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الـعــراق يـنــتــفــض فـي الــســاحـات: ال لـلـتــدخــل الـتـركـي
رضبة »عش اجلزيرة« تطيح بمساعد البغدادي.. وقوة خاصة تقتحم الرمادي
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العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي
صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

صفحة 16

»أوفيد«

ميـكـنـنـا أن نـتـعلـم 

حتى من أعدائنا

ص4سوريا عىل طاولة نيويورك: الغلبة للنظام

»                              « تكشف تفاصيل هتريب »داعش« للنفط
روسيا ترصد ثالثة مسارات »سرقة« يحميها »السلطان«.. والبرميل بـ 18 دوالر
يهرب 200 ألف برميل يوميًا    سماسرة يديرون »مزاد« في زاخو    تركيا تشرع حدودها لتصديره عالميًا

التنظيم يجبر مهندسين على استخراج »الذهب األسود« من أربعة حقول في سوريا والعراق

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

بات النفط المهرب الشريان الرئيس لتمويل 
»داع�ش« في الع�راق وس�وريا نتيج�ة لزيادة 
إنفاق�ه المالي ونف�اذ مخزون«الرهائن« الذين 
كانوا يستخدمهم للحصول على المال, إذ تشير 
التقدي�رات إلى أن التنظيم اإلرهابي يهرب 200 
أل�ف برمي�ل يومي�ا من اآلب�ار والحق�ول التي 

يسيطر عليها.
وكش�فت معلوم�ات مهم�ة حصل�ت عليها 
»المستقبل العراقي« بشأن ملف تهريب النفط 

من قبل »داعش«.
ووفقاً لتلك المعلومات, فان »النفط المهرب 
م�ن العراق وس�وريا, يب�اع في مدين�ة تركية 

بسعر يتراوح مابين -15 18دوالر«.
وتش�ير المعلوم�ات إل�ى أن »داعش« ينقب 
ع�ن النفط عب�ر فريق من الخب�راء الذين تحت 
قبضته وس�ط رقابة مشددة من جهة, ورعاية 
في توفير كافة االحتياجات والمستلزمات لهم 

من جهة أخرى.
و200  »أل�ف  ف�ان  المعلوم�ات  وبحس�ب 
شاحنة نفط تهرب من مدينة نينوى في العراق 

عبر مدين�ة زاخ�و الواقعة ضمن ح�دود إقليم 
كردس�تان, إلى تركي�ا وتحديداً بلدة )س�لوب( 
التركي�ة الت�ي يباع فيها النفط  بس�عر 18-15 
دوالر باإلضاف�ة إلى عمولة »السماس�رة«  إلى 

الشركات والدول المصنعة.
وبه�ذا الص�دد, ق�ال ضاب�ط تول�ى مهم�ة 
تجفيف مناب�ع اإلرهاب وغس�يل األموال, بان 
»قرابة 100برمي�ل نفط يومياً تهرب من زاخو 
إلى تركيا«, مش�يراً إلى أن النفط المهرب يباع 

في »مزاد يومي«.
التفاصيل ص3

تـقـريـر »مـاكينـزي«:
مــسـتــقـبـل الـســعـوديــة

 فـي خطـر

السويديون
يتلقون رسـائـل من »داعـش«: 

اإلسالم أو اجلزية

الــدنـمـارك
تـطــمــع بـــمـجــوهــرات

الــالجـئـيــن

اطالق استمـارة
القبـول املـركـزي لـخرجيـي 

الدور الثـالث 4453

ص4بريطـانيـا متهـد للتدخـل فـي العـراق: ال بــد مـن وجــود قــوات بــريـة لطرد »داعش«
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رئـــيـــس وزراء مــتــخــــوفـــًا مــن فـــوز الـيـمــــيـن:
يجر فرنسا لحرب أهلية

املاليـة الربملـانيـة تكشـف عن استقطــاع 3% من رواتب املتقــاعديـن

ديالى: ست عوائل تسلم ابنائها 
المطلوبين إلى القضاء 
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اهلاشمي يف املوصل بحامية ضباط اتراك العالن »دولة نينوى«!
      المستقبل العراقي / خاص

كش�فت مص�ادر سياس�ية، أمس الس�بت، 
ان طارق الهاش�مي المحكوم باالع�دام غيابيا 
متواج�د ف�ي مدين�ة الموص�ل، الفتة إل�ى أنه 
دخلها قادما م�ن تركيا ترافقه مجموعة أمنية 
م�ن المخابرات التركية. وق�ال مصدر امني ان 
»التحقيق�ات اثبتت مس�ؤولية الهاش�مي عن 
دخول القوات التركية لالراضي الموصلية وانه 
ف�ي اغلب االحي�ان يكون مرافقا لتل�ك القوات 
ليش�رف على عملية تدريب وح�دات يدعي انها 

تس�تعد لتحرير الموصل«.  ووفقاً لتس�ريبات، 
فان الهاش�مي يعمل بش�كل حثي�ث الى جانب 
رافع العيس�اوي من اجل فكرة اعتراف اقليمي 
بحك�م ذاتي ف�ي الموص�ل وبمبارك�ة حليفته 
تركيا وكأنه أمر واقع.  وأشارت التسريبات ان 
قياديين بعثيي�ن طرحوا على الهاش�مي فكرة 
اعت�راف اقليم�ي بما ج�رى ف�ي الموصل وان 
العملي�ة تمت بدعم تركي اس�تخباري مباش�ر 
من خالل اش�راف ضباط ات�راك عليها.  وكانت 
صحيفة “إيدنلك” التركي�ة ذكرت أنها توصلت 
لمعلومات مهمة عن تأسيس جيش عراقي حر 

له ارتباط بتركيا، حيث أكدت مصادر بأن أفراد 
الجي�ش تلق�وا تدريبات في بلدة “جولباش�ي” 

بالقرب من أنقرة.
م�ن  ع�ددا  أن  المص�ادر،  نف�س  وأك�دت 
العسكريين العاملين بالنظام السابق وصلوا إلى 
تركيا في خريف العام الماضي وأجروا مباحثات 
في أنقرة، إضافة إلى أن رجال الهاش�مي تلقوا 
تدريبات عس�كرية في بلدة “جولباشي” حيث 
إن معسكرات ومنش�آت قيادة القوات الخاصة 
وإدارة التح�ركات الخاصة للش�رطة موجودة 

في تلك البلدة. 

الـعـبـادي:
بـلـدنـا يـمـر بـظـرف 

مـالـي صـعـب

احلرس الثوري اإليراين
يدعـو إللغـاء احلدود مع ثـالث دول 

بـيـنـهـا العـراق

الـمـركــزي:
77% مـن الـعـملـة العـراقيـة 

»مكتنزة« يف املنازل
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أردوغان درب ضباط من »البعث« الفاشي

رانيا يوسف: زوجي سيلجأ 
لــلـــقـضـاء

      بغداد / المستقبل العراقي

دافعت المستش�ارة االلمانية 
انغي�ال مي�ركل ع�ن سياس�تها 
لفتح الب�اب ام�ام الالجئين في 
مقابلة نشرت، أمس السبت، قبل 
مؤتمر حزبي مهم وقمة االتحاد 
االوروبي التي يتوقع ان تتعرض 

خاللها لالنتقادات.
وقالت ميركل انها تعمل على 
خف�ض اع�داد المهاجرين الذين 
ياتون الى الماني�ا، اكبر اقتصاد 
تس�تعد  والت�ي  اوروب�ا،  ف�ي 
الستقبال مليون الجئ هذا العام 
فروا من الحرب والفقر. اال انها 
اضافت في مقابلتها مع صحيفة 

ان�ه  الجيماين�ه«  »اوغس�برغر 
»من الوهم االعتقاد ان مش�كلة 
الالجئين يمكن حلها عند الحدود 
بين المانيا والنمسا )..( فحركة 
االع�داد الكبيرة م�ن الالجئين ال 
يمكن حلها اال من خالل التعاون 
تحس�ين  ال�ى  الدولي«.ودع�ت 
حماية الحدود الخارجية لالتحاد 
التع�اون مع  االوروب�ي وزيادة 
تركي�ا التي ينطل�ق منها معظم 
باتج�اه  الس�وريين  الالجئي�ن 

اوروبا.
وجددت مي�ركل التاكيد على 
ض�رورة الحف�اظ عل�ى منطقة 
ش�نغن للتنق�ل الح�ر بي�ن دول 
اوروب�ا. وقال�ت »نح�ن جميعا 

نقدر حرية حركة البشر والسلع 
والخدم�ات. والمانيا تحتاج الى 
ذل�ك اكثر من اي دول�ة اوروبية 

اخرى«.
ل�ن  ذل�ك  ان  »اال  واضاف�ت 
يس�تمر على الم�دى الطويل اال 
اذا تم�ت حماي�ة ح�دود االتحاد 

االوروبي الخارجية«.
المستش�ارة  ق�رار  وتس�بب 
االلماني�ة المفاج�ئ ف�ي مطلع 
ايل�ول بالترحيب بطالبي اللجوء 
من س�وريا ف�ي انقس�ام داخل 
االتحاد االوروبي، حيث اتهمتها 
بعض الدول بان سياس�تها ادت 
ال�ى اجت�ذاب اع�داد كبي�رة من 

الالجئين الى اوروبا.

مريكل تدافع جمددا عن سياسة استقبال الالجئني
دعت إلى حماية حدود االتحاد األوربي

اخلطوط اجلوية:
ال دخل لوزير النقـل بقـرارات 

جملس اإلدارة

عندليب الفرات واألنيق حبايب ونفطا الجنوب 
وميسان يحققون العالمة الكاملة
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      بغداد / المستقبل العراقي

 توجه وفد رفيع المس�توى م�ن االتحاد الوطني 
الكوردس�تاني ال�ى العاصمة العراقي�ة بغداد، بهدف 
عقد سلس�لة اجتماع�ات م�ع االحزاب السياس�ية. 
وبحس�ب موقع االتحاد الوطني فان الوفد يترأس�ه 
مسؤول الهيئة العاملة في المكتب السياسي لالتحاد 
الوطن�ي الكردس�تاني م�ال بختيار، ويض�م كل من 
السادة عمر فتاح وسعدي احمد بيره اعضاء المكتب 
السياس�ي لالتح�اد. واوض�ح ان الوفد س�يعقد عدة 
اجتماع�ات مع االطراف السياس�ية وبه�دف تمتين 
اواصر العالقات وبحث مستجدات الساحة العراقية.

      بغداد / المستقبل العراقي

اكدت اللجن�ة االمنية في مجلس محافظة ديالى، 
أمس السبت، ان ست عوائل سلمت ابنائها المطلوبين 
للقضاء بقضايا متعددة الى القوات االمنية، مش�يرة 
ال�ى ان تعاون االهالي في حس�م قضايا ابنائها جاء 

اليمانها بالعدالة.
وق�ال رئيس اللجن�ة بالمجلس صادق الحس�يني 
ان “س�ت عوائ�ل قامت بتس�ليم ابنائه�ا المطلوبين 
للقضاء بقضايا مختلفة بعضها يتعلق بتهم ارهابية 
والبع�ض االخ�ر بتهم جنائي�ة، الى الق�وات االمنية 

داخل ديالى خالل االسابيع الماضية”.

      بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف محافظ البنك المرك�زي العراقي عل�ي العالق، أمس 
الس�بت، أن %77 من العملة العراقية المتداولة في الس�وق هي 
مكتنزة في الدور الس�كنية، مش�يرا إلى أن البنك س�يضع خطة 

لجذب هذه األموال لالستثمار.
وقال الع�الق خالل المؤتم�ر المصرفي الثالث ال�ذي أقامته 
رابط�ة المص�ارف العراقي�ة بفندق الرش�يد ببغ�داد إن “77% 
م�ن العمل�ة العراقية المتداول�ة اليوم في األس�واق مكتنزة في 
الدور الس�كنية”، الفتا إلى أن “هذه األم�وال هي خارج القطاع 

المصرفي”.
وأض�اف الع�الق أن “المصارف إذا أحس�نت تقديم الخدمات 
للزبائ�ن م�ن اجل ج�ذب هذه األم�وال المدخرة فانها ستس�هم 
بتحريك االقتصاد العراقي”، مبينا أن “البنك المركزي لديه خطة 
م�ن اجل ج�ذب هذه األموال لغ�رض االس�تثمار وتحريك عجلة 

االقتصاد العراقي”.
وتأس�س البن�ك المرك�زي العراق�ي كبنك مس�تقل بموجب 
قانون�ه الصادر في الس�ادس م�ن آذار من الع�ام 2004، كهيئة 
مس�تقلة، وهو مس�ؤول ع�ن الحفاظ على اس�تقرار األس�عار 
وتنفيذ السياس�ة النقدية، بما في ذلك سياس�ات أسعار الصرف 

ويجري جلسات يوميا لبيع وشراء العمالت.

      بغداد / المستقبل العراقي

اعلن عضو مجلس قضاء سنجار ميسر حجي، أمس السبت، 
أن نح�و ثالثين ش�خصا ايزيديا من أهالي س�نجار لقوا حتفهم 
غرقا في بحر إيجة، فيما اش�ار الى استمرار عمليات البحث عن 

جثث الضحايا.
وقال حجي إن “أكثر من ثالثين ش�خصا إيزيديا لقوا حتفهم 
غرق�ا في بح�ر إيجة ق�رب الس�واحل اليونانية”، عازيا س�بب 

الحادث إلى “تعرض قاربهم ألمواج عالية من البحر”.
وأضاف حجي، أن “جميع الضحايا من أهالي منطقة سنجار 
وكانوا يحاولون التوجه إلى أوربا بطرق غير رس�مية”، مشيرا 
الى أن “عمليات البحث عن الغرقى والمفقودين مس�تمرة فيما 

تمت انتشال جثث بعضهم من البحر”.
وش�هدت األش�هر الماضية عدة حوادث غرق لمهاجرين في 
بح�ر إيجة بين تركيا واليونان، فضال حاالت االختناق والفقدان 
التي تعرض لها المهاجرون، كما تش�هد ال�دول األوربية موجه 
كبي�رة من المهاجري�ن من دول الش�رق األوس�ط، فيما أعلنت 
عدة دول اوربية عن موافقته�ا وترحيبها بقبول االف الالجئين 

السوريين خالل االيام الماضية.

      بغداد / المستقبل العراقي

اكد وزير الدفاع البريطاني، مايكل فالون، أنه س�تكون هناك 
حاجة لوجود القوات البرية لهزيمة تنظيم “داعش” في العراق، 
إال أن تل�ك الق�وات ال يمكن أن تك�ون قوات غربي�ة بل يجب أن 

تكون قوات محلية، حتى تكسب ثقة المناطق السنية.
وق�ال فالون في تصريح، “حس�ناً في النهاية يجب أن تكون 
هن�اك قوات بري�ة لتكون ق�ادرة عل�ى تقديم األمن، والس�يما 
في المناطق الس�نية. ولتقوم بطرد داعش م�ن البلدات والمدن 

والقرى التي تحتلها”.
وأض�اف انه “س�يتم توفير األم�ن من قبل الق�وات العراقية 
والحرس الوطني عند تأسيسه بشكل كامل لتضغط على داعش 

غرباً على طول نهر الفرات من الجانب العراقي”.

املركزي: 77% من العملة العراقية 
»مكتنزة« يف املنازل

مـقـتـل 30 ايـزيـديـًا غـرقـًا 
فـي »إيـجـة« الـتـركـي

بريطانيا متهد للتدخل يف العراق:
 ال بــد مـن وجــود قــوات بــريـة 

لطرد »داعش«

وفد رفيع املستوى من االحتاد 
الوطني يتوجه اىل بغداد

دياىل: ست عوائل تسلم ابنائها 
املطلوبني إىل القضاء 

املالية الربملانية تكشف عن استقطاع 3% من رواتب املتقاعدين

دولة القانون: تصدير كردستان الغاز لرتكيا حتدي للشعب 

الـعـبـادي: بـلـدنـا يـمـر بـظـرف مـالـي صـعـب

وجدت تخريبا ممنهجا لعقدين.. واتخذت إجراءات تطويرية خالل عام

احلرس الثوري اإليراين يدعو إللغاء احلدود مع ثالث دول بينها العراق
      بغداد / المستقبل العراقي

دعا القائد العام للحرس الثوري 
اإليران�ي، محمد علي جعفري، إلى 
إلغ�اء الح�دود بين كل م�ن العراق 
ولبن�ان وس�وريا، والت�ي تصفها 
المقاوم�ة”.  ب�”مح�ور  طه�ران 

وكش�ف جعفري أن ب�الده تحارب 
في سوريا دفاعا عن أمنها الداخلي، 
ورابط�ا مصي�ر النظ�ام اإليران�ي 
بنتائ�ج الح�رب التي بات�ت كل من 
إيران وروس�يا طرفين مباش�رين 
األنب�اء  وكاالت  وحس�ب  فيه�ا. 
اإليرانية، فقد كان جعفري يتحدث 

في مدينة األه�واز في اجتماع مع 
عائ�الت جن�ود وضب�اط الح�رس 
الثوري والباس�يج اإليرانيين الذين 
س�قطوا قتلى ف�ي س�وريا، وقال 
العس�كري  التواج�د  “أس�باب  إن 
اإليراني في س�وريا ه�ي للحفاظ 
عل�ى أم�ن الجمهورية اإلس�المية 

اإليراني�ة”، الفت�ا ال�ى أن الح�رب 
ف�ي س�وريا س�تحدد “مس�تقبل 
اإلسالم والعالم”، على حد تعبيره. 
وواصل جعفري أن إيران منهمكة 
عل�ى الدفاع ع�ن حدودها، مضيفا 
أن “أمي�ركا لن تس�تطيع مواجهة 

الدول اإلسالمية”.

      بغداد / المستقبل العراقي

كشفت اللجنة المالية النيابية، أمس السبت، 
أن الموازنة المالية لعام 2016 تتضمن استقطاع 
%3 م�ن رواتب موظف�ي الدول�ة المتقاعدين، 
س�تخصص  المس�تقطعة  االم�وال  أن  مبين�ة 
للحشد الشعبي والبيش�مركة والنازحين. وقال 
عضو اللجنة النائب مسعود حيدر، إن “مشروع 
قانون الموازن�ة المالية تضمن حالياً قطع 3% 
م�ن رواتب كل موظف�ي الدول�ة المتقاعدين”، 
مبينا أن “هذه األموال س�تخصص الى الحش�د 
ونريد ان تشمل البيش�مركة والنازحين ايضا”. 
واضاف حيدر، أنه “ليس ش�رطاً ان يقر مجلس 
الن�واب موازن�ة 2016 ي�وم االثني�ن المقبل”، 
مش�يرا الى “انن�ا س�نقدم الموازنة ال�ى هيئة 
رئاس�ة مجل�س الن�واب ي�وم االثني�ن المقب�ل 
ف�ي حال عدم حص�ول متغيرات فيه�ا”. واعلن 
عض�و اللجنة المالية النيابية مس�عود حيدر أن 
اللجن�ة تعتزم االجتماع م�ع مدير التقاعد العام 
للنق�اش معه بش�أن اس�تقطاعات حصلت في 

روات�ب المتقاعدين، مؤكداً عل�ى أهمية معرفة 
أس�بابها. واب�دى ع�دة متقاعدي�ن امتعاضهم 
الشديد من حصول اس�تقطاع غير مسبوق في 
رواتبهم القليلة في األس�اس، موضحين أن هذا 
االس�تقطاع تم بدون سابق إنذار وبدون تفسير 
أو ق�رار مقنع، حيث وضعه�م موظفي التقاعد 

أم�ام األم�ر الواق�ع وتعامل�وا بعهم بخش�ونة 
دون توضيح األس�باب. يذكر ان عدة مسؤولين 
ونواب أكدوا في وقت سابق، على ضرورة عدم 
المس�اس برواتب الموظفي�ن والمتقاعدين في 
الموازن�ة العامة، فيم�ا وصفوه�ا بأنها “خط 

احمر ال يمكن تجاوزه”.

اخلطوط اجلوية: ال دخل لوزير النقل بقرارات جملس اإلدارة
      بغداد / المستقبل العراقي

الجوي�ة  الخط�وط  قال�ت 
العراقية أن قطاع الطيران المدني 
العراقي�ة  الجوي�ة  والخط�وط 
ش�هدا تخريب�اً ممنهج�اً منذ عام 
إل�ى  ذل�ك  وأدى   2008  1980-
االنقط�اع ع�ن العال�م م�ا يقرب 
م�ن ثالثين عاماً. م�روراً بالحرب 
العراقية اإليراني�ة وحرب الخليج 
والحص�ار إضاف�ة إل�ى م�ا رافق 
هذه الحروب م�ن مخالفات بدأت 
ع�ام 2010«.وأوضح�ت في بيان 
تلقت »المستقبل العراقي« نسخة 
من�ه، أن�ه »تراكم�ت عل�ى م�دى 
خم�س س�نوات  ف�كان الب�د من 
ث�ورة إداري�ة إليقاف ه�ذا الهدر، 
ل�ذا كان�ت إج�راءات وزي�ر باق�ر 
الزبي�دي حازمة إذ ب�دأت بتفعيل 
كان  ال�ذي  االدارة  مجل�س  دور 
مغيب�اً وإقال�ة الم�دراء العامي�ن 
للخط�وط والس�لطة وع�دد م�ن 
مدراء األقسام والتحرك بإجراءات 
المرفقين  للنهوض بواقع هذي�ن 
الجوي�ة  الخط�وط  خصوص�اً 
العراقي�ة لوضعه�ا ف�ي المس�ار 
إلى  الصحيح«.وأش�ارت  المهن�ي 
أنه »بدأ مجل�س االدارة للخطوط 
الجوي�ة العراقية يأخ�ذ دوره في 

ادارة الخطوط حس�ب قانون 22 
لس�نة 1997وكان أبرزه�ا إب�رام 
عقد مع شركة استشارية اسبانية 
إلكم�ال متطلب�ات )TCO( وقرار 
تطوير أقس�ام الش�ركة من خالل 
االس�تعانة بخبير واحد لكل قسم 
للمس�اعدة في تطويرها من اجل 
وضع الشركة في إطار المنافسة 
الدولية لشركات الطيران العالمية، 
الميداني�ة  للمتابع�ة  كم�ا كان�ت 
األسبوعية للمطار األثر الكبير في 

تحقيق هذه النتائج االيجابية، كما 
تم استحداث أقسام وشعب جديدة 
للشركة كما رسمتها )االياتا( في 
التوثي�ق ووحدات توكي�د الجودة 
م�ن الق�رارات المهم�ة، إضاف�ة 
إلى اتخاذ إج�راءات كفيلة بعودة 
الطائر األخضر للتحليق في أوربا 
منه�ا اس�تئجار طائ�رات أوربية 
ألداء االلتزامات أمام المس�افرين 
على متن الخط�وط الجوية، ومن 
ابرز القرارات التي اتخذت للتطوير 

إع�ادة هيكلية الش�ركة من خالل 
ش�ركة استش�ارية، فكان التعاقد 
م�ع االياتا خطوة رائ�دة لوضعها 
في الطريق الصحيح لتطوير األداء 
المهني وتنفيذ خطط النجاح وفق 

أسس عالمية«.
وأوضحت أن »شركة الخطوط 
تعرضت ع�ام 2010 إل�ى التعليق 
بس�بب ع�دد م�ن المخالف�ات إال 
الش�ركة  ع�ن  المس�ؤولين  إن 
ف�ي حينها ل�م يتخ�ذوا أي إجراء 

الش�ركة  للمحافظة على س�معة 
الت�ي اتخ�ذت خط�وات مهمة مع 
TCO والت�ي وصل�ت إل�ى  لجن�ة 
مراح�ل نهائية من خالل إرس�ال 
جميع المتطلبات إلنهاء موضوع 
تعلي�ق الطيران في أج�واء أوربا. 
كم�ا اس�تعانت الش�ركة بخب�راء 
أسبان وبريطانيين للمساعدة في 

حسم هذا الموضوع«.
وتابع�ت »كم�ا اتخ�ذت هي�أة 
الرأي اج�راءات لتطوير الخطوط 
الجوي�ة العراقي�ة منه�ا ضرورة 
تقدي�م الموظفي�ن ف�ي الخطوط 
خ�الل الش�هر الثال�ث 2016 على 
امتحان التوف�ل باللغة االنكليزية 
وتقديم نتائجهم بحسب عرضهم 
الوظيفي إضافة إل�ى قرار تعيين 
العش�رة األوائ�ل م�ن الجامع�ات 
المرقمة في الش�ركة وتفعيل أداء 
ق�رارات  التخ�اذ  اإلدارة  مجل�س 
مهمة وفق قانون الش�ركات رقم 
1997«.وأردفت »علماً  32 لس�نة 
العراقي�ة  الجوي�ة  الخط�وط  ان 
ش�ركة عامة )تمويل ذاتي( طبقاً 
للقان�ون 22 لس�نة 1997 يتحمل 
مس�ؤولية اتخاذ القرارات مجلس 
العراقية  الجوية  للخطوط  االدارة 
ولي�س للوزي�ر دخل في ق�رارات 

مجلس االدارة«.

      بغداد / المستقبل العراقي

اعتبرت النائبة عن ائتالف دولة 
القان�ون فردوس الع�وادي، أمس 
الس�بت، ان إعالن حكوم�ة اقليم 
كردستان تصديرها الغاز الطبيعي 
ال�ى تركيا الع�ام المقب�ل “تحدي 
للشعب وحكومته”، وفيما شددت 
س�كوت”  “ع�دم  ض�رورة  عل�ى 
الحكوم�ة وان ت�ؤدي الحكوم�ة 
دورها بحماي�ة الثروات الوطنية، 
أكدت أن إعالن اإلقليم في هذا االمر 

يدخله “بدائرة االتهام” بمساعدة 
االتراك ف�ي التجاوز على س�يادة 
الع�راق. وقالت الع�وادي في بيان 
تلقت “المستقبل العراقي” نسخة 
من�ه، إن “إعالن مستش�ار االمن 
االقتص�ادي ف�ي حكوم�ة اإلقليم 
بنية اإلقليم تصدير الغاز الطبيعي 
الى تركيا بحلول العام المقبل، هو 
تحدي للشعب العراقي وللحكومة 
التي ننتظر منها موقفا أكثر جدية 
ضد هذه التجاوزات”، مشيرة الى 
أن “التغاف�ل عنه�ا يدعو الش�عب 

العراقي األبي الى التساؤل”.
 وأضافت العوادي، أنه “ال يحق 
لحكومة اإلقليم التصرف بالموارد 
الطبيعية التي هي أساسا ملك لكل 
الش�عب العراقي، وم�ا دامت ملك 
للشعب فان المتصرف الوحيد بها 
هي الحكومة االتحادية”، مشددة 
على “ض�رورة ان تؤدي الحكومة 
دورها وتحمي الث�روات الوطنية 
م�ن ه�ذه التج�اوزات وال تتخ�ذ 
موق�ف المتقص�د بع�دم الخوض 
بها لكي ال تدخل ف�ي إحراجات”. 

وتابع�ت النائبة ع�ن ائتالف دولة 
القان�ون، أن “س�كوت الحكوم�ة 
يعط�ي انطباعا ل�دى المتتبع بان 
هن�اك اتفاق�ا بينها وبي�ن االقليم 
عل�ى ه�ذا االم�ر”، موضح�ة أنه 
“حتى لو كان هناك اتفاق فان هذا 
االم�ر ليس من صالحية الحكومة 
الن التص�رف بممتلكات الش�عب 
العراقي هو من اختصاص مجلس 
الن�واب باعتباره الممث�ل الرئيس 

للشعب العراقي”. 
واك�دت الع�وادي، أن “إع�الن 

اإلقلي�م تصدي�ر الغ�از ال�ى تركيا 
هو مس لمش�اعر الشعب العراقي 
ال�ذي يعبر عن س�خطه ف�ي هذه 
االثن�اء م�ن التج�اوزات التركي�ة 
لحدوده ولسيادته الوطنية، وهذا 
االمر يدخل اقليم كردستان بدائرة 
االته�ام بمس�اعدة االت�راك عل�ى 
التج�اوز عل�ى س�يادة الع�راق”، 
الفتة ال�ى أن “إع�الن االقليم هذا 
االمر بهذا الوقت بالذات يدخل من 
ضم�ن الصراع بي�ن االقطاب التي 
تس�اند االرهاب مثل تركيا، وبين 

روسيا الجادة بإنهاء االرهاب في 
المنطق�ة حي�ث ان االقليم أعطى 
بإعالنه هذا رسالة الى روسيا بانه 
هو البديل المستقبلي عنها بتزويد 
تركيا بالغاز بعد ان قطعته روسيا 
عن تركيا”. وكان مستشار األمن 
االقتص�ادي ف�ي حكوم�ة إقلي�م 
كردس�تان بي�وار خنس�ي اعل�ن، 
امس الجمع�ة، أن حكومة اإلقليم 
تخطط لتصدير الغاز الطبيعي إلى 
تركي�ا بحلول نهاي�ة العام 2016، 
وفيما أش�ار إل�ى أن اإلقليم يعمل 

على مد خط لتصدير الغاز إلى آسيا 
عبر إيران، أكد أنه يخطط إلنش�اء 
ثالث�ة مص�اف لمش�تقات النفط. 
واعلن�ت حكومة إقليم كردس�تان 
في األول من شهر تموز الماضي، 
عن تصدير نفطها بشكل مستقل، 
فيم�ا دع�ا رئي�س حكوم�ة إقليم 
كردستان نيجيرفان البارزاني إلى 
إب�رام اتفاقي�ة جديدة بي�ن بغداد 
وأربيل بس�بب عدم إرس�ال بغداد 
المستحقات المالية لإلقليم مقابل 

كميات النفط التي تم تصديرها.

      بغداد / المستقبل العراقي

رئي�س  العب�ادي،  حي�در  ق�ال   
الحكوم�ة،  إن الع�راق يم�ر بظرف 
مال�ي صع�ب بس�بب تدني أس�عار 
النفط في األسواق العالمية، مشيرا 
إلى أن حكومته اتجهت إلى تنش�يط 
والصناعي�ة  الزراعي�ة  المج�االت 
والس�ياحية، لتنويع اإلي�رادات التي 
تعتم�د عل�ى الص�ادرات النفطي�ة.

وأض�اف العب�ادي في كلم�ة ألقاها 
نيابي�ة عنه س�لمان الجميلي، وزير 
التخطي�ط ف�ي المؤتم�ر المصرفي 
يم�ر  “بلدن�ا  إن  ببغ�داد،  الس�نوي 
الي�وم بظ�رف مالي صعب، بس�بب 

تدن�ي أس�عار النفط، ل�ذا نعتقد أنه 
ح�ان الوق�ت لتنش�يط القطاعات، 
الزراعية، والصناعية، والس�ياحية، 
والمصرفي�ة، به�دف إظه�ار قطاع 
مصرفي قوي وفاعل”.ودعا العبادي 
إل�ى  الخ�اص  المصرف�ي  القط�اع 
“مراجع�ة موضوعية لالش�كاليات 
الت�ي حصل�ت في بع�ض المصارف 
الخاصة وأضعفت ثقة التعامل معها، 
كونها )المصارف( أصبحت المحرك 
المهم لعجل�ة التنمية”.وأقر مجلس 
ال�وزراء العراقي، في تش�رين أول/

أكتوبر الماضي، مش�روع الموازنة 
االتحادي�ة لع�ام 2016 بمبل�غ 106 
تريليونات دينار عراقي )90.9 مليار 

دوالر(، وبعجز مقداره 23 تريليون 
دين�ار )19.7 ملي�ار دوالر(.وبلغت 
خ�الل  العراقي�ة  النف�ط  ص�ادرات 
تشرين ثاني/نوفمبر الماضي، نحو 
3.3 مليون برميل يوميا، وهو أعلى 
معدل تصله الصادرات العراقية منذ 
عقود، بعد التوجه الحكومي لزيادة 
النفط�ي وتعوي�ض نقص  االنت�اج 
اإلي�رادات بس�بب تدن�ي األس�عار.

إل�ى  العراقي�ة  الحكوم�ة  ولج�أت 
رف�ع ضرائب المبيعات على الس�لع 
المس�توردة، بهدف تعزيز اإليرادات 
المالي�ة، لتقليل حجم األزمة المالية 
التي تتعرض له�ا البالد نتيجة تدني 

أسعار النفط في األسواق العالمية.
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      بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة التعلي�م العال�ي والبحث العلمي، أمس الس�بت، عن اطالق اس�تمارة القبول 
المرك�زي لخريج�ي الدور الثالث، مبينة ان التقديم س�يكون متاحا الى غاي�ة الثالثاء المقبل. 
وقال مدير دائرة االعالم والعالقات والمتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر العبودي في بيان 
تلقت “المستقبل العراقي” نسخة منه ان “استمارة القبول المركزي لخريجي الدور الثالث تم 
اطالقها”، مبينا ان “فتح باب التقديم لخريجي الدور الثالث جاء بعد ورود نتائجهم من وزارة 
التربي�ة”. واض�اف العبودي ان “بام�كان الطلبة من خريجي الدوري�ن األول والثاني الذين لم 
يتمكنوا من التقديم في وقت سابق اعتماد االستمارة نفسها الخاصة بخريجي الدور الثالث”، 
مش�يرا الى انه “على الطالب ملء عش�رة اختيارات في اس�تمارة التقديم”. واكد العبودي ان 
“التقديم سيكون متاحا الى غاية يوم الثالثاء المقبل الموافق ال�15 من الشهر الحالي”. يذكر 
ان وزارة التربي�ة قد قررت في وقت س�ابق اج�راء امتحان دور ثالث للصف�وف المنتهية من 

الثالث متوسط والسادس اعدادي بهدف اعطاء فرصة للطالب نتيجة االوضاع االمنية.

اطالق استامرة القبول املركزي خلرجيي الدور الثالث

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

الش�ريان  المه�رب  النف�ط  ب�ات 
الرئي�س لتمويل »داعش« ف�ي العراق 
وس�وريا نتيجة لزي�ادة إنفاقه المالي 
ونفاذ مخزون«الرهائ�ن« الذين كانوا 
الم�ال,  للحص�ول عل�ى  يس�تخدمهم 
إذ تش�ير التقدي�رات إل�ى أن التنظي�م 
اإلرهابي يهرب 200 ألف برميل يوميا 
م�ن اآلب�ار والحق�ول الت�ي يس�يطر 

عليها.
وكش�فت معلومات مهمة حصلت 
عليها »المستقبل العراقي« بشأن ملف 

تهريب النفط من قبل »داعش«.
ف�ان  المعلوم�ات,  لتل�ك  ووفق�اً 
»النف�ط المهرب من العراق وس�وريا, 
يباع ف�ي مدينة تركية بس�عر يتراوح 

مابين -15 18دوالر«.
وتشير المعلومات إلى أن »داعش« 
ينقب عن النفط عبر فريق من الخبراء 
الذي�ن تح�ت قبضت�ه وس�ط رقاب�ة 
مش�ددة من جهة, ورعاي�ة في توفير 
كافة االحتياجات والمس�تلزمات لهم 

من جهة أخرى.
وبحس�ب المعلوم�ات ف�ان »أل�ف 
و200 ش�احنة نفط ته�رب من مدينة 
نينوى ف�ي الع�راق عبر مدين�ة زاخو 
الواقعة ضمن حدود إقليم كردس�تان, 
إل�ى تركي�ا وتحدي�داً بل�دة )س�لوب( 
التركي�ة التي يباع فيها النفط  بس�عر 
15-18 دوالر باإلضاف�ة إل�ى عمول�ة 
»السماس�رة«  إلى الش�ركات والدول 

المصنعة.
وبه�ذا الصدد, ق�ال ضاب�ط تولى 
مهمة تجفيف منابع اإلرهاب وغسيل 
األم�وال, بان »قراب�ة 100برميل نفط 
يومي�اً ته�رب م�ن زاخو إل�ى تركيا«, 
مش�يراً إلى أن النفط المهرب يباع في 

»مزاد يومي«.
وينق�ب »داع�ش« ع�ن النفط في 
4 م�دن واقعة تحت س�يطرته العراق 
وس�وريا, تع�د هي األغنى ف�ي النفط 
بالوط�ن العرب�ي, كم�ا انه يش�دد من 
إجراءاته األمنية لمن�ع تصوير عملية 
استخراج النفط وبيعه, بعبارة »يمنع 

حم�ل كامي�را التصوي�ر, والمخال�ف 
يعرض حياته للخطر«.

م�ن  مس�ربة  معلوم�ات  وتش�ير 
التقرير الروس�ي بهذا الش�أن إلى أن« 
قواف�ل )داع�ش( النفطية تم�ر تحت 
غط�اء ج�وي أمريك�ي«, كاش�فة في 
الوق�ت ذاته عن مس�ارات بي�ع النفط 
المه�رب من الع�راق وس�وريا, الفتة 
إل�ى أن اإلرهابيين ينقب�ون عن النفط 
بطرق متطورة وحديثة الس�يما وانه 
يمتل�ك معدات والي�ات متطورة حصل 

عليها من خالل تفكي�ك البنى التحتية 
ف�ي حقلي ع�الس والعجيل » ش�مال 

تكريت.
ويترك�ز انت�اج النف�ط ف�ي حقلي 
س�وريا,  ف�ي  و«التي�م«  »كونيك�و« 
و«القي�ارة«  »النجم�ة«  وحقل�ي 
العراقي�ة, فض�اًل  بمحافظ�ة نين�وى 
ع�ن حق�ول أخرى يس�تخدمها لس�د 
النفطي�ة,  المش�تقات  م�ن  حاجت�ه 
وفقاً للتقرير الروس�ي الت�ي اعتمدت 
على ص�وراً ودالئ�ل عدة.وتبين صور 

اس�تطالع فضائ�ي, التقط�ت مؤخراً, 
ثالث مس�ارات لبيع النفط المهرب, إذ 
يمر األول من الرقة الس�ورية إلى بلدة 
»الريحانية التركية« بعدها يتم توريده 
إلى مينائ�ي )تيورتول واس�كندرون( 
ومن هناك يتم شحنه على متن ناقالت 

عمالقة لتكريريه وتصنيعه.
أما ثاني المسارات, حيث يتم عبره 
تهري�ب النفط المس�تخرج في حقول 
النف�ظ الواقع�ة عل�ى الضف�ة اليمنى 
للف�رات, فريف دير ال�زور, أصبح من 

الس�تخراج  »داع�ش«,  مراك�ز  اكب�ر 
النفط وتكريره, ومنه يش�حن النفط 

بأسعار زهيدة.
وعبر المسار الثالث, تنطلق ناقالت 
النفط المهرب, من حقول شمال شرق 
سوريا, وشمال غربي العراق, وتدخل 

إلى تركيا عبر إقليم كردستان.
س�ياف  »أب�و  اإلرهاب�ي  كان  و 
عملي�ات  عل�ى  يش�رف  التونس�ي«, 
تصدي�ر النف�ط المهرب إل�ى الخارج, 
لكن وفي منتصف ش�هر أيار الماضي, 

قتلت قوة أمريكية خاصة »أبو سياف« 
بمدين�ة دي�ر ال�زور الس�ورية, بعدها 
عّي�ن »داع�ش« اإلرهابي »أب�و محمد 

المغربي« إلدارة الملف.
برلمان�ي  س�رب  الغض�ون,  ف�ي 
معلوم�ات مهمة ع�ن تهري�ب النفط 
تضمنه�ا التقري�ر المتعل�ق بس�قوط 
ش�هر  م�ن  العاش�ر  ف�ي  الموص�ل 
حزي�ران م�ن العام الماض�ي, وتورط 
المحافظ الس�ابق اثيل النجيفي بهذه 

الممارسات.

وأكد النائب ع�ن محافظة نينوى, 
أن عملية تهريب النفط كانت »تنقسم 
الى قسمين األولى تهريب النفط الخام 

والثانية تهريب مشتقات نفطية«.
تضم�ن  »التقري�ر  ب�أن  وأض�اف 
تأكيدات من اش�خاص جرى االستماع 
ال�ى افاداته�م تبين ب�ان متعه�د نقل 
المش�تقات النفطية كان ولمدة اشهر 
قبل س�قوط الموصل يدفع الى تنظيم 
داع�ش 100 مليون دوالر في الش�هر 
باالضاف�ة الى ما بين خمس�ة الى 11 
مليون دوالر كان يستحصلها التنظيم 

من الجبايات والكومشينات«.
وقبل أس�بوع, اتهم رئيس مجلس 
الوزراء حيدر العبادي، تركيا بمساعدة 
تنظيم داعش على تهريب النفط، فيما 
دعا إلى اهمية ايقاف تدفق االرهابيين 

الى العراق.
 وشدد العبادي على »اهمية ايقاف 
تهريب النفط من قبل عصابات داعش 
اإلرهابي�ة وال�ذي يه�رب أغلبيته عن 
تحدثن�ا  انن�ا  تركيا,موضح�ا  طري�ق 
م�ع الجان�ب التركي ح�ول الموضوع 
ووعدونا فهناك قرار من مجلس األمن 

الدولي حول الموضوع«.
وبع�د االتهامات الروس�ية ألنقرة 
باالس�تفادة مالًي�ا من ه�ذه التجارة 
مس�ؤول  تمل�ص  المش�روعة,  غي�ر 
أمريكي بالق�ول, كمي�ات النفط التي 
يت�م تهريبها إل�ى تركيا م�ن المناطق 
الس�ورية الخاضع�ة لس�يطرة تنظيم 

»داعش« اإلرهابي »ضئيلة جًدا«،.
وكان نائ�ب وزير الدفاع الروس�ي 
الرئي�س  اته�م  أنتون�وف  أناتول�ي 
التركي رجب طيب إردوغان وأس�رته 
ب�«الضلوع« مباشرة في شراء النفط 

من تنظيم »داعش« االرهابي.
أميركي�ون  مس�ؤولون  ويزع�م 
أن الغ�ارات الجوي�ة، الت�ي تس�تهدف 
»االرهبيي�ن«، ألحق�ت أض�راًرا كبيرة 
الخاضع�ة  النفطي�ة  بالمنش�آت 
والع�راق،  س�وريا  ف�ي  لس�يطرتهم 
مش�يرين إل�ى أن النفط ال�ذي ينتجه 
التنظي�م  يس�تخدم في قس�مه األكبر 

داخل سوريا.

»                        « تكشف تفاصيل هتريب »داعش« للنفط
التنظيم يجبر مهندسين على استخراج »الذهب األسود« من أربعة حقول في سوريا والعراق

أبناء الحشد هددوا باستخدام السالح.. والعامري من التحرير: نرفض أي قوة أجنبية

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

تظاه�ر اآلالف م�ن العراقيي�ن ف�ي ع�دد 
م�ن المحافظات وفي س�احة التحرير وس�ط 
العاصم�ة بغداد، أمس الس�بت، احتجاجاً على 
توغل القوات التركية داخل األراضي العراقية، 
وأحرق�وا العلم التركي تندي�داً بدخول قواتها، 
وفيما طالبوا بس�حب هذه القوات فوراً، أبدوا 
اس�تعدادهم ألوامر المرجعية الدينية وأي حل 

عسكري.
وطالب المتظاهرين بس�حب هذه القوات 
المتواجدة ف�ي األراضي العراقية فوراً، مبدين 
استعدادهم ألوامر المرجعية الدينية للتضحية 

بأرواحهم وأي حل عسكري إذا اضطر األمر.
ومن س�احة التحرير وس�ط بغ�داد، توعد 
األمين العام لمنظمة بدر والقيادي في الحشد 
الش�عبي ه�ادي العام�ري تركيا ب�ان فصائل 
»المقاوم�ة اإلس�المية« س�تحارب اي ق�وة 

متواجدة على ارض العراق.
وفي كلمة القاها في باس�م »الهيئة العليا 
لفصائل المقاومة اإلس�المية”، قال العامري، 
»سنبقى متمس�كين بموقفنا الرافض لتواجد 

اية قوة اجنبية على ارض العراق المقدس”.
اي  س�نقاوم  »أنن�ا  العام�ري،  واض�اف 
مش�روع يس�تهدف وح�دة العراق وس�يادته 
وكرامته”، مش�يدا بموقف المرجعية من نشر 

قوات تركية في اطراف الموصل.
إلى ذل�ك، ذكر مصدر مطل�ع في محافظة 
البص�رة أن االت�راك غ�ادروا المحافظ�ة بع�د 
ساعات من تهديد فصائل المقاومة اإلسالمية 
عل�ى خلفي�ة التدخ�ل الترك�ي ف�ي االراض�ي 

العراقية.
المقاوم�ة  »فصائ�ل  إن  المص�در  وق�ال 

ه�ددوا  البص�رة  محافظ�ة  ف�ي  اإلس�المية 
المواطنين االتراك وجميع الش�ركات التركية 
بالرد وبجميع الخي�ارات المتاحة على خلفية 
دخ�ول القوات التركية االراض�ي العراقية من 

دون موافقة الحكومة«.
واضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه 

أن »االت�راك غ�ادروا المحافظ�ة بعد س�اعات 
م�ن تلقيه�م ه�ذا التهدي�د«، مش�يراً ال�ى أن 
»اغلب الم�والت التركية في المحافظة اغلقت 

ابوابها«.
وأش�ار المصدر؛ إلى أن »الفتات انتش�رت 
ف�ي الش�وارع الرئيس�ة بالمحافظ�ة تطال�ب 

الشركات التركية مغادرة المحافظة فوراً«.
ف�ي الغض�ون، دع�ا العراق مجل�س األمن 
الدولي إل�ى مطالبة تركيا بس�حب قواتها من 
ش�مال العراق بش�كل فوري وغير مش�روط 
ووصف التوغل العس�كري التركي بأنه »خرق 

صارخ« للقانون الدولي.

وقال الس�فير العراقي محمد علي الحكيم 
في رسالة إلى س�امانثا باور سفيرة الواليات 
المتح�دة في األمم المتحدة التي ترأس مجلس 
األمن الش�هر الحالي »ندعو مجلس األمن إلى 
مطالب�ة تركي�ا بس�حب قواتها ف�ورا.. وعدم 

خرق السيادة العراقية مرة أخرى«.

وقالت الرس�الة وفقا لترجمة غير رسمية 
»هذا يعد خرقا صارخ�ا لمباديء ميثاق األمم 
المتحدة وخرقا لوحدة أراضي العراق وسيادة 

دولة العراق«.
وأُرس�لت الرس�الة بع�د أن طل�ب حي�در 
وزارة  م�ن  الع�راق  وزراء  رئي�س  العب�ادي 
الخارجية العراقية تقديم ش�كوى رسمية إلى 

األمم المتحدة.
وقال دبلوماسي في مجلس األمن شريطة 
عدم نشر اسمه إنه ال توجد خطط فورية لعقد 
اجتم�اع خاص ف�ي مطلع األس�بوع ردا على 

الرسالة العراقية.
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان 
إنه لن يستجيب لمطالب العراق بسحب القوات 
التركية من معس�كر قريب من مدينة الموصل 

التي يسيطر عليها تنظيم  »داعش«.
وأوض�ح الحكيم إن الدبلوماس�ية الثنائية 
أخفق�ت حت�ى اآلن ف�ي إنه�اء الن�زاع بي�ن 

البلدين.
وق�ال الحكي�م ف�ي رس�الته إلى ب�اور إن 
»الع�راق عمل عل�ى احتواء هذه المس�ألة من 
والمحادث�ات  الدبلوماس�ية  الوس�ائل  خ�الل 
الثنائية ولكن هذه الجهود لم تنجح في إقناع 
تركيا بس�حب قواته�ا المحتلة م�ن األراضي 

العراقية«.
»عم�ل  الترك�ي  التوغ�ل  أن  إل�ى  وأش�ار 

عدواني«.
وأضاف أن »المساعدة بالتدريب العسكري 
لقت�ال  واألس�لحة  المتقدم�ة  والتكنولوجي�ا 
تنظي�م داعش اإلرهاب�ي يج�ب أن تقوم على 
أساس االتفاقيات الثنائية والمتعددة األطراف 
وباحترام كامل للس�يادة الوطنية وللدس�تور 
العراق�ي وبالتنس�يق م�ع الق�وات المس�لحة 

العراقية«.

الـعـراق يـنـتـفـض فـي الـسـاحـات: ال لـلـتـدخـل الـتـركـي

رضبة »عش اجلزيرة« تطيح بمساعد البغدادي.. وقوة خاصة تقتحم الرمادي
       بغداد/المستقبل العراقي

االس�تخبارية  الصق�ور  خلي�ة  أعلن�ت 
التابعة لوزارة الداخلية، أمس السبت، مقتل 
وإصاب�ة أكث�ر م�ن 15 عنصرا م�ن تنظيم 
»داعش« بينهم قياديون بارزون والمساعد 
األول لزعي�م التنظي�م اإلرهاب�ي أب�و بكر 
البغدادي بضربة جوية عراقية على الحدود 

مع سوريا من جهة االنبار.
وقالت الخلية في بيان تلقت »المستقبل 
العراقي« إنه »بعملي�ة نوعية جديدة لخلية 
الصقور االستخبارية وبعد رصدها لتحرك 
المجرم المس�اعد األول ألبي بكر البغدادي 
المج�رم المدعو اب�و علي االنب�اري وحال 
دخوله منطقة العش بمنطقة الجزيرة على 
الحدود مع سوريا، غرب االنبار«، مبينة أنه 
»بالتنس�يق مع قيادة العمليات المش�تركة 
قام طي�ران القوة الجوي�ة يمعالجة المقر 
بإصاب�ة مباش�رة اس�فرت ع�ن مقتل 15 

ارهابي�ا وج�رح آخرين«. وأضاف�ت الخلية 
أن »العملي�ة ادت ايضا الى ح�دوث انفجار 
داخ�ل الم�كان يعتقد بانها احزمة ناس�فة 
عائدة لالرهابيين«، مش�يرة إل�ى أنه »كان 
من بين الجرحى المدع�و ابو علي االنباري 
ال�ذي ت�م نقله مباش�رة إل�ى منطق�ة البو 
كمال الس�ورية«. وتابعت الخلية انه »تأكد 
ل�دى ابطال الخلي�ة أن من اه�م قتلى هذه 
العملي�ة ابو آمنة المصري الملقب بالس�يد 
وكان يعم�ل م�ع ابو اي�وب المص�ري قبل 
س�قوط النظام، وابو هم�ام الزبيدي وهو 
قيادي وعسكري سابق من المشاركين في 
مجزرة س�بايكر وكان قد هرب الى سوريا 
مع المجرم وسام الزبيدي )ابو نبيل( وعاد 
قبل ايام لتسلم القيادة في محافظة صالح 
الدي�ن، ومحم�د حمي�د العس�افي الملقب 
ب�)ابو هاجر العسافي( وهو قيادي مقرب 
من المج�رم البغدادي، إضاف�ة إلى الهارب 
من سجن بادوش بش�ير شهاب الجشعمي 

الملقب ب�)ابو عادل( وهو مسؤول منطقة 
الع�ش«. على صعيد أخر, قال رئيس اللجنة 
األمنية ف�ي مجلس قضاء الخالدية ابراهيم 
الفهداوي، إن »القوات االمنية نفذت عملية 
عسكرية استهدفت معاقل تنظيم »داعش« 
في شارع 60 )9 كم جنوبي الرمادي(، مما 
اس�فر عن تطهير الش�ارع بالكامل ومقتل 
17 عنص�راً م�ن )داع�ش( وتدمي�ر س�ت 

عجالت كانوا يستقلونها«.
وأض�اف الفهداوي أن »الق�وات األمنية 
تستعد القتحام الرمادي خالل األيام القليلة 
القادم�ة بعد تحرير جمي�ع محاور المدينة 
من عصابات التنظيم«، مؤكداً أن »الساعات 
القليلة القادمة ستشهد تقدما كبيرا للقوات 
البرية بغط�اء من طي�ران التحالف الدولي 
الذي كان له الدور البارز والمهم في حس�م 
المع�ارك وتدمي�ر ارتال ومعاق�ل )داعش( 
وقط�ع خط�وط تمويلهم«. ف�ي الغضون, 
كشف قائد التش�كيل األول لمقاتلي عشائر 

االنب�ار احمد عب�د الل�ه البي�الوي، أن قوة 
خاصة اقتحمت حي الملعب جنوب ش�رقي 
مدين�ة الرمادي، لفتح ثغ�رات آمنة لدخول 
الق�وات المش�تركة البري�ة، وفيم�ا أكد أن 
علمية اقتحام مركز المدينة اقتربت بشكل 

كبير.
وبين البيالوي، إن »قوة خاصة اقتحمت 
، منطق�ة حي الملع�ب، لفتح ثغ�رات آمنة 
لدخول الق�وات البرية م�ن عناصر الجيش 
وإخ�الء  العش�ائر  ومقاتل�ي  والش�رطة 
المدنيي�ن ف�ي مرك�ز المدين�ة أن وجدوا«، 
مبين�اً أن »هذه القوة اس�تقرت في جامع 

الحاج دهر في نفس المنطقة«.
وأض�اف البي�الوي، أن »عملي�ة اقتحام 
مرك�ز مدينة الرمادي اقتربت بش�كل كبير 
بع�د انهي�ار عناص�ر تنظيم »داع�ش« في 
مع�ارك التطهير«، مؤك�داً أن »370 عنصراً 
من عناصر التنظيم قتلوا في محاور مدينة 

الرمادي األربعة خالل األسبوع الماضي«.

المئات من عناصر »داعش« قتلوا على أسوار االنبار



موسكو تجبر واشنطن على تعديل ورقة الرياض

 ل�م يك�د مؤتم�ر المعارضة الس�ورية 
يختت�م أعماله ف�ي الرياض، بإص�دار بيان 
يدع�و إل�ى رحيل الرئيس الس�وري بش�ار 
األس�د ورم�وز حكم�ه ع�ن الس�لطة م�ع 
انط�اق الفت�رة االنتقالي�ة، حت�ى تعرض 
لتشكيك أميركي، مع تحذير وزير الخارجية 
األميركي جون كيري من أن بعض النقاط، 
و»تحدي�داً نقطتين«، بحاجة إل�ى معالجة 
إذا كان�ت مفاوضات الس�ام برعاية األمم 
المتحدة سُتس�تأنف األسبوع المقبل، فيما 
كان نظيره الروسي سيرغي الفروف يكرر 
رفضه الخروج ع�ن تفاهمات فيينا وبحث 

موضوع األسد.
في ه�ذا الوقت، وجه الرئيس الروس�ي 
فاديمي�ر بوتين تحذيراً ضمني�اً إلى تركيا 
من تكرار جريمة إسقاط الطائرة الروسية 
ف�وق س�وريا. وق�ال لق�ادة وزارة الدفاع، 
»آمرك�م بالتص�رف بطريق�ة صارم�ة إلى 
أقصى الح�دود. أي أهداف ته�دد مجموعة 
روس�ية أو منش�آتنا على األرض، يجب أن 

ُتدمر على الفور«.
وأعلن كيري، في باريس، انه سيتباحث 
مع نظيره السعودي عادل الجبير لمعالجة 
النقاط العالقة في االتفاق الذي تم التوصل 
إلي�ه في الرياض بين المعارضة الس�ورية، 
السياسية والعس�كرية. وأضاف أن »بعض 
المس�ائل، وتحدي�داً نقطتي�ن، ف�ي رأين�ا 
بحاج�ة إلى معالجة«. وتابع »إني واثق من 

أنها ستعالج وسأتباحث معهم«.
وحول ما إذا كان س�ينظم في نيويورك 
ف�ي 18 كان�ون األول المؤتمر الدولي حول 
س�وريا، قال كيري »س�وف ن�رى. علّي أن 
اس�تمع إل�ى أجوب�ة عل�ى بعض األس�ئلة 
وعنده�ا س�نعلمكم باألم�ر«. وأعل�ن ان�ه 
تحادث مع وزير الدفاع السعودي محمد بن 
س�لمان بن عبد العزيز والجبير منذ توقيع 
االتفاق. ولم يحدد كيري للصحافيين النقاط 
المختل�ف عليها، لكن واش�نطن ترغب في 
أن تكون موس�كو مرتاحة لاتفاق، بعدما 
شدد الروس مراراً على أن خطوات سُتتخذ، 
يج�ب أن تنس�جم مع ما حددت�ه تفاهمات 

فيينا السورية.
وأعلن المتحدث باس�م وزارة الخارجية 
األميركي�ة مارك تون�ر أن كيري س�يلتقي 
بوتين في موس�كو الثاث�اء المقبل للبحث 
في الملف السوري وس�بل مكافحة تنظيم 
»داع�ش«. وق�ال »س�يبحثان ف�ي الجهود 

الجاري�ة للتوص�ل إلى انتقال سياس�ي في 
س�وريا، وفي الجه�ود المتزامنة إلضعاف 

وتدمير تنظيم )داعش(«.
كم�ا س�يلتقي كي�ري نظيره الروس�ي 
س�يرغي الفروف خ�ال زيارته موس�كو. 
وأش�ار تونر إل�ى أن كيري س�يحضر أيضاً 
محادثات بشأن س�وريا في باريس في 14 

كانون األول الحالي.
ورحب�ت باري�س باجتم�اع المعارضة 
الس�ورية في الرياض، داعية إلى »مواصلة 
الجه�ود« لب�دء مرحل�ة انتقالي�ة. وذكرت 
بي�ان،  ف�ي  الفرنس�ية،  الخارجي�ة  وزارة 
المعارض�ة  بمؤتم�ر  ترح�ب  »فرنس�ا  أن 
الس�ورية، ال�ذي خل�ص إل�ى تبن�ي وثيقة 
مشتركة تؤكد على االلتزام بسوريا موحدة 
حق�وق  تحت�رم  وديموقراطي�ة،  وح�رة 
جمي�ع المواطني�ن، باإلضافة إلى تش�كيل 
هيئ�ة مكلف�ة اختي�ار الوف�د التفاوض�ي 
للمعارضة«. وأضاف�ت »هذه مرحلة مهمة 
في المس�ار الذي بدأ في 14 تش�رين الثاني 

في فيينا، بهدف إيجاد حل سياس�ي للنزاع 
الس�وري«. وتابع�ت »يج�ب أن نعمل على 
بي�ن  مصداقي�ة  ذات  مفاوض�ات  إط�اق 
المعارضة والنظام السوري بإشراف األمم 
المتحدة، بغية الوصول إلى مرحلة انتقالية 
في س�وريا«، والتي س�تكون »أحد أهداف« 
االجتماع المقرر عق�ده اإلثنين المقبل في 

باريس حول سوريا.
في هذا الوق�ت، ُعقد في جنيف اجتماع 
بين نائب وزير الخارجية الروس�ي غينادي 
الخارجي�ة  وزي�ر  ومس�اعدة  غاتيل�وف 
آن  األوس�ط  الش�رق  لش�ؤون  األميرك�ي 
باترس�ون، والمبعوث األممي إلى س�وريا 

ستيفان دي ميستورا، في جنيف.
وح�ذر الف�روف، ف�ي مؤتم�ر »ح�وار 
المتوس�ط« ف�ي روم�ا، م�ن أن »التحالف 
الغرب�ي ق�رر ع�دم التنس�يق الكام�ل م�ع 
روس�يا، ألنه ال يتقبل مساندتها لألسد. إنه 
لخط�أ فادح القول إن�ه ال يمكننا أن نحظى 
بتأيي�د كل أعض�اء التحال�ف إال حين يرحل 

األسد، وحتى ذلك الحين سنكون انتقائيين 
في م�ا يتصل بقت�ال اإلرهابيين«. وأضاف 
»نح�ن ن�رى أن مصي�ره ال يج�وز ألحد أن 

يحدده سوى الشعب السوري نفسه«.
وتابع »ال يجوز أن نغمض عيوننا عندما 
تعمل أطراف ما كأع�وان لتنظيم )داعش(، 
وتفت�ح الممرات لتهريب األس�لحة وتوريد 
النف�ط بطرق غير ش�رعية وتقي�م روابط 
اقتصادي�ة م�ع اإلرهابيي�ن. إنن�ا نطال�ب 
بوضع حد لكل ذل�ك. كما أن ذلك يؤكد على 
ضرورة إغاق الحدود التركية - الس�ورية 

فوراً«.
مهم�ة  »إنج�اح  أن  الف�روف  واعتب�ر 
مكافحة اإلرهاب يتطلب من الجميع التخلي 
ع�ن اللعب�ة المزدوج�ة ودع�م المتطرفين 
والتس�تر على اإلرهابيين، علم�اً أن حادثة 
إس�قاط القاذفة الروس�ية من قبل س�اح 
الج�و الترك�ي كانت مث�االً على مث�ل هذه 

اللعبة المزدوجة«.
»تجتم�ع  أن  الف�روف  يس�تبعد  ول�م 

مجموع�ة دعم س�وريا مج�دداً ف�ي فيينا 
األس�بوع المقبل، في ح�ال نجاح األطراف 
المش�اركة ف�ي المفاوض�ات في تنس�يق 
وفصائ�ل  اإلرهابي�ة  التنظيم�ات  قوائ�م 
المعارضة الوطنية التي تحارب في سوريا. 
بعد تنسيق مثل هذه القوائم، يمكن التعويل 
عل�ى إط�اق مفاوض�ات بي�ن الحكوم�ة 
الس�ورية والمعارض�ة تحت رعاي�ة األمم 

المتحدة«.
وقال بوتين، خال اجتماع لقيادة وزارة 
الدف�اع في موس�كو، »أود أن أح�ذر أولئك 
الذي سيحاولون مرة أخرى ارتكاب أي نوع 
من االستفزازات بحق جنودنا«، في إشارة 
واضحة إل�ى تركيا. وقال »إنني آمر بالعمل 
بأقصى درجات القس�وة. ويجب تدمير أي 
أهداف تهدد المجموعة العسكرية الروسية 

أو منشآتنا على األرض في سوريا فوراً«.
وكان�ت روس�يا اتخذت تدابي�ر إضافية 
لحماية طائراتها في س�وريا بعد إس�قاط 
تركيا طائرة »سوخوي 24« في 24 تشرين 

الثاني الماضي ما تس�بب بأزمة كبيرة بين 
البلدي�ن. وبات�ت القاذفات الروس�ية تقوم 
بمهامها في س�وريا بحماي�ة المطاردات، 
وتم نشر منظومة صواريخ »أس 400« في 
قاعدة حميميم الجوية ش�مال غرب سوريا 
ويرسو طراد قاذف للصواريخ منذ الحادث 

قبالة الاذقية.
الجوي�ة  الق�وات  أن  بوتي�ن  وأعل�ن 
الروس�ية تدعم عمليات يقوم بها »الجيش 
الس�وري الحر«. وقال »في الوقت الحالي، 
هناك عدد من وح�دات )الجيش الحر( التي 
تعد أكثر من خمسة آالف شخص، تشن إلى 
جانب ق�وات الجيش عمليات هجومية ضد 
اإلرهابيي�ن في محافظ�ات حمص وحماه 
وحل�ب والرق�ة، باإلضاف�ة إلى ذل�ك، نحن 
نقدم لهم )الجيش الحر( وللجيش السوري 
دعم�اً جوياً، وندعمهم بالس�اح والذخيرة 
والمع�دات«، قب�ل أن يوض�ح الكرملين أنه 
كان يقص�د أن الدع�م بالس�اح يذهب إلى 
الس�لطات الش�رعية ف�ي س�وريا. وش�دد 
بوتي�ن عل�ى أن »عملياتن�ا ليس�ت به�دف 
تحقي�ق مصال�ح جيوسياس�ية غامضة أو 
مجردة، وال تتعلق بالرغب�ة في التدريب أو 
اختب�ار منظومات أس�لحة جدي�دة. الهدف 
األه�م يتمث�ل في إزال�ة الخطر ال�ذي يهدد 
روس�يا نفسها«. وأشار إلى أن »هناك عدداً 
كبيراً من اإلرهابيين المتحدرين من روسيا 
يقاتل�ون في س�وريا، بينه�م ممثلون عن 
مختلف المجموعات اإلثنية، ليس من شمال 
القوقاز فحس�ب، بل ومن مناطق روس�ية 
أخرى«.وكلف بوتين وزارة الدفاع الروسية 
»تنسيق التحركات مع مركز القيادة لساح 
الجو اإلس�رائيلي وقوات التحال�ف الدولي 

بقيادة الواليات المتحدة«.
وق�ال وزي�ر الدفاع الروس�ي س�يرغي 
شويغو، خال االجتماع، إن »داعش يواصل 
تم�دده واالس�تياء على مس�احات جديدة 
م�ن األراض�ي«، مضيف�اً أن »اإلرهابيي�ن 
يس�يطرون اليوم على قراب�ة 70 في المئة 
م�ن أراض�ي س�وريا«. وكش�ف أن »ع�دد 
اإلرهابيي�ن يبل�غ نح�و 60 ألف ش�خص«، 
مح�ذراً م�ن »خط�ر تم�دد أنش�طتهم إلى 
أراضي آس�يا الوسطى وش�مال القوقاز«. 
وأعلن أن »الجيش الروس�ي تمكن من نقل 
كمي�ات كبيرة من الش�حنات المختلفة إلى 
س�وريا باس�تخدام وس�ائل النق�ل الجوية 
والبحري�ة، إذ بلغ وزنها اإلجمالي 214 ألف 
طن«، كما س�اعد في إعادة تش�غيل منشأة 

عسكرية لتصليح الدبابات في حمص.

سوريا عىل طاولة نيويورك: الغلبة للنظام

م�ن المفارق�ات المضحكة في 
ه�ذا الزم�ن العجي�ب، أن الدويات 
الخليجي�ة الراعي�ة لإلره�اب ه�ي 
بالقض�اء  الي�وم  تتظاه�ر  الت�ي 
عل�ى اإلره�اب، وه�ي الت�ي تعقد 
واإلقليمي�ة  المحلي�ة  المؤتم�رات 
والدولي�ة بذريعة تجفي�ف منابعه، 
وه�ي الت�ي ت�ذرف الدم�وع عل�ى 
ف�ي  وتمش�ي  اإلره�اب،  ضحاي�ا 
جنائزهم، ف�ي الوقت الذي تحرص 
فيه أشد الحرص على رعاية الخايا 
مس�تلزمات  وتوفي�ر  اإلرهابي�ة، 
ديمومته�ا وبقائها، فتمدها بالمال 
والعت�اد واالنتحاريي�ن، م�ن أج�ل 

تحقي�ق أهدافه�ا التخريبي�ة، التي 
تتلخص: بتش�ويه صورة اإلس�ام 
القضي�ة  وتميي�ع  والمس�لمين، 
الفلس�طينية، والس�ماح للشركات 
الغربي�ة بنه�ب ثرواتن�ا الطبيعية، 
وتمري�ر المخططات اإلس�رائيلية، 
وتعزي�ز ق�وة القواع�د األمريكي�ة 
في حوض الخليج العربي، وتدمير 
البابلي�ة  حضارتن�ا  معال�م  بقاي�ا 
والفرعونية والسومرية والكلدانية 
والفينيقية  واآلش�ورية  واألكدي�ة 
القديم�ة، ونش�ر الخ�وف والرعب 
في مدننا وأريافنا، تمهيدا لتمزيقنا 
وتقس�يمنا إلى فصائل متخاصمة، 

وطوائف متناحرة.
ال أمل في النجاة من مكر هؤالء 
كوني�ة،  بمعج�زات  إال  وخبثه�م 
وصواعق س�احقة ماحقة تقصف 
أعمارهم، وتقضي عليهم. تخلصنا 
منهم وتبعد عنا شرورهم، فاألموال 
الطائل�ة التي أنفقوه�ا وينفقونها 
إلذكاء ني�ران الفتنة ال ح�دود لها، 
والدسائس التي يحيكونها في السر 
والعلن لم يرتكبها قبلهم قوم نوح، 
وال أصحاب ال�رس وثمود، وال عاد 
وفرعوَن وأخون لوٍط، وال أصحاُب 

األيكِة، وال قوُم ُتبَّع. 
تآمروا على )جمال عبد الناصر(. 

تآم�روا عل�ى )ه�واري بومدين(. 
تآم�روا على )عبد الكريم قاس�م(. 
الع�رب. خذلوا  خاصم�وا أش�راف 
طعن�وا  الفلس�طينية.  المنظم�ات 
)حماس( في ظهرها. غدروا الشعب 
المتحالفين  العراقي. تحالفوا م�ع 
ض�ده. س�اروا ف�ي أذي�ال الغ�زاة 
الذين صبوا حممهم فوق رؤوسنا. 
دمروا مدننا. نهبوا ثرواتنا. أرسلوا 
منظماته�م اإلجرامية لتقتل الناس 
عل�ى الهوي�ة. س�اروا ثاني�ة خلف 
عصابات الناتو التي مزقت ليبيا في 
)فجر األوديسا(، حتى أعادوها إلى 
عصور الجاهل والتخلف، وزرعوها 

بالعصابات اإلرهابية المتنافرة.
كان�وا أول م�ن أبتك�ر برام�ج 
أرج�اء  ف�ي  الم�وت(  )صناع�ة 
وض�ع  م�ن  وأول  المعم�ورة، 
التصنيفات المخزية لبعض القبائل 
العربي�ة، التي اطلق�وا عليها صفة 
)الب�دون(، فحرموه�م من أبس�ط 
وأول  البش�رية،  اس�تحقاقاتهم 
من ش�يد محط�ات الب�ث الفضائي 
المتخص�ص بتضلي�ل الناس، وأول 
م�ن احتك�ر زراع�ة األفي�ون ف�ي 
أفغانس�تان، وأول من نشر الجرائم 
خاي�ا  عب�ر  المنظم�ة  الطائفي�ة 
القاع�دة، وخاي�ا )بوكو ح�رام(، 

ثم وقف�وا وقفتهم الخسيس�ة مع 
الدواع�ش، ففتح�وا له�م مكات�ب 
التطوع، ومنحوهم جوازات العبور 

إلى الجحيم. 
هذه ه�ي الحقيقة الت�ي ينبغي 
أن نعت�رف بها، ف�ا تأخذكم العزة 
باإلثم قب�ل أن تتعرف�وا على حجم 
الحق�د، ال�ذي يحمل�ه ه�ؤالء ضد 
ب�ات  فق�د  والمس�لمين،  الع�رب 
واضح�ا للقاص�ي والدان�ي م�دى 
ت�ورط زعماؤه�م. أو باألح�رى - 
)أصح�اب الدكاكي�ن البترولي�ة( - 
التآم�ر، وحلقاتها  في مسلس�ات 

المعادية للجنس البشري.

يقتلوننا ويمشون يف جنائزنا

   بغداد / المستقبل العراقي

رئيس وزراء متخوفًا 
من فوز اليمني: جير 

فرنسا حلرب أهلية
   بغداد / المستقبل العراقي

ح�ذر رئي�س وزراء فرنس�ا 
مانويل فالس م�ن انزالق الباد 
إلى “ح�رب أهلية” إذا فاز حزب 
المنتم�ي  الوطني�ة”  “الجبه�ة 
لليمي�ن المتطرف، في انتخابات 
محلية ستجرى جولتها األخيرة 
المقب�ل  األس�بوع  مطل�ع  ف�ي 
النتخاب�ات  مؤش�راً  وتمث�ل 

الرئاسة لعام 2017.
وقال فال�س “وصلنا للحظة 
تاريخية األس�اس فيها بالنسبة 
لبلدنا هو االختيار بين خيارين. 
المتط�رف  اليمي�ن  أحدهم�ا 
الذي يمثل االنقس�امات بش�كل 
أساس�ي.. انقس�ام ق�د ي�ؤدي 

لحرب أهلية”.
وأض�اف في مقابل�ة إذاعية 
أن الخي�ار اآلخر ه�و التصويت 
لم�ا يس�ميه الفرنس�يون قي�م 
منفت�ح  بل�د  أي  الجمهوري�ة، 
للن�اس م�ن ثقاف�ات متنوع�ة 
القواع�د  يقبل�ون  مادام�وا 
األساسية والسلطة في هذا البلد 

العلماني.
ويخ�وض فالس ال�ذي يقود 
حكوم�ة االش�تراكيين، معركة 
ضاري�ة إلبق�اء ماري�ن لوب�ان 
زعيمة حزب “الجبهة” بعيدا عن 
السلطة، حتى انه دعا المنتمين 
لليس�ار لدع�م مرش�حي التيار 
الرئيس�ي لليمي�ن ف�ي مناط�ق 
يمكن لمعس�كر لوب�ان تحقيق 

انتصارات بها.
“الجبه�ة  ح�زب  وحص�ل 
المع�ادي للمهاجرين  الوطنية” 
والمع�ارض لاتح�اد األوروبي 
والراغب ف�ي التخلي عن العملة 
األوروبي�ة الموح�دة، على أكبر 
عدد من األصوات بنس�بة 27.7 
ف�ي المئة في الجولة األولى من 

التصويت.

السويديون يتلقون رسائل من »داعش«: 
اإلسالم أو اجلزية

تقرير »ماكينزي«: مستقبل السعودية
يف خطر
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ثاث�ة خي�ارات تراوح�ت م�ا بين 
أو  الجزي�ة  دف�ع  أو  اإلس�ام  إع�ان 
قط�ع ال�رأس باإلضاف�ة إل�ى ش�عار 
تنظيم )داعش( هو ما وجده عش�رات 
المواطني�ن الس�ويديين كرس�ائل في 
صنادي�ق بريده�م صب�اح 11 كان�ون 
األول.الرسائل الموّزعة على عّدة مدن 
ف�ي ذات التوقي�ت دفع�ت بالش�رطة 
الس�ويدية ألخذ التهديدات على محمل 
التلفزي�ون الس�ويدي  الج�د بحس�ب 
الرسمي SVT.الرسائل جاءت مكتوبة 
باس�م  وموقع�ة  الس�ويدية  باللغ�ة 
التنظي�م، تخّي�ر األش�خاص المتلقين 
م�ا بي�ن اعتن�اق الدي�ن اإلس�امي أو 
دفع الجزية وإال س�يكون القتل بقطع 
ال�رأس ه�و مصيرهم أو ربم�ا تفجير 
منازله�م ف�وق رؤوس س�اكنيها بعد 
مهل�ة حددها المرس�ل بثاثة أيام من 
تاريخ اإلرس�ال.باإلضافة إلى عبارات 

تتح�دث ع�ن أن الش�رطة ل�ن تنق�ذ 
المس�تهدفين والم�وت س�وف يط�ال 
الجميع، الرس�الة جاءت مذّيلة بالرقم 
الوطن�ي للش�خص المس�تهدف ف�ي 
محاولة إلظه�ار التهدي�دات على أنها 
جدّي�ة وتس�تهدف أش�خاصاً بعينهم.

يذك�ر ب�أن الرق�م الوطن�ي ه�و رقم 
ش�خصي يتكون من 12 خانة يعتمده 
والمقيمون  الس�ويديون  المواطن�ون 
في إجراء كافة معاماتهم الحكومية.

الشرطة بدورها أعلنت عن تلقيها لعّدة 
باغات من مناطق مختلفة في السويد 
تش�ير إلى اس�تام رس�ائل مش�ابهة 
تحم�ل توقي�ع “داع�ش” خاص�ة في 
مدن “رونبي، س�يغتونا، فس�تروس” 
والعاصمة ستوكهولم.إيميل أندرسون 
قائد الشرطة في مدينة سغتونا صرح 
لوكالة األنباء الرسمية السويدية بأنهم 
لم يتأكدوا حت�ى اآلن ما إذا كان هناك 
تهديد حقيقي تجاه من تلّقوا الرسائل، 
لكن الشرطة اعتبرت التهديدات جّدية 

وش�اركت ف�ي التحقيقات م�ع جهاز 
المخابرات الس�ويدية “س�ابو” بهدف 
إج�راء تقييم شامل.أندرس�ون بدوره 
دعى الس�كان إل�ى التعامل م�ع كافة 
وح�ذر،  ج�ّدي  بش�كل  المس�تجدات 
واإلب�اغ عن أية تصرف�ات مريبة في 
محي�ط س�كنهم، وقال بأن الش�رطة 
كثف�ت تواجدها في مناطق التهديدات 
لألوض�اع  االس�تجابة  وس�تحاول 

الطارئة قدر اإلمكان.
ش�بكة “كومبس” اإلخبارية وفي 
تقرير لها نش�رت صورة ع�ن التهديد 
وذك�رت بأن أحد من تلّق�وا التهديدات 
كان شابة س�ويدية من أصول إيرانية 
رونبي.الش�ابة  مدين�ة  ف�ي  مقيم�ة 
س�ارعت إلى نشر صورة التهديد بداية 
عل�ى صفحتها عل�ى فيس�بوك لكنها 
سرعان ما حذفته، كما أشارت الشبكة 
إل�ى أن ش�اباً “مس�لماً” م�ن أص�ول 
عراقية مقيماً في مدينة “فستروس” 

تلقى تهديداً مشابهاً.
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قالت شركة االستشارات “ماكينزي” 
البطال�ة ف�ي  ف�ي تقريره�ا إن مع�دل 
السعودية يمكن أن يتجاوز %20 بحلول 
األس�رة  دخ�ل  ويتراج�ع   ،2030 ع�ام 
الحقيقي ب� %20 أخرى.وحذرت شركة 
االستشارات من أنه حتى في حال جمدت 
السعودية اإلنفاق، وقلصت عدد العاملين 
األجان�ب فس�يظل هن�اك عج�ز بنح�و 
1.5 ملي�ون وظيفة بحل�ول عام 2030، 
بحس�ب موقع “روس�يا اليوم”.وذكرت 
“ماكينزي”، التي استعانت بها السعودية 
اإلصاح�ات  بش�أن  النصائ�ح  لتقدي�م 
االقتصادية المطلوب�ة للتعامل مع أزمة 
تراج�ع أس�عار النفط، ف�ي تقريرها أن 
البطال�ة واحدة من التحدي�ات الخطيرة 
التي يمكن أن تؤث�ر على الموارد المالية 
والنفطي�ة للس�عودية.وقالت الش�ركة: 
“من غي�ر الممكن للباد، التي تعتمد في 
نموها عل�ى عائ�دات النف�ط واإلنفاق، 

مواجه�ة التغي�رات ف�ي س�وق الطاقة 
والتحول الديمغرافي الذي من ش�أنه أن 
يزيد بش�كل كبي�ر عدد الس�عوديين في 

سن العمل بحلول عام 2030”.
وم�ن المتوق�ع أن يتدفق إلى س�وق 
العمل في غض�ون ال�15 عام�ا القادمة 
على أقل تقدير نح�و 4.5 مليون مواطن 
س�عودي ف�ي س�ن العم�ل، م�ا يضطر 
الري�اض إلى خلق ش�واغر أكث�ر بثاثة 
أضع�اف من عدد الوظائ�ف التي قدمتها 
خ�ال حقبة ازدهار النفط ما بين عامي 
“ماكين�زي”  و2013.وأش�ارت   2003
إل�ى أن أكثر م�ن نصف س�كان المملكة 
تق�ل أعماره�م ع�ن 25 عام�ا، وبحلول 
الس�عوديين  ع�دد  س�يزيد   2030 ع�ام 
الذين تزيد أعمارهم ع�ن 15 عاما بنحو 
6 مايي�ن، منوهة إلى أن عدد المس�نين 
الذين يحتاجون إلى رعاية صحية ودعم 
س�يزيد خال تلك الفترة م�ن الزمن، ما 
سيش�كل مزيدا من الضغط على الموارد 

المالية للباد.

وه�ذه التوقع�ات ق�د تش�كل تحديا 
م�ع  الس�عودي  االجتماع�ي  للميث�اق 
األسرة المالكة، وذلك في ظل هبوط حاد 
ألس�عار النف�ط الذي يع�ود بنحو 90 % 
من الدخل.ودعت “ماكينزي” السعودية 
إل�ى إجراء إصاح�ات، واالس�تثمار في 
قطاعات أخرى غي�ر نفطية، محذرة أنه 
بدون اإلصاح سيتدهور وضع المملكة، 
وقال�ت الش�ركة إن مس�تويات األصول 
االحتياطي�ة الحالية، الت�ي تقدر ب� 100 
% من الناتج المحلى اإلجمالي، ستتحول 
إل�ى صاف�ي دي�ون بنس�بة 140 % من 
الناتج المحلي اإلجمال�ي بحلول 2030.

ويش�ار هنا إلى أن صندوق النقد الدولي 
توقع في وقت سابق أن تقوم السعودية 
بإنفاق جميع احتياطياتها المالية خال 
الس�نوات ال�� 5 القادمة، وذل�ك في ظل 
هب�وط أس�عار النف�ط، مش�يرا إل�ى أن 
عج�ز الميزانية الس�عودي قد يبلغ العام 
الحال�ي %21.6 من حجم الناتج المحلي 

اإلجمالي و%19.4 في العام القادم.
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أقشرت الدنمشارك مشروع قانون ينص 
عىل مصادرة حيل ومجوهرات الالجئني 

القادمني إىل البالد لتغطية نفقاتهم.
ويعيشش الالجئون يف الدنمشارك ظروفاً 
القانونيشة  التششديدات  مشع  عصيبشة 

الجديدة التي تعمل عليها الحكومة.
ووفقشا للقنشاة السشويدية الحكوميشة 
"يس تي يف"، فشإن وزير العدل والهجرة 
الدنماركي سشورن بيند، قدم األسشبوع 
املايض مشروع قانون حشول مصادرة 
حيل الالجئشني، ورصف عائداتها لتلبية 
نفقاتهشم. وبموجب مشروع القانون 
الجديشد، فشإن املصشادرة تششمل الحيل 
التشي تبلغ قيمتها أكثشر من 300 يورو، 
فيما ال تدخل خواتم الخطبة، والهواتف 
املحمولة، وسشاعات اليشد ضمن عملية 
املصشادرة. ويعترب مراقبشون ان االجراء 
الجديشد يضيشق الخنشاق عشىل الالجئني 
باعتبشار انهشم يعانشون بطبيعتهم من 
العشوز والفقشر والبطالشة ويصطدمون 

بقسوة املناخ البارد وشظف العيش.
واعتشرب مناهضون للقانشون الجديد ان 
الدنمارك تبعث برسشالة شديدة اللهجة 
وقاسشية لالجئني مفادها انها ملت من 
اعالتهشم وضشاق صدرها بهشم وعليهم 

تدبر أمرهم.
كما افادوا انها خطوة تفتقد لإلنسانية 
وفيها اهانة لكرامة مضطهد هرب من 
اوضاع ماسوية ومناطق النزاع ليحتمي 

بدولة رسعان ما ادارت ظهرها له.
وكانشت الدنمشارك اعلنشت انها سشتبدأ 
العمشل بتصاريح اقامشة مؤقتة لتواجه 
تدفشق الطلبشات وخصوصا مشن جانب 

الالجئني السوريني.
والحظت وزيرة العشدل كارن هايكروب 
الذيشن  يف بيشان ان "غالبيشة الالجئشني 
يقدمون طلباتهم يف هذه الفرتة ليسشوا 
مضطهديشن عىل الصعيد الششخيص يف 

بالدهم".
وتابعت الوزيرة "لهذا السبب ينبغي ان 

ندرس كيف نعيد هؤالء اىل ديارهم كلما 
تحسشنت االوضاع شيئا فشيئا يف بلدهم 

االم".
واالقامة تمنح ملدة سشنة قابلة للتجديد 

سنتني اضافيتني.
واعربشت املسشؤولة يف ائتشالف الحمر- 
الخشر، الحليشف للحكومشة، غوهشان 
شميت نيلسن عن اسفها الن االجراءات 

الجديدة سشيكون لها "عواقب كارثية" 
عشىل الفاريشن من اعمشال العنشف التي 

يرتكبها تنظيم "داعش".
وقالشت يف بيشان ان "عائشالت الالجئشني 
سشتعيش يف خشوف دائشم مشن وصشول 

الرطة التي ستعيدها اىل سوريا".
وتششهد الدنمشارك مفاوضشات عديشدة 
لتمريشر حزمشة إجشراءات لوقشف تدفق 

الالجئشني تتضمشن 34 بنشدا، وتحشاول 
وزارة األجانب والدمج تمريرها لتصبح 
أكرب حزمة تشديدات يف تاريخ البالد عىل 

الرغم من االنتقادات الحقوقية.
لسشّن  املتتاليشة  املقرتحشات  ودفعشت 
حقشوق  ببعشض  متعلقشة  تريعشات 
الالجئشني الحياتية واألساسشية، كالحّد 
اإلعانشات  وتقليشص  الششمل  لشّم  مشن 

االقتصاديشة، بعشض االحشزاب املعرضة 
إلظهار معارضتهم لتوجهات الحكومة. 
والحكومة التي تضم شخصيات هي يف 
األساس تحمل مواقف مناهضة بشكل 

تام للمهاجرين.
وقامشت الحكومة الدنماركيشة بتجميد 
طلبشات جنسشية لش1200 ششخص بعد 
انتظار دراسشة طلباتهشم ألكثر من عام 

ونصشف. وتراجع عشدد طالبشي اللجوء 
يف الدنمشارك بششكل كبشر بعد تششديد 
القوانني الرامية إىل وقف تدفق الالجئني 
السشوريني وفقشاً ألرقشام رسشمية. ويف 
كانشون الثانشي، طلشب 626 ششخصاً، 
نصفهم من سوريا، اللجوء اىل الدنمارك. 
وذكشرت وكالشة الهجشرة الدنماركية أن 

عددهم كان 3150 يف أيلول.

ويف أيلشول أعلنشت الدنمشارك فرض إذن 
إقامة بصورة موقتشة ملدة عام ملواجهة 
سشيل طلبشات اللجشوء خصوصشاً مشن 

الالجئني السوريني.
وبشدأ فشرض الرتخيشص الجديشد مطلع 
2015 وهشو قابشل للتجديشد عامني، وال 

يسمح بلم الشمل خالل العام األول.
األول  5 تريشن  الدنمشارك يف  وقشررت 
تشديد الروط للحصول عىل جنسيتها، 
بعشد تخفيضها يف وقت سشابق من هذا 
العشام حجشم املزايا التي يحصشل عليها 
الالجئون. وأعلنت وزيرة االندماج انغر 
سشتويبرغ أن "الحصول عىل الجنسية 
الدنماركيشة أمر خشاص جشدا، وبالتايل 
فأنه من املنطقشي أن نزيد من الروط 
املواطنشة  عشىل  ششخص  أي  لحصشول 
الراغشب  عشىل  ويجشب  الدنماركيشة". 
بالحصشول عشىل الجنسشية الدنماركية 
تلبية عشدة رشوط صعبشة، منها اتقان 
اللغشة الدنماركيشة، وأن يكشون مكتفيا 
ماليا ملدة أربع سنوات وستة اشهر خالل 
آخر خمس سنوات من اقامته يف البالد، 
بعد ان كانت تلك املدة ال تتجاوز العامني 
القشرارات  بعشض  واوردت  أششهر.  و6 
الصشادرة اخرا عن الربملشان الدنماركي 
وفيها "تقليص املسشاعدات االجتماعية 
اىل حشد كبشر، وتخفيشض املسشاعدات 
االجتماعيشة لالجئشني الواصلشني حديثا 
بنسشبة قد تصشل اىل 50 يف املئة". والقى 
املشروع الجديشد ردود فعشل غاضبة يف 
الشارعني السشويدي والدنماركي، فيما 
تفكشر الرطة حاليشا يف كيفية تطبيق 

هذا القانون املثر للجدل.
عىل الطرف االخر يعترب البعض االخر ان 
من حق الدول االوروبية تشديد اجراءات 

اللجوء لوقف طوفان النزوح اليها.
ويشرون ان الكثر يهاجشرون اىل الغرب 
ليشس فقط بحثشا عن االمشان ولكن ألن 
نظام الرعايشة االجتماعية فيه عنارص 
املهاجريشن  مشن  كبشر  مغرية.وقسشم 
يدخلشون اوروبا عن طريشق تركيا التي 

تطبق نظاما ضعيفا لرعاية الالجئني.

الدنامرك تطمع بمجوهرات الالجئني
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يف  بأصواتهشم  السشعوديون  الناخبشون  أدىل 
انتخابشات بلديشة تاريخية يف السشعودية حيث 

تشارك فيها ألول مرة املرأة ناخبة ومرشحة.
قائمشة  يف  نفسشها  مرششحة   978 وسشجلت 

املرشحني التي تضم 5938 مرشحا.
وقشال مراسشل لبي بشي يس موجشود يف إحدى 
مراكشز االقشرتاع يف الريشاض إن اإلقبشال عشىل 
االنتخشاب كان ضعيفشا، لكشن لوحظ ششعور 
باألمل واإلثارة يف أوسشاط النساء اللواتي أدلني 
بأصواتهشن، حيشث رأيشن يف االنتخابات خطوة 

أوىل نحو الحصول عىل مزيد من الحقوق.
وقاطعت بعض النسشاء االنتخابات، واعتربنها 
خطوة دعائية يقصد منها التقرب من الغرب، 

وقلن إن هناك حقوقا أشد أولوية للنساء.
وقشد فرضت بعشض القيود عىل النسشاء خالل 

الحمالت االنتخابية، فلم يسشمح لهن التحدث 
إىل ناخبشني مشن الرجشال وجهشا لوجشه، كذلك 
حرمن من إمكانية قيادة سشياراتهن إىل مراكز 

الحمالت االنتخابية.
وقد أدلت األكاديمية والناشطة خاتون الفايس 
بصوتها يف مركز مخصص للنسشاء كان ششبه 
فارغ، وجاءت يف سشيارة يقودها شخص آخر 
ألن املشرأة يف السشعودية ممنوعشة مشن قيشادة 

السيارات.
وقالشت بعشد خروجها من مركز االقشرتاع "إنه 
شعور عظيم. هذه لحظة تاريخية وأحمد الله 
أنني عشتها. لست قلقة بسبب قلة املشاركة، 

املهم الخطوة يف حد ذاتها".
يف  مقعشد   2100 عشىل  املرششحون  وتنافشس 
املجالشس البلديشة باإلضافشة إىل 1050 مقعدا 

ملرشحني يوافق امللك عىل تعيينهم.
وبحسشب السشلطات السعودية، ُسشجلت نحو 

130 ألشف ناخبة يف قوائم االنتخشاب بينما بلغ 
عشدد الناخبني الذكور نحو مليشون و350 ألف 
ناخب. وقالت سلمى الراشد، وهي أول مرشحة 
تتقدم بأوراق ترششيحها، "الشعور كان جيدا. 
التغيشر كلمشة كبشرة ولكشن االنتخابشات هي 

الطريقة التي ستجعلنا ممثالت عن حق".
وتعد تلك ثالث انتخابات تشهدها السعودية يف 

تاريخها.
ولم تششهد الفرتة ما بني عامي 1965 و2005 

أي انتخابات.
وكان امللك السعودي عبد الله بن عبد العزيز قد 

اتخذ قرار مشاركة املرأة يف االنتخابات.
وقشال امللشك انشذاك يف مرسشوم إصالحشات إن 
"النسشاء يف السشعودية أثبتن يف مواقف صحة 
الرأي واملششورة". وكان امللشك عبد الله قد عني 
قبشل وفاته يف كانون الثاني املايض 30 امرأة يف 

مجلس الشورى.

السعودية: انتخابات بلدية تشارك فيها املرأة 
ألول مرة

مصادرة الحلي التي يفوق سعرها 300 يورو

مجلس القضاء االعىل
بغشداد  اسشتئناف  رئاسشة 

الكرخ االتحادية
بصفتهشا االصليشة / الهياة 

الثانية
العدد :696/س/2015
التاريخ /2015/12/6

اعالن
اىل املسشتأنف عليشه / ليشث 

ضياء صالح
عيل جدوع نصار

الدعشششششوى  ملقتضيششات 
اعاله  املرقمة  االسشتئنافية 
ولتحقشق مجهوليشة محشل 
اقامتشك وفشق رشح املبلشغ 
التبليشغ  القضائشي بورقشة 
املوجهة اليك لذا تقرر تبليغك 
محليتني  بصحيفتني  اعالنا 
يوميتني للحضور امام هذه 
املحكمشة يف موعشد املرافعة 
 2015/12/15 املوافشق 
السشاعة التاسشعة صباحشا 
وعند عدم حضشورك او من 
ينشوب عنك قانونا فسشوف 
تجشري املرافعة بحقك وفق 

االصول.
رئيس اهليئة االستئنافية

مجلس القضاء االعىل
كربشالء  اسشتئناف  محكمشة  رئاسشة 

االتحادية  
محكمة جنايات كربالء
العدد 1251/ج/2014
التاريخ 2015/12/6

اعالن
اىل /املتهم الهارب )سشتار مهدي سشالم 

حميد(
قشررت هشذه املحكمشة محاكمتك صباح 
يشوم 2016/2/11 وفشق احشكام  املادة 
)14/مخشدرات( وملجهولية محل اقامتك 
بصحيفتشني  تبليغشك  املحكمشة  قشررت 
اليشوم  يف  امامهشا   للحضشور  محليتشني 
املششار اليه اعاله وبخالفه سشيتم اجراء 

محاكمتك غيابيا  وفق االصول.
القايض
رئيس حمكمة جنايات كربالء

مجلس القضاء االعىل
القادسشية  اسشتئناف  رئاسشة محكمشة 

االتحادية
محكمة بداءة البدير

العدد /274/ب/2015
التاريخ /2015/12/8

اعالن
اىل / املدعى عليه / خالد حسن عبيس

اقشام املدعشي )رششاد عبشد الكاظشم ابو 
الشون( الدعوى املرقمة 274/ب/2015 
امام هذه املحكمشة يطالبك فيها باعادة 
البيشع  قبشل  عليشه  كان  مشا  اىل  الحشال 
املرقمشة 1/6873  السشيارة  بخصشوص 
قادسشية  وملجهولية محشل اقامتك تقرر 
تبليغشك بصحيفتشني محليتني واسشعتني 
االنتششار يف املحافظشة للحضشور بموعد 
ويف   2015/12/18 املصشادف  املرافعشة 
حالشة عشدم حضشورك يف املوعشد املذكور 
سشتجرى املرافعشة بحقشك غيابيشا وفق 

االصول.
القايض
كاظم عبد اهلادي عيفان

مجلس القضاء االعىل
رئاسشة محكمشة اسشتئناف بغشداد الكشرخ 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف البياع

العدد 8678 
اعالن

اىل املدعو / زياد عيدان هادي السشاكن حي 
العامشل م 813 ز 5 دار 44 للطلب املقدم من 
قبل املسشتدعي عيدان هادي كاظم لنصبها 
قيمشة عليك ملجهولية محل اقامتك يف الوقت 
الحارض . قشررت املحكمة تبليغشك اعالنا يف 
صحيفتني محليتني للحضور امام املحكمة 
اذا كنشت داخشل القطر خمسشة عشر يوما 
واذا خشارج القطشر ثالثني يومشا وعند عدم 
حضورك سشوف تتخذ املحكمشة االجراءات 

ضدك وفق االصول .
القايض
حممد رجب رشيد

مجلس القضاء االعىل 
رئاسشة محكمشة اسشتئناف بغشداد الكرخ 

االتحادية 
محكمة بداءة الكاظمية 
العدد/1688/ب/2015 

التاريخ/2015/12/9 
اعالن 

اىل املدعى عليه/ سعيد شحاذه منفي 
اقام املدعي )1-مصطفى محمد عناد

2-وسشام محمد عنشاد( الدعشوى البدائية  
املرقمة اعاله يطلب فيهشا بتاديتك االجرة 
املسشماة والبالغشة اثنا عر مليشون دينار 
وبواقشع مليشون وخمسشمائة الشف دينار 
ششهريا عن العقشار املرقشم 283/16م21 
السشالم وملجهوليشة محل اقامتك حسشب 
وتاييشد  بالتبليشغ  القائشم  املبلشغ  رشح 
املجلس البلشدي عليه تقشرر تبليغك اعالنا 
بصحيفتني محليتشني للحضور امام هذه 
املحكمشة يف موعشد املرافعة املصشادف يوم 
التاسعة صباحا  2015/12/17 السشاعة 
وعنشد عشدم حضشورك او من ينشوب عنك 
قانونا سشوف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق القانون 
القايض

محكمة االحوال الشخصية يف العلم
إىل املفقود / جعفر فاضل هيشان

الحجشة  املقشدم مشن قبشل طالبشة  للطلشب 
والقيمومة / سشحر سشعدون عدامشه الذي 
تطلب فيه الحجر والقيمومة ونصبها قيمة 
عليشك والختفائشك ومجهولية محشل اقامتك 
لشذا قررت هذه املحكمشة بتبليغك بالحضور 
إىل محكمشة االحوال الششخصية يف العلم ويف 
حالشة عدم حضورك سشيتم حجشرك ونصب 

قيما عليك وفقا للقانون.

القايض عبد العليم فيصل عزاوي

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الصويرة 
رقم االضبارة /2015/279 

التاريخ/2015/12/9 
اعالن 

تبيع مديرية تنفيذ الصويرة العقار تسلسشل 
7265/3م26 الحسشينية الواقع يف الصويرة 
العائشد للمدين غيداء توفيق محمود املحجوز 
لقشاء طلشب الدائشن ازهشار مكطشوف كعيد 
البالغ 50,000,000 خمسشون مليون دينار 
فعىل الراغب بالشراء مراجعة هذه املديرية 
خالل مشدة ثالثني يوما تبدء مشن اليوم التايل 
للنر مسشتصحبا معه التامينات القانونية 
عرة من املائة من القيمة املقدرة وششهادة 
التسشجيل  رسشم  وان  العراقيشة  الجنسشية 

والداللية عىل املشرتي 
املنفذ العدل 

املواصفات / 
1-موقعه ورقمه/7265/3م26 الحسشينية 

يف الصويرة 
2-جنسه ونوعه/دار مشيدة ملك رصف 

الرقشي  واوصافه/الششمال  3-حشدوده 
7263/3 الششمال الغربشي7264/3 الجنوب 

الغربي 7267/3 الجنوب الرقي7239/3 
ومطبشخ  خارجيشة  4-مششتمالته/تواليت 
واستقبال وهول داخيل وحمام ومنور وغرفة 

نوم ويف الطابق الثاني غرفتني نوم وحمام 
5-مساحته/125م2 

6-درجة العمران/جيدة 
/110000000مائشة  املقشدرة  8-القيمشة 

وعرة مليون دينار 

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ االتحادية 

محكمة بداءة الكاظمية 
العدد/1688/ب/2015 

التاريخ/2015/12/9 
اعالن 

اىل املدعى عليه/ سعيد شحاذه منفي 
اقام املدعي )1-مصطفى محمد عناد

2-وسشام محمد عناد( الدعشوى البدائيشة  املرقمة 
اعاله يطلب فيها بتاديتك االجرة املسشماة والبالغة 
اثنا عر مليون دينار وبواقع مليون وخمسشمائة 
الف دينار ششهريا عن العقشار املرقم 283/16م21 
السشالم وملجهولية محل اقامتك حسب رشح املبلغ 
القائشم بالتبليشغ وتاييد املجلس البلشدي عليه تقرر 
تبليغشك اعالنا بصحيفتني محليتشني للحضور امام 
هشذه املحكمشة يف موعشد املرافعشة املصشادف يشوم 
2015/12/17 الساعة التاسعة صباحا وعند عدم 
حضشورك او مشن ينوب عنشك قانونا سشوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون 
مع التقدير 

القايض 

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الصويرة 
العدد/2014/584 

التاريخ/2015/12/8 
اعالن 

تبيشع هذه املديريشة املركبة املرقمشة )726/برصة 
انششائية( والعائدة للمدين )هاني فائق متي( لقاء 
طلب الدائنني )1-نرص عبد الحسن مظلوم 2-فاضل 
)650000000سشتمائة  والبالشغ  مطلشك(  كاظشم 
وخمسشون مليشون دينشار( باملزايشدة العلنية فعىل 
الراغبني بالراء الحضور امام هذه املديرية خالل 
عرة ايشام مشن اليوم التشايل للنر مسشتصحبني 
معهشم 10% من القيمشة املقدرة ومن ترسشو عليه 
املزايشدة يتحمل اجشور الدالليشة واالعشالن علما ان 

يكون البيع يف السشاعة الثانية عر ظهرا 

املنفذ العدل 
مالك مال اهلل حياوي 

املواصفات/
رقم السيارة /726/برصة انشائية 

نوعها/ ششفل كاوسكي موديل 1985 اللون ابيض 
حليبي 

الحاله العامه/ وسط 
القيمشة التقديريشة / 30000000ثالثشون مليشون 

دينار 

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الصويرة 
العدد/2015/309 

التاريخ/2015/12/8 

اعالن 
تبيع هذه املديرية املركبة املرقمة )198735/فحص مؤقت بغداد( والعائدة للمدين )حيدر حميد حسشن( لقاء 
طلشب الدائشن ) حيدر عذاب ذويب(  والبالغ )2500000 مليونان وخمسشمائة الف دينار( باملزايدة العلنية فعىل 
الراغبشني بالشراء الحضور امام هذه املديرية خالل عرة ايام من اليوم التايل للنر مسشتصحبني معهم %10 
من القيمة املقدرة ومن ترسو عليه املزايدة يتحمل اجور الداللية واالعالن علما ان يكون البيع يف الساعة الثانية 

عر ظهرا 

املنفذ العدل 
حيدر رحيم صكبان

املواصفات/
رقم السيارة /198735/فحص مؤقت بغداد 

نوعها/ فورد موديل 1992 اللون ابيض 
الحاله العامه/دون  وسط 

القيمة التقديرية / 2500000 مليونان وخمسمائة الف دينار 
 

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة بداءة الصويرة 
العدد/368/ب/2015 
اعالن التاريخ/2015/12/7 

سشتبيع هذه املحكمة باملزايدة العلنية العقار املرقم 944/3م26 الحسشينية املوصشوف تفاصيله يف ادناه فعىل 
الراغبشني بالشراء الحضور امام هذه املحكمة خالل خمسشة عر يوما تبدء من اليشوم التايل للنر بالصحف 
املحليشة السشاعة الثانية عر ظهرا مسشتصحبني معهشم التامينات البالغشة 10% من القيمة املقشدرة ويتحمل 

املشرتي الداللية والنر 
القايض 

املواصفات/ 
رقم العقار/944/3م26 الحسينية 

مساحته/4أولك و37م2 
املششتمالت / دار سكن ركن مبنية بالطابوق ومسقفة بالخرسشانة املسلحه ومجهز باملاء والكهرباء ويحتوي 

عىل غرفة نوم عدد 3 ومطبخ وحمام وهول واستقبال درجة العمران دون الوسط 
القيمة التقديرية /50000000خمسون مليون دينار ال غر 

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ االتحادية 

محكمة بداءة البياع 
العدد/2330/ب/2015 

التاريخ/2015/12/6 
اعالن 

اىل املدعشى عليه/املديشر املفشوض لركشة فواكه النيل لتجشارة العامشة والتجهيشز الغذائي املحشدودة /اضافة 
لوظيفته 

انشك مجهول محشل اقامته حاليا اقام املدعى )عالء ششون حسشني ( الدعوى املرقمة اعاله لشدى هذه املحكمة 
يطالبك فيها تسديد مبلغ قدره 1000$ االف دوالر امريكي وملجهولية محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ 
وتايشد املجلس البلدي انتقالك اىل جهشة مجهولة قرر تبليغك بصحيفتني محليتني يوميتشني بموعد املرافعة يوم 
2015/12/16 السشاعة التاسعة يف حالة عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا ستجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق القانون 
القايض

تعلشن مديرية بلديات كربالء املقدسشة/ لجنة البيع وااليجار عن تأجشر العقار املدرج يف ادناه 
والعائشدة اىل مديرية بلدية الحسشينية يف املزايشدة العلنية فعىل الراغبني باالششرتاك الحضور يف 
ديوان البلدية اعاله يف الساعة العارشة صباحا بعد مرور )30( ثالثون يوم تبدأ من اليوم التايل 
للنر مستصحبني معهم وصل التأمينات القانونية البالغة 30 % من القيمة التقديرية ونسخة 
مشن هوية االحوال املدنية ويتحمل من ترسشو عليشه املزايدة اجور النشر واالعالن واملصاريف 

االخرى.

املهندس
مازن هاتف عبد املهدي اليارسي

مدير بلدية كربالء املقدسة

وزارة االعامر واالسكان البلديات العامة
مديرية البلديات العامة

مديرية بلدية كربالء املقدسة
اعـالنجلنة البيع واالجيار

العدد: ب/ 108 
التاريخ: 10/ 11/ 2015

القيمة التقديرية رقمامدة االيجارالمساحةرقم العقارالتفاصيلت

ساحة وقصوف 1
السيارات/ عطيشي

جزء من القطعة 
المرقمة 26/ 863 
مقاطعة 51 جعيفية

سنة واحدة924 م2
)8775000( ثمانية ماليين 

وسبعمائة وخمسة وسبعون الف 
دينار سنويا



  بابل/المستقبل العراقي

أعلن�ت هيئ�ة اس�تثمار باب�ل، منح 
ثمان�ي رخ�ص اس�تثمارية بقيمة 110 
الحال�ي  الع�ام  خ�ال  دوالر  مايي�ن 
2015، وفيم�ا اش�ارت ال�ى ان الرخص 
الممنوحة تضمنت انش�اء فندق “بازا” 
ومعم�ا للطاب�وق ومجمع�ا للعي�ادات 
الطبي�ة، اك�دت عزمه�ا التوج�ه نح�و 
القط�اع الزراع�ي والصناع�ي لغ�رض 
تنمية االقتصاد المحلي وتشغيل االيدي 
العاملة.وقال رئيس هيئة استثمار بابل، 
نصر حم�ود ، إن “خط�ة الهيئة تنصب 
ف�ي تنفي�ذ مش�اريع اس�تثمارية ف�ي 
عموم مناط�ق محافظة باب�ل من منح 
رخ�ص اس�تثمارية النش�اء مجمع�ات 
ومجمع�ات  ومستش�فىيات  س�كنية 
تجارية ومدن العاب على ان تكون هناك 
س�تراتيجية عادل�ة في توزي�ع الفرص 
االداري�ة  الوح�دات  بي�ن  االس�تثمارية 
التابع�ة للمحافظة”.وأضاف حمود، أن 
“الهيئة منحت ثماني رخص استثمارية 
خال العام الحالي 2015، وبمبالغ تصل 
ال�ى 110 مايي�ن دوالر توزع�ت بي�ن 
انش�اء محطات لابقار ومحطات وقود 
نموذجي�ة وكذل�ك مجمع�ات للعيادات 
الطبي�ة وعم�ارات تجاري�ة”، مبين�اً أن 
“الرخص االستثمارية شملت ايضاً انشاء 
فندق )بازا( الذي يتكون من 200 غرفة 
وكذل�ك معماً للطاب�وق بطاقة انتاجية 
عالية”.وأوض�ح حم�ود، ان “االجازات 
االستثمارية توزعت على اقضية ونواح 
ع�دة ف�ي المحافظ�ة”، مش�يراً الى ان 
“هنالك فرصتين استثماريتين جديدتين 
س�يتم االع�ان عنهم�ا نهاي�ة الش�هر 

الحالي بع�د اس�تحصال الموافقات من 
الهيئ�ة الوطني�ة لاس�تثمار”. وأش�ار 
حم�ود إلى أن “الهيئة تس�عى من خال 
برنامج اعدته للقيام بمشاريع اسكانية 
والمهندس�ين  للمعلمي�ن  متخصص�ة 
م�ن  وغيره�ا  والموظفي�ن  واالطب�اء 

ش�رائح المجتمع من اجل توفير س�كن 
الئ�ق له�م وكذل�ك االهتم�ام بالقط�اع 
الزراع�ي والصناع�ي م�ن خال انش�اء 
معامل صناعية وتربية االبقار والدواجن 
لغرض تنمية االقتصاد المحلي وتشغيل 
هيئ�ة  رئي�س  العاملة”.وأك�د  االي�دي 

االس�تثمار في محافظة بابل، أن “هناك 
تعاوناً و متابعة جدية من قبل الحكومة 
المحلي�ة وهيئة االس�تثمار للمش�اريع 
المنفذة في المحافظة وسيتم محاسبة 
المس�تثمرين المتلكئي�ن او مخالفته�م 

للشروط القانونية الواجبة بالعقد”.

يذكر ان هيئة استثمار بابل تأسست 
هيئ�ة  قان�ون  بموج�ب   2008 ع�ام 
االس�تثمار وق�د منحت منذ تأسيس�ها 
ولحد االن اكثر من 84 رخصة استثمارية 
ف�ي مختل�ف القطاع�ات والتخصصات 

المؤسساتية.

 

   بغداد/المستقبل العراقي

أعلنت وزارة النفط، أمس السبت، عن 
إط�اق البطاقة الوقودية رق�م 1 لتجهيز 
المواطني�ن بم�ادة النفط األبي�ض، فيما 
أشارت إلى أن التجهيز سيكون بواقع 50 

لترا لكل أس�رة.وقال المتحدث الرس�مي 
باس�م ال�وزارة عاص�م جه�اد ان “منافذ 
شركة توزيع المنتجات النفطية ستباشر 
واعتبارا من يوم غد األحد بتجهيز االس�ر 
بم�ادة النف�ط االبي�ض وفق�ا للبطاق�ة 
“تجهي�ز  ان  مبين�ا   ،”1 رق�م  الوقودي�ة 

المواطني�ن س�يكون بواق�ع 50 لترا لكل 
اس�رة، م�ع اس�تمرار العم�ل بالبطاق�ة 
الوقودي�ة رق�م 12”.وأض�اف جه�اد ان 
“ش�ركة التوزي�ع دع�ت المواطنين كافة 
الى مراجعة المنافذ الوزيعية في محطات 
المعتمدي�ن  ال�وكاء  او  الوق�ود  تعبئ�ة 

الستام حصصهم المقررة” .واشار جهاد 
الى ان “الوزارة بادرت بتجهيز المواطنين 
بهذه المادة منذ شهر اب الماضي، لتأمين 
احتي�اج المواطني�ن وتوفي�ر خزين جيد 
لديه�م اس�تعدادا لفصل الش�تاء المقبل” 
.يذكر ان الوزارة اطلقت البطاقة الوقودية 

رقم )10 ( لتجهيز المواطنين بحصصهم 
من م�ادة النف�ط االبيض بواق�ع )100 ( 
لتر لش�هري اب وايل�ول الماضيين، فيما 
اطلق�ت البطاقة رقم 12 فيما بعد لتجهيز 
المواطنين بالنفط االبيض وبواقع 50 لتر 

لكل اسرة.

   بغداد/المستقبل العراقي

بغداد / المستقبل العراقي
واصل�ت أس�عار نف�ط الخ�ام هبوطه�ا لتتج�ه ص�وب أدن�ى 
مس�توياتها في 11 عاما بعد أن حذرت وكال�ة الطاقة الدولية من 
أن فائض االمدادات العالمية قد يزداد العام المقبل.وهوت أس�عار 
العق�ود اآلجلة لخام القياس العالمي مزي�ج برنت وخام اوبك بما 
وصل إلى خمس�ة بالمئة، حيث تراجعت العقود اآلجلة لخام برنت 
الى 37.71 منخفضة 2.02 دوالر أو 5.08 بالمئة عند التس�وية إلى 
37.93 دوالر للبرميل.فيما انخفضت اسعار اوبك الى 34.69 دوالر 
للبرميل الواحد، وبنحو 1.30 س�نتا عن اليوم الس�ابق.وانخفضت 
اسعار برنت عن اسعار التي شهدتها عام 2008 بمقدار دوالر واحد 
بع�د ان وصلت هذه االس�عار ال�ى 38 دوالر وإذا نزل برنت عن هذا 
المس�توى في األسبوع القادم فس�يكون هذا أدنى مستوى له منذ 
منتص�ف 2004 عندما حوم حول 34 دوالرا.وحذرت وكالة الطاقة 
الدولية التي تقدم المش�ورة بش�أن الطاقة للدول المتقدمة من أن 

نمو الطلب على الخام بدأ يتباطأ.

النفط يتهاوى إىل أقل سعر
يف 11 عاما

بابل متنح ثامين رخص استثامرية بقيمة »110« ماليني دوالر خالل 2015

اعتامد البطاقة الوقودية رقم »1« لتجهيز املواطنني بالنفط األبيض

الكهرباء:إصالح خط السترياد الطاقة بعد تعرضه لـ »عمل إرهايب«
      بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الكهرباء، عن إصاح 
خ�ط اس�تيراد الطاق�ة )ميرس�اد - 
ديالى( بعد تعرضه ل�”عمل إرهابي” 
أدى إل�ى تعث�ر س�اعات التجهيز في 
محافظ�ات بغ�داد وديال�ى والفرات 

األوسط.
وزي�ر  باس�م  المتح�دث  وق�ال 
الكهرب�اء محم�د فتح�ي ف�ي بي�ان 
صحفي، إنه “تم إصاح األبراج لخط 
ميرس�اد - ديال�ى 400 كي . في التي 

تعرض�ت يوم أم�س لعم�ل إرهابي، 
الكهرب�اء  وزارة  ك�وادر  بجه�ود 
والهندسة العسكرية للحشد الشعبي 
 24 يتج�اوز  ل�م  قياس�ي  وبوق�ت 

ساعة”.
وأضاف فتحي أن “العمل اإلرهابي 
الذي تعرض له خط استيراد الطاقة/ 
الضغ�ط الفائ�ق )ميرس�اد - ديالى( 
بمنطقة الحفاي�رة بمحافظة ديالى، 
أدى إلى سقوط األبراج )191 - -192 
-193 -194 195( وانفص�ال الخ�ط 
عن العم�ل وفقدان طاق�ه كهربائية 

قدرها 400 ميكاواط”.
وتابع أن “هذا االستهداف أثر على 
ساعات التجهيز في محافظات بغداد 

وديالى والفرات األوسط”.
وكان�ت وزارة الكهرب�اء أعلن�ت، 
الخميس الماضي، عن سقوط خمسة 
أبراج وفقدان k.v 400 بسبب تعرض 
خط نقل الطاقة ميرساد- ديالى إلى 
عمل “تخريبي”، فيما أش�ارت إلى أن 
الخط تعرض ألكثر من مرة للتخريب 
أدى إلى استنزاف أموال كثيرة إلعادة 

إصاحه.
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اليونسكو  تتوج بغداد مدينة 
»لألدب«

مدينة اإلمامني الطبية تستقبل  أكثر 
من »34« ألف مراجع خالل شهر

   بغداد/ المستقبل العراقي

 توج�ت العاصمة العراقية بغ�داد مدينة لاب�داع االدبي ضمن 
نخبة ش�بكة المدن االبداعية لليونس�كو اثر ترش�حها من بين 47 
مدين�ة ل 33 دولة كأعضاء جدد مثلت الحق�ول االبداعية )الحرف 
والفن�ون الش�عبية, تصمي�م, االف�ام, ف�ن, ادب, فن�ون االع�ام 
والموس�يقى(.وقال مدي�ر ع�ام دائ�رة العاقات الثقافي�ة العامة 
وعض�و اللجنة الوطني�ة للتربي�ة والثقافة والعلوم, فاح حس�ن 
ش�اكر، ان وزارة الثقاف�ة عملت بالتنس�يق م�ع منظمات مجتمع 
مدن�ي وجمعية المترجمين وع�دد من االدباء الع�داد ملف خاص 
بترش�يح العاصمة بغداد كأول مدينة عربية لانضمام الى ش�بكة 
المدن االبداعية التابعة لليونسكو السيما ان عضوية المدن للشبكة 
كان حكرا على الدول االجنبية فقط.وأضاف انه ش�هدت نتائج هذا 
العام تعزيز التنوع في الش�بكة والتمثي�ل الجغرافي مع 22 مدينة 
من البلدان غير الممثلة س�ابقا.يذكر ان المديرة العامة لليونسكو , 
إيرينا بوكوفا اقرت عقد االجتماع المقبل للش�بكة المدن اإلبداعية 
لشهر س�بتمبر لعام 2016 في أوسترس�وند )السويد( وستواصل 
الشبكة اعمالها لتكون بمثابة منصة اساسية للمساهمة في تنفيذ 

وتحقيق هذه االجندة الدولية.

   بغداد/المستقبل العراقي

 أعلنت دائرة صحة بغداد الكرخ، عن استقبال مدينة اإلمامين 
الكاظمي�ن )ع( الطبي�ة )34213( مراجع�اً و إج�راء )2412( 
عملية جراحية مختلفة التصنيفات و)92600( تحليل مختبري 
خال ش�هر.وقال مدير اإلعام احمد الحي�دري، إنه “من خال 
اإلحصائيات المقدمة من قبل المدينة الطبية اس�تقبلت العيادة 
االستش�ارية )34213( مراجعاً توزعوا على األقس�ام والشعب 
والوح�دات داخل المدين�ة الطبية.وأضاف ب�ان “المدينة أجرت 
أكثر من )16000( فحص أشعة و )850( فحصاً للسونار داخلي 
و )1340( فحص�اً للس�ونار الخارج�ي، فيما بلغ�ت فحوصات 
االيك�و )1685( فحص�اً و )280( تخطيط�اً للدم�اغ و )750( 
العص�ب، فضا ع�ن اج�راء )4000( فح�ص للعيون”.وأوضح 
أن “الفحوص�ات في وحدات الجراح�ة التجميلية بلغت )840( 
فحص�اً، في حين تجاوز ع�دد التحاليل المختبرية ال� )92600( 
تحليل مختبري، أمل مراجعي وحدات النفس�ية )700( مراجع، 
والنس�ائية )1845( مراجع�اً، وبل�غ ع�دد مراجع�ي الباطني�ة 
)1916( مراجعاً، عدد الرجال المراجعين منهم )1440( مراجعاً 
و )476(من النساء”.وزاد أن “عدد مراجعي الجملة العصبية بلغ 
)505( مراجعين، و مراجعي ش�عب الكس�ور )1500( مراجع، 
والوج�ه والفكي�ن )449( مراجعاً، والجراح�ة العامة )1700( 
مراجع، ومراجعي داء السكري )1700( مراجع، وأمراض الدم 
)197( مراجع�اً واالم�راض النادرة )171( مراجع�اً، وبلغ عدد 
 )ENT( �وال )مراجعي االطفال )12734( طفاً واالسنان )298
بل�غ )1282( مراجعا وجراحة الصدر واالوعية الدموية )350( 
مراجع�ا والقلبية )239( مراجع�ا”، مبينا أنه “اجريت )2412( 

عملية جراحية مختلفة”.

   ديالى/المستقبل العراقي

ح�ذر المجلس البل�دي في قض�اء المقدادية بمحافظ�ة ديالى، 
م�ن وقوع كارثة زراعية داخل القضاء بس�بب منع القوات األمنية 
دخول األسمدة الكيمياوية، داعيا إدارة ومجلس المحافظة الى عقد 
اجتماع موسع لتدارك األزمة.وقال رئيس مجلس المقدادية  عدنان 
التميمي ، إن “مئات المزارعين من اهالي المقدادية قدموا شكاوى 
تتحدث عن منع الس�لطات االمنية دخول االس�مدة الكيمياوية الى 
القض�اء وخاص�ة س�ماد اليوريا م�ا قد ي�ودي الى كارث�ة زراعية 

باعتبار االسمدة حلقة مهمة في زيادة االنتاج”.
وأضاف التميمي أن “منع دخول االس�مدة جاء بأوامر مباش�رة 
م�ن قب�ل عملي�ات دجل�ة”، داعي�ا ادارة ومجلس ديال�ى الى “عقد 
اجتم�اع لمعالجة االزم�ة”، والفتا الى أن “المزارعين س�يخرجون 
ف�ي تظاهرات س�لمية خ�ال االس�بوع المقبل اذا لم يحس�م ملف 

االسمدة”.
وتبدي المؤسسة االمنية في ديالى قلقا من وجود مادة اليوريا 
الت�ي جرى اس�تغالها من قبل الجماعات المس�لحة ف�ي تحويلها 
ال�ى مواد متفجرة اس�تخدمت في العديد من اعم�ال العنف خاصة 
تفخيخ المركبات واستهداف اسواق واحياء ونقاط امنية باالشهر 

الماضية.

حمافظة بغداد تدشن محلة كربى لتنظيف وتأهيل جماري اجلرس
   بغداد/المستقبل العراقي

أعلن محافظة بغداد علي محس�ن 
التميم�ي عن المباش�رة بحملة كبرى 
لتنظيف وتسليك شبكات مياه الصرف 
مي�اه  تصري�ف  وش�بكات  الصح�ي 
األمط�ار في ناحية الجس�ر بإش�راك 
مختل�ف الدوائر الخدمي�ة التابعة لها 
وتس�خير أع�داد كثي�رة م�ن اآلليات 

الثقيلة النجاز العمل بأسرع وقت. 

وق�ال المتح�دث الرس�مي باس�م 
محافظ�ة بغ�داد صب�اح زنكن�ة “تم 
وبحس�ب توجيه�ات محاف�ظ بغداد 
مكت�ب  ف�ي  ط�ارئ  اجتم�اع  عق�د 
قائمقام المدائن بحضور مدير ناحية 
الجسر ورئيس المجلس البلدي ومدير 
مجاري بغ�داد ومدير مرك�ز مجاري 
الجس�ر ومدي�ر بلديته�ا ، اذ تم عقب 
للمحافظ,  التوصي�ات  االجتماع رفع 
وتم عل�ى الفور التوجيه بالمباش�رة 

وإع�ان بدء العم�ل بإش�راك الجهود 
اآللية المختلفة لمحافظة بغداد ولتلك 

الدوائر “.
وأوضح زنكنة أن “ العمل سيشمل 
فتح االنس�دادات في شبكة المجاري 
ف�ي الخط�وط الناقلة الرئيس�ية عبر 
لش�فط  عماق�ة  ش�افطات  توفي�ر 
األطيان واألنقاض واس�تخراجها من 
المانه�والت وكذلك تس�خير حفارات 
ذراعية طويلة واليات للدفن وشفات 

وقابات واليات ثقيلة اخرى تستخدم 
لتس�ليك الش�بكات واخرى لحوضية 
لس�حب المي�اه الثقيل�ة ال�ى جان�ب 
تهيئ�ة ع�دد كبير من عم�ال التنظيف 
إلش�راكهم بالحملة ، فض�ا عن رفع 
وفت�ح  المانه�والت  ع�ن  التخمي�رة 
الس�قف ليتس�نى تنظيفه�ا وإخراج 
األحجار والنفايات الكبيرة المتراكمة 
باإلضافة إلى توفير مضخات لتحويل 
مي�اه المج�اري الثقيل�ة إل�ى ش�بكة 

األمطار”.
انطل�ق  العم�ل   “ ان  ال�ى  ولف�ت 
كل  تقس�يم  وت�م  مجامي�ع  باربع�ة 
منطقة إلى قطاعين األول يشمل حي 
الري�اض وحي الحكيم وحي المكرمة 
والشهيات والثاني يشمل الساهرون 
والدفافع�ة وش�ارع اإلطف�اء وب�اب 
الشيخ وحي الش�هداء  حيث جاء هذا 
التقسيم لغرض الس�يطره على إدارة 

العمل وإنجاح الحملة “.

مرصف الرافدين
يؤكد االستمرار بمنح البطاقة 

الذكية للمستفيدين منها

الصناعة تعتزم إنشاء مصنع إلنتاج السخانات الشمسية
   بغداد/المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الصناع�ة والمع�ادن 
عن عزمها إنشاء مصنع ريادي إلنتاج 
الس�خانات الشمس�ية، التوس�ع ف�ي 

مشاريع الطاقات المتجددة.
وقال�ت ال�وزارة ف�ي بي�ان تلق�ت 
صحف�ي، إنه�ا “ش�اركت ف�ي مؤتمر 
الطاقة المس�تدامة والمتج�ددة األول 
المهندس�ين  جمعي�ة  تقيم�ه  ال�ذي 
العراقية بالتعاون مع مجلس محافظة 
بغ�داد للفترة من التاس�ع من الش�هر 
الحالي وعلى مدى يومين تحت ش�عار 
لبيئ�ة  المتج�ددة  الطاق�ات  )ضم�ان 

افضل(”.
وقال مدير عام هيئة البحث والتطوير 
الصناع�ي مظهر صادق التميمي عقب 
انطاق فعاليات المؤتمر، وفقا للبيان، 
إن “مشاركة وزارة الصناعة والمعادن 
فعالة، وتنطل�ق من اهتمامه�ا الكبير 
كونه�ا  المتج�ددة  الطاق�ات  بمج�ال 
تمتل�ك مرك�زاً عريق�اً انش�ئ منذ عام 
1981 متخصص�اً بصناع�ة منظومات 

الطاق�ات المتج�ددة، ويع�د واحدا من 
مراكز هيئة البحث والتطوير الصناعي 
التابع�ة لل�وزارة”، مبين�ا أن “المركز 
يمتلك كوادر كف�وءة ومتمكنة، ولديه 
المئات م�ن البحوث في ه�ذا المجال، 
ونفذ مش�اريع كبيرة وبإمكانه تنفيذ 
مش�اريع أخرى عماقة منها مشروع 
السخان الشمسي الذي أعدت دراسات 
متكامل�ة وج�ادة بش�أنه”، الفت�ا إلى 
ان�ه “بعد اطاع وزي�ر الصناعة محمد 
صاحب الدراجي على جوانب المشروع 
اواله دعم كبير، ووجه بتخصيص مبلغ 
إلنشاء مصنع ريادي إلنتاج السخانات 
ف�ي  التوس�ع  وبض�رورة  الشمس�ية 

مشاريع الطاقات المتجددة”.
الصناع�ة  “وزارة  ان  ال�ى  وأش�ار 
خ�ال  س�تعرض  توصي�ات  اع�دت 
المؤتم�ر تتمثل بتش�ريع قانون هيئة 
الطاق�ات المتج�ددة في العراق ش�أنه 
ش�أن باقي ال�دول األخ�رى، وتوطين 
صناعة السخانات الشمسية، وتوطين 
الطاق�ة  انت�اج  منظوم�ات  صناع�ة 
الكهربائي�ة باالعتم�اد عل�ى الطاق�ة 

الشمس�ية، وطاقة الرياح ومنظومات 
بالتنقي�ط،  وال�ري  بال�رش،  ال�ري 
ومضخ�ات المي�اه، ومنظوم�ات رفع 
المياه باس�تخدام الطاقة الشمس�ية”، 
منوه�ا ال�ى ان “الع�راق يمل�ك وف�رة 
شمس�ية كبيرة بح�دود )4500( واط 
للمت�ر المربع الواح�د في حين ان دول 
اوربا والتي تهتم بشكل كبير بموضوع 
الطاقات المتجددة التملك سوى )500( 

واط للمتر المربع الواحد”. .
“الهي�أة  أن  التميم�ي،  وأض�اف 
مجل�س  م�ع  والتع�اون  وبالتنس�يق 
محافظة بغداد ووزارات التعليم العالي 
والبحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا 
أقامت ندوات عدي�دة، وقدمت بحوث، 
وأجرت لق�اءات مش�تركة جمعت كل 
الخب�راء والمختصين ف�ي العراق، من 
اج�ل الخ�روج برؤي�ة موح�دة ح�ول 
مش�اريع الطاق�ات المتج�ددة، كونها 
مش�اريع واعدة وان العراق متأخر عن 
باقي ال�دول في هذا المجال”، مفصحا 
عن “اعداد مسودة تشريع قانون انشاء 

هيئة للطاقات المتجددة في العراق.

   بغداد/المستقبل العراقي

اك�د مص�رف الرافدي�ن، 
ام�س الس�بت، االس�تمراره 
باصدار البطاقة الذكية )الكي 
كارد( للمستفيدين منها في 
عدد م�ن فروعه.وقال مدير 
ع�ام المصرف باس�م كمال 
الحس�ني في بي�ان صحفي، 
ان “المصرف وبالتنسيق مع 
للبطاقة  العالمي�ة  الش�ركة 
الذكي�ة مس�تمر ف�ي من�ح 

البطاق�ة الذكي�ة لبعض موظف�ي الدول�ة والمتقاعدي�ن والفئات 
االخ�رى المش�مولة به�ا بع�د تحديد عدد م�ن فروعه لتس�لم تلك 
البطاقة”واكد ان “)الكي كارد( تس�هل على حاملها استام رواتبه 
ف�ي إي مكان وتمنع تع�رض األموال التي تنق�ل للموظفين يدويا 
إلى دوائرهم من الس�رقة من قبل ضعاف النفوس”.وكان مصرف 
الرافدي�ن قد اعلن في أيل�ول الماضي عن اس�تخدام بطاقتي الكي 

كارد والماستر كارد في صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين.

املقدادية حتذر من الكارثة بسبب 
منع دخول األسمدة الكياموية
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حسام آل عمار

سيف أكثم المظفر

خلق اإلنس�ان وتميز بوجود العقل هو المس�ؤول 
عن كل خطوات�ه الباطنية والظاهرية، أمر الخالق 
بمركزي�ة الق�رار، والعقل ي�راس تل�ك المركزية، 
لذلك قال جل جالله للعقل البش�ري "بك أثيب وبك 
أعاق�ب" من هذا المنطلق توجب على اإلنس�ان أن 
يحك�م عقله جيداً، قب�ل أن يتخذ أي ق�رار ويفكر 
ب�ه جليا وال يتبع أحدا بال وعي وإدراك. وان يوزن 
األش�خاص واألش�ياء واألق�وال؛ وهذا م�ا أكدته 
اآلية الكريم�ة في قوله تعالى )َيْس�َتِمُعوَن الَْقْوَل 

َفَيتَِّبُعوَن أَْحَسَنُه(.
االستماع يكمن في اإلذن، واما اإلتباع فهو يكمن 
في العقل الذي يميز بين الس�يئ والحس�ن، والذي 
إش�ارت له اآلي�ة الكريمة في االس�تخدام العقلي 
واتباع األحس�ن، بع�د كل هذه المعطي�ات، يحتم 
علينا إعادة النظر في كثير من التفاسير والمفاهيم 
العالقة في أذهان الناس، واإلس�اءات التي تش�ير 

إلى نبي الرحمة، نبي اإلس�الم محم�د )ليه وعلى 
ال�ه أفضل الصالة وأتم التس�ليم(، التي من خاللها 
بقدس�يته  المس�اس  عل�ى  المنحرف�ون  تج�رئ 
العظيم�ة، كم�ا حص�ل ف�ي الرس�م الكاريكاتير، 
والفلم المس�يء للرس�ول )عليه وعل�ى اله افضل 

الصالة والسالم(.

كان العرب قبل اإلسالم يشتهرون باألدب والشعر 
والكتاب�ة والترتيب اللفظي للكلمات، التي ترس�م 
الصور الشعرية الجميلة. كثير من المطلعين على 
س�يرة النبي يقر بان النبي محمد )عليه وعلى اله 
افض�ل الصالة والس�الم( كان من أش�راف القوم، 
وسيدهم، بل هو أعلم الناس وأنصحهم وأفصحهم 
لس�اًنا، وأقواهم بياًنا، وأكثره�م حياًء، ُيضرب به 
المثل في األمانة والص�دق والعفاف، وكان أرجح 
الن�اس عق�اًل، وأكثره�م أدًب�ا، وأوفره�م حلًم�ا، 

وأكملهم قوة وشجاعًة وشفقًة، وأكرمهم نفًسا، 
وأعالهم منزلًة، بشهادة الجميع.

كيف نرتضي لمن ف�ي قلبه مرض أن يصف نبينا، 
بأن�ه ال يقرأ وال يكتب؟ الم تك�ن تلك من الصفات 
الذميم�ة ف�ي ذل�ك المجتم�ع، المش�تهر باللغ�ة 
والبالغة والفصاحة، وكان عليه الصالة والس�الم  
س�يد البلغ�اء وأفصحهم ق�وال، وأصدقه�م قيال، 
وهناك حوادث كثيرة تشير إلى النبي الخاتم )عليه 
وعل�ى اله افض�ل الصالة والس�الم( ف�ي الكتابة 
يمك�ن للباحثي�ن الوص�ول إليها بس�هولة.. وأما 
يَّ ...  قوله تعالى )الَِّذيَن َيتَِّبُعوَن الرَُّسوَل النَِّبيَّ اأْلُمِّ

األعراف"157"(.
أجم�ع الجهاب�ذة العلم�اء، ب�ل وأس�اطين اللغ�ة 
العربي�ة، القاصي منه�م والداني م�ن المتقدمين 
والمتأخري�ن، بأن عبارة )النبي األمي( "صلى الله 
عليه واله"، تعني ال�ذي ال يجيد القراءة والكتابة، 

فال ت�كاد تفتح معجماً، أو تفس�يراً، إال وتجد فيه 
ه�ذا المعنى، عجباً لذل�ك الرأي وله�ذا اإلجماع..! 
ل�ن أخوض كثير ف�ي هذا األمر، فهناك مفس�رين 
وعلم�اء، يمك�ن الرج�وع إليهم، ولكن م�ا أحاول 
�ي: لغًة  تبيان�ه، إن العب�ارة )النب�ي األمي(، فاألمِّ
ة، فأمَّ يؤم أّماً وتأمم. وائتّمه:  نسبة إلى األم أو األمَّ
قص�ده، وأمَّ القوم إمامة، وإماماً بالقوم: تقدمهم 

بمقصدهم فكان إمامهم .
يِّيَن َس�ِبيٌل...{  اليهود قالوا: }...لَْيَس َعلَْيَنا ِفي اأُلمِّ
س�ورة آل عمران )75( فقولهم ه�ذا معناه: ليس 
وا لمحم�د فتبعوه، إذن  علين�ا في الع�رب الذين أمُّ
)األم�ي( ، أي: َم�ن تؤمُّ ل�ه الخالئق كلُّه�ا، وبهذه 
التبعي�ة العليَّ�ة إلماميت�ه الكبرى، تتم الش�فاعة 
فالجنَّ�ة، وهناك كثي�ر من األمثلة س�أترك بحثها 
للقارئ الكريم، فس�الم عليك يا حبيب السماء يوم 

ولدت ويوم قتلت ويوم تبعث حيا.

صع�ب علينا مهم�ا بلغت بنا القدرة أن ندرك س�يرة 
الرس�ول محم�د علية افض�ل الصالة والس�الم, ألن 
س�يرته هي المضمون والمحتوى التي أحيت االمة, 
وأم�دت البش�رية بالث�روة الهائلة من المث�ل العليا, 

تغني العالم كله بالقيم.
رسول الله علية افضل الصالة والسالم؛ إنسان اتسع 
قلب�ة آلالم البش�ر ومش�اكلهم, جاهد بق�وة بوجه 
الق�وى الغاش�مة م�ن اجل اإلخ�اء بين الن�اس, من 
اجل العدال�ة والحرية, والمحب�ة والرحمة, من اجل 
مستقبل أفضل للجميع بدون استثناء, الذين يؤمنون 

برسالته والذين ال يؤمنون بها على السواء.
ماليي�ن من المس�لمين ال يعرفون عن س�يرة النبي 
علية افضل الصالة والس�الم ورسالته, التي تشدهم 
الى السماء كما تشدهم إلى األرض وخيراتها في آن 
واحد, ال يعرفون عنها إال ما ألصق بها من القش�ور 
والخوارق واالساطير, وهم يعظمونه ويصلون عليه 
ويس�لون, يفعلونا عن تقليد م�وروث بكلمات تدور 
بألس�لنتهم, يحسبون أنهم قدس�وه وعظموه حتى 
ولو انحرفوا م�ع اطماعهم وش�هواتهم عن تعاليم 

رسالته, التي حددها االسالم بالعمل ال بالقول.
ضحى النبي محمد علية افضل الصالة والسالم كثير 
في س�بيل الله و خير لإلنسان, وتحمل ما ال يطيقه 
اح�د م�ن الناس, ليض�ع حدآ للجش�ع واالس�تغالل 
والعنصرية, واس�تطاع بعد جهاد طويل ان يسيطر 
على تلك االوضاع الفاس�دة, الت�ي كانت يعاني منها 
االنس�ان في ذل�ك العصر, ووض�ع الحل�ول لكل ما 
يعترض البش�رية من صعاب, ويعرقل مسيرته نحو 

المستقبل.
دعا إلى جهاد الملحدين والعابثين بكرامة االنس�ان, 
ونصرة المعذبين والمستضعفين في االرض, ونهى 
عن الركون واالطمئنان الى الظالمين ومواالة أعدائه 
والتودد اليهم, الذين كفروا بالحق والقيم واالخالق, 
فقال مبلغآ انس�ان هذه الدنيا رسالة ربه, ومالكم ال 
تقاتلون في س�بيل الله والمس�تضعفين من الرجال 
والنس�اء والول�دان الذين يقولون ربن�ا اخرجنا من 
ه�ذه القرية الظال�م اهلها واجعل لنا م�ن لدنك وليآ 

واجعل من لدنك نصيرآ.
اكث�ر الذين يدعون االس�الم ف�ي عصرن�ا الحاضر, 
بعضهم انحرف وغير وبدل واستهان بالمستضعفين, 
واتخ�ذوا أعداء االس�الم والنبي علي�ة افضل الصالة 
والس�الم اولي�اء لهم, مث�ل داعش وبقي�ة التيارات 
المنحرف�ة الت�ي تقوده�ا اجن�دات خارجية بأس�م 

االسالم.
أصبح االس�الم بمبادئه وجوهره غريبآ عن االذهان 
والنف�وس والقل�وب كم�ا كان في اي�ام النبي علية 
افض�ل الص�الة والس�الم, والمتمس�كين بأصول�ه 
ومبادئ�ه والداعون اليه بإخ�الص وتجرد غرباء في 
ه�ذا العص�ر, كالش�يعة االمامية واتب�اع اهل البيت 
عليه�م الس�الم, اتج�ه اع�داء االس�الم ال�ى طمس 
حقائقه وتزيف جوهره بأس�لوب جدي�د, لم تعرفه 

الحروب الصليبية من قبل.
واقع المس�لمين في عصرنا الحاضر مؤلم ومفزع, 
وال سبيل لخروجهم مما احيط بهم من بالء, وتخاذل 
وتفس�خ في االخ�الق وتنكر للقي�م, اال الرجوع الى 
واق�ع س�يرة النب�ي علية افض�ل الصالة والس�الم, 

ومضامين القران الكريم واهل
عترت�ه, كما جاء في االحاديث والروايات المتواترة, 
وق�د قض�ت مش�يئة الل�ه ان ال يغير ما بق�وم حتى 

يغيروا ما بأنفسهم.

صوت العدالة اإلنسانية

       محمد ابو النيل

أمل الياسري

رسول األرض إىل السامء

حممد النبي )ص(.. والعرب واملعلقات

اَت أَْو ُقِتَل" ظهر نفاقكم،  "أَفإِْن مَّ
واجتمع�ت قل�وب الحقد مظهرة 
ضغائنها، لم يطل�ب في لحظاته 
وقل�م،  دواة  س�وى  األخي�رة، 
فاتهمتم�وه بالهج�ر، وه�و "َما 
َينِط�ُق َع�ِن الَْه�َوى"، إختار لكم 
ألنفس�كم  واخترت�م  الح�وض، 
ن�اراً وقودها الن�اس والحجارة، 
و"اْنَقلَْبُت�ْم َعلَى أَْعَقاِبُكْم" لتغيير 
شريعة السماء، فاستبدلتم "الِّذي 

ُهَو أَْدَنَى ِبالِّذي ُهَو َخْير".

"اْقَرأْ" كانت فجراً صادقاً، وخطاً 
فاص�اًل بي�ن م�ا وجدت�م علي�ه 
آباءكم، وبين خير الدنيا واآلخرة، 
حي�ن ش�اء عز وج�ل أن ترس�ل 
الس�ماَء عليكم "ِمْدَراًرا"، صادقاً 

أميناً بينكم.
ج�اءت "أَْنِذْر" لتنق�ل الدعوة من 
خفاءها إلى نورها، ولتحيا قلوب 
ط�ال إنتظارها وش�وقها لرحمة 
السماء، ولتعش إنسانية أضاعتها 
دروب العبودي�ة ف�ي ظلماته�ا، 

فث�ارت ثائرة الكفر بما س�معت 
ورأت، ف�كان منها قت�ل وتعذيب 
وحصار دام ثالث س�نين، رافقته 
مقاطع�ة إقتصادي�ة وإجتماعية 
ف�ي مك�ة، أطه�ر بق�اع األرض، 
فكان نداءه عليه السالم "صبراً"، 

"إن موعدكم الجنة".
معالمه�ا  ب�دأت  اإلس�الم  دول�ة 
بالظه�ور حي�ن هاجر الرس�ول 
األك�رم وأصحاب�ه من مك�ة إلى 
المدين�ة، لتصبح المدينة المنورة 

منطلق�اً لدول�ة مدنية ش�ريعتها 
معالم�ه  ب�دأت  ال�ذي  اإلس�الم، 
تب�دو جلي�ة للعيان حي�ن تهيأت 
دس�توراً  ليك�ون  الظ�روف  ل�ه 
َها  أَيُّ نافذاً بعدالته وإنصاف�ه. "َيا 
الرَُّس�وُل َبلِّ�ْغ" قد أيقظ�ت حقداً 
دفيناً البن أبي طالب، لم تزل ناره 
مس�تعرًة إلى يومنا هذا، السماء 
إختارت خليفتها في األرض، لكن 
من في األرض رف�ض اختيارها، 
وذهب باألمة نحو شورًى احتال 

بها لمصالحه الش�خصية، وأزاح 
به�ا اإليمان كله، لتس�ود قوانين 
الس�ماء،  قواني�ن  عل�ى  األرض 
ولتس�ن منذ س�قيفة ذاك اليوم، 
ُسنة الس�وء التي أحالت نور أمة 
محمد علي�ه وآله أفضل الصلوات 
إل�ى ظلمة إل�ى يومن�ا ه�ذا."أَْو 
تحدثن�ا  كم�ا  مس�موماً،  ُقِت�َل" 
بع�ض الروايات، تبق�ى أمته تأن 
من ويالت تش�تتها وإنقس�امها، 
وتتألم من تاريخ لم ينصف كتابه 

حي�ن كتابت�ه، افترق عل�ى إثره 
اإلسالم فرقاً متباعدة متباغضة، 
الخ�اص،  بنهج�ه  ينه�ج  كالً 
منب�ع  أبصاره�م ع�ن  غاضي�ن 
الحق الذي مازال يجري إلى قيام 
الس�اعة. أرسلتك الس�ماء رحمًة 
لألرض، وحين غاب نورك، شقت 
علينا الحياة، وتاهت بنا الس�بل، 
فوجدن�اه س�بحانه ج�ل وع�ال 
قائ�اًل "َواْبَتُغ�وا إِلَْيِه الَْوِس�يلََة"، 

فأرسلناك للسماء طلباً للرحمة.

أنور الكعبي

عندم�ا تمر علينا, ذكرى ألتحاق النب�ي الخاتم بالرفيق 
األعل�ى, ف�ي مثل ه�ذا الوقت م�ن كل عام, ال ش�ك ان 
يعتصر قلوبنا األلم, كيف ال ونحن نس�تذكر فقدان من 
هديت به القلوب, بعد خوض�ات الفتن واآلثام, وأمينه 
تعالى المؤمون, وخازن علمه المخزون, وشهيده يوم 
الدين, ومن بعثه بالحق, رسوله الى الخلق أبي القاسم 

محمد, )صلواته تعالى عليه وآله(.
- م�ا أوذي نبي مث�ل ما أوذيت - لم يقتص�ر أذى النبي 
عل�ى فترة زمنية محددة, وال في ما أقدمت عليه األمة, 
من إبادة ألهل بيته من بعده, بل في كل إنحراف, يظهر 
في سلوك األمة, الفرق في ذلك بين من يدعي اإلسالم, 
ويخال�ف تعاليمه, وبين من يح�اول التنكيل والتظليل, 

واإلنتقاص من دين الله.
الريب ان أش�د ما يؤذي النبي, ف�ي وقتنا الحاضر, هو 
ان تنس�ب مجاميع القتل وس�فك الدم�اء, والعصابات 
اإلجرامي�ة المعاصرة, مثل القاع�دة وداعش وغيرها, 
الى اإلسالم, الذي جاء لهداية الناس, ووحدتهم وجمع 
ش�تاتهم, وان ال يستشري ذلك الفكر المتحجر العقيم, 
ف�ي مجتمعاتنا, فك�ر قطع الرؤس, وصلب األجس�اد, 
ال�ذي طالم�ا واجه�ه النب�ي, بش�تى األس�اليب, أولها 

الحكمة والموعظة الحسنة, وآخرها السيف.
ان الغلض�ة الت�ي تتمتع به�ا أدوات القت�ل الحالية, لم 
تك�ن وليدة اللحظة, بل لها ج�ذور متجذرة, وصفحات 
التأريخ مليئة بالخزي, الذي ورثه هؤالء من أسالفهم, 
الذين قد ران على قلوبهم, ولم يكونوا إال بذرة للفساد, 
في تأري�خ األمة, والحجر في طري�ق كل إصالح فيها, 

على مر العصور.
الفك�ري  اإلنح�راف  بي�ن  نفص�ل  ان  الس�ذاجة  م�ن 
والعقائ�دي, الذي عم�ل النبي على إصالح�ه, وبين ما 
يواجه�ه بلدنا الع�راق, من خطر على أي�دي العصابات 
اإلجرامية, وال�دول الداعمة لها, والنس�تبعد المطامع 
اإلقتصادي�ة لكافة البلدان, في مايواجه�ه بلدنا اليوم, 
ولكنها ليس�ت الهدف األس�اس, مما نراه على األرض, 
بل الغزو الفكري, وإستنساخ الثقافات الضالة, وإلغاء 

هوية الفرد المسلم, من وراء إعالن هذه المواجهة.
في الختام, ونحن نواجه هذه الفتن, ماعلينا إال التمسك 
بالحصن الحصين, ودرع المؤمنين, محمد وآله )عليهم 
أفضل الصل�وات وأتم التس�ليم( الذين جعله�م تعالى, 
الس�بيل لمرضاته, فما من داء إال وضعوا له دواء, فهم 
الع�روة الوثقى, والمنهج القويم, والتمس�ك بهم قوة, 

واإلبتعاد عنهم ضعف ووهن.

اإلسالم بريء مما يدعون

جاهلي�ة ف�ي أقص�ى درج�ات الب�داوة 
والهمجية فإذا بش�ر أحدهم باألنثى ظل 
وجه�ه مس�وداَ، وال مكان له�ا إال تحت 
الت�راب، والح�رام يمأل رؤوس�هم، حتى 
أخم�ص أقدامه�م، وهذه أبس�ط مالمح 

حياتهم البائسة!
دع�وة س�ماوية، مثلت الهداي�ة والنور، 
ألمة عاش�ت ظلم�ات س�حيقة، بإعالن 
خطير، كان إيذاناً ببداية اإلسالم، فزلزلت 
األرض تحت أق�دام األبري�اء، والجبناء، 
والطغ�اة على الس�واء، فيا أب�ا إبراهيم: 

لقد تعجلت الرحيل!
األبري�اء والضعف�اء، فق�دوا أباهم نبي 
الرحمة، الذي كان يحنو عليهم، ويخفف 

عنه�م بطش، وأذى ش�يوخ قريش، أيام 
الدع�وة الس�رية، وكأن�ه خيم�ة تظل�ل 
الق�وة والصم�ود،  حياته�م، فمنحه�م 

بوجه عتاة بني أمية!
الجبناء من مثيري األحقاد والفتن، الذين 
خسروا مكانتهم بين القبائل، ويسمون 
وكبراؤه�ا،  قري�ش  س�ادات  أنفس�هم 
فبوفاته عليه الصالة والس�الم، تخلصوا 
ممن م�رغ أنوفهم ف�ي األرض، وإنتهت 

مرحلة مساواة العبيد وأسيادهم!
الطغاة م�ن أباط�رة وقياص�رة، أذعنوا 
لحك�م اإلس�الم، ودخل�وا في دي�ن الله 
أفواج�ا، ف�أذل كبرياءهم، فحك�م النبي 
)صلوات�ه تعال�ى علي�ه(، أصق�اع أكبر 

إمبراطورية عرفها التأريخ، دولة قائدها 
وملهمها، محمد الصادق األمين!

اإلم�ام علي وصف حال األمة، بعد رحيل 
النب�ي )عليهم�ا الس�الم(، ب�أن دنياهم 
بات�ت س�جناً للمؤم�ن، والم�وت يخرج 
هؤالء الى جناتهم، وأمس�ت جنة للكافر 
تخرجه�م ال�ى جحيمهم، بع�د هجرهم 

لرسول الرحمة!
الثام�ن والعش�رين م�ن صف�ر، للع�ام 
الحادي عشر للهجرة، حدثت عملية قتل 
مع س�بق اإلصرار والترصد، وبإغتيالين 
األول: لجس�د النب�ي الطاه�ر، بتجريعه 
س�ماً غير لون�ه وحاله، والثان�ي إغتيال 

نبوته ورسالته المقدسة!

الفئة المنافقة المحبة للسلطة الدنيوية، 
المبغضة لحدي�ث الثقلي�ن، وغدير خم، 
عل�ي  بوالي�ة  لإلعت�راف،  والرافض�ة 
)عليه الس�الم(، واإلنق�الب على النظام 
اإلسالمي، فهل يمكن لصاحب الشريعة 

والرسالة، أن يموت وال يترك وصية؟  
 الخالفة السياسية المفتعلة، في سقيفة 
بني س�اعدة، كانت المخط�ط األول لما 
دب�ر، في لي�ل مظل�م أهوج، والرس�ول 
صلواته تعالى عليه لم يجهز بعد للدفن، 

علماً بأنه أوصى علياً بتولي تغسيله!
فاض�ت روح أب�ي القاس�م محم�د، في 
حج�ر عل�ي )عليهم�ا الس�الم(، وصيه 
وخليفته على المسلمين من بعده، ولكن 

أن�وف الجاهلية رفضت، ووش�مت على 
جبينها عاراً لن يمحى، فزعمت أن الرجل 

ليهجر!
بكت فاطمة طويالً، على جسده المسجى 
بينه�ا وبي�ن علي، ففت�ح النب�ي عينيه، 
وأوم�أ بدنوها منه، فأس�رَّ اليها ش�يئاً، 
وتهلل وجهها ل�ه، فقد كانت أول الناس 

لحاقاً بأبيها )صلواته عليهم أجمعين(!
مدرس�ة إستش�هاد الرس�ول األعظ�م، 
وأهل بيته )عليهم الس�الم( تخرج منها 
أصحاب العقي�دة، والوالي�ة، والكرامة، 
فهؤالء هم الفائزون، أما أزالم الشيطان، 
عش�اق الدني�ا، ومجانين الس�لطة، فهم 

الخاسرون، وال يمتون بصلة لإلسالم!

رسول الدعوة الساموية



بيروت: أقامت الفنانة اإلماراتية أحالم 
مأدبة غ�داء للفنانتي�ن الكويتية حياة 
الفه�د والس�عودية وع�د ف�ي منزله�ا 
بالعاصم�ة القطرية الدوحة، وش�اركت 
متابعيه�ا على تويتر بمقاط�ع فيديو من 
لقائه�م ال�ودي، نش�رتها أثن�اء تناوله�م 
الغداء، بحيث أشارت وعد بأن أحالم أعّدت 

وجبة كبس�ة خصيصاً لها، فيما أش�ادت "الفه�د" في الفيديو 
ذاته بمهارة "مضيفتها" في الطبخ وإعداد الطعام.

ُيذك�ر أن هناك صداقة بين أحالم ووعد، حيث غّردت بخصوص 
عمليته�ا الجراحي�ة في الكتف وتمنت لها الس�المة حين كانت 
بالمستش�فى ف�ي الش�هر الماضي، علم�اً أن أحالم ق�د أبلغت 
صديقتها الصحفية فجر الس�عيد في الفيديو أنها تستضيفهما 

على الغداء.

إذا ُعدن�ا بالذاك�رة إلى ال�وراء لنس�تعيد بعض 
خ�الل  المسلس�الت  ف�ي  الغنائي�ة  التت�رات 
فت�رة التس�عينيات، نج�د أّنه كان هن�اك نجوم 
متخّصصون في تقدي�م هذا النوع من األغنيات 
في األعمال الدرامية فقط، وبعدها أصبح نجوم 
الغن�اء ال يمانع�ون تقدي�م التت�رات، أم�ا العام 
الحال�ي 2015 ال�ذي ش�ارف عل�ى نهايته فهو 
مختل�ف ع�ن جميع األع�وام الماضي�ة في هذا 
الس�ياق، حي�ث إّن أه�م نجوم الغناء م�ا ال يقل 
عددهم عن عش�رة، قد قّدموا هذه السنة تترات 
مسلس�الت بأصواته�م، منه�ا ما ُع�رض خالل 
الموسم الرمضاني وأخرى خارج هذا الموسم.

"حبيني" من أهم التترات هذا العام

فالس�وبر س�تار راغ�ب عالمة، أق�دم على هذه 
الخط�وة للمرة األول�ى حيث غن�ى بصوته تتر 
مسلس�ل "24 قي�راط" بعن�وان "حبين�ي" من 
بطولة: سيرين عبد النور، ماغي بو غصن وعابد 
فه�د وهذا التتر لّحنه وكتب�ه مروان خوري في 

أول تعاون يجمعه بالسوبر ستار.
وبالحدي�ث ع�ن خوري، لق�د ق�ّدم بصوته هذا 
الع�ام ثالث�ة تت�رات لمسلس�الت رمضانية من 
كلماته وألحانه أال وهي: "تش�يللو" من بطولة 
نادين نس�يب نجيم، تيم حس�ن ويوسف الخال، 
"قابل للكسر" بطولة ميساء المغربي وعبد الله 
بوش�هري، "قلبي دق" الذي انتشر على الصعيد 
المحل�ي اللبنان�ي فق�ط، بطول�ة كاري�ن رزق 

ويورغو شلهوب.

عاصي غّنى تتر ولّحن آخر

أيض�اً كان لف�ارس األغني�ة العربي�ة عاص�ي 
الحالني حضور بارز على صعيد التترات، ورغم 
أّن�ه س�بق أن ق�ّدم تت�رات غنائي�ة بصوته مثل 
مسلسل "الشام العدية"، كان للحالني هذا العام 
عمالن إذ ق�ّدم بصوته تتر مسلس�ل "العراب"، 
ال�ذي خاض من خالله تجربته األولى في مجال 
التمثي�ل، فضالً ع�ن تلحينه تتر مسلس�ل "بنت 
الش�هبندر" من كلمات نزار فرنس�يس، توزيع 
عادل عايش بصوت الفنان نادر األتات علماً بأّن 
المسلسل من بطولة قصي خولي، قيس الشيخ 

نجيب وسالفة معمار.
النجمة نانس�ي عجرم قّدمت بداي�ة ونهاية تتر 
مسلسل "حالة عشق" من بطولة مي عز الدين. 
الفنان�ة يارا غن�ت بصوته�ا تتر بداي�ة ونهاية 
مسلس�ل "زواج باإلك�راه" م�ن بطول�ة زين�ة 
وأحم�د فهم�ي. وتت�ر المسلس�لين المذكورين 
كلم�ات أيم�ن بهج�ت قمر، ألح�ان وليد س�عد 

وتوزيع أحمد إبراهيم.

وائل جسار وأحالم في تتر مسلسلْين

ب�دوره الفن�ان وائل جس�ار ال�ذي اعتدن�ا على 
تقديمه التت�رات قّدم هذا الع�ام عملين بصوته 
عوضاً عن الواحد إذ غنى تتر مسلس�ل "مريم" 
بطول�ة النجم�ة هيف�اء وهب�ي وخال�د النبوي 
)كلم�ات تام�ر حس�ين، ألحان ش�ادي حس�ن 
وتوزي�ع عادل حق�ي(، و تتر "أري�د رجالً" من 
بطولة إياد نصار و ظافر العابدين )كلمات أيمن 

بهجت قمر، ألحان مدين وتوزيع عادل حقي(.
أيض�اً الفنان�ة أح�الم قّدم�ت ه�ذا الع�ام تت�ر 
مسلس�لين "دب�ي لندن دب�ي" و"ح�ال مناير" 
للممثل�ة القدي�رة حي�اة الفهد، وتتر مسلس�ل 
"أمن�ا رويحة الجن�ة"، قّدمته بصوته�ا الفنانة 

ن�وال الكويتية. ونس�تكمل مع المسلس�الت 
الخليجية وتحديداً مع مسلسل "سيلفي" 

بطولة ناصر القصبي الذي قّدم التتر 
الخاص به الفنان راشد الماجد.

صابر يغن�ي التترات للمرة 
األولى

كذلك خ�اض الفنان صابر 
غن�اء  تجرب�ة  الرباع�ي 

األولى  للم�رة  التت�رات 
ه�ذا الع�ام عب�ر تت�ر 
"ذه�اب  مسلس�ل 

وع�ودة" بطولة أحمد الس�قا، والفن�ان محمد 
عساف غنى تتر مسلسل "صديقاتي العزيزات" 

كأول تتر غنائي له أيضاً.
وبع�د غيابه�ا ع�ن تقديم تت�رات المسلس�الت 
اإلذاعي�ة )ولي�س التلفزيوني�ة( ع�ادت الديف�ا 
س�ميرة س�عيد هذا العام لتقديم تتر المسلس�ل 
اإلذاعي "أحالم ش�هرزاد" للممثل القدير يحيى 

الفخراني.
وتتر مسلس�ل "طريقي" بطولة الفنانة شيرين 
عب�د الوه�اب الت�ي خاض�ت تجرب�ة التمثي�ل 
التلفزيوني للمرة األولى هذا العام بعد تجربتها 
الس�ينمائية اليتيمة كان م�ن البديهي أن تقّدمه 
بصوته�ا. كم�ا أّن الفنانة أس�ماء لمن�ور غّنت 

بصوتها تتر مسلسل "النور".
وفي ما خ�ّص أحدث تترات المسس�الت، نذكر 
أّن الفن�ان ملحم زين س�ّجل هذا الع�ام بصوته 
تت�ر مسلس�لين: "قصة حب" و "س�وا"،  األول 
ب�دأ عرضه من�ذ بضعة أي�ام من بطول�ة نادين 
الراس�ي، باسل خياط وماجد المصري، والثاني 
ل�م ُيعرض بع�د وهو م�ن بطولة إيمي�ه صياح 

ويوسف الخال.

ومع هذه اللمحة على صعيد تترات المسلسالت 
الغنائي�ة للعام الجاري، نستش�ف أّن عام 2015 
كس�ر األرق�ام القياس�ية لناحية ع�دد الفنانين 
الذين قّدموا التت�رات خالل عام واحد خاصة أّن 
نجوم الصف األول باتوا يتنافس�ون على تقديم 
هذا النوع من األغنيات كما أّن المنتجين يعّولون 
أهمي�ة كبرى على مس�اعدة 
إنج�اح  ف�ي  التت�ر 

المسلسل.

أجلت الفنانة غادة عبد الرازق مشروعها 
الدرام�ي الجدي�د "فع�ٌل فاض�ح" م�ع 
السيناريس�ت مدحت العدل إلى رمضان 
ُيع�َرض  أن  مق�رراً  كان  بعدم�ا   2017
خالل ش�هر رمض�ان في الع�ام المقبل. 
وهي تتعاون مع المنتجة مها سليم في 

المسلسل التليفزيوني الجديد "الخانكة" 
والذي تم االس�تقرار عليه بشكٍل نهائي 
لتخوض به سباق الدراما الرمضانية في 
الع�ام 2016. هذا وتتاب�ع "عبد الرازق" 
تحضيرات المسلسل حيث تم اإلستقرار 
عل�ى الفن�ان ماجد المصري ليش�اركها 

ف�ي البطول�ة، بينم�ا ل�م يتم 
اإلس�تقرار عل�ى باق�ي فريق 
أن  علم�اً  اآلن،  حت�ى  العم�ل 
التصوير س�يبدأ خالل النصف 

األخي�ر من ش�هر يناير)كانون 
الثاني( المقبل.

�

تخطت أغنية "أكتبلك تعهد" للمطربة أنغام 
حاجز ال�4 ماليين مشاهدة عبر صفحتها 
علي "فيس ب�وك" وذلك بعدما قدمتها في 
حفل خت�ام مهرجان الموس�يقي العربية 

فى الشهر الماضي.
كم�ا تخط�ت االغني�ة الملي�ون األول عبر 
قن�اة "روتان�ا للموس�يقي" عل�ى موقع 
األكث�ر  لتصب�ح  العالم�ي،  الفيدوه�ات 
اس�تماعا بين أغني�ات أنغام م�ن ألبومها 

األخير "أحالم بريئة".
"أكتبل�ك تعه�د" م�ن كلم�ات به�اء الدين 
محمد، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع 

مادى.

تنظ�م الجامع�ة الحديثة، 
أوبريت بعنوان "الصرخة" 
وهو عب�ارة ع�ن صرخة 
أهل الف�ن ض�د االرهاب.

وسيتم تس�جيل األوبريت 
األحد المقبل على مس�رح 
 13 بمش�اركة  الجامع�ة 
فنانا وفنانة وعلى رأسهم 
الحمي�د  عب�د  ف�ردوس 
وأحمد ماهر وأشرف زكى 

ومادلين طبر.

إعت�ذرت الفنان�ة هالة صدقي عن اإلش�تراك ببطولة مسلس�ل "جراب حواء" وال�ذي بدأ تصويره 
مؤخراً للعرض على الشاش�ات قبل ش�هر رمضان المقبل. وجاء اعتذارها بعد ارتباطها بمسلس�ل 
"في بيتنا ونوس" مع الفنان يحيى الفخراني الذي بدأ فريق عمله بالتحضير له خالل الفترة الحالية 
استعداداً لبداية التصوير في مطلع الشهر المقبل على أقصى تقدير بعد اإلنتهاء من جلسات العمل 
التحضيرية التي انطلقت بالفعل قبل أيام. هذا وس�تتفّرغ لتصوير المسلس�ل خالل الفترة المقبلة 
حيث قررت عدم االرتباط بأي عمٍل آخر حتى تتمكن من التركيز في المسلسل الذي سيتطلب منها 

العمل لساعاٍت طويلة يومياً، علماً أنها تقوم بالبطولة النسائية أمام الفنان "الفخراني".

: ُتصّور الفنانة نيللي كريم خالل الفترة الحالية المشاهد األخيرة لفيلمها السينمائي الجديد 
"اش�تباك" المقرر عرض�ه في العام المقبل حي�ث يتوقع أن تنتهي من التصوير األس�بوع 

المقبل بعدما استغرق التصوير نحو شهرين.
وس�تبدأ ف�ور اإلنتهاء من الفيلم الجديد بالتحضير لمسلس�لها الجديد "س�قوط حر" الذي 
وقعت عقده مع ش�ركة "العدل غروب" قبل نحو ش�هرين، حيث أنه من المقرر أن ُيعَرض 
العمل خالل الس�باق الرمضاني المقبل.ُيذكر أن هذا المسلسل الذي كتبته مريم نعوم تعود 
"كريم" من خالله للتعاون مع المخرج ش�وقي الماجري للمرِة الثانية درامياً بعدما تعاونا 

سوياً من قبل في مسلسل "هدوء نسبي" الذي ُقدَِّم قبل أكثر من 3 سنوات.

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد

يع
�سر

ع ال

" بخري  الزال  اجلاد  " املرسح 
 ما بين فترة واخرى تلد خش�بة المسرح العراقي 
عمال مسرحيا جادا وسط كل ذلك المد المسرحي 
ان ش�باك  لالنتب�اه  الملف�ت  لك�ن   ... التج�اري 
التذاكر لالعم�ال التجارية يبق�ى عامرا بجواريه 
الحس�ان وبكل تل�ك السفاس�ف والضح�ك على 
الذقون والمس�ماة باالعمال الكوميدي�ة .. بينما 
في المقابل  يبقى ش�باك التذاكر لالعمال الجادة  

)خالي الوفاض( الن الدعوة عامة للجميع !!

ومن االعمال الجادة التي قدمتها الفرقة الوطنية 
للتمثي�ل مس�رحية )نوري�ة ( وه�ي م�ن تأليف 
واخ�راج د . ليل�ى محم�د وتمثي�ل هن�اء محمد 
والدراما تورجيا للدكتور  يوسف رشيد والتاليف 
الموس�يقي لس�ليم س�الم والح�ركات التعبيرية 

لمجموعة من الشباب الواعد ..
ولق�د جاء ف�ي كلم�ة الفن�ان غانم حمي�د مدير 
المسارح بأنه سعيد ان تكون ليلى محمد النجمة 

العراقي�ة )مؤلفة ومخرجة( لهذا العرض ... وان 
تكون هناء محمد )النجمة المسرحية ( وهي تدير 
دفة التمثيل بشخصية واحدة ... وبأن المسرحية  

تجربة ملفته للفرقة الوطنية للتمثيل .
كم�ا ان المؤلف�ة والمخرج�ة د . ليل�ى محمد قد 
ذكرت في ذاكرة الحلم بأن هناك انثناءات تتموطن  
في االرواح  المضطهدة فتتمظهر كابوسا اسودا  

يتكور حول االلم او الظلم  او االستالب .

وفي مقابل ذلك يذكر لنا الدكتور يوس�ف رش�يد 
)الدارما تورج( للمس�رحية بان كل النس�اء يلدن 

من ارحامهن اال |))  )نورية( 
فقد ولدته م�ن حدقات عينيها ... كائن تش�كلت 
مادت�ه م�ن انتظ�ارات وتوجع�ات واصطبار في 
خض�م جدلي�ة )الم�وت والحياة ( وال�ذي وددت 
ذكره بأن )نورية( اثبتت لنا بأن المسرح العراقي 
الج�اد الزال بخي�ر ... وان هن�اك طاق�ات الزالت 

تنح�ت بالصخر كي تعمل عل�ى ديمومة االعمال 
المس�رحية الج�ادة ... رغ�م كل ذل�ك لاللتف�اف 
التج�اري المدفوع الثم�ن والذي يح�اول طمس 
االعمال الجادة االبداعية ... لكي يتس�يد الساحة 
المس�رحية ويفرض توجهات�ه وافكاره الخطرة 
والتي تجعل م�ن الجمهور  جمهورا ال يعي دوره 
في الحياة وخاصة ف�ي مثل هكذا ظروف صعبة 

ومرحلة تستدعي التصدي والتحدي !!
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تس�ير النجمة العمانية بثينة الرئيسي بجمالها 
الالفت وهدوئه�ا الدائم بخطوات واثقة، تصعد 
بدراس�ة  بثق�ة، متس�لّحة  النجومي�ة  س�اللم 
أكاديمي�ة ف�ي فن�ون المس�رح، وتطم�ح الى 
ني�ل الماجس�تير ف�ي اإلع�الم االلكتروني من 
القاهرة.بس�يطة ومتواضع�ة على المس�توى 
اإلنساني، ولهذا السبب لديها عدد ال يحصى من 
الصديق�ات. محّبة للجميع ومس�المة وتعيش 
بسكون وسالم، تهتم كثيراً بإطاللتها وتحرص 

على التجديد بحدود معينة. 
دقيق�ة ف�ي اختياراته�ا الفني�ة، راضي�ة عم�ا 
وصلت إليه في مش�وارها، مرتاحة لألجر الذي 
تنال�ه، تدرس خطواته�ا الدرامي�ة وحضورها 

المسرحي المؤثر، 

•لنبدأ بجديدك بعد توقف عام كامل؟
 س�أعوض في الفترة المقبلة غي�اب هذا العام 
عل�ى مس�توى الدراما، وأتع�اون م�ع النجمة 
حياة الفه�د بعد انقط�اع دام طوي�اًل، وكنا قد 
تش�اركنا قبل أربعة أعوام في مسلس�ل »البيت 
بي�ت أبونا«. في رمضان المقبل، س�أقدم معها 
»بائع�ة النخ�ي« وهو عم�ل تراثي س�عيدة به، 
إذ كن�ت أوّد أن أخ�وض هذه التجرب�ة من قبل، 
وسنبدأ تصويره بعد شهرين من اآلن، يشاركنا 
باس�م عبد األمير ممثالً، والنجمة مريم الصالح 
ومحم�د جاب�ر )العيدروس�ي(، عل�ي جمع�ة، 
ص�الح الم�ال، عصري�ة الزامل، غدير الس�بتي، 

وفؤاد علي.
كما أغادر إل�ى دبي للبدء بتصوير عملي الجديد 
م�ع المخرج�ة نهل�ة الفه�د، وه�و مسلس�ل 
»أس�راري«، النص لمحمد الكندري، ويشاركنا 
نج�وم كث�ر، منه�م: إبراهي�م الحرب�ي، زهرة 
الخرج�ي، هيف�اء حس�ين، حبيب غل�وم، ومن 
الش�باب: ليل�ى عبدالل�ه، محم�د صف�ر، ف�رح 
الصراف، غدير الس�بتي، يعقوب عبدالله، وفهد 

باسم.
وهذا المسلسل جريء وفكرته جديدة تماماً، لم 
تط�رح في الدراما من قب�ل، وتحكي عن صراع 

بين بنت ووالدها.
أم�ا الموض�وع فيدور ح�ول »ح�رب القلوب« 
كحرب تش�تعل بين ش�خصين يجمعهما عشق 
كبير، ولكن تش�اء األق�دار أن يتلّوعا ويعيش�ا 
صراعات نفس�ية وتحديات تح�ّول حبهما إلى 

قصة انتقام.

• هل يغي�ر ما حدث قناعتك باالكتفاء بالظهور 
في عمل واحد؟

ف�ي الحقيقة، لم أتوقع أن تغلق قناة »الوطن«. 
كان�ت لدي خطة مدروس�ة، ولهذا كنت 

مستعدة ومهيأة نفسياً لعرض عمل 
واحد، لكنه مختلف ومميز جداً، 

خصوص�اً أنني 
في�ه  قدم�ت 

ش�خصية 
ة  يد جد

ومميزة، ومس�احتي فيه كبي�رة وتكفي لتؤكد 
حضوري بقوة من جديد، فليست العبرة بكثرة 

األعمال.
لك�ن إغالق قن�اة »الوطن« تس�بب ف�ي تأجيل 
العدي�د من األعمال وليس المسلس�ل فحس�ب، 
وقد أضطر إلعادة حس�اباتي مس�تقبالً بعد ما 
حدث، بحيث أكون حريصة على المش�اركة في 
أكثر من عملين تحس�باً ألي ط�ارئ كما حصل 

مع »الوطن«.

• توقف�ت عام�اً كام�اًل عل�ى صعي�د الدرام�ا 
وتقدمت على صعيد المسرح؟

الحم�د لل�ه وفق�ت في ع�روض عي�َدي الفطر 
واألضح�ى بتقدي�م مس�رحية »س�تاند باي«، 
م�ن إنتاج الفن�ان حمد 
وتأليف  العمان�ي، 
العامر،  فاطم�ة 
ج  ا خ�ر إ و
عبدالعزيز 
 ، صف�ر

العمان�ي،  حم�د  الفضال�ة،  إله�ام  وبطول�ة 
عبدالس�الم محم�د، ميثم ب�در، غدير الس�بتي، 
وناص�ر  بهبهان�ي،  عبدالعزي�ز  العل�ي،  رت�اج 
الدوس�ري، وهي تع�رض على مس�رح »مركز 

تنمية المجتمع« في الزهراء.
فك�رة العمل جديدة، عن االجته�اد وكيف ينقل 
اإلنس�ان م�ن حالة إلى أخ�رى بالمثاب�رة. هي 
رس�الة إل�ى جمي�ع أفراد األس�رة لنع�رف من 
اإلنسان الذي يجب أن نقتدي به ونتبعه. »ستاند 
باي« مس�رحية عائلية فيها جرع�ة كبيرة من 
الكوميدي�ا، وأضفين�ا البهج�ة والس�رور على 
الجمهور، وكان هناك تفاعل كبير من الحضور 

وحققت نجاحاً الفتاً.
ش�اركت أيضاً في مسرحية »بياع الجرايد« مع 
الفريق نفس�ه، والتي أعدن�ا تقديمها هذا العام 
مع إضاف�ة مميزة بانضم�ام الفنان�ة الجميلة 

إلهام الفضالة والمطرب عبدالسالم محمد.
وهن�اك تناغم بين جمي�ع أفراد العم�ل بقيادة 
المخرج عبدالعزيز صفر، حيث يس�ود جو رائع 
يق�وم عل�ى التش�اور وت�داول األف�كار. العمل 
يخاط�ب ن�واة المجتم�ع، األس�رة، ويتضم�ن 
»إفيهات« جميلة تعتمد على كوميديا الموقف، 
وأجّس�د فيها ش�خصية زوجة البطل الذي كان 
كس�والً ف�ي البداية، ثم يط�رأ تح�ّول مهم في 

حياته.

• نلمس س�عادتك وأنت تتحدثين عن مسرح 
الطفل؟

نع�م، في الواقع أحب�ه وجمهوري فيه من 
الش�ريحة العمري�ة من 10 إل�ى 28 عاماً، 
وأق�رب جمه�وري إل�ي أجده في مس�رح 
الطفل وألتقيه وجهاً لوجه، وأحب عروض 

العيد ألنه�ا »ترمومتر« على نجاحنا الرمضاني 
وارتف�اع ش�عبيتنا، وجمي�ل أن نحص�د نجاح 

الدراما من خالل المسرح.

• قضيت إجازة طويلة بعيداً من الكويت وعدت 
أخيراً... حدثينا عنها؟

أمضيت إجازتي في مسقط حيث ذهبت لزيارة 
الوالدة، وهناك خصصت وقتي قدر المس�تطاع 
للتف�رغ لها وللق�اء األهل ولم أخ�رج إال نادراً، 
كم�ا تخللت إجازتي مش�اركة ف�ي عمل وطني 
عماني، هو تصوير كليب وطني بعنوان »عمان 
الح�ب« ع�رض بالتزامن مع العي�د الوطني في 
18 تش�رين الثاني/نوفمبر الجاري مع الشاعر 
مازن الهدابي والمطرب وسمي الوسمي، وبعد 
ذلك أكملت إجازتي في المكان الذي أعشقه، أي 
تايلند وجزرها الس�احرة. أح�ب أيضاً الرطوبة 

والبحر وأقضي أجمل أوقاتي مع صديقاتي.

• كثيرات الفنانات اللواتي توجهن الى اإلخراج، 
ومنه�ّن هي�ا عبدالس�الم، أال ت�راودك الفك�رة 

نفسها؟
أب�داً، ألن اإلخ�راج صعب ومحرج ومس�ؤولية 
كبي�رة، وأن�ا أح�ب التركيز ف�ي خ�ط التمثيل. 
اإلخراج خطوة مهمة ويمّثل إضافة إلّي لكوني 
خّريجة المعهد العالي للفنون المسرحية، لكنها 

مسؤولية كبيرة وأنا غير مستعدة لها.

• لماذا تحيط المشكالت دائماً بنجمات الوسط 
الفني؟

أس�مع عن غيرة ومشكالت في الوسط، لكنني 
في حالي. ومهما حدث من مش�احنات فسوف 
يجمعن�ا عم�ل واح�د، ل�ذا يج�ب عل�ى الفنان 
أن يحاف�ظ عل�ى العالق�ة الطيب�ة م�ع زمالئه 

خصوصاً.

• البطول�ة المطلق�ة هاج�س أي فن�ان، م�اذا 
عنك؟

أنا مؤمنة بالبطولة الجماعية، ألنها تجمع أكبر 
قدر من النجوم، وبالتالي تجذب جمهوراً كبيراً، 
فلكل فنان محّبوه وم�ن هنا تبرز أهمية العمل 

الجماعي في الدراما والمسرح.

• ماذا عن الدور الذي لم تجسديه بعد؟
حققت حلمي في »حرب القلوب«، وقدمت فيه 
الش�خصية التي تمنيتها منذ سنوات. هناك كم 
من الشر واالنتقام والغيرة في دور بنت مهتمة 
بالموضة وال� »فاشن«، تتعّرض لحدث يجعلها 
تتحدى نفس�ها، وفجأة تصبح »فاشينيس�تا«، 
فتح�اول أن تثبت ذاتها وتك�ون األولى وتلفت 
األنظار.عموم�ًا تجذبن�ي األدوار المرّكبة التي 
تحت�وي على تفاصي�ل وأحداث كثي�رة، وأبتعد 
ع�ن اإلس�فاف واألدوار الجريئ�ة الت�ي تخدش 

الحياء وال يتقبلها المجتمع الخليجي.

• م�اذا عن الح�ب؟ رغ�م جمالك الالف�ت دائماً 
تنفين أنك تعيش�ين قصة حب، علم�اً أّن ال أحد 

يتنفس من دون حب؟
أحب أهلي وعائلتي وأصدقائي.

• وماذا عن الزواج؟
ضغوط العمل، وبالتالي انش�غالي طول الوقت، 
حالت دون اهتمامي بحياتي الخاصة، أقّر بذلك، 
لكنه أيضاً النصي�ب. لن أقبل بالزواج التقليدي، 
خصوصاً أنني بلغت الواحدة والثالثين، لذا يجب 

أن يكون زواَج حب.

بثينة الرئييس: لن أتزوج زواجًا تقليديًا من دون حب

مش�اكل عديدة تواجهها الممثلة 
رانيا يوسف أخيراً، فكلّما حاولت 
المش�اكل، تج�د  أن تبتع�د ع�ن 
نفس�ها متورطة في تصريحات 

أو هجوٍم ما.

ابتزاز طليقها بصور
وكان آخ�ر ه�ذه المش�اكل، مع 
المنت�ج محم�د مختار  طليقه�ا 
ال�ذي قال ف�ي أح�د تصريحاته، 
إّن زوج راني�ا الحال�ي يرس�ل له 
صوراً تجمعه برانيا، والمها على 
اختي�ار هذا ال�زوج تعليق�اً منه 
على حكم محكمة األس�رة بشأن 
نفق�ة ابنتيه المق�ّدرة ب�15 ألف 
جني�ه في القضّية التي كس�بتها 

رانيا أخيراً.
من جانبها قالت رانيا في تصريح 
خاص إّنها تتحّدى مختار إن كان 
معه هذه الصور فلينش�رها، وإّن 
زوجها س�يلجأ للقض�اء بعد هذا 
ال�كالم، وإنه�ا اضط�ّرت للجوء 
إلى القضاء من أجل نفقة ابنتيها 

ألّنه حقهّن في النهاية.

حقيقة مشاكلها مع زينة
وع�ن تصريح�ات الممثل�ة زينة 
أخيراً ضدها، تق�ول إّن زينة هي 
التي جاءت للمشاركة في مسلسل 
"أرض النع�ام"، ألّن دورها كان 
من المفت�رض أن تقّدمه الفنانة 
روبي التي اعتذرت في هذا الوقت 

�َحت  بس�بب حملها، ومن ثّم ُرشِّ
الممثلة غادة عادل، ولكّنها أيضاً 
اعتذرت، ألّنه�ا كانت قد ارتبطت 

بمسلسل آخر.
فزينة أتت بعدهما في المسلسل، 
فهو من األساس من بطولة رانيا 
الت�ي كانت أول م�ن تعاقد عليه، 
ولذلك من الغريب كّل التصريحات 
التي ُنِس�َبت إلى زينة حيث أبدت 
أخيراً ندمها على المش�اركة في 

المسلسل.
ورّدت راني�ا عل�ى م�ا يق�ال عن 
موس�م  ف�ي  أس�همها  تراج�ع 
الدراما الرمضاني الماضي، بأّنها 
ال ترى أّي تراج�ع، وكّل ما حدث 
أّنها قّدمت مسلس�اًل متميزاً، هو 
"أرض النع�ام" مع كاتب متميز، 
مثل ناصر عبد الرحمن ومخرجة 
مثل غادة س�ليم، لكّنه لم ُيعرض 
على قن�وات عدة مث�ل غيره من 
المسلس�الت األخ�رى، والعرض 
الحص�ري على قناة "ten" أضّره 
بكل تأكي�د جماهيرياً، ألنها قناة 
القن�وات  م�ن  وليس�ت  جدي�دة 

الجماهيرية.

مسلسالن في رمضان
المقب�ل،  مسلس�لها  ع�ن  أّم�ا 
فكش�فت راني�ا عن أّنه�ا تحّضر 
حالياً لمسلسل "س�بعة أرواح"، 
الذي ستبدأ تصويره في منتصف 
شهر يناير المقبل، وتجّسد خالله 

ش�خصية فت�اة تدع�ى كريمان، 
تتعّرض للعديد من المشكالت 

في س�ياق أح�داث العمل، 
وأّكدت أن دورها سيكون 

مفاجأة لجمهورها.
تحضر  أّنه�ا  وأضاف�ت 

"أف�راح  لمسلس�ل 
ال�ذي  القب�ة"، 

في  ستشارك 
لت�ه  بطو

لممثل�ة  ا
من�ى 

 ، كي ز

وتتمنى 
ين�ال  أن 

ب  عج�ا إ
الجمه�ور. 

نف�ت  و
تك�ون  أن 

م�ن  متخوف�ة 
كة  ر لمش�ا ا

م�ن  أكث�ر  ف�ي 
عم�ل رمضان�ي ما 

الش�خصيات  دام�ت 
مختلفة.

نيليل كريم من "اشتباك" لـ"سقوط حر"
وعد وحياة الفهد يف 

ضيافة أحالم

غادة عبد الرازق يف "اخلانكة"

رانيا يوسف :زوجي سيلجأ للقضاء

نش�رت النجمة السورية ديمة الجندي صورة لها على حساباتها على مواقع التواصل االجتماعي، وظهرت من خاللها 
تضع يدها بمش�د خاص لحماية اليد من الحركة حيث تش�ير الصورة إلى أنها تعرضت لكس�ر في يدها اليسرى.ديمة 
أك�دت ف�ي حديث صحفي " أنها بخير، وأّن األمر ال يعدو كونه حادثاً بس�يطاً، وقالت: "تعّرضت لزحلقة في المنزل ما 
أدى إلى شعر كوعي وهو اقل من الكسر ويدي بحاجة للراحة وعدم الحركة لفترة من الزمن ليس أكثر".وعن جديدها 
عل�ى مس�توى الدراما أضافت ديمة في حديثه�ا : "لغاية اآلن ال جديد وما زلت أقرأ عدداً م�ن النصوص وهناك الكثير 
من المش�اريع على الورق وعندما تتحّول إلى حقيقة س�أتحدث عنها ولكن الوقت ما زال باكراً للحديث عنها".وكانت 
ديمة قد أنهت قبل مدة، تصوير أحد أدوار البطولة في خماسية "امرأة كالقمر"، ضمن الجزء الثالث من مسلسل "أهل 
الغ�رام" برفقة كل من النجمين قيس الش�يخ نجيب و س�الفة معمار، وعن الدور قالت: "أديت ش�خصية خولة وهي 
شقيقة البطل جرير )قيس الشيخ نجيب(، التي تتقمص شخصية والدته وتبحث له عن عروس متعلمة وبعمر صغير، 
ولكن تبدأ الخالفات معه بعد أن يعشق فتاة أخرى مختلفة تماماً عّمن اخترتها له". كذلك أنهت ديمة قبلها تصوير أحد 
أدوار البطولة في ثالثية "موطني"، ضمن مسلس�ل "مدرس�ة الحب"، حيث أّدت دور فتاة تهرب برفقة خطيبها عبر 

البحر محاولة اللجوء إلى أوروبا إال أنها تغرق أمام عيني خطيبها الذي يرفض إنقاذها في مشهد مأساوي.

ُيحيي الفن�ان محمد منير حف�اًل في جامعة 
القاهرة للمرِة األولى يوم 17 فبراير)شباط( 
المقب�ل. علم�اً أن رئي�س الجامع�ة الدكتور 
جاب�ر نصار ق�د اتفق مع�ه على إحي�اء هذا 
الحفل الذي سيتاح للطلبة الدخول إليه مجاناً 
ليكون األول ضمن سلسلة حفالت سيقّدمها 
"منير" على مس�رحها خالل الفترة المقبلة.

هذا وُترافق "منير" فرقته الموسيقية، فيما 
س�تتولي الجامعة ترتيب اإلج�راءات األمنية 
الخاص�ة بالحف�ل ف�ي ظ�ل االقب�ال الكبير 
المتوقع على حضوره، علماً أنه الحفل األول 

له منذ فترٍة طويلة في العاصمة المصرية.

هالة صدقي تعتذر عن جراب حواء

   بي�روت: أحيا الموس�يقار العراقي إلهام المدفعي حفالً كبيراً في مس�رح ال��"The Marquee" ضمن إطار 
مهرجان القاهرة، حضره أكثر من 2000 ش�خص. ورافقه مجموعة من الموس�يقيين من أنحاء العالم ومن 
مصر. وقدم خالل الحفل مجموعًة من أغنياته المش�هورة، إضاف�ًة الى عدد من األغنيات اللبنانية والمصرية 
مثل "زوروني كل س�نة مرة" للس�يدة فيروز و"طلعت يا محال نورها" وغيرها، كذلك أهدى أغنية "موطني" 

الى الشعب المصري.
كما استضافته الفنانة العربية الكبيرة سميرة سعيد على العشاء مع مجموعة من الفنانين المصريين والعرب 
لمناسبة إطالق ألبومها األخير "عايزة أعيش"، وقد كان من أبرز الحضور إلهام شاهين وهالة صدقي وليلى 

علوي ومحمد حماقي وتامر حسني وعبد الفتاح الغريني وعمرو مصطفى وأصالة وطارق العريان.
 ،CBC وقبيل مغادرته القاهرة حّل ضيفاً على برنامج "هنا العاصمة" مع اإلعالمية لميس الحديدي  على قناة
تحدث خاللها عن الفن والسياس�ة. كما قّدم مجموعة من األغنيات على الغيتار.ُيذكر أن المدفعي أشرف على 
اإلنتهاء من تس�جيل ألبومه الجديد بالتعاون مع الموس�يقار المبدع ميش�ال فاضل. وس�يتم طرح أغنية من 

األلبوم خالل األعياد، على أن يتم إصداره األلبوم الذي يشمل 12 أغنية في بداية 2016.
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ق�د تكون هذه أصعب مقال�ة أكتبها في حياتي، 
فقد توفي والد الش�اعر المحك�وم باإلعدام في 
المملكة العربية الس�عودية أش�رف فياض منذ 
أيام إثر إصابته بجلطة، وذلك بعد س�ماعه نطق 
الحكم الذي جاء بكل س�هولة ويسر، وكأن قتل 
إنسان أمر ال يهم، وكأن هذا اإلنسان ليست لديه 
حياة، وليس لديه ماض أو مس�تقبل، وكأن هذا 
اإلنسان ليست لديه عائلة، وليس لديه أب وأم أو 
أهل قد تنفطر قلوبهم جزعا، أو كأن الموت أمر 

سهل يستطيع اإلنسان تقبله.
كيف خلقكم الله بهذه القسوة وبهذا الجبروت؟ 
من أي مدرس�ة تخرجت وفي أي جامعة درست 
الش�رع أيها القاضي، الذي: “اثنان منك في النار 

وواحد في الجنة.
لق�د مات رج�ل حزن�ا وخوف�ا على ابن�ه الذي 
حكم�ت علي�ه باإلع�دام ظلما وكي�دا، من هيئة 
فاس�دة أو صديق حاقد، أو م�ن غل في قلبك. أيا 
كانت األس�باب فقد قتلت أشرف فياض مرتين، 
م�رة بالحك�م عليه بالم�وت ظلم�ا، ومرة حين 
قتل�ت والده، الذي ع�اش غريبا الجئ�ا في بلدك 

ومات مغبونا مقهورا فيه”.أخي فياض.
أعتذر لك بالنيابة عن السلطة الفلسطينية، هذه 
الس�لطة التي تمتلئ بمن يميلون إلسرائيل أكثر 
من ميلهم ألرض فلسطين. هذه السلطة التي لم 
تس�أل عنك، ولن تسأل، ألنك مواطن فلسطيني، 
والمواط�ن الفلس�طيني ال يس�اوي ش�يئا لدى 
هذه الس�لطة أو غيرها م�ن األحزاب أو الجهات 

الرسمية أو غير الرسمية الفلسطينية.
أعتذر ل�ك بالنيابة ع�ن الوطن العرب�ي، الذي ال 
يعل�م عن�ك ش�يئا وال يهمه أم�رك. ف�كل يغني 
على لياله، ومش�ردون هنا وهن�اك، البعض فّر 

من وطنه خوفا، والبعض ف�ّر فقرا، حتى مألنا 
العالم. أعتذر لك بالنيابة عن الخليجيين، فقضية 
شاعر أو فنان ال تعني لهم شيئا، وإن علموا فلن 

يفعلوا من أجلك شيئا.

وق�د يصدق�ون بأنك ملح�د تس�تحق القتل بكل 
س�هولة، إال القلي�ل منهم. ولكن س�أتوقف عند 
البل�د الذي عش�ت فيه والذي تعتب�ره أنت بلدك، 
ه�ذا البلد مليء بالمثقفي�ن والكتاب والفنانين، 
ومتق�دم ثقافيا على معظ�م دول الخليج، ومن 
الطبيعي أنه حين يحاكم فيه شاعر ويسجن من 
أجل قصيدة، أن يهب المثقفون جميعهم للدفاع 
ع�ن حق ه�ذا الش�اعر أو الكات�ب ف�ي التعبير، 
خصوصا وأن هذا الش�اعر ل�م يهاجم الحكومة 
أو الح�كام، فمّم كان هؤالء الكت�اب والفنانون 
يخاف�ون لكي ال يتحرك�وا؟ أغلبهم كانوا جبناء 
ل�م يتحركوا ولو بتغريدة في تويتر أو مقالة في 
صحيفة مطبوع�ة أو حتى إلكترونية دفاعا عن 

رجل سجن ظلما.
أال يعنيه�م األمر؟ إذن فليكس�ر الكتاب أقالمهم 
الت�ي ال قيمة لها إن ل�م تدافع عن المضطهدين، 
وأعتقد أن أش�رف فياض مضطهد لكونه الجئا 

فلسطينيا ال حكومة تحميه وال قبيلة تفديه.
من العيب فع�ال أن يكون هن�اك ضيف أخرجته 
إس�رائيل م�ن بل�ده فلس�طين ويعيش ف�ي هذا 
البلد، ويس�جن ويحك�م عليه باإلع�دام ويموت 
وال�ده والجميع صامتون، أعل�م أن هناك بعض 
الكت�اب بدأوا يكتب�ون عن األم�ر، ولكن أظنهم 
متأخري�ن، فق�ط يكتب�ون ألن صمته�م أصبح 
فضيحة وع�ارا، وحفاظ�ا على م�اء وجوههم 
فقط. رغ�م أنني كنت كتبت رس�ائل في بدايات 
سجنه لبعض الكتاب المشهورين، وأحدهم كان 

محاميا، كتبت رسائل استجداء ليسلطوا الضوء 
على قضية فياض لكنه�م تجاهلوني وكأنني ال 

شيء.
أخ�ي أش�رف أعتذر لك ع�ن هذا الحك�م الجائر، 
فأن�ت في بلد ال يمس القضاء فيه “المطاوعة”. 
فهناك مطوع ع�ذب طفلته حتى الموت، وخرج 
ب�راءة، وهناك مطوع ارتش�ى ونه�ب الماليين، 
ثم قال الجني الذي بداخل�ي أمرني بذلك، فطلب 
له القاضي من يرقيه بالرقية الش�رعية ليخرج 
الجني الحرامي من داخله، وهناك مطوع يسرق 
الكتب وينسبها إلى نفسه لم يدخل السجن ولن 
يدخل�ه أب�دا، ويعام�ل كداعية مبج�ل، وكم من 

نفس قتلتها الهيئة وكم ستقتل مستقبال؟
أخي أش�رف هؤالء القضاة سيكونون فخورين 
بقتل�ك ألن�ك مثق�ف، ش�اعر وفن�ان تتع�ارض 
أفكارك مع أفكارهم، هم من عالم الوهم، وأنت 
م�ن عالم اإلبداع. لقد حاول�ت أخي أن أمّد لك يد 
الع�ون ومن معي من الش�رفاء الذي�ن ال أعرف 
منهم س�وى الش�اعر محمد خضر وسأس�تمّر 
ف�ي محاوالتي. وكل ما أملكه ه�و إيماني بحق 
اإلنسان في العيش بسالم وحرية وكرامة بعيدا 
ع�ن الظلم. أعتذر لك فعال عن هذه الجريمة التي 
ارتكب�ت بحقك وحق عائلت�ك وأنت ضيف علينا، 
وكان م�ن األج�در أن نحمي�ك ونحاف�ظ عل�ى 
حقوقك ال أن نكون أقس�ى علي�ك من الصهاينة 
الذي�ن س�لبوك أرضك، لنأت�ي نحن م�ن بعدهم 
ونسلبك حريتك وكرامتك وحياتك… عشت حرا.

أغني ... خارج رسبأرشف فياض شاعر قتله إخوته مرتني
..جواد ال�شالل 

أغدُق عليها
برهآن شمس 
تسابيٓح بيضاء
كأنها قلُب نخلة

االرُض توشُك ... ان تميٓد
اقفُز برفٍق على سجادِة حلٍم

واكتُب ارقآم ضنكٍة ...
مبعثرٍة .... هي ...

سمرآء قميُص نيسآن ثوبها
تباهي قمرا ... اغتصٓب خٓد وردة

واله .. اي اله 
اهداها ................ متيما

ارٌض ...
ملٌح....

نهٌر قابٌض على ضفافِه
لكن .... لكن هناك

شيء ما
هناك .. رقما يوخزني

يرطُن
يا سليلي لمسافاِت الوعرة

دعوا المالئكِة
تنهي وجبتهم االخيرة
ستناُم متوهجًة ........

هم يشبهون حباِت مسبحِة كاهن
فقير

دعوهم ... يقشرون الوجٓع
راضيا مرضيا

يكرورن اغاني المراثي
دعوهم ... ارجوكم

دعوهم
اال تتذكرون .. ان االرٓض

توشٓك ... ان تميٓد
الفراشاُت التي بقلبي

تلعٰق حرحا
غطاه الدُم القديٓم

واغصاُن العصافيِر
تبحُث محمومًة .... عن الريِش وفآس 

الحطاِب الفقيِر
الذي يشبه الكاهن 

دون مسبحٍة
اال تتذكرون

دعوهم ... ودعوني
اخيُط قصائٓد الغزِل المسكوِت عنه

لبرهٍة اخيرٍة ...

أميرة القحطاني 

 روائيون عرب

لنفرتض !!!

لنفترض ان أبانا مات!! 
كان عزيزاً علينا،،،،
باألمس كان يجمعنا
على مائدة واحدة..

يقسم رغيف التعب علينا ...
لنفترض انه مات..
تلتهب بنا الظنون

وتصفعنا عاصفةّ صفراء !!!
نتقاسم الميراث وما تبقى من أسماله،،،

أكبرنا قال:
نقطع جسده ..
وبالذات ساقيه!!

أخي األكبر يعرف سراّ
لقد سره به أبونا!!

احتفظ بساقي،، انك أكبرهم ووريثي 
الشرعي

من ساللة جدنا إبراهيم ..
ففيهما ثروة ورثتها من الحروب،،،

إن في ساقي اليمنى معدناً،،
ربطوا به عظامي في احدى المشافي 

في الحرب االولى..
والساق الثانية ففيها ذهب جراء عملية 

التنقيب األخيرة..
إما أحشائي فال زال بركان يغلي فيها

لن يهدا أبداً،،
فتشاورنا ان تكون قسمة ضيزى!!

األخ األصغرهب فزعا:
كيف نبتر ساقيه؟

باالمس كنا نجلس عليهما ...
أليس للميت حرمة في شريعة هللا ؟؟

قال أخي :
انه أبي وانا أكبركم..

اعرف سرا ال تعلمونه !!!
إذا قطعنا أوصاله سنصبح أغنياء

ونعيش بسالم ...
تأهبنا وكل منا بيده سكين..

سنقطع جسده قبل ان
ينفث آخر أنفاسه ...

عبا�س  رحيمة  / �شدين

الش�عر وحده اس�تطاع أن يهزم السياس�ة التي 
تقت�ل ب�ال ه�وادة. ألن الش�عر ش�مس المحّبة 
والسياس�ة غروبه�ا. فف�ي الح�ّب ن�ور وف�ي 
السياسة ظالم. والّنور يحضر في الشعر مزداناً 
بالمحّبة والصداقة. وفي السياس�ة تّتس�ع هوة 
البغض�اء والكراهية دون أن تترك مّتس�عاً لحّب 
الحي�اة، والح�ب ِديُن الش�عراء بينما السياس�ة 
إيديولوجيا. واإليديولوجيا تقتل الشعر الذي هو 
رسالة إنس�انية. وحينما يأذن السياسي بالقتل 
يتألّم الش�اعر من ه�ول الخس�ارة. لذلك ُتعرف 
دوٌل بش�عرائها أكثر مّما ُتعرف بساس�اتها ألن 
السياسة مرحلة والشعر زمٌن النهائي. والشعر 
جن�ون وقلب ناضج بالح�ب األزلي الضارب في 
أعماق التاريخ والقادم من المس�تقبل المجهول 

ليردد أنشودة الحياة. 
إن الش�عر ش�يء وقراءته ش�يء آخر. فأش�هر 
الش�عراء العرب اتُّهموا باإللحاد والتكفير وكان 
لهم تأثير كبير في الثقافة العربية. فقد كان أبو 
الع�الء المعري نب�ي الحكمة والش�عر. ورحلته 
المتخيل�ة ف�ي العالم اآلخر في رس�الة الغفران 
تب�وأت مكانة كبي�رة في تاريخ الفك�ر العربي. 
وخير شاهد على عظمة شعرية فكره وفلسفته 
�ن رَموه باإللحاد  التي لم يس�توعبها الكثير ِممَّ

والتكفي�ر، كم�ا ل�م يس�توعبوا حقيق�ة خياله 
المده�ش ال�ذي صعد إل�ى الس�ماء واطلع على 
الجنة وعل�ى النار ليعود إلى الفردوس ونعيمها 
من خالل رحلة ابن القارح التي تخيلها المعري، 
وق�د اس�تفاد ف�ي كل ذل�ك م�ن أدب اإلس�راء 

والمع�راج ومص�ادر الق�رآن الكري�م ومصادر 
الفلس�فة والفكر واألدب. فكان ه�ذا العمل من 

أشهر األعمال اإلنسانية الكبرى.
وم�ا أحوجنا اليوم إلى ش�عر جب�ران وتعاليمه 
اإلنس�انية الكوني�ة. يق�ول ف�ي كتاب�ه دمع�ة 
وابتس�امة: "أنت أخي، وأنا أحّبك، أحّبك ساجًدا 
في جامع�ك، وراكًعا ف�ي هيكل�ك، ومصلًيا في 
كنيس�تك، فأن�ت وأن�ا دي�ن واح�د ه�و الروح. 
وزعم�اء فروع هذا الدِّين أصابع ملتصقة في يد 
األلوهية المش�يرة إلى كم�ال النفس". هذه هي 
لغة الش�عر النُّورانية. والش�عر وحده اس�تطاع 
أن ينقل الش�عوب المتعّطشة للحرية من الحذر 
إلى الج�رأة والكالم، بالرغم من تصاعد موجات 
التهديد والتكفير بل واإلعدام في حّق الشعراء. 

أول�م يب�د العدي�د م�ن ه�ؤالء الش�عراء الكبار 
تخوفهم من اس�تخدام الدين سياسياً. واآلن ألم 
يقتحم فعالً هذا التيار األصولي الشعر وإلبداع؟ 
ألم تصط�دم القصيدة العربية في الوقت الراهن 
بهيمنة المقّدس ومصادرة المؤّسس�ات الدينية 
؟ ألم نع�د نحاكم الش�عراء بالع�ودة إلى ثوابت 
الدين والنص القرآني؟ هذه األسئلة ستجّرنا إلى 
أس�ئلة الثقافة العربية عبر مس�ارها التاريخي، 
ويذّكرن�ي ه�ذا بط�ه حس�ين ف�ي كتاب�ه "في 

األدب الجاهل�ي" حينم�ا رأى ض�رورة الفص�ل 
بي�ن العقي�دة والش�عر، بعد أن الح�ظ أن درس 
األدب ل�م يتق�ّدم ف�ي م�دارس الحكوم�ة، كما 
انح�ّط هذا ال�درس في األزهر ف�ي حين ارتقت 
كل العل�وم وتقّدم�ت باس�تثناء األدب العرب�ي. 
وكان هذا س�بب ثورت�ه على مناه�ج التدريس 
وبناء المجتمع التقلي�دي داعياً إلى الخروج من 
هيمنة المقدس. وكم نحن بحاجة في زمننا إلى 
أمثال طه حس�ين وإلى منهج يحّررنا من ثقافة 
الماض�ي وثقافة التقليد والم�وروث والمقّدس 
لمس�ايرة فضاء الحداث�ة. يبدو أنن�ا نبتعد أكثر 
وأكث�ر عن ه�ذا الفض�اء حينما نحاكم الش�عر 
بثوابت الدين. الش�عر موطن رحٌب للجميع ألنه 
يس�عى إلى خدمة اإلنس�ان والجوهر اإلنساني 

موجود في كل الثقافات واألديان. 
كان السياب يرى بأن الشاعر يجب أن يكون نبياً 
وصاح�ب رؤي�ا. ويقول عنه يوس�ف الخال في 
تقديمه لكتاب عيس�ى بالطة بدر شاكر السّياب 
حيات�ه وش�عره..." ل�و أرُدت أن أتمثل الش�اعر 
الحدي�ث٬ لم�ا وج�ُدت أق�رب إل�ى صورت�ه من 
الصورة التي انطبعت في ذهني للقديس يوحنا٬ 
وقد افترس�ت عينيه رؤي�اه وهو يبصر الخطايا 
السبع تطبق على العالم كأنها أخطبوط هائل". 

ولشعراء الحداثة نبرة من القداسة والنبّوة. وما 
توظيف الس�ياب للرم�وز واألس�اطير إال ألنها 
تحم�ل هذه النظ�رة الدينية إلى الحي�اة والكون 
ألنه�ا تقدي�س للطبيع�ة. واألس�طورة حس�ب 
أرس�طو رأس األدب، والميتولوجيا سابقة على 
الدين. وقد كان الشاّبي يستقي إلهامه من رّبات 
الش�عر يقول: يا ربة الش�عر واألحالم، غنيني/ 
فقد سئمت وجوم الكون من حين. معنى هذا أن 
األس�اطير أيضاً نوع من تقديِس الفكر والتأّمل 
ف�ي الوج�ود والك�ون. إذن كل ما يج�ري اليوم 
باسم الدين والّنيابة عن الله في محاسبة البشر 
له�و من الّض�الل وقتل اإلنس�ان وش�ّل حركته 
داخل هذا الفضاء الديني. فقد كانت المؤسسات 
السياس�ية والدينية عب�ر التاريخ س�بب تخلف 

الفكر واإلبداع.
إن الش�عر تأّم�ل وكش�ف واس�تبصار ولي�س 
إيديولوجي�ا. والعرب لم يدركوا بعد بأن الش�عر 
تغّير في رؤاه وفي أنماطه وأش�كاله. وللش�عر 
قداسته وآلهته وعمقه الفني والفكري المنفتح 
على كل الفضاءات الثقافية والدينية في العالم. 
فاإلنسانية كما يرى ابن عربي واحدة العين في 
كل إنس�ان، وإنما يتفاض�ل الن�اس بالمنازل ال 

بالعين. 

انترص الشعراء وخاب السياسيون

حممد شكري ١٩٣٥ - ٢٠٠٣

ص�درت ع�ن دار اآلداب ف�ي بي�روت رواي�ة جدي�دة للكاتب�ة لن�ا 
عبدالرحمن بعنوان “قيد الدرس”، وواكبت صدور الرواية فعاليات 
مع�رض بيروت الدول�ي للكتاب.الرواية هي الخامس�ة للكاتبة بعد 
روايته�ا “ثلج القاه�رة”، تعود فيها الكاتبة إل�ى أجواء بيروت في 
عمل س�ردي طويل يرصد حياة أكثر من جي�ل، ويبدأ زمن الرواية 
منذ ما قبل الحرب اللبنانّية في سبعينات القرن الماضي، ويستمّر 
إلى ما بعدها، حتى عام 2012.وهي بذلك تضمر أن تكون ملحمة 
لزم�ن تاريخي موس�وم بس�ؤال الهوّية عل�ى خلفّية الش�تات. 
الشتات بسبب الحروب واالقتتال والتهجير.تتبع الرواية مصير 
أف�راد عائلة عبدالله، الجدة س�عاد وابنتها نجوى وأوالد نجوى 
وأحفاده�ا، وتمض�ي األح�داث من فلس�طين إلى بي�روت، ثّم 
فرنس�ا والعراق.وبين التش�رد وفقدان الهوي�ة، والبحث عن 
االنتماء يظهر وجه اإلرهاب القاسي في الرواية تاركا سؤاال 

كبيرا عن حقيقة انتماء األبطال وهويتهم.

صدر عن دار األهلية في عّمان، للكاتبة األردنية" تغريد أبو ش�اور" 
كتابه�ا األول " نم�ش “، ال�ذي جاء ف�ي 200 صفحة م�ن القطع 
المتوس�ط، ويحت�وي على 71 نص�ا ما بين قص�ة قصيرة، ونص 
نثري.تغريد أبو ش�اور، كاتبة أردنية، تنش�ر في عدد من الصحف 
األردنية والعربي�ة والمواقع اإللكترونية المحلي�ة والعربية.و" 
نمش " تجربة تغريد أبو ش�اور األولى، يتناول الحياة بنمش�ها 
المتعدد، وينطوي الكتاب على فلسفة خاصة في مواضيعه من 
العنوان حتى الخاتمة حيث يتبدى للقارئ بعد قراءة الكتاب، أن 
اختيار العنوان لم يكن اعتباطيا أنثويا، فالنمش كحالة يختلف 
موضع�ا ولونا وحجم�ا وجاذبية لآلخر لذا ج�اءت النصوص 

لتلب�ي هذه الفكرة.ومما جاء على غ�الف الكتاب الذي صممه زهير أبو 
شايب، وهو لوحة للرسام األمريكي العالمي سكوت بيرغي :

قليال من النمش للذين تاهوا عن مواضع الندب، كثيرا منه للذين غابوا عن سجاالت النهب! كمشة نمش محلية 
الصنع على كتفها األيس�ر تغري عاش�قا ثوريا بال يد. نمش كثير يمأل قلبها. مخرب كالغربة.. عاجز كالحب.. 

هالك كالوقت..

اصدارات

هوية قيد الدرس"نمش" 

عبد الرحمن عناد 

حورية الخمليشي

قلت لصديقي الفنان التش�كيلي عي النجار ، ونحن 
نقف أمام مكتبته : اختر لي انت هذه المرة ، مد يده 
مباشرة وسحب كتابين ، قائال : هذه رواية بجزئين 
، للكات�ب المغربي محمد ش�كري ، وقد جلبتها من 
المغ�رب . والح�ق أقول ، أن�ي لم اقرأ ل�ه من قبل ، 
ولمت نفسي على ذلك ، رغم عقود من قراءة الكثير 
من الرواية العالمية والعربية ، وربما حالت غربتي 
لس�نوات دون ذلك ، بس�بب صعوب�ة الحصول على 

الجديد ، وما ترغب فيه . 
انشغلت بها أليام ، كان الجزء األول ) الخبز الحافي 
( الطبع�ة الثامن�ة. . والج�زء الثان�ي ) الش�طار ( 
الطبعة الخامس�ة ، وكالهما من اصدار دار الساقي 
بيروت ٢٠٠٤ .وتوش�ر إع�ادة الطبع�ات ، رواجها 

كثرة الطلبات عليها .
والرواية في األس�اس س�يرة ذاتية ، ولكنها كتبت 
بأس�لوب روائ�ي متميز ، اس�تمد من م�ن الواقع ، 
صدق�ه ومباش�رته وحرارت�ه . تحك�ي قصة حياة 
المؤلف ف�ي طفولته ، وبواكير وعي�ه حتى بلوغه 
العش�رين ، دون ان يدخل المدرسة ! وبعالقة تنافر 
حاد مع اب عاطل سكير وقاس ، الى درجة ان يقتل 
ابنه المريض خنقا ! مما يضطره للفرار من البيت ، 

والعيش في المقابر والجوامع والطرقات ، والتقاط 
طعامه من المزابل ، والتعارف مع مشردين وسراق 
، يكت�ب كل ذل�ك وغي�ره م�ن التفاصي�ل المثيرة ، 
دون ان يتج�اوز حت�ى األخط�اء الس�لوكية ، بدقة 
وصراح�ة صادمة ، وص�وال الى دخوله المدرس�ة 
وإكم�ال المرحل�ة الثانوية ، وق�راء كل ما يقع بين 
يديه ، ثم اش�تغاله الحقا كمعلم ، وهو ما وثقه في 
الج�زء الثاني ، وقد دمج في روايته الذاتي كمعاناة 
ش�خصية ، مع الموضوعي مص�ورا حال المجتمع 
المغربي الفقير ، وطبقاته المسحوق في ثالثينيات 
القرن الماضي ، كما يصف تنقله بين مدن بلده ، مثل 
طنجة وتطوان والعرائ�ش وغيرها ، مبينا تأثيرها 
في�ه ، واكتش�افه للجديد ف�ي كل تجرب�ة ، مراكما 
بوساطتها مداميك وعيه ، الذي ينضح في كل منها 
، دهشة وألما وحزنا ، وخسارات اكثر من األرباح . 
لكنه ال يخلو من لمسات إنسانية ، تعكسها عالقات 

من يعرفهم ، من قبل او بالصدفة ،
وق�د اتفق العديد من النقاد ، على انها مثلت نصا له 
حضوره في األدب العربي ، كنمط جديد من الكتابة 

الحديثة ، دون ان يدعي هو ذلك . 
ترجمها ال�ى اإلنكليزية صديق�ه الكاتب األمريكي 

بول بلوز . وقد عرف بعالقاته الواسعة 
بكتاب ومستشرقين ، في مختلف قارات 
العال�م ، كم�ا ترجمها الى الفرنس�ية ، 
مواطنه الفرنسي الجنسية الطاهر بن 
جلون . ثم ترجم�ت الى فيما بعد الى ) 
٣٨ ( لغة عالمية أخرى . والمعروف ان 
نش�ر اول قصصه في مجلة اآلداب عام 
١٩٦٦. وه�و يق�ول عنها ف�ي مقدمته 
للطبع�ة العربية ) لق�د علمتني الحياة 
ان انتظ�ر ، وان أعي لعبة الزمن ، بدون 
ان أتنازل عن عمق ما اس�تحصدته : قل 
كلمتك قب�ل ان تموت ، فأنها س�تعرف 

حتما طريقها ( . 
وقد اص�در بعدها ، ) المول�ع بالورد ( 
و ) الخيم�ة ( مجامي�ع قصصي�ة، و ) 
السوق الداخل ( رواية ، و ) السعادة ( ، 

ومؤلفات أخرى .
ق�ال عن�ه الناق�د د . صب�ري حاف�ظ : 
) اس�تطاع ان يس�خر الجان�ب الفن�ي 
والروائ�ي ، لتحقي�ق ن�وع م�ن إحالل 

الذات في الواقع ( . 



قناني الغاز عبوات ناسفة!
 بسبب تهالك قناني الغاز السائل المستعملة 
من�ذ س�بعينيات الق�رن الماض�ي، أقدمت 
وزارة النف�ط أخي�را عل�ى اس�تيراد قنان 
إيرانية جديدة، لكنها وبحس�ب ما وصفها 
المواطن علي المعموري تشكل خطرا على 
س�امة الناس، بس�بب رداءته�ا، مبينا ان 

الكثير منها انفجر على المواطنين.
ولفت المعموري إل�ى ان وزارة النفط بعد 
أن اس�توردت القناني، ح�ذرت المواطنين 
من اس�تخدامها، إال انها م�ا زالت تباع في 

محطات التعبئة ولدى الباعة المتجولين.
وتس�اءل المعم�وري قائا: "ه�ل تحايلت 
علين�ا وزارة النفط؟ كيف تس�تورد قناني 
الغ�از الرديئة وتحذر من اس�تخدامها؟!"، 
مشيرا إلى ان القنينة الواحدة تباع ممتلئة 
بالغاز بسعر 60 ألف دينار، وان المواطنين 
ال يس�تطيعون اس�تبدالها م�رة أخرى بعد 
أن تورطوا في ش�رائها، لك�ون باعة الغاز 

يرفضونها مباشرة.
وطالب المعموري وزارة  النفط بمصادرة 
هذه القناني الرديئة، وتعويض المواطنين 
بالمبال�غ الت�ي انفقوه�ا في ش�رائها، أو 

استبدالها بأخرى جيدة.
فيما يوجه المواطن ضيف عبد الله س�ؤاال 
إل�ى وزارة النف�ط ع�ن ع�دم اس�تيرادها 
قناني الغاز الباستيكية اإليطالية بدال من 
اإليراني�ة الرديئة، مش�يرا إل�ى ان القناني 
الباس�تيكية أمينة وس�هلة النقل بالنسبة 
الى المواطنين الذين يسكنون في العمارات 

السكنية.
وطال�ب عب�د الل�ه وزارة النفط بتش�كيل 
لجان متخصص�ة بفحص قناني الغاز لدى 
الباع�ة، وعزل الرديء منها واتافه لكي ال 
يتس�رب إلى األسواق، لما يشكله من خطر 
كبير على س�امة المواطني�ن، داعيا لجنة 
النزاه�ة البرلمانية إلى إجراء تحقيق حول 
عملية استيراد هذه القناني، "لكونها تمثل 

قضية فساد إداري ومالي".
 "البوزرجي" يسرق الوقود من المواطن!

 يمث�ل العدي�د م�ن العاملين ف�ي محطات 
تعبئ�ة الوق�ود )البوزرجي�ة( مفصا من 
مفاصل الفساد اإلداري الذي تتحمل وزارة 
النفط قس�ما كبيرا من المس�ؤولية إزاءه، 
فالكثير من "البوزرجية" يسرقون الوقود، 
ويحتال�ون عل�ى المواطني�ن ويجبرونهم 
على دفع مبلغ )بقشيش( يضاف إلى اجور 
الوقود، وبهذا الصدد يقول سائق التاكسي 
أب�و ولي�د: "ال يمك�ن تخط�ي البوزرج�ي 
..فهو يجبر أصحاب الس�يارات على زيادة 
اجور الوق�ود بألف أو ألفي�ن أحيانا، وفي 
بعض األحيان يس�رق كميات م�ن الوقود 

عبر االحتيال والتاعب بالعّداد".
ويحّم�ل أب�و ولي�د وزارة النف�ط ومكتب 
مفتش�ها العام مسؤولية السرقات العلنية 

التي يقوم بها "البوزرجية".
 

وقود سيئ وأسعاره غير منطقية
 يق�ول المواط�ن س�يف الحي�دري، وه�و 
صاحب باص لنقل الركاب، ان الوقود الذي 
يباع في المحطات والمس�تودعات التابعة 
ال�ى وزارة النف�ط، رديء ج�دا، ويس�بب 
اضرارا كبيرة لمحركات الس�يارات، فضا 
ع�ن الروائ�ح الكريه�ة التي تنبع�ث منه، 
مش�يرا إل�ى ان�ه ال يتناس�ب مع أس�عاره 

المرتفعة.
ويتس�اءل الحي�دري: "مت�ى تق�وم وزارة 
النفط بتحس�ين الوقود، وبخفض أسعاره 
على المواطنين، لماذا تجربنا الوزارة على 
ش�راء وقود س�يئ ج�دا أس�عاره تتجاوز 
أس�عار الوقود الممتاز ال�ذي يباع في دول 

الجوار".
فيما يقول المواطن عبود حسن الذي يمتلك 
س�يارة حديثة، ان�ه يضيف لت�را من مادة 
"الثنر" ل�كل ثاثين لترا م�ن البنزين يزود 
بها س�يارته، مبينا ان هذه الطريقة تسهم 

في تحسينه، وتحد من تأثيره السلبي على 
محرك السيارة.

 
ال أمان في محطات التعبئة

 يق�ول المواطن عزيز الخال�دي ان غالبية 
محطات الوق�ود تخلو من وس�ائل الدفاع 
المدن�ي المتط�ورة، وأن تدابي�ر الس�امة 
معدوم�ة فيها، الفتا إل�ى ان هذه الظاهرة 
تش�كل خط�را عل�ى حي�اة المواطنين، ال 
س�يما ان الكثي�ر من المحط�ات كائنة في 

مناطق مأهولة بالسكان.
وطالب الخال�دي وزارة النفط بمحاس�بة 
واألهلي�ة،  الحكومي�ة  التعبئ�ة  محط�ات 
التي ال تلت�زم بتدابير الس�امة، فضا عن 
محاس�بة العمال الذي�ن ال يرتدون مابس 
العم�ل، ووض�ع قواني�ن تمنع الس�ائقين 
الذين يزودون س�ياراتهم بالوقود من دون 
اطفائها، والتش�ديد على منع التدخين في 

المحطات.
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املوقــــع االلكرتونـــــي:
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 كانت مفاجأة للمتقاعدين عند استقطاع مبالغ 
كبي�رة م�ن رواتبهم من دون علم مس�بق، فقد 
خفضت خلسة، واكتش�فوا ذلك عند استامهم 
راتب هذا الشهر. علما ان المتقاعدين يختلفون 
عن الموظفين، النهم دفعوا القس�م الكبير من 
رواتبه�م التقاعدي�ة من مالهم الخ�اص عندما 
كانوا في الوظيفة بموجب استقطاعات شهرية 
طيلة س�نوات الخدمة.. فكي�ف يحق للحكومة 
االن االس�تياء عل�ى تلك المبالغ م�ن دون حق 
قانون�ي؟ والي�وم ال يعرف المتقاعد ش�يئا عن 
الطريقة التي س�رق فيها راتبه.. وما هي نسبة 

تلك السرقة!
ان جميع دول العالم المتحضر تهتم بالمتقاعدين 
وتعم�ل عل�ى ترفي�ه حياته�م بتوفي�ر العاج 
والس�كن وتهيئة اجواء الراحة والسفر، اكراما 
لهم، النهم افنوا زهرة شبابهم في بناء الدولة. 
ولكن في العراق يحصل عكس ذلك. فالمتقاعد 
يرمى في الشارع وال يجد من يحتضنه، واالنكى 
من ذلك الس�طو المالي الذي طال راتبه بسرقة 
علنية قادتها الحكوم�ة، وتبنتها وزارة المالية 
بوجه خاص، ألنها صاحبة القرار المباش�ر عن 

رواتب المتقاعدين وشؤونهم .
وكان المتقاعدون اول من دعوا حكومة السيد 
العب�ادي الى تخفي�ض الرواتب العلي�ا للوزراء 
والن�واب والدرج�ات الخاصة، لك�ن الحكومة 
باعتباره�م  رواتبه�م  بتخفي�ض  كافأته�م 

األضعف!
كا ايها المسؤولون ال تستضعفوا المتقاعدين 
لكبر سنهم، فهم قادرون على انتزاع حقوقهم 
بكل الطرق المشروعة، وال تنسوا انهم اصحاب 
تج�ارب ف�ي التظاه�رات والنضال ف�ي عهود 
مض�ت، ول�ن يثنيهم كبر الس�ن ع�ن عزمهم.. 
فراجعوا انفس�كم يا اصحاب القرار واحترموا 
المتقاعدي�ن وأعيدوا اليهم حقوقهم المغتصبة 
الح�رف  الذي�ن علموك�م  له�م. فه�م  اكرام�ا 
وافهموكم طرق السياسة فا تكونوا جبابرة؟

لذا فان المتقاعدين يطالبون الحكومة بإصاح 
الخط�أ الذي وقع�ت فيه، وذلك بإع�ادة المبالغ 
المستقطعة من رواتبهم احقاقا للعدل واكراما 
لكبر س�نهم. فه�م خدموا العراق في ش�بابهم 
وقدموا الكثير م�ن التضحيات من اجل الوطن، 

فا تعاقبوهم هكذا وهم في خريف العمر!

انتباه رجاءا

قناين غاز رديئة.. ومطالبات بمنع استريادها
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اسرتجاع 87 مليار دينار وضبط متهمني بتزوير 
سندات عقارية

القضائي�ة،  الس�لطة  أعلن�ت 
اس�ترجاع  الماض�ي،  الس�بت 
قراب�ة 87 ملي�ار دين�ار، فيم�ا 
اك�دت  اعتق�ال ثاث�ة متهمين 
قام�وا بتزوير س�ندات عقارية 
لافادة من الق�روض الزراعية. 
وقال المتحدث باس�م الس�لطة 
القضائية، عبد الس�تار بيرقدار، 
في بي�ان، اطلع�ت عليه "طريق 
الش�عب"، ان "محكم�ة تحقيق 
النزاه�ة ف�ي الرصاف�ة نجحت 
في اس�ترجاع مبال�غ قدرها 86 
ملي�ارا و900 مليون دينار كانت 
عل�ى وش�ك صرفه�ا بطريق�ة 
غير قانوني�ة من أحد المصارف 
الرس�مية". واضاف بيرقدار أن 
"ثاثة متهمين تم القبض عليهم 
في ه�ذه العملي�ة داخ�ل مطار 

بغداد الدول�ي وهم في طريقهم 
الع�راق"،  خ�ارج  اله�رب  إل�ى 
مشيرا الى ان "هؤالء المتهمين 
قام�وا بتزوير س�ندات عقارات 
لتقديمه�ا ضمان�ات لألفادة من 
وتاب�ع  الزراعي�ة".  الق�روض 
بيرقدار ان "عملية القبض جرت 
وفق المادة 444/ 11 من قانون 
العقوب�ات الناف�ذ، وبداللة مواد 

التزوير".
يذكر ان مجل�س القضاء االعلى 
ق�د اعل�ن، ف�ي 1 كان�ون االول 
2015، حسم 585 قضية اسهمت 
في استرجاع 36 مليار دينار من 
المص�ارف االهلية، فيما اش�ار 
الى ان محكم�ة جنايات النزاهة 
ف�ي الرصاف�ة لديه�ا 53 دعوى 

تتعلق بالفساد قيد المحاكمة.

حمدالله حمد الله

يعان�ي خريجو كلي�ة الطب - جامع�ة ديالى للع�ام 2014-2015 
ال�دور األول، من ع�دم التعاقد معهم من قبل دائ�رة صحة ديالى، 
حت�ى بأجور رمزي�ة، بذريعة تأخر صدور أوام�ر التعيين من قبل 

وزارة التعليم العالي.
 وقال لفيف من خريج�ي الكلية ان اقرانهم في محافظتي كرباء 
والنجف، تم التعاقد معهم من قبل دوائر الصحة في المحافظتين، 
وخصصت لهم رواتب أس�مية، مبيني�ن ان محافظة ديالى تعاني 
نقصا حادا في الكوادر الطبية، ما يستدعي التعاقد مع الخريجين 

الجدد أو تعيينهم على الماك.

من ينصف خرجيي كلية 
الطب يف جامعة دياىل؟

املتقاعدون وإصالحات 
احلكومة

بغداد - عالء عبد الوهاب السعدي

يعان�ي مصابو مرضي االكزيم�ا والصدفية الجلديي�ن في مدينة 
الديوانية، من عدم قدرة قس�م األمراض الجلدية في المستشفى 
العام في المدينة على فحصهم ومعالجتهم، بسبب تعطل الجهاز 
المخصص لهذا الغرض منذ اس�ابيع، مش�يرين إل�ى ان الفحص 
والعاج ف�ي العيادات األهلية يكلف مبال�غ طائلة ال يقوون على 

انفاقها، ال سيما ان معظمهم من ذوي الدخل المحدود.
وطال�ب المرضى الجهات المعنية بإصاح الجهاز بأس�رع وقت، 

وانقاذهم من معاناتهم.

يف الديوانية مرضى االكزيام 
والصدفية يطالبون بإنقاذهم

  المستقبل العراقي/متابعة

بعقوبة – إبراهيم أحمد

حممود العكيلي/ معلم متقاعد

                      خرجية تبحث عن تعيني

ناش�دت الخريجة ميع�اد من مدينة الناصري�ة منحها فرصة 
للتعيي�ن وقالت في رس�التها :"    الى من مهم�ة اآلمر انادي 
أهل الضمائر الحي�ة اناخريجة 1999 معهد معلمات انكليزي 
بس اعذروني ماعندي واس�طة يتيمة واليوجد لي راتب لدي 

وغير متزوجة رجاءا المساعدة بالتعيين"

مواطنون �شكوا رداءة خدماتها

عادل الزيادي

وناش�د المواطن باس�م عبد الكريم م�ن ذي ق�ار /الرفاعي معاون 
محافظة ذي قار الغراض التعيين وفي مايلي نص المناشدة :"

 ان�ا خري�ج جامع�ة ذي قار/كلي�ة الهندس�ه 2009 عمل�ت في عدة 
ش�ركات عراقيه واجنبيه, وانا ارغب االن للعمل في بتروناس او في 
نفط الجنوب , لكن ال ارى اال الواسطات تعمل , فأضطر للعمل متنقا 
م�ن محافظه الى اخرى ألني ليس لدي حزب , لكني لديه الش�هادات 
والخبرات ولدي اخ نقيب في الجيش قد استشهد السنه الماضيه في 
حادثة الصقاويه, وأنا كذلك متزوج واب لطفل ومن س�كنة الحقل , 

وهذا ال يكفي بدون الحزب!!!".

مناشدة اىل معاون حمافظ ذي قار

أكدت لجنة التعليم البرلمانية، ان موازنة العام 2016 
ستتضمن ُمنحة الطلبة للعام الدراسي المقبل، فيما 
بينت ان آليات التوزيع س�تكون نفس�ها المتبعة في 
العام الدراسي الماضي. وقال رئيس اللجنة شيركوا 
مي�رزا لوكالة "الغد ب�رس"، ان "منح�ة الطلبة في 
موازن�ة العام المقب�ل 2016 موج�ودة وهناك باب 

له�ا"، مبينا ان "وزارة المالية بالتنس�يق مع وزارة 
التعلي�م هما من تتكف�ان بتوفير االم�وال الكافية 
لهذه المنحة". واضاف ان "آليات توزيع المنحة في 
الس�نة المقبلة ستكون نفسها التي اتبعت في العام 
الدراس�ي الماضي، من دون اي تغيير والتي أعلنتها 
وزارة التعليم"، موضح�ا ان "اللجنة س?تابع االمر 

مع وزارتي التعلي�م والمالية من اجل ضمان توزيع 
المنح�ة على الطلبة". وأش�ار ال�ى ان "هذه المنحة 
س�اعدت الطلبة كثي�را ورفعت عنه�م بعض العبء 
خصوص�ا الطلب�ة م�ن ذوي الوض�ع االقتص�ادي 
الضعيف، ونأمل م�ن الوزارات المعني�ة والحكومة 

بشكل عام ان تهتم بهذه المنحة وتساعد الطلبة".

ليطمئن الطلبة عىل املنحة املالية

يعان�ي اهالي حي االندلس - المنصور محلة 613 بش�كل عام واهالي 
زقاق 47 بش�كل خاص س�لبيات خدمية تنعكس بضررها على سكنة 
المنطق�ة والمواطنين، وعلى س�بيل المثال يوجد مح�ل لبيع الدجاج 
المحلي، يقوم صاحب هذا المحل بذبح الدجاج وتنظيفه داخل المحل، 
واالدهى من ذلك ان المحل غير مس�توٍف ألبس�ط الش�روط الصحية، 
وج�راء عملية الذبح تنبعث الروائح الكريهة جدا باإلضافة الى تكدس 
المياه القذرة قبالة المحل وخصوصا ليا، ما يتس�بب في عرقلة سير 
المواطنين وباألخص النساء وكبار السن.  في منطقة حي األندلس - 
ال�داوودي التي تعد من المناطق القديمة في منطقة المنصور، تعاني 
ه�ذه المنطقة قلة س�الخدمات حي�ث يوجد العديد من الش�وارع غير 
المبلطة منذ عش�رات الس�نين باإلضافة الى قدم الش�بكة الكهربائية 
مقارنة بالمناطق المجاورة التي لم تش�مل بعمليات تحديث الشبكات 
الكهربائي�ة اس�وة بالمناط�ق االخرى. واخي�را انتقد اهال�ي منطقة 
المنص�ور قلة س�يارات البلدية الت�ي تقوم برفع االوس�اخ والنفايات  
وهي تكاد تكون ش�به محدودة، باإلضافة الى ان س�ائق س�يارة رفع 
النفايات والعاملين معه يقومون بتقاضي أجور من كل بيت وبعكسه 
ال يتم رفع النفايات بالرغم من ان هذه الس�يارات حكومية والعاملين 

فيها موظفون حكوميون ايضاً؟!.

 سلبيات بيئية وخدمية يف 
املنصور

ماجد مصطفى

ش�كا العديد من المواطنين في بغداد، من ش�ركات 
وهمية انتش�رت ف�ي اآلون�ة األخيرة، تدع�ي انها 
تمن�ح قروضا ال تقل قيمتها ع�ن 30 مليون دينار، 
مقاب�ل مبلغ يؤخ�ذ من المقت�رض مقدما قيمته 3 

مايين دينار. وأوضح المواطنون أن الش�ركة بعد 
أن تتس�لم مبلغ 3 مايين دين�ار من طالب القرض، 
تعطيه موعدا الس�تام القرض، وبع�د فترة يفاجأ 
ان الش�ركة اختفت، ورق�م هاتفه�ا تغير..وطالب 

المواطن�ون الجهات المعنية بمتابعة هذه الظاهرة 
الخطيرة التي باتت تتوسع في بغداد والمحافظات، 
وبمكافحتها ومقاض�اة القائمين عليها، وتعويض 

المواطنين خسائرهم.

 رشكات ومهية حتتال عىل املواطنني
  المستقبل العراقي/ غنية فاضل

  المستقبل العراقي/متابعة
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كيف يسيطر أباطرة السالح عىل العالـم؟

 ما الذي يمكن معرفته عن تجارة السالح؟
كل األرق�ام الت�ي أطلق�ت لتحديد حجم 
تج�ارة األس�لحة ه�ي أرق�ام تقديرية 
لعدم وجود معلومات دقيقة، لكن أغلب 
التقدي�رات الموث�وق منه�ا تجمع على 
إنفاق س�نوي يتأرجح ما بين التريليون 
ونص�ف واالثنين تريلي�ون دوالر، وهو 
رقم بجانبه اثنا عش�ر صفراً ويس�اوي 
تقريًب�ا %3 م�ن كام�ل النات�ج المحلي 
 2013 ل��  الموث�ق  والرق�م  العالم�ي، 
والذي أعلن منذ ثالثة أشهر في ديسمبر 
الماضي هو 1.75 تريليون دوالر، كداللة 
قاطع�ة على أنها التجارة األقوى عالمًيا 
المخ�درات صاحب�ة  متخطي�ة تج�ارة 
المركز الثاني. مبيعات أكبر 100 شركة 
ف�ي مج�ال صناع�ة وتطوير األس�لحة 
تقترب بش�كل حثيث من نصف تريليون 
تقتص�ر  ال  نفس�ها  والصناع�ة  دوالر، 
عل�ى صناعات الش�ركات الكب�رى التي 
تغذي الجي�وش النظامية فق�ط، وإنما 
تمتد ألبحاث عسكرية ودعم لوجيستي 
المتوس�طة  األس�لحة  وصناع�ات 
والصغي�رة وميكانيزم تهريب الس�الح 
والسماس�رة  الساس�ة  وعم�والت 
والجنراالت لتس�هيل الش�راء أو إرساء 

المناقصات على شركات بعينها.
على عرش مصدري األسلحة تتربع ثالث 
دول ب�ال منافس قريب وه�ي )الواليات 
المتحدة/ روسيا/ الصين(، يأتي بعدها 
أكبر أربع دول في االتحاد األوروبي، في 
صناعة السالح وهي )فرنسا/ إنجلترا/ 
ألماني�ا/ إيطالي�ا(، ث�م نجد إس�رائيل، 
بينما تحت�ل الهند المرك�ز األول عالمًيا 
في اس�تيراد األس�لحة، تليه�ا اإلمارات 
فالصين ثم المملكة العربية الس�عودية 
المتحدة  الوالي�ات  فباكس�تان، وتأت�ي 
في المركز العاش�ر ومصر ف�ي المركز 
الثاني عش�ر. وم�ا تس�تورده الواليات 
المتح�دة لي�س أس�لحة عادي�ة بالطبع 
وإنما تستورد أنظمة إلكترونية دفاعية 
دقيق�ة في الغالب وأس�لحة متوس�طة 
وصغي�رة ال تصنعها بكثافة أو صفقات 
ضئيلة في إطار توطيد عالقات سياسية 

بدولة أخرى.
اإلنف�اق الدفاعي في الوالي�ات المتحدة 
ه�و األعل�ى عالمي�اً وأربع�ة أضع�اف 
الصي�ن الت�ي تأتي ف�ي المرك�ز الثاني؛ 
تنف�ق الواليات المتحدة م�ا قيمته 682 
ملي�ار دوالر عل�ى عال�م األس�لحة بكل 
م�ا يحتويه، ما ي�وازي 4.4 م�ن الناتج 
المحل�ي األمريك�ي. ثم الصي�ن ب� 166 
مليار دوالر، ثم روس�يا ب�� 90.7 مليار 
فبريطاني�ا ب� 60.8 ملي�ار ثم اليابان ب� 
59.3، وتأتي المملكة العربية السعودية 
ف�ي المرك�ز الس�ابع ب�� 56.7 ملي�ار. 
والوالي�ات المتح�دة تنف�ق م�ا ي�وازي 
اإلنفاق العس�كري إلحدى عش�رة دولة 
تالية في الترتيب عالمياً، وتحتل نس�بة 

%44 من سوق األسلحة العالمي!
م�ن ضمن أكبر عش�ر ش�ركات عالمية 
لصناعة السالح تمتلك الواليات المتحدة 
س�بًعا منها، على رأس قائمة الشركات 
kLoc )العالمية تأت�ي لوكهيد مارت�ن 

بمبيع�ات  األمريكي�ة   )heed Martin
س�نوية تتج�اوز ال�� 36 ملي�ار دوالر، 
kBo )تتبعها عم�الق صناعة الطائرات 

ing( ب�� 32 ملي�ار دوالر تقريًب�ا وهي 

أمريكي�ة أيًضا، ثم الش�ركة البريطانية 
 BAE(للصناع�ات الدفاعي�ة والطي�ران
األوروب�ي  المناف�س  Systems( وه�ي 
األق�وى للواليات المتح�دة بما يزيد عن 
Genk( 29 ملي�اًرا، ثم جنرال داينامكس

eral Dynamics( ب�� 24 ملي�اًرا تقريًبا 
ف�)رايثي�ون Raytheon( ب� 22.5 مليار 

دوالر.
 
 

 لماذا نشعـل حرًبـا؟!
دورة حياة األس�لحة ش�ديدة البساطة، 
ُتط�ور فكرة س�الح ث�م ُيصنع ث�م تبدأ 
مرحل�ة النس�خ والتحديث عل�ى فترات 
متوس�طة الط�ول، أثن�اء التحدي�ث يتم 
التعام�ل مع النس�خ الحالي�ة بصيانتها 
واستبدال قطع فيها، وللسالح – حسب 
نوعه ودرجته – عم�ر افتراضي يصبح 

بعده ال قيمة له عسكرًيا.
كل ذل�ك جمي�ل، لكن ال قيمة لألس�لحة 

بدون تجربتها!
يعرف العالم تجارة األس�لحة من خالل 
مبدأي�ن أساس�يين: أولهما أن الس�الح 
خل�ق ليس�تعمل؛ فكلم�ا زادت الحروب 
زاد الرب�ح وراجت الصناعة، وكلما قلت 
الح�روب والصراعات كان ذلك في غاية 
الض�رر بالصناعات الدفاعي�ة وصناعة 
الس�الح عموًما. لذلك وبغض النظر عن 
صفقات الجيوش النظامية فإن العالم ال 
بد وأن يحتوي على بؤر معينة مش�تعلة 
باستمرار وال تنطفئ أو تهدأ أبًدا لضمان 

استمرار األرباح المليارية.
أما المبدأ الثاني فهو )تجربة الس�الح(، 
هناك أس�لحة تصنع وال بد من تجربتها 
في م�كان ما لضمان فاعليتها ولضمان 
اس�تمرار مش�روع تصنيع�ه وبالتال�ي 
تس�ويقه على نط�اق واس�ع، وفي هذا 
الش�أن ال يوج�د أفض�ل م�ن قصتي�ن، 
غي�ر  األس�لحة  مج�ال  ف�ي  أوالهم�ا 
التقليدية؛ عندما أرادت الواليات المتحدة 
تجربة قنبلتيها الذريتين بنوعيهما ألقت 
واح�دة على هيروش�يما وأخ�رى على 
ناجازاكي، واألولى هي Little Boy ذات 
 Fat نظير اليورانيوم )يو 235( والثانية
Man وه�ي من البلوتونيوم 239. كانت 
اإلبادة جماعية تسببت في وفاة مباشرة 
لرب�ع ملي�ون ياباني لتجربة الس�الح ال 
أكث�ر، ألن الحرب العالمي�ة حينها كانت 

انتهت إكلينيكًيا بانتصار الحلفاء! 
أم�ا القصة الثانية فهي قصة األس�لحة 
اإلس�رائيلية الت�ي تس�ببت ف�ي تمزيق 
أفريقيا، وخصوًصا رواندا التي ش�هدت 
إح�دى أكبر عمليات اإلب�ادة في التاريخ 
وه�ي  هن�اك،  األهل�ي  االقتت�ال  أثن�اء 
القصة التي وضحها باس�تفاضة أندرو 
فاينش�تاين السياس�ي الجنوب أفريقي 
 The( الش�هير في كتابه ش�ديد األهمية
 Shadow World: Inside The Global

.) Arms Trade
 

جولة رقمية قصيرة
إجمالي م�ا أنفقت�ه الوالي�ات المتحدة 
عل�ى مدار أكثر من عش�ر س�نوات على 
غزو العراق فقط وم�ا تبعه يوازي 4.4 
تريلي�ون دوالر، وهو الرق�م الذي أعلن 
أوبام�ا أنه تريلي�ون دوالر وقدره معهد 
واطس�ون للدراس�ات الدولي�ة بجامعة 

ب�راون بأربع�ة أضعاف ه�ذا الرقم، في 
2012 فق�ط. بل�غ ما ضخ�ت الحكومة 
الجارية  العملي�ات  األمريكي�ة لتموي�ل 
ف�ي العراق وأفغانس�تان 1.38 تريليون 
دوالر، نص�ف هذه التكالي�ف على األقل 
كانت أرباًح�ا ونفقات صناعات دفاعية 
وأس�لحة، وه�ي أرقام كفيل�ة بالقضاء 
التام على الفقر في العالم ألنه – بحسب 
تقديرات جولدمان ساكس – فإن الفقر 
يمكن أن ينتهي م�ن العالم بإنفاق 175 
مليار دوالر س�نوًيا لمدة عش�رين عاًما 
قادم�ة، وه�و رق�م ي�وازي الميزانيات 
الدفاعية للخمس دول الكبرى في العالم 
لثالث س�نوات قادمة فق�ط، لكن العالم 

ليس بهذه المثالية قطًعا.
الصغي�رة  األس�لحة  مس�توى  عل�ى 
والش�خصية هناك ما يقارب التريليون 
قطعة سالح في العالم، اإلنتاج السنوي 
من الطلقات يق�ارب ال� 20 مليار طلقة 
كل عام، ومعدل القتل يقترب من نصف 
مليون شخص كل عام يموتون بواسطة 
هذه األس�لحة، أي أنه وببس�اطة أكثر، 
كل دقيقة يموت إنسان بسبب األسلحة 

الصغيرة والشخصية فقط!
إجمال�ي إنف�اق الش�رق األوس�ط على 
األس�لحة والصفقات العس�كرية بكافة 
أنواعه�ا اقترب من ال�� 91 مليار دوالر، 
وه�و رقم مرش�ح للزي�ادة ف�ي 2015 
ليصل إل�ى 118.2 مليار دوالر بحس�ب 
تقري�ر لل�CNBC ، ه�ذا الرقم تأخذ منه 

السعودية نصيب األسد ب� 50%.
عندما ظهر تنظيم )داعش( على الساحة 
بش�كل واسع النطاق ثم قررت الواليات 
المتحدة تشكيل تحالف دولي لمحاربته، 

كان ه�ذا إيذاًن�ا بفترة رفاهي�ة وأرباح 
رائع�ة لش�ركات األس�لحة األمريكي�ة. 
مثاًل، وفي الفترة من يوليو إلى أغسطس 
من العام الماضي ارتفعت أسهم لوكهيد 
مارتن بنس�بة %9.3، وارتفعت أس�هم 
جن�رال داينامك�س بنس�بة %4.3، أم�ا 

رايثيون ونورثروب فبنسبة 3.8%.
لفه�م أكث�ر ف�إن رايثي�ون مث�اًل ه�ي 
المصنع�ة لصواري�خ الك�روز وتحديًدا 
طراز التوماهوك الش�هير، عندما قررت 
ضرب�ات  توس�يع  المتح�دة  الوالي�ات 
التحال�ف لداع�ش ف�ي س�وريا ف�ازت 
رايثيون بعقد قيمت�ه 251 مليون دوالر 
لتوريد أكثر من مائة وخمسين صاروًخا 
للبحري�ة األمريكي�ة، ف�ي 23 س�بتمبر 
أطلقت البحرية سبعة وأربعين صاروًخا 
عل�ى مواقع مس�تهدفة للتنظيم، تكلفة 
 )1.4( الواح�د  التوماه�وك  الص�اروخ 
ملي�ون دوالر، أي أن بحري�ة الوالي�ات 
المتح�دة أنفق�ت ف�ي ليل�ة واح�دة في 
م�كان واحد مح�دود ما يق�ارب ال� 66 
ملي�ون دوالر على ط�راز واحد من نوع 

واحد من األسلحة! 
 

فسـاٌد وفضائـح
صناع�ة الم�وت والح�روب تعتب�ر من 
أكث�ر مجاالت األرض الت�ي يتوغل فيها 
تنين الفساد بشكل كامل، ويمكن لفهم 
م�ا يح�دث أن نتكلم س�ريًعا عن صفقة 
)اليمامة( أكبر صفقة أس�لحة قانونية 

في التاريخ.
ف�ي س�بتمبر لع�ام 1985 كان�ت أولى 
مراح�ل صفق�ة اليمام�ة، حي�ث وق�ع 
وزي�ر الدف�اع البريطاني حينه�ا مايكل 
هيزلتاين مع الس�عودية عقوًدا بتزويد 
الجي�ش الملك�ي بطائ�رات تورني�دو و

BAE Hawk مع إنش�اء قاعدة عسكرية 
ضخمة للنوعي�ن وصيانتهما دورًيا في 
صفقة بلغت 43 مليار جنيه إس�ترليني 
“ما يقارب ال� 86 مليار دوالر”، لتشارك 
بالفع�ل الطائ�رات ف�ي ح�رب الخلي�ج 

الثانية في 1991.
مضت السنوات ليأتي عام 2004 كاشًفا 
لبعض كواليس الصفقة، لتعلن ش�ركة 
BAE عم�الق صناعة األس�لحة العالمي 
البريطانية أن مكتب التحقيق في جرائم 
التزوير يج�ري تحقيًق�ا بالفعل يتناول 
تفاصي�ل صفق�ة اليمام�ة، قبلها كانت 
اإلندبندن�ت البريطانية كاش�فة لتالعب 
واس�ع النط�اق م�ن ط�رف BAE الت�ي 
دفعت رشاوى تقدر بستين مليون جنيه 
إس�ترليني )120 ملي�ون دوالر تقريًبا( 
لمس�ئولين  الصفق�ة  إتم�ام  لتس�هيل 
ف�ي وزارة الدف�اع البريطاني�ة وأم�راء 

سعوديين.
بع�د ذل�ك بعامين أعل�ن الل�ورد )جولد 
س�ميث( وق�ف التحقيقات ف�ي صفقة 
اليمام�ة بن�اًء عل�ى ق�رار م�ن مكت�ب 
مكافحة التزوير نفس�ه، ليتضح بعدها 
بثالث س�نوات أن الق�رار في األصل أتى 
من رئيس الوزراء البريطاني توني بلير 
مباش�رة بس�بب ضغط س�عودي عليه 

لعدم إتمام التحقيق�ات، وكما أعلن هو 
نفس�ه حينها أن إتم�ام التحقيق معناه 
تضرر العالقات مع الس�عودية وفقدان 
 BBC ال��  لوظائفهم!تقص�ت  اآلالف 
الصفقة وقالت في تحقيقها أن دعاوى 
الرش�اوى تحوم ح�ول األمي�ر بندر بن 
س�لطان – مدير المخابرات المعفي من 
منصبه هذا العام والس�فير الس�عودي 
ف�ي الوالي�ات المتحدة حينه�ا – والذي 
دوالر  الملي�اري  يق�ارب  م�ا  تقاض�ى 
كعموالت على مدار عشر سنوات مقابل 
دوره ف�ي إنج�اح الصفق�ة حت�ى تمت 
بالفع�ل، ثم ف�ي 2008 أق�رت المحكمة 
العلي�ا – أعلى هيئة تق�اٍض بريطانية – 
بع�دم قانوني�ة وقف التحقيق�ات لتعيد 
فتحه من جديد، وليتبع القرار القضائي 
تحقي�ق من الجارديان ُذكر فيه أن أمراء 
م�ن العائلة المالكة الس�عودية تقاضوا 
مقاب�ل  ضخم�ة  وعم�والت  رش�اوى 
تسهيل صفقات األسلحة بين السعودية 

وبريطانيا!
بالطبع ال يقتص�ر األمر على هذا المثال 
فق�ط، بل يمك�ن الرجوع لغ�زو العراق 
الذي س�اهم في ث�راء فاحش لعدد كبير 
من ش�ركات الدفاع وسماس�رة السالح 
وشركات الخدمات األمنية في الواليات 
المتحدة وبريطانيا، ك�)ديل س�توفيل( 
األمريكي مالك شركة )واي أوك( والذي 
كان أول من تعاونت معهم وزارة الدفاع 
العراقية المؤسس�ة ما بعد الغزو، حيث 
حصلت ش�ركته األمنية على عقود تزيد 
قيمته�ا عل�ى األربعي�ن ملي�ون دوالر 
بإسناد مباش�ر، وقتل في 2004 ويقال 
أن�ه ت�م اغتيال�ه بعدم�ا بدأ ف�ي توجيه 

التهديدات بفضح فس�اد عدد من ضباط 
البنتاج�ون بع�د خالف�ات بين ش�ركته 

وبين وزارة الدفاع األمريكية!
وم�ن ضم�ن الفضائ�ح أيًض�ا فضيحة 
إيران كونترا الش�هيرة، حي�ث برز فيها 
عدنان خاش�قجي الملياردير السعودي 
وأح�د أه�م تجار األس�لحة ف�ي العالم، 
وصاح�ب العالق�ات الواس�عة ببع�ض 
أف�راد العائل�ة الملكية وش�راكة طويلة 
مع عم�الق الصناع�ات الدفاعية مارتن 
لوكهيد والتي دفعت له في التس�عينات 
عمول�ة ورش�اوى تق�در بمائة وس�تة 
ملي�ون دوالر مقاب�ل تس�هيل صفقات 

أسلحة.
  

كيف تحكم صناعة السالح العالـم
صناع األسلحة ليس�وا مجرد مجموعة 
من رجال األعمال والمستثمرين ال أكثر؛ 
التص�ور الصحيح لألمور هو أن صناعة 
السالح شبكة “ماتريكس” حقيقية في 
غاي�ة التعقي�د، يعمل به�ا وينتفع منها 

عشرات الماليين من األشخاص.
يمكن توضيح الصورة بتوضيح الالعب 
أو   )MIC( وه�و  العالم�ي  الرئيس�ي 
العسكري األمريكي،  الصناعي  المجمع 
في البدء فإن مصطلح المجمع الصناعي 
kmilitary – indu )العس�كري عموًما 

trial complex( ه�و مصطل�ح يش�رح 
طبيع�ة العالق�ة الوطي�دة بي�ن القوات 
المسلحة للدولة، المشرعين القانونيين 
)مجال�س الن�واب(، ومتعاق�دي الدفاع 
)شركات األس�لحة/ السماسرة/ رجال 
أعم�ال ومس�تثمرين(، وكي�ف تتكامل 

ه�ذه األط�راف الثالث�ة وتتحال�ف م�ع 
بعضها لتش�كل دولة داخل الدولة، وهو 
المصطل�ح ال�ذي اكتس�ب ش�هرته من 
اس�تخدام الرئي�س األمريك�ي أيزنهاور 
له في أول العقد الخمس�يني عندما حذر 
الشعب من المجمع الصناعي العسكري 
األمريك�ي الذي يمث�ل أكب�ر خطر على 
الواليات المتحدة، بينما هو في الحقيقة 
مص�در الش�رور األساس�ي ف�ي العالم 
وفوه�ة الجحيم التي تنتج أغلب حروب 

الكوكب.
من�ذ أكثر م�ن ثالث س�نوات كتب جون 
وايتهيد، ناشط حقوق اإلنسان األمريكي 
الش�هير، مق�ااًل عل�ى موقع مؤسس�ة 
مس�تقبل الحرية يحذر فيه من المجمع 
الصناعي العس�كري األمريك�ي واصًفا 
إياه بأنه )عدٌو من الداخل(، وأن االتحاد 
غير المشروع بين الكونجرس )مجلس 
التشريع األمريكي( والبنتاجون )وزارة 
الدفاع األمريكية( وش�ركات األس�لحة 
هو أكبر تهديد للدولة األمريكية الهش�ة 

من الداخل.
ث�م أض�اف أن ه�ذه الرابط�ة التي تضم 
سياس�يين مرتشين فس�دة وسماسرة 
ومس�ؤولين  جش�عين  عس�كريين 
حكوميي�ن يفتقدون للكف�اءة بتعبيره، 
تنف�ق قراب�ة ال�� 20 ملي�ون دوالر في 
الس�اعة الواحدة عسكرًيا على الحروب 
الخارجي�ة بم�ا يقارب الخمس�ة عش�ر 
مليار دوالر ش�هرًيا، هذا الرقم ال يشمل 
أي تكالي�ف تش�غيل ودع�م لوجس�تي 
خ�ارج  العس�كرية  القواع�د  م�ن  ألي 
الوالي�ات المتحدة التي تنتش�ر في دول 
العالم ويزي�د عددها عن األل�ف قاعدة، 
والبنتاج�ون نفس�ه ينفق م�ا يزيد على 
م�ا تنفق�ه الخمس�ون والي�ة أمريكية 
مجتمعة على بن�ود )الصحة/ التعليم/ 

األمن/ الرفاهية(!
المجم�ع له أي�اٍد بيضاء ف�ي كل العالم، 
فمثاًل أنفقت الواليات المتحدة ما يقارب 
ال�� 4 ملي�ون دوالر يومًيا عل�ى خدمة 
االقتت�ال األهلي في ليبيا، وكما أس�لفنا 
رسمًيا تريليون ونصًفا على غزو العراق 
وأفغانس�تان، وفعلًيا أربع�ة تريليونات 
ونصًفا، ث�م أورد وايتهي�د رقًما مخيًفا 
وهو تكلف�ة خدمة الجن�ود األمريكيين 
ف�ي أفغانس�تان في الع�ام والتي تعدت 
ملي�ون دوالر للجن�دي الواح�د بس�بب 
ضبابية التكاليف وعدم وجود رقابة من 

أي نوع!
يواص�ل ج�ون حديث�ه ع�ن المجم�ع 
األكب�ر  باإلمبراطوري�ة  إي�اه  واصًف�ا 
ف�ي التاري�خ، حيث نج�ح المجمع من 
خ�الل لوبي�ات ضغطه وتنس�يق دقيق 
بي�ن أطراف�ه ف�ي توصيل االس�تثمار 
األمريك�ي للح�رب – وال�ذي يعتبر من 
أكث�ر االس�تثمارات ربحية ف�ي العالم 
– إل�ى 177 دول�ة تتمركز فيه�ا قوات 
أمريكي�ة بواق�ع أكث�ر م�ن %70 م�ن 
دول العالم، ويضي�ف أن مكتب الرقابة 
الحكومي�ة في الكونجرس اكتش�ف أن 
البنتاج�ون قد أض�اع 70 ملي�ار دوالر 
بس�بب قصور إداري وإجراءات خاطئة 
ال أكث�ر، وأن بع�ض فواتي�ر ش�ركات 
األسلحة بها فساد وصل لنسبة 51.00 
% وفي بعض التعاقدات األخرى وصل 

ل 21.000 % وهي نسبة مرعبة.

          هيثم قطب

عند دراســـة ســـاحات صراع العالم دائًما ما نجد عملة واحدة يتشـــارك فيها ويتعامل بها الجميع؛ فمثاًل ما الذي يربط بين إســـرائيل والدول العربية والواليات المتحدة وإيران وروســـيا والصين وفصائل 
المقاومة والنظام الســـوريين وحكومات الدول األفريقية والحركات االنفصالية هناك واالتحاد األوروبي وحكومات أمريكا الالتينية وإمبراطورية المخدرات العالمية وعصابات شـــرق أوروبا وتنظيم المافيا 
الدولي وداعش؟ لوهلة قد يبدو من الجنون الربط بين كل هؤالء، لكن تفكيًرا بســـيًطا ســـيوصلنا إلى عالم الواقع، حيث ال يوتوبيا، وحيثما نظرنا وجدنا العالم الحقيقي، المكان الذي تتغذى عليه الحروب 

وتحيا عليه صناعة كاملة هي التي تتحكم بشكل رئيسي في إدارة الكوكب.
هذا التقرير يحاول إلقاء نظرة سريعة على عالم تنشر فيه الواليات المتحدة )السالم( عن طريق صفقات )تسليح( مليارية، وتتنافس فيه الصين على إشعال الحروب األهلية، ويتورط فيه الساسة بأخذ 

رشاوى بالماليين؛ عالم أباطرة السالح.
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شركات الطيران منخفضة التكاليف، 
بم�ا ف�ي ذل�ك “رياني�ر” و”إيزيجي�ت”، 
أش�ارت من قبل إلى انخفاض الطلب بعد 
هجمات 13 تشرين الثاني )نوفمبر(، لكن 
مجموعة س�تيج كوتش هي األولى التي 
تح�ّذر من أن هذا ُيمك�ن أن ُيلحق الضرر 
الرئيس�ة  باألرب�اح. كارولي�ن ماك�ول، 
التنفيذية لش�ركة إيزيجيت، قالت الشهر 
الماضي إن ش�ركة الطي�ران االقتصادي 
ش�هدت “تراجعا” في الطلب على السفر 
إل�ى فرنس�ا، لكنه�ا تتوق�ع اس�تئناف 
الخدم�ة الطبيعية بس�رعة. ف�ي الوقت 
نفس�ه، قال�ت ش�ركة ريانير األس�بوع 
الماضي إنها ش�هدت تخفيفا طفيفا في 
التس�عير في األسابيع األولى القليلة بعد 
الهجمات، لكن ال يوجد شيء “جوهري”. 
وقالت شركة يوروستار التي تربط لندن 
ع�ن طري�ق الس�كة الحديدي�ة بباري�س 
وبروكس�ل، إنها لن ُتعلن عن عدد ركابها 
حتى موعد النتائج المالية للعام بالكامل 
ف�ي الع�ام الُمقب�ل. بالنس�بة لمجموعة 
س�يتج كوت�ش، ظه�رت آث�ار األح�داث 
األخي�رة على عدة أجزاء من أعمالها، من 
أعمال الحاف�ات “ميجاباس” التي تنقل 
ال�رّكاب إل�ى مدن منه�ا لن�دن وباريس 
وبروكس�ل، إل�ى الطل�ب خ�ال عطات 
نهاي�ة األس�بوع ف�ي “س�اوث ويس�ت 
ترين�ز”، الت�ي تعمل في محط�ة ووترلو 
ف�ي لندن. وق�ال باتريس�ون: “ليس من 
الُمس�تغرب أن األجزاء التي كانت األكثر 
تأّث�راً بباري�س ه�ي التي تتعلّ�ق بالمدن 
الكبرى”. وأضاف: “كان هناك عدم رغبة 
في الس�فر م�ن تلك الم�دن الُكب�رى في 

األسابيع األخيرة”.
والح�ظ محلل�ون أن االنخف�اض لم 
يُكن فقط بس�بب الهجمات األخيرة على 
باريس. وقالت مجموعة س�تيج كوتش 
إنها ُتعاني أيضاً إيرادات أقل من المتوقع 
في عدد من ش�ركات الحافات اإلقليمية 
التابع�ة لها ف�ي المملكة المتح�دة، التي 

تضّررت من فيضانات األسبوع الماضي 
ف�ي كامبريا وزي�ادة االزدحام في بعض 
الم�دن. جعلت الفيضان�ات بعض الُطرق 
ف�ي كامبريا ال يمك�ن الوصول إليها، في 
حي�ن أن محط�ة الحاف�ات التابع�ة لها 
في كارالي�ل أصبحت تحت الم�اء. وقال 
باتريسون: “لسنا قادرين على استخدام 
المحطة وه�ذا بالتالي يس�بب لنا بعض 

التحّديات التشغيلية. لحسن الحظ، تمّكن 
الفري�ق من إخ�راج مركباتن�ا، وبالتالي 

تجّنبنا أي ضرر يلحق الحافات”.
وق�ال جيرالد كو، المحلل في ش�ركة 
ليبيرام: “بحسب ما يقولونه عن األرقام، 
هناك شعور قوي بأن معظمه ال عاقة له 
بم�ا حدث في ب�ارس. كان هناك تخفيف 

عام في الحافات المحلية أخيرا”.

والس�كك  الحاف�ات  مجموع�ات 
الحديدي�ة األخرى ف�ي المملكة المتحدة 
كان�ت ُمت�رّددة في اإلش�ارة إل�ى وجود 
تباطؤ في الطلب بسبب هجمات باريس. 
اإلداري  المدي�ر  مونتجوم�ري،  س�تيف 
للس�كك الحديدي�ة في فيرس�ت جروب، 
قال إنه يش�عر بأن “من الس�ابق ألوانه” 

التوصل إلى أي استنتاجات.

ش�ركة جو أهيد تواف�ق، قائلًة إنه لم 
يُكن لديها أي دليل لإلشارة إلى أن هجمات 
باري�س أّثرت في أعداد الرّكاب. لكن على 
عكس مجموعة س�تيج كوتش، ال تعمل 
قط�ارات “جو أهيد” بي�ن المدن وأغلبية 
زبائنها يسافرون إلى لندن بشكل يومي. 
وأدى تحذير مجموعة ستيج كوتش إلى 
انخف�اض أس�همها نحو 14 ف�ي المائة 

لُتصبح 307 بنسا أمس األول، على الرغم 
من أن المجموعة حّققت ارتفاعا بنسبة 
27.5 في المائة في إيرادات النصف األول 

التي وصلت إلى 1.97 مليار جنيه.
وارتف�ع إجمال�ي األرباح التش�غيلية 
ف�ي المجموعة م�ن 123.5 مليون جنيه 
إل�ى 137.2 ملي�ون في األش�هر الس�تة 
المنتهية في 31 تش�رين األول )أكتوبر( 
بس�بب قس�م الس�كة الحديدية الخاص 
بها. وه�ذا إلى حد كبي�ر كان بعد إطاق 
امتي�از “فيرجن ترينز إيس�ت كوس�ت” 
الخ�اص بها في في آذار )م�ارس(، التي 
تملك مجموعة ستيج كوتش فيه 90 في 
المائة. وانخفضت األرباح قبل الضرائب 

7 في المائة لُتصبح 90.8 مليون جنيه.
وارتفعت اإليرادات في قس�م الس�كة 
الحديدي�ة في المملك�ة المتح�دة التابع 
للش�ركة بنس�بة 63 في المائة إلى 1.09 
مليار جنيه، مقارنة ب� 664 مليون جنيه 
قبل عام. لكن من الُمقرر أن ينتهي العديد 
م�ن امتي�ازات الس�كة الحديدي�ة خال 
عامين ونصف، بما في ذلك خط س�اوث 
ويس�ت ترينز الُمربح وإيس�ت ميدالندز. 
وباألمس لم تنل مجموعة ستيج كوتش 
العط�اء الذي قّدمته لتش�غيل خط قطار 
ترانس�بيناين إكس�برس، الذي تم منحه 
للش�ركة البريطانية المنافس�ة، فيرست 

جروب.
وق�ال كو إن الش�ركة تواج�ه ضغطاً 
على الم�دى القصير، فضاً عن المخاطر 
عل�ى المدى الطويل م�ن خطة الحكومة 
لنق�ل صاحي�ات النق�ل إل�ى الس�لطات 
جريفي�ث،  مارت�ن  واعت�رف  المحلي�ة. 
الرئي�س التنفي�ذي، ب�أن التحّديات على 
الم�دى القصير ال ت�زال موجودة في هذا 
القطاع، لكنه أض������اف: “أساس�يات 
األعمال في الس�كك الحديدية والحافات 

ال تزال قوية. 
نحن ُمتحّمس�ون فعاً بشأن الفرص 

من إدخال ميجاباس إلى أوروبا”.

حركة السفر بأوروبا يف شلل بسبب اإلرهاب
       تانيا بولي

الأخرية يف  الإرهابية  الهجمات  ب�سبب  الرّكاب  الطلب من  اأن ت�سّرر  بعد  العام  املتوقع هذا  اأقل من  �ستكون  الأرباح  اأن  ّذر من  املتحدة تحُ اململكة  “�ستيج كوت�ش” اأول جمموعة نقل يف  اأ�سبحت 
باري�ش.

قالت املجموعة اأم�ش الأول اإن الرّكاب خّف�سوا رحالتهم اإىل املدن الكبرية منذ الهجوم على العا�سمة الفرن�سية يف ال�سهر املا�سي، الذي اأ�سفر عن مقتل 130 �سخ�سا. وخّف�ست توقعات اأرباحها 
ال�سنوية 5 يف املائة. وقال رو�ش باتري�سون، املدير املايل للمجموعة: “لقد خ�سنا اأحداثا مماثلة من قبل، مثل تفجريات لندن، لذلك �سبق اأن �سهدنا العمل يتفاعل بهذا ال�سكل )...( وجتربتنا 

تخربنا اأنه �سيتعافى، لكنه �سي�ستغرق بع�ش الوقت”.

    أندرو وارد وديفيد كرو 

مضت ثاثة أعوام ونصف العام 
عل�ى إعط�اء إيمل�ي وايتهي�د، من 
بنسيلفانيا، عاجاً تجريبياً لمرض 
سرطان الدم الليمفاوي الحاد الذي 
كانت ُتعانيه، بعد أن فش�لت جميع 

العاجات المتاحة.
اآلن عمرها عش�رة أعوام وهي 
خالي�ة من الس�رطان. إنها الطفلة 
الخاصة التي تعتبر مثاال - حرفياً - 
لفئة جديدة من األدوية التي شكلت 
منذ ذلك الحين واح�داً من مجاالت 
تطوي�ر األدوية األكث�ر مراقبة من 
جانب األطب�اء والمس�تثمرين في 

آن معا.
الماضي�ة  القليل�ة  األي�ام  ف�ي 
نش�رت ش�ركة نوفارتيس بيانات 
ُمش�ّجعة أكثر ُتش�ير إلى أن العاج 
الذي أنقذ إيملي في طريقه لُيصبح 
 CAR-T واحداً مما ُيسّمى عاجات
ف�ي الس�وق. وتأم�ل الش�ركة في 
تقديم طلب للحصول بحلول نهاية 
الع�ام الُمقبل على موافق�ة الهيئة 

التنظيمية في الواليات المتحدة.
 Juno ”لكن “جون�و ثيرابيتكس
فارم�ا  و”كاي�ت   Therapeutics
ش�ركتان  وهم�ا   ،Kite Pharma“
م�ن الواليات المتح�دة، ظهرتا في 
أعقاب الش�ركة السويس�رية، إلى 
جان�ب مجموع�ة م�ن الش�ركات 
األخ�رى التي تتداف�ع للمواكبة في 
مجال جذب مليارات الدوالرات من 

االستثمارات.
ل��  اختص�ار  ه�ي   CAR-T
لمس�تقِبات  التائي�ة  “الخاي�ا 
مولدات الضد السجامية المصممة 
جينياً” التي تنشرها هذه العاجات 
لمط�اردة وتدمير الس�رطان. وفي 
حين أن الجانب العلمي ُمبهر، إال أن 
الُمتش�ّككين يش�عرون بالقلق منذ 
فت�رة طويلة م�ن أن ه�ذه العملية 
قد تكون ُمعق�دة للغاية، على نحو 
يجعلها غير ُمجدي�ة اقتصادياً. مع 
ذلك، مجموعة من بيانات التجارب 
الس�ريرية الت�ي تم الكش�ف عنها 
ف�ي االجتم�اع الس�نوي للجمعية 
ف�ي  ال�دم  ألم�راض  األمريكي�ة 
أورالندو هذا األسبوع، زادت الثقة 

بأن العلم ينجح.

يقول إيريك كريسكولو، المحلل 
ل�أوراق  ميزوه�و  ش�ركة  ف�ي 
المالية: “إن استخدام عاج الخايا 
التائية الُمصممة جينيا لسرطانات 
الدم ال يزال ُيظهر نتائج باهرة جداً 
وقاعدة المعرفة تتوّسع بسرعة”. 
والح�ظ أن الذين يحضرون مؤتمر 
أورالن�دو قال�وا إنهم لم ي�روا في 
األع�وام الثاثة الماضية أي ش�يء 
في عل�م األورام “يتفّجر بالطريقة 
التي فعلتها أبحاث الخايا المناعية 

الُمصّممة جينيا”.
لك�ن رغم كل ه�ذا التف�اؤل، ال 
تزال هناك أم�ور كثيرة بحاجة إلى 
إثبات. ففي حين تبدو التكنولوجيا 
واعدة في عاج س�رطانات الدم، ال 
ي�زال من غير الواض�ح ما إذا كانت 
ستنجح مع األورام الصلبة - وهي 
سوق أكبر بكثير. وتظل هناك أسئلة 
أيض�اً حول س�امة الطريق�ة التي 
ُتطلق جيش�اً من الخاي�ا المناعية 
المش�حونة إلى مج�رى الدم. فهي 
تنطوي عل�ى مخاطر ف�ي حال تم 
تدمي�ر كثير م�ن الخايا الس�ليمة 

أثناء دهم السرطان.
تبق�ى  الش�كوك  أكب�ر  لك�ن 
الخاي�ا  عاج�ات  اقتصادي�ة. 
التائي�ة لمس�تقِبات مولدات الضد 
الُمصممة جينياً، األكثر تقّدماً، التي 
طّورته�ا “نوفارتيس”، و”جونو”، 
و”كاي�ت” ه�ي عاج�ات “ذاتية”، 
ل�كل  خصيص�اً  تصميمه�ا  يج�ب 

مريض.
ه�ذا ينطوي عل�ى إزال�ة خايا 
ال�دم البيضاء م�ن المريض وإعادة 
هندستها في مختبر بطريقة ُتعّزز 
قدرتها على كشف وقتل السرطان. 
بع�د ذلك يت�م إعادة غ�رس الخايا 
الُمعّدل�ة ف�ي دم المري�ض، حي�ث 

تتكاثر.
وبحس�ب بع�ض المحللين، من 
المرج�ح أن تصل تكلفة العاج إلى 
300 أل�ف دوالر لكل مريض - ومن 
المحتم�ل أن يجعله�ا ذل�ك من بين 
العاجات األكثر تكلفة في السوق، 
في وقت يواجه فيه ارتفاع تكاليف 
األدوية تدقيقاً متزايداً في الواليات 

المتحدة وأوروبا.
وُيشير الُمتش�ّككون إلى عملية 
اإلف�اس الع�ام الماض�ي لش�ركة 

ديندريون، الش�ركة األمريكية التي 
طّورت دواء س�رطان البروتستات 
مماثل�ة  تكنولوجي�ا  باس�تخدام 
 ،CAR-T ل�دواء  لتكنولوجي�ا 
للتدلي�ل عل�ى المخاط�ر. وتعززت 
هذه األس�ئلة بس�بب ظه�ور نهج 
منافس من ش�ركة فرنسية تسمى 
س�يليكتيس Cellectis تعم�ل على 
تطوي�ر ع�اج CAR-T “خيف�ي”، 
مصن�وع من خاي�ا ُمتب�ّرع ُيمكن 
استخدامها من ِقبل أي مريض. هذا 
من شأنه أن يحمل تكلفة إنتاج أقل 
بكثير من المنتجات الذاتية. وكانت 
حّقق�ت  ق�د  س�يليكتيس  ش�ركة 
الش�هر  المس�توى  رفي�ع  إنج�ازاً 
الماض�ي، عندما كش�فت أن طفلة 
بريطاني�ة تبلغ عاماً واح�داً تعاني 
س�رطان الدم الليمف�اوي الحاد تم 
إنقاذها فيما يبدو بواسطة عاجها 
التجريبي، ما يس�جل أول استخدام 

له على البشر.
المؤس�س  ش�وليكا،  أندري�ه 
التنفي�ذي  والرئي�س  الُمش�ارك 

إن  يق�ول  س�يليكتيس،  لش�ركة 
ه�ي  الذاتي�ة   CAR-T عاج�ات 
“خدمة وليس�ت ُمنتجا” وسيكون 
اعتمادها على نطاق واس�ع ُمكلفاً 
للغاي�ة. ويضي�ف: “ع�اج بقيم�ة 
مليون دوالر لي�س هو ما يتصوره 

الناس عن الرعاية الصحية”.
ويبدو أن المس�اهمين ش�عروا 
باإلعجاب. فقد ارتفعت األسهم في 
شركة سيليكتيس أكثر من الضعف 
ه�ذا الع�ام، وعق�دت “وفاي�زر”، 
مجموعة األدوية األمريكية، صفقة 
الوالي�ات  الُمنت�ج ف�ي  لترخي�ص 
المتحدة. لك�ن عثمان عزام، رئيس 
قس�م عاج الخاي�ا والجينات في 
ش�ركة نوفارتي�س، يق�ول إن من 
الس�ابق ألوان�ه اإلعان ع�ن نجاح 
نهج ش�ركة س�يليكتيس بناًء على 
مري�ض واحد، مقارن�ة بمجموعة 
أدل�ة أكب�ر بكثي�ر وراء العاج�ات 

الذاتية.
وياحظ جيم�س نوبل، الرئيس 
-Ada  التنفيذي ل�� “أدابتيميون”

timmune، ش�ركة ع�اج الخاي�ا 
البريطانية، أن التكنولوجيا تقّدمت 
منذ فشل شركة ديندريون، بما في 
ذلك عل�ى صعيد القدرة على تجميد 
الخايا قبل وبعد إعادة هندس�تها. 
وه�ذا ُيقلّل من الحاج�ة إلى أن يتم 
نقل الدم م�ن المريض إلى المختبر 

والعودة في غضون ساعات.
ويق�ول هانز بيش�وب، الرئيس 
التنفيذي لشركة جونو، إنه ال يشعر 
بالقل�ق م�ن العقبات اللوجس�تية. 
علماً ب�أن جيف بيزوس، مؤس�س 
أم�ازون، ه�و مس�تثمر كبي�ر في 
ش�ركة جونو، يق�ول: “إن أمازون 
إل�ى  األش�ياء  إيص�ال  تس�تطيع 
عتب�ة بيتك في غض�ون 30 دقيقة. 
الخدمات اللوجس�تية لهذا س�هلة. 
إنها عملية جعل الخايا ذات صدقية 
وفاعلية من حي�ث التكاليف بحيث 

ينبغي أن ُيرّكز عليها الناس”.
وأعلنت ش�ركة نوفارتيس يوم 
اإلثني�ن الماضي ع�ن بيانات ُتظهر 
أن 55 م�ن أص�ل 59 طفا وش�ابا، 

أو  انتكاس�ا،  ُيعان�ون  الذي�ن  م�ن 
مقاومة س�رطان ال�دم الليمفاوي 
الحاد للعاج، أظهروا ش�فاء كاماً 
بعد العاج بال�دواء CTL019 الذي 
تنتج�ه الش�ركة. وم�ا ُيق�ارب 80 
ف�ي المائ�ة كان�وا ال يزال�ون على 
قيد الحياة بعد 12 ش�هراً واألغلبية 

بقيت خالية من السرطان.
ويقول عزام إن كون نوفارتيس 
ه�ي أكب�ر ش�ركة حت�ى اآلن بين 
الرواد ف�ي عاج CAR-T وخبرتها 
ه�ي األكب�ر ف�ي التصني�ع، ف�إن 
والتس�ويق  التنظيمي�ة  الش�ؤون 
س�تمنحها ميزة على منافس�تيها، 
وحص�ل  و”كاي�ت”.  “جون�و” 
مس�تثمرو “كاي�ت” عل�ى أفض�ل 
عام بين المتخصصي�ن في الخايا 
التائي�ة لمس�تقِبات مولدات الضد 
الس�جامية المصمم�ة جيني�ا، مع 
ارتف�اع أس�همها بنس�بة 25 ف�ي 
المائ�ة منذ كانون الثان�ي )يناير(. 
وتتزايد التوقعات بالنس�بة للعقار 
الرئيس للش�ركة، الذي يطلق عليه 

KTE-C19. ويق�ول محلل�ون في 
جولدمان ساكس إن العقار يمكنه 
الحصول عل�ى موافقة إدارة الغذاء 
والدواء خال النصف األول من عام 
2017 والوصول إلى ذروة المبيعات 
الس�نوية، عند نحو ملياري دوالر، 
بحل�ول منتص�ف العق�د المقب�ل. 
وتِعد الش�ركة أيضا بتقديم بيانات 
“إثبات المفهوم” التي تشير إلى أن 
عاجه�ا يمكن أن ينج�ح في عاج 

األورام الصلبة.
م�ن جانبه�ا، وافق�ت “جونو” 
ف�ي حزيران )يونيو( الماضي على 
ش�راكة بقيمة ملي�ار دوالر مدتها 
-Ce  عشر سنوات مع “سيلجين”

أمريكي�ة  مجموع�ة  أكب�ر   ،gene
وع�ززت  الحيوي�ة.  للتكنولوجي�ا 
الصفقة م�ن مكانة الش�ركة التي 
يوج�د مقره�ا ف�ي كاليفورني�ا، 
بين الش�ركات الرائدة ف�ي تطوير 
أح�دث  إل�ى  وإضاف�ة   .CAR-T
بياناتها الس�ريرية، من المقرر أن 
ُتِطل�ع “جونو” المس�اهمين على 
أح�دث خططه�ا م�ن أج�ل مرفق 
التصني�ع ف�ي بوثي�ل، بالقرب من 
س�ياتل، الذي يمكن أن يس�اعد في 
تبدي�د مخاوف م�ن أن تكنولوجيا 
الش�ركة المصمة ألغراض خاصة 
غي�ر مجدي�ة اقتصادي�ة. وكان�ت 
ش�ركة س�يليكتيس الفرنس�ية قد 
عن�د  دوالر  ملي�ون   228 جمع�ت 
ناس�داك  بورص�ة  ف�ي  إدراجه�ا 
وحت�ى  )أبري�ل(.  نيس�ان  ف�ي 
ع�اج  الش�ركة  اس�تخدمت  اآلن 
UCART19 عل�ى مريض بش�ري 
واح�د. لك�ن نج�اح اإلج�راء على 
الطفلة البريطانية ذات العام الواحد 
ج�ذب االنتب�اه، ألن عاجه�ا على 
خ�اف العاجات األخ�رى من فئة 
CAR-T، منت�ج مصنوع من خايا 
المتبرعي�ن ولي�س م�ن خاي�ا دم 
المريض نفس�ه. وهذا يتغلب على 
مشكلة كثير من مرضى اللوكيميا 
الذين ال يوج�د لديهم ما يكفي من 
الخايا المناعية الس�ليمة من أجل 

زراعتها بعد العاج الكيماوي.
هناك ميزة أخرى ينطوي عليها 
العاج، وهي أن خاي�ا المتبرعين 
يمك�ن إنتاجه�ا بالجمل�ة من أجل 

االستخدام في أي مريض.

سباق للسيطرة عىل تكاليف عالج الرسطان الباهظة



عندليب الفرات واألنيق حبايب

حقق فريق نفط الوس�ط تعادال مهما بطعم 
الف�وز أمام فري�ق الطلبة بهدف ل�كل منهما 
يف املب�اراة التي جمعت بينهما ،أمس الس�بت 
،عىل ملعب نادي القوة الجوية يف بغداد ضمن 
منافس�ات الجول�ة األوىل من املرحل�ة الثانية 

للدوري العراقي املمتاز )فوكس(«.
دخل املضي�ف فريق الطلبة املباراة وهو عازم 
عىل تحقيق الفوز للتعويض عن الخس�ارة يف 
الجولة الس�ابقة أمام فريق النفط باألسبوع 

املايض«.
س�يطر األنيق عىل مجريات اللعب منذ البداية 
ولم يعط�ي فرص�ة لضيوفه س�وى الرتاجع 

والدفاع عن مرماهم«.
توالت الفرص من قبل العبي األنيق عىل مرمى 
الوسط دون فائدة فلم تهتز شباك الدويل )نور 

صربي(«.
م�ن جانبهم ح�اول العب�و عندلي�ب الفرات 
بف�رص خجول�ة تهديد مرمى الط�اب إال إن 
األفضلي�ة كانت واضحة تمام�اً ألبناء املدرب 

)أيوب اديشو(«.
وبعد مرور نصف س�اعة ع�ىل انطاق املباراة 
خ�اف  وع�ىل  تحدي�داً   )31( الدقيق�ة  ويف 
التوقع�ات وعكس املجري�ات ، تقدم الضيوف 
فريق نفط الوس�ط عن طريق الاعب الدويل ) 
صالح س�دير ( بعد اس�تغاله كرة لعبت من 
ركلة ركنية اخطأ حارس األنيق )سيف جميل 
( ال�ذي يتحمل الهدف بش�كل كبري يف ردها أو 
الس�يطرة عليها س�قطت من يده ليس�كنها 
»سدير« الش�باك معلناً تقدم الضيوف بهدف 

من توقيعه ».
ل�م يثني اله�دف م�ن عزيمة األني�ق وواصل 
العبوه الضغط عىل مرمى الدويل الكبري )نور 
صربي( الذي أنقذ فريق�ه من أهداف وفرص 
كث�رية ت�واىل العب�و الطلب�ة ع�ىل إضاعته�ا 

أمامه«.
ل�م يس�تطع الطلب�ة م�ن تعدي�ل النتيجة يف 
الش�وط األول رغم سيطرته وخطورته ليعلن 
الحكم نهاية النص�ف األول من املباراة بتقدم 

عندليب الفرات بهدف عىل األنيق«.
ويف الش�وط الثان�ي دفع املدي�ر الفني لكتيبة 
األنيق )أيوب اديشو( بالدويل )يونس محمود( 

منذ البداية بحثاً منه عن أحداث فارق وتعديل 
النتيجة«.

بينما رتب مدرب نفط الوس�ط )حمزة الجمل 
( أوراقه الدفاعية بش�كل جي�د للحفاظ عىل 

الهدف أو مضاعفته إن سنحت الفرصة«.
وبهذه املعطيات لم يختلف س�يناريو الشوط 
الثان�ي عن س�ابقه كث�رياً فكانت الس�يطرة 
امللع�ب  ارض  للطلب�ة ع�ىل  تمام�اً  مطلق�ة 

ومجريات اللعب«.
ويف الدقيق�ة الثاني�ة فقط من عمر الش�وط 
الثاني الطابيون مرمى الوسط بكرة من »ابو 

ذنون« أبعدها برباعة الحارس نور صربي ».
وتوال�ت الفرص لألنيق ع�ن طريق مهاجميه 
إال أن ال�دويل امل�تأل�ق )نور ص�ربي( كان لها 
جميعها باملرصاد وس�ط تراجع كامل لاعبي 

عندليب الفرات«.
واخطر الطلبة مرة أخرى بعد دقيقتني مرمى 
الضيوف وأصبحت خطرات األنيق عىل مرمى 

الوسط كل دقيقتني تقريباً«.
تحمل حارس الضيوف نور صربي عبأ تراجع 

فريقه وضغط املضيفني الذي لم يهدأ ».
ويف الدقيقة )57( أشهر حكم املباراة البطاقة 

الحم�راء بوجه الع�ب نفط الوس�ط ) محمد 
نارص نومي( بعد لكمه لاعب الطلبة )سامر 
س�عيد( مرتني يف اقل م�ن دقيقة، عىل خلفية 
ركل س�عيد لنومي يف لقطة واضحة س�ابقة 
تستحق الطرد لم يحتس�ب فيها الحكم يشء 

سوى الركلة الحرة«.
أكمل بعدها الضيوف املب�اراة بعرشة العبني، 
كما واصل الطلبة ضغطهم املس�تمر وهددوا 
املرم�ى بكرات كثرية جداً ل�م تجد طريقها إىل 

الشباك«.
وس�ط هذا الضغط الهائل من قبل الطابيون 

نظم العبو عندليب الفرات دفاعاتهم بش�كل 
جي�د جداً، ولك�ن األنيق لم ي�كل أو يمل حتى 
ج�اءت الدقيقة )75( من عم�ر املباراة ليضع 
أب�و ذن�ون )يونس محم�ود( ك�رة جميلة يف 
ش�باك املبدع )نور صربي( ليعلن بذلك تعديل 
الكف�ة بينه�م وضيوفه�م وتصب�ح النتيجة 

.»)1-1(
ما تبقى من دقائق املباراة بطيء عىل الوسط 
رسيع ع�ىل الطلبة واس�تمر الضغط من قبل 
كتيبة املدرب اديش�و بينما اعتمد أبناء حمزة 
الجمل عىل إرس�ال كرات طويلة وعالية كانت 

مقطوع�ة كلها من دفاع الطلب�ة لعدم وجود 
العب�ي الوس�ط يف الهجوم وحاول�وا الوصول 
بك�رة أو اثنت�ني فقط كانت خجول�ة جداً وال 
ترتقي ملس�توى نفط الوس�ط بطل الدوري يف 
نسخته السابقة وبوجود كم هائل من النجوم 

والشباب يف صفوفه«.
هدأ مس�توى اللعب يف ال�)10( دقائق األخرية 
من املب�اراة رغ�م مواصل�ة األني�ق بالهجوم 
ومواصلة عندليب الفرات بالدفاع ولم تش�هد 
جدي�داً ، ليطلق حك�م املب�اراة )محمد غني( 
صفارت�ه معلناً نهاي�ة اللقاء بالتع�ادل الذي 
كان بطعم الفوز للضيوف فريق نفط الوسط 
ول�م يكن بمس�توى طموح املضيف�ني فريق 

الطلبة بهدف لكل منهما«.
ويف منافس�ات أخرى ضم�ن انطاق مباريات 
املرحل�ة الثاني�ة ولحس�اب نف�س املجموعة  
تمكن فريق فرسان الجنوب )نفط الجنوب ( 
م�ن تحقيق الفوز عىل ضيوفهم فريق صقور 
الجبال) دهوك( بثاثة أهداف لهدف يف املباراة 

التي أقيمت بينهما عىل ملعب الجنوب«.
كما حقق فريق نفط ميسان الفوز ايضاً عىل 
ضيفه فريق السماوة بهدفني مقابل اليشء يف 
املباراة التي ج�رت بينهما عىل ملعب امليمونة 

يف ميسان«.
واكتف�ى فريق�ا النف�ط والكهرب�اء بالتعادل 
االيجاب�ي بهدف ل�كل منهما يف املب�اراة التي 

جمعتهما عىل ملعب األخري«.
وأجلت مباراة املتصدر فريق الزوراء مع فريق 
الك�رخ إىل ،الي�وم األح�د، والتي س�تقام عىل 
ملعب الكرخ ضمن منافسات فرق املجموعة 

األوىل ».
وبهذه النتائج ارتفع رصيد فريق نفط الوسط 
اىل )12( نقطة يف املركز الثاني بفارق األهداف 
ليناف�س املتص�در فري�ق الن�وارس بانتظار 
نتيجت�ه مع الكرخ، وحل النف�ط ثالثاً برصيد 
)16( نقط�ة بينما احتل االني�ق فريق الطلبة 
املرك�ز الراب�ع برصي�د )15( نقط�ة ، ونفط 
ميسان خامساً ب�)14( نقطة ونفط الجنوب 
سادساً ب�)12( نقطة، وتخلف  الكهرباء عن 
نفط الجنوب بفارق األهداف س�ابعاً وبنفس 
رصي�د النقاط )12( نقط�ة«، واملراكز الثاثة 
األخ�رية من نصيب الس�ماوة ودهوك والكرخ 

بالرتتيب.
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اعرب حارس املنتخب الوطني ونادي نفط 
الوس�ط ن�ور صربي لق�د تحدث�ت بمرارة 
كنتيج�ة طبيعية ملا أح�ّس به من 
تج�اوز نال من�ي ومن 
عائلتي وكذلك من 
الاعبني  بقي�ة 
ملتس�بب  ا و

ه�و 

جمه�ور املنتخب أو البعض م�ن املأجورين 
الذي يدفع بهذا االتجاه ألسباب نفعية، وكما 
تعلم�ون فإن مواق�ع التواص�ل االجتماعي 
اضح�ت الي�وم أح�د املكم�ات لحياتن�ا وال 
يمكن تجاوزها ابداً نحن وعوائلنا ايضاً وقد 
تلقيت اتصاالت كثرية من األهل تش�كو من 
هذه التجاوزات املعيبة ، فهل يصح ذلك وما 
هو الذنب ال�ذي اقرتفه نور وبقية الاعبني. 
نحن نلعب من أجل س�معة بلدنا وحضوره 
ونري�د أن ن�رد الدين اىل بلدن�ا الحبيب وعىل 
الجمي�ع ان يفهم ذلك.واش�ار أع�ود معكم 
اىل م�ا ذكرت�ه يف أكثر من مناس�بة س�ابقة 
انن�ا نتع�رض اىل ضغ�وط هائل�ة تطالبن�ا 
بالف�وز والتأل�ق مع أن ظ�روف املنتخب لم 
تك�ن مناس�بة لإلعداد يف يوم م�ن األيام وال 
تشبه أي ظرف ألي فريق آخر وأولها اللعب 
أمام جمهورنا وعىل أرضنا ناهيك عن كثرة 
التدخ�ات والتأثري ع�ىل املنتخ�ب واملدرب، 
أتف�ق معكم أن منتخبنا لي�س بأفضل حال 
الي�وم وهو بحاجة ماس�ة اىل إع�ادة الثقة 
بالنف�س وه�ذا ل�ن يتحق�ق إال بمس�اندة 

الجمي�ع والوق�وف خلف املنتخ�ب واملهم يف 
لقاء تايوان عودتنا بالعامة الكاملة.اوضح  
لدينا مجموعة رائعة من الاعبني واملنتخب 
بحاج�ة اىل معس�كرات خارجي�ة وداخلية 
وع�دد جيد من املباري�ات الودية القوية مع 
ف�رق له�ا ش�أنها تقام بأي�ام )فيف�ا( مع 
امتاكنا متس�عاً من الوقت حتى 24 آذار يف 
الع�ام املقبل وهذه كفيلة بأن نقدم األفضل 
يف املتبق�ي م�ن املباريات ضم�ن التصفيات 
املزدوج�ة ويل ثقة تامة بتأهلن�ا اىل املرحلة 
الثاني�ة م�ن التصفيات عرب بوابت�ي تاياند 
وفيتنام وعندها سيكون لكل حادث حديث.

وب�ني اتمنى تغي�ري وجهتن�ا اىل دولة أخرى 
وأرى أن ماعبه�م ال تناس�بنا ابداً ألس�باب 
كثرية ، لكننا اليوم نتعامل مع األمور كواقع 
ح�ال يف ال�دوري والتصفيات واملعس�كرات 
وكل يشء وم�ا يهمن�ا يف الوق�ت الراهن أن 
يس�تعيد املنتخ�ب الثقة بالنف�س ويتجاوز 
الضغوطات النفس�ية وما يرافق كل مباراة 
خارجية من حمات تط�ال الاعبني واملاك 

التدريبي وعندها سيتحقق ما نصبو اليه.

كشف املدير الفني لنادي اربيل ثائر 
احمد ان االتحاد لكرة القدم يسمي 
املنتخب�ات  البع�ض م�ن مدرب�ي 
الوطنية س�واء عىل صعي�د املدرب 
االول او طاقم املس�اعدين بحس�ب 
العاقات وبعيدا عن املعايري الفنية 

املتعارف عليها يف جميع البلدان.
 واك�د ثائر احم�د: ان االتحاد لكرة 

الق�دم ال يراعي املمي�زات الفنية او 
عندم�ا  التاريخي�ة  او  الش�خصية 
يسمي الطواقم الدولية للمنتخبات 
الوطنية، االمر الذي ينعكس س�لبا 
ع�ىل نتائج املنتخب�ات يف البطوالت 

الرسمية«.
 واشار الحاصل عىل لقب الدوري يف 
ثاث مناس�بات سابقة اىل ان: »كل 
االتح�اد القاري�ة والدولية تس�مي 
مدربي املنتخب�ات الوطنية وفق ما 

يحقق�ه املدرب من انجازات محلية 
او تتويج�ات خارجية اال يف العراق، 
حي�ث ان امل�درب الكف�وء او ال�ذي 
يحق�ق االنجازات ال يج�د له مكان 
او موطئ قدم يف موضوعة التقييم 
الفني�ة«. يذكر ان املدرب ثائر احمد 
حقق خال مشواره التدريبي لقب 
ال�دوري املمتاز يف ثاث مناس�بات 
س�ابقة م�ع الطلب�ة م�رة واربيل 

مرتني.

تفوق روبرت�و كارلوس م�درب دلهي ديناموز 
أخريا ع�ىل مواطن�ه الربازييل زيك�و عندما فاز 
1-صفر عىل إف.يس جوا بفضل هدف يف الشوط 
األول من روبن سينغ يف ذهاب قبل نهائي الدوري 

الهندي املمتاز،.
وتصدر جوا صدارة املوسم الثاني من الدوري املكون 
من ثمانية فرق وف�از يف املباراتني عىل فريق كارلوس 
ومنها التفوق 3-2 بعدما حول تأخره إىل انتصار مثري.

وتلع�ب ف�رق املرب�ع الذهبي م�ع بعضه�ا لتحديد بطل 
الدوري إذ يلتق�ي املتصدر مع صاحب املركز الرابع بينما 

يلعب الثاني مع الثالث.

وع�ني كارل�وس مداف�ع الربازيل وري�ال مدريد الس�ابق 
لتدري�ب دله�ي واللع�ب يف صفوف�ه خال ال�دوري لكنه 
اكتف�ى بقي�ادة الفري�ق، بينما ع�اد زيكو إىل ج�وا للعام 
الثاني وتعاقد مع لوس�يو مدافع بايرن ميونيخ الس�ابق 
وزميل كارلوس يف تش�كيلة الربازيل الفائزة بكأس العالم 

.2002
ورغم ذلك كان لوس�يو وراء الخطأ الذي أسفر عن هدف 
اللق�اء الوحي�د يف الدقيق�ة 42 بعدما فش�ل يف إبعاد كرة 
عرضية م�ن مواطنه ش�يكاو لتصل إىل املهاج�م الهندي 

سينغ الذي وضعها برأسه يف املرمى.
وستقام مباراة اإلياب يوم الثاثاء املقبل بينما من املنتظر 
إقامة املباراة النهائية للمس�ابقة يف 20 ديس�مرب كانون 

األول الحايل.

صربي: املنتخب بحاجة اىل معسكرات خارجية وداخلية

ثائر امحد: احتاد الكرة يسمي مدربيه 
حسب العالقات

روبرتو كارلوس يتغلب عىل زيكو

 
ن�رشت احدى الصحف اإلس�بانية، اس�تطاعا 
للرأي يوضح رغبة الجماهري البولندية يف رؤية 
نجمها روبرت ليفاندوفيس�كي مهاجم بايرن 

ميونخ األملاني، بقميص فريق ريال مدريد.
صحيفة  وقال�ت   

)آس( االسبانية 
أن موقع ريال 
مدريد، املوجه 
ه�ري  للجما
ي�ة  لند لبو ا

طرح سؤاالً عىل جماهري الفريق حول رغبتهم 
يف انتقال ليفاندوفيسكي إىل صفوف املرينجي، 

وبلغت نسبة االجابة بنعم %80.
 وش�ارك يف االس�تفتاء 10038ش�خصا، ج�اء 
)8100 صوت( يف صالح انتقال الدويل البولندي 
إىل قلعة )س�انتياغو برينابيو(. ويعد الحارس 
دودي�ك أب�رز املحرتفني البولندي�ني الذين لعبوا 
بقميص ريال مدريد، كما لعب روزيتس�كي يف 
الف�رتة ما ب�ني 1913-15 للريال، حيث خاض 
أرب�ع مباري�ات فق�ط. وقال�ت الصحيف�ة أن 
مهاج�م باي�رن واحد من أكرب النج�وم يف عالم 
كرة القدم، حيث يأتي بعد كريستيانو رونالدو 

وليوني�ل مي�ي م�ن حي�ث األه�داف يف عام 
2015. كما سلطت الصحيفة االسبانية الضوء 

عىل الرباعية الش�هرية التي س�جلها الاعب يف 
مرم�ى الفريق األبيض يف ذه�اب نصف نهائي 

أوروب�ا 2013، عندم�ا كان  أبط�ال  دوري 
العب�ا يف صفوف بروس�يا دورتموند. 

وينتهي عقد ليفاندوفيسكي مع 
الفريق البافاري موسم 2019، 

وسط رغبة جامحة من إدارة 
الن�ادي لتمدي�د تعاقده من 
أجل س�د الطريق ع�ىل ريال 

مدريد.

 
أعلن رئيس االتحاد املركزي لكرة القدم االسبق والنجم الدويل حسني سعيد ان »وزارة 

الش�باب والرياضة تعمل جاهدة عىل االرتقاء بالواق�ع الريايض بكافة مجاالته«.وقال 
س�عيد: ان »جهد ال�وزارة يدعونا للوقوف معها يف أي خط�وة اصاحية تقوم بها ومنها 

اقام�ة انتخابات االندية التي س�تكون فرص�ة مثالية لدخول نج�وم املنتخبات الوطنية 
والكفاءات لتس�نم مواقع مهمة يف الهيئات اإلدارية املقبلة«.وأشار اىل ان »وزارة الشباب 
والرياضة اقدمت عىل خطوات اصاحية افادت الحركة الرياضية بكافة مجاالتها وهو ما 
يدعونا وجميع االندية ملباركة خطوات التي اجد انها ستتواصل ولن تقف عند معني«.وأكد 
ان »التعليمات التي اصدرتها وزارة الش�باب والرياضة ضم�ن اللوائح االنتخابية الخاصة 
باألندية الرياضية التي صاغتها اللجنة العليا الخاصة بكتابة قانون االندية الرياضية التي 
ش�كلتها الوزارة س�تفتح الباب عىل مرصاعي�ه امام نجوم املنتخب�ات الوطنية والكفاءات 
لتس�لم مواقع مهم�ة يف الهيئات اإلدارية املقبلة وهو ما نبتغيه لجع�ل ادارات االندية قادرة 
عىل ادارة امور االندية التي يعملون بها واعلن وقويف مع أي عمل تقوم به الوزارة ومنه اقامة 

انتخابات الهيئات االدارية الجديدة يف شهر اذار املقبل«.

أعلنت رشكة )دوين سبورتس( 
التج�اري  التحال�ف  »تمدي�د« 
الاع�ب  وب�ني  بينه�ا  القائ�م 
الربازييل نيمار من أجل »الرتويج 
لص�ورة وعام�ة« املهاجم.وذك�ر 
بيان صادر عن مقر الرشكة يف مالطا 
أن�ه بموج�ب االتف�اق املذكور س�يتم 
االستمرار يف البحث عن وتنشيط األعمال 
الدعائي�ة الت�ي تس�تخدم ص�ورة« نج�م 
ن�ادي برش�لونة.إال أن الرشكة لم تكش�ف 
ع�ن تاري�خ انته�اء التعاقد الجدي�د، رغم 
إيضاح متح�دث باس�مها يف ترصيحات 
لوكال�ة أن االتف�اق »طويل امل�دى« وذو 

مستوى انتش�ار »عاملي«.وأورد البيان أن: 
»ه�ذا التعاقد الجدي�د يأت�ي بالتزامن مع 
س�عي )دوي�ن( لتدعي�م تعاونه�ا مع )إن 
آر س�بورتس(- الرشكة الت�ي تدير حقوق 
صورة نيمار برئاس�ة وال�ده- عرب تحالف 
اس�رتاتيجي يدف�ع الرشكت�ني للتعاون يف 
ملف�ات أخ�رى خاص�ة التمثي�ل واإلدارة 

بالنسبة ملسرية بعض الرياضيني«.
وأضافت الرشكة، التي تنتمي ل�)مجموعة 
دوي�ن( الت�ي تعم�ل يف ع�دة مج�االت، أن 
األشهر القليلة املاضية شهدت وضع صورة 
نيمار عىل لعبة )برو إيفوليوش�ن سوكر( 
الت�ي تنتجها رشك�ة )كونام�ي(، وجعله 
س�فريا ملوق�ع )بوكر س�تارز( اإللكرتوني 
املتخص�ص يف لعب�ة البوكر.كم�ا أوض�ح 

رئي�س قس�م التس�ويق 
س�بورتس(  )دوي�ن  يف 
أن:  أوليف�ريا  س�يمون 
ممي�ز  نج�م  »نيم�ار 
جدا، لدي�ه طموح دائم 

نح�و النج�اح يف كل ما 
يق�وم به، نش�عر بالرضا 

العم�ل  يف  االس�تمرار  مع�ه تج�اه 
وتضطل�ع )دوين( بال�دور األه�م واألبرز 
يف مس�ريته خارج امللعب«.باملثل، أش�ارت 
م�ع  حالي�ا  تتع�اون  أنه�ا  إىل  الرشك�ة 
رياضي�ني مث�ل ديفي�د بيكهام وتش�ايف 
هرنانديز وألبارو موراتا وبوريس بيكر، 
واملساهمة يف تصوير فيلم حول مسرية 

العداء الجامايكي أوس�ني بولت.

اجلامهري البولندية ترغب بمشاهدة ليفاندوفيسكي مع مدريد

حسني سعيد: ندعم جهود واصالحات 
وزارة الشباب لالرتقاء بالواقع الريايض

رشكة »دوين سبورتس« تعلن عن متديد 
التحالف مع نيامر

المستقبل العراقي/ وكاالت

المستقبل العراقي/ وكاالت

المستقبل العراقي/ متابعة

المستقبل العراقي/ متابعة

المستقبل العراقي/ متابعة

المستقبل العراقي/ وكاالت



اليوغا تنعش الذاكرة وتنشط الدماغ
اليوغتا فتن يستاعد عىل االسترخاء 
وإزالة مشتاعر التوتر والقلق يف املقام 

األول
كشتفت دراستة طبيتة أن ممارستة 
رياضة اليوغتا ولو لتمتدة 20 دقيقة 
فقط، يمكن أن تحدث تحسنا كبريا يف 
وظائف املخ، ال سيما الذاكرة، بصورة 

مبارشة وفورية.
رسعتة  تحستن  الباحثتون  والحتظ 
والتحكتم  الذاكترة  اختبتارات  ودقتة 
بتني املشتاركني يف الدراستة يف أعقاب 
خضوعهم لجلستات اليوغتا لنحو 20 

دقيقتة، وفقتا ملقاييتس وظائف املخ 
املرتبطتة بالقتدرة عتىل الحفاظ عىل 
الركيتز واالحتفتاظ بهتا واستتخدام 
املعلومتات الجديدة.ويترى د. هاشتم 
بحري، أستتاذ الطب النفيس بجامعة 
األزهر، أن الضغوط العصبية هي العدو 
اللدود لصحة اإلنسان والتي قد تجلب 
لته الكثري متن األمراض الجستمانية 
الخطرية، وتحتول دون تمتعه بعمره 
وحياتته. لذلك تعترب ممارستة اليوغا 
فنتاً يستاعد عتىل االسترخاء وإزالة 

مشاعر التوتر والقلق يف املقام األول.

كشتف أحتد مهنتديس تطوير 
»أندرويتد« عتن عتزم جوجل 
دعتم نظام التشتغيل الشتهري 
الشاشتة  تقستيم  بخاصيتة 
Split Screen املوجتودة حاليا 
يف أنظمتة التشتغيل املنافستة 
ووينتدوز   iOS رأستها  وعتىل 

فون.
وذكتر »جلتني متوريف«، عضو 
فريتق تطويتر أندرويتد، عترب 
أن  الشتهري،   Reddit منتتدى 
الخاصية الجديدة قيد التطوير، 

وهي خطوة تسعى جوجل من 
خاللهتا لجعتل نظامهتا أكثر 

انتاجية.
وتستتهدف الخاصية املذكورة 
أجهزة التابليت ذات الشاشات 
الكبترية نستبيا )10 بوصتات 
فأكثر( حيث يحتاج املستخدم 
أحيانتا إىل التعامتل متع أكثر 
متن تطبيتق يف نفتس الوقت، 
ومتن املتوقع أن تظهتر للمرة 
األوىل خالل اإلصدار القادم من 

أندرويد.

تقسيم شاشة األندرويد
www.almustakbalpaper.net
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امليزان

؟؟هل تعلم
تحتتوي طبقة األيونستفري وهي الطبقتة العليا يف 
الغتالف الجوي عىل جستيمات ذرية مشتحونة لها 
أهمية بالغة يف االتصاالت، وانتقال موجات الراديو

أن أكترب بيضتة يف العالتم اآلن هي بيضتة النعامة، 
وزنهتا 2 كيلوجرام تقريباً، ُوستمك قرشتها فيبلغ 
5ر1 ميليمتر تقريبتاً، ويمكتن لشتخص وزنه 98 

ر126 كيلوجرام أن يقف عليها دون أن تتحطم
البعوضتة . . لها أستنان، وعدد أستنانها 47 ستنة 
ولألرنب . . 28 ستناً يف فمه،وللفيل 32، وللجمل 34 

وللكلب42
تتجتدد رمتوش عتني االنستان باستتمرار، ويبلغ 

متوسط عمر الرمش الواحد حوايل 150 يوما
ان كل الكائنات تحرك فكها الستفيل عند األكل، عدا 

التمساح، الذي يحرك فكه العلوي
أن اكرب مجموعة جتزر يف العالم يبلغ طولها 5600 

كيلومر
أن أكترب صحتراء يف العالم هي الصحتراء الكربى يف 

شمال أفريقيا

مهنياً:تقع يف الحرية اليوم ما بني عدد من 
القرارات الصعبة

إتختاذ خطتوة  يف  عاطفياً:تفكتر جديتاً 
اإلرتباط تجاه الحبيب.

مهنياً:عليك أن ترسع يف إنهاء أعمالك وال 
تتدعها تراكم

عاطفياً:تقف حائراً ما بني األهل وزمالئك 
يف العمل..

مهنياً:ال تحزن فاألوقات العصيبة قاربت 
عىل النهاية وتبدأ من جديد

عاطفياً:تقيض مساء جميل حيث تتعرف 
من خالله عىل فتاة تلفت إنتباهك..

مهنياً:تمتر بيوم ناجح فاالمور تتحستن 
وتسري اىل صالحك

عاطفياً:تعترب بتكل صتدق عتن حقيقة 
مشاعرك تجاه الحبيب..

مهنياً:تبتدو محظوظاً اليتوم فيما يتعلق 
باألمور املادية

عاطفياً:تستتمتع هذا املستاء بوقتك مع 
الحبيتب وتحظتى بالكثتري متن األجواء 

الرومانسية.

مهنياً:لديتك اليتوم العديد متن اللقاءات 
الناجحة مع عمالء جدد

عتن  كثترياً  تتختىل  عاطفياً:أصبحتت 
مواعيدك مع الحبيب مما يثري غضبه.

مهنياً:تبدو مزاجياً هذا الصباح وتترصف 
عىل غري عادتك

عاطفياً:مشتكلة معقده قتد تحدث بينك 
وبني من تحب اليوم..

مهنياً:حتاول أن تستتغل فترة الصبتاح 
لصالحتك فالكثري من الفرص الذهبية قد 

تتاح لك
عاطفياً:شتخص جديتد يف العمتل يثتري 

إهتمامك وتسعى اىل التقرب منها.

مهنياً:تشعر بالتعب و العمل فالضغوطات 
كثرية وأنت تقف لوحدك

عاطفياً:إحتذر متن تكذيتب الحبيب فهو 
يكره هذه الصفة بك.

مهنياً:األوقات الصعبة قاربت عىل اإلنتهاء 
عليك فقط تحمل املزيد

عاطفياً:ال تتترصف بمزاجية مع الحبيب 
وعامله بلطف. 

مهنياً:تترصف بنوع متن الالمباالة اليوم 
مما يثري غضب رؤسائك يف العمل

عاطفياً:تكتشتف الكثتري متن الصفتات 
التتى كنتت ال تدركهتا عتن  والحقائتق 

الحبيب.

مهنياً:يعتترب بمثابة يتوم املواجهة حيث 
تواجه اآلخريتن بالكثري من األخطاء التى 

ارتكبت يف العمل
عاطفيتاً:ال تعلتق مترشوع ارتباطتك مع 

الحبيب وبادر اىل هذه الخطوة.

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

طبق اليوم

1 مواقع للقاء واملناقشة عىل االنرنت 
o للتعريف

2 الترصف يف عمل بدون تحضري o أوىف 
االصدقاء

3 املدينة ذات األلف عمود أيام قوم عاد 
o جملة موسيقية

 o 4 تصدر صوتا استخدمت يف الحروب
قاصدا عن سبق ارصار
5 حرف عطف o املوت

6 جهة االنطالق o ابو األب أو األم
7 مدينة استبانية ستياحية استماها 

الفينيقيون مدينة »امللكة«
8 خض o خمود الحماس والحيوية

9 منتستب إىل عمتان o االستم القديم 
للبحرين وحضارتها

10 دولة عربية ليستت لها حدود برية 
o شتم

1 جزيترة أكثر متن 40 % متن كلمات 
لغتها عربية o عراق )مبعثرة(

2 للهاتف )معكوستة( o طري لييل o له 
من االسماء يف العربية نحو 100 اسما

3 متشتابهان o عاب شخصا يف غيابه 
o والد

4 نصاب o نتدى أو مطر خفيف o ثلثا 
منح

5 يف املشورة ووجهة النظر )معكوسة( 

o اسم خلية النحل بالفصحى
6 قصائد شعر كتبت يف الجاهلية بماء 

الذهب
7 والدة o ثالثة حروف من اوان

8 أكرب بركان يف العالم
9 تجدها بني البلدان o ورقة من أوراق 

اللعب
10 أول بلتد عربي عرف الطباعة o أداة 

من الخشب أو نحوه لصنع الكعك

اوجد الكلمة املفقودة

املقادير:
لفه جالش 

سمنه ذائبه 
كوبني لبن 

معلقتني كاسرد بودر 
سكر حسب الطعم 

القطر 
كوبني ماء 

كوبني سكر 
فانيليا 

عرضه ملون صغريه
طريقة تحضري صنيه جالش بالكاسرد

1. يسخن اللبن ويضاف السكر والفانيليا 
يؤخذ معلقتني لبن ويدوب فيهم الكاسرد 
ويضاف للبن ويقلب عىل النار حتى يتقل 

ويرك حتى يربد تماما.
2. يحرضالقطتر، يضتاف املكونتات عىل 

النار حتى يتقل ونطفى ويركه يربد.
3. ناتى بصنيه وندهن سمن ونضع ورقه 
جتالش وندهتن ستمن ونكررحتى نصل 
لنصتف لفته الجتالش ونضع الكاسترد 

ونكمل الورق.
4. ندهن سمن حتى ىالوجه وتدخل الفرن 
حتتى تاخذ اللون الجولتد ترك حتى تربد 

تماما ثم يوضع القطر البارد.

جالش بالكاسرتد

معلومات  عامة

فوائد الكينوا
- قيمتة غذائيتة: تحتتوي الكينوا عىل نستبة 
مهمة من الربوتني والحديد واملغنيستيوم مما 
يجعلهتا ذات قيمتة غذائيتة مرتفعتة مقارنة 

بالقمح واألرز.
- الربوتينات الكاملة: تحتوي الكينوا عىل هذه 
الربوتينتات التي تركب متن جميع األحماض 
األمينية الذي تفتقر إليته الحبوب والبقوليات 

االخرى.
- ضعتف كمية األلياف: التي تحتويها الحبوب 
االخترى ممتا يجعتل منهتا عالجتاً لالمستاك 

وعامالً مساعداً لخفض مستوى الكوليسرول 
والسكر يف الدم.

- الليزيتن: غنيتة بالحمتض األمينتي الليزين 
)Lysine( الهام لنمو االنسجة وتجددها.

- فيتامني ب 2: ان الكينوا غنية بفيتامني ب 2 
الذي يؤمتن الطاقة للعمليات الحيوية يف خاليا 

الدماغ والعضالت.
- املنغنيتز املُضتاد لألكستدة: ان غنتى الكينوا 
باملنغنيتز يحد من تلف امليتوكندريا أثناء انتاج 

الطاقة.

نقاط إنرتنت يف مقابر موسكو

من هنا وهناكمن نوادر العرب

حسني الساعدي

   روي ان احتد املغفلتني خرج يوما من 
منزله فعثتر يف طريقه عىل قتيل فجره 
حتتى اوصله اىل منزلته وهناك القاه يف 

برئ مهجتورا فعلتم ابوه بذلتك فخاف 
عىل ابنته فغيبه ثم اخذ كبشتا وخنقه 
والقتاه يف البرئ وهال عليه الراب ثم ان 
اهتل القتيل طافوا يف الشتوارع واالزقه 
يبحثون عنه فلقيهم املغفل وقال يف دارنا 

رجتل مقتتول فانظروا اهتو صاحبكم 
فعدلتوا اىل املنزل وانزلتوه يف البرئ فلما 
راى الكبتش ناداهم قائتال ياهوالء هل 
كان لصاحبكتم قترون فضحكتوا منه 

بعد ان راوا الكبش وقرونه.

سيتسنى لسكان موسكو النفاذ 
إىل اإلنرنتت الستلكيا يف مقابتر 
شتهرية يف املدينتة، بعتد توافتر 
هذه الخدمة يف قطارات األنفاق 

وعدة مقاه تصفح اإلنرنت.
فقد أعلنتت رشكة دفتن املوتى 
نيتهتا  الروستية،  العاصمتة  يف 
إرستاء نقاط إنرنتت يف مقابر 
وترويكوروفتو  فاغانكوفتو 
يرقتد  حيتث  نوفوديفيتتي 
مثتال الكاتتب الترويس أنطتون 
السوفييتي  والزعيم  تشتيخوف 
والرئيتس  خروتشتيف  نيكيتتا 
الترويس األول بوريس يلتستني، 
اعتبتارا متن يناير.وقالتت ليليا 

باستم  الناطقتة  لفوفستكايا 
رشكتة “ريتتوال” التتي تتتوىل 
إدارة هتذه املدافتن يف موستكو 
إن “املقابتر بمثابتة متاحف يف 

الهواء الطلق”.
ستتدرس  الحقتة،  فترة  ويف 
الرشكة احتمتال توفري اإلنرنت 
يف جميع مقابر العاصمة البالغ 
عددهتا 133، نظترا إىل النجتاح 
الذي تلقاه هذه املبادرة، عىل ما 

أوضحت الناطقة باسمها.
وكل ستنة، يدفن نحو 120 ألف 
وتضتم  موستكو.  يف  شتخص 
املقابر حوايل 8 ماليني قرب، وفق 

املوقع اإللكروني للبلدية.

عـامـوي

افـقـي

بدون تعليق
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من أرتد بعد وفاة الرسول )ص(؟ 
ات امض���اء

باسم العجري

مس���احة لل���رأي

ٌد إِلاَّ َرُس�وٌل َقْد َخلَ�ْت ِمْن َقْبلِِه  قال تع�اىل: )َوَما ُمَحماَّ
الرُُّسُل أََفإِْن َماَت أَْو ُقِتَل اْنَقلَْبُتْم َعَل أَْعَقاِبُكْم َوَمْن َيْنَقلِْب 
اِكِريَن  َعَل َعِقَبْيِه َفلَْن َيُضاَّ اللاََّه َش�ْيئاً َوَسَيْجزِي اللاَُّه الشاَّ

( آل عمران/ 144.
عن�د قراءتن�ا لهذه اآلي�ة الكريمة نجد تفس�رها، يف 
عقولنا القارصة تدل عل أن بعد النبي )صلواته تعاىل عليه 
وع�ل اله( هناك من ينقلب عل عقبيه، والنقالب هنا، له 
إش�كال، كما حددها بعض املفرسين، ووضع النقاط عل 
الحروف، ومنهم من تجاهل الس�بب الحقيقي، لالنقالب، 
وذه�ب يبحث يف زوايا التاريخ إىل مخ�رج ألصحابه، لكي 
ينقذهم م�ن املأزق الذي وضعوا أنفس�هم فيه، بعد وفاة 

الرسول )صلوات ربي تعاىل عليه وعل اله(.
هن�ا نجد معن�ى اآلية يف تفس�ر املي�زان، للطبطبائي 
)ق�دس رسه( يرى أن فيها من س�ياق العتاب والتوبيخ: 
فأن محمدا )صلواته تعاىل عليه وعل آله( ليس إل رسول 
من الخالق مثل س�ائر الرسل، ليس شأنه إل تبليغ رسالة 
ربه ل يملك من األمر ش�يئا، وإنما األمر له وحده والدين 
دينه ب�اق ببقائه، فم�ا معنى اتكاء إيمانك�م عل حياته 
حيث يظهر منكم أن لو مات أو قتل تركتم القيام بالدين، 
ورجعت�م إىل أعقابك�م القهق�رى واتخذت�م الغواي�ة بعد 
الهداي�ة؟. ما حصل عند ق�ول عمر بن الخط�اب، عندما 
م�ات النبي )صلوات تع�اىل عليه وعل اله( م�ن قال: انه 
م�ات قتلته، ويف أول س�اعة لفقدانه؛ نك�روا الحق، وهو 
امل�وت والفن�اء الذي وعد الخال�ق عباده، وبه�ذا النكران 
ترت�ب عليه يشء أكرب وهو الدين اإلس�المي، هو دينه عز 
وج�ل، فهل ينته�ي بموته، فلس�فة املوت عند املس�لمني 
يج�ب أن تكون مهضوم�ة يف تلك املرحلة، لعدة أس�باب، 
أوله�ا وأهمها أنه هم أصحاب خات�م األنبياء وهذه ميزة 
تحس�ب لهم لو كانوا يشعرون بها، داخل أنفسهم وليس 

عل الظاهر فقط.
ق�ال: أبن القيم؛ يف تفس�ره، أن هذه اآلية هي تزكية 
أب�و بكر الصديق، بلحاظ أنه قال )أن من يعبد محمد فأن 
محم�د قد مات وأن من يعب�د ألخالق فأنه حي ل يموت(، 
وب�دأ يربر ب�أن من األصحاب م�ن ارتد، فقات�ل املرتدين، 
وبه�ذا تعت�رب أعظم فضيل�ة له، والس�ؤال هن�ا هل كان 
املس�لمني ل يدركون ما هو املوت؟، ولم يعلمهم الرس�ول 
)صلواته تعاىل عليه وعل اله( فلس�فة الحياة واملمات، يف 

الدين اإلسالمي.
يف الخت�ام؛ ثمة أمر رشع بعد موت الرس�ول )صلواته 
تعاىل عليه وعل أله( هو تأس�يس العن�ف والقتل، وكذلك 
وجود باب الرتداد، لرشعنه القتل، وبهذا تأسس اإلرهاب 

بعد وفاة خاتم األنبياء.

يحتف�ل العالم س�نويا بذكرى القضاء ع�ل الرق الذي أقرت�ه الجمعية 
العامة لألمم املتحدة، كإعالن عن نهاية عهد األس�ياد والعبيد، وبداية عرص 
الحرية واملس�اواة. ولكن التقاري�ر الدولية تفاجئنا بعكس م�ا كنا نعتقد، 
فح�ال املاليني من البرش الذين يرزحون تحت نر العبودية يف القرن الحادي 
والعرشين، يكاد يكون أسوأ مما كان عليه الحال يف بالد اإلغريق يف العصور 
القديمة، حني كان الرق يمارس عل نطاق واس�ع، إىل درجة أن مدينة أثينا 

رغم ديمقراطيتها كان معظم سكانها من العبيد.
قد يبدو من الصعب عل الكثرين التصديق أن الزمن لم يعف عل نظام 
الرق، خاصة أنهم لم يعتادوا عل رؤية عبد أو سوق للعبيد، بالضافة إىل أن 
الرق ل يباع ويش�رى يف وضح النهار كما كان س�ائدا قديما، ولكن تجارة 
الب�رش يف العرص الحديث تمارس اليوم عل نطاق واس�ع ويف 124 بلدا وفق 

ما رصحت به األمم املتحدة.
نعم نظام الس�تعباد ما زال س�اري املفعول حت�ى يف أكثر الدول تقدما 
وتح�ضا، ولكن العدي�د من الحكوم�ات الغربية والعربية ترفض تس�ليط 
الضوء عل هذه األرسار الدفينة، وتتعامل مع ظاهرة العبودية بما ل يكفي 
من اإليجابي�ة، باإلضافة إىل أن عددا قليال فقط م�ن العصابات الضالعة يف 
تج�ارة البرش يقدمون للعدالة، وذلك بس�بب أنظم�ة القوانني والترشيعات 
املراخية. ولألسف، عل الرغم من تجريم العبودية يف القوانني الدولية، فهي 
م�ا زالت تتخذ أش�كال متعددة وتؤثر عل الرجال والنس�اء واألطفال الذين 
يجربون عل العمل يف املواخر وبي�وت الدعارة واألعمال الفالحية واليدوية 

أو يقعون ضحية لالستعباد بسبب الديون أو يولدون ألرسة من العبيد.
أم�ا إجراءات الحماي�ة التي تتخذها بعض الحكوم�ات من أجل حماية 
ضحاي�ا النخاس�ة الحديثة فأغلبها مج�رد حرب ع�ل ورق، أو ذر للرماد يف 
العي�ون. وق�د أظهر امل�ؤرش العاملي للعبودي�ة أن موريتانيا تتص�در الدول 
العربية من حيث نسبة انتشار العبودية يف أوساط مواطنيها، إذ تبلغ نسبة 
املس�تعبدين فيها ح�وايل أربعة يف املئ�ة، بينما يوجد يف الهن�د أكرب عدد من 

املستعبدين ويصل الرقم إىل نحو 14 مليون شخص.
وكش�فت دراس�ة لوزارة الداخلية الربيطانية عن وجود ما بني 10 و13 
ألف ش�خص يف اململكة املتحدة يعيشون أوضاعا تشبه العبودية، وهو رقم 

أعل بكثر مما أشارت إليه التقديرات السابقة.
واألس�وأ م�ن هذا كل�ه أن ح�وايل 21 مليونا م�ن ضحاي�ا العبودية من 
األطفال الذين يتم إجبارهم عل العمل يف مرحلة مبكرة من حياتهم بس�بب 
الضطه�اد والح�روب والنزاعات، التي تق�در وكالة األم�م املتحدة لالجئني 

ضحاياها ب� 59.5 مليون شخص.
وهن�اك الكث�ر م�ن الحالت ل يك�ون التج�ار بالبرش بال�ضورة هو 
املصطلح املناسب لها أو األكثر دقة لوصفها، ولكن البؤس الذي يعاني منه 
العديد من األش�خاص واألوضاع املزرية التي يعيش�ونها تمثل أبش�ع صور 

العبودية التي ل تحتمل اللبس.
وتس�لط األرقام املس�تقاة م�ن تقارير املنظم�ات الدولي�ة والحقوقية 
الض�وء عل هذه الحقيق�ة القاتمة، التي تحجبها الش�عارات الرنانة حول 
الحقوق والحريات يف أغلب بلدان العالم، وطق الحنك الذي يمارس�ه القادة 

لسر عورات أنظمتهم، فيما ل تزال العبودية وصمة عار عل جبينهم.

يمينة حمدي 

عهد األسياد متى ينتهي

نتقدم بالتعازي واملواساة للزميل هشام ضاري وذلك لوفاة املغفور له عمه املرحوم 
) ع�ادل رضا ع�ي الربيعي ( والد كل من )نوفل وعدي ويارس وحيدر ويوس�ف (، 
نس�أل الله ان يتغمد الفقيد برحمته الواس�عة وان يدخله فسيح جناته وان يلهم 

أهله وذويه الصرب والسلوان .
كادر مؤسسة المستقبل العراقية للصحافة والنشر

تعزية
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