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العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي
صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

صفحة 16

»ديفيد هيوم«

احلكيم هو من يبني إميانه

 على البرهان

ص4معلومات جديدة عن »إخفاء« اإلمام موسى الصدر

كارتر يف بغداد.. وبايدن عىل اهلاتف
واشنطن على خط  أزمة »بغداد وأنقرة«.. واألمن البرلمانية تحذر من »خبث« األمريكان

     المستقبل العراقي / عادل الالمي

بحلث رئيس اللوزراء حيدر العبادي خلال اجتماعه 
مع وزيلر الدفلاع األميركي آشلتون كارتر فلي بغداد , 
أملس األربعاء,  تطلورات الحرب ضد تنظيلم »داعش« 
واألزمة »العراقية –التركية« الناتجة عن التوغل التركي 
العسلكري في األراضي العراقية.ووصلل كارتر، صباح 
أملس، إلى العراق فلي زيارة مفاجئلة, قوبلت بالرفض 
والتنديلد ملن قبل لجنلة األمن والدفلاع النيابيلة, التي 
اتهمت واشلنطن بالتخطيط لتقسليم العراق. وبحسب 
بيان لمكتب العبادي, فان« جرى خال االجتماع مناقشة 
سلير مجريات الحرب عللى عصابات داعلش اإلرهابية 
واالنتصلارات المتحققة على العدو في جميع القطعات 
وتعزيلز التعلاون بيلن البلديلن فلي مجاالت التسلليح 
والتدريلب اضافة إلى االوضلاع في المنطقلة والتاكيد 
على وحدة وسليادة العراق. وثمن كارتلر »االنتصارات 
المتحققلة عللى عصابلات داعلش«, مبديا دعلم باده 

الكاملل لوحدة العراق والسليادة على اراضيله والتاكيد 
على حلرص الواليات المتحلدة على سليادة العراق في 
اشارة إلى رفضها للتوغل التركي العسكري في االراضي 
العراقلي من دون موافقة الحكومة العراقية«, بحسلب 
البيان. وتأتي زيارة كارتر لبحث إمكانية التوصل إلى حل 
نهائي لمشكلة الوجود العسكري التركي المرفوض في 
العراق خاصة وان الوزير األميركي كان اجرى نقاشات 
حول الموضوع مع القادة االتراك خال الساعات األخيرة 
قبل أن ينتقل إلى بغلداد. وفي تطور أخر, بحث العبادي 
, أملس, مع نائب الرئيلس األمريكي جلو بايدن الحرب 
على اإلرهاب واألوضاع السياسية. وذكر بيان حكومي 
ان الطرفيلن بحثلا خال مكالملة هاتفيلة التأكيد على 
سيادة العراق ووحدة أراضيه ومناقشة تعزيز العاقات 
الثنائية بين البلديلن في مختلف المجاالت واالنتصارات 
المتحققلة على عصابلات داعش اإلرهابيلة واألوضاع 

السياسية واألمنية في العراق والمنطقة.
التفاصيل ص3

بلغاريا تسلم العراق
دفعـة جديدة من الدبابات 

واملدرعات والذخائر

833 مليار دوالر
خسـائر الـعـرب بـسـبـب 

»الربيع العريب«

اجلامعة العربية:
 جلسة طارئة »اخلميس« ملناقشة 

2التدخل الرتكي بالعراق  2 2

      بغداد / المستقبل العراقي

اعللن الرئيلس االيراني حسلن روحاني، 
أملس االربعاء، ان رفلع العقوبات عن باده 
سليتم بحلول نهاية كانون الثاني، غداة قرار 
الوكاللة الدوليلة للطاقة الذريلة اغاق ملف 

االنشطة النووية السابقة لطهران.
وقلال روحاني »اخر الخطلوات المترتبة 
علينلا سليتم القيلام بهلا فلي االسلبوعين 
المقبلين وسليتم رفع العقوبات خال شلهر 
دي« بحسلب التقويم االيراني الشهر الممتد 

بين 22 كانون االول و21 كانون الثاني.
للطاقلة  الدوليلة  الوكاللة  اغلقلت  وقلد 
الذرية رسلمياً الثاثاء الملف المتعلق بالبعد 

العسلكري المحتمل سابقا للبرنامج النووي 
ضملن  تنلدرج  الخطلوة  وهلذه  االيرانلي. 
خارطلة الطريق التي اعتملدت في تموز في 
اطلار المفاوضات بين ايران والقوى الكبرى 
التلي افضت في فيينلا الى اتفلاق انهى اكثر 
من 13 عاما من التوتر بسلبب الملف النووي 
االيراني. وهلدف اتفاق فيينا ضمان الطبيعة 
السللمية لانشلطة النووية االيرانية مقابل 

رفع العقوبات الدولية.
وقبل رفع العقوبلات، على ايران ايضا ان 
تصلدر مخزونها ملن اليورانيلوم المخصب 
بدرجلات ضعيفلة اللى روسليا، وهلو ملا 
يرتقب ان يحصلل في االيام المقبلة كما قال 
مسؤولون ايرانيون. وعليها ايضا تفكيك قسم 

من اجهزة الطرد المركزي لديها واال تحتفظ 
سلوى ب 5060 فلي موقع نطنلز لتخصيب 
اليورانيلوم و1044 في موقع فوردو على اال 
تكون قيد العمل. وسيكون عليها ايضا تعديل 
مفاعل اراك الذي يعمل بالمياه الثقيلة. واكد 
روحاني ان »سلسللة العقوبات سلترفع عن 
كاهلل االقتصاد االيراني ما سليمهد الطريق 

امام تعاون اكبر مع العالم«.
وقال »ندعلو كل االطراف االقتصادية في 
البلاد وكل االيرانيين المقيميلن في الخارج 
وكل الشلركات االجنبية الراغبة في التعاون 
ملع ايران الى االسلتفادة من هلذه الفرصة 
للمجيء الى بادنا التي تعتبر االكثر امانا في 

المنطقة«.

إيـران تـنـزع قـيـد الـعـقـوبـات
بعد إغالق الملف المتعلق بالبعد العسكري

ص3حتشيد أمني عىل أبواب الرمادي بانتظار »ساعة الصفر«وخالفات »اهلزيمة« تقسم »داعش«
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إقليم كردستان يرفع سعر اسطوانة الغاز
 إلى 10 آالف دينار

البرلمان يفرض ضرائب على كارتات 
الموبايل والسيارات والكحول

29

صحراء الساموة تبتلع 25 صيادا قطريا بينهم أمري!
       المستقبل العراقي / فرح حمادي

كلم   220( المثنلى  قلال محافلظ 
جنوب بغداد( فالح عبد الحسلن، أمس 
االربعاء، إن مجموعة مسللحة تستقل 
25 عجلة دفع رباعي قامت باختطاف 
26 ملن الصياديلن القطرييلن، بينهم 
امير، في ساعة متأخرة من ليلة الثاثاء 
في بادية السماوة بين منطقتي بصية 
والسللمان جنوب المحافظة، واضاف 
أن الصيادين القطريين كانوا قد حصلوا 
على سمات الدخول لاراضي العراقية 
ملن وزارة الداخلية دون علم الحكومة 

التلي  المثنلى  لمحافظلة  المحليلة 
اعترضلت على دخولهم لعلدم تمكنها 
ملن تأميلن الحمايلة لبادية السلماوة 
لسلعتها. وبدأت القوات االمنية تنفيذ 
عمليات بحث عن المختطفين. ويقول 
خبراء صيد إن صحراء السماوة تمتلك 
افضل انلواع الصقور، والعلراق واحد 
من البللدان التي تتوفر فيها الكثير من 
الصقلور والطيور النادرة، لكن الرحلة 
الى المنطقة محفوفة بالمخاطر لكون 
الطريق غير معّبد، باالضافة الى وجود 
ذئاب شرسلة فيها. من جهتهم، يقول 
صيادون عراقيون في صحراء السماوة 

إن نهاية تشرين الثاني ومعظم كانون 
األول ملن كل علام يعتبر وقًتلا مثالًيا 
لممارسة هواية صيد الطيور، مشيرين 
إلى إنهم يخرجون على شكل مجاميع 
مكونة من عدة مركبات حاملين معهم 
احتياجاتهم من الخيم والطعام والماء 
والمسلتلزمات األخلرى للبقلاء أياًملا 
علدة في مناطلق الصيلد الصحراوية. 
بدورها، أكدت وزارة الداخلية العراقية 
حادثة اختطلاف الصياديين القطريين 
فلي المثنلى قائللة إنهلم للم يلتزموا 

بتعليماتها.
التفاصيل ص3

املهندس يصف
تركيا بـ »الوقحة«: اهنا حتوك

مؤامرة ضد العراق

بــغـداد:متظاهرون 
يقتحمون حواجز »اخلرضاء« 

الـمـحـصـنـة 

االحتادية تؤجل دعاوى
الطعن يف قانون »الشبكة« وتلغي 

قرارا ملجلس النجف
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الداخلية: لم يلتزموا بالتعليمات.. وخارجية »الدوحة« ترسل موفدًا لمتابعة قضية »المخطوفين«

إيطاليا ترسل »450« عسكريًا حلامية سد املوصل »املعرض لالهنيار«

ص2 ص2

هند صبري تكشف عن قصة
»زهرة حلب«

فابريغاس : يتعين عليك كالعب 
ان تدافع عن كبريائك

نواب كركوك:
 نعتزم تقديم طلب لألمم املتحدة 

للتحقيق باالغتياالت

»إرادة« تأسف على رضا »الوطني« إدراج 17 بالمئة كحصة لإلقليم

المالية النيابية: شاملة وأخذت بنظر االعتبار جميع المالحظات.. القوى: خصصت نحو ترليوني دينار للنازحين
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      بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن المتحدث الرس�مي باس�م وزارة الدف�اع نصير نوري 
محمد عن تس�لم ال�وزارة دفعة جدي�دة من الدباب�ات وناقالت 
األش�خاص المدرعة واالعتدة المختلفة ضم�ن العقود المبرمة 

مع جمهورية بلغاريا.
وقال ف�ي بيان إن “وصول هذه األس�لحة واالعتدة يأتي في 
إط�ار نهج وزارة الدف�اع بإعادة بناء وتس�ليح الجيش العراقي 
وتعزي�ز قدرات�ه في مختل�ف صن�وف األس�لحة وإلدامة زخم 

المعارك التي تخوضها القوات ضد مجاميع داعش اإلرهابية”.

      بغداد / المستقبل العراقي

اقتحم عشرات األشخاص الغاضبين، أمس األربعاء، الحواجز 
األمني�ة المحيطة بالمنطق�ة الخضراء المحصنة وس�ط بغداد 
والتي تضم مباٍن حكومية وسفارات دول منه الواليات المتحدة 

االمريكية.
وهذا هو اليوم الثاني على التوالي يواصل فيه اش�خاص من 
ذوي الش�هداء احتجاجاتهم على فقرة ت�م فيها إيقاف رواتبهم 
التقاعدية ضمن موازنة العام المقبل لقلة التخصيصات المالية 

بسبب انخفاض أسعار النفط باألسواق العالمية.
وبحسب ناشطين واعالميين فإن العشرات من المتظاهرين 
تمكن�وا من اقتحام الحواجز األمنية في تلك المنطقة اال انهم لم 
يتمكن�وا من التوغل اكثر بعد ان فرضت قوات مكافحة الش�غب 

الطوق حولهم.

      بغداد / المستقبل العراقي

وصف نائُب رئيِس هيئِة الحشِد الشعبي ابو مهدي المهندس 
تركي�ا ب�”الوقح�ة” وبأنها تح�وك مؤامرة ضد الع�راق بعد ان 
نشرت قوات عسكرية قرب مدينة الموصل التي تخضع لسيطرة 

تنظيم داعش منذ منتصف العام الماضي.
وق�ال المهندس في كلمة له ف�ي مؤتمر مديرية التدريب في 
هيئة الحشد الشعبي أمس األربعاء، ان “وقاحة تركيا واصرارها 
عل�ى البقاء في االراضي العراقية دليل مؤامرة تحاك ضد العراق 

و الموصل تحديداً”.
وأش�ار ال�ى ان “االنتص�ارات التي حققها الحش�د الش�عبي 
في س�احات القتال ض�د ارهابيي”داعش” كان�ت نتيجة العمل 

المشترك بين تشكيالت القوات االمنية بجميع صنوفها “.

      بغداد / المستقبل العراقي

أف�اد مص�در برلماني، أم�س األربع�اء، بأن مجل�س النواب 
ص�وت على ف�رض ضرائب على كارت�ات الموبايل والس�يارات 
الكحول، فيما أكد التصويت على إعادة النظر بجوالت التراخيص 

النفطية.
وقال المصدر إن “مجلس النواب صوت خالل جلس�ته ال�45 
من الفصل التشريعي األول للسنة التشريعية الثانية التي عقدت 
عل�ى فرض ضريب�ة 20 % على كارتات الموبايل”، مش�يراً الى 
“فرض ضريبة %5 على استيراد السيارات وضريبة %100 على 

استيراد الكحول”.
وأض�اف المص�در ال�ذي طلب ع�دم الكش�ف عن اس�مه أن 
“المجلس صوت أيضاً على إعادة النظر بجوالت التراخيص التي 

وقعتها وزارة النفط مع الشركات األجنبية”.

بلغاريا تسلم العراق دفعـة جديـدة 
من الدبابات واملدرعات والذخائر

بغداد: متظاهرون يقتحمون حواجز 
»اخلرضاء« املحصنة 

املهندس يصف تركيا بـ »الوقحة«: 
اهنا حتوك مؤامرة ضد العراق

الربملان يفرض رضائب عىل كارتات 
املوبايل والسيارات والكحول

اجاب�ت وزارة النق�ل /المكت�ب االعالمي 
صحيفتن�ا  ف�ي  المنش�ورة  الش�كوى  عل�ى 
بخص�وص الغرام�ات المالية الت�ي تفرضها 
ش�ركة CmA للنقل البحري ،وفيما يأتي نص 
االجاب�ة ، ش�اكرين تعاون ال�وزارة ومكتبها 
االعالمي واهتمامهما بما ينشر على صفحات 

جريدتنا:
نص االجابة

صحيف�ة  تحري�ر  رئي�س  الس�يد   / إل�ى 
المستقبل العراقي المحترم

م / شكوى
نهديكم أطيب تحياتنا

ف�ي  المنش�ورة  الش�كوى  ال�ى  إش�ارة 
صحيفتكم بالع�دد 1076 في 9 / 11/ 2015 
تح�ت عن�وان “ ش�ركة CmA للنق�ل البحري 
غرامات خيالية )مزاجية( وإضرار باالقتصاد 
الوطني “ أعلمتنا الشركة العامة للنقل البحري 
/ العالق�ات واإلع�الم م�ا يل�ي : ان الش�ركة 
مدار البحث هي ش�ركة فرنسية متعاقدة من 
الش�ركة العام�ة لموانئ الع�راق وان العوائد 
واألج�ور والغرام�ات الت�ي تتقاضاه�ا ه�ي 
م�ن ضمن فق�رات العقد المب�رم بينهم وبين 

الموانئ.
وق�در تعلق األم�ر بالش�ركة العامة للنقل 
البح�ري فإنن�ا الوكيل الرس�مي لهم بموجب 

قانون الوكاالت المرقم 83 لسنة 2012.
مع التقدير 

مدير المكتب اإلعالمي

وزارة النقل جتيب عىل مناشدة

»إرادة« تأسف على رضا »الوطني« إدراج 17 بالمئة كحصة لإلقليم
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اجلامعة العربية: جلسة طارئة »اخلميس« ملناقشة
 التدخل الرتكي بالعراق 

االحتادية تؤجل دعاوى الطعن يف قانون »الشبكة« وتلغي قرارًا ملجلس النجف

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت جامعة ال�دول العربي�ة أنه تقرر 
عق�د االجتماع الط�ارئ لمجل�س الجامعة 
على مستوى وزراء الخارجية يوم الخميس 
الموافق 24 ديسمبر الجاري بناء على طلب 

من العراق.
وقال نائب األمين العام للجامعة العربية 
الس�فير أحم�د ب�ن حل�ي، ف�ي تصريحات 
للصحفيين إن االجتماع س�يكون مخصصا 
لبح�ث التط�ورات المتعلقة بدخ�ول قوات 
عس�كرية تركية ف�ي داخل عم�ق األراضي 

العراقية.
وأض�اف الس�فير بن حلي أن�ه بناء على 
طل�ب الع�راق بعق�د اجتم�اع غي�ر ع�ادي 

لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى 
ق�وات  دخ�ول  لبح�ث  الخارجي�ة  وزراء 
عس�كرية تركية إلى عم�ق أراضيها خاصة 

في مدين�ة الموصل فقد أجرى األمين العام 
لجامع�ة الدول العربية الدكتور نبيل العربي 
مشاورات مع كل من دولة اإلمارات العربية 
المتحدة )الرئي�س الحالي لمجلس الجامعة 
العربية( وم�ع جمهورية العراق، فقد تقرر 
عق�د االجتم�اع الط�ارىء ي�وم الخمي�س 
المواف�ق الراب�ع والعش�رين من ديس�مبر 

الجاري”.
الع�راق ق�د طل�ب رس�ميا ي�وم  وكان 
الخمي�س الماض�ي عق�د دورة غي�ر عادية 
لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى 
وزراء الخارجي�ة لبحث التحرك العربي إزاء 
دخول قوة عسكرية تركية إلى عمق أراضيه 
وتحديدا ف�ي محافظة الموص�ل وقد أيدت 

الطلب العراقي عدد من الدول العربية.

      بغداد / المستقبل العراقي

أجلت المحكم�ة االتحادية العليا النظر في 
دعاوى الطعن بقانون شبكة االعالم العراقي 
إل�ى نهاية الش�هر المقب�ل، فيما الغ�ت قرارا 

لمجلس محافظة النجف.
وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحّدث 
الرس�مي للس�لطة القضائي�ة إن “المحكم�ة 

االتحادي�ة العليا عقدت جلس�تها )..( وقّررت 
تأجيل النظر في 3 دع�اوى اقيمت للطعن في 
قانون ش�بكة االعالم العراقي رقم 26 لس�نة 
2015، إلى يوم 26 من كانون الثاني من العام 

المقبل”.
وأض�اف أن “س�بب التأجي�ل ه�و لتمكين 
المدعين من تقديم الئحة موحدة عن اس�باب 
طعنه�م في القانون”. وأش�ار بيرقدار إلى أن 

“المحكم�ة ق�ّررت الغاء قرارس�بق أن اتخذه 
مجلس محافظة النج�ف يتضمن الغاء اجازة 
اس�تثمارية منح�ت لش�ركة لغ�رض القي�ام 

بمشروع مجمع سكني في  المطار”.
أوض�ح أن “المحكم�ة وج�دت ان  مجلس 
محافظة النجف تخطى صالحياته؛ ألن قانون 
االس�تثمار الناف�ذ ال�ذي ينظ�م ه�ذه العملية 

اتحادي”.

إيطاليا ترسل »450« عسكريًا حلامية سد املوصل »املعرض لالهنيار«

نواب كركوك: نعتزم تقديم طلب لألمم املتحدة للتحقيق باالغتياالت

      بغداد / المستقبل العراقي

قال�ت إيطاليا إنها سترس�ل 450 عس�كريا 
للدف�اع عن س�د الموص�ل، أكبر س�دود العراق 
وال�ذي اس�ترجعته الق�وات الكردية م�ن أيدي 
تنظي�م “داع�ش” الذي يس�يطر عل�ى المدينة. 
وس�تكون مهمة هذه القوة العس�كرية حماية 
ه�ذه المنش�أة الت�ي كلف�ت ش�ركة إيطالي�ة 

بتدعميها.
ماتي�و  اإليطال�ي  ال�وزراء  رئي�س  وأعل�ن 
رينزي، أن إيطاليا سترس�ل على وجه الس�رعة 
مئ�ات العس�كريين للدف�اع ع�ن س�د الموصل 
شمال العراق، علما أن تنظيم “داعش” يسيطر 
على ه�ذه المدينة. وتس�عى روما إل�ى حماية 
هذه المنش�أة التي فازت ش�ركة إيطالية بعقد 

لدعيمها
وق�ال رين�زي ف�ي برنام�ج تلفزيون�ي إن 
“اس�تدراج الع�روض )لتدعيم الس�د( فازت به 
شركة إيطالية )…( وسنرسل إلى الموقع 450 
من عناصرنا إلى جانب األمريكيين للمس�اعدة 

على حمايته”. ويسيطر مقاتلو تنظيم “داعش” 
على الموصل منذ حزيران 2014.

وأكد رينزي أن الس�د “يقع في قلب منطقة 
خطيرة على الحدود مع تنظيم الدولة اإلسالمية، 
وهو أصيب بأضرار جسيمة ومهدد باالنهيار”. 
وكان�ت الق�وات الكردي�ة قد اس�تعادت الس�د 
االستراتيجي، بدعم من الطيران األمريكي، من 

التنظيم المتطرف في آب 2014. وسد الموصل 
هو أكبر س�دود العراق ويوف�ر الطاقة والمياه 

ألكثر من مليون شخص في شمال البالد.
وف�ازت الش�ركة اإليطالي�ة “تريفي” بعقد 
تتج�اوز قيمت�ه ملي�اري دوالر لتدعي�م الس�د 
الواق�ع على نهر دجلة، على بعد نحو خمس�ين 

كيلومترا عن مدينة الموصل.

وأفادت وس�ائل اإلعالم اإليطالي�ة األربعاء 
أن مهمة العس�كريين اإليطاليين ال�450 الذين 
س�ينضمون إلى 750 عنصرا موجودين أساسا 
ف�ي العراق، س�تقضي بتفادي س�قوط الس�د 
مج�ددا تح�ت س�يطرة الجهاديين، والس�ماح 
بإجراء األش�غال التي ال بد منها في هذه البنية 

التحتية األساسية للبالد.
وال تزال الظروف األمنية هشة جدا حتى اآلن 
وال تس�مح لطاقم الش�ركة ببدء األشغال. لذلك 
كان من الضروري نش�ر قوة مس�لحة لحماية 
هؤالء العم�ال، وقررت إيطاليا المش�اركة في 

هذه العملية إلى جانب عسكريين أمريكيين.
وتعان�ي المنش�أة الت�ي ش�يدت ف�ي عه�د 
الدكتات�ور ص�دام حس�ين من مش�كلة بنيوية 
دفعت المهندس�ين ف�ي الجي�ش األمريكي إلى 
وصفها “بأخطر سد في العالم” في تقرير نشر 
في 2007. وح�ذر مس�ؤولون أمريكيون كبار 
من خط�ر حدوث كارثة كبرى ف�ي حال انهيار 
الس�د الذي قد يس�بب موجة ارتفاعها 20 مترا 

قد تغمر الموصل.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن ن�واب ع�ن كرك�وك، أمس 
االربعاء، عن عزمهم تقديم طلب إلى 
األمم المتح�دة للتحقيق باالغتياالت 
التي شهدتها المحافظة خالل الفترة 
الحكومتين  اتهم�وا  الماضية، فيم�ا 

المركزية والمحلية ب�”التقصير” في 
الكشف عن المتورطين.

وقال النائب ع�ن المحافظة خالد 
صحف�ي  مؤتم�ر  خ�الل  المفرج�ي 
عقده بمبن�ى البرلمان بحضور نواب 
ع�ن المحافظة وحضرت�ه إن “هناك 
تقصي�راً واضحاً من قبل الحكومتين 

المحلية والمركزية في الكشف عمن 
يق�ف وراء االغتي�االت خصوصا تلك 
التي تس�تهدف العرب والتركمان في 

محافظة كركوك”.
وأض�اف المفرج�ي، أن “ممثل�ي 
المحافظ�ة وصلوا ال�ى قناعة بعدم 
جدية اللجان التحقيقية التي شكلتها 

الحكومتي�ن المركزي�ة والمحلي�ة”، 
طلب�اً  س�نقدم  “أنن�ا  إل�ى  مش�يراً 
رس�مياً ال�ى األم�م المتح�دة الجراء 
تحقيق دولي لكش�ف م�ن يقف وراء 
االغتياالت التي تس�تهدف المكونيين 

االساسيين في المحافظة”.
وكانت محافظة كركوك ش�هدت 

خ�الل الفت�رة الماضية تصاع�داً في 
عمليات االغتيال واستهداف المدنيين، 
كان آخرها اغتيال رئيس المجموعة 
العربية في مجلس المحافظة محمد 
زوجت�ه  وإصاب�ة  الجب�وري  خلي�ل 
بهجوم مسلح وس�ط كركوك مطلع 

كانون األول الحالي.

      بغداد / المستقبل العراقي

س�بق تصوي�ت مجل�س النواب، 
أم�س األربع�اء، عل�ى موازن�ة عام 
2016 بأغلبي�ة، الكثير من الخالفات 
بين الكتل السياس�ية المنضوية في 
البرلم�ان. وق�ال مص�در برلمان�ي، 
إن “مجل�س النواب ص�وت بأغلبية 
الحاضري�ن عل�ى مش�روع قان�ون 
الموازن�ة االتحادي�ة لع�ام 2016”، 
الفتاً إلى أن “اجمالي قيمة الموازنة 

بلغ أكثر من 105 تريليونات”.
وأك�د أن “العج�ز ف�ي الموازن�ة 
يزيد عل�ى 24 تريلي�ون دينار”، غير 
أنه قال أن “اي�رادات الموازنة تفوق 
ال�81 تريلي�ون دينار”. وقد وصفت 
اللجن�ة المالية البرلماني�ة الموازنة 

ب�”الشاملة”.
فال�ح  اللجن�ة  رئي�س  وق�ال 
الس�اري إن “الموازن�ة المالية لعام 
2016 الت�ي اقره�ا مجل�س الن�واب 
موازنة ش�املة اخذت بنظر االعتبار 
جمي�ع المالحظات الت�ي تم طرحها 
وتقديمه�ا من قبل الن�واب واعضاء 
الساري  البرلمانية”.وأضاف  اللجان 
معالج�ات  قدم�ت  “الموازن�ة  أن 

موضوعي�ة فيم�ا يخ�ص موضوع 
النازحين والحش�د الش�عبي”، الفتا 
إل�ى أنه�ا “اخ�ذت بنظ�ر االعتب�ار 
الوض�ع المال�ي ال�ذي يعيش�ه البلد 

وضغط النفقات”.
الفت�الوي، رئي�س  إال أن حن�ان 
لتمري�ر  تأس�فت  “ارادة”،  حرك�ة 

الموازنة بهذا الشكل.
“م�ن  إن�ه  الفت�الوي  وقال�ت 
المؤس�ف أن 18 نائب�اً فقط صوتوا 
مع تقليل حصة اقليم كردس�تان الى 
%13”. وأض�اف الفتالوي، أن “كتل 
التحالف الوطني جميعها خذلتنا بما 
فيها دول�ة القانون”. ب�دوره، أعلن 
اتح�اد الق�وى تخصي�ص الحكومة 

نحو ترليوني دينار لملف النازحين.
وق�ال النائب ع�ن اتح�اد القوى 
احمد المس�اري في مؤتمر صحافي 
مش�ترك عقده مع نواب عن االتحاد 
“اس�تطعنا ف�ي قان�ون الموازنة ان 
نحق�ق الح�د االدن�ى لم�ا يحتاج�ه 
النازحين في اماك�ن النزوح”، مبينا 
ان” اتحاد القوى اكد على ملف اغاثة 
النازحي�ن ف�ي الحد االدن�ى والملف 
الثان�ي تحري�ر محافظاتن�ا من قبل 

داعش ودعم القوات االمنية”.

وأض�اف المس�اري أن “المبل�غ 
المخص�ص للنازحين ف�ي الموازنة 
يبل�غ 1.8 تريلي�ون وه�و ال يكف�ي 
للنازحين لكن ممك�ن ان يوزع على 
ش�كل منح م�ن 250 ال�ى 300 الف 
ش�هريا”. من جهته، قال النائب عن 
اتح�اد الق�وى ع�ز الدي�ن الدولة إن 
“دورن�ا كنواب للمحافظ�ات هو ان 
نتاب�ع تنفي�ذ الحكوم�ة اللتزاماتها 
وتسديد المبالغ”. وناشد الدولة دول 
العالم والمنظمات الدولية ب�”تقديم 
ما لديه�ا من ع�ون ونحن س�نتابع 
ش�ؤون النازحين وص�رف الموازنة 
م�ن قب�ل الحكومة”. ف�ي الغضون، 
أن  الكردس�تاني  التحال�ف  أك�د 
تخصيص %17 من الموازنة المالية 
للع�ام المقب�ل 2016. وق�ال النائب 
الكردس�تاني شاخوان  التحالف  عن 
عبد الله في مؤتمر صحافي مشترك 
م�ع ن�واب ع�ن التحالف ف�ي مبنى 
المخصص�ة   17%“ إن  البرلم�ان، 
القليم كرستان ليست منية وانما هو 
حق دستوري”.ف عبد الله “كنا نأمل 
تخصيص موازنة رقمية للبيشمركة 
فيما وضع�ت موازنة رقمية للقوات 

االمنية”.
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      بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة التربية، أمس األربعاء، عن موافقتها على تعيين 
خريجي قسم علوم الجيولوجيا على مالكاتها الدائمة.

وذك�ر المكتب اإلعالم�ي الخاص لوزير التربي�ة محمد اقبال 
إن الوزي�ر وجه المديري�ات العامة لتربية لبغ�داد والمحافظات 
عدا إقليم كوردس�تان على فتح باب التعيين وبحس�ب الدرجات 
الوظيفية المحدودة لقبول خريجي كلية العلوم قسم الجيولوجيا 

حصرا.
ونق�ل البيان ع�ن الوزي�ر قول�ه ان ال�وزارة ج�ادة بالتغلب 
عل�ى كافة المعوق�ات التي تفرضها األزم�ة االقتصادية، مؤكدا 
اهتمامه االختصاصات وفس�ح المجال أمام خريجينا وش�بابنا 

لخدمة بلدهم والمساهمة في بنائه.

الرتبية توافق عىل تعيني خرجيي علوم اجليولوجيا

      المستقبل العراقي/ نهاد فالح

ردت الق�وات األمني�ة على هجوم 
»داعش« بالمفخخات الذي اس�تهدف 
عامري�ة الفلوج�ة, أم�س األربع�اء, 
بعملية أمنية واس�عة لتحرير مناطق 
جنوب الفلوجة , أس�فرت عن تحرير 
قري�ة ومرك�ز ش�رطة ورف�ع العلم 
العراقي فوقه جنوب شرقي المدينة.

وتأتي ه�ذه التط�ورات بالتزامن 
مع تحش�يد عس�كري القتحام مدينة 
الرم�ادي, مرك�ز االنبار, بع�د إعالن 
القي�ادة  قب�ل  م�ن  الصف�ر  س�اعة 

العسكرية ببغداد.   
قي�ادة  باس�م  المتح�دث  وق�ال 
عمليات بغداد، العميد س�عد معن، إن 
»قيادة عمليات بغداد وبعد اس�تكمال 
الترتيبات الالزمة ميدانياً ولوجس�تياً 
واس�تخبارياً باش�رت بعملية واسعة 
الفلوجة«،  لتحري�ر مناط�ق جن�وب 
موضح�ا أن »الفرقة األول�ى تمكنت 
م�ن تحري�ر مرك�ز ش�رطة النعيمية 
ورف�ع العل�م العراق�ي فوق�ه جنوب 

شرقي الفلوجة«.
وأضاف معن، أن »الفرقة السادسة 
تمكنت أيضا من تحرر قرية المعامير، 
فيم�ا وصلت جحاف�ل الفرقة 17 الى 
الحاف�ة األمامي�ة لبس�تان التكريتي 

شرقي عامرية الفلوجة«.
األمني�ة  الق�وات  أن  ال�ى  يش�ار 
بإس�ناد الحش�د الش�عبي يحاصرون 
مدين�ة الفلوج�ة منذ أكثر م�ن ثالثة 
أشهر، فيما تقوم القوات بصد العديد 
م�ن التعرض�ات التي يش�نها عناصر 
التنظي�م بي�ن الحي�ن واآلخ�ر عل�ى 
الق�وات األمنية والحش�د المتمركزة 

هناك.
وجاء ه�ذا التح�رك بعد س�اعات 

قيام تنظيم »داعش« بشن هجوم على 
ناحي�ة ناحية العامري�ة من محورين 

أمس األربعاء.
وع�ن ه�ذا الهج�وم, ق�ال رئيس 
مجل�س عامري�ة الفلوج�ة محم�ود 
العيس�اوي، إن »تنظيم داعش ش�ن، 

عل�ى  األس�لحة  بمختل�ف  هجوم�ا 
ناحي�ة العامرية من محورين«، مبينا 
ان »المح�ور االول، ب�دأ م�ن منطقة 
اليتامى المحاذية ل نهر الفرات ش�مال 
الناحي�ة، والمحور الثان�ي من الجهة 

الغربية لعامرية الفلوجة«.

وأض�اف العيس�اوي، ان »القوات 
األمنية من الجيش والشرطة وافواج 
الطوارئ ومقاتلي العش�ائر بالحش�د 
وبقي�ة العش�ائر الس�اندة االخ�رى، 
انتشروا على السواتر لصد الهجوم«، 
مؤكدا ان »االشتباكات مستمرة حتى 

االن وت�م قت�ل خمس�ة عناص�ر من 
التنظيم«.

ويسيطر القوات األمنية والعشائر 
على عامرية الفلوج�ة، فيما تتعرض 
الناحية بين الحين واألخر لقصف من 
قب�ل تنظي�م »داعش« يوقع خس�ائر 

بين المدنيين والقوات األمنية.
على صعيد أخر, اعلن قائد مقاتلي 
غس�ان  االنب�ار  محافظ�ة  عش�ائر 
العيثاوي، عن وصول ثالثة أفواج من 
مقاتلي العشائر الي القاطع الشمالي 
لمدينة الرم�ادي، اس�تعداداً القتحام 

مركز المدينة، وفيم�ا أكد أن مقاتلي 
العشائر يمتلكون الخبرة القتالية في 

كشف تحركات عناصر التنظيم.
وقال غس�ان العيثاوي ، إن »ثالثة 
أف�واج م�ن مقاتل�ي عش�ائر االنب�ار 
وصلت، الى القاطع الش�مالي لمدينة 
األمن�ي  التواج�د  لتعزي�ز  الرم�ادي 
ومس�ك األرض المح�ررة«، مبين�اً أن 
»ه�ذه القوة تس�تعد القتح�ام مركز 
المدين�ة بعد إعالن س�اعة الصفر من 

القيادات األمنية العليا في بغداد«.
وأض�اف العيث�اوي، أن »مقاتل�ي 
العش�ائر يمتلك�ون الخب�رة القتالية 
في كش�ف تح�ركات عناص�ر تنظيم 
»داعش« وهم عل�ى دراية بمناطقهم 
والثغ�رات  والصحراوي�ة  الزراعي�ة 
الموج�ودة فيه�ا«، مش�يراً ال�ى، أن 
»األي�ام القليلة القادمة س�يتم كس�ر 
ظهر اإلرهاب وس�حق فل�ول عناصر 
التنظي�م ف�ي الرم�ادي والتوجه الى 
تحري�ر الفلوج�ة بمش�اركة جمي�ع 
صن�وف األجهزة األمني�ة وبدعم من 

طيران التحالف الدولي«. 
مص�در  كش�ف  الغض�ون,  ف�ي 
حكوم�ي في محافظ�ة االنب�ار، بان 
مفرزة خاصة من داعش اعتقلت امير 
التنظيم ف�ي القائم غ�رب المحافظة 
وثالثة من معاونيه ألسباب مجهولة.

وقال المصدر ان”مف�رزة خاصة من 
تنظي�م داعش، اعتقل�ت امير التنظيم 
في قضاء القائم غ�رب االنبار وثالثة 
من معاونيه ونقلتهم باتجاه الموصل 

السباب مجهولة”.
واضاف المصدر ان”داعش يعاني 
م�ن خالف�ات داخلي�ة عميق�ة بي�ن 
قيادات�ه خاصة العربية بس�بب تبادل 
االتهام�ات ح�ول الخس�ائر األخي�رة 

للتنظيم في عدة مناطق”.

انطالق عملية »واسعة« لتطهير جنوب الفلوجة

واشنطن على خط  أزمة »بغداد وأنقرة«.. واألمن البرلمانية تحذر من »خبث« األمريكان

       المستقبل العراقي / عادل الالمي

بح�ث رئي�س ال�وزراء حي�در العبادي 
خ�الل اجتماعه مع وزير الدفاع األميركي 
آش�تون كارتر في بغداد , أم�س األربعاء,  
تط�ورات الح�رب ض�د تنظي�م »داعش« 
واألزم�ة »العراقية –التركية« الناتجة عن 
التوغ�ل التركي العس�كري ف�ي األراضي 

العراقية.
ووصل كارتر، صباح أمس، إلى العراق 
ف�ي زي�ارة مفاجئ�ة, قوبل�ت بالرف�ض 
والتندي�د م�ن قب�ل لجن�ة األم�ن والدفاع 
النيابية, التي اتهمت واشنطن بالتخطيط 

لتقسيم العراق.
وبحس�ب بيان لمكتب العب�ادي, فان« 
االجتم�اع مناقش�ة س�ير  ج�رى خ�الل 
مجري�ات الح�رب عل�ى عصاب�ات داعش 
اإلرهابي�ة واالنتص�ارات المتحقق�ة على 
العدو في جميع القطعات وتعزيز التعاون 
بين البلدين في مجاالت التسليح والتدريب 
اضافة إلى االوضاع في المنطقة والتاكيد 

على وحدة وسيادة العراق.
وثم�ن كارتر »االنتص�ارات المتحققة 
عل�ى عصابات داعش«, مبدي�ا دعم بالده 
الكام�ل لوح�دة الع�راق والس�يادة عل�ى 
اراضي�ه والتاكي�د عل�ى ح�رص الواليات 
المتح�دة عل�ى س�يادة العراق في اش�ارة 
إل�ى رفضه�ا للتوغ�ل التركي العس�كري 
ف�ي االراض�ي العراقي م�ن دون موافقة 

الحكومة العراقية«, بحسب البيان.
وتأت�ي زي�ارة كارت�ر لبح�ث إمكانية 
التوص�ل إلى حل نهائي لمش�كلة الوجود 
العس�كري التركي المرف�وض في العراق 
خاص�ة وان الوزير األميرك�ي كان اجرى 
نقاشات حول الموضوع مع القادة االتراك 
خالل الس�اعات األخيرة قبل أن ينتقل إلى 

بغ�داد. وفي تط�ور أخر, بح�ث العبادي , 
أم�س, م�ع نائ�ب الرئي�س األمريكي جو 
باي�دن الحرب عل�ى اإلره�اب واألوضاع 
السياسية. وذكر بيان حكومي ان الطرفين 

بحث�ا خ�الل مكالمة هاتفي�ة التأكيد على 
س�يادة العراق ووحدة أراضيه ومناقش�ة 
تعزيز العالق�ات الثنائية بي�ن البلدين في 
مختلف المجاالت واالنتصارات المتحققة 

على عصابات داعش اإلرهابية واألوضاع 
السياسية واألمنية في العراق والمنطقة.

وقب�ل يومي�ن,  رحب جو باي�دن نائب 
الق�وات  بانس�حاب  األميرك�ي  الرئي�س 

التركية من قاعدة بعشيقة شمالي العراق 
مؤكًدا أن »اإلنس�حاب الترك�ي من قاعدة 

بعشيقة العراقية يخفف التوتر«.
وق�ال البي�ت األبي�ض »إن محادث�ات 

هاتفي�ة اجراها بايدن م�ع رئيس الوزراء 
التركي داود أوغلو تطرقت لمسألة تواجد 

القوة التركية في العراق«.
وبهذا الص�دد,  أعلنت وزارة الخارجية 
ان الجامع�ة العربية قد اس�تجابت لطلبها 
بعقد اجتماع طارئ لبحث األزمة العراقية 
التركي�ة وح�ددت موع�داً لذلك االس�بوع 
المقب�ل. وق�ال مص�در ف�ي الخارجية أن 
الجامعة العربية حددت الرابع والعش�رين 
من الش�هر الحال�ي موعداً لعق�د اجتماع 
طارئ لمناقشة االنتهاك التركي لألراضي 

العراقية.
بالمقاب�ل , انتق�د رئي�س لجن�ة األمن 
والدفاع النيابية حاكم الزاملي، زيارة وزير 
الدفاع األميركي آشتون كارتر الى العراق، 
وفيم�ا وصف الواليات المتح�دة ب�«دولة 
الشر«، بين أن هناك دالئل تشير الى تعاون 

أميركا مع المجاميع »االرهابية«.
وق�ال الزامل�ي ف�ي بيان صحف�ي، إن 
»الزيارات المتكررة للشخصيات الرسمية 
او غير الرس�مية لالحت�الل االميركي الى 
الع�راق ال تفضي الى نتائج ايجابية، وهي 
غي�ر مرح�ب فيه�ا«، مبين�اً أن »االحتالل 
االميركي يعول على اطالة امد الحرب على 
االرهاب لتنفيذ مشاريعه االستعمارية في 

المنطقة«.
وأوض�ح الزاملي، أن »الهدف الحقيقي 
م�ن اطال�ة فترة الح�رب عل�ى المجاميع 
االرهابي�ة هو الحف�اظ على ام�ن الكيان 
الع�راق ومصادرة  الصهيون�ي وتقس�يم 
م�وارده النفطي�ة«. ولفت الزامل�ي، الى 
»وجود دالئل تش�ير الى تعاون دولة الشر 
اميركا مع المجاميع االرهابية وتقويتها، 
للتقليل من حجم االنتصارات التي تحققها 
القوات االمنية العراقية بمس�اندة الحشد 

الشعبي ».

كـارتــر فـي بـغــداد.. وبـايــدن عـلـى الـهـاتــف

حتشيد أمني عىل أبواب الرمادي بانتظار »ساعة الصفر«
وخالفات »اهلزيمة« تقسم »داعش«

صحراء الساموة تبتلع 25 صيادا قطريا بينهم أمري!
       المستقبل العراقي / فرح حمادي

ق�ال محاف�ظ المثنى )220 ك�م جنوب 
بغ�داد( فالح عبد الحس�ن، أم�س االربعاء، 
إن مجموعة مسلحة تستقل 25 عجلة دفع 
رباع�ي قامت باختطاف 26 م�ن الصيادين 
القطريين، بينهم امير، في س�اعة متأخرة 
م�ن ليل�ة الثالثاء ف�ي بادية الس�ماوة بين 
منطقتي بصية والسلمان جنوب المحافظة، 
كان�وا  القطريي�ن  الصيادي�ن  أن  واض�اف 
ق�د حصلوا على س�مات الدخ�ول لالراضي 
الداخلي�ة دون عل�م  العراقي�ة م�ن وزارة 
الحكوم�ة المحلية لمحافظ�ة المثنى التي 
اعترض�ت عل�ى دخولهم لع�دم تمكنها من 

تأمين الحماية لبادية السماوة لسعتها.
وب�دأت الق�وات االمنية تنفي�ذ عمليات 

بحث عن المختطفين.
ويقول خبراء صيد إن صحراء السماوة 
تمتلك افض�ل انواع الصقور، والعراق واحد 
م�ن البل�دان الت�ي تتوف�ر فيه�ا الكثير من 
الصقور والطيور الن�ادرة، لكن الرحلة الى 
المنطقة محفوفة بالمخاطر لكون الطريق 
غي�ر معّب�د، باالضاف�ة ال�ى وج�ود ذئ�اب 

شرسة فيها.

من جهته�م، يقول صي�ادون عراقيون 
في صحراء السماوة إن نهاية تشرين الثاني 
ومعظ�م كان�ون األول م�ن كل ع�ام يعتبر 
وقًتا مثالًيا لممارس�ة هواية صيد الطيور، 
مش�يرين إل�ى إنه�م يخرجون على ش�كل 
مجاميع مكونة من ع�دة مركبات حاملين 
معه�م احتياجاته�م م�ن الخي�م والطع�ام 
والماء والمس�تلزمات األخ�رى للبقاء أياًما 

عدة في مناطق الصيد الصحراوية.
بدورها، أك�دت وزارة الداخلية العراقية 
حادث�ة اختطاف الصياديي�ن القطريين في 

المثنى قائلة إنهم لم يلتزموا بتعليماتها.
تلتق�ت  بي�ان  ف�ي  الداخلي�ة  وذك�رت 
أن  من�ه،  نس�خة  العراق�ي«  »المس�تقبل 
»حادثة خطف حصلت لع�دد من الصيادين 
م�ن حمل�ة الجنس�ية القطري�ة بمنطق�ة 
)لي�ا( التي تبعد نحو 30 كم جنوب ش�رقي 
ناحي�ة بصي�ة في بادي�ة محافظ�ة المثنى 
إذ أقدم�ت  المحاذي�ة للملك�ة الس�عودية، 
عناصر مجهولة تس�تقل عددا من العجالت 
باختط�اف ه�ذه المجموعة وت�رك آخرين 
منهم داخل المخيم، واتجهت بهم الى جهة 

غير معلومة«.
وتابع�ت »وعل�ى الفور ش�رعت أجهزة 

وزارة الداخلي�ة وقي�ادة ش�رطة محافظة 
المثنى بعمليات بحث وتحري في المنطقة 
التي جرت فيها الحادثة، علماً ان الصيادين 
كان�وا يتحرك�ون ف�ي مناط�ق صحراوية  
وزارة  بتعليم�ات  يلتزم�وا  ول�م  شاس�عة 
الداخلي�ة بع�دم تج�اوز المناط�ق المؤمنة 
والح�ذر م�ن الذه�اب ال�ى مناط�ق غي�ر 

مؤمنة«.
وجاء في البيان »س�تبذل أجهزة وزارة 
الداخلية ما تستطيع للوصول إلى الحقيقة 
وتحرير الصيادي�ن، وان مثل هذه  االعمال 
الع�راق  ال�ى س�معة  االس�اءه  تس�تهدف 
وااليحاء بان مناط�ق الجنوب العراقي غير 
آمن�ة، وهذا م�ا يخالف الحقيق�ة كما يعلم 

مواطنونا الكرام«.
وقال�ت »نعتق�د ان اله�دف م�ن ه�ذه 
سياس�ية  أه�داف  تحقي�ق  ه�و  الحادث�ة 

واعالمية«.
بدورها، أعلنت وزارة الخارجية القطرية 
عن ايفاد مس�اعد وزير الخارجية القطري 
محم�د ب�ن عب�د الل�ه الرميحي والس�فير 
القط�ري ببغداد زاي�د بن س�عيد الخيارين 
الصياديي�ن  اختط�اف  قضي�ة  لمتابع�ة 

القطريين في العراق.

وقالت ال�وزارة في بيان إنها »باش�رت 
إتصاالتها م�ع الحكومة العراقية والجهات 
المختص�ة على أعل�ى المس�تويات األمنية 
عل�ى  للوق�وف  الع�راق  ف�ي  والسياس�ية 
المواطني�ن  إختط�اف  حادث�ة  تفاصي�ل 
القطريين والعمل على إطالق سراحهم في 
أسرع وقت ممكن«، مؤكدة أن »المواطنين 
القطريي�ن ق�د دخل�وا األراض�ي العراقي�ة 
الداخلي�ة  وزارة  م�ن  رس�مي  بتصري�ح 
العراقية، وبالتنس�يق مع السفارة العراقية 

في الدوحة«.
وأض�اف البيان أن�ه »تم إيفاد مس�اعد 
وزير الخارجية للش�ؤون الخارجية محمد 
ب�ن عبد الل�ه الرميحي، وس�فير دولة قطر 
لدى بغداد زايد بن سعيد الخيارين، لمتابعة 
جميع اإلجراءات المتبعة في هذا الشأن مع 
الحكومة العراقية عن كثب لتأمين س�المة 

المواطنين القطريين«.
واشارت الوزارة في بيانها إلى أن »وزير 
الخارجي�ة خالد ب�ن محمد العطي�ة اجرى 
إتصاالً هاتفي�ًا مع وزير الخارجية العراقي 
أن�ه »ج�رى  الجعف�ري«، مبين�ا  إبراهي�م 
خالل اإلتص�ال متابعة موض�وع إختطاف 

المواطنين القطريين في العراق«.

الداخلية: لم يلتزموا بالتعليمات.. وخارجية »الدوحة« ترسل موفدًا لمتابعة قضية »المخطوفين«



هنيبعل يكشف عن المخططات.. وسيف اإلسالم يملك الدالئل

تناقللت وسلائل االعلام خبًرا 
شلّكل صدملة لَِمن علم بله، فنجل 
الرئيلس الليبلي المخللوع معملر 
القذافي، هنيبعل، قلد تم اختطافه 
ملن قبل مجموعة مسللّحة بعد ان 
تم اسلتدراجه من مكان سكنه في 
سلوريا الى لبنلان. سلاعات قليلة 
وظهلر القذافي فلي فيديو مصور 
يؤكد فيه خطفه وسلبب الخطف. 
انهلا قضية االمام السليد موسلى 
الصدر ورفيقيه الذين اختطفوا في 

ليبيا عام 1979.
بعد تسلليم هنيبعل القذافي الى 
فرع المعلومات، توجه وكيل عائلة 
الصدر المحامي شلادي حسين الى 
النائب العام التمييزي سمير حمود 
لتقديم شلكوى بحلق هنيبعل على 
خلفية التدخل بعملية اخفاء االمام 
الصلدر، كون جريملة الخطف هي 
جلرم مسلتمر ومتماٍد طيللة مدة 
االخفلاء، وبالتالي فإن الرجل الذي 
اصبح ملن أركان عائلة القذافي له 
عاقة بجرم اخفاء الصدر ورفيقيه، 
ولكن القاضي حمود رفض تسجيل 
الشكوى بحجة انتظار التحقيقات 
مع القذافي، وهنا تشلير المصادر 
الى ان قرار القاضي حمود لم يكن 
بعيدا عن تدخلات خارجية جعلته 

يتريث باتخاذ القرار.
بعد ذلك، تسللّم قاضي التحقيق 
العدللي زاهلر حملادة الموقلوف 
وحقق معه، وكان ذلك عند الساعة 
الواحلدة وعشلر دقائلق ملن بعد 
ظهلر االثنيلن، وبعد سلاعتين من 
توجله حماوتكشلف  التحقيقلات 
المصادر ان القاضي حمادة خلص 

يمللك  القذافلي  هنيبعلل  ان  اللى 
فيضلا ملن المعلومات التلي أدلى 
ببعضهلا، وابرزها ان القذافي االب 
هو المسلؤول بشلكل مباشلر عن 
خطف الصدر، مشيرا الى أّن نجليه 
سيف االسام والمعتصم بالله كانا 
على علم كاملل بتفاصيل القضية، 
ليبقلى سليف االسلام الموقلوف 
في ليبيا بعد مقتلل المعتصم بالله 
الشلخص االكثلر دراية بملا جرى 
يوم الخطلف وبعده، دون نسليان 
مديلر المخابلرات الليبلي السلابق 
عبد اللله السنوسلي الموقوف في 
ليبيلا أيضا. وقاللت االمصلادر ان 
اللجنلة اللبنانيلة المكلفلة متابعة 
قضية الصدر ورفيقيه ُمنعت حتى 
اللحظة من اسلتجواب السنوسلي 
رغلم تقدمهلا بأكثر ملن طلب، ما 
يؤكد بحسلب المصلادر أن الجانب 
الليبي الحاكلم غير متعاون إطاقا 
بقضيلة االملام المختطلف، حتى 
وان كانت ظروف السنوسي صعبة 
واالخبار حول موته قد ُسمعت في 
أكثر من ملكان دون ان يؤكدها او 
ينفيها أحد، وهو ما يفسلر غضب 
رئيس “حركة أمل” رئيس المجلس 
النيابي نبيه بري عند ذكره القضية 
وتشلّدده بكل ما يتعللق بهادة الى 
شلفهيا  وأطلعله  حّملود  مكتلب 
عللى ملا أدلى بله القذافلي ثم عاد 
الستكمال التحقيقات وسّطر بحق 
هنيبعل مذكلرة توقيف بتهمة كتم 

معلومات.
فلإّن  للتحقيقلات،  وبالعلودة 
القذافي، الذي نفى ان يكون الصدر 
قد غلادر ليبيا، سلمى الشلخصية 
الليبية التي انتحلت شخصية الصدر 
وسلافرت اليطاليلا. وأضاف خال 

التحقيق بأن شقيقه سيف االسام 
يعلرف تحديدا موقلع المنزل الذي 
ُنقلل اليله الصدر بعلد خطفه، كما 
ألمح خال التحقيقات الى ان سيف 
االسلام يعلم أيضا ملكان “دفن” 
اإلمام، مع االشلارة اللى ان انه بدا 
مشوشلا لدى سلؤاله عن المصير 

“الحالي” لامام الصدر ورفيقيه.
مصلادر  فلإن  سلياق،  وفلي   
تحدثلت علن ان المحامية بشلرى 
الخليلل حضلرت اللى قصلر العدل 
حيث ُتجلرى التحقيقلات، وطلبت 
ان ُيسلمح لها بأخذ توقيع هنيبعل 
على وكالة تكليفها الدفاع عنه، اال 
ان القاضي رفض كون هذا االجراء 
يتلم في مكان توقيف المتهم ال في 
ملكان التحقيق، االملر الذي أخرج 

الخليل عن طورها.
وتشلير المصلادر اللى ان ملف 
القذافي لن يكون سهاً، فهو يملك 
معلومات حّساسة في ملف الصدر 
من شلأنها ان تغير الكثير في هذه 
ان  متوقعلة  التاريخيلة،  القضيلة 
تعترض تحقيقات القذافي معوقات 
متنوعة منها ملا هو داخلي ومنها 
ملا هلو خارجلي، علًملا أّن بعض 
المعلوملات رّجحلت أن يكلون قد 
أدلى بما في جعبتله أمام خاطفيه 

قبل إحالته إلى فرع المعلومات.
نجلح خاطفو هنيبعلل القذافي 
الصلدر  قضيلة  تحريلك  بإعلادة 
دراماتيكيلة،  بطريقلة  ورفيقيله 
ونجلح القضاء اللبنانلي بالحفاظ 
عللى “كنز المعلوملات” لديه رغم 
التدخات الحاصلة، فهل سليصمد 
القضلاء أملام الضغلوط؟ وكيلف 
سيؤثر القذافي على مسار ومصير 

قضية االمام الصدر.

معلومات جديدة عن »إخفاء« اإلمام موسى الصدر
   بغداد / المستقبل العراقي

احلرب السعودية 
عىل اليمن كلفت

50 مليار دوالر
   بغداد / المستقبل العراقي

ترسلم تقارير اقتصادية دولية 
واستشلارات اسلتعانت بها الدولة 
السلعودية صلورة قاتملة للوضع 
الماللي ومسلتوى االنحلدار الكبير 
في الميزانية علاوة على انخفاض 
الدخلل من البترول المصدر الرئيس 
للتغذيلة المالية في ظل تراجع غير 
مسبوق ألسعار النفط ويضاف إلي 
كل ذلك االستنزاف المتواصل بفعل 
الحلرب عللى اليملن والتدخلل في 
سوريا.ما ال يقل عن 50 مليار دوالر 
ضختهلا السلعودية – حتلى وقت 
سلابق ملن اآلن- في حلرب اليمن، 
كما يذكر محللون بحسلب التقرير 
محلل العلرض. وفيما يلورد أن 20 
مليلارا أخلرى أنفقت عللى التدخل 
في سلوريا إال أن روايلة أخرى في 

السياق تحدد 100 مليار دوالر!
يذكلر تقرير خلاص للتلفزيون 
يصعلب  أنله   )DW  ( األلمانلي 
الحصلول عللى أرقلام موثوقة من 
المملكة، التي ال ترغب في الكشلف 
علن وضعهلا االقتصلادي والمالي 
الحقيقلي. غيلر أن أرقلام صندوق 
النقد الدولي، ترسلم صلورة قاتمة 
عن الوضع المالي للمملكة النفطية، 
حيلث تعتبر السلعودية ملن الدول 
الثريلة والمؤثلرة إقليميلا ودوليلا 
بفضلل ثرواتهلا النفطيلة. غير أن 
الحلرب في اليمن وانخفاض سلعر 
النفط يستنزف جزءا كبيرا من هذه 

الثروة. فإلى أين تتجه المملكة؟
و أشار صندوق النقد الدولي في 
تقرير لله في أكتوبلر الماضي بأن 
قدرة المملكة االقتصادية بشلكلها 
الحاللي قلد تسلتمر فقلط لخمس 
سلنوات أخرى على أقصلى تقدير. 
وبعلد ذلك ستسلتنفد االحتياطيات 
المالية الضخمة للباد.وهذا الوضع 
تفاقلم أكثلر فلي الفتلرة األخيرة، 
فمنذ نحو عام يتراوح سعر البرميل 

ما بين 40 و 50 دوالرا.
وبعلد اجتملاع اللدول المنتجة 
للنفط )أوبك( في فيينا، نزل سلعر 
البرميل ليصلل إلى 40 دوالرا، وهو 
أقلل سلعر تلم تسلجيله منذ سلتة 
سلنوات. وفلي هلذا الصلدد يقول 
الجمعية  سيباسلتيان سلونز ملن 
الخارجيلة  للسياسلة  األلمانيلة 
)DGAP(:” كلي تكلون الميزانيلة 
متوازنلة تتوقلع المملكلة العربية 
السلعودية سلعر النفط بيلن 80 و 

120 دوالر”.

»داعش« يستخدم عناوين وزارة العمل الربيطانية 
يف االنرتنيت

833 مليار دوالر خسائر العرب
بسبب »الربيع العريب«

   بغداد / المستقبل العراقي

كشلف أحد قراصنلة اإلنترنت عن 
أن علدًدا من حسلابات “داعش” على 
مواقع التواصل االجتماعي تعمل من 
خلال عناويلن إنترنلت “IP” ترتبط 
بوزارة العمل والمعاشات البريطانية، 
وملن المرجلح أن تكون ملن بين تلك 
التي تم بيعها لشركات االتصاالت في 
المملكة العربية السعودية هذا العام، 

وفًقا لما أدعته الحكومة البريطانية.
 mirror ووفًقلا لما نشلره موقلع
البريطانلي، فإن مجموعلة من أربعة 

خبراء كمبيوتر من الشلباب يسلمون 
أنفسلهم VandaSec اكتشلفوا أدللة 
تشلير إللى أن ثاثلة عللى األقلل من 
الحسلابات الداعمة لل”داعش” يمكن 
إرجاعهلا إللى مكاتلب وزارة العملل 
لندن.وبالنظلرة  فلي  والمعاشلات 
األوللى يبدو أن عناوين IP مقرها في 
المملكة العربية السعودية، ولكن بعد 
المزيد من التفتيش باسلتخدام أدوات 
متخصصة يبدو أنها تصل إلى مكاتب 

وزارة العمل والمعاشات في لندن.
فيما قال مكتب رئيس الوزراء إنه 
قام ببيلع بعض عناويلن IP من أجل 

الحصلول على المال لدفلع الضرائب، 
حيث قلال: “تمتللك الحكومة مايين 
من عناويلن اللIP غير المسلتخدمة، 
ما يجعلهلم يبيعونهلا للحصول على 
عائلد لدافعلى الضرائلب”، مضيًفلا: 
“قمنلا ببيلع عدد ملن هلذه العناوين 
لشلركات االتصلاالت ملن كل ملكان 
في المملكة المتحدة ودوليا للسلماح 
للعملاء باالتصلال باإلنترنت، ونحن 
نفكر كثيًرا في الشلركة التي سلنبيع 
لها هذه العناوين، ولكن الكيفية التي 
سيستخدم بها العماء اإلنترنت فهي 

أمر خارج عن السيطرة”.

سوريا: السعودية رأس حربة االرهاب
   بغداد / المستقبل العراقي

اكلد وزيلر العلدل السلوري نجلم 
االحمد، ان السلعودية وقطلر وتركيا 
فلي  الجلاري  االرهلاب  حربلة  رأس 
المنطقة، مشيراً الى ان سوريا تتعرض 
الى ارهاب دولي ممنهج ومنظم.وقال 
الوزيلر االحملد ان مؤتملر الريلاض 
يعتبلر حراكاً سياسلياً تلارة تحتضنه 
تركيلا وتلارة السلعودية وغيرها من 
اللدول التلي ال يختللف اي شلخصين 
في داخل سلوريا وخارجها، على انها 
هي الدول التي التي أججت وسلاهمت 
ومولت ودعمت بكل الوسلائل لتدمير 
البنية التحتية وسفك دماء السوريين.
ووصف الوزير االحمد، مؤتمر الرياض 
بانله ال يمثلل اال حفنلة ملن القتللة 

والمجرمين المطلوبين للعدالة الدولية 
قبلل ان يكونوا مطلوبيلن للعدالة في 
داخلل سلوريا، ومذكلرات االنتربلول 
الدولية تشهد بذلك.واكد ان اي مصيبة 
تقلع فلي العاللم او ملا من مشلكلة 
حصللت عللى المسلتوى االقليمي او 
الدولي خال الربع االخير من العام، اال 
ويقف ورائها القتلة والمجرمين الذين 
يتلقون الدعم والتمويلل من الرجعية 
السلعودية، ابتداء من احلداث 11 من 
سلبتمبر وافغانستان من خال تمويل 
ودعلم تنظيم القاعلدة، وما جرى في 
باكسلتان وغزو العراق وتدمير بنيته 
التحتيلة، وتأجيلج حلرب اقليميلة ال 
معنلى لها وللم يجد احداً تفسليراً لها 
اللى اليوم.وحلول اعلان السلعودية 
تشلكيلها تحالف “اسلامي” واسلع 

ضلد االرهلاب، دعلا الوزيلر االحمد، 
السعودية القيام أوالً بخطوات عملية 
عللى االرض تسلبق تشلكيل تحاللف 
عبلر  االرهلاب،  لمحاربلة  حقيقلي 
سلسللة من االجراءات تبلرر بها فعاً 
ان ما تقوم به يمثل الصحوة والتكفير 
علن خطأ مضى لكبح جماح االرهاب، 
بعلد ان اكتلوت بنلار االرهلاب اللذي 
يداهلم العاللم كاالعصلار، ملن خال 
وقلف تدريلب االرهابييلن وتجنيدهم 
وتجفيف نشاطهم المالي واالعامي.

الحقيقيلة  النيلة  ان  اللى  واشلار 
لوقف االرهلاب والتكفير علن الخطأ 
والعلودة عنله للم تكن موجلودة في 
مؤتمر الريلاض، بدليل ان االرهاب ما 
ان علاد ممثلوه او تلقوا التعليمات من 
الخلارج، حتى عاد ليفتك بالسلوريين 

من جديد، مشيراً الى ان هناك من اقنع 
العصابات االرهابيلة حينما اجتمعت، 
بتصعيد الموقف عبر تشلديد القذائف 
العشلوائية التلي تسلتهدف المدنيين 
ليحققوا شليئاً على االرض، خصوصاً 

بعد الهزائم المتتالية التي منيت بها.
وفيملا بّيلن ان الغالبية السلاحقة 
ملن االرهابييلن في سلوريا وقادتهم 
ملن  وانملا  السلوريين  ملن  ليسلوا 
جنسليات اجنبيلة، اكد ان اكثلر دولة 
السلعودية  هلي  االرهلاب  صلدرت 
وتركيلا، موضحلاً ان للدى الحكومة 
السلورية اعداداً كبيرة من الموقوفين 
من كل الجنسيات العربية واالوروبية 
السلورية  المحاكلم  املام  يقاضلون 
بشلكل علني وواضح ووفقلاً الفضل 

المعايير الدولية المتعارف عليها.

ثالثة رشوط روسية لـ »جتاوز« 
األزمة مع تركيا

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن أندريه كارالوف السلفير الروسلي لدى أنقرة أن الحكومة الروسية 
وضعت 3 شلروط لتجاوز أزمة العاقات مع تركيا بعدما أسلقطت الطائرة 
الروسلية “سلو – 24”. وقلال كارالوف فلي مقابلة أجرتها معله صحيفة 
“جمهوريلت” التركية إن أول شلرط هو االعتذار من قبلل الحكومة التركية 
علن حادث إسلقاط المقاتات التركية للقاذفة الروسلية “سلو – 24 “ في 
24 تشلرين الثاني.وأضلاف السلفير أن الشلرط الثاني هو إيجلاد المذنبين 
وتقديمهم إلى العدالة، أما الشلرط الثالث فيكون بدفع تركيا تعويضات إلى 
روسليا مقابل األضرار التي نجمت عن هذه المأساة.يذكر أن الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان لم يقدم حتى اآلن اعتذارا عن إسقاط القاذفة الروسية 
سلو – 24، أما رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو فصرح أن أنقرة لن 

تقدم اعتذارا عن أسقاط القاذفة الروسية، بحجة أنها دافعت عن حدودها.

   بغداد / المستقبل العراقي

ذكرت تقاريلر اقتصادية أن كلفة 
الربيع العربي بلغت نحو 833.7 مليار 
دوالر تشلمل خسلائر إعلادة البنلاء 
والناتج المحلي والسلياحة وأسلواق 
إلى  األسهم واالستثمارات، باإلضافة 
إيلواء الاجئين. وأشلار تقرير صادر 
علن المنتلدى االسلتراتيجي العربلي 
استنادا إلى تقارير منظمات دولية إلى 
أن حجم الضرر في البنية التحتية بلغ 
ما يعادل 461 مليار دوالر. كما تناول 
التقريلر النهائلي الذي نشلر بافتتاح 

المنتدى بدبي بعنلوان “تكلفة الربيع 
العربلي” تحليلل المعلوملات الواردة 
فلي تقارير عالمية صلادرة عن البنك 
الدوللي والمفوضيلة السلامية لألمم 
المتحدة لشلؤون الاجئيلن ومؤتمر 
والتنميلة  للتجلارة  المتحلدة  األملم 
االقتصادية  “اللجنلة  المتحدة  واألمم 
آسليا” ومكتب  لغربي  واالجتماعيلة 
الشلؤون  لتنسليق  المتحلدة  األملم 
اإلنسلانية والمركز التجاري العالمي 
العالميلة  التجلارة  لمنظملة  التابلع 
وتومسلون رويترز. واكلد التقرير أن 
الخسلارة التراكميلة للناتلج المحلي 

دوالر  مليلار   289 بلغلت  اإلجماللي 
فيما بلغت خسلائر أسلواق األسلهم 
واالسلتثمارات أكثلر ملن 35 مليلار 
دوالر، حيث خسلرت األسواق المالية 
18.3 مليار دوالر وتقلص االسلتثمار 
األجنبي المباشلر بمعلدل 16.7 مليار 
دوالر. ولفلت التقريلر االنتباه إلى أن 
تراجع تدفق السلياح بحلدود 103.4 
 2010 مليلون سلائح بيلن العاميلن 
و2014. وذكلر التقريلر أن “الربيلع 
العربي” تسلبب بتشلريد أكثر من 14 
مليون شلخص، أما تكلفلة الاجئين 

فبلغت 48.7 مليار دوالر.
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وغرائلب  األملور  عجائلب  ملن 
الدهلور أن زعماء األنظملة الداعمة 
لإلرهاب يريدون منا أن نلغي عقولنا، 
ويريدوننلا أن نتنلازل علن قناعاتنا، 
ونتغاضلى علن جرائمهلم المروعة، 
المريبلة،  بمخططاتهلم  ونؤملن 
الحربيلة  ونجلري وراء تحالفاتهلم 
الخبيثلة المرتبطلة بالقلوى الدولية 
الشلريرة، وقواعدهلا المنتشلرة في 
حلوض الخليلج العربي.هلل بلغ بنا 
الغبلاء هذا المبلغ حتلى تنطلي علينا 
اخترعلت  التلي  األنظملة  أكاذيلب 
اإلرهاب. ومن فيكم يصدق أن زعماء 
تركيلا وقطلر والسلعودية ومعهما 

السودان، هم الذين عقدوا العزم على 
محاربة اإلرهاب في سوريا والعراق 
واليملن ومصر، من دون أن تشلترك 
معهلم العواصلم العربيلة المنكوبة 
التي  بمجلازر العصابات اإلرهابيلة، 
األقطلار  تللك  أوكار  ملن  خرجلت 
الراعيلة لإلرهلاب ؟. وملن يصلدق 
أن األنظملة التكفيريلة الغارقلة في 
ممارسلة اإلجرام الطائفي، هي التي 
تعقد اآلن تحالفاتها الحربية المريبة 
لمحاربة اإلرهاب القادم إلينا من تلك 
األنظملة نفسلها ؟، وملن يصدق أن 
الجزار هو الذي سليرحم الضحية ؟، 
وأنه سليرمي خناجره في لجة البحر 

ويحملل أغصان الزيتلون، ويبعث لنا 
األمن واألملان فوق أجنحلة المحبة 
والسلام ؟. ثلم إذا كانلت تركيا هي 
التي سلتحارب اإلرهلاب، فهذا يعني 
أن اإلرهلاب بخير، وفلي طريقه إلى 
التمدد، والتوسلع على نطاق أوسلع 
فأوسع ليحرق األخضر واليابس، وإذا 
كانت قطر هي التي ستنفق أرصدتها 
المالية كلها من أجل أن يعم السلام، 
فالسام لن يعود أبداً إلى دار السام، 
وإذا كانت الدوحة هي التي ستوظف 
قدراتها المخابراتيلة واإلعامية في 
محاربة اإلرهاب، فينبغي أن نضع في 
حساباتنا منذ اآلن أن اإلرهاب سينمو 

بالطلول والعرض،  نملواً مضطلرداً 
تحلت غطلاء هلذا التحاللف النفطي 
القبلي، الذي لم يعلن الحرب أبداً على 
الفكر التكفيلري الذي أنتج اإلرهاب، 
ولم يفكلر في يوم ملن األيام بقطع 

أمدادات صناعة الموت والدمار.
هل نسلينا كيلف تحاللف زعماء 
األقطار المشلاركة في هلذا التحالف 
الشلرير مع أعداء الحرية والسام ؟، 
وهل نسلينا كيف تحالفوا مع أمريكا 
ملرات ومرات في غاراتهلا العدوانية 
عللى العلراق، وكيلف تحالفلوا ملع 
إسلرائيل ضد مصلر، وتحالفلوا مع 
الناتو ضد ليبيا، وتحالفوا مع القاعدة 

ضلد اليملن، وتحالفلوا مع تلل أبيب 
ضد لبنان، وتحالفلوا مع التنظيمات 
أليسلوا  ؟،  سلوريا  ضلد  الظاميلة 
هلم الذيلن أربكلوا الوضلع العربلي 
وأشلاعوا  المتكلررة،  بمؤامراتهلم 
الفوضى وزرعوا الفتن فأسلاءوا إلى 
اإلسام والمسلمين، وهم الذين أعلنوا 
والئهم المطللق لفقهلاء البنتاغون، 
وأذعنوا لعماء الموساد، ولم يطلقوا 
رصاصلة واحدة ضد الذيلن اغتصبوا 
أرضنا، وصادروا حقوقنا، وشلردوا 
أهلنلا، وأحرقوا ديارنلا ؟.يتعين على 
القوى الخيلرة أن تنتبه لمخاطر هذا 
التحالف، الذي سليوفر أهم مقومات 

أملا  وانتشلاره.  اإلرهلاب  ديموملة 
إذا كانلت القلوى الدوليلة الشلريرة 
هلي التلي تقلف وراء هلذا التحالف 
المخيف، وهي التي تسلانده، فعندئٍذ 
يتعين علينا أن نحزم أمرنا، ونسلتعد 
منلذ اآلن لمواجهلة أعنلف الهجمات 
اإلرهابيلة، التلي سلتقودها األقطار 
المتحالفلة ضلد اإلنسلانية، ويتعين 
علينلا أن نتوقع المزيلد من الكوارث 
الكونيلة، التي باتت وشليكة الوقوع 
بين ليللة وضحاها. فاإلرهاب يعيش 
اليوم فلي كنف القوى التلي ابتكرته 

وساعدته على النمو واالنتشار.
والله يستر من الجايات

حتالفات مؤيدة لإلرهاب
كاظم فنجان احلاممي
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وزارة الدفاع
دائرة املستشار القانوني  
املحكمة العسكرية االوىل

رزمة )2015/5(
1.حكمت املحكمة العسكرية االوىل عىل املدانني املدرجة اسمائهم  ادناه غيابيا بما ييل :

أ ـ الحبس الشديد ملدة ) ستة اشهر(  وفق املادة )33/اوال(  من قانون العقوبات العسكري  رقم 19 لسنة  2007 املعدل .
ب ـ الحبس البسيط  )  شهر واحد( وفق املادة )62/ثانيا( من ق.ع.ع رقم 19 لسنة 2007 املعدل.

جــ ـ    تنفـذ بحقه العقوبة  اعتبارا من تاريخ القاء القبض عليه او تسـليم نفسـه نادما وبعد مراعاة احكام املادة 243 مـن قانون اصول املحاكمات الجزائية رقم 23 
لسنة   1971 املعدل.

د ـ  منـح الحـق للموظفـني العموميني بإلقاء القبض عليه أينما وجد وإلـزام املوظفني واملكلفني بخدمة عامة باإلخبار عن محل اختفائه اسـتنادا ألحكام املادة 82 من 
قانون اصول املحاكمات الجزائية العسكري رقم 30 لسنة 2007.

2 ـ لذا عليك مراجعة وحدتك العسكرية او تسليم نفسك اىل اقرب جهة عسكرية رسمية خالل 90 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن وبعكسه يصبح الحكم الغيابي بمنزلة 
الحكم الوجاهي بعد نفاذ املدة القانونية اعاله واملنصوص عليها يف املادة )243 ( من قانون اصول املحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 املعدل.

وزارة الدفاع
دائرة املستشار القانوني  
)اعالن( 4املحكمة العسكرية االوىل  

رزمة )2015/4(
1.حكمت املحكمة العسكرية االوىل عىل املدانني املدرجة اسمائهم   ادناه غيابيا بما ييل :

أ ـ الحبس الشديد ملدة ) ستة اشهر(  وفق املادة )33/اوال (  والحبس البسيط )شهر واحد( وفق املادة )62/ثانيا( من ق.ع.ع رقم 19 لسنة 2007 املعدل.
ب ـ السجن ملدة )ست سنوات( وفق املادة )35/ثانيا( من ق.ع.ع رقم 19 لسنة 2007 املعدل.

جــ ـ    تنفـذ بحقه العقوبة  اعتبارا من تاريخ القاء القبض عليه او تسـليم نفسـه نادما وبعد مراعاة احكام املادة 243 مـن قانون اصول املحاكمات الجزائية رقم 23 
لسنة   1971 املعدل.

د ـ  منـح الحـق للموظفـني العموميني بإلقاء القبض عليه أينما وجد وإلـزام املوظفني واملكلفني بخدمة عامة باإلخبار عن محل اختفائه اسـتنادا ألحكام املادة 82 من 
قانون اصول املحاكمات الجزائية العسكري رقم 30 لسنة 2007.

2 ـ لذا عليك مراجعة وحدتك العسكرية او تسليم نفسك اىل اقرب جهة عسكرية رسمية خالل 90 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن وبعكسه يصبح الحكم الغيابي بمنزلة 
الحكم الوجاهي بعد نفاذ املدة القانونية اعاله واملنصوص عليها يف املادة )243 ( من قانون اصول املحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 املعدل.

العميد احلقوقي
رئيس املحكمة العسكرية االوىل

)اعالن( 5

العميد احلقوقي
رئيس املحكمة العسكرية االوىل
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  بغداد/المستقبل العراقي

نظمت دائ�رة التدري�ب وبحوث 
الطاقة، مركز تدريب كهرباء بغداد، 
دورة حول كفاءة وترشيد استهالك 
الطاق�ة الكهربائي�ة، حضرها عدد 
كبير من المهندس�ين والفنيين من 

مختلف مديريات الوزارة, 
وقال مصعب المدرس المتحدث 
ال�دورة  ان”  لل�وزارة,  الرس�مي 
تضمن�ت العم�ل على زي�ادة ثقافة 
ترش�يد استهالك الطاقة لدى جميع 
ودعوته�م  المس�تهلكين  أصن�اف 
للحفاظ على المنظومة الكهربائية 
عل�ى  الطل�ب  تقلي�ل  طري�ق  ع�ن 
الكهرباء، وعدم اإلس�راف والتبذير 
باس�تخدام ه�ذه الطاق�ة المهم�ة، 
والمس�تلزمات  االج�راءات  واتخاذ 
المناس�بة  والتدابي�ر  الضروري�ة 
لتقليل الفج�وة بين الطلب واالنتاج 

وبالتالي زيادة ساعات التجهيز”.
واضاف ان اعتبار كفاءة الطاقة 
وترش�يدها مسألة اساسية للتنمية 
االقتصادي�ة ألي بل�د, اضاف�ة ال�ى 
القتص�اد  حيوي�ة  مس�ألة  كونه�ا 
المؤسسات واالسر على حد سواء، 
وذلك الن تخفيض استهالك الطاقة 
اس�تمرار  ويؤم�ن  الم�ال،  يوف�ر 
الطاقة، ويقلل م�ن انبعاث الغازات 
المؤث�رة عل�ى ظاه�رة االحتب�اس 
الح�راري، مما يس�هم ف�ي تحقيق 
التنمية المس�تدامة وايض�ا حماية 

البيئة.

 

   بغداد/المستقبل العراقي

قامت وحدات االس�نان ف�ي مراكز 
الصحي�ة التابع�ة لقطاع�ات الرعاي�ة 
خدم�ات  بتقدي�م  االولي�ة  الصحي�ة 
االس�نان لط�الب الم�دارس االبتدائي�ة 
وري�اض االطف�ال والحضان�ات ضمن 

مش�روع العناية المنظمة بصحة الفم 
واالسنان.

وق�ال مدي�ر قس�م الصح�ة العامة 
ف�ي الدائ�رة ن�ازك لهم�ود الفت�الوي، 
ف�ي بي�ان للدائ�رة، ,ام�س األربع�اء، 
تق�وم  والصحي�ة  الطبي�ة  ان”الف�رق 
بتنظيم زي�ارات ميدانية وبالتعاون مع 

وح�دات الصحة المدرس�ية في المركز 
والمنسق الصحي في المدارس ورياض 
االطفال والحضانات وتقديم الخدمات 
الوقائية لهم من خالل تطبيق الفلورايد 
الموضعي بنسبة 100بالمئة من الطلبة 
وتقدي�م الخدمات العالجي�ة والوقائية 
لخم�س مدارس ابتدائي�ة ضمن الرقعة 

الجغرافي�ة للمركز الصحي كحش�وات 
الج�ذر وتنظي�ف االس�نان حي�ث يت�م 
فحص الطلبة في بداية العام الدراس�ي 
واالستمرار بمتابعتهم وعالجهم خالل 
العام الدراس�ي وبالتنس�يق مع ادارات 
وتطبي�ق  الط�الب  وذوي  الم�دارس 
الفلوراي�د لطلبة الص�ف االول والثاني 

في جميع المدارس”.
ان”الم�الكات  الفت�الوي  واض�اف 
الطبية تقوم باعطاء محاضرات توعية 
وتوزيع رسائل صحية وفولدرات تعلم 
الطلبة طرق تفريش االسنان الصحيحة 
والصحي�ة وض�رورة االعتن�اء بصحة 

الفم واالسنان”.

   بغداد/المستقبل العراقي

أعلنت وزارة االعمار واالسكان والبلديات العامة عن افتتاح 
موق�ع لتجهيز الحصى الخابط ف�ي مقلع الميثاق في محافظة 
صالح الدين عن طريق المالكات الفنية والهندس�ية في ش�ركة 

المعتصم احدى تشكيالت الوزارة.
وق�ال المرك�ز االعالم�ي لل�وزارة، في بي�ان صحفي،امس 
األربع�اء، ان�ه تم أدخ�ال موقع أخ�ر لتجهيز الحص�ى الخابط 
و تجهي�ز المقل�ع بأنابيب خرس�انية من قبل ش�ركة الفاروق 
العامة أحدى تشكيالت الوزارة لعمل قنطرة عبور األليات لنقل 
الحصى الخابط وزيادة عملية إنتاجه.يذكر ان الوزارة مستمرة 
في تفعيل المعامل اإلنتاجية ومتابعة سير األعمال عن الطريق 

الزيارات الميدانية من اجل رفع مستوى العمل.

اإلعامر تفتتح موقعا لتجهيز 
احلصى اخلابط يف مقلع امليثاق

الكهرباء تنظم دورة تدريبية حول كفاءة الطاقة وترشيد استهالكها

صحة الكرخ تقدم العناية املنظمة لصحة الفم واألسنان

املرصف العقاري يبارش باإلقراض السكني لذوي الدخول الصغرية
    بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن المص�رف العق�اري، امس 
بمن�ح  المباش�رة  ع�ن  االربع�اء، 
اإلق�راض الس�كني للمواطنين ذوي 
الدخول الصغيرة والمتوسطة بهدف 
المس�اهمة في معالجة ازمة السكن 
وم�ا يتبعه�ا م�ن مناف�ع إجتماعية 

وإقتصادية لعموم المجتمع.
وقال مدير المصرف خضير عباس 
ري�وان خ�الل إجتماع�ه م�ع النائب 
عن التحالف الوطن�ي حيدر الفوادي 
بغ�داد  محافظ�ة  مجل�س  وعض�و 
ص�ادق الزامل�ي وعدد م�ن موظفي 
يعت�زم  “المص�رف  إن  المص�رف، 
المباشرة بمزاولة نشاطه االقراضي 

لمس�اهمة الش�ريحة الفقي�رة م�ن 
الشعب، ولغرض المساهمة بمعالجة 
ازمة الس�كن التي يعان�ي منها اغلب 

المواطنين”.
س�يكون  “الق�رض  ان  واوض�ح 
مت�اح لعم�وم المواطنين م�ن ذوي 
والمتوس�طة  الصغي�رة  الدخ�ول 
كونه�م الش�ريحة االكث�ر إحتياج�اً 
ان  ال�ى  مش�يراً  االقت�راض”،  له�ذا 
“مدة القرض تبدأ من خمس سنوات 
10 س�نوات، وإبت�داءا م�ن  ولغاي�ة 
خمس�ة ماليين الى خمس�ين مليون 
وستكون الفائدة 4بالمئة في الشهر 

الواحد”. 
“المص�رف  أن  ري�وان،  واض�اف 
إجتم�ع م�ع رئي�س ال�وزراء حي�در 

العبادي لتس�هيل إجراءات االقتراض 
للمواطني�ن”، الفتاً الى ان “المصرف 
على استعداد للذهاب الى تلك المناطق 
إلس�تقبال  متنقل�ة  مكات�ب  وفت�ح 

إستمارات االقتراض”.
وبدوره رحب الفوادي ب�”مبادرة 
ه�ذه  عل�ى  وإقدام�ه  المص�رف 
الخط�وة، خاصة انها س�تخفف من 
االزم�ة االقتصادي�ة الت�ي يم�ر به�ا 
الب�الد”، مؤكداً “دعم�ه الكامل لهذه 
المبادرة”.وبي�ن أن “الع�راق يفتق�د 
لمث�ل ه�ذه المب�ادرات التي تس�هم 
بإحداث نقلة إقتصادي�ة في البالد”، 
موضحاً انه “سيكون المتحدث بأسم 
المص�رف لتش�جيع المواطنين على 

إالقتراض”.
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تربية دياىل تطلق خدمة التأمني الصحي 
لكوادرها التعليمية

   ديالى/المستقبل العراقي 

 أعلن�ت مديرية تربي�ة محافظة ديالى، ام�س االربعاء، عن 
إنط�الق خدمة التأمين الصحي لكوادره�ا التعليمية في خطوة 
إيجابي�ة لالمام.وقال مدير عام تربية ديالى جعفر الزركوش�ي 
إن “تربي�ة ديالى أصدرت كتاباً رس�مياً لكواردها التعليمية في 
جميع االقضية والنواحي لالش�تراك في خدمة التأمين الصحي 
بالتع�اون مع الش�ركة الوطنية للتامين”.واضاف الزركوش�ي 
أن “إط�الق خدمة التأمين لمالكات تربية ديالى س�يجري وفق 
س�ياقات منتظمة وهو يمثل خطوة هامة لالمام سوف تسهم 
في تغطية تكاليف العالج للمستفيدين سواء في داخل البالد او 

خارجه وفق آليات معتمدة من قبل شركة التامين الوطنية”.

العمل تنقل معهد اآلمال وحضانة 
البيت العريب إىل جممع الصليخ

   بغداد/ المستقبل العراقي

 )B( تقوم وزارة العمل والش�ؤون االجتماعي�ة بتهيئة البناية 
في مجمع الصليخ التابع لها لتستوعب معهد االمال للعوق العقلي 
ودار حضان�ة البي�ت العربي.وق�ال المتح�دث باس�م وزارة العمل 
والش�ؤون االجتماعية عمار منعم ان”ال�وزارة تقوم حاليا بتهيئة 
وتاثيث البناية )B( في مجمع الصليخ بمحافظة بغداد الذي يتكون 
من اربع بنايات هي )A. B. C. D( من اجل اس�تيعاب معهد االمال 
للع�وق العقلي ودار حضانة البيت العربي، مش�يرا الى ان البنايات 
)A.C.D( تم اشغالها من قبل دار البراعم ودار المسنين ودار ضحايا 
االتجار بالبش�ر”.واضاف ان “الوزارة تعمل على تهيئة البناية في 
مجمع الصليخ تماش�يا مع سياس�ة الدولة الحالية في التقشف اذ 
ان بنايتي المعهد والحضانة اللذين س�يتم نقلهما بعد اكمال اعمال 
التاهي�ل مؤجرتان م�ن القطاع الخ�اص وتكلفان ال�وزارة مبالغ 
كبيرة خاصة في ظل ارتفاع اسعار االيجارات، مشيرا الى ان ايجار 
البنايتي�ن تكلف الوزارة اكثر من خمس�ة ماليي�ن ونصف المليون 
دينار عراقي ش�هريا”.وبين منعم ان عدد معاهد المتخلفين عقليا 
)17( معهدا منها س�تة في بغداد والبقية موزعة بين المحافظات 
فيم�ا يبلغ عدد الحضانات )22( حضانة منه�ا )18( في العاصمة 
بغ�داد، الفت�ا الى ان معه�د االمال للع�وق العقلي في بغ�داد يضم 
)138( مس�تفيدا فيما تضم دار حضان�ة البيت العربي )22( طفال 
ومن المتوق�ع تغير أعداد المس�تفيدين تبعا للطاقة االس�تيعابية 

للبناية الجديدة.

   بغداد/المستقبل العراقي

بح�ث محاف�ُظ بغداد علي محس�ن التميم��ي مع ممثل 
المفوضية الس�امية لش�ؤون الالجئي��ن في العراق برونو 
جي�دو, مواضيع مختلفة من ضمنه���ا موضوع النازحين 

في العاصم��ة وغيره��م .
وق���اَل التم�ي, إنَّ محافظة بغداد عازم�ة على التعاون 
مع منظمات األمم المتحدة المختلفة لحلِّ هذِه المش�كالت 

التي تواج��ُه النازحين وإيجاد الحلول المناسبة لهم.
واض�اف “ إنَّ المحافظ�ة بذلْت الكثير من أج�ِل إغاث��ة 
إخواننا النازحي���ن الذين تركوا ديارهم ولم تقف مكتوفة 
األي�دي أمام هذا الحال بل قمن���ا بافتتاح خمس مجمعات 

نموذجي��ة الستقبال النازحي��ن”.
لت خلية أزمة  وأوض�ح التميم���ي إنَّ “ المحافظة ش�كَّ
ل�م���دِّ يد العون ومس�اعدة النازحي��ن تواص�ل عمله��ا 
على مدار الساعة فضالً عن القيام بزيارات ميدانية وتوزيع 

المساعدات اإلنساني��ة”.
م�ن جانب�ه, ممث�ل المفوضية الس�امية بطبيع�ِة عمل 
محافظ�ة بغداد في اس�تقبالهم إلخوانهم م�ن النازحي��ن 
م�ن المحافظ�ات الغربي�ة وتهيئ���ة األماك�ن النموذجية 
والمناس�بة إليوائه���م ف�ي المجمع�ات التي أسس�ته��ا 

المحافظة.

التميمي يبحث ملف النازحني مع ممثل 
املفوضية السامية لألمم املتحدة

   واسط/المستقبل العراقي

نش�ر التدريس�ي في كلية الهندسة بجامعة 
واس�ط صالل راش�د عب�د,  بحث�اً ع�ن توزيع 
وتغي�رات الح�رارة ف�ي الجس�ور الصندوقي�ة 
الخراس�انية باس�تخدام العناصر المحددة في 
مجلة علمي�ة تصدر م�ن بريطانيا.وق�ال بيان 
للجامع�ة, تلقت�ه” المس�تقبل العراق�ي”, بان 
“البح�ث يتضمن ث�الث مح�اور ،المحور األول 
عمل�ي باس�تخدام نم�وذج ذو إبع�اد حقيقي�ة 
لمقطع جس�ر صندوقي حرس�اني مجهز بعدد 
كبي�ر م�ن مجس�مات حراري�ة موزع�ة عل�ى 
مختلف أجزاء الجس�ر باإلضافة إلى مجس�ات 
لقي�اس درج�ة حرارة اله�واء وس�رعة الرياح 
ومقدار اإلش�عاع الشمس�ي” . ووفق�اً للبيان, 
فان” المحور الثاني تضمن دراسة عددية أولية 
باس�تخدام العناص�ر المح�ددة لدراس�ة تأثير 
الخواص الحرارية للخراس�انية على شكل تغير 

توزيع الحرارة في الجس�ور الخراسانية نتيجة 
لألحمال الحرارية البيئية تلتها دراسة إحصائية 
مفصلة لمعرفة إي من الخ�واص الحرارية لها 
تأثير أكثر”. ولفت البيان إلى أن “المحور الثالث  
تضمن دراس�ة تفصيلي�ة باس�تخدام العناصر 
والمش�ترك  المنف�رد  التأث�ر  لبي�ان  المح�ددة 
للخ�واص المختارة م�ن المح�ور الثاني “.بعد 
ذل�ك تم مقارن�ة التوزيع�ات العمودي�ة للتغير 
ف�ي الحرارة مع التوزيع�ات التصميمية لبعض 
المواصف�ات العالمية .وبين البح�ث إن التغيير 
الكلي لثالث خواص حرارية للخراسانية يمكن 
إن ي�ودي إل�ى زي�ادة مقداره�ا 20بالمئ�ة في 
الفرق اليومي بي�ن الحرارة العظمى والصغرى 
للجس�ر .إضاف�ة إل�ى ذلك ف�ان البح�ث بين إن 
التصميمية األمريكية واالس�ترالية  التوزيعات 
الحالي�ة تعجز بمق�دار 10-12 درج�ات مئوية 
عل�ى التوالي عند األخ�ذ بنظر االعتب�ار التغير 

الكلي للخواص الحرارية الثالث .

تدرييس يف جامعة واسط ينرش بحثا 
علميا عن اإلشعاع يف جملة بريطانية

   بابل/المستقبل العراقي

كش�ف مص�در ف�ي ش�رطة 
محافظة بابل، امس األربعاء، بأن 
قوة أمنية اعتقلت تاجر مخدرات 

بحوزته 600 قرص مخدر.
“ق�وة  إن  المص�در  وق�ال 

أمني�ة م�ن ش�رطة المحافظ�ة 
تمكنت، اليوم، خالل عملية دهم 
وتفتي�ش ف�ي احد األحي�اء، من 
اعتقال ش�خص يتاجر بالحبوب 
“الق�وة  أن  مبين�ا  المخ�درة”، 
ضبطت 600 حبة مخدرة بحوزة 
المعتق�ل، كان ين�وي توزيعه�ا 

ألش�خاص يعملون مع�ه لبيعها 
في المقاهي الشعبية”.

وأضاف المص�در، أن “عملية 
االعتقال اس�تندت إلى معلومات 
ومتابعة دقيقة”، مش�يراً إلى أن 
“القوة اقتادت المعتقل إلى مركز 

أمني للتحقيق معه”.

   ديالى/المستقبل العراقي

كش�فت لجنة الزراع�ة والمياه 
النيابية، ام�س االربعاء، عن وجود 
تواطؤ من قبل “ضعاف نفوس” في 
الُشعب الزراعية في ديالى مع تجار 
لتس�ويق محصول ال�ذرة الصفراء 
قادمة من مناطق خاضعة لسيطرة 
تنظيم “داعش”.وقال رئيس اللجنة 
ف�رات التميمي في بي�ان صحفي، 
إن�ه “زار معمل ال�ذرة الصفراء في 
محافظ�ة ديال�ى واطل�ع بص�ورة 
مباش�رة عل�ى موض�وع اس�تالم 
الذرة من تجار وليس مزارعين في 
المحافظ�ة”، مبين�ا ان “محافط�ة 

ديال�ى كان�ت تعان�ي في الموس�م 
المنصرم من شحة مياه تهدد حتى 
مي�اه الش�رب ف�ي المحافظ�ة وال 
توجد هناك خطة لزراعة دونم واحد 
لمحصول الذرة”.واضاف التميمي، 
ان “محص�ول ال�ذرة الصفراء يأتي 
م�ن مناط�ق س�اخنة تق�ع تح�ت 
س�يطرة داعش يعمل بعض التجار 
وبتواطؤ واض�ح من بعض ضعاف 
الزراعية بش�راء  النفوس للُش�عب 
هذا المحصول وتس�ويقه على انه 
يزرع ف�ي محافظ�ة ديالى”.وتابع 
التميم�ي، ان�ه “عل�ى الرغ�م م�ن 
تحذيراتنا للجه�ات األمنية ووزارة 
الزراع�ة ان ه�ذه المبال�غ تذه�ب 

بش�كل وبآخر الى عصابات داعش 
األرهابي�ة الت�ي تس�تخدمها لدعم 
عملياته�ا األرهابي�ة ف�ي الع�راق، 
وفوق هذا وذاك ان هذه المحاصيل 
فيها نس�ب رطوبة عالية ما يؤدي 
ال�ى تلفيات كبيرة ف�ي المحصول، 
وهذا يكلف الدولة خس�ائر إضافية 
ف�وق المبالغ التي تذه�ب الى دعم 
الزراعة،  وزارة  األرهاب”.واعلن�ت 
في وقت س�ابق، عن تس�لمها اكثر 
م�ن 189 ال�ف ط�ن م�ن محصول 
ال�ذرة الصف�راء للموس�م الحالي، 
فيما اك�دت اس�تمرارها بإس�تالم 
باقي محاصيل الذرة وتجهيز مربي 
الثروة الحيوانية بالحبوب العلفية.

اعتقال تاجر خمدرات بحوزته
600 قرص خمدر يف بابل

تواطؤ شعب زراعية مع جتار لتسويق 
ذرة من مناطق »داعش«
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توماس ساندرسون

ينبغ�ي علين�ا أن نضع أي�ة حالة قتل في س�ياق 
التي�ار الس�ائد، فعندم�ا أق�دم عنصري�ون عل�ى 
تفجي�ر كنائس الس�ود ف�ي الفت�رة الواقعة بين 
1960 و1964، وم�ن 1995 إل�ى 1996، حدث�ت 
تل�ك اإلعمال خ�ال الفترات المش�حونة بأجواء 
عنصري�ة ف�ي التاري�خ األميرك�ي عندما ش�جع 
وسهل مناصرو أعمال العنف تلك األحداث.تسببت 
تل�ك التفجيرات بش�ن اعت�داءات مماثلة، مطلقة 
العن�ان لخي�ال اآلخري�ن القابعين ف�ي الهامش؛ 
ويمكن ق�ول نفس الش�يء فيما يخص ش�ؤون 
اعتداءات مح�ددة تعكس وتحف�ز التوترات على 
خلفيات سياس�ية، أو عنصري�ة، أو دينية، أو أية 
مسببات أخرى، ففي أي عهد من األخبار الفورية 
واالرتب�اط اللصي�ق الش�امل بش�بكة االنترنت، 
س�يكون هناك زخم تح�ركات قوية وش�خصية 

إرشادية للعنف الذي يقدم نماذج ألولئك الساعين 
وراء مطابقة كلماتهم الضالة مع أفعالهم.اليوم، 
وعلى مدى المستقبل المنظور، تكمن التهديدات 
الغالب�ة التي تواج�ه األميركان خ�ارج الباد في 
تنظيم�ي "داع�ش" و"القاعدة"، اللذي�ن يمثان 
العنف المتطرف برؤية تؤك�د على تدمير األعداء 
القريبي�ن والبعيدين على حد س�واء. ويكون كا 
التنظيمين قد وصل إلى ارتياح ضخم في جعل ذلك 
األمر حقيق�ة واقعة في داخل الواليات المتحدة، 
وبالفع�ل، فقد فعلت القاعدة ذلك مس�بقا، وحاز 
التنظيمان على مصداقي�ة هائلة وتعاطف ودعم 
من أف�راد عقلياتهم مش�ابهة لتوجه�ات داعش 
والقاعدة.ويرى كا التنظيمين الواليات المتحدة 
كقائ�د لهجم�ة غاصبة على المس�لمين من ماذ 
ال يمك�ن الوصول إليه تقريبا، فإرس�ال مقاتلين 

متمرس�ين عب�ر المحيطات تمثل مهمة عس�يرة 
ف�ي مرحلة م�ا بعد هجم�ات الحادي عش�ر من 
سبتمبر، ليكون الخيار األفضل هو دعوة التابعين 
المخلصي�ن، والمتمركزي�ن ف�ي قواع�د محلية، 
بش�كل مباشر أو غير مباش�ر، للتحرك والهجوم 
نيابة عنه�م، متاعبين برؤيتهم ح�ول االنتقام، 

والغاية، وبشكل مطلق: التحرير.
ه�ذه الدعوة للتحرك من قبل »داعش« قد خرجت 
للعل�ن فع�ا، فف�ي أيل�ول 2014، دع�ا »محم�د 
عدناني«، الناطق باس�م »داعش«، أتباع التنظيم 
إل�ى »قتل الكفار من األمي�ركان أو األوروبيين«. 
وف�ي آيار م�ن الع�ام الحال�ي، أعلن�ت »داعش« 
ب�أن كل مس�لم ال يتمك�ن من الوص�ول ألراضي 
الدولة االس�امية عليه »االعتداء على الصليبيين 
وحلفائهم، وغيرهم من األعداء كالش�يعة، كلما 

توفرت لهم الوسيلة لفعل ذلك.«
ولو علمن�ا أن فرق مكتب التحقيق�ات االتحادي 
أميرك�ي   900 ح�ول  تحري�ات  حالي�ا  تج�ري 
الرتباطاتهم مع »داعش«، فس�يكون لدينا سبب 
للقلق إن كان حادث االعتداء في سان بيرناردينو 
ق�د أتى كرد م�ن أولئ�ك األف�راد المتجاوبين مع 
دعوة "داع�ش" و"القاعدة" أو أية جماعة أخرى 

مشابهة. 
لن يفع�ل المرهبون من اإلس�اموية هذا الفعل، 
ألنن�ا نعلم أن المس�لمين يمثل�ون غالبية ضحايا 
التنظيم�ات اإلرهابي�ة، وأن الغالبي�ة الس�احقة 
للعالم اإلس�امي مس�تاءة تماما م�ن أفعال تلك 
التنظيم�ات. وس�واءا ف�ي س�ان بيرناردين�و أو 
باريس، فإن الق�درة على تنفيذ هجوم في مكان 

بعيد متوفرة، ومن المحتمل تكرارها ثانية.

راية بيضاء عىل أسوار املدينة

إرهاب عابر للحدود

قراءات ف�ي دفاتر زمن جاهل ال 
يعرف س�وى المجون والعدوان 
الذي لم تس�لم منه حتى األنثى، 
ولكن النجاح وسط أحجار البيت 
العتي�ق، له طعم خ�اص، حينما 
انطلقت من وس�ط الغار، كلمة 
غي�رت مجرى التاري�خ والعالم، 
إنها )إقرأْ( بعم�ر األربعين، بعد 
تأم�ات إلهي�ة طويل�ة، انتصار 

رباني صرخ: ما أنا بقارئ!
صراع مرير مع األعداء األربعة: 
)أبو سفيان، أبو جهل، أبو لهب، 
أبو عتب�ة(، وبداية ح�اول فيها 

الدم والس�ياط، نش�ر مش�اهده 
عل�ى أجس�اد الضعف�اء والعبيد 
لينسج قصة صمود لقلة مؤمنة 
صاب�رة، فنالت رض�وان الباري 
عز وجل، أم�ا علي فقد قال عنه 
أبو س�فيان: أي دين ه�ذا، الذي 
بدأ برجل وإم�رأة وغام؟! ربيع 
األول يع�رف عند بع�ض العرب، 
أول ش�هر في الس�نة الهجرية، 
كان�ت  من�ه،  األول  الي�وم  ألن 
هجرة نبي الرحمة، ومنقذ األمة 
الرس�ول محمد )صلواته تعالى 
علي�ه وعلى أل�ه(، م�ن عذابات 

قريش، الى انتص�ارات المدينة، 
حين أمر علياً في ليلة فداء، فأتم 
المهم�ة )علي�ه الس�ام(، حتى 
وصول الهادي النذير الى يثرب!

عمي�ق  ذك�ي  نوران�ي،  ح�وار 
واقع�ي، بي�ن النب�ي والوص�ي 
)عليهم�ا الس�ام(، حمل هموم 
الرس�الة اإلس�امية، ونتائجها 
على األمة، فتقبله�ا علي )عليه 
الس�ام( بقب�ول حس�ن، ف�كل 
األب�واب س�تغلق يوم�اً، إال باب 
عل�ي وفاطمة، فهم�ا من أبواب 
الجن�ة، وه�و ربيع يض�اف الى 

ربيع الفداء، والهجرة المباركة، 
فكان حقاً علينا نصر المؤمنين، 

والعاقبة للمتقين! 
بالرس�ول  األول  اللح�اق  ربي�ع 
األعظم، لبضعته الزهراء عليهما 
الس�ام، بعد وفات�ه كونها أول 

من فارق الحياة،
 م�ن أهل بيت�ه بعده حي�ن تهلل 
اللحظ�ات  ف�ي  ل�ه،  وجهه�ا 
األخيرة من أنفاس�ه المقدس�ة، 
فقد أعلنت أم الس�بطين البتول، 
بأنه�ا  الخطي�ر،  تصريحه�ا 
غاضبة على األم�ة، فرحلت في 

موته�ا مستبش�رة، لترد حوض 
الكوث�ر فرح�ة بأبيه�ا!  هجرة 
إستش�اطت  تأريخي�ة،  نبوي�ة 
فيها األق�ام المأج�ورة، غضباً 
وحق�داً عل�ى مس�يرة الجه�اد، 
ونش�ر الفضائل م�ن أجل إعاء 
كلمة التوحي�د، وإنقاذ األمة من 
الجاهلي�ة، والعدوان، والضالة، 
الظلم�ات،  م�ن  وإخراجه�م 
النور،  الى  والجبت، والطاغوت، 
والهداية، والصراط المس�تقيم، 
أنتص�رت،  األول  ربي�ع  فف�ي 
ثقافة ورس�الة إقرأ، م�ن العلي 

األعلى دون من�ازع، وحتى يوم 
يبعثون! 

راي�ة بيض�اء بانت على أس�وار 
المدين�ة المن�ورة، بعد مس�يرة 
عظيمة، حملها بيده رس�ول رب 
العالمين، )صلوات�ه تعالى عليه 
وعلى أله(، وش�ع نور اإلسام، 
ليظه�ره عل�ى الدي�ن كل�ه، ولو 
ك�ره المش�ركون، وأصبح ربيع 
األول، ربي�ع اإلنتصار المحمدي 
الى  األصي�ل، بوصول�ه س�الماً 
المدينة المنورة، فقد طلع البدر 

علينا، من ثنايا الفجر السعيد!

أمل الياسري

ينتقل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
من أزمة الى أزمة. وما أن اخفق في اقامة 
ما يسميه ب�«المنطقة اآلمنة« في سوريا 
حتى توغل ف�ي محافظة نينوى العراقية. 
وعندم�ا كان مطلوب�اً من�ه ان ينضم الى 
االئت�اف الدولي الذي تق�وده اميركا ضد 
تنظي�م »داع�ش« االرهاب�ي، ذه�ب ال�ى 
اعان الح�رب مجدداً على »ح�زب العمال 
الكردستاني«، واسقط قاذفة »السوخوي-

24« الروس�ية على الحدود السورية مثيراً 
بذلك أخطر أزمة بين روس�يا ودولة عضو 
في حلف ش�مال االطلس�ي من�ذ اكثر من 

نصف قرن.    
ومنذ ان عاكست الرياح مشروع أردوغان 
االقليم�ي القائ�م عل�ى حك�م »االخ�وان 
المس�لمين« ف�ي مصر وس�وريا وس�ائر 
ال�دول العربية لتك�ون تركيا ه�ي زعيمة 

االسام السياس�ي في المنطقة مستعيدة 
نف�وذ الس�لطنة العثماني�ة، ب�دا ان أحام 
الرئي�س التركي في لعب ال�دور المحوري 
في الشرق االوسط قد تبخرت مرة واحدة 
والى االبد. وتعويضاً عن سقوط المشروع 
االردوغاني مع س�قوط حك�م »االخوان« 
ف�ي مصر وتعثر وصوله�م الى الحكم في 
س�وريا وخس�ارتهم الحك�م ف�ي تون�س 
وع�دم امتاكهم النفوذ المطل�ق في ليبيا 
الت�ي تضربها الفوضى وكذل�ك الحال في 
اليمن، يسعى أردوغان الى البحث عن دور 

آخر ال يفقده كامل نفوذه في االقليم.   
واتس�اقاً مع هذا التوج�ه بقيت تركيا هي 
البواب�ة الرئيس�ية لتس�لل آالف المقاتلين 
االجان�ب ال�ى س�وريا والع�راق لالتحاق 
ب�«داع�ش«. وبقيت تركيا معب�ر التنظيم 
االرهابي لبيع نفطه المسروق من الحقول 

الس�ورية والعراقية. وظل اردوغان يناور 
وي�راوغ ويرف�ض تنفيذ ق�رارات مجلس 
االم�ن الت�ي تدعو ال�ى تعاون ال�دول في 
حرمان »داعش« من مصادر التمويل او تلك 
التي تطالب بمنع مرور المقاتلين االجانب 
الى س�وريا. ويعرف الغرب ايضاً ان تركيا 
هي بوابة العودة لمئات المقاتلين االجانب 
من س�وريا الى اوروبا تمام�اً مثلما كانت 
ممره�م من اوروب�ا الى س�وريا والعراق 
أماً في ان يس�هم ذلك في اسقاط النظام 

السوري.   
ويعلم الغرب وال سيما اميركا ان اردوغان 
ال يريد محارب�ة »داعش« الن هذا التنظيم 
االرهابية  التنظيم�ات  االرهاب�ي وس�ائر 
االخرى في س�وريا، هي الحصان االسود 
لتركي�ا كي تحتفظ بنفوذها في الس�احة 
الس�ورية. لك�ن الغرب ال يفع�ل ما يكفي 

لحمل أنق�رة على تغيير سياس�تها. ولعل 
التس�اهل الغربي مع ممارسات اردوغان 
النظ�ر  وغ�ض  الداخ�ل  ف�ي  التس�لطية 
ع�ن الدع�م الترك�ي لارهاب في س�وريا 
والعراق مقابل سماح أردوغان للمقاتات 
االميركية باالنطاق م�ن قاعدة انجيرليك 
التركية لشن غارات على اهداف ل�«داعش« 
في سوريا والعراق. لكن االضرار الناجمة 
عن المرونة الغربي�ة حيال اردوغان بدأت 
تف�وق الخدم�ات التركية المي�ركا. وآخر 
تجليات هذه االض�رار هي احتمال توريط 
انقرة لحلف ش�مال االطلسي في مواجهة 
ساخنة مع روس�يا عقب اسقاط القاذفة 

الروسية في 24 تشرين الثاني. 
واليوم تدخل القوات التركية الى محافظة 
نين�وى في وقت يحقق الع�راق فيه تقدماً 
ف�ي معركته ض�د »داعش« ف�ي الرمادي 

ويس�تعد لب�دء مرحل�ة تحري�ر الموصل، 
فه�ل يكون هذا الدخ�ول محض صدفة أم 
انه محاول�ة لمنع الحكوم�ة العراقية من 
اس�تعادة الس�يطرة على الموصل وخلط 
االوراق ميداني�ًا. واالده�ى م�ن ذل�ك ان 
الرئي�س الترك�ي يدع�ي انه أدخ�ل قواته 
الى الع�راق بطلب من الحكوم�ة العراقية 
وان�ه لن يس�حب ه�ذه الق�وات على رغم 
م�ن مطالب�ة المس�ؤولين العراقيين بهذا 

االنسحاب في اسرع وقت ممكن. 
    إال ان اردوغ�ان ي�رى ان دخول�ه ال�ى 
الع�راق الي�وم يوف�ر ل�ه ورقة مس�اومة 
أخرى في يده الس�تخدامها في االحتفاظ 
بنفوذه االقليمي ما استطاع الى ذلك سبياً 
تماماً كما توف�ر التنظيمات االرهابية في 
س�وريا مس�احة نفوذ لتركيا في س�وريا 
وتمن�ع التوصل ال�ى حل سياس�ي يوقف 

الح�رب التي ما اندلعت اال بتحريض تركي 
لتدمير س�وريا ألنها رفضت تسليم الحكم 

ل�«االخوان«. 
ومع توغل تركيا ب�راً في العراق، فإن ذلك 
يبع�ث ف�ي اذه�ان العراقيي�ن الكثير مما 
كان يحك�ى ع�ن مطل�ب تركي دائ�م بأن 
تك�ون الموصل ضم�ن االراض�ي التركية 
منذ انهيار السلطنة عقب الحرب العالمية 
االولى. وليس بخاف ان ضم الموصل كان 
ضم�ن المطالب التي تقدمت بها تركيا الى 
مؤتمر الصلح في باريس عام 1919. فهل 
يرى أردوغان ان الظرف االقليمي والدولي 
يتيح له اآلن تحقيق ما عجز عنه اسافه؟   
وم�ع ذلك يلعب اردوغان بالنار س�واء في 
س�وريا او في العراق او مع روس�يا. ولن 
يك�ون في امكانه اال ان يحرق اصابعه في 

النهاية.

حرائق أردوغان
سميح صعب

منذ ان تح�رر العراق من ربق�ة الديكتاتورية وفضائها 
القار وأفقها الش�مولي الذي أسس لما يمكننا توصيفه 
بالعدوانية والشر وتبعاتهما الخطيرة التي كلفته الكثير، 
الكثير جدا، اقول منذ ان تحرر العراق والجميع يتناهبه 
وي�أكل من لحمه وروحه في الداخل والخارج، وقد تبدأ 
القائم�ة بالذين يحمل�ون اجندات اقليمي�ة ودولية من 
نفر ضال من بعض سياسييه سيئي السمعة والسلوك، 
الذين ل�ن تهّمهم بطبيعة الحال حرائقه المش�تعلة منذ 
الع�ام 2003 ولغاية اللحظ�ة، ودون ان تهدأ او تمل، او 
تش�عر بالح�رج او وخٍز م�ن ضمير بات فاق�دا للبريق، 
حيث يمكنن�ا اعتبار ه�ؤالء اول الكذابي�ن على وطنية 
يحتاجه�ا الع�راق بق�وة اكثر م�ن اي وق�ت مضى في 
تاريخه المعاصر، لما لهذه المؤامرة التي تستهدفه من 
ق�وة وخبث كبيري�ن، وأبعاد ال يمك�ن قراءتها إال وفق 
المصي�ر المخيف ال�ذي يخطط له ه�ؤالء الموهومون 

المجرمون.
وإذا ما كان السياس�ي الذي يفتقد ال�ى الضمير، يكذب 
بهذه الطريقة المرّوعة والاانسانية، فسيتبعه المحيط 
الذي لن يقل سوءا بطبيعة الحال عن صنيعته في الداخل 
العراقي، االمر الذي س�يجعل من جمي�ع الكذابين على 
مرمى من حاضر العراق المجروح بقوة الشر والعدوان 
م�ن جهات ش�تى، فالس�عودية تكذب ف�ي تنصلها من 
دعمها للمؤامرة على العراق، وهي التي تعيش الفضائح 
التي بات ظهورها في وسائل اعام دولية رصينة، امرا 
عاديا ال يضيف شيئا لما نعرفه عن تآمرها وعدوانيتها 
غير المبررة وغير المس�بوقة في عاقات حسن الجوار 
والدبلوماس�ية بما عرف عنها من تبادل للمنفعة وآفاق 
الس�ام والتعاون، إال وف�ق الطائفية الت�ي يرزح تحت 
وطأته�ا نظ�ام آل س�عود منذ تأسيس�ه المثي�ر للجدل 
وتزوي�ر الحقائق والى يومنا هذا. وس�تفعل دولة قطر 
مثلها – هذه الدويلة الصغيرة – التي تمتلك اداة اعامية 
هائلة، تلفق االكاذيب عن بلدنا المنهوب والمأكول حتف 
انفه منذ العام 2003 بوتيرة متصاعدة لن تدخر وس�عا 
في تألي�ب ابناء البل�د الواحد على بعضه�م البعض في 
مناس�بات عديدة، يفشل معظمها بس�بب تاحم ابنائه 
الذي يتصاعد هو اآلخر كلما انتفض هؤالء وازداد غيهم 

وباطلهم المقيت. 
ول�ن تنتهي هال�ة الكذابي�ن المجاورين للع�راق، فهذه 
تركي�ا، الدول�ة الج�ارة القديمة وذات الس�حنة التي ما 
انفك�ت ترى الع�راق بوصف�ه مغنما مؤج�ا وحاضرا 
ف�ي مخيلتها على م�دى التاريخ، فتتدخل في ش�ؤونه 
وتعب�ث بعاقاته�ا معه ف�ي اكثر من س�ابقة معاصرة 
وحديثة في هذا المضمار، وس�تكّذب كثيرا على جارها 
ال�ذي لم يبادر ولو لمرة واحدة في تاريخه الحديث، الى 
مبادلتها الش�ر بالش�ر او العدوان بالع�دوان، بل وغالبا 
م�ا كان يمّد يد التس�امح والمنفعة وحس�ن الجوار لما 
يعتب�ره عاق�ات طبيعية، يج�ب ان تتحل�ى بأفضل ما 
تك�ون عليه مث�ل هذه العاقات الت�ي يمكنها ان ترتقي 
بمصال�ح البلدي�ن الجاري�ن!!. وهاهي اذ تك�ذب اليوم 
فتتحجج بكذب مفضوح ال يقبله العقل السليم، لتوغلها 
الش�رير واالنتهازي في ش�مال العراق، والذي ستش�ير 
ابس�ط القراءات لألحداث والوقائ�ع الى اعتباره حماية 
مفضوح�ة وواضح�ة المام�ح للتنظيمات المس�لحة 
الش�ريرة، وحماي�ة موارده�ا البش�رية واالقتصادية، 
م�ن خال هذا التوغل الذي ال يمك�ن للحكومة العراقية 
وجهده�ا العس�كري ان تراقبه ع�ن كث�ب، لمعرفة ما 
يج�ري عل�ى االرض من حقائق س�يكّذب فيه�ا االتراك 
كثيرا وسيلفقون روايات مقاتلتهم المزعومة والوهمية 

للتنظيمات المسلحة االرهابية!!.   
وستكذب بعض وسائل االعام المتعددة في داخل البلد 
وخارجه م�ن الفضائيات الت�ي تدع�ي )عراقيتها( في 
حي�ن انها صنيع�ة التمويل والتحريض االقليمي س�يئ 
الصي�ت. مثلما س�تكذب وس�ائل االع�ام العربية التي 
يقف معظم خطابها وتقاريرها وبرامجها في الضد من 
البلد الذي ال ينصفه أحد، ولن تمر على جس�ده وروحه 
وحاض�ره ومس�تقبله ي�د العدال�ة العربي�ة المفقودة، 
وعدال�ة دول الجوار التي بات وجودها ضربا من احام 
البلدان الجريحة المغضوب عليها، دون ان تقترف شيئا 
يس�تحق مثل هذا الغضب العنيف والعدواني، وس�يبقى 

عرضة ألفواه الكذابين والمارقين هنا وهناك.
ول�ن تكتف�ي بع�ض وس�ائل االع�ام العربي�ة من بث 
سمومها التي تش�يع الكذب على العراق، انما ستحاول 
وستسعى ايضا لش�راء الذمم في بعض وسائل االعام 
الدولي�ة، لتحقيق مثل هذا المس�عى، وبالتالي س�يزداد 
عدد الكذابي�ن الذي يحاصرون الع�راق ، كلما حاول ان 
يحقق ش�يئا مهم�ا وذا قيمة في صراعه المس�تعر مع 
القوى الشريرة، قوى الظام التي تقوم بتشويه الحياة 
بطريقة الفتة وغير مسبوقة، وقد شهد العالم كله على 
فظائعه�ا التي تزكم االن�وف وتدمي القل�وب وتدهش 
األعي�ن، فضا ع�ن قمع الص�وت الوطني ف�ي العراق، 
وال�ذي يصارع هو اآلخ�ر، القوى المزاحم�ة لوطنيته، 
وس�تكّذب هذه القوى كثيرا لتخلط االوراق التي يشكل 
انتظامه�ا الي�وم، واح�دا من االح�ام المس�تحيلة في 

السياسية العراقية. 
الجميع يكذب على العراق إذن، وال يصدق س�وى ابنائه 
العزل إال من محبته، وهم يتمسكون بآخر خيوط االمل 
التي تلوح في االفق، كلما ازدادت االكاذيب. جميع هؤالء 
كذابون ومكاب�رون وحالمون بموت الع�راق المغلوب 
بمحبته الكبيرة التي وس�عت الكثي�ر منهم، على الرغم 
من تماديهم ف�ي التآمر والعدوان على مثل هذه المحبة 

النادرة.. نعم هؤالء كذابون.    

الكذابون
علي سعدون 
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رغم طموحاتها الفنية الالمحدودة، لكنها ترفض 
األدوار الهامش�ية، وتحاول الحفاظ على صورتها 
الدرامي�ة، كما قّدمت العديد من األدوار التي بدأتها 
بأعم�ال ش�بابية لمجموع�ة ممثلي�ن موهوبين. 
كان له�ا ظه�ور ف�ي أعم�ال البيئة الش�امية من 
خالل مسلس�لي »حرائر« و»باب الحارة« للموسم 
الثاني على التوالي، حيث لعبت دور شريفة، وهي 
الش�خصية التي جّس�دتها الفنانة جمانة مراد في 

األجزاء السابقة. 
الجدي�دة،  ومش�اريعها  األخي�رة،  أدواره�ا  ع�ن 
ف�ي  والعم�ل  الغن�اء،  عال�م  دخوله�ا  واحتم�ال 

السينما... كان حوارنا مع خلود عيسى.

• م�ا بين »حرائ�ر« و »باب الح�ارة«، اللذين يوثق 
أحدهما لمرحلة حقيقية من تاريخ س�ورية، وأتى 
الثاني أقرب إلى الحدوتة، أيهما تفضلين في البيئة 

الشامية؟
أفّضل في الحقيقة مسلس�ل »حرائ�ر«، ألنه يقدم 
للمشاهد مس�توى فكرياً راقياً، ويوّثق دور المرأة 
المهم ف�ي التاريخ، من خالل س�عيه إلى تصحيح 
الص�ورة الخاطئة للمرأة والت�ي انطبعت في ذهن 
المش�اهد ف�ي تلك الحقب�ة الزمني�ة، إذ يوضح أن 
الم�رأة كانت تضّح�ي وتناضل كالرجل، وليس�ت 
مجرد ثرث�ارة في الحارات الش�عبية، وغيرها من 

القصص التي ُنسجت حولها.

•ش�اركت ف�ي ب�اب الح�ارة بجزءي�ه الس�ادس 
والس�ابع بدور »ش�ريفة« الذي س�بق أن جّسدته 
الفنانة جمانة مراد بشخصية زوجة »العكيد«. هل 
حاول�ت االقتراب مما قدمته جمان�ة في الدور، أم 

أضفت من شخصك وروحك على الدور؟
حاولت أن أؤدي الدور بطريقتي الخاصة وأضفت 
عليه ش�يئاً م�ن روحي وإحساس�ي، م�ع محبتي 
الكبي�رة لجومانا مراد التي قدم�ت الدور بطريقة 
جميلة والفت�ة وقريبة من المش�اهد، فهي فنانة 

راقية وتعجبني كثيراً.

• هل شاركت في العمل من باب االنتشار والشهرة 
لكون�ه عم�اًل جماهيري�اً عربي�اً، أم القتناعك بما 

يحمله من قيم وعادات وغيرها؟
من المؤك�د أن »باب الحارة« مسلس�ل جماهيري 
بامتياز، والمشاهدون تعلقوا به على مدى سنوات 
من خالل استمرار عرضه في شهر رمضان. وعملي 
في هذا المسلس�ل يجعلن�ي أقرب إل�ى الجمهور، 
إضافة إلى أنني أحببت ش�خصية »ش�ريفة« التي 

حاولت أن تشعل ثورة على المستوى الفكري، من 
خالل تعليم نساء الحارة القراءة والكتابة، والكثير 

من المهن.

• ألم تخافي من المقارنة بينك وبين الفنانة جمانة 
مراد؟

قدم�ت العمل وأحببت�ه كثيراً، وغايت�ي أن يحبني 
الجمه�ور م�ن خالله، وهذا ما كن�ت أفكر فيه من 

دون أن يشغلني أمر آخر.

•ش�اركت هذا العام أيضاً بمسلس�ل »صدر الباز«، 
وهو عمل بيئي أيضاً، بَم يختلف عن »باب الحارة« 

و »حرائر«؟
»صدر الباز« مسلس�ل من أعمال البيئة الش�امية، 
يتضمن »حدوت�ة« جميلة، وأتمنى أن ينال إعجاب 
الجمه�ور. أم�ا بالنس�بة إل�ى مسلس�ل »حرائر« 
فطرحه فكري في ما يتعل�ق بدور المرأة، و »باب 
الحارة« مسلس�ل جماهيري بحت فرض حضوره 
على مدار س�نوات وترك ص�دى طيباً لدى المتلقي 

ولن يغيب عن الذاكرة.

•م�ا ال�ذي اس�تفدته بالعمل م�ع المخرج باس�ل 
الخطيب، وهل اس�تطاع إظهار جان�ب فني جديد 

عند خلود عيسى؟
األس�تاذ باسل الخطيب مخرج رائع وإنساني جداً، 
يعم�ل مع الممثل ويعطيه كل األولوية واالهتمام. 
وأنا سعيدة جداً بالعمل معه. وفي الحقيقة، عندما 
أعمل تحت إدارته، يمّدني بطاقة إيجابية وأتحمس 

كثيراً ألقدم أفضل ما لدي.

• كثي�رة هي األخطاء التي ش�ابت مسلس�ل »باب 
الح�ارة« في جزئ�ه األخير، ه�ل أن�ت نادمة على 
تلك المش�اركة، وما س�بب تلك األخطاء الواضحة 

برأيك؟
العم�ل  الح�ارة« حالي�اً  يش�اهد جمه�ور »ب�اب 
ويتابعون�ه بش�غف، رغ�م كل االنتق�ادات ورغ�م 
كل م�ا يقال ع�ن األخطاء الموج�ودة فيه. في كل 
األحوال، هو عمل جماهيري ضخم وحقق نس�بة 

متابعة عالية جداً.

•شاركت أيضاً في المسلسل االجتماعي الكوميدي 
»وعدتن�ي يا رفيق�ي«، ماذا ع�ن دورك في العمل، 

وهل حّقق نسبة مشاهدة جيدة؟
القى مسلسل »وعدتني يا رفيقي« استحسان فئة 
كبيرة من الجمهور. وبالنسبة إلي، فقد استمتعت 
بفك�رة العمل لكونه عمالً ش�بابياً، خصوصاً أنني 

أديت ش�خصية فتاة بس�يطة مقموعة من والدها 
ال�ذي يمض�ي أيام�ه ف�ي ك�ش الحم�ام، وكذل�ك 
الش�خص الذي تحبه يعمل كش�اش حمام أيضاً... 

الشخصية لطيفة وجديدة.

•أن�ت طالب�ة إعالم ف�ي جامعة دمش�ق، هل كان 
اإلع�الم باب الدخ�ول إلى الفن، ولم�اذا لم تدخلي 

المعهد العالي للفنون المسرحية؟
رف�ض أهلي دخولي عالم الف�ن والتمثيل، ولكنني 
حاولت االحتيال عليهم ألمارس العمل الذي أحب.

• صرحت س�ابقاً أنك تحبين صوت�ك، هل تفكرين 
بتجربة غنائية تضاف إلى مواهبك الفنية؟

)تضح�ك(، في الحقيق�ة أحب أن أغن�ي في البيت 
فقط، ولكنني ال أعلم ما يمكن أن يحدث في األيام 

المقبلة.

• ه�ل تفضلين االرتب�اط من الوس�ط الفني، وما 
رأيك بالزيجات الفنية؟

عندم�ا تج�د نصف�ك الثاني وتك�ون مقتنع�اً بكل 
مواصفاته، ال تعود تفكر بهذا الموضوع. المهم أن 
يكون الطرفان قادرين عل�ى التفاهم والمحافظة 

على العالقة الجميلة بينهما.

• خضت تجربة الس�ينما من خالل فيلم »صديقي 
األخير«، ه�ل يختلف العمل الس�ينمائي كثيراً عن 

العمل الدرامي؟
العم�ل في الس�ينما ممت�ع جداً وله طع�م ونكهة 
خاصة، وأنا أعشق السينما ألنها فن راق وحقيقي 
يعيش دائماً وال يموت أبداً. أتمنى أن أرى الس�ينما 
الس�ورية في مكانة عالية ومهمة ج�داً، ألن لدينا 
كتاباً ومخرجين كب�اراً وممثلين مبدعين يقدرون 

على تقديم سينما رائعة.

• ما العمل الذي تمنيت المشاركة فيه لهذا العام؟
تمنيت العمل في مسلسل »غداً نلتقي«.

"وجدت ش�هامة وأخالق )وحش الشاشة( 
في زوجي".. هكذا أكدت الممثلة المصرية 
رانيا فريد شوقي أنها تعيش حياة هادئة 
مع زوجها تامر الصراف، الذي إرتبطت 
به قبل ثالثة شهور، معتبرة أن دعوات 
والدها الممث�ل المصري الراحل فريد 

شوقي هي سبب سعادتها.
ال�راي  لجري�دة  ش�وقي  وقال�ت 
الكويتي�ة: "دائم�اً م�ا كن�ت أحلم 
ب�أن أرتبط بش�خص ف�ي أخالق 
ورجولة وش�هامة والدي، وهذا 
ما تحقق عندم�ا التقيت زوجي 

)الص�راف( الذي لم أَر الس�عادة إال في بيت�ه، لذلك حرصت على 
أن أكتب )بوس�ت( على حسابي الش�خصي، أهدي له فيه أغنية 
الفنانة هدى س�لطان الش�هيرة التي غنتها لوالدي فريد شوقي 
في فيلم )رصيف نمرة خمس�ة(، ألن كلمات هذه األغنية تنطبق 

علّي".
وعلى صعيد أعمالها الفنية، كشفت شوقي عن أنها ما زالت في 
انتظار اس�تئناف تصوير مسلسلي "نس�وان قادرة" و"األستاذ 

بلبل وحرمه"، مرجعة توقف العملين إلى التوقيت المتقارب.
وقالت: "بالنس�بة إلى مسلسل األس�تاذ بلبل وحرمه، فهو عمل 
اجتماعي يش�اركني بطولته فتحي عب�د الوهاب، الذي تجمعني 
ب�ه كمياء فنية خاصة ظهرت من قبل في )عائلة مجنونة جداً(، 

واكتملت بالضلع الثالث وهو المخرج رائد لبيب".

عبرت مريم حسن عن سعادتها بعرض مسلسلها 
الجديد "اريد رجال" على شاشة ام بي سي مصر.

وأكدت انه�ا محظوظة بان يك�ون العرض العام 
االول للعم�ل على قناة تحظى بنس�بة مش�اهدة 

عالية.
العم�ل كان ق�د ت�م عرض�ه مش�فرا عل�ى قن�اة  
osn" الت�ي تحظى هي االخرى بنس�بة عالية من 

المش�تركين مما يعطي العم�ل فرصة افضل في 
العرض الجماهيري. مريم اكدت ان العمل به عدد 
كبير من النجوم تتعاون معهم للمرة االولى ومع 
ش�ركة كبيرة – الصباح اخ�وان- والمنتج صادق 
الصباح الذي انتج م�ن خاللها العديد من االعمال 

الناجحة.
المسلس�ل يقع في 60 حلقة تأليف شهيرة سالم 

وإنت�اج  مصطف�ى  محم�د  واخ�راج 
الصب�اح اخ�وان وبطولة كل م�ن إياد 

نصار ومريم حس�ن وس�هير المرش�دي 
وظافر العابدين واحمد عبد العزيز وندى 
بس�يوني وميرنا المهندس وحازم سمير 

وسهرالصايغ وأميرة العايدي ومي القاضي 
وميار الغيطي.

�

أك�د الممث�ل أحم�د فهم�ي، أن�ه 
سيش�ارك ف�ي بطولة فيل�م "من 
30 سنة"، إلى جانب كل من احمد 
الس�قا ومنى زكي وش�ريف منير 
وهو الفيلم الذي يعود به للسينما 

بعد غياب لفترة طويلة.
كم�ا أعل�ن فهم�ي من�ذ أي�ام عن 
مسلس�ل  أس�رة  إل�ى  إنضمام�ه 
"المي�زان" الذي يق�وم بإخراجه 
والمق�رر  موس�ى  خال�د  أحم�د 
أن يخ�وض م�ن خالل�ه الس�باق 

الرمضاني القادم.

يس�تعد المخرج حاتم علي، إلنجاز خماس�ية جديدة من الجزء الثالث لمسلسل "أهل الغرام"، الذي تتابع عمليات تصويره في العاصمة اللبنانية 
بيروت بإشراف عدد من المخرجين ومشاركة مجموعة كبيرة من النجوم.

الخماس�ية األخيرة س�تكون من تأليف الكاتب والممثل إياد أبو الش�امات، بينما علمت "نواعم" أنها س�تكون من بطولة النجم جمال س�ليمان 
والفنان�ة كندة علوش بينما تحمل عنواناً مبدئياً هو "طبيب جراح".ويجّس�د جمال س�ليمان ش�خصية رجل عش�ق الكثير م�ن الفتيات، ولكن 
مع كثرتهن أصبح يحول العش�يقات اللواتي هجرهن إلى صديقات. وتتناول الخماس�ية حياة مجموعة من الس�وريين الذين يعيشون في لبنان 
نتيج�ة الح�رب الدائرة في بلدهم وتتن�اول قصص الحب ضمن هذه األجواء.بينما تؤدي الفنانة كندة علوش، ش�خصية إحدى عش�يقات البطل 
التي س�يكون لها معه مواقف خاصة، وتعد هذه المش�اركة األولى لكندة في الدراما السورية منذ مدة حيث كانت أغلب مشاركاتها تقتصر على 
الدراما المصرية.كذلك س�يكون النجم جمال س�ليمان حاضراً في بطولة الجزء الثاني من مسلس�ل "حدائق الشيطان"، برفقة النجمة المصرية 
س�مية الخش�اب تحت إدارة المخرج حسني صالح.\وعلم أّن عمليات تصوير الخماسيات كاملة على األرجح، ستنتهي مع مطلع شهر يناير من 
الع�ام المقب�ل 2016، عل�ى أن يكون العمل جاهزاً للعرض بعده�ا بمدة قصيرة، حيث تعتزم قناة MBC عرض العمل على شاش�تها حصرياً قبل 
شهر رمضان المبارك، في سابقٍة جديدة ومحاولة البتكار موسم درامي جديد بعيداً عن موسم رمضان الذي اعتاد فيه النجوم الظهور اليومي 

والمكّثف على الجمهور من خالل سلسلة أعمال درامية تتنافس في ما بينها عبر الشاشات العربية.

تبدأ الممثلة المصرية روجينا تصوير مش�اهدها في مسلس�ل األسطورة مع الممثل المصري 
محمد رمضان، مطلع الشهر المقبل.

المسلس�ل تألي�ف محمد عبد المعطي، إنت�اج مجموعة mbc عبر فرعه�ا اإلنتاجي o3، بطولة 
محمد رمضان، فردوس عبد الحميد، مي عمر، ونسرين أمين، ومن المقرر عرضه في رمضان 

المقبل.

أكدت الممثلة رانيا يوسف، أن دورها بمسلسل "السبع ارواح"، دور مختلف كلياً عن دورها 
الذي قدمته في مسلسل "أهل كايرو"، وذلك رداً على الشائعات التي تم تداولها حول الشبه 

بين الدورين.
"السبع أرواح" بطولة خالد النبوى، رانيا يوسف، إياد نصار، ووليد فواز، إنتاج عاطف كامل 

وزكي عبد الحميد، وإخراج طارق رفعت، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد
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" والفن  الثقافة  عن  التقشفي  احلجر  " إرفعوا 
فج�أة ... فوجئ�ت الش�رائح الفني�ة والثقافي�ة 
بتوق�ف اعماله�ا ونتاجاتها بعد ص�دور قرارات  
)التقشف( التي شملتها ... حتى باتت تلك الشرائح 
تطال�ب الجهات المعني�ة باعف�اء وزارة الثقافة 
م�ن ذل�ك الق�رار والذي اص�اب كل المؤسس�ات 
الفنية والثقافية )بالش�لل( وصوال الهمال الفن 
والفناني�ن والثقاف�ة والمثقفي�ن الذي�ن يمثلون 
الع�راق بكل المحافل ... والمهرجانات الدولية ... 

متناس�ين بأن الفنان والمثقف واجهتان اعالمية  
ومعرفي�ة للبل�د ... فض�ال  عن كونهما  س�الحا 

بوجه االرهاب 
وال�ذي وددت قوله بأن هناك خس�ائر كبيرة تلك 
الت�ي  خس�رتها العملية الفنية والثقافية بس�بب 
سياسة  التقشف التي شملت الفنانين والمثقفين  
كرس�ل للف�ن والثقافة عل�ى المس�توى المحلي 
والخارج�ي .. ومن تلك االمثل�ة ان وزارة الثقافة 

بات�ت تفتقد في سياس�تها االحتف�اء بالفنان او 
المثقف بسبب ما حققه من منجز على المستوى 
الشخصي  وخاصة الش�باب الذين حققوا جوائز 
عالمية في الس�ينما والمس�رح اخراج�ا وتأليفا 
وتمثي�ال ... وحت�ى اولئ�ك المتمي�زون الذين لم 
يكرموا حتى بش�هادة تقديري�ة ال يتجاوز ثمنها 

االلفي دينار كقيمة طباعية !!
وم�ن جانب اخر حرم اولئك المتميزون من تذاكر 

الس�فر ومص�رف الجيب من اجل المش�اركة في 
المهرجانات  الخارجية !!

ولي�س هذا فقط  وانما التقش�ف قد ش�مل  ايضا 
عدم دعم المش�اريع الفنية والثقافية )االنقاض 
منه�ا ( والتي الزالت عل�ى ال�ورق ... والدليل ان 
مس�رح  الرش�يد الزال )ركام�ا(  ومش�روع دار 
االوب�را العراقية الذي الزال ه�و االخر حبرا على 
ورق رغ�م كل تلك المبالغ المخصصة للمش�روع 

والتي نالها )الفساد(  قبل ان ينالها )التقشف( !!
واخي�را ولي�س اخ�را  البد م�ن القول ب�أن على 
الفناني�ن والمثقفين ان يتوح�دوا وان يتواصلوا 
ف�ي ارس�ال مطاليبهم  المش�روعة ب�أن )يرفع 
الحج�ر( عل�ى وزارة الثقافة كي ال تتس�اوى مع 
الوزارات والمؤسس�ات االخرى التي شملها قرار 
التقشف لكون الثقافة والفن صنوان يلتقيان  في 

ديمومة حضارة العراق !

خلود عيسى:املرأة السورية ليست جمّرد ثرثارة يف احلارات الشعبية
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مثلم�ا كان�ت تطاردها الش�ائعات قب�ل الزواج، 
كذلك اس�تمرت بع�ده، وإن اختلفت ه�ذه المرة، 
فهن�اك من قال�وا إنها ف�ي طريقها إل�ى اعتزال 
التمثي�ل، والبعض نق�ل على لس�انها أنها نادمة 

على زواجها. 
الفنان�ة آيتن عامر تكش�ف لنا حقيقة كل ما قيل 
عنها أخيراً، وتتح�دث أيضاً عن عالقتها ببطالت 
مسلس�لها األخي�ر، وه�ل اختلف�ن عل�ى ترتيب 
األس�ماء، كما تكش�ف العيب ال�ذي كان يلومها 
علي�ه ن�ور الش�ريف، وس�بب دعمه�ا لزينة في 

قضيتها ضد أحمد عز.

• منذ زواجك من مدير التصوير محمد عز العرب 
وشائعة اعتزال التمثيل تالحقك، فما تعليقك؟

ش�ائعة مزعجة وغريبة ج�داً، خاصة أن الجميع 
يع�رف مدى عش�قي للتمثي�ل، وأن فك�رة تركه 
واالعت�زال أم�ر مس�تحيل، كم�ا أن زوجي يدرك 
جي�داً مدى حب�ي لعمل�ي ويحرص عل�ى دعمي 

باستمرار.
وبصراحة، ال أعرف س�بب انتشار هذه الشائعات 
الغريبة، خاصًة أنني بعد مرور فترة قصيرة على 
زواجي، بدأت أتلقى عروضاً سينمائية ودرامية، 
وتعاق�دت بالفعل عل�ى بطولة فيل�م جديد، كما 
وافق�ت مبدئي�اً على بطولة مسلس�لين، وال أريد 
الكش�ف ع�ن أي تفاصي�ل عنهم�ا حت�ى أتعاقد 

عليهما بشكل رسمي.

• لك�ن البع�ض يعتق�د أن�ك س�تقلصين من عدد 
األعم�ال الذي تش�اركين في بطولته�ا، فهل هذا 

صحيح؟
في الس�نوات األخيرة، أصبحت ال أش�ارك إال في 
ع�دد قليل م�ن األعم�ال الدرامية والس�ينمائية، 
فاألمر ال يتعلق بالزواج، إذ أخطط لنفس�ي دائماً 
باالكتفاء بالمش�اركة في ع�دد قليل من األعمال 
الفني�ة، ألنني ال أحب المش�اركة ف�ي بطولة أي 
عم�ل لمجرد إثب�ات الوجود، وفي الوقت نفس�ه 
أري�د أن أؤك�د أن زواج�ي ال يؤثر س�لباً في فني 
كم�ا يعتق�د البعض، ب�ل على العك�س، فزواجي 
س�يجعلني أفض�ل، خصوصاً أنن�ي ال أحبذ فكرة 

بع�د جل�وس المرأة ف�ي منزلها 
الزواج.

• ه�ل 

تحرصين على استش�ارة زوجك في األعمال التي 
ُتعرض عليك؟

بالطب�ع، أحب أن أستش�ير كل األش�خاص الذين 
أثق به�م، ومنهم زوجي، وأيضاً ش�قيقتي وفاء 
وزوجها المنتج محمد فوزي ووالدتي، إذ أثق بهم 
كثي�راً وأرى أن نصائحهم تس�اعدني في القضاء 
عل�ى الحيرة الت�ي تنتابني أحيان�اً في خصوص 

المشاركة باألعمال التي ُتعرض علّي.

• ل�م يم�ر س�وى ش�هرين عل�ى زواج�ك 
وانتش�رت أخبار حول ندم�ك على هذه 
الزيج�ة، فكي�ف تعامل�ت م�ع ه�ذه 

الشائعات؟
الش�ائعات  م�ع  دائم�اً  أتعام�ل 
بهدوء وبعيداً م�ن العصبية. 
ورغ�م دهش�تي الش�ديدة 
من هذه الشائعة الغريبة، 
نجحت ه�ذه المرة أيضاً 
ف�ي تمال�ك أعصاب�ي، 
بالجه�ة  واتصل�ت 
الخبر  نش�رت  التي 
ل�ي  واعت�ذروا 
نش�ر  مؤكدي�ن 
منافية  أخب�ار 
نش�روه  لم�ا 
لت�ه  و ا تد و

بع�ض 

المواقع.

• حصل�ت على جائزة أفضل ممثل�ة دور ثاٍن في 
مهرجان »خريبكة« عن فيلم »بتوقيت القاهرة«، 

فماذا تمثل لك هذه الجائزة؟
الجوائز تسعد أي فنان وتعزز شعوره بأنه يسير 
ف�ي الطريق الصحي�ح. وه�ذه الجائ�زة الدولية 
األولى الت�ي أحصدها منذ دخولي مجال التمثيل، 
ولها مكانة خاصة عندي، ولن أنساها مهما نلت 
من جوائز، ألنها س�تظل الجائ�زة الدولية األولى 

في حياتي.

•عرض لك أخيراً مسلس�ل »البيوت أسرار«، كيف 
كانت ردود األفعال التي وصلتك حوله؟

رائعة للغاية، والمسلس�ل حقق نس�ب مشاهدة 
عالية، خاصًة أنه عرض بعيداً من شهر رمضان، 
الذي يشهد ازدحاماً درامياً، كما تفاعل الجمهور 
مع القصص اإلنس�انية في المسلسل، وأصبحت 
أتلق�ى يومي�اً من خالل حس�ابي عل�ى »تويتر«، 
عش�رات التعليقات التي تش�يد بالعم�ل وبأدائي 

وأداء جميع األبطال.

• ت�رددت أخبار كثيرة عن نش�وب خالفات بينك 
وباق�ي بطالت المسلس�ل، هنا ش�يحا وش�يري 
ع�ادل ونس�رين أمين حول ترتيب األس�ماء على 

»التتر«، فهل هذا صحيح؟
كل ما نشر حول هذا األمر مجرد شائعات كاذبة، 

ولم تحدث أي خالفات، ألن أس�ماءنا ظهرت معاً 
عل�ى »التت�ر« وفي التوقيت نفس�ه، وه�ذا األمر 

كشف جهل مروجي هذه الشائعات الغريبة.
مرهق�ة  أس�رار«  »البي�وت  تجرب�ة  أن  ورغ�م 
بالنسبة إلي، لكنني اس�تمتعت في الوقت نفسه 
بكواليس�ها وبالعمل مع هنا ونس�رين وش�يري 
وجميع األبطال، فه�ن صديقاتي وتربطني بهن 

عالقة طيبة وقوية.

• تش�اركين ف�ي بطولة فيل�م »الليل�ة الكبيرة«، 
والمق�رر عرضه خالل الفت�رة المقبلة، فما الذي 

حمسك له؟
انتماء الفيلم إلى نوعية أعمال البطولة الجماعية 
كان الس�بب الرئيس�ي وراء حماس�تي له، ألنني 
أمي�ل إلى المش�اركة ف�ي األفالم والمسلس�الت 
التي تضم أكبر ع�دد ممكن من الفنانين، وتعتمد 
عل�ى الخط�وط الدرامي�ة والعديد م�ن القصص 
اإلنسانية، فقد سعدت وتشرفت بالعمل مع هذه 
النخب�ة من الفناني�ن، ومنهم أحم�د رزق وزينة 
وأحم�د بدي�ر وعم�رو عبدالجلي�ل ووف�اء عامر 
وصفية العمري. وهناك أس�باب أخرى حمستني 
له�ذا الفيل�م، منها الس�يناريو الرائ�ع والمخرج 
س�امح عبدالعزيز، فهو ذو رؤية محترمة ويحب 

عمله كثيراً.

• كي�ف اس�تقبلت مش�اركة الفيلم بالمس�ابقة 
الس�ينمائي  القاه�رة  مهرج�ان  ف�ي  الدولي�ة 

الدولي؟
س�عدت كثي�راً به�ذه المش�اركة، وتوّقعت فوز 
الفيل�م بجائ�زة ألن�ه يس�تحق ذلك، وق�د تطلّب 
مجهوداً كبيراً، كما أن قصته نالت إعجاب النقاد 

والجمهور.

• بدأت مشوارك الفني من خالل العمل مع الفنان 
الراحل نور الش�ريف حيث ش�اركت ف�ي بطولة 
مسلس�لْي »حضرة المتهم أب�ي« و »الدالي«، فما 

النصيحة التي كان يسديها لك باستمرار؟
النج�م الراح�ل ن�ور الش�ريف كان يعاتبني على 
الكالم السريع، ويطلب مني دائماً التحدث بهدوء 
وروّي�ة حتى يت�م فهم حديث�ي. وبالفع�ل بدأت 

أعالج هذه المشكلة.
كم�ا كان يش�دد على ض�رورة أن يك�ون الفنان 
مثقف�اً ومطلعاً على كل ش�يء، بحيث يفهم في 
أمور الديكور واإلخ�راج واإلنتاج واإلضاءة، وال 

يقتصر دوره على كونه ممثالً فقط.

• هل صحيح أنك تفكرين في الغناء؟
ال أفكر إال في التمثيل، والغناء بالنسبة إلّي مجرد 
هواي�ة، وإذا كان الفيلم الذي أش�ارك فيه يتطلب 
تقدي�م دويت�و أو أغني�ة م�ن خ�الل أحداث�ه فال 
أعارض أبداً، خاصًة أنني أملك خامة صوت جيدة 

كما يؤكد لي البعض.
• ه�ل صداقت�ك لزينة هي س�بب دعم�ك لها في 

القضية التي رفعتها ضد أحمد عز؟
ال، لم أدعم زينة لشخصها، بل أتعاطف مع طفليها 
اللذين جاءا إلى الحياة وترافقهما نقطة س�وداء 
س�تظل تالحقهما وتس�بب لهما الضيق لسنوات 
طويلة. فأنا أدعم طفلين ال ذنب لهما بما يحدث، 
وتحاصرهما المشاكل والفضائح منذ والدتهما، 

وفي الوقت نفسه ال أقف ضد أحمد عز.

آيتن عامر: ستظل نقطة سوداء تالحق طفيل زينة...

بع�د ظهور عدد من التقارير الت�ي تتكهن بمضمون قصة 
زهرة حلب، كش�فت بطل�ة الفيلم الممثلة التونس�ية هند 
صبري عن قصة وتفاصي�ل دورها، قائلة: »الفيلم يتناول 
اآلثار اإلنسانية للحرب، وكيفية تبدل حياة الناس وتبخرها 

بين أيديهم بسبب الحروب«.
وتقول هند صبري: »زهرة حلب» يحمل رس�الة إنسانية، 
ال سياس�ية، فالفيلم يدين الحرب نفسها بغض النظر عن 
هوي�ة أطرافها، فالحرب تدمر الجمي�ع«، وتضيف الفنانة 
التونس�ية »بطل�ة الفيلم وابنها ينتميان إل�ى عائلة عادية 
مثل كل العائالت، لها حياتها ومشكالتها وأحالمها، تحب 
وتغضب وتتزوج وتنفصل، لكن الحرب تقع على رؤوسهم 
فتدم�ر كل ش�يء؛ أحالمه�م وطموحاتهم ومش�كالتهم 

القديمة«.
وذك�رت هند أال عالقة للقصة بما يس�مى جه�اد النكاح، 
فالفيلم قائم على رحلة إنس�انية ش�اقة تقوم بها البطلة، 
وهي أم من تونس ذهب ابنها للقتال في س�وريا، مش�يرة 
إل�ى أن الفيلم يقوم على رؤية عربية للحرب في س�وريا، 
باعتبار المأس�اة الس�ورية مأس�اة للعرب جميعاً، وأنهت 
هن�د حديثها قائل�ًة »حين يتح�ول الصراع بي�ن األطراف 
السياس�ية، أي�اً كان مب�رره أو هدفه، إلى صراع مس�لح، 
فإنه يتسبب في تدمير حياة الناس العادية، بمن فيهم من 
كانوا هدفاً لحمايتهم وتحس�ين أحوالهم، والفيلم يحاول 
نقل هذا المعنى«.ومنذ أيام قليلة بدأت الممثلة هند صبري 
تصوي�ر دورها ف�ي زهرة حل�ب، والذي تتع�اون فيه مع 
مواطنها المخرج رضا الباهي ويش�هد عودة هند للسينما 
التونس�ية، باإلضافة لمش�اركتها في اإلنتاج عبر ش�ركة 
»س�الم برود« التي أعلنت هند عن تأسيسها خالل الدورة 
األخيرة من مهرجان كان الس�ينمائي، ليصبح زهرة حلب 
ه�و أول إنتاج�ات الش�ركة، ومن المخط�ط أن تنهي هند 

تصوير مشاهدها في الفيلم خالل 6 أسابيع.

وف�ي الفيلم تؤدي هند صبري دور امرأة تونس�ية 
تخوض رحلة شاقة على خلفية الوضع السوري 
المأس�اوي الحالي، ويتم تصوير زهرة حلب في 
تون�س ولبن�ان، ويش�ارك فيه عدد م�ن نجوم 
البلدي�ن، مث�ل هش�ام رس�تم وفاطم�ة ناصر 
من تونس، مع باس�م لطفي، محمد آل رش�ي 

وجهاد زغبي من سوريا.
وتأت�ي مش�اركة هن�د صبري ف�ي »زهرة 

حلب» ضم�ن خط�ط الممثلة التونس�ية 
للمشاركة بمشروعات سينمائية عربية 

خ�الل األش�هر المقبلة، حي�ث انتهت 
أخيراً م�ن تصوير دوره�ا في الفيلم 

األردني األلمان�ي »الببغاء»، إضافة 
بمش�اريع  للقي�ام  الس�تعدادها 

أخرى سيتم اإلعالن عنها الحقاً.
وأخي�راً تم اختي�ار هند صبري 
رئيسة شرفية للنسخة األولى 
الدول�ي  »المهرج�ان  م�ن 
للفيلم العرب�ي» بقابس الذي 
انته�ت فعاليات�ه ي�وم األحد 
18 تش�رين األول المنص�رم 
ف�ي  اإلس�هام  ويس�تهدف 
التعريف بالس�ينما التونسية 
والعربية ونشر ودعم الثقافة 
الش�باب،  ل�دى  الس�ينمائية 
وأن يصب�ح حلق�ة وصل بين 
والس�ينمائيين،  الجمه�ور 
المس�اهمة  إل�ى  باإلضاف�ة 
ف�ي تنوي�ع أماك�ن ومصادر 

مشاهدة األفالم.

رانيا يوسف تنفي جتسيدها نفس الشخصية 
يف أعامهلا

رانيا فريد شوقي: وجدُت يف 
زوجي شهامَة وأخالق والدي

مريم حسن سعيدة بعرض مسلسلها "اريد رجال" 

هند صربي تكشف عن قصة »زهرة حلب«

وصلت إلى س�لطنة عمان مؤخراً ممثلة هوليوود الش�هيرة كريس�تين س�تيوارت لتصوير أجزاء م�ن فيلم الرعب 
"بيرس�ونال ش�وبر" ف�ي والية بهالء العمانية وكان�ت بطلة الفيلم النجمة العالمية الش�ابة البالغ�ة من العمر 25 
عام�اً، أول الواصلين إلى مطار مس�قط الدولى، وبصحبتها أدوات وطاقم التصوي�ر، علماً أن الفيلم يدور عن قصة 
ش�بح على هامش عالم الموضة، وتم تصوير أجزاء منه فى بريطانيا والتش�يك وفرنس�ا. وكانت وكالة ناش�ونال 
جيوغرافك المتخصصة فى الطبيعة والتراث والتقارير اإلنس�انية قالت أن والية بهالء في دولة س�لطنة عمان ُتعد 
واح�دة م�ن بين أكثر المناطق رعباً فى العالم، وذلك عبر  تقريٍر طريف نش�رته عل�ى صفحتها على اإلنترنت، وهو 
يستند إلى الثقافة الشعبية واألساطير السائدة التي يتناقلها الناس. وقالت فيه "أن منطقة بهالء العمانية تقع في 
المرتبة الخامس�ة ضمن أكثر المناطق رعبا في العالم، حيث أن هذه الواحة الصحراوية في ش�به الجزيرة العربية 
ُتع�د موطناً للجن الذين يس�كنون النخيل والبيوت الحجرية المهجورة وس�ط المدينة". كم�ا قّدم التقرير عددا من 

المدن األخرى التي تتنشر في أزقتها األشباح بينها مدريد اإلسبانية وغالسكو البريطانية وباجيو الفلبينية.
ه�ذا وتتمت�ع والية بهالء بقيمٍة تاريخية كبيرة وُذِكَر اس�مها في كتب الّتاري�خ، وكان يذكر بضم حرف الباء ُبهالء 
أو ُبه�ال وتعن�ي المدين�ة الجامعة للخير، علناً أن ه�ذه الوالية تزخر باآلث�ار الّتاريخّية والمعالم الّس�ياحّية الّرائعة 

الجمال.

روجينا تبدأ تصوير "األسطورة" مطلع 
الشهر املقبل

قالت الممثلة زينة مكي "ال أجد نفس�ي كمخرجة في الدراما التلفزيونية، بل أنحاز إلى الفن الس�ابع 
بش�كل كبير، بحكم دراس�تي لإلخراج الس�ينمائي وتأثري الش�ديد باألفالم القديمة، التي دأبت على 
مش�اهدتها في طفولتي لكبار الفنانين والمخرجين العرب والعالميين، كما أن السينما ال تبخس حق 
صّناعها من مخرجين أو كّتاب أو فنانين، وما من ضغوط تمارس على أحد لتنفيذ العمل الس�ينمائي 
بسرعة قصوى، فالجميع يأخذ حقه ويمنح الوقت الكافي إلنجاز عمله، وهو ما يجذبني بقوة إلى هذا 
المجال، فضالً عن أن هناك بوناً شاسعاً في الرؤية اإلخراجية للفيلم السينمائي والمسلسل الدرامي". 
وأضاف�ت مكي خ�الل مقابلة مع جريدة ال�راي الكويتية، "أنا لم أغلق الباب نهائي�اً على اإلخراج، بل 
ال ي�زال هن�اك بصيص أم�ل لخوض غمار اإلخ�راج التلفزيوني ولكن ليس اآلن، بل ق�د يكون ذلك في 
قادم األش�هر أو السنوات، أما بالنسبة إلى اإلخراج السينمائي، فأنا أتطلع ألقف وراء الكاميرا بعد أن 
وقف�ت أمامها، وقد يكون ذلك قريباً، ألخرج فيلمي ال�ذي انتهيت من كتابته وأضع بين فترة وأخرى 
لمسة إضافية عليه، ليكون جاهزاً ليرى النور حين يتوفر اإلنتاج، كما أريده، وهو مشروع فيلم أعتز 

بقصته كثيراً، 
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المأس�اة الت�ي تطرحه�ا الكاتب�ة من�ذ الكلمة 
األول�ى الت�ي إفتتحته�ا ف�ي ه�ذه المجموع�ة 
والروائي�ة  القصصي�ة  القصصي�ة وتجربته�ا 
هي مخاض لكاتبة تس�عى إل�ى التوصل ببالغة 
الحكايا ، وس�يميائيتها التي إشتغلت عليها كي 
تنفلت م�ن س�يطرة وتأثير اآلخري�ن ،وعندما 
تتأمل القصص التي إحتوتها المجموعة تدخلك 
في عوالمها في تش�كيل المعاني واالستجابات 
والب�وح الداخل�ي وكأننا ف�ي دهالي�ز ضبابية 
نستنش�ق منها العب�ر، والنصائح الت�ي ولدتها 
الس�نوات ،عبر ش�ريط حياتي مفعم بالمعاناة 
واإلحزان الت�ي حاصرتنا ، وأعتقد أن هذا يعود 
إلى مايس�مى الوعي القصصي ل�دى القاصة " 
حس�ين " وحجم الموهبة الت�ي تمتلكها ، مما 

جعلها توظفها لكي تكون مستقلة بذاتها
" كل ش�يء انته�ى ، قل�ت لنفس�ي ، وكررت : 
إنتهى كل شيء ، لم يعد ثمة ما يقال وسط هذا 

الكم الهائل من الوجع " ص 45 
والفوائد الجمة المثيرة لهواجسنا ، التي تهّربت 
منه�ا القاص�ة بفض�ل الحك�ي المباش�روغير 
المباش�ر ، لم�ا يختلج ف�ي صدرها م�ن لهيب 
السنوات الثقيلة ،وهي تؤكد رسم جو قصصها 

التي أرادت أن تكون رسائل بما تعتقده ُ.
" وألملم ح�روف الحكايات ، ألضعها من جديد 
، واب�رم معه�ا خيوط روحي ، قب�ل أن تفر من 

جسدي " ص59 ، 
وجمي�ع هذه القصص هي نس�يج من الحكايا، 
والمواق�ف التي مرت بها ، عبر مس�يرة طويلة 

تجذرت بالبحث عن هم�وم مايحيطها ويحيط 
أبن�اء وطنها ، مجموعة م�ن دهاليزهذا العصر 
الت�ي إكتوينا به�ا ، نتخلص م�ن الدهليز األول 
بصعوب�ة وش�ق االنف�س ، حت�ى ندخ�ل ف�ي 
الدهاليز األخرى " أرادت أن تقول أش�ياء كثيرة 
بعين جديدة تس�عى إل�ى االنده�اش والتعجب 

تج�اه األم�ور المألوفة ، حبيب�ي كوديا " رحلة 
في عالم األحياء واألموات ، جميع األحالم التي 
تدور في مخيلتها تعاملت معها عبر استنش�اق 
الصم�ت المدوي ف�ي داخلها ، وهي مس�تمرة 
في بث رس�ائلها دونما توق�ف ،ألنها تعتمد في 
بن�اء مكوناتها الت�ي إنطلقت منها كي تّش�ييد 
أنموذجه�ا القصص�ي عل�ى الكش�ف الواضح 

والتأمل العميق وكذلك خصوصية اللغة ،
" يرس�م عيون�اً جاحظ�ة ، وقلوب�اً مثقوب�ة ، 
ووجوه�اً ب�ال مالم�ح ، وأصاب�ع ب�ال كف�وف 
وكفوفاً من دون أصابع ، وحين يلتفت ويراني 
متلبسة بالسطو على عالمه يهر ويفح ويصرخ 
يقول عنها الكاتب والناقد " جورج جحا " هدية 
حس�ين تكت�ب بتصويري�ة وش�عرية وعصبية 
وضبابي�ة تتج�اوز الق�ول المباش�ر ، لتتركن�ا 
في عال�م متعدد الوجوه ، وكله�ا وجوه متعبة 

حزينة ومفجوعة ومفجعة ايضا " 
والقاصة " حسين " تستل من الحاضر وتشمل 
المستقبل وهي تقدم نظرة شاملة وموقف من 
الحي�اة ، اي تتدخل في الجوه�ر الزمني ، وكما 
يقول األس�تاذ الدكت�ور " محمد صاب�ر عبيد " 
ألش�ك في أن فحص السرد األنثوي في نماذجه 
الحديث�ة المش�تغلة على إع�ادة اعتبار النس�ق 
االنث�وي ، واقتراح�ه أنموذج�اً معب�راً تقدم�ه 
الكاتب�ة األنث�ى بوصفه س�بيالً ألنثن�ة منطقة 
القص وإش�غال متاهة الحك�ي ."أنت على حق 
، هن�اك ثقوب تتس�ع كل يوم في ث�وب حياتنا 
، ثق�وب ال ينف�ع معه�ا الرتق " ول�و تصفحنا 

مس�يرة القاص�ة والروائي�ة " هدية حس�ين " 
ومن خالل إش�تغاالتها في ه�ذا المجال ، وهي 
الت�ي تجعل من الموضوع�ات الصغيرة العابرة 
والتي تتعامل معها عبر كرنفالها النظري الذي 
تجسده عبر النص المحكي على رؤية الجوهري 
والشامل مجسدة ذلك جمالياً ألنها منطلقة من 
هموم اإلنس�ان الحدي�ث . وطبيعة مش�كالته 
التي إستطاعت القاصة والروائية هدية حسين 
أن تتوغل في عوالم وجوانيات هذا االنسان عبر 
مواقف مختلفة مستخدمة إسلوبا سرديا ً فعاال 
ً يضج بالتفاصيل التي تعزز من بناء الحدث الى 
جانب لغة أدبية معبرة تحمل شفراتها الخاصة 
وإيقوناتها المتحركة التي تشتبك لتنتج معطى 
ً جمالي�ا ً داال ً يالم�س الوج�دان .وم�ا يمك�ن 
مالحظته في نصوص هذه المجموعة ومجمل 
ما قدمته االديبة هدية حس�ين هو قدرتها على 
خلق إيقاع سردي محكم قادر على جذب القارئ 
لمواصلة تطور الحكاية ومآل شخوصها ." كل 
ش�يء يتحرك ويتغير في ه�ذا العالم ، يوماً بعد 
يوم ، عام�اً إثر عام ، إال أنت ، واقف في المكان 
ال تبال�ي بم�ن يتحرك م�ن حولك ، كأنك لس�ت 
موج�وداً ف�ي الحيز الذي أنت في�ه ، كأنك حجر 
ثقي�ل بقي على حاله منذ االف الس�نين بقي ان 
نذكر صدرت للروائية والقاصة " هدية حس�ين 
" العديد من المجامي�ع القصصية نذكر منها " 
اعتذر نيابة عنك " عام 1993، قاب قوسين مني 
" 1998 " بن�ت الخ�ان – رواي�ة 2001 ، مابعد 

الحرب – رواية .

 للروائية والقاصة " هدية حسني " ذلك الكابوس الذي مّر يب
أنا راِحٌل

ريا�ض جـــواد ك�شكــول

ُمسَتدِركاً ُكَل ما مضـى
ـِْرما قلٌب علـٰى ِعالِتِه صاَدَق ُمج

يغتاُل أحالمي ِبُكـِل دقيقٍة 
مني الثواني تغتاُل ساعاِت السعادِة 

حيـَن ألتِمُس السما
أجثو على الغيماِت ألَبُس َقطــِرها

حتـٰى الندٰى يعتاُش من قلبي الندِي 
تهُكما

حتـٰى الوروِد و حتـٰى حتـٰى األنُجِم 
تستِرُق الضحكاِت من َثغِر الِجناِن 
ِجناُن بُركاني وغاباِت ُحْلٍم ُمعَدما

ِتلَك الهموْم
ِتلَك النجوم
ِتلَك الغواني
ِتلَك السجون

تراكـََمْت ِعْنَد بقايا وطٍن تغتالُه 
الِغرباُن والَسَجاُن

في لحظِة الموِت الجميِل تَحَركْت ُكلُّ 
َسحاباِت شهوتي

وتلَغمْت أشالُء ما كاَد يطيُر ببهجتي 
نحو الغوايِة ُمرَغما

داعبتُه بيَن ثراها والثرى
كالفارِس المنهوِك يلِجُم َمهَرُه من 

ذيلِِه ال من فما
الذيُل مقطوعاً

والُمهُر معروٌف يموُت بال ذيٍل بدوِن 
َما ـِْطَر الدِّ أْن َتق

وجهي تُلِطُخُه بقايا من مواِسِم 
ضحكتي

عيناَي ال تقوٰى على مسِح الهموِم 
وال العمى
أنا راِحٌل

صوَب المنيِة بين ألعاٍب و ُدمى

قاسم ماضي – ديترويت

)) شهرزاد ((
حصُن عينيِك أرقني

مختوٌم بالشمِع األحمر
بسوِد االهداِب مصاٌن ُمَحّصن
يصوُل في مضاربِه الخضراء

فارٌس من ازماٍن أُ َخْر
البؤبُؤ مخدعُه
خلوتُه الشرعية

أنا الفارُس والكُل إنحسر
حوَل الجيِد أَلُِف أدور
أرُش الِمسَك والعنبر

و حوَل قوسيِن من المرمر
ربوتاِن حرارُة الشمِس وضوُء القمر

الخصُر االهيُف وسادتي
الساقاِن دجلَة و الفرات

وحكايا ألُف ليلٍة 
و مهُر شهرزاد

الخاُل فوَق النهِد االيمِن أبهرني
عطُر الياسمين
ال عذراً أزكى

شَد وثاقي نحو الصدر
سقطْت محبرتي

اوراقي
ريشُة لوحاتي غادرْت يدي

مَع زقزقِة العصافيِر
و أوُل نسمٍة للصبِح صحوُت

ألعاوَد بالغِد

َجنان ال�شعدي

ضم�ن سلس�لة »مختارات الكرم�ة«، أص�درت دار الكرمة طبع�ة جديدة من 
رائع�ة لطيف�ة الزيات »الباب المفت�وح«. وكانت هذه الرواي�ة قد اختفت من 
المكتبات منذ نش�رت في طبعة خاصة بمش�روع مكتبة األس�رة عام 2003، 
م�ع أنها واح�دة من أهم مئة رواية عربية، ونافدة من�ذ فترة طويلة وال تزال 
مرغوب�ة كثيراً م�ن محبي األدب.تدور الرواية حول ليل�ى، الفتاة الذكية التي 
تض�ج بالحيوي�ة، والتي تعي�ش في مجتمع تقلي�دي ال ينتظر م�ن المرأة إال 
الخن�وع والطاعة. ولكن ليلى غير مس�تعدة للتس�ليم بس�هولة، فتناضل من 
أجل الحصول على حريتها كإنس�انة، كما تنخ�رط أيضاً في الحركة الوطنية 
به�دف تحري�ر بالدها. وبينم�ا تغلي مص�ر وتثور خ�الل أربعيني�ات القرن 
العشرين وخمس�ينياته فتواجه الهزائم واالنتصارات، نعيش مع ليلى آمالها 
وانهزاماتها وانتصاراتها في حياتها الش�خصية، في سبيل حب صادق تصبو 

إليه، فهل تجد في نفسها القوة لتفتح الباب وتنطلق؟
الرواي�ة تتح�رك ببراعة مذهلة بين الحميمي والعام، بين س�يرة فرد وتاريخ 

وطن.

عن دار الفارابي للنش�ر ببيروت، صدرت رواية بعنوان “لي موعد مع القدر”، 
للكاتب اللبناني إبراهيم عيسى.

“لي موعد مع القدر” قصة كل إنس�ان، من خاللها يصل إبراهيم عيس�ى إلى 
مس�احة العتمة واأللم فينا جميعا. فنحن، على اختالف طوائفنا، ننتمي إلى 

طائفة األلم الواحدة.
ويص�ل م�ن خاللها أيضا إلى مس�احة الض�وء، دائرة الن�ور، الواحدة فينا 
لنتس�لّق معه الش�عاع، ش�عاع الحب، ال�ذي يوصلنا إلى ش�مس الحقيقة 
الواح�دة حيث تتذّوق األجنحة المحترقة عس�ل التوأم�ة الروحية العليا. 
نتس�لّق معه الش�عاع ال�ذي يوصلنا إلى إنس�انيتنا، إلى قط�ب األلوهية 
الفري�د، إلى الله الحق الذي هو حب يوصلنا إلى نور.والرواية من صميم 
الواق�ع، مكتوبة، بالدم�ع، بالدم، تجعل القارئ عل�ى موعد مع إعصار 
عاطف�ي وفك�ري مفت�وح، مثلك مث�ل بط�ل الرواية ال�ذي قذفه حب 

مستحيل في عين إعصار.

اصدارات

»الباب املفتوح«يل موعد مع القدر

عب�ر أي تحول البد م�ن وجود تحول ما في األنماط الس�لوكية 
وتق�ود هذه األنماط إل�ى فهم أعمق لطبيعة اإلنس�ان والتغيير 
ف�ي متطلبات حاجاته ومنها أن اإلنس�ان لم يع�د مذهوال أمام 
العالم ال ألنه قد إكتشف ما في العالم من األلغاز ، بل ألنه إمتلك 
القدرة على وعي العالم وأس�تعداده لقبول أي من الظواهر التي 
ُتكتشف في الطبيعة التي تمده بالموجودات للتقرب أكثر فأكثر 
من الحقائق المخبوءة ، والش�ك أن وعي اإلنسان بذاته وإيمانه 
بأن هذه الذات هي عدس�ة إلتق�اط العالم وهي التي تهب الرؤيا 
الحقيقي�ة لحقيقة األش�ياء بدال م�ن العالم المج�رد الذي كان 

يعاكس الصورة مع الذات اإلنسانية ،
لق�د رأى )هيجل )أن كل حقيقة واقعي�ة إنما هي الذات ( مادام 
اإلنتق�ال قد مر من الحس�ي إلى اإلدراك الحس�ي ثم إلى مرحلة 
الفهم التي خلقت صراعاتها واضطراباتها ليتولد الوعي الخاص 
بالالمرئي مع حس�اب الواقع المرئي وفق حاجات النفس التي 

تسعى للتقابل مع أي من الحاجات أو السيطرة عليها ،
يق�رر هيجل ضمن وصفنا هذا ف�ي )يقين العقل وحقيقته ( أن 
المثالية هي التعبير عن الس�لوك الجديد للنظرة الى العالم وهو 
لم يجرد هذه المثالية من نس�قها التاريخي ، وقد إختلف هيجل 

به�ذا التصور ع�ن العديد من الفالس�فة ألن هيجل قدم مفهوم 
المثالية على أس�اس مخاضات الوعي أوال والتي قامت المراحل 
التاريخية بتهيئة )الفرصة الروحية ( كي يرتب العقل إستكمال 
تحوالته عبر الوجود الحضاري الطويل للبش�رية ، يعود هيجل 
ويش�ير إلى مرحلة هامة من مرحلة اإلدراك العقلي وهي تحول 
العق�ل عبر مراحل�ه الثالث )الوص�ف – التصني�ف – التحليل ( 
ولكون هذه المراحل الثالث خطوات مهمة من خطوات الوصول 
إل�ى المعرفة فأن هيجل ي�رى بالوصف بأنه معاينة ما ، لما في 
الطبيع�ة ، لما في الفكرة دون الولوج إلى العوالم الخفية أي أن 

هذا األس�لوب الفكري غير قادر على إيج�اد الديمومة المالئمة 
إلكتش�اف حالة م�ا ولن يس�تطع الوصول إلى حركة األش�ياء 
ومعرف�ة قدراتها التحولية فهو يكتف�ي بالمعاينة المجردة وال 
ينحو العقل فيه إلى المعاينة الدقيقة والصائبة إلقامة العالقات 
الضرورية والتي من ش�أنها أن تفتح مس�ارات معرفية جديدة 
للعق�ل ، وأما ف�ي مرحلة التصنيف فالمراد هن�ا ليس التصنيف 
العددي أو إعادة الوصف بش�كل أخر لمكونات الطبيعة أو النظر 
بهامش�ية لصيروته�ا ألن ذل�ك يح�ول التصنيف إلى ش�كل من 
أش�كال الوصف ، فهو يعني إقامة أنساق من العالقات الشاملة 

مابين األش�ياء أي تحريكها من أجل الوص�ول إلى خلق قوانين 
هدفه�ا التعبي�ر عن العالق�ات التي وصفها هيج�ل بالجوهرية 

وضمن ذلك فأن القانون لم يعد عالقة رياضية بين ظاهرتين ،
في كل ذلك يربط هيجل مفهوم الفكرة والتي يسميها بالتصور 
بأنها غي�ر خالية من لحظاته�ا والتي تبلغ الفك�رة ذروتها في 
ت�أزم تلك اللحظات وهذه اللحظ�ات بمفهومنا هي لحظات غير 
طاردة لمش�اهد الماض�ي والجديد منها غي�ر مقتبس مما قبله 
ولكن الضرورة في كل ذلك أن يتم تجاوز اللحظة السابقة ألجٍل 

ُيَعِرفه هيجل بأنه بلوغ مستوى الضرورة العميقة ،

خطوات الوصول اىل املعرفة ......

قراءة متاأخرة للمجموعة الق�ش�شية " حبيبي كوديا" 

قصة قصيرة

للكراهي�ة جدران .. للمناط�ق هويات عرجاء 
ترسم الخصومة بال حدوٍد فاصلٍة 

تمام�اً بينه�ا ..وحده�ا الش�وارع مختلط�ة 
،هديرها البد ان يسقط الجدران.. البد

الي�س كذلك ،ولهذا ادعوك اليوم الن تطلقيني 
م�ن حاف�ة الخراب حت�ى احلق كطي�ر طليق 
يحم�ل حلما ، لم يتلوث بعد على أكتاف الزمن 

عزاء لخيبات الوطن!!
فال�ي متى يبقى فرحنا مؤبن يرتدي الس�واد 

سخام يلون حياتنا
قهرا 

خيبات 
انهارا من الدمع... والحسرات

 اجل ياصاحبي .. لنعيش زهو األمان، كبرياء 
السالم , ازدهار الحياة ..

البد ان نردم مستنقعات الكراهية ،ننزع ثياب 
الحقد نغادر عبوسنا..خنادقنا

والنتوكا على هلوس�ة الث�ارات.. أوحال الدم 
بالدم، تلك ميراثنا من العار

لنسامح ما استطعنا ،النسيان نعمة .. ولنفتح 
اذرعنالنجوم تراقص

القمر.. تعال نش�رع نوافذ القلب البتس�امات 
فراشات تطارد ضوئنا تنام في

 أجسادنا عندها ستخضر حياتنا وتزهر ربيعا 
على مدار الزمن

تعرف ي�ا هذاحي�ن ج�اءوا كالج�راد اغتالوا 
جمال المدينة 

حلت لحى
العانسات 

صودرت ابتسامة 
الجميالت ... فازدهر الخراب

اعل�م أي وباء حل لهذا أناديك وأقول لك تعالي 
..نعيد للزمن ذاكرته 

كبري�اؤه..  للجب�ل  قدس�يته..  للح�ب 

لالش�جارجذورها ،فانا قليل الفرح ونادرا ما 
ابتهج فال تسحبي البقية الباقية من ابتسامه 
تجل�س عل�ى ش�فتي الس�فلى فتس�قطيها  

بالضربة القاضية فمهال..
حياتي زحام حرائق، ودخان مغامرات !!،

ترسم للعصافير أوطان 
شموسها التغيب 

الجن�ون... داخله�ا  الحل�م  أجنح�ة  ربم�ا 
ربم�ا كس�رنا رتابه الزم�ن ،حطمن�ا جداول 
المواعيد...ربم�ا وجهها صاف�ح أظافر الغيم 

فسقط الحلم عاريا في اقبية الصقيع
ترقبين�ي  ان�ك  يرتجف..اع�رف  عصف�ورا 
م�ن البعي�د وتعلمي�ن إن�ي أرقبك م�ن البعيد 
ولكنن�ا نح�ن االثنين نكاب�ر من يب�دأ التحية 
أوال..التنس�ين وتذك�ري دوم�ا ان الس�لطة 
حي�وان مفترس تبتلع أحالمن�ا ،لم تكن يوما 
دوم�ا  ،مش�حونة  حكيم�ة،ودودة  ناصح�ة 

بالكراهية،تقي�م الس�جون ،ته�د المدارس..
وطنها امتيازات وسالل أكاذيب

للحماقات وجهها العبوس
 وظاللها الهاربة 

نحو مدن أدمنت الوساخة
للسام دروب قاتمة

 مزدحمة بالكابه 
حد االنتحار الجميل!!
رماد الذكريات مازال 

يخبيءجمرات 
قابلة إلشعال الحرائق 

س�تجيءغداضحكة تلون األيام قصيدة تضج 
بالمطر،زهرة بريه ،حلما طال انتظاره..أنثى 
بهية...ستجيء،وس�أكون  لها فجرا يصافح 
ندى عيونها ،نس�مة تداعب وجنتيها،ضحكة 
تغازل مشيتها..غصنا تالعب به الريح،عطرا 

يمأل أنفاسها بهجة..انا حلمها المقيم 

مؤيد عبد الزهرة 

للحلم أجنحة 

قيس مجيد المولى

النق�د الفن�ي لي�س حذلقة لغوي�ة ، وبهرجة 
أس�لوبية ، تعتمد جم�ال طويلة تقطع النفس 
لمج�رد قراءته�ا ، ومحاول�ة فه�م معناها ، 
وإدخ�ال الق�ارئ ف�ي متاهة اس�تعراض ما 
يظنه البعض قدرة ، وهي ليس�ت كذلك . كما 
انه ليس مجرد انطباعات ش�خصية ، او سرد 

وصفي للعمل الفني . النقد الفني بداية عملية 
ت�ذوق ، والوص�ول الى المعنى ، وتش�خيص 
الشكل الذي توسله العمل الفني للوصول الى 

هذا المعنى . 
ه�و بنية م�ن التفكي�ر والمعرفة ،وأس�لوب 
م�ن أس�اليب التعليم وتطوي�ر الذائقة . ومن 

وظائف�ه إنارة العمل أمام المتلقي ، ال إدخاله 
في جب الغموض ، وهذا النقد في جانب منه 
نقد تربوي ، بمعنى ان يكون قادرا على تنمية 
الذائق�ة الفني�ة للف�رد والجماع�ة .ويلخص 
الناقد هاري برودي مهمته بالقول : ان النقد 
الفني يوضح اس�باب أعجابن�ا بالعمل الفني 

. اي ان�ه يظه�ر للعيان م�ا ال يراه المش�اهد 
الع�ادي ، وينمي عنده قدرة التذوق والمعرفة 
الفني�ة . ويعتبر الناقد ريني�ه ويلك : ان هدف 
النقد الفني هو المعرفة الفكرية . ومما تقدم 

يتضح ،
 ان بع�ض مهمة الناقد الفن�ي التي نحتاجها 

ه�ي ، ان يك�ون وس�يطا أمين�ا بي�ن الرائي 
والمرئي ، يكتش�ف عبر نقده ويحلل ويقيم ، 
ولكن بدقة ووضوح .ولمن له عالقة بإظهار 
كتابات ال تنتس�ب الى النقد الفني الحقيقي : 
ال تدعوا الهواة والصغار ، يشوهوا عالم الفن 

الجميل بكتابات فجة !

النقد الفني 
عبد الرحمن عناد

اشارات عابرة
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تجل�ت حكم�ة الخال�ق -ع�ز وج�ل- في 
أن جع�ل األرض تتس�م بجم�ال س�احر 
خ�اب، فه�ذه الطبيع�ة ه�ي إعج�از من 
عن�د الخالق، في خلقه للجب�ال، واألنهار، 
والش�االت، والكه�وف، والس�ماء، وكل 
عناصر الطبيعة . س�وف آخذكم في رحلة 
إلى منطقتين خابتين م�ن مناطق الكرة 
األرضية، التي تش�عر وأنت فيها أنك تزور 
الجن�ة، وق�د خرجت ع�ن س�يطرة نظام 
الجاذبية،وس�وف أتحدث ف�ي البداية عن 
دول�ة سويس�را، وتع�د من أجم�ل البقاع 
في األرض ، ويس�كنها 7,4 مليون نسمة، 
واللغ�ة المعتم�دة فيها ليس�ت واحدة بل 
العدي�د، وه�ي: الفرنس�ية، واإليطالي�ة، 
واأللمانية، وجنيف هي العاصمة الرسمية 

له�ا . تع�د مدين�ة جني�ف مركزاً رئيس�ياً 
لألم�وال العالمي�ة، وه�ذا يع�ود لتمركز 
البنوك فيها، ووجود العديد من المنظمات 
العالمي�ة واإلنس�انية فيه�ا، وتحمل لقب 
مدينة الس�ام العالمي،تش�تهر سويسرا 
بالعدي�د من الم�دن الهام�ة إس�تراتيجياً 
وإقتصادي�اً، مثل: مدينة ب�رن، وهي رابع 
وأكب�ر م�دن سويس�را بع�د جني�ف، من 
حيث عدد الس�كان الساكنين فيها، العملة 
المعتمدة لديها هي الفرنك السويس�ري . 
تعد سويس�را من أغنى ال�دول في العالم، 
ويع�ود هذا لتمي�ز البنوك فيه�ا بمميزات 
تج�ذب العماء األجانب ع�ن باقي البنوك 
األوروبية ، وتشتهر بالصناعات المختلفة، 
م�ن أش�هرها: الشوكوالتةالسويس�رية، 

والجبن، وفيها المصانع الضخمة لتصنيع 
تلك البضائ�ع، في سويس�را يوجد العديد 
م�ن المناظ�ر الخاب�ة، والمتنوع�ة بي�ن 
الطبيع�ة والحاض�ر والماض�ي، م�ن آثار 
ومواقع تاريخية ،وتميزت الباد بإنتشار 
الساس�ل الجبلي�ة الش�اهقة، واألنه�ار، 

والغابات، والبحيرات . 
ومن أهم المناطق، التي ال يمكن تجاهلها 
عالمي�اً، هي منطقة كش�مير، الش�ك أننا 
سمعنا كثيراً عن المنازعات واإلشتباكات، 
الت�ي تح�دث فيه�ا كثي�راً، ولكن ه�ذا لم 
يس�تطع تغطية الجمال الخ�اب للطبيعة 
الس�احرة في ه�ذه المنطقة، حي�ث أنها 
تق�ع بي�ن الهن�د وباكس�تان، في ش�مال 
ش�رق آس�يا، وهي تع�د منطقة س�هلية 

ف�ي جب�ال الهيمايا . تتميز كش�مير غير 
ذل�ك بطيبة أهلها المتواضعين البس�طاء، 
وحبهم للس�ياح، وإكرامهم للضيف، فهم 
م�ن الن�اس الذي�ن يقبضون عل�ى دينهم 
ويتمس�كون ب�ه، وتتميز بإش�راف مبيت 
الس�ياح، هناك عل�ى البحي�رات، ووجود 
الخدم�ات المكملة، مث�ل: ألعاب األطفال، 
والماع�ب الخضراء،ومما الش�ك فيه أن 
المنتجع�ات، وأماك�ن المبيت ه�ذه تتميز 
بالراح�ة، والجم�ال، والغرابة،فه�ي م�ن 
أجم�ل البق�اع عل�ى العالم، بغ�ض النظر 
عن الوضع السياس�ي الس�اخن، ولس�وء 
الحظ ه�ي حتى اآلن لميع�رف هي تابعة 
لم�ن، هل هي تابعة للهند أم للباكس�تان؟ 
وكل دول�ة تطال�ب بها، وتعد أن كش�مير 

ح�ق له�ا بن�اًء عل�ى مس�تندات تاريخية 
خاصة بهم، مع العلم أن كش�مير قد ظهر 
فيه�ا العدي�د م�ن األط�راف الت�ي تطالب 
ال�دول  م�ن  غيره�ا  ع�ن  باإلس�تقالية 
المحيطة . واش�تهرت كشمير بالعاصمة 
س�رنغار، وه�ي م�ن الجهات الس�ياحية 
المقصودة، ولقد عاصرت كش�مير الحكم 
المغولي، وإس�تطاع اإلمبراطور المغولي 
من بناء حدائق شاليمار الشهيرة، وبعدها 
عند مج�يء اإلحت�ال البريطان�ي، كانوا 
يفرون من حر الس�هل الهن�دي صيفاً إلى 
الهواء العليل في جبال كش�مير، وتميزت 
المراكب الت�ي كانوا يقلدون تصنيعها في 
تلك الفترة، وأصبحت اآلن من أفضل صور 
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فاريا حمطة التزلج 
األوىل يف لبنان

على بعد س�اعة ونصف الساعة من بيروت تحّط رحلة هواة التزلج 
في المحطة األولى فاريا وهي من أكثر المناطق اس�تقطابا للسياح 
نظرا إلى موقعها القريب من بيروت، إذ تعلو عن سطح البحر ما بين 
1850 و2465 مترا. وتمتاز مرتفعاتها بدفء الش�مس وس�طوعها 
باإلضاف�ة إلى نوعي�ة الثلج وس�ماكته التي تصل أحيان�ا إلى ثاثة 

أمتار خال موسم التزلج.
وتحت�وي فاريا على 42 منح�درا و18 حلبة تزلّج تصلح لممارس�ة 
التزلج حت�ى في الليل، وتتناس�ب ومختلف مس�تويات المتزلجين. 
وتتن�وع الرياضات المتاح ممارس�تها أمام الرّواد وبوس�ائل ترفيه 
متع�ددة مثل “س�كي دو” و”س�نوموبيل” وهي عب�ارة عن عربات 
لانتقال الس�ريع عبر الجليد، وال�”تليسييج” الذي ينقل السياح إلى 

القمم.

وفي أعالي فاري�ا، وتحديدا في موقع المزار يكث�ر المتزلّجون بدءا 
م�ن عمر ال�14 يتدّربون على ممارس�ة رياض�ة التزحلق على أنغام 
الموس�يقى. ويض�م الموق�ع حديقة الثل�وج وهي أش�به بحضانة 
أطف�ال مجّهزة بأحدث وس�ائل التعليم والتس�لية لانتقال بهم من 
مرحلة اللعب على الثلج الى مرحلة ممارسة التزلج. وتفتح الحديقة 
أبوابها من الثامنة صباح�ا وحتى الثانية بعد الظهر، ما يتيح لألهل 

التزلج مطمئنين على أوالدهم.
وتنتش�ر أيضا رياضة “الراكليت” وتنظم رحات أس�بوعية قصيرة 
أو طويلة س�يرا على األقدام لهواة رياضة المش�ي، فينتعلون أحذية 
خاص�ة مجهزة بأحزم�ة تربط بها القدم حت�ى ال يتعرض صاحبها 
لخطر االنزالق على الثلج. وتنتش�ر المطاعم والش�اليهات الفاخرة 
ف�ي منطقة فاريا � الم�زار، حيث تؤمن اآلالف م�ن الغرف الفاخرة 
واإلقام�ة المريح�ة في جو دافئ يطيب فيه الس�هر ح�ول المواقد، 
وتقدم أش�هى المأكوالت العالمية من السوش�ي إلى الفوندو مرورا 

بالوجبات القروية اللبنانية.
من فاريا صعودا إلى عيون الس�يمان يزّنر بائعو الكستناء المشوية 
والذرة المسلوقة الطريق. عملهم ال يتأثر باألحوال الجوية، مشمسا 
كان الطق�س أو عاصف�ا ه�م هن�ا ليلّبوا رغب�ات الزوار والس�ياح. 
يغط�ون عرباتهم حت�ى ال يطفئ اله�واء النار المش�تعلة تحت إناء 
الذرة المسلوقة. كلما مرت سيارة يشيرون بأيديهم ليراهم من فيها 

خصوصا عندما يغطي الضباب المكان.
ال يمك�ن لزائ�ر فاري�ا أن يع�ود أدراجه قبل زي�ارة فق�را التي تبعد 
عنها نحو عش�ر دقائق، وتعلو عن البح�ر نحو 1975 مترا. في فقرا 
أرق�ى المنتجعات الش�توية “كلوب فقرا” الذي يض�م نحو 350 من 

الشاليها

ال يكتمل بعض الرحات الس�ياحية، من دون 
استكش�اف الطبيعة لتهدئة األعصاب وبعث 

الراحة في النفوس.
في م�ا يأت�ي، لمحة ع�ن البحي�رات األجمل 
المنتشرة في بلدان العالم، حيث تتمتع العين 

بروعة كنوز الطبيعة التي ال تقّدر بثمن!

"لوموند": تبعد البحيرة مس�افة قصيرة عن 
شمالي غرب مدينة "غاسكو"، وتشّكل إغراًء 
ال يقاوم للصيادين، نظراً إلى غناها بالسلمون 
المرقط والس�مك األبيض. وتتضم�ن العديد 
من الجزر، بما في ذلك "انشمورن"، الجزيرة 
األكب�ر في المي�اه العذب�ة. "لوموند" وجهة 
ترفيهية شعبية في "اسكتلندا"، إذ تستقطب 
المتنزهين وعش�اق الرياض�ات المائية، كما 
توّف�ر فرصة االس�تمتاع بمجموعة واس�عة 
من األنش�طة في اله�واء الطل�ق، فضاً عن 

تنظيم رحات بالقوارب.

"بليد": تقع هذه البحيرة الجليدية عند سفح 
جبل "تريغاف" في شمال غرب "سلوفينيا"، 
بجوار مدينة "بليد"، وتعّد األجمل في منطقة 
جبال األلب، علم�ًا أّنها تبعد 35 كيلومتراً من 
مط�ار "ليوبليانا" الدولي، و55 كيلومتراً من 
العاصمة "ليوبليانا". يص�ل أقصى عمق لها 
إلى 30.6 مت�راً، مّما يجعله�ا مثالية لتجربة 
الغ�وص. وإذا خانت�ك ش�جاعتك ف�ي تجربة 
مماثلة )الغوص(، فإن االس�ترخاء يحلو في 
هذا المكان، أو القي�ام بما يرّوح عن النفس، 
وس�ط الجبال والغابات، الت�ي تحيط "بليد"، 
باإلضافة إلى التقاط ص�ور طيور البجع، أو 
انعكاس التال المحيطة على سطح البحيرة، 
أو االس�تمتاع برحل�ة على متن أح�د قوارب 

"بليتنا" التقليدية.

"أوهري�د": تق�ع عل�ى الح�دود الجبلية بين 
جنوب غ�رب "مقدوني�ا" وش�رق "ألبانيا". 
هي واح�دة من أعم�ق وأق�دم البحيرات في 
أوروب�ا، إذ تتصّدر الئحة المعالم الس�ياحية 
ف�ي "مقدونيا"، وتض�ّم أكثر م�ن 200 نوع 
مستوطن داخل مياهها، فيما تبلغ مساحتها 
حوالى 358 كيلومتراً مربعاً. يصل عمق هذه 

البحيرة إلى 288 متراً.

"تش�يمزي": تقع البحيرة بي�ن "روزنهايم" 
النمس�ا،  ف�ي  و"س�الزبورغ"  ألماني�ا  ف�ي 
وتحظى بمساحة 80 كيلومتراً مربعاً، وتعلو 
حوال�ى 518 متراً عن س�طح األرض. تعتبر 
البحيرة واحدة من المناطق األكثر شعبيًة في 
ألمانيا، حيث تنتش�ر الش�واطئ في أنحائها، 
كما المروج الواسعة، والماعب. وهي تشّكل 

أيضاً موقعاً شعبّياً لإلبحار والركمجة، فضاً 
ع�ن التجذيف والغ�وص ورك�وب الدراجات 
والمش�ي لمس�افات طويل�ة. "نوش�اتيل": 
تقع البحي�رة على الس�فح الجنوب�ي لجبال 
"ج�ورا"، وتعّد أكبر البحيرات السويس�رية، 
إذ يبل�غ طوله�ا 38 كيلومت�راً، وعرضه�ا 8 
كيلومت�رات، وترتف�ع إلى حوال�ى 429 متراً 
فوق مس�توى سطح البحر، كما يصل أقصى 
عم�ٍق لها إل�ى 152 مت�راً. هي تعتب�ر نقطة 
انطاق لعديد من الرحات بواسطة القوارب. 
يشرف الش�اطئ الش�مالي من البحيرة على 
مناظر حقول الكرمة. في "نوشاتيل"، يمكن 
االس�تمتاع بتجرب�ة التخييم. وف�ي الصيف، 
تتي�ح الش�واطئ فرصة الس�باحة إلى جانب 
العديد م�ن الرياضات المائية، مثل: الركمجة 
والتجذيف "تراس�يمينو": تق�ع البحيرة في 
مقاطع�ة "بيروجي�ا"، وتحدي�داً في منطقة 

"أومبري�ا"، جنوبي نهر "بو" وش�مالي نهر 
"التيب�ر"، وتعتب�ر أكب�ر بحي�رة في وس�ط 
وجن�وب إيطاليا، حيث تبلغ مس�احتها 128 
كيلومت�راً مربعاً.يتقلّ�ب مس�توى الماء في 
لمس�تويات  وفق�اً  كبي�ر،  بش�كل  البحي�رة 
"تراس�يمينو"  أن  علم�اً  األمط�ار،  هط�ول 
غنّية باألس�ماك، بما في ذلك الرمح والكارب 
والتن�ش. أصبح�ت البحيرة مقصداً س�ياحياً 
شهيراً، حيث ينتشر حولها العديد من مواقع 
التخيي�م، وال س�يما ف�ي الجن�وب والغرب. 
تش�ّكل الت�ال الخض�راء الس�احرة خلفي�ة 
الفت�ة للبحيرة.يمكن بس�هولة الوصول إلى 
بحيرة "تراسيمينو" في رحلة تستغرق بضع 
ساعات بالسيارة، انطاقاً من وسط "روما". 
وهناك، ال بّد للس�ائح من االستمتاع بركوب 
أح�د ال�زوارق الصغيرة، التي تنق�ل إلى جزر 
البحيرة، وال سيما "ماجوري" و"مينوري".

بحريات ختترص جاذبية الطبيعة

اعالن 
من الرشكة العراقية للتحويل املايل /مساهمة خاصة 
اىل /مساهمي الرشكة لحضور اجتماع الهيئة العامة 

تحية طيبة:
اس�تنادا الح�كام  امل�ادة )87/ثاني�ا( من قان�ون ال�رشكات رقم )21( 
لع�ام 1997 املع�دل وتنفي�ذا لق�رار مجل�س ادارة الرشك�ة امل�ؤرخ يف 

 2015/12/6
يرسنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للرشكة والذي س�يعقد يف 
الس�اعة العارشة من صب�اح يوم االثنني املص�ادف 2016/1/4 يف مقر 
ادارة الرشك�ة الكائ�ن يف بغداد – الك�رادة خارج محلة 905 ش�ارع 15 
بناية 64 ويف حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع يؤجل ليعقد 
يف نف�س الزم�ان وامل�كان اعاه من االس�بوع التايل املواف�ق صباح يوم 
االثنني املصادف 2016/1/11 وذلك ملناقشة فقرات جدول االعمال االتي 

واتخاذ القرارات املناسبة بشأنها :
1-تغي�ر  نش�اط الرشكة من )رشكة تحويل مايل اىل مرصف اس�امي( 
وتعدي�ل املادة )اوال( من عقد تاسيس�ها املتضمنة اس�م الرشكة وكذلك 
تعدي�ل املادة )ثاني�ا( املتضمنة تنظي�م مركز الرشك�ة وفروعها واملادة 
)ثالثا( منه املتضمنة نشاط الرشكة واملادة )خامسا( املتضمنة تشكيل 

مجلس االدارة 
2-زي�ادة راس مال الرشكة من )45,000,000,000( خمس�و واربعون 
ملي�ار دين�ار اىل )100,000,000,000( مئ�ة مليار دين�ار وذلك بطرح 
اس�هم قدرها )55,000,000,000(خمسة وخمسون مليار دينار سهم 
لاكتت�اب العام للجمهور واملس�اهمني وفق احكام املادة )55/اوال( من 
قانون الرشكات رقم 21 لس�نة 1997 املعدل وتعدي�ل املادة )رابعا( من 
عقد التأسيس  راجني حضوركم او من ينوب عنكم من املساهمني بصك 
اناب�ة او م�ن غركم بوكاله مصدق�ة من كاتب العدل ع�ى ان يتم ايداع 
االناب�ات والوكاالت لدى ادارة الرشكة قبل ثاث�ة ايام يف االقل من موعد 

انعقاد االجتماع مع مراعاة احكام املادة )91 ( من القانون اعاه 
وتقبلوا فائق الشكر والتقدير 

رئيس جملس االدارة 
اسامعيل رياض اسامعيل اخلاصكي

تنويه
نرش سه����واً يف اعان 

مديري�ة بلدي�ات كرباء 

املقدس���ة املنش����ور 

يف صحيف���ة املستقب�ل 

 )1107( بالعدد  العراقي 

بتاريخ 16/ 12/ 2015 

والعائد اىل مديرية بلدية 

الهندي�ة ع�دم ذك�ر كل 

من:

العدد: ب/117

التاريخ: 14/ 12/ 2015 

لذا اقتىض التنويه

لجنة تثبيت امللكية يف غماس
قرار تثبيت عائدية عقار مجدد

بن�اءا عى صدور ق�رار لجنة تثبي�ت امللكية يف البدير 
واملتضمن تثبيت عائدية تمام العقار املرقم )1591( 
محل�ة/ الغرب /ارض الدار مع بناءها بأس�م طالبة 
التسجيل )حسنة كاظم زاير( علية واستنادا الحكام 
املادة )49( من قانون التسجيل العقاري املرقم )43( 
لس�نة )1971(  قرر اعان هذا القرار ملدة )30( يوما 
وعى من لدي�ة اعرتاض يتقدم بالطعن لدى رئاس�ة 
محكمة اس�تئناف القادس�ية االتحادي�ة اعتبارا من 
اليوم الت�ايل لنرش هذا االعان وعند انتهاء املدة وعدم 
ورود اش�عار من رئاس�ة االس�تئناف بوقوع الطعن 
ع�ى القرار لديه�ا تبارش دائ�رة التس�جيل العقاري 

بالتسجيل وفقا لقرار تثبيت العائدية اعاه
القايض

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة بداءة الخالص
العدد 9 / ب / 2015 

اعالن
تنفيذا للقرار الصادر م�ن محكمتنا بالعدد 9 / ب / 
2015 وامل�ؤرخ يف 28 / 1 / 2015 واملتضم�ن ازال�ة 
ش�يوع العقار املرقم 7 / 7 عليبات والعائدة للمدعي 
حي�در جمي�ل خلي�ل وجماعت�ه والكتس�اب القرار 
الدرج�ة القطعية تقرر االعان ع�ن بيعه يف الصحف 
املحلية مل�دة ثاثون ي�وم من اليوم الت�ايل للنرش عن 
طري�ق املزايدة العلنية فعى من ل�ه الرغبة يف الرشاء 
مراجع�ة هذه املحكمة مس�تصحبا مع�ه التامينات 
القانوني�ة والبالغة ) 70000000 ( س�بعون مليون 
دين�ار ان لم يكن رشيك وس�تجري االحالة القطعية 
بعه�دة الراغ�ب االخ�رة بع�د الس�اعة الثانية عرش 
من ي�وم املزاي�دة ويتحمل املش�رتي رس�وم االعان 

والتسجيل ... مع التقدير
االوصاف :

1 – نوع املاك ورقمه 7 / 7 عليبات .
2 – االوص�اف / عبارة قطعة ارض مس�احتها 13 / 
13 / 3 أولك مش�يد عليها مشتملني يحتوي املشتمل 
االول عى طرمة صغرة + مطبخ + استقبال وغرفتي 
ن�وم وحم�ام ومراف�ق صحي�ة ويحت�وي املش�تمل 
الثاني ع�ى طرمة وحمام ومراف�ق صحية خارجية 
ومطبخ وهول وغرفة نوم والبناء جيد ومجهز باملاء 
والكهرب�اء وال�وارد الس�نوي ) 1300000 ( ملي�ون 
وثاثمائ�ة ال�ف دين�ار س�نويا والقيم�ة التقديرية 

)70000000 ( سبعون مليون دينار .

القايض
عدنان حسني عيل

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة بداءة الخالص
العدد 3 / ب / 2015 

اعالن
اىل املدعى عليه الثالث برهان فاضل ياسني

بتاريخ 21 / 10 / 2015 اصدرت محكمة بداءة الخالص 
قرار الحكم الغيابي بالعدد 3 / ب / 2015 والذي يقيض 
بابط�ال قيد التمليك للعقار املرقم 3 / 48 / مقاطعة 70 
الدغارة والس�ندية واطفاء حق الترصف املس�جل بأسم 
املدعى عليه الثاني فاضل ياس�ني حسن واعادة تمليكها 
وتس�جيل حق الترصف بأسم املدعية زهرة جاسم نارص 
وعند ارسال ورقة التبليغ لغرض تبليغك بالحكم الغيابي 
تبني انك مجهول محل االقامة حسب كتاب مركز رشطة 
جيزان�ي الج�ول بالع�دد ح / 6 / 13540 يف 7 / 12 / 
2015 واشعار مختار قرية جيزاني الجول املدعو ) صبار 
ابراهي�م الطائي ( لذا تق�رر تبليغك بصحيفتني محليتني 
يوميت�ني بالق�رار الغياب�ي اع�اه وعند ع�دم حضورك 
لغرض االعرتاض او التمييز س�وف يكتسب قرار الحكم 

الغيابي اعاه الدرجة القطعية وفقا للقانون.

القايض عدنان حسني عيل

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد: 434 / ب / 2015 

التاريخ: 15 / 12 / 2015  

اعالن
  اىل/  االش�خاص الثاث�ة /   1 � عص�ام عب�د الصم�د  

تحسني عيل
2 � عبد الباسط عبد الصمد تحسني عيل

3 � ايمن عبد الصمد تحسني عيل
4 � ابتهال عبد الصمد تحسني عيل

5 � رائد عبد الصمد تحسني عيل
6 � منال عبد الصمد تحسني عيل 

7 � فوزية حسني عيل 
اص�درت ه�ذه املحكمة  قرارها    املرق�م 434ب/2015 
وامل�ؤرخ   2015/11/23   واملتضم�ن الحك�م بابط�ال 
قي�د العق�ار تسلس�ل 15550/137 بالع�دد 37 / ايلول 
/ 2002 رق�م الجلد 1040 واعادة تس�جيله نصف ارض 
العمارة مع ابنية الش�قة السكنية الفوقانية اىل العراقي 
)ماجد حي�ال حيارة( والنصف االخر م�ن ارض العمارة 
مع ابنية  الش�قة الس�كنية التحتاني�ة اىل العراقي )عاء 
عب�د الحس�ني جعف�ر( ولتع�ذر   تبليغك�م وملجهولي�ة  
مح�ل اقامتكم  حس�ب رشح مبلغ رشط�ة الجمهورية 
واملجلس البلدي ملنطق�ة الجمهورية عليه تقرر تبليغكم   
بصحيفت�ني    محليت�ني يوميت�ني ولكم ح�ق االعرتاض  
واالس�تئناف والتمييز  وبعكسه   س�وف يكتسب القرار 

القايضالدرجة القطعية   
علوان بربوت البزوين

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف صاح الدين االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بلد 
العدد/3782 

التاريخ/2015/12/16 

فقدان 
ق�دم املدعو لفته عيل محمد طلبا اىل هذه املحكمة يدعى 
فيه فقدان شقيقه رعد عيل محمد عبو االسحاقي والذي 
فقد يف منطق�ة الطارمية بتاريخ 1991/10/14 بعد ان 
ت�م اختطافه ول�م يعرف أي يشء عن مص�ره لحد االن 
وهو من س�كنة محافظة ص�اح الدين قض�اء بلد باب 
الخ�ان فعى من لدي�ه معلومات عنه االتص�ال بذويه او 

بهذه املحكمة او باي مركز للرشطة 
مع التقدير 

القايض 
فائق مشعل صالح 

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ االتحادية 

محكمة بداءة البياع 
العدد/2330/ب/2015 
التاريخ/2015/12/16 

اعالن 
اىل املدع�ى علي�ه / املدير املف�وض لرشكة فواك�ه النيل 
لتج�ارة العام�ة والتجهي�ز الغذائي املح�دودة / اضافة 

لوظيفته 
انك مجهول محل اقامته حاليا اقام املدعى )عاء ش�ون 
حسني( الدعوى املرقمة اعاه لدى هذه املحكمة يطالبك 
فيه�ا تس�ديد مبل�غ ق�دره 1000$ االف دوالر امريك�ي 
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ 
وتاي�د املجل�س البل�دي انتقال�ك اىل جه�ة مجهولة قرر 
تبليغك بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد املرافعة يوم 
2015/12/27 الس�اعة التاسعة يف حالة عدم حضورك 
او م�ن ينوب عنك قانونا س�تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق القانون 
القايض 

 

اعالن اىل كافة الدائنني 
نح�ن املصفيان كل من الس�يدة )زهرة ه�ادي معتوق( 
واملحامي )س�عدي محمد هاش�م( لرشكة بيسان النتاج 
املنظف�ات الس�ائلة واللدائن املحدودة )تح�ت التصفية( 
ادع�وا كل م�ن ل�ه ح�ق او دي�ن ع�ى الرشك�ة مراجعة 
مكت�ب الرشكة الكائ�ن يف )بغداد – عويري�ج – املنطقة 
الصناعية – 10/167- م – ابو دشر( وذلك خال عرشة 
اي�ام اعتبارا م�ن تاريخ النرش وبخافه يس�قط حقه يف 

املطالبة 
مع التقدير 

املصفيان 
السيدة / زهرة هادي معتوق 
املحامي / سعدي حممد هاشم 

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف ذات الساسل
العدد 4224 / 2015 

اعالن
املدعية / رنا عزيز سلمان  وكيلها املحامي كاظم 

البعاج املدعى عليه / ارام جمال مجيد.
ذات  يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة  اص�درت 
الساس�ل حكما غيابيا بتاريخ 19 / 11 / 2015 
يقيض بفقرته الحكمية : قررت املحكمة بالطلب 
قررت بالتفري�ق القضائي بني املدعي�ة رنا عزيز 
سلمان واملدعى عليه ارام جمال مجيد بتاريخ 19 
/ 11 / 2015 واثباتها بائنا بينونة صغرى اليحق 
للمدع�ى علي�ه مراجع�ة املدعية اال بعق�د ومهر 
جديدين وبموافقتها وعى املدعية االلتزام بالعدة 
الرشعي�ة البالغة ثاثة م�ن تاريخ الطاق وعليها 
ع�دم  الزواج منم رجل اخ�ر اال بعد انقضاء العدة 
واكتساب القرار الدرجة القطعية وملجهولية محل 
سكن املدعى عليه ارام جمال مجيد وتاييد الجهة 
املسؤولة تقرر تبليغك بصحيفتني محليتني وعند 
تبلغ�ك وعدم اعرتاض�ك باملدة القانوني�ة املحددة 
سيكتسب القرار الدرجة القطعية وفق االصول .

القايض
امحد ابراهيم رمضان

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف  دياىل االتحادية

دار القضاء يف هبهب
محكمة االحوال الشخصية يف هبهب

العدد 144 / ش / 2015 

اعالن
املدعية / صابرين دحام مناجد
املدعى عليه / ماجد كريم شال

بن�اءا عى الدعوى الرشعي�ة املرقمة 144 / ش / 
2015 املقام�ة يف ه�ذه املحكمة م�ن قبل املدعية 
صابري�ن دح�ام مناج�د وال�ذي تطل�ب التفريق 
القضائ�ي م�ن املدع�ي علي�ه للهج�ر وملجهولية 
مح�ل اقامت�ه تق�رر تبليغه بالصح�ف املحلية يف 
موع�د املرافعة املص�ادف 27 / 12 / 2015 عليه 
ويف حالة عدم حضوره او ارس�ال من ينوب  عنه 
قانونا س�وف تجري املرافعة بحقه غيابيا واتخاذ 

مايلزم مع التقدير .
القايض
فالح حسن حممود

فقدان
 فق�دت من�ي هوي�ة الطالب )ي�اس حمي�د كاظم( 
الصادرة م�ن معهد التدريب النفط�ي � البرصة عى 

من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
فق�دت مني  هوية غرفة تجارة البرصة باس�م املدير 
املفوض لرشكة هدير البحر )عبد الزهرة جاسم كرب(  

عى من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
فقدت مني  الطالب )مرتىض عيل موحان ( الصادرة 
م�ن معه�د التدري�ب النفط�ي ب�رصة  �اختصاص 
مع�دات ميكانيك ع�ى   من يعثر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار
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وزارة الدفاع
دائرة املستشار القانوني  
املحكمة العسكرية االوىل

رزمة )2015/6(
1.حكمت املحكمة العسكرية االوىل عىل املدانني املدرجة اسمائهم  ادناه غيابيا بما ييل :

أ ـ الحبس الشديد ملدة ) ستة اشهر(  وفق املادة )33/اوال(  من قانون العقوبات العسكري  رقم 19 لسنة  2007 املعدل .
ب ـ الحبس البسيط  )  شهر واحد( وفق املادة )62/ثانيا( من ق.ع.ع رقم 19 لسنة 2007 املعدل.

جـ  ـ   تنفذ بحقه العقوبة   اعتبارا من تاريخ القاء القبض عليه او تسـليم نفسـه نادما وبعد مراعاة احكام املادة 243 من قانون اصول املحاكمات الجزائية رقم 23 
لسنة   1971 املعدل.

د ـ  منـح الحـق للموظفـني العموميني بإلقاء القبض عليه أينما وجد وإلـزام املوظفني واملكلفني بخدمة عامة باإلخبار عن محل اختفائه اسـتنادا ألحكام املادة 82 من 
قانون اصول املحاكمات الجزائية العسكري رقم 30 لسنة 2007.

2 ـ لذا عليك مراجعة وحدتك العسكرية او تسليم نفسك اىل اقرب جهة عسكرية رسمية خالل 90 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن وبعكسه يصبح الحكم الغيابي بمنزلة 
الحكم الوجاهي بعد نفاذ املدة القانونية اعاله واملنصوص عليها يف املادة )243 ( من قانون اصول املحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 املعدل.

وزارة الدفاع
دائرة املستشار القانوني  
املحكمة العسكرية االوىل

رزمة )2015/8(
1.حكمت املحكمة العسكرية االوىل عىل املدانني املدرجة اسمائهم  ادناه غيابيا بما ييل :

أ ـ الحبس الشديد ملدة ) ستة اشهر(  وفق املادة )33/اوال(  من قانون العقوبات العسكري  رقم 19 لسنة  2007 املعدل .
ب ـ الحبس البسيط  )  شهر واحد( وفق املادة )62/ثانيا( من ق.ع.ع رقم 19 لسنة 2007 املعدل.

جــ ـ    تنفـذ بحقه العقوبة  اعتبارا من تاريخ القاء القبض عليه او تسـليم نفسـه نادما وبعد مراعاة احكام املادة 243 مـن قانون اصول املحاكمات الجزائية رقم 23 
لسنة   1971 املعدل.

د ـ  منـح الحـق للموظفـني العموميني بإلقاء القبض عليه أينما وجد وإلـزام املوظفني واملكلفني بخدمة عامة باإلخبار عن محل اختفائه اسـتنادا ألحكام املادة 82 من 
قانون اصول املحاكمات الجزائية العسكري رقم 30 لسنة 2007.

2 ـ لذا عليك مراجعة وحدتك العسكرية او تسليم نفسك اىل اقرب جهة عسكرية رسمية خالل 90 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن وبعكسه يصبح الحكم الغيابي بمنزلة 
الحكم الوجاهي بعد نفاذ املدة القانونية اعاله واملنصوص عليها يف املادة )243 ( من قانون اصول املحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 املعدل.

العميد احلقوقي
رئيس املحكمة العسكرية االوىل

)اعالن( 8)اعالن( 6

العميد احلقوقي
رئيس املحكمة العسكرية االوىل
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 وزارة الدفاع

دائرة المستشار القانوني  
المحكمة العسكرية االولى  

 1.حكمت املحكمة العسكرية األوىل عىل املدانني املدرجة أسمائهم  أدناه غيابيا بما ييل :
أ ـ الحبس الشديد ملدة ) ستة أشهر(  وفق املادة )33/أوال ( من قانون العقوبات العسكري  رقم 19 لسنة 2007  .

ب ـ تنفذ بحقه العقوبة   اعتبارا من تاريخ القاء القبض عليه او تسليم نفسه نادما وبعد مراعاة احكام املادة 243 من قانون اصول املحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة   1971 
املعدل.

جـ  ـ منح الحق للموظفني العموميني بإلقاء القبض عليه أينما وجد وإلزام املوظفني واملكلفني بخدمة عامة باإلخبار عن محل اختفائه اسـتنادا ألحكام املادة 82 من قانون 
اصول املحاكمات الجزائية العسكري رقم 30 لسنة 2007.

2 ـ لذا عليك مراجعة وحدتك العسكرية او تسليم نفسك اىل اقرب جهة عسكرية رسمية خالل 90 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن وبعكسه يصبح الحكم الغيابي بمنزلة الحكم 

الوجاهي بعد نفاذ املدة القانونية اعاله واملنصوص عليها يف املادة )243 ( من قانون اصول املحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 املعدل.

العميد الحقوقي
رئيس المحكمة العسكرية االولى 

 وزارة الدفاع
دائرة المستشار القانوني  

المحكمة العسكرية االولى  

 1.حكمت املحكمة العسكرية األوىل عىل املدانني املدرجة أسمائهم  أدناه غيابيا بما ييل :
أ ـ الحبس الشديد ملدة ) ستة أشهر(  وفق املادة )33/أوال ( من قانون العقوبات العسكري  رقم 19 لسنة 2007  .

ب ـ تنفذ بحقه العقوبة   اعتبارا من تاريخ القاء القبض عليه او تسليم نفسه نادما وبعد مراعاة احكام املادة 243 من قانون اصول املحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة   1971 
املعدل.

جـ  ـ منح الحق للموظفني العموميني بإلقاء القبض عليه أينما وجد وإلزام املوظفني واملكلفني بخدمة عامة باإلخبار عن محل اختفائه اسـتنادا ألحكام املادة 82 من قانون 
اصول املحاكمات الجزائية العسكري رقم 30 لسنة 2007.

2 ـ لذا عليك مراجعة وحدتك العسكرية او تسليم نفسك اىل اقرب جهة عسكرية رسمية خالل 90 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن وبعكسه يصبح الحكم الغيابي بمنزلة الحكم 

الوجاهي بعد نفاذ املدة القانونية اعاله واملنصوص عليها يف املادة )243 ( من قانون اصول املحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 املعدل.

العميد الحقوقي
رئيس المحكمة العسكرية االولى 

 وزارة الدفاع
دائرة المستشار القانوني  

المحكمة العسكرية االولى  

 1.حكمت املحكمة العسكرية األوىل عىل املدانني املدرجة أسمائهم  أدناه غيابيا بما ييل :
أ ـ الحبس الشديد ملدة ) ستة أشهر(  وفق املادة )33/أوال ( من قانون العقوبات العسكري  رقم 19 لسنة 2007  .

ب ـ تنفذ بحقه العقوبة   اعتبارا من تاريخ القاء القبض عليه او تسليم نفسه نادما وبعد مراعاة احكام املادة 243 من قانون اصول املحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة   1971 
املعدل.

جـ  ـ منح الحق للموظفني العموميني بإلقاء القبض عليه أينما وجد وإلزام املوظفني واملكلفني بخدمة عامة باإلخبار عن محل اختفائه اسـتنادا ألحكام املادة 82 من قانون 
اصول املحاكمات الجزائية العسكري رقم 30 لسنة 2007.

2 ـ لذا عليك مراجعة وحدتك العسكرية او تسليم نفسك اىل اقرب جهة عسكرية رسمية خالل 90 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن وبعكسه يصبح الحكم الغيابي بمنزلة الحكم 

الوجاهي بعد نفاذ املدة القانونية اعاله واملنصوص عليها يف املادة )243 ( من قانون اصول املحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 املعدل.
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األنيق يحقق الفوز على الكهرباء

جرت ع�ر ، أم�س األربع�اء، ثالث 
مباري�ات لحس�اب الجول�ة الثاني�ة 
للمرحل�ة الثاني�ة )إيابا( م�ن دوري 
ف�رق  املمت�از  العراق�ي  )فوك�س( 

املجموعة األوىل«.
جمع�ت املب�اراة األوىل ب�ن فريق�ي 
الطلب�ة والكهرب�اء ع�ى ارض ملعب 
نادي أمانة بغ�داد والتي انتهت بفوز 

األنيق ) 2 - 0 ( ».
لم يكن فريق الطلبة ضيفاً خفيفاً عى 
مضيفه فريق الكهرب�اء وبدأ املباراة 
بش�كل رسيع وقوي من اجل تحقيق 

الفوز وحصد النقاط الثالث«.
كم�ا ل�م يك�ن الكهرب�اء باملضي�ف 
الس�هل ووق�ف بش�كل جي�د أم�ام 
اندفاع ضيوفه، وكان مستوى املباراة 
متوسط مع أفضلية هجومية بسيطة 

للطالبين ».
وترج�م األنيق اندفاع�ه بهدف جميل 
لالعبه املحرتف السوري ) ثائر كرومه 
( يف الربع ساعة األوىل من زمن الشوط 

األول معلناً تقدم الضيوف«.
اس�تمرت املباراة بمستواها املتوسط 
وذل�ك بس�بب تمرك�ز اللعب وس�ط 
امللع�ب وتب�ادل الفريق�ان الهجمات 

التي لم تجد طريقها للشباك«.
أش�هر  األول  الش�وط  نهاي�ة  وقب�ل 
حكم املب�اراة البطاقة الحمراء بوجه 
الع�ب الطلب�ة ) عبد الق�ادر طارق ( 
بعد تدخل عنيف م�ع العب الكهرباء 
ليكمل بعده�ا األنيق املب�اراة بعرشة 

العبن«.
اس�تغل الكهرب�اء النق�ص الع�ددي 
للطلب�ة وبدأ بتش�كيل خط�ورة عى 
املرم�ى بهجم�ات متقن�ة ومكثف�ة 

شكلت عبأً عى حارس األنيق ».
تراج�ع أداء الضي�وف بع�ض اليشء 
بعد الطرد ولكن الش�وط األول انتهى 

بتقدمهم بهدف دون رد«.

فري�ق  أكم�ل  الثان�ي  الش�وط  ويف 
الكهرباء اس�تغالله للنق�ص العددي 
يف صف�وف الطلب�ة الذي لم يس�تطع 
ملئ فراغ هذا النقص وشكل خطورة 

حقيقية عى مرم�ى األنيق الذي أنقذ 
من قبل الحارس يف أكثر من مناس�بة 
خطرية جداً وق�دم أبناء املدرب ) عيل 
ه�ادي (  مب�اراة رائع�ة يف الش�وط 

الثاني«.
وكان العب�و كتيب�ة امل�درب ) اي�وب 
اديشو( بمس�توى متوسط 
غ�م  ر

النتيج�ة  تعزي�ز  يف  محاوالته�م 
لالطمئن�ان عى نقاط املباراة إال أنهم 
ل�م يس�تطيعوا ذلك ». اس�تمر اللعب 
بن الفريقن بجذب وش�د وهجمات 

واضح�ة  أفضلي�ة  م�ع  متبادل�ة 
للكهرب�اء ، ويف الدقيق�ة )75( أرشك 
اوديش�و ،الدويل ) يون�س محمود( يف 
محاول�ة منه إلح�داث تغيري يف اللعب 

وتخفي�ف الزخم الهجوم�ي الحاصل 
من الكهرباء«.

الوق�ت  م�ن  الثاني�ة  الدقيق�ة  ويف 
املحتسب بدل من الضائع ) 92 ( أطلق 
مدافع الكهرباء املحرتف الكامريوني 
) ماندي كوستاف ( رصاصة الرحمة 
ع�ى آمال فريقه بع�د محاولته إبعاد 
ك�رة عرضي�ة م�ن هجم�ة طالبي�ة 
ليس�كنها بالخط�أ يف مرم�ى فريقه 
بش�كل مبارش وتصبح النتيجة ) 2 – 

0 ( لصالح الطلبة«.
أطل�ق بعده�ا حكم املب�اراة صفارته 
معلن�اً نهاية اللقاء وف�وز األنيق عى 

مضيفه الكهرباء«.
ويف مب�اراة أخ�رى ج�رت يف بغ�داد 
أيضاً وع�ى ارض ملعب النفط تمكن 
فري�ق النفط من الف�وز عى ضيوفه 
فريق نفط ميس�ان بهدف وحيد دون 
مقابل«.ويف املباراة األخرية لهذا اليوم 
تمكن فريق الس�ماوة من الفوز عى 
ضيف�ه صق�ور الجبال فري�ق دهوك 
0 ( يف املب�اراة الت�ي  بنتيج�ة ) 1 – 

جمتعهما عى ملعب السماوة ».
 وتس�تكمل مباريات املجموعة األوىل 
، الي�وم الخمي�س، بمبارات�ن تجمع 
األوىل فريقي ) الزوراء ونفط الجنوب 
بغ�داد  يف  الصناع�ة  ملع�ب  ع�ى   )
ويلتق�ي يف املباراة األخ�رى فريقي ) 
نف�ط الوس�ط والكرخ (  ع�ى ملعب 
الوس�ط يف النج�ف«. ويف منافس�ات 
املجموعة الثانية التي ستش�هد ثالث 
مباريات ايضاً، س�يذهب فريق امليناء 
إىل كردستان ملالقاة فريق اربيل بينما 
س�يحل فريق زاخو ضيفا عى فريق 
كربالء عى ملعب األخري ، وس�يلتقي 
فري�ق الحدود بضيفه فريق النجف«.

وتستكمل املباريات يوم ،غد الجمعة، 
بلق�اء القوة الجوية م�ع أمانة بغداد 
ع�ى ملع�ب األول وس�يجمع ملع�ب 
الصناعة بن فريقي الصناعة وضيفه 

الرشطة.
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اعت�ر األوروغويان�ي لويس س�واريز، مهاجم 
برش�لونة اإلس�باني أن زميل�ه يف املنتخ�ب 
ومداف�ع أتلتيك�و مدريد اإلس�باني دييغو 
غودي�ن من أفضل 3 العب�ن يف قلب الدفاع 

يف العالم.
وق�ال س�واريز يف مقابل�ة م�ع صحيف�ة 
)األوبسريبادور(: »يمر بحالة جيدة للغاية، 

ب�ن أفضل ثالثة العبي قل�ب دفاع يف العالم، أعتق�د أن�ه 
ال مجال للش�ك، ملا قدمه وال يزال يفعل م�ع أتلتيكو مدريد كل يوم، 

وبما يقدمه للمنتخب«.
وأبرز س�واريز، الذي يحتل وصافة قائم�ة هدايف الليغا برصيد 13 
هدفا، بفارق واحد خلف زميله يف الفريق نيمار، أنه »يستمتع بكل 

مباراة« يلعبها بجوار زمالئه.
وأكد: »اللعب إىل جوار العبن بهذا املس�توى الكبري ليس س�هال عى 
االط�الق، وهو امتياز ومدعاة للفخر، أس�تمتع يف كل مباراة بوجود 
زمالئ�ي يف الفري�ق. ليس فقط لي�و )مييس( أو نيم�ار، وانما كذلك 
إنييس�تا وماس�كريانو وبيكيه وداني ألفيش.. جميعهم العبون 

عى أعى مستوى«.
وبس�ؤاله عن عالقت�ه الطيب�ة باألرجنتين�ي ليونيل 
مييس، أشار إىل أن األوروغوانين واألرجنتينين 
بص�ورة  اليومي�ة  حياته�م  يعيش�ون 
متش�ابهة، ول�ذا ح�دث نف�س األمر مع 
األرجنتيني داريو سفيتانيتش خالل فرتة 
احرتاف�ه يف أياك�س أمس�رتدام الهولندي 

وماكيس رودريجز يف ليفربول اإلنجليزي.
وتحدث س�واريز كذلك عن عودته إىل صفوف املنتخب األوروغوياني 
يف م�ارس/ آذار املقبل يف خامس ج�والت تصفيات أمريكا الجنوبية 
املؤهلة ملونديال روسيا أمام املنتخب الرازييل، عندما تنتهي عقوبة 
اإليق�اف التي تعرض لها إثر قيامه بعض املدافع اإليطايل جيورجيو 

كيلليني يف مونديال 2014.
وأوض�ح: »ل�م تنت�ه العقوب�ة بع�د، عندما يح�ن وقت الع�ودة إىل 
املنتخب، س�أبذل قصارى جهدي دفاعا عن قميص الس�ماوي، كما 

أفعل دائما«.
وأكد أنه ال يش�عر بالضغط إزاء س�قف التوقعات املرتفع من جانب 
مواطنيه بش�أن أدائه مع املنتخب األوروغوياني بالنظر إىل املستوى 

الكبري الذي يقدمه مع برشلونة.
»ع�ى  العكس، املس�ؤولية تقع عى وأض�اف: 
الجمي�ع،  بعين�ه«، عات�ق  العب�ا  ولي�س 
س�عادته  بالنتائ�ج الجيدة التي مبدي�ا 
ب�الده يف تصفي�ات يحققها منتخب 
ملوندي�ال أمريكا الجنوبية  املؤهل�ة 
رغ����م  غيابه، حيث يحتل 2018 
 » ي و لس�ما ا املركز الثاني خلف »

برصيد  م�ن اإلك�وادور  نق�اط  تس�ع 
انتص�ارات  وهزيمة واحدة.ث�الث 

كشف االس�باني تياجو ألكانتارا، نجم وسط الفريق األول 
لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ األملاني، عن رغبة دافيد دي 
خيا حارس مرمى ماشسرت يونايتد اإلنجليزي يف انضمامه 
إىل الشياطن الحمر عقب التتويج ببطولة كأس أمم أوروبا 

تحت 21 عاما.
 وق�ال ألكانت�ارا يف ح�وار م�ع صحيف�ة )دي�يل مي�ل( 
الريطاني�ة: »دي خي�ا أراد مني االنضمام إىل مانشس�رت 
يونايت�د، وكت�ب ذلك عى الك�رة بعد فوزن�ا بنهائي أمم 

اوروبا تحت 21 عاما«.
 وأض�اف: »دي خيا أحد أفضل الح�راس يف العالم ولكن 

بأي حال كنت سأنتقل إىل بايرن ميونيخ«.
 وتاب�ع: »الدوري االنجلي�زي مدهش، وربما هو أفضل 

دوري يف العالم ولكني سعيد يف ميونيخ«.
وامت�دح تياج�و، تش�ايف هرينانديز زميله الس�ابق يف 
برش�لونة، قائالً: »تشايف يقوم بأش�ياء بسيطة ولكن 
يك�ون مردودها عظيم�ا، كان أحد أس�باب اللحظات 

العظيمة التي مر بها برشلونة، لن يأتي العب مثله«.
 وأردف: »إذا كنت تريد أن تتطور راقب الالعبن، تمريرات 

الونسو، مييس حيث يقوم بأمور مستحيلة، إنييستا حيث 
ال تغادر الكرة قدميه«.

سواريز: غودين من أفضل ثالثة العبي قلب دفاع يف العالـم

الكانتارا : دي خيا أحد أفضل احلراس
يف العالـم

اليوم.. بدء الدورة التحكيمية بكرة السلة

أصب�ح مص�ري املدرب أك�رم س�لمان، املدير الفن�ي للوح�دات، غامضاً 
ومجه�والً بم�ا يخص اكمال مش�واره م�ع الفريق ال�ذي أصبح يعاني 

األمرين بالفرتة املاضية سواء عى صعيد األداء او النتائج.
وظه�ر الوح�دات بصورة بال ح�ول وال قوة، وهو يواج�ه فريق البقعة، 
حيث يتأخر لغاية اآلن مع نهاية الش�وط األول بثالثية أهداف، مما أثار 

جماهري  الوحدات الحارضة يف استاد عمان الدويل.
وتش�هد املباراة حاالت اغماء بجماهري ن�ادي الوحدات حزنا عى الواقع 

املرير الذي يعيشه فريق كرة القدم.
 وعل�م موقع  من مصادره الخاصة بأن س�لمان مهدد بمغادرة الفريق 

عر فس�خ عقده كونه ل�م يحقق اإلضاف�ة املطلوبة 
لفريق الوحدات القدم. وينتظر أن تعقد إدارة نادي 

الوحدات جلس�ة لها لتقييم مس�رية فريق 
ك�رة القدم م�ع نهاي�ة مرحلة 

دوري  ذهاب 
املحرتف�ن 
ذ  تخ�ا ال
املناسبة.الق�رارات 

ن�ادي الوح�دات يف حال نوت فس�خ عقد  وتمتلك إدارة 
سلمان عدة خيارات تدريبية يتقدمها عيىس الرتك وأحمد 

عبد القادر من األردن ومحمد عمر من مر.

انتقد صانع اللعب سيس�ك فابريغاس، ترفات العبي تش�يليس، عقب الرتاجع الحاد 
األخري لبطل الدوري االنجليزي املمتاز لكرة القدم يف جدول ترتيب البطولة.

وتجرع الفريق اللندني الخسارة التاسعة له يف الدوري هذا املوسم االثنن بعدما خرس 
2-1 أمام مضيفه ليسرت سيتي املتصدر ليرتاجع اىل املركز 16.وقال فابريغاس ردا عى 
أس�ئلة تلقتها صفحته عى موقع فيسبوك للتواصل االجتماعي عر االنرتنت: »يتعن 
علين�ا جميعا تحمل املس�ؤولية، إذا كنت العبا كبريا وتحصل عى مس�تحقات 
مالي�ة ضخمة فانه يتعن عليك ان تؤدي بنفس القدر من املس�ؤولية وان 
تترف كالعب كبري«. وتابع: »قد يمر الشخص بموسم يسء ومباريات 
س�يئة لكن يجب ان نهتم بترفاتنا«.واستطرد: »يتعن علينا جميعا 
ان نكون دائما يف قمة مس�توانا وان نت�رف عى نحو مختلف عما 
ن�راه االن م�ن كل العب يف تش�يليس«.ورفض العب وس�ط منتخب 
اس�بانيا القاء اللوم عى تراجع ثقة الفريق يف نفسه يف املشاكل التي 
يعانيها تش�يليس حاليا.وقال: »الثقة مهمة حتى نقطة ما، يف نهاية 
الي�وم يتعن علي�ك كالعب ان تدافع ع�ن كريائك«.وتابع: »ال يمكننا 
االن الف�وز بال�دوري املمتاز لك�ن يتعن علينا ان نتحس�ن، ال انتظر اقل 
من الفوز عى سندرالند يوم السبت وان نقدم افضل مستوياتنا«.واستطرد: »من االن ال يوجد 
منافس سهل بالنسبة لنا، وضعنا انفسنا يف هذا املوقف ويتعن علينا ان نثبت االن قدرتنا عى 
بدء االنتصارات«.وشارك يف جلسة الرد عى االسئلة تيريي هنري زميل فابريجاس السابق يف 
ارس�نال، وقال الالعب الفرنيس الس�ابق إن اللوم يف تراجع مستوى تشيليس يجب ان يوجه 

اىل الالعبن اكثر من املدرب جوزيه مورينيو.

 
ينظم اتحاد كرة السلة اليوم الخميس 
ب�أرشاف  دولي�ة  تحكيمي�ة  دورة 
املحارض الدويل االردني مرض مجذوب 

وتستمر ثالثة ايام .
وقال مروان ماجد رئيس لجنة الحكام 
يف اتح�اد اللعب�ة: ان الي�وم الخميس 
اي�ام  اول   ه�و 
التي  ال�دورة 
رك  سيش�ا

فيه�ا جمي�ع الح�كام العامل�ن لدى 
االتح�اد م�ن درج�ة اوىل ودولي�ن ، 
امتح�ان  تتضم�ن  انه�ا  اىل  مش�ريا 
تحريري رسي�ع حول احكام الس�لة 
وتحديثات قوانن اللعبة لسنة 2015 
واش�ارات الحكام وقوانن كرة السلة 
2014 ، ومب�ادئ ميكانيكية التحكيم 

ومعايري االتصاالت ».
واض�اف ماج�د ، ان » الي�وم الت�ايل 
الجمع�ة سيش�مل اج�راء امتحان يف 
اللغ�ة االنكليزية وقوانن كرة الس�لة 

2014 ومؤرش ما قب�ل املباراة وادارة 
وع�روض رشائط الفيدي�و واختبار 

اللياقة البدني�ة وادارة املباراة من 
قب�ل ثالثة ح�كام وتاب�ع ، ان » 
الي�وم الثال�ث الس�بت يتضمن 
اج�راء امتح�ان تحري�ري عن 
القوان�ن ومراجع�ة االمتحان 
ومناقش�ات  نتائج�ه  وبي�ان 
عامة اضافة اىل عرض رشائط 

الفيدي�و ثم حفل خت�ام الدورة 
وتوزيع الشهادات  ».

أكرم سلامن مهدد بمغادرة الوحدات األردين
المستقبل العراقي/ متابعة

المستقبل العراقي/ وكاالت

المستقبل العراقي/ متابعة

فــابـريغـاس : يـتـعـيـن عـلـيـك كــالعـب
ان تدافع عن كربيائك

ابطال من بالدي

الالعب حس�ن عبد الكري�م مواليد 1993 بطل ش�باب العراق 
بكمال االجس�ام ، حص�ل عى بطولة بغداد مرت�ن عى التوايل 

وبطوالت محلية أخرى محققا نتائج متميزة.
مختص�ون باللعبة اكدوا بانه س�يكون له ش�أن كبري يف احراز 

االوسمة والبطوالت املحلية والعربية والدولية.
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اكتشاف 500 كائن بحري جديد
اكتش�ف فري�ق البعثة العلمي�ة الدولية 
»SokhoBio » عىل عمق يزيد عىل 3500 
مرت يف قاع بحر اخوتسك 500 نوع جديد 

من الكائنات الحية.
ويتك�ون الفري�ق العلم�ي م�ن علم�اء 
الفيدرالي�ة  األق�ى  ال�رق  جامع�ة 
الروس�ية وعلم�اء من جامع�ات أخرى 
ش�اركوا يف ه�ذه البعث�ة العلمية. وهذا 
االكتش�اف يفند الرأي القديم الذي يفيد 
بع�دم وجود كائن�ات حية يف ق�اع بحر 
اخوتس�ك الذي يعترب فق�را بالكائنات 

الحية.

تق�ول الباحث�ة مارين�ا ماليوتين�ا من 
الفيدرالي�ة  األق�ى  ال�رق  جامع�ة 
بواس�طة  العلم�اء  »تمك�ن  الروس�ية: 
مع�دات خاص�ة م�ن اكتش�اف ه�ذه 
الكائن�ات الحية التي ال يزيد طولها عىل 
س�نتمرت واحد«.وق�د اش�رتك يف البعثة 
العلمية إضافة اىل علماء جامعة الرق 
األقى الفيدرالية الروس�ية، علماء من 
والياب�ان وبريطانيا وس�ويرسا  أملاني�ا 
واس�بانيا ، حيث يدرس الفريق العلمي 
األنواع املكتشفة وس�وف يتم تصنيفها 

بعد االنتهاء من دراستها.

ق�دم العال�م ال�رويس أوليغ 
ح�ول  إقرتاح�ًا  س�ابريكني 
إط�اق روبوتات إىل س�طح 
القم�ر لتق�وم بأعم�ال بدالً 
م�ن رواد الفضاء، حيث يتم 
التحكم بهذه الروبوتات من 

األرض.
وقد بنى سابريكني نظريته، 
إمكاني�ة  م�ن  إنطاق�ًا 
الروب�وت  ع�ىل  الس�يطرة 
الت�ي  األذرع،  خ�ال  م�ن 
تض�اف إىل جس�مه ليصبح 

ش�بيهاً لإلنسان، عن طريق 
جس�مه،  ليص�ر  تعديل�ه 
مماثل للهيكل العظمي عند 

اإلنسان.
ولفت سابريكني إىل رضورة 
إلغاء الفارق الزمني، بني ما 
يح�دث ع�ىل األرض ويكرر 
ع�رب  القم�ر،  س�طح  ع�ىل 
اإلعتماد ع�ىل نظام متزامن 
ب�ني الح�ركات، الت�ي يقوم 
بها الروبوت ومن يتحكم به 

عىل األرض.

روبوت عىل سطح القمر!!
www.almustakbalpaper.net
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امليزان

؟؟هل تعلم
أن دودة الحرير ليست دودة وإنما هي يرقانة 

الفراشة
أن هنال�ك نوعا من الجليد ال ينصهر بل يتبخر 

، إنه الجليد الجاف
أن األطفال البدينني يف س�ن املدرس�ة يأكلون 

أقل من أقرانهم النحيلني
أن الفيلة ال تستطيع القفز

أن أكل لح�اء الرم�ان يس�اعد يف القضاء عىل 
الدودة الريطية ويوقف اإلسهال

أن حاس�ة الذوق لدى الفراش توجد يف أرجلها 
الخلفية

أن ريش�ة الطائر هي أقوى تركيب حي إذا ما 
قورنت بوزنها وقياسها

أن اإلنسان عىل القمر يظهر لناظره من نصف 
الكرة الجنوبي مقلوبا رأسا عىل عقب

التاث�ر يط�ال اهتمامكم ح�ول موضوع 
الراكة للبعض نكس�ة مع رشيك العمر 
او رشكاء العم�ل للبعض االمر جذري اما 
انشاء عاقة جديدة او قطع عاقة قديمة 
– االيام غر مناسبة للقيام بعمل يتطلب 

تعاونا من طرف ثان

ربم�ا البع�ض يرتاك�م العم�ل لديهم – ال 
تبالغ�وا يف جهدكم الجس�ماني – انتبهوا 
اىل غذائك�م وراحتكم ربم�ا غرامة مالية 
او مخالف�ة مروري�ة او قضي�ة تتعل�ق 
بالرط�ة للبع�ض تدخ�ات م�ن زماء 

العمل وضغوطات 

البعض َس�ُيعانون من عقدة نقص ألنهم 
فشلوا. هذا الشعور غر مربّر ألن الجميع 
ُعرضة للفش�ل املهني ! إذن إرفع رأس�ك 
�ر تجربت�ك الغنّية وَحضرِّ ملس�تقبل  وَتذكَّ
أفض�ل! علي�ك أن تح�ذر بش�كل خ�اص 

األشخاص الثرثارين.

خطب�ة للبعض او عاقة عاطفية اوتزداد 
رغبتك�م يف التقرب م�ن احبائكم وقضاء 
وقت ممتع معهم – فرتة االسابيع املقبلة 
مش�حونة بالعاطف�ة الجياش�ة البد من 
االنتباه لألطفال خ�ال هذه الفرتة وكذا 

للحمل ملن كانت حاما

التاثر يطال املحيط والبيت والعائلة وايظا 
حديقتكم ربما يطالها التاثر – الحذر من 
رشاء عقار هذه الفرتة لكن للبعض ربما 
يبيع عقار س�يطفو عىل الس�طح كل ما 

يخص االبوين .

التاث�ر يط�ال امل�ال للبعض ثم�ة فرصة 
للحص�ول ع�ىل م�ال م�ن عمل اض�ايف – 
ومنكم من يس�رتد ماال يعود ل�ه او يعثر 
عىل حاجية مفقودة والبعض االخر يفقد 
م�اال او يرسق ش�ئ م�ا منه والل�ه اعلم 

ونفقات كثرة للبعض تؤثر عليه. 

س�يتناول الثاتر ثقتكم بانفسكم وربما 
نكسة وربما صحية ال تقدموا عىل اي عمل 
مهم خال هذه الفرتة صورتك ومظهرك 
يشوبهما بعض التعب والله اعلم للبعض 

اجراء تغيرات جذرية ملظهرهم 

تش�عرون بالتعب ينال منك�م وتفتقدون 
نش�اطكم املعهود – ضعوا سلم اولويات 
للعمل ال�ضوري واخلدوا اىل الراحة ربما 
منكم من يزور سجنا او مستشفى بسبب 
او اخر يشء ملؤسسات يطفو عىل السطح 

واحذر عدوك خال هذه الفرتة

تنش�طون اجتماعيا وتلتق�ون االصدقاء 
لك�ن للبعض نكس�ة مع صدي�ق – منكم 
م�ن يش�ارك يف حفل زف�اف او مناس�بة 
س�عيدة والله اعل�م وللبع�ض اهدافا قد 

تثمر وتعقيدات تخص االصدقاء 

يرتكز اهتمامك�م حول عملكم وعاقتكم 
باملس�ؤولني ربم�ا مش�كلة ونكس�ة مع 
مس�ؤول او االب�اء او ش�ئ يخصهم�ا – 
الوقت ليس يف صالحك�م من حيث املهنة 
والس�معة – حافظ�وا عىل س�معة طيبة 

للبعض ربما تغير عمل او العثور عليه 

بعي�د  اتص�ال  او  س�فر  يف  تنش�طون 
وتش�عرون برغبة يف التقرب من احبائكم 
وقضاء وق�ت ممتع معهم وكل ما يخص 
الدراس�ات العلي�ا او القضايا التي تخص 
املحام�ني والقض�اة وللبعض تعلم ش�يئا 

جديدا ايظا

تنش�غلون يف اع�ادة تنظي�م ميزانيتك�م 
والفرصة متاحة ملكس�ب مايل من رشاكة 
او تعويض او قرض لكن للبعض مشاكل 
الق�روض  او  بالري�ك  خاص�ة  مالي�ة 
وللبع�ض منكم انهاء متعلقات تاخرت او 

انهاء مسالة طالت.

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

طبق اليوم

1 رئيس دولة عربية
2 أحد األبوين o بلفور )مبعثرة(

 o 3 العم�ود ال�ذي يرف�ع علي�ه العل�م
مخلوق من نور

4 مفرد عوالم )معكوسة( o من أطراف 
الجسم معكوسة o من أسمى املشاعر

5 عرب o يمّسّ )مبعثرة(
تجسس�و   o مؤن�ث  اس�م  و  نب�ع   6

)معكوسة(
7 أح�د األبوي�ن o خط�وة باالنكلي�زي 

)معكوسة(
8 طريق باالنكليزي )مكوسة( o أرشد 

إىل الطريق
9 فنانة سورية )زوجة ماهر صليبي(

 o 10 دول�ة عربي�ة مس�احتها صغرة
دمر

1 مقلد املطربات )لبناني(
2 أح�د االتجاهات األربعة o حيوان 

بري وقطبي o للتعريف
........ للمط�رب  األول  األس�م   3

عياش o طريق
4 فصل من فصول الس�نة o األسم 

األول ملمثل سوري ........ عقييل
5 الش�يئ املفس�د ملا يصيبه o أّكد 

)معكوسة(
القه�وة   o ُط�ُرق   o للتمن�ي   6

املطحونة
7 اقذف بعيداً o حقل قمح

8 جمع التكس�ر ل� سلة o يقتلهم 
)مبعثرة(

9 الشعور املسبق
10 عكس صغر o أتى

اوجد الكلمة املفقودة

املقادير:
125 غرام زبدة بدرجة حرارة الغرفة 

ربع كوب زيت 
نص كوب سميد

ربع كوب سكر بودرة 
1 بيضة كامله وبياض بيضة واحدة

2 ونص كوب طحني او الكتفاء العجينة 
معلقة صغرة بيكنغ باودر 

معلقة صغرة فانيليا 
2 معلقة كبرة جوز الهند 

2 معلقة كبرة جوز مطحون ناعم 
للوجه 

صفار بيضة مع شويه فانيليا
القطر 

2 كوب سكر 
2 وربع كوب ماء 

معلقة صغرة عصر الليمون
طريقة تحضر َشِكر باري

1. لتحض�ر القطر، يوضع املاء مع الس�كر 
عالن�ار ليبدأ أن يغيل يض�اف عصر الليمون 

ويرتك بعد ما يغيل 7_10 دقائق.
2. لتحضر العجينة، نخفق الزبدة والس�كر 
مع بعض ثم يضاف الزيت البيضة والفانيليا 
ويخف�ق ليصبح كريمي ث�م يضاف الطحني 
والبيكنغ بودر والسميد والجوز وجوز الهند 
ويخلط�وا حتى نحص�ل عىل عجين�ة طرية 

وتشكل.
3. تدخ�ل الفرن عىل حرارة 180 ملدة 10_15 

دقيقة حسب الفرن ليحمروا.
4. نض�ع القطر ع�ىل القطع حس�ب الرغبة 
)ان�ا حطيت نص�ف كميه القط�ر( ويرتكوا 

حتى يتربوا القطر
5. القطر الزم يكون فاتر اىل بارد.

حال َشكر باري

معلومات  عامة

فوائد الكبار
منشط ألداء وظائف الطحال والكبد   .

محسن لعملية الهضم   .
منشط للدورة الدموية    .

مدر للبول ومعرق    .
طارد للغازات ومزيل لانتفاخ ، بلحاء الجذور  

مانع لتكون رمل املثانة   .
مدر للطمث ، بلحاء الجذور   .

منشط للرغبة الجنسية   .
ملني لامعاء ، بلحاء الجذور   .

طارد للبلغم    .

طارد للديدان ، بلحاء الجذور   .
مسكن لآلالم ، بلحاء الجذور    .

منشط ومقوي لاوعية الدموية   .
مقوي للشعرات الدموية   .

فاتح للشهية   .
غسيل مهبيل   .

االمراض التي يعالجها نبات الكبار :
دس�ك الظه�ر والرقب�ة ، بوض�ع االوراق او 

الجذور عىل مكان الدسك  .
احتكاك الرقبة   .

املصابني بالزهايمريف تصاعد!!

من هنا وهناكمن طرائف العرب

حسني الساعدي

• جل�س أش�عب عن�د رج�ل ليتن�اول 
الطعام معه ، ولكن الرجل لم يكن يريد 
ذل�ك ..فق�ال إن الدج�اج املع�ّد للطعام 
بارد ويجب أن يس�خن ؛ فقام وس�خنه 
..وترك�ه فرتة فق�ام وس�خنه ..وتركه 
ف�رتة ف�ربد فقام م�رة أخرى وس�ّخنه 
...وكرر هذا العمل عدة مرات لعل أشعب 

يمّل ويرتك البيت !!فقال له أشعب :أرى 
دجاجك وكأن�ه آل فرع�ون ؛ يعرضون 

عىل النار غدوا وعشيا
• دخ�ل ش�اعٌر ع�ىل مل�ك وه�و ع�ىل 
مائدته فأدناه املل�ك إليه وقال له : أيها 

الشاعرقال نعم أيها امللك ,
ق�ال املل�ك : » و ا » ,فقال الش�اعر عىل 
الف�ور , » إّن » ,فغض�ب املل�ك غضب�اً 
ش�ديداً وأم�ر بط�رده فتعّج�ب الناس 

وس�ألوه : لم نفهم مال�ذي دار بينكما 
أيها امللك ,

أن�ت قل�ت » وا »وهو ق�ال » إّن« فما » 
وا » و«إّن

»ق�ال : أنا قلت ل�ه : »وا«أعني قول الله 
تعاىل » والشعراء يتبعهم الغاوون »

فرّدع�يّل وق�ال : »إّن«يعن�ي قوله تعاىل 
» إّن املل�وك إذا دخل�وا قريًة أفس�دوها 

وجعلوا أعزة أهلها أذلة«.

يتوق�ع العلم�اء أن تش�هد البرية يف 
السنوات القريبة القادمة زيادة رسيعة 
يف عدد الناس املصابني باختال العقل. 
يدل عىل ذلك تقرير نره املعهد الدويل 

لدراسة مرض ألزهايمر.
ع�دد  ي�زداد  أن  العلم�اء  ويتوق�ع 
األش�خاص املصاب�ني باخت�ال العقل 
بمقدار 3 أضعاف.وكان معظم العلماء 
يعتق�دون س�ابقا أن م�رض الزهايمر 
ه�و ثمن تدفع�ه البرية لق�اء العقل 
الراق�ي ال�ذي منحت�ه الطبيع�ة. لكن 
االحص�اءات األخ�رة تب�نيّ أن م�رض 

الزهايم�ر ال عاقة له يف بعض األحيان 
بس�ن اإلنس�ان. فلم يع�د يعترب مرض 
الزهايم�ر مرض�ا للمس�نني فق�ط إذ 
إن هناك أش�خاصا أصيب�وا به وهم يف 
س�ن 30 عاما وحتى 20 عاما.ويقطن 
األرض يف الوق�ت الح�ارض نح�و 900 
مليون شخص تجاوز سنهم 60 عاما. 
وس�يزداد عدد الناس املصابني بمرض 
الزهايم�ر بحل�ول ع�ام 2050 من 47 
مليون شخص إىل 132 مليون شخص. 
وسيزداد عدد هؤالء حسب رأي العلماء 

بنسبة 239% يف البلدان الفقرة.

عـامـوي

افـقـي

بدون تعليق
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صحيفةيومية سياسية مستقلة 

األخي�رة
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07709670606
مؤي���د عب���د الزه���رة
لتحري���ر س���كرتير ا
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مع إطاللة عام جديد
ات امض���اء

الحبيب األسود

مس���احة لل���رأي

م�ع ق�رب إطالل�ة الع�ام الجدي�د 2016، ب�دأ العرّاف�ون 
واملنجمون وقارئو الكف والفنجان والرمل والبلورة وزمالؤهم 
من املحللني االس�راتيجيني وأصحاب الرؤى االس�ترشافية يف 
نرش توقعاتهم وتكهناتكم وتنبؤاتهم حول األحداث املنتظرة، 
والتي ع�ادة ما تكون عىل رأس�ها وفاة زعي�م عربي، وممثل 
مع�روف، وطالق فنانة ذات ش�هرة كب�رة، وتورط ريايض يف 

قضية منشطات.
وبداية من هذا العام، وانطالقا مما حدث يف األعوام الثالثة 
املاضي�ة، يمكن الركي�ز يف التوقعات عىل األعم�ال اإلرهابية، 
فالعراف التونيس سيقول أن هناك تفجرات منتظرة واغتياال 
لش�خصية سياس�ية معروفة، وس�يقول العراف املرصي أن 
العام الجديد سيش�هد اغتيال ش�خصية سياسية وتفجرات 
منتظرة. وسيقول العراف العراقي ما سيقوله زميله السوري 
وزميلتهم�ا اللبنانية من أن داعش س�يواصل تنفيذ مرشوعه 
اإلرهاب�ي يف املنطق�ة، وأنه س�يتمدد يف الربيع ث�م يراجع يف 

الصيف وينهار تماما يف الخريف.
أما العراف الليبي الذي س�يعلن عن تكهناته من تونس أو 
القاهرة أو نواكش�وط مثال، فس�يعلن أن رست س�تتحرر من 
داعش، وطرابلس س�تتحرر من فجر ليبيا، وبنغازي ستتحرر 
من ميلشيات مجلس ثوارها، وأن حكومة ائتالفية ستتشّكل، 
الليب�ي  والدين�ار  العم�ل،  إىل  س�تعود  الدول�ة  ومؤسس�ات 
سيسرجع قيمته املفقودة، واملهّجرين سيعودون إىل بالدهم، 
واملختطف�ني ق�را س�يخرجون م�ن الس�جون، واملصالحة 
الوطنية س�تتح�قق، وأن كل ذلك مرتبط بأمر يسر، وهو أن 
تتحق�ق معج�زة يف العام القادم بإعالن اإلخ�وان ومن واالهم 
ترك السياس�ة لل�سياس�يني وف�ك االرتب�اط مع محرّضيهم 
الخارجي�ني. بالطبع، س�يخرج علينا عرّاف مغربي ليقول أن 
العالم عىل أبواب الحرب العاملية الثالثة التي ستبدأ بني روسيا 
وتركي�ا ثم ينضم إليها حل�ف الناتو بينما توج�ه بيونغ يانغ 
رضب�ة نووية اىل س�ول، وتتدخل الصني ضد الياب�ان، والهند 
ضد باكستان، وستوجه إرسائيل رضبات صاروخية إىل إيران، 

فرد عليها إيران من غزة وجنوب لبنان.
أما العرّاف السوداني فسيحدثنا عن فيضان مرتقب لوادي 
النيل، وربما عن منتوج وافر للمانغو، وعن اكتش�اف مناجم 
للذه�ب يف دارفور وأخ�رى لليورانيوم يف كردوف�ان مع عودة 
حس�ن الرابي إىل األضواء قبل عودته إىل السجن، وإعالن عمر 
البش�ر عن قراره بالتخ�ي عن العمل الس�يايس وبالتايل عن 

كريس الرئاسة يف العام 2034.
ش�خصيا، ال أعتقد أن الوضع سيكون أسوأ مما كان عليه 
يف الع�ام 2015، وتكهناتي تقول أن هناك مفاجآت س�ارة يف 
الطريق، منها عىل األقّل أن عمرو ذياب ومحمد منر سيقدمان 

عملني دراميني يف رمضان القادم.

عش�قتُه من�ذ طفولتي.. وبقيُت طوال حياتي ما إن تطل كلمة “س�فر” 
حتى أحس أن رئتّي تتنفس�ان كل يشء جميل وملون وساحر.. ألعاٌب نارية 
وأضواء ومهرجاناُت اكتش�اٍف وفضول معرف�ة وأحالم يقظة تنبجُس كلها 
مرة واحدة ما إن تلوح أمامي تلك الكلمة السحرية.. فكيف بفكرة السفر؟.. 
واالس�تعداد للس�فر؟.. ولحظات يأزُف موعُد الس�فر؟ واذ أسعفتني الحياة 
برح�الت كثرة هنا وهن�اك.. رصت اُحس أن كل رحل�ة مهما كانت قصرة 
أو خاطف�ة وكأنها عمر جديد أحياه خارج س�ياق حيات�ي.. أعود منه وقد 
تج�ّددت خاليا روحي مهما كان نوع الس�فر أو تجربت�ه.. فلهذا املارد دائما 
مفاجآت�ه الس�ارة والحزينة معا.. الجميل�ة والقبيحة.. املريح�ة واملتعبة.. 
املمتعة واململة.. لكنه يف النهاية س�فر.. فهو الذي ُيشبع جوع العني ويدثّ�ر 
برَد امللل ويكُر رتابة الروتني وتكرار املشاهد والوجوه واألحداث.. للطريق 
وحده ولوس�يلة النقل فيه متع�ة.. لالنتظار يف املحطات أو املطارات متعة.. 
للجه�ل بامل�كان والخوف م�ن املجهول متع�ة.. للقلق والتوّج�س واالرتياب 
وارتباك العادات اليومية وأس�لوب النوم واملأكل متعة.. حتى ألمراض السفر 
وغدره نكهة تجربٍة من نوع خاص ومختلف.. فللمسافات واالبتعاد الجغرايف 
ميزة تنع�ُش األفكار.. ويصبح للتغير معنى يجعل املس�تقّر األخر ونقطة 
الع�ودة أيام�ا كانت هي األح�ىل.. ألننا نش�تاُق لبيوتنا دائماً ونح�ّن للعودة 
إليها.. فاإلنسان كائٌن مستقر مهما كانت روح املغامرة فيه قوّية وعاتية.. 
ولذا ينصحنا بالسفر املجربون وأهُل الحكمة إذا كنا نشعر بالغربة يف بيوتنا 
أو بعدم االنتماء إىل أماكن س�كننا.. ألننا بالس�فر نبتعد فيفعل فينا الحنني 
فعلت�ه ويعيدنا إىل أماكننا ونحن متجّددون من الداخل ومنتمون بطريقة أو 
بأخرى.. وإن كان انتماؤنا متزعزعاً بش�كل ال مفر منه.. فإننا بابتعادنا قد 
نستطيع تغير حياتنا الساكنة لنؤثث بما نحب تفاصيَل يومنا املعتاد.. وقد 
نكتش�ُف عوالم أخرى نستطيع بها أن نبدأ حياة جديدة مختلفة تماما.. أما 
فضول املعرفة وحب االكتش�اف ومتعة الحواس واكتس�اب الخربة فهي من 
أهم مقومات السفر.. مهما تعددت أسبابه وتنوعت غاياته: للعمل أو للعالج 
أو للس�ياحة أو للهجرة أو أو.. إلخ.. ومهما كانت الرحلة طويلة أو قصرة.. 
اضطرارا كانت أو اختيارا.. يبقى األمر قيد اإلثارة والتشويق ويبقى هاجسا 
مشوبا بالرقب والدهش�ة.. قد ال يعشقه البعض مثي.. لكنني أجده صنوا 
لكلم�ة حرية.. وصن�وا لفكرة األجنح�ة والطران واالنعت�اق.. أجده عالجا 
لكث�ر من أمراض الروح والجس�د.. وأج�ده دواء ناجعا مل�ن أعياه املكوث 
والضجر واجرار التش�ابه والس�كون.. وحني تحول دون سفري الظروف.. 
ويط�ول الزم�ان بانتظار تغي�ر املكان.. أجد نفيس أس�تعيض عن الس�فر 
الفعي بس�فر مفرض مؤقت.. فأجد الس�فر يف كل كتاب جديد أقرأه.. ويف 
كل فيلم جميل أو عمل مرحي أو حفل موسيقي أو متحف أو معرض.. أو 
مكان جديد اكتشفه.. أجد السفر يف الطبيعة والخرضة وألوان الورد.. وأيضا 
وقبل كل يشء: مع كل صديق جديد يبادلني املحبة وكل صديق قديم يبادلني 
الذكريات.. أما أجمل الس�فر.. فهو الس�فر يف األحالم.. فف�ي الحلم تصبح 
الجغرافيا والتاريخ واملس�تقبل قيد أصابعن�ا وتحت ترصف خيالنا وهوانا.. 
وبالحلم نس�تطيع أن نس�افر إىل حيث نش�اء ومع من نشاء وكيفما نتمنى 

أو تشتهي أرواحنا..
صباحكم سفر جميل..

ريم قيس كّبة

س�فر

“الس�داية” أو املنس�ج هو ذلك املحمل 
الذي تصن�ع عليه املنس�وجات الصوفية. 
كان متواج�دا بكثاف�ة يف البي�وت العربية 
لصناع�ة  الحرفي�ات  أداة  فه�و  قديم�ا، 
السجاجيد ومستودع أرسارهن ومواهبهن 
وبه يع�ربن عما يختلج داخلهن بأس�لوب 
فني وذوق متأث�ر بما تعلمنه من جداتهن 
وم�ن بيئته�ن الثقافي�ة. غر أن املنس�ج 
اليوم، كما الس�جاجيد الصوفية املصنوعة 
بالط�رق التقليدي�ة، ي�كاد يندث�ر وهو ما 
محاول�ة  إىل  جزائري�ات  حرفي�ات  دف�ع 
حف�ظ الحرفة م�ن ال�زوال ع�رب تلقينها 
لألجيال القادمة.صناعة الصوف والنسيج 
يف  ظل�ت  التقليدي�ة  بالط�رق  والس�جاد 

مرتبطة  العربي�ة  املجتمع�ات 
بامل�رأة. وه�ي حرف�ة مثل�ت 
لعق�ود مصدرا للدخل للنس�اء 
يف البيئ�ات املحافظ�ة وخاصة 
اآلن  ويف  الريف�ي،  الوس�ط  يف 
ذاته كان النسيج مجاال تطلق 
فيه النساء مواهبهن يف الرسم 

والتلوين واختيار األشكال.
لك�ن الي�وم تواج�ه ه�ذه 
الحرفة اليدوية مخاطر االندثار 
مث�ل العدي�د م�ن الصناع�ات 
يف  دوره�ا  رغ�م  التقليدي�ة، 
الهوي�ة والخصوصيات  حفظ 
الفني�ة والثقافية لكل منطقة 
تتواجد فيها.وتس�عى النس�اء 

الجزائري�ات إىل الحفاظ عىل حرفة نس�ج 
الس�جاد بالطرق التقليدية أو كما تس�مى 
محليا الزربية، وذلك عرب تمس�كهن بهذه 
الحرف�ة وس�عيهن لرويجه�ا والتعري�ف 
به�ا وخاصة عرب محاولة توريث تقنياتها 
املس�تقبل،  ألجي�ال  وأدواته�ا  ومراحله�ا 
حت�ى ال يتوقف إنتاجها وتظل متواجدة يف 
االستعماالت اليومية ويف الديكور املنزيل وال 

تقف عند استحضار ذاكرة الراث الفني.
زربية بابار س�ميت نسبة للقرية التي 
تصنع فيه�ا الواقعة يف محافظة خنش�لة 
التابع�ة ملنطق�ة األوراس يف الجزائر، وتعد 
أش�هر أنواع الزرابي الصوفي�ة الجزائرية 
نس�اء  تتكل�م  س�عرا.فعندما  وأرفعه�ا 

منطقة األوراس وعجائزها عن “السداية” 
و”الق�رداش”  و”الخالل�ة”  و”النغ�ادة” 
و”املق�ص” و”الخي�ط” و”الصوف” فهن 
يح�رضن أدوات ول�وازم نس�ج الف�راش 
أو الزربي�ة. أم�ا إن تحدثن ع�ن “الدراقة” 
و”العقدة” و”الحويل” فهن يقصدن أشهر 
أنواع زربية بابار الضاربة يف عمق وتاريخ 
بش�كلها  واملمي�زة  واألوراس  الش�اوية 
وألوانه�ا األصيلة واملعربة عن الحال مثلما 
تصفه�ا أمه�ات وج�دات احرفن نس�ج 

الزربية البابارية.
الفت�اة األوراس�ية كان�ت تع�رب عم�ا 
يخالجها من مش�اعر الفرح أو الحزن بما 
ترسمه من أشكال يف الزربية التي تنسجها 
أرادت  إن  الصبيَّ�ة  أن  حت�ى 
ال�زواج واس�تحت م�ن أهلها 
تعرب عن ذلك الش�عور برس�م 
أو ش�كل تجس�ده يف زربيتها 

يعكس ذاتها ورغباتها.
الزربي�ة  أصال�ة  أن  كم�ا 
حي�اء  تعك�س  الباباري�ة 
وحش�مة أهله�ا الذي�ن كانوا 
يس�تعملون أحد أنواعها وهو 
زربي�ة “الدراقة”، من )الدرقة 
بالعامي�ة( والخفية والتخفي 
باللغ�ة العربية، يف الفصل بني 
النس�اء والرج�ال داخل املنزل 
الواحد. كم�ا تؤثث بها الخيام 

كميزة للشهامة.

زربية بابار اجلزائرية تراث املرأة األوراسية املهدد باالندثار

تع�د الياب�ان واحدة م�ن املنتجني الرائدي�ن يف العالم 
لاللكروني�ات واآلالت. ويق�ول فري�ق محلل�ني دويل إن 
نصف العاملني يف اليابان ربما يتم يف الس�نوات العرشين 

املقبلة استبدالهم بالروبوتات.
ووجد باحثون م�ن معهد البحوث الياباني »نومورا« 
)NRI( مع زمالء لهم من جامعة أكسفورد أن »ما يصل 
إىل 49% م�ن الوظائ�ف يف اليابان يمك�ن أن تحل محلها 

أنظمة كمبيوتر« بحلول عام 2035،.
وتأتي هذه النتائج املذهلة بعد أن قام فريق الباحثني 
بعمل دراس�ة وافية لنحو س�تمائة وظيفة، قاموا فيها 
بتقييم مس�تويات اإلبداع الالزم�ة لتنفيذ هذه الوظائف 
بنج�اح. وبع�د ه�ذا التقييم توص�ل املحلل�ون إىل قائمة 

الوظائف التي يمكن أن يتم تنفيذها آليا بنجاح، من دون 
مساعدة البرش.

وأظه�رت البح�وث أن املوظف�ني الذي�ن يعمل�ون يف 
وظائ�ف الجل�وس ع�ىل املكات�ب يف الفن�ادق، وخدم�ة 
العم�الء وتس�ليم البضائ�ع وزراع�ة األرايض، يمكن أن 
يفق�دوا وظائفهم لتحل الروبوتات محلهم يف املس�تقبل 

بسهولة،.
يذكر أن الروبوتات ب�دأت بالفعل تويل وظائف البرش 
يف اليابان، فهناك الروبوتات التي تعمل الستقبال العمالء 
يف الفن�ادق، والروبوت�ات الت�ي تق�ود س�يارات األجرة، 
كم�ا أعلنت الحكوم�ة أيضا عن خطة إلنش�اء روبوتات 

ممرضات، شأنها أن تساعد املرىض املسنني.

 تبني ان األشخاص الذين يتمتعون بذاكرة حادة 
هم أكثر عرضة لإلصابة بالخرف.

اكتش�ف العلماء ان�ه كلما كان اإلنس�ان يتذكر 
أم�ام  اضع�ف  دماغ�ه  كان  الح�وادث،  تفاصي�ل 

التغ�رات الحاصل�ة نتيج�ة تق�دم العمر ب�ه. هل 
تتذك�رون م�ا الذي فعلتم�وه يف األس�بوع املايض؟ 
وهل انتم قادرون عىل تذكر هذه التفاصيل حس�ب 
تواليها كما لو كانت مثابة مسلس�ل تلفزيوني؟ أم 
ان ذاكرتك�م مركزة عىل حوادث معينة خالل النهار 
وال تعرون أي اهتمام للحوادث البسيطة؟. إذا كنت 
تتذكر تفاصيل الحوادث. فإن هذا يعني انك ستكون 
ضعيفاً أمام امراض الشيخوخة. اثبت علماء معهد 
Rotman Research Institute يف مدين�ة تورين�و 
االيطالي�ة ان األش�خاص الذين يتذك�رون تفاصيل 
الح�وادث ه�م أكث�ر عرض�ة لإلصاب�ة بأم�راض 

الشيخوخة ومن ضمنها الخرف.

الذاكرة احلادة تؤدي اىل اخلرفالروبوتات حتتل نصف الوظائف يف اليابان بحلول عام 2035


