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العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي
صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

صفحة 16

»جون لوك«

العقل عند الوالدة

 صفحة بيضاء تنتظر أن تكتبها 

التجربة

ص4العدوان السعودي عىل اليمن حيدد هناية آل سعود

»الكوماندوز« يف العراق
خطة أوباما الجديدة تفرض التعتيم على مهمتهم في المناطق المغتصبة

      بغداد/ المستقبل العراقي

يعت�زم الرئي�س األمريكي ب�اراك أوبام�ا الطلب إلى 
وزارة الدف�اع إج�راء مراجع�ة للحمل�ة العس�كرية ضد 
تنظيم »داعش«، وذلك خالل اجتماع من المقرر أن يعقد 

اليوم االثنين في مقر الوزارة.
وج�اء ذل�ك عق�ب تس�ريبات تفي�د برغب�ة الرئيس 
األمريكي بارس�ال قوة من الكوماندوز الى العراق لش�ن 
غارات س�ّرية على داعش ، حتى أن أس�مها »قوة التدخل 
الس�ريع الخاص�ة« يع�د لغ�زاً. النقطة الرئيس�ة هي أن 
المقص�ود من ه�ذه القوة تكثيف الضغ�وط على داعش 
باستخدام مجموعة صغيرة من قوات العمليات الخاصة 
– ربما أقل من 100 عنصر – مع معلومات استخبارية من 
أجل القبض على قادة المجموعة وقتلهم.وقبل أس�ابيع 
قليل�ة ذكرت اإلدارة األمريكية انها سترس�ل قوة من 50 
عنصراً من قوات العمليات الخاصة الى س�وريا للتدريب 
وتقديم المش�ورة, لكن البنتاغون تجّن�ب تفاصيل هذه 

الق�وة الجديدة ف�ي العراق حتى أنه لم يذكر متى س�يتم 
نش�رها.كما رفض وزير الدفاع آش�تون كارتر، األربعاء 
الماضي، تقديم تفاصيل ع�ن حجم القوة ومهمتها أمام 
لجن�ة الخدمات المس�لحة لمجلس الش�يوخ ولم يتحدث 
عنه�ا كثي�راً كما فعل قبل أس�بوع عندما ق�ال أن واجب 
القوة هو جمع المعلومات وش�ن غارات وتحرير رهائن 
في العراق بمش�اركة القوات العراقية، وتنفيذ غارات كر 
وفر داخل س�وريا. وأخبر اللجنة بأنه يفّضل عدم كشف 
التفاصيل قائالً »هذه القوة ليس�ت مزحة، انها س�تقوم 
بواجب�ات مهمة«، مضيفاً أن وص�ف تفاصيلها بالكامل 
من ش�أنه أن يهدد أمنها. من جانبه, ألمح أوباما الى قوة 
الكوماندوز الجديدة عندما قال في خطاب البيت االبيض، 
أن اآلآلف م�ن القوات البرية العراقية والس�ورية تحاول 
اس�تعادة األراض�ي من داعش وإن نش�ر ق�وة العمليات 
الخاصة األميركية سيساعد في تسريع الهجوم، لكنه لم 

يذكر التفاصيل. 
التفاصيل ص3

املالـيـةالربملـانـيـة
تـــعـــد الـــمـــوازنــة

»الغــيــة«

سفينة روسية
تطلـق»أعيـرة حتـذيـريــة«

عىل سفينة تركية

مــاذا فــعـل
»داعـش« بـ »15« ألـف جواز 
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      بغداد / المستقبل العراقي

عرضت القناة الرابع�ة األمريكية مقاطع 
فيديو تبين أن المرشح الجمهوري النتخابات 
الرئاسة األمريكية المعروف بعدائه للمسلمين 
دونالد ترامب حقق جزءا كبيرا من ثروته عن 

طريق شراكاته مع رجال أعمال خليجيين.
ويقي�م ترام�ب عالق�ات تجاري�ة وثيقة 
وش�راكات مهمة مع رج�ال أعمال خليجيين 
أهمه�ا الش�راكة الت�ي يقيمه�ا مع ش�ركة 

“داماك” العقارية العمالقة في اإلمارات.
وكش�ف موقع “ديلي بيس�ت” األمريكي 

عن شراكة عمالقة بين ترامب و”داماك” التي 
يملكها اإلماراتي حس�ين الس�جواني، والتي 
أقامت مجموعة من المشاريع المشتركة في 

اإلمارات. 
ومن بين المش�روعات الكبيرة المشتركة 
 )yuge( بي�ن “ترامب” و”دام�اك” مش�روع
الذي يقع على مساحة 42 مليون قدم مربع، 
ويضم 104 فلل تتراوح سعر الوحدة السكنية 
الواح�دة منها بين مليون و10 ماليين دوالر، 
 Trump World Golf( إضاف�ة إل�ى مش�روع
Club( الذي وصفه ترامب بأنه س�وف يكون 
“أكبر وأفضل وأقوى من أي مشروع مشابه 

للجولف في منطقة الشرق األوسط”. ورغم 
التصريحات المعادية للمسلمين التي أطلقها 
ترامب فإن ش�ركة “داماك” اإلماراتية أكدت 
ع�دم اكتراثه�ا بذل�ك. وبحس�ب المعلومات 
فإن ترامب ليس ش�ريكا فقط م�ع “داماك” 
العقاري�ة، وإن كان�ت أكبر ش�راكاته معها، 
لكنه ش�ريك أيضا ألثرى أثرياء العرب األمير 
الس�عودي الوليد بن طالل، حيث تقول مجلة 
“كوارتز” إن�ه “عندما انه�ارت إمبراطورية 
ترامب في التس�عينيات م�ن القرن الماضي، 
وافق األمير الوليد بن طالل على شراء حصة 

أغلبية مسيطرة في فندق بالزا نيويورك”.

ترامب »املعادي للمسلمني« حقق ثروته من »أمراء اخلليج«
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العبــادي لعـراقيـــي فيسبــوك: اتابعكـــم.. 
واتسامح مع اي تعليق مسيء

مجلس الوزراء يطلق االموال المجمدة
في البلديات

39

إفشال خمطط إنشاء »جيوب رسية« لـ »داعش« يف دياىل 
واألمنية: نفذنا خارطة انتشار 

يمتلك عالقات »طيبة« برجال أعمال اإلمارات والسعودية

       المستقبل العراقي/نهاد فالح

كش�ف محافظ ديالى، أم�س األحد، 
عن إفش�ال محاوالت لتنظي�م »داعش« 
بإنشاء »جيوب سرية« في بعض مناطق 
المحافظة، فيما دع�ا الى توثيق مرحلة 
م�ا بع�د حزي�ران 2014 كونه�ا أخط�ر 
تهدي�د واج�ه ديالى من�ذ عقود.بموازاة 
ذلك, أعلنت اللجن�ة األمنية في محافظة 
عن تنفيذ »أوس�ع خارطة انتش�ار« في 
ش�ريط زراعي س�اخن ش�مال ش�رقي 
بعقوبة، فيما عزت الس�بب إلى مواجهة 
بروز »جي�وب متطرفة« تح�اول ضرب 

االستقرار الداخلي. وقال المحافظ مثنى 
التميم�ي ، إن »الق�وى االمنية والحش�د 
الش�عبي أفش�لت ف�ي االس�ابيع القليلة 
الماضية محاوالت لداعش بإنشاء جيوب 
س�رية في بع�ض مناط�ق ديالى خاصة 
ضمن حوضي حمرين والعظيم )70 كم 
شمال بعقوبة( من خالل سلسلة عمليات 
استباقية حققت نجاحات باهرة تمثلت 
في ضبط معسكرات وتدمير ما تحتويه 
من متفجرات وعبوات وألغام«. وأضاف 
التط�رف  التميم�ي، أن »المعرك�ة م�ع 
مصيرية ولن تنته�ي بين ليلة وضحاها 
وتحتاج الى تضافر جهود كافة مواطني 

ديالى من اجل إنهاء آفة س�رطانية تهدد 
الجمي�ع«، مش�ددا على »أهمي�ة توثيق 
التجربة الصعبة التي مرت بها المحافظة 
بع�د حزي�ران 2014 باعتباره�ا كان�ت 
اخط�ر تهدي�د يواج�ه ديالى من�ذ عقود 
من اج�ل بيان حقيقة األح�داث لالجيال 
القادم�ة لتصب�ح عل�ى دراي�ة بخطورة 
الش�نيعة«. وكان�ت  التط�رف وأفعال�ه 
الق�وى االمنية في ديال�ى ضبطت خالل 
األس�ابيع القليلة الماضية العديد م���ن 
معسكرات وجيوب »داعش« في مناطق 

متفرقة خالل العمليات النوعية.
التفاصيل ص3

نـــائـــب:
حل »مديرية نـزع السـالح« وحتويـل 

خمصصاهتا للحشد الشعبي

عــبـد الـمـهـدي:
صادرات النفط وصلت اىل ثالثة ماليني 

و950 الف برميل يوميًا

األردن يـطـرد
طيـار لرفضـه التعـامـل

مـع »إرسائيـل« ص4ص2ص2

الحكومة المحلية تشكو عدم كفاية المساعدات الغذائية للنازحين

دنيا سمير غانم :أبحث عن الشر 
وأستشير زوجي

مسلمو روسيا
يتـبـرعـون بدمـائهـم 

ص4بأعياد رأس السنة

راكيتيتش: لم نكن نستحق 
التعادل أمام ديبورتيفو
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      بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف عض�و اللجن�ة المالي�ة النيابي�ة حس�ام 
العقابي، األحد، عن حل “مديرية نزع الس�اح ودمج 
المليش�يات” وتحويل مخصصاتها للحشد الشعبي، 
فيم�ا رجح اقرار الموازنة المالي�ة لعام 2016 خال 

االسبوع الحالي.
وقال العقابي في بيان تلقت “المستقبل العراقي” 
نس�خة منه، “حصلت موافقة رئاس�ة ال�وزراء على 
حل مديرية نزع الس�اح ودمج المليش�يات وتحويل 

مخصصاتها المالية الى هيئة الحشد الشعبي”.
وأوضح، أنه “تم اقرار نصف التخصيص للمديرية 
المنحلة، ودفع النصف اآلخر لهيئة الحش�د الش�عبي 
البالغ�ة 100 مليار دينار، على أن تس�تكمل اجراءات 

المناقلة وحل نفسها خال عام 2016”.
وأض�اف، أن�ه “تم اس�تقطاع ما نس�بته %3 من 
رواتب ومخصص�ات جميع الموظفين والمتقاعدين 
وتحويلها لدعم الحش�د الشعبي والنازحين”، مؤكداً 
“رفض�ه التصوي�ت داخ�ل اللجن�ة المالية لش�مول 
شريحة المتقاعدين بهذا االستقطاع كونهم شريحة 

متضررة”.
مبل�غ  س�يوفر  االس�تقطاع  “ه�ذا  أن  وتاب�ع، 
)1.5( ترليون دينار س�نوياً تقريباً للحش�د الشعبي 

والنازحين”.
2016، رج�ح  وبش�أن الموازن�ة المالي�ة لع�ام 
العقابي “التصويت عليها خال االسبوع الحالي بعد 
اس�تكمال جميع الملف�ات المتعلق�ة وتوافق جميع 

الكتل السياسية عليه”.
يذك�ر أن العقابي كش�ف عن تخصي�ص أكثر من 
200 ملي�ار دينار في موازنة عام 2016 الى “مديرية 
نزع الساح ودمج الميليشيات” المرتبطة ب   مجلس 

الوزراء، فيما طالب بالغاء هذه المديرية.

      بغداد / المستقبل العراقي

نفت خلية االعام الحربي، اصابة عدد من الطائرات الحربية 
العراقي�ة في محافظ�ة صاح الدين، داعية وس�ائل االعام الى 

توخي الدقة في نقل األخبار.
وقالت الخلية في بيان تلقت “المستقبل العراقي” نسخة منه 
ان “بعض وس�ائل االعام الداعمة لارهاب تناولت خبرا بشأن 

اصابة عدد من طائراتنا في صاح الدين”، نافية “تلك االنباء”.
واضاف�ت الخلية ان “جمي�ع العمليات الجوي�ة التي نفذتها 
قواتن�ا الجوي�ة وطي�ران الجيش لم تص�ب اي طائ�رة”، داعية 

وسائل االعام الى “توخي الدقة في نقل األخبار”.
يذكر ان بعض وسائل االعام قد نشرت في وقت سابق خبر 
مف�اده ان ثاث طائرات عراقية اصيبت فوق معس�كر س�بايكر 

في صاح الدين.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت قي�ادة عمليات بغ�داد أمس االح�د عن مقت�ل أربعة 
إرهابيي�ن غ�رب العاصمة.وذك�رت القي�ادة ف�ي بي�ان تلق�ت 
“المس�تقبل العراقي” نس�خة منه، ان القوات األمنية في قيادة 
عملي�ات بغداد والقطعات المتجحفلة تمكنت معها من قتل )4( 
ارهابيين، وتدمي�ر عجلتين للعدو وقتل م�ن فيها، ضمن قاطع 
الكرم�ة غربي بغداد. وأضاف البيان ان قوة من مقر اللواء )24( 
تمكنت من تدمير عجلة تحمل رشاشة أحادية وقتل من فيها في 
منطق�ة العبادي ضمن قاطع أبو غريب، مش�يراً الى ان قوة من 
اللواء ذاته تمكنت من ضبط مخبأ لألعتدة ضم مواد مختلفة في 

منطقة البو علوان.

      بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا رئيس ال�وزراء حي�در العب�ادي، أمس االح�د، متابعي 
صفحته الشخصية عبر موقع التواصل االجتماعي “الفيسبوك” 
الى كتابة تعليقاتهم وتقدي�م االقتراحات، فيما أكد أنه “يتحمل 

اساءات او انفعاالت البعض” بحكم موقعه ومسؤوليته.
وكتب العبادي على صفحته الشخصية في موقع الفيسبوك، 
قائاً “الس�ام عليكم اخوتي اخوات�ي اصدقائي األعزاء .. اطلع 
يومي�ا على االراء والتعليقات التي ترد في صفحتي الش�خصية 
واس�تفيد منه�ا ألن مس�ؤوليتي تتطلب معرف�ة ارائكم وردود 
افعالك�م وماتواجهون�ه ف�ي حياتك�م اليومي�ة لنعم�ل عل�ى 
دراستها وحلها”.وأَضاف رئيس الوزراء “انتظر منكم تعليقات 
ومقترحات تخدم وطنكم وش�عبكم والصالح العام، خاصة في 
ظروف مواجهة االرهاب والتحديات الكبيرة وحملة الش�ائعات 

المنظمة التي يتعرض لها العراق حالياً”.
وختم بالقول “اش�كركم على التواص�ل واؤكد لكم اعتزازي 
واهتمامي بكل ماتكتبون ، وحتى مايرد من اساءات اوانفعاالت 
من البعض القليل اتحملها بحكم موقعي ومس�ؤوليتي واقابلها 

بروح متسامحة”.

االعـالم احلــريب تنفــي اصـابــة 
»طائرات حربية« يف صالح الدين

بغداد: قتل أربعة إرهابيني 
وضبط خمبأ لألعتدة

العبادي لعراقيي فيسبوك: اتابعكم.. 
واتسامح مع اي تعليق ميسء

نائب: حل »مديرية نزع السالح« وحتويل 
خمصصاهتا للحشد الشعبي

املالية الربملانية تعد املوازنة »الغية« بسبب »اسعار« النفط اجلديدة

اجتامع الرئاسات الثالث وقادة األحزاب: النأي بالعراق عن الرصاعات اإلقليمية والدولية
اتفاق على »موقف وطني« موحد في المستقبل.. والشارع يراقب الوعود

      بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف عضو اللجنة المالية النيابية النائب 
هيث�م الجبوري، أم�س االحد، ان�ه “ال وجود 
للموازنة” في ظل انخفاض اسعار النفط التي 
وصلت الى 33 دوالرا للبرميل، مش�يرا الى ان 
اي�رادات الع�راق وفق هذه االس�عار “ال تس�د 
حتى نصف رواتب الموظفين او اكثر بقليل”.

وقال الجب�وري في حدي�ث لبرنامج “من 
10 لل�11” الذي تبثه “الفضائية السومرية”، 
إن�ه “بحس�ب اس�عار النف�ط الجدي�دة الت�ي 
وصلت يوم امس الى 33 دوالرا ال تكون هناك 

متوازن�ة، وانما يكون هناك واقع حال بمعنى 
ان تصرف الدولة م�ا يأتيها من اموال بصيغة 
النس�بة والتناس�ب”، مش�يرا الى ان “اسعار 
النف�ط الجدي�دة ال تس�د حتى نص�ف رواتب 
الموظفي�ن او اكثر بقليل”.واضاف الجبوري، 
أن “اللجنة المالية لديها امل بتحس�ن ايرادات 
البل�د باعتب�ار ان الموازن�ة دائم�ا تتكل�م عن 
ايرادات مس�تقبلية”، مبينا ان “العراق يحتاج 
ال�ى 53 تريلي�ون دين�ار روات�ب الموظفي�ن 
والمتقاعدي�ن واكثر م�ن 20 تريلي�ون اجور 
ج�والت التراخيص م�ن اجل اس�تمرار انتاج 
النف�ط، وايضا نحتاج الى 2 تريليون للحش�د 

الشعبي وتريليون ونصف للنازحين وتريليون 
ونص�ف لادوية، وه�ذه امور ثابت�ة ال يمكن 
تخفيضها او االستغناء عنها”. وكشف رئيس 
ال�وزراء حي�در العب�ادي، ام�س الس�بت )12 
كان�ون االول 2015( ع�ن انخف�اض م�وارد 
الع�راق الحقيقي�ة الى %60، داعي�اً الى اعداد 
موازنة تقل�ل العجز لح�دود مقبولة.يذكر ان 
اللجنة المالية النيابية اعلنت امس السبت، أن 
الموازنة المالية لعام 2016 تتضمن استقطاع 
%3 م�ن رواتب موظفي الدول�ة المتقاعدين، 
مبين�ة أن االم�وال المس�تقطعة س�تخصص 

للحشد الشعبي والبيشمركة والنازحين.

العامري هيدد تركيا: لدينا قدرة عىل تدمري قواتكم بالكامل
      بغداد / المستقبل العراقي

الحش�د  ف�ي  القي�ادي  ح�ذر 
الشعبي، زعيم منظمة بدر، هادي 
العامري تركيا من استمرار تواجد 
قواتها في العراق، الفتا الى قدرة 
الحش�د واالجه�زة االمنية “على 

تدمير القوات التركية بالكامل”.
العام�ري بعد  وج�اء تحذي�ر 
ازمة انتش�ار ق�وات تركية قرب 
الموص�ل تقول انق�رة انها تعود 
التف�اق س�ابق، إال ان بغداد تنفي 
ذلك وتؤكد ان دخولها تم من دون 

علمها.
ف�ي  تظاه�رات  وخرج�ت 
العاصم�ة بغ�داد احتجاج�ا على 

وجود هذه القوات.
وق�ال العام�ري “ف�ي الوقت 
ال�ذي ق�دم في�ه ش�كره الجزيل 
للجم�وع المليوني�ة من الش�عب 
المقاوم�ة  وفصائ�ل  العراق�ي 

االسامية التي لبت نداء التظاهر 
للتنديد بانتهاك الس�يادة من قبل 
ق�دم  الترك������ي�ة،  الق�وات 
اعتذاره للقن�وات االعامية لعدم 
الس�ماح لها بال���حظر السباب 

غير مقصودة”.
وقال االمين العام لمنظمة بدر 
ان “ه�ذه التظاه�رات تاتي لدعم 
اج�راءات الحكوم�ة العراقية في 
اخراج الق�وات التركية المنتهكة 

للسيادة”.
كم�ا قدم االمين العام ش�كره 
امن�ت  الت�ي  االمني�ة  لاجه�زة 

المتظاهرين بشكل كامل ورائع.
الحكوم�ة  العام�ري  وح�ذر 
التركي�ة م�ن مغب�ة االس�تمرار 
بتواجده عل�ى االراضي العراقية، 
مج�ددا تاكيده على قدرة الحش�د 
الش�عبي واالجهزة االمنية تدمير 
التركي�ة بالكامل حفاظا  القوات 

على سيادة وكرامة الوطن.

عبد املهدي: صادرات النفط وصلت اىل ثالثة ماليني و950 الف برميل يوميًا
      بغداد / المستقبل العراقي

اك�د وزي�ر النف�ط ع�ادل عب�د 
المهدي، أم�س االحد، ان الصادرات 
الموان�ئ  م�ن  العراقي�ة  النف�ط 
الجنوبي�ة بلغت ثاثة مايين و950 
الف برميل يومي�ا، مبينا ان الوزارة 
لديه�ا ماحظات ح�ول التراخيص 
النفطية ونسعى الى فتح مشاورات 

مع الشركات لحلها.
وقال عبد المهدي خال جلس�ة 
اس�تضافته بلجنة النف�ط والطاقة 
النيابي�ة لمناقش�ة اخ�ر تط�ورات 
إن  النفطي�ة،  التراخي�ص  عق�ود 
ف�ي  وصل�ت  النف�ط  “ص�ادرات 
العاش�ر من الش�هر الحال�ي الى 3 
ملي�ون و950 الف برمي�ل من دون 

الصادرات من شمال العراق”.
ان  المه�دي  عب�د  وأض�اف 
“حض�وري الى اللجنة ج�اء لطرح 
اخ�ر تط�ورات عق�ود التراخي�ص 

النفطية واإلطاع على المقترحات 
النواب  المتوفرة لدى  والماحظات 
ح�ول تلك التراخيص”، مش�يرا الى 
أن “هنال�ك ماحظ�ات لدين�ا حول 
تل�ك التراخيص ونعم�ل خال هذه 
الفت�رة عل�ى فت�ح مش�اورات مع 
الش�ركات الت�ي تأخذ ف�ي جوانب 
منه�ا طاب�ع الس�رية “.وتابع عبد 
المه�دي ان “ال�وزارة حريصة على 
ايصال تلك العقود الى نتائج نهائية 
تخدم الش�عب العراق�ي”، الفتا الى 
ان “هن�اك جهود كبيرة تبذل لزيادة 
حجم الصادرات النفطية”. يذكر ان 
وزارة النف�ط أعلنت ف�ي األول من 
كان�ون االول، ع�ن ارتفاع كبير في 
الكميات المصدرة من النفط الخام 
لشهر تش�رين الثاني الى ما يقارب 
من 101 مليون برميل ، موضحا أن 
“المعدل اليومي للصادرات النفطية 
لذات الش�هر بلغ�ت 3 مليون و365 

ألف برميل” .

      بغداد / المستقبل العراقي

عل�ى  الث�اث  الرئاس�ات  أجمع�ت 
رفضه�ا للتدخ�ل الترك�ي ف�ي ش�مال 
الع�راق، فيما أص�در المجتمع�ون بياناً 
أن  المؤم�ل  م�ن  نقط�ة،   14 تضّم�ن 
تكون ضامنة لخ�روج رأي جامع للكتل 
السياسية والرئاسات الثاث فيما يخّص 
القضايا الكبرى، فضاً عن تش�ديد على 
حصر إيراد الساح بالحكومة االتحادية 
ف�ي بغداد. وأكد البي�ان عقب االجتماع، 
والذي تلقت “المستقبل العراقي” نسخة 
من�ه، ان “أي دعم و اس�ناد من أية دولة 
للع�راق البد أن يأتي من خ�ال القنوات 
الرسمية العراقية وباتفاق معها”، الفتاً 
إلى ان “دخول قطعات عس�كرية تركية 
االراضي العراقي�ة دون تفاهم أو أتفاق 
مس�بق مع الحكوم�ة العراقية ال يمكن 
القبول به أو السكوت عنه”، مشدداً على 
أن “من حق العراق اس�تخدام كل الطرق 
المشروعة للدفاع عن س�يادته ووحدة 
اراضي�ه، ودعم الحكوم�ة العراقية في 
الخطوات التي اتخذتها في هذا الصدد”. 
ُيش�ار إلى أن هذه ليس�ت الم�ّرة األولى 
التي تصدر الرئاس�ات الثاث بياناً شديد 
اللهجة وبنقاط محّددة، إال أن الكثير من 
البيانات السابقة لم يتحّقق على األرض، 
األمر الذي جعله حبراً على ورق. وأوضح 
البيان انه “استجابة لمتطلبات الظروف 
الت�ي تمر به�ا الب�اد، وس�عياً من أجل 
االرتق�اء بالعملي�ة السياس�ية وتطوير 
األداء بمختلف المستويات لصالح البناء 
وأمني�اً  والتق�دم سياس�ياً  والنه�وض 
وإداري�اً، فق�د اجتم�اع مهم ف�ي قصر 
السام ببغداد حضره رئيس الجمهورية 
ورئيس ال�وزراء ورئيس مجلس النواب 
السياس�ية”.  الكت�ل  ورؤس�اء  وق�ادة 
وذكر البيان ان “االجتماع س�ادته روح 
إيجابية في حسن التفاهم والتعبير عن 
الشعور العالي بالمسؤولية وبما يساعد 
عل�ى تج�اوز الكثي�ر م�ن المعضات”. 
ووفق�اً للبي�ان، فإن�ه “ت�م التركيز في 
ه�ذا االجتم�اع على مب�دأ العمل بوحدة 
الموق�ف الوطني في التعامل مع جميع 

التط�ورات والمتغي�رات الت�ي تحص�ل 
داخليا وخارجي�ا منطلقين من مصلحة 
الع�راق والعراقيي�ن وعل�ى أم�ن الباد 
ه�ذه  وس�ط  واس�تقالها  وس�يادتها 
الظروف اإلقليمية والدولية المش�حونة 
باالختاف�ات والمحكوم�ة بالمصال�ح 
المتضارب�ة، وتوغل القوات التركية في 
االراض�ي العراقي�ة”. ووق�ال البيان أن 
“االجتماع )شهد( نقاشاً صريحاً وجاداً 
في مختل�ف القضايا السياس�ة واألمن 
وفي المتغيرات الحاصلة إقليميا ودوليا 
وموقع العراق م�ن هذه المتغيرات فقد 
كانت وجهات النظر متقاربة في معظم 
محاور النقاش الذي جرى بشأن جدول 
أعم�ال االجتماع”. وأجم�ع المجتمعين 
عل�ى وح�دة الموق�ف وم�ن الش�عور 
العالي بالمس�ؤولية، األمر الذي دفعهم 
إل�ى االتف�اق يتضمن 14 نقط�ة، وهي 

كالتالي:
بمب�ادئ  بالعم�ل  اإللت�زام   - 1

المس�ؤول  الوطن�ي  الموق�ف  وح�دة 
والملت�زم بمبادئ الدس�تور والحريص 
عل�ى وحدة الع�راق وأمنه واس�تقاله، 
الجوهري�ة  القضاي�ا  ف�ي  وخصوص�ا 
الس�تراتيجية، وبما يحق�ق جوا إيجابيا 
للنه�وض بالعملي�ة السياس�ية وب�أداء 

مختلف مؤسسات الدولة.
بالبط�والت  االش�ادة   - 2
المتحقق�ة ف�ي مختلف  واالنتص�ارات 
قواط�ع العملي�ات الت�ي خ�اض فيه�ا 
الجي�ش والش�رطة االتحادية والحش�د 
ومتطوع�و  والبيش�مركة  الش�عبي 
العش�ائر قت�اال مش�رفا ض�د االره�اب 
وج�رى بموجبه تحرير ع�دد من المدن 
عل�ى  والتأكي�د  والقصب�ات.  والق�رى 
أهمية مواصلة تحرير المتبقي من مدن 
محافظة األنب�ار والبدء بصفحة تحرير 

مدينة الموصل العزيزة.
دعم وإسناد الجيش العراقي   - 3
وقوى األمن الوطني�ة واعادة تنظيمها 

وتأمي�ن كل م�ا يس�اعدها وبم�ا يجعل 
منه�ا جيش�ا وأجه�زة قادرة عل�ى أداء 
ال�دور المهن�ي الوطني المأم�ول منها 
على وفق مبادئ الدس�تور وبما يحفظ 

سيادة العراق وأمن العراقيين.
إدام�ة العم�ل عل�ى عاقات   - 4
حسن الجوار والتعايش مع جميع الدول 
المجاورة ودول المنطقة األخرى، ومن 
خ�ال مؤسس�ات الدول�ة، وبم�ا يعّبر 
ع�ن تلبي�ة مصال�ح العراق واس�تقاله 
الجمي�ع  م�ع  المش�تركة  والمصال�ح 
والعمل عل�ى تطويرها. مع التأكيد على 
ع�دم إدخ�ال الع�راق ف�ي أي اصطفاف 
مع أية جهة ضد جه�ة أخرى اقليميا أو 

دوليا.
االيجابية  العاق�ات  تعزي�ز   - 5
مع ال�دول العربي�ة وتطويرها في هذه 
الظ�روف الت�ي يواج�ه فيه�ا الجمي�ع 
مختل�ف التحدي�ات التي تتطل�ب المزيد 
من التضام�ن والعمل المخلص لس�ام 

وتقدم شعوب المنطقة واستقرارها.
عل�ى  المجتمعي�ن  اتف�اق    - 6
تقدي�م الش�كر والتقدي�ر لل�دول الت�ي 
قدم�ت و تقدم الدعم و االس�ناد للعراق 
ف�ي مواجهته لداع�ش على م�ا قدموه 
من جهد جوي واس�تخباري ولوجستي 
مس�اند للق�وات العراقية ف�ي مواجهة 
االره�اب، مؤكدي�ن عل�ى أهمي�ة إدامة 
زخم ه�ذا الجهد الس�اند لتق�دم قواتنا 
على األرض وحتى تحقيق النصر الناجز 

على االرهاب.
م�ن  اس�ناد  و  دع�م  أي  إن   - 7
أي�ة دولة للعراق الب�د أن يأتي من خال 
القن�وات الرس�مية العراقي�ة و باتفاق 
معه�ا. وان دخ�ول قطع�ات عس�كرية 
تركي�ة االراض�ي العراقي�ة دون تفاهم 
أو أتفاق مس�بق م�ع الحكومة العراقية 
ال يمك�ن القب�ول ب�ه أو الس�كوت عنه 
وم�ن حق الع�راق اس�تخدام كل الطرق 
المشروعة للدفاع عن س�يادته ووحدة 

اراضي�ه، ودعم الحكوم�ة العراقية في 
الخطوات التي اتخذتها في هذا الصدد.

اتفاق المجتمعين على تهيئة   - 8
كل م�ا يس�اعد على تحقي�ق المصالحة 
المجتمعية ومواصل�ة الجهود المبذولة 
ف�ي هذا المجال من أج�ل توحيد موقف 
ومش�اركة العراقيي�ن جميعه�م وح�ل 
جمي�ع االش�كاالت عب�ر الح�وار وعلى 
اساس الدس�تور واالتفاقات السياسية 
في بن�اء الع�راق الديمقراطي االتحادي 

الحر المستقل.
التوصية بالعمل الحثيث من   - 9
أجل انجاز تش�ريع القواني�ن المتأخرة 
منه�ا،  التعدي�ل  يتطل�ب  م�ا  وتعدي�ل 
والتأكي�د عل�ى تعزي�ز ال�دور االيجابي 
للكتل في مجلس النواب للمس�اعدة في 
س�رعة االنجاز وصياغة تفاهمات بهذا 

الشأن.
التوصي�ة بتوفي�ر االج�واء   - 10
المناسبة لفتح حوار جاد ومسؤول بين 

الحكوم�ة االتحادية وحكوم�ة إققليم 
كردس�تان لمعالجة جميع المش�كات 
العالقة على أس�اس الدستور والحرص 

على الوحدة الوطنية.
مواصلة الجه�ود مع الدول   - 11
والمنظم�ات م�ن أج�ل عق�د المؤتم�ر 
الخاص بإعم�ار الع�راق والتركيز على 
س�بل  وتهيئ�ة  النازحي�ن  مش�كات 
مناط�ق  ف�ي  س�واء  له�م  المس�اعدة 
نزوحه�م المؤقت أو بإعادتهم بس�ام 
واس�تتباب  المح�ررة  مناطقه�م  إل�ى 

أمنها.
التعامل بجدية مع التحديات   - 12
المالي�ة واالقتصادية الت�ي تواجه البلد 
واالفادة من الخبرات الوطنية والدولية 
بما يساعد على تجاوز هذه المشكات، 
واحي�اء وتنش�يط المصان�ع والمعامل 
المملوك�ة للدول�ة وتطوير ومس�اعدة 
جمي�ع الجهات الحكومية من أجل دعم 
االنت�اج الوطني وبتع�اون ايجابي بناء 

بين القطاعين العام والخاص.
احت�رام مطال�ب المواطنين   - 13
وم�ا عّبرت عنه المرجعي�ة من ضرورة 
القيام باصاحات حقيقية جذرية و بما 
جاء في البرنامج الحكومي الذي صوت 
عليه مجلس الن�واب. اتفق المجتمعون 
عل�ى الحث والعم�ل على دع�م أي جهد 
اصاح�ي داخل مؤسس�ات الدولة وبما 
يس�اعد في القض�اء على الفس�اد وفي 
المؤسس�ات  بمختل�ف  االداء  تطوي�ر 
ويس�اعد ف�ي تقدي�م أفض�ل الخدمات 
للمواطني�ن ويؤّمن تج�اوز العراق لهذا 
الظرف االقتصادي والمالي الذي يعانيه 

بفعل تدني أسعار النفط.
عقد لقاءات مماثلة بش�كل   - 14
دوري ال س�يما عندما يس�تجد أمر على 
الس�احة العراقي�ة أو المنطق�ة التخاذ 

مواقف محددة و موحدة.
وقد أث�ار االجتماع رّدات فعل عديدة 
في الش�ارع، فف�ي الوقت ال�ذي وصف 
بأنه لن يتعّد البيانات، أش�ار آخرين إلى 
أن الوضع ب�ات يحّتم على السياس�يين 
حل خافاتهم والحفاظ على الباد التي 
تمّر بمرحلة سيئة على جميع األصعدة.

المجتعمون اتفقوا على 14 نقطة مفصلية.. والشارع يخشى تسويفها
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      بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن وزير االعم�ار واالس�كان والبلديات العامة ط�ارق الخيكاني، أم�س االحد، ان مجلس ال�وزراء وجه 
بجلس�ته االعتيادية السادس�ة واالربعين قيام وزارة المالية باطالق االموال المجمدة في مديريات البلديات في 
المحافظات كافة. جاء ذلك خالل اجتماع عقد بهذا الشأن بحضور عضو لجنة الخدمات البرلمانية بيستان كامل 
والنائبة امل مرعي ومديري الدوائر الخدمية التابعة للوزارة، بحس�ب بيان لالعمار تلقت “المس�تقبل العراقي” 
نس�خة منه. وقال الخيكاني ان الغرض من هذا القرار هو اس�تغالل السيولة النقدية المتوفرة في دوائر البلدية 
ألجل إقامة مش�اريع جديدة خاصة بالطرق والجس�ور وش�راء االليات الخدمية التي تعزز عمل الدوائر البلدية, 
مبيناً بانه تم تش�كيل لجنة برئاس�ة الوكيل المهندس اس�تبرق الش�وك لكيفية اس�تغالل هذه االموال وادارتها 
بموجب القانون. واضاف الوزير أن هذه االموال رصدت عن طريق الجباية وبيع قطع االراضي وايجار المحالت 
والس�احات والمتنزه�ات وغيرها وقد تم تكليف ش�ركات ال�وزارة التنفيذية )اش�ور – حمورابي – المعتصم( 
لتنفيذ مش�اريع الطرق الجديدة. من جانبهم، عبر النواب عن تقديرهم للجهود المبذولة من قبل الوزارة وعلى 

رأسها الوزير في ملف تقديم الخدمات والسعي لتطوير الدوائر الخدمية في المحافظات كافة، وفق البيان.

جملس الوزراء يطلق االموال املجمدة يف البلديات

      بغداد/ المستقبل العراقي

يعت�زم الرئيس األمريك�ي باراك 
أوباما الطلب إلى وزارة الدفاع إجراء 
العس�كرية ض�د  للحمل�ة  مراجع�ة 
تنظيم »داعش«، وذلك خالل اجتماع 
من المقرر أن يعقد اليوم االثنين في 

مقر الوزارة.
وج�اء ذلك عقب تس�ريبات تفيد 
برغب�ة الرئي�س األمريكي بارس�ال 
ق�وة م�ن الكومان�دوز ال�ى العراق 
لش�ن غ�ارات س�ّرية عل�ى داعش ، 
حتى أن أسمها »قوة التدخل السريع 

الخاصة« يعد لغزاً.
النقطة الرئيسة هي أن المقصود 
من هذه القوة تكثيف الضغوط على 
داعش باس�تخدام مجموعة صغيرة 
من قوات العملي�ات الخاصة – ربما 
أقل م�ن 100 عنصر – مع معلومات 
اس�تخبارية م�ن أجل القب�ض على 

قادة المجموعة وقتلهم.
وقبل أسابيع قليلة ذكرت اإلدارة 
األمريكي�ة انه�ا سترس�ل ق�وة من 
العملي�ات  ق�وات  م�ن  عنص�راً   50
الخاصة الى سوريا للتدريب وتقديم 
المش�ورة, لك�ن البنتاغ�ون تجّن�ب 
تفاصي�ل ه�ذه الق�وة الجدي�دة في 
العراق حتى أنه لم يذكر متى س�يتم 

نشرها.
كما رف�ض وزير الدفاع آش�تون 
كارت�ر، األربع�اء الماض�ي، تقدي�م 
تفاصي�ل عن حجم الق�وة ومهمتها 
المس�لحة  الخدم�ات  لجن�ة  أم�ام 

لمجلس الش�يوخ ول�م يتحدث عنها 
كثيراً كما فعل قبل أسبوع عندما قال 
أن واجب القوة هو جمع المعلومات 
وش�ن غ�ارات وتحري�ر رهائ�ن في 
العراق بمش�اركة الق�وات العراقية، 
وتنفيذ غارات كر وفر داخل سوريا.

وأخب�ر اللجن�ة بأن�ه يفّضل عدم 
كش�ف التفاصيل قائ�اًل »هذه القوة 
ليست مزحة، انها ستقوم بواجبات 
مهمة«، مضيفاً أن وصف تفاصيلها 

بالكامل من شأنه أن يهدد أمنها.
من جانبه, ألم�ح أوباما الى قوة 
الكوماندوز الجدي�دة عندما قال في 
خط�اب البيت االبيض، أن اآلآلف من 
القوات البري�ة العراقية والس�ورية 
تحاول اس�تعادة األراضي من داعش 
وإن نش�ر ق�وة العملي�ات الخاص�ة 
األميركي�ة سيس�اعد ف�ي تس�ريع 

الهجوم، لكنه لم يذكر التفاصيل.
وش�كك محللي�ن سياس�يين بأن 
إضاف�ة 100 مقات�ل م�ن العملي�ات 
الخاص�ة ف�ي العراق س�تحدث فرقاً 

كبيراً.
ويقول أنتوني كوردسمان، خبير 
الدف�اع في مركز الدراس�ات الدولية 
والس�تراتيجية، ان قوة الكوماندوز 
م�ا  اذا  مفي�دة  تك�ون  أن  يمك�ن 
اس�تخدمت كج�زء من س�تراتيجية 
أميركية أوسع لتطوير القوات البرية 

المحلية في العراق وسوريا.
من جانبها, تقول لندا روبنس�ن، 
المحلل�ة في ش�ركة ران�د للبحوث، 
ان الغ�ارات واس�تغالل المعلوم�ات 

المس�تخلصة م�ن اس�تنطاق ق�ادة 
داعش األس�رى س�تزيد من الضغط 
المتطرفة،  المجموع�ة  عل�ى ه�ذه 
وأسمت ذلك »مرحلة جديدة« للحملة 

العسكرية األميركية.
وبين�ت روبنس�ن أنه�ا يج�ب أن 

تترافق مع تصعيد الجهود لبناء قوات 
برية أصلية في العراق وسوريا.

كما يبدو أن هناك بعض الشكوك 
حول كيفية قبول الحكومة العراقية 
لفكرة اس�تضافة المزيد من القوات 
ق�ال  األميركية.ب�دوره,  القتالي�ة 

الس�يناتور ج�ون ماكين، أح�د أبرز 
منتق�دي نه�ج أوبام�ا في س�وريا 
والع�راق، ان�ه ف�ي الوق�ت ال�ذي ال 
يعارض الخطوات التي أعلنتها وزارة 
الدفاع في األس�ابيع األخيرة إال أنها 
قاصرة عن العمل الحاسم المطلوب 

على وجه السرعة.ويريد ماكين عدة 
الق�وات األميركي�ة ألداء  آالف م�ن 
مجموعة متنوعة م�ن المهمات بما 
ف�ي ذل�ك تقدي�م المش�ورة للقوات 
البري�ة العراقي�ة القريب�ة من الخط 

األمامي للمعركة.

وعن طلب اوباما ل�وزارة الدفاع 
لمراجع�ة للحمل�ة العس�كرية ض�د 
تنظيم »داعش«، قال مس�ؤول رفيع 
المستوى في )البنتاغون( إن الوزارة 
تس�تعد لرب�ط  قواعدها العس�كرية 
حول العالم، واستخدامها ك� »قواعد 
ض�د اإلره�اب«، لتكون ق�ادرة على 
محاربة  تنظي�م »داعش« اإلرهابي، 

بشكل أكثر فعالية.
تل�ك  أن  المس�ؤول،  وأض�اف 
الخطوات ليست لها صلة بالهجمات 
التي وقعت مؤخًرا في كل من باريس 

وكاليفورنيا.
وقال الرئيس األميركي في خطابه 
األس�بوعي اإلذاعي, »هذا األس�بوع 
س�نمضي قدًما على األصعدة كافة. 
س�أتوجه إل�ى البنتاغ�ون، وهن�اك 
سأجري مراجعة لحملتنا العسكرية 

وكيف يمكن تعزيز جهودنا«.
األميركي«ف�ي  الرئي�س  وتاب�ع 
األس�ابيع األخيرة حقق�ت ضرباتنا 
الجوية عدة أهداف، فقد تم استهداف 
المس�ؤول المال�ي لتنظي�م داع�ش، 
باإلضافة إل�ى قائد التنظيم في ليبيا 

وأيضاً الصومال«.
مس�ؤول  رف�ض  ذل�ك،  إل�ى 
البنتاغون، تأكيد ادعاءات نقلتها قبل 
أيام صحيفة )نيويورك تايمز(، حول 
إع�داد وزارة الدف�اع خطًة إلنش�اء 
»مراكز جديدة« في غربي وش�مالي 
أفريقيا، وجنوب ش�رقي آس�يا، كي 
تتولى القيام بمهام »قواعد عسكرية 

ضد مكافحة اإلرهاب«.

واشنطن تعيد »الكوماندوز« إىل العراق.. والبيت األبيض متخوف من رفض بغداد
أوباما يراجع استراتيجية محاربة »داعش«

أحكام بالسجن بحق 14 ضابطًا لتورطهم بـ »الدروع الفاسدة«

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

عراق�ي  لطل�ب  رفضه�ا  فنلن�دا  أعلن�ت 
بتسليمه ش�قيقين عراقيين متهمين بالعمل 
جريم�ة  ف�ي  والمش�اركة  »داع�ش«  م�ع 
سبايكر، فيما قال القضاء إنه استكمل ملفي 
اس�تردادهما، ف�ي الوق�ت الذي ص�در حكم 
بس�جن 14 ضابًطا بقضية فساد عقد دروع 

واقية من الرصاص.
وقال القضاء إنه »تم إنجاز ملفي استرداد 
للمتهمين العراقيين االثنين بارتكاب جريمة 
معس�كر س�بايكر الذي�ن ت�م إلق�اء القبض 
عليهما مؤخراً ف�ي فنلندا«، مؤكداً أن »أوامر 
قبض سبق أن صدرت بحقهما قبل هروبهما 

إلى خارج العراق«.
وقال المتحّدث الرسمي للسلطة القضائية 
القاض�ي عب�د الس�تار بيرق�دار ف�ي بي�ان 
تلقت »المس�تقبل العراقي« نس�خة منه، أن 
»محكمة التحقيق المركزية في بغداد أنجزت 
ملفي اس�ترداد المتهمين الذين أعلن مؤخراً 
ع�ن القاء القب�ض عليهما في فنلن�دا بتهمة 

المشاركة في مجزرة معسكر سبايكر«.
وأض�اف بيرق�دار أن�ه »تم إرس�ال هذين 
الملفي�ن إل�ى الجه�ات التنفيذي�ة لك�ي يتم 
استرجاع المتهمين«، موضحا أن »المحكمة 
سبق أن أصدرت اوامر قبض باألسماء الكاملة 
لهما وف�ق المادة الرابعة من قانون مكافحة 

االرهاب قبل هروبهما خارج العراق«.
ومن جهتها، أكدت فنلندا رفضها تس�ليم 
المش�تبهين بالتورط بمجزرة سبايكر وصال 
إلى عاصمتها هلس�نكي م�ع افواج الالجئين 

العام الحالي. 
وقال�ت وزارة الداخلي�ة الفنلندي�ة انه�ا 
تدرس اوضاع الالجئي�ن العراقيين وامكانية 
تس�ليم االرهابيي�ن المطلوبين إل�ى العراق. 
أّن المش�تبهين س�يحاكمان  وأش�ارت إل�ى 
في فنلندا بس�بب عدم وج�ود اتفاقية تبادل 
للمتهمين بين البلدين معبرة عن خشيتها من 
اف�الت المتهمين من العق�اب بعد وصولهما 

إلى العراق.
لك�ن وزارة الخارجية العراقية أكدت انها 
تتابع موض�وع المتهمين بجريمة س�بايكر 
ف�ي فنلندا، وق�ال المتح�دث باس�م الوزارة 
احم�د جمال ان »س�فارة جمهوري�ة العراق 
في فنلن�دا تتابع موضوع الت�وأم المعتقلين 
من قب�ل الس�لطات الفنلندي�ة«، موضحا ان 

»المتابعة قانونية وتتضمن تفاصيل القضية 
وسير تعامل القضاء واالدعاء العام الفنلندي 

بتوجيه التهم لهذين المجرمين الخطرين«.
واض�اف ان »العراق مس�تمر بالمحاولة 
الس�تالم هذي�ن المجرمي�ن ومحاس�بتهما 
العراق�ي«،  القض�اء  داخ�ل  ومحاكمتهم�ا 
مش�يرا إل�ى أّن »هذين الش�خصين دخال إلى 
فنلندا على االغلب بصف�ة اللجوء وموضوع 
تس�ليمهما إلى الع�راق يحتاج إل�ى فترة من 
الزم�ن وإلى عدة ايام ريثما تكمل الس�لطات 
الفنلندية تحقيقاتها االولية معهم وتتأكد اذا 
كان�وا يرتبطون بش�بكات ارهابية موجودة 

على االراضي الفنلندية«.
اعتقل�ت  الفنلندي�ة  الش�رطة  وكان�ت 
االس�بوع الماضي توأمين عراقيين لالشتباه 

بضلوعهم�ا بقت�ل 11 عراقي�ا عندم�ا كان�ا 
يعم�الن مع تنظيم »داعش« ف�ي العراق قبل 
ان ينتق�الن إل�ى فنلن�دا لطل�ب اللج�وء إلى 
ه�ذا البلد. وذك�رت هيئ�ة االذاع�ة الوطنية 
الفنلندي�ة ان كال المش�تبه بهم�ا اعتقلهم�ا 
مكتب التحقيقات المركزي وس�يمثالن امام 

المحكمة الجزائية.
ويش�تبه قيام المتهمين بقتل 11 شخصا 
اع�زال في حزي�ران ع�ام 2014 في منش�أة 
س�بايكر العس�كرية بمدينة تكريت عاصمة 
محافظة صالح الدين شمال غرب بغداد حيث 
كان المش�تبه بهما اعضاء في تنظيم داعش. 
ويعتقد انهما يظهران في ش�ريط فيديو بثه 
التنظيم على ش�بكة االنترنت. واوضح االمن 
الفنلن�دي ان هذه القضية لن ترفع مس�توى 

الخط�ر ف�ي البالد.يذك�ر ان رئي�س الوزراء 
العراق�ي حي�در العب�ادي ق�د وج�ه الجمعة 
الماض�ي الجهات المختص�ة بمتابعة اعتقال 
المتهمين  الفنلندي�ة للش�خصين  الس�لطات 
بالمشاركة في جريمة سبايكر التي تم خاللها 
قتل حوالي 1700 من طلبة الكلية الجوية في 
محافظة صالح الدين الغربية من قبل عناصر 
تنظي�م »داعش« ومتعاوني�ن عراقيين معه.

إلى ذلك، أعلن عن صدور احكام بالسجن ضد 
14 ضابط�ا كبي�را لضلوعهم بفس�اد قضية 
الدروع الواقية للرصاص المجهزة إلى وزارة 

الدفاع.
النزاه�ة ع�ن مجم�ل  وأفصح�ت هيئ�ة 
إجراءاته�ا المتعلقة بقضية ال�دروع الواقية 
ضد الرص�اص المجهزة إل�ى وزارة الداخلية 

بناء على عقدها المبرم م�ع وزارة الصناعة 
والمعادن.

وأوضحت الهيئة أنَّ تفاصيل العقد تش�ير 
إل�ى تجهيز وزارة الصناع�ة والمعادن وزارة 
الداخلي�ة لما مجموع�ه 100 الف قطعة درع 
واقي�ة ضدَّ الرصاص جه�ز منها فعالً 5 االف 
قطع�ة فقط حيث اتَّضح فش�ل هذه الدروع 
كونه�ا عبارة عن قطعة من الحديد وليس�ت 

من مادة الفوالذ كما ينص عليه العقد.
واضاف�ت انه�ا س�ارعت ف�ور تلق�يه�ا 
اإلخبار الخاص بالقضية إلى مخاطبة وزارة 
الداخلي�ة وإعالمه�ا ض�رورة س�رعة إكمال 
اإلج�راءات التحقيقي�ة ف�ي القضي�ة كونها 
تتعل�ق بحي�اة أبنائن�ا المقاتلي�ن المدافعين 
عن حي�اض الوط�ن.. فضالً ع�ن كونها تعد 

هدراً للمال الع�ام، منبهة إلى أن اختصاصها 
الحص�ري يس�مو عل�ى جمي�ع اختصاصات 
الجه�ات التحقيقية وبضمنه�ا محاكم قوى 

األمن الداخلي.
وأش�ارت الهيئ�ة إل�ى أن وزارة الداخلية 
اخت�ارت محاكم قوى األم�ن الداخليِّ طريقاً 
لحس�م القضي�ة حي�ث أص�درت المحكم�ة 
حكمها بإدانة الفريق )ع.ع.ع( بأربعة أحكام 
حبس استناداً إلى قانون العقوبات العراقيي 
رقم 111 لعام 1969 المعدَّل وقانون عقوبات 
ق�وى األم�ن الداخليِّ رق�م 14 لس�نة 2008 

إضافة إلى عقوبة إخراجه من الخدمة.
واوضح�ت ان ق�رار الحك�م الص�ادر عن 
المحكم�ة قد ط�ال أيض�اً مجموع�َة ضباٍط 
آخري�ن في ال�وزارة، ه�م الل�واء ) ج.م.س( 
والعميد )ع.ع.م( والعقيد )خ.ف.ك( والعميد 
والعقي�د  )م.م.س(  والعقي�د  )ح.ح.ج( 
والرائ�د  )ر.س.د(  والُمق�دَّم  )ص.ح.خ( 
)ف.س.غ( والنقيب )ن.ي.ش( والمالزم أول 
)ج.ج.د( والم�الزم أول )ع.ع.ح( والم�الزم 
)م.ه��.ح(  والم�الزم  )ح.س.ش(  أول 
هم س�تة أحكام بالحبس وفق  فأصدرت بحقِّ
قان�ون العقوبات العراق�يِّ وقانون عقوبات 
قوى األمن الداخلي.. لكن الهيئة لم تش�ر إلى 

قيمة العقد الصادرة االحكام بقضية عقده.
كم�ا أش�ارت الهيئ�ة إل�ى أّن المحكم�ة 
نفس�ها أص�درت حكماً يقض�ي بفتح قضية 
بحق الل�واء )ك.ق.ح( مدير الفحص والقبول 
ف�ي المديرية العامة لش�ؤون البن�ى التحتيَّة 
اس�تناداً إل�ى أح�كام الم�ادة 340/عقوبات 
وفت�ح قضيَّة أخ�رى بحق النقي�ب )ع.ع.ك( 
ة 29 من قانون عقوبات  استناداً ألحكام المادَّ

األمن الداخلي.
وأشارت الهيئة إلى أّنها تواصل إجراءاتها 
عل�ى  والحص�ول  التحقي�ق  س�ير  لتنظي�م 
العق�د الخاص بالتجهي�ز واالنتق�ال ميدانياً 
لغرض التدقيق المباش�ر وبي�ان المخالفات 
�يَّات المسلَّمة والمعادة والمبالغ التي  والكمِّ
ُس�لَِّمت وتش�كيل ف�رق عمل م�ن محقققي 
الهيئ�ة ومدق�قيها للتح�ِري لغرض عرضها 
على محكم�ة تحقيق النزاهة بهدف س�رعة 
الحس�م القضيَّ��ة. وقال�ت انها ب�ادرت منذ 
نيسان )أبريل( الماضي إلى اتخاذ »اإلجراءات 
القانونية التي تضمن فيها حقوق المقاتلين 
والحفاظ على حياتهم بتقديم المجرمين إلى 

العدالة وحفظ المال العام«.

القضاء يالحق جمرمي »سبايكر« يف أوربا.. وفنلندا تدرس تسليم اثنني منهم إىل العراق

إفشال خمطط إنشاء »جيوب رسية« لـ »داعش« يف دياىل.. واألمنية: نفذنا خارطة انتشار 
       المستقبل العراقي/نهاد فالح

كش�ف محاف�ظ ديال�ى، أم�س األح�د، 
ع�ن إفش�ال مح�اوالت لتنظي�م »داع�ش« 
بإنش�اء »جيوب س�رية« في بعض مناطق 
المحافظ�ة، فيم�ا دع�ا الى توثي�ق مرحلة 
م�ا بعد حزيران 2014 كونه�ا أخطر تهديد 

واجه ديالى منذ عقود.
بم�وازاة ذلك, أعلن�ت اللجنة األمنية في 
محافظة عن تنفيذ »أوسع خارطة انتشار« 
في ش�ريط زراعي س�اخن ش�مال شرقي 
بعقوب�ة، فيما عزت الس�بب إل�ى مواجهة 
ب�روز »جي�وب متطرف�ة« تح�اول ض�رب 

االستقرار الداخلي.
وق�ال المحاف�ظ مثن�ى التميم�ي ، إن 
»القوى االمنية والحش�د الش�عبي أفش�لت 
في االس�ابيع القليل�ة الماضي�ة محاوالت 
لداع�ش بإنش�اء جيوب س�رية ف�ي بعض 
مناطق ديالى خاصة ضمن حوضي حمرين 
والعظيم )70 كم شمال بعقوبة( من خالل 
سلس�لة عمليات استباقية حققت نجاحات 
باهرة تمثلت في ضبط معس�كرات وتدمير 
ما تحتويه من متفجرات وعبوات وألغام«.

وأض�اف التميم�ي، أن »المعرك�ة م�ع 
التط�رف مصيري�ة ول�ن تنته�ي بي�ن ليلة 
وضحاها وتحتاج ال�ى تضافر جهود كافة 
مواطني ديالى من اجل إنهاء آفة سرطانية 
تهدد الجميع«، مش�ددا على »أهمية توثيق 
التجرب�ة الصعبة التي م�رت بها المحافظة 
بعد حزي�ران 2014 باعتبارها كانت اخطر 
تهديد يواجه ديالى منذ عقود من اجل بيان 
حقيقة األح�داث لالجي�ال القادمة لتصبح 
عل�ى دراي�ة بخط�ورة التط�رف وأفعال�ه 
الش�نيعة«. وكانت القوى االمنية في ديالى 
ضبطت خ�الل األس�ابيع القليل�ة الماضية 
العديد من معسكرات وجيوب »داعش« في 

مناطق متفرقة خالل العمليات النوعية.
بدوره, ق�ال رئيس اللجن�ة االمنية في 
مجل�س محافظة ديالى صادق الحس�يني، 
إن »الق�وات االمنية من الجيش والش�رطة 
نف�ذت أوس�ع خارطة انتش�ار في ش�ريط 
زراع�ي س�اخن يمت�د م�ن أبي صي�دا )30 
كم ش�مال ش�رقي بعقوبة( باتجاه ناحية 
العبارة )16كم ش�مال شرقي بعقوبة( من 
خالل تغيي�رات جوهرية في خطط مس�ك 

االرض وتوزيع النقاط ونشر الكمائن«.

وأضاف الحسيني، أن »خارطة االنتشار 
الواس�عة ج�اءت لمواجه�ة ب�روز جيوب 
متطرفة تحاول ضرب االس�تقرار الداخلي 
من خالل استهداف المدنيين األبرياء خاصة 

في البساتين الزراعية«.
ويش�هد الش�ريط الزراع�ي الممتد بين 
ناحيتي ابي صيدا والعبارة تكرارا لمسلسل 
الخ�روق االمنية خاصة اس�تهداف االرتال 
العس�كرية والمزارعين ما ادى الى سقوط 
العدي�د م�ن الضحايا ف�ي االش�هر القليلة 
الماضي�ة. م�ن جان�ب اخ�ر, ق�ال عض�و 
مجل�س محافظة ديال�ى كري�م الجبوري، 
أن المس�اعدات اإلنس�انية غطت 10بالمئة 
فقط من االس�ر العائ�دة للمناطق المحررة 
بالمحافظ�ة، مبين�اً أن أغل�ب المس�اعدات 
تنحص�ر في االفرش�ة في حي�ن أن النازح 

يحتاج الى دعم غذائي.
»المس�اعدات  إن   ، الجب�وري  وق�ال 
االنس�انية المقدم�ة م�ن قب�ل المنظم�ات 
الدولية أو المحلية لم تغِط سوى 10بالمئة 
م�ن األس�ر العائ�دة م�ن النزوح القس�ري 
لمناطقها المحررة بديالى«، مشيرا الى أنها 
»نسبة ضئيلة تحتاج الى إعادة نظر من قبل 

المنظمات«.
وأضاف الجبوري، أن »اغلب المساعدات 
تنحصر في االفرش�ة والبطانيات في حين 
ان النازح يحتاج الى الدعم الغذائي بالمقام 
االول وتعزيز برامج توفير مصادر الرزق«، 
الفت�ا ال�ى أن »معدالت الفقر ف�ي المناطق 
المحررة س�جلت أرقاما قياس�ية تجاوزت 
حاج�ز ال��%60 وف�ق الق�راءات الميدانية 

المتوفرة لدينا«.
وكانت االف االس�ر عادت ال�ى منازلها 
في المناطق المحررة بديالى خالل االش�هر 
االمن�ي  االس�تقرار  دب  بعدم�ا  الماضي�ة 
بها عق�ب مرحلة صعبة م�ن االضطرابات 

الدامية.
وقب�ل يومين, كش�ف مص�در أمني في 
محافظ�ة ديال�ى، بأن ق�وة أمني�ة خاصة 
اعتقل�ت قيادي�اً بتنظي�م »داعش« ش�مال 

شرق قضاء بعقوبة.
وبحس�ب المص�در، أن »المعتق�ل م�ن 
اهال�ي الحويج�ة وكان�ت مهمت�ه تنحصر 
في ادارة معس�كر قيد االنش�اء في حمرين 
لجم�ع فلول داعش الهارب�ة من محافظتي 

ديالى وصالح الدين«.

الحكومة المحلية تشكو عدم كفاية المساعدات الغذائية للنازحين



أوربا قلقة من »هجمات« جديدةالصحافة الفرنسية تهاجم السعودية

فج�رت مراس�لة قن�اة آرت�ي 
شيش�كيان  )جيان�ي  الروس�ية 
قب�ل   ،)Gayane Chichakyan
بضع�ة أي�ام، مفاج�أة إعالمي�ة 
من العي�ار الثقيل، بس�ؤال واحد 
أحرجت ب�ه اإلدارة األمريكية في 
عقر داره�ا، وجهته إل�ى الناطق 
باس�م خارجيته�ا، للتع�رف على 
حقيق�ة موق�ف واش�نطن م�ن 
الغزو التركي للعراق. فدخل معها 
في مواجهة كالمية حادة، بسبب 
إلحاحه�ا عل�ى توجي�ه الس�ؤال 
نفس�ه بصيغ مختلفة، ثم اتهمها 
بأنها تس�أل أسئلة سخيفة جداً ال 
معن�ى لها.  أين الخطأ في أس�ئلة 

المراسلة الروس�ية؟ هل ارتكبت 
بتوجيهه�ا لهذا  تصرف�اً مش�يناً 
الس�ؤال المنطقي، الذي عجز عن 
توجيهه بعض قادة العراق؟ كان 
سؤالها في منتهى العقالنية، فهو 
أما أن يقول له�ا )أننا لم نعترض 
أو  أردوغ�ان(،  مغام�رات  عل�ى 
يق�ول له�ا )أن أمري�كا تش�جب 
تهوره، وتدين رعونته(. أو يقول 
لها )ال تعليق عندي الساعة حول 
هذا الموضوع(، ثم ينتقل بلباقته 
إل�ى س�ؤال آخ�ر. لكن�ه تصرف 
بغباء دبلوماس�ي غير مس�بوق، 
فزجرها بق�وة، وأمرها بالتوقف 
عن توجيه أسئلتها، التي وصفها 

بالس�خيفة. ث�م ع�اد ليحاججها 
بغض�ب وانفع�ال واض�ح. ق�ال 
له�ا )أال تخجلي من نفس�ك وأنت 
األس�ئلة  ه�ذه  ح�ول  تحومي�ن 
المزعجة لتس�تفزي به�ا اإلدارة 
األمريكي�ة؟(. لق�د ص�دق ال�ذي 
ق�ال )اللي بعبه صخ�ل يمعمع(. 
فما بالك بالذين يتأبطون ش�رور 
الع�داوة  ويضم�رون  اإلره�اب، 

للعراق وأهله. 
س�ؤالها  )جيان�ي(  ك�ررت 
مرات وم�رات، فقالت ل�ه )لماذا 
لم تعت�رض أمريكا عل�ى التوغل 
التركي داخل األراضي العراقية؟(، 
فق�ال لها: )أنا عل�ى يقين تام أن 

حكومتك الروس�ية لن تسمح لك 
بطرح مث�ل هذه األس�ئلة عليها، 
لكنك�م أنتم ال�روس تأت�ون هنا 
لتحرجونا بأس�ئلتكم الس�خيفة، 
فتوجهونها إلينا كيفما تشاءون(، 
فردت عليه بهدوء، وقالت له )أين 
هو السؤال السخيف يا سيدي، هل 
تس�تطيع أن تدلن�ي عليه، فتضع 
ي�دك على جمل�ة واحدة م�ن تلك 
العبارات التي تراها أنت سخيفة، 
حت�ى يتس�نى ل�ي تصحيحها؟(. 
فغادر المؤتم�ر الصحفي غاضباً 
هزيمت�ه  ع�ن  معلن�اً  منزعج�اً، 
المنكرة أمام حشد من المراسلين 
األجان�ب، الذي�ن ل�م يس�تطيعوا 

كتمان ضحكاتهم الساخرة، وهم 
يرون�ه يفق�د أعصابه، ويس�قط 
بضرب�ة قاضية واحدة. س�ددتها 
له مراس�لة ذكية، فطرحته أرضاً 
بسؤال مباشر يستحق المناقشة. 
جياني. واس�مها الكامل )جياني 
شيش�كيان موران(. روس�ية من 
أص�ل أرمين�ي. تعم�ل ف�ي قن�اة 
اللغ�ات  وتجي�د  الي�وم،  روس�يا 
الروسية واألرمينية واإلنجليزية. 
تب�وأت المرك�ز األول ف�ي قائمة 
المراس�الت الحسناوات، متقدمة 
عل�ى )31( مراس�لة م�ن كاف�ة 
أرج�اء العال�م، بيد أنه�ا تفوقت 
على الكثيرين بجرأتها وصالبتها، 

وبالغته�ا اللغوي�ة ف�ي التحاور 
المباش�ر م�ع اإلدارة األمريكية، 
بالمراس�لة  وصفوه�ا  حت�ى 
المجنونة، التي ال تكف عن توجيه 
ضرباته�ا القاضية لم�ن تتحاور 
معه، وبخاصة عندما يكون ممثال 
عن البنتاغون. ترى ما الذي يمنع 
جماعتنا من توجيه هذا الس�ؤال 
السياس�ية،  العملي�ة  ألقط�اب 
مواقفه�م  ف�ي  تش�تتوا  الذي�ن 
)الوطني�ة(، فوق�ف فري�ق منهم 
مع العراق، ووقفت ش�لٌة فاسدة 
مع البهل�وان )أردوغ�ان(، بينما 
فضل المراوغون اللعب على حبال 

االنبطاح والتخاذل؟

شيشكيان ومغامرات أردوغان
كاظم فنجان احلاممي

أمريكا: إخالء 3 مراكز 
جتارية بسبب هتديدات 

»داعش«
   بغداد / المستقبل العراقي

أجلت السلطات األميركية 
آالف المتس�وقين من مراكز 
تجاري�ة ف�ي ث�الث والي�ات 
أميركي�ة على األق�ل، بعد أن 
عطل�ت تحذي�رات أو الخوف 
م�ن وج�ود قناب�ل يوما من 
أكث�ر أي�ام الس�نة ازدحام�ا 
خالل فترة التسوق بمناسبة 

األعياد.
اإلجالء  وجاءت عملي�ات 
ف�ي وقت ي�زداد في�ه الحذر 
في األماكن العامة في شتى 
المتح�دة  الوالي�ات  أنح�اء 
وذل�ك بعد أس�بوع م�ن قيام 
14 ش�خصا  زوجي�ن بقت�ل 
في س�ان برناردين�و بوالية 
وصف�ه  فيم�ا  كاليفورني�ا 
مكت�ب التحقيقات االتحادي 

بأنه عمل إرهابي.
إن  الس�لطات  وقال�ت 
حقيبة فارغة أدت إلى إجالء 
نحو 500 شخص من بضعة 
الرغ�و  مرك�ز  ف�ي  متاج�ر 
التج�اري بالقرب م�ن تامبا 

بوالية فلوريدا.
ف�ي  نش�رة  وأوضح�ت 
أن  الرغ�و  ش�رطة  إدارة 
رج�ال اإلطفاء الذي�ن كانوا 
موجودين في المكان بسبب 
اتصال آخر، الحظوا الحقيبة 
في عربة تس�وق ق�رب أحد 
المتاج�ر ووجدوا أنها مريبة 
واتضح بعد ذلك أنها خاوية.

وإلى الش�مال أُخلي مركز 
ريفرس�ايد”  آت  “ش�وبس 
التجاري المؤلف من طابقين 
بوالي�ة  هاكينس�اك  ف�ي 
نيوجي�رزي، بع�د أن علم�ت 
الس�لطات بتحذير ُكتب على 
جدران دورة مياه من وجود 
قنبل�ة وذل�ك حس�بما قالت 
إدارة قائ�د ش�رطة منطق�ة 

بيرجين.
وف�ي فارمنجتون بوالية 
مرك�ز  أُخل�ي  نيومكس�يكو 
أنيماس فالي التجاري وأُغلق 
في الوق�ت ال�ذي قامت فيه 
المرك�ز  بتفتي�ش  الش�رطة 
العث�ور على  التج�اري بع�د 
دورة  تحذي�ر عل�ى ج�دران 
مياه الس�يدات وذلك حسبما 
ق�ال مس�ؤول اإلع�الم ف�ي 

إدارة شرطة فارمنجتون.
وأُعيد فتح كل تلك المتاجر 

بعد عدم العثور على قنابل.

مسلمو روسيا يتربعون بدمائهم بأعياد رأس السنة
   بغداد / المستقبل العراقي

 انطلقت في العاصمة الروسية موسكو 
حملة للتبرع بالدم تشمل عموم البالد تحت 

رعاية اإلدارة الدينية لمسلمي روسيا.
بال�دم  للتب�رع  موس�كو  مرك�ز  وب�دأ 

باستقبال المتبرعين على أن تتسع الحملة 
لتشمل 40 منطقة وإقليما في روسيا حتى 

نهاية الشهر الجاري.
إلدار عالء الدينوف، رئيس فرع موسكو 
إلدارة مس�لمي روس�يا الدينية، دعا بهذه 
المناسبة جميع المس�لمين وأتباع األديان 

األخرى في روس�يا لاللتحاق بهذه الحملة 
اإلنس�انية لم�ا تحمل�ه ف�ي طياته�ا م�ن 

معنى.
وق�ال “بوس�عنا به�ذه الحمل�ة م�د يد 
العون لم�ن هم في حالة إنس�انية صعبة، 
والذين قد تلبي هذه المساعدة حاجة ماسة 

لديهم. ال بد في خضم االنشغال بالتحضير 
ألعي�اد الميالد ورأس الس�نة م�ن التفكير 

وبذل قسط من الحنان وعمل الخير”.
واقتص�رت الحمل�ة الت�ي تنظ�م تحت 
رعاي�ة صن�دوق “زكاة” الخي�ري العامين 
الماضيي�ن عل�ى العاصمة موس�كو، حتى 

تقرر توس�يعها ه�ذا العام لتش�مل عموم 
روسيا.

ومن المنتظر أن يشارك فيها المسلمون 
بطرس�بورغ،  مدين�ة  ف�ي  الع�ام  ه�ذا 
وداغس�تان  تتارس�تان  وجمهوري�ات 

وباشكورتستان.

روما بواية »داعش« 
القتحام أوربا

   بغداد / المستقبل العراقي

نشر تنظيم “داعش”  شريط فيديو دعائي يظهر 
“معركة نهاي�ة العالم”، وفي المعركة التي س�تبلغ 

ذروتها في مدينة روما حسب رؤيتهم.
ويصّور الفيديو كيف يحارب “المؤمنون” الغرب 
“الصليبيي�ن” ف�ي العاصمة اإليطالي�ة، حيث تظهر 
في أحد المش�اهد وحدات مدرعة وهي تقتحم مبنى 

“الكولوسيوم” في قلب روما.
ول�م يقتصر الفيدي�و على المعارك فحس�ب، بل 
احت�وى ايض�ا مقطعاً بعن�وان “وداع�اً للصحابة”، 
إذ ت�م تصوير لقط�ات لمتط�ّرف بزي القت�ال وهم 
يتبادلون العناق الوداعي في طريقهم لتنفيذ عمليات 

انتحارية.
كما ظهر في الش�ريط الدعائ�ي لقطات القتحام 
كاتدرائية القديس بطرس ف�ي الفاتيكان، ووحدات 
م�ن المدفعي�ة وعرب�ات ناق�الت الجن�د المدرع�ة 
والوح�دات الخاص�ة قبل فتحها الني�ران في ما قال 

التنظيم إنه “المعركة الفاصلة”.
وفي إح�دى اللقطات تظهر أعالم 60 دولة يقول 
)داع�ش( إنه في حالة حرب معها، ومن بينها أعالم 
بريطانيا وفرنس�ا واس�تراليا والوالي�ات المتحدة، 

وغيرها الكثير من الدول.

األردن يطرد طيار لرفضه التعامل مع »إرسائيل«

سفينة روسية تطلق »أعرية حتذيرية« عىل سفينة تركية يف »إجية«

   بغداد / المستقبل العراقي

ومواق�ع  اإلع�الم  وس�ائل  ذك�رت 
أن  األردن  ف�ي  االجتماع�ي  التواص�ل 

الطي�ار  س�ّرح  األردن�ي  الج�و  س�الح 
مجدي الصمادي من عمله وذلك بس�بب 
امتناع�ه عن الذهاب ف�ي زيارة عمل الى 

“اسرائيل”.

ونقل�ت وس�ائل اإلع�الم ع�ن عائلة 
الطي�ار الصمادي قوله�ا، أن الطيار قال 
لقادته إّنه حرص على االلتحاق بالقوات 
المسلحة لمحاربة “اسرائيل” ال لزيارتها 

او التعاون معها.
ه�ذا ول�م يص�ُدر أي رد رس�مي م�ن 
الس�لطات األردني�ة أو حت�ى م�ن جانب 

سالح الجو األردنّي على هذه األنباء.

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الدف�اع الروس�ية، أم�س 
األحد، أن س�فينة حراس�ة روسية اضطرت 
إلط�الق أعي�رة ناري�ة لمن�ع التص�ادم مع 
س�فينة صيد تركية في بحر إيجه.وأضافت 
ال�وزارة أن نائ�ب وزي�ر الدف�اع الروس�ي 
الملح�ق  اس�تدعى  أنطون�وف  أناتول�ي 
العسكري إلى مقر الوزارة في موسكو على 
خلفية الحادثة.وأوضحت الوزارة أن سفينة 
الحراسة الروسية كانت على مسافة 22 كم 
من جزيرة ليمون�س اليونانية في المنطقة 
الشمالية من بحر إيجة.وقالت الوزارة في إن 
“طاقم سفينة الحراسة )سميتليفي( كشف 
عند الس�اعة 9:03 صباحا بتوقيت موسكو 
س�فينة تركية عل�ى بع�د 1000 متر بحري 

تقت�رب من الجانب األيمن ل�”س�ميتليفي” 
التي كانت راس�ية”.وأضافت أن “الس�فينة 
التركي�ة تجاهل�ت جمي�ع مح�اوالت طاقم 
“سميتليفي” لالتصال الالسلكي وباإلشارات 

الضوئية وقنابل اإلن�ارة بها”.وأضاف بيان 
الوزارة “عند اقتراب س�فينة الصيد التركية 
م�ن الس�فينة الروس�ية على مس�افة نحو 
600 متر أطلقت الس�فينة الروس�ية أعيرة 

نارية على مسار سير السفينة التركية على 
مس�افة ال تس�مح على اإلط�الق بإصابتها 
بهذه األعي�رة وذلك بهدف تف�ادي اصطدام 
“الس�فينة  أن  البي�ان  الس�فينتين”.وأكد 
التركية غيرت مس�ارها بسرعة بعيد إطالق 
األعي�رة الناري�ة” التحذيري�ة، وأنها تابعت 
540 مت�را دون أن  س�يرها عل�ى مس�افة 
تحاول االتصال بالسفينة الروسية.يذكر أن 
الرئيس الروسي فالديمير بوتين كان قد أمر 
خالل اجتماع لقيادة وزارة الدفاع الروسية 
ترأس�ه ف�ي 11 كانون األول بال�رد الفوري 
على أي تهديد للقوات الروس�ية.ويأتي ذلك 
على خلفية حادث إس�قاط الطيران الحربي 
التركي قاذفة “سو24-” الروسية في أجواء 
سوريا في 24 تشرين الثاني الماضي، األمر 

الذي وصفه بوتين بأنه “طعنة في الظهر”

ماذا فعل »داعش« بـ »15« ألف جواز عراقي وسوري؟العدوان السعودي عىل اليمن حيدد هناية آل سعود
   بغداد / المستقبل العراقي

وصف موقع أج�ورا فوكس 
ح�رب  اإلخب�اري،  الفرنس�ي 
السعودية على اليمن “بالبربري 

والهمجي”.
 وأوض�ح الموق�ُع في تقرير 
له أن “الحرب على اليمن تعكس 
األيديولوجية الهمجية والبربرية 
الس�عودية والمتمثلة بتدمير كل 
شي إلى درجة مالحقة النازحين 
بالمزي�د من الغارات واس�تخدام 
األسلحة المحرمة دولياً وفرض 
حصار بري وجوي وبحري على 

سكان البالد”.
ولفت تقریر الموقع الفرنسي 
إل�ى أن “ذل�ك یکش�ف الهمجیة 
والبربریة التي یتسم بها نظام آل 
سعود، فضالً عن عجزه وضعفه 
العس�کري فیم�ا یخ�ص الحرب 

على األرض في الیمن”.
 وأض�اف “لم تخل�ف الحرب 
التي شنتها قوى التحالف العربي 
بقی�ادة الس�عودیة والمدعوم�ة 
من الوالیات المتحدة على الیمن 
سوى المزید من الدمار والخراب، 
حی�ث خلق�ت هذه الح�رب أزمة 
إنسانیة غیر مسبوقة ما أدى إلى 
إعالن هیئ�ة األمم المتحدة حالة 

التأهب القصوى”.
وأش�ار التقری�ر ال�ذي نش�ر 
تحت عن�وان “الحرب على الیمن 
آل  حک�م  نهای�ة  طب�ول  تق�رع 
س�عود” إلى ما تعرض له الیمن 
“خ�الل ه�ذه الحرب م�ن تدمیر 
للب�الد،  التحتی�ة  للبنی�ة  کام�ل 
حی�ث طالت الهجم�ات المناطق 
الش�عبیة  الس�کانیة واألس�واق 
وخزان�ات  الحب�وب  ومخ�ازن 
المیاه والمدارس والمستشفیات 

األثری�ة  واألماک�ن  والمس�اجد 
حتى أن المقابر لم تسلم من هذه 

الهجمات”.
وقال إن “هذه الحرب تش�یر 
المتبع�ة  األیدیولوجی�ة  إل�ى 
ف�ي تدمی�ر کل ش�يء وأن ه�ذه 
الهجم�ات طال�ت حت�ى أماک�ن 
وج�ود النازحی�ن الفاری�ن م�ن 
ویالت هذه الهجمات فالسعودیة 
لم تکتف بهذا فحسب بل فرضت 
حص�ار ب�ري وج�وي وبح�ري 

خانق على البالد”.
کما أش�ار التقری�ر إلى حالة 
الخوف التي أصب�ح یعیش تحت 
وطأته أکثر من 21 ملیون نسمة 
وال�ذي یق�ارب ال�� 80 % م�ن 
إجمالي س�کان الیمن من انعدام 
أساسیات الحیاة من طعام ومیاه 
نظیفة ورعایة طبی�ة باإلضافة 
إل�ى انع�دام الطاق�ة الکهربائیة 

وشّح الوقود.
وتح�دث الموق�ع ع�ن الدعم 
األمریک�ي له�ذا التحال�ف عل�ى 
اليمن، قائالً: ان�ه “وفقاً للمنهج 
الذي ینتهج�ه الرئیس األمریکي 
باراك اوباما في سیاسته المتبعة 
ف�ي منطق�ة الش�رق األوس�ط 
فقد تبن�ت الوالیات المتحدة هذا 
التدخل العس�کري غیر الشرعي 
والجنائ�ي على الیم�ن حیث أنها 
وفرت کل الدع�م المطلوب لهذه 
الح�رب وس�خرت کل موارده�ا 
حی�ث  الخلی�ج،  دول  لخدم�ة 
الحصول  الدول  اس�تطاعت هذه 
على أکثر األس�لحة تطوراً والتي 
تص�ل قیمته�ا إل�ى 100 ملی�ار 

دوالر خالل العام الماضي”.
ورأى أن الوالی�ات المتح�دة 
تمکن�ت بذل�ك م�ن زعزع�ة امن 
واستقرار المنطقة دون الحاجة 

قواته�ا  م�ن  أي  إرس�ال  إل�ى 
العسکریة إلى هناك.

الوالی�ات  تک�ن  “ل�م  وق�ال 
المتحدة األمریکیة الداعم الوحید 
لق�وى التحالف ف�ي حربها ضد 
الیم�ن فق�د ش�ارکت دول حلف 
ش�مال األطلس�ي في تقدیم کل 
أش�کال الدع�م في ه�ذه الحرب 
وعلى رأس�ها المملک�ة المتحدة 
وفرنسا”.وأش�ار إلى أن الجیش 
الیمني واللجان الشعبیة هاجمت 
القواعد العسکریة ملحقة العدید 
من الخسائر الجسیمة فی العتاد 
العس�کري کم�ا أردت العدید من 
الس�عودیة بی�ن قتی�ل  الق�وات 
وجریح إال أن الس�عودیة تسعى 
جاه�دة إلى عدم ذکر اي من هذه 
األنباء عن الخسائر التي تکبدتها 
فهي تعتبر ذلك س�را عسکریاً ال 

یجوز اإلطالع علیه.

   بغداد / المستقبل العراقي

دوالً  إن  دبلوماس�يون  ق�ال 
أوروبية تتداول قائمة تضم جوازات 
س�فر س�ورية وعراقي�ة مفق�ودة 
خشية أن يس�تخدمها أشخاص بعد 
تزوير بياناتها في السفر الى أوروبا 
وغيرها.وتمثل ه�ذه الوثائق خطرا 
أمنيا اضافيا لل�دول األوروبية التي 
تس�عى جاه�دة لمواجه�ة موجات 
م�ن تدف�ق الالجئين م�ن دول منها 
س�وريا والعراق ألن م�ن الصعوبة 
بم�كان التيق�ن م�ن اثب�ات تزييف 
هذه الجوازات.وقال دبلوماس�ي إن 
القائمة تشمل أرقاما مسلسلة آلالف 
من جوازات السفر السليمة التي لم 
يتم استيفاء بياناتها أصال والتي كان 
يجري حفظها في مكاتب حكومية 
في مناطق بالعراق وس�وريا والتي 
اس�تولت عليه�ا جماعات مس�لحة 
فيم�ا بع�د منه�ا تنظي�م “داعش”.

وأض�اف الدبلوماس�ي ان القائم�ة 
تضم نحو خمس�ة آالف جواز سفر 
مفق�ود من محافظت�ي الرقة ودير 
الزور بس�وريا وعش�رة آالف جواز 
عراق�ي من مناطق االنب�ار ونينوى 
وتكريت.ول�م يتض�ح عل�ى الف�ور 
الجه�ة التي أمدت ال�دول االوروبية 
أساسا باألرقام المسلسلة للجوازات 
المفقودة.وق�ال الدبلوماس�يون إن 
قائمة الجوازات تم تداولها في بادئ 
األمر بي�ن عدة دول أعضاء باالتحاد 
االوروربي خ�الل الصيف عندما بدأ 
وصول عشرات اآلالف من الالجئين 
ال�ى أوروبا ث�م جرى تحدي�ث هذه 
القوائ�م ع�دة م�رات منذئذ.وأكدت 
مسؤولة اتحادية أميركية أن تقريرا 
لوكال�ة حكومية اتحادي�ة حذر من 
أن تنظي�م “داع�ش” لدي�ه الق�درة 
على إصدار جوازات س�فر س�ورية 

مزورة وهو تقرير يبدو انه اس�تقى 
أورده�ا  الت�ي  المعلوم�ات  نف�س 
المتحدث�ة  الدبلوماس�يون.وأكدت 
والجم�ارك  الهج�رة  إدارة  باس�م 
األميركي�ة مضم�ون قص�ة بثته�ا 
شبكة “سي.إن.إن” بش�أن التقرير 
ولكنه�ا امتنع�ت عن تقديم نس�خة 
م�ن التقرير.وذكرت “س�ي.إن.إن” 
ان تنظيم “داعش” لديه القدرة على 
الوصول إلى معدات طباعة جوازات 
السفر السورية والجوازات الفارغة 
مم�ا يثي�ر احتم�ال إم�كان تزوي�ر 
مص�در  الس�فر.وأضاف  ج�وازات 
الش�بكة ان هناك مخاوف أيضا من 
إم�كان س�رقة الهوي�ة ألن التنظيم 
البيان�ات  إل�ى  الوص�ول  يس�تطيع 
المواطني�ن  وبصم�ات  الش�خصية 
السوريين.وقالت قناة “إيه.بي.سي 
أول م�ن ب�ث  الت�ي كان�ت  ني�وز” 
ه�ذه القص�ة إن وكال�ة التحقيقات 

ب�وزارة األم�ن الداخلي نش�رت هذا 
القان�ون  إنف�اذ  لجه�ات  التقري�ر 
األس�بوع الماضي وأث�ارت احتمال 
أن يتمكن المتشددون من استخدام 
ه�ذه الوثائق للس�فر إل�ى الواليات 
المتحدة.ونقلت “إيه.بي.سي نيوز” 
ع�ن التقرير قوله “بعد م�رور أكثر 
من 17 ش�هرا عل�ى س�قوط الرقة 
ودير الزور في ي�د تنظيم )داعش(، 
م�ن الممك�ن أن يس�افر أش�خاص 
ج�وازات  يحمل�ون  س�وريا  م�ن 
س�فر)صدرت( ف�ي تل�ك المدينتين 
اللتي�ن يس�يطر عليهم�ا التنظي�م، 
إلى الوالي�ات المتحدة.”وقال جون 
كيرب�ي المتح�دث باس�م الخارجية 
األميركي�ة عندما س�ئل ع�ن تقرير 
إيه.بي.س�ي نيوز “لدين�ا علم بهذه 
التقارير ليس فقط من الصحف بأنه 
ربما اصبح لديهم القدرة على ذلك”.

واكتسب الجدل بشأن كيفية التعامل 

مع تدفق الالجئين الى أوروبا صبغة 
سياسية متزايدة في أعقاب تعرض 
العاصمة الفرنس�ية لهجمات قاتلة 
أجج�ت المخاوف من أن متش�ددي 
يس�تغلون  ق�د  االس�المية  الدول�ة 
أزمة المهاجرين إلرس�ال متطرفين 
ال�ى أوروبا.وعثر على جواز س�فر 
س�وري قرب جثة أح�د المهاجمين 
في باريس وكانت بصماته تضاهي 
تلك الخاصة بشخص سجل وصوله 
األول  تش�رين  ف�ي  اليون�ان  ال�ى 
الماض�ي على الرغم م�ن أنه لم يتم 
التأك�د من انه نف�س الرجل صاحب 
ج�واز الس�فر.وقال جيمس كومي 
مدير مكت�ب التحقيق�ات االتحادي 
إلح�دى لج�ان مجلس الش�يوخ إن 
“أوساط المخابرات تشعر بقلق من 
أنه )تنظيم داع�ش( لديه اإلمكانية 
والقدرة على إصدار جوازات س�فر 

مزورة”.
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)E1H-001( وبكلف�ة تخميني�ة )  150,000 $ ( دوالر امريك�ي 
)مائتان وخمسون الف دوالر امريكي( ملحطة كهرباء سد حديثة 

املدرجة ضمن املوازنة )االستثمارية / 2015(
تبويب )10 – 4 – 7( 

تعل�ن املديري�ة العامة النت�اج الطاق�ة الكهربائية ع�ن مناقصة 
تجهيز 

) FIRE ALALRM تجهيز ونصب منظومة انذار الحريق(
 فعىل الراغبني من الرشكات واملكاتب املسجلة رسميا داخل العراق 
وخارجه تقديم عطاءاتهم عىل املناقصة املذكورة  اعاله التي يمكن 
الحصول عىل كمياتها ومواصفاتها ورشوطها من قسم العالقات 
واالع�الم يف مقر املديرية الكائن يف الباب الرشقي س�احة غرناطة 
محله )109( ش�اعر )19(  بناية )15( ص.ب )1085( لقاء مبلغ 
ق�دره )100000( مائة ال�ف دينار فقط غري قابل للرد يس�لم اىل 
امانة الصندوق ع�ىل ان يقدم العطاء مع املستمس�كات املطلوبة 
املدرجه ادن�اه وتوضع داخل ظرف مغل�ق ومختوم ومؤرش عليه 
رق�م املناقصة وموعد الغل�ق يوضع يف صندوق العط�اءات علما ا 
ناخر موعد لغلق املناقصة س�يكون الس�اعة الثانية عرش بتوقيت 

بغداد ليوم الثالثاء املوافق 2016/1/12.
وس�يهمل كل عطاء غري مس�تويف للرشوط او يرد بعد تاريخ غلق 

املناقصة .
املدير العامة  /وكالة

غلق اكتتاب 
يعلن املرصف الوطني االسالمي عن 
غلق ب�اب االكتتاب لرشك�ة الؤلؤة 

للتحويل املايل مساهمة خاصة 
بالنظر النتهاء مدة االكتتاب البالغة 
30يوم�ا االوىل ولالكتت�اب بكام�ل 
االسهم املطروحة خالل فرتة اعاله 
تق�رر غل�ق االكتتاب نهاي�ة الدوام 
الرس�مي يوم االحد 2015/12/13 
وذلك ملصادفة اخر يوم لالكتتاب يوم 

الجمعه املصادف 2015/12/11 
مع التقدير

                                                                          املدير املفوض 
صادق راشد الشمري

اعالن غلق اكتتاب 
يعلن م�رصف الهدى بفرعيه الرئييس 
وفرع الحارثية عن غلق االكتتاب العام 
يف زيادة رأسمال رشكة الطيب للتحويل 
املايل )م.خ( وذلك نهاية الدوام الرسمي 
املص�ادف 2015/12/13  االحد  ليوم 
حي�ث ص�ادف موعد نهاي�ة االكتتاب 
يوم الجمعه املصادف 2015/12/11 
وتم تعويض الي�وم االخري بيوم االحد 
املص�ادف 2015/12/13 علما انه قد 
تم االكتتاب بكامل االس�هم املطروحة 
يف زي�ادة رأس م�ال الرشك�ة ... م�ع 

التقدير 
مرصف اهلدى 
املدير املفوض

اعالن
غلق اكتتاب رشكة الندى للتحويل املايل

مسامهة خاصة
يعلن مرصف الرشق االوسط لالستثمار الفرع الرئييس يف 
بغداد عرصات الهندية غلق االكتتاب لرشكة الندى للتحويل 
املايل مس�اهمة خاصة باالس�هم املطروحة للمس�اهمني 
والجمه�ور والبالغ�ة ) 30000000000 ( ثالث�ون مليار 
دين�ار / س�هم يصادف ي�وم الجمع�ة 11 / 12 / 2015 
وبما ان يوم الجمعة 11 / 12 / 2015 ويوم الس�بت 12 
/ 12 / 2015 عطل�ة رس�مية فق�د تم غل�ق االكتتاب يف 
ي�وم االحد 13 / 12 / 2015 نهاية الدوام الرس�مي وذلك 
لبيع كامل االسهم املطروحة خالل مدة الثالثني يوم علما 
ان االكتت�اب ب�دء يف بداية الدوام الرس�مي ليوم الخميس 

املصادف 12 / 11 / 2015 مع التقدير .

ادارة مرصف الرشق االوسط لالستثامر / الفرع الرئييس

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ البرصة

اعالن
تبيع مديرية تنفيذ البرصة حق الترصف يف العقار تسلس�ل /186 / كوت الحجاج 
، العائ�د اىل املدي�ن  1 � مصطفى عبد الله محمد   )8640( س�هم   2 � مناهل عبد 
الله محمد ) 8640( س�هم   3 � منال عبد الله محمد  )8640(  س�هم 4 � مديحة 
عب�د املحس�ن  )27720( س�هم   5 � ح�ارث نارص يوس�ف )11880( س�هم   6 � 
عفراء نارص يوس�ف ) 11880( سهم  7 � هند نارص يوسف ) 11880( سهم  8 � 
خنس�اء  نارص يوس�ف    )11880( سهم    9 � نوار نارص يوسف )11880( سهم    
10 �  مازن عبد الحميد )37800( س�هم   11 � س�عد عبد الحميد )37800( سهم   
12 � محمد عبد املجيد يوس�ف )25200( س�هم   13 � زياد عبد املجيد يوس�ف ) 
25200( س�هم   14 � ميمن عبد املجيد يوس�ف )25200( س�هم  15 � حذام عبد 
املجيد يوس�ف )25200( س�هم 16 � سوسن عبد املجيد يوس�ف ) 25200( سهم 
17 � عيل حس�ني يوس�ف  )23625( سهم  18 � الهام  حس�ني يوسف )23625( 
سهم 19 � ايمن عدنان حسني  ) 7000( سهم  20 � اروى عدنان حسني )7000( 
س�هم   21 � ارساء عدنان حس�ني )7000( س�هم  22 � س�هام عبد الحميد احمد 
الس�لمان )15840( س�هم 23 � خولة عبد الحميد احمد السلمان )15480(  سهم  
24 � ب�رشى محم�د زكي محمد جمي�ل )5280(  س�هم 25 � بلقيس محمد زكي 
محمد جميل )5280( س�هم  26 � بتول محمد زكي محمد جميل )5280( س�هم 
27 � انيس�ه يوسف س�الم )75600( سهم  28 � عابدية عطا عبد العزيز )8640( 
س�هم 29 � زينب عطا  عبد العزيز )8640( س�هم  30 � س�لمى عطا عبد العزيز 
)19140( س�هم 31 � عبد املحس�ن عبد الله محمد )8640( سهم  32 � منري عبد 
الل�ه محمد ) 8640( س�هم 33 � منى عبد الله محمد )8640( س�هم  34 � خوله 
نارص يوس�ف ) 11880( س�هم 35 � مها  حس�ن يوس�ف  )23625(  سهم 36 � 
حام�د  عبد الحميد  احمد )15840( س�هم 37 � لي�ىل عبد الحميد احمد )15840( 
سهم 38 � نجله عبد الحميد احمد )158408(  سهم 39 � هدى عبد الحميد احمد 
)15840( س�هم واملحجوز لقاء دين الدائنني  / هيثم وعصام ووس�ام وسعد اوالد 
طه الزم وحسن هومان حميدي البالغ )206155120( مائتني وستة مليون ومئه 
وخمس�ة وخمس�ون الف ومئه وعرشون دينار فع�ىل الراغبني بال�رشاء مراجعة 
ه�ذه املديرية خ�الل مدة ثالثني يوما تبدأ  من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا  معه 
التامينات القانونية 10% من القيمة املقدرة وش�هادة الجنسية العراقية وان رسم 

التسجيل والداللية  عىل املشرتي 
املواصفات :

1 � موقع العقار ورقمه / 186/ كوت الحجاج
2 � جنس العقار  ونوعه / بستان يسقى سيحا بمياه املد مشيد  عليها 

دور تعود للغري / صنفه مملوك للدولة
3 � حدوده واوصافه / يقع  يف منطقة سكنية عىل شارع فرعي مبلط  يف منطقة 

كوت الحجاج
4 � مشتمالته / مشيد عليه دور تعود للغري

5 � مساحته / اولك /1   دونم /1
6 � الشاغل / متجاوزين 

7 � القيمة املقدرة )86666665( س�تة وثمانون مليون وس�تمائة وسته وستون 
الف وستمائة وخمسة وستون دينار )وهي قيمة حق الترصف فقط( 

املنفذ العدل
فردوس حسني شاوي

مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس / 1415 / 2015 

اس�م املحكم�ة : محكم�ة قوى 
الخامس�ة  الداخ�يل  االم�ن 

بالبرصة
اس�م املتهم ورتبته ووحدته: ن 
. ع امج�د مردان ج�الب لفته/ 
محافظ�ة  رشط�ة  مديري�ة 

البرصة.
رقم الدع�وى وتاريخها : 1306 

2015 /
 : الجريم�ة  ارت�كاب  تاري�خ 

  2014/9/18
تاريخ الحكم : 18/ 2015/10

املادة القانوني�ة : 5  من ق.ع.د 
رقم 14 لسنة 2008   

خالصة الحكم 
حكم�ت محكم�ة ق�وى االم�ن 
الداخ�يل الخامس�ة ع�ىل املدان 
الغائ�ب )  ن . ع امج�د م�ردان 

جالب لفته( غيابيا بما ييل :
1 � بالحبس البسيط ملدة )ستة 
اش�هر ( وفق اح�كام املادة 5/ 
من ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 
بدالل�ة املادتني 61/اوال و 69 /

اوال م�ن ق. أ.د رق�م 17 لس�نة 
2008 لغياب�ه  ع�ن مق�ر عمله 
من تاري�خ 2014/9/18 ولحد 

االن .
 2 � اخراجه من الخدمة استنادا 
للمادة 42 / أوال ق.ع.د رقم 14 

لسنة 2008.
3 � اعطاء املوظفني العموميني 
اينما  القب�ض علي�ه  صالحي�ة 
وج�د لتنفيذ الحك�م الصادر يف 
حقه اس�تنادا الحكام املادة 69 

/ ثانيا من ق.أ.د  
4 � ال�زام املواطنني االخبار عن 
مح�ل اختف�اء املحك�وم أعاله 
استنادا ألحكام املادة 69 / ثالثا 

من ق.أ.د  .
5 � حجز اموال�ه املنقولة وغري 
املنقولة اس�تنادا ألح�كام املادة 

69 / رابعا من ق.ا.د   .
محام�اة  اتع�اب  تحدي�د   �  6
للمحام�ي املنتدب جب�ار عاتي 
ج�ر   مبلغ ق�دره   ثالثون الف 
دينار ت�رصف له بعد اكتس�اب 

الحكم الدرجة القطعية .
حكم�ا غيابي�ا ص�ادرا باتفاق 
االراء قاب�ال لالعرتاض اس�تنادا 
الح�كام امل�ادة 61/ اوال من ق 

.أ.د وافهم علنا يف /   /2015م

فقدان
فقدت الهوية الصادرة من معهد 
التدريب النفطي /برصة باس�م 
)والء جليل نعمة( عىل من يعثر 
عليها تسليمها اىل جهة االصدار

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح 

الدين االتحادية 
محكم�ة االحوال الش�خصية يف 

الضلوعية 
التاريخ/ 2015/12/13 

العدد/حجر وقيمومة /2015 
اىل /محمود عبد الله فارس خلف 

اعالن 
قدم�ت زوجتك املدع�وة )نضال 
عيل حس�ن س�لمان( طلب�ا اىل 
هذه املحكمة تطلب فيه نصبها 
قيمة تحميل�ك لفقدانك بتاريخ 
اىل  واس�تنادا   2014/12/21
اح�كام امل�ادة 87 م�ن قان�ون 
رعاية القارصي�ن تقرر تبليغك 
بصحيفت�ني محليت�ني ويف حال 
ع�دم حض�ورك او ارس�ال من 
ينوب عنك سوف تنصب زوجتك 

قيمة عليك وفق القانون 
القايض 

مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس / 1378 / 2015 

اسم املحكمة : محكمة قوى االمن 
الداخيل الخامسة بالبرصة

ووحدت�ه:  ورتبت�ه  املته�م  اس�م 
ماه�ود  جاس�م  ثائ�ر  الرشط�ي 
ضاحي/ مديرية رشطة محافظة 

البرصة .
رقم الدع�وى وتاريخها : 12480 

2015 /
تاريخ ارتكاب الجريمة :  

تاريخ الحكم : 11/ 2015/10
امل�ادة القانوني�ة : 37  من ق.ع.د 
رق�م 14 لس�نة 2008  وبدالل�ة 
املادت�ني 61/ اوال  و /69 اوال من 

ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008
خالصة الحكم 

االم�ن  ق�وى  محكم�ة  حكم�ت 
امل�دان  ع�ىل  الخامس�ة  الداخ�يل 
الغائ�ب )الرشط�ي ثائ�ر جاس�م 

ماهود ضاحي( غيابيا بما ييل :
1 � بالحبس البس�يط ملدة )س�نة 
م�ن   /37 امل�ادة  وف�ق  واح�دة( 
ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 بداللة 
/اوال   69 و  61/اوال  املادت�ني 
م�ن ق. أ.د رق�م 17 لس�نة 2008 
الهمال�ه مم�ا تس�بب بحص�ول 
ارضار بالعجلة الحكومية املرقمة  
1327 / نوع كيا بوكس وتضمينه 
 )5,60,000( مق�داره  مبل�غ  
خمس�ة ماليني وستون الف دينار 
عن قيمة انخف�اض قيمة العجلة 
اع�اله اس�تنادا للفق�رة ثانيا من 
من�ه  ويس�تحصل  اع�اله  امل�ادة 

بالطرق التنفيذية .
 2 � اخراجه من الخدمة اس�تنادا 
للم�ادة 42 / أوال ق.ع.د رق�م 14 

لسنة 2008.
3 � اعط�اء املوظف�ني العموميني 
صالحية القب�ض عليه اينما وجد 
لتنفي�ذ الحك�م الص�ادر يف حق�ه 
اس�تنادا الحكام املادة 69 / ثانيا 

من ق.أ.د  
4 � ال�زام املواطن�ني االخب�ار عن 
أع�اله  املحك�وم  اختف�اء  مح�ل 
اس�تنادا ألحكام امل�ادة 69 / ثالثا 

من ق.أ.د  .
5 � حج�ز اموال�ه املنقول�ة وغري 
املنقولة اس�تنادا ألحكام املادة 69 

/ رابعا من ق.ا.د   .
محام�اة  اتع�اب  تحدي�د   �  6
للمحام�ي املنت�دب ماج�د هادي 
جخي�م  مبلغ ق�دره   ثالثون الف 
دين�ار ت�رصف ل�ه بعد اكتس�اب 

الحكم الدرجة القطعية .
حكم�ا غيابيا صادرا باتفاق االراء 
قاب�ال لالعرتاض اس�تنادا الحكام 
امل�ادة 61/ اوال م�ن ق .أ.د وافهم 

علنا يف /   /2015م

وزارة العدل
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكرخ 
العدد/2015/787 

التاريخ/2015/12/13 
ورقة تكليف بالحضور 

اىل /الصحف املحلية 
االس�م / املدينت�ني جن�ان ص�اح 
مهدي ومهن�د وميثاق ولدي معاذ 

ابراهيم 
العنوان / مجهول محل االقامة 

يرج�ى تبلي�غ املدع�ا الي�ه اعاله 
املذك�ور هويته اع�اله بالحضور 
اىل هذه املديرية خ�الل ثالثة ايام 
اعتب�ارا من الي�وم الت�ايل للتبليغ 
وذلك لغرض لتقديم كفيل ضامن 
الثاني�ة  النس�خة  اع�ادة  راج�ني 
موقع�ة م�ن قبل�ه ومصدقة من 

القائم بالتبليغ مع التقدير 
االضبارة وبعكسه سوف يتم منح 
الس�ند اس�تنادا للمادة )30( من 

قانون التنفيذ 
املنفذ العدل 
بان حممود بدر 

امانة بغداد
تنويه

ورد سهوا خطأ يف نرش االنذار الخاص ب� )السيد املدير املفوض 
لرشك�ة بغداد املس�تقبل للمق�اوالت العامة واملح�دودة( العدد 
العموم�ي )31140( يف 2015/11/24 حي�ث ذك�ر )زقاق 81( 
خط�أ والصحيح هو )زقاق 82 ( املنش�ور يف جريدة املس�تقبل 

العراقي بالعدد )1100( يف 2015/12/7 لذا اقتىض التنويه.

مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس / 123 / 2013 

اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة بالبرصة
اس�م املتهم ورتبته ووحدته: الرشطي محمد عيل حسن احمد/ 

مديرية رشطة محافظة البرصة .
رقم الدعوى وتاريخها : 163 / 2013
تاريخ ارتكاب الجريمة : 2009/9/3

تاريخ الحكم : 4/ 2013/3
املادة القانونية : 5 / ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 

خالصة الحكم 
حكمت محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة عىل املدان الغائب 

)الرشطي محمد عيل حسن احمد( باسم الشعب بما ييل :
1 � بالحبس البس�يط ملدة )س�تة اش�هر( وفق املادة 5/ق.ع.د 
رق�م 14 لس�نة 2008 بدالل�ة املادت�ني 61/اوال و 69 /اوال من 
ق. أ.د رق�م 17 لس�نة 2008 لغياب�ه عن مقر عمل�ه من تاريخ 

2009/9/3 ولحد االن.
2 � اعط�اء املوظفني العمومي�ني صالحية القب�ض عليه اينما 
وجد لتنفيذ الحكم الصادر يف حقه اس�تنادا الحكام املادة 69 / 

ثانيا من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008.
3 � ال�زام املواطن�ني االخبار ع�ن محل اختف�اء املحكوم أعاله 
اس�تنادا ألح�كام امل�ادة 69 / ثالث�ا م�ن ق.أ.د رقم 17 لس�نة 

.2008
4 � حجز امواله املنقولة وغري املنقولة استنادا ألحكام املادة 69 

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

6 � تحدي�د اتع�اب محاماة للمحامي املنت�دب عبد الرحمن عبد 
ع�يل مبلغ قدره خمس�ة و ع�رشون الف دينار ت�رصف له بعد 

اكتساب الحكم الدرجة القطعية .
حكم�ا غيابي�ا ص�ادرا باتف�اق االراء قابال لالعرتاض اس�تنادا 
الح�كام املادة 61/ اوال من ق .أ.د قابل�ة لالعرتاض وافهم علنا 

يف 4/ 3 /2013م

فقدان
فق�دت هوي�ة الطالب محمد عبد الحس�ني خل�ف الصادرة من 
املعه�د التقن�ي الطبي / قس�م الصيدل�ة عىل من يعث�ر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس / 1436 / 2015 

اسم املحكمة : محكمة قوى االمن 
الداخيل الخامسة بالبرصة

ووحدت�ه:  ورتبت�ه  املته�م  اس�م 
الرشطي سهيل حس�ن عبد الرضا 
خل�ف/ مديرية رشط�ة محافظة 

البرصة .
رق�م الدعوى وتاريخه�ا : 1324 / 

2015
 : الجريم�ة  ارت�كاب  تاري�خ 

2012/7/3
 /20  : الحك�������م  تاري����خ 

2015/10
املادة القانونية : 5 و 35 من  ق.ع.د 

رقم 14 لسنة 2008 
خالصة الحكم 

حكمت محكمة قوى االمن الداخيل 
الغائ�ب  امل�دان  ع�ىل  الخامس�ة 
)الرشطي سهيل حسن عبد الرضا 

خلف( غيابيا  بما ييل :
1 � بالحب�س البس�يط ملدة )س�تة 
اش�هر( وفق امل�ادة 5/ق.ع.د رقم 
14 لسنة 2008 بداللة املادتني 61/

اوال و 69 /اوال م�ن ق. أ.د رقم 17 
لس�نة 2008 لغيابه عن مقر عمله 

من تاريخ 2012/7/3 ولحد االن.
2 � بالس�جن ملدة )س�بع سنوات( 
وفق املادة 35/اوال من ق.ع.د رقم 
14 لسنة 2008 الختالسه املسدس 
الحكومي املرقم )FVM 382 (  نوك 
كل�وك مع كاف�ة ملحقاته و )45( 
اطالقه من نوعه  ومخازن عدد /2 
وكراب مسدس كلوك نسيج وجعبة 
مخازن مزدوجة نسيج ومرود مع 
فرشة تنظيف مع مالية مخزن مع 
علب�ة مس�دس ( وتضمين�ه مبلغ 
خمس�ة   )5,750,000( مق�داره 
ماليني وس�بعمائة وخمسون الف 
دين�ار عن قيم�ة امل�واد املوصوفة 
املته�م  الت�ي اس�تصحبها  اع�اله 
عن�د غياب�ه بتاري�خ 2012/7/3 
اس�تنادا للفقرة ثانيا من املادة 35 
من ق.ع.د عىل ان يس�تحصل منه 

بالطرق التنفيذية .
اع�اله  املحكوميت�ان  �تنف�ذ   3
 143 للم�ادة  اس�تنادا  بالتعاق�ب 
 1969 لس�نة   111 رق�م  /ق.ع 

املعدل
ال�واردة  يف  4 � اعتب�ار جريمت�ه 
الفقرة )2( مخله بالرشف استنادا 

للمادة 21/أ � 6 ق.ع
5 � ط�رده م�ن الخدم�ة يف ق�وى 
الداخ�يل اس�تنادا الح�كام  االم�ن 
امل�ادة 41 / اوال / م�ن ق.ع.د رقم 
14 لس�نة 2008 وعدم جواز اعادة 
تعيين�ه يف دوائ�ر الدول�ة والقطاع 
العام اس�تنادا لقرار مجلس قيادة 

الثورة املنحل 18 لسنة 1992
6 � اعط�اء املوظف�ني العمومي�ني 
صالحي�ة القبض علي�ه اينما وجد 
لتنفي�ذ الحك�م الص�ادر يف حق�ه 
اس�تنادا الحكام امل�ادة 69 / ثانيا 

من ق.أ.د  
7 � ال�زام املواطن�ني االخب�ار ع�ن 
أع�اله  املحك�وم  اختف�اء  مح�ل 
اس�تنادا ألحكام امل�ادة 69 / ثالثا 

من ق.أ.د  .
8 � حج�ز اموال�ه املنقول�ة وغ�ري 
املنقولة اس�تنادا ألحكام املادة 69 

/ رابعا من ق.ا.د   . 
9 � تحديد اتعاب محاماة للمحامي 
املنت�دب جب�ار عات�ي ج�ر  مبلغ 
ق�دره   ثالثون  ال�ف دينار ترصف 
ل�ه بع�د اكتس�اب الحك�م الدرجة 

القطعية .
حكما غيابيا ص�ادرا باتفاق االراء 
اس�تنادا الحكام  قابال لالع�رتاض 
امل�ادة 61/ اوال م�ن ق .أ.د وافه�م 

علنا يف /   /2015م

محكمة بداءة كركوك 
املدع�ى عليه /بره�ان الدين جالل 

معروف 
اق�ام املدعى )الس�يد املدي�ر العام 
للمديري�ة العام�ة للم�اء اضاف�ة 
البدائي�ة  الدع�وى   ) لوظيفت�ه 
املرقم�ة 1282/ب/2015 يطل�ب 
اص�دار ق�رار من�ح ق�وة نفاذي�ة 
2849/ب/1980  املرق�م  للق�رار 
والقايض باس�تمالك العقار املرقم 
والبال�غ  باج�وان  265/42م6 
مساحتها 28م2 وملجهولية اقامتك 
وعلي�ك  بصحيفت�ني  تقررتبليغ�ك 
 2015/12/20 ي�وم  الحض�ور 

وبعكسه ستجري املرافعة غيابيا 
القايض 
عبد حممد عيل درويش

رقم اإلخطار   900 / 2015
إعالن

م�ن / محكمة قوى األمن الداخيل 
الخامسة بالبرصة

إىل / املتهم الهارب )العريف محمد 
زك�ي عبد الحس�ني( املنس�وب إىل 
مديري�ة دف�اع مدن�ي  محافظ�ة 
الب�رصة  مل�ا كن�ت متهم�ا وف�ق 
املادة/ 5 من ق.ع.د رقم 14 لسنة 
2008  لغياب�ك عن مقر عملك من 

تاريخ 2015/6/19 ولحد االن   
وبم�ا إن محل اختفائ�ك مجهول 
اقت�ىض تبليغك به�ذا اإلعالن عىل 
إن تح�ر أم�ام محكم�ة ق�وى 
األمن الداخيل للمنطقة الخامس�ة 
بالب�رصة خالل م�دة ثالثون يوما 
م�ن تاري�خ تعليق ه�ذا اإلعالن يف 
مح�ل إقامتك وتجي�ب عن التهمة 
املوجهة ضدك وعند عدم حضورك 
س�وف تج�ري محاكمت�ك غيابيا 
وتحج�ز أموال�ك املنقول�ة والغري 
املنقول�ة ويطل�ب م�ن املوظف�ني 
العموميني إلقاء القبض عليك أينما 
وجدت وتس�ليمك اىل اقرب سلطة 
حكومي�ة وإل�زام األهلي�ني الذين 
يعلم�ون بمحل اختفائ�ك بإخبار 
الجهات املختصة اس�تنادا  للمادة 
69 / أوال وثاني�ا وثالثا ورابعا من 
قانون أصول املحاكمات الجزائية 
لقوى األمن الداخيل رقم 17 لسنة 

.2008
رئيس املحكمة

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف الزبري

اعالن 
طلب تسجيل عقار مجددا

بن�اء ع�ىل طل�ب املق�دم اىل هذه 
 2015/12/7 بتاري�خ  الدائ�رة 
لتس�جيل تم�ام العق�ار تسلس�ل    
1227  محل�ة  الجمهوري�ة   ل�ه 
باس�م )حيدر احمد ع�يل( مجددا 
باعتب�ار حائ�زا ل�ه بصف�ة املالك 
القانونية ولغ�رض تثبيت  للم�دة 
امللكية املذكورة     تهميدا للتسجيل 
وف�ق اح�كام القانون التس�جيل 
العقاري رقم )43(  لس�نة 1971 
قررنا اعالن  ه�ذا الطلب فعىل كل 
من يدعي بوجود عالقة او حقوق 
معين�ة عىل هذا العق�ار تقديم ما 
لديه م�ن بيانات اىل ه�ذه الدائرة 
خالل ثالثني يوما م�ن اليوم التايل 
لنرش هذا االعالن وكذلك الحضور 
يف موقع العقار يف الساعة العارشة 
صباح�ا من الي�وم الت�ايل النتهاء 
ه�ذا االعالن وذل�ك الثبات حقوقه 
موقعيا يف الكش�ف الذس سيجري 

يف اليوم املذكور لهذا الغرض 
املالحظ
نجم عبد اهلل حسني

محكمة بداءة كركوك 
املدعى علي�ه /برهان الدين جالل 

معروف 
اق�ام املدعى )الس�يد املدي�ر العام 
للمديري�ة العام�ة للم�اء اضاف�ة 
البدائي�ة  الدع�وى   ) لوظيفت�ه 
يطلب  1283/ب/2015  املرقم�ة 
اص�دار ق�رار من�ح ق�وة نفاذية 
2850/ب/1980  املرق�م  للق�رار 
العق�ار  باس�تمالك  والق�ايض 
باج�وان  269/42م6  املرق�م 
54م2  مس�احتها  والبال�غ 
وملجهولي�ة اقامت�ك تقررتبليغ�ك 
بصحيفت�ني وعلي�ك الحضور يوم 
2015/12/20 وبعكسه ستجري 

املرافعة غيابيا 
القايض 
عبد حممد عيل درويش

الش�خصية يف  محكم�ة االح�وال 
تكريت

إىل املفقود / محمد حمود بكر
للطلب املقدم من قبل طالبة الحجة 
والقيمومة / غنيه نوفان جاس�م 
الذي تطلب فيه الحجر والقيمومة 
ونصبها قيم�ة علي�ك والختفائك 
ومجهولية محل اقامتك لذا قررت 
هذه املحكم�ة بتبليغك بالحضور 
إىل محكم�ة االح�وال الش�خصية 
يف العل�م ويف حالة ع�دم حضورك 
س�يتم حجرك ونص�ب قيما عليك 

وفقا للقانون .
القاضية
علياء امحد سعدون

مجلس القضاء االعىل
رئاسة  محكمة  استئناف  البرصة االتحادية

محكمة بداءة الدير
 العدد: 7/ب/2015   

التاريخ: 9 / 13 / 2015 
اعالن

املدعيان / عقيل ستار طه
محمد ستار طه

املدعى عليهم : 1 � ياسني وجبار وعبد الحسني وعدنان 
اوالد  طه عودة

2 � ليث وغيث وقيص  وذكرى واسمهان وعذراء وملياء  
اوالد عبد الله عطية

3 � زه�رة محم�د عبد اصال�ة عن نفس�ها ونيابة عن 
اوالدها القارصين حسن وليىل  اوالد  ستار طه عودة

4 � هالة ستار طه
5 � الش�خص الثالث السيد مدير عام رعاية القارصين 

/ اضافة اىل وظيفته
تبي�ع محكمة ب�داءة الدي�ر  العقار املرق�م 369 / 10   
مقاطعة 63 الدير وهو عبارة عن دار س�كنية متكونة 
م�ن طابقني والبالغة مس�احتها )750( م2 الواقعة يف 
ناحية الدير قرب الش�ارع العام ال�ذي يربط محافظة 
البرصة /بغداد مقابل كراج الدير املوحد الطابق االريض 
مكون من خمسة غرف وغرفة استقبال كبرية ومطبخ 
والطابق االول يتكون من ثالث غرف مع وجود حديقة 
فيها بعض املغروس�ات م�ن النخيل عدد )3( وس�درة 
عدد )1( وان الدار مبني من مادة الطابوق والش�يلمان 
وارضي�ة الدار مبلطة بال�كايش القديم ودرجة عمرانه 
دون الوس�ط  فمن ل�ه الرغبة  بال�رشاء مراجعة هذه 
املحكم�ة ودفع التامين�ات القانونية بنس�بة 10% من 
القيم�ة املق�درة للعق�ار والبالغ�ة  ) 320,500,000( 
ثالثمائ�ة وعرشون مليون وخمس�مائة الف دينار عن 
قيم�ة العق�ار ارضا وبن�اءا وبصك مص�دق المر هذه 
املحكمة      وس�تجري املزايدة الساعة الثانية عرش من 
ظهر  اليوم الثالثني     التايل  للنرش وان رس�م التسجيل   

واجور املناداة يتحملها  املشرتي.
القايض حسن فاضل ياسني

وزارة العدل 
دائرة الكتاب العدول 

دائرة الكاتب العدل يف البياع 
الصباحي 

العدد/40511 
السجل/203 

التاريخ/2015/12/9 
اعالن 

اىل الس�يد /مي�ر حمدون س�ليمان عنوان�ه / بغداد 
م803 ز13 د36 حي العامل 

بالنظر لكون الدار مغلقة من الخارج وال يس�كنها أي 
احد حس�ب رشح القائم بالتبليغ ملرك�ز رشطة البياع 
وتاييد املجلس املحيل لحي العامل وش�هادة الشاهدين 
ل�ذا تق�رر تبليغك بمضم�ون االنذار املرق�م 37303 يف 
2015/11/4 الص�ادر م�ن دائ�رة كات�ب ع�دل البياع 

الصباحي بصحيفتني رسميتني 
جهة االنذار 

س�بق وان استاجرت منك العقار الواقع يف بغداد م803 
ز13 د36 بب�دل ايج�ار ش�هري مق�داره )300000( 
ثالثمائ�ة ال�ف دينار عراق�ي والمتنعاك عن اس�تالمه 
عليه ق�ررت ايداعه لدى الكاتب الع�دل يف البياع يرجى 
مراجعته الس�تالم بدل االيجار واني ساستمر بايداعه 

شهريا لدى الكاتب العدل 
املنذر / حيدر مراد قادر

ر  يف2014/1/7  ص82  الهوي�ة/537422س130م 
الكرخ 

العن�وان / بغ�داد م801ز11 د8ب س43385م م حي 
العامل 

الكاتب العدل

فقدان
فق�دت الهوي�ة الصادرة م�ن جامعة الب�رصة كلية 
الطب بأسم )سارة صبار حسن( عىل من يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس / 1438 / 2015 

اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة 
بالبرصة

اس�م املتهم ورتبت�ه ووحدته: الرشطي عيل هاش�م 
فتاح عيىس/ مديرية رشطة محافظة البرصة .

رقم الدعوى وتاريخها : 1323 / 2015
تاريخ ارتكاب الجريمة : 2009/6/23

تاريخ الحكم : 20/ 2015/10
املادة القانونية : 5  من  ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 

خالصة الحكم 
حكم�ت محكمة ق�وى االمن الداخيل الخامس�ة عىل 
امل�دان الغائ�ب )  الرشطي عيل هاش�م فتاح عيىس( 

غيابيا  بما ييل :
1 � بالحبس البس�يط ملدة )س�تة اش�هر( وفق املادة 
5/ق.ع.د رقم 14 لس�نة 2008 بدالل�ة املادتني 61/

اوال و 69 /اوال من ق. أ.د رقم 17 لسنة 2008 لغيابه 
عن مقر عمله من تاريخ 2009/6/23 ولحد االن.

 2 � اخراج�ه م�ن الخدم�ة يف ق�وى االم�ن الداخ�يل 
اس�تنادا الحكام امل�ادة 42 / ثانيا / أ من ق.ع.د رقم 

14 لسنة 2008
 3 � اعط�اء املوظف�ني العمومي�ني صالحية القبض 
عليه اينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر يف حقه استنادا 

الحكام املادة 69 / ثانيا من ق.أ.د  
4 � الزام املواطنني االخبار عن محل اختفاء املحكوم 

أعاله استنادا ألحكام املادة 69 / ثالثا من ق.أ.د  .
5 � حج�ز اموال�ه املنقول�ة وغ�ري املنقولة اس�تنادا 

ألحكام املادة 69 / رابعا من ق.ا.د   . 
6� تحدي�د اتع�اب محام�اة للمحامي املنت�دب جبار 
عاتي جر  مبلغ قدره   ثالثون  الف دينار ترصف له 

بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية .
حكم�ا غيابيا ص�ادرا باتف�اق االراء وافهم علنا يف ق 

.ع.د لسنة 2008 يف  /     /2015م

محكمة االحوال الشخصية يف العلم
إىل املفقود / نزار مخلف عبد

للطل�ب املقدم من قب�ل طالبة الحج�ة والقيمومة / 
حرير حسن محمد الذي تطلب فيه الحجر والقيمومة 
ونصبه�ا قيم�ة علي�ك والختفائ�ك ومجهولية محل 
اقامتك لذا ق�ررت هذه املحكم�ة بتبليغك بالحضور 
إىل محكم�ة االح�وال الش�خصية يف العل�م ويف حالة 
عدم حضورك س�يتم حجرك ونصب قيما عليك وفقا 

للقانون .
القايض
عبد العليم فيصل عزاوي

محكمة االحوال الشخصية يف العلم
إىل املفقود / صباح حسن عيل فرحان

للطل�ب املقدم من قب�ل طالبة الحج�ة والقيمومة / 
نظال دحام طريد الذي تطلب فيه الحجر والقيمومة 
ونصبه�ا قيم�ة علي�ك والختفائ�ك ومجهولية محل 
اقامتك لذا ق�ررت هذه املحكم�ة بتبليغك بالحضور 
إىل محكم�ة االح�وال الش�خصية يف العل�م ويف حالة 
عدم حضورك س�يتم حجرك ونصب قيما عليك وفقا 

للقانون .
القايض
عبد العليم فيصل عزاوي

العدد 2012/1011
التاريخ 2015/12/9

وزارة الكهرباء
املديرية العامة لتوزيع كهرباء

املوضوع  / اعالن/)للمرة  االوىل(املنطقة الوسطى
املناقصة اخلارجية املرقمة



  بغداد/المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الكهرباء، امس االحد، 
ع�ن رف�ع الق�درة االنتاجي�ة للوح�دة 
الرابع�ة في محط�ة الناصرية الى 165 
ميغاواط، مشيرة الى ان المحطة تعمل 

بثالث وحدات حاليا.
باس�م  الرس�مي  المتح�دث  وق�ال 
الوزارة مصع�ب المدرس ان “المالكات 
الهندس�ية والفنية العاملة في المديرية 
العام�ة إلنت�اج الطاق�ة الكهربائية في 
الناصري�ة تمكن�ت م�ن رف�ع الق�درة 
االنتاجي�ة للوح�دة الرابع�ة في محطة 
الناصري�ة البخارية م�ن 100 الى 165 
اعم�ال  م�ن  االنته�اء  بع�د  ميغ�اواط 
الصيانة”.واضاف المدرس، ان “محطة 
الناصري�ة البخاري�ة تتك�ون م�ن اربع 
وحدات توليدي�ة تعمل منها حالياً ثالث 
وح�دات بطاق�ة اجمالي�ة قدره�ا 425 
ميكاواط”.ويعاني العراق من نقص في 
الطاقة الكهربائية ويزداد الطلب عليها 
خاصة ف�ي فص�ل الصيف م�ع ارتفاع 
درجات الح�رارة حيث يص�ل االنقطاع 
في الطاقة في بع�ض االحيان الى اكثر 
من 12 س�اعة باليوم، ويحت�اج العراق 
ال�ى اكثر م�ن 20 الف ميغ�ا واط لتلبية 
احتياجاته، في حين ما يتم انتاجه ومع 

االستيراد ال يتجاوز 11 الف ميغا واط.

 

   ذي قار/المستقبل العراقي

أعل�ن مجل�س محافظ�ة ذي ق�ار، 
ام�س األحد، عن ف�رض غرامات مالية 
بحق 50 م�ن أصحاب المولدات األهلية 
في مناط�ق متفرقة م�ن محافظة ذي 
قار، وأكد أن الغرام�ات بلغت 250 ألف 
دينار لمخالفتهم التس�عيرة وس�اعات 
التش�غيل المحددة، وفيما اش�ار إلى أن 
تلك المبالغ ستوضع في صندوق إعمار 
المحافظة، ه�دد ب�”مضاعف�ة” مبلغ 
الغرامة في ح�ال تكرارها.وقال رئيس 
لجنة الكهرباء في مجلس محافظة ذي 

قار نعمة شنان الزاملي، إن “المجالس 
م�ن  متفرق�ة  مناط�ق  ف�ي  البلدي�ة 
المحافظ�ة رصدت مخالف�ات من قبل 
أصح�اب المول�دات األهلية ف�ي مجال 
بالتس�عيرة  الكهرباء والتالعب  تجهيز 
وجباية األجور ب�دون وصوالت وعدم 
االلت�زام بس�اعات التش�غيل المقررة، 
وقد أرس�لوا قوائم بأسماء 50 مخالفاً 
من أصحاب المولدات األهلية الى لجنة 
المحافظ�ة”.  مجل�س  ف�ي  الكهرب�اء 
وأض�اف الزامل�ي أن “لجن�ة الكهرباء 
بدوره�ا فرضت غرام�ات مالية قدرها 
250 ألف دين�ار عل�ى المخالفين وفقاً 

أقره�ا  الت�ي  والتعليم�ات  للضواب�ط 
ق�راره  بحس�ب  المحافظ�ة  مجل�س 
مش�يراً   ،”2015 لس�نة   24 المرق�م  
س�تجبى  الغرام�ات  “أم�وال  أن  إل�ى 
لصال�ح صندوق إعم�ار ذي ق�ار الذي 
استحدثه مجلس المحافظة في دورته 
الحالي�ة”. وتاب�ع الزامل�ي أن “مجلس 
محافظة ذي قار س�بق وأن حدد س�عر 
األمبي�ر خ�الل فصل الش�تاء بخمس�ة 
آالف دين�ار تب�دأ من الس�اعة 12 ظهراً 
حت�ى الس�اعة 12 ليالً وبالتن�اوب مع 
الكهرب�اء الوطني�ة عل�ى أن تتم جباية 
األج�ور بوص�والت رس�مية”، مه�دداً 

أصح�اب المول�دات ب�”مضاعفة مبلغ 
الغرامة ف�ي حال تك�رار المخالفات”. 
ودع�ا الزامل�ي المواطنين ال�ى “رصد 
مخالف�ات اصح�اب المول�دات األهلية 
وتقديم بالغات رس�مية به�ا”، مؤكداً 
أن “بالغ�ات المواطني�ن المؤي�دة من 
مراكز الش�رطة أو مخت�ار المنطقة أو 
رئيس الوحدة اإلدارية ستعتمد بتغريم 
اصح�اب المولدات المخالف�ة”. ويقدر 
عدد المولدات األهلية في محافظة ذي 
ق�ار بأكثر من 1600 مولدة اهلية بينها 
460 مولدة في مدين�ة الناصرية مركز 

محافظة ذي قار.

   بغداد/المستقبل العراقي

 أكد وزير اإلعمار واإلس�كان والبلديات العامة طارق الخيكاني، 
ام�س االحد، أن مش�روع مرقد الس�يد الش�هيد محمد باق�ر الصدر 
س�يضيف معلم�اً حضارياً لمحافظة النجق االش�رف ح�ال إنجازه، 
مبيناً إن الوزارة تس�عى إلنجاز المش�روع وفق التوقيتات المحددة 
وضم�ن المواصف�ات الفنية المطلوبة.وقال بي�ان صادر عن مكتب 
الخيكان�ي ، إن االخي�ر “اطلع ميداني�اً على أعمال المرحل�ة الثالثة 
من مش�روع مرقد الس�يد الش�هيد محمد باقر الصدر )قدس سره( 
في محافظة النجف االش�رف”، مش�يراً الى ان “ذلك جاء تزامناً مع 
زيارته للمحافظة لترأس غرفة العمليات المش�تركة لتطبيق الخطة 
الخدمي�ة التي اعدتها الوزارة لزيارة وفاة الرس�ول )صلى الله عليه 
وسلم(”.وقال الخيكاني وفقاً للبيان، إن “المشروع يتم تشييده على 
ارض تبلغ مساحتها 80 دونماً والوزارة مستمرة في تنفيذ المرحلة 
الثالثة والتي تتضمن إنشاء بناية إدارية بطابقين مع كامل الخدمات 
الصحية والكهربائية بعد انجاز المرحلتين االولى والثانية”.وأضاف 
إن “الوزارة تسعى إلنجاز المشروع وفق التوقيتات المحددة وضمن 
المواصفات الفنية المطلوبة وذلك ألهمية المشروع على المستوى 
االنس�اني والفك�ري”، الفت�اً ال�ى ان “المش�روع س�يضيف )حال 
إنجازه( معلماً حضارياً لمعالم محافظة النجف االش�رف”.يذكر ان 
هذا المش�روع ينفذ باش�راف دائرة المباني العامة احدى تشكيالت 

الوزارة وتبلغ كلفة تنفيذ المرحلة الثالثة 36,928 مليار دينار.

اخليكاين: مرشوع مرقد الشهيد الصدر 
سيضيف معلام حضاريا للنجف

الكهرباء ترفع القدرة اإلنتاجية للوحدة الرابعة بمحطة النارصية

ذي قار تغرم مولدات أهلية خمالفة بـ »250« ألف دينار

رشكات عاملية تتقدم للحصول عىل الرخصة الرابعة

العراق يشارك بأعامل الدورة »35« ملجلس وزراء الشؤون االجتامعية العرب

      بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت هيئ�ة اإلع�الم واالتصاالت، 
ام�س األح�د، أن مبل�غ عق�د الرخص�ة 
الرابع�ة يصل إل�ى ثالثة ملي�ارات دوالر، 
وأكدت تلقي طلبات من ش�ركات عالمية 
للحصول على الرخصة، فيما لفتت إلى أن 
وزارة االتصاالت لجأت إل�ى القضاء بدل 
التقدم للحصول على الرخصة.وقال عضو 
مجلس األمناء في الهيئة خليل الطيار ، إن 
“مهلة اإلفصاح الت�ي أطلقتها الهيئة من 
اجل تأكيد ورغبة الشركات للحصول على 
الرخصة الرابعة للهاتف النقال انتهت يوم 
أمس الس�بت 12 كان�ون األول”.وأضاف 

الطيار، أن “الكثير من الشركات العالمية 
تقدمت بطلب�ات إلى الهيئ�ة للدخول في 
منافس�ة الحصول عل�ى الرخصة الرابعة 
وخ�الل المهل�ة”، ع�اداً تقدم ه�ذا العدد 
الكبي�ر من الش�ركات “تأكي�داً على األثر 
الواضح ال�ذي تركه الع�راق في مجاالت 
االتص�االت ف�ي العالم”.ولف�ت الطي�ار، 
إلى أن “الهيئة س�تختار مجموعة ال تقل 
عن عش�ر ش�ركات للدخول في منافسة 
الحصول عل�ى هذه الرخص�ة”، مبيناً أن 
“الهيئة س�تختار الش�ركات التي تنطبق 
عليه�ا المواصفات الت�ي وضعتها الهيئة 
حس�ب الضواب�ط والش�روط كأن تكون 
الش�ركات المتقدمة لديها خب�رة طويلة 

ف�ي مج�ال االتص�االت وله�ا اإلمكاني�ة 
المالي�ة لرعاي�ة هذه الرخصة”.وبش�أن 
مش�اركة وزارة االتص�االت في الرخصة 
الرابع�ة أك�د الطي�ار، أن “هيئ�ة اإلعالم 
واالتصاالت أكدت وألكثر من مرة، أن من 
حق ال�وزارة أن تتق�دم بالعروض كبقية 
الش�ركات المنافس�ة”، معرباً عن أسفه 
“للج�وء الوزارة إلى القض�اء ومطالبتها 
بإيق�اف إج�راءات الهيئ�ة فيم�ا يخ�ص 
الرخص�ة الرابع�ة بدل التقدم للمنافس�ة 
والحصول على الرخصة”.وأشار الطيار، 
إل�ى أن “الهيئ�ة اعترض�ت قانوني�اً على 
إج�راءات وزارة االتص�االت”، مؤك�داً أن 
“ذلك لن يوق�ف إجراءات الهيئة بالس�ير 

نحو الرخصة الرابعة”.وش�دد الطيار، أن 
“ميزة الرخص�ة الرابعة هو العمل بنظام 
الجيل الرابع، حيث ستحصل الشركة التي 
ستمتلك الرخصة الرابعة على هذا النظام، 
بينما ستتمكن الش�ركات الثالث العاملة 
في العراق أن تتقدم إلى الجيل الرابع بعد 
عامين م�ن المضي على العقد المبرم مع 
الش�ركة المالكية للرخص�ة الرابعة حتى 
يك�ون هنالك مجال للمس�تثمر بالعمل”.

وتاب�ع الطي�ار، أن “الهيئ�ة تحت�اج مدة 
ش�هرين لدراس�ة هذه العطاءات”، الفتاً 
إل�ى أن “العط�اءات ال ت�درس م�ن قب�ل 
الهيئ�ة وحده�ا، وإنما من قبل ش�ركات 
ف�ي  ومس�اهمة  متخصص�ة،  عالمي�ة 

دراسة الجدوى االقتصادية وواقع قطاع 
االتص�االت في العراق”.وكش�ف الطيار، 
س�تكون  الرابع�ة  الرخص�ة  “قيم�ة  أن 
بح�دود 2.5 ملي�ار دوالر إل�ى 3 مليارات 
دوالر”، ع�اداً ذلك “م�ورداً حقيقياً للبالد 
وخاص�ة ف�ي الوق�ت الحاضر”.وكان�ت 
وزارة االتصاالت أكدت، في )26 تش�رين 
الثان�ي 2015(، أنها تترق�ب قرار األمانة 
العام�ة لمجلس الوزراء بش�أن حصولها 
على الرخصة الرابعة للهاتف النقال، وفي 
حين بّينت “أحقيته�ا القانونية” بحيازة 
تلك الرخصة، اس�تبعدت دخ�ول المزايدة 
التي دعت إليها هيئة اإلعالم واالتصاالت 

كونها تنطوي على “مجازفة كبيرة”.

      بغداد / المستقبل العراقي

انطلقت أعمال الدورة )35( لمجلس 
وزراء الش�ؤون االجتماعي�ة العرب في 
مدينة شرم الش�يخ المصرية بمشاركة 
وف�د العراق الذي يترأس�ه وزي�ر العمل 
والش�ؤون االجتماعية المهندس محمد 
شياع الس�وداني والذي تس�تمر أعماله 

ثالثة أيام.
وق�ال المتحدث باس�م وزارة العمل 
عم�ار منع�م في بي�ان صحف�ي، امس 
األحد، إن “االجتماع يناقش 15 بندا في 
جدول األعم�ال منها جوان�ب تنظيمية 
وإجرائية وأخرى تخص وس�ائل خفض 

الفق�ر وتعزي�ز التنمية المس�تدامة في 
الوطن العربي وحماية األشخاص ذوي 
اإلعاقة، فضال عن مناقشة العقد العربي 
لمنظم�ات المجتم�ع المدن�ي ومنه�اج 
 2016-2026 الس�نوات  خ�الل  العم�ل 
وتفعي�ل دور القط�اع الخ�اص ووضع 
اختب�ار عرب�ي لج�ودة حياة المس�نين 

وقضايا المرأة واألسرة والطفولة”.
س�يبحثون  “ال�وزراء  أن  وأض�اف 
خالل االجتماع الموضوعات ذات الصلة 
واألس�رة  اإلعاق�ة  ذوي  باألش�خاص 
والطف�ل”، الفت�ا إل�ى ان “الع�راق قدم 
تقري�را لألمان�ة الفنية لمجل�س وزراء 
الشؤون االجتماعية العرب عن الخدمات 

الت�ي تقدمه�ا الحكوم�ة  والنش�اطات 
ودائرة رعاية ذوي االحتياجات الخاصة 
لألش�خاص ذوي اإلعاق�ة، كم�ا ارس�ل 
العراق تقريرا عن خفض معدالت الفقر 

والتنمية المستدامة”.
االطف�ال  مش�اركة  بش�أن  ام�ا 
المعني�ة  الفعالي�ات  ف�ي  واليافعي�ن 
بالطفولة أش�ار منعم إلى أن “الحكومة 
ابلغ�ت االمان�ة الفني�ة لمجل�س وزراء 
الش�ؤون االجتماعية الع�رب عن طريق 
وزارة الخارجية ان هيئة رعاية الطفولة 
ف�ي ال�وزارة تس�عى الش�راك االطفال 
واليافعين في المؤتمرات واالحتفاليات 
والفعالي�ات الت�ي تعن�ى بالطفولة في 

الع�راق حيث يتم التش�اور مع اصحاب 
العالق�ة بضمنهم مجموعة من االطفال 
في كتابة وثيقة سياسية لحماية الطفل 

في العراق تعمل الهيئة على اعدادها”.
الش�ؤون  “وزي�ر  أن  وأوض�ح 
رئي�س  البحري�ن  لدول�ة  االجتماعي�ة 
المجل�س لل�دورة الحالي�ة اع�رب ع�ن 
اعض�اء  ال�وزراء  بالس�ادة  ترحيب�ه 

المجلس”.
وأكد على ضرورة “االرتقاء بالقطاع 
العرب�ي وترس�يخ عالقته  االجتماع�ي 
م�ع القط�اع االقتص�ادي والبيئي دعما 
لالهداف التنموية لاللفية لمرحلة مابعد 
2015 الت�ي س�تكون مح�ور المؤتم�ر 

الخ�اص به�ذه االه�داف ف�ي البحري�ن 
“المش�اركين  ان  .وبي�ن   2016 ع�ام 
بي�ن  الش�راكة  تعزي�ز  سيناقش�ون 
الحكوم�ات ومنظمات المجتمع المدني 
لتنفيذ أجندة التنمية المس�تدامة 2030 
ف�ي ال�دول العربي�ة، وغي�ر ذل�ك م�ن 
الموضوعات المهمة”، مبينا ان “العراق 
لديه العديد من منظمات المجتمع المدني 
والبالغ عددها )78( منظمة مسجلة في 
االمانة العامة لمجل�س الوزراء / دائرة 
المنظم�ات غي�ر الحكومي�ة ولها ملف 
تعريف�ي ضمن قاع�دة بيان�ات الوزارة 
للمجتم�ع  وتق�دم نش�اطات مختلف�ة 

العراقي”.
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غلق فتحات كبرية يف قلب 
طفلة بدون تداخل جراحي

صحة الرصافة تقوم بحملة مكثفة 
عن األنفلونزا املوسمية

   بغداد/ المستقبل العراقي

اجرى فريق طبي متخصص في عمليات قس�طرة القلب عملية 
قس�طرة معقدة ونادرة لغل�ق فتحة كبيرة بي�ن البطينين مدخلية 
بواسطة س�دادة لقربها الش�ديد من الصمام الثالثي, بدون تداخل 
جراح�ي في مركز ابن البيط�ار التخصصي لجراح�ة القلب لطفل 
بعمر )7( سنوات من محافظة االنبار.وقال مدير اإلعالم في دائرة 
صح�ة الكرخ احمد الحي�دري, ان الطفل المري�ض كان يعاني من 
ضيق ش�ديد في التنفس وإعياء وبعد إجراء الفحوصات السريرية 
والمختبرية واالشعاعية, تبين ان الطفل يعاني من تشوهات والدية 
ف�ي القلب نتيجة وجود فتحة كبيرة بي�ن البطينين قريبة جدا من 
الصمام الثالثي لم تشخص سابقا منذ الوالدة”.وبين بأنه”  وبناءا 
عل�ى نتائ�ج الفحوصات قرر الفريق الطبي اجراء عملية قس�طرة 
ب�دون تداخل جراحي, حيث تم اغالق الفتحة الكبيرة بين البطينين 
بواس�طة س�دادة و تكللت العملية بنجاح والمريض بحالة صحية 
جيدة”.من جهة أخرى, أجريت عملية قسطرة ثانية نادرة لمريض 
يبل�غ من العم�ر )11( عاما )لغلق فتحتين بين البطينين بواس�طة 
سدادتين( حيث كان المريض يعاني من ضيق في التنفس وارتفاع 

شديد في الضغط .

   بغداد/المستقبل العراقي

 أقام قسم الصحة العامة 
في دائرة دائرة صحة بغداد/ 
الرصاف�ة، بحمل�ة مكثف�ة 
حول االنفلونزا الموس�مية 
االنتقالي�ة  واإلم�راض 
األخرى في ش�ارع المتنبي.

وق�ال مدي�ر قس�م الصحة 
الدكتور  الدائ�رة  العامة في 
عبدالغني س�عدون حمدان، 
الصح�ة  تعزي�ز  ان”ف�رق 
الرعاي�ة  القطاع�ات  ف�ي 
الرصاف�ة  صح�ة  التابع�ة 

قامت بحمل�ة مكثفة في التوعية الصحية ح�ول مرض االنفلونزا 
الموس�مية من خالل توزي�ع المطويات واقامة اللق�اءات الفردية 
لهم لش�رح االسباب واالعراض التي تؤدي الى االصابة باالنفلونزا 
الموس�يمة ، فضال عن طرق الوقاية من المرض من خالل النظافة 
الش�خصية واس�تعمال المنادي�ل الورقي�ة في حال�ة العطاس في 
االماك�ن المزدحمة”.وأضاف ان”الف�رق التعزيزي�ة قامت بالقاء 
محاضرة عن المرض في منتدى الفكر الثقافي ومنتدى التشكيلي 
تتح�دث عن االس�باب واالع�راض فضال عن الوقاي�ة من المرض، 
بعده�ا ت�م اجرى جولة ف�ي ش�ارع المتنبي من اج�ل التوعية هو 
المرض”.وأوض�ح حم�دان ان” الف�رق الصحية ته�دف من اقامة 
هذه الفعالية في ش�ارع المتنبي هو ان يكون االعالميون والكتاب 
ه�م االداء في نقل المعلوم�ة الصحية من اجل توعي�ة المواطنين 
وبالتالي الوصول الى الهدف التي تس�عى الي�ه الوزارة جعل البالد 

خالية من االمراض االنتقالية”

   بغداد/المستقبل العراقي

المس�تقلة  المفوضي�ة  ف�ي  االنتخابي�ة  اإلدارة  رئي�س  ش�ارك 
لالنتخابات محسن الموس�وي وبدعوة من المركز المدني للدراسات 
واإلصالح القانوني, في ورشة عمل بشان قانون األحزاب السياسية 
، ضمن مش�روع المرصد الدستوري، والتي أقيمت على قاعة المركز 
الثقافي النفطي وس�ط بغداد. ونوقش�ت في الورش�ة التي حضرها 
نخبة من األساتذة وخبراء القانون, أهمية قانون األحزاب السياسية 
ودور المفوضية في تسجيلها انسجاماً مع متطلبات الحياة السياسية 
الجدي�دة والتح�ول الديمقراط�ي وتنظيم اإلطار القانون�ي لعمل تلك 
األحزاب على أس�س وطنية وديمقراطية تتضمن التعددية السياسية 
وتحقق مشاركة واسعة في الشؤون العامة. وقدم الموسوي شرحاً 
لآلليات واألنظمة واإلجراءات التي ستتخذها المفوضية وفقاً للقانون 
بعد دراس�تها دراسة مستفيضة ليتم الش�روع بعملية التسجيل وفق 

ماقرره القانون من تأسيس دائرة تعنى بشؤون األحزاب.

افتتاح معمل إلنتاج فالتر اهلواء األول من نوعه
يف العراق

   بغداد/المستقبل العراقي

الصناع�ة والمعادن  افتتح وزير 
محمد صاحب الدراجي ,امس االحد, 
معمل إنتاج فالتر الهواء في ش�ركة 
التح�دي العام�ة األول من نوعه في 
الع�راق بطاق�ة ) 100( إل�ف فلت�ر 
س�نويا لوجبة عم�ل واحدة وبأرقى 

المواصفات العالمية .
م�ن  المذك�ور  المعم�ل  ويع�د 
المش�اريع المهم�ة واح�د الركائ�ز 
األساس�ية ف�ي تغطي�ة 50بالمئ�ة 
م�ن  الكهرب�اء  وزارة  حاج�ة  م�ن 
الفالت�ر المنقية لله�واء الداخل الى 
الضاغط�ات الغازية لمحطات توليد 
الطاقة الكهربائية التي تعمل بالغاز 
والمنتش�رة في عموم الع�راق, الى 

جان�ب أهميته ف�ي اإلس�هام برفع 
وتش�غيل  للش�ركة  المال�ي  األداء 
األي�دي العاملة م�ن كوادره�ا ذات 

الخبرة والكفاءة.
وقال�ت الوزارة في بيان لها, أن” 
المش�روع تك�ون من خ�ط انتاجي 
المنش�أ  تركي�ة  بمكائ�ن  متكام�ل 
تنت�ج بتقني�ة أوربي�ة بمواصف�ات 
تضاهي المنتج األجنبي وتتماش�ى 
الطاق�ة  محط�ات  ومتطلب�ات 
الكهربائية واحتياجاتها مع إمكانية 
لتلبي�ة  اإلنتاجي�ة  الطاق�ة  زي�ادة 
الحاجة الفعلية للبلد والبالغة )400( 
الف فلتر س�نويا والتوسع في انتاج 
انواع جدي�دة من الفالت�ر بمايخدم 
الكهرباء االخ�رى وباقي  محط�ات 

قطاعات الدولة .

وبارك وزي�ر الصناعة والمعادن 
االحتفالي�ة  خ�الل  ل�ه  كلم�ة  ف�ي 
الجهود الكبيرة التي بذلت والسواعد 
العراقي�ة التي س�اهمت في تحقيق 
ه�ذا االنج�از بوقت قياس�ي وكلفة 
بأنش�اء معم�ال  المتمث�ل  مناس�بة 
اله�واء  فالت�ر  النت�اج  متكام�ال 
للمحط�ات الكهربائية لماس�يوفره 
م�ن عمل�ة صعب�ة يحتاجه�ا البل�د 
في الوق�ت الراهن اضاف�ة الى رفع 
الكهربائية  الطاق�ة  كفاءة محطات 
وادام�ة عمره�ا التش�غيلي ، معربا 
عن اعت�زازه وفخ�ره ومبديا دعمه 
الكامل لكل انتاج وطني من شأنه ان 
يس�هم في تعزيز االقتصاد العراقي 
، مطالب�ا ادارة الش�ركة بالتنس�يق 
الج�اد م�ع جميع مديري�ات ودوائر 

وزارة الكهرباء بحص�ر احتياجاتها 
من هذا المنتج لغرض تلبيتها بشكل 
كامل واالبتعاد عن االستيراد، واشار 
الدراج�ي ال�ى وجود توجه ش�عبي 
وحكوم�ي نحو دعم المنتج الوطني 
واعادة بناء الصناعة الوطنية وسط 
جه�ات  م�ن  مس�تمرة  مح�اوالت 
داخلية وخارجية وبعض المغرضين 
والمنتفعي�ن مم�ن اليري�دون خيرا 
لهذا البلد لض�رب الصناعة العراقية 
ومحارب�ة اي خطوة العادة احيائها  
 ، العراق�ي  االقتص�اد  واس�تنزاف 
مطالبا بضرورة البدء بمرحلة جديدة 
في العمل تهدف لبناء صناعة وطنية 
حقيقة على ق�در االمكان والخروج 
من حالة الرك�ود واليأس التي مرت 

بها طيلة السنوات الماضية .

دياىل تطالب 
باعادة إحياء أحزمة 

بعقوبة اخلرضاء
   ديالى/المستقبل العراقي 

طالب�ت رئي�س لجن�ة البيئ�ة ف�ي مجلس 
محافظ�ة ديال�ى نج�اة الطائي، أم�س األحد، 
باعادة احياء احزم�ة بعقوبة الخضراء والتي 

هلكت على مدار العقود الثالثة الماضية.
وقال�ت الطائ�ي ان”بعقوبة كان�ت تتميز 
باحتوائه�ا عل�ى احزم�ة خض�راء تتالف من 
غاب�ات واس�عة م�ن االش�جار ف�ي محيطها 
الجنوب�ي الغربي تمت�د لمئ�ات الدونمات منذ 

بداية عقد السبعينات من القرن الماضي”.
واضاف�ت الطائ�ي ان”االحزم�ة الخضراء 
اهلك�ت بفعل االهمال والتج�اوزات داعيا الى 
احياء االحزمة م�ن جديد الهميتها في االطار 

البيئي بشكل عام”.

مفوضية االنتخابات تشارك يف ورشة 
عمل عن قانون األحزاب
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زيدون النبهاني
اسعد عبد الله عبد علي

وأن�ا أتابع األخبار عبر القنوات الفضائية يثير تس�اؤالتي 
التهري�ج الفاض�ح ال�ذي يعم�د علي�ه الساس�ة األت�راك, 
وخصوص�ا الصن�م الكبير اردوغ�ان, مع تواج�د قنوات, 
يهمه�ا دع�م الرؤي�ة التركي�ة لألح�داث, فتدافع بش�كل 
ف�ج ع�ن خزعب�ات انكش�ارية غريب�ة! وقصة إس�قاط 
الطائرة الروسية, ليس�ت بعيدة عنا, حيث الحجة التركية 
المضحك�ة, والدف�اع المس�تميت م�ن قبل قن�وات العهر 

العربي, كالجزيرة والعربية والحدث.
العراق�ي  الش�ارع  ش�غلت  قضي�ة  أم�ام  نح�ن  والي�وم 
بالخص�وص, أال وهي الحماق�ة التركية, بدخ�ول قواتها 

قرب الموصل, من دون علم الحكومة العراقية.

أكاذيب متنوعة يس�وقها القادة األتراك, وأكبرها ادعائهم 
بالتنس�يق مع الحكومة العراقية, ف�إذا بالعبادي يطالبهم 
بدليل واحد, عن هذا التنس�يق المزعوم, فا يسكتون أمام 
الحجة الكبيرة, التي أطلقها العبادي, بل يتمسكون بالفرية 
االردوغانية, بأنهم نس�قوا مع العبادي, ولن يقدموا دليل 
وانته�ى األم�ر, ويتس�ابق القادة األت�راك بالتبج�ح بهذا 

التنسيق المزعوم, كداللة على شرعية تصرفهم األرعن.
الجان�ب اآلخر ه�و اإلعام الداع�ر, الذي يس�اند الظاهرة 
االردوغانية, حيث س�خرت قنوات آل سعود وأذنابها, في 
حمل�ة الدفاع عن المواقف التركية, فيأتون بش�واذ األمة, 
تح�ت عناوي�ن كت�اب ومحللين سياس�يين, ك�ي يهرجوا 

ليس�فهوا وع�ي الجماهير العربي�ة النائم�ة, ويجعلوهم 
يؤي�دون الكذب التركي, في عملية ناجحة لغس�ل األدمغة 
من أي ش�يء حقيق�ي, عندها ليس عجي�ب أن نجد بعض 
أبن�اء الوط�ن, يق�ف بص�ف التدخ�ل الترك�ي, ويبررون 
الحماق�ات االردوغانية. إننا اليوم أمام أس�لوب خطر في 
السياس�ة, يعتمد عل�ى الخديعة والك�ذب والنفاق, وتعود 
ج�ذوره التاريخي�ة إلى الماك�ر معاوية, ال�ذي كان يعتمد 
على هذه األس�س الس�لبية, ووجد العثمانيون الجدد أنهم 
ال�وارث األصيل لذلك اإلرث القذر في أس�اليب السياس�ة, 
فتحول�وا إل�ى وحوش تنهش بلحم اإلنس�انية في س�بيل 
هدف منح�ط, وهو مغانم من حقوق الغي�ر, وهدف اكبر 

وه�و تحقيق حل�م إبليس, في دم�ار المجتمع البش�رية, 
فانظر لبشاعة الظاهرة االردوغانية.

أس�لوب األتراك س�يتهاوى أم�ام القوة وينج�ح فقط مع 
الضعف�اء, لذا عل�ى حكومتنا أن تك�ون مواقفها صارمة 
وبخط�ط متكامل�ة, م�ع وض�ع كل االحتم�االت وتوفير 
النخ�ب  وعل�ى  بالمس�تقبل,  تتفاج�ئ  ال  ك�ي  البدائ�ل, 
واإلعاميين وضع برامج لتحشيد الرأي وفضح الحماقات 

االنكشارية, وتعرية الكذب التركي.
ك�ي نخلق وعي عراق�ي ناضج, في مواجه�ة ما يحاك له 
من قبل األعداء)أمريكا وتركيا ومشايخ قطر والسعودية 

وإسرائيل وداعش(. 

يب�دو إن جهل آل س�عود ال يقتصر على الدين، وإنم�ا يتضح أنهم لم 
يفهموا شيئاً ِمَن التأريخ، أو يعتبروا ِمنه فالماحظ أنهم لَم يستفيدوا 
ِمن تجربة فيتنام وأفغانس�تان؛ ودخلوا في حرٍب مع اليمن الس�عيد 

بتضاريسه، ما أثبَت غرورهم المفرط، وسياستهم الهوجاء.
التاري�خ ُيعطي الِعبر لم�ن َيعتبر؛ األحداث ذاتها س�جلها في حربين 
كبيرتين س�ابقتين، انتهت بتاش�ي غرور الدول الكب�رى )الواليات 
المتح�دة واإلتح�اد الس�وفيتي(، وانتص�ار الح�ركات الش�عبية في 

)فيتنام وافغانستان(.
عام ١٩٧٥ خَرج الجيش األمريكي ُمثقاً بالجراح، بعد غزوه فيتنام، 
وم�ع أنه ش�ارك ب�كل ق�واه ومعه جي�وش أرب�ع دول أخ�رى، هي 
)أس�تراليا، الفلبين، كوريا الجنوبي�ة، تايلند(، إال أنه غادر فيتنام بما 

يقارب؛ خمس وستين ألف قتيل وأربعة أضعافهم جرحى!
ِمث�ل ذل�ك حص�َل َمع اإلتح�اد الس�وفيتي الس�ابق في افغانس�تان؛ 
فالح�رب الت�ي ظن الجي�ش األحم�ر أنها س�هلة، أحرجت�ه وأتعبت 
تاريخه العس�كري، فما إن ح�ل عام ١٩٨٩ حتى جّر الس�وفيت أخر 
عرباته المعطوبة؛ تاركاً أفغانس�تان بخمسة عشر ألف قتيل، وثاث 

أضعاف العدد جرحى!
آل س�عود بالذات عليه�م فهم هاتين الحربين، وأغل�ب الظن إنهم لَن 
يفهموه�ا، ألنهم باألصل لم يدركوا حظوظهم العس�كرية الس�ابقة 
في اليمن، فالسعودية حاولت ثاث مرات التأثير في اليمن وفشلت!

عام ١٩٣٣ أي بعد عاٍم واحد ِمن تأسيس دولة آل سعود، نشبت حرب 
بين الس�عودية واليمن؛ عقب موق�ف الملك اليمني المعارض للنظام 
الجديد؛ ف�ي الجزيرة العربية، واس�تطاع الجيش الس�عودي احتال 
المناط�ق اليمني�ة الحدودية، كل من )جيزان، نجران، عس�ير(، لكنه 
رغم الدعم العس�كري البريطاني، لم يس�تطع التوغ�ل نحو صنعاء، 

بسبب عدم تمكنه اجتياز تضاريس المنطقة!
ايض�اً؛ في عام ١٩٧٠ عقب اإلطاحة بالملكي�ة؛ واعان جمهوريتين 
يمنيتين مس�تقلتين )الش�مال والجنوب(، حاولت السعودية اغتنام 

فرصة االنقسام الداخلي، والدخول إلى صنعاء، لكنها ايضاً فشلت!
كذلك؛ في بداية تسعينيات القرن الماضي، بعد نشوب الحرب األهلية 
اليمنية؛ َسَعى نظام آل سعود إلى فك عقدة دخول اليمن؛ لكنه اندحر 
وتم اإلعان عن إتحاد ش�طري اليمن، وتأس�يس الجمهورية اليمنية 

.١٩٩٠
عام ٢٠١٥ ش�نت الس�عودية حرباً جديدة على اليمن، غير مستفيدة 
من تجاربها الس�ابقة أوالً، وخس�ارة الدول الكبرى في افغانس�تان 
وفيتنام ثانياً، ومع كل محاوالتها التس�تر على عدد ضحاياها؛ إال إن 

فشلها في التقدم يفضح تورطها بالحرب.
الغاية واحدة للثاث؛ والطبيعة أقوى ِمَن الثاث!

دع�م الس�عودية للرئي�س اليمن�ي المخل�وع؛ عب�د رب�ه منص�ور 
هادي؛ كس�بب بغزوه�ا اليمن، يرجعنا إلى أس�باب حرب�ي )فيتنام 
وافغانس�تان(، فق�د بالغ�ت الواليات المتح�دة بدعمه�ا؛ "نغو دينه 
ديم" رئيس الجن�وب الفيتنامي؛ وكذلك الس�وفيت بدعمهم للرئيس 

االفغاني، "حفظ الله أمين" القريب من الماركسية.
الطبيعة كانت حاضرة؛ فليست روسيا المتجمدة وحدها عصية على 

الغزو؛ جبال افغانستان وأرياف فيتنام كان لهما القول الفصل.
لم تنتِه الحرب بخس�ارة الس�وفيت واالمريكان فحسب؛ بل باغتيال 
ِكا الرئيس�ين )ديم و أمي�ن(، في خطوة ال يس�تبعد تدخل الدولتين 
االستخباري فيها، نتيجة لفشلهما في التهدئة السياسية؛ األمر الذي 
يتوقع حصوله مع الرئيس هادي، خصوصاً بعد فش�له باجراء حوار 
سياس�ي داخلي، عقب اعان الس�عودية ال�كاذب إلنتهاء غزوها في 

أبريل ٢٠١٥.
السؤال اآلن؛ بعد خسارة االمريكان والسوفيت الحرب، فأنهم نجحوا 

بتضميد الجراح ونسيان المأساة، فهل السعودية قادرة على ذلك؟!
ال يمك�ن ب�أي ش�كل م�ن األش�كال؛ تش�بيه النظ�ام المتهال�ك في 
الس�عودية، م�ع دوٍل كبرى مثل امري�كا وروس�يا، وكنتيجة لحجم 
الخسائر المالية والعسكرية؛ إضافة لتهديد الثوار اليمنيين للمناطق 
الحدودي�ة الس�عودية، والضغط الداخلي وخطأها الس�ابق بأنش�اء 
الجماعات التكفيرية؛ س�تجد السعودية نفسها ِبا دولة، ومتعرضة 
لتهديد الزوال، وهو ما تؤكده قرارات سلمان المتخبطة، ومحاوالتها 
للخروج من المأزق، لكن بهذه اإلش�ارات نجد أن الس�عودية حفرت 

قبرها بيديها، وسوف تعود لحجمها الطبيعي مع الصغار.

السعودية تغتال هادي!

قيس النجم

الطالق يغزو العراق

الداعر واإلعالم  الكذب  بني  "االردوغانية".. 

وأنا أتجول في محكمة بغداد الجديدة, 
ش�اهدة العجب العجاب, حيث الشباب 
والفتي�ات بعم�ر ال�ورود يتزاحم�ون 
ف�ي ممراته�ا الضيق�ة, ويقف�ون في 
صفوف, بأنتظار الدور, من أجل أكمال 
أج�راءات معامات طاقه�م, دون أن 
يلتفت�وا الى ما لهذه الظاهرة الس�لبية 
من أثار سلبية عليهم وعلى مجتمعهم 

وعلى أطفالهم.
أصبح�ت ه�ذه الظاه�رة منش�رة في 

مخي�ف  المعاصروبش�كل  مجتمعن�ا 
اليمكن تص�وره, مما يؤدي الى إخال 
ف�ي نظام الحي�اة والمجتم�ع بأكمله, 
ذلك الن الطاق ليس مس�ألة شخصية 
بين طرفين فقط, لكنها تثقل المجتمع 
بعواقبه�ا الوخيمة واثارها الس�لبية, 
ويدفع األوالد هذا الثمن ألنهم الضحية 
األولى.أن األسرة هي النواة األساسية 
للمجتم�ع, ف�أن اي خلل يح�دث فيها 
تكون أضرارة عكس�ية على المجتمع 

بأكمله, وأن أنهيار األسرة يعني أنهيار 
جيل كامل, ل�ذا على المجتمع التصدي 
له�ذه الظاه�رة الخطي�رة, والطارئ�ة 
الت�ي ال تقل تأثيراً ع�ن خطر األرهاب, 
للحف�اظ عل�ى مجتمعنا م�ن التصدع 
والضي�اع, والع�راق لي�س بحاجة الى 

زيادة بعدد األيتام واألرامل.
جعل األس�ام الطاق أبغ�ض الحال, 
وح�ًا يلج�أ اليه بعد انس�داد كل طرق 
األصاح والحلول بين الزوجين, ولهذا 

اليمك�ن الش�روع بهكذا ق�رار, اال في 
الح�االت الميؤس منها فقط, انتش�ار 
هكذا ظاهرة س�تفكك وحدة المجتمع 
وكيانه وتشرد األوالد وتحرف الشباب, 
حيث تتأثر نفسيتهم ويصبحوا تائهين 
بين األبوين, ومش�اكلهم وعند سؤلنا 
بعض الش�باب تبين أن هناك مجموعة 
اس�باب أهمها, ه�و مواق�ع التواصل 
األجتماعي, وتأثيرها الس�لبي عليهم, 
وانش�غال الزوجين عن بعضهما, كنت 

أتص�ور بداٍء أن الس�بب الرئيس�ي هو 
الجانب المادي.

تبي�ن ل�ي أن اغل�ب حاالت الط�اق لم 
تكن المادة هي الس�بب الرئيس�ي لها, 
بل عل�ى العكس أن أغلبهم ميس�ورين 
ومن الموظفين, وأن األسراف والبذخ 
كان جزء من المش�كلة, أغلب الحاالت 
كانت لش�باب في مقتب�ل العمر, حتى 
أن بعضه�م ل�م يتج�اوز أش�هر عل�ى 

زواجهم.

لذا فأن أنتشار هكذا طاهرة هي مؤشر 
ألنحراف خطير في مجتمعنا العراقي, 
ال�دور يق�ع عل�ى مؤسس�ات  وهن�ا 
و  الدي�ن  ورج�ال  المدن�ي  المجتم�ع 
وسائل األعام واألقام الحرة, للتنبية 
لخط�ر ه�ذه الظاهرة عل�ى مجتمعنا, 
وأثارها السلبية على بناء األسرة, وأن 
وجود هكذا ظاهرة التقل في خطرها 
عن خطر األرهاب, هذه محصلة زيارة 

يوم واحد الى محكمة بغداد الجديدة.

رحمن الفياض

صنف�ان إذا صلحا صلح المجتمع وإذا فس�دا فس�د المجتمع, وهما 
)العلماء واألمراء(.

تقديم القرابين من أجل الحثالة من الفاس�دين، الذين يتربعون على 
العقول، باس�م إس�ترجاع الحقوق المغتصبة، فبلدن�ا تعيس ورغم 
فق�ره يعيش، عل�ى أن صناع الظام يقامرون بم�ا تبقى من رصيد 
الشعب فخلفوا لنا مليونا امرأة نازحة، ومثلها أرملة، وحرب تجري 
فوق أجس�ادهن ظلماً، وب�رداً وقيضاً، ورمقاً ويتم�اً، وال من معين 
س�وى أنصار الدين، والمرجعية الرشيدة، ورجال العقيدة الحسينية 

الثائرة، والتي حفظت األرض والعرض من اإلرهاب.
 إذن العلم�اء مازال�وا ه�م صمام األم�ان، في أزقة الم�وت، لوالهم 
لقرأن�ا الس�ام على البلد، وأصب�ح اليوم في خب�ر كان، إما األمراء، 
فهم س�بب ش�قائنا وعذابنا، ألنهم لم يكونوا على قدر المس�ؤولية 
المناطة به�م، فقدموا نموذجاً رديئاً للسياس�ي العراقي، فتصدروا 
كل العناوي�ن الخاص�ة بالمنظم�ات الدولية، في الفش�ل والتخبط، 

فتجدهم من األوائل، في جلب التعاسة لشعبهم!
الكام ع�ن الديمقراطي�ة، والحرية، والس�لطة، والنزاهة، وحقوق 
اإلنس�ان، ال معنى له إال إذا تغيرنا من داخلنا، وعزمنا، وتوكلنا، عند 
ذل�ك نبدع في كتابة تأريخنا، فا عنف أو ظلم، وال ش�جرة يابس�ة، 

وال نهر يجف.
الفس�اد واإلفس�اد، زاد األغنياء ثراء والفقراء ش�قاء، وأصبح البلد 
جحيم�اً ال يطاق والقردة والخنازير تعيث فيه خراباً، فأفس�دوا في 
األرض، فباتت الديمقراطية في ظلهم، طريق وطني فاس�د، تسببت 
بحصد أرواح كثيرة، لذا وجب محاربة أعوان الش�ر، ألن الش�رفاء ال 
ينتظرون منا، سوى الحب، والتعايش، والمواطنة، التي تصنع مجداً 

تليداً لعراق عظيم.
اللعنة على الساس�ة الس�ارقين، والمتآمرين المارقين، والفاش�لين 
الفاس�دين ال تكفي أبداً، بل يجب محاكمتهم وفق القانون، ليكونوا 
ِعب�رة وَعب�رة، لم�ن يفك�ر أن يس�رق، ألن الض�رر ليس فردي�اً، أو 
ش�خصياً، بل جماعياً، وهم يس�عون س�عيهم لنهب وهدر وس�رقة 

المال العام.
 لق�د بات دواعش السياس�ة، يتفننون بُطرق الس�رقة والقتل، فهم 
فنانون من الدرجة األولى، حيث الموت ببشاعته، والخراب بأنواعه، 
والفس�اد بص�وره، والفوضى بأش�كالها، والمكاس�ب مخصوصة 
بأحزابها، والتس�قيط بنفاقه، والنزوح بلوعته، والسقوط بخيبته، 

وبذلك فليتنافس المتنافسون!
ختام�اً، أدوات التغيي�ر الج�ذري والقناع�ة مهمت�ان ضروريت�ان، 
للقضاء على الفاس�دين، فهما أمران يحتاجان قوة اإلرادة والعزيمة 
واإلصرار بمش�اركة جميع فئات الش�عب والتحلي بالش�جاعة في 
كشف الفساد، الذي صنع ما صنع بخيرات العراق، فتوالت المصائب 
علينا من كل صوب، ولهذا علينا أن نسير، على مبدأ حاسبوهم أنهم 

مسؤولون!

كرموهم أهنم مسؤولون!

يقول المفكر واألديب توفيق الحكيم: )يستطيع 
الش�يطان أن يك�ون م�اكاً، والق�زم عماق�اً، 
والخفاش نس�راً، لك�ن أمام الحمقى والس�ذج 
فق�ط(، فالحري�ة المزعوم�ة، الت�ي يصدره�ا 
الش�يطان األكبر أمريكا، أثبتت أنها ساح فتاك 
ف�ي حقيقت�ه، ألن اله�دم ال�ذي أنتجت�ه، كان 
بالفعل فائقاً عن كل التصورات، فالجيل الجديد 
مستهلك لحياة سطحية تافهة، بدعوى الحضارة 
والديمقراطي�ة، وتقاتل طائف�ي ومناطقي، لم 
يس�بق له حض�ور ف�ي أي منطقة، م�ن عالمنا 

العربي التعيس!
 حكوم�ات تتس�ابق، وح�رب تس�ليحية هائلة، 
وتحشيد إعامي صاخب، لئا يدخل داعش حدود 

بلدانها، كما دخل العراق وسوريا، وليبيا ومصر، 
وحتى الصومال، وهذا هو نتاج الشياطين، الذي 
يعتبره الس�ذج تقدم�اً نحو الجاهلي�ة، وإال أين 
تدرب هذا الصعلوك اإلرهابي، أبو بكر البغدادي، 
وعصابت�ه المجرم�ة؟ وكي�ف امت�دت أذرع�ه 
الخبيث�ة، في عرض المنطق�ة العربية وطولها، 
بش�رقها وغربه�ا، ويجي�ز لتركي�ا التوغل في 
أراضين�ا، ال للتحرير، بل لإلحتال، ودعم داعش 

بقوة؟
أق�زام الخلي�ج، م�ن آل س�لول الوهابي�ة، وآل 
ثاني قط�ر، مولوا اإلرهاب بالرج�ال واألموال، 
وفتح�وا الباب لش�يوخ الفتن�ة، للتحريض على 
الطائفي�ة، بحجج اإلقص�اء والتهميش الفارغ، 

وفي س�فر طويل، من سجون بوكا، ومعتقات 
أمريكا، والموس�اد الس�رية، بدأ العمل التركي، 
بخبرات عثمانية حقودة، لعش�اء أخير في قمة 
العشرين، التي عقدت في مدينة أنطاليا، مع ملك 
الس�عودية، موجهاً ش�كره للش�عب السعودي، 
فأس�تعد فريق األقزام جيداً، وتصوروا أنفسهم 

عمالقة العرب!
 مس�يرة للنحر، وقطع للرق�اب، وراية جاهلية 
تحم�ل اإلس�ام إس�ماً ف�ي ش�عارها، وتط�رز 
الم�وت إدعاء وحقيقة، في الوقت نفس�ه، إنهم 
حديث الكراهية الممتد، من الس�قيفة الى يزيد، 
حت�ى أذنابه�م التكفيريين، فنتاجهم الداعش�ي 
خفافيش ظام أس�ود، دفعت كثي�راً من الناس 

للتناح�ر والقت�ل، وتش�ويه ص�ورة اإلس�ام، 
ببشاعة مشاهد الذبح، والحرق، والتخريب، مع 
أن دخول داعش لألراضي الس�ورية والعراقية، 
ب�دأ بتحضير المطبخ التركي للعدة والعدد، لنقل 
اإلرهابيي�ن الى الموصل! بامران�ي، وغيربلوك، 
وكاينم�اس، وسيرس�ي، قواع�د تركي�ة ثابت�ة 
في ش�مال العراق، أنش�ئت أصاً لمحاربة حزب 
العم�ال الكردس�تاني، من�ذ ثمانيني�ات الق�رن 
الماض�ي، وم�ع تجاه�ل الحكومات الس�ابقة، 
لما يت�م التحضير في القواع�د المذكورة، لفتح 
الح�دود للعصابات الداعش�ية، وإحت�ال تركي 
ألراض عراقي�ة مس�تقباً، ولق�د ب�دا أردوغان 
كبغل مس�كين، تنتابه هس�تيريا قاتلة، فأضاع 

الطري�ق بعد توت�ر العاقات الروس�ية التركية، 
فلم يجد أش�د حمقاً، من خطة التوغل البائس�ة 

للموصل، لمحاربة اإلرهاب!
عملية دفن المصائب العثمانية، في جسد التأريخ 
العراق�ي، علمتنا كيف نواج�ه المصاعب؟ وهو 
أمر ال يس�تلزم نس�يان الماضي بالكامل، فعلينا 
اإلنتب�اه، الى أن طريق�ة الرئي�س التركي، التي 
عالج بها محنته مع روس�يا، وإنقاذ نفسه، إنما 
يكمن ف�ي تخبطه، وتماديه ف�ي دعم اإلرهاب، 
فه�و الش�ريان الوحيد، ال�ذي يمده�م بالحياة، 
وتهريب النفط عبر أراضيه، وتدريب اإلرهابيين 
في معسكراته، خير دليل على اإلنتهاك، وأخرها 

توغل أخرق لبلد أعرق!    

أردوغان تنتابه اهلسترييا!
أمل الياسري

لم أكن أتوقع أن سوء حظي سيجعلني أكلم تلك 
الطفل�ة ذات الس�نوات الثمان أو التس�ع عندما 
كان�ت عائ�دآ م�ن محط�ة الوق�ود القريبة من 
بيتنا كانت ترتدي االس�ود وتحمل علما أخضر 
ممزق االط�راف كانت الطفلة تمش�ي وتتلفت 
ورائه�ا كأنما تبحث عن ش�ئ مفقود ووس�ط 
االجراءات االمنية المش�ددة على الشارع كانت 
سيارتي تس�ير ببطئ ش�ديد ودعاني الفضول 
أن أس�ألها أبنتي الحبيبة هل أن�ت محتاجة الى 
ش�ئ ؟الى مال ؟الى طعام؟أعدت السؤال عليها 
مرتي�ن حت�ى ردت علي بإب�اء الفق�راء في بلد 
النف�ط )أن�ي كاصدة الحس�ين وم�ا أطلب من 
واحد(!!؟رب�اه أي جواب هذا الذي صعقني وأي 

طفل�ة تلك ه�ل هي م�ن بقايا س�بايا الطفوف 
الذي�ن ملئوا حمي�ة وكبرياء رغم صغر س�نهم 
أم هي ش�عرت أني جرحت مشاعرها وأقرحت 
قلبها الصغير بس�ؤالي لها تابعت مسيري مرة 
أس�بقها ومرة تس�بقني وانا مذهول لذلك الرد 
ال�ذي اعتبرته ق�اس علي ألني لم أك�ن أتوقعه 
عل�ى االطاق وما هي اال لحظات حتى التحقت 
به�ا أمرأة كبيرة طاعنة بالس�ن عليها س�يماء 
الصالحي�ن وتحم�ل بيده�ا عصا فتعم�دت أن 
أوق�ف س�يارتي ألنتظر تل�ك العجوز وأس�ألها 
عن س�ر تلك الطفلة وليتني ل�م أقف وليتني لم 
أس�أل!!؟فلقد أماتن�ي واقفا جواب تل�ك المرأة 
وهي تس�رد لي قص�ة الطفلةقائلة)رقية كانت 

م�ن زوار االربعين في الع�ام الماضي بصحبة 
والديه�ا وعمها لكن تفجي�رآ حدث بالقرب من 
أحد المواكب الحس�ينية أستش�هد عل�ى أثرها 
والدا رقية في الحال وفقد عمها ساقيه واحدى 
عينيه وبقيت رقية حية ترزق وفي هذه الس�نة 
خرج�ت للزي�ارة وحده�ا وطلب�ت منه�ا عدم 
الذهاب لكنها أصرت أن تكون من زوار الحسين 
لتكم�ل مس�يرة ابويه�ا اللذين لم يت�ركا زيارة 
االربعي�ن منذ زواجهما فأضطررت أن أصحبها 
رغم عدم قدرتي على المس�ير خوفآ على رقية 
م�ن مخاطر الطريق ووحش�ته ونح�ن خرجنا 
منذ الفجر تس�بقني مرة وتنتظرني حتى ألحق 
بها ثم نكم�ل المس�ير(.اكملت العجوز كامها 

وأنا غ�ارق ببحر من الدموع لتل�ك الطفلة التي 
تذكرت رقية بنت الحس�ين وانا اس�مع جوابها 
واح�دق بإبائها الحس�يني وتوجه�ت بدموعي 
ص�وب ابي االح�رار ذل�ك العظيم الكبي�ر الذي 
يصن�ع االرادة م�ن النف�وس المنكس�رة رغ�م 
الح�زن ورغ�م العوز ورغ�م الفقر لل�ه درك يا 
حس�ين أي أجيال تصنع وأي عزيمة ترفع وأي 
مدرس�ة أنت واي معش�وق انت س�يدي لتهفو 
اليك قلوب الصغار والكب�ار ولتعظ الناس على 
جراحها وتقصد حرمك االمن وتدعو تحت قبتك 
وتس�ير اليك الناس وانت ماذه�ا وانت رمزها 
الذي لم يستنس�خ التأريخ مثل�ه ألنه وقف عند 
دمائك الزاكية التي جعلت له قيمة تذكر فماذكر 

التاريخ عظماء اال وكنت انت اعظمهم وال كتب 
ع�ن ثائري�ن اال وكن�ت ان�ت إمامه�م وال وقف 
عن�د مصلحين اال وانت ملهمه�م ..في اربعينك 
الحزين يتوش�ح عراقك بالس�واد وتقف ارواح 
عش�اقك في حداد مستلهمين منك كل شئ ايها 
الس�اكن في القل�وب واالرواح والدم�اء وهذه 
رقية الصغيرة من بين زوارك جائتك هذه السنة 
رغم انه�ا يتيمة وفق�دت ابويه�ا أتراها تبحث 
ف�ي قبابك ع�ن رائحة أبيها أم أنه�ا جاءت اليك 
تواسي رقية ش�ريكتها بالمصاب لتلطم خدها 
الصغي�ر مواس�ية ل�ك..وكل أربعي�ن وكرباء 
تف�وح حزنآ وعزة وكرام�ة وكل أربعين ونحن 

عشاقك وزوارك سيدي.

زائرة تصفعني !! 
أحمد لعيبي 



قّدمت الفنانة عبير نعمة حفالً موس�يقياً مساء 
أمس في مس�رح بي�ار أبو خاطر بح�رم العلوم 
االنسانية في جامعة القديس يوسف، بمشاركة 
األوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق 

– عربية بقيادة المايسترو لبنان بعلبكي.
وق�د حض�ر الحفل حش�د كبي�ر من أه�ل الفن 
واالعالم والمجتمع، فامتألت القاعة بالحاضرين 
قبل بداية الحفل بوق�ت. وكان تفاعل الجمهور 
كبيراً مع عبير واالوركس�ترا واستمع الحضور 
بساعة ونصف الس�اعة تقريباً من الفن العربي 

األصيل غناء وعزفا.
ومقطوع�ة  أغني�ة   12 األمس�ية  وتضمن�ت 
منف�ردة  االوركس�ترا  وقدم�ت  موس�يقية. 
القص�ر"  "س�يدة  موس�يقيتين  مقطوعتي�ن 
لش�ربل روحانا و"لونغا ري�اض" ألحان رياض 
الس�نباطي وتوزي�ع ش�ربل روحانا. ام�ا عبير 
فغّن�ت برفق�ة األوركس�ترا 10 أغني�ات تقريباً 
وهي :"هاألسمر اللون"، "وقف يا أسمر"، "ما 
نسي العرزال"، "يا عاقد الحاجبين"، "بحبك ما 
بعرف"، "يا ديرتي"، "عتاب"، "افرح يا قلبي"، 

"يا نسيم الريح" و"غني قليال يا عصافيري".
" وإلتقينا الفنانة عبير نعمة وكان لنا معها هذا 

الحوار.
 

 •مب�روك عبي�ر النجاح الكبير ال�ذي حققه هذا 
الحفل.

شكرا جزيالً. وأنا س�عيدة جداً بهذا الحفل الذي 
ش�ّكل تواص�اًل حقيقي�اً بيني وبي�ن الجمهور. 
وبما انني ال أقدم الكثير من الحفالت في لبنان، 

الجمهور وانا كنا ننتظر هذا اللقاء .
االقبال كان كبيراً على الحفل لدرجة أن المقاعد 

لم تتسع للحضور .
صحي�ح وانا اعت�ذر من كل ش�خص حضر ولم 

يستطع ان يدخل إلى القاعة او لم يجد مقعداً .
 

 •وك�م كن�ت س�عيدة بوج�ود الفن�ان عاص�ي 
الحالني ؟

عاص�ي صديق�ي وأحبه كثي�راً وأحترم�ه جدا. 
نحن نعمل معاً في برنامج "ذا فويس" وبالطبع 
حضوره ش�رفني كما حضور كل ش�خص كان 

متواجداً في المسرح.
 •البرنام�ج كان منوع�اً. اخبرين�ا كيف اخترت 

االغنيات التي قدمتها في هذه األمسية؟
األوركس�ترا ش�رقية وبطبيعة الح�ال يجب أن 
نبق�ى بهذا النط�اق. قدمت أغنيتي�ن في الختام 
م�ن الحان الفنان مارس�يل خليفة وس�تكونان 

ضم�ن البومي الجديد ال�ذي أحضره. كما غنيت 
من النس�يج الش�رقي الذي اعتدنا عليه والؤلف 
من اغاني ل� أس�مهان وفي�روز وام كلثوم. هذا 
الف�ن الجمه�ور متعطش له ويحب ان يس�معه 
له�ذا كان االتفاق مع المايس�ترو لبنان بعلبكي 
أن نق�دم هذه األغاني التي ل�م نحضر لها كثيراً 

ألننا اتفقنا على المشروع منذ فترة قصيرة.
 

 The" إنشغالك في الفترة االخيرة وتحديداً في•
voice" أل�م يع�ق اهتمام�ك بمش�اريعك الفنية 

الخاصة؟
لي�س فق�ط "ذا فويس" فهو عمل من سلس�لة 
االعمال التي أقوم بها وأحضرها. فلدي وثائقي 
ضخ�م جداً  بعن�وان "Ethnopholia موس�يقى 
الش�عوب" اعده واصوره وانتج�ه يتطلب مني 
ايضاً جهداً كبيراً أكثر من برنامج المواهب حتى 
أنني اضطر أحياناً إلى السفر ومتابعة التصوير 

واالخراج.
 

•دائم�اً الجمه�ور اللبناني له حص�ة في جدول 
حفالت عبير نعمة؟

طبع�اً أكيد. فه�ذا المكان يش�بهني كثي�راً وأنا 
أشبهه.

 
•أن�ت تجولي�ن العال�م وتقدمي�ن الكثي�ر م�ن 

الحفالت ، ماذا يميز حفالتك في لبنان؟
أن�ا اعتبر حفالت�ي في لبن�ان أصعب م�ن التي 
أقدمها ف�ي الخ�ارج ألنني اع�رف ان الجمهور 
بإنتظ�اري دائماً . ولكن كما تع�رف نحن اليوم 
نم�ر بوضع صعب ج�دا وامكاني�ة القيام بهذه 

الحفالت صعب قليالً  
•تحضري�ن أللبوم غنائي جديد م�ن جزأين من 
ألح�ان مارس�يل خليف�ة وكلمات كبار ش�عراء 

العالم العربي. اخبرينا عنه.
س�أنتهي م�ن األلب�وم بعد ش�هر كح�د أقصى، 
ومن المتوقع أن يكون في األس�واق بعد شهر 
ونصف الشهر تقريباً. انا سعيدة جدا وفخورة 
بتعاون�ي في هذا العمل مع الفنان مارس�يل 

خليفة الذي لحن لي كل االعمال. االلبوم يضمن 
أغاٍن قليلة جددناها، وموس�يقى ألفها مارسيل 
ووضعنا عليها كالماً من قبل اهم شعراء العالم 
العرب�ي. العم�ل راٍق ج�داً ويتح�دث ع�ن الحب 
والس�الم واتوجه فيه إل�ى كل العالم وليس إلى 

النخبة.
 

• عتدن�ا على لقاء عبير في فترة عيد الميالد في 
أمس�يات ميالدية مميزة جداً ، اين ستتواجدين 

هذا العام؟
لألس�ف هذا الع�ام حف�الت الميالد قليل�ة جداً 
 "the Voice" وهذا بس�بب انش�غالي ببرنام�ج
والوثائقي الذي احضره. لدي فقط حفل صغير 

في بكركي وآخر في زغرتا.
 

•ماذا عن مش�اركتك في ألبوم "بالعكس 2" مع 
جان ماري رياشي؟

تجربتي في ألبوم "بالعكس" مهضومة ولذيذة. 
ف�ي االلب�وم االول قدم�ت 3 اغاٍن ، وف�ي ألبوم 
"بالعك�س 2" قدم�ت أغنية واحدة "هاألس�مر 
اللون" التي احبها كثيراً واغنيها في كل حفالتي 
خصوص�اً انه س�بق وغّنيت ف�ي دار االوبرا في 
س�وريا وكل المس�ارح الس�ورية وكان�ت هذه 

األغنية تطلب مني دائماً.

•ما هي أمنية عبير نعمة بمناسبة االعياد؟
اتمن�ى الس�الم بالفعل وأظن ان ه�ذه امنية كل 
انسان. اما االمنيات االخرى الشخصية فأحتفظ 
بها لنفسي وهي كثيرة أيضاً. انما اتمنى وأصلي 
للس�الم والمحبة، وأتمنى ان يرى كل واحد فينا 
باآلخر ليس خالفاً او اختالفاً إنما تنوعاً وغنى.

 
 •ماذا عن مشاريعك الجديدة؟

باالضاف�ة إل�ى األلب�وم ل�دي سلس�لة حفالت 
خ�ارج لبن�ان، منه�ا ف�ي أب�و ظب�ي، فرنس�ا، 
والوالي�ات المتحدة ، أضف إلى ذلك أن الوثائقي 
س�يبدأ  الش�عوب"  موس�يقى   Ethnopholia"
قن�اة  عل�ى   2016 الع�ام  بداي�ة  م�ع  عرض�ه 

الميادين.

   بي�روت: إنته�ت الفنانة 
مؤخراً  حوراني  دومينيك 
م�ن تصوير فيدي�و كليب 
"ون�ون"  ألغني�ة  جدي�د 
الخليجية في قصرها التاريخي 
بمدينة فيينا في النمسا، وذلك 
بمشاركة إبنتها ديالرا وتحت 
س�وزي  المخرج�ة  إدارة 
س�لمان. وه�ي تّط�ل في 

الكلي�ب بتصاميٍم متنوع�ة تحمل توقيع 
 ،Sash Design الكويتية ش�روق سالمين
وبإطالل�ة مغربي�ة من تصمي�م اللبناني 
سعيد قبيسي، كما ارتدت فستاناً مرّصعاً 
 Dar يحمل توقيع Swarovski بكريستال

.Sara Fashion
هذا ويحمل الكليب لوحات رقص خليجي 
ومش�اهد من القصر، فيما تحمل الصور 
.ID Photography الفوتوغرافية توقيع

ُيذكر أن أغنية "ونون" من كلمات يونس 
الصايغ، ألحان أحمد جاسم وتوزيع فالح 
الصالح، فيما تم التس�جيل في إستوديو 
حاتم العراقي مع مهندس الصوت عبود 

زيادة.
على صعيٍد آخر، إنضمت حوراني مؤخراً 
لتطبيق Snapchat لتشارك معجبيها كل 
تفاصي�ل حياتها اليومي�ة لحظًة بلحظة 

.DominiqueHorani عبر حسابها

القاه�رة: بدأ الفنان ع�ادل إمام جلس�ات العمل 
المكثف�ة مع المخرج رامي إمام والسيناريس�ت 
يوس�ف معاطي الختي�ار المواهب الش�ابة التي 
ستشاركه باألدوار الرئيسية في العمل، المرشح 

للعرض خالل شهر رمضان المقبل.
ه�ذا ومن المق�رر أن يبدأ التصوير خالل الش�هر 

المقب�ل على أقص�ى تقدي�ر، خاص�ًة وأن فريق 
العم�ل بانتظ�ار اإلنته�اء م�ن بن�اء الديكورات 
الداخلي�ة التي س�يتم تصوي�ر المش�اهد األولى 
فيه�ا، بينم�ا ينتظ�ر أيض�اً الموافق�ات النهائية 
وتوقي�ع العقود من باقي فريق العمل المرش�ح 
لإلشتراك في المسلسل، علماً بأن الفنانة "لبلبة" 

كان�ت قد وقعت العقد بالفعل مع المنتج 
تامر مرسي.

ُيذك�ر أن "مأم�ون وش�ركاه" س�ُيعَرض 
حصري�اً على شاش�ة mbc خ�الل رمضان 
المقبل، فيما ُيج�ري المخرج معاينة لعدد 

من أماكن التصوير خالل الفترة الحالية.

�

كش�فت النجمة العربية آسيل عمران على 
طريقته�ا الخجول�ة، أنه�ا انفصل�ت ع�ن 

زوجها اإلعالمي خالد الشاعر.
التقين�ا الفّنان�ة الس�عودية ف�ي كواليس 
"آراب  التمثيلي�ة  المواه�ب  برنام�ج 
تقدم�ه  ال�ذي   Arabcasting كاس�تينغ" 
مع اللبناني وس�ام بريدي، حي�ث تحدّثت 
باقتض�اب ورمزية ش�ديدين للمرة األولى 
ع�ن انفصالها بع�د التقارير الت�ي ألمحت 
 Single إليه، إثر ص�ورة فنجان اسبرس�و
)مف�رد( نش�رها الش�اعر، وتج�ّددت بعد 
س�ؤالها من قبل النجمة غ�ادة عبد الرازق 

حول ما إذا كانت مخطوبة أم ال.

القاهرة: حّل الفنان أش�رف عبد الغفور بديالً للفنان يحيي 
الفخران�ي في مسلس�ل الرس�وم المتحركة "أنبي�اء الله" 
المق�رر عرضه خالل ش�هر رمضان المقب�ل، وذلك ضمن 
سلس�لة أعمال الرس�وم المتحرك�ة التي يقدمه�ا المنتج 
صادق الصباح س�نوياً. علماً أنه سيستكمل األداء الصوتي 
لشخصية الوالي نور الدين التي ُقدَِّمت في األجزاء السابقة، 
فيما تستمر ابنته ريهام عبد الغفور بأداء دور ابنة الولي.

 هذا وس�يبدأ تس�جيل المسلس�ل الجديد قريباً خاصًة وأن 
فري�ق العم�ل يحت�اج لوقٍت طوي�ل لتركيب الص�وت على 
المش�اهد التي يتم تصميمها للمسلس�ل. مع اإلش�ارة إلى 
 mbc أن الصّباح قد يعرض المسلس�ل حصرياً على شاشة

خالل شهر رمضان في العام المقبل.

أقامت الممثلة المصرية جيهان قمري عش�اء لمناسبة زواجها من الدكتور باسم السواح في 
أحد فنادق القاهرة الكبرى بعد عودتها من شهر العسل في قبرص.

واقتصرت االحتفالية على أهل العروسين وأصدقائهما المقربين من مصر ولبنان.
يذكر أن جيهان احتفلت مؤخراً بزفافها في قبرص وسط حضور مجموعة من األصدقاء.

قالت الممثلة المصرية إيمان العاصي أنها مقتنعة تماما بفكرة الحجاب ولكنها لم 
تكن مؤهلة له سواء على المستوى العاطفي أو النفسي.

وأضافت أنها لم تكن محصنة ذهنياً وال عاطفياً ولم تكن أيضاً إنسانة مسؤولة عند 
اتخاذها قرار ارتداء الحجاب فهو ليس قراراً سهالً على اإلطالق.

كالم إيم�ان جاء ف�ي مقابلة تلفزيونية مع الفنانة اليمني�ة أروى في برنامج الليلة 
. CBC دي على قناة

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد

يع
�سر

ع ال

" اهلوى  وبنات  الثقافية  " االندية 
 م�رة اخرى اع�اود الكتابة عن م�ا يرتكب 
بح�ق الف�ن واه�ل الف�ن  م�ن خ�الل كل 
تل�ك  الممارس�ات الليلية والحي�اة الغريبة 
والمخيف�ة الت�ي تج�ري في الماله�ي هنا 
وهن�اك وتحديدا في العاصم�ة بغداد والتي 
 .. الثقافي�ة  والمراك�ز  باالندي�ة  تس�مى 
والثقاف�ة براء منها ... تلك الن�وادي الليلية 
الت�ي حض�رت البع�ض منه�ا لالس�تطالع 

ومعرف�ة ما خفي منه�ا .. وبدافع فضولي 
وصحف�ي .. ولش�د ما ادهش�ني انني لم ار 
س�وى مجموعة م�ن )بنات اله�وى( وهن 
يمارسن اعرافا وتقاليد بعيدة كل البعد عن 
تقاليد المجتمع العراقي ... نتيجة للظروف 
االقتصادية .. والتي تؤدي في نهاية المطاف 
ال�ى الس�قوط .. ووس�ط تصاع�د مظاهر 
العنف .. والتي تس�فر في بع�ض االحايين 

الى قيام الس�لطات بغلق مث�ل تلك )االندية 
والمالهي( ما بين فترة واخرى حتى اصبح 
الدخ�ول  ال�ى مثل تلك االمكن�ة يمثل نظرة 

سيئة في بغداد !!
ولكن يمكنن�ا القول : ان تلك الظاهرة باتت 
منفش�ية ومنتش�رة  ف�ي مناط�ق الكرادة 
وشارع السعدون وعرصات الهندية بشكل 
ملف�ت للنظ�ر واالنتب�اه وذل�ك م�ن خالل 

المناشيات والصور لمجاميع من المطربين 
والمطربات .. وخاصة اذا ما علمنا ان الكثير 
من تل�ك االندية )الالفني�ة ( ال تمتلك اجازة 

ممارسة المهنة ومخالفتها للضوابط !!
لكن الذي بات مس�تمرا ان رواد تلك االندية 
الزالوا يبذخون االموال بصورة غير طبيعية 
واالنكى م�ن ذلك ان الرقاب�ة الفنية وحتى 
االمنية ت�كاد ان تك�ون معدوم�ة  .. ولهذا 

كان االبتزاز ظاهرا رغم كل  ذلك الخوف من 
السلطات المعنية !

والذي وددت قوله :
ان مثل تلك االندية س�تتواصل في ابتزازها 
للزبائن ما دام هناك بنات للهوى يستحصلون 
المبال�غ لقاء الجلوس على الطاوالت وفتح 
الزجاجات حتى ساعات الفجر .. وما خفي 

كان اعظم.!!

عبري نعمة لـ"الفن": أحب عايص كثريًا وسعيدة بألبومي مع مارسيل خليفة
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رغ�م تن�وع أعم�ال الفنانة المصرية س�ميحة 
أي�وب عل�ى م�دى مش�وارها الفن�ي م�ا بي�ن 
التلفزيون والس�ينما، إالّ أنها واحدة من رموز 
المس�رح في عص�ره الذهبي، حتى اس�تحقت 
لقب “سيدة المسرح العربي” الذي أطلق عليها 
آنذاك. س�ميحة أيوب أعربت ف�ي حوار ها عن 
تفاؤلها بالمستقبل، رغم المشهد الضبابي الذي 
يحيط بكل ش�يء اآلن، بما في ذلك السياسة أو 
الفن، مش�يرة إل�ى أن دروس التاريخ تؤكد أنه 
بعد كل فترة انحدار ف�ي الذوق العام واألعمال 
الفنية تأتي فترة صعود، ولهذا تتمنى أن يبادر 

الفنانون باالجتهاد والسعي إلى ذلك من اآلن.

س�ميحة أيوب: الفن بجميع رواف�ده يعبر عن 
اإلنسانية والحياة، أو ال يكون

أك�دت الفنان�ة المصرية المخضرمة س�ميحة 
أيوب ف�ي حوارها مع “الع�رب” حول مجالها 
الفني المفضل أن الفن بجميع روافده يعبر عن 
اإلنس�انية والحياة، وواجب الفنان أن يعبر عن 
كل م�ا في ه�ذه الحياة، بما يفض�ي إلى تعزيز 
اإليجابيات ونقد السلبيات دون نقل العنف إلى 

الشارع من خالل الفن.
سميحة أيوب أكدت أن الجيل الجديد من الفنانين 
يجته�د ويق�دم ممثلين ومؤلفي�ن ومخرجين 
على ق�در كبير م�ن الج�ودة والموهب�ة، لكن 
المجال الفني يعاني زيادة في عدد الدخالء من 

غير الموهوبين.

•واعترف�ت أي�وب ف�ي حواره�ا أنه�ا ال تزال 
تش�تاق إلى الماضي، حيث تفتقد مس�رحيات 
س�عد الدي�ن وهب�ة )زوجه�ا األدي�ب الراحل( 
وأص�وات أم كلثوم وعبدالحلي�م وعبدالوهاب، 
الفتة إلى أن اختفاء الفنانين الكبار عن الساحة 
ف�ي الفترة األخي�رة، مرجعه س�يطرة العملية 
التجارية واإلعالن�ات ورأس المال، وتحكم كل 
هذه العوامل في العم�ل الفني وما يتم تقديمه 

على الشاشة.
وزّفت س�ميحة أي�وب لجمهورها خب�را جيدا، 
حي�ث كش�فت ع�ن اس�تعدادها للع�ودة إل�ى 
المس�رح بعد س�ت س�نوات غياب، م�ن خالل 
مس�رحية “بئ�ر الس�لم” للكاتب الراحل س�عد 

وهب�ة،  وإخ�راج الدي�ن 
س�مير 

العصفوري، وس�تعرض على خش�بة المسرح 
القوم�ي، عق�ب انتهاء عرض مس�رحية “ليلة 

من ألف ليلة” للفنان يحيى الفخراني.

ومس�رحية “بئ�ر الس�لم” أحدثت ج�دال كبيرا 
عن�د عرضه�ا عل�ى خش�بة المس�رح القومي 
ألول مرة ع�ام 1966 بس�بب مضمونها، الذي 
يرص�د جماع�ة م�ن البش�ر غ�اب الضمير 
والعب�ث  بالس�رقة  فاش�تغلوا  عنه�م، 
ف�ي مق�درات الغير وخيان�ة األمانة، 
وف�ي ذل�ك الوق�ت اعتب�ر البع�ض 
المس�رحية إس�قاطا عل�ى فترة 
حك�م الرئي�س الراح�ل جم�ال 
عبدالناص�ر، خاص�ة في ظل 
اشتهار مؤلفها بمسرحياته 

الجريئة حينذاك.

حال المس�رح م�ن حال 
العربي�ة،  المجتمع�ات 
فه�و م�رآة له�ا، وم�ا 
يعاني�ه ه�و نت�اج ما 
وصلت إليه الش�عوب 

العربية
اعترافه�ا  رغ�م 
مح�اوالت  بوج�ود 
جادة لعودة المسرح 

المحترم، قالت أيوب إن حال المس�رح من حال 
المجتمع�ات العربي�ة، فه�و مجرد م�رآة لها، 
وم�ا يعانيه هو نت�اج الحال ال�ذي وصلت إليه 

الشعوب العربية.
•وترى س�ميحة أي�وب التي قدم�ت نحو 170 
عم�ال مس�رحيا أش�هرها “س�كة الس�المة” 
و”دم�اء عل�ى أس�تار الكعب�ة”، أن المس�رح 
ينتعش حالي�ا بخالف ما يتم تداوله عن تدهور 
أحوال�ه، حيث توجد مس�رحيات جي�دة قادرة 
على أن تعيد البريق للمس�رح من جديد، كما أن 
هناك اش�تياقا واضحا م�ن الجمهور لعروض 

المسرح القومي.
وأكدت أيوب أن المس�رح كان رم�زا للحضارة 
منذ عص�ر الفراعن�ة، وأن مس�ارح الدولة في 
مص�ر قدم�ت أعم�ال كب�ار األدب�اء العالميين 
والمصريي�ن، وهو ما س�اهم بش�كل كبير في 

تشكيل الوعي الثقافي لدى المتلقي.

•ورفض�ت م�ا يت�ردد ع�ن خض�وع مس�رح 
الستينات لما يسمى فرض اإلرادة السياسية أو 
التوجي�ه الفني، مؤكدة أن�ه كالم غير صحيح، 
وما كان يحدث ه�و أن الرقباء هم الذين كانوا 
يخاف�ون، فه�م يعتق�دون أن الحاك�م يغضب 
من االنتق�اد، لهذا كانوا يخاف�ون من الصورة 
الذهني�ة الخاطئ�ة الت�ي رس�موها بأنفس�هم 

للحاكم.

•وقال�ت إن هذا رأيهم وليس رأي الحاكم، وهو 
ما ولّد ما يسمى بالرقابة الذاتية، وجعل الرقباء 
في بع�ض األوقات يس�يئون للنظ�ام بوصمه 
بالقم�ع وغير ذل�ك من الصفات القاس�ية غير 

الحقيقية.
أيوب التي اش�تهرت مع زوجها الراحل الكاتب 
س�عد الدي�ن وهبة بالج�رأة رفض�ت الظاهرة 
المحدث�ة في الوس�ط الفن�ي باتج�اه عدد من 
المنتمين إليه للعمل بالسياسة في إطار منظم، 
باعتب�ار أن الجملة التي ينطقه�ا الفنان داخل 
عمله الفني في األصل سياسة، وال بد أن يكون 
ل�ه موق�ف كمواط�ن، وتعتبر أي�وب أن انتماء 
الفن�ان لح�زب يعبر ع�ن آرائه أم�ر مرفوض، 
خاص�ة أن الفن�ان يمل�ك منب�را خاص�ا به هو 
الشاشة، ويستطيع من خالل هذه النوعية من 

المنابر أن يقول ما يريد وما ينفع الناس.

•وطالب�ت الفنانة الدولة بإش�راك الفنانين في 
حم�الت القضاء على اإلرهاب عبر االس�تمرار 
ف�ي تقدي�م األعم�ال التثقيفي�ة، منتق�دة في 
الوقت نفس�ه أداء اإلعالم المصري الذي يركز 
عل�ى توجي�ه النق�د والس�لبيات، دون التفات 
إل�ى اإليجابيات، حي�ث تقول: لم نع�د نرى ما 
يتّم إنجازه عل�ى أرض الواقع من طرق حديثة 
ومش�روعات قومية، وإنما مجرد جرعات من 

أخبار تبعث على اإلحباط واالكتئاب.

•س�ميحة أي�وب قدم�ت أدوارا فني�ة مختلفة، 
وتقمص�ت عل�ى خش�بة المس�رح العدي�د من 
الش�خصيات في أمهات المس�رحيات العالمية 

والعربية
مختلف�ة، وتقمص�ت عل�ى خش�بة المس�رح 
العديد من الشخصيات في أمهات المسرحيات 
العالمي�ة والعربي�ة، ورغم ذلك أش�ارت إلى أن 
الفن�ان ال يمكن أن يتش�ّبع فنيا، وتمنت تقديم 
دور يكون مكتوبا لصالح الناس بحنكة وبشكل 
فني راق وجميل، وفي حال وجدت ذلك يمكنها 

أن تقدم المال والجهد في سبيل ذلك.
وتعيش س�ميحة أي�وب حالة نش�اط فني في 
الفت�رة األخي�رة، فإلى جانب المس�رح، انتهت 
مؤخ�را م�ن تصوير مش�اهدها في مسلس�ل 
“أوراق الت�وت”، وقدم�ت دورا الفت�ا في فيلم 
“الليل�ة الكبي�رة” ال�ذي ع�رض ف�ي مهرجان 

القاهرة السينمائي األخير.

•ع�ن مسلس�لها الجدي�د قالت أي�وب: هو من 
تأليف أيمن س�المة وإخراج هاني إس�ماعيل، 
وبطولة يوس�ف ش�عبان وصابري�ن وعدد من 
الفنانين العرب، ومن المقرر عرضه في ش�هر 

رمضان المقبل.
•ووافق�ت أي�وب أيضا عل�ى بطولة مسلس�ل 
“وحي�دة” للمخ�رج أحم�د النح�اس ال�ذي لم 
يس�تقر عل�ى باق�ي الفناني�ن حت�ى اآلن، من 
المقرر عرضه في الموس�م الرمضاني المقبل 

أيضا.

•أم�ا عن الس�ينما الت�ي عادت إليه�ا أيوب بعد 
س�نوات من الغي�اب منذ فيلمه�ا األخير “تيتة 
رهيبة” م�ع محمد هني�دي، فقالت: الس�ينما 
تنتعش رغم الظروف القاسية في جميع بلدان 

الوطن العربي.

سميحة أيوب: أعيش حالة نشاط تلفزيوين وسينامئي غري مسبوقة

بي�ن التمثي�ل والغن�اء وتقدي�م البرام�ج 
تس�عى النجمة دنيا سمير غانم إلى التأكيد 
أّنه�ا فنانة ش�املة، ، وعل�ى الرغم من كل 
انش�غاالتها الفنية، ت�رى أّن األمومة خط 
أحمر بالنس�بة لها. تتحدث دنيا في الحوار 
التال�ي ع�ن أعماله�ا األخي�رة وكذلك عن 

ابنتها وتفاصيل أخرى كثيرة.
في البداية علمنا بأّنِك تس�تعدين لمسلسل 
درام�ي ضخ�م بمش�اركة كل م�ن وال�دك 
الفنان سمير غانم وش�قيقتك إيمي غانم؛ 

حّدثينا عنه؟
لي�س مصّرحاً لي أن أتحّدث عنه في الوقت 
الحال�ي، لكن كل م�ا يمكنن�ي أن أقوله إّن 
العم�ل مفاجأة وس�يكون كوميدي�اً أيضاً، 
ولكن�ه يحم�ل الكثير م�ن التفاصي�ل التي 

تجعله عمالً متميزاً.

األخي�رة  الفت�رة  ف�ي  اتجه�ِت  لم�اذا 
للكوميديا؟

لم أتج�ه للكوميديا تحديداً، ولكن "لهفة"، 
كان تجرب�ة مختلف�ة بكل معن�ى الكلمة، 
والحمد لله فالعمل استطاع أن يحّقق نسبة 
مش�اهدة كبيرة، وال أحب أن أصّنف نفسي 
"كوميديانة"، ولكّنني أحب أن أقّدم جميع 
األل�وان، وف�ي الس�ينما أقدم ش�خصيات 

درامية مختلفة.

بع�د ابتعادك ع�ن مسلس�ل "الكبير أوي"، 
دارت أحاديث عن خالفاتك مع الفنان أحمد 

مكي... ما حقيقة الموضوع؟

األس�باب كان�ت واضح�ة، كن�ُت حينه�ا 
مش�غولة بتصوي�ر "لهف�ة"، لرغبتي في 
تقدي�م عمل جدي�د ومك�ي والمنتجة مها 
س�ليم تفهما األم�ر، وإذا كان هناك خالف 
فكي�ف ظهرت كضيفة ش�رف؟ كم�ا أّنني 
أيض�اً كنت أس�افر ط�وال الوق�ت من أجل 
ف�ي  فاكت�ور"  "إك�س  حلق�ات  تصوي�ر 

بيروت.

بمناس�بة الحديث عن "إكس فاكتور"، هل 
ستشاركين في الموسم الجديد للبرنامج؟

ال أعتق�د، ألّن البرنام�ج مرحلة اكتس�بت 
خاللها خبرة، لكّنني حالياً أوّد أن أرّكز على 

أعمالي الفنية بشكل أكبر.

لكن ترّدد أّن السبب هو خالفات بينك وبين 
الفنانة إليسا أثناء التصوير؟

إليس�ا فنانة لها جمهورها وتاريخها، وال 
يوجد خالفات، لكن كاّلً مّنا كان متحمس�ًا 
لفريق�ه وهو أمر بديهي، وأعتبر أّن تجربة 
"إك�س فاكت�ور" كان�ت متميزة بالنس�بة 
إل�ّي، ألن البرنام�ج ل�ه كثاف�ة مش�اهدة، 
والحمد لله فالموسم الماضي حّقق نجاحاً 
كبي�راً، وأنا أعتبر أنني اس�تفدت كثيراً من 

مشاركتي في البرنامج.

عدِت إلى الغناء المشترك مع "بودي باند"، 
أخبرينا عن أصداء األغنية..

"مصال�ح" ل�م تك�ن األغني�ة المش�تركة 
األولى لي، حيث إّننا قّدمنا معاً في مسلسل 

"لهفة" بعن�وان "المنظ�رة"، وكانت 
أيضاً حّققت نسبة مشاهدة، والفريق 
منذ خمس سنوات له أغنيات خاصة، 
ويقّدم طوال الوق�ت أغنيات تلمس 
المجتمع  الموجودة في  الس�لبيات 

وهو يخاطب فئة الشباب.

وهل س�تقبلين عل�ى تقديم ألبوم 
غنائي آخر؟

بالتأكيد، ولكّنني ال أتعّجل الخطوة 
حي�ث إّنني أح�ّب كثي�راً أن أعمل 
على األغنيات بتأنٍّ مثلما حدث في 

ألبومي.

وهل ستنضّمين إلى شركة إنتاج أم 
ستطرحين األلبوم على اليوتيوب؟

ل�م أحّدد بع�د، حيث ال ي�زال مبكراً 
التفكير في األمر.

بصراح�ة ه�ل تستش�يرين زوجك 
ف�ي  رض�وان  رام�ي  اإلعالم�ي 

أعمالك؟
بالتأكي�د أكون حريص�ة على أن 
أعرف رأي�ه ونتناقش في الكثير 

من األمور.

وماذا عن كيال؟
كيال هي أهم أولوياتي وأهم من 

كل ش�يء في حيات�ي؛ فاألمومة 
هي المسؤولية الحقيقية.

إيامن العايص تكشف عن سبب خلعها للحجاب

دومينيك حوراين تصّور 
فيينا "ونون" يف 

عادل إمام خيتار أبطال "مأمون ورشكاه"

دنيا سمري غانم :أبحث عن الرّش وأستشري زوجي

فيف�ي  الفنان�ة  س�افرت 
عب�ده إلى الكوي�ت لحضور 
تكريمها ف�ي معرض البيت 
بيتك م�ن قبل الس�يد الفهد 
الس�عيد.وفي معرض ردها 
الصحفيي�ن،  أس�ئلة  عل�ى 
قالت فيفي عبده أنها كانت 
تتمنى تجسيد قصة حياتها 
على الشاش�ة وأنه�ا كانت 
سترش�ح الفنانة ش�ريهان 
ألداء دورها لوال أنها ابتعدت 

عن التمثيل والرقص.

المصرية  الممثل�ة  نف�ت 
وف�اء عامر ما تردد حول 
تعاقدها على بطولة فيلم 

سينمائي جديد.
وعن حالتها الصحية بعد 
خضوعها لعملية جراحية 
في يدها قالت عامر: "ما 
زلت أشعر بألم شديد في 
يدي من وق�ت آلخر رغم 
الطبي�ة  الفحوص�ات  ان 
العملي�ة تم�ت  تؤك�د أن 

بنجاح".

جيهان قمري حتتفل بزواجها مرة أخرى

نفى مقربون من الممثلة الس�ورية كاريس بشار صحة أنباء تداولتها صفحات 
عل�ى مواقع التواص�ل اإلجتماعي ع�ن أن كاريس تعرضت لحادث س�ير مروع 
وبأنه�ا دخلت مرحل�ة الخطر.ومع صعوب�ة التواصل مع كاري�س ذات الجوال 
المغلق حاليا، تواصلنا مع مقربين منها بدمشق فنفوا بشدة اإلدعاءات، مشيرين 
إل�ى أنهم رأوها بعد إطالق تلك الش�ائعة، وبأن كاريس بخي�ر ولم تتعرض ألية 
حادثة.وقال�ت المصادر إن كاريس تعيش في ظروف طبيعية وتصور حاليا في 
مسلسل "خاتون" مع المرج تامر إسحق، وأنها لم تغادر دمشق مؤخرا، في نفي 

لفرضية ساقتها إحدى الصفحات عن أن الحادث جرى بين دمشق وبيروت.
وختم المصدر بأن الش�ائعة ال تستحق الرد، وإن كانت تحتاج للنفي والتوضيح 
ال أكثر.وكان�ت صفحات ق�د قالت إن كاريس دخلت العناية المش�ددة أمس بعد 
حادث سير تعرضت له، البعض قال إنه جرى في دمشق والبعض اآلخر قال إنه 

جرى بين دمشق وبيروت.

أق�ام رج�ل األعم�ال س�لطان الكاش�ف 
إحتف�ااُل بمناس�بة عي�د مي�الد زوجت�ه 

الفنانة لوسي ال�59.
ونج�وم  واألصدق�اء،  األه�ل  وحض�ر   
الف�ن ومنهم باس�م س�مرة وع�ال غانم 
إين�اس  التونس�ية  والفنان�ة  وإنتص�ار 
النجار وش�قيقتها س�وار وكريم أبوزيد  

واإلعالمي ممدوح موسى.
وعلى الرغم من توقف لوسي عن الرقص 
من�ذ س�نوات، لكنه�ا إرتدت ب�ّذة رقص 
ورقص�ت من أج�ل الحاضري�ن، وبعدها 

قطعت "التورتة" التي احضرها زوجها.
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أصبح�ت الم�رأة ف�ي واقعن�ا الثقاف�ي العرب�ي 
تنتف�ض ب�ل وتحتج-ف�ي كل فرصة تت�اح لها- 
إذا م�ا تم نع�ت كتابته�ا ب�”الكتابة النس�ائية”، 
ًة  كأنها ترفض االنتماء إلى أنوثتها بوصفها ُس�بَّ
تتنصل منها بتوتر ش�ديد، بينما هي تنتفض-في 
األصل- ضد متخيل قيمي محافظ، وضد تصنيف 
يجعلها هامش�ية إلى جان�ب آداب أخرى موازية 
أنصفته�ا كتابات م�ا بعد اس�تعمارية، وبالتالي 
ه�ي ال تتنص�ل من األنوثة وحس�ب، بل تخش�ى 
من ذل�ك الجيتو الذي يعزلها ويهش�مها، ويجعل 
“القوام�ة” في النص الذي يحمل جينات ذكورية 
عل�ى حس�اب نص�وص “نس�ائية” أق�ل إبداعية 
بوصفه�ا “نص�وَص المتع�ة” عل�ى ح�د تعبي�ر 

مستهجن للباحث عبدالله إبراهيم.
لكن بع�ض الكاتب�ات العربيات وه�ن يحتججن 
ض�د تصني�ف وهم�ي يخنقه�ن، متذم�رات من 
“اتهامه�ن” بتخصيص فعل الكتابة في الكش�ف 
عن عوالم المرأة ومعالمها فقط، نسين الوقوف 
برهة والتس�اؤل: من س�يكتب عن الم�رأة ؟ من 
األقدر عل�ى الغوص ف�ي دهاليزها، ه�ل يمكننا 
حقا أن نمنح الرجل مرة أخرى صالحية الحديث 
عنه�ا بش�كل نهائي م�ن دون أن نت�رك إمكانات 
أخ�رى للكتابة عنها من منظور المرأة نفس�ها؟ 
أنكتف�ي فق�ط بالتهلي�ل لبراعت�ه، مثلم�ا هللنا 
إلحسان عبدالقدوس والطاهر وطار؟ هل أغرتنا 

لعبة الحكي بالوكالة؟
لك�ن الم�رأة الكاتب�ة وه�ي ترفض تل�ك الحدود 
والف�روق الجنس�انية- تغرق عادة ف�ي ذاتيتها، 
وكثرة بوحها، ولوذها بضمير المتكلم، متحررة 
م�ن كل خوف أدبي، ومنبه�رة بمتعة الحكي في 
ض�وء النه�ار الس�اطع، خاص�ة بع�د حكاياتها 

الطويلة في متخيل لياليها الشهريارية، ظلت فيه 
متس�ترة لزمن طويل خلف األس�ماء المستعارة 
كالكاتب�ة المغربية زينب فهمي التي كانت تلقب 
ب�”رفيق�ة الطبيع�ة” وكاتب�ات أخري�ات ظللن 
يتوس�لن بأس�ماء ذكوري�ة كي يدلف�ن إلى عالم 
اللغ�ة والكتابة تماما مثلم�ا فعلت جورج إليوت 

وجورج صاند.
وه�ي المفتون�ة بالتفاصيل والبوح، ال تخش�ى 
م�ن االعتراف باتكائه�ا على خرائبه�ا الداخلية، 
نكاية بزمن الغي�اب والصمت، لتفرض وجودها 
و تغتس�ل م�ن الصمت، والترب�ص، والمصادرة، 
والرقاب�ة، وتجدي�د أواصر الصلة بجس�دها في 
ضوء رؤية أنثوية جديدة، واإلصغاء إلى تاريخها 
الس�ري، وتعثره�ا، وذاكرته�ا المقموع�ة، وال 
تخجل أيضا من انكفائها على آالمها، وهزائمها، 
وانكس�اراتها كأّي عري�ش ينكفئ بحن�ّو رؤوم 

على بعض ثماره الناضجة.
مهووسة بتفاصيلها في مرآة البياض، ومنكتبة 
أحيان�ا بأحش�ائها ودف�ق دمائه�ا، بوع�ي ذاتي 
ووجودي أنثوي، ومتدثرة عادة بترس الغموض 
كي تس�لم من غ�زو األغيار، في ظ�ل طابوهات 
دينية، وأخالقية، وسياس�ية ما زالت تترصدها، 
لكنها ف�ي الواقع ال تستس�يغ التقوقَع الرحمي 
المغلق وال تحيا بال آخر، وتشتهي مباهَج طفولِة 
األش�ياء فاكه�َة العال�م المنغم�ر ف�ي تحوالت 

ضجيجه، تفاصيله، وإشراقاته.
وبوحه�ا هذا ليس جبنا أو هروبا من الواقع، وال 
ص�ادرا عن ضيق أف�ق أو محدودية الخبرات، وال 
تجاهال لقضايا إنس�انية كفيل�ة بجرف متاريس 
أنانيته�ا، لكن كي تنكتب بم�داد األنثى غيَر مداد 
ال�مك�ر، والغواية، والكب�ت التاريخي، كي تصير 

ذاتا، ولي�س موضوعا أو رم�زا، مؤّمنة باألنوثة 
كقيم�ة إبداعية تضاه�ي الفحولة، وكي تنس�ُج 
ذاتيتها اللغوية بلمساتها األنثوية البعيدة عن تلك 
الجمل الش�ائعة التي هي م�ن صنع الرجل، ومن 
جم�ل ثقيلة ج�دا متش�دقة ال تصلح الس�تخدام 
المرأة، وال تستطيع من خاللها أن تكّيف أفكاَرها 
وخلجاتِها؛ ألنها “صنعت وفقا لحاجات الذكر”، 

كم�ا عبرت فرجينيا وول�ف، مؤمنة أنه ال وجود 
لحي�اة خارجنا، وأنه في أغوارنا ق�د ُيحفر نفٌق 

مجهول يفضي إلى الحياة.
المرأة الكاتبة وهي ترفض تلك الحدود والفروق 
الجنس�انية- تغ�رق ع�ادة ف�ي ذاتيته�ا، وكثرة 
بوحها، ولوذها بضمير المتكلم، متحررة من كل 

خوف أدبي
ه�ي ال تحل�م بالهيمن�ة والتحك�م عل�ى مقاليد 
تل�ك اللغة التي تّم تذكيرها م�ن طرف ابن جني، 
وتأنيثه�ا م�ن طرف ن�وال الس�عداوي فيما بعد 
في كتابه�ا “األنثى هي األصل”، ب�ل تأمل فقط 
المش�اركة ك�ذات فاعل�ة ق�ادرة عل�ى اإلبداع، 
بعدما تم اغتيالها من الذاك�رة الثقافية العربية، 
ومحوه�ا بقلم نقدي ذكوري س�طا عل�ى اللغة 
كتابة وقراءة ونسج الثقافة على منواله، وطرد 
الم�رأة من جمع المذكر الس�الم، وض�ّم إلى هذا 

الجمع كل مجنون أو حيوان أو طفل.
إن المرأة الكاتبة وهي تس�رد خصوصيتها وفق 
رؤيتها األنثوي�ة للذات والعالم، ال تأمل خندقتها 
في كهف ضيق أحادي الرؤية، وال تقبل التهجين، 
والتنقي�ص م�ن نصوصها مقاب�ل نصوص ذات 
قيم�ة إبداعي�ة أكب�ر، إنم�ا تحل�م باالخت�الف، 
وبإضاف�ة نوعي�ة للمش�هد الثقاف�ي العربي بل 

بالتفوق أحيانا.
لكن لألس�ف، فإن الم�رأة الكاتب�ة أحيانا، وهي 
تنتش�ي بعزلتها وذاتيتها، متباهيًة بنرجسيتها، 
وبخصوصيته�ا، وبتعدده�ا، وتقيم ف�ي محفل 
الجس�د بكل طقوس�ّيته، وعنفوانه، وضجيجه، 
وهدوئه، وهمس�ه، وفورانه، وش�غبه، وتمرده، 
وجنونه، قد تستهويها لعبُة المرآة، وتنغمس في 
ذاتها بصورة ممجوجة، وتغرق في اس�تعالئها، 

ونرجس�ّيتها، وتماهيه�ا م�ع ذاته�ا، والحس�ي 
فيها بش�كل س�طحي، وبالتالي قد يتماهى النقد 
م�ع “األنث�وي” فيها على حس�اب جدي�ة عملها 

كمبدعة.
وس�عيا إلى االختالف وترسيخ مفهوم التعددية، 
ل�ن أس�قط ف�ي ف�ّخ الخنثوية ال�ذي دع�ت إليه 
فرجيني�ا وول�ف، اعتمادا عل�ى ثنائي�ة الذكورة 
واألنوث�ة المتج�ذرة ف�ي كل منهما، ول�ن أدعو 
إل�ى “التآل�ف األندروجين�ي” إش�ارة إل�ى زواج 
يج�ب أن يت�م داخل عق�ل الكاتب بي�ن “المبادئ 
األنثوي�ة والمب�ادئ الذكوري�ة”، بل عل�ى المرأة 
العربي�ة الكاتبة أن تكتب كام�رأة، وتؤنث اللغة، 
والمعن�ى، والخطاب، وتصنع لنفس�ها لغة تليق 
بخلجاته�ا، ودفقه�ا؛ ففي خصوصيته�ا قوتها، 
وف�ي هشاش�تها جبروته�ا، حت�ى يتس�ّنى لها 
أن تثب�ت نفس�ها ك�ذات فاعل�ة وأّن�ه بإمكانها 
“الكتابة” ال المكاتبة بتعبير الجاحظ، الذي جعل 
الكتابة للرجل كشرف وحق، و”المكاتبة” للمرأة 
كوس�يلة حس�ية لفتح عالقات العش�ق والّرفث، 
وأن تص�رخ مثل جين�ي هيربك�ورت حين قالت 
“سادتي ال أستطيع أن أكتب إال كامرأة بما أّن لي 

شرف كوني امرأة”.
وفي األخي�ر، ال بأس أن يخّرا معا س�اجدين، أي 
الرج�ل والم�رأة الكاتب�ة، لإلبداع فق�ط، جوهر 
الذات والعالم، ولكتابة تؤنس�ن البياض، وتزوبع 
الح�دود، وُتْس�ِقُط كّل التصنيف�ات الموروث�ة، 
والثنائي�ات المخترعة ذليل�ة مندحرة في معركة 
التاري�خ، كتاب�ٌة تختل�ف ع�ن ال�ذات والعالم بل 
تتج�اوزه، كتاب�ة تن�داح بحرّية حي�ث ال تخوم، 
حيث الهوي�ُة األرحب التي ننش�دها والتي نحلم 

بالفعل أن نمنحها لذواتنا.

سفر احلب . سفر العشقالنساء واللغة واألفكار
ترجمة "هو�شيار كمال عذاب"

�شعر"كه زال ابراهيم خدر

بيني وبينك 
وبين آالم الزمان 

وعالم مليء بجعيم الصمت 
هذا انا أغدو لمستقبل هو الالنهاية 

أخطوا خطوات للحياة 
وروحي تصبح إطاراً لك 

أنا واالمواج سوية 
أحيا وأموت 

يامن تريدون لنا تأريخاً
يمأله الصدأ

وينطفيء به نور العنفوان 
لنا كلنا ماتريدون 
لتجعلوه عتمة 

وخطى بال ضياء
لدنيا مألى بالضباب

أنيرأنا
وكل فاقد وطنا سكنا 

يأكله الجوع والحرمان 
أسكنهم بين همموم أصابعي
وأبني لهم أحلى البنيان 

عنضب الرعد ماعاد يخيفنى
أغادر مع الحياة

مع العشق 
كي أحيا من أجلك 

أيتها الدنيا التي أصبحت 
مليئة بالهموم والجمال 

أيتها الطبيعة المملوءة بمساء الغروب 
اذا ما بقيت دون حنان  االرض 

برد الشتاء
اذاما أوقفت أناملى عف الحركة 

اذما اوقف الجسد ويسكته 
لتجمد 

ورياح الصيف إذا لم تلهبني 
وتشعل كل الجسد 

كيف تسمع لي أفراح الربيع ؟
كيف تمهد لي شدوى؟

وأن أقبل عيون النرجس 
وكيف لنسيم الرياح أن يبارك لي 

عيد الجمال 
ما نسمية عيد النوروز ؟؟؟؟؟؟

إكرام عبدي 

دعوٌة  للخجلنص
حفلة   سبايكر  انتهت 
وتنتهي  معها   احالٌم

وأوهاٌم
الحفالٌت  كثيرٌة

لم تُفتَّ في عضِد  البالِد
ألوطُن  المترنُح  من  القتِل

كفارٍس هّدُه  التعُب
عيون التأريِخ تأكلها  الدهشُة

قوافُل  التوابيُت
تسيٌر

الى  المقابِر
المقابُر  تطلُب  المزيَد

الوطُن  يِئنُّ
من  جراحِه

بائٌس جداً  هذا  المساُء
ودجلَة مكفهٌر

خجٌل من  تلَك  الجثث
مجبٌر  هو  على  احتوائها 

فماذا  سيقوُل   
لألمهاِت

االرواح  تصعد الى  السماِء
نبضٌة  هنا  ونبضٌة هناَك

تؤكُد  لنا
أنَّ  الوطَن

باق
وعلى قيِد الحياة

كامل الزهريي 

الكتاب�ة عن الواق�ع المضط�رب تحتاج إلى 
اكتم�ال عناص�ره ف�ي ذه�ن الكات�ب حتى 
يص�وره بطريقت�ه الخاص�ة والموضوعية، 
لكن الروائي الس�وري خالد خليفة لم يركن 
إلى االنتظار لكتابة واقع الحرب والدمار في 
بلده، بل كان من السباقين الذين كتبوا الواقع 
بطريق�ة ذكي�ة ترص�د وتع�ّري، كم�ا تحلم 
وتنحت طريقا كتابيا أمام القراء للتعامل مع 

الواقع بالفهم والنظر إلى ما وراءه.

عن دار نوفل – هاشيت أنطوان العربية للنشر 
ف�ي بي�روت، ص�درت رواية جدي�دة للكاتب 
الس�وري خالد خليفة، بعنوان “الموت عمل 
ش�اق”، وذلك بالتزامن مع مع�رض بيروت 

العربي الدولي للكتاب في دورته األخيرة.
ترص�د رواي�ة “الم�وت عم�ل ش�اق” لخالد 

خليف�ة، جوان�ب عدي�دة ف�ي حياة األس�رة 
السورّية في ظل الظروف العصيبة التي تمّر 

بها تلك البالد.
ف�ي روايته هذه، ال يغ�ادر خالد خليفة بالده 
سوريا، التي تمثل قلب الحدث، تماما كما في 
عمليه الس�ابقين “مديح الكراهية”، الصادر 
س�نة 2006، و”ال س�كاكين في مطابخ هذه 
ت�دور  إذ   .2013 الص�ادرة س�نة  المدين�ة” 
أحداث الرواية داخل سوريا القابعة بين فّكي 
الحرب، والخراب. ومع ذلك يرى خليفة أن ما 

يحدث في بلده اآلن هو جزء من المستقبل.
تقع الرواية في 160 صفحة، وتروي حكاية 
عائل�ة تفقد األب في خضم األحداث الدموية 
العاصف�ة التي تمّر بها البالد، فيما الس�ّيارة 
تش�ّق طريقه�ا من الش�ام إل�ى العنابّية في 
الريف الدمش�قّي.. الس�يارة بداخلها الجّثة، 

ورج�الن وام�رأة، يلّفه�م صم�ت متوّجس، 
وفي الخارج حرب ضارية لم تش�بع بعد من 
الضحاي�ا الذين أوقعتهم هنا وهناك. حواجز 
كثيرة س�يكون عل�ى هذه العائل�ة اجتيازها 
عل�ى األرض تنفي�ذا لوصّي�ة األب بدفنه في 
ت�راب قريت�ه، وحواج�ز أخرى نفس�ّية بين 

األحياء الثالثة، ليس اجتيازها أقّل صعوبة.
هذه ليس�ت رحل�ة لدفن جثم�ان أب، بل هي 
رحلة الكتش�اف الذات، وك�م أّن الموت عمل 
شاّق، إّنها رواية عن قّوة الحياة، لكّن الموت 
هن�ا ذريعة ليس أكثر، نع�م، هذه الرواية في 
س�ردياتها ومرجآته�ا الحكائية تس�عى إلى 
ي، عبر االت�كاء على  “تبئي�ر” المنج�ز النَّصِّ
مس�رودات واقعي�ة أو وقائعي�ة نظ�را إلى 
تش�عب المتن، وتداخل األصوات الس�ردية، 
بي�ن بلب�ل وحس�ين ونفي�ن وفاطم�ة، ثمة 

خيوط لمحاولة انكش�اف الوصية األخيرة، 
بم�ا يعني ذلك من مطب�ات، وما يرافقها من 

إبحار في الذات الفردية والجمعية.

تنبن�ي رواي�ة “الموت عمل ش�اق” أساس�ا 
عل�ى حركي�ة الش�خوص الت�ي تمث�ل بؤرة 
الح�دث، وكأنن�ا إزاء كامي�را رقمي�ة ترصد 
الس�كنات والحركات، وال س�يما أن الروائي 
مفت�ون بالص�ورة، وه�ذا ال يعني أنن�ا إزاء 
عم�ل تصويري توثيق�ي بالمعن�ى المتداول 
للصورة، لكنها، تتغذى من تقنيات الس�ينما 
والكتاب�ة الحوارية واس�تنطاق الدواخل بما 
تعرفه من ق�وة واحتدام ومكاب�دة، الرواية 
إذن، ه�ي رص�د لحال�ة م�وت تتف�رع عنها 
حاالت كثيرة، وتؤطرها األبعاد النفسية أكثر 
فأكثر، دون إغفال الجانب المهم والجوهري 

ف�ي ه�ذه الرواي�ة، وه�و ه�ذا التقاب�ل بين 
وجهين متناقضين: الحياة في مقابل سطوة 

الموت.
وهن�ا ال ب�ّد أن نتس�اءل ف�ي خض�م ه�ذه 
المخاضات العسيرة عن العزف المنفرد على 

إيقاع الدم والموت.
ما يمكننا قوله هو، إن واقع الحرب والدمار 
كان له بالغ األثر في المتن الروائي السوري 
عموم�ا، ول�دى خليفة بش�كل خ�اص، إنها 
الرحل�ة ف�ي عالم موب�وء، بحثا عن عش�بة 
جلجامش، عن الوجود المفقود، المطموس 
بقوة الموت وس�طوة الواق�ع، ومهما يكن، 
فإن الم�ادة الروائية ال بّد لها من هذا االتكاء 
على الواقع من أجل إخصاب العمل السردي، 
والوص�ول به إلى أعلى درج�ات التفاعل مع 

المتلقي.

املوت عمل شاق حني يلتقي مع احلياة

بطالء األظافر ارسم لروحي

عن دار دجلة ناش�رون وموزع�ون، في العاصمة 
األردني�ة عّم�ان، ص�در دي�وان “ش�امة بيضاء” 
للّشاعرة الفلسطينية إيمان زّياد، في مئة صفحة 
من القطع المتوسط.صفحات الديوان حملت في 
مجملها نصوصا نثرية أنثوية بامتياز، وحتى تلك 
التي ألقت بظالل الوطن عليها محاولة من خاللها 
رس�م ص�ورة للواقع ال�ذي تحي�اه أيض�ا، كانت 
بلغ�ة أنثوي�ة طاغية مدرك�ة أن كاّل من الش�اعر 
أو الش�اعرة ق�د ينوب عن اإلعالم�ي في مواطن 
كثيرة، ألنه يوّثق الحدث من خالل نص شعري قد 

يختصر الحكاية.

أطلق�ت الباحثة المغربية أس�ماء المرابط، كتابا باللغة الفرنس�ية عنوان “نس�اء ورج�ال في القرآن: 
أية مس�اواة” ضمن منش�ورات “ال كروازي دي ش�ومان”، يق�ع الكتاب ف�ي 180 صفحة من القطع 

المتوسط.
تقت�رح الكاتبة في ه�ذا الكتاب، انطالقا من تحليل المفاهيم األساس�ية في الق�رآن، مقاربة جديدة 

لموضوع المرأة المسلمة، تهتم باألخالقيات القرآنية للعالقات بين الرجال والنساء.
وحسب تقديم الناشر، فإن الكاتبة تهدم التأويالت التمييزية الموروثة من الماضي، مبرزة المبادئ 

التي ترسي بقوة المساواة بين الرجال والنساء.
ويدع�و هذا الكت�اب إلى التدريب على التفكي�ر في األخالقية العالئقية بين الرجال والنس�اء، كما 
أوردتها المصادر المخطوطة لإلسالم. ويسعى الكتاب إلى أن يكون محاولة لتفكيك وتحليل بعض 
المفاهيم القرآنية التي تؤكد المس�اواة بين الرجال والنس�اء.وصدر للمرابط “مس�لمة وكفى” 
و”عائش�ة، زوجة النبي أو اإلس�الم بصيغة المؤنث” و”القرآن والنس�اء: قراءة لل���ت��حرر” 

و”النساء، اإلس�الم، الغرب: الطريق نحو العالمي

اصدارات

بيضاء'نساء ورجال يف القرآن 'شامة 

مرفت غطاس

عمادالدين موسى 

بطالء األظافر األزرق والريش�ة , أرسم لروحي 
, ناف�ذة ..أنكب عل�ى زجاجها ..ارس�م القبالت 
بشفاه النار , وتقلبات الجسد كأشتهاءات الكرز 

..
وعلى المنبر , س�تعلو صرختي .. وأخبر الكون 

ان الم�رأة أنجب�ت النصف , قتل�ت النصف اآلخر 
من أجلك ..تمسد أحالمك التي تركتها مستيقظة 

على وسادتك ..
تبتس�م لحضور نصفك امامها ..لصور النس�اء 

العارية التي تمر في مخيلتك ..

أللوان أحمر الش�فاه في قوس ق�زح .. لدعوات 
النهد الصامتة ..لموسيقى الشوق التي تطربك .. 
بأمراة غيرها ..بطيف ... بجسد..بفستان أحمر 
.... أس�ود .... وتخترع لك أل�ف عذر ... وتخترع 
لك ألف وجع ...لتدوس على كل الوجع ,وصرخة 

للمرأة التي تش�اركك كس�رة الخبز ,و ترسم لك 
ف�ي ابتس�امتها ألف حب�ة زيت�ون .. و ألف أمل 
...لنطف�ة تبني بيتا لها في جس�دها , لتس�عدك 
..للمس�احيق التي تخفي خلفها خريطة السؤال 

.. من أنا ..؟نصفك المتعايش بالصمت ؟؟؟

ام نصف�ك ... التائ�ه،ام ...فلس�فة احتياجاتك , 
رغبات�ك , صدى دمع�ك ....ام ان�ا القصيدة التي 
تخط�ت كل ح�دود المنط�ق و ...وعل�ى صوت 
س�عاله المباغ�ت عدت م�ن رحلت�ي أبحث عن 

مكان أخبئ فيه طالء األظافر ... و الريشة ...!

أن نتس�اءل عن حال الش�عر العربي اليوم، لهو 
تس�اؤٌل مش�روع في خضم مح�اكاة الّرصاص 
والجس�د، حي�ث لغة ال�ّدم أكث�ر ت�داوالً من أّي 
لغ�ة، والم�وت هو ه�و ال م�وت أنيق ه�ا هنا، 
موٌت م�ؤداه ومبتغاه أنقاض عباءات الجاهلية، 
الحياة ليس�ت نغمة -كما يتوه�م البعض- على 
إيقاع رتيب ك�ذا الكتابة، فليس من لغة مكتوبة 
بأصابع من الجنة بل بأصابع محش�وة بالواقع 
منحشرة حشراً كالحياة المقلوبة، ففي شقوق 
الحياة ال زالت الكثير من األوراق العالقة تنتظر 
من ينتش�لها كما تتعّقد معها مفاهيم وقراءات 

الحياة.
فحين تصعد األجس�اد لباريها ذبحاً وقتالً بفعل 
محاوالت األفكار الواف�دة على صيغة فتوحات 
صارمة أو بثِّ ال�روح في رماد األحقاد الدفينة، 
يبقى صوُت الّشاعر شبيه الموج الذي بلل وجه 
– آالن- الطف�ل الُك�ردي الّس�وري، أو جزءاً من 
لقطة الكاميرا التي أوقفت الزمن اللغة والكتابة 

والشعر عند حذاء آالن..
سفُن الموت و- َبلَمات االنتحار الّسوري- ُتوّثق 
أياَم “الّس�فربلْك” الّسوري لش�ماٍل -قد- يحمل 
ف�ي طياته بع�ض الكرامة أو ما بق�ي من حياة 

له. تتس�ارع مع الموج لغة الّشاعر، تهاجر معه 
وتم�وت أحيان�ا حي�ث تق�ف عند ح�ذاء الموت 

وتخونه اللغة كما خانته اللحظة الشعرية.
َخلَّف الصراع الّسوري خلفه -والزال وسيستمر- 
وراءه عناص�ر ثقافّية ولغوية وفهمّية متضادة 
وفق�اً  نصوص�اً  لتنش�ئ  أحيان�اً  ومتش�نجة 
للضرورات المرحلية والتتابعية للمشهد الذبحي 
والدموي أو وفقاً لحيثي�ات الصدمة وما بعدها 
وم�ا أنتجت�ه وأفرزته من لحظ�ات فارقة قاتلة 
كص�ورة المذبحة أو صورة الطف�ل الخطيب أو 
آالن، وغيرهم من عش�رات األح�داث البركانية 

إنس�انياً ك�ذا كتابيا وش�عريا حتماً ق�د تنزوي 
الكثي�ر من األقالم وخاصة الّش�عرّية منها أمام 
سطوة الموت والجريمة وهول الكارثة البشرية 

وفداحة المأزق اإلنساني، 
لكنها تبقى تحوم حوله تشّرحه، تقارب فيه الّدم 
المدني ويبقى حاضراً س�واء من حيث القصيدة 
والن�ص أو كأحد متنّوري مثقف�ي هذي الفترة 
وال�ذي تقع على كاهلهم ج�لُّ جوهر األزمة من 
خ�الل اعتماد لغة العقل واللغة والحوار بدال عن 

لغة الرصاص. 
“تس�ونامي” اللج�وء الّس�وري يض�رب قيعان 

أوروبا حتى قممها في مس�عًى بش�ري عفوي 
لبّث بع�ض الروح ف�ي عالم الجريم�ة الُمنظم، 
عال�م القت�ل الُمعلّ�ب -في إش�ارة للب�راد الذي 
وجد في النمس�ا وفيه عشرات الجثث مسروقة 
األعضاء-.يعلم أحدنا بأنه ال يمكنه ال بقصيدته 
وال بكّف�ه ش�ق العال�م نصفي�ن،  لكن�ه اإلنذار 
األخير الكتمال أخطاء الحياة، فالموت الشاسع 
أمامه يس�كنه وهو ال يمتل�ك إال أدواته وصوته 
وصرخ�ات ضميره.الّش�اعر جن�دي االنس�ان، 
فأينما حّل الخراب به ينبري الّشاعُر ليكون على 

األقل صوته وصرخته.

اإلنذار األخري الكتامل أخطاء احلياة
محمود عبدو 



وف�ق اتفاقية منع االب�ادة الجماعية لع�ام 1948 والتي عرفت 
االبادة الجماعية بانها القتل المنظم وهذه االتفاقية تم التوقيع 
عليه�ا عام 1948 ونفذت عام 1950 ووقع عليها 133 دولة في 
العالم ومن االفعال التي تعد ابادة جماعية ووفق هذه االتفاقية 
القتل والحاق الضرر النفس�ي والجسدي وخطف االطفال وهي 
ايضا اي ه�ذه الجرائم هي التي تخالف االعالن العالمي لحقوق 
االنس�ان وق�د نص�ت الم�ادة 6 من النظ�ام الداخل�ي للمحكمة 
الجنائي�ة الدولية لعام 1998 بينت على ان االبادة الجماعية هي 
التي ترتكب بقصد التدمي�ر الكلي او الجزئي لجماعة قومية او 
اثني�ة او عرقية او دينية ومن اش�هر عملي�ات االبادة الجماعية 
مجازر االرمن وصبرا وش�اتيال وراوندا ودارفور والجزائر وما 
يحصل اليوم من جرائم من قبل الجماعات االرهابية في العراق 
وانته�اك المدن ه�و ابادة جماعي�ة وكذلك ما يحص�ل في غزة 
م�ن جرائم م نقب�ل الكيان الصهيوني هي اب�ادة جماعية وهنا 
تحت�اج الى تجرك دول�ي لمحاكمة القادة في ال�دول التي تدعم 
االرهاب ف�ي العراق ويمكن احالة ال�دول الداعمة لالرهاب في 
الع�راق وفق ق�رار مجلس االمن 2170 ال�ى مجلس االمن ومن 
ثم الى المحكمة الجنائي�ة الدولية االن العراق  ليس موقع على 
اتفاقي�ة روما لعام 1998 والخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية 
ف�ان باالم�كان ان يقوم العراق بتقديم طل�ب الى مجلس االمن 
وفق االدلة المتوف�رة واحالة الدول الراعية والداعمة والممولة 
واالرهاب الى المحكمة الجنائية الدولية وخصوصا الشخصيات 
التي تحرض وتفتي على االرهاب ومن المالحظ ان التحقيقات 
التي تقوم بها اللجان الدولية التي تشكلها االمم المتحدة تكون 
طويل�ة االجراءات وبعي�دة المد ومثال على ذل�ك التحقيق الذي 
ت�م اجراءه اثر مقتل رئي�س الوزراء لبن�ان الحريري حيث كان 
عدد الش�هود تجاوز 600 ش�اهد ولهذا فان التحقيق ال تس�قط 
بمضي المدة وال بالتق�ادم ولهذا فان هذه الجرائم حتى لو بعد 
س�نوات طويلة يمكن المطالبة بها ومحاكمة المجرمين الذين 

ارتكبوها.

دعوى املقاضاة  وقانون املرافعات 
المرافع�ات  قان�ون  ف�ي  الدع�وى   
العراق�ي رقم 83 لس�نة 1969 طلب 
ش�خص لحق�ه م�ن اخ�ر وان يكون 
ه�ذا الطل�ب ام�ام القض�اء العراقي 
ف�ي  االط�راف  كال  ف�ي  ويش�ترط 
الدعوى ان يكونوا متمتعين باالهلية 
الالزمة في الدعوى الالزمة استعمال 
الحق�وق والواج�ب ان ين�وب عن�ه 
من يق�وم مقامه قانون�ا وان يكون 
المدع�ي علي�ه خصم�ا يترت�ب على 
اق�راره حك�م فائ�ض لم�ال القاصر 
والمحجوز والغائب ويجوز ان يكون 
احد الورثة خصما ف�ي الدعوى التي 
تق�ام عل�ى المتوف�ي ويش�ترط في 
الدع�وى التي تقام ممكنه ومتحققة 
وم�ع ذلك ف�ان المصلح�ة المحتملة 
وق�وع الضرر كم�ا ويج�وز االدعاء 
بالحقوق المؤجل�ة ويجوز ان تكون 
الدعوى لتالفي نزاع محتمل الحدوث 
ويج�وز الدفع من قب�ل المدعى عليه 
بدعوى مقابلة الدعوى الى رد دعوى 
حق�ا  الدع�وى  موض�وع  كان  واذا 
ش�خصيا كانت الدعوى ش�خصية او 
دعوى دي�ن وان كانت الدعوى عينية 
كانت دع�وى عيني�ة وان كان المراد 
م�ن ملكي�ة واذا كانت ملكي�ة كانت 
الدعوى ملكية واذا كانت منها اثبات 
الحي�ازة كان�ت دع�وى حي�ازة منع 
التع�رض ووفق االعمال الجديدة وال 
يج�وز للمدعي ان يجم�ع بين دعوى 
واال  بالملكي�ة  والمطالب�ة  الحي�ازة 
سقط االدعاء بالحيازة، وعادة ما يتم 
التبليغ بواس�طة الش�رطى بالحيازة 
الغ�راض تبلي�غ المدع�ى عليه حيث 
يعتب�ر توقيع المدع�ى تبليغ المدعى 
او توقي�ع وكيل�ه.. ويج�وز التبلي�غ 
بواسطة البريد وعلى ان يتم اعادتها 

المرجع  المس�جل  البري�د  بواس�طة 
ويتم تحرير ورقة التبليغ بنس�ختين 
تسلم احدهما الى المراد تبليغه وتعاد 
الثاني�ة ال�ى التحف�ض ف�ي اضبارة 
الدعوى وتش�مل ورق�ة التبليغ رقم 
الدعوى مع اليوم والش�هر والس�نة 
وش�هرته  المح�ل  الطال�ب  واس�م 
ومهنت�ه ووظيفت�ه وبي�ان المح�ل 
ال�ذي يختاره الطال�ب لغرض التبليغ 
واذا تبين للمحكم�ة ان المراد تبليغه 
لي�س معروف مح�ل االقامة فتجري 
تبليغه بواس�طة صحيفتين محليتين 
تصدر في المنطقة المحكمة ويجوز 
اذاعة التبلي�غ باالضافة الى الصحف 
بواس�طة وس�ائل االع�الم االخ�رى 
واذا كان الم�راد تبليغ�ه يعم�ل ف�ي 
احدى دوائ�ر الدولة وتق�ام الدعوى 
في محكم�ة محل العق�ار اذا تعلقت 
بحق عيني واذا تعددت العقارات جاز 
اقامة الدعوى في محل احدها ويجب 
ان تتضم�ن عريضة الدع�وى امامها 
واس�م  الدع�وى  عريض�ة  وتاري�خ 
المدع�ى عليه ولقب�ه ومهنته ومحل 
اقامت�ه وبي�ان المكان ال�ذي يختاره 
المدعي لغرض التبليغ وبيان موضوع 
الدع�وى ووقائ�ع الدع�وى وتوقيع 
المدعي او وكيل�ه وان يقوم المدعي 
بارفاق نس�خ م�ن عريض�ة الدعوى 
بق�در ع�دد المدع�ى عليه�م وتكون 
مطابقة لالصل في كل شيء .. وذلك 
يؤثر على حسن س�ير المحكمة وال 
يج�وز ان تتجاوز م�دة التاجيل اكثر 
م�ن 20 ي�وم اال  للض�رورة وضب�ط 
الجلسة هي من قبل القاضي ويجوز 
للمحكمة من تلقاء نفسها ان تشطب 
العبارات الجارحة والمخالفة لالداب 

من اي ورقة من اوراق المرافعات

الرحم�ن  عب�د  م�ن  س�ؤال   / س 
اب�و نوف�ة )فلس�طيني( مقي�م في 
الع�راق يس�أل ع�ن ج�واز حصوله 
على الجنس�ية العراقية بعد سقوط 

النظام البائد ؟
ج / وفق�ا للقوانين الص�ادرة بهذا 
يعام�ل   الفلس�طيني  ف�ان  الش�ان 
معاملة العراق�ي المقيم في العراق 
والواجب�ات  الحق�وق  ف�ي جمي�ع 
بالنس�بة   ) التمل�ك  )ح�ق  ومنه�ا 
للمركب�ات وفقا للقان�ون رقم 202 
ه�ذا  اس�تثنى  وق�د   2000 لس�نة 
القانون حق الحصول على الجنسية 
العراقية ويعتبر هذا القانون خاص 
بقي�د قان�ون الم�رور  وال عالقة له 
ولحد االن لم يس�ن او يشرع قانون 
يلغ�ي القانون اعاله كم�ا ان المادة 
130 م�ن الدس�تور العراقي تقول ) 
تبقى التشريعات النافذة معمول بها 
ما لم تل�غ او تعدل( كما ان القانون 
رقم 202 لس�نة 2000 غير مشمول 
باحكام القس�م 37 من امر س�لطة 

االئتالف رقم 86  لسنة 2004
س / وردنا سؤال دون ذكر )االسم(  
يقول الس�ائل ما عقوب�ة من واقع 

صغيرا بدون رضاه ؟
ج / ج�اء ف�ي الم�ادة 393/1 م�ن 
قان�ون العقوبات العراقي رقم 111 
لسنة 1969 يعاقب بالسجن المؤبد 
او المؤق�ت كل من واق�ع انثى بغير 
رضاه�ا او الط بذك�ر او انثى بغير 

رضاه او ارضاها.
ويعتب�ر ظرف�ا مش�ددا اذا كان من 
وقعت عليه الجريمة لم يبلغ ثماني 

عشرة سنة كاملة 
وبالتاكي�د هناك اج�راءات قانونية 
تحقيقي�ة تثبت ه�ذه الواقعة منها 
التقرير الطبي وافادة  المجني عليه 
والجاني ... وه�ذه التفاصيل تطول 

وال مجال لشرحها هنا 
س / من عمران حميد ش�مران من 
مدينة الشعب يسال عن جواز اقامة 
الدعوى الجزائية الخاصة بالس�رقة 
عل�ى الورث�ة بع�د وفاة الش�خص 

السارق ؟
ج / هن�اك ش�قان ف�ي الموض�وع 
... االول يتعل�ق بالدع�وى الجزائية 
ومب�دأ )ش�خصنة العقوب�ة(  التي 
تنته�ي بالوفاة الش�خص اس�تنادا 
للم�ادة 150 م�ن قان�ون العقوبات 
اذا كان�ت  ف�ي ط�ور التحقي�ق او 
المحاكم�ة ايض�ا اس�تنادا لقانون 
اص�ول المحاكم�ات الجزائي�ة ام�ا 
الجان�ب المتعلق بالحق�وق المدنية 
والتعويضي�ة فيج�وز اقام�ة ه�ذه 
الدعوى على الورثة والمطالبة بعد 

استخراج القسام الشرعي امام 
محكمة البداءة يقع س�كن 

ضم�ن  المتوف�ى  
صه�ا  ختصا ا

المكاني 

قصـــة قانونيـــــة

اصيب�ت )ماج�دة( بفاجعة وه�ي تفقد 
زوجه�ا )الم�درس( اثر انفج�ار ارهابي 
طاله  وهو في احد اس�واق المدينة ، وقد 
اث�ر عليها الحادث كثيرا خصوصا انها ما 
زال�ت في ريعان الش�باب ول�م  يترك لها 
سوى ولد صغير لم يتجاوز السادسة  من 
عمره  حيث شمرت عن ساعديها من اجل 
تربية ولدها )سعدون(  وتهيأت الرساله 
الى المدرس�ة  حالمة ان تراه يحمل كتبه 
ويتوج�ه اليه�ا خصوصا ان )اب�اه( كان 
يمني النف�س ان يراه  يحقق ما عجز هو 
عن تحقيقه في دخول )كلية الطب (  اراد 
ان يصنع منه ش�يئأ كبيرا  يفخر به امام 

الناس .
ولكن لم تكن ماجدة  بعيدة عن الدراس�ة  
الت�ي تركتها  بعد وصوله�ا الى المرحلة 
االعدادية لزواجها اوال لتفرغها لش�ؤون 
البي�ت ثاني�ا ورغب�ة  زوجه�ا وتكلف�ه 
ف�ي توفي�ر كل متطلب�ات البي�ت وحتى 
ش�ؤونها الخاص�ة وكم�ا  انه�ا كان�ت 
قليلة االحت�كاك باالخري�ن اال في حدود 
المجاملة  المطلوب�ة مبتعدة عن التدخل  
في ش�ؤونهم او استغاللهم اال انها كانت 
تحظى بس�معة جيدة لم�ا عرفت به من  

اخالق  وكرم واباء.
لكنها لم تش�أ ان )تحبس( ولدها الصغير 
)س�عدون( عن اللعب م�ع الصغار خوفا 
عليه من )التعقيد( ولرغبة منها ايضا في 
ان تروح عنه وحشة الوحدة وفراق االب 
الذي رحل ع�ن الدنيا وكانت تراقبة بدقة 

متناهية وهو يذهب الى بيت )ابو جكال( 
جارهم س�ائق سيارة االجرة )الكوستر( 
حيث كان سعدون يلعب مع ولدهم الذي 

يقاربه في العمر .
ولكنه�ا وف�ي احد االي�ام وبينم�ا كانت 
منشغلة في ترتيب بيتها الصغير فوجئت 
بق�دوم ولده�ا )س�عد(  يبك�ي بحرق�ة 
متناهية  وعيونه حم�راء وثيابه ممزقة  
هاله�ا المنظ�ر وضنت في ب�اديء االمر 
ان ش�جارا نش�ب بينه وبين ابن الجيران 
وبحك�م ذكائه�ا ادرك�ت م�ا تع�رض له 
م�ن )اعت�داء جنس�ي( قام بش�رحه لها 
وباس�لوبه الصبيان�ي البس�يط اذن ه�و 
)جمال( هذا الصبي الش�اذ والذي يتهمه 
الناس بالسرقة وسوء السلوك في حياته 

وتمرده على سلطة )ابوية( 
تربيته�ا  وبحك�م   .. الغض�ب  اعماه�ا 
وخوفها على ولدها توجهت الى صندوق 
)زوجها المرحوم(  واخرجت )مسدسا(  
ووضعت�ه تح�ت عباءته�ا وتوجهت الى 
بي�ت )اوب جمال( وطرق�ت الباب وهي 
تحاول ان تحافظ على )رباطة جأش�ها(  
فكان جمال الذي فتح الباب بهدوء وبرود 
وكأنه لم يرتكب شيئا واحكمت تصرفها 
الص�الح  معه�ا  نيات�ي  ا  من�ه  وطلب�ت 
)الطباخ( ولبى جم�ال الدعوة دون تردد 
.. وعن�د دخوله الى دارها س�حبت عليه 
المس�دس وطلب�ت من�ه الرك�وع عل�ى 
اس�باب  (ففع�ل( وس�ألته ع�ن  االرض 
فعلته فانكرها اال انها صوبت المس�دس 

نحو راس�ه  وتطاير الش�رر م�ن عيونها 
واطلق�ت عليه  س�بعة اطالق�ات تهاوى 
عل�ى اثره�ا وس�قط ارض�ا دون ح�راك  
واس�ت بانها ث�ارت لصغيرها وش�رفها 
ونارها الت�ي افرغتها  ف�ي راس )جمال 
الذي قاده الش�يطان الى ابشع فعل بحق 

صغيره�ا الذي لم يتجاوز السادس�ة من 
العم�ر (  واحيلت )ماج�دة( الى محكمة 
الجناي�ات التي اعتبرت جريمتها )غس�ال 
للع�ار(  اس�تنادا للمادة 130 م�ن قانون 

العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل.
فل�م تحكمها س�وى س�نة واح�دة وفق 

الم�ادة )409( من القانون نفس�ه .. وقد 
ايد ما ذكره )س�عد(  من اقوال اخذت بها 
المحكمة على س�بيل االس�تئناف وايدها 
التقري�ر الطبي�ي ال�ذي ايد وق�وع حالة 
اعتداء جنسي على )س�عد(  ووجود اثار 

من ذلك على مالبسه الداخلية .

إمرأة تقتل جمرمًا اعتدى عىل صغريها 

استشارات قانونية
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االبادة اجلامعية وفق القانون 
العاملي

مفاهيم قانونية

المادة 88 من قانون المرافعات المدنية 
1 � للمدعي ان يطلب ابطال عريضة الدعوى 

ا اذا كانت قد تهيأت للحكم فيها
الى  يقدمها  بعريضة  ذلك  يكون   �  2
تبليغ  امامها مع  المحكمة ويؤيدها 

في  منه  يصدر  بقرار  او  االخر  الخصم 
جلسة ويدون بمحضرها

يعترض  ان  عليه  المدعى  من  يقبل  ال   �  3
على هذا الطلب اال اذا كان قد دفع الدعوى  

بدفع يؤدي الى ردها

الدعوى  عريضة  ابطال  على  يترتب   �  4
واعتبارها  كانها لم تكن

عريضة  ابطال  في  الصادر   القرار   �  5
الدعوى يكون قابال للتمييز 

الدعوى  اثناء  الخصم  تنازل  اذا   89 المادة 

المرافعة  االوراق  من  ورقة  او  اجراء  عن 
لم  كان  الورقة  او  االجراء  اعتبر  صراحة 

تكن
الحكم  عن  التنازل  على  يترتب   90 المادة 

التنازل عن الحق الثابت فيه

التنازل وابطال عريضة الدعوى

ترتبط  الشهداء،  ٌ تسمى مؤسسة   :(104) المادة 
عملها  وينظم  الوزراء،  بمجلس  هيئة  تؤسس 
 ٌ  :(105) المادة  بقانون.  واختصاصاتها 
هيئة  تؤسس  االقاليم  حقوق  لضمان  عامة 
في  اقليم،  في  المنتظمة  غير  والمحافظات 
الدولة  ادارة مؤسسات  العادلة في  المشاركة 
والزماالت  والبعثات  المختلفة،  االتحادية 
والمؤتمرات  والوفود  الدراسية، 
من  وتكون  والدولية،  االقلييمة 
 ، االتحادية  الحكومة  ممثلي 
غير  والمحافظات  واالقاليم 

المنتظمة في اقليم، وتنظم بقانون. المادة (106): 
االتحادية،  ال��واردات  تخصيص  لمراقبة  عامة   ٌ
هيئة  بقانون،  تؤسس   ٍ خبراء  من  الهيئة  وتتكون 
والمحافظات  واالقاليم  االتحادية  الحكومة 
 ً اآلتية:  بالمسؤوليات  وتضطلع  عنها،  وممثلين 
والمساعدات  المنح  توزيع  عدالة  من  التحقق   �:
االقاليم  استحقاق  بموجب  الدولية،  والقروض 
والمحافظات غير المنتظمة في اقليم. ً :� التحقق 
المالية  ثانيا  للموارد  االمثل   االستخدام  من 
االتحادية واقتسامها. ً :� ضمان الشفافية والعدالة 
او  االقاليم  لحكومات  االموال  ثالثا  تخصيص  عند 

في  المنتظمة  المقررة.  للنسب   ً غير  المحافظات 
اقليم، وفقا المادة (107): ٌ يؤسس مجلس، يسمى 
تنظيم  يتولى  االتحادي،  العامة  الخدمة  مجلس 
شؤون الوظيفة العامة االتحادية، بما فيها التعيين 
بقانون.  واختصاصاته  تكوينه  وينظم  والترقية، 
مستقلة  هيئات  استحداث  يجوز   ٍ  :(108) المادة 
الباب  بقانون.  والضرورة  الحاجة  حسب  اخرى 
المادة  االتحادية  السلطات  اختصاصات  الرابع 
وحدة  على  االتحادية  السلطات  تحافظ   :(109)
الديمقراطي  ونظامه  وسيادته  وسالمته    العراق 

االتحادي.
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في عام 1943، وفي دورية يهودية صغيرة 
مطبوع�ة تدعى مجلة “مينورا” نش�رت حنة 
آرنت مق�اال عنونته ب�”نح�ن الالجئين”. في 
ه�ذه المقال�ة المختص�رة المهم�ة، وبعد ما 
قامت برس�م صورة إنفعالية للس�يد كوهين، 
ذلك اليه�ودي المندم�ج ثقافيا م�ع محيطه، 
والذي كان 150 بالمئ�ة ألمانياً، و150 بالمئة 
نمس�اوياً، و150 بالمئة فرنس�ياً، ليس�توعب 
أخيراً وبُحرقة أنه قد فشل مرتين في أن يكون 
كل ما س�بق. لقد قلبت آرنت ظروف المهاجر 
واإلنس�ان ال�ذي ال يمل�ك وط�ن -وه�ي التي 
كان�ت كذلك أيضاً– رأس�اً عل�ى عقب بغرض 
تقديم هذه الظروف كباراديغم لتأسيس وعي 
تاريخي جديد. يس�تلم هذا الالج�ئ الذي فقد 
كل حقوق�ه، ورغ�م ذلك ال يرغب ب�أن يندمج 
ثقافي�اً مهم�ا كان الثم�ن ف�ي هوي�ة وطنية 
جديدة، لكي يس�تبصر وضعه بش�كل واضح، 
امتيازا ال يقّدر بثمن، وإن كان بمقابل كراهية 
معين�ة: “لم يعد التاريخ كتاب مغلق بالنس�بة 
له�ذا المهاجر، ولم تعد السياس�ة امتياز لغير 
اليه�ود. فهو يعلم أن طرد اليه�ود من أوروبا 
كان متبوع�ا بخ�روج األغلبي�ة من الش�عوب 
األوروبي�ة منها. فطرد الالجئون من بلد آلخر 
كان يمثل تجربة أولية بالنسبة لشعوب هؤالء 

الالجئين ” حنة آرنت.
يس�تحق النقاش أن نعكس هذا الحس في 
التحلي�ل على األوضاع الي�وم، خاصة بعد 50 
عاما، فهذا الحس لم يخسر أي شئ من قيمته. 
لي�س فق�ط ألن األزم�ة تظه�ر بذات الش�كل 
الطارئ، في أوروب�ا وغيرها، لكن أيضا النها 
تأتي في سياق إنحدار ال يمكن إيقافه لمفاهيم 
دولة األمة والتآكل الع�ام لمفهوم القانوني-

السياسي. فالالجئون ربما هم الشكل الوحيد 
رة. على  الممك�ن تص�وره للش�عوب الُمص�وَّ
األق�ل حتى تنته�ي عملية انح�الل دولة األمة 
وسيادتها، فإن الالجئ هو الوحيد القادر على 
تلق�ي واس�تيعاب الصي�غ والح�دود الخاصة 
بالمجتمع السياسي المس�تقبلي. بالطبع، إذا 
ما أردنا أن نكون بنفس المستوى مع المهمة 
غي�ر المألوفة الت�ي تواجهنا، ف�إن علينا ترك 
-بدون أي ش�كوك- المفاهيم األساس�ية التي 
قدمناها للنقاش�ات واألطروحات السياس�ية 
حتى يومنا هذا )ليس فقط مفاهيم اإلنس�ان 
أيض�ا س�يادة  الحق�وق، ب�ل  والمواط�ن ذو 
الشعوب، مفهوم العامل، إلخ.( وأن نعيد بناء 
فلسفتنا السياسية باعتبار هذه الفئة المميزة 

فئة الالجئ نقطة بداية وانطالق.
ب�رزت ظاه�رة الالجئين كظاه�رة كبرى 
بنهاي�ة الحرب العالمية األولى، عندما انهارت 
والنمس�اوية- الروس�ية،  اإلمبراطوري�ات 

العثماني�ة، حيث  المجري�ة، واإلمبراطوري�ة 
ق�ام النظ�ام العالم�ي الجديد والذي نش�أ عن 
اتفاقيات السالم بخلخلة البنية الديموغرافية 
والمناطقي�ة لوس�ط وش�رق أوروب�ا. فف�ي 
وق�ت قصي�ر ن�زح ملي�ون ونص�ف ملي�ون 
ش�خص من روس�يا البيضاء، وس�بعمئة ألف 
أرمن�ّي، وخمس�مئة أل�ف بلغ�اري، وملي�ون 
يوناني، ومئات اآلالف من األلمان والمجريين 
والروم�ان، م�ن بلدانه�م وانتقلوا إل�ى بلداٍن 
الجم�وع  إل�ى  نضي�ف  أن  ويج�ب  أخ�رى. 
المتحرك�ة ه�ذه الوض�ع المتفجر ال�ذي أدت 
إليه تل�ك الحقيقة القائلة بأن ال�دول الجديدة 
الت�ي صنعته�ا معاهدات الس�الم عل�ى طراز 
مفه�وم الدول�ة الحديث�ة )مثل يوغوس�الفيا 
وتشيكوس�لوفاكيا(، تشكل األقليات فيها 30 
بالمئ�ة من مواطنيه�ا، وأن هذه األقليات كان 
ُيتوج�ب حمايتها من خالل سلس�لة اتفاقيات 
دولي�ة )تس�مى أيض�ا اتفاقي�ات األقلي�ات(، 
والت�ي بقي�ت مج�رد أوراق ال فائ�دة يرج�ى 
منها. وفي الس�نين القليلة الالحقة، تس�ببت 
والح�رب  ألماني�ا  العنصري�ة ف�ي  القواني�ن 

األهلية اإلس�بانية في انتش�ار وحدات كبيرة 
من الالجئين في أرجاء أوروبا.

لقد اعتدنا على التفريق بين الشخص الذي 
ال دول�ة له وبي�ن الالجئ، ولكن ه�ذا التفريق 
اآلن كم�ا في الس�ابق، ال يبدو بذات الس�هولة 
التي نظ�ن عندما نفكر بداية ف�ي األمر. فمنذ 
البداي�ة، كان الكثير من الالجئين والذين كانوا 
تقني�ا ليس�وا من أولئ�ك األش�خاص الذين ال 
دولة له�م وإنما فضل�وا أن يكونوا كذلك على 
أن ال يع�ودوا لبلدانه�م )تنطب�ق ه�ذه الحالة 
عل�ى البولنديين والرومانيي�ن اليهود، والذين 
كانوا في فرنس�ا وألمانيا ف�ي أواخر الحرب، 
أو ضحايا العنف اليوم واالضطهاد السياسي، 
باإلضافة ألولئك الذين تعتبر العودة ألوطانهم 
بالنس�بة لهم بمثابة إلقاء ذواتهم في التهلكة 

ونوع من استحالة البقاء(. 
ليس هذا بموضع من أجل مناقش�ة تاريخ 
اللج�ان الدولي�ة المختلفة والتي م�ن خاللها 
رغب�ت ال�دول وعصب�ة األم�م والحق�ا األمم 
المتح�دة ف�ي التعامل مع أزم�ة الالجئين من 
خالل مكتب نانس�ن لالجئين الروس واألرمن 
)١٩٢١( إل�ى الهيئة المفوضية العليا لالجئين 

ف�ي ألماني�ا )١٩٣٦(، إل�ى اللجن�ة الحكومية 
الدولي�ة لالجئي�ن )١٩٣٨( ومنظمة الالجئين 
ف�ي األم�م المتح�دة)١٩٤٦( إل�ى المفوضية 
العلي�ا لالجئي�ن الحالي�ة )١٩٥١(. واألخي�رة 
طبقا لنظامها األساسي، تنص على أن عملها 
عمل “إنس�انوي اجتماعي”، وليس سياس�ي 
وأنه�ا ليس�ت بمنظم�ة فاعل�ة سياس�يا. إن 
النقطة األساس�ية هي أنه في كل مرة ال يمثل 
فيه�ا الالجئ�ون حال�ة فردية ولك�ن ظاهرة 
اجتماعية )كما حدث بين الحربين العالميتين، 
وكما يحدث اآلن(، ُتثبت كّل من هذه المنظمات 
وتلك الدول بالرغم من االستغاثات الجادة لها 
بس�بب فقدان حقوق مكفول�ة وال غنى عنها 
م�ن حقوق اإلنس�ان، تثبت أنها ليس�ت فقط 
غي�ر ق�ادرة عل�ى إيجاد ح�ٍل له�ذه األزمات، 
ولكنها أيضا فاشلة بالتعامل مع هذه األزمات 
بالش�كل المطل�وب. وبه�ذه الطريق�ة يصبح 
اإلش�كال هذا كله قد انتقل من يد الشرطة إلى 

يد المنظمات اإلنسانية.
ويكمن س�بب ه�ذا العجز لي�س فقط في 
األجه�زة  ل�دى  الرؤي�ة  وانحج�اب  األناني�ة 
البيروقراطية، وإنما في المفاهيم األساس�ية 

التي تنظم وتنُقش مفهوم المواطن )ويقصد 
به�ذا حياته( ف�ي النظام القانون�ي في داخل 
مفه�وم دول�ة األم�ة. كان�ت حن�ة ارن�ت قد 
خصص�ت الفص�ل الخام�س م�ن كتابها عن 
ص لنقاش مس�ألة  اإلمبريالي�ة، وال�ذي ُخصِّ
الالجئي�ن، وعنونته ب� “انحطاط الدولة األمة 
ونهاية حقوق اإلنسان”. هذه الصياغة -التي 
ال من�اص منها -والت�ي يجب أخذه�ا بجدية، 
تربط مصير حقوق اإلنس�ان بمفهوم الدولة 
الوطنية الحديث، بطريقة تجعل إنهيار الدولة 
م�ؤٍد بالض�رورة ألن تك�ون حقوق اإلنس�ان 
آيلة لل�زوال. والمفارقة هنا تكمن في أنه ذلك 
القال�ب – مفهوم الالج�ئ –  بالتحديد والذي 
�د مفهوم تس�اوي  كان لزام�ا علي�ه أن ُيجسِّ
البش�ر، ش�ّكل على النقيض األزم�ة الجذرية 
ل�ذات المفهوم. كتبت حنة ارن�ت عن مفهوم 
حقوق اإلنس�ان: “إّن مفهوم حقوق اإلنسان، 
المبنّي على افتراض وجود اإلنس�ان كإنساٍن 
محض، انه�ار تماًم�ا حالما قاَب�ل المؤمنون 
ِبِه أُناًسا خِس�روا حًقا كل ميزة َوِصلٍة خاّصة 
أخرى ِس�وى واقع كونهم بشًرا”. ففي نظام 
دول�ة األمة، يك�ون ما ُيزعم بأن�ه مقدس وال 

ُيتخلى عنه من حقوق لإلنسان، ثُبت بأنه غير 
محم�ي بتاتا في تل�ك اللحظة الت�ي ال ُتصنف 
فيها تلك الحقوق كحقوق مواطن تلك الدولة. 
وه�ذا ُمضّم�ن -إذا م�ا فك�ر المرء ف�ي األمر 
-ف�ي غم�وض اإلعالن ع�ن حقوق اإلنس�ان 
والمواطن�ة عام ١٧٨٩، والذي لم يكن واضحا 
في�ه هل اإلس�مين يس�ّميان واقعي�ن أو هما 
فقط صيغة م�ن صيغ المبالغ�ة، حيث لفظة 
المواطن�ة ف�ي الواق�ع من األس�اس تتضمن 

اإلنسانية؟
إذا كان وض�ع الالج�ئ ُيعبَّ�ر عنه كعنصر 
ن لدول�ة األمة، فذلك  ُمقلق ف�ي النظام المكوِّ
يع�ود قب�ل كّل ش�ئ إلى فص�ل هوي�ة الفرد 
إل�ى إنس�ان ومواط�ن، والفصل بي�ن الوالدة 
والجنس�ية، حي�ث يق�وم الالجئ برم�ي هذا 
التخيل لمفهوم الس�يادة عند الدولة في صلب 
دوامة األزمة. رغم ذلك كان هناك اس�تثناءات 
له�ذه القاعدة بطبيعة الح�ال، التي نجدها في 
ِبدع عصرنا والتي تهدد األس�س األولية لدولة 
األم�ة، وأهم ه�ذه الِب�دع بطبيع�ة الحال هي 
تزايد عدد البش�ر الذين لم تعد دولة األمة قادة 
عل�ى اس�تيعابهم والتعبير عنه�م. ونظراً ألن 

الالج�ئ يزعج ذل�ك الثالوث القدي�م )الدولة/
األم�ة/األرض(، وعلى ما يب�دو أن هذا الرمز 
الهامش�ي )الالج�ئ( يس�تحق أن يك�ون هو 
الرمز الرئيسي في تاريخنا السياسي. سيكون 
من َحَسن األمور أال ننسى المخيمات القديمة 
التي ُش�ّيدت ف�ي أوروبا كمجمع�ات للتحكم 
والس�يطرة على الالجئين، وما توالى بعد ذلك 
من مخيمات اإلس�كان الجب�ري إلى مخيمات 
اإلعتق�ال، إل�ى مخيم�ات اإلبادة حي�ث تمثل 
هذه المخيمات تسلس�ل طبيعي لما س�بقها. 
إن إس�قاط الجنس�ية عن اليهود والغجر كان 
أحد القوانين التي مهدت إلطالق عملية “الحل 
األخي�ر” النازية، والذي تم فقط بعد ما س�بق 
ذك�ره )وكان ق�د ش�مل ذل�ك المواطنين من 
الدرج�ة الثاني�ة ال�ذي منح�وا ه�ذا التصنيف 
عِقب قواني�ن نورمبرغ التي ورد ذكرها آنفا( 
وأصب�ح ممكن�ا أن يت�م إرس�الهم لمخيمات 
اإلبادة. فحقوق اإلنسان لم تعد حينها حقوق 
المواط�ن، فحينه�ا يصب�ح اإلنس�ان قابل أن 
ُيضّح�ى ب�ه، بالمعن�ى القانون�ي الرومان�ي 

القديم: من ال ِعقاب في قتله.
ل�زاٌم علينا ان نفصل بي�ن مفهوم الالجئ من 
مفه�وم حقوق اإلنس�ان، وأن نتوقف عن اعتبار 
ح�ق اللج�وء – وال�ذي يتم حظ�ره بش�كل كبير 
تش�ريعيا في الكثير م�ن دول أوروبا – كتصنيف 
مبدئ�ي تتأثر ب�ه ظاهرة اللج�وء. فالالجئ يجب 
أن ُينظ�ر ل�ه بما ه�و عليه، وذل�ك ب�أن ُينظر له 
بأنه أزمة حدود، أزمة تش�كك ف�ي مفاهيم دولة 
األم�ة، وف�ي نف�س الوقت تفس�ح المج�ال ألي 
تصاني�ف أخ�رى غي�ر قابل�ة للتأجي�ل. تفترض 
أزم�ة ما يس�مى بالالجئي�ن غير الش�رعيين إلى 
المجتمعات األوروبية )والت�ي بافتراض ذلك في 
الس�نوات القادمة عندما يدخ�ل 20 مليون الجئ 
إليها قادمين من أوروبا الوسطى( عدة خصائص 
وأبع�اد من أجل أن تبرر ه�ذه الثورة في وجهات 
النظ�ر. فما تواجهه ال�دول الصناعي�ة اليوم هو 
إقامة دائمة من ِقبل غي�ر المواطنين، والذين هم 
ال يريدون وال يستطيعون الحصول على الجنسية 
وال أن يعودوا إلى أوطانهم. فغالبا غير المواطنين 
هؤالء لديهم جنس�يات أصلية ف�ي المقام األول، 
ولك�ن نظراً ألنه�م ال يفّضل�ون خدم�ات دولهم 
األصلي�ة األمني�ة وحمايته�ا، فه�م كالالجئي�ن 
تماما، “عديمي الجنس�ية بحكم الواقع” بالنسبة 
ألولئ�ك المقيمي�ن. ابتكر الكات�ب توماس هامار 
لفظة جدي�دة وهي “اإلنس�ان المؤقل�م”، والتي 
تتميز بقدرته�ا على إظهار أن مفه�وم المواطن 
لم يعد كاف لوصف الواقع اإلجتماعي السياس�ي 
في الدول الحديث�ة. وفي المقابل يبرهن مواطنو 
ال�دول الصناعية المتقدمة )في الواليات المتحدة 
وأوروبا( من خ�الل هجرهم الموّثق للمش�اركة 
السياسية، والميل الواضح للتحول إلى “اإلنسان 
المؤقل�م”، إلى اإلنس�جام م�ع المب�دأ المعروف 
القائ�ل ب�أن اإلندم�اج المجتمع�ي الجوهري في 
بالكراهي�ة  يض�ّر  أساس�ية  اختالف�ات  وج�ود 
والتعص�ب والبغض�اء وكراهي�ة األغ�راب، وإلى 
زيادة التضام�ن الجمعي.في المنطق�ة المتنازع 
عليها بين لبنان واسرائيل اليوم، هناك أربع مائة 
وخمس�ة وعشرون فلس�طينيا تم تهجيرهم من 
قبل دولة اس�رائيل. بحس�ب اقت�راح حنة ارندت، 
ف�إن هؤالء األش�خاص يش�كلون طالئع ش�عب 
جدي�د. ه�ذا ال يعن�ي بالض�رورة أو حصريا أنهم 
يمكن أن يكونوا النواة لدولة قومية مس�تقبلية، 
والت�ي م�ن الممك�ن أن تك�ون ح�اًل للمش�كلة 
الفلس�طينية بنفس السوء الذي حلت به اسرائيل 
الس�ؤال اليه�ودي عل�ى األرجح، لك�ن باألحرى 
ف�إن المنطق�ة المتن�ازع عليها التي لج�أوا إليها 
وج�دت بأثر رجع�ي داخل حدود دولة اس�رائيل، 
مما يعني تقس�يمها وتغييره�ا بحيث أن صورة 
ذاك “التل المغطى بالثل�ج” قد أصبحت جزءا من 
تلك المنطقة أكثر من أي منطقة تابعة السرائيل. 
ال يمكن تخيل نجاة اإلنس�ان السياس�ية اليوم إال 
حي�ث تك�ون أراضي ال�دول متداخلة ومش�وهة 
طبوغرافي�ا، وحي�ث يك�ون المواط�ن ق�د تعلم 

االعتراف بالالجىء والذي هو ذات المواطن.

أزمة اللجوء بعيون الغرب

نـحـن الـالجـئـون

العراقي”  “امل�ستقبل  ت�ستعر�ض 
اإىل  الكبـرية  الــلــجــوء  ـــة  اأزم
الحتاد الأوربي من خالل وجهة 
غربيني،  ومفكرين  كّتاب  نظر 
عن  وا�سعة  نظر  وجهة  لتعطي 
هذا الأمر، وكيف يواجه من قبل 
احللول  وما  الغربّية،  احلكومات 
وامل�سكالت املطـــروحة اأمام هذه 
عر�ض  عن  ف�ساًل  احلكومات، 
تاريخ هذه الأزمة، ومدى وقوف 
ال�ستعمار والتدخالت اخلارجّية 
“امل�ستقبل  �ستــــعمــــل  حولها. 
العراقي”، يف امل�ستقبل على ن�سر 
القاريء  لتعريف  املوا�سيع  هذه 
ينظر  كيف  والعـــربي  العراقي 
الغربي،  واملفّكر  املواطن  اإليه 
وهي حماولة لتــــالقح الأفكار، 
وتكوين راأي اجتاه الآخر، الذي 
يظّل ي�سل اإلينا من خالل و�سائل 
قوالب  ووفق  فح�ســب،  الإعالم 
الكثري  يف  وافية  وغري  جاهزة 

من الأحيان.
هيئة التحرير

هل تفتح احلدود األوروبية؟
   غابرييل هوالند

فشل اجتماع قادة االتحاد األوروبي الذي عقد في بروكسل 
في الثالث والعش�رين من هذا الش�هر لمناقش�ة أزمة الهجرة 
فش�ال ذريعا. فاألزمة تتعم�ق، وتدفق الناس ل�م ولن بتوقف 
)طلب�ات اللج�وء في أوروبا وصل�ت حتى اآلن إل�ى 530 ألف 
طلبا(. المجر س�جلت هذا األس�بوع دخول أكث�ر من 10 آالف 
ش�خص عبر حدودها في أقل من 24 س�اعة. ستفتح اليونان 
وإيطاليا في قادم األس�ابيع “مراكز اس�تقبال” )أو باألحرى 
مراك�ز اعتقال( وذلك لفص�ل المهاجرين ألس�باب اقتصادية 
عن طالبي اللجوء هروبا من الحرب. رئيس الوزراء الهنغاري 
الفاشي فيكتور أوربان رفض تطبيق بالده لخطة فتح مراكز 
مش�ابهة بحجة أن زيادة القمع سيكون عمال أولويا “إليقاف 

الدخول غير الشرعي للمهاجرين.
لم يتطرق البيان الذي نش�ر بعد اجتم�اع يوم األربعاء إلى 
عدد الالجئين الذين سيستقبلهم االتحاد األوروبي. مرة أخرى 
ل�م يتوصل قادة أوروبا إلى اتفاق. تمحورت االختالفات حول 
إجمالي عدد المهاجرين وحصة كل بلد اإللزامية، ولكن بشكل 
خاص ما يتعلق بالسياسة طويلة األمد التي ستتبناها أوروبا. 
دونالد توس�ك، رئيس المجلس األوروبي، قال أن على االتحاد 
األوروبي إنش�اء )حدود فعلية أمام الهجرة وإال س�يكون 
م�ن الصع�ب التحك�م بوص�ول الالجئيين” 
)البايي�س في 25 أيل�ول 2015(. 
ب��  التلمي�ح  توس�ك  أع�اد 
وحاجة  ألوربي�ة”  “الحص�ون 
القارة العج�وز إلغالق “أبوابها 

ونوافذها”.
أي���دت 

فرنس�ا، من جان�ب آخر، إنش�اء مراكز تس�جيل لالجئين في 
البل�دان الواقع�ة عل�ى ح�دود االتح�اد األوروبي، مث�ل تركيا 
ومقدوني�ا. وأصر ق�ادة أوربي�ون آخرون على إنش�اء وكالة 
أوربية تتولى أمر الحدود بس�لطات أوس�ع من سلطات قوى 
الش�رطة الوطني�ة لل�دول األعضاء، وه�ذا يعني نقل س�يادة 
اليون�ان وإيطاليا والمجر إلى بروكس�ل. كما يس�عى االتحاد 
األوروبي إلى تعاون أكبر مع تركيا، التي يأتي منها الالجؤون 

الجدد إلى أوروبا.
باختص�ار، الحكوم�ات األوروبية تتخبط في المس�تنقع 
العمي�ق ال�ذي س�تغرق فيه ف�ي الس�نوات القادم�ة، وتزداد 
التناقضات الرئيس�ية في وقتن�ا هذا. يزداد الفق�ر واألزمات 
االقتصادية والحروب بس�ب نظام غير قادرا أبدا على التنظيم 
العقالن�ي لتوزي�ع الث�روة العالمي�ة: النظام الرأس�مالي في 

مرحلة تفسخه، ونتوقع سنوات قادمة أكثر اضطرابا.

هل ستفتح الحدود األوربية؟
فتحت أزمة الهجرة نقاش�ا في وس�ائل اإلعالم وحركات 
التضام�ن في أوروبا ح�ول كيفية التعامل مع هذه المس�ألة. 
المعضل�ة الحالي�ة: هل تفتح الح�دود أم يت�م التحكم بدخول 
الناس إلى أوروبا؟ المؤسس�ة األوربية الرس�مية تؤيد عملية 
الس�يطرة على الحدود من خالل القمع وبناء الجدران والحقا 

فصل من يدخل إلى أراضيها.
أن يمل�ك البيروقراطيون في بروكس�ل ه�ذه األجندة أمر 
غي�ر مفاجئ. ما يقلق أن مجموعات وقادة اليس�ار األوروبي 
ذهبوا بنفس االتجاه. الفيلسوف السلوفاني سالفوي جيجك، 
المع�روف دوليا في دوائر المثقفين والناش�طين اليس�اريين 
بأعمال�ه حول لينين والعن�ف والتحليل النفس�ي )إضافة إلى 
أعم�ال أخ�رى(، كتب قبل بضع�ة أيام مقاال 

نقتطع منه ما يلي:
“المنافق�ون االش�د هم م�ن يدعون 
إلى فتح الحدود. يعرفون جيدا أن هذا لن 

يحدث: س�يؤدي هذا على الفور إلى إش�عال ثورة ش�عبية في 
أورب�ا. معادو الالجئين يعرفون ذل�ك أيضا، مدركين أن هؤالء 
الناس من إفريقيا والشرق األوسط لن ينجحوا بحل مشاكلهم 
الخاصة ولن يغيروا مجتمعاتهم. لما ال؟ ألننا نحن في أوروبا 

الغربية نمنعهم من القيام بذلك”.
عل�ى الرغ�م م�ن المنهجي�ة الصحيح�ة باعتب�ار االتحاد 
األوروبي مس�ؤوال عن مشاكل الشرق األوسط وإفريقيا، إلى 
أن�ه يخفي خضوعا م�ذال للبرجوازية اإلمبريالي�ة أألوروبية، 
كون كال الطرفين يتفقان في اقتراح “السيطرة على الحدود”. 
يعت�رف جيجك به�ذه الطريقة بالش�رعية المفترضة لالتحاد 
األوروبي ويقرر من هو مناس�ب ومن يملك المؤهالت للعيش 
في هذه البلدان. كما يتفق مع متش�دقي اليمين المتطرف ضد 
المهاجري�ن الذين، حس�ب اإليديولج�ات المعادي�ة لألجانب، 
يأخذون عم�ل العمال األوروبيون ويتس�ببون بمش�اكل مثل 

العنف والجريمة.
هن�اك حرك�ة تقدمية من التضامن م�ع الالجئين في دول 
أوروبي�ة مختلفة. بين 40 إلى 60 بالمئة من األلمان )حس�ب 
اس�تفتاء لل�رأي( يدعم�ون بش�كل فع�ال سياس�ة الترحيب 
بالالجئي�ن. بالواقع، الحكومات اس�تجابت فق�ط لألزمة بعد 
ه�ذا الدعم الجماهيري الواس�ع. إن المش�اركة المؤثرة لهذه 
الحركة هي مهمة ضرورية جدا للناش�طين االجتماعيين من 
كل االتجاه�ات واأليديولوجي�ات. كما أن من الحاس�م تقديم 
برنام�ج من المطالب للحكومات الت�ي تقدم القليل أو ال تقدم 
ش�يئا لمئات آالف األشخاص الذين يصلون إلى أوروبا. بشكل 
عام يوج�د كثير من المعلومات الخاطئ�ة المضللة. فمن غير 
المعروف عدد الذين س�يصلون والدول التي س�يذهبون إليها. 

النضال العاجل والواقعي يتجلى بتوس�يع 
الحص�ص اإللزامي�ة لتوزي�ع الالجئي�ن 
وتعامل افضل مع الالجئين الموجودين 

ف�ي  الدول األوروبية.للت�و 
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حكاية أن الواليات المتحدة تصبح مجتمع 
“الفائ�ز يأخ�ذ كل ش�يء”، حي�ث يت�م تركيز 
المكاف�آت في أيدي 1 في المائة من الس�كان، 
كش�فها تقرير مركز بيو عل�ى أنها مبالِغة في 
تبس�يطها. أعداد الذين يكسبون أكثر من دخل 
الطبق�ة المتوس�طة، ال�ذي ح�ّدده مرك�ز بيو 
بالنس�بة إلى عائلة مكونة من ثالثة أش�خاص 
بما يراوح بي�ن 42 ألف دوالر و126 ألف دوالر 
سنوياً، توسعت بالماليين في األعوام األخيرة، 
عل�ى الرغم م�ن أن حج�م الطبق�ة األدنى من 

السكان يتوّسع أيضا.
يق�ول مركز بي�و “توزيع البالغين حس�ب 
الدخ�ل ُيصب�ح أق�ل ف�ي الطبق�ة المتوس�طة 
ويتراكم على الحواف. هناك اس�تقطاب أعمق 

يجري في االقتصاد األمريكي”.
أج�رت “فاينانش�يال تايم�ز” مقابالت مع 
بع�ض األمريكيي�ن من مختل�ف أنح�اء البالد 
لس�ماع آرائهم حول وضع الطبقة المتوسطة 
ومكانهم فيها. وت�راوح تعليقاتهم من انعدام 
األم�ان الذي يش�عر ب�ه العاملون ف�ي القطاع 
الع�ام، الذين ت�م تقليص أعدادهم بش�كل حاد 
بع�د فترة الرك�ود الكبير، إلى تف�اؤل العاملين 
ف�ي مج�ال التكنولوجيا الذين كان�وا بين أكبر 
الفائزي�ن ف�ي س�وق الوظائ�ف الت�ي تكافئ 
المهارات والحاصلين على التعليم العالي. معاً، 
ُيمّثلون المجتم�ع الذي يبدو ُمتفّككاً على نحو 

متزايد.
المعلمون

جول�ي روهل�ن “34 عام�ا” ُمعلّم�ة تعمل 
ف�ي واحدة من أغنى المقاطع�ات في الواليات 
المتح�دة، لكنه�ا تق�ول “إن فك�رة العيش في 
المقاطع�ة نفس�ها الت�ي تعمل فيه�ا أمر بعيد 
المنال”. روهلن ُمعلّمة في مدرسة هاربر بارك 
المتوس�طة الحكومي�ة في ُمقاطع�ة لودون، 
ف�ي والي�ة فيرجينيا، وه�ي ضاحي�ة ُمحاطة 
باألش�جار ُتمّيزها قصور بماليي�ن الدوالرات، 
وه�ي واحدة م�ن أغنى المناطق ف�ي الواليات 
المتح�دة. لكن مثل كثير م�ن ُمعلّمي المدارس 
العام�ة، عليه�ا تكمل�ة دخلها بوظيف�ة بدوام 
جزئي - في حالتها، هي العمل في أحد المعامل 
ف�ي الوالي�ة - للحفاظ على نم�ط الحياة الذي 

ُتريده.
كان الُمعلّم�ون م�ن بين األضع�ف أداًء من 
حيث حركة الدخل منذ الس�بعينيات. فمن بين 
14 مهن�ة تعّقبه�ا مركز بيو بي�ن عامي 2001 
و2014، كان�وا يعان�ون أكبر تراجع في س�لم 
الدخل بس�بب تخفي�ض الوالي�ات للميزانيات، 
األمر الذي يؤدي إلى توّقف األجور، أو تخفيض 
الوظائف لمجموعة واس�عة م�ن العاملين في 

القطاع العام من الطبقة المتوسطة.
تقول روهلن التي تس�افر لم�دة 50 دقيقة 
ذهاب�ا إل�ى مدرس�تها و50 دقيق�ة ف�ي رحلة 
اإلياب “ه�ذا األمر ال يؤّثر فّي ش�خصياً فقط، 
لكنه يؤث�ر أيضاً في الناس الذي�ن أنا موجودة 
لمساعدتهم. بإمكاني فعل كثير لو كنت قادرة 

على العيش في المنطقة التي أدرِّس فيها”.
ويختلف دخل الُمعلّمين بش�كل حاد حسب 
الم�كان ال�ذي يعمل�ون في�ه. وُتش�ير بيانات 
مركز بي�و إلى أن عدد األفراد من الطبقة الُعليا 
والمتوس�طة العاملين ف�ي المهنة ال يزال أكثر 

من السكان العاملين ككل.
مع ذلك، التقّش�ف ف�ي كثير م�ن الواليات 
األمريكية أدى إلى نقص يبلغ 375 ألفا في عدد 
ُمعلّمي الم�دارس العامة، وذلك وفقاً لتقديرات 
معه�د السياس�ة االقتصادية، وهو مؤسس�ة 

استشارية يسارية.
روات�ب  كان�ت  الوطن�ي،  الصعي�د  عل�ى 
ُمعلّم�ي الم�دارس العام�ة أقل 3.5 ف�ي المائة 
ع�ام 2013/2014 مم�ا كانت علي�ه قبل عقد 

من الزمن، م�ن حيث القيم�ة الحقيقية، وذلك 
وفق�اً للجمعي�ة الوطني�ة للتعليم. ف�ي والية 
فيرجينيا، ذكر أحد تقارير الوالية أن الُمعلّمين 
ش�هدوا انخفاضاً بنس�بة 2.8 ف�ي المائة منذ 
ع�ام 2003/2004. وكان متوس�ط أجر ُمعلّم 
الص�ف في فيرجيني�ا 49826 دوالرا، وهو أقل 
م�ن المع�دل الوطن�ي للمهن�ة البال�غ 56610 

دوالرات.
تقول تينا ويليامز، المستش�ارة في إحدى 
مدارس فيرفاكس في فيرجينيا، التي تعمل في 
وظيفة ب�دوام جزئي في أح�د المتاجر العامة 
“أن�ا ال أعتبر نفس�ي من الطبقة المتوس�طة. 
أتذّك�ر أثناء نش�أتي، أن الُمعلّمي�ن الذين كانوا 
ُيدّرس�ونني كان يب�دو عليه�م أنهم يعيش�ون 

بشكل مريح أكثر مما أنا عليه اآلن”.

تكنولوجيا المعلومات
ويل هانزمان )40 عاما(، وهو مطور برامج 
حاس�وبية، مولود ألبوين من علماء الكمبيوتر 
وتعلم لغة البيسك الحاسوبية على يدي والدته 
حين كان ال يزال في المدرسة االبتدائية، يتذكر 
أنه عندما في السابعة من العمر كان يعمل على 
تفكي�ك أجهزة الحاس�وب الرئيس�ي التي كان 

يحضرها والده معه من العمل.
س�اعدته طفولته في أج�واء التكنولوجيا 
بش�كل جي�د. وه�و اآلن يش�رف عل�ى تطوير 
البرمجي�ات ف�ي “أبتي�ك”، الش�ركة الناش�ئة 
س�ريعة النم�و التي تش�كل جزءا م�ن صناعة 
التكنولوجيا في ش�يكاغو. وتعم�ل برمجيات 
الش�ركة على تحلي�ل البيان�ات لتحديد حاالت 

الفشل المحتمل في اآلالت واألنظمة.
ويخوله منصبه هذا ليكون من بين الفائزين 
ب�ال منازع ف�ي االقتص�اد األمريك�ي، إذ بلغت 
مكاس�ب مطوري البرمجي�ات 93450 دوالرا 
في المتوس�ط عام 2012، مقارنة بالمتوسط 
الوطن�ي ال�ذي مق�داره 34750 دوالرا، وفق�ا 
لألرق�ام الحكومية. وتجاوز عدد تلك الوظائف 
مليون وظيفة في ذل�ك العام ومن المتوقع أن 

يزيد العدد أكثر 200 ألف بحلول عام 2022.
الموض�وع المش�ترك بي�ن الفائزي�ن ف�ي 
الوالي�ات المتحدة ه�و التعلي�م العالي. ووفقا 
لمرك�ز بي�و، 41 ف�ي المائ�ة م�ن األمريكيين 

الحاصلين على األقل على درجة جامعية واحدة 
يندرجون في الطبقة العليا من أصحاب الدخل. 
و11 ف�ي المائة من تلك الش�ريحة العليا لديهم 
فقط ش�هادة الدبلوم العال�ي، و5 في المائة لم 

يتخرجوا في المدرسة الثانوية.
رغم ذلك لم يكن الطريق إلى أبتيك مباشرا. 
فقد فش�ل أول مش�روع لهانزمان بعد تخرجه 
ف�ي جامعة إيلين�وي في هندس�ة الفضاء في 
التس�عينيات، بعدما تالعب لصوص في أجهزة 
الكمبيوت�ر. لك�ن تل�ك التجرب�ة س�جلت فقط 

نكسة مؤقتة بالنسبة إلى هانزمان.
يقول “أنا في حقل التكنولوجيا، بالتالي أنا 
دائما ش�خص متفائل. تعافى االقتصاد بشكل 
جذري خالل السنوات الست الماضية”. ويصف 

حالة الطبقة الوسطى بأنها “نشطة”.
ش�يكاغو التي يوجد فيه�ا 53 ألف وظيفة 
في مجال التكنولوجيا و3200 ش�ركة رقمية، 
ه�ي من بين عش�رات الم�دن األمريكي�ة التي 
تحاول تلميع مؤهالتها على أنها مركز نش�ط 
للش�ركات الناش�ئة. والمس�ألة الت�ي تكاف�ح 
المدين�ة فيها اآلن هي كيفي�ة توزيع المنافع. 
فنحو 850 ألف ش�خص يعيش�ون في مناطق 
“مأس�اوية”، بحس�ب “إيكونوميك إنوفيش�ن 
ج�روب”. وهذه مناط�ق ذات مع�دالت بطالة 
مرتفعة، وفقر، وتحصيل علمي ضعيف. وكثير 
م�ن أحيائها عل�ى بعد دقائق فقط من وس�ط 

المدينة وشهرتها التكنولوجية.

المهندسون
مث�ال آخر تعكس�ه لي�ز هيث، المهندس�ة 
المعماري�ة البالغة م�ن العم�ر 32 عاما. ظلت 
هي�ث تنتظ�ر خمس س�نوات، لكنه�ا اآلن في 
طريقه�ا إل�ى مضاعفة حج�م بيته�ا الصغير 
الموجود منذ عام 1972 في حي جرانت بارك، 

المتحول إلى الطبقة الوسطى في أتالنتا.
م�ا يس�اعد ف�ي ذل�ك ه�و أن هي�ث أعدت 
بنفس�ها المخطط�ات لعملية التجدي�د البالغة 
3100 ق�دم مرب�ع. لكن بخالف الوف�اء بهدف 
ط�ال أمده، يعتبر مش�روعها عالمة على الثقة 
المتج�ددة. فبعد ب�دء حياته�ا المهنية في ظل 
الرك�ود االقتصادي ع�ام 2008/2009، تحس 
هي�ث أنه�ا ه�ي وأقرانه�ا يعيش�ون ف�ي ظل 

اقتصاد أكثر أمال.
تقول “تخرجنا في الجامعة وبعد س�نوات 
قليلة وصلنا إلى مرحلة بحيث كنا نكس�ب أقل 
مما كنا نكس�به عندما تخرجنا ف�ي الجامعة. 
لكن منذ ذل�ك الحين، بدأت األم�ور في التقدم. 

رجعنا نؤثر في االقتصاد”.
كان�ت هي�ث واحدة م�ن المس�تفيدين من 
الطف�رة ف�ي مج�ال الخدم�ات المهني�ة، مثل 
أتاح�ت  المعماري�ة، وه�ي طف�رة  الهندس�ة 
لألمريكيي�ن ذوي الياق�ات البيضاء دخال قابال 

لإلنفاق.
ف�ي عام 1971 كان 18 في المائة من أفراد 
الطبق�ة المتوس�طة األمريكي�ة يعمل�ون في 
الش�ركات والخدمات المهنية، أما اليوم فيعمل 
ثلث أفراد الطبقة في األنشطة. ونحو واحدة من 
كل ث�الث من 66 ألف وظيف�ة أضافتها منطقة 
أتالنت�ا في الع�ام المنتهي في آب )أغس�طس( 

كانت في مجال الشركات والخدمات المهنية.
وينطب�ق هذا النمط عل�ى الصعيد الوطني، 
المهني�ة  الش�ركات والخدم�ات  حي�ث تمث�ل 
الجزء األسرع نموا من قوة العمل خالل السنة 
الماضية. فمن بين 2.9 مليون وظيفة أضافتها 
الواليات المتح�دة في الس�نة المنتهية في آب 
)أغسطس(، كان أكثر من 650 ألف وظيفة في 
تلك المجاالت � تقريبا س�تة أضعاف الوظائف 

المضافة في مجال الصناعات التحويلية.
وينعكس ه�ذا النمو على “تي في ديزاين”، 
الش�ركة الت�ي تعمل فيه�ا هيث، التي أنش�أت 
مكان�ة له�ا ف�ي تصمي�م مراك�ز المؤتم�رات 
ولديها س�تة مشاريع في الصين وحدها. وبعد 
االس�تغناء ع�ن الموظفين في أعق�اب األزمة 
المالية ع�ام 2008، كانت تعمل الش�ركة على 
توظي�ف آخرين ولديه�ا اآلن نحو 150 موظفا 
ف�ي س�جالتها. وبعد س�نوات م�ن العمل على 
تجاوز تباطؤ االقتصاد، يشير توم كانينجهام، 
كبير االقتصاديين في غرفة تجارة مترو أتالنتا، 
إل�ى أن التح�دي الكبير الذي يواج�ه أتالنتا هو 
جذب العمال المهرة. يقول “كان لدينا كثير من 

الهجرة المطردة للوظائف أكثر من غيرنا”.

عمال المصانع
وس�ط التراجع البطيء المطول في قطاع 

التصني�ع في أمري�كا، ب�دا وكأن وظائف ذوي 
عم�ال المصانع، مثل وظيفة آمبر بارنارد )37 

عاما( قد تكون عما قريب شيئا من الماضي.
لكن األمور تتحس�ن بالنس�بة إلى هذه األم 
الت�ي لديها ثالث�ة أطف�ال. فبع�د 11 عاما من 
العم�ل في خ�ط تجميع في س�يمور في والية 
إنديانا، تش�هد اآلن ارتفاعا في أجرها وتحسنا 
في مهاراتها. وحصلت أخيرا على ترقية رفعت 
أجره�ا إل�ى 20.75 دوالر للس�اعة، م�ا يرفع 
راتبها إلى نحو 43 ألف دوالر سنويا، بدون أجر 
العمل اإلضافي، فضال عن أن تدفع لها شركتها 
لحض�ور دورات خاص�ة باألعم�ال التجاري�ة 

بمستوى جامعي.
مصن�ع كومينز لمح�ركات الدي�زل، حيث 
تعم�ل بارن�ارد ف�ي بلدة س�يمور من�ذ عقود. 
لكن في الس�نوات الخمس الماضية تم تجديده 
بتكلفة بلغت 300 ملي�ون دوالر وأنتج محركا 
جديدا س�عة 95 لترا. وما كان ذات مرة مصنعا 
قديم�ا بق�وة عامل�ة غي�ر منتجة أصب�ح اآلن 

أنموذجا للتصنيع الحديث.
وتبدو س�يمور آخ�ذة في االنتع�اش بعدما 
فتح مصن�ع كومينز منش�أة بح�وث متاخمة 
لمصنع يوظف 400 مهندس. وثمة مجموعات 

أخرى آخذة في التوسع أيضا.
تق�ول بارنارد “يبدو أن كل ش�خص حولي 
يجني ماال أكثر. الكل ينم�و ويتطور واألعمال 

التجارية على ما يرام”.
وال تب�دو الطبق�ة المتوس�طة األمريكي�ة 
اآلن مليئ�ة بأفراد م�ن العاملين ف�ي المصانع 
كم�ا كانت من قب�ل. ففي ع�ام 1971 كان 28 
ف�ي المائة م�ن البالغين في األس�ر ذات الدخل 
الصناع�ات  قط�اع  ف�ي  يعمل�ون  المتوس�ط 
التحويلية. اليوم النس�بة تراجع�ت إلى 11 في 
المائ�ة، لك�ن الذي�ن تمكن�وا م�ن الصمود في 
وظائ�ف قط�اع الصناعة التحويلي�ة ال يزالون 
يش�كلون جزءا مهما من الطبقة المتوس�طة، 
حت�ى في الوقت ال�ذي يتوقع في�ه بعضهم أن 
وظائف المصنع قد تتأثر بالموجة الجديدة من 

األتمتة.
ويس�تخدم مصن�ع كومين�ز ف�ي س�يمور 
الروبوت�ات، لك�ن ت�وم الينبارج�ر، الرئي�س 
التنفيذي للش�ركة، ي�رى أن للروبوت�ات دورا 

مح�دودا في المصانع الت�ي تنتج منتجات ذات 
اختصاص عال.

ويعتب�ر تكي�ف ق�وة العم�ل ل�دى مصن�ع 
يق�ول  نجاح�ه.  ف�ي  مهم�ا  عام�ال  س�يمور 
الينبارجر “يكلفك األمر كثيرا لتحقيق المرونة 

في التعامل مع الروبوتات”.
وحتى في األوق�ات العصيبة تبدو وظائف 
المصنع أكثر أمانا مما كانت عليه في الماضي. 
فعندم�ا أعلن عن تس�ريح العاملين ه�ذا العام 
لمواجه�ة االنكم�اش، وج�د المصن�ع س�بال 
لتخفي�ض س�اعات العم�ل واالحتف�اظ بع�دد 
أكبر من العاملين.وتب�دو مكانة بارنارد ضمن 

الطبقة الوسطى آمنة، على األقل حتى اآلن.

بعد ال� 65
إيف�ي أوس�ترمان )75 عام�ا( بع�د بض�ع 
س�نوات وهي تعي�ش “حياة لطيف�ة بوصفها 
موظفة متقاع�دة”، ق�ررت أن الوقت قد حان 
للع�ودة إل�ى العمل. وه�ي اآلن مدي�رة مكتب 
متفرغة في ش�ركة ميراكل إي�ر، حيث تمضي 
أيامه�ا وه�ي تتكلم بص�وت واض�ح ومرتفع 
مع العم�الء المحتملين وتس�اعد الزبائن على 
التعامل م�ع األخطاء التي يمكن أن تحصل في 

الوسائل السمعية لديهم.
تقول، وهي تجلس في مكتب صغير مرتب 
“دعونا نواج�ه األمر، فأنت تتقاعد معتقدا أنك 
تمتلك م�ا يكفي من المال، لك�ن إليكم المتغير 
الكبير. ال أحد يعرف كم بقي لك من العمر”. في 
الوق�ت الذي يمكن لها هي وزوجها العيش من 
دون الحاجة إل�ى أن تعمل، قد يلزمهما خفض 

اإلنفاق، بحسب ما تقول.
“م�ن الصع�ب عل�ى الن�اس ف�ي الطبق�ة 
المتوسطة اليوم أن يكونوا قادرين على النجاة. 
الحي�اة تصبح أكث�ر تكلفة”. وف�ي حين حقق 
األش�خاص ممن هم فوق 65 س�نة الخطوات 
األكبر على س�لم الدخل منذ أوائل السبعينيات، 
تشير اإلحصائيات إلى أن مزيدا من األمريكيين 
مم�ن هم في س�ن التقاعد يبحث�ون عن عمل. 
تعتب�ر الفئ�ة الديمغرافي�ة لس�ن 65 وما فوق 
المجموع�ة الوحي�دة التي ش�هدت زي�ادة في 

معدل المشاركة الوظيفية منذ بداية العقد.
وتش�ير توقع�ات معهد ماكين�زي العالمي 
إل�ى أن م�ا ال يق�ل ع�ن نص�ف نم�و اإلنف�اق 
االس�تهالكي بين عامي 2015 و2030 سيكون 
مدفوع�ا من قبل أش�خاص في عم�ر 60 عاما 
وأكثر. ومن أجل رؤية لالتجاهات المستقبلية، 
يحُس�ن بصناع السياس�ة أن يزوروا مقاطعة 
ساراس�وتا، في والية فلوري�دا، وهي مجتمع 
على الشاطئ يضم متقاعدين بمتوسط عمري 
أكث�ر من 53 عاما، بدال من المس�توى الوطني 

البالغ 37 عاما.
وكثي�ر من ه�ؤالء يقض�ون أوقاتهم وهم 
يلعبون الماهونج أو البريدج، لكن ليس الجميع 

يفعل ذلك.
يقول نورمان جراسمان، وهو مالك سابق 
ألحد محال بيع األحذية، ويعمل دليال للزوار في 
�ع التجاري “إنه ليس صراعا، لكن علينا  المجمَّ
أن نك�ون حريصين في اإلنفاق. لحس�ن الحظ 
ه�ذا العمل ب�دوام جزئي يس�اعدني فعال على 
تغطية نفقاتنا”. وفي حين إن معدل الفقر بين 
من هم فوق 65 س�نة تراجع إلى 10 في المائة 
في الس�نة الماضية، مقارنة ب�� 25 في المائة 
ف�ي الس�بعينيات، إال أن أفراد ه�ذه المجموعة 
الس�كانية هم على األرجح أصحاب دخل أدنى 

من أي مجموعة عمرية أخرى.
ارتف�اع تكالي�ف الرعاية الصحي�ة، وطول 
متوس�ط األعمار، وتراجع منافع التقاعد، كل 
ذل�ك يزيد م�ن الضغط على كبار الس�ن وعلى 

المالية العامة لعدة عقود مقبلة.

عن الطبقة الوسطى التي تتالشى
       سام فليمينج وشون دونان

ذبول الطبقة املتو�شطة االأمريكية يت�شّكل لي�شبح واحدًا من املو�شوعات املُهيمنة يف حملة االنتخابات الرئا�شية. على الي�شار ال�شيا�شي يتعّهد بريين �شاندرز، املر�ّشح الدميقراطي، باإعادة بناء 
الطبقة املتو�شطة مع الرعاية ال�شحية ال�شاملة، ورفع احلد االأدنى للأجور، والدرا�شة يف اجلامعات والكليات احلكومية بدون ر�شوم. وعلى اليمني تعّهد دونالد ترامب بخف�ض ال�شرائب املفرو�شة 

على الطبقة املتو�شطة، قائًل اإنها "تتعر�ض متامًا للدمار"، ويف الوقت نف�شه تخفي�ض املعدالت على االأمريكيني االأغنياء.
اأ�شبحت الطبقة املتو�شطة االأمريكية، وفقًا لدرا�شة اأجراها مركز بيو للأبحاث، مبثابة اأقلية من ال�شكان للمرة االأوىل منذ اأربعة عقود على االأقل، بعد اأن تقّل�شت اإىل ما دون 50 يف املائة من 

الرا�شدين، مقارنة بـ 61 يف املائة يف نهاية ال�شتينيات.

دونالد ترامب ش�خص مش�ين، لكن 
ماري�ان لوب�ن ش�خص خطي�ر. ل�دى 
المرش�ح األوفر حظا لترش�يح الحزب 
الجمه�وري ميل نح�و األم�ور المثيرة 
للسخط. قد يجد حزب أبراهام لينكولن، 
“الحزب الكبير القديم”، نفسه مهزوما 
لك�ن  البش�ع.  المخل�وق  ه�ذا  بس�بب 
الديمقراطي�ة األمريكية س�تصمد. في 
الجان�ب اآلخ�ر يمك�ن لزعيم�ة الجبهة 
الوطنية الفرنس�ية أن تقلب السياس�ة 
في ه�ذه القارة.دعوة ترامب األس�بوع 
الماض�ي إل�ى حظ�ر دخول المس�لمين 
إل�ى الوالي�ات المتحدة احتل�ت عناوين 
األخبار وس�رقتها من انتصار لوبن في 
الجول�ة األولى من االنتخابات اإلقليمية 
الفرنس�ية. تبرأ المنافسون في السباق 
الجمه�وري األمريك�ي م�ن آخ�ر نوبة 
أطلقه�ا مرش�ح كان�ت حملت�ه ت�روج 
ب�ال خج�ل لكراهي�ة األجان�ب. وانضم 
السياس�يون في جميع أنحاء العالم إلى 
اإلدان�ة الجماعي�ة. فقد تم�ادى ترامب 
كثي�را ج�دا حت�ى بمقي�اس معايي�ره 
الرأي  اس�تطالعات  الفاسدة.س�تخبرنا 
عم�ا قريب م�ا إذا كانت قاع�دة الحزب 
الجمه�وري تش�عر بمث�ل االش�مئزاز. 
الموج�ات الماضي�ة من إحي�اء الثقافة 

الوطنية الفجة لم ت�ؤد إلى إيذاء ترامب 
بي�ن نش�طاء الح�زب الجمه�وري. مع 
ذلك، ال يزال من الصعب إيجاد جمهوري 
جدي يعتقد أن ترامب سيضمن الحصول 
على الترش�ح. إذا كانوا على خطأ، تبدو 
هي�الري كلينت�ون متأكدة م�ن الطريق 

السلس أمامها إلى البيت األبيض.
ترام�ب يص�رخ، لكن لوب�ن نجحت 
م�ن خالل الهمس. والدها، جان - ماري 
لوبن، أس�س الجبهة الوطني�ة من على 
منصة معادية للس�امية ب�دون مواربة. 
فه�و يصف محرقة اليه�ود بأنها مجرد 
“بند من بنود” من التاريخ. وقد طردته 
ابنته م�ن الح�زب. وجعل�ت العنصرية 
الس�افرة تحل م�كان اإلس�اءة المبطنة 
الماك�رة. وهي تأمل أن تش�كل قش�رة 
رقيقة من االحترام مس�ارها نحو قصر 
اإلليزيه ف�ي االنتخابات الرئاس�ية عام 
2017. وأهدافها هم المس�لمون وليس 
اليه�ود. وكل ذل�ك مغل�ف بغ�الف م�ن 
الوطني�ة الزائفة.ربم�ا أس�هم الخ�وف 
الناج�م ع�ن الهجم�ات اإلرهابي�ة التي 
وقع�ت ف�ي باريس في حص�ول حزبها 
عل�ى المرتب�ة األول�ى ف�ي االنتخابات 
اإلقليمية. اس�تغلت لوبن الغضب العارم 
بالطريقة نفسها التي استغل بها ترامب 

حادثة إط�الق النار الت�ي تبناها تنظيم 
داعش في س�ان بيرناردين�و، في والية 
كاليفورني�ا. وكان هروب الالجئين من 
ح�روب س�ورية والعراق وأفغانس�تان 
إل�ى أوروب�ا بمثابة هدية لح�زب يربط 
اإلس�الم باإلرهاب.إنها ش�خص يسعد 
بمعارضي�ه. ش�عبية الرئيس فرانس�وا 
هوالن�د ارتفع�ت منذ هجم�ات باريس، 

لك�ن االش�تراكيين مكبل�ون بسالس�ل 
الفشل االقتصادي. ونيكوال ساركوزي، 
الرئيس الس�ابق الذي يق�ود جمهوريي 
يمين الوس�ط، مكروه من قبل شريحة 
كبيرة م�ن الناخبين. إن اعتب�ار النجاح 
الذي أحرزت�ه الجبه�ة الوطنية ظاهرة 
دوري�ة، يعني عدم رؤي�ة الطريقة التي 
اس�تغل بها الش�عبويون المتش�ددون، 

أوروب�ا  عب�ر  واليس�ار،  اليمي�ن  م�ن 
مظاه�ر الس�خط األعمق. بعد س�نوات 
م�ن ارتف�اع مع�دالت البطال�ة، وركود 
مس�تويات المعيش�ة، وتزاي�د الهجرة، 
أصبح�ت العولمة ه�ي المس�ؤولة عن 
النزع�ة القومي�ة العدانية.العمالت التي 
تتعام�ل بها لوبن ه�ي الخوف والتحيز. 
واألع�داء ه�م “الغرب�اء” - ف�ي ه�ذه 
الدولية.  المسلمون والرأسمالية  الحالة 
وإجابتها هي إغالق الحدود واس�تعادة 
الس�يطرة الوطنية عل�ى االقتصاد. إنها 
تق�ول إن السياس�ة أصبح�ت معرك�ة 
بين “القوميين ودع�اة العولمة”. وتتم 
صياغة الرسالة لتناسب كل من الناخبين 
وأصح�اب  اليس�ار  عل�ى  الس�اخطين 
المصلح�ة الوطني�ة عل�ى اليمي�ن. لقد 
اس�تطاعت أن تضع يدها على شيء ما. 
ألق نظرة عبر القارة وستجد المتطرفين 
من كل طي�ف يلقون اللوم على العولمة 
ويتعبرونه�ا الس�بب في انع�دام األمن 
ف�ي هذا العص�ر. أما األحزاب الرئيس�ة 
فهي متهمة بالتواطؤ في مش�روع كان 
في�ه الفائ�زون الوحيدون ه�م النخب. 
التشكيك في التكامل األوروبي الذي كان 
ذات م�رة حك�را على عل�ى المحافظين 
البريطانيي�ن غريب�ي األط�وار، أصب�ح 

للمهاجري�ن  للع�داء  مريح�ة  مركب�ة 
والش�ركات متع�ددة الجنس�يات في آن 
معا. النزعة القومي�ة القبيحة لفيكتور 
أوربان، رئيس ال�وزراء الهنغاري، الذي 
يصرح بأن�ه معجب بالرئيس الروس�ي 
فالديمير بوتين، تندمج بش�كل مستمر 
في النزعة الصريحة المعادية للس�امية 
الخاصة بحزب جوبيك الهنغاري. وبلغة 
بالثالثينيات، يدعي ياروس�الف  تذكرنا 
كازينس�كي، الزعي�م اليميني المتطرف 
لح�زب العدال�ة والقان�ون الحاك�م في 
بولن�دا، ب�أن الالجئي�ن القادمي�ن إل�ى 
أوروبا من جراء الحرب األهلية السورية 
سينش�رون “الطفيلي�ات واألم�راض”. 
ف�ي أماك�ن أخ�رى، تعم�ل المكاس�ب 
الش�عبويين  ه�ؤالء  لمث�ل  االنتخابي�ة 
عل�ى س�حب األح�زاب الرئيس�ة تج�اه 
اليمي�ن القومي. نج�ت ألماني�ا إلى حد 
كبير م�ن موجة كراهي�ة األجانب التي 
تع�م ج�زءا كبيرا م�ن أوروبا الش�رقية 
الالجئي�ن  تدف�ق  لك�ن  والوس�طى، 
السوريين عّرض المستشارة األلمانية، 
أنجي�ال مي�ركل، ألؤلئك األش�خاص في 
م�ن  المس�يحي  الديمقراط�ي  حزبه�ا 
الذين يخشون أن ُيس�لب حقهم على يد 
الحزب الجديد “البديل أللمانيا”. وكانت 

الحكم�ة التقليدي�ة من�ذ فت�رة ليس�ت 
طويل�ة تقول إن تص�ّدع منطقة اليورو 
يش�كل التهديد األكبر ألوروبا الليبرالية 
المتطلع�ة إلى الغ�د. اآلن، الخطر الكبير 
يكم�ن ف�ي تصاع�د سياس�ة الهوي�ة. 
لوبن ليس�ت بعد المرش�ح األوفر حظا 
للوصول إلى اإلليزي�ه. لكن حقيقة أنها 
أصبحت منافس�ا معق�وال تماما ينبغي 
أن تكون بمثاب�ة تحذير. زعيمة الجبهة 
الوطنية ليس�ت مجرد شعبوي آخر غير 
سار. إنها تبشر بعودة إلى أوروبا قديمة 
� وإن خلفته�ا وراءها إلى األبد.في عام 
1940 كت�ب ج�ورج أوروي�ل مراجع�ة 
لكت�اب “كفاح�ي”، م�ن تألي�ف أدولف 
هتل�ر. بفطنته المعروف�ة، ركز الكاتب 
اإلنجلي�زي العظيم على عالق�ة الزعيم 
الن�ازي العاطفي�ة بالش�عب األلمان�ي. 
تفهم هتلر أن الن�اس، أحيانا، يتطلعون 
“الكف�اح  إل�ى  المادي�ة  وراء  م�ا  إل�ى 
والتضحية بالنف�س، ناهيك عن الطبول 
الوالء”.يس�تثير  ومس�يرات  واألع�الم 
يومن�ا  ف�ي  الوطني�ون  االش�تراكيون 
هذا، م�ن أمثال لوب�ن، الدرجة نفس�ها 
من المش�اعر - الحاجة إلى “استعادة” 
الدولة ضد األعداء في الداخل والخارج. 

وهذا أمر خطير حقا.

الرجعية الغربية تتفاقم بصعود ترامب ولوبني
فيليب ستيفنز



السفانة والنوارس يحتفظان بالصدارة

حاف�ظ فري�ق ال�زوراء ع�ى ص�دارة 
مجموعت�ه بعد فوزه عى فريق الكرخ 
بهدفني مقاب�ل اليشء يف املب�اراة التي 
جمعت بينهما ،أمس األحد، عى ملعب 
األخ�ر ضمن مباري�ات الجول�ة األوىل 
»اإلي�اب« للمرحلة الثاني�ة من الدوري 
العراق�ي املمت�از )فوك�س( لحس�اب 

املجموعة االوىل«.
دخ�ل ال�زوراء املب�اراة بقوة م�ن اجل 
الحصول عى العالمة الكاملة والحفاظ 
عى الصدارة أمام متذيل الرتتيب فريق 
الكرخ، وترج�م الزورائيون هذه القوة 
بهجم�ة خط�رة يف الثوان�ي األوىل م�ن 
عم�ر املباراة بتمري�رة جميلة من عالء 
عبد الزهرة اىل مهن�د عبد الرحيم الذي 
بدوره س�ددها بقوة عى مرمى الكرخ 

ولكنها اعتلت العارضة ».
اس�تمر الن�وارس بتحليقه�م يف أجواء 
ملعب الكرخ دون أي خطورة تذكر من 
العبي الكن�اري الذين اكتف�وا بالدفاع 
أمام زخم الهجم�ات التي قادها العبو 

الزوراء«.
وح�اول العب�و الكرخ بهجم�ات قليلة 
وخجول�ة تمكنوا م�ن خاللها الوصول 
اىل ملع�ب ال�زوراء دون تهدي�د املرمى 

بشكل واضح«.
واضح�ة  الن�وارس  أفضلي�ة  ب�دت 
لتهديدات�ه املتواصل�ة،  وترجمت هذه 
األفضلية بعد حصولهم عى ركلة حرة 
خارج منطقة الجزاء انربى لها الالعب 
جوي�د(  )حس�ني  الس�وري  املح�رتف 
ونفذها بشكل جميل اسكنها مبارشتا 
اىل يس�ار حارس مرمى الكرخ) محمد 
صالح( يف الدقيق�ة )29( معلناً التقدم 

عى أصحاب األرض«.
لم يتحسن أداء الكناري كما لم يتوقف 
الضغ�ط  واس�تمر  الن�وارس  هج�وم 
الزورائي وس�ط تكتل دفاعي قوي من 
قبل الكرخيني »، ويف الدقيقة )31( كاد 

الزوراء أن يضاعف النتيجة عن طريق 
الالع�ب) زاهر ميدان�ي( اال ان كرته لم 

تجد طريقها اىل املرمى ».
ل�م تكن املب�اراة بالرسعة والس�خونة 
املطلوبة بس�بب تراجع الكناري وعدم 
تقديمه�م مس�توى تهديدي ينس�جم 
م�ع ضيوفه�م حي�ث أنهم ل�م يهددوا 
املرمى الزورائي بش�كل رصيح ابداً إال 
بكرة واحدة فقط ع�ن طريق املحرتف 
التوغويل ) بابا اكوامي( طيلة الش�وط 
األول أبعده�ا ح�ارس ال�زوراء )ع�الء 

كاطع(«.
بينم�ا لع�ب ال�زوراء مب�اراة متكاملة 
اداءاً ونتيج�ة، ويف الدقيق�ة ) 40( من 
مهاج�م  اس�تلم  األول  الش�وط  زم�ن 
الن�وارس )عالء عبد الزه�رة ( تمريرة 
من زميله )عدي جفال( وتوغل بالكرة 
داخ�ل منطق�ة الجزاء ليلعبها بش�كل 
جمي�ل يف الزاوي�ة البعي�دة عى يس�ار 
)محمد صالح( مس�جالً الهدف الثاني 

لفريقه«.
لم تأت�ي دقائق الش�وط األول املتبقية 

بجدي�د لينته�ي بتق�دم الن�وارس عى 
الكناري بهدفني مقابل اليشء«.

ويف الشوط الثاني وبمحاولة من مدرب 
الكرخ )حيدر محمد( بالعودة إىل أجواء 
املب�اراة، نظ�م صفوف فريقه بش�كل 
جيد وعاد فع�ال إىل املب�اراة بمحاوالت 
متك�ررة ع�ى مرم�ى الزوراء ل�م تكن 
بالخطورة الكبرة إال أن املس�توى كان 

أفضل بكثر من الشوط األول«.
من جانبه هدأ أداء كتيبة املدرب )باسم 
يف  قلي�اًل   ) قاس�م 

الش�وط الثاني رغم محاوالتهم لتعزيز 
النتيج�ة وتهديدهم مرمى املضيفني يف 
اكثر من مناسبة«. تحصل الفريقان يف 
زمن الشوط الثاني عى هجمات كثرة 
ومتع�ددة كانت بعضه�ا خطرة ولكن 
ل�م يطرأ أي تغير ع�ى النتيجة ليطلق 
حكم املب�اراة )بكر محم�ود( صفارته 
معلناً نهاية اللق�اء بفوز النوارس عى 
الكناري بنتيجة )2-0( وحفاظهم عى 

الصدارة برصيد )24( نقطة ».
ويف مب�اراة أخ�رى لحس�اب املجموعة 

الثاني�ة تعادل فري�ق امليناء مع ضيفه 
فري�ق زاخو بنتيج�ة ) 1- 1 ( يف اللقاء 
الذي ج�رى بينهم�ا ع�ى ارض ملعب 
جذع النخلة امللع�ب الثانوني يف املدينة 

الرياضية بالبرصة«.
لم يكن فرس�ان الشمال بقيادة مدربه 
الروماني ) ايليا س�تان( ضيفاً س�هال 
عى كتيبة السفانة وكان مزعجا طيلة 
عمر املباراة هدد واخطر عرين السفانة 

بكرات كثرة وفرص متعددة«.
بدوره لم يكتف�ي فريق امليناء بالدفاع 
وه�و املتص�در ملجموعته وق�اد فرص 
عدي�دة ايضاً هدد به�ا مرمى الضيوف 

مع أفضلية بسيطة لزاخو«.
الدقيق�ة )26( اس�تطاع ح�ارس  ويف 
الس�فانة )كرار ابراهيم( من السيطرة 
ع�ى ك�رة خطرة ه�دد بها الفرس�ان 
عرينه لرس�لها مبارشتاً عالية طويلة 
اىل االم�ام لتتح�ول اىل مرت�دة رسيع�ة 
اس�تلمها الع�ب املين�اء )عم�ار عب�د 
الحس�ني( وانف�رد بحارس الفرس�ان 
)دولف�ان مهدي( وتالعب به واس�كن 
الك�رة يف الزاوي�ة البعي�دة معلنا تقدم 
ألبن�اء  يه�دأ  ل�م  األرض«.  أصح�اب 
الرومان�ي ايلي�ا »ب�ال ول�م يرتاجع�وا 
واستمروا بالضغط باحثني عن ثغرات 
لدف�اع الس�فانة ، كما ه�دد املينائيون 
ع�ن طري�ق ع�ي حصن�ي والعائ�د إىل 
الصفوف عمر خريبني مرمى الضيوف 
يف مناس�بات عدة ولكن الش�وط األول 
انته�ى بتق�دم املين�اء ». ويف الش�وط 
الثاني نزل فرس�ان الجن�وب اىل ارض 
امللعب وهم عازمون عى تغير النتيجة 
وب�دا ذلك واضح�اً م�ن اندفاعهم منذ 
انط�الق صاف�ة البداية ». م�ن جهتهم 
تراجع أداء العبو كتيبة املدرب )حسام 
الس�يد( قلي�ال يف الش�وط الثان�ي ولم 
يهددوا بش�كل جدي مرمى الفرس�ان 
إال بك�رات قليل�ة«. ويف الدقيق�ة )58( 
ترجم فريق زاخو ضغطه بهدف جميل 
من كرة عرضية استلمها الالعب )أمر 

صباح( ليهز بها بدور ش�باك الحارس 
)كرار ابراهيم( معادالً النتيجة لتصبح 
)1-1(«. انتفض الس�فانة بعد الهدف 
وتخل�و عن هدوئهم يف اللعب وضغطوا 
بش�كل كب�ر ع�ى الفرس�ان وأس�فر 
الضغ�ط ع�ن ه�دف لعم�ر خريبني يف 
الدقيق�ة )61( ألغ�اه الحك�م بس�بب 
وج�ود حالة تس�لل«. اس�تمر الضغط 
املينائ�ي كم�ا اس�تمر ال�رد الزاخ�وي 
وانف�رد الع�ب املين�اء احم�د محس�ن 
بالح�ارس دولف�ان مه�دي اال ان�ه لم 
يحس�ن اس�تغالل االنف�رادة ليتصدى 
له�ا الح�ارس برباعة وتوال�ت الفرص 
الجميل�ة الضائع�ة واالنف�رادت الت�ي 
انتهت برباعة الح�راس وصالبة الدفاع 
دون اه�داف، ويف الدقائ�ق األخرة من 
عمر املباراة حارص الس�فانة ضيوفهم 
الفرسان تماماً باحثني عن هدف الفوز 
وكاد ان يخطف الفوز من كرة س�هلة 
التع�وض اب�داً ابعدها املتأل�ق دولفان 
مهدي«. ورغم كل املحاوالت الحقيقية 
لكال الفريق�ني اال ان النتيجة لم تتغر 
ليعل�ن حك�م املب�اراة ) صب�اح عب�د( 
نهاي�ة املب�اراة بالتع�ادل بني فرس�ان 
الشمال والس�فانة بنتيجة )1 – 1 («. 
وكانت نتائج املباريات االخرى يف نفس 
املجموع�ة ، ف�وز غ�زالن البادية فريق 
النج�ف ع�ى ضيوفه�م فري�ق كربالء 
بديربي الف�رات الذي أقي�م عى ملعب 
النجف بهدف مقابل اليشء ، كما تعادل 
فريق�ا )اربي�ل وأمانة بغ�داد( ايجابياً 
بهدف�ني ل�كل منهم�ا يف املب�اراة التي 

استضافها ملعب االخر يف بغداد«.
وتعادل ايضا فريقا ) الصناعة والحدود 
( به�دف ل�كل منهم�ا يف املب�اراة التي 
جمعتهم�ا ع�ى ارض ملع�ب الحدود« 
وتأجل�ت مب�اراة القم�ة ب�ني )الق�وة 
الجوي�ة والرشطة( اىل ،الي�وم االثنني، 
لتنته�ي به�ا مباري�ات الجول�ة االوىل 
)اياب�اً( م�ن املرحل�ة الثاني�ة للدوري 

العراقي املمتاز.

فرق بغداد تتعادل مع الضيوف والنجف خيطف الفوز يف ديريب الفرات
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قال العب وس�ط برش�لونة، الكروات�ي إيفان راكيتيت�ش، عقب تعثر 
فريق�ه للمب�اراة الثاني�ة عى الت�وايل يف الليغ�ا وتعادله مج�ددا أمام 
ديبورتيف�و الكورونيا 2-2 رغ�م تقدمه يف البداية 
بهدف�ني نظيف�ني، إن فريق�ه كان يتعني عليه 
الفوز لك�ن التعادل يف النهاية ل�ن يؤثر عليه. 
ورصح راكيتيت�ش صاح�ب اله�دف الثان�ي 
للفريق عقب اللقاء: »لم نكن نستحق التعادل 
ب�ل الف�وز، م�ن املؤس�ف خس�ارة هذه 
النقاط يف ملعبنا ألننا كنا نس�يطر عى 
كل يشء، ديبورتيفو كان يمتلك الثقة 
والشخصية يف امللعب، ولكن النتيجة 
تؤملنا كثرا، سنقوم باألمور بشكل 
أفض�ل يف املباراة القادمة«. وعما 
إذا كان الفريق اس�رتخى عقب 
املدرب  التي أجراها  التغيرات 
لوي�س إنريكي، ق�ال: »ال لم 
تك�ن هن�اك أي عالقة بني 
التغيرات والهدفني اللذين 
ديبورتيف�و،  س�جلهما 
رائعة  نحن يف مجموعة 
للغاي�ة وقوي�ة والجميع 
بإمكانهم املش�اركة بشكل 
فع�ال«. وأض�اف يف ترصيحاته التي 
نقلتها وسائل االعالم املحلية: »الخط 
ال�ذي نس�ر عليه رائ�ع، كن�ا س�نقلق إذا كان 
طريقة لعبنا ليس�ت جيدة، نحتاج لتحس�ني 

مس�توانا ولكننا نتق�دم خطوة خطوة، اليزال هناك وقت للتحس�ن«. 
وعاد ليقول: »كنا بحاجة لقتل املباراة وتس�جيل هدف ثالث، ولكن يف 
النهاية لم نتأثر س�لبا بالتعادل، فنحن أمامنا مباراة جيدة بعد وعلينا 
أن نواصل املش�وار«. هذا وظهر واضحا الف�رق الذي يحدثه الربازيي 
نيمار يف صفوف برش�لونة بطل الدوري االس�باني لك�رة القدم وذلك 
بعد تع�ادل الفري�ق الكتالوني 2-2 م�ع ديبورتيف�و الكورونا ضمن 

االس�بوع 15 م�ن الليغ�ا. لم يك�ن نيمار 
به�ذه االهمي�ة يف املوس�م امل�ايض أو 

الذي س�بقه، ولكنه يف املوسم الحايل 
أصبح قلب الفريق الكتالوني س�واء 

بحضور مثله األعى االرجنتيني ليونيل 
مييس أو غيابه. برشلونة بقيادة مييس 
وحضور االورراغوياني لويس سواريز 
نج�ح يف التق�دم بهدف�ني ع�ى الفريق 
الضي�ف ديبورتيف�و الكورون�ا ولكنه 
لم يكن برش�لونة املعه�ود يف املباريات 

برش�لونة  باألح�رى  أو  األخ�رة 
ال�ذي اكتس�ح كل الخص�وم 

بس�هولة تام�ة بمن 
الغري�م  فيه�م 

ري�ال  األزيل 
مدريد.

أبدى االس�باني دافيد دي خيا حارس 
مرمى مانشس�رت يونايت�د االنجليزي 
انزعاجه الش�ديد ج�راء الهزيمة التي 
مني بها فريقه أم�ام بورنموث بهدفني 
مقابل ه�دف، ، يف الجولة السادس�ة عرش 

من الربيمرليج.
 وكت�ب دي خي�ا ع�رب حس�ابه الرس�مي عى 
موقع التواصل االجتماعي )تويرت(: »خسارة 
مؤمل�ة ووضع مخيب لآلم�ال، ال توجد أعذار، 
نح�ن مانشس�رت يونايتد وس�نقاتل من أجل 

العودة«.
وفش�ل يونايت�د يف تحقي�ق أي ف�وز يف خم�س 

مباري�ات متتالي�ة بكل املس�ابقات وه�و ما يزيد 
بمباراتني عما حدث مع س�لفه ديفيد مويز الذي أقيل 

من منصبه يف نهاية األمر.
 وتجمد رصيد مانشسرت يونايتد، عند النقطة 29 يف املركز الرابع، 
فيما ارتقى بورنموث للمرك�ز الرابع عرش برصيد 16 نقطة عى 

جدول ترتيب اندية الدوري االنجليزي املمتاز لكرة القدم.

راكيتيتش: لـم نكن نستحق التعادل أمام ديبورتيفو

دي خيا: 
سنقاتل من أجل العودة

الزوراء يمنع العبيه من االلتحاق باملنتخب األوملبي

 
 نجح�ت إدارة القوة الجوي�ة يف إعادة املهاجم أمجد رايض اىل عش 
الصق�ور بعد س�نوات طوال م�ن اللعب خ�ارج اس�وار النادي إذ 
تمكن�ت إدارة النادي من اقناعه بتمثي�ل الفريق يف املرحلة الثانية 
من دوري الكرة املمتاز وبطولتي كأس العراق والكأس اآلسيوية. 
وق�ال مدرب الفريق صب�اح عبدالجليل ان الالعب أمجد رايض يعد 
اضافة كبرة لخط هجوم القوة الجوية حيث كنا نبحث عن العب 
بقيمته بعد أن غادرن�ا الالعب عي صالح اىل صفوف الرشطة من 

أجل تدعيم الفريق بمهاجم عى مستوى عال.
واض�اف رايض سيش�ارك يف املب�اراة األوىل م�ن 
املرحل�ة الثانية ألن�ه بحاجة اىل تصعي�د الجانب 
البدن�ي لدي�ه البتع�اده قلي�اًل عن املالع�ب األمر 

ال�ذي يحتم علينا بذل جه�ود مضاعفة إليصاله اىل 
املستوى املطلوب.

واشار اىل أن فريقه عى أتّم الجاهزية ملواجهة الرشطة يف 
ديربي العاصمة الذي س�يقام عى ملعب الصناعة بعد 

اليوم االثنني يف اختتام منافسات املرحلة األوىل.

 
 

أعل�ن نادي ال�زوراء ال�رايض، أن إدارته لن 
تس�مح لالعبي فريقها الك�روي الذين تمت 
دعوته�م للمنتخ�ب االوملب�ي م�ن االلتح�اق 
باملنتخ�ب، مبينا أن م�ن املمكن تفريغ الالعبني 
قبل س�بعة أيام من البطولة اآلسيوية التي يشارك 

به�ا املنتخب.وق�ال عض�و الهيئ�ة اإلداري�ة للن�ادي 
عب�د الرحم�ن رش�يد: إن »إدارة النادي وبالتش�اور 

م�ع الجهاز الفن�ي للفري�ق الكروي ق�ررت عدم 
الس�ماح لالعبني مهند عبد الرحيم وعي لطيف 
وعالء مهاوي من االلتحاق بمعس�كر املنتخب 
األوملبي الذي يستعد للمشاركة يف بطولة آسيا 

األوملبية«.
أن  وأض�اف رش�يد 

»اإلدارة والجه�از 
ق�ررت  الفن�ي 

أن يك�ون تفريغ 
قب�ل  الالعب�ني 
من  أي�ام  س�بعة 
البطولة اآلسيوية 
للحاج�ة  وذل�ك 
املاس�ة لخدماته�م 

م�ع الفريق س�يما وأنهم 
الفري�ق يف معس�كر  غاب�وا ع�ن 

املنتخب السابق.

 
أمل�ح امل�درب الربتغ�ايل جوزي�ه موريني�و، املدير الفن�ي لفريق 
تشيليس، حامل لقب الدوري اإلنجليزي لكرة القدم املوسم 
املايض، إىل الالعبني األربعة الذين تراجع مس�تواهم بشدة 

ه�ذا املوس�م.وقال موريني�و يف ترصيح�ات أبرزته�ا 
صحيف�ة »مرور« اإلنجليزية: »املوس�م املايض، كان 

سيسك فابريغاس العباً استثنائياً، وكان إضافة بارزة 
لقوة تش�يليس، أما هذا املوس�م فإن مستواه ال 

يختلف كثراً عن نتائج تشيليس«.
العب�ني  »هن�اك  وان:  السبيش�يال  وأض�اف 
آخرين كانوا رائعني املوسم املايض، واختلف 
حالهم كثراً اآلن مث�ل جاري كاهيل وجون 
إيفانوفيتش«.وش�دد  وبرانيس�الف  ت�ري 

املدرب الربتغايل ع�ى ثقته الكبرة يف قدرات 
فابريغ�اس رغ�م اس�تبعاده م�ن املب�اراة 

األخرة أمام بورت�و الربتغايل يف دوري أبطال 
أوروب�ا، متم�اً: »سيس�ك يمت�از باحرتافي�ة 

ش�ديدة، فهو ال يخاف من ارتكاب األخطاء وال 
يرتب�ك إذا وصلته الكرة، أثق فيه تماماً«.ويقبع تش�يليس يف 
املرك�ز 14 بعد مرور 15 جولة من »الربيمير ليج« وتنتظره 

مواجه�ة صعب�ة للغاية الي�وم االثنني أمام متص�در الدوري 
ومفاجأة املوسم ليسرت سيتي.

أجمد رايض يعود اىل القوة اجلوية

مورينيو يكشف اسباب  تراجع 
مستوى تشيليس

المستقبل العراقي/ وكاالت

المستقبل العراقي/ وكاالت

المستقبل العراقي/ وكاالت

المستقبل العراقي/ متابعة

المستقبل العراقي/ وكاالت



الشيب يمنع ظهور الشيخوخة!!
كش�ف علم�اء م�ن الوالي�ات املتح�دة 
أن الش�يب لي�س دلي��اً عىل ش�يخوخة 
الجس�م ، فعىل العكس أصبح دلي�اً عىل 
الحالة الصحية الجيدة لجس�م االنسان 
، وبذلك اس�تطاعوا تفنيد الفكر السائد 
ا  بأن الشيب دليل عىل الشيخوخة.ووفقاً
ملعطي�ات العلم�اء، فإن ظهور الش�يب 
الجلوتاثي�ون  م�ادة  انخف�اض  س�ببه 
glutathione املض�ادة لألكس�دة الت�ي 
ينتجها جس�م اإلنس�ان، وم�ن ثم فإن 
قدرة الجسم عىل انتاج هذه املادة بنسبة 
عالية فهى تس�اعد عىل إبطال األكسدة 

الت�ي يعت�ر ازدياده�ا ع�مة أساس�ية 
من ع�مات الش�يخوخة.ومن ثم فكلما 
تقدم اإلنس�ان يف السن ازدادت عمليات 
األكس�دة يف جس�مه مس�ببة انخفاض 
مس�توى م�ادة الجلوتاثي�ون املض�ادة 
لألكس�دة أي مس�تهلكة إياها، ولكن يف 
حال ظهور الش�يب يف وقت مبكر )قبل 
بلوغ س�ن ال�30( فإن هذا قد يش�ر اىل 
ا  وجود مش�كلة صحية يف الجسم.ووفقاً
لرأي الخراء، فإن ظهور الش�يب املبكر 
س�ببه وج�ود اضطراب�ات هرمونية يف 

الجسم، أو قد يكون سببها وراثيا.

ك�ر تلميذ صيني رقمني 
عامليني يف مس�ابقة دولية 
للوث�ب بالحب�ل، ُمحقق�ا 
108 وثب�ات يف 30 ثانية و 

548 وثبة يف 3 دقائق.
�ا ل�«س�كاي نيوز«  ووفقاً
ش�ياولني  تش�ني  حق�ق 
كيش�ينغ  مدرس�ية  م�ن 
مدين�ة  يف  االبتدائي�ة 
جاونجسو جنوبي الصني، 
خ�ل  الجديدين  الرقم�ني 
مدرس�ية  مس�ابقة  أول 

دولي�ة للوث�ب بالحب�ل يف 
مدينة دبي بدولة اإلمارات 

العربية املتحدة.
وع�ىل الرغ�م م�ن إقام�ة 
م�ا  الف�رة  يف  املس�ابقة 
ب�ني 26 و28 نوفم�ر، لم 
تتمكن لجنة التحكيم من 
االعتماد ع�ىل العد اليدوي 
للوثب�ات ولجأت إىل تقنية 
للفيديو  البط�يء  العرض 
إىل  التوص�ل  أج�ل  م�ن 

النتيجة.

تلميذ يقفز باحلبل 108 مرة
www.almustakbalpaper.net
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امليزان

؟؟هل تعلم
أن أضخم أنواع العناكب تعيش يف الرازيل، 

ويصل وزنها إىل 85 جرامااً
أن أثقل حيوان يف العالم هو الحوت األزرق

أغلب األس�ماك التي يف أعم�اق عميقة جدااً 
. . عمياء

الفرس يستطيع أن يظل شهرااً كام�اً واقفااً 
عىل أقدامه

أن أكث�ر الحيوان�ات ح�دة يف الس�مع هي 
الذئاب والحمر

أن 40  % من كلمات اللغة املالطية . . عربية 
األصل

أن أول م�ن ع�رف القمح، ه�م املرصيون 
القدماء، عام 5400 قبل املي�د

أن الحر املس�تخدم يف ختم اللحوم، يصنع 
من قشور العنب األسود

ب�رج الحم�ل: أخب�ار قد تحم�ل ح�اً 
تقدي�ر ح�اول  أق�ل  ،ع�ىل  ملش�اكلك 
اإلس�تفادة م�ن أّى ش�خص يتواصل 

معك، املَرْء بإخوانه

برج الثور: إن كن�ت ُمحتفظااً ببعض 
العاطف�ة فحاول التنازل عن جزء من 
كريائ�ك لُتبحر بمرك�ب الُحّب ، لعقد 

الّصلح البّد من نقطة َوَسط. 

برج الج�وزاء: التهاون ىف الصّحة ،إن 
ش�عرت بتلوث لجرح قديم أو متاعب 
األسنان فس�ارع بزيارة أقرب طبيب، 
وإال تكلف�ت نزعااً لعصب رضس�ك أو 

تلوثااً لجرحك. 

ب�رج الّرطان: عطف�ك ع�ىل املُحتاجني 
سواءاً كان من الزّم�ء أو األقرباء يزيد من 
شعبيتك وثقتك بنفسك ويرفع من حالتك 
املعنوّية ،التحرم اآلخرين من عطفك مثلما 
سيفعل كوكبك القمر اليوم مع الشمس. 

برج األسد: قد تتحّدث بأسلوب التجد 
في�ه أى خط�أ لكّنه يحت�وى عىل قدر 
كب�ر من العجرفة والغ�رور، إحرس 
م�ن ألفاظك خاّصةاً أم�ام من هم أقل 

منك ىف الثروة. 

ب�رج الع�ذراء: بإمكان�ك العم�ل عىل 
فحص مس�توى أطفالك ال�دراىس أو 
مراجع�ة تحصيل�ك العلم�ى إن كنت 
أو  دراس�ّية  دورة  ت�ؤّدى  أو  طالب�ااً 

مهنّية. 

زالّت  م�ع  التس�امح  املي�زان:  ب�رج 
اآلخري�ن مطل�وب خاصةاً عن�د توافر 
ُحس�ن النية، بهذا يرتف�ع رصيدك ىف 

املنزل والنادى ومكان عملك أيضااً. 

ب�رج العق�رب: يوم�ك ُمك�رّس ألداء 
فروض�ك الّدينّي�ة وزي�ارة أح�د دور 
العب�ادة التى ترتاح لزيارتها لش�حن 

بطارّيتك جّيدااً من جديد. 

برج الق�وس: إن ش�عرت أّن اآلخرين 
يش�ّجعونك عىل خصوم�ة بينك وبني 
أحدهم ف� تتمادى فيها، عدّو اليوم قد 

يكون صديق الغد والعكس صحيح. 

ب�رج الج�دى: علي�ك زي�ادة اإلهتمام 
الّنّق�ال أو تفري�غ أرقام�ك  بهاتف�ك 
 ، نفس�ك  لتأم�ني  إضافّي�ة  ُنوت�ة  ىف 
وع�دم وضع ص�ور ش�خصية عليه ، 

التقرصينى يانحلة. 

ب�رج الّدلو: التص�ّدق كل ماتس�معه 
وافحص كل ماتراه بعناية فقد يكون 
ع�ىل غ�ر مايب�دو ظاهرّي�ااً ،التصدر 
أحكام ُمس�ّبقة عن اآلخري�ن قبل أن 

تعرف دوافعهم. 

برج الُحوت: ُيمكن وصفك بأنك اليوم 
ُمحتق�ن و ُمغت�اظ ، إبتع�د ع�ن أّى 
ُمناقشات أو مواقف ُتعرضك إلستفزاز 

ُمحتمل غر مأمون العواقب.

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

طبق اليوم

1 دول�ة افريقي�ة فيه�ا منب�ع الني�ل 
العظيم o ما يركه السابقون ملا يليهم 

)معكوسة(
ن�وع م�ن   o o متش�ابهان  أع�رف   2

الخضار.
3 من سفن الخليج القديمة o مربح

4 أحد )مبعثرة( o اس�م لحم مش�وي 
معلق أصله تركي.

5 ذبح أضحية o يراع مبعثرة.
دول�ة  م�ن   o الف�ح�ني  م�زارع   6

خليجية.
7 أص�در أزي�زا o صحايف يف مؤسس�ة 

إخبارية يسافر كثرا.
 o )8 إذا تعدى اثنني ش�اع )معكوس�ة

وحدة وزن.
9 الرشكيس س�لطان الديار املرصية يف 
ع�رص املماليك بنى قلعة مش�هورة يف 

االسكندرية
واملنتخ�ب  اله��ل  ن�ادي  قائ�د   10

السعودي سابقااً

1 الع�ب جزائ�ري ف�از ب�دوري أبطال 
أوروبا مع فريق بورتو الرتغايل

2 ه�ي ع�ىل األح�رار دي�ون ال ب�د من 
سدادها o من مهنته السقاية

3 البل�د الت�ي اس�تضافت كأس العالم 
o 2006 تحت أقدامها الجنة.

 o 4 تكلم سوءا عن شخص ما يف غيابه
حصل عىل o متشابهان

5 مراق�ب وموج�ه أداء العم�ل o جيب 

التمام يف الرياضيات.
6 حض�ارة عريقة يف أمركا الوس�طى 

والجنوبية. o حرف توكيد
7 لقب املنتخب التونيس لكرة القدم

8 جزيرة بريطانية.
9 طر اسطوري o شهر بداية الربيع.

10 إماراتي حاز عىل جائزة أفضل العب 
يف كأس العالم للشباب عام 2003.

اوجد الكلمة املفقودة

املقادير:
2 كوب دقيق 

3/1 كوب دقيق ذرة أبيض)كورن فلور( 
1 ملعقة كبرة خمرة 

1 ملعقة كبرة بيكنج باودر 
رشة ملح 

1 و 2/1 كوب ماء
طريقة تحضر لقيمات هشة و مقرمشة

1. يف وعاء عميق تضاف املواد الجافة و تقلب 
.يض�اف امل�اء و يعجن حتى تتك�ون عجينة 

ليست سائلة و ليست متماسكة.
2. ت�رك حت�ى تختم�ر ملدة نصف س�اعة يف 
مكان داف�ئ تعجن باليد ليخ�رج الهواء من 
العجني و يمس�ح كيس حلوان�ي من الداخل 
بالزيت و تعبأ بداخله العجني حتى ال تلتصق 
بالكيس من الداخل و الفائدة من اس�تخدام 
كي�س الحلواني هو إخراج قطع اللقيمات يف 

صورة دائرية جميلة.
3. عند القيل، تمسح اطراف االصابع بالزيت 
ملن�ع التص�اق العج�ني بها و يت�م أخد قطع 
عج�ني من كي�س الحلواني يف حج�م قبصة 
االصابع و رميها يف زيت حار غزير و تقليبها 
حت�ى تصب�ح ذهبي�ة اللون. تخ�رج لتمكث 
قلي�� عىل مناديل املطبخ حتى تترشب الزائد 

من زيت القيل.
4. ترش اللقيمات بالس�كر املسحون الناعم 

أو بالعسل االبيض و تقدم دافئة.

لقيامت هشة و مقرمشة

معلومات  عامة

فوائد الرمث
 Hammad Elegans عرف الرمث علميا باس�م
أو Halexylon Salicornicum وانتشاره دليل 
ع�ىل وج�ود رعي جائ�ر م�ن قب�ل الحيوانات 
الرعوي�ة، إذ بغياب النبات�ات الصالحة للرعي 
يعط�ى هذا النب�ات الفرص�ة للتكاث�ر والنمو 
واالنتش�ار.والرمث م�ن أش�هر النبات�ات عند 
الع�رب، فهو حمض ل�بل ورع�ي لها ومصدر 
للحطب وللصابون ايضا. املحتويات الكميائية: 
يحت�وي نبات الرمث عىل قلوي�دات من أهمها 
واالنابازي�ن  والهالوس�الني  الهالوكس�ني 

واالوكسيدرين وبربريدين وبيتني. كما يحتوي 
ع�ىل كومارنيات ومواد صابونية وس�تروالت 
وجلوكوزي�دات قلبي�ة وف�فونوي�دات وزي�ت 
طيار. االس�تعماالت الدوائية:يس�تخدم الرمث 
لع��ج ال�زكام والج�روح، حي�ث يؤخ�ذ رماد 
الرم�ث وي�ذر ف�وق الج�روح فيريه�ا. كم�ا 
يس�تخدم مس�حوق النب�ات كس�عوط لع�ج 
ال�زكام، كما يس�تخدم لع�ج الوه�ن والحمى 
ووجع عظام الجس�م الناتج عن تغير الجو أو 

نتيجة االنتقال من بيئة إىل أخرى.

رسقة ماس بقيمة 10 مليون دوالر

من هنا وهناكمن طرائف العرب

حسني الساعدي

دخل أحد النحويني الس�وق ليش�ري حمارا 
فقال للبائع : أريد حمارااً ال بالصغر املحتقر 
وال بالكب�ر املش�تهر ،إن أقلل�ت علفه صر 
، وإن أكث�رت علف�ه ش�كر ال يدخ�ل تح�ت 
الب�واري وال يزاحم بي الس�واري ، إذا خ� يف 
الطري�ق تدفق وإذا أكثر الزحام ترفق. فقال 
ل�ه البائ�ع : دعن�ي إذا مس�خ الل�ه القايض 

حمارااً بعته لك

جاء رج�ل إىل أحد القضاة يش�كو ابنه الذي 
يعاق�ر الخم�ر وال يصيل، فأنك�ر االبن ذلك! 
فق�ال الرج�ل: أصل�ح الله الق�ايض، أتكون 
ص�ة ب�� قراءة؟ قال القايض: يا غ�م، تقرأ 
شيئااً من القرءان؟ قال: نعم وأجيد القراءة.. 
قال: فاقرأ . قال: بس�م الله الرحمن الرحيم 
علق القلب ربابا بعد ما شابت وشابا إن دين 
الله حق ال أرى ف��ي��ه ارتيابا فصاح أبوه: 
والل�ه أيه�ا القايض م�ا تعلم هات�ني اآليتني 
إال البارح�ة، ألن�ه رسق مصحف�ااً من بعض 

جراننا !
 دخ�ل اب�ن الجّصاص ع�ىل ابن ل�ه قد مات 
ول�ده ، فبك�ى ! وق�ال: كفال�ك الله ي�ا بنّي 
محن�ة ه�اروت وم�اروت. فقي�ل ل�ه: وم�ا 
هاروت وماروت ؟ فقال: لعن الله النس�يان 
، إنم�ا أردت يأج�وج ومأج�وج ! قي�ل: وما 

يأجوج ومأجوج ؟
ق�ال: فطال�وت وجال�وت ! قي�ل ل�ه: لعل�ك 
تري�د منك�رااً ونكرا ؟ ق�ال: والله م�ا أردت 

غرهما...

رسق لص�وص ع�ددا من القطع املاس�ية م�ن إحدى 
املتاجر التي تعود لصائغ يف نيويورك األمركية، تصل 

قيمتها إىل 10 م�يني دوالر.
وكان جوناث�ان برنب�وام، صاح�ب املتج�ر ق�د ترك 
الخزينة غر مقفلة،  للس�ماح بالوصول بشكل أكثر 
س�هولة للمجوهرات األخرى فيها، وأشارت الرشطة 
إىل أن  القطع املاس�ية ربما رسقت يف فرة ما بني 24 
نوفمر-ترشي�ن الثان�ي والخمي�س املايض.وتحق�ق 
حاليا الرشطة مع 5 عامل�ني يتعاملون مع الخزينة، 
كما وط�ال التحقيق متعهدين عمل�وا باملكتب يف ذلك 

الوقت.

عـامـوي

افـقـي

بدون تعليق
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إبراهيم الجبين

مس���احة لل���رأي

ال�يء املهمل مهم، واألهم من�ه هو كيف تعثر علي�ه، أما أصعب 
األم�ور فه�و االهتم�ام املفرط بكل قصاص�ة، وكأنها كن�ز ثمني، ألن 
غالبية البرش يرمون األشياء القديمة، ويمحونها من خزائن ذاكرتهم، 
لك�ن هذا لم يجرب الفنان الكبري آندي وارهول عن االحتفال بكل يشء، 
م�ن زجاج�ات الكوكاكوال إىل عل�ب الصلص�ة، وص�والً إىل األيقونات 

الفريدة مثل مارلني مونرو وغريها.
العال�م قصاص�ات، نجم�ع بعضها بعناي�ة وكثري منه�ا يتناثر يف 
حياتن�ا وأماكنن�ا، أم�ا أنا فق�د ُولعت بق�راءة تلك القصاص�ات التي 
يس�جلها بع�ض الن�اس ويلصقونه�ا ع�ى جدرانهم، ألنه�ا تتضمن 
املعان�ي العميقة، وتنق�ل اإلدراك إىل ما هو أبعد من الس�طح املتوقع، 
فمنه�م م�ن يكتب “هذا من فض�ل ربي”، ويكون ه�ذا صاحب عمل، 
أو تاج�راً كبريا، ومنهم م�ن يكتب “إذا تغريرّ الس�لطان تغريرّ الزمان”، 
ويكون عادة من العاملني يف قس�م الس�كرتاريا، أما بسطاء العاملني 
يف املطابخ وما يش�بهها، فتقرأ ع�ى جدرانهم قصاصات تقول “العني 
ان�ي”، للتعب�ري ع�ن الرض�ا والخوف من حس�د  صابتن�ي وال�رب نجرّ
الحاس�دين ع�ى تلك الوظيف�ة النعم�ة. يف الحافالت القديم�ة، كانت 
صور س�مرية توفيق تجاور قصاصات مكت�وب عليها “جرس الحديد 
انقط�ع م�ن دوس رجليرّ�ا” وحديثاً ص�ارت صور كاظم الس�اهر مع 
عب�ارات مأخوذة من أغانيه مث�ل “أنا وليى” أو “عربت الش�ط”، أما 
قصاصات جدران املثقفني والروائيني، فتتصدرّرها كتابات معقدة مثل 
“لدي حلم”. السياس�يون بدورهم يعلقون قصاص�ات فيها قواعد ال 
ينس�ونها أبداً تق�ول “ال تتحدث أبدا إىل صحفي، فس�يكررّر عى الناس 
حماقاتك”، أما يف مكاتب املسؤولني فيعلق بعضهم قصاصات مكتوب 
عليها “ملاذا تش�ري صحيفة إذا أمكنك رشاء صحفي”؟ أما البياعون 
الصغ�ار، فنرى عى ج�دران دكاكينهم قصاصات كت�ب عليها “الدين 
ممن�وع والعتب مرفوع، لتبدو تلك القصاصات إعالنات ذاتية ال تغني 
وال تس�من من جوع، لكنها تحمل ش�يفرات الحقيقة كلها، والتوجه 
النفيس لصاحبها، الذي يريد من خاللها أن يرسل إشارات استغاثة ما، 
إىل أحد ما، لعلرّه يس�تجيب. وحني قامت املاكينة الحضارية باكتشاف 
وس�ائل التواصل االجتماع�ي، تحولت تلك القصاصات إىل منش�ورات 
عى الفيس�بوك أو تغريدات ع�ى توير، فتغ�ريت القصاصات، لكنها 

بقيت إشارات استغاثة ُترسل إىل الناس، يف فضاء التواصل.
عى س�بيل املث�ال، يمكنك أن تعثر يف الس�طور التي س�بقت، عى 
ر، دون أن أق�وم رصاحة بكتابة  حي�وان رشس، وطفلة، وكعك وس�كرّ
أي كلمات تش�ري إىل تلك املخلوقات، وحتى حني تعيد القراءة، فإنك لن 
تجد تلك الكلمات، لكنك ستجد نفسك وقد رأيت بالفعل ما أحدرّثك عنه، 
�ع لك دائرة اإلش�ارات، حني  مطبوعاً يف خيالك، حتى أني يمكن أن أوسرّ
أق�ول لك إنه يوجد هنا زنجي وجه�از كومبيوتر وهاتف ذكي، وأوراق 
صغ�رية مصفررّة تيبس�ت بفعل الزمن، وانط�وت وتجعدت، عى جدار 
خش�بي، ل�م أذكره أيضاً، يط�ل عى ضفة نهر، تفصلها عن الش�ارع 
أش�جار نخل ومقاعد صيفية يف بل�د عربي تعيس. فقط تحتاج أدوات 

جديدة لالستقبال مثلما جدرّدوا لك أدوات البث.

أدرك�ت الصهيوني�ة ان مرشوع تقس�يم االمة االس�المية 
والس�يما العربي�ة منها وتمزيقها رش مم�زق الخطوة االوىل يف 
مخط�ط رضب عوام�ل االس�تقالل وف�رض التبعي�ة وتلبيس 
املجتمع كما تريد وتربية االجيال حسب املفهوم الغربي واصبح 
طري�ق بقاء االنظم�ة يمر عرب الواليات املتح�دة االمريكية عن 
طريق ارسائيل ولهذا بدات الحرب الشاملة عى املجتمع االصيل 
ضد اس�اليبة ومبادئه وانماط حيانه وش�نت الحرب النفسية 
ض�د كل م�ن ال يقتفي الغ�رب يف تلك املناح�ي فأصبح اللباس 
والبدلة يعني التقدم والتفك�ري باللغة االجنبية الرقي والتطور 
وتقليد الغرب ماديأ وفكرياً هو التحرض وتربج املرأة ولباس�ها 
الغري محتش�م هو التحرر اذ هم يمثل�ون التقدم وغالبية االمة 
تمثل العبودية والتأخر والتخلف واخذا الغرب يفكر بأس�تغالل 
التناقضات املذهبية من اجل رضب وحدة املجتمع والس�يطرة 
االقتصادي�ة والعس�كرية غري ممك�ن  مالم تحط�م مقومات 
املجتم�ع االصلي�ة وتح�ل محلها مقوم�ات التبعي�ة من خالل 
املجتمع االستهالكي التابع ولهذا تستمر الهيمنة بانتاج نفسها 
من خالل اس�ترياد الحداثة من الغ�رب والعامل االكثر خطورة 
تجزئ�ة االم�ة اىل دوي�الت وكيان�ات صغرية وتحك�م الغرب يف 
مصريها ورسم مستقبلها ومن ثم بناء مجتمع ذات طراز غربي 
واالس�الم الحقيقي نقيضاً للتجزئة والتقسيم واصبح يخوض 
ال�راع ضد الفئ�ات التي تنادي بالتقس�يم فأصب�ح املجتمع 
االص�يل االب�ن الرشعي للوح�دة واملجتمع الذي يدع�و للحداثه 
االب�ن الرشعي للتجزئ�ه فالوحده فريضة وج�زء من العقيدة 
وبعد الخسارة التي لحقت باملقاول العثماني والخليجي بتنفيذ 
املرشوع االمريكي الصهيوني بتقسيم املنطقة وتغيري الخارطة 
السياس�ية والتدخل يف ش�ؤون الدول االخرى وخاصة س�وريا 
والعراق عمدت امريكا بتغي�ري موظفيها لعدم مقدرتها تحمل 
هذه الخساره وذلك بأش�اره منها بتنحيه االمري القطري بما 
يسمى االنقالب االبيض الن مرحلتة تساقطت واوراقة احرقت 
وتسليم االمور البنه تميم ومعاقبة اردوغان العثماني بتحريك 
املعارضة وانكشفت حقيقتة القمعية امام الرأي العام العاملي 
واملحيل وب�دء العد التنازيل لتغيريه كذلك الس�عودية والبحرين 
وم�ر اوراقهم معرضه لالح�راق فأخذت الوالي�ات املتحده 
بتغي�ري خ�دم سياس�تها والعطائه�م الض�وء لخل�ق النزعات 
االنفصالية وترس�يخ العداء بني الش�عوب االس�المية من اجل 
التمكن منها وجعل بأس�ها بينها وقدمت مر رأس الش�هيد 
حس�ن ش�حاته هديه إلرضاء أس�يادهم وتوالت فتاوى رجال 
الصهيوني�ة بالتكف�ري والجهاد ضد املس�لمني تمهي�داً لفرض 
الهيمن�ة وبق�اء االنظم�ة وخلق ب�ؤر التوتر وعدم االس�تقرار 
ولكن االخيار من ابناء االمة بكبح املركبة التي تحمل يف طياتها 
مرشوع التقس�يم ورفض التبعية وتع�رت انظمة التنفيذ امام 

شعوبها ورفع الغطاء عن صورتهم القبيحة.

ماجد الحسناوي

مروع التقسيم وفرض التبعية

بغداد / المستقبل العراقي

منع الوضع األمنيرّ املردرّي يف بغداد 
نور جمال عبد الحمي�د من الوصول 
ببي�ع  املخت�صرّ  املتنبرّ�ي  ش�ارع  إىل 
الكتاب والقرطاس�يرّة ل�رشاء الكتب 
الت�ي تريدها. إنرّها ش�ابرّة مهووس�ة 
بالق�راءة، ومليئة برغبة التفاعل مع 
اآلخرين، لكنرّ مخاطر الطريق جعلها 
بن�رش  وتكتف�ي  البي�ت،  يف  تمك�ث 
صور أغلف�ة الكتب ع�ى صفحتيها 
يف »فيس�بوك« و«توي�ر«  ملناقش�ة 

مضامينها ومعرفة أهميرّتها.
ولدت ن�ور يف بغداد ع�ام 1991، 
وتخررّج�ت من كليرّ�ة الرافدين - فرع 
القان�ون، إالرّ أنرّه�ا عاطلة عن العمل. 
ومن هن�ا، وج�دت يف الق�راءة مالذاً 
لتمضي�ة الوق�ت ولفه�م م�ا يجري 
من حولها س�واء أكان يف املجتمع أم 
ة العراقيرّة املليئة  يف الحياة السياس�يرّ
بالغموض. »البح�ث عن الحقيقة يف 
الكتب«، ه�ذا ما قالته، وترجمة لهذا 

ة. الشعار صنعت مكتبتها الخاصرّ
لكن كي�ف أصبح لدى ن�ور نحو 
ع بني الرواية والشعر  300 كتاب تتوزرّ

والفلس�فة، وهي ال ترت�اد املكتبات؟ 
تجيب »عن طريق الفيسبوك، وجدت 
مكتب�ة باس�تطاعتها إيص�ال كت�ب 

دليفري إىل املنزل«.
ه�ذه املعلوم�ة لم نك�ن نعرفها. 
الكت�ب  إيص�ال  أنرّ طريق�ة  ويب�دو 
ن�ت وص�ول الكت�ب إىل  إىل املن�ازل أمرّ
النس�اء القابعات يف املنازل واللرّواتي 
يرين صعوبة يف الوصول إىل املكتبات 
وشارع املتنبرّي تحديداً، وأكثر من هذا 

أنرّها باتت تجارة رابحة.
كان�ت ن�ور ق�د دلرّ�ت صديقتها 
س�جى عماد إىل طريقة رشاء الكتب 
ع�رب الهات�ف وموق�ع »فيس�بوك«، 
وس�جى األخرى ص�ار لديه�ا الكثري 
م�ن الكت�ب. ويف ه�ذا املج�ال، قالت 
س�جى إنرّ »الق�راءة يشء ممت�ع... 
كأنرّ�ك تتح�درّث م�ع ش�خص آخر يف 
عالم آخر«. ثمرّ قدرّمت النصيحة اآلتية 
»م�ا أن تحتاج للتحدرّث مع أحد عليك 
بالق�راءة ف�وراً«. أضاف�ت: »هذا ما 
اكتشفته فعالً )خري جليس يف الحياة 

كتاب(«.
وأش�ارت إىل أنرّ »بالقراءة نرتقي 
وتتفترّ�ح عقولن�ا عى أم�ور لم نكن 

ر بها أصالً«. نفكرّ
سجى ولدت يف بغداد عام 1990، 
وتخررّجت من »الجامعة املستنريرّة« 
- فرع القانون، وهي األخرى تمنعها 
بع�د املس�افة واألنش�غال يف أعم�ال 
املنزل وتعقيدات الشارع من الذهاب 

إىل شارع املتنبرّي لرشاء الكتب، إالرّ أنرّها 
حني تعررّفت عى طريقة »الدليفري« 

شعرت بالفرح، حسب قولها.
لم يكن يف اس�تطاعة نور وسجى 
تكوين مكتبات ش�خصيرّة والحصول 
ع�ى الكتب، ل�وال الطريق�ة املبتكرة 

س�تها مكتبة »دار الحكمة«  التي أسرّ
إيص�ال  وه�ي  املتنبرّ�ي،  ش�ارع  يف 
الكت�ب إىل املن�ازل بأس�عار مقبولة، 
مقابل الحصول ع�ى أجرة التوصيل 
البالغ�ة  املكلف�ة،  وغ�ري  البس�يطة 
نح�و 4 دوالرات ع�ن كلرّ طلبيرّة. لقد 

تعررّفن�ا عى عبد الحليم الس�امرائي، 
وه�و صاحب مكتب�ة »دار الحكمة« 
س  الكائنة يف ش�ارع املتنبرّي، الرّذي أسرّ
ه�ذا التقلي�د الجدي�د، وثبرّ�ت أركانه 
خ�الل ث�الث س�نوات. والس�امرائي 
والكترّ�اب  ف�ني  املثقرّ ل�دى  مع�روف 
العراقيرّني بنشاطه ودأبه يف الحصول 
ع�ى الكتب الصادرة حديث�اً يف لبنان 
، واعتاد  ومر ودول املغ�رب العربيرّ
أن يق�وم فور وصول الكتب إىل بغداد 
بعرضها عى صفح�ة مكتبة »زاجل 
كتب« عى »فيس�بوك«، ليقوم بعدها 
الشبرّان والشابات بطلبها »دلفريي«.

وأش�ار عب�د الحليم الس�امرائي 
�ي م�ن 5 إىل 10  إىل أنرّ�ه يق�وم بتلقرّ
طلبات ع�ى الكتب يوميرّ�اً من بغداد 
وبقيرّة محافظات العراق، وهو سعيد 
باترّساع الطلب عى الكتب، وقال »إنرّ 
الطل�ب بطريقة الدليف�ري أقلرّ كلفة 
عى النس�اء والش�باب ألنرّ�ه رخيص 
وال يكلرّفهم عناء خ�وض ازدحامات 
الس�ري يف العاصم�ة، فضالً ع�ن أنرّه 
ل وص�ول الكت�ب إىل  رسي�ع ويس�هرّ
املحافظات العراقيرّة النائية التي ليس 
فيه�ا مكتبات«. ينافس الس�امرائي 

بطريق�ة  مكتب�ة  صاح�ب   15 اآلن 
توصي�ل ال�«دلفريي«، وهو ال يخفي 
أنرّ�ه متفاجئ م�ن أنرّ 80 يف املئة من 
زبائنه ه�نرّ من النس�اء، وغالبيتهنرّ 
العربيرّ�ة  الرواي�ات  ق�راءة  ل�ن  يفضرّ
والعامليرّ�ة املرجمة حديث�ًا والصادرة 

عن دور النرش يف البلدان العربيرّة.
حج�م  أنرّ  الس�امرائي  يع�رف 
الق�راءة ليس كب�رياً يف الع�راق حترّى 
اآلن، »إالرّ أنرّ هن�اك م�ا يب�رش بزيادة 
الطل�ب عى الكت�ب خالل الس�نوات 
القادم�ة«. وعى س�بيل ن�رش الكتب 
بني الش�باب، تمنرّ�ى الس�امرائي أن 
تعم�ل كلرّ املكتبات بأس�لوب توصيل 
أنرّ�ه  إىل  البي�ت، مش�رياً  إىل  الكت�اب 
ش�خصيرّاً حرص عى أن يكون ربحه 

من بيع الكتب قليالً.
إش�ارته  إنرّ  الح�ال،  واق�ع  ويف 
األخ�رية تحت�اج إىل تعليق، فأس�عار 
الكتب مرتفعة، والكثريون يش�كون 
األم�ر  تتج�اوز  ن�ور  أنرّ  إالرّ  منه�ا، 
بطريقة رومانسيرّة قائلة: »الحقيقة 
يف الكتب أغى من ثمنها«، وصديقتها 
س�جى ال تق�لرّ رومانس�يرّة عنها، إذ 

تقول »الكتب ال تقدرّر بثمن«!

مكتبات توصل الروايات إلى المنازل بأسعار مقبولة

كتب »الدليفري« تصل إىل نساء العراق القارئات

بغداد / المستقبل العراقي

ش�كلت روس�يا بعث�ة علمية من س�تة 
علم�اء للبحث عن النيازك يف القارة القطبية 

الجنوبية.
وس�تقيم هذه البعثة العلمية يف املحطة 
القطبية الروسية »نوفوالزاريفسكايا«، التي 
تبع�د مس�افة 100 كلم عن جب�ال وولذات 
اعض�اء  س�يضطر  حي�ث   ،»Wohlthat«
البعثة لقطع هذه املسافة يوميا باستخدام 
وس�ائط نقل رباعية الدف�ع الجتياز الطرق 
الوع�رة يف املنطقة.وس�يدرس اعضاء هذه 

البعثة »الجليد األزرق« الش�فاف ألن الرياح 
تزي�ل الثلج عن�ه باس�تمرار، فيمكن حينئذ 
العث�ور ع�ى الني�ازك املطم�ورة هن�ا تحت 

الجليد بالعني املجردة.
األورال  جامع�ة  البعث�ة  ه�ذه  وتنظ�م 
الفيدرالي�ة برئاس�ة الربوفيس�ور فيكت�ور 
غروخوفس�كي. وتنطلق البعث�ة يف مهمتها 
الج�اري  األول  ديس�مرب/كانون   14 ي�وم 
وتس�تمر 34 يوم�ا منها 23 يوم�ا يف القارة 
القطبي�ة الجنوبية.ويش�ارك يف هذه البعثة 
الرحال�ة ال�رويس اندري�ه كورولي�وف الذي 

سبق ان شارك يف عدة بعثات علمية.

بغداد / المستقبل العراقي

خاص�ة  ضم�ادات  العلم�اء  ع�رض 
بع�الج الجروح تح�س بتغري درج�ة حرارة 
الجس�م وتضمن تزويده باألدوي�ة الالزمة. 
وابتك�ر ه�ذه الضم�ادات علم�اء جامع�ة 
مس�تخدمني  األمريكي�ة،  ماساتشوس�تس 
الهيدروج�ل ال�ذي كان�وا ابتك�روه س�ابقا 
والذي يتمدد ويلتصق بالس�طح بقوة تعادل 
متانة األوتار. يس�تخدم العلماء الهيدروجل 
ه�ذا يف صن�ع الضم�ادات »الذكي�ة« لعالج 
الجروح، حيث يتمدد عند تحرك الجس�م مع 

بقاء األقطاب املثبتة في�ه ثابتة دون تغيري. 
وتوضع ع�ى الضمادة إضاف�ة اىل األقطاب 
أجه�زة استش�عار لقي�اس درج�ة ح�رارة 

الجسم واألدوية الالزمة للعالج. 
وق�د اخت�رب العلم�اء ه�ذا االبت�كار عى 
اإلنسان وكانت النتائج ايجابية حيث اعطت 
الضم�ادة ق�راءات صحيحة لدرج�ة حرارة 
الجس�م ورصف�ت جرع�ات دوائي�ة معينة 
عندم�ا كان�ت درجة الح�رارة تتطل�ب ذلك. 
ويق�ول العلم�اء إن هذه الضم�ادات يمكن 
والح�روق  الج�روح  اس�تخدامها يف ع�الج 

وغريها من األمراض الجلدية. 

ضامدات »ذكية« تزود اجلسم باألدويةبعثة روسية تبحث عن النيازك املطمورة


