محافظة 
البرصة  ملا كنت متهما وفق املادة/ 5 من ق.ع.د 
رق�م 14 لس�نة 2008  لغيابك ع�ن مقر عملك 
م�ن تاري�خ 2014/9/26 ولح�د االن      وبم�ا 
إن محل اختفائ�ك مجهول اقتىض تبليغك بهذا 
اإلعالن عى إن تحرض أمام محكمة قوى األمن 
الداخيل للمنطقة الخامسة بالبرصة خالل مدة 
ثالث�ون يوما م�ن تاريخ تعليق ه�ذا اإلعالن يف 
محل إقامتك وتجيب عن التهمة املوجهة ضدك 
وعن�د عدم حضورك س�وف تج�ري محاكمتك 
غيابيا وتحجز أموال�ك املنقولة والغري املنقولة 
ويطلب م�ن املوظفن العمومين إلقاء القبض 
عليك أينما وجدت وتس�ليمك اىل اقرب س�لطة 
حكومية وإلزام األهلي�ن الذين يعلمون بمحل 
اختفائ�ك بإخب�ار الجه�ات املختصة اس�تنادا  
للمادة 69 / أوال وثانيا وثالثا ورابعا من قانون 
أصول املحاكمات الجزائية لقوى األمن الداخيل 

رقم 17 لسنة 2008.

رئيس المحكمة

فقدان
فق�دت من�ي  هوي�ة الطال�ب )حس�ن حكيم 
مفي�م( الصادرة م�ن معهد التدري�ب النفطي 
برصة اختصاص حي الس�المة قسم امليكانيك 

عى من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس / 229 / 2013 

اس�م املحكم�ة : محكم�ة قوى االم�ن الداخيل 
الخامسة بالبرصة

اس�م املتهم ورتبته ووحدت�ه: الرشطي عباس 
جبار  سالم عويفي/ مديرية رشطة محافظة 

البرصة .
رقم الدعوى وتاريخها : 836 / 2013

تاريخ ارتكاب الجريمة : 2008/12/6
تاريخ الحكم : 23/ 2013/5

امل�ادة القانوني�ة : 5 / ق.ع.د رق�م 14 لس�نة 
 2008

خالصة الحكم 
حكمت محكمة قوى االمن الداخيل الخامس�ة 
عى املدان الغائب )الرشطي عباس جبار  سالم 

عويفي( باسم الشعب بما ييل :
1 � بالحبس البس�يط ملدة )س�تة اشهر( وفق 
امل�ادة 5/ق.ع.د رق�م 14 لس�نة 2008 بداللة 
املادت�ن 61/اوال و 69 /اوال من ق. أ.د رقم 17 
لس�نة 2008 لغيابه عن مق�ر عمله من تاريخ 

2008/12/6 ولحد االن.
العمومي�ن صالحي�ة  املوظف�ن  اعط�اء   �  2
القبض عليه اينما وج�د لتنفيذ الحكم الصادر 
يف حق�ه اس�تنادا الحكام امل�ادة 69 / ثانيا من 

ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008.
6 � ال�زام املواطن�ن االخبار ع�ن محل اختفاء 
املحكوم أعاله استنادا ألحكام املادة 69 / ثالثا 

من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008.
 7 � حجز امواله املنقولة وغري املنقولة استنادا 
ألح�كام امل�ادة 69 / رابع�ا م�ن ق.ا.د رقم 17 

لسنة 2008 .
8 � اخراج�ه من الخدمة اس�تنادا للمادة 42 / 

أوال ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008.
6 � تحديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب عبد 
الرحمن عبد عيل مبلغ قدره خمس�ة وعرشون 
ال�ف دين�ار ترصف ل�ه بع�د اكتس�اب الحكم 

الدرجة القطعية .
حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء وافهم علنا يف 

ق .ع.د لسنة 2008 يف 23/ 5  /20134م

قرار الحكم غيابيا
 محكمة قوى االمن الداخلي الخامسة

رقم القضية/ 2014/695
تاريخ القرار/  2014/6/8

تش�كلت محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة 
ي�وم االربعاء  املصادف    2014/6/8 برئاس�ة 
عمي�د الرشط�ة الحقوقي نزار دمري هاش�م 
وعضوية كل من العميد الحقوقي خضري عويف 
ه�الل والعمي�د الحقوق�ي جرب عتي�وي معله 

واصدرت باسم الشعب حكمها االتي:
حكمت محكمة قوى االمن الداخيل الخامس�ة 
باسم الشعب عى املدان الغائب )الرشطي خالد 

شامل مجيد حسن ( غيابيا بما ييل: 
1 � بالحبس البس�يط ملدة )س�تة اشهر( وفق 
امل�ادة 5/ق.ع.د رق�م 14 لس�نة 2008 بداللة 
املادت�ن 61 /اوال و 69/ اوال من ق.ا    رقم 17 
لس�نة 2008 لغيابه عن مق�ر عمله من تاريخ 

2009/10/31 ولحد االن
2  � اعط�اء املوظف�ن العمومي�ن صالحي�ة 
القبض عليه اينما وج�د لتنفيذ الحكم الصادر 
يف حقه اس�تنادا ألحكام املادة 69 / ثانيا من ق 

. أ .د رقم 17 لسنة 2008
3 � الزام املواطن�ن االخبار عن محل اختفاءه 
اس�تنادا ألحكام املادة 69/ثالثا من ق.أ.د  رقم 

17 لسنة 2008  
4 � حجز امواله املنقولة وغري املنقولة اس�تناد 
ألح�كام امل�ادة 69/رابع�ا م�ن ق.أ.د   رقم 17 

لسنة 2008
5 � اخراج�ه من الخدمة اس�تنادا للمادة 42/ 

ثانيا ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008
6 � تحدي�د اتع�اب محاماة للمحام�ي املنتدب 
جب�ار عاتي ج�رب مبلغ ق�دره   ع�رشون الف 
دينار ترصف ل�ه بعد اكتس�اب الحكم الدرجة 

القطعية .
حكما غيابيا باتفاق االراء اس�تنادا املادة 61/

اوال م�ن ق.أ.د قابال لالعراض وافهم علنا يف /  
/ 2014م

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف دياىل  االتحادية

محكمة بداءة بعقوبة
العدد:1389/ب/2015

التاريخ:29 /2015/11

اعالن
اىل املدعى عليه )خالد محمود عويد( 

بتاريخ 2015/11/8 اصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم اعاله واملتضمن الحكم بالزامك بتادية مبلغ قدره )61000000( 
واحد وس�تون مليون دينار للمدعي )ارشف كامل جاس�م( وملجهولية  محل اقامتكم حسب كتاب مركز رشطة القادسية 
يف محافظة صالح الدين  بالعدد 3069 يف 2015/11/20 واش�عار مختار املنطقة   عليه قرر تبليغكم بواس�طة  صحيفتن 

يوميتن محليتن ولكم حق االعراض ضمن املدة القانونية وبعكسه يعترب القرار مكتسب الدرجة القطعية .

 القاضي

دائرة الكتاب العدول
دائرة الكاتب العدل / الكاظمية الصباحي

نموذج رقم )4( الكاتب العدل

اعالن تسجيل مكائن
بن�اء ع�ى الطلب املقدم اىل هذه الدائرة من قبل املحامي�ة هيفاء ياس  خرض / الوكيلة عن املدير املفوض لرشكة 
مجموع�ة زاكي للتجارة العام�ة والصناعات الغذائية  واملؤرخ يف 2015/11/18 املتضمن طلب تس�جيل املكائن 
العائ�دة ل�ه واملنصوبة حالي�ا يف التاجي الطرق القانونية الثبات ذلك وابراز استش�هاد له�ذه الدائرة بغية ايقاف 
التسجيل خالل مدة خمسة عرش يوما من اليوم التايل لتاريخ النرش ويعترب التسجيل متأخر لحن حسن الدعوى 
واالعراض ملدة س�بعة ايام لدى املحكمة املختصة وبعكس�ه سيتم تسجيلها وادواتها باسم طالب التسجيل وفقا 

لقانون الكتاب العدول املرقم )33( لسنة 1998.
وتعطى له شهادة التسجيل

الكاتب 
االوصاف:

    ILPR1     1 � ماكنة صنع وتعبئة وتغليف االقداح البالس�تيكية ايطاليا الصنع طاقة املاكنة 20.00 قدح/س�اعة
2013             العدد/2        

       S          /   N  : F358
      S    /   N  : F357

2 � نواقل االقداح ماكنة نقل االقداح / ايطالية الصنع سنة الصنع 2013 العدد/2  
model :B301A � 3 � انسان أيل لنقل االقداح من النواقل اىل الصناديق االلكرونية 

S/2012            12630209 N : E  /العدد/1
4- ماكنة تشكيل الصندوق الكارتوني 

MODEL: formec2
S/4849.03.13 : N  /العدد/1

5 � ماكنة لصف الصندوق االلكروني من االعى ايطايل الصنع سنة الصنع 2013
MODEL – NA43

S/  883.03.13 .4 : N  /العدد/1



األنيق يتعثر أمام النفط

احتفظ فريق الزوراء بصدارة املجموعة 
األوىل بع�د تعادل�ه م�ع فري�ق نف�ط 
الوس�ط بهدف ل�كل منهم�ا يف املباراة 
التي جمعت بينهما ،أمس االثنني، عىل 
ارض معل�ب نف�ط الوس�ط يف النجف 
ضمن منافس�ات الجولة التاسعة من 
املرحلة األوىل لل�دوري العراقي املمتاز 

)فوكس(«.
بدأ فريق�ا النوارس وعندلي�ب الفرات 
املباراة بش�كل رسيع وفرص متكافئة 
منذ الدقائق األوىل، سعى نفط الوسط 
إىل تهدي�د مرم�ى ال�زوراء باحث�اً عن 
التق�دم والف�وز يف املب�اراة م�ن اج�ل 
خط�ف الص�دارة من ضيفه مس�تغال 
عام�ي األرض والجمه�ور  ،حي�ث إن 
نفط الوس�ط يحت�ل املرك�ز الثاني يف 
املجموعة خلف ال�زوراء بفارق نقطة 

واحدة«.
واستطاع الوسط من هز شباك الزوراء 
يف الدقيق�ة الثالث�ة فق�ط م�ن بداي�ة 
املب�اراة إال أن حكم املباراة كان له رأياً 

آخر وألغى الهدف بداعي التسلل«.
ل�م يق�ف الزورائي�ون مكت�ويف األيدي 
وحصل�وا عىل فرص كث�رة هددوا من 
خاللها مرم�ى حارس الوس�ط الدويل 
)نور صربي( مدافع�ني عن صدارتهم 
للمجموعة وطامع�ني بخطف العالمة 
بمس�اندة  مضيفيه�م  م�ن  الكامل�ة 
جماهره�م الت�ي ح�رت معه�م يف 

النجف«.
ل�م يط�ول األم�ر كث�راً ع�ىل عندليب 
الفرات واس�تطاع من التقدم بهدف يف 
الدقيق�ة )10( من زمن الش�وط األول 
عن طري�ق الدويل )مصطف�ى كريم (

املنتقل حديثاً إىل صفوف الوسط«.
كثف النوارس من هجماتهم بعد تلقي 
مرماه�م هدف إال أنها كانت تفتقد إىل 
اللمس�ة األخرة ولم ترتجم إىل أهداف، 
من جانبهم واجه العبو نفط الوس�ط 
هجم�ات ال�زوراء بهجم�ات مماثل�ة 
واس�تمر التهدي�د عىل مرمي�ي )عالء 
كاط�ع ون�ور ص�ربي( طيل�ة دقائ�ق 
الش�وط األول لكن دون أهداف لينتهي 

الش�وط بتق�دم نف�ط الوس�ط بهدف 
مقابل اليشء للزوراء«.

ويف الش�وط الثاني دخل أبن�اء املدرب 
حمزة الجم�ل )نفط الوس�ط( امللعب 
ب�كل قوته�م وب�كل النجوم م�ن اجل 
تعزي�ز نتيج�ة الش�وط األول والظفر 
دخل�ت  كم�ا   ، املجموع�ة  بص�دارة 
كتيبة الكابتن باس�م قاس�م)الزوراء( 

وه�م عازمون ع�ىل الع�ودة إىل املباراة 
وتعدي�ل النتيجة من اجل الحفاظ عىل 

صدارتهم«.
ش�هدت أحداث الش�وط الثاني رسعة 
ومه�ارات فني�ة وف�رص بالجملة من 
قب�ل الفريقني مع أفضلي�ة متبادلة و 
تمكن العب الزوراء )عالء عبد الزهرة( 
من تس�جيل هدف لفريق�ه يف الدقيقة 

)70( م�ن عم�ر املباراة ألغ�اه الحكم 
بداعي التسلل«.

لم يي�أس النوارس واس�تمر بالضغط 
كما ل�م يرتاج�ع عندليب الف�رات عن 

مبتغاه وواجه الضغط بالضغط«.
وقب�ل أن تلفظ املب�اراة أنفاس�ها ويف 
الثوان�ي األخ�رة م�ن الوق�ت األصي 

ال�زوراء  الع�ب  تمك�ن 

)حات�م زي�دان( م�ن هز ش�باك نفط 
الوس�ط بهدف جميل يف الدقيقة )90( 

معلنا تعديل النتيجة لتصبح )1-1(«.
أض�اف حك�م املب�اراة )ميث�م محمد 
ع�ي( ثالث�ة دقائ�ق ب�دال م�ن الوقت 
الضائ�ع لم تش�هد املب�اراة خاللها أي 
تغير رغم محاول�ة الفريقني، لينتهي 
اللقاء بالتعادل وتقاس�م نقاط املباراة 

بني عندليب الف�رات وضيفه النوارس 
واحتف�اظ كل منهما بمركزه وترتيبه 
يف املجموع�ة«. ويف مباراة أخرى ضمن 
نف�س الجولة تمكن فري�ق النفط من 
خطف نقاط املب�اراة التي جمعته مع 
فريق الطلب�ة عىل ارض ملع�ب القوة 
الجوية يف بغداد بع�د فوزه عىل األنيق 
به�دف وحيد من توقي�ع الالعب  )عي 

قاسم( دون رد«.
أضاع فري�ق الطلبة الكثر من الفرص 
الت�ي س�نحت له أم�ام مرم�ى النفط 
وس�ط تكتل دفاعي وغلق للمساحات 
من قبل العب�ي كتيبة املدرب )حس�ن 

احمد(«.
لم يتمكن أبناء الكابتن )ايوب اديش�و 
النف�ط  دفاع�ات  رم�وز  ف�ك  م�ن   )
وأكمل�وا املباراة بع�رة العبني بعد أن 
ش�هر حكم املباراة البطاق�ة الحمراء 
بوج�ه الع�ب األني�ق )ايه�اب كاظم( 
م�ن جانبهم حافظ العب�و النفط عىل 
هدفه�م الوحيد بصعوب�ة حتى نهاية 
اللقاء ليعلن الحكم النهاية بفوز ثمني 

للنفط عىل األنيق«.
وضم�ن مب�اراة املجموع�ة والجول�ة 
ذاتها ع�اد )الكناري( فريق الكرخ من 
دهوك خال الوفاض بعد خسارته أمام 
مضيفه )صقور الجبال ( فريق دهوك 
به�دف وحيد س�جله )احم�د الدوني( 
للمضيف�ني يف املباراة الت�ي جمعتهما 

عىل ارض ملعب دهوك«.
واىل ميس�ان حيث املب�اراة التي جرت 
ع�ىل ارض ملعب امليمون�ة بني فريقي 
نف�ط ميس�ان ونف�ط الجن�وب الت�ي 
انتهت بفوز نفط ميسان بهدف واحد 
دون رد م�ن تس�جيل الالعب )وس�ام 
سعدون(«. ويف العاصمة بغداد تقاسم 
نق�اط  والس�ماوة  الكهرب�اء  فريق�ا 
املباراة التي جمعتهم�ا يف ملعب أمانة 
بغداد بعد تعادلهما بهدف لكل منهما.

وبهذه النتائج احتفظ فريق النوارس 
بصدارة املجموع�ة األوىل برصيد)21( 
نقط�ة بينم�ا حافظ عندلي�ب الفرات 
األوسط فريق نفط الوسط عىل املركز 
واحت�ل  نقط�ة  برصي�د)20(  الثان�ي 
النف�ط املرك�ز الثال�ث برصي�د )15( 
نقطة وتراجع األني�ق فريق الطلبة إىل 
املركز الرابع برصيد)14( نقطة وبقي 
الخام�س بف�ارق  باملرك�ز  الكهرب�اء 
األه�داف عن نف�ط ميس�ان يف املركز 
الس�ادس وح�ل نفط الجنوب س�ابعا 
والسماوة ثامناً ودهوك تاسعا والكرخ 
يتذيل ترتيب القائمة برصيد )5( نقاط 

فقط.

النوارس حيتفظ بالصدارة بعد تعادل ثمني مع عندليب الفرات
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المستقبل العراقي/عادل الالمي

قال ارس�ني فينغر مدرب ارس�نال، الذي ينافس يف الدوري 
االنجلي�زي املمت�از لكرة القدم، إن العب خط وس�طه 
س�انتي كازورال س�يبتعد ملدة ثالثة أشهر عىل 
األقل عقب خضوع�ه لجراحة لعالج تمزق 

يف أربطة الركبة.
وأصيب الالعب االسباني يف ركبته خالل 
املباراة التي تعادل فيها ارسنال 1-1 
مع نوريتش سيتي إال انه استكمل 
املب�اراة بع�د أن اس�تنفد فينجر 
تغيراته، وقال املدرب الفرنيس 
أنه�ى  كازورال  إن  بعده�ا 

املب�اراة عىل س�اق واحدة. وأك�د فينغر انه وعقب التش�اور 
مع متخصص خضع الالعب لجراحة مطلع األس�بوع الحايل 
دون االنتظ�ار ألخذ رأي آخر. ونقل عن املدرب الفرنيس قوله 
لوس�ائل إعالم بريطانية: »أراد سانتي أن تكون لديه فرصة 
للع�ودة إىل املالع�ب برسع�ة لذا فان�ه لم يرغ�ب يف االنتظار 
طويال ألخذ رأي 25 شخصا آخرين. قرر إجرائها )الجراحة( 
ع�ىل الفور«. وأضاف: »الش�خص )املتخصص( قال حس�نا 
إنها حالة واضحة، انه يعاني من تمزق يف األربطة الخارجية 

للركبة، وقال سانتي حسنا دعونا نجريها عىل الفور«.
وتابع: »لن يغيب طوال املوس�م. س�يغيب لثالثة أش�هر عىل 
األق�ل وربم�ا أربع�ة«. وق�ال فينغر أيض�ا أن: »اليكس�يس 
سانشيز الذي أصيب يف عضالت الفخذ الخلفية أمام نوريتش 

عاد إىل تشيي لبدء فرتة التعايف«.

اع�رب  النائ�ب الثان�ي لالتح�اد العراقي، عي 
جب�ار ان منتخبن�ا خ�اض 4 مباري�ات م�ن 
دون ان يمن�ى بهزيمة واحدة ه�ذا من جانب، 
وم�ن الجانب االخر فان منتخبن�ا ما زال يملك 
حظوظ�ا كبرة جدا بقطع تذك�رة العبور االوىل 
ل�أدوار التصفوي�ة النهائي�ة ع�ن املجموع�ة 
السادسة.  واش�ار انا احرتم رأي الشارع املحي 
واالعالم الريايض، لكن كيف يتسنى لنا ان نتقدم 
م�ا يقدمه االخرون من مس�توى فني متقدم يف 
ظل عدم امتالك االتحاد للميزانية املالية الكبرة 
واملالع�ب الحديث�ة واالج�واء الطبيعي�ة للعمل 
وكما ه�و موجود يف دول الخليج العربي وايران 
ورشق اس�يا. ينبغي لجميع املراقبني واملتابعني 
واملعنيني بالش�أن الكروي العراق�ي ان يكونوا 
منصف�ني وعادل�ني يف تقويمه�م لأم�ور، انا 
اتمن�ى ان ال يقفز الجميع عىل املنطق والواقع 
الذي تعيش�ه الكرة العراقية يف الوقت الراهن، 
اقولها برصاح�ة ان املنتخب العراقي ال يملك 
عنرص م�ن عنارص النج�اح الت�ي يمتلكها 
االخ�رون.  واوض�ح ان منتخب�ات تايلن�د 
وفيتنام وتايوان ال يمكن ان تقارن بمكانة 
وتاريخ وارث وانج�ازات العراق الكروية، 
ولكن هذه املنتخبات تطورت يف السنوات 
االخرة واصبح لديها مالعب ومنش�ئات 
وقاعات رياضية فضال عن وجود دوري 
منظ�م ومدربني والعب�ني محرتفني عىل 
مس�توى عايل، بينما نح�ن يف العراق ال 
نمل�ك ملعبا واح�دا وف�ق املواصفات 
ينتق�د  بال�ذي  ويف�رتض  العاملي�ة.  
ويتكلم ويهاج�م االتحاد ان ال ينىس 
الواق�ع، وان ال يقف�ز ع�ىل الحقائق 
واملنط�ق ، واقص�د هن�ا الج�و العام 

للبلد والحالة االمنية والتقش�ف املايل، انا اس�تغرب ان 
اس�مع مثل هذا الكالم ويف وقت ان منتخبنا لم يهزم يف 
4 مباريات وما زال هو م�ن يتحكم بمصر املجموعة, 
ولدين�ا مباراتني امام تايلند وفيتنام يف ملعبنا املفرتض 
بالعاصم�ة االيراني�ة طه�ران. اي بمعن�ى ان الصورة 
ليس�ت قاتم�ة والوضع ليس مأس�اويا كم�ا يتصوره 
البعض, ان�ا اطالب الجميع من حكومة واعالم ريايض 
وجماه�ر رياضي�ة ومؤسس�ات حكومية ب�ان تقف 
خل�ف املنتخ�ب الوطني ك�ي يكمل مش�واره عىل خر 
ما يرام ودون خس�ائر كبرة، ال�كالم والهجوم والنقد 
ال�الذع يف الوقت الراهن ال يخ�دم املنتخب الوطني باي 
ح�ال من االح�وال, نحن كارسة رياضية وابناء ش�عب 
واح�د ان نتكاتف ونتوح�د كي نحقق حل�م الجماهر 
الرياضية ال ان يهاج�م بعضنا االخر ونحن عىل اعتاب 
نهاي�ة التصفيات. ويف�رتض ان نكون يد واحدة وقلب 
واح�د بغي�ة االنتق�ال اىل االدوار التصفوية االس�يوية 
ب�دون مش�اكل او منغص�ات.  و من غ�ر املعقول ان 
نق�وم بإقالة او تغير الجه�از الفني واملنتخب منترص 
عىل تاي�وان فضال عن ان حظوظه م�ا زالت قوية جدا 
باالنتق�ال اىل االدوار النهائية، يجب ان نكون منصفني 
وعادلني يف تقويمنا لأمور وان ال نلجأ اىل اتخاذ قرارات 
مترسعة او انفعالية ربما س�تجلب ان الندم والحرسة. 
فيم�ا ب�ني ان: الكابت�ن يحي�ى علوان م�درب عىل قدر 
م�ن الخربة والتجربة واالحرتام ويملك ش�خصية قوية 
وتاري�خ حاف�ل بالبط�والت واالمج�اد والتتويج�ات، 
وله�ذا فانا اطالب الجماه�ر الرياضية بالوقوف خلف 
املنتخب الوطني وليس من اجل االتحاد والجهاز الفني 

والالعبني، لكون انه منتخب العراق ومنتخب الشعب.
ولي�س لدين�ا اي ني�ة ال قال�ة الجه�از الفن�ي بقيادة 
الكابت�ن يحيى علوان ألننا نعتق�د انه يقوم بعمله عىل 
اكم�ل وجه وات�م صورة . واش�ار بخص�وص الدوري 
العراقي املمتاز مع ش�ديد االس�ف الكث�ر من املعنيني 
بالش�أن يجهل الكثر من الحقائ�ق والوقائع التي يمر 

بها الدوري املحي.

كازورال يغيب عن آرسنال بسبب اإلصابة

عيل جبار: هجوم الشارع الريايض 
عىل اإلحتاد العراقي غري مربر

يب�دو أن اي�ام الدويل االس�باني 
تش�يليس  م�ع  كوس�تا  دييغ�و 
االنجلي�زي باتت معدودة، بعدما 
التقاري�ر  م�ن  العدي�د  ربط�ت 
االعالمي�ة اس�مه بالرحي�ل ع�ن 
بريدج( يف  ملع�ب )س�تامفورد 

كانون الثاني/ يناي�ر املقب�ل.
لصحيف�ة  ووفق�ا 
اكس�ربيس(  )دي�ي 
الربيطاني�ة ، ف�إن 
الربازيي  املهاج�م 
اس�باني  االص�ل 

يف  دخ�ل  كوس�تا  دييغ�و  الجنس�ية 
الربتغ�ايل  امل�درب  م�ع  مناوش�ات 
جوزي�ه موريني�و عىل خلفي�ة قيام 
االخ�ر باجالس�ه ع�ىل دّك�ة البدالء 
امام توتنه�ام يف الجولة الرابعة عر 
من الربيمرليج. واش�ارت الصحيفة 
ن�ادي غلط�ة رساي  ان  الربيطاني�ة 
الرتكي يسعى الستغالل توتر العالقة 
ب�ني املهاجم الس�ابق التلتيكو مدريد 
االسباني و«السبيشال وان«، من أجل 
االنقض�اض عليه يف ف�رتة االنتقاالت 
الش�توية املقبلة. وظهر كوس�تا )27 
عاما( بشكل غر مقنع مع اسود لندن 
يف املوسم الحايل وبأداء محبط للغاية، 

خالفا لعروضه املبهرة يف املوسم 
امل�ايض وكون�ه ج�زءا ال يتج�زأ 
من نجاحات تش�يليس والتتويج 
بلقب ال�دوري االنجليزي املمتاز 
االتحاد.  الخامسة وكأس  للمرة 
وتج�در االش�ارة أن تش�يليس ال 
يقيض اوقاتا سعيدة هذا املوسم 

رفق�ة مدرب�ه الربتغ�ايل جوزي�ه 
موريني�و، حيث بات يحت�ل املركز 
الرابع عر عىل س�لم ترتيب اندية 

الربيمرلي�ج برصي�د 15 نقط�ة 
انتص�ارات   4 م�ن 

و8  تع�ادالت  و3 
خسائر.

أبدى يورغن كلوب، املدير الفني لفريق ليفربول 
اإلنجليزي لكرة القدم، غضبه من قرار التس�لل 
ال�ذي احتس�به حكم املب�اراة ضد العب�ه ألربتو 

وال�ذي  ح�رم مورين�و  بس�ببه 
م�ن  فريق�ه 

مع  التعادل 
نيوكاسل. 

وألغى الحكم هدفا لليفربول بداع تسلل مورينو، 
بعد عر دقائق فقط من هدف نيوكاسل األول، 
ليحرم ليفربول من إدراك التعادل قبل أن يسجل 
نيوكاس�ل اله�دف الثان�ي لتنتهي املب�اراة التي 
جمعت بني الفريقني يف الجولة الخامس�ة عر 
من الدوي اإلنجليزي بفوز نيوكاسل 2 - صفر. 
وق�ال كل�وب: »أحب ان ألع�ب يف لعب�ة النقاط 
القذرة، هذه ليست مش�كلة«. وأضاف: »إذا تم 
احتس�اب هدف الربتو ألصبح�ت النتيجة 1 - 1 

ويمكن ان تتغر نتيجة املباراة رأس�ا عىل عقب، 
حتى ذلك الوقت لم نلعب جيدا مثلما كنا نريد«. 
وتابع: »يجب أن أشاهد املباراة مرة اخرى، حقا 
كنا خ�ارج املباراة، لم نكاف�ح بالدرجة الكافية 
أو حتى اقرتبنا منها، كانت هناك لحظات جيدة 

للضغ�ط لكننا لم نفعل ذلك«. واختتم كلوب 
ترصيحات�ه قائ�ال: »يج�ب أن نظه�ر رد 

فعلن�ا ونتعل�م، وواثق م�ن ان الالعبني 
سيفعلون هذا«.

 

نف�ى الجه�از الفن�ي لك�رة الرطة اإلنب�اء التي 
تناقلته�ا بع�ض املواق�ع ع�ىل ش�بكة التواص�ل 
االجتماعي فيس بوك عن وجود إي نية الستقطاب 
الالعب السوري عمر خربني كون الالعب املذكور 
يرتب�ط م�ع إدارة املين�اء بعق�د رس�مي ومن 
منطل�ق االلتزام األخالقي ال يمكن إن نفاتح 
اي الع�ب بطرق بعيدة كل البعد عن املهنة 
.وقال املدير الفني لكرة الرطة قحطان 
جثر : لم نفاتح الالعب الس�وري عمر 
خربني م�ن اجل االنتق�ال لتمثيل كرة 
الرطة , خصوصا واننا عىل علم بان 
خربني يرتبط بعقد رس�مي مع امليناء 
الن�ادي ال�ذي تربطنا به عالق�ة وثيقة ال 
يمكن املساس بها من اجل اي العب اضافة اىل 

ان االرتب�اط االخالقي يحتم علينا ان 
نعمل بمهنية دون اللجوء اىل اساليب 

ملتوي�ة للحصول عىل خدم�ات العب 
مهما كان�ت نجوميته وامكانياته الفنية 

ونادي بحج�م وجماهرية نادي الرطة 
يمكنه الحصول عىل خدمات اي العب ولكن 

بالط�رق الرعية .واض�اف : عىل جماهر 
نادي الرطة ان تتوخى الحذر من الشائعات 

املغرضة و انباء التي ال تصدر عن جهات رس�مية 
يف النادي خصوص�ا وان الفريق تعرض خالل املدة 

املاضي�ة للعديد م�ن االنباء العارية ع�ن الصحة من 
مص�ادر تحاول وض�ع املعرقالت امام ع�ودة الفريق اىل 
وضع�ه الطبيع�ي لغايات مريض�ة , وهن�اك جملة من 
تل�ك االنباء التي ارتبطت باس�تبعاد وليد س�الم وامجد 

كلف والس�وري احمد الصالح تم نفيها من خالل املكتب 
االعالمي الخاص بالنادي وعرب وسائل االعالم املختلفة .

كلوب: أحب ان ألعب يف لعبة النقاط

اهتامم غلطة رساي يعّجل برحيل كوستا
عن تشيليس

اجلهاز الفني لكرة الرشطة ينفي اي نية 
إلستقطاب السوري خربني
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الفول السوداين يعزز املناعة
أثبتت التج�ارب املخربية أن الفول 
الس�وداني يحت�وي ع�ى عن�ارص 
غذائي�ة هام�ة تس�اعد يف تعزي�ز 
الجه�از املناع�ي وتأخ�ر أعراض 
الش�يخوخة.ويعد الفول السوداني 
م�ن أه�م أن�واع املك�رات، حيث 
يحتوي عى 25 باملئة من الربوتينات 
الت�ي تجدد م�ا يتلف من أنس�جة 
أن  الجسم.وأظهرت دراسة حديثة 
تن�اول هذه املكرات ولو بكميات 
قليل�ة م�ن ش�أنه تقلي�ص خطر 

الوفاة الناجمة ع�ن أمراض القلب 
واألوعي�ة الدموية، بما يدعم نتائج 
دراسات سابقة أجريت يف املوضوع 
نفسه.وأشارت هذه الدراسة التي 
نرشت نتائجه�ا يف مجلة “جورنال 
ميدي�كل  أمريك�ن  ذي  أوف 
اسوسييش�ن – إنرتنال ميديس�ن” 
الطبية األمركي�ة إىل أن تناول هذا 
النوع م�ن األطعمة مرتبط برتاجع 
خطر الوفاة اإلجمايل بنسبة ترتاوح 

بني 17 و21 باملئة.

اكتش�ف علماء الصني ان لدى ثلث سكان 
أوروب�ا نوع�اً م�ن الجين�ات يمنعهم من 
ت�رك التدخني..فق�د درس الفريق العلمي 
برئاس�ة م�ني يل م�ن جامعة تش�جيانغ 
الصيني�ة الج�ني ANKK1 ال�ذي يتحك�م 
بإف�راز هرم�ون الدوبامني املس�ؤول عن 
املتع�ة. وللتأك�د من عالقة ه�ذا الهرمون 
بقدرة اإلنس�ان عى ت�رك التدخني، أجرى 
العلماء تحليال ِتلوياً » meta-analysis« ل� 

23 دراسة اشرتك فيها 11 ألف شخص.
ول�م يكتش�ف العلم�اء وج�ود عالقة بني 
الهرمون والقدرة ع�ى ترك التدخني. لكن 

النتائ�ج بين�ت وج�ود خي�ار )ن�وع( من 
هرمون A2/A2 يف جسم حوايل 70 باملائة 
من ممث�ي الجنس األبي�ض، حيث ان 22 
باملائة منه�م يرتكون التدخني بس�هولة، 
 A1/A1 مقارنة بالذين يحمل�ون خياري

.).)A2/и A1
وكان�ت دراس�ات س�ابقة ق�د ربطت بني 
هذي�ن الخيارين من الهرمون�ات والبدانة 
واالدم�ان عى املخدرات. أي أن الش�خص 
ال�ذي يحمل هذي�ن الخياري�ن أو أحدهما 
يف جس�مه  يالق�ي صعوبة كب�رة يف ترك 

التدخني.

جني يمنع ترك التدخني
www.almustakbalpaper.net
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امليزان

؟؟هل تعلم
هل تعلم العنكبوت ال يرى فريس�ته وانما يستدل 

االهت�زازات  بواس�طة  ومكان�ه  وجوده�ا  ع�ى 

الصوتي�ه الت�ي تصدرها ش�بكته والت�ي تصل اىل 

10.000هرتز.

النمله تستطيع أن تحمل وزنا يفوق وزنها ب� 50 

ضعفاا.

رسع�ة الضوء هي 300.000 كيل�و مرت يف الثانيه 

الواحده.

شعاع من الليزر يستطيع أن يثقب أصلب املعادن 

وهو الفوالذ يف ثوان معدوده.

البصل الحل�و، كان الفاكهة املفضل�ة عند قدماء 

الرومان

الزيت واملاء يمك�ن أن يختلطا..اذا وضعت قطعة 

من الصابون معهما

أن عن�ق الزراف�ة يحت�وي عى عدد م�ن الفقرات 

يساوي العدد املوجود يف عنق االنسان

ربما تهوى املنافس�ة أكثر يف هذه األيام، 
يف  س�اتورن  يلتق�ي  القم�ر  أن  ح�ني  يف 
ب�رج املي�زان، ويس�مح ل�ك بالتعبر عن 
آرائ�ك وأحالمك كم�ا رغباتك. ق�د تتوجه 
اىل الحبي�ب وتصارح�ه بما تري�د وتبدي 

شجاعة كبرة يف ذلك.

 تخ�وض ميادي�ن جديدة وتع�اود البناء. 
واكتش�افات  بتج�ارب  ش�غوفاً  تك�ون 

ومعرفة أخرى. 
كذل�ك تع�رف أج�واء مريح�ة وتطورات 
وإزده�اراً  املهني�ة  حيات�ك  يف  إيجابي�ة 

يستحّق التهاني.

 تش�عر ربما بأن األحداث تتسارع بشكل 
الفت. ق�د تتخى عن بع�ض املمتلكات أو 
القناع�ات أو تتج�ه نحو أج�واء جديدة ، 
فتتغر حياتك كلياً. تعيش أحالماً سعيدة 
وتعرف واحدا م�ن اكثر األيام تناغماً عى 

الصعيد العاطفي.

يرت�اح البال وك�ن دبلوماس�ياً ومتفهماً 
وحافظ عى معنويات�ك وايجابيتك. قد ال 
يفه�م اآلخ�رون حوافزك، ربم�ا تتعرض 
لبع�ض التأجيل والتأخ�ر. تنظم اعمالك 
وتكون مهتم�اً للدقة، تبدأ جديداً وتنطلق 

وتقود مرشوعاً.

تعي�ش يوم�اً متعث�راً مليئ�اً بمصاع�ب 
ضاغط�ة وحافل�ة بالعالق�ات املتوت�رة، 
فت�كاد ال تجد الس�الم الذي تبح�ث عنه، 
كما يسبب لك هاجساً يسكنك بالنسبة إىل 
وضع يف املهنة، ويس�بب لك األرق والحزن 

أو الكآبة.

التحف�ظ  الظ�روف  بع�ض  تس�تدعي 
واالنتباه واالبتع�اد عن ارتجال القرارات، 
وع�دم اإلق�دام عى أي تعدي�ل أو تغير يف 
املجاالت املالي�ة واملهنية. والتي قد تثر يف 
نفسك البلبلة. كن حكيماً جداً، وابتعد عن 

الضوء والحمالت.

يحالف�ك الح�ظ بش�كل تدريج�ي. تزول 
بعض الهموم ويطمنئ بالك، ويكون الجو 
واعدا بانفراجات وحب ورومانسية. فاذا 
كنت عازباً س�تجد نفس�ك محط اعجاب 
الكثري�ن، وق�د تده�ش لج�رأة احده�م 

اتجاهك.

إذا اس�تطعت تجن�ب العم�ل والذهاب يف 
عطل�ة بعيداً ع�ن الضغ�وط، فأنصح لك 
ذلك. أما إذا كان عليك مجابهة املشكالت، 
فحاول ذلك روي�داً رويداً، وعالج أمراً بعد 
آخر. ح�ارص ه�ذه املعاكس�ات بليونتك 

وصربك.

تتحسن األحوال فتش�عر بجو أكثر اماناً، 
كم�ا يحم�ل اليك ه�ذا اليوم طالع�اً جيداً 
وحظاً كبراً ويس�هل ل�ك مغامرة مادية. 
باس�تطاعتك مناقش�ة موضوعات جدية 
بنج�اح وتش�عر بالق�وة والح�ظ، وتبدو 

مؤمناً بقدراتك.

يحمل هذا اليوم أوضاعاً دقيقة، فال ترتك 
ش�يئاً يفسد اتزانك، وقد تعرف أيضاً خرباً 
يجعل�ك حزين�اً. ركز عى حس�ن عالقتك 
باأله�ل وبالزم�الء. ال تلج�أ إىل العدائية. 
قدم بع�ض التضحيات، وحاول أن ترشح 

وجهة نظرك للمعنيني من دون انفعال.

مهما حاول بعضهم النيل منك او تشويه 
صورت�ك، فإنهم لن ينجحوا يف مس�عاهم 

ألنك صلب ومتمكن.
البح�ث يف دفات�ر املايض يعي�دك إىل عالم 
الذكريات الجميلة، وهذا يمنحك فرتة من 

الراحة والتأمل.

تب�دو ق�ادراً عى ط�رح االف�كار والتنفيذ 
وحص�د النتائ�ج. تج�د حل�والً مطمئن�ة 
ملس�ائل مالية. قد ترب�ح قضية أو جائزة، 
وربم�ا تحص�ل ع�ى تقدي�رأو ومكافأة. 
تحصل عى منصب جديد أو رشوط أفضل 

يف العمل أو عروض مهمة.

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

طبق اليوم

1 يم�ني o الجزء الذي ي�ؤكل من نبات 
قصب السكر )معكوسة(

أب�واب  أو  2 بي�ت لي�س في�ه نواف�ذ 
)كلمتان(

3 ألغاها االسالم وحرمها قبل 14 قرنا
4 حرفان من شاة o سقاية الزرع

 o )5 رشكة نفط اماراتية )معكوس�ة
خصم

 o 6 يف وق�ت متأخ�ر م�ن هذا املس�اء

عضو يف الوجه
7 يشء ترمي�ه يف البح�ر كلما احتجت 

إليه )كلمتان( o نصف ساهر
8 إجابة o مهم أو س�ار عى غر هدى 

o نصف مبني
9 يوصلك من بيتك إىل عملك وبالعكس 

دون أن يتحرك o غى املاء
10 نصف فرقة o - أش�رتيه بمايل و ال 

أدخله داري

1 ميزان o توهج ونور يف الصباح
2 في�ض امل�اء o اللب�اس التقلي�دي 

الغربي
3 ظالم )معكوسة( o أبو االمراء

4 كلمة من 6 ح�روف ولكنها تجمع 
كل الحروف o نصف راشد

5 للتمن�ي o الص�وت ال�ذي يصدره 
الحصان

6 قش�طة o توزيع م�اء الرشب عى 
الحجاج )معكوسة(.

رس  في�ه  س�ائل   o الق�وم  علي�ة   7
الحياة

8 نقط�ة ارتباط وانفص�ال األم عن 
وليده�ا o الة موس�يقية جلدية o يف 

السلم املوسيقي
9 يشء ال يس�ر إال إذا رضبت�ه ع�ى 

رأسه عدة مرات
10 إذا س�خنته كثرا تجم�د o - لها 

عني واحدة ولكنها ال ترى

اوجد الكلمة املفقودة

املقادير:
كوب سميد

كوب جوز الهند
كوب سكر

كوب زبادي
بيضتان

ملعقة كبرة بيكنغ باودر
ملعقة كبرة فانيليا

نصف كوب زيت
قطر ثقيل

طريقة تحضر بسبوسة رسيعه
1. يف اناء يخلط الس�ميد وجوز الهند 

والبيكنغ باودر والفانيليا والسكر.
2. يف اناء اخر يخل�ط البيض والزيت 
والزب�ادي ويض�اف خلي�ط الس�ميد 

ويخلط.
3. يوضع يف صينية مدهونة بارتفاع 
2 س�م وتدخ�ل الف�رن حت�ى تصبح 

ذهبية.
4. ت�رتك البسبوس�ة لت�ربد ويص�ب 

عليها القليل من القطر الثقيل.

بسبوسة رسيعة

معلومات  عامة

فوائد الروبيان
1 –  م�رض الرط�ان يحت�وي الجمربي عى 
نسبة عالية من عنرص السيلينيوم الذي يهاجم 
الشقائق الحرة التي تتسبب يف اإلصابة بمرض 
الرط�ان حي�ث أن الس�يلينيوم يعت�رب عامل 
مؤكس�د ق�وي يخل�ص الخاليا من الش�قائق 

الحرة.
2- ع�الج الس�منة وتجنب الزي�ادة املفرطة يف 
الوزن الجمربي يحت�وي عى كميات قليلة من 
الده�ون كم�ا يحتوي عى الربوت�ني منخفض 
الس�عرات الحرارية وبالتايل فإن لحم الجمربي 

يعت�رب بدي�ال رائعا ملص�ادر الربوت�ني واللحوم 
وع�الج  التخس�يس  ع�ى  ويس�اعد  األخ�رى 

السمنة
3- البرشة والشعر دائما ما يكون الجلد والشعر 
يف حاجة إىل املزيد من الربوتينات ولذلك فيجب 
الحرص عى أخذ القسط الوافر من الربوتينات 
والت�ي يوفرها الجمربي بش�كل كبر للحفاظ 
عى صحة البرشة والش�عر أيض�ا فمن يتناول 
الجمربي يتمتع بش�عر صح�ي وبرشة نارضة 

وناعمة وصحية.

»آندرويد« إىل  قادمة   Emoji

من هنا وهناكاول درس ؟

حسني الساعدي

ق�ال أح�د الثعال�ب : أيها الذئ�ب علمنى 
كي��ف اعيش ىف هذه الحياة..!

قال الذئب : اذهب واقفز من تلك التله !!
قال الثعلب : لك��ن سوف تنكر قدمي 

!
فق�ال ، ال تقلق سأمس�ك ب�ك .. وعندما 

قفز الثعلب لم يساعده الذئب 
فقال الثعلب : ملاذا لم تمسك بي !؟

ق�ال الذئب : ه����ذا أول درس .. ال تثق 
بمن ُعرف عنه الغدر

غ�رَّد ُمدي�ر تطوي�ر »آندروي�د« 
»غوغ�ل«  رشك�ة  يف  العام�ل 
لوكهيم�ر ع�رب ع�ى  ه�رويش 
أن  »توي�رت«  ع�ى  حس�ابه 
الوجوه  »مجموع�ة جديدة م�ن 
إىل  س�تصل   )Emoji( التعبري�ة 
ُمس�تخدمي آندروي�د ب�دًءا م�ن 
ن  وس�يتمكَّ الق�ادم.  األس�بوع 
مالك�و هواتف »نيكس�وس« من 
الحص�ول عى التحدي�ث الجديد، 
كما أنَّ »غوغل« س�تقوم بإرسال 
التحدي�ث إىل ال�رشكات املُصنِّعة 
من أجل إرس�اله إىل ُمس�تخدمي 

أجهزتهم«.
وق�ام »غوغ�ل« بتحدي�ث جدول 
نظ�ام  يف   Unicode الرتامي�ز 
التش�غيل »#آندرويد« إىل النسخة 

�ن الوجوه  الت�ي تتضمَّ الثامن�ة 
الجدي�دة، وه�ذه العملية تتطلب 
أيًض�ا تحدي�ث الخط�وط داخ�ل 
النظ�ام، ولوح�ات املفاتيح. من 
»آب�ل«  جهته�ا، حدَّث�ت رشك�ة 
جدول الرتاميز إىل النسخة الثامنة 
منذ شهر أيلول من العام الجاري، 
التاس�ع  ن اإلص�دار  حي�ث تضمَّ
م�ن نظ�ام »iOS«، ونظ�ام ماك 
El Capitan الوج�وه التعبري�ة 
التحدي�ث  أنَّ  إىل  الجديدة.يش�ار 
الجدي�د يتضم�ن مجموع�ة من 
التي  الدينية  التعبري�ة  الوج�وه 
ُتمثِّ�ل رم�وز الص�الة، إىل جانب 
أع�الم بعض الدول الت�ي لم تكن 
موجودة، فضاًل ع�ن وجوه ذات 

تعابر وألوان ُمختلفة.

عـامـوي

افـقـي

بدون تعليق
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أبناء العجائز وأبناء الكهنة
ات امض���اء

هيثم حسين

مس���احة لل���رأي

ح�اول الكثر م�ن األدباء والنّقاد تفس�ر العالقة الت�ي تربطهم 
ببعضه�م بعض�ا، وبخاّص�ة أّن الكثري�ن يزاول�ون العم�ل النقدّي 
بالتزام�ن مع العمل اإلبداع�ّي، وال يخفى أّن أّي مبدع يقّدم تصّوراته 
ورؤاه يف نتاجاته، وهي ال تحمل صفة قدسّية كي تعلو فوق أي نقد، 
بل تظّل معرّضة لترشيح النقد، إلبراز نقاط القّوة والضعف فيه، ذلك 
أّن األفكار الراس�خة تنتعش بالنقاش وتصمد باملحاججة وتكتسب 

حضورا أكثر وأعمق بالتقادم.
هن�اك َمن يفّس العالقة بني األدي�ب والناقد من منطلق املواجهة 
العدائية، أو التخن�دق والتناقض، يف الوقت الذي يفرتض بالعالقة أن 
تكون تكاملية، ال تنافسية أو إلغائية كما قد يحلو للبعض تصنيفها، 
أو توصيفها. فالنقد ال يبحث عن سبل تشويه النتاج األدبّي، بل يروم 

مقاربته وقراءته بعني متفّحصة.
البع�ض من النقد، وال س�ّيما الصحف�ّي منه، يتح�ّول إىل إطالق 
أحكام قّيمة ع�ى األعمال األدبّية، ويرّوج نوعا من النقد الش�فاهّي 
ال�ذي يتناقل�ه املهتّم�ون واملتابعون يف م�ا بينهم، كنوع م�ن تلّقف 

التقييم وتداوله والتعاطي معه كحقيقة ثابتة يف ما بعد.
الروائّية الكندية مارغريت أتوود تجيب عن سؤال عدم استساغتها 
النّقاد، بتصنيفها النّقاد إىل نوعني “أبناء العجائز وأبناء الكهنة: النوع 
األول هم الجالسون يف املقاهي يطلقون األحكام املطلقة والشائعات 
ع�ى الروائيني، والن�وع الثاني هم األكاديميون وأس�اتذة الجامعات 
الذي�ن يحتكرون الكالم عن األدب كم�ا كان الكهنة يحتكرون الكالم 

عن النصوص املقدسة”.
أّم�ا الفرن�ّي إمي�ل زوال فق�د رأى أن الروائي والناق�د ينطلقان 
م�ن النقطة نفس�ها، أي أنهما يأخذان ما يس�ميه بالوس�ط الدقيق 
والوثيقة اإلنس�انية من مصدرهما الطبيعي، ثم يس�تخدمان املنهج 
ذاته للوصول إىل املعرفة والتفس�ر. يذكر أنه م�ن جهة هناك العمل 
الذي كتبه إنسان ما، ومن جهة أخرى هناك أفعال شخصية بعينها، 
وكال العمل وسلس�لة األفعال هما بمثابة نتاجني للماكنة اإلنس�انية 

الخاضعة لتأثرات معينة.
م�ن هذا املنطل�ق يعتقد زوال أنه م�ن البديهي أن يك�ون الروائي 
الطبيعي ناقدا ممتازا، يكفيه عند دراسته لكاتب ما، االستعانة بأداة 
املراقبة والتحليل ذاتها التي استخدمها الكاتب يف دراسته للشخوص، 
الذي�ن اس�تقاهم هو م�ن الطبيعة، ويضي�ف أن املرء يخط�ئ إذا ما 
اعتق�د، حني يق�ال عنه بنزق “ما ه�ذا إال ناقد”، يقللون من ش�أنه 

كروائي.
يش�ر زوال إىل أن القراب�ة بني الروائ�ي والناقد ليس�ت متأتية إال 
من اس�تخدامهما كليهما للمنهج الطبيعي للعرص، وأن املؤرخ أيضا 
يمارس عى التاريخ عمال مماثال، وباس�تخدام األداة نفسها، وكذلك 
االقتصادي والس�يايس أيض�ا. ويقول إن هذه وقائع يس�هل التدليل 
عليه�ا، وه�ي ترينا رج�ل العلم وهو يتق�دم الحركة، ويق�ود العقل 
اإلنساني. كما يقول إن قيمة أعمالنا إنما تنبع من القدر الذي يمسنا 

به العلم بهذه الدرجة أو تلك من العمق.

كلمات غريبة تتناق�ض حروفها وتتفق يف معناها، تصب يف بوتقة فارغة 
املحت�وى تروج ملقولة أن البنت مخلوقة للبيت وال�زواج، منذ نعومة أظفارها 
تحارص الطفلة األنثى بالعديد من الكلمات عى شاكلة “عقبال زواجها، نفرح 

بها، بيت العدل، أش�وفك عروس�ة”.
وكأن البنت خلقت للزواج فقط، وكأنها وعاء حمل ال أكثر، هي يف نظرهم 
موهوب�ة للزواج واإلنجاب كم�ن يعيش العمر من أجل نب�وءة عرافة، معللني 
األمر بأن الزواج س�نة الحياة، متناس�ني أن الفتاة مخلوق مس�تقل، كائن له 
مطل�ق الحري�ة يف الحب واالختي�ارات والحي�اة كما يريد ولي�س تابعا يعيش 
وفق�اً لقاموس مفردات وضعها أحدهم كرداء فضفاض يتس�ع للجميع دون 

تمييز.
من�ذ الصغر تج�د الفتاة م�ن حولها جنوداً يس�عون متطوع�ني لتهيئتها 
نفس�يا وجس�ديا كي تكون مصدرا إلمت�اع الرجل، ثم تتح�ول الدفة وبوصلة 
النظر إىل الحث عى اإلش�فاق عليها إذا ما تأخر بها س�ن الزواج، كما لو كانت 
غر املتزوجة منقوصة أو معيبة. دون أن يتوقف أحد ليس�أل الفتاة ذاتها عن 

رغبته�ا بال�زواج م�ن عدمه�ا.
وإذا م�ا ظه�ر للفتاة ذل�ك االنتفاخ الصدري، واكتس�ت مالبس�ها باللون 
األحمر كزائر شهري يكشف عن بلوغ طبيعي وتطور جسدي ليس بالرضورة 
أن يك�ون دعوة لل�زواج، تعترب الكثر م�ن األمهات األمر بمثاب�ة جواز مرور 
لكلم�ات تحث عى الزواج، الذي ربما ال ترغب فيه الفتاة، وإنما تتمنى الحياة 
بش�كل آخر قد يفيد مجتمعها ومحيطها املحيل والدويل، فقد تكون عاملة ذرة، 
أو طبيبة بارعة، أو كيميائية تكتش�ف دواء ملرض نادر.تمارس “فعل الحياة” 
دون قيد أو رشط، تشتبك ثقافياً واجتماعياً وحضاريا مع حضارات وثقافات 
وبيئ�ات أخ�رى، فق�د تفلح يف م�ا عجز عنه الرج�ال، وما الض�ر يف ذلك، هل 

تحاسب قمعيا فقط ألنها أنثى؟
لي�ت األمهات يرحمن بناتهن من الزج به�ن يف حياة ال يرغبن فيها، حياة 
هي بالنس�بة لهن سجن يتقن الفرار منه، حامالت لقب ال ذنب لهن فيه، غر 

أن مجتمعهن دفعهن لحياة ال فكاك منها.
الكثر من الفتيات يرغبن يف التحقق ذاتيا واجتماعيا بعيدا عن حياة حتماً 
س�تنتهي بأبغض الحالل كون صاحبتها ال ترغب يف اقتس�ام تفاصيل تريدها 
أحادية املش�هد. ربما يفوق حلم الزواج وتكوين حياة أرسية لدى بعضهن كل 
األحالم بل تحيا عى هذا الحلم وحده، تقتاته يف أيام ال يملؤها س�وى الفراغ، 
تتخي�ل له عدة مذاقات تش�به قهوة الصباح. لكنه لي�س بالرضورة أن يكون 
حل�م الجميع، قد يتفوق عليه االس�تقرار امل�ادي أو االجتماعي والوجاهة، أو 

التحق�ق العم�يل ل�دى أخري�ات.
ليتنا نس�أل الفت�اة قبل تصويب س�هامنا تجاهه�ا هل تريد ال�زواج من 
األس�اس أم ال ترغ�ب في�ه؟ حتى ال نتحم�ل وزرها، ألن بع�ض الفتيات قد ال 
يرغب�ن يف الزواج وال يغريهن القفص الذهبي الذي تع�د األم العربية ابنتها له 

منذ امليالد وال يهدأ لها بال حتى تدخله الفتاة طائعة أو راغمة.
هي حاالت فردية وليس�ت ظاهرة ولكنها ع�ى كل حال جديرة باالهتمام 
فإح�دى صديقاتي ال تش�كو زوجه�ا، بل ع�ى العكس تعتربه رج�ال بمعنى 
الكلمة ورغم ذلك بعد أن أنجبنت طفلة سارعت بطلب الطالق، واحتار الجميع 
معه�ا، ولكنها قالت ال أق�در عى قيود ومتطلبات الحي�اة الزوجية، وال أرغب 
فيها، وال أعيب عى زوجي شيئا ولكنني تزوجته إلرضاء عائلتي، واآلن ال أريد 
إال إرض�اء نف�ي، كل م�ا أتمناه أن أصب�ح أما مثالية بعد فش�يل يف أن أكون 

زوجة طبيعية.
ومازل�ت أحلم بتأكد األباء من رغبة أبنائهم يف الزواج وتعمر األرض، وإال 

فليكفوا عن الضغط عليهم ويرحموهم من حياة قد ال يطيقونها.

رابعة الختام 

قفص ليس عىل مقاسهن

لتتضافر جهودنا ملساندة قواتنا االمنية واحلشد الشعبي وهم يقاتلون عصابات داعش االرهابية
                 تتــضـــامــــــن مــع البــطــال


