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بغداد عىل »طريق احلرير«: مخس اتفاقيات »تنقذ« العراق من األزمة املالية
العراقي

رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير 

علي الدراجي
صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

صفحة 16

»أوفيد«

إما أن تستمر

 إلى النهـايـة أو ال حتـاول

 على اإلطالق

ص4كيف سلحت أمريكا »داعش« و »النرصة«؟

الرمادي مقربة »داعش«
اإلرهابيون يخططون لـتصوير »انتهاكات« »مفبركة« لتشويه صورة القوات األمنية

      المستقبل العراقي/ عادل الالمي

ل�م يس�تطع »الدواع�ش« الوق�وف بوج�ه التقدم 
العس�كري الذي ب�دأ, أم�س األول الثالثاء, الس�تعادة 
مركز مدينة الرمادي, فالقوات األمنية نجحت بهزيمة 
اإلره�اب, الذي فضل عناص�ره الهروب إل�ى مناطق 
أخرى, بينما كان المصرون على القتال لقمة س�ائغة 

لنيران الجيش وجهاز مكافحة اإلرهاب.  
وأعل�ن رئيس مجلس الوزراء القائ�د العام للقوات 
المس�لحة حي�در العب�ادي, أمس يوم األربع�اء, خالل 
كلمة ألقاها ف�ي منتدى التعاون االقتصادي العراقي- 
الصين�ي, ع�ن اس�تعادة مدينة الرم�ادي، فيم�ا وعد 
بتحري�ر مدين�ة الموص�ل مركز محافظ�ة نينوى من 
س�يطرة تنظي�م داعش اإلرهاب�ي. ولغاية إع�داد هذا 

التقرير, تستعد قوات جهاز مكافحة اإلرهاب القتحام 
منطقة الح�وز التي تضم المجم�ع الحكومي الواقعة 
وس�ط مدينة الرمادي بعد فرض س�يطرتها على عدد 
من اإلحياء وسط المدينة. ويأتي هذه التقدم بعد يوم 
واح�د من دخول ق�وات النخبة إلى مرك�ز المدينة من 
المحور الجنوبي والذي تمكنت خاللها فرض سيطرتها 
على عدد من اإلحياء في هذه المدينة التي سقطت بيد 
»داعش«  في ش�هر أيار الماضي. وقال رئيس مجلس 
محافظة االنبار صب�اح كرحوت ، إن »مدينة الرمادي 
مركز محافظة االنبار أصبحت تحت س�يطرة القوات 
األمنية عسكريا بعد انهيار تنظيم »داعش« وفقدانهم 
السيطرة على عناصرهم الذين هرب منهم المئات منذ 

األيام القليلة الماضية«
التفاصيل ص3

»رشطية متنكرة«
تساعد باعتقال عصابة ترسق 

املنازل يف بعقوبة

الصحة الربملانية:
مخسـة آالف طالـب مصـاب

بـ »النكاف« يف بغداد

العدل تنفي اطالق رساح
سجنـاء سعودييـن: مـا زالـوا 

2يقضون حمكوميتهم 2 2

      بغداد / المستقبل العراقي

توقع�ت منظم�ة الدول�ة المص�درة للنفط 
)أوب�ك( تعافي س�عر النف�ط ليرتف�ع إلى 70 

دوالرا للبرميل عام 2020.
دوالرات   110 م�ن  األس�عار  وانخفض�ت 
للبرميل صيف عام 2014 إلى أقل من 37 دوالرا 
للبرمي�ل اآلن نتيج�ة لزيادة الع�رض وتباطؤ 

الطلب.
ولك�ن أوبك قالت إن أس�عار النفط س�تبدأ 

ف�ي االرتفاع العام القادم وعلى المدى الطويل 
نتيجة لزيادة تكاليف التنقيب عن النفط.

وتنتج الدول األعضاء في المنظمة نحو 30 
بالمئة من النفط ف�ي العالم، انخفاضا من 50 

بالمئة في السبعينيات.
ويعود الس�بب جزئيا الى اكتش�اف كميات 
ضخم�ة ف�ي النف�ط الصخ�ري ف�ي الواليات 
المتح�دة. وكان ذل�ك أيض�ا عامال م�ن عوامل 
وص�ول س�عر النف�ط ألق�ل معدالت�ه منذ 11 

عاما.

وقال�ت أوبك في تقرير التوقع�ات العالمية 
للنفط إنه من المتوق�ع أن يتباطأ إنتاج النفط 
الصخ�ري في الواليات المتح�دة بدرجة كبيرة 
الع�ام المقبل، م�ع صعوبة مواكب�ة المنتجين 

االنخفاض الشديد في األسعار.
وتمثلت اس�تراتيجية أوبك للعام الحالي في 
السماح بانخفاض أسعار النفط بالحفاظ على 
معدالت إنتاج النفط على أمل أن يضطر منتجو 
النفط الصخري في الواليات المتحدة في نهاية 

المطاف على وقف اإلنتاج.

»أوبك« يائسة: يف عام 2020 سيصل سعر النفط إىل 70 دوالر
حملت »الصخري« مسؤولية تدهور األسعار

ص2االقتصـاد الربملانيـة: العـراق قـادر عىل دفـع الرواتب حتى لو استمر تراجع أسعـار النفـط
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الـدومــا الـروسـي: »تــحـالـف السـعـوديـة«
مــن ورق

النقل تتوصل إلى صيغة نهائية بشأن ضوابط 
منح شهادة المستثمر الجوي

68

»داعش« يوزع  منشورات »التوسل« عىل املصالوه 
بعد التحضري القتحام املوصل

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

وزع »داع�ش« منش�ورات ورقية 
على المدنيين ف�ي الموصل يرجوهم 
فيها بالوق�وف إلى جانب�ه بالتزامن 
م�ع تصاعد وتي�رة القص�ف الجوي 
عل�ى معاقله والذي أس�فر عن مقتل 
العدي�د م�ن قادت�ه واضع�ف قدراته 
عس�كرية  اس�تعداد  م�ع  بالتزام�ن 
القتح�ام المدين�ة الت�ي تعتب�ر أخ�ر 

معاق�ل اإلرهاب بالع�راق بعد تحرير 
معرك�ة  ق�رب  يؤك�د  االنبار.ومم�ا 
الحس�م, ف�ان رئي�س ال�وزراء حي�د 
العب�ادي قد وعد, أم�س األربعاء, في 
تصري�ح صحفي خالل كلم�ة ألقاها 
االقتص�ادي  التع�اون  منت�دى  ف�ي 
العراق�ي- الصين�ي, بتحري�ر مدينة 
الموص�ل مركز محافظ�ة نينوى من 
سيطرة تنظيم داعش اإلرهابي قريباً.

وقال�ت مصادر محلي�ة ، ان »عناصر 

التنظيم انتش�روا في شوارع المدينة 
الرئيسة وتقاطعاتها المهمة وقاموا 
الورقي�ة على  المنش�ورات  بتوزي�ع 
الم�ارة وأصحاب العجالت«، مبينا ان 
»تلك المنشورات تضمنت آيات قرانيه 
وأحاديث نبوية يس�تخدمها التنظيم 
بطرق محرفة إليهام الناس بضرورة 
الوقوف الى جانبه كذلك عبارة »مدوا 

االيادي وبايعوا البغدادي«.
التفاصيل ص3

مرص تعرض
علـى العـراق انشـاء »هنكـر« 

لتصليح الطائرات 

األمـم املـتـحـدة:
اهلجمـات علـى مدنيـي اليمـن 

نفذهتا السعودية

ص2

اشتداد الضربات الجوية

القضاء يرسل توصيات اجتامعه مع الداخلية إىل املحاكم لترسيع حسم الدعاوى

ص2

بكين تصنع »حزام اقتصادي« لتدخل صراع »الكبار« في العالم

فينغر: لويس فان غال ضحية 
غوارديوال!

إيطاليا متنح العراق
2.7 مليون دوالر لدعم »االستقرار«

ص4ص4و »احليلولة« دون اهلجرة 

العبادي يزف بشرى النصر من الصين.. وكرحوت: المدينة تحت السيطرة

ص3

مولد رسول اإلنسانية استنهاض 
لتعزيز الوحدة اإلسالمية

البيشمركة تعلن
مـقـتــل املـسـؤول العسـكـري

ص2لـ »داعش« يف بعشيقة
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      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة النق�ل العراقية أم�س األربعاء عن ان ش�ركة 
مصر للطيران عرضت خدماتها النشاء “هنكر” لتصليح وادامة 

طائرات الخطوط الجوية العراقية.
وذك�ر بيان ص�ادر عن الوزارة، ان وزير النق�ل باقر الزبيدي 
التقى احمد حسن سفير جمهورية مصر العربية في العراق ووفد 
ش�ركة مصر للطيران برئاسة المهندس وجيه صبحي مستشار 

رئيس مجلس إدارة مصر للطيران لصالحية الطائرات.
وأض�اف البيان انه تم خ�الل اللقاء بحث التعاون المش�ترك 
بين ش�ركة الخطوط الجوي�ة العراقية وش�ركة مصر للطيران 
من خ�الل تبادل الخبرات وعقد ورش عم�ل من قبل محاضرين 

مصريين في مجال الطيران المدني وإدارة الخطوط.
وأش�ار البيان الى ان رئيس وفد شركة مصر للطيران عرض 
خدماتهم في مجال إنش�اء هنكر لتصليح الطائرات في مطارات 
بغداد والبصرة والنجف والسليمانية واربيل في عمليات تصليح 

وإدامة الطائرات في العراق.
وبحسب البيان فإن الزبيدي وّجه مدير عام الخطوط الجوية 
العراقي�ة لدراس�ة الموضوع وف�ق الضوابط المعم�ول بها في 

العراق وفق المواصفات المصرح بها من االياسا.

      بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت قيادة ش�رطة محافظة ديال�ى، أمس االربع�اء، بان 
“ش�رطية متنك�رة” اس�همت ف�ي اعتق�ال عصاب�ة مس�لحة 

متخصصة بسرقة المنازل السكنية غرب بعقوبة.
وقال المتحدث االعالمي باسم القيادة العقيد غالب العطية ان 
“شرطية متنكرة قامت بواجب امني في االحياء الغربية ل مدينة 
بعقوبة، حيث نجحت من جمع معلومات موثقة اس�همت فيما 
بعد بتفكيك واعتقال افراد عصابة مس�لحة متخصصة بس�رقة 

المنازل السكنية”.
واضاف العطية ان “العنصر النس�وي في المؤسسة االمنية 
ب�ات اكث�ر فعالية نتجي�ة تراكم الخب�رة واالنخراط ف�ي العمل 
الميدان�ي، ما س�اهم ف�ي تحقي�ق انج�ازات واضح�ة بالفترة 

الماضية”.
يذك�ر ان ش�رطة ديالى كش�فت عن مس�اعي لزي�ادة اعداد 

النساء في دوائرها بالفترة القادمة.

      بغداد / المستقبل العراقي

نفت وزارة العدل العراقي�ة، أمس االربعاء، االنباء التي 
تداولتها بعض وس�ائل االعالم بشأن اطالق سراح سجناء 
س�عوديين بناء عل�ى اتفاقية تب�ادل س�جناء موقعة بين 
الحكومتين، فيما حملت وس�ائل االعالم مسؤولية تحري 

الحقيقة قبل نشر اي خبر.
وقالت ال�وزارة في بي�ان تلقت “المس�تقبل العراقي” 
نس�خة من�ه ان “هن�اك اخب�ار تداولته�ا بع�ض وس�ائل 
االعالم بانه س�يتم اطالق سراح السجناء السعوديين بناء 
عل�ى اتفاقية تب�ادل الس�جناء الموقعة بي�ن الحكومتين 
العراقية والس�عودية في فترة الحكومة السابقة”، نافية 
“تل�ك االنباء جملة وتفصي�ال”. واضافت الوزارة ان “هذه 
االتفاقية تم توقيعها بفترة الحكومة السابقة والزالت في 
مجل�س النواب ول�م يتم المصادقة عليه�ا ولم تدخل حيز 
التنفيذ ليومنا هذا”، مش�يرة الى ان “هذه االتفاقية تشمل 
االح�كام المدنية فقط واليمكن ش�مول الس�جناء ضمن 
مواد قانون مكافحة االرهاب فيها”. واكدت ان “السجناء 
السعوديين اليزالون يقضون مدد محكوميتهم التي حكم 
عليهم القضاء العراقي بها ضمن الس�جون العراقية وكل 
حس�ب حكم�ه ووفق�اً للقان�ون العراقي”، الفت�ة الى ان 
“ال�وزارة ملتزمة بتطبيق معايير حقوق االنس�ان باتجاه 
الس�جناء الذي�ن هم ضم�ن ادارته�ا ومودعين ف�ي دائرة 
االصالح العراقية بمختلف جنس�ياتهم”. وحملت الوزارة 
“وسائل االعالم المسؤولية بضرورة تحري الحقيقة قبل 
نشر اي خبر، لكي يبقى االعالم اداة ناصعة لنقل الحقيقة 
ولي�س االش�اعة التي ال اس�اس له�ا”. يذك�ر ان عددا من 
وس�ائل االعالم نسبت خبرا للس�فير العراقي في الرياض 
رشدي العاني مفاده أنه سيتم إطالق سراح عشرة سجناء 
س�عوديين قريبا من بين 70 سجينا بمناسبة إعادة افتتاح 

سفارة السعودية في العاصمة بغداد.

مرص تعرض عىل العراق انشاء »هنكر« 
لتصليح الطائرات 

»رشطية متنكرة« تساعد باعتقال 
عصابة ترسق املنازل يف بعقوبة

العدل تنفي اطالق رساح سجناء سعوديني: 
ما زالوا يقضون حمكوميتهم

      بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت قوات سرايا الجهاد عن تصنيع جرافة 
مدرعة بمس�توى عالي وادخالها ضمن الخدمة 

في قواطع العمليات .
وذك�ر بي�ان لق�وات س�رايا الجه�اد تلق�ت 
“المس�تقبل العراق�ي” نس�خة منه ان�ه “وفقاً 
لمقتضيات المعركة وحرص�اً على ارواح الجهد 
الس�اند اثن�اء القتال وانش�اء الس�واتر وفتحها 
للمقاتلي�ن قامت م�الكات الهندس�ة والتصنيع 
ضمن تش�يكالت س�رايا الجهاد بتطوير جرافة 
مدرعة بمس�توى عالي واضافة س�الح رشاش 
متوس�ط لحمايته�ا أطل�ق عليها أس�م “ علي “ 

وادخلت للخدمة الفعلية في قواطع العمليات”.

      بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف مص�در ف�ي ق�وات الپيش�مرگة في 
نينوى، عن مقتل المس�ؤول العس�كري لتنظيم 
“داع�ش” االرهابي في محور بعيش�قة المكنى 
“اب�و عائش�ة” واربعي�ن ارهابي�ا ف�ي هجمات 
لق�وات الپيش�مرگة وطائ�رات ق�وات التحالف 

الدولي.
وق�ال المصدر ال�ذي طلب عدم االش�ارة الى 
اس�مه، ان هجوم لقوات الپيش�مرگة بمس�اندة 
جوي�ة من طائرات التحال�ف الدولي على معاقل 
االرهابيين في محور بعش�يقة ش�مال الموصل 
اس�فر عن مقتل اكثر م�ن 40 ارهابيا بمن فيهم 
المسؤول العسكري للتنظيم في المحور المكنى 

“ابو عائشة”.
واضاف ان االشتباكات بين قوات الپيشمرگة 
واص�وات  مس�تمرة  مازال�ت  واالرهابيي�ن 
االنفج�ارات واط�الق الن�ار تس�مع بي�ن الحين 

واالخر.

رسايا اجلهاد تصنع جرافة مدرعة

البيشمركة تعلن مقتـل املسؤول 
العسكري لـ »داعش« يف بعشيقة

العراق يدعو الدول العربية إىل »موقف موحد« ضد التوغل الرتكي

الصقور تعتقل عصابة متورطة برسقة مليون دوالر من رشكة أمنية بالبرصة

      بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا رئيس ال�وزراء حيدر العب�ادي، أمس 
األربعاء، الدول العرابي�ة إلى “موقف موحد” 
ض�د التوغ�ل التركي ف�ي األراض�ي العراقي، 
وفيم�ا نفى وج�ود أي قوة بري�ة أجنبية في 
العراق، أكد أن تنظيم داعش جاء ب�”مش�روع 
فتنة ش�وه” الدين اإلس�المي. وق�ال العبادي 
ف�ي بي�ان صدر عل�ى هام�ش لقائه س�فراء 
الدول العربية ورؤس�اء البعثات الدبلوماسية 
ف�ي العاصم�ة الصيني�ة بكي�ن، إن “الق�وات 
العراقي�ة تحق�ق انتص�ارات متالحق�ة ض�د 
داع�ش وآخرها ف�ي الرم�ادي، وف�ي الوقت 
نفس�ه نعم�ل على تلبي�ة مطال�ب المواطنين 
ف�ي  واالس�تثمار خصوص�ا  الخدم�ات  ف�ي 
المناط�ق والمحافظات اآلمنة ولذلك نس�عى 
لجل�ب المزي�د م�ن الش�ركات االس�تثمارية، 
إضاف�ة إلى حملة اإلصالح�ات التي أطلقناها 
في األش�هر الماضية”. وأضاف أن “اإلس�الم 
هو دين الس�الم لكن داعش جاءت بمش�روع 
فتنة وقت�ل وتدمي�ر أضرت بالمس�لمين قبل 
غيره�م وش�وهت الدين اإلس�المي والبد من 

التوحد بوجه اإلرهاب ال�ذي يهددنا جميعا”. 
وأبلغ العبادي الس�فراء العرب ب�”اإلجراءات 
التي اتخذها العراق لمواجهة انتهاك س�يادته 
الوطني�ة من قبل تركي�ا وإدخالها قوات دون 
موافق�ة الحكوم�ة العراقي�ة”، الفت�ا إلى أن 
“الموق�ف الدول�ي معنا وعلى ال�دول العربية 
اتخاذ موقف موح�د مع حرصنا على عالقات 

حس�ن الجوار، كما نؤكد ع�دم وجود أي قوة 
برية أجنبية على ارض العراق”.ونشرت أنقرة 
مئات الجنود في بعش�يقة أوائل كانون األول، 
قائل�ة إن الق�وة تأت�ي ف�ي إطار بعث�ة دولية 
لتدريب وتجهيز القوات العراقية لقتال تنظيم 
“داعش”، ونددت بغداد بالتحرك قائلة إنها لم 

توجه الدعوة قط لمثل هذه القوة.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت الحكومة المحلية في البصرة، أمس 
األربع�اء، أن ق�وة تابع�ة الى خلي�ة الصقور 
االستخبارية ألقت القبض على سبعة متهمين 
يشكلون عصابة قامت أواخر الشهر الماضي 
بسرقة نحو مليون دوالر من شركة للخدمات 
األمني�ة. وقال المحافظ ماج�د النصراوي إن 
“ق�وة من خلي�ة الصقور االس�تخبارية ألقت 
القب�ض في عملي�ة أمنية نوعية على س�بعة 
متهمين يش�كلون عصابة للس�طو المس�لح 
اعترف�وا بس�رقة مبل�غ 940 أل�ف دوالر من 
ش�ركة )جانوس( للخدمات األمني�ة الواقعة 

ف�ي منطقة البريهة أواخر الش�هر الماضي”، 
مبين�اً أن “المتهمين ألق�ي القبض على أربعة 
منهم في قضاء المدينة، واآلخرين في مناطق 

متفرقة من المحافظة”.
ولف�ت النصراوي ال�ى أن “الق�وة األمنية 
اس�ترجعت نح�و 500 الف دوالر م�ن المبلغ 
المسروق”، مضيفاً أن “القوة التابعة الى خلية 
الصقور االستخبارية باقية في البصرة إللقاء 
القبض عل�ى المزيد من العصابات اإلجرامية، 
وفي األيام المقبلة سيكون الوضع األمني في 
المحافظة أفضل مما كان عليه خالل األش�هر 
السابقة”. من جانبه، قال قاضي التحقيق علي 
عبد األمير الكعب�ي إن “العملية األمنية نفذت 

في ضوء معلومات اس�تخبارية بالتعاون مع 
محكمة التحقيق الثالثة”، موضحاً أن “المبلغ 
المسروق قد تم توزيعه بين المتهمين، وهناك 
محاوالت ج�ادة إللقاء القب�ض على متهمين 
آخرين الس�ترجاع باقي المبلغ”. وقد اعترف 
أح�د المتهمين أم�ام عدد من وس�ائل اإلعالم 
ف�ي مقر خلية األزمة األمني�ة بأنه كان يعمل 
سائقاً لدى مدير الشركة، وانه قدم معلومات 
الى المتهمين اآلخرين لتسهيل عملية السرقة، 
وأش�ار الى انه تعرض خالل ارتكاب الجريمة 
الى اصابة بسيطة في ساقه ناجمة عن اطالق 
الن�ار عليه في ضوء اتفاق مس�بق يهدف الى 

ابعاد الشكوك عنه.

حقوق اإلنسان: 2015 هو االقسى 
عىل أطفال العراق

القضاء يرسل توصيات اجتامعه مع الداخلية إىل املحاكم 
لترسيع حسم الدعاوى

      المستقبل العراقي / عدنان صبيح

أعلنت الس�لطة القضائية االتحادية 
عن إرس�الها إعماماً إل�ى محاكم البالد 
كافة يتضمن توصيات اجتماعها األخير 
ب�وزارة الداخلية، الفتة أن أهمها يتعلق 
بتوس�يع صالحي�ات قض�اة التحقي�ق 
الق�رارات  جمي�ع  لتش�مل  الخافري�ن 
الت�ي يتخذه�ا أقرانهم. وق�ال القاضي 
عبد الس�تار بيرقدار المتحّدث الرسمي 
للس�لطة القضائية االتحادية إن “عدداً 
م�ن التوصي�ات خ�رج به�ا االجتم�اع 
المنعق�د في مق�ر الس�لطة القضائية 
االتحادي�ة مطلع االس�بوع الحالي مع 
وزارة الداخلي�ة، وج�رى إرس�الها إلى 

محاكم االستئناف ألجل االلتزام بها”.
وتابع بيرقدار أن “ه�ذه التوصيات 
تتضّم�ن قيام قضاة التحقيق الخافرين 
الممنوح�ة  الصالحي�ات  بممارس�ة 
لقضاة التحقيق كافة في تدوين االقوال 

قضائي�اً”، منبهاً إل�ى “قيامهم بإصدار 
وإط�الق  والتوقي�ف  القب�ض  أوام�ر 
الس�راح بكفالة وفقاً لمقتضى الحال، 
واتخاذ القرار المناس�ب عل�ى األوراق 

التحقيقية المعروضة”.
وزاد أن “االجتم�اع انتهى أيضاً إلى 
إجراء تبليغ رجال الشرطة في الجرائم 

المرتكبة أثناء أداء الواجب وفقاً للمادة 
)111( م�ن قانون أص�ول المحاكمات 
الجزائية لقوى االمن الداخلي رقم )17( 
لس�نة 2008 بواسطة الدائرة القانونية 

في وزارة الداخلية حصراً”.
وأوض�ح “عل�ى أن ُيذكر ف�ي ورقة 
االس�تقدام أو التبلي�غ ماهي�ة القضية 

القضائي�ة  والجه�ة  عنه�ا  المطل�وب 
المطل�وب حض�وره أمامه�ا والم�ادة 

القانونية المنسوب مخالفتها”.
وأشار بيرقدار إلى “تسليم المبرزات 
الجرمية المعثور عليها في محل الحادث 
إل�ى خب�راء األدل�ة الجنائي�ة وتنظي�م 
محضر بمفرداتها وأوصافها”، مشدداً 
على أن “يتم توقيع المحضر من القائم 
بالتحقي�ق والخب�راء الذي�ن اس�تلموا 
الم�واد وعناوينه�م الوظيفية كاملة”. 
ونّوه إل�ى “اب�داء التس�هيالت الالزمة 
للخب�راء عن�د حضورهم إل�ى المحاكم 
بجلب األجهزة التي يحتاجونها وتوفير 
مكان مناس�ب لهم ليتمكنوا من انجاز 
مهامه�م بأفض�ل وج�ه وبه�دف عدم 

االحتكاك مع األطراف ذات العالقة”.
ولفت بيرق�دار إلى “إرس�ال المواد 
الكيماوي�ة  الفح�وص  تتطل�ب  الت�ي 
بأس�رع وق�ت إل�ى الجه�ات الفاحصة 

خشية تلفها أو تفسخها”.

      بغداد / المستقبل العراقي

عدت المفوضية العليا لحقوق اإلنس�ان، 
أم�س األربع�اء، أن العام الحال�ي 2015 هو 
“األقسى وحشية وعنفاً” ضد أطفال العراق 
بس�بب جرائم وانتهاكات تنظي�م )داعش(، 
ومجل�س  المتح�دة  األم�م  طالب�ت  فيم�ا 
األم�ن بإحال�ة ه�ذه الجرائم إل�ى المحكمة 
مفوضي�ة  عض�و  الدولية.وق�ال  الجنائي�ة 
حق�وق اإلنس�ان فاض�ل الغراوي ف�ي بيان 
تلقت “المس�تقبل العراقي” نس�خه منه، إن 
“العام الحالي 2015 كان األقس�ى وحش�ية 
وعنفا ض�د أطفال العراق بس�بب انتهاكات 
وجرائم تنظيم )داعش(”، مبيناً أن “التنظيم 
استخدم األطفال كدروع بشرية وتاجر بهم 
داخليا وخارجيا عبر أس�واق النخاسة وجند 
أكث�ر من ألف طف�ل في الموص�ل من أعمار 
خمس س�نوات الى 15 س�نة واس�تخدمهم 
كانتحاريين وباع األعضاء البش�رية لقس�م 
منهم”.وأض�اف الغراوي، أنه “ت�م االعتداء 

األطف�ال جنس�يا وبش�كل جماع�ي  عل�ى 
وهج�ر أكثر من ملي�ون و500 ألف طفل من 
منازلهم قس�را ودفن عدد منه�م في مقابر 
جماعي�ة مع ذويه�م وأجبرهم عل�ى القيام 
بأعمال الس�خرة”.وأكد الغ�راوي، أن “هذه 
الجرائ�م  تص�ل الى مص�اف جرائ�م اإلبادة 
الجماعية والجرائم ضد اإلنس�انية”، مطالباً 
األم�م المتحدة ومجل�س األمن، ب�� “إحالة 
ملف عصابات )داعش( وجرائمه ضد أطفال 
العراق إلى المحكمة الجنائية الدولية”. وكان 
رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي 
َعد أن تجنيد األطفال من قبل تنظيم )داعش( 
ظاهرة “غير جدي�دة”، واكد أن حزب البعث 
المنحل س�بق التنظيم بها، وفيما أش�ار إلى 
أن تنظي�م )داعش( يجند األطف�ال في أكثر 
من 100 دولة، دعا األمم المتحدة إلى اعتبار 
تجني�د األطف�ال “جريمة ضد اإلنس�انية”. 
وأتهمت المفوضي�ة تنظيم )داعش( بتجنيد 
أكثر من ألف طفل بمدينة الموصل، وغس�ل 

أدمغتهم لتغذيتها ب�”القتل والعنف”.

االقتصاد الربملانية: العراق قادر عىل دفع الرواتب حتى لو استمر تراجع أسعار النفط

الصحة الربملانية: مخسة آالف طالب مصاب بـ »النكاف« يف بغداد

      بغداد / المستقبل العراقي

أكدت عض�و بلجن�ة االقتصاد واالس�تثمار 
النيابية، أمس االربعاء، ق�درة العراق على دفع 
روات�ب موظفيه لع�ام 2016 المقبل، حتى في 
حال اس�تمرار انخفاض أسعار النفط العالمية، 
مبينة أن ل�دى وزارة المالية الصالحية إلصدار 
سندات وبيعها في األسواق العراقية والعالمية 

لتأمين الرواتب تحسباً ألسوأ االحتماالت.
وقال�ت عض�و اللجن�ة، نجيب�ة نجي�ب، إن 
“العراق ما يزال قادراً على دفع رواتب موظفيه 
ع�ام 2016 المقبل، ألن الدول�ة لم تصل لدرجة 
االف�الس ول�ن تصله�ا، برغ�م األزم�ة المالية 
الصعبة الت�ي تواجهها”، مش�يرة إلى أن “لدى 
وزارة المالية الصالحية إلصدار سندات وبيعها 
في األسواق العراقية والعالمية، لتأمين رواتب 

العام المقبل تحسباً ألسوأ االحتماالت”.
وأضافت نجيب، أن “الحكومة تسعى جاهدة 
لمحارب�ة الفس�اد بنحو واض�ح وملموس، ما 
سيوفر مبالغ كبيرة، مع وجود ايرادات من بيع 

النفط”، ع�ادة أن “ال داعي للخوف على رواتب 
الموظفي�ن حت�ى مع اس�تمرار هبوط أس�عار 

النفط”.
والبح�ث  العال�ي  التعلي�م  وزي�ر  وكش�ف 
العلم�ي، حس�ين الشهرس�تاني ع�ن انخفاض 
 25 بمق�دار  المتوقع�ة  الحكومي�ة  اإلي�رادات 
بالمئة خالل أس�بوعين بسبب انخفاض أسعار 
النفط العالمية، مؤكداً أن ذلك االنخفاض خرج 
عن س�يطرة منظمة أوبك، ما أدى إلى انخفاض 
إيرادات العراق ألق�ل من ثلث ما كانت عليه في 
السنوات السابقة.وكان رئيس مجلس الوزراء، 
حي�د العبادي ع�د أن انخف�اض أس�عار النفط 
العالمي�ة “التحدي األخطر” الذي يواجه العراق 
بجان�ب “اإلره�اب”، وأكد اس�تمرار الحكومة 
باإلص�الح وتس�هيل اإلجراءات و”ل�ن تتراجع 
ع�ن ذلك”، وفي حين جدد دعوة تركيا لس�حب 
قواته�ا فوراً، حث اإلع�الم على “توخي الدقة” 
وعدم “كس�ر إرادة” العراقيين.يذكر أن أس�عار 
النف�ط العالمي�ة هبط�ت نح�و 60 بالمئة منذ 

صيف عام 2014 المنصرم.

      بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت لجن�ة الصح�ة والبيئة 
في مجل�س النواب، أمس االربعاء، 
عن عدد االصاب�ات بمرض النكاف 
في بغداد وبقية المحافظات، فيما 
اش�ارت الى ان جانب الرصافة من 
العاصم�ة ش�هد اصاب�ات اكثر من 

باقي المناطق.
هان�ي  اللجن�ة  رئي�س  وق�ال 

العقاب�ي في حدي�ث لبرنامج “من 
10 لل��11” الذي تبث�ه “الفضائية 
“االحصائي�ات  إن  الس�ومرية”، 
االخيرة الرس�مية لع�دد المصابين 
بمرض النكاف في جانب الرصافة 
من بغ�داد بلغت 4600 حالة، توزع 
على 3050 حالة في مدينة الصدر، 
و810 حال�ة ف�ي قط�اع منطق�ة 
البلدي�ات االول، و530 حال�ة ف�ي 
قط�اع البلديات الثان�ي، و30 حالة 

في قط�اع االس�تقالل، و88 حالة 
في قطاع الش�عب ، و8 حاالت في 

قطاع االعظمية”.
واض�اف العقاب�ي، أن “جان�ب 
الكرخ من بغداد ش�هد حدوث 400 
الن�كاف”،  حال�ة اصاب�ة بم�رض 
مش�يرا الى ان “عدد االصابات في 
المحافظ�ات كان قلي�ال بالمقارنة 
مع العاصمة، اذ بلغ عدد االصابات 
في كل محافظة من 40 � 50 اصابة 

بالمرض”. وكشفت مديرية الصحة 
العامة عن زيادة في عدد االصابات 
بمرض الن�كاف بين طلب�ة معظم 
الم�دارس في المحافظ�ات، وفيما 
اكدت السيطرة على المرض، دعت 
ادارة المدارس الى االلتزام بنظافة 
ومتابع�ة  وتهويته�ا  الصف�وف 

الحاالت المرضية ان وجدت.
ودعا النائب عن التحالف الوطني 
حي�در الفوادي وزير التربية محمد 

إقبال إلى تعطيل الدوام في مدارس 
منطق�ة الش�علة ش�مالي بغ�داد، 
عازي�ا الس�بب الى انتش�ار مرض 
النكاف في اغلب مدارس العاصمة 

بغداد ومنها مدينة الشعلة.
يش�ار الى ان مرض النكاف هو 
مرض فيروس�ي تلوثي ومعدي قد 
يس�بب انتفاخا واوجاعا في الغدد 
اللعابية وخاصة في الغدد النكفية 

الموجودة بين االذن والفك.
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      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، أمس األربعاء، تبرع إيطاليا مليونْين و720 ألف دوالر لصندوق تمويل 
االستقرار الفوري التابع له لمساعدة العراق على إعادة االستقرار للمناطق المحّررة من )داعش(، مبيناً أن ذلك 
جزءا من تعّهد إيطالي قيمته س�بعة ماليين و630 ألف دوالر لدعم نش�اطات إعادة االس�تقرار في صالح الدين 
وديالى ونينوى واألنبار، في حين أكدت روما أنها تهدف لعودة آمنة للنازحين لمناطقهم و”منع العراقيين من 
أن يصبحوا مش�اريع الجئين”. وقال نائب مدير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في العراق، س�لطان هاجييف، 
في بيان إن “المنحة اإليطالية السخية ستسهم كثيراً في دعم عمل البرنامج اإلنمائي خالل عام 2016 المقبل، 
الس�يما مع تحرير الرمادي ومناطق مهمة أخرى قريباً”، مش�يراً إلى أن ذلك “يتطلب من البرنامج األممي بذل 
جهداً كبيراً في عام ٢٠١٦ المقبل، للمس�اعدة في تش�غيل الشباب في المناطق المتضررة، وتشجيع المصالحة 
المجتمعية، وإعادة بناء البنى التحتية المدنية، بما فيها شبكات الكهرباء ومنشآت المياه ومبان عامة”. بدوره 
قال سفير إيطاليا لدى العراق، ماركو كارنيلوس، وفقاً للبيان، إن “حكومة العراق تبذل جهداً جدياً في التعامل 

مع أزمة الالجئين الراهنة”، عاداً أن “التزام إيطاليا تجاه العراق يأتي في إطار إعادة االستقرار”.

إيطاليا متنح العراق 2.7 مليون دوالر لدعم »االستقرار« و »احليلولة« دون اهلجرة 

      المستقبل العراقي/ عادل الالمي

لم يستطع »الدواعش« الوقوف 
بوج�ه التقدم العس�كري الذي بدأ, 
أمس األول الثالثاء, الستعادة مركز 
مدين�ة الرمادي, فالق�وات األمنية 
نجح�ت بهزيم�ة اإلره�اب, ال�ذي 
فضل عناصره الهروب إلى مناطق 
أخ�رى, بينم�ا كان المصرون على 
القتال لقمة س�ائغة لنيران الجيش 

وجهاز مكافحة اإلرهاب.  
وأعل�ن رئيس مجل�س الوزراء 
القائد العام للقوات المسلحة حيدر 
العب�ادي, أمس يوم األربعاء, خالل 
كلم�ة ألقاه�ا في منت�دى التعاون 
الصين�ي,  العراق�ي-  االقتص�ادي 
عن اس�تعادة مدينة الرمادي، فيما 
وع�د بتحرير مدينة الموصل مركز 
محافظة نينوى من سيطرة تنظيم 

داعش اإلرهابي.
التقري�ر,  ه�ذا  إع�داد  ولغاي�ة 
مكافح�ة  جه�از  ق�وات  تس�تعد 
الحوز  اإلره�اب القتحام منطق�ة 
الحكوم�ي  المجم�ع  تض�م  الت�ي 
الواقع�ة وس�ط مدين�ة الرم�ادي 
بعد فرض س�يطرتها على عدد من 

اإلحياء وسط المدينة.
ويأت�ي ه�ذه التق�دم بع�د يوم 
واحد من دخول ق�وات النخبة إلى 
مركز المدينة من المحور الجنوبي 
ف�رض  خالله�ا  تمكن�ت  وال�ذي 
س�يطرتها عل�ى عدد م�ن اإلحياء 
في هذه المدينة التي س�قطت بيد 

»داعش«  في شهر أيار الماضي.
وق�ال رئيس مجل�س محافظة 

االنب�ار صباح كرحوت ، إن »مدينة 
الرم�ادي مرك�ز محافظ�ة االنبار 
أصبح�ت تح�ت س�يطرة الق�وات 
األمنية عس�كريا بعد انهيار تنظيم 
»داعش« وفقدانهم الس�يطرة على 
عناصرهم الذين هرب منهم المئات 
من�ذ األيام القليلة الماضية«، مبيناً 
أن »الق�وات األمنية تتقدم بش�كل 
كبير في تطهير ما تبقى من مناطق 
الرمادي وم�ا يؤخرهم من تحرير 
المدين�ة بالكام�ل، ه�ي العب�وات 
التي  المفخخة  الناس�فة والمنازل 

وضعها التنظيم«.
وأضاف كرحوت، أن »توجيهات 
عسكرية وأمنية وجهت الى القوات 
األمني�ة بض�رورة الحف�اظ عل�ى 
سالمة المدنيين األبرياء في مدينة 
الرم�ادي خالل معارك التطهير مع 

الحفاظ على الممتلكات«.
وعث�رت الق�وات األمنية خالل 
عملي�ات التمش�يط لإلحي�اء التي 
حررته�ا عل�ى كمي�ات كبي�رة من 
األس�لحة واالعتدة بينها صواريخ 
عمالق�ة مصنع�ة م�ن قوارير غاز 

الطبخ.
ويقدر ع�دد »الدواع�ش« الذين 
يتواج�دون في مرك�ز المدينة قبل 

الهجوم األخير ب�300 إرهابي.
وصب�اح أم�س, نف�ذت القوات 
األمنية ، عملية عس�كرية واس�عة 
النطاق استهدفت تجمعات عناصر 
المح�ور  »داعش«ف�ي  تنظي�م 
الش�مالي لمدين�ة الرم�ادي، مم�ا 
أس�فرت عن تطهي�ر جزي�رة البو 
ذي�اب بالكامل ، ومقتل العش�رات 

م�ن عناص�ر التنظي�م بينهم عرب 
وأجانب الجنسية.

وعل�ى اثر ه�ذه االنتص�ارات, 
تقدمت القوات األمنية الى مناطق 

البو فراج والبو علي الجاسم إلكمال 
تحري�ر جميع المناط�ق المحيطة 
بالقاط�ع الش�مالي واقتح�ام م�ا 
تبقى من مناطق وس�ط الرمادي، 

كما »تنظي�م يعيش »داعش« حالة 
انهيار كبيرة مع هروب العش�رات 
من عناص�ره الى المناطق الغربية 
وسوريا إضافة إلى اختفاء عدد من 

أيام.وبحس�ب مصادر  قادته من�ذ 
»داع�ش«  عناص�ر  ف�ان«  أمني�ة, 
يحاول�ون اله�روب م�ن الرم�ادي 
عب�ر الطوق الذي تفرض�ه القوات 

االمنية في محيط المدينة.
وقال رئي�س اللجنة األمنية في 
مجل�س قض�اء الخالدي�ة إبراهيم 
م�ن  »العش�رات  ان  الفه�داوي، 
عناص�ر داع�ش ف�روا م�ن مركز 
الرم�ادي ال�ى مناط�ق الصوفي�ة 

والسجارية شرقي المدينة«.
واض�اف المس�ؤول المحلي ان 
»ذلك ياتي بع�د الضربات الموجعة 
الت�ي تلقه�ا عصاب�ات داعش في 
مناط�ق البكر والضب�اط واالرامل 
مرك�ز  م�ن  الجنوب�ي  بالج�زء 
الرمادي«.ب�دوره, أكد المستش�ار 
اإلعالم�ي لمحاف�ظ االنبار باس�م 
االنب�اري، إن الق�وات األمنية تبعد 
كيلومتراً واحداً عن اقتحام وتطهير 
المجمع الحكومي وس�ط الرمادي 

من عناصر تنظيم »داعش«.
وأضاف االنباري ان« الس�اعات 
القليل�ة القادم�ة س�نزف بش�رى 
تحرير المجمع الحكومي ومناطق 
اخ�رى من الرمادي بع�د اقتحامها 
العناص�ر  ومالحق�ة  وتفتيش�ها 
ش�وارعها  وتأمي�ن  اإلرهابي�ة 
الناس�فة  العب�وات  بالكام�ل م�ن 

وتفكيك المنازل المفخخة«.
واشار االنباري الى ان« القوات 
االمني�ة تتق�دم بش�كل كبي�ر في 
محاور الرم�ادي حيث هناك قوات 
منطق�ة  القتح�ام  تس�تعد  بري�ة 
الحوز ش�مالي الرمادي فيما تحرز 

القوات القتالية نجاحات عسكرية 
ف�ي القاط�ع الغرب�ي والجنوب�ي 

للمدينة«.
ض�د  الع�ام  ال�رأي  وإلث�ارة 
الق�وات األمنية , كش�ف مس�ؤول 
أميركي، امس، عن خطة المنتمين 
لعصابات داعش االرهابية للتخفي 
من الق�وات العراقية، التي واصلت 
تقدمه�ا إلح�كام الس�يطرة عل�ى 
قام�ت  حي�ث   ، الرم�ادي  مدين�ة 
منش�ورات  بتوزي�ع  العصاب�ات 
تطالب مجاميعه اإلرهابية بالتنكر 

في زي قوات األمن العراقية.
وح�ذر المتحدث باس�م الجيش 
األميركي في بغداد، ستيف وارين، 
في لقاء مع صحفيي وزارة الدفاع 
البنتاغون، من خداع داعش، مشيرا 
إلى« عثور المسؤولين األميركيين 
عل�ى منش�ور ف�ي الفلوج�ة كان 
يوزع على ارهابيي داعش، مطالبا 
إياهم بالتنك�ر في زي قوات األمن 
أنفس�هم  تصوي�ر  ث�م  العراقي�ة، 
وهم يرتكبون الفظائ�ع، مثل قتل 
وتعذيب المدنيين ونسف المساجد، 
به�دف زعزع�ة الثقة ف�ي الجيش 

العراقي«.
وج�اء في نس�خة م�ن الوثيقة 
ف�ي  للصحفيي�ن  وزع�ت  الت�ي 
مؤتمر للبنتاغون، أن« التسجيالت 
ت���وزع  أن  يج�ب  المص�ورة 
؛  التلفزيوني�ة  المناف�ذ  عل�ى 
لتصوي�ر الص�راع عل�ى أن�ه حرب 
طائ����فية، ووقع����ها مسؤول 
أمني وعس�كري يدع�ى )أبو حجر 

العي�ساوي( منذ فترة«.

العبادي يزف بشرى النصر من الصين.. وكرحوت: المدينة تحت السيطرة

اإلرهابيون يخططون لـتصوير »انتهاكات« »مفبركة« لتشويه صورة القوات األمنية

اشتداد الضربات الجوية

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

وزع »داع�ش« منش�ورات ورقي�ة على 
الموص�ل يرجوه�م فيه�ا  المدنيي�ن ف�ي 
بالوقوف إل�ى جانبه بالتزام�ن مع تصاعد 
وتي�رة القصف الجوي عل�ى معاقله والذي 
أس�فر عن مقتل العديد م�ن قادته واضعف 
قدرات�ه بالتزام�ن مع اس�تعداد عس�كرية 
القتح�ام المدين�ة الت�ي تعتبر أخ�ر معاقل 

اإلرهاب بالعراق بعد تحرير االنبار.
ومما يؤكد ق�رب معركة الحس�م, فان 
رئيس الوزراء حيد العب�ادي قد وعد, أمس 
األربع�اء, في تصريح صحف�ي خالل كلمة 
ألقاه�ا ف�ي منت�دى التع�اون االقتص�ادي 
العراقي- الصين�ي, بتحرير مدينة الموصل 
مرك�ز محافظة نينوى من س�يطرة تنظيم 

داعش اإلرهابي قريباً.
وقال�ت مص�ادر محلي�ة ، ان »عناص�ر 
المدين�ة  انتش�روا ف�ي ش�وارع  التنظي�م 
وقام�وا  المهم�ة  وتقاطعاته�ا  الرئيس�ة 
بتوزي�ع المنش�ورات الورقية عل�ى المارة 
»تل�ك  ان  مبين�ا  العج�الت«،  وأصح�اب 
المنش�ورات تضمنت آيات قرانيه وأحاديث 
نبوية يس�تخدمها التنظيم بط�رق محرفة 
ال�ى  الوق�وف  بض�رورة  الن�اس  إليه�ام 
جانب�ه كذلك عبارة »م�دوا االيادي وبايعوا 

البغدادي«.
وتابع المصدر ان »حملة التنظيم لم تلَق 
رواج�ا من قب�ل األهال�ي وان الكثير قاموا 
بتمزيق المنش�ورات ورمياها في الشوارع 
والطرق�ات واالزق�ة بع�د اجتي�از عناصر 

التنظيم المتطرف«.
ويح�اول تنظي�م داع�ش ترمي�م صفه 
الداخل�ي ف�ي مدين�ة الموصل بع�د ان فقد 
الكثير م�ن مقاتلي�ه وقادته ج�راء غارات 
التحالف الدولي والس�يما خالل األس�ابيع 
القليل�ة الماضي�ة ما دفع ب�ه للضغط على 
األهالي وخاصة فئة الشباب لالنخراط الى 

صفوفه.

وفي س�اعة متأخرة من مساء الثالثاء, 
قتل وزير الصحة في تنظيم »داعش«بقصف 
جوي لطي�ران التحال�ف الدولي اس�تهدف 

سيارته، شرقي الموصل.
 وبحس�ب مصدر مطلع, فان«  طائرات 
التحالف الدولي قصفت، سيارة تعود لوزير 
الصحة ف�ي تنظيم »داع�ش« المدعو فالح 
حس�ن والملقب بالدكتور عمر بالقرب من 
جام�ع الموص�ل الكبير، ش�رقي الموصل، 
مما أس�فر ع�ن مقتله ف�ي الح�ال وتدمير 

سيارته بالكامل«.
وأض�اف ، أن »طيران التحال�ف الدولي 
م�ازال ينف�ذ غارات�ه الس�تهداف مواق�ع 

التنظيم في الموصل«.
ف�ي الغض�ون, ق�ال مص�در محلي في 
محافظة نينوى، امس، بأن تنظيم »داعش« 
ق�ام بجلد 10 مدنيين بتهمة توزيع الحلوى 
بذك�رى المولد النب�وي، مبين�ا ان التنظيم 
يعتبر االحتفال بالمولد »بدعة« ويجب منع 
اقامته�ا. ووفقا للمصدر، ف�إن »مجموعة 
من عناصر داع�ش قاموا، بجلد 10 مدنيين 
بينه�م ش�يخ طاع�ن ف�ي الس�ن بمنطقة 
ب�اب الطوب قرب حديقة الش�هداء وس�ط 
الموص�ل، بتهم�ة االحتف�ال بعي�د المول�د 
النب�وي وتوزيعه�م الحل�وى عل�ى المارة 

بهذه المناسبة«.
وأض�اف المصدر، أن »احد قادة التنظيم 
تلى على المدنيين بيان المحكمة الش�رعية 
30 جل�دة بس�بب  نين�وى، بجلده�م  ف�ي 
االحتفال«، مش�يرا ال�ى ان »التنظيم اعتبر 

االحتفال بدعة وظاللة ويجب منع ذلك«.
يذكر أن مدينة الموصل تخضع لسيطرة 
»داعش« منذ )10 حزيران 2014(، إذ تعاني 
من أزمة أمنية وإنسانية كبيرة نتيجة سعي 
التنظيم إلى فرض رؤيته »المتطرفة« على 
جمي�ع نواح�ي الحياة ف�ي المدين�ة، فيما 
تتواص�ل الضرب�ات الجوي�ة عل�ى مواق�ع 
التنظيم في المدينة وغالبا ما تس�فر مقتل 

وإصابة عدد من عناصره.

»داعش« يوزع  منشورات »التوسل« عىل املصالوه بعد التحضري القتحام املوصل

الرمادي مقربة »داعش«

بغداد عىل »طريق احلرير«: مخس اتفاقيات »تنقذ« العراق من األزمة املالية
       المستقبل العراقي / فرح حمادي

يس�عى رئي�س ال�وزراء العراق�ي إل�ى 
إيج�اد منف�ذ لألزمات الخانقة ف�ي العراق 
أمنياً وسياسيا واقتصاديا من خالل توقيع 
اتفاقي�ات س�ريعة وأخرى بعي�دة لتفادي 
التده�ور الحاد في أس�عار النفط الذي ُيعد 
المص�در الرئيس للدخل العراقي، ومن أجل 
ذلكوّقعت الحكوم�ة العراقية مع نظيرتها 
الصينية خمس اتفاقيات ومذّكرات للتعاون 
والعس�كري  والتكنولوج�ي  اإلقتص�ادي 

والدبلوماسي والنفط والطاقة.
ووق�ال بي�ان لمكت�ب رئيس ال�وزراء 
العراقي حيدر العبادي أن العاصمة الصينية 
الثالث�اء،  العب�ادي  وصله�ا  الت�ي  بكي�ن، 
ش�هدت »مراس�م توقيع خم�س اتفاقيات 
ومذك�رات تفاهم في المج�ال اإلقتصادي 
والتكنولوجي والعس�كري والدبلوماس�ي 

والطاقة«.
ودعا العبادي إلى »تفعيل لجنة العالقات 
العراقي�ة الصينية واس�تئناف اجتماعاتها 
وزيادة التبادل التجاري مع الصين« مؤكدا 
الترحيب بتوسيع الشركات الصينية نطاق 
االس�تثمار ف�ي ب�الده، حيث أي�د الرئيس 
الصيني ش�ي جين بينغ ه�ذه الدعوة وتم 
االتفاق على استئناف اجتماعاتها في شهر 

آذار المقبل«.
وتضمن�ت المذك�رة األول�ى »التفاه�م 
بشأن المش�اركة ببناء الحزام اإلقتصادي 
لطري�ق الحري�ر وطري�ق الحري�ر البحري 
الح�ادي والعش�رين«. وتضمن�ت  للق�رن 

مذكرة التفاهم الثانية »التعاون اإلقتصادي 
والتكنولوجي بين البلدين«.

أما المذكرة الثالثة فقد تضمنت »توقيع 
اتفاقية اطارية بش�أن التع�اون في مجال 
الطاق�ة«، ورك�زت المذك�رة الرابع�ة على 
»التعاون العس�كري بين البلدين« في حين  
ش�هدت المذكرة الخامس�ة توقي�ع اتفاق 
بش�أن االعف�اء المتب�ادل لتأش�يرة دخول 

الجوازات الدبلوماسية.
وتأتي أهمية طري�ق الحرير الجديد من 
المب�ادرة الصيني�ة والمناطق الت�ي يعمل 
على ربطها ليشكل حزاًما إقتصادًيا يوسع 
مجاالت التبادل اإلقتصادي والثقافي وربط 
مجموع�ات من الدول الصاع�دة الصغيرة، 
التقليدي�ة  الصاع�دة  ال�دول  جان�ب  إل�ى 

المنضوية في مجموعة العشرين.
ويترك�ز الح�زام اإلقتص�ادي لطري�ق 
الحري�ر على ثالثة خطوط رئيس�ة لوثيقة 
م�ا يع�رف ب�«تطلعات وأعم�ال حول دفع 
البناء المش�ترك لح�زام وطري�ق الحرير« 
وهي »ربط خط بين الصين وأوروبا مروًرا 
بآسيا الوسطى وروسيا« و »خط يمتد من 
الصين إل�ى منطقة الخليج والبحر األبيض 
المتوس�ط مروراً بآس�يا الوسطى وغرب 
آس�يا« و«خ�ط ثالث يبدأ م�ن الصين ويمر 
بجنوب شرق آسيا وجنوب آسيا والمحيط 

الهندي«.
أما طريق الحرير البحرية للقرن الحادي 
والعش�رين فيتركز على خطين رئيس�يين 
هم�ا »خ�ط يب�دأ م�ن الموانئ الس�احلية 
الصينية ويصل إلى المحيط الهندي مرورا 

ببح�ر الصي�ن الجنوبي وانتهاء بس�واحل 
أوروبا« و » خط يربط الموانئ الس�احلية 

الصينية بجنوب المحيط الهادئ«.
وتعت�زم الصين والعراق إقامة ش�راكة 
اس�تراتيجية خالل زي�ارة رئي�س الوزراء 

العراقي حيدر العبادي الجارية للصين.
وق�ال الرئيس الصيني ش�ي جين بينغ 
خالل اجتماع مع العبادي إن الصين »تقدر 
عالقاتها م�ع العراق وترى البالد كش�ريك 
يس�تحق الثقة وش�ريك مه�م للتعاون في 
الشرق األوسط«. وأضاف شي أن »البلدين 
س�يصدران بيانا مش�تركا العالن تأسيس 

شراكة إستراتيجية«.
أن »تعري�ف  الصين�ي  الرئي�س  وذك�ر 
العالقة يظهر إدارك البلدين الكامل ألهمية 
عالقتهما وس�يضع أساس�ا صلب�ا للتنمية 

المستقبلية«.
وبحث الرئيس الصيني ورئيس الوزراء 
حي�در العب�ادي، بحس�ب بي�ان للحكومة 
العراقي�ة، ف�ي العدي�د م�ن القضاي�ا وفي 
مقدمها مكافحة االرهاب وجهود مواجهة 
داع�ش الت�ي ته�دد البلدي�ن وجمي�ع دول 
العال�م، وض�رورة ح�ل األزم�ة الس�ورية 

بالطرق السلمية.
وق�ال الرئي�س الصين�ي »نح�ن ندع�م 
جهودك�م للحف�اظ عل�ى س�يادة الع�راق 
والدفاع ع�ن وحدة اراضي�ه وندعم بثبات 
اجراءاتك�م بالحفاظ على أمن واس�تقرار 
الع�راق والتص�دي لالرهاب ال�ذي نرفضه 

بجميع اشكاله وباألخص داعش«.
عل�ى  »حريص�ة  الصي�ن  أن  وأض�اف 

والدفاع�ي  العس�كري  التع�اون  توس�يع 
والتدري�ب وبناء ق�درات الجي�ش العراقي 
وتبادل المعلومات والصناعات العس�كرية 
ونحن مستعدون لالس�تجابة لدعم العراق 
ف�ي ه�ذه المج�االت«، ماضيا إل�ى القول 
الس�يادة  احت�رام  ف�ي  »موقفن�ا واض�ح 
العراقية وأخذ موافق�ة الحكومة العراقية 

في اطار مكافحة اإلرهاب«.
م�ن جهته ق�ال العبادي »نح�ن نطمح 
لزي�ادة التع�اون م�ع الصي�ن وان نتوصل 
إل�ى اتفاق�ات لتمتي�ن عالقاتن�ا ونحت�اج 
تعاون ودعم الصين في مجاالت التس�ليح 
والتدريب لمواجهة خطر داعش واالرهاب 
ال�ذي يه�دد الجمي�ع«، داعي�ا إل�ى توحيد 

الجهود ضدها وضد الفكر المتطرف.
وج�دد ترحيب�ه بق�رار مجل�س االمن 
الدول�ي ح�ول س�وريا ألن الحل الس�لمي 

سيساعد العراق للقضاء على داعش.
ويقوم العبادي بزيارة رس�مية للصين 
تستمر حتى يوم غد األربعاء كضيف لرئيس 
مجل�س الدول�ة الصين�ي ل�ي كه تش�يانغ 
والتقى أيضا رئيس المجلس الوطني لنواب 

الشعب الصيني السيد تشانغ ده جيانغ.
وكان العبادي اعلن قبيل مغادرته بغداد 
متوجه�ا إلى الصين تطلع بالده ان »تكون 
الزي�ارة ناجح�ة ونتائجها كبي�رة لصالح 
البلدين وتس�فر عن توقيع ع�دة اتفاقيات 

في مختلف المجاالت«.
وق�ال »إنها تأتي ضمن توجه الحكومة 
العراقي�ة لدع�م اإلقتص�اد وتنويع مصادر 

السالح«.

بكين تصنع »حزام اقتصادي« لتدخل صراع »الكبار« في العالم



هيرش يروي تفاصيل دقيقة عن دعم تركيا والسعودية وقطر للتنظميات اإلرهابية

نق�ل الكات�ب والصحاف�ي س�يمور هي�رش ع�ن 
مص�در س�ابق ف�ي البنتاغ�ون أن الري�اض ل�م تكن 
المشكلة الوحيدة أمام التوقف عن تسليح الجماعات 
المتطرف�ة ف�ي س�وريا، فاالس�تخبارات األميركي�ة 
جمعت معلومات تثب�ت بأن حكومة أردوغان دعمت 
جبهة النصرة لسنوات، وأنها اصبحت تقوم بالشيء 

نفسه مع داعش.
وق�ال هي�رش أن الجي�ش األميرك�ي غي�ر راض 
عن سياس�ة أوباما تجاه س�وريا. هن�اك قناعة لدى 
قدم�ت  واش�نطن  بمس�اعدة  أنق�رة  أن  البنتاغ�ون 
مس�اعدات تقني�ة ولوجس�تية لتنظيم�ي “داع�ش” 

و”القاعدة”.
هذه ليس�ت س�وى عينة من المعلومات الس�رية 
والخطيرة التي كشف عنها الكاتب الصحافي الشهير 
سيمور هيرش ضمن مقالة تحليلية في “لندن ريفيو 

. London review of books ”اوف بوكس
وفي مقالته المطولة الت�ي حملت عنوان “جيش 
لجي�ش” يرف�ع هيرش الس�تار ع�ن كثير م�ن خبايا 
الح�رب عل�ى س�وريا اس�تناداً إل�ى مص�ادر عليمة، 
ويقول إن قيادة الجي�ش األميركي حذرت أوباما من 
أن اإلطاحة العنيفة بالرئيس الس�وري ستغرق البالد 
في الفوضى، وبالتالي س�تصبح مرتع�اً لإلرهابيين، 
إال أن تصرف�ات أوباما جعلت البنتاغون ينقس�م إلى 
مجموعتي�ن، وغير الراضين عنه ي�زدادون يوماً بعد 

يوم.
يكش�ف هيرش أن معارضة المؤسسة العسكرية 
األميركية لسياسة أوباما في سوريا تعود إلى صيف 
ع�ام 2013، عندم�ا توقع تقرير س�ري للغاية قامت 
بإعداده وكالة االستخبارات الدفاعية وهيئة األركان 
المش�تركة بالجي�ش األميركي تحت قي�ادة الجنرال 
“مارت�ن دمبس�ي” آن�ذاك، أن ي�ؤدي س�قوط نظام 
األس�د إلى الفوضى وربما سيطرة “الجهاديين” على 
س�وريا، كما كان يحصل في ليبيا. وينقل الكاتب عن 
مستشار رفيع سابق في هيئة األركان المشتركة أن 
الوثيقة استندت إلى معلومات تم جمعها من األقمار 
الصناعية والعناصر االستخبارتية على األرض، وأنها 
كانت متشائمة إزاء إصرار إدارة أوباما على مواصلة 

تمويل ما يسمى بجماعات المعارضة المعتدلة.
وكال�ة  كان�ت  المرحل�ة،  تل�ك  ف�ي  إن�ه  وق�ال 
االس�تخبارات المركزية األميركية تتعاون ألكثر من 

عام مع المملكة المتحدة والس�عودية وقطر من أجل 
نقل األس�لحة والعتاد من ليبيا إلى سوريا عبر تركيا، 
وذل�ك بغي�ة اإلطاحة باألس�د. كم�ا اف�اد أن الوثيقة 
وصف�ت تركيا بالتحديد بالعقبة الرئيس�ة لسياس�ة 
أوباما حيال سوريا، حيث نقل عن المستشار السابق 
ف�ي هيئ�ة األركان المش�تركة أن “تركيا اس�تمالت 
البرنامج األميركي السري لتسليح ودعم “المتمردين 
المعتدلي�ن” الذي�ن كان�وا يقاتلون األس�د” وبالتالي 
تح�ول ه�ذا البرنام�ج ال�ى برنام�ج ينق�ل التقنيات 
والس�الح واللوجس�تيات الى جميع قوى المعارضة 
ف�ي س�وريا، بما في ذل�ك جبه�ة النص�رة وداعش. 
وتحدث عن تالش�ي ما يس�مى المعتدلين، حيث جاء 
التقييم بأن�ه ال توجد معارضة معتدل�ة قابلة للحياة 

وأن الواليات المتحدة بالتالي تسلح المتطرفين.
لوكال�ة  الس�ابق  المدي�ر  ع�ن  الكات�ب  ونق�ل 
االس�تخبارات الدفاعي�ة ماي�كل فلي�ن ، ال�ذي ترأس 
الوكالة بين عامي 2012 و2014، تأكيده بان الوكالة 
التي كان يديرها بعثت سلسلة من التحذيرات السرية 
الى القيادة المدنية حذرت فيها من العواقب الوخيمة 
لالطاحة باألسد، حيث حذر األخير بحسب الكاتب من 
أن “الجهاديين” هم الذين يسيطرون على المعارضة، 
كما نبه إلى ان تركي�ا ال تقوم بما يلزم لوقف تهريب 

المقاتلين األجانب واألسلحة عبر الحدود.
الكاتب تحدث أيضاً ع�ن اتصاالت جرت بين هيئة 
األركان المش�تركة األميركية والروسية طوال فترة 
الحرب الس�ورية، وأش�ار الكاتب الى مجاالت تعاون 
كثيرة بين روسيا والواليات المتحدة بمحاربة داعش، 
حيث تطرق الى العديد من قيادات داعش الذين قاتلوا 
ألكث�ر من عق�د من الزمن ضد روس�يا ف�ي الحروب 
الشيش�انية. ونقل عن المستش�ار الس�ابق قوله بأن 
“روسيا تعرف قيادة داعش ولديها معرفة بأساليبها 
العمالتي�ة والكثي�ر م�ن المعلوم�ات االس�تخبارتية 

لتتشاركها”.
وخل�ص الكاتب الى أنه بات ل�دى أوباما بنتاغون 
أكث�ر طواعية اليوم، حيث لن تكون هناك أي تحديات 
غير مباش�رة م�ن قبل القيادة العس�كرية لسياس�ة 
أوبام�ا الداعم�ة ألردوغ�ان. وف�ي النهاي�ة تح�دث 
الكات�ب عن تحذيرات متكررة م�ن قبل هيئة األركان 
األميركية المش�تركة ووكالة االستخبارات الدفاعية 
للقيادة في واشنطن من التهديد الجهادي في سوريا  
ودعم تركيا له، متسائالً عن سبب عدم استماع البيت 

األبيض لهذه التحذيرات.

كيف سلحت أمريكا »داعش« و »النرصة«؟
   بغداد / المستقبل العراقي

موسكو تسلح قرغيزستان 
ملواجهة »داعش«

مركز: نظام البحرين 
اعتقل 37 مواطنا بينهم 

مخسة أطفال وامرأة

   بغداد / المستقبل العراقي

الدفاع الروس�ي  أعلن وزير 
سيرغي شويغو، أمس األربعاء، 
أن موسكو ُتعيد تسليح القوات 
قرغيزس�تان  لدولة  المس�لّحة 
مواجه�ة  ف�ي  لمس�اعدتها 
تهدي�د تنظي�م “داع�ش” ف�ي 
آسيا الوس�طى.ونقلت وكاالت 
اإلعالم الروس�ية عن ش�ويغو 
قوله إن الوضع في أفغانستان 
آخذ في التدهور بس�بب ظهور 
ل�”داع�ش”  تابع�ة  جماع�ات 
هناك.وتحتفظ روس�يا بقاعدة 
جوية ف�ي كانت قرب العاصمة 

القرغيزية بشكيك.

   بغداد / المستقبل العراقي

قال مركز البحرين لحقوق 
اإلنس�ان إن السلطات اعتقلت 
خمس�ة  بينه�م  مواطن�اً   37
أطفال وامرأة خالل األس�بوع 
الثالث من ش�هر كانون األول، 
اعتقاله�م  ت�م  منه�م   27٪
خالل مداهمات غي�ر قانونية 

للمنازل.
وأض�اف المركز ف�ي بياٍن 
إن الس�لطات أجل�ت محاكمة 
المتهمي�ن  م�ن  معتق�اًل   71
بأعمال ش�غب في س�جن جو 

المركزي.
كما أصدرت أحكاماً تتجاوز 
في مجموعها ال� 90 سنة ضد 
الناش�ط  بينه�م  مواطن�اً   17

الحقوقي حسين برويز.
البحري�ن  مرك�ز  وخت�م 
لحقوق اإلنس�ان بيانه بالقول 
إن السلطات قمعت 7 مسيرات 
الغ�از  باس�تخدام  س�لمية 
والرصاص  للدم�وع  المس�يل 
اإلنش�طاري )الش�وزن(، م�ا 
ف�ي  عدي�دة  إصاب�ات  خل�ف 

صفوف متظاهرين.

حتذير اسرتايل من اقامة »خالفة«
يف إندونيسيا

   بغداد / المستقبل العراقي

ح�ذر النائ�ب الع�ام األس�ترالي ج�ورج 
براندي�س إثر زيارة له إلى إندونيس�يا من أن 
تنظي�م “الدولة اإلس�المية” لديه طموحات 
بتعزي�ز وج�وده وحج�م نش�اطه ف�ي هذا 
البل�د، م�ا يس�مح ل�ه بش�ن هجم�ات على 
الغ�رب والمصالح األس�ترالية ف�ي البلدين.

وإندونيس�يا تض�م أكبر عدد من المس�لمين 
ف�ي العالم.ح�ذرت أس�تراليا الثالث�اء عل�ى 
لس�ان نائبه�ا الع�ام، ج�ورج برانديس، من 
أن تنظي�م “الدول�ة اإلس�المية” يعم�ل م�ن 
أج�ل إقامة “خالف�ة بعيدة” في إندونيس�يا، 
الدول�ة التي تضم أكب�ر عدد من المس�لمين 
ف�ي العال�م.وكان النائ�ب العام األس�ترالي 
عق�د االثنين لقاءات مع وزراء إندونيس�يين 

بحض�ور أعضاء ف�ي الحكومة األس�ترالية، 
وقادة الش�رطة ومس�ؤولي األم�ن. وصرح 
إثرها لصحيفة“ذي اس�تراليان” إن “تنظيم 
الدول�ة اإلس�المية لدي�ه طموح�ات بتعزيز 
وجوده وحجم نشاطه في إندونيسيا بشكل 
مباش�ر أو ع�ن طري�ق وكالء“.وأوض�ح أن 
التنظي�م الجهادي “أعلن نيت�ه إقامة مناطق 
خالفة خارج الش�رق األوس�ط، ف�ي الواقع 
واليات تابعة للخالفة وحدد إندونيسيا هدفا 
لطموحاته“.ش�فقنا نقال عن أ ف ب٬ وقالت 
“ذي اس�تراليان” إن الس�لطات األس�ترالية 
“الدول�ة  تنظي�م  أن فرص�ة نج�اح  تعتق�د 
اإلسالمية” في مساعيه ضئيلة لكنها تشعر 
بقل�ق كبير من تمكنه من إقامة معقل له في 
األرخبيل، ما يس�مح له بش�ن هجمات على 
الغ�رب والمصالح األس�ترالية ف�ي البلدين.

وصرح وزير العدل األسترالي مايكل كينان أن 
“صعود تنظيم الدولة اإلس�المية في الشرق 
األوس�ط كان أمرا زعزع أمن أستراليا وأمن 
إندونيس�يا ويزعزع أمن أصدقائنا وشركائنا 
وخصوصا هنا في هذه المنطقة“تصريحات 
النائ�ب الع�ام األس�ترالي جاءت بع�د إعالن 
شرطة جاكرتا أنها أحبطت هجوما انتحاريا 
ف�ي جاكرت�ا وأقفت ع�ددا من اإلس�الميين 
بتنظيم“الدول�ة  المرتبطي�ن  المتطرفي�ن 
اإلسالمية“.وخالل حملة مداهمات في جاوا 
انتهت األحد، صادرت الشرطة مواد متفجرة 
وأعالما مس�توحاة من علم تنظي�م “الدولة 
اإلس�المية” وأوقفت تس�عة أشخاص.وقال 
قائ�د الش�رطة اإلندونيس�ية إن المتطرفين 
ومراك�ز  التجاري�ة  المراك�ز  يس�تهدفون 

الشرطة واألقليات في البالد.

الدوما الرويس: »حتالف السعودية«
من ورق

   بغداد / المستقبل العراقي

الدوما  اعتبر رئيس لجن�ة 
الدولي�ة  للش�ؤون  الروس�ي 
أن التحال�ف اإلس�المي لقتال 
ورق،  م�ن  حل�ف  “داع�ش” 
ول�م يس�تبعد صحة نب�أ عدم 
معرفة باكستان ولبنان أصال 

بانضمامهما إليه.
وفي مؤتمر صحفي عقده 
رئي�س  بوش�كوف  أليكس�ي 
لجنة الدوما  أكد أن استحداث 
الحل�ف المش�ار إلي�ه ليس إال 
وأض�اف:  ورق،  عل�ى  حب�را 
“مهمة السعودية في مكافحة 
“داعش” لن تكتب لها الحياة، 

ق�د  كان�ت  الري�اض  أن  ذل�ك 
أسس�ت عمليا لقيام “داعش” 
تموي�ل  ف�ي  أمعن�ت  حينم�ا 
المعارضة السورية المسلحة. 
الس�عودية تهدف إل�ى تفادي 
الخس�ارة الجيوسياس�ية في 
إل�ى  األزم�ة، وتس�عى  ه�ذه 
حش�د تأييد الدول اإلسالمية. 
كما ته�دف إلى من�ع الرئيس 
األس�د م�ن  بش�ار  الس�وري 
البق�اء في الس�لطة، بحيث ال 
يس�تطيع التأثير في تش�كيل 

حكومة جديدة في سوريا”.
“ه�ذا  قائ�ال:  واس�تطرد 
التحال�ف، حل�ف ورق�ي، وإذا 
م�ا صدق�ت األنب�اء ح�ول أن 

باكس�تان ولبن�ان ل�م تدري�ا 
أصال بالتحاقهما بهذا الحلف، 
فإن ذلك خير دليل على أن هذا 
الحلف صوري” ال أكثر، مشيرا 
إلى أن البلدين النش�يطين في 
ه�ذا التحالف هما الس�عودية 

نفسها وقطر دون سواهما.
الس�عودية  وأعلن�ت  ه�ذا 
تحال�ف  حش�د  ع�ن  مؤخ�را 
إس�المي ض�م 34 بل�دا لقتال 
“داعش” في س�وريا والعراق 
“لحماية األمة اإلس�المية من 
خطر اإلرهاب، ودفاعا عن حق 
الشعوب في تقرير مصيرها”، 
عل�ى أن يتخ�ذ الري�اض مقرا 

لتنسيق عملياته.

األمم املتحدة: اهلجامت عىل مدنيي اليمن نفذهتا السعودية
   بغداد / المستقبل العراقي

قال مفوض األمم المتحدة لحقوق اإلنس�ان 
إن معظم الهجمات على المدنيين في الصراع في 
اليمن نفذتها قوات التحالف بقيادة الس�عودية.

وجاءت تصريحات زياد رعد الحسين في جلسة 
ن�ادرة لمجلس األمن بش�أن الص�راع في اليمن 
ال�ذي تقول األم�م المتح�دة إن 5884 ش�خصا 
قتلوا فيه منذ آذار، عندما بدأت هجمات التحالف 
بقيادة الس�عودية.ويدور الصراع في اليمن بين 
الحكوم�ة المعترف بها دولي�ا والتحالف بقيادة 

الس�عودية في مواجه�ة المتمردي�ن الحوثيين 
وأنص�ار الرئيس الس�ابق على عب�د الله صالح.

وانه�ارت محادث�ات الس�الم بوس�اطة األم�م 
المتحدة بش�أن اليم�ن يوم األحد في سويس�را 
ولك�ن م�ن المق�رر أن تعق�د جول�ة جديدة من 
المحادثات في 14 يناير/كانون الثاني.ويستمر 
القت�ال ف�ي اليمن عل�ى الرغم من اتف�اق وقف 
إط�الق النار حت�ى 28 كان�ون االول على األقل.

وحذر المبعوث الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد 
الش�يخ أحمد من “انقاس�امات عميق�ة” وقال 
إن الطريق إلى الس�الم س�يكون صعبا وطويال.

وجاء اجتماع الثالثاء برعاية الواليات المتحدة، 
الرئيس الحالي لمجلس األمن. وأعطى االجتماع 
أعضاء المجلس ومسؤولي األمم المتحدة فرصة 
للضغ�ط على جميع األطراف إلنهاء الصراع في 
اليمن. وغاب عن االجتماع مندوب الس�عودية.

وطالما اتهمت جماعات حقوق اإلنسان التحالف 
بقيادة السعودية بقتل المدنيين وتدمير المراكز 
الصحية والبنية التحتي�ة لليمن.وانتقد تصريح 
لمنظمة هيومان رايتس ووتش الثالثاء مجلس 
األمن لما قال إنه “البق�اء صامتا إزاء انتهاكات 

التحالف”.
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ل�كل زمان دول�ة ورج�ال، ولكل 
دول�ة إيقاعاتها السياس�ية المتأثرة 
بتقلب�ات األح�وال المربك�ة، ول�كل 
ش�عب م�ن ش�عوب األرض رقصته 
المفضلة عل�ى أنغام تل�ك اإليقاعات 
المتغي�رة من مكان إل�ى مكان، ومن 
زمان إلى زم�ان.  في منتصف القرن 
الماضي، كانت الصيح�ات العروبية، 
ال�والءات  تراني�م  م�ع  المتناغم�ة 
القومي�ة وتطلعاته�ا الوحدوية، هي 
الصيحات المحفزة للمشاعر الوطنية، 
وه�ي التي رس�مت ص�ورة أهدافها 
العواص�م  توجه�ات  ع�ن  المعب�رة 
العربية، ثم انحسرت فجأة بعد حقبة 

التس�عينيات، لتبدأ مرحلة التحالفات 
العربية الغربي�ة، التي فتحت األبواب 
عل�ى مصاريعها للقواعد العس�كرية 
والفرنس�ية،  والبريطانية  األمريكية 
وتحول�ت األرض العربي�ة - من دون 
سابق إنذار - إلى حاضنة مثالية تعج 
بق�وات المارينز والنات�و وعصابات 
بالك ووتر. ثم تحولت تلك الحاضنات 
إل�ى أوكار علني�ة للتآمر والتجس�س 
على الش�عب العربي، في الوقت الذي 
التكفيري�ة  التنظيم�ات  طغ�ت في�ه 
المتش�ددة على المش�هد السياس�ي، 
أصبح�ت  ال�ذي  الي�وم  ج�اء  حت�ى 
في�ه صناعة الم�وت م�ن الصناعات 

الخليجي�ة الُمتقنة بتأيي�د مطلق من 
فقه�اء الفك�ر الدم�وي. ث�م دخل�ت 
المنطقة العربية )غير الخليجية( في 
نفق الفوضى العارم�ة، التي أحرقت 
األخض�ر والياب�س، وجرفتن�ا كلن�ا 
نحو الهاوية، فتعالت أصوات الفرقة 
والتمزق، وتعمقت دعوات التقس�يم 
والتجزئة، وكانت س�موم سماس�رة 
الفتن�ة الطائفي�ة ه�ي األكث�ر فتكاً 
وانتش�اراً فوق رماد مدننا المنكوبة، 
حتى هبطت األمة إلى أدنى مستويات 
والعقائ�دي،  الفك�ري  التط�رف 
فتوس�عت دائرة المج�ازر الجماعية 
ف�ي ليبيا والع�راق والش�ام واليمن، 

وتنافرت النفوس، وتباعدت القلوب، 
وتج�ذرت الخالفات، حت�ى تدهورت 
أحوالن�ا، وعادت بنا عق�ارب التخلف 
إلى العصر الجاهلي، فظهرت الرايات 
السود فوق خرائب مدننا المفجوعة، 
التي شهدت والدة موجة التمرد على 
العروبة، رافقتها موجة أخرى ولدت 
ف�ي أوربا وأمري�كا، تمثل�ت بالتمرد 
عل�ى اإلس�الم.  ق�د يضط�ر المثقف 
العرب�ي من وقت آلخر إل�ى المقارنة 
بي�ن عص�ر رواج العروب�ة واالنتماء 
إليها، وبين هذه المرحلة الفوضوية، 
واإلس�الم،  للعروب�ة  تنك�رت  الت�ي 
الحق�د  بتفش�ي ظاه�رة  وانف�ردت 

على العرب والمسلمين، فيجد نفسه 
حائ�راً بين أمري�ن متناقضين تماماً. 
بي�ن العواط�ف القومي�ة الجياش�ة، 
وبين هذه المنعطف�ات الحرجة التي 
انزلق�ت إليه�ا األم�ة، والت�ي تعالت 
فيها أصوات الموتورين والمتعصبين 
والمضللين، الذين واصلوا صب الزيت 
على الن�ار، فقال�وا: أن العراقي ليس 
عربياً، والسوري ليس عربياً، والليبي 

ليس عربياً.
قب�ل بضع�ة أي�ام س�معت رجالً 
من ه�ؤالء يصفنا نح�ن أبناء جنوب 
األق�وام  إل�ى  ننتم�ي  بأنن�ا  الع�راق 
الهندي�ة، ويص�ف الس�وريين بأنهم 

ينتمون إلى األقوام الفينيقية، ويصف 
أقطار المغرب العربي بأنها من بقايا 
األق�وام األمازيغية، ول�م يترك عربياً 
واح�داً م�ن دون أن يش�هر بوجه�ه 
الكارت األحمر، فيطرده من مضارب 

العرب، وينسبه إلى أقوام أخرى.
مما يؤسف له أن عرب البنتاغون 
الي�وم،  بن�ا  يتالعب�ون  الذي�ن  ه�م 
وهم الذي�ن يعلنون عدائه�م المطلق 
للعروب�ة واإلس�الم، وس�يأتي اليوم 
ال�ذي نج�د في�ه أنفس�نا نغ�رد خار 
بقين�ا  طالم�ا  الحض�اري  الس�رب 
مفككين متباعدي�ن متنافرين. والت 

حين مندم.

االنسالخ من العروبة
كاظم فنجان احلاممي

   بغداد / المستقبل العراقي

نش�رت صحيف�ة “جمهوريي�ت” التركي�ة تس�جيالت فيديو تظه�ر التواصل 
المباش�ر بين ضباط أتراك، ومس�لحي داعش على الحدود بين تركيا وسوريا في 

العام 2014.
وأضاف�ت الصحيف�ة أن ملفات التحقيق تضمنت اتصاالت مس�جلة جرت بين 
ضب�اط أت�راك وبين قيادات في “داع�ش” آخرها في أذار الماض�ي، توضح تبادالً 

معلوماتياً ولوجستياً ونفطياً بين الطرفين.

ضباط أتراك يتواصلون مع مسلحي »داعش«
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اعالن حكم غيايب

اعالن صادر من دائرة املستشار القانوني العام ـ وزارة الدفاع
املحكمة العسكرية الثالثة

1 ـ حكمت  املحكمة العسكرية الثالثة عىل املدانني املدرجه اسماؤهم ادناه غيابيا بما ييل :
أـ   الحبس الشـديد ملدة )  سـنة واحدة( وفق احكام  املادة  33/اوال  من ق  ع  ع  رقم 19 لسـنة 2007 وبداللة 79 من قانون اصول املحاكمات العسـكرية رقم 

30 لسنة 2007
ب ـ تخويل املوظفني العموميني بالقاء القبض عليه والزام املوظفني واملكلفني بخدمة عامة باالخبار عن محل اختفاءه استنادا الحكام املادة )82( من قانون 

اصول املحاكمات الجزائية  العسكري رقم 30 لسنة 2007. 
ج ـ تنفذ بحقه عقوبة الحبس الواردة يف اعاله بعد القاء القبض عليه او تسليم نفسه نادما واكتساب الحكم الدرجة القطعية.  

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

اعالن حكم غيايب
اعالن صادر من دائرة املستشار القانوني العام ـ وزارة الدفاع

املحكمة العسكرية الثالثة
1 ـ حكمت  املحكمة العسكرية الثالثة عىل املدانني املدرجه اسماؤهم ادناه غيابيا بما ييل :

أـ   الحبس الشـديد ملدة )  سـنة واحدة( وفق احكام  املادة  33/اوال  من ق  ع  ع  رقم 19 لسـنة 2007 وبداللة 79 من قانون اصول املحاكمات العسـكرية رقم 
30 لسنة 2007

ب ـ تخويل املوظفني العموميني بالقاء القبض عليه والزام املوظفني واملكلفني بخدمة عامة باالخبار عن محل اختفاءه استنادا الحكام املادة )82( من قانون 
اصول املحاكمات الجزائية  العسكري رقم 30 لسنة 2007. 

ج ـ تنفذ بحقه عقوبة الحبس الواردة يف اعاله بعد القاء القبض عليه او تسليم نفسه نادما واكتساب الحكم الدرجة القطعية.  
2 ـ لذا عليك مراجعة وحدتك العسكرية او تسليم نفسك اىل اقرب جهة عسكرية رسمية خالل )90(  يوما من تاريخ تبليغك هذا االعالن وبعكسه يصبح الحكم 

الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي بعد نفاذ املدة القانونية اعاله واملنصوص عليها باملادة )243( من قانون اصول املحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971

اعالن حكم غيايب
اعالن صادر من دائرة املستشار القانوني العام ـ وزارة الدفاع

املحكمة العسكرية الثالثة
1 ـ حكمت  املحكمة العسكرية الثالثة عىل املدانني املدرجه اسماؤهم ادناه غيابيا بما ييل :

أـ   الحبس الشـديد ملدة )  سـنة واحدة( وفق احكام  املادة  33/اوال  من ق  ع  ع  رقم 19 لسـنة 2007 وبداللة 79 من قانون اصول املحاكمات العسـكرية رقم 
30 لسنة 2007

ب ـ تخويل املوظفني العموميني بالقاء القبض عليه والزام املوظفني واملكلفني بخدمة عامة باالخبار عن محل اختفاءه استنادا الحكام املادة )82( من قانون 
اصول املحاكمات الجزائية  العسكري رقم 30 لسنة 2007. 

ج ـ تنفذ بحقه عقوبة الحبس الواردة يف اعاله بعد القاء القبض عليه او تسليم نفسه نادما واكتساب الحكم الدرجة القطعية.  
2 ـ لذا عليك مراجعة وحدتك العسكرية او تسليم نفسك اىل اقرب جهة عسكرية رسمية خالل )90(  يوما من تاريخ تبليغك هذا االعالن وبعكسه يصبح الحكم 

الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي بعد نفاذ املدة القانونية اعاله واملنصوص عليها باملادة )243( من قانون اصول املحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971

اعالن حكم غيايب
اعالن صادر من دائرة املستشار القانوني العام ـ وزارة الدفاع

املحكمة العسكرية الثالثة
1 ـ حكمت  املحكمة العسكرية الثالثة عىل املدانني املدرجه اسماؤهم ادناه غيابيا بما ييل :

أـ   الحبس الشـديد ملدة )  سـنة واحدة( وفق احكام  املادة  33/اوال  من ق  ع  ع  رقم 19 لسـنة 2007 وبداللة 79 من قانون اصول املحاكمات العسـكرية رقم 
30 لسنة 2007

ب ـ تخويل املوظفني العموميني بالقاء القبض عليه والزام املوظفني واملكلفني بخدمة عامة باالخبار عن محل اختفاءه استنادا الحكام املادة )82( من قانون 
اصول املحاكمات الجزائية  العسكري رقم 30 لسنة 2007. 

ج ـ تنفذ بحقه عقوبة الحبس الواردة يف اعاله بعد القاء القبض عليه او تسليم نفسه نادما واكتساب الحكم الدرجة القطعية.  
2 ـ لذا عليك مراجعة وحدتك العسكرية او تسليم نفسك اىل اقرب جهة عسكرية رسمية خالل )90(  يوما من تاريخ تبليغك هذا االعالن وبعكسه يصبح الحكم 

الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي بعد نفاذ املدة القانونية اعاله واملنصوص عليها باملادة )243( من قانون اصول املحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971

العقيد احلقوقي
رئيس املحكمة العسكرية الثالثة

العقيد احلقوقي
رئيس املحكمة العسكرية الثالثة

العقيد احلقوقي
رئيس املحكمة العسكرية الثالثة

العقيد احلقوقي
رئيس املحكمة العسكرية الثالثة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد /الرصافة االتحادية  

محكمة بداءة الكرادة
العدد:391 /ب/2014

اعالنالتاريخ:16 /2015/12
اىل الشخص الثالث 

جميلة محمد عيل
اقـام املدعي   امـني بغداد اضافة لوظيفتـه الدعوى اعاله  
والتـي يطلـب الحكم بالـزام دائـرة املدعى عليـه االول /

وزيـر العـدل /اضافـة لوظيفتـه بابطـال قيد التسـجيل 
العقار املرقم 1605/1م4 ددوية السـم املدعى عليه الثاني 
مصطفى كمال محمود واملدعى عليه الثالث اوصف احمد 
علـوان واملدعى عليـه الرابع كريم مفتن سـلمان واملدعى 
عليه الخامس سليمة حنون عيىس واملدعى عليه السادس 
زينـب جابر  وملجهولية محل اقامتك تقـرر تبليغك  اعالنا      
بصحيفتـني يوميتـني للحضـور يف موعد املرافعـة املوافق 
2012/12/27 وعنـد عـدم حضورك او ارسـال من ينوب 
عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا ووفق 

االصول. 
القايض
هيثم عبد اهلل خليل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد /الرصافة االتحادية

محكمة بداءة بغداد الجديدة
العدد /1283/ب/2014
التاريخ /2015/12/20

اعالن
اىل املدعى عليه /عامر شاهني رجب

بنـاءا عىل الدعـوى البدائية املرقمة  اعـاله واملقامة 
امـام هـذه املحكمة من قبـل املدعي امـني بغداد /
اضافة لوظيفتـه والتي يطالب بابطـال  قيد العقار 

املرقم / 1400/5 م14 وزيرية غزالية
ولثبـوت مجهولية محل اقامتك حسـب رشح القائم 
بالتبليغ لذا قررت املحكمة تبليغك اعالنا يف صحيفتني 
محليتـني بالحضـور اىل هـذه املحكمة صبـاح يوم 
2015/12/28 وعنـد عـدم الحضور او ارسـال من 
ينوب عنك قانونا سـتقوم املحكمـة  باملرافعة غيابا 

وعلنا حسب االصول
عباس عبيد معيوف
القايض

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد /الرصافة االتحادية  

محكمة بداءة الكرادة
العدد:2374/ب/2014

التاريخ:20 /2015/12
اعالن

اىل الشخص الثالث 
بهاء فخري حسني

اقـام املدعي   امـني بغـداد اضافة لوظيفتـه الدعوى 
اعاله  امام محكمتنا بشان الحكم بابطال قيد تسجيل 
العقـار املرقـم 1651/1 م4 ددويـة واعادة تسـجيله 
باسم امني بغداد والدخالكم اشخاص ثالثة يف الدعوى     
اعـاله وملجهولية محل اقامتكم تقـرر تبليغكم اعالنا 
بصحيفتني محليتـني بلزوم الحضور امـام محكمتنا 
صباح يوم املرافعة املوافق 2015/12/30  س 30 – 8 
صباحا وعنـد عدم حضورك او من ينـوب عنك قانونا 

ستجري املرافعة بحقك غيابا   وفق  االصول    
القايض
عامر حممد

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد / الرصافة االتحادية 

الهيئة االستئنافية الثانية
العدد /626/س2015/2

التاريخ/2015/12/16
اىل / املستأنف عليهم / 1ـ  منتظر حسن شناوه   2ـ  عيل حسن علوان     3ـ  

ميسون حمزه حسن    4 ـ فاطمة عاتي عالوي     5 ـ عيل محمد كطامي
للطعن االسـتئنايف املقدم من قبل املسـتأنف امني بغـداد / اضافة لوظيفته 
بالدعوى املرقمـة 626/س2015/2 عىل القرار البدائي الصادر من محكمة 
بداءة مدينة الصدر بالعدد 620 /ب/2014 يف 2015/3/12 وملجهولية محل 
اقامتهـم تقـرر تبليغهم اعالنـا بصحيفتني محليتني بالحضـور  امام هذه 
املحكمة يف يوم املرافعـة املوافق 2015/12/27 ويف حالة عدم حضوركم او 
ارسـال من ينوب عنكم قانونا سـوف تجري املرافعة  بحقكم وفقا الحكام 

القانون.
القايض حممد منيف سالـم

رئيس اهليئة االستئنافية الثانية 
يف الرصافة



      بغداد/المستقبل العراقي

أعلن وزير النقل باق�ر الزبيدي،امس 
األربعاء، التوصل إلى صيغة نهائية بشأن 
ضوابط منح ش�هادة المس�تثمر الجوي 
“AOC”، فيما أك�د أن نظام قطع التذاكر 
العراقي�ة  الجوي�ة  ب الخط�وط  الخ�اص 
س�يكون متاحا للمواطنين والوكالء عبر 
االنترن�ت لم�ن يمتل�ك “الماس�تر كارد” 

و”الفيزا كارد”.
وق�ال الزبيدي ف�ي بيان ص�در على 
هامش ترؤس�ه االجتماع السادس لهيأة 
ال�رأي ف�ي ال�وزارة ، إن�ه “ج�رى خالل 
االجتماع مناقش�ة ضوابط منح شهادة 
المس�تثمر الجوي AOC وتم التوصل إلى 
الصيغة النهائية لها وس�يتم نشرها عبر 
وس�ائل اإلع�الم المختلفة تنفي�ذا لمبدأ 

الشفافية التي اعتمدتها وزارة النقل”.
أيض�ا  تم�ت  أن�ه  البي�ان  وأض�اف 
“مناقش�ة موضوع تفعيل نظام الس�يتا 
بالخط�وط  الخاص�ة  التذاك�ر(  )قط�ع 
الجوية العراقية عبر االنترنت وس�تكون 
متاح�ة للمواطنين وال�وكالء لمن يمتلك 
الماستر كارد والفيزا كارد المتداولة من 
المصارف العراقية وس�يتم نش�رها عبر 

وسائل اإلعالم”.
وأش�ار إلى أن المجتمعين “ناقش�وا 
كذل�ك جدول أعم�ال االجتم�اع وأبرزها 
موض�وع تأهي�ل خم�س س�احات عن�د 
مداخل العاصمة بغداد وفق نظام التشغيل 
المشترك من خالل الشركة العامة للنقل 
الب�ري وت�م ع�رض المرتس�مات له�ذه 

المشاريع من خالل توفير مخازن مجمدة 
ومكات�ب  وفن�دق  وس�احات  ومب�ردة 
تجارية وموازين جسرية الستيعاب هذه 
الش�احنات وتفتيش�ها بأحدث األجهزة 
المتطورة وبالتع�اون مع قيادة عمليات 

بغداد وأحيل المش�روع إلى مجلس إدارة 
النقل البري التخاذ القرار من قبل مجلس 

اإلدارة باعتبارها شركة تمويل ذاتي”.
وتاب�ع البي�ان أن�ه “ج�رت بع�د ذلك 
وإنش�اء  تأهي�ل  موض�وع  مناقش�ة 

األرصف�ة في الموان�ئ العراقي�ة، وقدم 
مدير ع�ام العق�ود ومدير ع�ام الموانئ 
ش�رحا مفصال عن المراحل التي وصلت 
إليه�ا عملية تقدي�م الش�ركات العالمية 
لعملية التأهيل والبالغة عش�ر ش�ركات 

وم�ن المؤم�ل أن تتناف�س عل�ى عملية 
التأهيل واإلدارة خ�الل الفترة القادمة”، 
مبين�ا أن “المش�روع أحيل إل�ى مجلس 
إدارة الموان�ئ التخ�اذ القرار المناس�ب 

وفق قانون 22 لسنة 1997”.

  المستقبل العراقي/ سلمان الشرع
احتفل�ت دائ�رة بلدي�ة االعظمية, 
أمس األربعاء, بمناسبة المولد النبوي 
الش�ريف ذك�رى مول�د النب�ي محمد 

)صلى الله عليه وسلم ( .
وتضمن الحفل الذي حضره معاون 
مدير عام الدائرة عصام جواد ومعاون 

مدير الثاني محمد هاتف وممثلة دائرة 
العالقات العامة في أمانة بغداد, خوله 
موس�ى, مجموعة فعالي�ات وكلمات 

تعبر عن أهمية المناسبة  العظيمة .
الحف�ل,  وف�ي كلم�ة له�ا خ�الل 
تحدثت بش�رى احمد مطلك, مسؤولة 
ع�ن  االجتماع�ي,  والن�وع  الم�رأة 

شخصية الرس�ول األعظم )صلى الله 
علي�ه وس�لم( وض�رورة االس�تفادة 
من المناس�بة لتوحيد الصف الوطني 
بالكلم�ة والفع�ل م�ن اج�ل مواجهة 
كم�ا  بالع�راق,  المحدق�ة  المخاط�ر 
ش�ددت عل�ى ض�رورة نب�ذ الطائفية 
ومس�اندة الق�وات األمني�ة والحش�د 

الش�عبي في المعرك�ة المصيرية ضد 
“داعش”.وتخلل الحفل الذي ش�اركت 
فيه فرق�ة نور اله�دى, فعاليات عدة, 
وفي مقدمته�ا تالوة آي�ات من الذكر 
الحكيم, فضالً عن أناشيد دينية خاصة 
بالمناسبة وأخرى وطنية تغنت بحب 
العراق ووحدته وسيادته,وانتصارات 

قواتن�ا األمني�ة يش�ار إل�ى أن الحفل 
أقيم بإش�راف وتنظيم  من قبل خولة 
عب�د الرحم�ن إبراهيم  مدي�ر اإلدارة 
ف�ي البلدي�ة ، كم�ا كان هنال�ك دور 
متميز للس�يدة نضال محم�ود علوان 
مس�ؤولة مطبعة النظم والمعلومات 

في الدائرة.

 

    كركوك/المستقبل العراقي
أعلنت دائرة صح�ة كركوك، أمس األربعاء، عن اغالق محل لبيع 
اللحوم بس�بب عدم التزامه بالش�روط الصحية، فيم�ا صادرت ٧٦ 

كغم من اللحم بسبب عدم مطابقتها للشروط.

وقال�ت مدي�رة الرقاب�ة الصحية بصح�ة كركوك دني�ز انور، إن 
“دائ�رة صح�ة كركوك تلقت ش�كوى عن وجود مح�ل لبيع اللحوم 
الحمراء في منطقة الش�ورجة مخالفة للش�روط الصحية”، مبينة 
انه�ا “ف�رق الرقابة الصحية ش�كلت فريق�ا صحي�ا لمعاينة المحل 
ميداني�ا، حي�ث تبين عدم وجود اخت�ام على اللحوم م�ع تغير لونه 

وانبعاث رائحة كريهة”.
واضاف�ت ان�ور انه “تم ات�الف ٧٦ كغم من ه�ذه اللحم مع غلق 
المح�ل لمدة ٧ ايام حس�ب قانون الصحة”.مش�يرة ال�ى ان “صحة 
كرك�وك نفذت حمالت متفرق�ة الكثر من موقع وص�ادرت كميات 

مختلفة من المواد الغذائية”.
يذك�ر ان الرقاب�ة الصحية بدائ�رة صحة كركوك، تق�وم بتنفيذ 
حم�الت وج�والت على المح�ال واالس�واق لمراقبة م�دى التزامها 

بالشروط الصحية ومتابعة تاريخ صالحيات المواد الغذائية.

صحة كركوك تغلق حمل لبيع اللحوم 
بعد مصادرة كمية منه النقل تتوصل إىل صيغة هنائية بشأن ضوابط منح شهادة املستثمر اجلوي

وزير العدل يوجه بإعادة فتح الدوائر العدلية يف املناطق املحررة 

بلدية االعظمية حتتفل باملولد النبوي الرشيف

    بغداد/ المستقبل العراقي

 وج�ه وزير الع�دل حي�در الزاملي، 
باإلس�راع ف�ي إج�راءات فت�ح الدوائر 
العدلية بالمناطق المحررة من سيطرة 

داعش اإلرهابية.
ودعا الوزير خالل ترؤس�ه جلس�ة 
مجلس العدل الخامس�ة لع�ام 2015، ، 
إلى “تس�خير جميع الق�درات المتاحة 
إلع�ادة تأهيل الدوائ�ر العدلية، وتوفير 
متطلب�ات العم�ل فيه�ا خدم�ة ألهالي 
المنطق�ة م�ن النازحي�ن والمهجرين، 

وتقديم الخدمات العدلية لساكنيها”.

وناقش الزاملي “مقررات الجلس�ة 
الرابع�ة لمجل�س الع�دل م�ع الم�دراء 
العامي�ن، وم�دى المتحق�ق منه�ا في 
ظ�ل المتوف�ر م�ن اإلي�رادات المالي�ة 

ضم�ن الموازنة الحالي�ة ضمن الخطة 
اإلس�تراتيجية للوزارة”، مؤكدا |أهمية 

الموظفي�ن  تخصي�ص  اس�تكمال 
لمشروع االرشفة االلكترونية الخاصة 

بدائرة رعاية القاصرين”.
وأوع�ز الوزي�ر “بمفاتح�ة مجلس 
القض�اء األعل�ى لتفعيل س�بل التعاون 
مع مجلس القضاء األعلى من اجل حل 
اإلش�كاليات واألمور العالقة مع دائرة 
اإلص�الح العراقية، موجه�ا بالتواصل 
مع نقابة المحامين العراقيين، وتسهيل 
إج�راءات عم�ل المحامي�ن المعتمدين 
لديه�ا كأعضائه�ا في الدوائ�ر العدلية، 
وتوفير أماكن خاصة بهم ضمن الدوائر 

العدلية”.
واشار الوزير الى ان “دائرة اإلصالح 
المتعلق�ة  الفق�رة  نف�ذت  العراقي�ة 
لغ�رض  الداخلي�ة  وزارة  بمفاتح�ة 
إصدار المستمسكات الثبوتية لألطفال 
مجهولي النس�ب المولودي�ن في دائرة 
اإلص�الح العراقي�ة تمهيداً لتس�ليمهم 

الى وزارة العمل والشؤون االجتماعية 
لرعايتهم”.

ونوه الزاملي الى ان “الوزارة باشرت 
باعتماد معيار اجتياز موظفي الوزارة 
لدورتين االولى في مجال سالمة اللغة، 
كش�رط  تخصص�ه  ضم�ن  واالخ�رى 
للمفاضل�ة بي�ن الموظفي�ن للترفي�ع، 
ومنح شهادة مشاركة للمتخرجين من 
هذه الدورات”، موجها ب�”تشكيل لجنة 
من دوائر التسجيل العقاري والتخطيط 
العدلي والدائرة القانونية إلعداد دراسة 
ج�دوى مفصلة تتضم�ن كيفية تمويل 
المش�اريع المقدمة من دائرة االصالح 
العراقي�ة، واهمي�ة مش�اركة القط�اع 
الخاص في هذا المجال لضمان تسويق 

المنتجات الى السوق المحلية”.
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الصناعة ختفض سعر االسمنت 
وتتعهد بسد حاجة السوق

   بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت الشركة العامة للسمنت العراقية التابعة لوزارة الصناعة 
والمع�ادن، عن تخفيض س�عر البيع للوكالء للس�منت المنتج في 
معمل س�منت كركوك، وفيما أشارت إلى أن القرار جاء تزامناً مع 
قرار مجلس الوزراء بإيقاف اس�تيراد الس�منت التج�اري بأنواعه 
كافة، تعهدت بس�د حاجة الس�وق المحلية من مادة الس�منت لما 

تبقى من عام 2015 وعام 2016.

وقال مدير عام الش�ركة العامة للس�منت ناصر إدريس مهدي 
المدني، إن “الش�ركة خفضت س�عر البيع للوكالء للسمنت المنتج 
ف�ي معمل س�منت كركوك للس�منت الع�ادي )البورتالن�دي( ذي 
الج�ودة العالية والمطابق للمواصفات العراقية حس�ب فحوصات 
الجهاز المركزي للتقييس والس�يطرة النوعية وشهادات الفحص 
الدولية”.وأضاف المدني، أن “تخفيض أسعار السمنت جاء تزامناً 
م�ع قرار مجلس الوزراء المرقم )409( في 8/12/2015 القاضي 
بتفعيل القرار السابق لمجلس الوزراء والمرقم )215( لسنة 2013 
والمتضم�ن توصي�ة لجنة الش�ؤون االقتصادية بإيقاف اس�تيراد 
الس�منت التجاري بكافة أنواعه، وأيضاً اس�تجابة للحملة الكبرى 
الت�ي أطلقها وزير الصناعة والمعادن لدع�م المنتج الوطني تحت 

شعار )صناعتنا هويتنا أمننا واستقرارنا الدائم(”.
وكش�ف المدن�ي، ع�ن “عقد لجن�ة التوكي�د النوعي للس�منت 
اجتماع�اً وللمرة األول�ى مع جمعية مصنعي الس�منت في العراق 
في مقر وزارة اإلعمار واإلسكان وبحضور وكيل الوزارة إستبرق 
الشوك المشرف على اللجنة وأعضاء لجنة التوكيد النوعي وأعضاء 
جمعية مصنعي السمنت”.وأشار المدني، إلى أن “االجتماع عرض 
توجيه�ات وزير الصناعة والمعادن الت�ي وجه بها خالل اجتماعه 
م�ع لجنة التوكي�د النوعي للس�منت على ض�رورة التنس�يق بين 
مصنعي الس�منت للقي�ام بحملة إعالمي�ة كبي�رة للترويج لمنتج 

السمنت الوطني في القنوات الفضائية كونه ذا جودة عالية”.
وتعه�د المدني، بصفته رئيس�اً لجمعية مصنعي الس�منت في 
الع�راق “بضمان س�د حاجة الس�وق المحلية لمادة الس�منت لما 
تبقى من عام 2015 وعام 2016 والمحافظة على الثبات بأس�عار 
الس�منت”.وكانت وزارة الصناع�ة والمع�ادن افتتح�ت، ف�ي )13 
كانون األول 2015(، معمل إنتاج فالتر محطات الكهرباء الغازية، 
وفيم�ا قررت منع اس�تيراد مادة الس�منت بكاف�ة أنواعه، طالبت 
مصنع�ي الس�منت في الع�راق بقطاعي�ه الخاص والع�ام االلتزام 
باألس�عار الثابتة، متعهدة بتجهيز كافة الطلبات وبأسعار أرخص 
من المس�تورد. يذكر أن الش�ركة العامة للسمنت العراقية تعد من 
أقدم الش�ركات عل�ى المس�تويين المحلي واإلقليم�ي في صناعة 
السمنت وحاصلة على شهادات ثقة ميدانية من قبل شركات البناء 

والمقاولين والمواطنين.

     ديالى/المستقبل العراقي
أعلن�ت عضو مجلس محافظة ديالى أمل عمران، عن افتتاح 
مش�روع بناء مدرس�ة ابتدائية للنازحين شمال شرقي بعقوبة 
بدع�م م�ن األمم المتحدة، فيم�ا بينت أن تربي�ة قضاء خانقين 
ستوفر الكوادر التربوية والمستلزمات الستقبال الطلبة قريبا.

وقال�ت عم�ران ، إن “اإلدارة المحلي�ة ف�ي قض�اء خانقين 
)105كم ش�مال شرقي بعقوبة(، افتتحت مشروع بناء مدرسة 

ابتدائية قرب إحدى مخيمات النازحين في محيط القضاء”.
وأضافت عمران، أن “هذه المدرس�ة ه�ي الثانية من نوعها 
التي يج�ري بناؤها بتموي�ل ودعم من قبل األم�م المتحدة من 
اجل دع�م القطاع التعليمي للنازحين ف�ي خانقين باعتباره قد 
احتض�ن أكثر من 90بالمئ�ة من النازحين م�ن مختلف مناطق 

ديالى المضطربة امنيا باألشهر الماضية”.
وبينت عمران، أن “تربية خانقين س�تهيئ الكوادر التربوية 
مع تأمين كافة المس�تلزمات بالتنس�يق مع بعقوبة الستقبال 

الطلبة في القريب العاجل”.
يش�ار إل�ى أن إدارة خانقين تؤكد وجود أكث�ر من 100 ألف 
نازح في القضاء من مختلف مناطق ديالى الس�يما المضطربة 

امنيا.

افتتاح مدرسة للنازحني يف بعقوبة بدعم 
من األمم املتحدة

     بغداد/المستقبل العراقي

ع�دت هيئ�ة اإلع�الم واالتصاالت، 
أمس األربع�اء، أن قرار مجلس الوزراء 
توليه�ا مس�ؤوليتها بحس�ب قانونها، 
يع�زز أحقيتها بمنح الرخص�ة الرابعة 
للهواتف النقالة، في حين جددت وزارة 
االتصاالت التمس�ك ب�”حقها” بحيازة 
تل�ك الرخص�ة، مبينة أنه�ا تنتظر قرار 
القض�اء بش�أن ذل�ك أو اللج�وء لخيار 
دخول المزايدة أو المشاركة مع الجهة 

الفائزة بها.
وق�ال عض�و مجل�س األمن�اء في 
خلي�ل  واالتص�االت،  اإلع�الم  هيئ�ة 
الطيار، إن “ق�رار مجلس الوزراء الذي 
صدر ف�ي جلس�ته األخيرة ب�أن تقوم 
الهيئ�ة ممارس�ة صالحياتها بحس�ب 
قانونه�ا، يأتي تماش�يا م�ع توجهات 
السلطتين التش�ريعية والتنفيذية التي 
تدع�و للمحافظة على اس�تقاللية عمل 
الهيئات المس�تقلة، وتفعي�ل قوانينها 

النافذة”، مشيراً إلى أن “القرار يتماشى 
م�ع توجه�ات الحكومة الس�اعية إلى 
وتحري�ك  العراق�ي  االقتص�اد  تحري�ر 
أفق االس�تثمار بم�ا يتماش�ى وتنمية 
قطاعاته الواس�عة، ومنها االتصاالت، 
كونه رافداً حيوياً لموارد الدولة المالية 

والثاني بعد النفط”.
واعتب�ر الطي�ار، أن “الق�رار ع�زز 
توجه�ات الهيئ�ة، الس�يما أن قانونها 

النافذ رقم 65، قد أناط بها المسؤولية 
الحصري�ة لتنظي�م قط�اع االتصاالت، 
لش�ركات  الترخي�ص  ح�ق  ومن�ح 
الهاتف الس�لكية والالس�لكية، وتنمية 
أف�ق مخرجات�ه، واإلش�راف المباش�ر 
عل�ى إدارة م�وارده”، مبين�اً أن “قرار 
الحكوم�ة، يؤك�د أيض�اً أن ح�ق من�ح 
الرخص�ة الرابع�ة للهوات�ف النقالة ال 
يمك�ن أن يك�ون منحة ألح�د  من دون 

س�واه، وإنم�ا ينبغي أن يت�م على وفق 
ضواب�ط وش�روط رس�متها سياس�ة 
الهيئة”.وأضاف عض�و مجلس األمناء 
أن  واالتص�االت،  اإلع�الم  هيئ�ة  ف�ي 
“الهيئة تعم�ل بمهنية حيث تم اإلعالن 
عن تل�ك الرخص�ة بش�فافية لمختلف 
الش�ركات المحلية والعالمية، وهو ما 
يمنح الحق لوزارة االتصاالت المنافسة 
العادلة إس�وة بباقي الشركات بموجب 
ضوابط ومعايير ينبغي توفرها حفاظاً 
على تنمية موارد االتصاالت في العراق 
وتحرير أس�واقه”.بالمقابل, قال وكيل 
إن  البيات�ي،  أمي�ر  االتص�االت،  وزارة 
“مصلحة الع�راق فوق أي اعتبار، وهو 
م�ا رأت�ه المراج�ع العليا ف�ي الدولة”.

وأض�اف البيات�ي، أن “الوزارة تس�عى 
لمعرف�ة حيثيات قرار مجل�س الوزراء 
بش�أن الرخص�ة الرابع�ة، لتتمكن من 
اتخ�اذ اإلج�راء المناس�ب”، مبين�اً أن 
الرابع�ة  بالرخص�ة  ال�وزارة  “أحقي�ة 
وخالفها مع هيئة اإلعالم واالتصاالت 

بش�أنه وصل إلى القض�اء، بانتظار ما 
يقرره”.وأكد وكي�ل وزارة االتصاالت، 
أن “ال�وزارة مقتنع�ة تمام�اً بوج�ود 
الرخص�ة  عل�ى  بحصوله�ا  مصلح�ة 
الرابع�ة”، مس�تدركاً “لك�ن ربما رأى 
مجل�س ال�وزراء ما ال ت�راه، وبالنهاية 
ف�إن مصلح�ة البلد أهم من أي ش�يء، 

ويجب أن يكون هناك توضيحاً لذلك”.
وش�دد البياتي، على أن “الوزارة لن 
تتراج�ع عن أحقيتها في الحصول على 
الرخص�ة الرابعة”، وتاب�ع أن “الوزارة 
كدخ�ول  أخ�رى  حل�ول  إل�ى  س�تلجأ 
الرابعة  الخاص�ة بالرخص�ة  المزاي�دة 
أو أن تدخل ش�ريكاً م�ع الجهة الفائزة 
كونه�ا تمتل�ك البن�ى التحتي�ة”.وكان 
مجلس الوزراء العراقي أكد في جلسته 
االعتيادية ال� )48( التي عقدها، أمس 
االول األثنين، )ال�21 من كانون األول 
2015 الحال�ي(، تتولى هيئ�ة اإلعالم 
صالحياته�ا  ممارس�ة  واالتص�االت 

بحسب قانونها.

هيئة اإلعالم تؤكد حقها بالرخصة الرابعة لالتصاالت 

الزبيدي: قطع التذاكر سيكون متاحا عبر االنترنت 

النفط: زيادة غري مسبوقة بصادرات العراق الشهر املايض 
   بغداد/المستقبل العراقي

/ أعلن�ت وزارة النف�ط، ع�ن الص�ادرات النهائية 
للنفط الخام لش�هر تش�رين الثاني الماضي، مبينة ان 

الصادرات شهدت زيادة غير مسبوقة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عاصم جهاد 
ان “مجم�وع الكمي�ات المص�درة بلغ�ت 100 مليون 
و900 ال�ف برميل من جنوب الع�راق، فيما لم يتمكن 
العراق من التصدير عبرالمنفذ الش�مالي ميناء جيهان 
التركي بس�بب عدم الت�زام اقليم كردس�تان باالتفاق 

النفطي”.
واضاف جهاد ان “معدل س�عر بيع البرميل الواحد 

بلغ 36 دوالر و274سنت”.
واش�ار ال�ى ان “الكمي�ات المصدرة ت�م تحميلها 
من قبل 33 ش�ركة عالمية من مختلف الجنسيات من 

موانئ البصرة وخور العمية والعوامات االحادية على 
الخليج العربي”.

واك�د المتح�دث باس�م وزارة النف�ط ان “مع�دل 
االنت�اج الوطني من النفط الخام عدا اقليم كردس�تان 

بلغ ٣مليون و٦٥٧ برميل باليوم”.

ً
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سيف أكثم المظفر

إن معن�ى الحي�اة، بالمقي�اس الس�ماوي، تختل�ف جذريا 
ع�ن معناها ف�ي األرض، يق�ول تعالى في محك�م كتابه 
( في هذه اآلية  الكري�م  )َوَجَعلَْنا ِمَن الَْماِء ُكلَّ َش�ْيٍء َح�يٍّ
الكريم�ة ت�دل عل�ى حياة،ووج�ود النبات�ات والحيوانات 
واإلنس�ان، عل�ى س�طح ه�ذا الكون، ه�و ي�دل بالمعنى 
الظاهري عل�ى الحياة! أما المعنى الحياة الحقيقية، نجده 
في اآلي�ة المباركة )لُِيْنِذَر َمْن َكاَن َحيًّ�ا َوَيِحقَّ الَْقْوُل َعلَى 
الَْكاِفِري�َن)70( ، بالمعن�ى ألقران�ي الح�ي ه�و الذي امن 
بالمنذر وهو الرس�ول)عليه وعل�ى اله أفضل الصالة وأتم 
التس�ليم( وهم المؤمنون، والكافر هو ميت، بنظر القران 
الكريم، وم�ا ينتج عن الكفر من الظل�م والجور، وانتهاك 
الحرم اإلنس�انية. من الناحية الطبيعية إن اإلحياء تقس�م 

إلى ثالثة أش�كال حس�ب تصنيف العلمي للكائنات، فهناك 
بشر وحيوانات ونباتات، تش�ترك جميعها بمعنى الحياة، 
وجود اإلنسان على األرض يمكن أن يسلك عدة أنماط من 
الحياة، فهناك سلوك حيواني للبشر؟! وهناك سلوك نباتي 
للبشر!، وهناك سلوك أنساني، الذي هو أفضل الموجودات 
بشرط؟.. أما السلوك الحيواني، أو ما يطلق عليه بين البشر 
ب��) قانون الغابة( الذي يحتكم إليه بعض من بني البش�ر 
"المتشبهين بس�لوك الحيوانات"..  أي بمعنى أخر الحكم 
لألق�وى، وكثير ما نش�اهده في دول العال�م حيث يتحكم 
الم�ال والس�لطة بمقدرات اإلنس�ان، ويتعام�ل معه على 
أساس المادي. أما السلوك النباتي للبشر، هو ليس بالمعنى 
الجوهري بقدر ما هو وصف طريقة تفكير وعيش بعض 

البش�ر على التكاثر واألكل  والشرب والتنفس، واالكتفاء 
بالروتي�ن الحيات�ي فارغ المحت�وى، أو قد يتدنى س�لوك 
بعض البش�ر إلى  اقل من هذا س�لوك، فهناك بعض النبات 
م�ا ينتج الثم�ر ويزين الط�رق وغيرها من فوائ�د، يفتقد 
إليها معظ�م بني البش�ر.في قوله تعالى )..ُيْح�ِي األْْرَض 
َبْعَد َمْوِتها (، عن اإلمام الصادق )عليه الس�الم(، قال: )أي 
يحييها بع�دل القائم عن�د ظهوره بعد موته�ا بجور أئّمة 
الضالل(، الحياة التي أرادتها الس�ماء هي أس�مى درجات 
اإلنس�انية ، وعلى اإلنس�ان أن يتس�ابق للوصول إلى تلك 
الدرجة، ع�ن طريق تحكيم أفكار العق�ل ألنضري ويطبق 
من خالل العقل العملي، ويلتزم بمبادئ الوحي اإللهي في 
َها الَِّذيَن آَمُنوا اْس�َتِجيُبوا ......ِ َولِلرَُّسوِل  قوله تعالى﴿َيا أَيُّ

إَِذا َدَعاُك�ْم لَِم�ا ُيْحِييُك�ْم﴾ من يس�تجيب للوح�ي، يعيش 
الحياة اإلنس�انية الحقيقية التي وجد اإلنس�ان من اجلها، 
وأرس�ل تعاليمها من خالل األنبي�اء واألئمة المعصومين 
)عليه�م أفضل الص�الة وأتم التس�ليم( يتطل�ع العالم إلى 
ق�رب اليوم الموعود، بعد ما مألت األرض بالظلم وانتهاك 
الحقوق، واس�تباحة اإلعراض، وتسلط أهل الفجور على 
رقاب الناس من الحكام والسالطين والملوك، يعيثون في 
األرض ، وقد افس�دوا الحرث والنس�ل، م�ن بني صهيون 
وإذنابهم من آل س�عود وتجار الم�وت األمريكي، والغرب 
وعمالئه�م الش�رقيين.. كل المؤش�رات ت�دل عل�ى قرب 
الظه�ور بعدما تعالت أصوات المظلومين، بلهفة وش�وق 

وهم ينشدون "متى ترنا ونراك" يا صاحب الزمان.

رصاصة يف صدر التقسيم

هل األرض ميتة؟

يكاد الحديث السياس�ي اليوم�ي ال يخلو من نبرة 
التقس�يم والتكهن�ات بمس�تقبل مجهول أيس�ره 
تفكي�ك العراق الى دويالت متناحرة، إْذ تمدد خيال 
المتباكي�ن زيفاً على وح�دة العراق والحرص على 
حياة شعبه الى مقاطعات صغيرة يحكموها بفكر 
ض�ال وهكذا تش�عب الحدي�ث ع�ن الطائفية لمن 
إمتأل نخاعه باألنانية وأضرم نار في طائفته كلما 

تحدث عن الطائفية.
هي ليس�ت تكهنات علمية وال نظرة إستش�رافية 
لم�ن ال يعدون حدود أقدامه�م المحاطة بالحرائق 

وال يبالوا إالّ بتحقيق مصالح من يتملقهم؟!

لم يجد الالهثون خلف مصالح ضيقة إالّ الطائفية 
وس�رقة  آني�اً  الجماهي�ر  ود  لكس�ب  والقومي�ة 
أصواته�م بعلني�ة فتح�دث بع�ض الش�يعة ع�ن 
المظلومي�ة والفقر ورد حقوق س�لبها إس�تهتار 
البع�ث وبعض الك�رد ع�ن القومية وأم�ل الدولة 
الكردية وتباكى الس�نة من التهمي�ش واإلعتقال، 
وإن كان لرم�وز أوغل�ت ف�ي الدم�اء العراقي�ة. 
الحديث لم ينته بش�عارات كس�ب عواطف الشارع 
ب�ل  قوميي�ن  أو  طائفيي�ن  كأبط�ال  والظه�ور 
تشوش�ت رؤياهم الى جعلت قطاع�ات الدولة بال 
مخارج إنتاج خطابات سياسية جامعة، وأُضعفت 

القاع�دة العراقية أمام التدخالت الخارجية، ودخل 
اإلرهاب مع س�باة ساس�ة لم يفمه�وا أن الحديث 
ع�ن الفرعيات؛ ش�وائب مخزية في جس�د الدولة 

المدنية.
أثبت الش�عب العراقي مرة اخرى، أنه ضد مشاريع 
التقس�يم واإلقتتال الطائفي والقومي، وخير دليل 
رس�الة ملي�ون ن�ازح بي�ن العوائل والحس�ينيات 
والجوام�ع؛ وس�ط وجن�وب الع�راق، ولم تش�هد 
نزعات على أس�س عرقية ولم يس�محوا لتس�ول 
طف�ل فقد دياره، وه�ذا الموقف أبل�غ من دعوات 
التقس�يم، وأما إنقس�ام ق�وى إقليم كوردس�تان 

عل�ى إختي�ار رئيس جدي�د؛ فهو أوثق م�ن إعتقاد 
الُبعد عن الحكومة اإلتحادية؛ بأنه ينفع المتبنيات 
الجماهيرية، ويأتي باألستقرار على أسس قومية، 
نفس الحال ينطبق على م�دن غزاها اإلرهاب ولم 
تجني من شعارات طائفية سمجة؛ إال أنهم بضاعة 
أبتيع�ت وص�ار لقم�ة س�ائغة اإلره�اب، فقدموا 
األبن�اء واألموال وخرج�وا خوالي الوف�اق، هكذا 
الحال أيضاً بإختالف بعض ساس�ة جنوب ووسط 
الع�راق؛ عل�ى إيج�اد رؤية قي�ادة دول�ة موحدة.

إن دخ�ول اإلرهاب الى أرض الع�راق نقمة جاءت 
بها بعض طبقة سياس�ية تبنت مش�اريع تقسيم 

من فص�االت خارجية، وآخرى من نظ�رة دونية، 
وس�يحصد الع�راق نعم�ة إكتش�اف أن الملم�ات 
تظهر معادن اإلش�ياء وحقائق م�ا يدور بخلجات 
أناني�ة إنتهازية، وأكتافهم ستش�هد أنها تالحمت 
بطوائفها وقومياته�ا؛ بعكس ما كان إدعاه أعداء 
تمنوا أن يكون العراق موبوء باإلرهاب والتقسيم؛ 

حتى فكروا بدويالت لألقليات؟!
الع�راق،  بصخ�رة  التقس�يم  مش�اريع  تكس�رت 
وأكتش�ف مواطنوه أن من يقودهم الى مش�اريع 
تقسيمية؛ ال يعد إالّ خائن في ميزان تالحم أكتاف؛ 
كدرع واقي للوطن.لن يستطيع بعض قادة الكورد 

تحقيق حلم دولتهم؛ وهم مهددون بالتقس�يم الى 
أقالي�م وع�دم أتفاق على رئاس�ة األقليم، وفش�ل 
بعض قادة السنة في إقناع جماهيرهم، أن األقليم 
والتقس�يم س�يحميهم م�ن خط�ر اإلره�اب، وما 
هؤوالء إالّ تج�ار لبضاعة خارجية، وأما الش�يعة 
فقد قالت جماهيرهم أنهم حش�د شعبي يذود عن 
األنب�ار والموص�ل وصالح الدين، وس�يرد ش�رف 
األيزي�دات، ويعيد المس�يحين ال�ى ديارهم، وفي 
جبه�ة قتال اإلرهاب والتقس�يم؛ يقول�ون: أن كل 
أص�وات من يؤمن بالوطن؛ هي رصاصة في صدر 

عدو؛ يخطط للتقسيم واإلقتتال الطائفي.

واثق الجابري

يثي�ر االعالن عن تش�كيل تحالف )إس�المي( بقيادة 
الس�عودية لمكافح�ة اإلرهاب ج�دال مفتوحا، ليس 
لطبيع�ة ه�ذا التحال�ف أو ألهدافه، بل لم�ا يمكن أن 
يمثله من ظاهرة خطيرة لش�رعنة مح�اور جديدة، 
واصطفاف�ات ق�د تذه�ب بالمنطقة ال�ى المجهول، 
فليس لهذا التحالف ذي التوصيف )الطائفي( س�وى 
ترسيم حدود معينة لخارطة ما يمكن أن ُيطلق عليه 
مواجه�ة اإلرهاب، مقاب�ل خل�ط األوراق على دول 
وجماع�ات لها سياس�ات واضحة ومواق�ف معلنة 
ف�ي توصيف اإلرهاب، وفي مقاتلته على األرض في 

سوريا والعراق واليمن.
ه�ذا التحال�ف ال أه�داف واضح�ة ل�ه، وال مواق�ف 
رس�مية تؤيد وج�وده، وحتى الصم�ت األميركي ال 
يعدو أن يكون مخاتلة سياس�ية للتوجس منه، ومن 
النوايا التي يحملها، ومن المخاطر والصراعات التي 

ق�د ُيفجرها ف�ي منطق�ة مأزومة أص�ال، والتي قد 
تنعك�س على المصال�ح األميركية ف�ي المنطقة، أو 
تفتح باباً مع السياس�ات الروس�ية التي لها اجتهاد 
آخ�ر في مكافحة اإلرهاب والجماعات االرهابية في 
س�وريا، وبالتالي فإن ه�ذا التحالف قد يكون مدخال 
لصناعة أزمة في المنطقة، أو التهديد بإطالق شرارة 
حرب من الصعب السيطرة على تداعياتها.اعالن هذا 
التحالف وعن طريق ولي ولي عهد الس�عودية يحمل 
أكثر من داللة، إذ يقترن بالكش�ف عن دور عسكري 
وأمني وحتى سياس�ي له�ذه الش�خصية الغامضة، 
مثلم�ا يب�دو وكأنها محاول�ة إلبعاد أية ُش�بهة عن 
الس�عودية في دعم الجماع�ات االرهابية وفي تبني 
خطابه�ا، وأحس�به تواص�ال م�ع معطي�ات مؤتمر 
)الري�اض( األخير لجماعات المعارضة والس�ورية، 
لك�ن األخطر من كل هذا هو البح�ث عن آلية جديدة 

لمواجه�ة التداعي�ات األمني�ة الجدي�دة ف�ي ميدان 
المعارك على األرض الس�ورية، وف�ي مواجهة قوة 
الحشد الش�عبي في العراق وقطع الطريق عليها في 
تحقيق انتصارات عسكرية ضد الجماعات االرهابية، 
إذ أن حدي�ث المس�ؤول الس�عودي ع�ن مواجه�ة 
اإلره�اب فيه الكثير من اإللتباس في القصدية، وفي 
تحدي�د الجماع�ة اإلرهابي�ة، والتي يمك�ن تعميمها 
لتش�مل جماعات المقاومة والحركات التي لها دور 
حقيق�ي في مواجهة االرهاب.كما أن إدراج أس�ماء 
ل�دول ومنظمات في هذا التحال�ف يترك انطباعا عن 
)الواقعيت�ه( فالبع�ض منه�ا يعيش أزم�ات عميقة 
وخطيرة، وربما ال يملك أصال جيوشا نظامية تؤهلها 
لإلنخراط في هذا التحالف مثل الصومال وفلسطين 
التي ينبغي أن تكون بمواجهة االحتالل االس�رائيلي 
أوال. ولع�ل إبع�اد ال�دول الت�ي يمث�ل الش�يعة فيها 

األغلبي�ة ُيعط�ي انطباعا عن طائفية ه�ذا التحالف، 
وعن هوية محاوره وتوجهاته، أو قد يكون أساس�ا 
موجه�ا لمحارب�ة الجماعات الش�يعية الت�ي تقاتل 
اإلره�اب في العديد من ال�دول، كما أن إبعاد الجزائر 
وس�لطنة ُعمان عن هذا التحالف يكش�ف عن النوايا 
السياسية التي تقف وراء إعالنه، ألن هاتين الدولتين 
)االس�الميتين( لهما مواقف معروف�ة من اإلرهاب، 
ومن سياس�ات المحاور ف�ي المنطقة، فضال عن أن 
غياب دولة اس�المية كبيرة مثل أندنوسيا عنه يترك 
س�ؤاال عن عالقة هذا التحال�ف بأنظمة معينة، إذ أن 
المش�اركة في مثل هكذا تحالفات عس�كرية يتطلب 
ش�رعنة دس�تورية، ومواقف�ات برلماني�ة يفترض 
وجودها النظام )الديمقراطي( لكي تنأى الش�عوب 
بنفس�ها عن المغام�رات وعن مثل هذه السياس�ات 
غي�ر الواضحة، والتي ال آفاق لها.ش�راء المواقف قد 

يك�ون هو الُمعطى الذي يق�ف وراء دفع دول معينة 
للمش�اركة في ه�ذا التحال�ف، وهو ما ب�دا واضحا 
من خالل الس�عي الس�عودي لالعالن عن دعم مصر 
اقتصاديا، وتغطية حاجتها النفطية لخمس سنوات، 
لك�ن ه�ذا األم�ر قد يب�دو صعب�ا، ألن مصر ليس�ت 
)طيع�ة( بس�هولة، ففيه�ا رأي ع�ام ق�وي وفاعل، 
وس�يلعب دورا ضاغط�ا إلبع�اد الش�عب المص�ري 
ع�ن الت�ورط في ح�روب وأزم�ات إقليمي�ة معقدة 
وليس لها مب�رر أصال.القراءة األول�ى لهذا التحالف 
ستكش�ف عن وجود الخيط األميركي في كواليسه، 
إذ ال تج�رؤ الس�عودية ع�ن مثل ه�ذا التصرف دون 
موافق�ة أميركية، وأحس�ب أن من أخطر أهداف هذا 
التحال�ف، والذي ال يزال في مرحلة جّس النبض، هو 
ترتيب أميرك�ي بالنيابة لمواجهة المحور الروس�ي 
في المنطقة وتوريط روس�يا في حرب إيديولوجية 

مفتوح�ة ومنهكة لالقتصاد الروس�ي، عبر محاولة 
ف�رض سياس�ة )األفغنة( م�ن جديد وتح�ت يافطة 
مكافحة اإلره�اب، فضال عن ما يهجس به من نوايا 
أخرى سببها الفشل الميداني في اليمن وفي سوريا، 
وال�ذي عجز ع�ن تحقيق أية نتيجة عس�كرية يمكن 
الرك�ون اليها في فرض ش�روط معين�ة في مرحلة 
المفاوضات التي س�تكون أم�را حتميا.هذا التحالف 
س�يصطدم - حتم�ا- بالكثي�ر م�ن المعطي�ات على 
األرض، أولها القرارات الدولية، وآخرها قرار مجلس 
األمن حول سوريا، واصرار االمم المتحدة على حسم 
الملف اليمني رغم الخروقات الس�عودية، فضال عن 
إصرار روس�يا على فرض واقع جدي�د في المنطقة 
على المس�تويات األمنية والسياسية، والذي سيعني 
فش�ل كل الخطط التي دأبت أمي�ركا وحلفاؤها على 

تحقيقها في المنطقة.    

أوهام اإلرهاب والفشل السيايس
علي حسن الفواز

ع�اد الناخبون الفرنس�يون مجدداً إلى صناديق االقت�راع في الدورة 
الثاني�ة النتخاب�ات المناطق، على وق�ع تصريحات زعيم�ة الجبهة 
الوطني�ة مارين لوب�ن بأنها » تتعه�د بتنغيص عي�ش الحكومة في 
حال فوزها وحزبها في هذه االنتخابات ضد مرشحي أحزاب اليسار 

االشتراكي واليمين الجمهوري ».
أمنية »لوبن« لم تتحقق بالس�يطرة على ه�ذه المجالس المناطقية، 
حيث أخفقت الجبهة الوطنية التي تمثل اليمين المتطرف في فرنسا 
في الف�وز بأي من األقاليم الفرنس�ية خالل آخر اقت�راع يجري قبل 
االنتخاب�ات الرئاس�ية س�نة 2017، على رغم تقدمه�ا التاريخي في 

الدورة األولى، بعد ما تكتلت األحزاب التقليدية لمنعها من الفوز.
غي�ر أن ه�ذا اإلخفاق ل�ن يمن�ع »لوبن«، فع�اًل، م�ن تنغيص عيش 
الحكومة االشتراكية ومعها اليمين الجمهوري خالل الفترة القادمة. 
فه�ي، بالنتائج التي حصلت عليها ف�ي الدورة األولى 28,5 في المئة 
م�ن األصوات وحلول حزبها في الطليعة ف�ي 6 مجالس إقليمية من 
أصل 17 مجلس�اً، فيما حصل اليمين التقلي�دي على 28,5 بالمئة و7 
مجالس، واليسار 25 بالمئة وعلى 6 مجالس، أقلقت إطمئنان اليمين 

واليسار معاً ووضعتهما في حالة: » تنغيص« دائمة.
إن هذه النتائج التي حصلت عليها زعيمة حزب الجبهة الوطنية كانت 
كافية الختراق راحة البال التي كان يعيش�ها كالً من اليسار واليمين 
وهّزها بعنف، وتحويلها إلى اس�تنفار كبير ل�درء مخاطر الفوز في 

معركة األقاليم الثانية.
خط�ر داهم فاجأ هذه القوى اليس�ارية واليميني�ة التي كانت تظهر 
أنه�ا بمنأى عن أي قل�ق يمكن أن يعتريها، جراء ترش�يحات الجبهة 
الوطني�ة الت�ي طالما وصف�ت بالعنصرية، إلى ح�د أن رئيس وزراء 
فرنس�ا االش�تراكي مانويل فال�س ، كان حّذر من إن�زالق البالد إلى 

حرب أهلية إذا فاز هذا الحزب المتطرف في الجولة الثانية.
ب�دت نتائ�ج ال�دورة الثانية وكأنه�ا مرهونة إل�ى حد كبي�ر بما إذا 
كان الناخبون س�واء من اليس�ار أو اليمين، الذي�ن صوتوا لمصلحة 
الجبهة في الدورة األولى س�يصغون إلى الدعوات التي وجهت إليهم 
بقط�ع الطريق أمام مرش�حيها، أم أنهم س�يعيدون تأكي�د ما عّبروا 
عنه ف�ي الدورة األول�ى من غضب وع�دم ثقة بالحزبين الرئيس�ين 
اللذين يتناوبان على الحكوم�ة منذ عقود. كما أن هذه النتائج كانت 
مرتبط�ة بما إذا كانت اإلنس�حابات التي أقدم عليها رؤس�اء اللوائح 
الذي�ن حلّوا ف�ي المرتب�ة الثالثة، كافي�ة لتجيير أص�وات إلى لوائح 
الحزبين التقليديين. وكان اس�تطالع للرأي أجراه معهد »تي إن أس - 
سوفريس » أظهر أن مرش�ح حزب الجمهوريين اليميني كريستيان 
أس�تروزي س�يفوز في الدورة الثانية، في مواجهة مرشحة الجبهة 
ماري�ون ماريش�ال لوب�ن في منطق�ة بروفان�س الباك�وت دازور. 
وبحس�ب التقديرات، فإن اليمين فاز بخمس مناطق على األقل فيما 
حقق اليس�ار انتصاراً في ثالث من أص�ل إجمالي 13 منطقة. رئيس 
الوزراء الفرنس�ي االش�تراكي مانويل فالس اعتبر أن »خطر اليمين 
المتطرف ال يزال قائماً في فرنسا« برغم فشل حزب الجبهة الوطنية 
اليميني المتطرف . أما مارين لوبن زعيمة حزب الجبهة فقالت أن ال 

شيء سيتمكن من إيقافنا«.
ما أراه من خالل ما حصل في الدورة األولى والثانية لهذه االنتخابات 
أن ح�زب الجبهة الوطني�ة اليمين�ي المتطرف سيس�عى جاهداً الى 
إح�داث إنقس�امات وتناقض�ات داخل معس�كري اليمين واليس�ار.  
ذل�ك أن نتائج االقت�راع أضّرت بطموح�ات الرئيس الس�ابق نيكوال 
ساركوزي لعام 2017 الذي يواجه خصمين شديدين ورئيسي وزراء 

سابقين داخل معسكره هما آالن جوبيه وفرنسوا فيون .

هل اقرتبت »لوبن« 
من رئاسة فرنسا؟

نهاد حشيشو

دل�ف الع�رب ف�ي عاداته�م وثقافته�م، أن ُيِجلِّ�وا 
ويحترموا الشخص المتوفى في ولده، فيكرمونهم 

ويقدروهم ويعطفون عليهم. 
كلم�ا كان�ت منزلة المتوف�ى ووضع�ه األجتماعي 

أعلى، كان تكريم أبناءه أكبر وأكثر. 
لم تش�هد جزيرة العرب في حياتها، ش�خصا بأجل 
وأعظم منزلة م�ن النبي الخاتم محمد صلوات ربي 

عليه. 
ه�ذا النب�ي العظي�م، الذي تحم�ل األذى م�ن كفار 
قريش، في سبيل نشر الرسالة، وقد قابل هذا األذى 
بصدر رحب، وأحسن معاملة أولئك، وقد تجلى هذا 

اإلحسان في فتح مكة، حينما رفع شعارا، لم يرفعه 
أي قائد منتصر في معركة، على مدى التاريخ، وهو 
الشعار الذي إنطلق على لسان وصي الخاتم، اإلمام 
علي عليه السالم، حينما قال "اليوم يوم المرحمة، 

اليوم تصان الحرمة". 
ه�ؤالء الكف�ار؛ وحينم�ا ش�اهدو إنتص�ار النب�ي 
والمس�لمين معه، إضط�روا للدخول في اإلس�الم، 
لكنه�م أضم�روا حق�دا دفين�ا، ض�د هذا الرس�ول 

وعترته المطهرة، ورسالته اإلنسانية. 
شهدت اللحظات األخيرة، في حياة النبي صلى الله 
عليه وآله، أمرا حاس�ما، غيَّر مسار التاريخ، فالنبي 

ف�ي لحظات�ه األخيرة، طل�ب ممن حول�ه، أن يأتوا 
بقرطاس وقلم، ليكتب وصيته، التي لن يكون معها 
ضالل أبدا، لكن عم�ر إبن الخطاب، حال دون كتابة 

الوصية، وإبتدر بالقول إن النبي يهجر. 
كانت هذه النقطة، بداية لإلنحراف في مسيرة األمة 
اإلسالمية، تلك األمة التي إنقلبت على وصايا نبيها، 

في تسليم الوالية لخليفته علي عليه السالم. 
إجتمع المس�لمون في سقيفة بني ساعدة، وأعدوا 
الع�دة إلختط�اف خالفة المس�لمين م�ن أصحابها 
الش�رعيين، فبينم�ا كان اإلمام علي عليه الس�الم، 
يجه�ز الرس�ول الخات�م صل�وات الله علي�ه لدفنه، 

إنته�ت نية الق�وم المبيت�ة، بإعالن إن أب�ا بكر هو 
خليفة للمس�لمين. مع خضوع وخنوع المسلمين، 
وإس�تضعاف قس�ما منهم، من قبل س�ادة المشهد 
الجديد، كانت العقبة الكبرى أمام خط اإلنحراف، هو 
وجود الوصي الحقيقي، علي عليه السالم، وزوجته 
فاطمة بنت النبي الكريم صلوات ربي عليهما.حاول 
المنحرفون أخذ البيعة من علي وزوجته، إال إن علي 
ال�ذي ال تأخذه ف�ي الحق لومة الئم، أب�ى إن يوافق 
خط اإلنحراف، فكانت الممانعة قوية، فما كان من 
المنحرفين، إال أن يقوموا بالهجوم على دار فاطمة 
وعلي. هجموا والرسول لما يجف قبره، هجموا مع 

زبانيتهم األرذلين، فلما وقفت فاطمة عليها السالم 
خل�ف الب�اب، ومنعتهم م�ن إقتحام البي�ت، قاموا 
بفتح الباب عن�وة، وعصروها بين الباب والحائط، 
وأسقطوا جنينها، وإقتادوا بعلها علي عليه السالم 
مكتوفا إلى المس�جد. عدلت فاطمة عليها الس�الم 
من خماره�ا، وإنطلقت خلفهم، لتس�تنقذ الوصي 
من بين أيدي الطغيان، فأمر عمر عبده قنفذ، ليعيق 
قدوم الزهراء، فعاد ولطمها بكعب س�وطه فأدمى 
خده�ا الطاه�ر. لما فاق�ت فاطمة عليها الس�الم، 
كان الق�وم وصل�وا بعلي عليه الس�الم للمس�جد، 
فتبعته�م، ووجدته�م ق�د أص�درو ق�رارات، منه�ا 

مصادرة ف�دك التي نحلها النبي صل�وات ربي عليه 
لفاطم�ة، وإغتصبوا كل ح�ق لعترة النب�ي. عندها 
حاججته�م الزه�راء، وقالت ألبي بك�ر "أ ترث أباك 
يب�ن أبي قحافة وال أرث أب�ي" فأجابها "إن األنبياء 
اليورثون" فاستدلت الزهراء عليها السالم بالقران، 
على بط�الن إدعاء أبي بكر قائل�ة "كيف اليورثون 
والقران يقول وورث س�ليمان داود" فبهت أبو بكر 
وإس�تمر هو وعم�ر ومن معه في نك�ران الوصية، 
ليبق�ى اإلنحراف ليومن�ا هذا ضارب�ا بالصميم كل 
القيم اإلنس�انية التي جاء بها الخاتم محمد صلوات 

ربي عليه.

ثقافة العرب 
عبد الكاظم حسن الجابري 
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الرسول حممد )ص( بيننا ....!
  فالح المشعل 

) شذرات من السرية النبوية املعطرة (

والدة النبي حممد )ص(..االنعطافة الكبرية يف 
تاريخ االنسانية

اشــراقـة  املـولـد
في عيد المولد النبوي الشريف

هتفَ  الكون  جالال  فهفا
وتسامى  بالنبي  المصطفى

وشدا الدهر بآيات  اإلبا
وزها الصبح وبالنور احتفى
ومشى التاريخ  يحكي سيرة

وعلى أمجادها  قد  وقفا
أيُ  نور من تباشير الهدى
شعَ  في  أم القرى  واكتنفا

*****************
يا  رسوالً  كرمَ  هللا  به
أمة  العرب فنالت  شرفا

ٍ فابتنى  للحق  أسمى  شرعة
وإلى   أحكامه  فانتصفا

جاء  في نهج اإلخا  من ربه
وبآيات   له  قد  شغفا

جاء  بالمعروف  في  منهجه
ينشرُ  العدل  ويهدي  الضعفا

وأعز  هللاُ  أوطانا  به
ما  أمالت  لألعادي  كتفا
وحباه   من  عظيم  خلقا

بين  أمجاد  المعالي  ُعرِ فا
ِ أحمدٌ  نور الهدى من  فيضه
نهل الكون  التقى  واغترفا

***************
من  ظالل الوحي  دوت  صرخة

أعلنت   عهداً   جديداً   أزفا
صرخة   قدسية ٌ  أصداؤها
قد  تغنى  الدهر  فيها  كلِفا
نّوَر  اآل فاق  من  شرعته
بسنا  الوحيِ  وآيات  الوفا
ٍ وبنى  مجتمعاً  من ُ سنة
غرسَ   الُيمن َ  به  واألنفا

مولُد  األمِة  في  طلعتِه
كان  في  أمجادها  منعطفا

***************
ً يا  رسول  هللاِ  أدرك  أمة

عصفَ  الشركُ   بها  فاعتسفا
هذه  أرضُ   الرساالت  غدت
بين  أنياب  األعادي  نــتـفا
ً ودعاة  الدين  صاروا  شيعا
أغمضوا  عن  كل  حقٍ  طرفا
ذلك  األقصى   إلى   محرابه

من  بني  صهيون  رجسٌ  زحفا
ٍ واختلفنا  أمة  في  منهج

صوتُ  جبريلَ  به  قد  هتفا
ِ وكتابٍ  وحَد  هللاُ  به

الهدفا  شملنا  حتى  أضعنا
طول  المدى  ولنا  في  أحمدٍ 

وكفى فخارا ً   أسوةٌ   طابت

جابر جعفر الخطاببقلم د فالح الكيالني

افتراض ان الرس�ول محمد )ص( قد حضر 
الي�وم ال�ى الع�راق بمناس�بة عي�د ميالده 
كم�ا يحض�ر الكب�ار في هك�ذا مناس�بات 
، فم�اذا س�يرى في ه�ذه البالد ال�ذي كان 
يوعد المس�لمين في مكة والمدينة بفتحها 

وإسالمها وخيراتها ...!
الت�ي س�تصدم حبي�ب  المفاج�أة األول�ى 
الل�ه ، أن اإلس�الم ورس�الته العظيمة التي 
ك�رس حياته ألجلها وتع�ذب وتهجر وفقد 
صمامات قلبه ألجلها ، لم يعد ذلك اإلس�الم 
الذي دونه بدمائه وتلقاه بقلبه عبر رس�ائل 
اإلل�ه العزي�ز ، حين كان يس�تقبل جبرائيل 

ويصغي له وهو يرتجف لجبروت الرب . 
س�يقف النبي متألما ً متاس�فا ً ألن اإلسالم 
صار إس�المات عدي�دة وكل يكتبه ويتفقه 

ب�ه ويجتهد بمعزل عن ينابي�ع الدين النقية 
.س�يبكي طويال نبّينا وهو يشاهد هذا الكم 
من الدماء تسفح والدموع تهمل واألوجاع 
تتسربل في مجاري الخوف والهزيمة ، لهذا 
التش�ويه المرع�ب لمعنى الدين واإلنس�ان 

واألله أيضا ً .
يصاب بالدوار وهو يش�اهد إس�الم شيعي 
وآخر س�ني وثال�ث وهابي وراب�ع إرهابي 

وخامس شعارتي فقط ...!
يستحضر ظروف الهجرة والمقاطعة وعزلة 
أهل�ه ومؤيديه من فق�راء مكة في وديانها 
الجرداء ، يش�عر ان العرب أمة لم يس�تطع 
الق�رآن ان يجعلها أمة عاقلة ، ويعتذر للرب 
نيابة عن هذه األمة التي تداركها الله قديما 
، وأهلكه�ا اآلن ووضعه�ا موضع العبودية 

والذيلية لألمم األخرى .
س�يجد الناس تصفق وتغن�ي لنبي آخر في 
األعظمي�ة التي هجرها نص�ف أهلها جراء 
الخوف والقتل الطائفي ، سيضحك في سره 
له�ذا الجنون والك�ذب واله�در بينما جياع 
بالد السواد يملئون دروب الله بين مشردين 

والجئين وأسرى ومطرودين ...!
محم�د بن عبد الله المتفرد بجماله الروحي 
ف�ي زم�ن القب�ح والتصح�ر والخش�ونة ، 
سيعرف ان النهر كلما سار أكثر في التأريخ 
والجغرافية ، يتع�رض للتلوث وتتفرع عنه 
ج�داول مايجعل�ه يفق�د صفائ�ه ومزاياه 
األولى ...! سيدي العظيم .... اآلن نسترجع 
زم�ن التصح�ر والتحج�ر الروح�ي ونفقد 
الح�س األنس�اني ، صرن�ا الن�ؤد النس�اء 

والرجال وحسب ،بل نؤد كل ماهو إسالمي 
نقي يحمل سماتك واألولين .

س�يقف الرسول حزينا ً متألما ...، وأنا على 
يقين أنه س�يفكر بالثورة مرة أخرى ، لكن 
من أين يأتي بأبي ذر وعلي وعمر وأبي بكر 
وس�لمان وبالل وتلك الرج�ال الجبال الذين 
اليسيل لعابهم على الدوالر ، واليتسابقون 

على قصور كسرى وهارون وصدام .
ايه�ا الرس�ول العظي�م تأك�د ان ل�ك مكانة 
بقلوب القلة النادرة م�ن المؤمنين والثوار 
وعشاق الحرية في كل مكان ، أسمك منارة 
ض�وء مش�عة عب�ر األزمنة ، كن�ت عظيما ً 
ولم تزل بفكرك وس�لوكك وطروحاتك التي 
تس�بق الزمان ،وترسم لها مسارا موازيا له 

لك كل الحب سيدي رسول الله .

ف�ي بيئة كان�ت تعان�ي العزلة واالنكفاء وس�ط 
صحراء قاحلة ومجتمع م�أله التخلف والعصبية 
القبلية والتفرقة .. ارض أهملها التاريخ وقاطعتها 
الحضارة، ولدت شخصية أعادت صياغة األحداث 
على هذه األرض المنسية وأظهرت شبه الجزيرة 
العربية على واجهة التاريخ ، لتشكل هذه الحادثة 
انعطافة كبيرة ومهمة في حياة ومستقبل العرب 
واإلنس�انية جمع�اء .. ه�ي ش�خصية الرس�ول 
األك�رم محم�د ب�ن عب�د الل�ه )ص(، يق�ول ول 
ديوراينت صاحب موسوعة قصة الحضارة .. )ال 
احد كان يتصور أن تتحول ش�به الجزيرة العربية 
بعزلتها وبداوتها إلى منطلق لديانة سيطرت على 
ثلث�ي العال�م القديم( .. ويع�زو ذلك إل�ى العقلية 
الرجولية الت�ي كان يمتلكها نب�ي الرحمة محمد 
)ص( .. فه�و تلك ال�روح العظيمة التي تس�امت 
على أع�راف بيئته�ا ومورثها الفك�ري المتخلف 
ليصنع ثورة قلبت بنجاحها كل المعادالت الدينية 
واالجتماعية والسياس�ية التي كانت قائمة آنذاك، 
هو الفرد الذي صنع امة أغنت البش�رية بعطائها 
اإلنس�اني والحضاري، لما جاء ب�ه من قيم نبيلة 
وديانة س�محاء تكالب عليها األعداء لتش�ويهها 
إلى وقتنا الحاضر .. فكانت والدته المباركة تمثل 
نقطة الش�روع نحو التغيير وصيرورة جديدة في 
المشهد اإلنس�اني برمته، واجه التخلف والشرك 
والتعصب والهمجية، ولم تكن في جعبته س�وى 
الكلمات وش�خصيته الف�ذة المقنعة التي وظفها 
لخدمة رس�الته النبيلة، فاس�لم ألجلها الكثيرين 
م�ن الناس واختص�ر بها وبما تملك�ه من عقلية 
متفتحة الكثير من الوقت والجهد إلقناعهم، وهو 
الذي كان يلقب في قومه )الصادق األمين ( .. كما 
ف�ي قصة الصحاب�ي خزيمة بن ثاب�ت األنصاري 

الذي ش�هد للنب�ي )ص( .. بما لم يرى أو يش�هد، 
لكن�ه ش�هد له ألن�ه صدق�ه إليمانه بش�خصيته 
وعظمته�ا وام�ن بدين�ه اإلس�الم وهو ل�م يرى 
الوح�ي او يس�معه، فيذكر ابن حجر العس�قالني 
ف�ي كتاب�ه، اإلصابة ف�ي تمييز الصحاب�ة .. ) إن 
النبي )ص(، اش�ترى فرس�ا م�ن إعراب�ي فأنكر 
البيع، فش�هد ل�ه خزيمة ول�م يكن حاض�را عند 
الشراء، فقال له رس�ول الله )ص( .. أشهدتنا ..؟ 
.. فقال خزيمة، ال يا رسول الله، ولكني علمت انك 
قد اش�تريت، أفأصدقك بما جئ�ت به من عند الله، 
وال أصدق�ك على هذا األعرابي الخبيث( .. وهذا ما 
دع�ا الزعيم الهندي الراحل غان�دي أن يقول حين 
س�أله البعض عن سبب قراءاته الكثيرة عن النبي 
محمد )ص( .. )أردت أن اعرف صفات هذا الرجل 
الذي مأل قلوب ماليين البش�ر( .. اتفق المسلمون 
جميع�ا على الس�نة والش�هر الل�ذان ول�د فيهما 
النب�ي األكرم محم�د )ص(، إال أنه�م اختلفوا في 
تحديد تاري�خ يوم الوالدة، فذهب الش�يخ المفيد 
واب�ن طاووس ف�ي كتابه )إقب�ال األعمال(، على 
ان والدته المباركة حدثت في الس�ابع عش�ر من 
ربيع األول من عام الفيل، وأما الطبري في تاريخ 
األم�م والملوك وابن األثير ف�ي كتابه الكامل فقد 
اتفق�ا على إن الوالدة حدثت في الثاني عش�ر من 
ربي�ع األول من نفس العام، كما قال ابن كثير في 
كتابه )البداية والنهاية الجزء الثاني( .. )وهذا هو 
التاريخ المش�هور عند جمهور المسلمين( .. وقد 
ذهبوا إل�ى الرأي القائل بان مولده الش�ريف كان 
يوم االثنين حيث كان يصوم في هذا اليوم من كل 
أس�بوع، كما في الحديث النبوي الذي رواه مسلم 
ف�ي صحيحه عن أبي قت�ادة .. بقول النبي )ص(، 
)ه�ذا يوم ول�دت في�ه( .. وأما الش�يعة االمامية 

فيقول�ون إن مول�ده كان ي�وم الجمع�ة، ويذك�ر 
ألمجلسي في كتابه ) بحار األنوار الجزء الخامس 
عش�ر ( تفاصيله�ا .. )ول�د صلى الل�ه عليه وآله 
وسلم في يوم السابع عشرة من شهر ربيع األول 
في عام الفيل، وانه ولد صلى الله عليه وآله وسلم 
عن�د طلوع الفج�ر من ي�وم الجمع�ة بعد خمس 
وخمس�ين يوما من هالك أصح�اب الفيل .. وذكر 
الطبري ان مولده صلى الله عليه وآله وس�لم كان 
الثنين وأربعين س�نة من ملك انوش�يروان،وهذا 
ه�و الصحي�ح، لقوله صلى الله عليه وآله وس�لم 
ولدت في زمن الملك العادل انو ش�يروان بن قباد 
قاتل م�زدك والزنادقة .. وكان�ت والدته في داره 
المباركة بمك�ة، ثم وهبها النبي صل�ى الله عليه 
واله وسلم لعقيل بن أبي طالب .. وتقول آمنة بنت 
وه�ب ام النبي محمد صلى الله عليه وآله وس�لم 
لما ولد محمد صلى الله عليه وآله وس�لم وسقط 
إلى األرض، ثم رفع رأسه إلى السماء فنظر إليها، 
ث�م خرج مني نورا أضاء له كل ش�يء، وس�معت 
في الضوء قائال يقول : انك قد ولدت س�يد الناس 
فسميه محمدا، وجاء عبد المطلب لينظر إليه وقد 
بلغ�ه ما قالت أمه، فأخ�ذه فوضعه في حجره ثم 
ق�ال .. الحمد لله الذي أعطان�ي هذا الغالم الطيب 
االردان، قد س�اد ف�ي المهد على الغلم�ان( .. ولد 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتيما حيث توفي 
عبد الله ب�ن عبد المطلب وال�د النبي محمد صلى 
الله عليه وآله وس�لم عند رجوعه من الش�ام في 
تج�ارة ألبي�ه عبد المطل�ب، فم�رض وتوفي من 
مرض�ه وزوجت�ه آمنة حام�ل بمحمد صل�ى الله 
عليه واله وس�لم ودف�ن جثمانه الطاه�ر في دار 

النابغة بالمدينة المنورة.
 أقي�م أول احتفال بمولده المبارك في مصر س�نة 

362 هجري�ة في زم�ن الخليف�ة الفاطمي المعز 
لدي�ن الله راب�ع الخلفاء الفاطميي�ن، الذي زحف 
بجيوش�ه من المغرب العربي إلى مصر للسيطرة 
عليها وإنهاء الحكم العباس�ي فيها بقيادة جوهر 
الصقلي، كما يذك�ر المؤرخ تقي الدين المقريزي 
األئم�ة  بإخب�ار  الحنف�اء  )اتع�اض  ف�ي كتاب�ه 
الفاطميين الخلفاء( .. لكن هذا الخليفة الفاطمي 
ق�د واج�ه محيط عدائ�ي م�أله الريب�ة والبغض 
نتيج�ة لالختالف العقائدي بي�ن الحاكمين الجدد 
الذي�ن ينتم�ون للمذهب االس�ماعيلي نس�بة إلى 
محمد بن إسماعيل ابن اإلمام جعفر الصادق )ع(، 
اإلمام السادس عند الشيعة األمامية، وأهل مصر 
الس�نيوا المذهب .. فبحث هذا الخليفة عن نقاط 
مش�تركة ومحط�ات التقاء تجمعه م�ع أهل هذا 
البلد وتذيب جبل الجليد المذهبي بينه وبين رعيته 
فتناول من التاريخ هذه المناس�بة الس�عيدة التي 
يلتق�ي فيها المس�لمون على اختالف مش�اربهم 
وانتماءاته�م وأراد لها ان تك�ون عامل وحدة بين 
أفراد مجتمع�ه الجديد .فأق�ام االحتفاالت وبذخ 
األموال وجعلها مناسبة إلطعام واكساء الفقراء 
وإطالق سراح الس�جناء وغيرها من األمور التي 
تترك طابع االرتياح والسعادة لدى الناس، وبقيت 
هذه المناسبة تقام لقرنين طيلة الحكم الفاطمي 
لمصر، وبعد أن اسقط األيوبيين الحكم الفاطمي 
تبنوا هذا االحتفال .. ويذكر الس�يوطي في كتابه 
)حس�ن المقصد في أعمال المول�د( .. إن أول من 
أقام�ه خارج مصر الملك مظهر الدين حاكم اربيل 
في القرن الس�ادس الهجري ثم انتش�ر في أرجاء 
العالم اإلسالمي إلى يومنا هذا .. . وقد قوبلت هذه 
المناس�بة بردات فع�ل مختلفة من قب�ل الفقهاء 
المسلمين بين مؤيد ورافض لها فقد استحسنتها 

كل المذاه�ب اإلس�المية، كم�ا ف�ي ق�ول اإلمام 
الس�يوطي .. )عندي أن أصل عمل المولد الذي هو 
اجتماع الناس وقراءة ما تيسر من القرآن ورواية 
األخبار ال�واردة في مبدأ أمر النب�ي وما وقع في 
مول�ده م�ن اآلي�ات ثم يمد له�م س�ماط يأكلونه 
وينصرف�ون من غير زيادة على ذلك هو من البدع 
الحس�نة الت�ي يثاب عليه�ا صاحبها لم�ا فيه من 
تعظي�م ق�در النبي وإظه�ار الفرح واالستبش�ار 
بمولده الش�ريف( .. وقال ابن الجوزي في المولد 
النب�وي .. )م�ن خواصه أن�ه أمان في ذل�ك العام 
وبش�رى عاجل�ة بني�ل البغي�ة والم�رام( .. وأما 
الفكر الس�لفي فقد رفضها بشدة ونعتها بالبدعة 
المحدث�ة .. كما جاء في قول ابن تيمية في كتابه 
)اقتض�اء الصراط المس�تقيم( .. )ه�ي من البدع 
التي لم يس�تحبها الس�لف ولم يفعلوها( .. وقول 
ابن ب�از )بدعة( .. وإذا ما اس�تثنينا ه�ذه الفرقة 
الشاذة عن الفكر اإلسالمي .. فان االحتفال بمولد 
النبي محمد)ص( هو وسيلة جميلة ومثمرة لخلق 
حافز وراب�ط لوحدة األمة الت�ي تعاني اليوم من 
التش�رذم واالنقس�ام واالحتراب فيما بينها على 
أس�اس المذهب واالنتماء حتى س�الت انهار من 
الدماء البريئة من المس�لمين عل�ى يد من يدعون 
االنتم�اء لمحم�د )ص( .. والذين يمثل�ون الفكر 
الراف�ض والمس�تكثر عل�ى األم�ة أن تحتفل بني 
الرحم�ة الذي قال عنه المجدد الهندي الكبير راما 
كريشنا إحدى ش�خصيات كولن ولسن في كتابه 
)االمنتمي( .. )عرفت محمد نبي ومحمد محارب 
ومحمد رجل السياس�ة ومحمد الخطيب ومحمد 
المصل�ح ومحمد م�الذ اليتام�ى وحام�ي العبيد 
ومحمد محرر النس�اء كل هذه األدوار الرائعة في 
كل دروب الحياة اإلنسانية تؤهله الن يكون بطال 

د.رعد العنبكي

الي�وم 12 ربي�ع األول.. ذكرى مولد النب�ي صلى الله عليه و 
سلم..

ذكرى مولد الرس�ول الذي أخرج الله  تعالى برسالته الناس 
م�ن الظلم�ات إلى الن�ور ليب�دأ معه عص�ر الحري�ة والعلم 

والتقدم والحضارة.. 
ولك�ن أيضا اليوم وبعد 1437 عاما من مولده... نس�أل أين 

أصبحنا وكيف أصبحنا..؟!
هل أقمنا صحيح العالقة معه ومع سنته فحّق لنا االحتفال 

بذكرى مولده..؟! 
أم يا ترى هجرنا ما أمر به وناقضنا بأفعالنا هديه الش�ريف 

فأصبحنا حتى في احتفاالتنا.. دخالء وغرباء..؟!
في يوم مولده صلى الله عليه و سلم ال بد لكل مسلم صادق 
ومخلص أن يقوم بمراجعة شاملة لكيفية عالقته بالرسول 
في كل تفصيل�ة من تفاصيل حياته، في تعامله مع نفس�ه 
ومع أهله ومع زوجته وأوالده ومع جيرانه ومع المجتمع، 

وقبل ذلك مع دينه.
في هذا اليوم.. نحن جميعا مطالبون بأن نتعلم السنة النبوية 
الش�ريفة ولك�ن.. التعلم الصحي�ح الذي يقوم على أس�س 

علمية س�ليمة وقوي�ة تتوافق مع صحيح الكتاب والس�نة، 
فنس�توعبه ونتدبره ونتملك من أدواته ثم نبدأ بإعداد خطة 
ش�املة وكاملة لتقديمه إلى الناس بأسلوب راق وحضاري 
يخاطب الروح كما يخاطب العق�ل، ويأخذ متغيرات العصر 
بالحسبان كما يراعي ظروف األزمنة السابقة، فنحقق هذه 
المعادل�ة اإلس�المية الرائعة الت�ي تؤكد بأنه الدي�ن الخاتم 

الصالح لكل زمان ومكان..
فالس�نة النبوي�ة الش�ريفة ليس�ت »بع�ض أحادي�ث« يعي 
ألفاظه�ا فالن أو عالن لنراه بعدها يتعامل مع الناس وكأنه 
إم�ام الزمان وفقي�ه المكان.. يطل�ق األحكام عل�ى الناس 
كيفما ش�اء، وكل بضاعته في ذل�ك حديث حفظه أو حادثة 

علم بها...؟!
ليس�ت الس�نة أن نرى ما فهمناه نحن »الح�ق الكامل«،  ثم 
ننك�ر على اآلخ�ر حقه بالفه�م م�ا دام مال�كا ألدواته هذا 

الفهم..!! 
وليس�ت تمسكا ش�كليا ببعض المظاهر التي أجمع العلماء 
الثق�اة جميع�ا على أنها م�ن صفات عصر النب�ي صلى الله 

عليه و سلم  وليست من سنته...؟!

وليست أيضا كرها للناس.. وبغضا على الناجحين.. وطردا 
للمبدعين... وعدم استيعاب المخطئين...؟!

الس�نة النبوية الش�ريفة تحتاج إل�ى رجال علم�اء.. أنقياء 
الفكر... س�ليمي العقل.. خلت مفاهيمهم من لوثة التعصب 
لل�رأي الواح�د ومن وباء »العن�ف الفكري« الذي بات س�يد 

الموقف في بالدنا..؟!
سنة النبي صلى الله عليه و سلم يحققها من يقابل مخالفيه 
- كم�ا يقاب�ل مؤيدي�ه- بابتس�امة االقت�داء بمن ق�ال عند 
اًنا..  تعرضه ألش�د أنواع اإليذاء والتكذيب: »إِنِّ�ي لَْم أُْبَعْث لَعَّ
َوإِنََّم�ا ُبِعْثُت َرْحَم�ًة«، كما يحققها م�ن يعرف متى يغضب 

وكيف يغضب وعلى ماذا يغضب...؟!
باختصار شديد...

إنن�ا في ذك�رى مولد النبي صل�ى الله عليه و س�لم كما في 
األي�ام كلها... نحتاج للعودة الحقيقي�ة إلى صاحب الذكرى 

وإلى سنته وإلى هديه.. 
وإال... فس�نبقى كه�ذا الطالب ال�ذي يحتفل بانته�اء العام 
الدراس�ي في�أكل بيمينه قطعة م�ن الحلوى، وفي ش�ماله 

شهادة رسوب هذا العام..؟!

اليوم ذكرى مولد النبي صىل اهلل عليه وآله و سلم
بقلم الشيخ بهاء الدين سالم

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله :

الس�يرة المعط�رة ه�ي س�يرة الحبيب 
المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم 
. المبعوث رحمة للعالمين وهذه السيرة 
الطيبة هي من اش�رف العلوم وأ سناها 

وأفضلها و اعالها بعد القرآن الكريم .
وق�د ألهمني الل�ه تعالى في ه�ذا اليوم 
المب�ارك ان اكت�ب ف�ي ه�ذه الس�يرة 
المبارك�ة بع�د ان كتب�ت ف�ي تفس�ير 
القران الكريم وال زلت بحمد لله وفضله 
اكتب فيه . ونظم�ت العديد من دواوين 
ش�عرية وعش�را ت الكت�ب ف�ي االدب 

والشعر والقصة والثقافة ... 

نسبه الشريف :
فاس�تفتح باسم الله تعالى وابدأ بنسبه 

الشريف فاقول:
الحمد لله تعالى رب العالمين

ان محم�دا صل�ى الل�ه عليه وس�لم هو 
اك�رم خلق الل�ه تعالى وافض�ل انبيائه 
ورس�له وخاتمهم وان نس�به الشريف 
معلوم ال ش�ائبة فيه عذب فرات سائغ 

شرابه رحمة للعالمين .
فهو اذن محمد بن عبد الله بن ش�يبة ) 
عبد المطلب ( بن عمرو وهو ) هاش�م( 
بن عب�د مناف ب�ن قصي ب�ن كالب بن 
مرة بن كع�ب بن لؤي بن غالب بن فهر 
ب�ن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة 
ب�ن مدركة بن الياس ب�ن مضر بن نزار 
ب�ن معد بن عدنان جد القبائل العدنانية 
وعدنان من ذرية نبي الله اس�ماعيل بن 

ابراهيم الخليل عليهما السالم(( .

فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم من 
ذرية النبي اس�ماعيل بن النبي ابراهيم 
الخليل عليهما السالم ومن العرب وجاء 
في الحديث الش�ريف ان النبي صلى الله 

عليه وسلم قال :
) انا دعوة ابي ابراهيم (

وهذه الدع�وة او الدعاء جاء ذكرها في 
القران الكريم

قال تعالى :
)واذ يرف�ع ابراهيم القواع�د من البيت 
واس�ماعيل ربن�ا تقب�ل من�ا ان�ك ان�ت 
السميع العليم .* ربنا واجعلنا مسلمين 
لك وم�ن ذريتنا امة مس�لمة ل�ك وارنا 
مناس�كنا وت�ب علين�ا انك ان�ت التواب 
الرحي�م .* ربن�ا وابع�ث فيهم رس�وال 
منه�م يتل�و عليه�م آ يات�ك ويعلمه�م 
الكت�اب و الحكم�ة ويزكيه�م ان�ك انت 
العزي�ز الحكي�م*( البق�رة االيات 127 

و128 و129 .
فبع�ث الله تعال�ى الحبي�ب المصطفى 
محم�دا نبيا في الع�رب وهو منهم يتلو 
عليه�م ايات�ه ويعلمه�م الكت�اب وهو 
القران الكري�م والحكمة وااليمان التام 
ويزكي انفس�هم بهذا االيمان استجابة 
لدع�اء ابراهيم الخليل وابنه اس�ماعيل 
عليهم�ا الس�الم وهم�ا يبني�ان البي�ت 

الحرام ويرفعان قواعده .
فه�و اذن محمد بن عبد الله ووالده عبد 
الل�ه كان اح�ب اوالد عب�د المطلب اليه 
وافضلهم واحسنهم وقد تعرض عبد الله 
الى الذبح كما تعرض اسماعيل نبي الله 
الى الذبح في قصة معروفة ومشهورة 
كما اوضحتها ف�ي التمهيد وقصة ذبح 
عب�د الله ه�ي ) ان عب�د المطلب بعد ان 
حفر بئر زمزم واجرى الماء منه اخذت 
بع�ض ف�روع قريش تنازع�ه فيه فنذر 
نذرا مفاده اذا رزق بعشرة اوالد وبلغوا 
مبلغ الرجال وبلغوا ان يمنعوه أي بلغوا 
يحافظون على زمزم ويمنعون من اراد 
التج�اوز علي�ه ان يذب�ح احده�م فداءا 

وتضحية فلما تم ذلك
له جمع اوالده العشرة فأ جرى القرعة 
بينهم فوقعت عل�ى عبد الله فاخذه الى 

الكعب�ة ليذبحه فمنعه مأل من قريش 
وخاصة اخوانه واخواله واقترحوا 

عليه ان يفديه فف�داه بمائة بعير 
ذبحه�ا فدية عن عب�د الله مثلما 

تم فداء اس�ماعيل ب�ن ابراهيم 
الخلي�ل عليهما الس�الم حين 
اخ�ذه وال�ده ابراهي�م علي�ه 
الس�الم ليذبح�ه فان�زل الله 
تعال�ى الف�داء من الس�ماء 

كبشا فداءا عنه.
المصطف�ى  فالحبي�ب 
اب�ن  ه�و  محم�د 
اس�ماعيل  الذبيحي�ن 
علي�ه الس�الم و عب�د 
الل�ه بن عب�د المطلب 
فداء  المفديين  واب�ن 
بالكب�ش  اس�ماعيل 
الله بمائة  وفداء عبد 

االب�ل  م�ن 

. وعبدالل�ه ب�ن ش�يبة وه�ي كنية عبد 
المطل�ب وذل�ك ان وال�ده هاش�م كان 
تاجرا فمر بقافلته التجارية في ) يثرب 
( قاصدا الش�ام وه�ي )رحلة الصيف ( 
فمكث فيها مدة تزوج خاللها ) س�لمى 
بن�ت عمرو بن ع�دي( من بن�ي النجار 
وكان�ت قبل�ه ق�د تزوج�ت احيحة بن 

الجالح االوسي.
فتركه�ا ف�ي ) يث�رب( حام�ال وس�ار 
بقافلته الى الش�ام ثم وافته المنية في 
ارض الشام في مدينة )غزة( من ارض 

فلسطين ودفن هناك .
فولدت س�لمى ه�ذه بعد وف�اة زوجها 
هاش�م ولدا اسمته ) ش�يبة( و قيل انه 
لما ولد وجد في رأسه الشيب . وقد نشأ 
) شيبة ( في يثرب بين اخواله حتى بلغ 
ثماني سنوات فعلم بذلك اعمامه فطلبه 
اخ�وه المطلب بن ها ش�م واخ�ذه الى 
مكة فكان اغلب الناس ال تعلم انه اخوه 
وظن�وا انه عبده فقي�ل ) عبد المطلب ( 

فكانت هذه شهرته .
وعب�د المطل�ب ج�د النب�ي صل�ى الله 
عليه وس�لم وص�ف بالجم�ال والكمال 
والوس�امة وكان اعظ�م الناس ش�رفا 
حي�ث كان س�يد قري�ش وصاحب عير 
مك�ة حتى قي�ل انه لق�ب ب) الفياض( 

لفيض سخائه وجوده وكرمه .
وم�ن العجائب في زمنه حفر بئر زمزم 
بع�د اندثاره�ا بع�د رؤي�ا ج�اءت لعبد 
المطلب في منامه ح�دد له فيها موقع 
البئر فأمر بحفره وأشرف عليه بنفسه 
- ف�كان زم�زم وال زال س�قيا الحجاج 
رواءا وطعام�ا من�ذ ذلك الوق�ت و لحد 

االن ويستمر الى ما شاء الله تعالى.
وقيل ان) جره�م( القبيلة العربية التي 
كانت تس�كن مكة قد ردم�وا البئر عند 

جالئهم من مكة وترحيلهم خارجها .
وف�ي زمن عب�د المطلب وقع�ت واقعة 
)الفيل ( ومفادها ان ملك الحبشة ابرهة 
االشرم بعد احتالله اليمن قدم الى مكة 
م�ن اليمن الجل ه�دم الكعبة في جيش 
م�ن االحباش قدر بس�تين ال�ف مقاتل 
وف�ي مقدمة هذا الجيش جعل عددا من 
الفيل�ة . فلما وصل الى مش�ارف مكة . 
استقر ليريح جيشه ثم يهجم على مكة 
ليس�تحلها و ليهدم الكعبة المش�رفة و 
الس�بب ان�ه كان قد بنى كنيس�ة كبيرة 
ف�ي اليمن في مدينة صنعاء اس�ماها ) 
القليس ( دعا الن�اس للحج اليها اال انه 
لم يستجب له احد . فاشاروا عليه بهدم 
الكعبة لعل الن�اس تتجه - بعد هدمها- 
الى كنيسته حسب رايه و ما اشار عليه 

قومه فقرر هدم الكعبة .
ولم�ا تهي�أ للهج�وم على مك�ة بركت 
الفيل�ة ولم تتقدم نحو مك�ة ولم يفلح 
ف�ي تحريك الفيلة باتج�اه الكعبة بينما 
كانت تتحرك مسرعة في اي اتجاه اخر 
وجيش�ه حتى ارس�ل الله تعالى عليهم 
طي�را ابابيل أي جماع�ات جماعات من 
الطي�ر ترميهم بحجار ة من س�جيل أي 
من ) جهن�م ( أي تحمل ف�ي مناقيرها 
طين�ا متحجرا مفخورا في الجحيم فيه 
ان�واع من االم�راض القاتل�ة والمعدية 
مناقيره�ا  م�ن  عليه�م  فتس�اقطت 
ومخال�ب ارجله�ا بكثرة فكان�ت اينما 
تقع منهم ه�ذه االحجار تحرق موضع 
سقوطها على الجلد فتزيل لحومهم عن 

جس�ومهم . فانهزموا شر هزيمة 
المحق�ق  بالم�وت  فقتل�وا 

فمن ل�م يمت في مكانه 
م�ات  مك�ة  ف�ي 

ف�ي الطري�ق 
جعلهم  و

لل�ه  ا

تعالى عبرة لمن اعتبر . فسمي هذا العا 
م ب)ع�ام الفي�ل ( وفي ه�ذا العام ولد 
الحبيب المصطفى محمد بعد ش�هرين 

من هذه الواقعة.
ب�ن عم�رو المكن�ى ) هاش�م( وذري�ة 
الحبيب المصطفى ال تزال تسمى االسر 
ة الهاش�مية نسبة الى هاش�م جد ابيه 
وال�ذي كنيت�ه غلبت اس�مه فقي�ل عبد 
المطلب بن هاشم وسبب هذه الكنية ان 
هاشما كان اعظم اهل زمانه فهو رجل 
عظيم الشأ ن في قومه فقد كان يؤوي 
الضي�ف والجائ�ع والمس�كين و يطعم 
الحجيج في المواس�م حيث كان يهشم 
الخبز ويثرده ف�ي مرق اللحم ثم يتركه 
للن�اس ليأكلوه فكني ) هاش�م ( وكان 
يلقب بمطعم الناس في السهل ومطعم 

الوحش والطير في الجبل .
الرحلتي�ن  س�ّير  ال�ذي  ه�و  وهاش�م 
التجاريتي�ن ) رحلة الش�تاء والصيف ( 
فكانت رحلة الش�تاء الى اليمن ورحلة 
للظ�روف  تبع�ا  الش�ام  ال�ى  الصي�ف 
المناخي�ة ووجود الم�واد التجارية في 

هذين المصرين في هذه المواسم .

اب�ن عب�د من�اف ب�ن )قص�ي( وقصي 
اس�مه ) زي�د( وزي�د اول م�ن جم�ع 
قريش�ا في مكة واس�كنهم فيها حول 
الكعبة بع�د ان كانوا خ�ارج مكة وفي 
اطرافها و ضواحيها وهو اول من تولى 
الكعبة م�ن قريش فكانت له س�دانتها 
وحجامتها فكان االمر اليه فيها و بيده 
مفا تيح الكعبة يفتح لمن يش�اء ومتى 
يش�اء ويمنع من يش�اء وقد انشأ فيها 
)الس�قاية( وهو ماء ع�ذ ب يخلط فيه 
نبيذ التمر او نبيذ العسل او نبيذ الزبيب . 
كان يعده في احواض من االديم يشربه 
الحجي�ج اثناء حجه�م الكعبة و انش�أ 
)الرفادة (: وه�و طعام يصنع للحجاج 
في موس�م الح�ج وكان قص�ي قد بنى 
ق�رب الكعب�ة وقيل ف�ي ش�مالها دارا 
اس�ماها )دار الندوة ( وهي دار مجلس 
شورى قريش يجتمعون فيها لمدارسة 
امورهم - وبلدهم كان مركزا سياس�يا 
واقتصاديا واجتماعيا لهم - فكانت كل 
االمور تتم فيها ومن خاللها حتى عقود 
النكاح والزواج وكان قصي بيده القيادة 
واللواء ف�ال تقام الحرب وال تعقد رايته 
اال بامره فهو صاحب الراي والمش�ورة 

والكلمة المسموعة في قومه .
اما قبيلت�ه صلى الله عليه وس�لم فهي 
قبيل�ة قري�ش المش�هود لها بالش�رف 
والقداس�ة  المؤث�ل  والمج�د  الرفي�ع 
والرفع�ة بين س�ائر القبائ�ل العربية . 

بن مالك( و قيل وقريش لق�ب ل) فهر 
وكالهم�ا ) للنضر ب�ن كنانة   )
النب�ي  آب�اء  محمد صلى م�ن 

زادها الل�ه عليه وس�لم  وقد 
محم�د  الى النب�ي  شرفا 

شرفها . َحِي َمولَِد الَنبِي ُمَحيِي الَحِبيبا

ان َذكرَت ُمَحمٌد َفَحي الَنِسيبا

واسَتمح ُمقلََة الَغمام ِعلى اطال

لِه ِديَمٌة اَبت  ان ُتصيبا

َنَثرت عقد َدمِعها َفغدا الُنور

ُ باعطاِف َروِضها َحسيبا

َهو ماوى الُبؤساِء رحمًة 

ولليتامى اباً وعوناً ُمجيبا 

حيَن ِرضنا َمن الَتصابي فكاَن

لنا َعوناً َومرشدا لَبِيبا
ِحيَن َصرُف الدهِر كاَن اعتذاراً

 ورياُح الُحزِن كانت َمشيبا

َوخلَعنا على البكاِء عيونا 

 َوَنَزفنا َدماً ومن الدموِع َصبيبا

َومتى يجشم الَظليِم َمداها 

َصبراً َفقد صاَر الُظلم َربيبا

وا َمحمداً وانَت َشفيعنا َشرفاً 

وليَس لنا غيرَك امالً َقريبا

اَتخذوا من اسمك َغطاًء 

وباالرهاِب قتلوا الَرهينَة 

والَسليبا

يا أحتلَوا َوقتلوا َواغَتصبوا فَّ

 ُمَحمد ُكن لنا ُمعيناً َوحبيبا

كل عام وانتم بخير

مولد احلبيب

  احمد عواد الخزاعي 

قب�ل مولدك ياس�يدي يارس�ول الله 
أوداجه�ا  األرض منتفخ�ة  كان�ت 

األوثان  ،تس�تغيث من جث�وم 
عل�ى صدره�ا المك�روب ، 

إعص�ار  يم�ر  ي�كاد  وال 
إال  رماله�ا  عل�ى 

عنفوان�ه  وف�ي 
وغض�ب  اس�تنكار 
الهمجي�ة  بوج�ه 
ئية  ا لعش�و ا و

الجاهلية .
كان�ت  الش�مس 
تشرق قبل مولدك ، 

ولكن رغم وهجها 
األسى  دموع  تذرف 

والح�زن أس�فا على 
رؤوس تحم�ل الظل�م 

اإلس�تعباد  ومفاهي�م 
ووأد  الضعي�ف  واضطه�اد 

األبري�اء ... لق�د كانت األلس�ن 
تعش�ق  والقل�وب  فصح�ى  عربي�ة 
مثلم�ا ه�ي غ�الظ ، ولكنه�ا كانت 
التعرف لإليمان معنى ، وال لالتصال 
الحقيق�ي بالواح�د األح�د كيفي�ة.. 
كل ذل�ك كان ضم�ن م�دارات الحياة 
اليومي�ة قبل الرس�الة ، وجاء اليوم 
ال�ذي تمخض عنه الصبر وكان يوما 
مش�رقا بهيجا يحمل نس�ائم المولد 
الجديد ... اليوم الذي اس�تنفرت فيه 
األرض مستبش�رة بانف�راج أزمتها  
وانش�راح صدره�ا ... وكان ش�اهد 
اس�تنفارها أن تصدع إيوان كس�رى 
، وكان ش�اهد زهوه�ا أن ته�اوت 
األصن�ام مدل�ة على س�فاهة القوم 

وحماقتهم .
إن المعاجز ولدت معك يارس�ول الله 
، إذ لن يألف أفراد المجتمع الجاهلي 
الطع�ام  ي�أكل  مثله�م  انس�انا  إن 

ف�ي ويمش�ي 
األسواق ، ولكنه نور يلقي بومضاته 

هنا وهناك .
وجاء الوعد الحق ) وأشرقت األرض 
بن�ور ربها ووضع الكتاب (.. لقد بدأ 
كل شئ يتغير ، فالقلوب التي أسلمت 
وآمنت بالله ورس�وله ، س�رعان ما 
أوعزت الى النور الذي باركها الله به 
ليفترش س�يماء الوجوه ، مكتسحا 

المقت والعنجهية..
أجل كل ش�ئ بدأ يتغي�ر حتى حركة 
األق�دام على أدي�م األرض  ، إذ القوة 
تزح�زح األقدام الثابت�ة على مبادئ 
الدين الحق ، تقابلها أقدام مرتعش�ة 
اليق�ّر لها قرار ، لي�س ألن أصحابها 
جبن�اء ، بل لمرض ف�ي قلوبهم ،تلك 
القلوب التي كانت خائفة من صوت 

رجل اس�مه )محمد ( يه�دد نفوذها 
، ويق�ّض مضاجعه�ا ، ويضعض�ع 

وسادتها القبلية..
أج�ل ب�دأ كل ش�ئ يتغي�ر 
ياس�يدي  ول�دت  من�ذ 
،حت�ى  المصطف�ى 
األكف على مقابض 
ف�كان  الس�يوف، 
الت�ي  منه�ا 
تداف�ع  ظل�ت 
معتق�دات  ع�ن 
خرافي�ة  وهمي�ة 
التقاليد  فرضته�ا 
الموروثة  القبلي�ة 
ال�ى  المفتق�رة 
 ، التوعي�ة والرش�اد 
الت�ي  األك�ف  تقابله�ا 
من�ذ ان تعّرق�ت أنامله�ا 
بندى الحب اإللهي ، عشقْت 
أرس�ان الجياد ، لتج�وب العالم 
، ناش�رة في بقاعه تعاليم الس�ماء ، 
بتوجيه القائد محمد والهادي محمد 
والمبش�ر محمد. لقد تحّدثَت يافخر 
الكائنات وأنت أفصح العرب ، وبدأت 
تق�ود الجم�ع المؤمن وأن�ت أحكم 
الع�رب ، وأخ�ذت تبش�ر بالرس�الة 
وأنت أش�جع العرب ، وهزمت دهاة 
القوم وأنت عبقري العرب ..ففي أي 
يوم أو أي ساعة نقيم لك فيها ذكرى 
إنما هو التجديد الدائم لنشدان الحق 
، وبث الحيوي�ة اإليمانية المتواصلة 
... فيا رّب بح�ق حبيبك محمد ،عزز 
باإليم�ان الدائ�م ديموم�ة الوح�دة 
اإلس�المية ، واخ�ذل دع�اة التفرقة 
وكل م�ن يثي�ر النع�رات الطائفية ، 
وأّيد بالنصر دعاة الحق ،ويّس�ر أمر 
اآلمري�ن بالمع�روف والناهي�ن عن 

المنكرانك سميع مجيب .

مولد رسول اإلنسانية استنهاض 
لتعزيز الوحدة اإلسالمية

     عدنان عبد النبي البلداوي                      
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في كت�اب المؤرخ ماريو أموري�س »نيرودا أمير 
الشعراء« )619 صفحة/ نوفمبر/تشرين الثاني 
2015( يعيد رسم وجود الطفل بابلو نيرودا الذي 

تحصل على جائزة نوبل لألداب.
نيرودا الطفل الخجول والتعس

الطف�ل الخج�ول ذو األجواء التعس�ة والحزينة، 
اس�م����ه الحقيق�ي ري�كاردو إليس�ير نفتالي 
باوس�التو، المس�مى بابل�و ني�رودا. ش�اعر ذو 
إل�ى مختل�ف المج�االت  إنت�اج غزي�ر، تط�رق 
الموضوعاتية، بشكل خصب. تحول إلى واحد من 
الكت�اب/ المفاتيح خالل القرن العش�رين، الذي 
تجاوز حضوره األدبي، وتحول إلى أمل اجتماعي 
وسياسي بالنسبة لتشيلي وأمريكا الالتي���نية، 
عل�ى الرغم من أن�ه ربما تجاوز ش�عبيته بفضل 
أبياته ف�ي الحب، التي لم تت�رك لتوحيد األزواج، 
وأصبح�ت ملج�أ ض�د العاش�قين ف�ي قصائده 

»عشرون قصيدة حب وأغنية بائسة« )1924(. 
ف�ي ه�ذا الكت�اب الجدي�د والمل�يء بالكثير من 
الحقائق والمفاجآت، يعيد المؤرخ رس�م مس�ار 
الطفل الذي ولد في 12 يوليو/تموز 1904، وعن 
الس�بعين قصيدة الت�ي كتبها في دفت�ره، والتي 
اجتازت نصف العالم حتى وصلت في ديس�مبر/

لن��ي�ل  س�ت���وكهولم   )197( األول  كان�ون 
جائ����زة نوب�ل ل�ألداب، اعتراف�ا بأعم����ال 
م���ثل، »إق���امة في األرض »، »اس��بانيا في 
األرض«، »ب�كاء عام«، » آي�ات الكابتن«، »العنب 

والرياح«، »نصب تذكاري للجزيرة السوداء«.
األمهات

كان بابل�و معجب�ا بمعلمته وكت�ب عنها 17 بيتا 
أهداها لها، وس�رعان ما تعلم م�ن والدته وكتب 
عنه�ا بش�كل مفت�وح. وهو ش�عور ظ�ل كامنا 
وعميق�ا إلى أن كش�ف عنه إل�ى ماتلي�د أورتيا، 

الزوج�ة الثالث�ة واألخي�رة لنيرودا، وت�درج في 
كتابه »النهر الالمرئي« وقصيدة »القمر«: 

عندما ولدت أمي احتضرت )…(
كان جسدها شفافا. كان لها
تحت اللحم نجم من النجوم. 

هي ماتت. وولدُت. 

لهذا حملت ُ
نهرا المرئيا بين العروق،
أغنية ال تقهر من الشفق

تشعلني ضحكا وقشعريرة )…(
ه�ذا القمر األصف�ر لحيات�ي يجعلن�ي فرعا من 

الموت.
بين يولي�و 1917 وس�بتمبر/أيلول 1923، يذكر 
الم�ؤرخ أموريس أن الش�اعر نش�ر 13 قصيدة، 

يوميات ومقاالت في جري�دة »الصباح«. إضافة 
إلى أنه بين 1918

و1920 كتب العدي�د من القصائد في ثالثة دفاتر 
مدرس�ية، حي�ث احتفظ�ت اخته ل�ورا بها حتى 

األيام األخيرة من حياته، يسرد المؤرخ.
االسم المستعار

لم س�مي بابلو نيرودا بهذا االس�م ومن اختاره؟ 
كت�ب عن هذا الكثير، يس�تعرض الم�ؤرخ العديد 
من اإلص�دارات المختلفة التي أصدرها الش�اعر 
بنفس�ه على طول حياته، والعدي�د من الباحثين 
مع المتغيرات وأصداؤها المختلفة، الخط الناظم 
بي�ن ذلك كل�ه أن وال�ده كان ينظر بعي�ن لهعدم 
الرضى واالستحسان لتفرغ طفله لكتابة الشعر، 
وكان م�ن المقرر إرس�ال قصيدة ل�ه إلى إحدى 

المج�الت وكان عليه أن يختار اس�ما مس�تعارا، 
فقال الش�اعر إن اللقب قفز إليه من قصة قرأها 
للكاتب التش�يلي خوان نيرودا، وهو االسم الذي 
اش�تهر به، ويش�ير الكل إلى أن بابل�و خرج من 
أس�ماء عازفي الكمان بابلو ساراس�اتي وويلما 

نورمان – نيرودا.
إسبانيا والشاعر لوركا

يتذك�ر الم�ؤرخ أن بابلو نيرودا في أغس�طس/
آب 1933، حي�ن عي�ن نائبا للقنص�ل في بونيس 
أيريس، ب�دأ في االس�تمتاع بصحب�ة فريدريكو 
غارس�يا لوركا، وهي من المحطات المضيئة في 

وجوده. 
في إسبانيا قال إن حلمه القديم في االستقرارفيها 
تحق�ق، حيث اس�تقبل بترح�اب كبي�ر، من قبل 

»جيل 27«. 
كان لوركا يكن تقديرا كبيرا لنيرودا، كتب المؤرخ 
أموريس، أن االثنين عاش�ا الكثي�ر من القصص 
على س�بيل المثال: »أنهما في س�نة 1958 تمت 
دعوتهما إلى قرية إس�بانية، وفي محطة القطار 

لم يجدا أي أحد في انتظارهما.
ذهب القرويون إلى استقبالهما ولم يتعرفوا على 
الشاعرين، ألنهم كانوا ينتظرون الشعراء بلباس 
ممي�ز. وبضحكت�ه األندلس�ية قال له�م لوركا: 
»نحن م�ن الش�عراء الس�ريين«. مقتل الش�اعر 

لوركا أشعل نار الحياة والشعر لنيرودا.
سنوات االتحاد السوفييتي:

يذكر المؤرخ أموري�س أن نيرودا كان واحدا من 
أكب�ر المثقفين ف�ي القرن 20، فق�د انخرط في 
الحرك�ة الش�يوعية الدولي�ة، وكان مدافع�ا عن 
النظام الس�وفييتي القديم. ففي سنة 1949، قام 
بأول رحلة له، وفي أواخر الستينيات تم اختياره 
مرشحا من طرف الحزب الشيوعي التشيلي، لكن 

في 30 س�بتمبر1969 اس�تقال لفائدة سلفادور 
أليندي.

الشاعر هرنديز والحرب
يعتق�د بابل�و ني�رودا 1904 /1973 أن كارلوس 
مورال النش، المس�ؤول عن الس�فارة التش�يلية 
في مدريد لم يساعد الشاعر هرنديز في الخروج 
من إس�بانيا طيلة الحرب األهلية في سنة 1939. 
وانتقل الشاعر هرنديز بين مجموعة من السجون 
اإلسبانية بين إش�بيلية، مدريد، بالنسيا، أوكانيا، 
وتوفي في سجن أليكانتي، لكن لم يحاول مورال 
مساعدته، وهذه كانت من المطالب التي كشفها 
الم�ؤرخ ماريو أموري�س ف�ي بيوغرافيته حول 

»نيرودا أمير الشعراء«.
من قتل بابلو نيرودا؟

من التقارير التي كش�فها تقرير عن أسباب وفاة 
نيرودا يوم 23 س�بتمبر 1973، كش�ف المؤرخ، 
وثيقة رس�مية من وزارة الداخلية التشيلية تذكر 
ألول م�رة إمكانية أن يكون بابلو نيرودا قد قتل. 
وأغلب المراجع التاريخية تذكر أن الشاعر توفي 
بعد معاناة طويلة مع سرطان البروستات، بينما 
يش�ير سائق الشاعر في س�نة 2011 إلى حقائق 
مثيرة تذكر أن نيرودا نقل لعيادة سانتا ماريادي 
متايغو في تش�يلي يوم 19 سبتمبر 1973، وفي 
يوم 23 من الشهر نفس�ه تم حقنه بحقنة قاتلة 
توفي على أثرها في الس�اعة العاش�رة والنصف 

صباحا. 
وتشير الوقائع أن سلفادور أليندي رئيس تشيلي 
صدي�ق الش�اعر توفي بي�وم واحد قب�ل نيرودا، 
وكان هذا األخير من المدعمين الكبار له. وحينما 
دخ�ل الجنود لمنزل نيرودا س�أله الجنود، نبحث 
عن الس�الح، فأجابهم نيرودا: ليس هناك س�وى 

سالح الشعر.

يف َحرضِةالّضادنريودا: الطفل احلزين الذي أصبح »أمريًا للشعراء«
ماجد الربيعي 

غرُّ ٱلَقوافي 
أُناديها َفَتزدَِحــــــــــُم

وُصبُح ِشعري 
بيوِم ٱلّضادِ يَبَتِسـُم

ُمذ قيَل لي 
والَقوافي ِملُؤها َغَنــٌج

في َحضرَِة ٱلّضادِ 
تأتيني وَتَنَهزُِم

ماذا َسَتكُتُب َعنها 
ُقلُت ذي لَُغتي
فيها ُهيامي 

حُر وٱلنََّغُم ومنها ٱلسِّ

َشّماُء في رََهٍف 
تَسري ٱحلُروُف بِها
في ِجيِدها لُؤلٌؤ 

في آلِعقِد منَتِظـــُم
وَلَيَس أَجَمُل ِمنها 

ُكلُّهـــــا دُرَرٌ
وَلَيَس أَكرَُم ِمنها 
إِنَّها دِيَــــــــُم

أَكَبرُت يوَمِك 
إِجالالً وََمفَخــرًة
َلّا تَسامى بِِه 

ٱآلالُء وٱلَكلِــــــُم
َحباِك رَبُّ الُعال 

يوَم ٱصَطفاِك إلى
ذِكٍر َكرميٍ 

تاَلُه ٱلُعرُب وٱلَعَجـُم

ِسْحُر ٱلَعروِض َتَّلى 
فيِك ٌمنَتشياً
وِمنِك أَبلَُغ ما 

جادَت بِِه ٱألَُمـــــُم
َمْن راَم 

َسبَك نَفيِس ٱلقوِل تُْكرُِمُه
فيِك ٱحلُروُف 

َفِمنِك اجّلودُ وٱلَكرَُم

ِمنِك ٱلِكتاُب ُمِشعٌّ 
نَسَتنيُر بِــــــــِه
ال يُحَجُب ٱلّنورُ 

ِمهما عاثَِت ٱلُظلَُم
حاشا ُحروَفِك 

ما جاَءت بِشائَِبــٍة
لِكنَّما ٱلَبعُض 

ُشّذاٌذ ِبا نََظمــــوا

ساءوا وخابوا 
بَِجهِل ٱلنحِو لَيَتُهُم

راعوا َقريَضِك 
أو من نورِِك ٱغَتَنموا

وإِن متادَوا وَساءوا 
َقطُّ لَم تَُهني

َفُحصُنِك ٱحلَقُّ 
والَتنزيُل ُمحَتَكُم

فيِك ٱلبياُن 
يُباهي كلَّ ُمعِجزٍَة

وفيِك أعَذُب 
ُه َقلَــُم ما َقد َخطَّ

يَهمي ٱلِدادُ بِِعشٍق 
حنَي أَسُكُبُه

شوَقاً إِلَيِك َفِعشقي 
ليَس يَنَكِتــُم

وَأنَتشي 
في رِحاِب ٱحلَرِف أكُتُبُه

بُيسرِ ِفْعٍل 
أِلَّني فيِك أَلَتِئـــــــُم

يا رَوضَة ٱحلُسِن 
ما أَبْهاِك من لَُغٍة

ت ِكتاباً  َخصَّ
بِِسْحرِ ٱآلِي يَحَتــــِدُم

يا أَّيها الُنَتمي للضادِ 
ِطبَت بِــها

وَطاَب قولَُك 
ِعنَد ٱلّنطِق ينَتِظـــُم

عبدالله الساورة 

الكلم�ة ماَدة التش�كيل الفنَي لدى األديب تش�كيال يعكس 
أف�كاره ومش�اعره     فيضفي عليها بذل�ك مالمح جديدة 
وأبع�ادا مختلفة أَما الرَس�ام أو الفنان التش�كيلَي فيمتلك 
عناصر تشكيل خاَصة به منها الخطوط واألشكال والقيم 
الضوئية واأللوان  وقلَما نظفر بمن يجمع بين الحسنيين 
التش�كيلَي الشاعر أو الشاعر الفنان التشكيلَي كما يتجلَى 

ذلك في تجربة رجب اشيخ الجمالَية.
والشَك أَن  الجمع بين القلم والفرشاة بين الكتابة والرسم 

له أثر في االبداع الشعري أو التشكيل الفَني 
ومن هذا المنطلق ومن هذه الزاوية سنحاول رصد مواطن 
التواش�ج بين األدبي والتش�كيلَي في قصي�دة أقبية اللَذة 

الصدارة بجريدة المثقف العرَبي  بتاريخ 20/12/2015
    وس�نرصد كيفَي�ة تج�اوز الش�اعر االبالغ ال�ى االثارة 
وطرائق تحويل الخطاب من سياقه االخبارَي الى وظيفته 
التأثيرَية والجمالَية بحسن اختيار األلفاظ والعبارات وقَوة 
السبك والتأليف بينها أو بجعل الخطاب األدبي ينفتح على 

أنماط اخرى وأشكال مغايرة من التناول الفنًي
فكيف تمَد روافد أخرى الى جانب الرافد األساسي اللغوي 
خي�وط العون للنَص الش�عري الدراك اله�دف لحمل ذهن 

المتلقي على فهم معَين وادراك مخصوص ؟
تحت طائلة ادراك عميق بأَن اللغة تعبير واألس�لوب يجعل 
لهذا التعبير قيمة عمد الش�اعر رجب الش�يخ الى  التعامل 
م�ع اللغة أنس�اق وبن�ى تعام�ال وظيفَي�ا بالتعويل على 

عالقات نحوَية وأشكال لغوَية لتشكل سماته الخاَصة 
ومنه�ا تواتر نمط محَدد من الجم�ل ونوع مختار اختيارا 

داال اَنه الجملة االسمَية التقريرَية او التوصيفَية الوصفَية 
اذ أَن اس�مَية الجمل�ة تقترن بالثابت وس�كونه وبالوقف 
وجم�وده أَم�ا الجمل�ة الفعلَي�ة فحرك�ة وتح�َول وتبَدل 
وصي�رورة وتغَي�ر لذا ارت�أى الش�اعر رجب الش�يخ في 
قصيدته أقبي�ة اللذة اختيار ما يج�ب أن يختار من الماَدة 
اللغوي�ة وم�ن أنس�اقها ألداء المعن�ى لذا ج�اءت جملته 
خاضعة لنس�ق موح نس�ق االس�مَية ودورها في وصف 
عال�م األقبية أقبَية اللَذة وعال�م الرقاد والراقدين فبأنفاق 
مقف�رة وحَت�ى يقل�ب الس�مع بص�را سيرس�م الش�اعر 
رجب الش�يخ  بالكلمات متوس�ال عناصر التشكيل الفَني 
لوح�ة متش�حة بالس�واد رمادية من رم�اد  حريق الزمن 
ودينامكيت�ه وحيوته ولهذا المش�هد القاتم وهذه اللوحة 
الباهتة الشاحبة خلفَية وما كانت نافذة مشرعة كما دأب 
على ذلك التش�كليون الكساب العمل الفَني عمقا  وامتدادا 
نحو األف�ق والبعد واآلتي بل كانت خلفَي�ة الخلف بكَل ما 
يوح�ي به ظرف المكان هذا وقد تكَرر في مس�تهل النص 

الشعري 
خلف الجدران 

خلف أشجار الليمون
خلف قصص الغرقى

 وتنض�اف الي�ه كلمات الجدران وأش�جار اليم�ون وكلَها 
جواج�ز ومتاري�س تحجب الن�ور والضي�اء وتطفو على 
س�طح النَص  عبارة تش�تبك لاليحاء بالتخَبط في حندس 
الفوضى واغتراب المس�ميات عن أس�مائها في اضطراب 

عارم

 تشتبك االوصاف 
في صحوة االشياء

هذا ع�ن الخلفَي�ة واضطرابه�ا أَما الواجه�ة وهي مركز 
اللوحة وبؤرتها فال تعاين فيها  االَا أوراق التاريخ المزَيف 
الباهتة الش�احبة ش�حوب الموت  وقد غل�ب المعتم على 
الش�فاف. والمش�هد برمته مرتَج ارتجاج دمية تعبث بها 
أي�اد خفَي�ة ترى فعله�ا وال ت�رى وهي تنخر االس�تقرار 

والقرار وتنشر الفوضى واالضطراب 
التاريخ هنا 
كتب مزيفا 

على أوراق باهتة 
اليلبث على نمط 

مستقر
خلفه من يحرك دمية 

من خشب 
معلقة بخيوط وهمية

وهكذا عمد الشاعر الفنان الى توظيف عنصر من عناصر 
التشكيل ثنائية المعتم والشَفاف لتعضد العناصر اللغوية 
معجما وسجالَت قول وتش�يع في النص الشعري معاني 
ش�حوب عالم األقبي�ة وبش�اعته وقبحه. وللكش�ف عن 
جوانب أخرى من هذا العالم البئيس توَسل الشاعر عنصرا 
أخ�ر م�ن عناص�ر التش�كيل الفَن�ي متمَثال في األش�كال 
ومنه�ا النهر المحش�رج الالفظ أنفاس�ه األخيرة فال ماء 
وال حي�اة وال ش�فافية وال نصاعة  وبلور الماء يتش�ظى 
والماء يس�تدعي بداهة الخبز وهو عنصر أخر من عناصر 

التشكيل تشكيل لوحة الفقد فقد أسباب الحياة ودعائمها 
من ماء وخبز

 والخبز في المقابر
 يندب الموتى

  وكل عنص�ر يطلب قرينه يطلبه حثيث�ا وفق مبدا التوالد 
وال حياة في بدئها وحبورها بال غناء وأهازيج بال أناشيد 
وأبوذيات وهي كذلك ذاوية انحدرت الى عالم أس�فل أومأ 
الي�ه ظ�رف المكان تح�ت عالم�ة الت�واري والحجب من 
ناحي�ة وس�نن انحدار واتخ�اذ الخطوط منح�ى التهاوي 
نحو األنفاق وقد مَس هذا االنحدار حَتى ما كان بال كثافة 
وال ماَدة فذبذبات الص�وت ينخفض ترددها الى الدرجات 
الصف�ر وكم�ا انحدرت الحركة وس�كنت يس�كن الصوت  
ويتوَق�ف وتتوق�ف حرك�ة الزمن ف�ي وهاد أقبي�ة اللذة 
المعتمة الباردة حي�ث ال حركة وال غناء  وال عصافير وال 
صوت بل وحشة وجحافل من خفافيش في أنفاق مقفرة  
واجم�اال فقصيدة أقبي�ة اللَ�ذة كانت نموذج�ا لنصوص 
ش�عراء تش�كليين تمثل�وا االب�داع تجريبا وس�عيا دؤوبا 
المت�الك لغة خاَصة تكون الحدود فيها مرنة بين أش�كال 
االبداع ب�كل ضروبه والغاي�ة القصوى التأس�يس لرؤية 
جمالية تكون  فيها األنماط التعبيرية متواشجة متعالقة 
تعالقا غايت�ه النفاذ الى جوهر الممارس�ة االبداعية بكَل 

تجلياتها 
أقبية اللذة

خلف الجدران 
خلف أشجار الليمون

خلف قصص الغرقى
تشتبك االوصاف 

في صحوة االشياء
التاريخ هنا 
كتب مزيفا 

على أوراق باهتة 
اليلبث على نمط 

مستقر
خلفه من يحرك دمية 

من خشب 
معلقة بخيوط وهمية

حنجرة النهر 
باتت 

تتكىء على جرف 
يحتضر

الخبز في المقابر .....
يندب للموتى 
حظهم العاثر

الماء أصبح شحيحا 
االغنية 

ترقد تحت 
جوف الضمير

الضمير هنا يحتضن 
كل أغاني الفقراء

لمستقبل 

ينوء 
بشىء من الريبة

ويعلن رفضه بأحتجاج 
شديد اللهجة

ألجساد متداولة 
في أقبية اللذة

تنال من حقد أبدي ....
أسماء المنفيين 

معلقة 
على جدران الخوف

الن النهر 
اليعرف تواريخ والدتهم

في سجالت طمرت 
من سالف االزمنة العاهرة

الصوت هنا بات خفيضا 
يخشى سوط الجالد

والفقراء هنا يرقدون 
في انفاق مقفرة 

يغنون االبوذية
بطريقتهم الخاصة 

أعياهم الحزن 
بعظام نخرة
ونور الفجر 

لم تألفه العصافير ..

قراءة يف قصيدة أقبية الَلذة للشاعر رجب الشيخ

....القاص/أدهام نمر حريز .

»الس�ماء تهرب كل يوم«، رواية أولى للكاتبة والصحافية كاتيا الطويل، 
ص�درت حديثاً ع�ن »دار نوفل« - »هاش�يت أنطوان« العربي�ة . الجميع 
يهربون. رجال ونس�اء وعّش�اق يهربون، س�عداء وتعس�اء ومترّددون 
يهرب�ون. يركض�ون. يحّث�ون الخط�ى ويمتنع�ون عن النظ�ر خلفهم. 
الجمي�ع يهربون من ش�يء. من الحّب. من الله. من ال�كالم. من الناس. 
م�ن الماضي... هذا م�ا يرويه َمقعد خش�بّي مهترئ في كنيس�ة باردة 
منعزل�ة، س�ارداً حكايات أناس عبروا أمامه وحف�ظ آثارهم وقصصهم 

وشجونهم. 
وكاتي�ا طويل موالي�د العام 1990، جنوب لبنان. نالت الماجس�تير في 
اللغة العربّية وآدابها من جامعة القّديس يوسف - بيروت، التي تحاضر 
فيه�ا منذ ع�ام 2013. وهي م�ن مؤّسس�ي المجلّة األدبّي�ة الثقافّية 
الس�نوّية »م�ن كّل وادي قل�م«، الصادرة عن معهد اآلداب الش�رقّية. 
ح�ازت جائزة م�ن وزارة الثقافة اللبنانّية عن فئ�ة القّصة القصيرة 
عام 2006. ُنشرت لها قصص قصيرة ومقاالت أبرزها في جريدَتي 

»الحياة« و»النهار« وسواهما.

ص�در حديثاً عن منش�ورات المتوس�ط وبالتعاون مع مؤسس�ة نايانيل للثقافة 
ورابط�ة الكت�اب الس�وريين كت�اب "األعمال الكاملة للش�اعر الس�وري رياض 

الصالح الحسين )1954 � 1982"(.
ويعد رياض الصالح الحس�ين الذي توفي في ريعان ش�بابه، من أكثر الش�عراء 
الس�وريين إث�ارة للجدل، وقد أثر ذاك الش�اب بمجمل حركة الش�عر الس�وري 
الحديث بل وتجاوزت تأثيراته حدود سوريا لتطال مجمل حركة الشعر العربي 
الحديث.ص�در الكت�اب ف�ي 312 صفحة من القطع الوس�ط، وض�م مقدمة 
وس�يرة قصيرة كتبها الشاعر الس�وري منذر مصري ثم قصائد مجموعاته 
األربعة وقصائد بخط يد الش�اعر إضافة لشاهدات مهمة عن الشاعر كتبها 
كل من الشاعر السوري فرج بيرقدار والعراقيين هاشم شفيق وعبد الكريم 
كاصد، لتأتي بعدها شهادة البن أخت رياض الصالح الحسين، وهو الشاعر 

عماد النجار، والذي أشرف على الكتاب وإصداره.

اصدارات
رياض  للشاعر  الكاملة  "األعامل 

الصالح احلسني" 
»السامء هترب كل يوم«

بقلم ...األديبة التونسية)عزه الخزرجي (

امل اخلفاجي 

قصة قصيرة

ذات غفل�ة في صبيحة ما ،منحت العقل إجازة ،وقلت لنفس�ي 
كن طليقا ،حلق ماشئت،حتى تالمس سقف السماء ،او تغوص 

ألعماق البحر..افعل ماتريد ،وال تلتفت للوراء.
دع بصمتك أينما جلت ،عالمة فارقة.

ارت�دي حلم�ك الجمي�ل وتعطر بأنف�اس األمل وتن�اول وجبة 
فطورك الصباحي مع العصافير شربة لك وشربة لهن ،حبة لك 

وحبة لهن ،واحذر بنادق الصيادين .
سروسط الشارع وارفع راسك عاليا ،مادام يستقر فوق كتفك 
،ودع الرصيف لهواته يدخنون ب�ه خيباتهم، ويمضغون البائر 

من بضاعتهم..
الش�ارع ربم�ا يصفق لك م�رة ،وربما يصفعك م�رارا ،التقنط 
وال تع�ود إدراجك ليس ألنك لم تحق�ق ماتريد وإنما الن العودة 

ستتعبك أكثر..
امض حتى لو س�حبت أقدامك ،خطواتك بثق�ل ،خطوة خطوة 
،والتهتم لزعيق أصحاب السيارات ومنبهاتهم ،وحتى عربدتهم 

ولغتهم غير المهذبة!!.
اس�تمتع بنصيب�ك من اللعن�ات ،واضح�ك فحيات�ك الينقصها 

الشتائم ،مادام الفقر يالزمك كظل يابى المغادرة .

ياهذا في عز الفرح 
تغزل قصيدة رثاء

أي حزن يحتويك ..
يطوقك 

يصادر أيامك ..
له�ذا اعلم ان ضحكتك عمل�ه اليتداولها س�وى الناس الطيبين 
الذين اليرون بالعين المجردة النهم في الغالب يس�كنهم التعب 
ويس�كنون حاف�ات الم�دن او األزق�ة المعتمة المنس�ية على 

خرائط االهتمام.. هي مدن الغبار او النسيان الفرق
يبقون هم،يتلون بالغاتهم عن جواري، وأرصدة وعبيد ،وتبقى 
انت ترتل احتياجاتك هما ،يصافحك أس�ى وحزن لسقف وسلة 

غذاء ودواء ودثار يقي األوالد برد الشتاء..
ويس�اومونك ك�ن معه�م ممس�حة تنظ�ف قذارته�م، تصفق 
الكاذبيه�م ، تلم�ع وجوههم،تحرق لهم البخ�ور، في طقوس 

النفاق لعلهم يمنحوك وظيفة ؟!!
أتقبل ذلك ؟

باطل ..
صرختك تتقدم، وتتذكر قول جدتك األثير عن عنترة بن ش�داد: 

"جن�ة بمنة ال أريده�ا" فيعاود نداؤك 
صعوده..

ليس لي أن أغادر وردة ، أغازل شوكة.. 
أصافح قطة تبيع الضحكة بالمواعيد

ليس لي تلك الوضاعة
الوقاحة ..

القباحة
البشاعة 

سابقي عطرها المقيم 
شذا يغطي 

المدى 
اج�ل هذا انا المصاب بلوثة الفقر الحامل لفايروس الحب حين 

أرى ما ارى اليوم 
م�ن وصاي�ا وتكايا لألران�ب والثعالب أتخي�ل الرصافي يتقدم 

غاضبا العنا وهو يردد قصيدته الشهيرة :
كان لي وطن ابكيه واليوم ال وطن لي وال سكن 

وال أرى في بالد كنت اسكنها إال حثالة ناس قاءها الزمن 
الش�يء صحي�ح فالمدينة ل�م تعد تش�بهنا ربما ألنن�ا لم نكن 

جديرين 
بها

ف�ذات خ�در أو ي�ا س أو تعب أو حت�ى قرف في لحظ�ة ما من 
الزمن األغب�ر صفقنا لهم وفتحنا األبواب ليدخلوا حس�بناهم 
س�ياتوننابجنة ذات قطوف دانية فقطفنا خيب�ة كبيرة ولعنة 

عن استحقاق 
لن أنسى شوارع بكت أرصفتها مزاد الجثث

شبعت الغربان من لحمنا 
ولم يشبع الجزارون من غوايات ذبحنا

مهرجانات من سعار الكراهية 
أضرموها حرائقا

مؤيد عبد الزهرة 

ذات غفلة

بريق عينيك
لعينيك كل أبتهاالتي
وحروفي...وكلماتي 
فكم حامت حولي 

العيون 
وكم تغزل بي 

العاشقون
لكن عينيك ..!!
فقط ..تأسرني 

فتسعدني..وتذبحني
آه...لتلك العيون

التي أوقدت
في روحي احلرائق
ورمت بي الظنون
في متاهات النون

ويبقى بريق عينيك
يضمني بحنانه

كل أمنياتي
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هن�اك حي�ث تعانق جب�ال األلب بحي�رة جنيف 
وتحتضن األخيرة ش�اطئ Montreux تتش�كل 
لوح�ة فنّية تعجز مخيلتنا ع�ن تصورها، لكننا 
aGl  نمت�ع عيونن�ا بالتحدي�ق إليه�ا. أما ف� ي

أخ�رى  فقص�ة   cier 3000 Les Diablerets
aA  تغوص فيه�ا بين أعماق جب�ال األلب عبر

pine Coaster، ث�م تحلّ�ق ف�وق أعلى جس�ور 
العالم ال�Peak Walk، لتعيش أجمل المغامرات 
وتس�تكملها ف ي رحلتك إلى فاالراس بممارسة 
رياض�ة الغولف ف ي مكان من أكثر المس�احات 

الخضراء امتداداً. 
من لوزان انتقلنا إلى سنان بقطار كولدن باس 
ال�ذي يمر بمونترو، ولكن الوقت الذي بلغ نحو 
س�اعة ونصف س�اعة لم يك�ن متعب�اً، إذ يبدو 
أننا بدأنا ُنغرم بنظام الس�فر ف ي سويسرا عبر 
القطار كالسويسريين، بسبب مقاعده المريحة 
والقديمة التصميم الت� ي تمثل الطراز التقليدي 
السويسري وألوانه الفرحة وأقمشته المطرزة 
بالخيوط الذهبية والمحاطة باألعمدة الذهبية، 
كم�ا أن نوافذه الواس�عة تش�عرك بأنك وس�ط 
الطبيعة وباس�تطاعتك رؤي�ة أماكن فريدة من 

نوعها ال يمكن مشاهدتها من نقاط أخرى
م�ن س�نان انتقلن�ا بالحافلة إل�ى النقطة الت ي 
نس�تطيع أن نس�تقل فيها المقصورة الهوائية 
والت� ي تحمل اس�م Glacier 3000 لتحملنا إلى 
نقطة ترتفع عن س�طح البح�ر أكثر من 3000 
متر... مش�هد رائ�ع نراه من أعل�ى المقصورة 
 Glacier وصوالً إل�ى الم�كان المقصود وه�و
Les Diablerets 3000، حي�ث جبال األلب الت ي 
ذابت ثلوجها بعد صيف حارق مرت به أوروبا، 
وفاق�ت الحرارة فيه ال�40 درج�ة. ورغم ذلك، 
لم تنت�ِف متعتن�ا ببقاء ما تيس�ر م�ن الثلوج، 
فالنش�اطات الت ي قمنا به�ا ال يمكن ذاكرتنا أن 

تهّمشها.
 Alpine Coaster وه� ي المزلق�ة األعل�ى ف� ي 
العالم، تتس�ع لشخص واحد وتسير على سكة 
تش�به س�كة القطار بين جب�ال األل�ب. الفتاة 
الموكل�ة متابعتنا م�ن جانب وكالة الس�ياحة 
السويس�رية، أكدت لنا أن العربة آمنة، ولكنن ي 
حينه�ا ل�م أكن أع� ي خطورتها وم�دى المتعة 
الت ي س�نحصل عليها من خالل ركوبها. كاميرا 

أحد األفالم السويس�رية كانت تتشوق لتصوير 
،Alpine Coaster مشاهد فيلمها عن

وق�د ُس�ئلت ع�ن رغبت� ي ف� ي المش�اركة ف ي 
 Alpine ��أحد مش�اهد الفيل�م خالل ركوب ي ال
Coaster، وبالطب�ع وافق�ت. عندم�ا انطلق�ت 
المزلقة، كان عل ّي التحكم بالسرعة والمسافة 
الت� ي تفصلن ي عن المزلقة الت� ي تتحرك أمام ي 
وتلتقط مش�اهد الفيل�م، إال أن الخوف انتابن ي 
لبرهة، لكن خالطن ي ش�عور غري�ب لم أختبره 
من قبل أثناء رحلت ي بين جبال األلب، إذ تش�عر 
بأن�ك ترم� ي كل متاع�ب الحي�اة وراء ظه�رك 

وتندفع إلى ما هو أجمل وأفضل مع هواء نق ّي 
تتنش�قه ونس�مة هواء ب�اردة تلفح�ك. عندما 
أنهين�ا نش�اطنا، توجهنا نحو جس�ر المش�اة 
المعلّق ف ي الهواء والذي يبلغ طوله 107 أمتار، 
يرب�ط اثنين م�ن قمم جبال األل�ب، ويعتبر من 
أعلى الجس�ور المعلّقة ف ي العال�م. ما إن بدأنا 
الس�ير على الجسر حتى ازدادت سرعة الرياح، 
فب�دأ باالهتزاز، ولكن س�رعان ما أخ�ذ الهواء 

استراحة، وصلنا فيها إلى نهاية الجسر 
حان وقت الغداء، ولئال ُنحرم من اإلطاللة على 
جب�ال األلب، جلس�نا ف� ي مطع�م البانورام ي، 

وتناولنا طبقاً مكوناً من الس�لطة مع الصلصة 
السويس�رية والجبنة السويس�رية الس�ائحة. 
أم�ا طبق الحلوى فكان مؤلفاً من التش�يز كيك 

بالتوت البري.
انتهت فترة االس�تراحة، لكن نشاطاتنا لم تنته 
ate  بعد، اس�تقللنا كرس� ي الجليد السريع، أي

esiege، وف� ي تجرب�ة ممتع�ة، تنقلن�ا بحافلة 
الثل�وج بي�ن جلي�د يحاف�ظ على وج�وده على 
مدار الس�نة، الكتش�اف المزيد والتقاط العديد 
م�ن صور مع األصدق�اء، فالعيش بين أحضان 
الطبيع�ة يقتل التوت�ر الذي نعانيه ف� ي حياتنا 

العملي�ة، ويجعلن�ا نغ�وص ف ي جوه�ر جمال 
الحياة من أعلى قمم األلب.

وف ي طريق الع�ودة، ركبنا القطار ووصلنا إلى 
مونت�رو. ولك�ّن لمونتور رونق�اً مختلفاً، إذ ال 
يمكننا أن نتخيل لون الطبيعة حيث جبال األلب 
الت� ي تحتضن بحيرة جنيف م�ن جهة، وتعانق 
مدين�ة مونترو من جهة أخرى. من غرفن ي ف ي 
فندق Riviera مونترو حيث الحقيقة أجمل من 

الخيال
تفقدن�ا أروق�ة البلدة لي�اًل، فه ي لوح�ة أتقنها 
فن�اٌن بس�حر أنامله الهندس�ية مكم�اًل لوحة 

الخال�ق ال�ذي أب�دع ف� ي تكوي�ن تناقضاته�ا. 
الفك�رة لم ترقن ي ف� ي البداية وكن�ت أفكر ف ي 
قرارة نفس� ي بأن هذا النش�اط س�يكون ممالً 
ألنن ي لس�ت من ه�واة رياضة الغول�ف. ولكن 
كم كنت مخطئة ف ي تقديري! بالقطار توجهنا 
نحو Villars الت ي ترتفع 1300 متر عن س�طح 
البحر. بعدها استقللنا عربة القطار الت ي تتنقل 
بين الجبال وصوالً إل�ى أعلى ممر جبل ي لجبال 
Villarsasura األلب السويس�رية، وتتكئ على

Ollon ضم�ن إقليم Vaud. تكتش�ف ف ي محيط 
بحيرته�ا الت ي وصلنا اليها مش�ياً على األقدام، 
ش�اليهات على ش�كل بيوٍت قروي�ة وتقليدية 
صغي�رة تفتح أبوابه�ا ف ي فصل الش�تاء. نحو 

نادي الغولف كانت وجهتنا.
إلى ش�وارع مونتور كانت وجهت ي، فلن أقض ي 
يوم ي األخير ف ي مونترو ف ي استراحة. تجولت 
بين محالتها التجارية حيث تتمركز أهم متاجر 
الساعات السويس�رية، وف ي شوارعها المطلة 
عل�ى بحيرة جنيف والت ي تصطف على جانبيها 
سلسلة من أهم الفنادق العالمية. تمتاز هندسة 
aVi �المبان ي ف� ي مونترو بالطراز التقليدي ال

tage ال�ذي تزينه الطبيعة، وحضارة ش�وارعه 
وشعبه.

يفخر الشعب السويس�ري بانتمائه إلى بحيرة 
جنيف، ويدافعون عنها بشراس�ة إذ يعتبرونها 
»بحره�م«، كما يتباهون بامتدادها ومعانقتها 
أهم المدن السويس�رية، بدءاً من جنيف، مروراً 

ب� لوزان ووصوالً إلى مونترو. 
اس�تيقظت باكراً لمشاهدة شروق الشمس من 
خل�ف جب�ال األلب، وّضب�ت أمتعت� ي وتناولت 
الفطور برفقة بعض األصدقاء وأخذت حقائب ي 
نح�و القط�ار ألنتقل إلى جنيف. لم أكن س�عيد 
بالع�ودة، لع�ل كل الف�رح الذي ش�عرت به ف ي 
رحلت� ي إلى لوزان ثم مونترو، بدأ يتالش�ى مع 
اس�تعدادي للعودة إلى بي�روت، إلى العمل، إلى 
ازدحام الحياة... لهذا البلد سحٌر غريب يخطف 
أنفاس�ك ويش�عرك باالنتم�اء إل�ى بلد اس�تمد 
الس�الم م�ن طبيعت�ه، م�ن مياهه، م�ن روعة 
هندس�ته، من شعبه الذي يستغل دقائق الحياة 

ليعيشها باستجمام وسالم.

مونرتو... بني جبال األلب وبحرية جنيف...

مجلس القضاء االعىل
/الرصاف�ة  بغ�داد  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية  
محكمة بداءة الكرادة
العدد:390/ب/2014

التاريخ:20 /2015/12
اعالن

اىل الشخص الثالث 
فالح حسن شكر

اق�ام املدع ي   امني بغداد اضاف�ة لوظيفته الدعوى 
اعاله يطل�ب فيها ابطال قيد التس�جيل للعقار 1/ 
1670م4 ددوية واعادة تس�جيله باسم امانة بغداد 
وتق�رر دخولكم اش�خاص ثالث�ة اىل الدعوى اعاله 
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك�م تق�رر تبليغك�م اعالنا 
بصحيفت�ني محليت�ني وع�ني ي�وم 2015/12/29  
موعدا للمرافعة  وعند عدم حضوركم او ارسال من 

ينوب عنكم ستجري املرافعة منذ االصول .

القايض
هيثم عبد اهلل خليل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة االتحاية 

محكمة  بداءة  الكرادة 
العدد:391/ب/2014

التاريخ:22 /2015/12
اعالن

اىل الشخص الثالث 
علياء نعيم محمد

 اقام املدع ي   ام�ني بغداد اضافة لوظيفته الدعوى اعاله 
يطلب فيها الحكم بال�زام دائرة املدعى عليه االول /وزير 
العدل اضافة لوظيفته بابطال قيد التسجيل العقار املرقم 
1605/1 م4 ددوية الس�م املدعى علي�ه الثان ي مصطفى 
كم�ال محمود واملدعى عليه الثال�ث اوصف  احمد علوان 
واملدع�ى علي�ه الرابع كريم مفتن س�لمان واملدعى  عليه 
الخام�س س�ليمة حنون عي�ى واملدعى عليه الس�ادس 
زينب جابر وملجهولية محل  اقامتك  تقرر تبليغكم اعالنا 
بصحيفتني محليت�ني للحضور يف موع�د املرافعة املوافق 
2015/12/27 وعن�د عدم حضورك او ارس�ال من ينوب 
عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا ووفق 

االصول.

القايض

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية    

محكمة بداءة البرصة
العدد:931/ب/2015

التاريخ:21 /2015/12
اعالن

اىل الشخص الثالث / نارص عبد العزيز عبد عيل 
اق�ام املدع� ي   احمد منص�ور عبد الل�ه الدع�وى البدائي�ة املرقمة 931/

ب/2015 وال�ذي يطلب فيها املدع ي والذي يطلب فيها ابطال كافة القيود 
الس�ابقة ومنها قيد املدع ي عليه ثائر سام ي جاسم ولتعذر تبليغك حسب 
رشح املبلغ القضائ ي  واملجلس البلدي ملنطقة الطويسة عليه تقرر تبليغك  
اعالن�ا بصحيفتني محليتني يوميت�ني بالحضور امام هذه املحكمة صباح 
ي�وم املرافع�ة املواف�ق 2015/12/28 وعند عدم حضورك او ارس�ال من 

ينوب عنك قانونا ستجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق االصول. 
القايض
علوان بربوت البزوين

فقدان
فقدت  من ي هوية الطالبة )علياء حسني باقر( الصادرة من املعهد التقن ي 

/ برصة عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
فق�دت  من� ي قس�يمة تجهي�ز زي�ت الغ�از الص�ادرة من رشك�ة توزيع 
املنتج�ات النفطي�ة هيئة توزي�ع الجن�وب واملرقم�ة )22675( ومؤرخة 
)2015/12/10( وبكمية )7820 لرت ( باسم املخول املقدم )ناصح صالح 

خديم(  عىل  من    يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
فقدت من ي هوية االحوال املدنية الصادرة من دائرة احوال الكرخ بأسم )عبد 

الكريم هادي راشد( الرجاء من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار 

غلق اكتتاب
يعل�ن املرصف االهيل العراق ي – فرع الرئييس عن غلق االكتتاب بأس�هم رشكة 
عطاء الغري للتحويل املايل / مساهمة خاصة يف نهاية الدوام الرسم ي ليوم 22 
/ 12 / 2015 وذلك لالكتتاب لكامل االسهم املطروحة لالكتتاب زيادة رأسمال 

الرشكة اعاله .
املرصف االهيل العراقي الفرع الرئييس

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة  االحوال الشخصية يف  البرصة

 اعالن
 اىل/املدعى عليه ) حسان اسعد طه(  

يف  4818/ش/2015  املرقم�ني  الحك�م  ق�راري  املحكم�ة   ه�ذه  اص�درت 
2015/11/15 والقايض بتصديق طالقك من زوجتك املدعيه )ريم س�عد باقر( 
الواف�ع  خ�ارج املحكمة بتاري�خ 2015/4/18 ق�رارا غيابيا قاب�ال لالعرتاض 
والتميي�ز والقرار املرق�م 5685/ش/2015 يف 2015/11/30 القايض بالزامك 
بتس�ليم زوجت�ك املدعي�ة )ريم س�عد باقر( اطفاله�ا منك القارصي�ن كل من 
)ديم�ا( و )ليث( ق�رارا غيابيا قابال لالعرتاض والتميز م�ع تحميلك املصاريف 
كاف�ة واتع�اب  املحاماة وملجهولية   محل اقامتك كونك مرتحل وحس�ب رشح 
املجلس البلدي ملنطقة الرباضعية ورشح القائم بالتبليغ فقد تقرر تبليغك اعالنا 

بصحيفتني يوميتني محليه ولك حق االعرتاض والتميز ضمن املدة القانونية .

القايض
غازي داود سلامن

فقدان 
فقدت من ي  هوية الطالبة )رس�ل لجني عبد الويل( الصادرة من املعهد التقن ي � 

برصة قسم املحاسبة عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار 

فقدان
فق�دت  من ي الهوي�ة الصادرة من املديري�ة العامة لنقل الطاق�ة الكهربائية / 
الجنوب ش�بكات جنوب البرصة للموظف  )نرباس يعقوب بشري( عىل من يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار

محكمة االحوال الشخصية يف االسكندرية
العدد :2321

التاريخ :2015/12/16
اعالن بناء عىل الطلب املقدم من قبل املستدع ي حسني لفته كزار املتضمن نصبه 

قيما عىل ولده املفقود عباس حسني لفته والذي فقد بتاريخ 2011/6/8
ل�ذا قررت املحكمة الن�رش يف صحيفتني محليتني بغي�ة  التحقيق من حياته يف 
حال كونه حيا عليه مراجعة هذه املحكمة خالل 30 يوم لالس�تماع اىل دفوعه 

خالل الفرتة اعاله وبعكسه سوف تصدر هذه املحكمة الحجة وفق القانون.

القايض
نبيل عبد اهلل عبيد

محكمة االحوال الشخصية يف سامراء
العدد 5238

التاريخ 2015/12/22

 اعالن 
قدم املس�تدع ي طارق ش�اكر محمود طلب اىل هذه املحكمة يطلب فيه اصدار 
حج�ة قيموم�ة لوال�ده املفق�ود ش�اكر محمود جاس�م وال�ذي فق�د بتاريخ 
2015/6/13 عليه واس�تنادا للقانون رعاي�ة القارصين قررت املحكمة نرشه 

يف صحيفتني محليتني لغرض تثبيت من حياة املفقود.
القايض قيرص عباس رشيد

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 

محكمة بداءة البرصة
العدد: 417/ب/2015   

اعالنالتاريخ: 14 / 12 / 2015 
املدع ي / مهدي حسن ثجيل � وكيله  املحام ي سعد عثمان

املدعى عليهم / 1 � عفيفة عبد الرحمن جابر
2 � حكيمة عبد الكريم  ثجيل

3 � مرتىض ومالك ومصطفى وكميل وشهاب ابناء احمد حسن
4 � منتظر ومحمد وهناء وزينب وفضيلة ونهلة وسهله ابناء عيل حسن 

5 � عقيل وجعفر وحسنه وعقيلة ومهدية ابناء حسن ثجيل
6 � صالح عبد الكريم ثجيل

7 �  مهدي صالح عبد الكريم
8 � ليىل وشيماء وهدى وماجده ابناء عبد الرسول احمد

9 � عبد الرسول احمد عيل
تبي�ع محكمة ب�داءة البرصة العقار تسلس�ل 711 / 3  القبلة   مس�احته 310,20 م2 يقع يف منطقة البرصة 
القديمة � الس�عدونية خلف مركز رشطة البرصة وعىل ش�ارع فرع ي غري مبلط مش�يد عليه دار س�كن تحوي 
س�احة امامية غري مبلطة وغرفتني نوم مبنية من البلوك ومس�قفه بالسندويج نبل مع غرفتني جانبيه مبنيه 
م�ن البلوك ومس�قفه بالجن�دل والبواري  متخذه مطب�خ ومخزن مع مرفق صح ي درجة عمرانها متوس�طة          
فم�ن ل�ه الرغبة  بالرشاء مراجعة هذه املحكمة ودف�ع التامينات القانونية بنس�بة 10% من القيمة املقدرة و 
البالغ�ة  اربعه وتس�عون  مليون ومئتان وخمس�ون الف دين�ار بصك مصدق المر هذه   املحكمة  وس�تجري 

املزايدة الساعة الثانية عرش من ظهر  اليوم الثالثني   واجور املنادات  عىل املشرتي.
القايض االول
ليث جرب محزة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة   

محكمة بداءة البرصة
العدد: 1045/ب/2015   

التاريخ: 21 / 12 / 2015 
اعالن

املدع ي / محمود نشعان جرع / وكيله املحام ي محمد النرصاوي  
املدع�ى عليه�م / مدير عام رعاية القارصين / اضاف�ة لوظيفته  � لتمثيل القارصين 

سالم ورضغام ووسام وهيفاء ابناء احمد شعبان   
تبي�ع محكمة بداءة البرصة العقار تسلس�ل 2307 / 2495  الرباط الكبري مس�احته 
220م2 يقع يف منطقة ياسني خريبط وعىل شارع فرع ي غري مبلط وهو عبارة  عرصة 
خالي�ة ت�م وضع قال�ب حديدي فيها للرشوع بصب اس�س   فمن ل�ه الرغبة  بالرشاء 
مراجع�ة هذه املحكم�ة ودفع التامين�ات القانونية بنس�بة 10% م�ن القيمة املقدرة  
للعق�ار و البالغ�ة  مائ�ة واحد عرش مليون ومائتان وخمس�ون الف دين�ار     و بصك 
مصدق المر هذه   املحكمة  من مرصف حكوم ي وستجري      املزايدة الساعة الثانية 

عرش من ظهر  اليوم الخامس عرش التايل للنرش   واجور املناداة  عىل املشرتي.

القايض  
حممد نزار هاشم البعاج

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية

محكمة بداءة بلد
رقم الدعوى 149 / ب / 2015 

اعالن
نتيج�ة املزاي�دة العلنية الجارية بتاري�خ 21 / 12 / 2015 عىل العقار املرقم 96 / 1 من املقاطعة 59 دور باب الخان ونتيجة 
لعدم حضور اي مزايد يف اليوم املعني ، عليه قرر االعالن ببيعه مجددا باملزايدة العلنية ملدة خمس�ة عرش يوما من اليوم التايل 
للن�رش واذا ص�ادف اليوم االخري عطلة رس�مية فتك�ون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويف الس�اعة الثانية ظه�را ، فعىل الراغبني 
بال�رشاء الحضور مراجعة املحكمة مس�تصحبني معه�م التامينات القانونية البالغة 10 % من القيم�ة املقدرة للدار والبالغة 

مائة وعرشون مليون دينار مع تقديم هوية االحوال املدنية وسيتم تسجيل العقار بأسم املزايد االخري .

القايض
يعرب عيل جاسم

االوصاف :
1 – موقع العقار – بلد / مركز املدينة – باب الخان 

2 – جنس العقار – دار سكن .
3 – املش�تمالت – عبارة عن دار س�كن مبن ي من الطابوق واالسمنت ومسقف بالكونكريت املسلح واالرضية ودرجة العمران 
متوس�طة الواجهة سبعة امتار واملشتمالت اس�تقبال وغرفة منام وصالة داخلية ومجموعة صحية ومنور وحمام والطابق 

االول غرفة منا واحدة .
4 – املالكون – باقر وفاضل ولدي كرم هادي وشيماء جعفر كرم ورضية كرم هادي .

5 – املساحة – 108 م 2 .
6 – القيمة التقديرية – مائة وعرشون مليون دينار .

تنويه
س�قط س�هوا من اعالن مديرية تنفيذ البياع رقم االضبارة 2086 / 2015 رقم الكتاب 8515 والصحيح 18515 ومحلة 839 

لذا اقتىض التنويه.

وزارة الكهرباء
املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية يف البرصة

اعادة  اعالن مناقصات  
تعل�ن املديري�ة العامة النت�اج الطاقة الكهربائي�ة يف البرصة  احدى تش�كيالت وزارة  الكهرباء عن 
اع�ادة اع�الن املناقصة كما يف الجدول ادناه وذلك حس�ب الرشوط واملواصف�ات الفنية الت ي يمكن 
الحص�ول عليها م�ن مقر املديرية العامة قس�م الش�ؤون التجارية الكائ�ن يف محافظة البرصة / 
تقاطع الطويسة فعىل اصحاب الرشكات واملكاتب االختصاصية املسجلني بصورة رسمية والراغبني 
باملشاركة تقديم عطائهم  عىل ان يكون العطاء يف ظرفني منفصلني مختومني ومؤرش عليهما رقم 
املناقصة وعنوانها واسم الرشكة واملكتب والعنوان الكامل مع ذكر  الربيد االلكرتون ي عىل ان تكتب 

محتويات كل عرض عىل االغلفة وكما ييل :
الظرف االول : يتضمن العرض الفن ي والذي يحتوي عىل املواصفات املبينة يف رشوط ووثائق املناقصة 

مؤيدة بختم الرشكة او املكتب مع  مستمسكات الرشكة املذكورة يف وثائق املناقصة
الظرف الثان ي : يتضمن العرض التجاري ش�امال س�عر املواد مع  التامينات االولية عىل ش�كل صك 
مص�دق او خطاب ضمان ص�ادر من مرصف عراق� ي معتمد بمبل�غ )11,250,000(  احدى عرش 
ملي�ون ومائت�ان وخمس�ون الف دينار   عىل ان تس�تكمل اىل )5%( عند االحالة وقب�ل توقيع العقد 
وس�وف يهمل العطاء غري املس�تويف للرشوط ولن يتم اس�تالم اي عطاء بعد تاري�خ غلق املناقصة 
املثبت يف الجدول ادناه ويتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجور نرش االعالن علما بان املديرية غري 

ملزمة بقبول اوطا العطاءات .
  www.moelc.gov.iq   وملعرفة التفاصيل يمكنكم زيارة املوقع االلكرتون ي لوزارة الكهرباء

trading@gdeepbasra.com ولالجابة عىل االستفسارات مراسلتنا عىل الربيد االلكرتون ي

رقم ت
اسم الموادالمناقصة 

المحطة
تاريخ 
المالحظاتالمبلغ التخمينيالغلق

مبلغ 
التندر

119/2015

اعادة اعالن 
مناقصة تاجير 

ناقلة لنقل 
الوقود الثقيل 
HFO بحرا 

من ميناء خور 
الزبير الى 

ميناء ام قصر 
حيث رسو 

البارجة التركية 
KPS-5

2016/ المقر  
5/1

 225.000.000
مائتان وخمسة 

وعشرون  مليون 
دينار  

اعادة 
اعالن 

 300.000

ثالثمائة 
الف    

دينار

حتسني زكي سالـم
املدير  العام وكالة
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اعالنات12   العدد )1112(  الخميس  24 كانون االول 2015
وزارة الدفاع

دائرة املستشار القانوني العام
اعالن  64املحكمة العسكرية االوىل

رزمة )2015/64(   
 1 ـ حكمت املحكمة العسكرية االوىل عىل املدانني املدرجه اسمائهم ادناه غيابيا بما ييل :

أ ـ  الحبس الشديد ملدة )ستة اشهر( وفق املادة )33/اوال( من قانون العقوبات العسكري رقم 19 لسنة 2007  
ب ـ تنفذ بحقه العقوبة اعتبارا من تاريخ القاء القبض عليه او تسليم نفسه نادما مع مراعاة احكام املادة ) 243( من قانون اصول املحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 املعدل

جـ  منح الحق للموظفني العموميني بالقاء القبض عىل اينما وجد  والزام املوظفني واملكلفني بخدمة عامة باالخبار عن محل اختفائه استنادا الحكام املادة )82( من قانون اصول املحاكمات 
الجزائية العسكري رقم 30 لسنة 2007.

2ـ  لذا عليك مراجعة وحدتك العسـكرية او تسـليم نفسـك اىل اقرب جهة عسكرية رسـمية خالل 90 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن وبعكسه يصبح الحكم الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي 
بعد نفاذ املدة القانونية اعاله واملنصوص عليها باملادة )243( من قانون اصول املحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971

وزارة الدفاع
دائرة املستشار القانوني العام

املحكمة العسكرية االوىل
اعالن 62 رزمة )2015/62(   

 1 ـ حكمت املحكمة العسكرية االوىل عىل املدانني املدرجه اسمائهم ادناه غيابيا بما ييل :
أ ـ  الحبس الشديد ملدة )ستة اشهر( وفق املادة )33/اوال( من قانون العقوبات العسكري رقم 19 لسنة 2007 املعدل

ب ـ الحبس البسيط )شهر واحد( وفق املادة )62/ثانيا/ ثالثا( من ق ع ع رقم 19 لسنة 2007 املعدل
ج ـ تنفذ بحقه العقوبة اعتبارا من تاريخ القاء القبض عليه او تسليم نفسه نادما مع مراعاة احكام املادة ) 243( من قانون اصول املحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 املعدل

د ـ منح الحق للموظفني العموميني بالقاء القبض عىل اينما وجد  والزام املوظفني واملكلفني بخدمة عامة باالخبار عن محل اختفائه استنادا الحكام املادة )82( من قانون اصول املحاكمات 
الجزائية العسكري رقم 30 لسنة 2007.

2ـ  لذا عليك مراجعة وحدتك العسـكرية او تسـليم نفسـك اىل اقرب جهة عسكرية رسـمية خالل 90 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن وبعكسه يصبح الحكم الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي 
بعد نفاذ املدة القانونية اعاله واملنصوص عليها باملادة )243( من قانون اصول املحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971

وزارة الدفاع
دائرة املستشار القانوني العام

اعالن  63املحكمة العسكرية االوىل
رزمة )2015/63(   

 1 ـ حكمت املحكمة العسكرية االوىل عىل املدانني املدرجه اسمائهم ادناه غيابيا بما ييل :
أ ـ  الحبس الشديد ملدة )ستة اشهر( وفق املادة )33/اوال( من قانون العقوبات العسكري رقم 19 لسنة 2007  

ب ـ تنفذ بحقه العقوبة اعتبارا من تاريخ القاء القبض عليه او تسليم نفسه نادما مع مراعاة احكام املادة ) 243( من قانون اصول املحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 املعدل
جـ  منح الحق للموظفني العموميني بالقاء القبض عىل اينما وجد  والزام املوظفني واملكلفني بخدمة عامة باالخبار عن محل اختفائه استنادا الحكام املادة )82( من قانون اصول املحاكمات 

الجزائية العسكري رقم 30 لسنة 2007.
2ـ  لذا عليك مراجعة وحدتك العسـكرية او تسـليم نفسـك اىل اقرب جهة عسكرية رسـمية خالل 90 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن وبعكسه يصبح الحكم الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي 

بعد نفاذ املدة القانونية اعاله واملنصوص عليها باملادة )243( من قانون اصول املحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971

وزارة الدفاع
دائرة املستشار القانوني العام

اعالن  61املحكمة العسكرية االوىل
رزمة )2015/61(   

 1 ـ حكمت املحكمة العسكرية االوىل عىل املدانني املدرجه اسمائهم ادناه غيابيا بما ييل :
أ ـ  الحبس الشديد ملدة )ستة اشهر( وفق املادة )33/اوال( من قانون العقوبات العسكري رقم 19 لسنة 2007  

ب ـ تنفذ بحقه العقوبة اعتبارا من تاريخ القاء القبض عليه او تسليم نفسه نادما مع مراعاة احكام املادة ) 243( من قانون اصول املحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 املعدل
جـ  منح الحق للموظفني العموميني بالقاء القبض عىل اينما وجد  والزام املوظفني واملكلفني بخدمة عامة باالخبار عن محل اختفائه استنادا الحكام املادة )82( من قانون اصول املحاكمات 

الجزائية العسكري رقم 30 لسنة 2007.
2ـ  لذا عليك مراجعة وحدتك العسـكرية او تسـليم نفسـك اىل اقرب جهة عسكرية رسـمية خالل 90 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن وبعكسه يصبح الحكم الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي 

بعد نفاذ املدة القانونية اعاله واملنصوص عليها باملادة )243( من قانون اصول املحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971

العميد احلقوقي
رئيس املحكمة العسكرية االوىل

العميد احلقوقي
رئيس املحكمة العسكرية االوىل

العميد احلقوقي
رئيس املحكمة العسكرية االوىل

العميد احلقوقي
رئيس املحكمة العسكرية االوىل
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الى / مساهمي شركة االسوار للتحويل المالي
 ) مساهمة خاصة (

 م / دعوة الهيئة العامة لالجتماع
تحية طيبة ....

اس�تنادا الح�كام امل�ادة ) 87 ( من قانون الرشكات رقم 21 لس�نة 
1997 املعدل .

يرسنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للرشكة الذي سيعقد 
يف مق�ر الرشكة الكائن يف بغداد – الك�رادة – العرصات – حي بابل 
– م 929 / ز 23 بناية 60 يف تمام الس�اعة العارشة من صباح يوم 
االثن�ن املوافق 11 / 1 / 2016 وذلك ملناقش�ة جدول االعمال االتي 

:
1 – مناقشة تقرير مجلس االدارة للسنة املالية املنتهية يف 31 / 12 

/ 2014 واملصادقة عليه .
2 – مناقش�ة تقرير مراقب الحس�ابات حول امليزانية للسنة املالية 

املنتهية يف 31 / 12 / 2014 واملصادقة عليه .
3 – مناقش�ة الحسابات الختامية للسنة املالية املنتهية يف 31 / 12 

/ 2014 واملصادقة عليها .
4 – تعين مراقب لحس�ابات الرشكة للس�نة املالي�ة 2015 وتحديد 

اجوره وفق الضوابط .
5 – مناقشة زيادة رأسمال الرشكة من ) 45000000000 ( خمسة 
واربعون مليار دينار اىل ) 100000000000 ( مائة مليار دينار وفق 
احكام املادة ) 55 / اوال ( من قانون الرشكات رقم 21 لسنة 1997 

املعدل .
6 – مناقش�ة تعدي�ل البند اوال من عقد تأس�يس الرشكة والخاص 
باالس�م التجارية وذلك بتغيري النش�اط من تحويل مايل اىل مرصف 
اس�امي والبند ثالث�ا من عقد التاس�يس الخاص بغ�رض الرشكة 

وطبيعته .
7 – مناقشة موضوع الرسقة واتخاذ االجراءات بشأنها .

راج�ن حضورك�م اصال�ة او نيابة اح�د املس�اهمن بموجب صك 
االناب�ة او وكالة الغري بموجب وكالة مصدق�ة من كاتب العدل مع 
مراعاة احكام املادة ) 91 ( من القانون اعاه ويف حالة عدم حصول 
النص�اب القانوني يؤجل االجتماع ليوم االثن�ن 18 / 1 / 2016 يف 

نفس الزمان واملكان املعيتن .. مع التقدير
رئيس مجلس االدارة
بشار سمير حسن

وزارة الدفاع
دائرة المستشار القانوني العام

المحكمة العسكرية االولى
اعان 60 رزمة )2015/60(   

 1 � حكمت املحكمة العسكرية االوىل عىل املدانن املدرجه اسمائهم ادناه غيابيا بما ييل :
أ �  الحبس الشديد ملدة )ستة اشهر( وفق املادة )33/اوال( من قانون العقوبات العسكري رقم 19 لسنة 2007 املعدل

ب � الحبس البسيط )شهر واحد( وفق املادة )62/ثانيا/ ثالثا( من ق ع ع رقم 19 لسنة 2007 املعدل
ج � تنفذ بحقه العقوبة اعتبارا من تاريخ القاء القبض عليه او تسليم نفسه نادما مع مراعاة احكام املادة ) 243( من قانون اصول املحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 

املعدل
د � منح الحق للموظفن العمومين بالقاء القبض عىل اينما وجد  والزام املوظفن واملكلفن بخدمة عامة باالخبار عن محل اختفائه اس�تنادا الحكام املادة )82( من قانون 

اصول املحاكمات الجزائية العسكري رقم 30 لسنة 2007.
2 � لذا عليك مراجعة وحدتك العس�كرية او تس�ليم نفس�ك اىل اقرب جهة عس�كرية رسمية خال 90 يوما من تاريخ نرش هذا االعان وبعكس�ه يصبح الحكم الغيابي بمنزلة 

الحكم الوجاهي بعد نفاذ املدة القانونية اعاه واملنصوص عليها باملادة )243( من قانون اصول املحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 

العميد الحقوقي
رئيس المحكمة العسكرية االولى

وزارة الدفاع
دائرة المستشار القانوني العام

المحكمة العسكرية االولى
اعان 59 رزمة )2015/59(   

 1 � حكمت املحكمة العسكرية االوىل عىل املدانن املدرجه اسمائهم ادناه غيابيا بما ييل :
أ �  الحبس الشديد ملدة )ستة اشهر( وفق املادة )33/اوال( من قانون العقوبات العسكري رقم 19 لسنة 2007 املعدل

ب � الحبس البسيط )شهر واحد( وفق املادة )62/ثانيا/ ثالثا( من ق ع ع رقم 19 لسنة 2007 املعدل
ج � تنفذ بحقه العقوبة اعتبارا من تاريخ القاء القبض عليه او تسليم نفسه نادما مع مراعاة احكام املادة ) 243( من قانون اصول املحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 

املعدل
د � منح الحق للموظفن العمومين بالقاء القبض عىل اينما وجد  والزام املوظفن واملكلفن بخدمة عامة باالخبار عن محل اختفائه اس�تنادا الحكام املادة )82( من قانون 

اصول املحاكمات الجزائية العسكري رقم 30 لسنة 2007.
2 � لذا عليك مراجعة وحدتك العس�كرية او تس�ليم نفس�ك اىل اقرب جهة عس�كرية رسمية خال 90 يوما من تاريخ نرش هذا االعان وبعكس�ه يصبح الحكم الغيابي بمنزلة 

الحكم الوجاهي بعد نفاذ املدة القانونية اعاه واملنصوص عليها باملادة )243( من قانون اصول املحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 

العميد الحقوقي
رئيس المحكمة العسكرية االولى



رغم الكش�ف ع�ن ق�راره يف منتصف 
املوسم ، ينتظر أال يشكل قرار اإلسباني 
بي�ب جواردي�وال بالرحيل ع�ن تدريب 
باي�رن ميوني�خ األملان�ي نهاي�ة ه�ذا 
املوسم تأثريا سلبيا عىل مسرية الفريق 
يف النصف الثاني من املوس�م بل إنه قد 

يصبح مصدر تفاؤل للنادي البافاري.
ويتطلع باي�رن إىل مواصل�ة انطالقته 
ليت�وج يف  الح�ايل  املوس�م  الرائع�ة يف 
نهاية املوس�م بلق�ب ال�دوري األملاني 
الراب�ع ع�ىل  للموس�م  )بوندس�ليجا( 
التوايل.ومع إع�الن جوارديوال عن قرار 
رحيل�ه ع�ن تدري�ب الفري�ق يف نهاية 
املوس�م ، أصبح أمل النادي وجماهريه 
أن يكرر التاريخ نفس�ه ويتوج الفريق 
بثالثية أخرى يف املوس�م الح�ايل مثلما 
ح�دث ع�ام 2013 يف أج�واء مماثل�ة.

ووضع قرار جوارديوال النادي البافاري 
يف ظ�روف ممثلة م�ر بها الن�ادي قبل 
بثالثيت�ه  فيه�ا  وت�وج  أع�وام  ثالث�ة 
التاريخية )دوري وكأس أملانيا ودوري 
أبط�ال أوروب�ا( تح�ت قي�ادة مدرب�ه 
الس�ابق املخ�رم ي�وب هاينك�س يف 
موس�م 2012 / 2013 قب�ل أن يرح�ل 
هاينك�س ع�ن تدري�ب الفري�ق تاركا 

املهمة لجوارديوال.
وكان باي�رن أعلن أيضا يف كانون ثان/

يناي�ر 2013 عن رحي�ل هاينكس عن 
تدريب الفريق بعد نهاية املوس�م وتويل 
جوارديوال املس�ؤولية بداية من موسم 
2013 / 2014 وذلك بعد قرار هاينكس 

باعتزال التدريب.
واآلن ، يتكرر نف�س اليشء ولكن ليس 
م�ن أج�ل اعت�زال جواردي�وال وإنم�ا 
لرغبته يف خ�وض تجربة تدريب أخرى 
كما أن اإلعالن ع�ن رحيل املدرب هذه 
املرة ج�اء مبكرا عدة أي�ام عما كان يف 
موس�م 2012 / 2013 . وأعل�ن بايرن 
أمس أن جوارديوال سريحل عن تدريب 
الفريق بنهاية عقده يف حزيران/يونيو 
املقب�ل ع�ىل أن يت�وىل اإليط�ايل كارلو 

أنشيلوتي املسؤولية خلفا له.
ويأمل باي�رن وجماهريه اآلن يف تكرار 
م�ا ح�دث ع�ام 2013 ويف�وز الفريق 

بثالثية أخرى يف 2016 .
وضمن بايرن قضاء العطلة الشتوية يف 
صدارة البوندس�ليجا مثلما اعتاد مرارا 
علما بأنه املوس�م الخامس عىل التوايل 
الذي يتوج فيه “بطال للشتاء” وهو رقم 

قيايس جدي�د يف تاريخ البوندس�ليجا. 
ومثلم�ا ح�دث يف 2013 عندم�ا ت�وج 
بايرن بلق�ب البوندس�ليجا بفارق 25 
نقط�ة أم�ام بوروس�يا دورتموند قبل 
رحيل هاينكس ، يبدو بايرن يف وضعية 
رائعة إلحراز لقبه السادس والعرشين 
يف تاري�خ البوندس�ليجا وتحقي�ق رقم 
قي�ايس جديد بإح�راز اللقب للموس�م 

الرابع عىل التوايل.
ورغ�م ش�عور العب�ي الفري�ق ببعض 
اإلجه�اد ورغ�م اإلصابات الت�ي يعاني 
منه�ا الفريق ، ال تب�دو هناك مؤرشات 
حقيقية ع�ىل أن قرار رحيل جوارديوال 
سيفس�د تركي�ز أو طموح�ات الفريق 

ه�ذا املوس�م. وق�دم باي�رن أداء رائعا 
آخر يف النصف األول من املوس�م الحايل 
حيث مني بهزيم�ة واحدة فقط يف 17 
مباراة خاضها بالبوندسليجا حتى اآلن 
وحقق الفوز يف جميع املباريات التسع 

التي خاضها عىل ملعبه.
أم�ام  الفري�ق  مب�اراة  وش�هدت 
فولفس�بورج يف أيلول/سبتمرب املايض 
س�جل  حي�ث  جدي�دا  قياس�يا  رقم�ا 
البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم 
الفريق خمس�ة أهداف يف غضون تسع 
دقائ�ق وذل�ك بع�د مش�اركته بديال يف 

الشوط الثاني.
وق�ال جواردي�وال بع�د الف�وز 1 

/ صف�ر أم�س األول الس�بت يف ختام 
“كل  األول  بال�دور  الفري�ق  مباري�ات 
التقدير لفريقي. أدينا بشكل رائع عىل 
م�دار العام س�واء يف البوندس�ليجا أو 

كأس أملانيا أو دوري أبطال أوروبا”.
ومدد بايرن مؤخرا عقود بعض العبيه 
مث�ل توماس مول�ر وج�ريوم بواتينج 
وخايف مارتيني�ز كما مدد عاما لالعبيه 
ألونس�و  األس�باني املخرم تش�ابي 
ليؤكد بايرن بهذا أنه يستقر عىل قاعدة 
صلبة قبل قدوم أنشيلوتي املدير الفني 
الس�ابق لريال مدريد األسباني وميالن 
اإلنجلي�زي  وتش�يليس  اإليط�ايل 
ليخلف جواردي�وال يف تدريب 

الفري�ق. ويف املقاب�ل ، ق�دم بوروس�يا 
دورتمون�د أيض�ا أداء رائع�ا يف النصف 
األول من املوس�م وهو املوسم األول له 
بقيادة مدي�ره الفن�ي الجديد توماس 
توش�يل الذي توىل تدريب الفريق خلفا 
ليورجن كلوب. وأنهى دورتموند الدور 
األول من البوندس�ليجا يف املركز الثاني 
خلف بايرن برصي�د ثماني نقاط رغم 
الهزيم�ة أمام كولون 1 / 2 أمس األول 
علما بأن الفريق حقق الفوز يف 12 من 
17 مباراة خاضها هذا املوس�م. ويبدو 
تركيز دورتموند منصبا بشكل كبري عىل 
التأهل لدوري األبطال مجددا يف املوسم 
املقبل خاصة وأن�ه يحتل املركز الثاني 

يف البوندسليجا حاليا بفارق ست نقاط 
أمام هريتا برلني صاحب املركز الثالث. 
وق�دم دورتمون�د ه�ذا املوس�م أفضل 
نصف أول يف أي موس�م له منذ خمس 
س�نوات كما أن الفريق ال يزال منافسا 
بقوة يف مسابقتي كأس أملانيا والدوري 
األوروبي. وال يبدو دورتموند بال أنياب 
حقيقية يف املوس�م الحايل حيث يمتلك 
قدرات هجومية عالية وس�جل الفريق 
47 هدفا يف الدور األول مقابل 46 هدفا 
لبايرن. ويدين دورتموند بفضل كبري يف 
هذا إىل مهاجمه الجابوني الخطري بيري 
إيمريك أوباميانج الذي س�جل للفريق 
حت�ى اآلن 13 هدفا يتص�در بها قائمة 

هدايف املسابقة هذا املوسم.
وقال توشيل “أشعر بالسعادة للتطور 

اليومي يف مستوى الفريق”.
ويبدو بوروس�يا مونشنجالدباخ أيضا 
ق�ادرا ع�ىل تحقي�ق النج�اح بقي�ادة 
مديره الفني أندري ش�وبرت الذي توىل 
املس�ؤولية بعدم�ا خ�ر الفري�ق أول 
خمس مباريات له يف البوندسليجا هذا 
املوس�م تحت قيادة مدربه السويري 

لوسيان فافر.
ومنذ تويل ش�وبرت املس�ؤولية ، تقدم 
الفري�ق م�ن املرك�ز األخ�ري يف ج�دول 
املس�ابقة حتى أصب�ح يف املركز الرابع 
بفض�ل تس�عة انتص�ارات يف آخ�ر 12 
وكان  باملس�ابقة.  خاضه�ا  مب�اراة 
ش�وبرت اس�تهل عمل�ه م�ع الفري�ق 
بش�كل مؤقت ولكن مس�ريته الرائعة 
م�ع الفري�ق ضمن�ت ل�ه عق�دا م�ع 
مونش�نجالدباخ حتى 2017 . كما يمر 
هريت�ا برل�ني يف املوس�م الح�ايل بفرتة 
والدة جدي�دة ونهض�ة حقيقي�ة حيث 
ج�دول  يف  الثال�ث  املرك�ز  اآلن  يحت�ل 
املس�ابقة كم�ا تأهل ل�دور الثمانية يف 
كأس أملاني�ا. وحصد هريت�ا حتى اآلن 
32 نقط�ة علما بأنه حص�د 35 نقطة 
عىل مدار املوس�م املايض بأكمله. وقدم 
هريتا يف الدور األول هذا املوس�م أفضل 
نص�ف أول ألي موس�م من�ذ موس�م 
2009 . ويع�ود ج�زء كب�ري   /  2008
م�ن نجاح هريت�ا يف املوس�م الحايل إىل 
مديره الفني املج�ري بال دارداي الذي 
ش�كل فريق�ا منظما قادرا ع�ىل تنفيذ 
أس�اليب خططية مختلف�ة كما يتمتع 
الفريق بوجود مهاجمني متألقني هما 
س�الومون كالو والواف�د الجديد فيداد 
إيبيسفيتش. وقال دارداي “الفريق كله 
يس�تحق هذه النتائ�ج. الفريق تطور 
بكامله بشكل رائع”. ولم يستطع باير 
ليفركوزن وش�الكه اجتياز الصعوبات 
التي تواجههما يف هذا التحدي الخاص 
البوندس�ليجا  لق�ب  ع�ىل  باملنافس�ة 
ولكنهما ما زاال يف الس�باق عىل مراكز 
التأهل لدوري األبطال يف املوسم املقبل. 
ويف املقابل ، ظهر فولفسبورج صاحب 
املركز الثاني يف البوندس�ليجا باملوس�م 
املايض يف وضع صعب هذا املوس�م عىل 
املس�توى املحيل حيث يحتل اآلن املركز 
الس�ابع يف جدول البوندس�ليجا ولكنه 
تأل�ق أوروبي�ا وصع�د للم�رة األوىل إىل 
الدور الثاني )دور الستة عرش( لدوري 

األبطال.
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فينغر: لويس فان غال ضحية غوارديوال!

احتاد املبارزة يقيم آخر بطولة ملوسمه احلايل يف حمافظة دياىل

انتق�د الفرن�يس آرس�ني فينغ�ر املدي�ر الفني 
آرس�نال  بن�ادي  الق�دم  لك�رة  األول  للفري�ق 
اإلنجليزي، إعالن االس�باني بيب غوارديوال 
م�درب باي�رن ميوني�خ األملان�ي قراره 
بالرحي�ل ع�ن الفريق الباف�اري نهاية 

هذا املوسم.
 ويتناف�س كب�ار الربيمريليج أمثال 
وتش�يليس  س�يتي  مانشس�رت 
ومانشس�رت يونايت�د ع�ىل الظف�ر 

بخدم�ات امل�درب اإلس�باني املوس�م املقب�ل.  
وق�ال فينغر: »إع�الن رحيل غواريوال س�اهم 
بزي�ادة قل�ق الهولندي لويس ف�ان غال مدرب 
مانشسرت يونايتد من إقالته«، مشريا يف الوقت 
ذات�ه إىل امكاني�ة تأث�ري ذل�ك ع�ىل أداء العبي 
بايرن ميونيخ. وأضاف: »أنا ش�خصيا ال أحبذ 
خروج املدربني عىل املأل إلعالن رحيلهم يف وقت 
مبكر من املوس�م«. وتابع: »هذا األمر غري جيد 
لفرقهم، وأيضا يشعل التكهنات حول مستقبل 
املدرب�ني الذي�ن يمرون بأوض�اع صعبة«.  ولم 
ي�ذق مانشس�رت يونايتد طعم الف�وز يف آخر 4 

مباريات يف الربيمريليج، ليحتل املركز الخامس 
برصيد 29 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن ليس�رت 
سيتي املتصدر.  واستطرد فينغر: »أكن احرتاما 
كبريا لفان غال، ولكن ما يحدث له يف مانشسرت 
يونايت�د ال يمت بصلة لالحرتام«. وأكمل: »فان 
غ�ال نجح مل�دة 30 عاما يف كرة الق�دم، أعتقد 
أنه يلقى معاملة مهينة يف مانشس�رت«.  وأبدى 
فينغ�ر رأي�ه يف مج�يء غواردي�وال إىل الدوري 
اإلنجلي�زي، قائالً: »بالطب�ع، أرغب يف وجوده 
هن�ا حتى يك�ون الربيمريليج أفض�ل دوري يف 

العالم«.

أعلن اتحاد املب�ارزة، أمس األربعاء، 
ع�ن إختت�ام منهاجه لع�ام 2015 
بإقام�ة بطول�ة الس�يف العرب�ي 
أن�ه  مبين�ا  دي�اىل،  محافظ�ة  يف 
وج�ه الدع�وة لجمي�ع منتخب�ات 

املحافظات للمشاركة يف البطولة.
وق�ال أمني رس االتحاد زياد حس�ن 

يف بيان للمكتب اإلعالمي للجنة االوملبية 
إن »االتحاد س�يختتم منهاجه للموس�م 
2015 بإقام�ة منافس�ات بطولة كأس 
يف  العرب�ي  الس�يف  بفعالي�ة  الع�راق 
محافظ�ة دي�اىل«، مبين�ا أن »البطول�ة 
س�تنطلق ي�وم غ�د الخمي�س )24 من 
كان�ون األول الحايل تحت ش�عار )دياىل 

تحتضن العراقيني(«.
وجه�ت  »الدع�وة  أن  حس�ن  وأض�اف 

ملنتخبات املحافظات من أجل املش�اركة 
يف البطول�ة الت�ي تس�تمر حت�ى مطلع 
األس�بوع املقبل وإنجاحه�ا كونها تمثل 

رمزا لألخوة قبل املنافسة«.
وتابع حسن أن »االتحاد سيقوم بتأمني 
مبال�غ النق�ل اإلطعام لوف�ود منتخبات 
املحافظات املشاركة فضال عن التنسيق 
م�ع االتح�اد الفرع�ي يف محافظة دياىل 
لغرض تأمني السكن الخاص بالوفود«.

يش�هد نهاي�ة االس�بوع الح�ايل التحاق 5 
املنتخ�ب  العب�ني وم�درب برازي�يل بوف�د 
العراق�ي االوملبي ال�ذي سيس�افر اىل امارة 

دبي االماراتية. 
واك�د االتح�اد العراق�ي لكرة الق�دم يف بيان 
رسمي اطلع عليه مراسل  بالعراق: »ان العبي 
نادي القوة الجوية س�عد ناط�ق وهمام طارق 
وعماد محس�ن والعب نادي امليناء عيل حصني 
سيلتحقون بوفد املنتخب االوملبي يف امارة دبي 

االماراتية«. 
واش�ار البي�ان اىل ان: »مدرب اللياق�ة البدنية 
الربازييل غونزالو س�يلحتق ه�و االخر بالوفد 
االوملب�ي بعد تس�ميتة مدربا للياق�ة البدنية 

مكان املدرب السابق ضياء ناجي«.
الخاص�ة  االس�يوية  القرع�ة  ان  يذك�ر   
دورة  لنهائي�ات  املؤهل�ة  بالتصفي�ات 
االلع�اب االوملبي�ة اوقع�ت العراق يف 
اىل  الرابع�ة  املجموع�ة 
منتخب�ات  جان�ب 

اليمن وكوريا الجنوبية واوزباكستان. 
وكان الع�راق قد تأهل لنهائيات االلعاب االوملبية 

اع�وام 1980 و1984  4 مناس�بات س�ابقة  يف 
و1988 و2004.

س�يضطر نادي القوة الجوية مواصلة 
العراق�ي  فوك�س  دوري  يف  مباريات�ه 
املمتاز بكرة القدم بدون نجميه بش�ار 
رس�ن بني�ان واملح�رتف الكامريون�ي 
اكوتي منساه بسبب االصابة. وشهدت 

مب�اراة القوة الجوية واربيل التي جرت 
خ�روج  االول،  بمي�دان  الثالث�اء  ي�وم 
املح�رتف الكامريون�ي اكوت�ي بس�بب 
اصابت�ه يف مفصل الكاحل االيمن خالل 
الش�وط االول للمب�اراة. وقب�ل انتهاء 
الش�وط االول اضط�ر الع�ب الوس�ط 
الشاب بشار رسن بنيان ملغادرة املباراة 

العضل�ة  يف  الصاب�ة  تعرض�ه  بس�بب 
الخلفية. وكان ن�ادي القوة الجوية قد 
خط�ف ص�دارة املجموع�ة الثانية من 
ن�ادي املين�اء الب�ري بع�د انتصاره 

عىل اربي�ل يف مب�اراة مؤجلة بهديف 
حم�ادي احمد وعماد محس�ن 

من ركلتي جزاء.

أك�د اتحاد الك�رة، أم�س األربع�اء، أن موقفه م�ن مطالبة 
امل�درب األس�بق للمنتخ�ب الوطن�ي حكي�م ش�اكر س�ليم 
ويس�تند ألس�س قانونية، معتربا أن القضاء هو من يفصل 
يف القضي�ة ويعط�ي كل ذي ح�ق حقه.وقال عض�و االتحاد 
يحيى كري�م، إن »موقف االتحاد من قضي�ة مطالبة املدرب 

للمنتخب  حكي�م األسبق  الوطن�ي 
القانون ش�اكر س�ليم  وف�ق 

والعق�د املربم بني الطرف�ني«، مبين�ا أن »العقد 
يتضمن وجود فقرة تنص عىل ان اليحق للمدرب 
املطالب�ة بالرشط الجزائي يف حال فس�خ عقده 
إلخفاق املنتخب«.واضاف كريم أن »القضاء هو 

م�ن يفصل يف القضية وس�يكون موع�د املرافعة 
يف ال�28 من كان�ون األول الحايل«.يذكر أن املدرب 

حكيم ش�اكر رفع دعوى قضائية ضد اتحاد الكرة 
مطالب�ا بال�رشط الجزائي بع�د إقالته م�ن تدريب 

املنتخب العام املايض.

ظهر املدرب الهولندي جوس هيدينك املدرب الجديد لنادي تشليس اإلنجليزي 
يف مؤتمر صحفي هو األول له كمدرب للنادي اللندني. وتحدى هيدينك 

يف حديثه للصحافة العبي الفريق من اجل إنهاء املوس�م الحايل ضمن 
األربع�ة الكب�ار والع�ودة إىل األداء الجي�د للفريق خالل م�ا تبقى من 

املوس�م . وق�ال: »ال ينبغي أن اك�ون هنا يف الوقت الح�ايل ولكن أتيت 
يف منتص�ف املوس�م ألن االمور ال تس�ري هنا ع�ىل ما ي�رام«. وتابع: 
»باألم�س تحدث�ت مع الالعب�ني وطلبت منهم ان ينظ�روا يف املرآة 

لف�رتة طويل�ة، يج�ب أن يكون هن�اك رغبة يف اللع�ب، فهذا 
ما سيس�اعدنا يف التصاعد باألداء، وقل�ت لهم أيضا أنه 

يف ح�ال أراد أح�د منكم ع�دم اللعب فليط�رق بابي 
ويقول يل وس�نتحدث بعدها«. وأضاف: »يجب 

أن نظه�ر ألنفس�نا وللن�ادي والجماه�ري، 
الفريق لديه رغبة كبرية يف غسل النصف 

االول من املوسم وسوف يتحسن 
املقبل�ة«.  املباري�ات  األداء يف 
واع�رتف هيدن�ك أن�ه ليس من 
السهل إصالح ما حدث ولم يتحدث عن 

إمكانية ض�م العبني جدد للفريق خالل 
ف�رتة اإلنتق�االت املقبلة يف يناي�ر. وحول 

التعاقدات، قال: »دعونا نرى ما س�يحدث 
يف املباريات املقبلة ومن ثم س�وف نرى ما 

يمكن ان يحدث.

القوة اجلوية يفتقد خدمات رسن واكويت لإلصابة

احتاد الكرة: القضاء هو من يفصل يف قضية حكيم شاكر

هيدينك: علينا اهناء املوسم
ضمن االربعة الكبار
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موسيقى خاصة بالقطط
هناك قطط منزلية ذات طابع اس�تقاليل 
س�ماع  له�ا  ي�روق  ال  س�يئة  بص�ورة 
معزوفات موس�يقية من أعمال عظماء 
مش�هورين مثل جيه إس ب�اخ، ولكنها 
تحب “نغمات صوت القطط”، بحس�ب 
ما كش�فت دراس�ة حديثة.ويعد ديفيد 
ت�اي، البالغ م�ن العم�ر 60 عاما، وهو 
عازف كمان محرتف يف كلية املوس�يقى 
مبتك�ري  م�ن  مرييالن�د،  بجامع�ة 
“موس�يقى القطط”.وبالنس�بة إىل أذن 
اإلنس�ان فإن هذه املوسيقى ال يفهمها 
إال القلة أو أنها معزوفات حديثة للهارب 

والكم�ان أو التش�يلو. ولك�ن بالنس�بة 
إىل الكث�ري م�ن القط�ط، يب�دو واضحا 
أنها تجل�ب لها متعة خالص�ة وتجعلها 
تق�رتب حتى تبدو وكأنها تريد احتضان 
مك�ر الصوت.ويف دراس�ة ظهرت العام 
الجاري يف دورية “علوم س�لوك الحيوان 
التطبيقي”، ش�عر 77 باملئة من القطط 
املنزلية التي تم اختبارها باالستثارة عىل 
نحو إيجابي أو باالس�رتخاء لدى سماع 
املوس�يقى “املالئمة لألنواع”، مقارنة ب� 
38 باملئ�ة فقط لدى س�ماع روائع لباخ 

مثل “إير أون ذا جي سرتينج”.

وصل الباحثون من جامعة يوفياسكوال 
الفنلندي�ة إىل اس�تنتاج مف�اده ب�أن 
ممارس�ة الرياض�ة البدنية ال تس�اعد 
اإلنسان يف إطالة عمره.وأجرى العلماء 
تجارب ع�ىل الج�وزاء بين�ت أن طول 
عم�ر اإلنس�ان ال يتوقف ع�ىل الجهود 
التي يبذلها بل ع�ىل جيناته الطبيعية.

ويكمن أسلوب التوأمني يف املقارنة بني 
الفأري�ن التوأم�ني اللذين يعيش�ان يف 
مختلف الظ�روف البيئية داخل املختر 
ويمارس�ان نمط�ي حي�اة مختلفني.

ون�ر الباحث�ون نتائج دراس�تهم يف 

مجل�ة » Scientific Reports » حي�ث 
وليس�ت  الوراثي�ة  العوام�ل  أن  ج�اء 
ممارس�ة الرياض�ة البدني�ة تؤثر عىل 
طول عمر الفأر.زد ع�ىل ذلك فإن فأرا 
ليس�ت لدي�ه مواصفات بدني�ة جيدة 
وخضع لضغط بدني وريايض يقترص 
ط�ول عم�ره ع�ىل 16% باملقارنة مع 
الباحث�ون  الكس�ول.ودرس  توأم�ه 
معلوم�ات عن التوأم�ني اللذين مارس 
ل�م  وثانيهم�ا  الرياض�ة  أحدهم�ا 
يمارسها فلم يكش�فوا عالقة مبارشة 

بني التمارين الرياضية وطول العمر.

التامرين الرياضية تقرص العمر
www.almustakbalpaper.net
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امليزان

؟؟هل تعلم
أن ش�جرة الفلني تحتاج إىل عر سنوات من أجل 

تكوين طبقة فلني واحدة
أن البعوض يفضل لدغ الناس ذوي البرة البيضاء 

والشعر األشقر
أن ن�وع الغنم الذي ي�زود بالحليب ال�الزم لصنع 
الجبنة الفرنس�ية الشهرية) روغفورت( ال يرب 
امل�اء إال ن�ادرا ويقترص يف إ رواء ظم�أه عىل املاء 

املوجود يف الحشائش التي يأكلها
أن القدماء كانوا يعتقدون أن هنالك عصبا صغريا 
يصل بني اإلصبع املسماة بالبنرص يف اليد اليرسى 
وب�ني القلب ، وهذا العصب مس�ؤول ع�ن الحالة 
الشعورية ، لذلك كان وما زال خاتم الزواج يوضع 

يف هذه اإلصبع للسبب املذكور
أن النمل العامل والنشيط هو من اإلناث

أن البومة الترى يف الظالم الدامس
أن نم�و ظفر إصبعك الوس�طى ه�و أرسع بينما 

نمو ظفر إبهامك هو األبطأ

ي�وم مريح يا صديق�ي الحمل فأنت تبدو 
يف صحة جيدة لكن انتبه يف كيفية قيادتك 
لس�يارتك يف ف�رتة الصب�اح وان�ت ذاهب 
لعمل�ك يف الظه�رية الصعوب�ات ممكن�ة 
لكنك س�وف تج�د حال رسيع�ا لها للحظ 

الذي يدعمك يف فرتة ما

»العاصف�ة« ما زال�ت ترافقك منذ االمس 
وتخربط موازينه االح�داث تربك تفكريك 
لذل�ك احذر م�ن ان تعطي اي ق�رارات او 
اح�كام مترسع�ه، يف فرتة م�ا بعد الظهر 
مكامل�ة تلفوني�ة بينك وبني م�ن تحب قد 

تحدث مشكلة بينكما باملساء

رك�ز اكث�ر ع�ىل م�ا تق�وم ب�ه وال داعي 
العمال�ك املته�ورة يف صباح ه�ذا اليوم و 
اس�تخدم نش�اطك يف الطريقة الصحيحة 
يف ف�رتة الظه�رية قد تضط�ر اىل مواجهة 
رئيس�ك يف العم�ل لوض�ع النق�اط ع�ىل 

الحروف و تكون انت املنترص مزاجك

االم�ور املالية ه�ي اكثر ما يهم�ك يف هذا 
اليوم يا مولود الرسطان وايضا العقارات 
والبي�ع وال�راء س�وف يكون�ان يف قمة 
اهتماماته االلتزامات املالية تظهر فجاءة 
امام�ك يف الظه�رية فعلي�ك التخفيف من 

مصاريفك يف املساء

التغ�ري ما يزال اىل االفض�ل واكثر من يوم 
ام�س االعمال هي م�ن اولويات�ك فلديك 
صفقات رابحة يف الظهرية وتقدم ملموس 
قد تح�رزه ع�ىل املس�توى االجتماعي يف 
فرتة ما بعد الظهر اح�ذر الثقة الزائدة يف 

النفس وحاول ان تركز اكثر

اح�ذر ي�ا مولود الع�ذراء م�ن اي ترصف 
ق�د يرض بك يوم متوتر مم�ل وكئيب وقد 
يجعل�ك تفكر افكارا س�وداء ال داعي لها 
من املفض�ل ان تأخذ راحة يف فرتة ما بعد 

الظهر وان ال تتعب نفسك

انتبه عىل س�معتك وعىل الش�ائعات التي 
ق�د تطولك يف هذا اليوم يا صديقي امليزان 
انتبه اىل ترصفات�ك وافعالك فان اي خطأ 
قد تقع فيه س�وف تس�مع بسببه الكثري 
من االنتقادات التي ال ترغب يف س�ماعها 

عىل االطالق

من املفض�ل ان تبتعد قليال ع�ن االحداث 
التي ت�دور حولك وحاول ان تركز افكارك 
اكث�ر عىل ما تن�وي فعله ف�ان كل حركة 
لك س�وف تحس�ب عليك و تاخذ اكثر من 
حجمه�ا يف فرتة م�ا بعد الظه�ر تضغط 

عليك االعمال بشكل كبري

ي�وم اخ�ر م�ن الح�ظ و االج�واء الجيدة 
ي�ا صديق�ي الق�وس فتمت�ع و ال تضيع 
الفرص�ة لك�ن علي�ك اليوم ب�ان ال تكون 
متهورا و فك�ر قبل ما تعطي جوابك فقد 
تفقد العديد م�ن النقاط يف فرتة الظهرية 

يف فرتة ما بعد الظهر

ان اوضاعك ما زالت ترزح تحت الضغوط 
لكن�ك مرتاح داخلي�ا النك تنج�ز ما تريد 
ورؤساؤك بالعمل سوف يقدرون جهودك 
والك�م الهائل م�ن االعمال الت�ي تنجزها 
يف ف�رتة ما بعد الظهر ف�رتة جيدة لتقديم 

االمتحانات وخاصة للطالب

الصحة والتعب الذي تش�عر به يف جسدك 
ق�وي ج�دا ويصحب�ك منذ صحوت�ك منذ 
الن�وم التوت�ر يظهر عليك بش�كل واضح 
بفظاظ�ة  الجمي�ع  م�ع  تتعام�ل  الن�ك 
وعصبيتك تخرج ع�ىل اي كلمة حتى ولو 

كانت مزاحا يف فرتة املساء

عيني�ك  يف  يب�دوان  والتح�دي  التصمي�م 
فأنت اليوم لن تتن�ازل عن مبادئك وحقك 
يومس�وف تكون ب�ه عىل اعصاب�ك لكنك 
تنج�ح يف اخذ مرادك واهداف�ك يف فرتة ما 
بع�د الظهر قد تصل�ك اخبار جيدة تخفف 

عنك توترك يف فرتة املساء.

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

طبق اليوم

 o 1 م�ادة طبيعية عط�رة الرائحة
كتاب رشح الكلمات )جمع(

2 عاصمة الرتغال
 o 3 موس�يقى جزائري�ة مغاربي�ة

خراب
4 املادة يف النبات تصنع الغذاء

 o 5 آل�ة موس�يقية وتري�ة تركية
حمام ينقل الرسائل قديما

6 أداة نصب يف اللغة
7 يركب o ظل

 o م�رصي  س�ياحي  منتج�ع   8
متحجرات ملونة يف البحر

9 فلوس o أنس وتس�لية مع االهل 
واالصدقاء

10 نبات جف o ممثل سوري جسد 
شخصية ملك مرصي

1 مخرتع الراديو o طرق
2 للتعريف o نثر املاء

3 ملكة مرصية قديمة
4 تقويم سنوي )فارسية األصل(

اكتم�ل   o )مبعث�رة(  برق�وق   5
)معكوسة(

6 متشابهان

7 جب�ال يف أم�ريكا الجنوبية o فيه 
يرسم الرسامون

8 زبالة o هاج وعىص
9 خّيال كريم الخلق

يف  إنس�ان  بن�اه  م�ا  اضخ�م   10
التاريخ

اوجد الكلمة املفقودة

املقادير:
2 كوب جوز هند

2بيضه
نصف كوب سكر

نصف معلقه فانيليا 
رشه ملح 

معلقتني دقيق
معلقع صغريه بيكنج بودر

للتزين 
كريز

طريقة تحضري الش�كلمه
1. نخل�ط الس�كر والبي�ض والفانيلي�ا 

بالخالط جيدا.
2. ىف اناء اخر نجهز جوز الهند والدقيق 
والبيكنح بودر ورشه امللح نخلطهم جيد 
حتى تتكون عجينه تصلح للتشكيل ولو 
حسينها انها سايبله نضيف جوز الهند 

حتى تتشكل.
3. نمس�ح بايدين�ا زي�ت ونصن�ع كور 

ونضعها بورق الكب كيك.
4. ندخلها فرن متوس�ط الحراره الرف 

الوسطانى ملده 15دقيقه تقريبا.

معلومات  عامة

فوائد املاش
فول الصوي�ا الخرضاء ، القطن عدة اس�ماء 
تطل�ق عىل املاش اال ان اش�هر هذه االس�ماء 
واملعروف عىل مستوى العالم هو املاش ، وهو 
اح�دى النباتات البقولي�ه ذات اللون االخرض 
والحب�وب الصغ�رية ، موطن�ه االس�ايس هو 
ش�به الجزي�رة الهندي�ه اال انه ي�زرع االن ىف 
العدي�د من الدول مثل الهند واس�بانيا الفلبني 
وفيتن�ام ، يدخل ىف الكثري من االكالت فيطبخ 
م�ع االرز ، كما يصنع منه الش�وربة والعديد 

من االستخدامات .

يحتوى امل�اش عىل العديد من امل�واد الغذائية 
املفي�دة لصح�ة االنس�ان ، فه�و يحتوى عىل 
االلي�اف كم�ا يحتوى ع�ىل العديد م�ن املواد 
املعدنية مثل الحديد ، الفس�فور ، الكالسيوم 
، املاغنس�يوم ، البوتاس�يوم ، والنح�اس كما 
يحتوى عىل بع�ض الفيتامينات مثل فيتامني 

C ، B ، E كما يحتوى عىل حمض الفوليك .
لذلك فيدخل املاش ىف العديد من االستخدامات 
نظ�راً لفوائده املتعددة وىف هذا املقال س�وف 

نتناول اهم فوائد املاش .

واتس آب عام 2016 

من هنا وهناكقصة مثل شعبي عراقي

حسني الساعدي

)جفيان رشرَ ُملَّه عليوي(
يف اح�دى الق�رى العراقي�ة ج�ان اك�و 
جام�ع وكل الن�اس تصيل بي�ه.. ماعدا 

واحد جان مايصيل بالجامع..
وأمام الجامع اس�مه )عليوي( .. جان 

بالجام�ع  مايص�يل  من�ه الن  يض�وج 
..وكلما يرضب مثل عىل ش�خص س�ئ 
يكول التصريون مث�ل فالن ايل مايصيل 

بالجامع .
فمرة راد ذاك الشخص يخطب فكالوله 
الزم االم�ام يكت�ب عق�د زواج�ك وهو 
يضوج منك الن ماتصيل بالجامع فروح 

صيل حتى يكتب عقد زواجك .
ف�ذاك الش�خص ماظل عن�ده غري حل 

..فراح للجامع ليصيل صالة الفجر..
فوك�ف داخ�ل الجام�ع وكال :«نوي�ت 
ان اص�يل صالة الفج�ر جفيان رش مال 
علي�وي« فم�ن ذاك الوك�ت ص�ار املثل 

شائع وهو »جفيان رش مال عليوي .

يس�تخدم كثريون تطبيق »واتس أب« عىل 
هواتفهم الذكية ملجرد الدردش�ة، من دون 
أن يعرف�وا كامل وظائف�ه، ومع بلوغ عدد 
مس�تخدميه 900 مليون مستخدم بنهاية 

العام الحايل، تخطط الركة للمزيد.
يعتر »واتس أب« أكثر تطبيقات الدردشة 
انتش�اراً عىل اإلنرتن�ت والهوات�ف الذكية. 
فاملع�دالت تقول إن رس�الة نصية تلفونية 
واح�دة »إس إم إس« يقابله�ا إرس�ال 17 
رسالة يف برنامج واتس أب. ورغم أن الكثري 
من الناس يستخدمون هذا التطبيق، إال أن 

القليل منهم فقط يعرفون كل وظائفه.
ولم تكش�ف رشكة »وات�س أب« األمريكية 

رس�ميا بعد ع�ن التطوي�رات الت�ي تعتزم 
إدخالها عىل هذا التطبيق يف السنة املقبلة، 
إال أن بع�ض املص�ادر اإلخبارية تحدثت إىل 
مس�ئولني من الركة كي تعرّف الوظائف 
الجديدة يف ه�ذا الرنامج، فقالت إن واتس 
أب سيكتس�ب الع�ام املقب�ل ُحلَّ�ة جديدة 
وشكالً مختلفاً تماماً عن نسخته السابقة، 

وفق ما يذكره موقع ياهو اإللكرتوني.
إمكاني�ة  الجدي�دة  التطوي�رات  وتش�مل 
معالج�ة الص�ور والتعام�ل معها بش�كل 
مثري، وربما س�تكون هناك إمكانية إجراء 
محادث�ات مرئي�ة، أي اتص�االت هاتفي�ة 

مصورة بالفيديو.

عـامـوي

افـقـي

بدون تعليق

الشكلمة
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لكل داء دواء 
ات امض���اء

الحبيب األسود

مس���احة لل���رأي

ل�و ع�اد إلينا الش�اعر ال�ذي ق�ال منذ ق�رون خلت 
إن “ل�كل داء دواء يس�تطّب ب�ه إال الحماق�ة أعيت من 
يداويه�ا” وعاش معنا بعض األيام أو األس�ابيع، التصل 
من تلق�اء نفس�ه باملذيع إي�اه يف القناة إياه�ا ليجري 
معه حوارا مطوال، ثم لظهر أمام الكامريا، وهو أش�عث 
أغرب، يرصخ م�ن أعماقه، والدموع متحجرة يف أحداقه، 
يقول إن ليس لكل داء دواء يستطب به مثلما كان يرى، 
وإن الحماقة ليست اس�تثناء بني األدواء، فهناك الجهل 
والغب�اء، والكراهية والعداء، والتآم�ر والطعن يف ظهور 
األش�قاء، وهناك الك�ذب الذي لّوث األج�واء، وأصبح له 
قادة وزعماء، وإعالمي�ون وكتاب معروفون، ومحللون 
ومغرّدون ومدّون�ون،  وهناك النفاق الذي لم يعد خافيا 
عن العيون.هناك الخدع الحقوقية املرتبطة بالجمعيات 
واملنظم�ات الدولية الت�ي ترتزق من التبعي�ة لألجندات 
الخارجي�ة ملحاربة املش�اريع الوطني�ة، وهناك مجانني 
الربي�ع املزّي�ف الذي�ن ال يعرتفون بس�يادة األوطان وال 
بخصوصي�ات الدول�ة والهوي�ة، وال يدّخ�رون جهدا يف 
التالعب بعواطف الجماهري الش�عبية، يرفعون شعارات 
الحري�ة والديمقراطية، وهم ال يؤمنون إال بالحس�ابات 
الحزبية واملصالح الش�خصية بعد تغليفها بالش�عارات 

الثورية، وال يضريهم أن يبثوا الفتن املذهبية
والطائفي�ة أو الجهوي�ة والقبلي�ة، وال أن يعطل�وا 
حرك�ة التنمية والبن�اء، وال أن ينقطع امل�اء والكهرباء، 
فما يهمهم هو نصيبهم من الغنيمة، ولو عىل أكوام من 

األشالء.
ولألسف، مرت خمس�ة أعوام عىل عاصفة الخريف، 
وال ت�زال ب�الد العروبة تحت غيم كثي�ف، وال يزال هناك 
م�ن يلعب يف الظالم، فيحرّك األلس�نة واألق�الم، ويجّهز 
املتفج�رات واأللغ�ام، فيدعم اإلرهاب م�ن تحت الباب، 
ويساعد املتطرفني، ويستقطب الخونة واملنافقني، دون 
اهتم�ام بما ينت�ج عن ذلك من خراب ودم�ار، وال ما قد 
يصيب الش�قيق أو الج�ار، فاليوم تخىل البعض عن قيم 
العروب�ة الحضارية، وعن قيم اإلس�الم األخالقية، وبات 
إش�عال الحريق والتحال�ف مع العدو ضد الش�قيق من 
املسائل التي ال تشغل البال وال تحتاج إىل طرح السؤال.

وهك�ذا ف�إن الحماقة الت�ي أعيت م�ن يداويها قبل 
سنوات، أضحى لها الكثري من املرادفات، وأصبحنا أمام 
العرشات من األدواء التي ال ينفع معها الدواء، خصوصا 
بعد أن تبنّي أن أغلبنا يعاني من الخلل، وأن العقل العربي 
يف أغلب�ه معت�ّل، وهو يحت�اج إىل معج�زة حقيقية كي 
يربأ من مش�اكله التاريخية، ومن صدمت�ه الحضارية، 

وحريته الثقافية، وغربته االجتماعية.

ل�ن أقول أربكن�ي فقط.. بل س��اُقّر ملَء دهش�تي بأنه انتش�لني 
م�ن قاِع أملي ألطرَي بعد مك�وث طال.. صوتُ�ك.. ذلك ال�دفُء الذي دثّ�َر 
كل حوايس يف وحش�ِة حزن قارس.. وعّطَر بمْس�ِكِه جفاَف الس�اعاِت 
ّته..  فمأله�ا بألعابِه النارية ومهرجاناِت موس�يقاه وكرنف�االِت محب�
س�حٌر كأنه حلم أناُم عىل وس�ادته غري آبهة بصباٍح قد يطّل أو ليل قد 
يطول.. س�حٌر تنعش�ني زقزقاُت فجرِه مثل عشب ندّي يشهُر طفولته 
يف عال�م ال يكرتث.. ترتب�ُك الحواُس: فما أن تصبَّ نربتُ�ك دفأها يف اُذني 
حت�ى تنهاَل ع�ّي الصوُر واملش�اهُد ألرى كل يشء نابض�ا حيا أمامي.. 
تبتدئ األلوان صماء.. تتضح بعد برهة لتغدو لوحات تش�كيلية تتنامى 
وتصب�ح تماثيَل بأبع�اد ثالثة.. وما إن تتش�كل حتى تنتابها الرعش�ة 
فتتماي�ل وترتاق�ص.. ث�م تن�داُح الس�يناريوهات متالحقة مث�ل أفالم 
تس�جيلية ملا س�تجيء به األيام بعد أن انفضْت بكارُة الصمِت وتفتّ�َق 
الس�كوُن الراكُد عن اضطرام وغليان وأم�واج متالطمة.. وما إن اُصّدق 
م�ا أرى حتى تتضافَر الحواس.. أش�ّم رائحة البحر وهي تفوح من بني 
نرباتك وتوقفات صمتك.. ويترّسب عطرك ورائحة مسامك وهي تنضُح 
لهفة والتياعا.. فأتنفس ملَء رئتّي عبَق اقرتابَك ولهاِث أنفاس�ك.. أملُح 
أصابعَك وهي تمتّد لتالمَس ارتجايف.. فرتّبُت وتمّس��ُد.. وأهجُس دفأها 
واُبوَّة حنينها ألمدَّ أصابعي أنا األخرى فاُشابكها بفرح طفويل وبتصديق 
عارم.. وأميض ألس�رَي معك يدا بيد فوق ش�اطئ م�ن ضحكات.. أصيُخ 
الس�مَع.. إذ ينس�اُب صوت�َك هادرا من ب�ني ش�فتيك.. فتباغتني بقبل 
ناعمة تتقاطُر مثل نثيِث مطٍر ديفء.. ال تلبُث أن تتهافت لتهطل مدرارة 
تسابق نبيض وهو يتصاعد رغبة ال يشفيها إال واقع من خيال جموح.. 
ويس�يل العس�ل وقد تم�ازج بالنبيذ فأت�ذوق وأتلمض وأس�كر.. كيف 
اس�تنفر صوتك طي�وري وحمائمي وأطلق خيي للس�ماء رعودا وبريَق 
ضوء يش�ّق املدى ويزاوُج البحار باليابسة والليايل بسطوع النهارات؟.. 
كيف استدلْت حواس�َك عىل انتظاري فحللَت دون موعد وكأن األوان قد 
آن دون أن ندري؟.. هل هي جذوة خبل اشتعلْت يف رأسك فجأة فتذكرَت 
ك�م فاَت من أزمنة لم تتوح�ْد فيه صاريتان لريتفع رشاع الحب اىل أعىل 
س�ماء؟.. أم ه�و الوق�ت الذي دقَّ نواقيس�ه معلنا عن ج�دب ما حولك 
فرحَت تتلفُت تبحُث عمن تمس�ُح عنك الغبار الذي راكمه االبتعاد؟.. أم 
ه�و حبك الذي ظّل قيد أضلعك مدثرا بالتقاليد واألقنعة وخش�ية البوِح 
والخ�وف مم�ا قد يكون؟ وكيف ل�م أفهم وأنا أبح�ث يف طرقات املايض 
وأزق�ة الضي�اع والغربة أنك كنت أنت وليس س�واك م�ن فاتني وجوده 
ليتوج توقي باكليل البهجة ورفيف أجنحة االنتصار؟ لم يعد يهمني كل 
ذلك.. جل ما يهمن�ي اآلن.. فقط.. هو صوتك!.. جرس العبور من ضفة 
الواقع إىل ش�اطئ الحلم.. شالل السطوع الذي تألأل فجأة فغسل عتمة 
روح�ي وأعادني إيلّ بعد تيه.. هطولك الذي أيقظ اللون والعافية واجتاز 
الحواجز وعرَب الحدوَد واستباح الكلمات والقوايف وفّجر ينابيع األغنيات 
وس�مفونيات البوح وتمتمات التذكر والتغن�ّ�ي والقهقهات.. يتماهى 
صوتي بعطِر صوتك.. فأسري مغناجة واُخارص حروفك فأتراقص طربا 
وأعلو ع�ن األرض درجة فال ااُلمس الواق�ع إال بأطراف أصابع حلمي.. 

وأكتب صوتك قصيدة بعد صمت طال..

ريم قيس كّبة

صوتك

المستقبل العراقي/ متابعة   
 

ن�وع خ�اص  املول�د ه�ي  حلوي�ات 
م�ن الحلوى يقدس�ها املرصي�ون كثريا 
ويبتاعونه�ا يف مث�ل هذه األي�ام من كل 
ع�ام، تزامن�ا م�ع إحي�اء ذك�رى املولد 
النب�وي الرشي�ف يف 12 ربي�ع األول من 
الع�ام الهج�ري، املوافق يف الع�ام الحايل 

ليوم 23 ديسمرب.
وعن كيفية ظهور حلوى املولد يقول 
الباحث�ون يف التاري�خ، ب�دأ ظهوره�ا يف 
العرص الفاطم�ي حيث كان الفاطميون 
ينته�زون املناس�بات الديني�ة والعام�ة 
الستمالة الناس، فكانوا يقومون بإعداد 
الوالئم أثناء املول�د النبوي ويتضمن ذلك 
صنع الحلوى وتوزيعها عىل الحارضين.

أدخله�ا  ع�ادة  املول�د  وحلوي�ات 
يف  وس�اعدوا  م�رص  إىل  الفاطمي�ون 
نرشها، لتكون هناك حلوى لكل مناسبة 
كن�وع م�ن التق�ارب االجتماع�ي مث�ل 
الفواني�س وزينة ش�هر رمض�ان، ولها 
عدة أنواع وأشكال مثل، الجوزية وامللبن 
والفولية والفستقية والبندقية واللوزية 

والحمصية والسمسمية.
ومن أبرز أشكال حلوى املولد العروسة 
والحصان اللذان ظهرا خالل عهد الحاكم 
بأمر الله )الدول�ة الفاطمية(، الذي كان 
يح�ب إح�دى زوجات�ه فأم�ر بخروجها 
مع�ه ي�وم املول�د النب�وي، فظه�رت يف 

املوكب بردائها األبيض وعىل رأس�ها تاج 
الياس�مني، فق�ام صناع الحلوى برس�م 
األمرية يف قال�ب حلوى، بينم�ا اآلخرون 
رس�موا الحاكم بأمر الل�ه وهو يمتطي 

حصانه ونحتوا له تمثاال من الحلوى.
ويرى البع�ض أن اهتم�ام املرصيني 
الش�ديد بمثل هذه األعياد الدينية ما هو 
إال م�رياث قديم يرضب بجذوره يف عمق 
التاري�خ امل�رصي ال�ذي ش�هد اهتماما 
بإقامة طقوس وتقالي�د دقيقة يف أعياد 
جلوس امللك عىل العرش وعيد امليالد وعيد 
الحصاد وعيد وف�اء النيل، ومن ثم ورث 
املرصي�ون م�ن أجدادهم ذل�ك االهتمام 

بطقوس االحتفاالت الدينية يف ما بعد.
الزم�ن  ع�رب  املرصي�ون  وت�وارث 
االحتف�ال باملول�د النبوي حت�ى عرصنا 
الحايل ول�م تتغري مظاهر االحتفال كثريا 
ع�ن العق�ود املاضي�ة خاص�ة يف الريف 

واألحياء الشعبية باملدن الكربى.
وتمسك املرصيون بإحياء تلك العادة 
عرب املئات من الس�نني والتي مرت فيها 
صناعة حل�وى املولد بعدة مراحل، حيث 
تب�دأ بصهر الس�كر الخام ع�ىل درجات 
حرارة مرتفعة ثم صبه يف قوالب مختلفة 
األش�كال واألحجام للعرائس واألحصنة، 
لترتك بعد ذلك حتى يربد السكر الساخن 
املوج�ود بداخله�ا، ويت�م بع�د ذل�ك فك 

القوالب وتركها تربد.
وبع�د االنته�اء من املراحل الس�ابقة 

تدخل الحل�وى مرحلة التزي�ني، لتصبغ 
بأل�وان وتزّين بأطرزة متعددة األش�كال 

واألحجام.
وق�د وصف الرحال�ة اإلنكليزي مارك 
جرش حلوى عروس املولد بأنها عروس 
متألقة األلوان توضع يف صفوف مرتاصة 
وترت�دي ثياب�ا ش�فافة كأنه�ا ع�روس 

حقيقية.
وتؤكد الشواهد التاريخية أن عروس 
املول�د مرصية خالص�ة، ويحاول بعض 
املؤرخني الربط بينها وبني تقليد عروس 

النيل يف عهد املرصيني القدماء.

وخلف أرف�ف مرصوصة من الحلوى 
وعرائس املولد يقف عبدالس�الم عبدالله، 
بائ�ع حل�وى بوس�ط القاه�رة يف العقد 
السابع من عمره، يرّص العلب الفارغة 
التي لم يمأل منها س�وى القليل بس�بب 

حركة البيع املنعدمة، بحسب قوله.
“ب�دأت  الس�بعيني  البائ�ع  ويق�ول 
بالعمل منذ عامني تقريبا، ورويدا رويدا 
قلَّت حركة البيع بس�بب ارتفاع األسعار 

وسوء األوضاع االقتصادية”.
وأش�ار عبدالل�ه إىل أن�ه ال يبي�ع من 
الحلوى سوى القليل يوميا، فيما ال تزال 

العرائ�س البالس�تيكية معلق�ة تنتظ�ر 
من يش�رتيها، موضحا أن “الزبون يأتي 
ويسأل عن الس�عر، وعندما يعرفه يعود 

من حيث أتى”.
وقفزت األس�عار من 20 جنيها )2.5 
دوالر( للكيلو غرام من الحلوى )مش�كل 
من أكثر من صن�ف( إىل 30 جنيها )3.5 
دوالر تقريبا(، وتراوح س�عر العروس�ة 
املصنوعة من البالس�تيك واملزّينة ببعض 
املواد البسيطة من 60 جنيها )7.5 دوالر( 
إىل 150 جنيه�ا )19 دوالرا(، واملصنوعة 
م�ن الحلوى ما ب�ني 100 جني�ه )12.5 

دوالرا( و200 جنيه )25 دوالرا(.
ويتف�ق تجار الحلوى ع�ىل أن األزمة 
امت�دت لتطال البائع واملش�رتي عىل حد 
الس�واء، إذ يتمن�ى املواط�ن أن يش�رتي 
الحل�وى طمع�ا يف إدخ�ال الفرح�ة عىل 
بائع�ي  أن  ح�ني  يف  وأطفال�ه،  عائلت�ه 
الحلوى يتمنون هم أيضا البيع لتعويض 
الخس�ائر الت�ي تهددهم م�ع نهاية كل 
موس�م، وه�ي أزم�ة مش�رتكة أججتها 
الظ�روف االقتصادية الصعب�ة التي يمر 

بها املواطن.
ويقول أحد بائعي حلوى املولد “ترى 
زحم�ة لكنها وهمية، فاملواطن يأتي مع 
أطفاله يشاهدون الحلوى والعرائس ثم 
يغادرون، وأحيان�ا يأتي أحدهم ويطلب 
من�ك أن يأخذ صورة مع عرائس الحلوى 
لينرشه�ا للذكرى ع�ىل صفحته بمواقع 

التواصل االجتماعي”.
ول�م تع�د حل�وى املولد ع�ىل براءتها 
أصب�ح  يناي�ر  ث�ورة  فمن�ذ  القديم�ة، 
املرصي�ون يش�كلون الحل�وى بحس�ب 
مزاجه�م الس�يايس أو إعجابهم بأحدى 
الش�خصيات الش�هرية، ففي أول س�نة 
عل�م  الحل�وى  حص�ان  اتخ�ذ  للث�ورة 
تونس ث�م ظهر تمث�ال الرئيس املرصي 
عبدالفتاح الس�ييس، يف ح�ني غزا تمثال 
الرئي�س الرويس فالديم�ري بوتني جميع 
املجّس�دات م�ن الحل�وى ه�ذه الس�نة 

إضافة إىل املشاهري من الفنانني.

أعياد املرصيني تبدأ وتنتهي عند املولد النبوي

 ت�م مؤخ�را تجديد مخب�أ تحت 
األرض ع�ىل عم�ق 13 م�رتا جنوب 
األمريكي�ة،  جورجي�ا  والي�ة  رشق 

ليبلغ سعره 17.5 مليون دوالر.
املخبأ يتكون م�ن 12 غرفة نوم 
و 12 حماماً، وكان قد تم بناؤه من 
قبل مهن�ديس الجي�ش األمريكي يف 
ع�ام 1969 يف أثناء الح�رب الباردة 

بتكاليف بلغت 7 ماليني دوالر.
تجدي�د  ت�م   ،2012 ع�ام  ويف 
املخب�أ بالكامل بغية تلبي�ة املعايري 
الحكومي�ة للمس�اكن تحت األرض، 

وهو يقع عىل ُبعد ساعتني من مدينة 
س�افانا بوالية جورجي�ا األمريكية، 
ومبن�ي ضم�ن مس�احة 32 فدانا، 
ويتمي�ز بم�رسح خ�اص يحت�وي 
ع�ىل 15 مقع�دا، ومطب�خ حدي�ث 
م�ن الغرانيت، ومركزي�ن تجاريني، 
وقاعتي مؤتمرات.هذا املخبأ يمكنه 
أن يصم�د أمام انفج�ار نووي قوته 
20 كيلوطن، كما يحتوي عىل خزان 
س�عته 1000 غال�ون، يمكن ملؤه 
بامل�اء من ب�ر عمقه�ا 91 مرتا من 

املياه الجوفية القريبة.

بيت للوقاية من هجوم نووي
بريطاني�ا  م�ن  خ�رباء  ابتك�ر   
للش�يخوخة  مض�ادة  ش�وكوالتة 
الش�باب  نض�ارة  ع�ىل  وتحاف�ظ 
 .»Esthechoc« ش�وكوالتة  اس�مها 
انه�م  اىل  الخ�رباء  ه�ؤالء  ويش�ري 
قضوا عرشات السنني حتى توصلوا 
س�محت  النتيجة.وق�د  ه�ذه  اىل 
النتائ�ج التي حصل عليه�ا الخرباء 
بالتح�دث عن الش�وكوالتة املضادة 
للشيخوخة. ويؤكد الخرباء أن هذه 
الشوكوالتة قادرة عىل ان تحل محل 
أي مس�تحرض طبي يبط�ئ عملية 

الشيخوخة. ويضيف املبتكرون أنهم 
يأمل�ون ان يقّي�م الن�اس ابتكارهم 
الذي توصلوا اليه بعد عرشات السنني 
من العمل والبح�ث. كما يأملون ان 
تط�رح ه�ذه الش�وكوالتة قريبا يف 
األسواق األوروبية واألمريكية. املادة 
األساسية املكونة لهذه الشوكوالتة 
 )astazantin(  هي مادة استازانتني
الطبيعية التي تساعد عىل املحافظة 
عىل نضارة الشباب.ويأمل املبتكرون 
ان يزداد الطلب عىل هذه الشوكوالتة 

وان تكون مفيدة لصحة الناس.

شوكوالته مضادة للشيخوخة!!


