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أنقرة تسخر من اجلامعة العربية: مستمرون بمهامنا يف العراق.. واخلارجية ترجح »اخليار العسكري«
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صفحة 16

»أناتول فرانس«

عندما يقال

 شيء بطريقة جيدة فانقله

 بال تردد

ص4كيف أطاحت الصواريخ باإلرهايب علوش؟

آخر أوكار »داعش« بيد القوات األمنية
إخالء 100عائلة من مناطق الرمادي.. وتوقعات بحسم المعركة قريبًا

      المستقبل العراقي/ عادل الالمي

طّهرت قوات جهاز مكافحة اإلرهاب، أمس الس�بت، 
منطق�ة الح�وز وس�ط الرم�ادي بالكام�ل م�ن تنظي�م 
»داعش«، وبينم�ا يؤكد القادة العس�كريون بان معركة 
تحرير الرمادي تس�ير وفق ما خط�ط لها, تحدثت خلية 
اإلعالم الحربي عن إخالء 120 عائلة كانت محاصرة من 

قبل تنظيم »داعش« بمناطق القتال.
وتعد منطقة الحوز أهم أبرز أوكار »داعش«اإلجرامية 
وس�ط مدينة الرمادي مركز محافظ�ة االنبار ، مواصلة 
تقدمه�ا داخ�ل المدين�ة لتحري�ر مناطقها من س�يطرة 
إرهابي�ي »داعش«في وقت بدا في�ه االنهيار واضحا في 
صف�وف العصاب�ات اإلرهابي�ة التي اخت�ارت الفرار من 
ارض المعرك�ة كح�ل ألغل�ب عناصرها الذي�ن لم يالقوا 
مصيره�م المحتوم.وقال المستش�ار اإلعالم�ي لجهاز 
مكافح�ة اإلرهاب صب�اح النعم�ان ، إن »القوات األمنية 
حررت، منطقة الحوز وس�ط الرمادي بالكامل«، مؤكدا 

بالق�ول »ال يفصلن�ا عن المجمع الحكومي س�وى أمتار 
قليلة، بسبب وجود سواتر«.

وأض�اف النعم�ان، »يج�ري التأكد من ع�دم تفخيخ 
تلك الس�واتر«، متوقعا »دخول المجمع الحكومي خالل 
س�اعات«. وتابع النعم�ان، أن »الضرب�ات الجوية كانت 
قوية ودقيقة، وأدت الى مقتل العديد من عناصر داعش«، 

مشيرا الى انها »ساعدت على تقدم القوات األمنية«.
وكان قائ�د عملي�ات األنبار الل�واء الركن اس�ماعيل 
المح�الوي أعل�ن ام�س، تحري�ر منطقة الزوية ش�مال 
مدينة الرمادي من تنظيم »داعش«، مشيراً الى أن الجهد 
الهندس�ي يعمل حالياً على تفكيك العبوات المزروعة في 

الطرقات وداخل المنازل.
بدوره�ا, أعلنت خلي�ة االع�الم الحرب�ي، ان القوات 
االمني�ة تمكنت من اخالء 120 عائلة كانت محاصرة من 

قبل تنظيم )داعش( بمناطق القتال في الرمادي.

التفاصيل ص3

نائب يتهم انقرة
بارتكاب ممارسات »ال انسانية« 

ضــد االكـراد 

املهندس من صالح الدين: 
فتحنا باب عودة النازحني 

لـبـيـجـي

روسيا: الرضبات
عىل »داعش« قللت من هتريب 

4النفط إىل تركيا 2 2

      بغداد / المستقبل العراقي

قمع�ت الق�وات اإلس�رائيلية، أمس الس�بت، 
مس�يرة خرج�ت ف�ي مدين�ة الق�دس طالب�ت 
62 فلس�طينيا تحتجزه�م  باس�ترداد جثامي�ن 
إسرائيل منذ اندالع الهبة الفلسطينية الثالثة ضد 
االحتالل اإلس�رائيلي قبل ثالثة أشهر، وذلك بعيد 
مقتل شاب فلس�طيني برصاص إسرائيلي قرب 
م�كان المس�يرة بزع�م محاولته طعن ش�رطي 
إس�رائيلي.وأطلق الجن�ود اإلس�رائيليون واب�ال 

م�ن القناب�ل الصوتي�ة الحارقة والغاز الس�امة 
المس�يلة للدموع صوب المش�اركين المس�يرة، 
وأصاب العديد منهم، وفق ما أفادت وكالة »وفا« 
الفلسطينية.وكان عشرات الشبان تجمعوا قرب 
باب الس�اهرة لتنفيذ أكبر سلسلة بشرية ُتطالب 
باس�ترداد جثامين فلس�طينيين قتلتهم القوات 
اإلس�رائيلية من�ذ ان�دالع أعم�ال العن�ف مطلع 

أكتوبر الماضي.
وامتدت مالحقات قوات االحتالل للمشاركين 

إلى منطقة باب العمود وشارع صالح الدين.

 ورغ�م أن القوات اإلس�رائيلية س�لّمت عدداً 
من جثامين فلس�طينيين، قتلتهم خالل الشهور 
الماضي�ة، لكنها ما ت�زال تحتف�ظ بجثامين 62 

منهم.
وفي وقت س�ابق، قتلت الشرطة اإلسرائيلية 
ش�ابا فلس�طينيا  بالرصاص قرب الباب الجديد 

في البلدة القديمة في القدس.
وادعت القوات اإلس�رائيلية أن الشاب حاول 
طعن ش�رطي، قبل أن يسارع آخرون إلى إطالق 

النار عليه ليردوه قتيال.

إرسائيل تقمع تظاهرة طالبت باسرتداد جثامني 62 فلسطينيًا
قتلوا إثر »الهبة الثالثة« ضد االحتالل

ص2عملية انزال »خاطفة« جديدة المريكا.. والدفاع الربملانية: واشنطن تساعد قادة »داعش« عىل اهلرب
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الدفاع  توجـه بزيــادة ســاعـات تـدريب 
قـــوات الـــجــيــــش 

فــــرنــســـا: 300 شـــخـــص يــعــتــدون
عـــلــــى مـــســجـــد

48

مافيات التهريب الرتكية تنشط يف بغداد.. والقضاء يضبط 
مسافرين بجوازات أوروبية مرسوقة

       المستقبل العراقي / إياس حسام الساموك

هج�رة  ح�االت  القض�اء  س�ّجَل 
غي�ر ش�رعية لمواطنين اس�تخدموا 
جوازات سفر رسمية صادرة من دول 

أوروبية.
إن  تحقيقي�ة  س�لطات  وقال�ت 
بع�ض هذه الج�وازات تعود ألش�قاء 
المهاجري�ن، بينما البعض اآلخر تمت 
س�رقته من أش�خاص آخري�ن قريبي 

المالمح والشبه مع المهاجرين، فيما 
ذك�رت أن )مافي�ات( أجنبية لها اذرع 
في العراق تتول�ى بيعها مقابل مبالغ 
زهيدة.وأك�دت ضبط ع�دد من هؤالء 
داخ�ل مط�ار بغ�داد الدول�ي، أو ف�ي 
موانئ جوي�ة خارج العراق، مش�يرة 
إلى إلق�اء القبض عل�ى 30 منهم منذ 
منتصف الع�ام الحالي.ويقول قاضي 
تحقيق البياع األول إحس�ان مجيد إن 
»المدة الماضية ش�هدت حاالت قبض 

على أش�خاص حاولوا مغ�ادرة البالد 
بجوازات رس�مية لكنها ال تعود لهم، 

إنما صادرة من دول أوروبية«.
وتابع مجيد أن »هؤالء المسافرين 
يس�تعملون ج�وازات إما مس�روقة، 
أو أنه�ا تع�ود ألش�قائهم المهاجرين 
س�ابقاً، تساعدهم بمغادرة البالد أمالً 

في الحصول على فرصة لجوء«.

التفاصيل ص3

مـدربـون ايطـاليـون
ينهون تدريب 1000 ضابط ومنتسب 
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      بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت اللجنة األمنية في مجل�س محافظة بغداد عن إلقاء 
القب�ض على عصابات تقوم بعمليات س�لب وقتل في العاصمة 
بغداد مرتبطة بشخصيات سياسية في بغداد واقليم كردستان.

وقال رئيس اللجنة محمد الجويبراوي “هناك عمليات سرقة 
وتج�اوزات ال أخالقية حدثت في بغداد، يدافع عنها مس�ؤولون 
ف�ي الحكومة”، مبين�ا “عندما نق�وم نحن كمجل�س محافظة 
بغداد بغلق ]البارات غير الرسمية[ وبيوت ]الدعارة[ يظهر احد 

المسؤولين ويتحدث لماذا تغلقون هذه البارات والدور”.
واض�اف ان “التقش�ف يعد س�ببا لزيادة عصابات الس�رقة 
واإلره�اب والقتل والس�لب والتج�اوز وانتهاك حرم�ات الدور، 

ولكن بعض العصابات يساندها بعض المسؤولين”.
وكش�ف الجويب�راوي ان “بعض هذه العصاب�ات تم القبض 
عليه�ا، واعترفت على بعض المس�ؤولين الذي�ن يدعمونها بكل 
ش�يء س�واء في البصرة او في بغداد، ومنه�ا العصابة األخيرة 
الت�ي كان�ت تقتل وتس�لب وتتج�اوز ف�ي مناط�ق الزعفرانية 

والكرادة وبغداد الجديد في بغداد”.
وأك�د إن “هذه العصابات لها ارتباط بش�خصيات سياس�ية 
في اربيل وش�خصيات حكومية ومس�ؤولين ف�ي الدولة وعلى 

مستوى عال حتى نواب في البرلمان”.
وكانت العاصمة بغداد قد شهدت في اآلونة األخيرة وبشكل 
ملح�وظ ارتفاع نس�بة الجريم�ة المنظمة منها زي�ادة عمليات 
الس�طو المس�لح على مكات�ب الصيرفة ومح�ال الصاغة خالل 
االش�هر القليلة الماضية فيما عزت بعضه�ا وزارة الداخلية الى 
االزم�ة المالي�ة في الب�الد ومانجم عنها م�ن بطالة ونقص في 

السيولة تسبب في نمو عصابات سطو مسلحة.

      بغداد / المستقبل العراقي

أك�د وزير الدف�اع خالد العبي�دي أمس الس�بت على ضرورة 
زيادة س�اعات التدري�ب لعناصر ق�وات الجيش العراق�ي، عاداً 

التدريب “الجيد” انه يحسم المعركة بأقل الخسائر.
وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع، ان العبيدي عقد اجتماعاً 
موس�عاً م�ع كبار الق�ادة في الجي�ش العراقي لمناقش�ة واقع 

التدريب في الجيش حالياً وسبل االرتقاء به مستقبالً .
وبحس�ب البيان فإن العبيدي اكد على أهمية زيادة س�اعات 
التدري�ب ف�ي جمي�ع الظ�روف من اج�ل تهيئ�ة المقات�ل بدنياً 
ومعنوي�اً لحاالت المعارك المختلف�ة , كذلك مواكبة المعلومات 

الجديدة التي تطرأ على تطور األسلحة واستخداماتها .
وأوضح العبيدي أن التدريب الجيد يس�هم في حسم المعركة 
وكذل�ك قلة الخس�ائر ، باإلضافة إلى التحلي بال�روح المعنوية 
العالي�ة واالندفاع الكبير للمقاتل العراقي الذي اظهر االحترافية 
في االستخدام الجيد للسالح بصورة مثالية مكنته من السيطرة 
على مجريات المعركة والتحكم بها مما أس�هم ذلك في صناعة 

النصر على التنظيمات اإلرهابية .
وأضاف ان التدريب يعّد ركناً أساس�ياً في صناعة النصر وقد 
اتضح جلياً في عمليات تحرير صالح الدين واالنبار خصوصاً من 
الوحدات والتش�كيالت العسكرية التي أكملت ساعات التدريب ، 

وكانت نتائجها جيده.

أمنية بغداد تكشف عن »ارتباط« 
عصابات إجرامية بـ »شخصيات سياسية«

 يف املركز واإلقليم

الدفاع توجه بزيادة ساعات 
تدريب قوات اجليش 

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت قي�ادة عمليات بغداد أمس الس�بت عن 
مقتل ما ال يقل ع�ن 44 عنصراً من تنظيم داعش 
اإلرهاب�ي وتفكي�ك عش�رات العب�وات الناس�فة 
إضاف�ة ال�ى معالجة 12 من�زالً مفخخ�اً جنوبي 
مدينة الفلوج�ة التابعة لمحافظة االنبار. وكانت 
قي�ادة عمليات بغداد قد أعلن�ت قبل أيام عن البدء 
بعمليات عسكرية لتحرير مناطق جنوبي الفلوج. 
وذكر بيان صادر ع�ن قيادة العمليات، ان القوات 
االمني�ة في عمليات بغداد والف�رق المرتبطة بها 
واصلت تقدمها لتحرير مناطق جنوبي الفلوجة، 
حيث تمكنت من قت�ل )44( إرهابيا، وجرح آخر، 
وتدمير وك�را، وعجلة ناقلة اش�خاص وقتل من 
فيها، وتدمير )3( عجالت تحمل رشاشة أحادية، 
ومعالجة )85( عبوة ناسفة، )12( منزل مفخخ. 
فض�اًل ع�ن تدمير مرص�د ووكر للع�دو. وأضاف 
البيان قوة من اللواء )24( تمكنت من قتل إرهابي 
وج�رح آخر في منطقة العبادي، وضبط وتفكيك 
)7( عبوات ناسفة، ومواد متفجرة، في منطقتي 
الس�الميات والبومعي�دي. غرب�ي بغداد. مش�يراً 
ال�ى تفكيك عبوة ناس�فة من قبل اللواء الس�ابع 
ش�رطة اتحادي�ة في منطق�ة الس�يدية، وضبط 
وتفكيك عبوة ناسفة من قبل اللواء الثالث شرطة 
اتحادية في منطقة جس�ر ديالى. وتابع البيان ان 
القوات األمنية تمكنت من ضبط مخابئ لألسلحة 
والمواد المتفجرة ضمن مناطق ) الس�يد عبدالله 

جنوب بغداد، والجعارة شرقي بغداد( .

بغداد: مقتل 44 داعشيًا ومعاجلة 
12 منزالً مفخخًا جنويب الفلوجة

مدربون ايطاليون ينهون تدريب 1000 ضابط ومنتسب من رشطة احلوجية

الديوانية: اعتقال 241 متهاًم بجرائم إرهابية وجنائية

رسايا اجلهاد خترج دورات عسكرية بمختلف الصنوف القتالية

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت قوات الحشد الشعبي في محافظة 
كرك�وك، أم�س الس�بت، انه�اء تدري�ب ألف 
ضابط ومنتسب من شرطة قضاء الحويجة، 
جنوب غرب كركوك(، في مطار بغداد الدولي 
ضمن ق�وة تحرير القض�اء ونواحيه، وفيما 
أش�ار ال�ى أن ال�دورة كانت بإش�راف وزارة 
الداخلي�ة، لف�ت الى أن الق�وة تدربت على يد 

خبراء ايطاليين ضمن حلف الناتو.
وق�ال المش�رف عل�ى قوات حش�د عرب 
كرك�وك وصف�ي العاص�ي إن “ال�ف ضابط 
ومنتس�ب م�ن ش�رطة الحويج�ة ونواح�ي 
الزاب والرياض والعباسي والرشاد )جنوبي 
كرك�وك وغربيه�ا( انه�وا دورة تدريبية في 

العاصمة بغداد كانوا قد التحقوا قبل شهرين 
بمعس�كر للتدريب بأمر من وزارة الداخلية”، 
مبين�ا أنه�ا “أول قوة يج�ري حالي�ا االعداد 
لتخريجه�ا ع�ن طري�ق وزارة الداخلي�ة بعد 

أحداث العاشر من حزيران العام الماضي”.
“المنتس�بين  أن  العاص�ي،  وأض�اف 
وضباطه�م تلق�وا تدريباته�م عل�ى مختلف 
فنون القتال ومسك االرض واالنتشار االمني 
ومعالج�ة المتفجرات والتحقيق�ات االمنية 
بمعس�كر دبلن بمطار بغداد، عل�ى يد خبراء 
ايطاليي�ن ضمن حلف الناتو وهم االن اكملوا 
تدريباته�م وبجاهزي�ة تام�ة”، مش�يراً الى، 
أن “الق�وه ستمس�ك األرض بع�د تحريره�ا 
وستجهز باألسلحة ومعدات وآليات حديثة”.

م�ن جهته أكد المفتش العام لوزارة الداخلية 

في محافظة كركوك والمش�رف على تدريب 
وتهيئ�ة القوة العقي�د أركان حمد لطيف، إن 
“الخريجين س�يكون له�م دور كبير بتحرير 
مدن جنوبي كركوك وغربيها”، الفتاً الى، أن 
“عناصر ش�رطة الحويج�ة والمراكز التابعة 
لها والنواحي االخرى حظوا خالل الش�هرين 
الماضيي�ن بدع�م ومس�اندة وزي�ر الداخلية 
االمني�ة  اللجن�ة  الغب�ان ومس�اندة  محم�د 

بمحافظة كركوك وادارتها”.
وتاب�ع لطي�ف، أن “المتخرجي�ن هم من 
أهال�ي جنوبي كركوك وغربيها ومعنوياتهم 
عالي�ة ج�دا وه�م تواق�ون لتحري�ر أرضهم 
ودحر فلول تنظيم )داعش( وبينهم من لديه 
اخ واب�ن واب وعائلة فقده�ا على يد عناصر 

التنظيم”.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت قيادة ش�رطة محافظ�ة الديوانية، 
أم�س الس�بت، اعتق�ال 241 متهم�اً بجرائم 
“إرهابي�ة” وجنائية مختلف�ة بعمليات امنية 
نفذته�ا خ�الل االس�بوع الماض�ي، بمناط�ق 
متفرق�ة م�ن المحافظ�ة، )180 ك�م جنوب 
بغ�داد(. وقال قائد ش�رطة الديواني�ة العميد 
حم�زة عبد زيد، إن “مديريات وأقس�ام قيادة 
الشرطة نفذت األسبوع الماضي، حملة امنية 
واس�عة في جميع مناطق المحافظة لمتابعة 
المتهمين الهاربين، اس�فرت عن اعتقال 241 

متهم�اً”، مبين�اً ان “أربع�ة معتقلين متهمين 
وفق�اً للم�ادة الرابع�ة م�ن قان�ون مكافحة 
االره�اب و76 متهم�اً بجرائ�م قت�ل وخطف 
جنائي�ة  بقضاي�ا  متهم�اً   116 و  وتس�ليب، 
مختلفة”. وأضاف عبد زيد، أن “الحملة نفذت 
بموج�ب أوامر قضائية ص�ادرة من المحاكم 
المختص�ة”، الفتاً الى انه “ت�م نقل المتهمين 
ال�ى األقس�ام المختص�ة لتطبي�ق اإلجراءات 
القانوني�ة بحقه�م”. وكان�ت قيادة ش�رطة 
الديواني�ة أعلن�ت اعتق�ال خمس�ة مطلوبين 
بته�م جنائية مختلفة في مناطق متفرقة من 
المحافظة،)180 كم جنوب بغداد(، فيما اكدت 

تحرير مختطفة من محافظة النجف واعتقال 
خاطفها. وكانت إدارة محافظة الديوانية دعت 
مواطنيه�ا الى دعم األجه�زة األمنية واالبالغ 
عند رص�د أي ح�ركات مش�بوهة، والتصدي 
لمطلقي الشائعات وعدم الترويج ل�”الكذب”، 
وفيما أش�ارت الى أن جرائم السرقة والسطو 
تحدث في أكث�ر البلدان اس�تقراراً، أكدت أنها 
تعان�ي نقص�اً ف�ي اع�داد منتس�بي األجهزة 
األمنية. وتعرضت مدينة الديوانية خالل شهر 
كان�ون االول 2015، الى عدة عمليات س�رقة 
وسطو مسلح، أكدت قيادة شرطة المحافظة 

اعتقال غالبية المتورطين بها.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت قوات س�رايا الجهاد عن 
تخرج عدد من الدورات العس�كرية 
الت�ي إقامتها ف�ي مختلف الصنوف 
لزيادة قدرات وإمكانات  العسكرية 

قوات الحش�د في  جبه�ات القتال.
وذك�ر بيان لق�وات س�رايا الجهاد 
تلقت “المس�تقبل العراقي” نسخة 
منه، انها “أقامت احتفالية بحضور 
قائد س�رايا الجهاد حس�ن الساري 
وقيادات الس�رايا بمناس�بة تخرج 

ع�دد من ال�دورات العس�كرية التي 
الصن�وف  مختل�ف  ف�ي  أقامته�ا 
س�رايا  قائ�د  وق�ال  القتالي�ة”.  
الجهاد حس�ن الس�اري خالل كلمه 
القاه�ا ف�ي المناس�بة ان “ق�وات 
س�رايا الجهاد مس�تمرة في أقامة 

الدورات التدريبية في معس�كراتها 
موكدا ان “تخ�رج الدورات الجديدة 
وامتالكها الخبرات العالية سيسهم 
ف�ي زيادة الق�درات القتالية لقوات 
الحشد الش�عبي وتطوير المهارات 

والقابليات اثناء خوض المعارك”.

املهندس من صالح الدين: فتحنا باب 
عودة النازحني لبيجي

عملية انزال »خاطفة« جديدة المريكا.. والدفاع الربملانية: 
واشنطن تساعد قادة »داعش« عىل اهلرب

      بغداد / المستقبل العراقي

افادت مصادر امنية، أمس الس�بت، 
ب�ان ق�وات امريكي�ة خاص�ة وق�وات 
مكافح�ة االرهاب في اقليم كردس�تان 
نف�ذت عملي�ة ان�زال خاطف�ة جدي�دة 
ف�ي معاقل داع�ش بمحافظ�ة كركوك 
اس�تولت خاللها على وثائ�ق “مهمة” 
واعتقل�ت عددا م�ن مس�لحي التنظيم 

المتشدد.
وقال�ت المص�ادر انه ج�رى عملية 
االنزال في ناحية الرياض الواقعة على 
بعد 45 كلم جنوب غرب مدينة كركوك 

والوقعة تحت سيطرة تنظيم داعش.
واوضح�ت المص�ادر انه ت�م انزال 
الق�وات الخاص�ة االمريكي�ة وق�وات 
مكافحة االرهاب جويا على مستوصف 
الرياض الذي يتخ�ذه داعش مقرا امنيا 

ودور الزراعة ومحكمة التنظيم.
واش�ارت الى ان الق�وات االمريكية 

والكردية اس�تولت خ�الل العملية على 
وثائ�ق “مهم�ة” واعتقل�ت ع�ددا من 
عناص�ر داعش قب�ل ان تع�ود ادراجها 

دون وقوع اي اصابات في صفوفها.
وهذه ثان�ي عملية من نوعها، حيث 
نف�ذت ق�وات امريكي�ة وكردي�ة ف�ي 
تش�رين الثان�ي الماضي عملي�ة انزال 
جوي على مشارف الحويجة بمحافظة 
كرك�وك تمكنت خاللها م�ن تحرير 70 
محتجزا في س�جن للتنظيم المتش�دد. 

وقتل خاللها جندي امريكي.
ب�دوره، ق�ال رئي�س لجن�ة االم�ن 
والدف�اع البرلماني�ة حاك�م الزاملي ان 
عملية االن�زال االخيرة “غي�ر معلومة 
اله�دف والمعالم”، وانها تمت دون علم 

الحكومة العراقية.
تلق�ت  بي�ان  ف�ي  الزامل�ي  وق�ال 
“المس�تقبل العراقي” نس�خة منه، إن 
“عملية االن�زال األميرك�ي في منطقة 
الري�اض جن�وب مدين�ة كرك�وك غير 

معلوم�ة الهدف والمعال�م وتمت بدون 
الق�وات  او  العراقي�ة  الحكوم�ة  عل�م 

المتواجدة في المنطقة”.
واش�ار ال�ى انه�ا “ليس�ت العملية 
االولى التي تقوم بها القوات االمريكية 
حي�ث تمت عملي�ة انزال قب�ل فترة في 
مدينة الحويجة ولم يتم اعالم الحكومة 

العراقية بمصير من تم تحريرهم”.
وأضاف الزاملي أنه “لو كانت هناك 
بالتع�اون  االمريكي�ة  للق�وات  جدي�ة 

م�ع الحكوم�ة العراقية لكان�ت قدمت 
الدع�م اللوجس�تي المتمثل باالس�لحة 
االس�تخبارية  واالعت�دة والمعلوم�ات 
وليس التعاون بمثل هذه العمليات التي 
ال تعل�م الحكوم�ة العراقي�ة او القوات 
االمني�ة عنه�ا اي ش�ي”، موضح�اً أن 
“ه�ذه الق�وات لم تس�لم لح�د االن اي 
معتقل او قي�ادي في تنظيم داعش الى 
القوات االمنية رغم ادعائها باالمس�اك 

بمجموعة منهم”.
ه�ذه  “مث�ل  أن  الزامل�ي،  واعتب�ر 
العمليات هي لمساعدة قادة التنظيمات 
االرهابي�ة لله�روب من ه�ذه المناطق 
بعد زيادة ضغ�ط القوات االمنية عليها 
ومحاصرتهم من جمي�ع االتجاهات”، 
داعياً الحكوم�ة العراقية الى “االعتماد 
عل�ى الق�وات االمني�ة العراقي�ة دون 
الحاجة لهم لتنامي قدرتها على التعامل 
م�ع ه�ذه التنظيم�ات وتحري�ر مدينة 

الرمادي خير دليل على ذلك”.

      بغداد / المستقبل العراقي

أكد نائب رئيس هيئة الحش�د الش�عبي ابو 
مهدي المهندس، أمس السبت، فتح باب العودة 
لنازحي منطقة بعيجي، جنوبي قضاء بيجي، 
شمال تكريت، فيما اشار الى متابعته موضوع 
نازحي يثرب وس�ليمان بيك، شرق تكريت مع 
اللج�ان االمني�ة. وقال اب�و مه�دي المهندس 
خ�الل مؤتمر صحافي عق�ده بمبنى محافظة 
صالح الدين، وس�ط تكري�ت، إن “الزيارة الى 
تكريت ج�اءت لغ�رض بحث موض�وع اعادة 
النازحي�ن الى مناطقهم في المحافظة وكذلك 
لالطمئن�ان على طبيعة االوض�اع االمنية في 
تكريت”، مؤكداً ان “االمور في تكريت تس�ير 
بش�كل جيد”.وأض�اف المهندس، ان�ه “بحث 
موض�وع ع�ودة العوائل النازحة ف�ي اجتماع 
ض�م كالً من محافظ صالح الدين رائد ابراهيم 
الدي�ن والش�رطة  وقائ�دي عملي�ات ص�الح 
ورئيس اللجنة االمنية بالمجلس وقادة الحشد 
الشعبي”، الفتاً إلى أن “المجتمعين قرروا فتح 

باب الع�ودة لنازحي منطق�ة بعيجي، جنوبي 
قضاء بيحي،)40 كم ش�مالي تكريت(”. وأكد 
نائب رئيس هيئة الحش�د الش�عبي أنه “يتابع 
موض�وع عودة نازح�ي ناحية س�ليمان بيك، 
شرق تكريت، ومنطقة يثرب، جنوبي تكريت، 
مع اللج�ان االمنية”. وكش�ف محافظ صالح 
الدي�ن رائ�د الجب�وري عن ق�رب ع�ودة 700 
عائلة نازحة إلى قضاء بيجي ش�مالي تكريت، 
وأكد تش�كيل لجن�ة لمتابعة ع�ودة النازحين 
إل�ى القضاء، فيما دعا مجل�س المحافظة إلى 
عقد جلس�ة لإلس�راع بإنهاء أزم�ة النازحين. 
يذكر أن عملية )لبيك يا رس�ول الل�ه الثانية(، 
انطلقت في )ال�14 من تش�رين األول 2015(، 
لتحرير مناطق ش�مالي صالح الدين،)170 كم 
شمال العاصمة بغداد( من ثالثة محاور، وأنها 
حقق�ت نتائ�ج “باهرة” أس�فرت ع�ن تحرير 
أكثر من ألف كم 2 بما فيها مصفى بيجي.)40 
كم ش�مال تكري�ت(، والتقدم باتج�اه حمرين 
والحويج�ة، فيما تس�يطر القوات المش�تركة 

على قضاء سامراء، جنوب تكريت.

نائب يتهم انقرة بارتكاب ممارسات »ال انسانية« ضد االكراد 

»حترير املوصل« عىل طاولة جملس نينوى وحمافظها وقائد عملياهتا ومدير رشطتها

      بغداد / المستقبل العراقي

اتهم عض�و لجنة االم�ن والدفاع النائب 
هوش�يار عبد الله، أمس الس�بت، الحكومة 
التركية بارتكاب ممارس�ات “ال انس�انية” 
ضد الكرد في تركيا، داعيا المجتمع الدولي 
ومنظمات حقوق اإلنس�ان ال�ى وضع حد 

لهذه الممارسات.
وقال عبد الله في بيان تلقت “المستقبل 
“التط�ورات  ان  من�ه  نس�خة  العراق�ي” 
الخطي�رة عل�ى الصعيد الداخل�ي في تركيا 
والمتمثل�ة بسلس�لة االنتهاكات ض�د أبناء 
المناط�ق الكردي�ة م�ن قت�ل عل�ى الهوية 
وخط�ف وتعذيب وتمييز عنص�ري تتطلب 
تدخالً عاجالً للضغط على الحكومة التركية 
وإلزامه�ا باحت�رام حقوق الك�رد وإيقاف 
حملتها الشرس�ة ضدهم”، متهما حكومة 
انقرة ب�”ارتكاب ممارسات ال انسانية ضد 

الكرد هناك”.
واضاف عبد الل�ه ان “الحكومة التركية 

من�ذ االنتخابات األخيرة تحص�د ما زرعته 
جراء سياس�اتها الفاش�لة على الصعيدين 
الداخل�ي والخارجي، فداخلي�اً هي حكومة 
منبوذة من قبل الجماهير، وخارجياً فشلت 
في إقامة عالقات ودية مع محيطها بسبب 
تدخالته�ا الس�لبية في ش�ؤون جيرانها”، 
مش�يرا الى انها “تعوض فش�لها من خالل 
تصعي�د حمالته�ا القمعي�ة اإلجرامية ضد 
أبناء المناطق الكردية وتكشف عن وجهها 
الحقيق�ي العنص�ري البغي�ض المش�حون 

بالكراهية والعنف”.
ودعا الى “ضرورة تدخل المجتمع الدولي 
والمنظمات المعنية بحقوق االنسان بشكل 
عاجل ووضع حد لهذه السياس�ات التركية 
اإلجرامي�ة ضد الكرد”، مش�ددا على اهمية 
“إل�زام حكوم�ة أنقرةبالتمس�ك بمعايي�ر 
بالحق�وق  واإلعت�راف  اإلنس�ان  حق�وق 
القومية للكرد الذي�ن ذاقوا كل أنواع الظلم 
واالضطهاد والتمييز العنصري طيلة عقود 

من الزمن”.

      بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف مصدر مطلع ف�ي محافظة 
نين�وى، أم�س الس�بت، ب�أن مجل�س 
المحافظ�ة عق�د اجتماع�اً ف�ي مقره 
البديل، ش�رق مدينة الموصل )405كم 
ش�مال العاصم�ة بغ�داد( لبح�ث آخر 
المس�تجدات األمنية ومناقشة تحرير 

مدين�ة الموصل، وفيما أكد أن جلس�ة 
المجلس ش�هدت اس�تضافة المحافظ 

وقائد العمليات ومدير الشرطة.
وقال المصدر إن “مجلس محافظة 
نين�وى عقد جلس�ته ال��40 في مقره 
البدي�ل بناحي�ة الق�وش التابع�ة الى 
قض�اء تلكي�ف )60ك�م ش�رق مدينة 
الموص�ل(، برئاس�ة رئي�س المجلس 

بش�ار كيك�ي وحض�ور 24 عضواً من 
أصل 37 عض�واً”، مبيناً أن “الجلس�ة 
نين�وى  ش�هدت اس�تضافة محاف�ظ 
نوفل حمادي السلطان وقائد عمليات 
نين�وى الل�واء الرك�ن نج�م الجبوري 
ومدي�ر ش�رطة نين�وى وكال�ة اللواء 
الركن بهاء العزاوي”. وأضاف المصدر 
ال�ذي طل�ب عدم الكش�ف عن أس�مه، 

أن “جلس�ة ش�هدت مناقش�ة جمل�ة 
م�ن القضايا المتعلق�ة بعملية تحرير 
الموص�ل واالس�تعدادات الجارية على 
كاف�ة الصعد م�ن حيث االس�تعدادات 
اللوجستية والفنية باإلضافة لالطالع 
على مدى جاهزية قيادة تحرير نينوى 
للعملي�ة المرتقب�ة”. يذك�ر أن تنظيم 
)داع�ش( ق�د اس�تولى عل�ى مدين�ة 

نين�وى،  الموص�ل، مرك�ز محافظ�ة 
)405 كم ش�مال العاصمة بغداد(، في 
)العاشر من حزيران 2014 المنصرم(، 
قبل أن يمد نش�اطه اإلرهابي لمناطق 
أخ�رى عدي�دة م�ن الع�راق، ويرتكب 
فيها “انته�اكات” كثيرة عدتها جهات 
محلية وعالمية “جرائم ضد اإلنسانية 

وإبادة جماعية”. 
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      بغداد / المستقبل العراقي

أك�د مصرف الرافدين، أمس الس�بت، التزامه بالمعايير الدولية التي ثبتتها المؤسس�ات العالمية بما يخص 
غس�ل األم�وال وفق قاع�دة “اعرف زبونك واس�تمارة خاصة للتعرف عل�ى مصادر أموال”، فيما أش�ار إلى أن 

المواطنين يعتمدون عليه في ايداع أموالهم كونه لم يخل بالتزاماته واتفاقياته تجاههم.
وق�ال مدي�ر ع�ام المصرف باس�م كمال الحس�ني في بي�ان تلق�ت “المس�تقبل العراقي” نس�خة منه، إن 
“المؤسس�ات العالمية وفي اثرها المصارف المركزية في كل البلدان أبلغت التعليمات للمصارف العاملة لديها 
وف�ق قاعدة اعرف زبونك واس�تمارة خاص�ة للتعرف على مصادر أموال الش�خص قبل أن يبدأ معه ممارس�ة 

النشاط المصرفي وطبيعة وضعه وإمكانياته والنشاط الذي يقوم به”.
وأض�اف الحس�ني، أن “اإليرادات يت�م التأكد منها وفق معايي�ر ثابتة يعتمدها الجميع أم�ا في العراق فإنه 
م�ن البل�دان التي تعتم�د على التعامل بالنقد المباش�ر في ضوء عدم وجود التقنية الش�املة لكل المؤسس�ات 
والمصارف األهلية والحكومية والتخصصية”.وأكد الحس�ني، أن “المواطنين يعتمدون على مصرف الرافدين 

في ايداع أموالهم كون المصرف لم يخل بالتزاماته واتفاقياته تجاههم”.

الرافدين: املرصف ملتزم بكافة املعايري الدولية

      المستقبل العراقي/ عادل الالمي

طّه�رت ق�وات جه�از مكافح�ة 
منطق�ة  الس�بت،  أم�س  اإلره�اب، 
الحوز وس�ط الرم�ادي بالكامل من 
تنظيم »داعش«، وبينما يؤكد القادة 
ب�ان معرك�ة تحري�ر  العس�كريون 
الرمادي تس�ير وفق م�ا خطط لها, 
تحدث�ت خلي�ة اإلع�ام الحربي عن 
إخاء 120 عائلة كانت محاصرة من 
قبل تنظيم »داعش« بمناطق القتال.

وتع�د منطق�ة الح�وز أه�م أبرز 
وس�ط  »داعش«اإلجرامي�ة  أوكار 
محافظ�ة  مرك�ز  الرم�ادي  مدين�ة 
داخ�ل  تقدمه�ا  مواصل�ة   ، االنب�ار 
م�ن  مناطقه�ا  لتحري�ر  المدين�ة 
س�يطرة إرهابيي »داعش«في وقت 
بدا في�ه االنهيار واضحا في صفوف 
الت�ي اختارت  العصاب�ات اإلرهابية 
الفرار من ارض المعركة كحل ألغلب 
عناصرها الذي�ن لم ياقوا مصيرهم 

المحتوم.
وقال المستشار اإلعامي لجهاز 
مكافح�ة اإلرهاب صب�اح النعمان ، 
إن »القوات األمني�ة حررت، منطقة 
بالكامل«،  الرم�ادي  الح�وز وس�ط 
ع�ن  يفصلن�ا  »ال  بالق�ول  مؤك�دا 
المجمع الحكومي سوى أمتار قليلة، 

بسبب وجود سواتر«.
وأضاف النعم�ان، »يجري التأكد 
م�ن ع�دم تفخي�خ تل�ك الس�واتر«، 
متوقع�ا »دخول المجم�ع الحكومي 

خال ساعات«.
وتاب�ع النعم�ان، أن »الضرب�ات 
الجوي�ة كانت قوي�ة ودقيقة، وأدت 
الى مقتل العديد من عناصر داعش«، 
مش�يرا الى انها »ساعدت على تقدم 

القوات األمنية«.
وكان قائد عملي�ات األنبار اللواء 

الرك�ن اس�ماعيل المح�اوي أعل�ن 
امس، تحرير منطقة الزوية ش�مال 
مدينة الرمادي من تنظيم »داعش«، 
مش�يراً الى أن الجهد الهندسي يعمل 
حالياً على تفكيك العبوات المزروعة 

في الطرقات وداخل المنازل.
بدوره�ا, أعلن�ت خلي�ة االع�ام 
الحرب�ي، ان الق�وات االمنية تمكنت 
من اخاء 120 عائلة كانت محاصرة 
من قب�ل تنظي�م )داع�ش( بمناطق 

القتال في الرمادي.
وقال�ت خلي�ة االع�ام الحرب�ي 
في بي�ان له�ا، إن »الق�وات األمنية 
تمكنت، من اغاثة 120 عائلة عراقية 
ف�ي  القت�ال  بمناط�ق  محص�ورة 
الرم�ادي بع�د توفير مس�ارات أمنة 
لهم وتنقلهم إلى المدينة الس�ياحية  

في الحبانية«.
»الق�وات  أن  الخلي�ة،  واضاف�ت 
االمنية وبالتنسيق مع جمعية الهال 
االحم�ر تقوم بتقدي�م وتوفير كافة 

احتياجاتهم«.
وفي تطور أخر, أعلن عن تطهير 
منطقة البو فراج ش�مالي الرمادي،  
تنظي�م  م�ن  عنص�راً   20 ومقت�ل 

)داعش(.
وباش�رت القوات األمنية, أمس, 
بتمش�يط المنطقة المح�ررة ورفع 
العبوات الناس�فة ومعالجة المنازل 
آمن�ه،  مم�رات  لفت�ح  المفخخ�ة 
لتقدم القطع�ات البرية الى المناطق 
االخرى شمالي الرمادي، بينما انهار  
»داع�ش« بع�د الضرب�ات الموجعة 
التي تعرض لها في محاور الرمادي 
واقتح�ام مركزه�ا والتمرك�ز ف�ي 
مناط�ق مهم�ة كانت تح�ت قبضته 

قبل ايام قليلة.
على صعيد متصل, كشفت اللجنة 
األمني�ة في مجلس قض�اء الخالدية 

، ع�ن ه�روب قادة تنظي�م )داعش( 
العرب واالجانب الجنسية من مدينة 
الرم�ادي ، وفيما اكدت أن المقاتلين 
م�ن اه�ل المدين�ة »المغ�رر به�م« 
مازالوا متواجدين فيها، اش�ارت إلى 
ان القوات االمنية »على وشك تطهير 

المجمع الحكومي«.

ابراهي�م  اللجن�ة  رئي�س  وق�ال 
»المعلوم�ات  إن   ، الفه�داوي 
االس�تخبارية واالمني�ة الدقيقة من 
داخ�ل مناطق الرمادي كش�فت عن 
هروب جميع ق�ادة تنظيم »داعش« 
الع�رب واألجان�ب وم�ن تبق�ى هم 
العش�رات م�ن عناص�ر التنظيم من 

اهل المدينة المغرر بهم«.
»ق�ادة  أن  الفه�داوي  وأض�اف 
وأمراء تنظيم »داعش« في الرمادي 
هرب�وا ال�ى المناطق الغربي�ة والى 
س�وريا وم�ن تبق�ى مكانه�م ه�م 
العناص�ر الج�دد م�ن اه�ل الرمادي 
الذين اعلنوا البيعة للتنظيم قبل عام 

تقريبا ومصيرهم الهاك في معارك 
التطهي�ر«، مش�يرا إل�ى أن »القوات 
االمني�ة بات�ت عل�ى وش�ك تطهي�ر 
المجم�ع الحكومي وس�ط الرمادي 
م�ع فتح جبهات قت�ال مع عصابات 
التنظي�م في جميع مح�اور المدينة 

الضعاف قدراته القتالية«.

كش�ف  اخ�ر,  صعي�د  وعل�ى 
الفهداوي ع�ن مقتل قيادي بارز في 
تنظيم )داعش( واربعة من معاونية 
الخالدية،  بمع�ارك تطهي�ر جزي�رة 

شرقي الرمادي.
االمني�ة  »الق�وات  إن  وبي�ن 
نفذت، عملية عس�كرية اس�تهدفت 
تنظيم »داعش« ف�ي منطقة جزيرة 
الخالدية، مما اس�فر ع�ن مقتل احد 
كبار قادة والية االنبار لتنظيم داعش 
المدعو س�عدي العبيدي واربعة من 

معاونيه«.
واضاف الفهدواي، ان »القطعات 
البري�ة تمكن�ت م�ن تدمي�ر ث�اث 
عجات مثب�ت عليها اس�لحة ثقيلة 
ومنصة الط�اق الصواريخ وتفجير 
والعب�وات  لاس�لحة  كبي�ر  مخب�ا 
الناس�فة خال العملية«، مشيرا إلى 
أن�ه »م�ن اولوي�ات الجان�ب االمني 
والعس�كري تطهير منطق�ة جزيرة 
الخالدي�ة الت�ي يتمرك�ز فيه�ا ابرز 
امراء وقادة التنظيم االرهابي الذين 
هرب�وا من مرك�ز الرم�ادي منذ بدء 

معارك التطهير«.
في الغض�ون, اكد قائد فرقة الرد 
الس�ريع الل�واء ثامر اس�ماعيل ، أن 
الق�وات االمني�ة تس�تكمل عمليات 
تحرير مدين�ة الرمادي في محافظة 
االنبار. وقال اس�ماعيل إن “القوات 
االمني�ة حقق�ت تقدم�اً كبي�راً ف�ي 
الثاني�ة  الضب�اط  )ح�ي  مناط�ق 
وح�ي البكر وح�ي االرام�ل والحوز 
والجرايش�ي( والهدف ه�و ان تدرك 

القوات المجمع الحكومي”.
مح�اور  “جمي�ع  أن  واض�اف 
العملي�ات تس�ير كم�ا كان مخطط 
لها مسبقاً”، مبيناً انه “من المتوقع 
الوصول ال�ى المجمع الحكومي في 

ال�48 ساعة المقبلة”.

إخالء 100 عائلة من مناطق الرمادي.. وتوقعات بحسم المعركة قريبًا

النجيفي يتمسك بـ »جيش السلطان«.. وبارزاني في أنقرة للقاء اردوغان واوغلو

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

عل�ى  التركي�ة  الخارجي�ة  وزارة  ردت 
الجامعة العربية التي طالبت أنقرة بسحب 
الق�وات التركي�ة من العراق فوراً، مش�يرًة 
الى أن بيان الجامعة يكشف عن عدم إدراك 
حج�م التهديد ال�ذي يش�كله تنظيم داعش 

على المنطقة.
بموازاة ذلك, كش�ف محاف�ظ الموصل 
المق�ال أثيل النجيفي، ب�أن القوات التركية 
س�يكون لها دور أساسي في تحرير مدينة 
الموص�ل من »داع�ش«, بينما توجه رئيس 
حكومة كردس�تان نيجرف�ان بارزاني إلى 
أنقرة, في زي�ارة يتوقع بأنها تأتي في هذا 

اإلطار. 
مس�ؤول  تح�دث  ذل�ك,  خض�م  وف�ي 
أمن�ي رفيع المس�توى عن انس�حاب كامل 
المقاتل�ة  التركي�ة  العس�كرية  للقطع�ات 
المرابطة في معس�كر قرب مدينة الموصل 

باتجاه بادها.
وق�ال المتحدث باس�م وزارة الخارجية 
التركي�ة تانجو بيلغيج ف�ي مؤتمر صحفي 
“لألس�ف بي�ان الجامع�ة العربية يكش�ف 
ع�دم إدراك حج�م التهدي�د ال�ذي يش�كله 
تنظيم داعش على المنطقة، وفي مقدمتها 

العراق”.
الجامع�ة  “بي�ان  أن  بيلغي�ج  وأض�اف 
العربي�ة ين�م ع�ن عدم فه�م جه�ود تركيا 
الحثيث�ة، والمخلص�ة ض�د ه�ذا التهديد”، 
مستطردا “ال تغيير لدينا فيما يتعلق بإجراء 
مش�اورات متبادل�ة م�ع الع�راق، لتعميق 

وتطوير التعاون ضد داعش”.
وطالب�ت جامعة ال�دول العربي�ة تركيا 
بسحب قواتها “فورا” من األراضي العراقية، 
الدبلوماس�ية  للجه�ود  دعمه�ا  مؤك�دة 

للحكومة العراقية بهذا الصدد.
ونشرت أنقرة مئات الجنود في بعشيقة 
أوائل كانون األول، زاعمة  إن القوة تأتي في 
إطار بعث�ة دولية لتدري�ب وتجهيز القوات 
العراقية لقتال تنظيم “داعش”، فيما نددت 

بغ�داد بالتحرك قائلة إنه�ا لم توجه الدعوة 
قط لمثل هذه القوة.

بدوره, صرح محاف�ظ الموصل المقال 
أثي�ل النجيف�ي، ب�أن الق�وات العس�كرية 
التركية سيكون لها دور أساسي في تحرير 

مدينة الموصل من داعش.
وقال النجيفي ف�ي صفحته على موقع 
التواصل االجتماعي “فيس بوك” إنه “على 

الرغم م�ن مغادرة القوات التركية المقاتلة 
معس�كر زليكان وبق�اء المدربي�ن األتراك 
فق�ط، فإن م�ن الواض�ح أن دور تركيا في 
معرك�ة تحري�ر الموص�ل س�يكون ال�دور 

األساسي”.
وأضاف أن “إس�ناد تركيا العسكري هو 
األق�وى لمواجهة داعش م�ن بين التحالف 
الدول�ي ف�ي أط�راف الموص�ل”. وكان�ت 

الحكوم�ة العراقية قد أقال�ت أثيل النجيفي 
م�ن منصبه قبل أش�هر، وهو اآلن يش�رف 
على معس�كر يض�م آالفاً م�ن المتطوعين 
عل�ى أط�راف مدين�ة الموص�ل م�ن جهة 
كردس�تان للتدريب لخ�وض معارك تحرير 
الموص�ل م�ن س�يطرة داعش. م�ن جانب 
أخر, قال مسؤول أمني رفيع المستوى، ان 
آخر القطعات العسكرية التركية التي كانت 

تتواجد في معس�كر زليكان شرق الموصل 
انس�حبت ال�ى بادها مع س�اعات الصباح 

األولى من يوم امس السبت.
واش�ار المصدر ال�ى ان التواجد التركي 
االن ق�رب الموصل يقتصر عل�ى المدربين 
العس�كريين فق�ط الذي�ن يقدم�ون الدعم 
والمشورة لمقاتلي الحشد الوطني وقوات 
المح�ددة  الضواب�ط  وف�ق  البيش�مركة 

به�ذا الش�أن.  وأضاف المس�ؤول ان هناك 
مباحث�ات س�تجري خ�ال األي�ام القلي�ة 
القادم�ة بي�ن انق�رة وبغداد بش�أن تحديد 
الدور العسكري لتركيا خال معركة تحرير 
الموص�ل من س�يطرة تنظي�م داعش لمنع 
الوق�وع باإلش�كاالت ذاته�ا الت�ي رافق�ت 
عملية دخول الق�وات التركية الى األراضي 

العراقية مؤخرا.
وسبب نشر القوات التركية في القاعدة 
توت�را ف�ي العاق�ات بي�ن أنق�رة وبغ�داد 
التي اش�تكت لمجل�س األم�ن التابع لألمم 

المتحدة.
وس�حبت تركيا ع�ددا م�ن جنودها في 
االس�بوع الماضي ونقلته�م لقاعدة أخرى 
داخل إقليم كوردس�تان لك�ن بغداد تطالب 

بانسحاب كامل.
ف�ي الغض�ون, أعلن�ت رئاس�ة حكومة 
إقلي�م كردس�تان، أن رئي�س حكومة إقليم 
كردس�تان نيجرف�ان البارزان�ي س�يبحث 
أوض�اع المنطقة مع الرئيس التركي  رجب 
طي�ب اردوغ�ان ورئي�س ال�وزراء التركي 

احمد داوود اوغلو.
لرئي�س  الصحف�ي  الس�كرتير  وق�ال 
الحكومة سامي أركوشي في بيان صحفي 
إن »بارزاني س�يبحث خ�ال اإلجتماع عدة 
ملفات تتعل�ق باوضاع المنطق�ة والحرب 
ضد اإلرهاب وعاقات إقليم كردس�تان مع 

تركيا«.
وتأت�ي زي�ارة رئي�س حكوم�ة إقلي�م 
كردس�تان إل�ى تركي�ا ف�ي وق�ت تش�هد 
العاق�ات بين الع�راق وتركي�ا توترا عقب 
دخول ق�وات تركي�ة إلى معس�كر زيلكان 

قرب الموصل.
وقب�ل يومي�ن, ل�وح وزي�ر الخارجي�ة 
إبراهيم الجعف�ري، ب�المقاومة ضد تركيا 
إذا رفضت س�حب قوات له�ا تتمركز قرب 
مدينة الموصل، متهما أنقرة ب�«االلتفاف« 
على مطلب سحب القوات بإعادة نشرها في 
مناطق أخرى، فيما دع�ا الحكومة التركية 

إلى التحلي ب�«الحكمة والعقانية«.

أنقرة تسخر من اجلامعة العربية: مستمرون بمهامنا يف العراق.. واخلارجية ترجح »اخليار العسكري«

آخـر أوكـار »داعـش« بيـد القـوات األمنيـة

مافيات التهريب الرتكية تنشط يف بغداد.. والقضاء يضبط مسافرين بجوازات أوروبية مرسوقة
       المستقبل العراقي / إياس حسام الساموك

سّجَل القضاء حاالت هجرة غير شرعية 
لمواطنين استخدموا جوازات سفر رسمية 

صادرة من دول أوروبية.
وقال�ت س�لطات تحقيقي�ة إن بع�ض 
هذه الجوازات تعود ألش�قاء المهاجرين، 
بينم�ا البع�ض اآلخ�ر تم�ت س�رقته م�ن 
أش�خاص آخرين قريبي المامح والش�به 
مع المهاجرين، فيما ذك�رت أن )مافيات( 
أجنبي�ة له�ا اذرع في الع�راق تتولى بيعها 

مقابل مبالغ زهيدة.
وأك�دت ضب�ط عدد م�ن ه�ؤالء داخل 
مط�ار بغ�داد الدولي، أو ف�ي موانئ جوية 
خ�ارج العراق، مش�يرة إلى إلق�اء القبض 

على 30 منهم منذ منتصف العام الحالي.
ويق�ول قاض�ي تحقي�ق البي�اع األول 
إحس�ان مجيد إن »المدة الماضية ش�هدت 
حاالت قبض على أشخاص حاولوا مغادرة 
الباد بجوازات رس�مية لكنها ال تعود لهم، 

إنما صادرة من دول أوروبية«.
وتاب�ع مجي�د أن »ه�ؤالء المس�افرين 
أو  مس�روقة،  إم�ا  ج�وازات  يس�تعملون 

أنه�ا تعود ألش�قائهم المهاجرين س�ابقاً، 
تساعدهم بمغادرة الباد أماً في الحصول 

على فرصة لجوء«.
وفيما تبّين أرق�ام تقريبية أن »النصف 
األول م�ن العام الحالي ش�هد إلقاء القبض 
على نحو 30 شخصاً حاولوا مغادرة الباد 
به�ذه الطريق�ة«، إال أن القاض�ي مجيد ال 
يمل�ك إحصائية عن »عدد الذي�ن افلتوا من 

المطار«.
ويرى أن »وسائل التكنولوجيا الحديثة 
واس�تخدام بصم�ة العي�ن قد تح�ول دون 
إفات العديد، عكس ما كان س�ابقاً، فاآلن 
يتم كش�فهم مباش�رة وتوقيفهم من قبل 

القوات الموجودة في المطار«.
من جانبه، يقول قاضي تحقيق دعاوى 
مطار بغداد قتيبة بديع أن »هؤالء المتهمين 
يلقى القبض عليهم أم�ا داخل مطار بغداد 
الدول�ي، أو ف�ي موانئ جوية ل�دول أخرى 

وتجري إعادتهم إلى العراق موقوفين«.
وتاب�ع بدي�ع، أن »جه�از المخاب�رات 
مسؤول عن تسلم من تتم إعادته موقوفاً، 
الس�تخدامه جوازا ال يعود له، عند وصوله 
عب�ر الطائ�رة إل�ى بغ�داد«، منبه�اً إلى أن 

»المحكم�ة تتس�لم بعد ذلك المته�م لتقّرر 
مصيره«.

وفي مقابل ذلك، أف�اد ب�«عدم إمكانية 
تحري�ك دع�وى جزائي�ة بحق م�ن ُيضبط 
ف�ي مطار غير عراق�ي دون أذن يمنحه لنا 
رئيس مجلس القض�اء األعلى«، معلاً ذلك 
بأن�ه »اجراء وضعه المش�ّرع العراقي ألي 

جريمة ترتكب خارج الباد«.
ونّوه بديع إلى أن »الوقائع المعروضة 
أمامن�ا تفي�د ب�أن الحصول عل�ى جوازات 
مس�روقة يك�ون عب�ر عصاب�ات منظمة 
)مافي�ات( اغلبه�ا تمارس نش�اطاتها في 

تركيا«.
وأوضح قاضي ملف�ات مطار بغداد أن 
»الراغب بالس�فر يتصل به�ذه )المافيات( 
أما عن طريق االنترنت، أو من خال وسطاء 
عراقيي�ن يحمل�ون أس�ماء وهمي�ة، لكي 
يحص�ل على جواز أوروبي يعود لش�خص 
يحم�ل مامح قريب�ة من تعابي�ر وجّهه«، 
مؤكداً أن »األس�عار ليست مرتفعة، وقسم 
م�ن الج�وازات ال يتخطى ثمن�ه ألف دوالر 

أميركي«.
ويذه�ب إل�ى أن »العادة ج�رت على ان 

يغي�ر المتهم مامح�ه بنحو أكث�ر كقصة 
الش�عر ليقترب من ش�كل صاح�ب صورة 

الجواز أماً منه بعدم كشفه في المطار«.
إل�ى ذلك، ذكر قاضي جنح البياع محمد 
عب�د الكري�م الت�ي تنظ�ر محكمت�ه هذه 
الدعاوى بعد اس�تكمال التحقي�ق فيها، أن 
»العقوب�ات ال�واردة عن جرائم اس�تخدام 
جوازات ألش�خاص آخرين تك�ون الحبس 

إما لسنة أو سنتين«.
ويستدل عبد الكريم بما »ورد في المادة 
299 من قانون العقوبات رقم 111 لس�نة 
1969، التي تتحدث عن استخدام الشخص 
محررات رس�مية تعود إل�ى الغير من دون 

وجه حق«.
ويروي قاض�ي الجنح إح�دى الحاالت 
المعروض�ة أمام المحكمة ف�ي أن »متهما 
يبل�غ من العم�ر 20 عام�اً اش�ترى جوازا 

هولنديا لشخص يدعى أسعد«.
ويواصل بالقول إن »األجهزة الموجودة 
ف�ي المطار ألقت القبض عليه عندما وصل 
إلى مرحلة بصمة العين بعد اكتش�افها أنه 
يحمل جوازا ال يعود له رغم وجود تش�ابه 

كبير في المامح«.

ات المطار التكنولوجية حيلة جديدة للهجرة غير الشرعية تصطدم بإجراء



عمل أداة للسعودية وتركيا في سوريا.. وأسس »جيوش سلفية« لقتل األقليات

ف�ي تط�ور أمن�ي الف�ت قت�ل زه�ران 
علوش، قائد ما يسّمى ب�”جيش االسالم” 
وعدد م�ن قيادييه في غارة روس�ية على 
بل�دة أوتاي�ا ف�ي الغوط�ة الش�رقية ف�ي 
دمش�ق. فيما اكدت القيادة العامة للجيش 
الس�وري ان س�الح الج�و الس�وري نف�ذ 
العملية النوعية. كما قت�ل في الغارة قائد 
فيلق الرحمن، عبد الناصر الشمير واصابة 
نائب�ه بج�روح خطي�رة، كما قتل ش�قيق 
زهران عل�وش. واش�ارت المعلومات الى 
ان الغ�ارة الجوية التي اس�تهدفت علوش 
وأدت إل�ى مقتله ونائبه باإلضافة إلى عدد 
من قياديي التنظي�م، كانت في بلدة أوتايا 
في الغوطة الش�رقية بريف دمشق، حيث 
اس�تهدفت الغ�ارة مق�ر اجتم�اع لقي�ادة 
»جيش اإلس�الم« بعشرة صواريخ، نتيجة 
األمني�ة  لألجه�زة  اس�تخبارية  مالحق�ة 

السورية.
وكان�ت وكال�ة »رويت�رز« نقل�ت م�ن 
جانبه�ا ع�ن مص�در أن الغ�ارة الجوي�ة 
ضرب�ت مقرا س�ريا ل� »جيش اإلس�الم«، 
ال�ذي يعد م�ن أقوى الجماعات المس�لحة 
في المنطقة ولديه آالف المقاتلين، زاعمة 
أنه تم اس�تهداف علوش م�ن قبل طائرات 

روسية.
و»جيش اإلس�الم« ه�و تنظيم إرهابي 
يعد من أكبر التنظيمات المس�لحة، يقوده 
زه�ران عل�وش، ال�ذي كان ف�ي الس�ابق 
ينتم�ي للجيش الس�وري الح�ر، ويعد هذا 
التنظي�م المجموع�ة األكث�ر حض�ورا في 
ضواحي دمشق خاصة في الغوطة، ويقدر 
عدد مقاتليه بنحو عشرة آالف الى 15 الف 
مقاتل.واشارت المعلومات الى ان الطائرات 
الروس�ية ش�نت 13 غ�ارة ف�ي منطق�ة 
»اوتايا« حيث كان يعقد االجتماع برئاسة 
علوش الجراء مصالحة بين احرار الش�ام 
وفيل�ق الرحم�ن وفصائل اخ�رى لتنظيم 
المواجه�ة وتوحيده�ا بعد خ�رق الجيش 
السوري للغوطة الشرقية وسيطرته على 
مط�ار م�رج الس�لطان والبلدة.واش�ارت 

المعلوم�ات الى مقتل عل�وش و13 قيادياً 
من جيش الفتح و7 قياديين من المنظمات 
المس�لحة االخ�رى، وقد اصي�ب بعمليات 
القصف نائ�ب علوش ابو محم�ود الزيبق 
ونق�ل ال�ى اح�د المستش�فيات، والناطق 
الرس�مي باس�م هيئ�ة االركان من جيش 
االس�الم حم�زة بيرقدار. كما قتل ش�قيق 
علوش وقائد فيلق عبد الرحمن عبد الناصر 
الشمير واصيب نائبه.ويعتبر جيش الفتح 
القوة االساس�ية في مناطق دوما وجوبر 
والحمورية وحرستا، وعين الرمثا.ويعتبر 

زهران علوش من اقوى الش�خصيات لدى 
المسلحين وهو انضم الى الجيش الحر بعد 
خروج�ه من س�جن صيدنايا ع�ام 2011. 
وانش�ق بعدها ع�ن الجيش الحر وأس�س 
جيش االس�الم، علماً أن جي�ش الفتح هو 
م�ن يتول�ى قص�ف المناط�ق المدنية في 
دمش�ق، كما يعتبر الرج�ل االول للمملكة 
س�وريا.وفي  ف�ي  الس�عودية  العربي�ة 
موازاة مقتل زهران علوش، حقق الجيش 
الس�وري انج�ازات في الغوطة الش�رقية 
عل�ى محور الفصول االربعة في داريا ادت 

ال�ى قطع خط�وط امداد رئيس�ية وتدمير 
تحصين�ات قوية.وكش�فت العملي�ات عن 
ش�بكة من الخن�ادق واالنف�اق الحلزونية 
كان ينتقل عبره�ا االرهابيون بين مزارع 
المعضمية وداريا.اما على صعيد التطورات 
العس�كرية، فق�د واصل الجيش الس�وري 
تقدمه في ريفي حلب الجنوبي والالذفية، 
فيم�ا صد الجي�ش الس�وري هجوما على 
بلدة »باش�كوي« في ريف حلب الشمالي، 
وق�د س�يطر الجيش الس�وري عل�ى بلدة 
عي�ن ش�روق ويتق�دم باتج�اه تل�ة »بيت 

ابل�ق« ق�رب كتيب�ة الح�رب االلكتروني�ة 
في »تل ح�ران« »محور كس�ب« في ريف 
الالذقية الش�مالي.وأعلنت هيئ�ة األركان 
العام�ة للجي�ش الروس�ي أن س�الح الجو 
يول�ي خ�الل عملياته في س�وريا اهتماما 
بالغ�ا لقط�ع مص�ادر تموي�ل اإلرهابيين 
في س�وريا.وعقدت هيئ�ة األركان العامة 
ف�ي موس�كو مؤتم�را صحفي�ا للحدي�ث 
ع�ن نتائج عمل س�الح الجو الروس�ي في 
س�وريا في عام 2015. وأعلنت أن الغارات 
الروس�ية من�ذ بداي�ة العملية ف�ي أواخر 

أيلول على مواقع اإلرهابيين في س�وريا، 
أس�فرت عن تدمير قرابة ألفي ناقلة نفط.

وعرض الفريق سيرغي رودسكوي رئيس 
إدارة العملي�ات في هيئ�ة األركان للقوات 
المسلحة الروس�ية خالل المؤتمر شريطا 
مص�ورا يثبت أن ش�احنات النف�ط ال تزال 
تعب�ر الحدود الس�ورية - التركية دون أي 
عوائق. وتابع الفريق أن الطائرات الحربية 
خالل األس�بوع الماضي قامت بتدمير 37 
منش�أة خاص�ة باس�تخراج وتكرير نفط 
كان إرهابيون يس�تخدمونها في س�وريا 
، باإلضاف�ة إل�ى اس�تهداف 17 قافلة من 
صهاريج نقل النفط.وأضاف أن اإلرهابيين 
ف�ي محاولة لتجني�ب قافالته�م النفطية 
االستهداف من قبل س�الح الجو الروسي، 
يبحث�ون عن طرق جدي�دة لتهريب الخام. 
ومثل هذه المسارات الجديدة التي اعتمدها 
اإلرهابي�ون ف�ي اآلونة األخي�رة، الطريق 
المؤدي م�ن المناطق التي يس�يطر عليها 
»داعش« في ريف دي�ر الزور إلى الموصل 
وزاخ�و العراقيتين، عن طري�ق مخفر تل 
صفوك.كما نشرت هيئة األركان الروسية 
صورا فضائية للمناط�ق في محيط زاخو 
تظه�ر تواجد قرابة 12 ألف ناقلة نفط في 
الش�ريط الح�دودي بي�ن تركي�ا والعراق. 
وكان الرئيس الروسي فالديمير بوتين قد 
طلب من وزارة الدفاع الروس�ية نشر تلك 
الصور خالل مؤتمره الصحفي الس�نوي.

وأوضح رودس�كوي أن 4530 ناقلة نفط 
كان�ت متواجدة في األراض�ي التركية في 
وق�ت التقاط الص�ور، فيما بقي�ت 7245 
ناقلة أخ�رى في العراق.كم�ا ذكرت هيئة 
األركان الروس�ية أن مجموع�ة الطائرات 
الحربية الروسية في سوريا نفذت أكثر من 
5 آالف طلعة قتالية ضد مواقع اإلرهابيين 
منذ بداية العملية العس�كرية الروسية في 
ه�ذه البالد.وق�ال رودس�كوي: »من�ذ 30 
أيلول نفذت مجموعة الطائرات الروس�ية 
في سوريا 5240 طلعة قتالية، بما في ذلك 
145 طلع�ة قامت بها قاذف�ات وحامالت 
صواري�خ من س�الح الجو االس�تراتيجي 

بعيد المدى«.

كيف أطاحت الصواريخ باإلرهايب علوش؟
   بغداد / المستقبل العراقي

   بغداد / المستقبل العراقي

الداخلي�ة  وزارة  أف�ادت 
التونسية أن عدد التونسيين الذين 
سافروا إلى سوريا لالنضمام إلى 
الجماع�ات اإلرهابية بل�غ ثالثة 
آالف، وأن 600 منه�م ع�ادوا إلى 
تونس، بينما قت�ل 800 ما يجعل 
عدد المس�لحين التونسيين الذين 
ال يزال�ون ف�ي س�وريا حوال�ي 

1600 شخص.
ان  ان  “س�ي  وبحس�ب 
بالعربي�ة”، أعلن ولي�د الوقيني، 
وزارة  ف�ي  باإلع�الم  المكلّ�ف 
الداخلي�ة، في ن�دوة صحفية، أن 
تونس لن تتس�امح مع العائدين 
م�ن ب�ؤر التوت�ر، وأن الداخلي�ة 
تنس�ق م�ع وزارة الع�دل بش�أن 
محاكمتهم، ال سيما وأن بعضهم 
تّورطوا في العملي�ات اإلرهابية 

األخيرة التي شهدتها تونس.
وتاب�ع الوقين�ي، أن م�ن ت�م 
إطالق س�راحه من بين العائدين 
يوج�د ره�ن  التوت�ر  ب�ؤر  م�ن 
الجبري�ة،  واإلقام�ة  المراقب�ة 
مؤكًدا في السياق ذاته، أن تونس 
مقتنع�ة بدعمها للتحالف الدولي 
ض�د “داع�ش”، وذلك ف�ي وقت 
ل�م ت�رد في�ه أّي تأكي�دات عل�ى 
وجود جنود تونسيين ضمن هذا 
التحال�ف الذي ق�اد عمليات ضد 
“داعش”.غي�ر أن األرق�ام الت�ي 
قدمتها وزارة الداخلية التونسية، 
تبقى أقل من أرقام أخرى قدمها 
وفد إعالمي تونس�ي، زار سوريا 
في اآلونة األخيرة، إذ تحدث الوفد 
عن أن رقم التونسيين المنضمين 
إل�ى الجماع�ات المس�لحة يصل 
إلى ثمانية آالف، وأنهم يعتبرون 
الجنس�ية الرابعة األكثر حضورا 
المس�لحين.كما  جمي�ع  بي�ن 
نشرت منظمة “سوفان غروب” 
األمريكي�ة، تقديرات ح�ول عدد 
المس�لحين األجان�ب المنضمين 
إلى جماعات إرهابية في سوريا 
والعراق، متحدثة أن التونس�يين 
األول�ى هناك،  الجنس�ية  يعدون 
وأنه فق�ط خالل األش�هر ال�18 
األخيرة، تم إحصاء حوالي س�تة 
آالف تونس�ي س�افروا إلى هناك 
لالنضمام إلى “داعش” و”جبهة 

النصرة”.

روسيا: الرضبات عىل »داعش« قللت
من هتريب النفط إىل تركيا

   بغداد / المستقبل العراقي

 ذكرت روس�يا إن أعداد الشاحنات 
المحملة بالنفط التي تعبر من س�وريا 
إلى تركيا قد انخفضت نتيجة القصف 
الروس�ي على أهداف تنظيم “داعش” 
االرهابي.وذك�ر بي�ان ل�وزارة الدفاع 
المحمل�ة  “الش�احنات  إن  الروس�ية 
بالنفط ال تزال تتحرك من س�وريا إلى 
تركي�ا عبر الح�دود” وتق�ول مصادر 
المخابرات الروسية إن عدد الشاحنات 
الطري�ق  عب�ر  النف�ط  تنق�ل  الت�ي 
المس�مى بالش�مالي، تج�اه مصف�اة 
النف�ط ف�ي مدين�ة باتم�ان التركي�ة، 
ال�وزارة  بي�ان  انخفض.وذك�ر  ق�د 

أن األم�ر نفس�ه تك�رر عل�ى الطريق 
الغرب�ي المؤدي إل�ى مدينتي ريحانلي 
المطلتي�ن  التركتي�ن  واالس�كندرون 
إن  المتوس�ط، مضيف�ا  البح�ر  عل�ى 
“عدد ش�احنات النف�ط انخفض هناك 
إل�ى 265 ش�احنة.”وتقول موس�كو 
إن االرهابيين يبحث�ون اآلن عن طرق 
جديدة لتهريب النفط من سوريا بعيدا 
ع�ن الضرب�ات الروس�ية، مضيفا أن 
بعض الشاحنات تدخل من سوريا إلى 
تركيا بالقرب من مدينة زاخو العراقية 
التركي�ة. الح�دود  عل�ى  الموج�ودة 

وأش�ار البي�ان إل�ى أن�ه “عل�ى الرغم 
م�ن التحول الكبير، ال ت�زال تركيا هي 
النقط�ة األخيرة في طري�ق التهريب” 

وأن ش�احنات النفط التي تسافر عبر 
الطريقين الشمالي والغربي تتحركان 
بش�كل أس�اس خ�الل اللي�ل وقال�ت 
ال�وزارة إن “ش�احنات النفط تتخفى 
في ش�كل شاحنات عادية وتسافر في 
قواف�ل تضمن عش�رات الش�احنات”.

ه�ذا ودم�رت الضربات الروس�ية 17 
صفا من الشاحنات، باإلضافة إلى 37 
هدفا ترتبط باستخراج وتكرير النفط 
وت�م تدمير نح�و 2000 ش�احنة نقل 
نفط منذ بدأت روس�يا حملتها الجوية 
في سوريا في 30 أيلول.وقالت وزارة 
الدفاع الروسية إن قواتها شنت 5240 
غ�ارة جوي�ة ف�ي س�وريا من�ذ بدأت 

حملتها هناك.

البحرين: تظاهرات تتجدد.. واستعدادات 
لـ »يا سرتة قادمون«

   بغداد / المستقبل العراقي

الش�عبية  تتواص�ل االس�تعدادات 
للفعالي�ة الثورية المركزية التي دعت 
إليه�ا قوى ثورية ف�ي األول من يناير 
المقبل في منطقة س�ترة، التي ُتعرف 
لدى المواطن�ون باعتبارها “عاصمة 
الثورة”.الفعالي�ة الت�ي تحمل ش�عار 
“قادمون يا سترة” لقت تأييدا واسعاً 
من أهالي الشهداء الذين سّجوا كلمات 
دعم لها، ودعوا المواطنين للمشاركة 
تظاه�رات  فيها.وانطلق�ت  الفاعل�ة 
للتعبئة للفعالية في عدد من المناطق، 
فيم�ا ح�ّث ائت�الف ١٤ فبراي�ر عل�ى 
تخصي�ص لخروج تظاه�رات خاصة 

بالمناسبة والدعوة إليها.والدة الشهيد 
محم�د يعق�وب، المع�روف بش�هيد 
الغيرة، دعت للمشاركة في تظاهرات 
“قادمون يا س�ترة” وأكدت أن أهالي 
المنطق�ة س�يكونون عل�ى اس�تعداد 
بالمواطني�ن  إلحيائهاوالترحي�ب 
م�ن كّل البل�دات. عّبرت ع�ن الموقف 
نفس�ه عائلة الشهيد حسين الصافي.

وال�دة الش�هيد علي فيص�ل، بدورها، 
وّجهت التحي�ة للمواطنين من “أرض 
الصمود”، ودعت للتواجد في سترة في 
األول من يناير للمشاركة في الفعالية 
الثوري�ة بمناس�بة الع�ام الجديد.إلى 
ذل�ك، ش�هدت مناط�ق مختلف�ة م�ن 
البالد سلسلة متجددة من التظاهرات، 

حيث خرج األهالي ف�ي بلدة كرزكان 
تضامن�ا مع المعتقلين في الس�جون 
الخليفي�ة ورفعوا ش�عار “أحرار في 
س�جون الفج�ار”، فيما ش�هدت بلدة 
عالي تظاهرة تحت ش�عار “صامدون 
كالجب�ال” تحدي�اً لعملي�ات االقتحام 
والمداهم�ات التي قام�ت بها القوات 
الخليفية للبلدة وبقية بلدات البحرين.

العمليات الميداني�ة تواصلت في أكثر 
من محور، وش�وهدت أعمدة الدخان 
وه�ي ترتف�ع م�ن ش�وارع رئيس�ية 
مختلف�ة أغلقه�ا ش�ّبان محتج�ون، 
رفض�اً للنظ�ام الخليف�ي وتعبيرا عن 
التمس�ك بما ُيطلق عليه المتظاهرون 

“المقاومة المشروعة”.

فرنسا: 300 شخص يعتدون عىل مسجد
   بغداد / المستقبل العراقي

هج�م ما بي�ن 250 و300 ش�خص 
الجمع�ة على قاع�ة صالة للمس�لمين 
ف�ي ح�ي ش�عبي باجاكس�يو بجزيرة 
كورسيكا وخربوها واحرقوا مصاحف 

وكتبوا عبارات معادية للعرب.
وكت�ب رئي�س ال�وزراء الفرنس�ي 
مانويل فالس في تغريدة “تدنيس غير 
مقبول لمكان صالة للمسلمين. )يجب( 

احترام القانون الجمهوري”.
وتجم�ع بع�د ظه�ر الجمع�ة نحو 
600 ش�خص في هدوء في اجاكس�يو 

تعبيرا عن دعمهم الطفائيين وشرطي 
وقعوا في “كمين” نصبه لهم “ش�بان 
ملثمين”، بحس�ب الس�لطات وذلك في 

حي شعبي بالمدينة الليلة الماضية.
م�ن  و300   250 بي�ن  م�ا  وق�رر 
المتظاهرين التوجه الى مكان الهجوم 
الليل�ة  والش�رطي  االطفائيي�ن  عل�ى 

الماضية.
وقال محافظ كورسيكا كريستوف 
ميرمان�د في موقع التظاه�رة “ان كل 
الوسائل سخرت” للعثور على المعتدين 
لي�ل الخميس ال�ى الجمع�ة معتبرا ان 
“تهدي�دات هذا المس�اء )الجمعة( غير 

مقبولة”.وت�م تخري�ب قاع�ة ص�الة 
الم�كان ومحاول�ة  ق�رب  للمس�لمين 
حرقها الذي ح�دث جزئيا وطال العديد 
من الكت�ب ضمنها مصاحف، بحس�ب 

السلطات المحلية.
ون�دد المرص�د الوطن�ي لمناهضة 
للمجل�س  التاب�ع  االس�الم  كراهي�ة 
الفرنسي للدين االس�المي بشدة بهذه 
االح�داث التي ج�دت “في ي�وم صالة 
للمس�لمين وللمس�يحيين” في اشارة 
ال�ى وقوع عيد ميالد الس�يد المس�يح 
ه�ذا العام ف�ي اليوم نفس�ه لالحتفال 

بالمولد النبوي الشريف.

رايتس ووتش: العدوان السعودي عىل اليمن اكرب اجلرائم بحق البرشية
   بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت منظم�ة “هيومن رايتس 
ووت�ش” لحق�وق اإلنس�ان، عل�ى 
التواص�ل والمرافعة  لس�ان مدي�ر 
ف�ي المنظم�ة أحمد بنشمس�ي، أن 
تحال�ف  إرتكبه�ا  الت�ي  “الجرائ�م 
العدوان الس�عودي في اليمن تمثل 
أح�د أكب�ر الجرائ�م المرتكبة بحق 

اإلنسانية”.
واته�م بنشمس�ي ف�ي تصريح 
الس�عودي  الع�دوان  “تحال�ف 
ف�ي  عنقودي�ة  قناب�ل  باس�تخدام 

الجرائم التي ارتكبها بحق الش�عب 
اليمن�ي والت�ي وثقته�ا المنظمات 
الحقوقية الدولية وحصدت ضحايا 

من المدنيين”.
تتاب�ع  “المنظم�ة  أن  وأض�اف 
بقلق ش�ديد التطورات األخيرة في 
اليم�ن والت�ي حصدت المئ�ات من 
الضحاي�ا المدنيي�ن”، موضح�اً أنه 
“م�ن الصع�ب ف�ي الوق�ت الراهن 
تقدي�م حصيل�ة نهائية ع�ن وضع 

حقوق اإلنسان في اليمن”.
واك�دت المنظم�ة ان التحال�ف 
العربي بقيادة الس�عودية استخدم 

س�بعة  ف�ي  عنقودي�ة  صواري�خ 
هجم�ات عل�ى االقل ف�ي محافظة 
حجة ش�مال غربي اليم�ن مما ادى 
ال�ى س�قوط قتل�ى وجرح�ى بين 

المدنيين.
وفي بيان اش�ارت الى ان قوات 
التحال�ف ال�ذي تق�وده الس�عودية 
“اس�تخدمت على ما يبدو صواريخ 
محمل�ة بذخائ�ر عنقودي�ة ف�ي ما 
ال يق�ل ع�ن س�بعة هجم�ات على 
اليم�ن،  ش�مالي  حج�ة  محافظ�ة 
م�ن  العش�رات  وأصاب�ت  فقتل�ت 

المدنيين”.
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ه�ل نس�يتم كي�ف ع�اش أهلن�ا 
ف�ي الع�راق تح�ت وط�أة الحص�ار 
االقتص�ادي الظال�م، وكي�ف كان�وا 
يواجهون ظروف التجويع وتحدياته 
المميت�ة؟ في تلك األيام الس�ود كان 
امين الجامع�ة العربية )عصمت عبد 
المجي�د( منش�غال بحض�ور والئ�م 
الختان والزواج في صاالت البيوتات 
الكويتي�ة الثرية، ولم يش�غل نفس�ه 
بقواف�ل الموتى الذين قضوا بس�بب 
تل�ك  لك�ن  وال�دواء.  الغ�ذاء  نق�ص 
الجامعة المفرق�ة خرجت اليوم من 
صمته�ا المطب�ق، لتوج�ه مدافعه�ا 
وتض�ج  العراق�ي،  الش�عب  نح�و 

بالعويل والبكاء، على خلفية اختفاء 
بضع�ة صيادين قطريين في صحراء 
كل  م�ن  الرغ�م  فعل�ى  الس�ماوة، 
المآس�ي التي واجهتنا، وعلى الرغم 
من مسلسل النكبات والفواجع، التي 
عصف�ت بالعراق، فإنها لم تخرج من 
س�باتها، ولم تكس�ر طوق الصمت، 
الذي فرضته عليها القوى الش�ريرة، 
لكنه�ا تحرك�ت فج�أة تح�ت كثبان 
صح�راء )نق�رة الس�لمان( لتتهمنا 
بخطفهم، وتعل�ن غضبها علينا ألننا 
لم نوفر الحماية والرعاية لحفنة من 
الصيادي�ن الهواة، ول�م نبحث عنهم 
في ه�ذه المتاهات الرملية المترامية 

األط�راف. م�ن س�خريات المواق�ف 
العربي�ة المضحكة إن الجامعة، التي 
ل�م تنب�س ببنت ش�فة، ول�م تتفوه 
بكلمة واحدة، ولم تحتج على س�بي 
آالف النساء المسيحيات واأليزيديات 
الدواع�ش  ي�د  عل�ى  العراقي�ات 
المدعومين من قطر، ولم تتألم آلالم 
المهجري�ن والمنفيي�ن الذين لفظوا 
أنفاسهم في عرض البحر، ولم تذرف 
دموعها على األطفال الذين ابتلعتهم 
األعماق الس�حيقة، وتناثرت جثثهم 
على السواحل االيطالية واليونانية. 

أغلب الظ�ن إن الجامعة س�تبذل 
قص�ارى جهده�ا لتض�ع رقابنا من 

جديد تح�ت مقصل�ة البند الس�ابع، 
وربم�ا ترمينا ف�ي أت�ون العقوبات 
الدولي�ة، أو تحش�د علين�ا تحالفه�ا 
اإلرهابي، فتعيد إلى األذهان تحالفها 
السافر مع القوى الشريرة التي غزت 
العراق، وما أكثر الشواهد التي كالت 

فيها الجامعة بمكيالين مثقوبين.
لم�اذا لم ن�ر صح�وة الجامعة إال 
في التوقيتات، التي تقررها األطراف 
المنطق�ة؟  ف�ي  العابث�ة  البترولي�ة 
وهل غطت الجامع�ة بنومها العميق 
لتصح�و اآلن على عوي�ل القطريات 
الباحثات ع�ن أزواجهن التائهين في 
الس�ماوة؟ ولماذا ل�م تصح الجامعة 

عل�ى صراخ أطفال غزة، ولم تس�مع 
نواح س�بايا العراق اللواتي ساقتهن 
الدواع�ش بس�ياط الطائفي�ة؟ وهل 
انتفض�ت الغيرة اليعربي�ة لتنقذ فئة 
قليلة من الصيادين ألنهم ينتس�بون 
لدول�ة قط�ر، ول�م تنف�ض لقواف�ل 
الضحاي�ا الذين س�اقتهم بل�دوزرات 
الخراب والدمار نحو مقابر الفوضى 
بالم�دن  عصف�ت  الت�ي  العارم�ة، 

العربية، فقلبت عاليها سافلها.
المواق�ف  عل�ى  اعت�راض  ال 
اإلنس�انية مهم�ا صغ�رت أو كبرت، 
وال اعت�راض على الق�رارات العربية 
الصائبة، لكننا نعترض على الجامعة، 

التي ظلت تكيل بمكيالين متناقضين. 
وكأنه�ا وضعت تصنيف�اً جديداً للدم 
المتأثرة  العربي، حددت�ه بمزاجيتها 
بعش�قها القدي�م لمض�ارب القبائل 
العربي�ة الغنية بالبت�رول. فعلى قدر 
أهل الدف�ع تأتي الدوافع، وتأتي على 

صنف النزاع النوازع.
قراراته�ا  تك�ون  ال  أن  نأم�ل 
االرتجالية منحازة لطرف دون اآلخر، 
الدواف�ع  وراء  منس�اقة  تك�ون  وال 
والمناطقي�ة  والطائفي�ة  الفئوي�ة 
بحج�ج وذرائ�ع واهي�ة، م�ا أن�زل 
الل�ه بها م�ن س�لطان، والحديث ذو 

شجون.

الغارقون يف صحراء الساموة
كاظم فنجان احلاممي

ثالثة آالف تونيس 
انضموا إىل »داعش«

يف سوريا
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وزارة النقل

الرشكة العامة الدارة النقل اخلاص
اعالن رقم )16974(قسم االمالك والعقارات

تعل�ن الرشكة العام�ة الدارة النقل الخاص عن اجراء مزايدة علنية لتأجري املش�يدات املدرجة ادناه يف 
محافظ�ة )ذي ق�ار( يف الي�وم )الثاثني( تبدأ  اعتبارا م�ن اليوم التايل لنرش االع�ان وفقا لقانون بيع 
وايجار اموال الدولة املرقم )21( لس�نة 2013 والرشوط التي يمكن الحصول عليها من قس�م الرشكة 

اعاه لقاء مبلغ )5000( دينار غري قابلة للرد.
فعىل الراغبني الحضور يف الس�اعة الحادية عرش يف قس�م الرشكة يف محافظة )ذي قار( عىل ان يقدم 
املزاي�دة كتاب يؤيد ب�راء ذمته من الرضيبة )معنون اىل الرشكة العام�ة الدارة النقل الخاص( وهوية 
االحوال املدنية وشهادة الجنسية وبطاقة السكن )النسخ االصلية( وبدفع التأمينات القانونية البالغة 
20 % مرضوبا يف عدد سنني العقد بصك مصدق، وكذلك يتحمل الناكل فرق البدلني يف عدد سنني العقد. 

ويف حالة مصادفة موعد املزايدة عطلة رسمية ستجري املزايدة يف اليوم التايل.

يدفع بدل االيجار قسط واحد لكل سنة

فق�دت مني االيصاالت املبينة ارقامه�ا وتواريخها والصادرة 
من معاونية كمرك الش�امجة واملبين�ة يف الجدول ادناه عىل 
من يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة االصدار بأس�م املس�تورد 

)محمد حاتم محمد( بتاريخ 12/22/ 2010

فق�دت مني االيصاالت املبينة ارقامه�ا وتواريخها والصادرة 
من معاونية كمرك الش�امجة واملبين�ة يف الجدول ادناه عىل 
من يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة االصدار بأس�م املس�تورد 

)محمد حاتم محمد( بتاريخ 12/23/ 2010

فقدت مني االيصاالت املبينة ارقامها وتواريخها والصادرة من معاونية كمرك 

الش�امجة واملبين�ة يف الج�دول ادناه عىل م�ن يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار بأسم املستورد )محمد حاتم محمد( بتاريخ 12/21/ 2010

معاونية كمرك الشالجمة

معاونية كمرك الشالجمة

معاونية كمرك الشالجمة

اعالن فقدان

اعالن فقدان

اعالن فقدان

رشكة املعتصم العامة للمقاوالت االنشائية
اعالن رقم 2015/4

اعان مشاركة النشاء معمل )  p.v.c (  لصناعة االبواب والشبابيك يف موقع الورشة املركزية يف النهضة
ي�ر رشك�ة املعتصم العامة للمقاوالت االنش�ائية احدى تش�كيات وزارة االعمار واالس�كان والبلديات واالش�غال العامة 
الكائن�ة  يف بغ�داد / النهض�ة / ح�ي الكياني مجاور رشكة الظال ان تعلن عن النية بانش�اء معم�ل   )  p.v.c (   لصناعة 
االبواب والش�بابيك والقواطع  يف موقع الورش�ة املركزية يف النهضة وفق عقد مش�اركة  يربم مع احدى الرشكات العراقية 
او العربية او االجنبية اس�تنادا اىل قانون الرشكات رقم )22( لس�نة  1997 مادة )15( فقرة ثالثا والتعليمات النافذة فعىل 
الراغبني باالش�راك يف املناقصة  مراجعة الرشكة / قس�م الش�ؤون القانونية لغرض رشاء وثائق املناقصة لقاء مبلغ قدره 

)200,000( مائتي الف دينار غري قابلة للرد
عىل ان تقدم الرشكات املعلومات املطلوبة :

) c.v  ( 1 � بيان  عن الرشكة وارفاق
2 � املشاريع املماثلة السابقة التي قامت بها الرشكة

3 � شهادة تسجيل الرشكة مصدقة من الجهات ذات العاقة.
4 � وثيقة الوضع املايل للرشكة والحس�ابات الختامية للرشكة للس�نتني االخريتني مص�ادق عليها من مكتب تدقيق وبراءة 

الذمة من الرضيبة ورقم الحساب الجاري.
5 � تقديم هوية تصنيف الرشكات.

6 � تامينات بنس�بة 1% من القيمة اتلقديرية للمعمل عىل ش�كل صك مصدق   او خطاب ضمان من مرصف عراقي معتمد  
من البنك املركزي العراقي وعند التعاقد يتم اكمال النس�بة اىل 5% وتعاد هذه التامينات عند انجاز املعمل وتش�غيله بصورة 

جيدة ومستمرة لفرة )60( ستون يوما.
 7 � تقديم منهاج عمل محدد بفرات زمنية.

8 � ال تقبل مراجعة املخولني بكتب من الرشكة فقط مراجعة الوكيل بوكالة لم يميض عليها )90( يوم
9 � اخر موعد لقبول العطاءات الساعة )12:00(  من يوم 2016/1/4

املدير العام10 � يتحمل من ترسو عليه عقد املشاركة اجور نرش االعان

اعالن 
غلق اكتتاب رشكة سما بغداد للتحويل املايل – مساهمة خاصة 

يعل�ن مرصف ع�رب العراق لاس�تثمار  - الفرع الرئييس – بغ�داد – الكرادة – 
العلوية مقابل بدالة العلوية محلة 903 ش�ارع 99 مبنى 222/192 ومرصف 
عرب العراق لاستثمار – فرع اربيل – شارع كوالن مقابل اعدادية الصناعة عن 
غلق االكتتاب لرشكة سما بغداد للتحويل املايل – مساهمة خاصة بكافة االسهم 
املطروحة للجمهور والبالغة )55000000000( خمسة وخمسون مليار دينار 
/س�هم يف نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس املصادف 2015/12/24 وذلك 
يوم 2015/12/23 عطلة رسمية )مناسبة املولد النبوي الرشيف( لبيع كامل 

االسهم املطروحة خال مدة الثاثني يوم .
علما بان االكتتاب كان يف بداية الدوام الرسمي ليوم 2015/11/24 

مع التقدير 
-ادارة م�رصف عرب العراق لاس�تثمار – الفرع الرئي�يس – بغداد – الكراده – 

العلوية مقابل بدالة العلوية محلة 903 شارع99 مبنى 222/192 
-ادارة م�رصف ع�رب العراق لاس�تثمار – فرع اربيل – ش�ارع ك�والن مقابل 

اعدادية الصناعة

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري

دائرة التسجيل العقاري يف الرصافة الثانية

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة :   3/  6743 

املحلة او رقم واسم املقاطعة : 14 وزيرية و غزالية
الجنس : دارين وشقة مفرزة غري رسمية

النوع : ملك رصف
املساحة : 6 اولك

املش�تمات : ال�دار االوىل / صالة وهول وغرفتني واس�تقبال وخدمات صحية وال�دار الثاني يحتوي 
ع�ىل غرفتني وهول ومطب�خ وخدمات صحية وغرفتني ومخ�زن يف الطابق الثاني والش�قة تحتوي 
عىل غرفتني وخدمات صحية البناء مس�لح درجة اوىل تقع يف منطقة املعلمني  قرب  جامع مالك بن 

انس.
الشاغل : صاحب العاقة

مقدار املبيع : تمام العقار 
س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف الرصافة الثانية باملزايدة  العلني�ة العقار املوصوف اعاه العائد 
للراهن )صربي رش�يد ضي�دان( لقاء طل�ب الدائن املرتهن رشك�ة توزيع املنتج�ات النفطية البالغ 
)135,000,000( مائة وخمس�ة وثاثون مليون دينار فعىل الراغب يف االشراك مراجعة هذة الدائرة 
خال )30( يوما اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ نرش هذا االعان مس�تصحبا معه التامينات  قانونية 
نقدي�ة او كفالة مرصفية ال تقل عن )10%(  من القيم�ة املقدرة للمبيع البالغة )1,500,000,000(  

مليار وخمسمائة مليون دينار   وان املزايدة ستجري يف الساعة )12( ظهرا من اليوم االخري.

دائرة التسجيل العقاري يف الرصافة الثانية

مالحظاتالتاريخالمبلغرقم ايصال/ الوديعة

1 ـ 2731852
2 ـ   2731854 
3 ـ 2731856 
4 ـ 2731858 

5 ـ   2731860  
6 ـ 2731862  
7 ـ  2731864 
8 ـ 2731866 
9 ـ 2731868

272,000  الف
298,000 الف
288,000 الف
286,000 الف
270,000 الف
286,000 الف
306,000 الف
304,000 الف
264,000 الف

 2010/12/22
2010/12/22
2010/12/22
2010/12/22
2010/12/22
2010/12/22
2010/12/22
2010/12/22
2010/12/22

مالحظاتالتاريخالمبلغرقم االيصال/ الوديعة

1 ـ 2732113
2 ـ   2732115
3 ـ 2732117
4 ـ 2732119
5 ـ 2732121
6 ـ 2732123
7 ـ  2732125
8 ـ 2732127
9 ـ 2732129

000, 194 الف
198.000 الف
198.000 الف
196.000 الف
184.000 الف
192.000 الف
196.000 الف
202.000 الف
194.000 الف

 2010/12/23
2007/12/23
2010/12/23
2010/12/23
2010/12/23
2010/12/23
2010/12/23
2010/12/23
2010/12/23

مالحظاتالتاريخالمبلغرقم االيصال/ الوديعة

1 ـ 2731669
2 ـ   2731671
3 ـ 2731673
4 ـ 2731675
5 ـ   2731677
6 ـ 2731679
7 ـ  2731681
8 ـ 2731708
9 ـ 2731710
10 ـ 2731712
11 ـ 2731714

12 ـ  2731716 
13 ـ 2731718

208.000 الف
198,000 الف
196.000 الف
198.000 الف
202.000 الف
202.000 الف
194.000 الف
198.000 الف
198.000 الف
184,000 الف
198,000 الف
204,000 الف 
204,000 الف 

 2010/12/21
2007/12/21
2010/12/21
2010/12/21
2010/12/21
2010/12/21
2010/12/21
2010/12/21
2010/12/21
2010/12/21
2010/12/21
2010/12/21
2010/12/21

مدة االيجارالتأميناتاسم العقارت
سنتان252.000 الف دينارمطعم في مرأب الشطره1
سنتان207.000 الف دينارمقهى في مرأب الشطره2

سنتان )لكل محل(153.000 الف دينارمحل رقم 4/ 11/ 12/ 14/ 18/ 19/ 20/ 21 في مرأب الشطره3

سنة واحدة )لكل محل(113.400 الف دينارمحل رقم 5/ 15 في مرأب الشطره4

سنة واحدة )لكل محل(108.000 الف دينارمحل رقم 6/ 9/ 22 في مرأب الشطره5

سنتان )لكل محل(135.000 الف دينارمحل رقم 8/ 23 في مرأب الشطره6
سنتان )لكل محل(366.000 الف ديناردورة مياه في مرأب الشطرة7

محالت رقم )3/ 6/ 9/ 11/ 18/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 26/ 27( 8
سنتان )لكل محل(135.000 الف دينارفي مرأب االصالح

سنتان180.000 الف ديناردورة مياه في مرأب االصالح9

عبد اهلل لعيبي باهض
املدير العام



    بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت وزارة الصناع�ة والمع�ادن 
ع�ن عزمها االتف�اق م�ع وزارة التجارة 
على تخصيص إحدى األس�واق المركزية 
بكل محافظة لبيع منتجاتها، ودعت إلى 
ضرورة إص�دار قوانين لحماي�ة المنتج 
المحلي وتطبي�ق التعرفة الجمركية، في 
حين اتهم اتحاد الصناعات العراقي بعض 
ال�وزارات ب�”ع�دم االكت�راث” لتفعي�ل 
الصناعة الوطنية، ورأى خبير اقتصادي 
أن الدول�ة ينبغ�ي أن تدع�م القطاع�ات 
الصناعي�ة التي تس�هم بتحس�ين ميزان 
المدفوع�ات خ�ال العامي�ن المقبلي�ن.

للدول�ة  المملوك�ة  المصان�ع  وتعان�ي 
العراقي�ة م�ن مش�اكل عديدة من�ذ عام 
2003، تتمث�ل بتوقف اغلبها وزيادة عدد 
العاملين فيها بش�كل كبير على حس�اب 
الج�دوى االقتصادي�ة له�ذه المصان�ع، 
حيث تم تعين اآلالف فيها خال السنوات 
الماضية، فضا عن ع�دم وجود برنامج 
تس�ويقي له�ا، وق�دم مكائنه�ا وحاجة 
منتجاته�ا الى التطوير، بش�كل يضاهي 
المنت�ج المس�تورد والذي غزا االس�واق 
العراقي�ة من�ذ اكث�ر م�ن 13 عاما.وقال 
الناط�ق الرس�مي باس�م ال�وزارة، عب�د 
الواح�د الش�مري، إن “موافق�ة مجلس 
الوزراء على دمج ش�ركات الوزارة كانت 
حاف�زا كبيرا لمنتس�بيها عل�ى االرتقاء 
باإلنتاج الوطني”، مشيراً إلى أن “الوزارة 
س�تضم 31 ش�ركة منتجة وفاعل�ة بدءاً 
من ع�ام 2016 المقبل، بعد أن تم عرض 
90 شركة لاس�تثمار المحلي أو العربي 

أو األجنبي”.وأضاف الش�مري، “الوزارة 
س�تطلب م�ن وزارة التج�ارة تخصيص 
احدى األسواق المركزية في كل محافظة 
أن  مبين�اً  ش�ركاتها”،  منتج�ات  لبي�ع 
“األس�واق المركزية ستكون مكاناً ثابتاً 
لبيع منتج�ات ش�ركات وزارة الصناعة 
والمعادن”.ودعا الناطق الرس�مي باسم 

وزارة الصناع�ة والمع�ادن، إلى “إصدار 
قواني�ن لحماية المنت�ج المحلي وتفعيل 
التعرف�ة الجمركي�ة، وتع�اون الوزارات 
األخ�رى م�ع ش�ركات وزارة الصناع�ة 
رئي�س  ق�ال  جانب�ه,  والمعادن”.م�ن 
اتح�اد الصناع�ات العراق�ي، علي صبيح 
الس�اعدي، إن “الق�رارات الت�ي ص�درت 

ع�ن مجل�س ال�وزراء أو وزارة الصناعة 
والمع�ادن، لتفعي�ل القط�اع الصناع�ي 
طموح�ات  مج�رد  ت�زال  م�ا  الوطن�ي 
وأمنيات ل�م يتم تفعيله�ا بنحو حقيقي 
عل�ى أرض الواقع”.وأوضح الس�اعدي، 
أن “اإلصاح�ات الت�ي تعلنه�ا الحكومة 
جيدة ج�داً ولم تحص�ل من�ذ 12 عاماً”، 

مستدرًك “لكن ينبغي أن تطبق فعلياً ألن 
كل وزارة أو جه�ة حكومي�ة، ه�ي دولة 
بحد ذاتها، ومنها م�ا ال يعترف بقرارات 
الجه�ات األخ�رى”.ورأى رئي�س اتح�اد 
الصناعات العراق�ي، أن “اإلصاحات لن 
تحقق أهدافها م�ن دون تطبيق التعرفة 
الجمركية بنحو صحيح”، متهماً “بعض 
الوزارات بعدم االكتراث لتفعيل الصناعة 
العراقي�ة، وتفضيل االس�تيراد للحصول 

على المنافع واالمتيازات”.
ودعا الساعدي، الوزارات ألن “تعمل 
كفريق واحد وتفعي�ل القوانين التي من 
ش�أنها النه�وض بالصناع�ة المحلية”.

بالمقاب�ل دعا الخبي�ر االقتصادي، أحمد 
بريهي، مجل�س الوزراء إلى “التمييز في 
السياسة االقتصادية بين األمد المتوسط 
والبعيد مقابل األمد القصير الذي سيواجه 
البلد عامي 2016 2017-”، وحث وزارات 
المالية والصناع�ة والمعادن والتخطيط 
عل�ى “التع�اون بينه�ا لرس�م سياس�ة 

واضحة لتنمية القطاع الخاص”.
وقال بريهي، إن “النهوض بالصناعة 
الوطني�ة يتطلب اعتم�اد معي�ار العملة 
“القطاع�ات  أن  مبين�اً  األجنبي�ة”، 
الصناعية التي ينبغي دعمها خال عامي 
2016 و2017 المقبلي�ن، هي التي يمكن 
أن تسهم بتحس�ين ميزان المدفوعات”.

وتاب�ع بريه�ي، أن “الحديث ع�ن كونها 
تخدم الموازنة ينطوي على تضليل كبير، 
فهي لن تكون كذلك إال في حال بدأت تلك 
الشركات بالعمل وحققت أرباحاً ودفعت 
ضريبة”، مس�تطرداً أن “ذلك كله يحتاج 

لوقت قد يأخذ سنوات”.

  البصرة/المستقبل العراقي 

أكدت ش�ركة الحف�ر العراقية، قدرتها 
على منافسة الش�ركات العالمية في حفر 
آبار النفط خال أوقات قياسية، وكشفت 
عن امتاكه�ا 44 جهاز حف�ر، ثاثة منها 
تعم�ل بالتقني�ات الحديث�ة، وفيم�ا عدت 
ذلك مؤشراً على قدرة الجهد الوطني على 

تطوير الحقول النفطية، أبدت استعدادها 
للتعاون مع شركة نفط الجنوب من خال 
حفر آب�ار نفطية لحقول غير مس�تثمرة.

وقال مدير ش�ركة الحفر العراقية باس�م 
مس�تعدة  “الش�ركة  إن  خضي�ر،  محم�د 
للدخول في المنافسة مع شركات عالمية 
في حفر اآلبار النفطية في زمن قياسي”، 
مبيناً أن “الش�ركة قامت بإنجاز حفر آبار 

ف�ي حقل نهر عمر في أربعة ش�هور للبئر 
الواحدة فيما قامت ش�ركة )براس بترو( 
في غضون عام كامل بإنجاز بئر واحدة”.

وأبدى خضير، “استعداد الشركة للتعاون 
مع شركة نفط الجنوب خال العام المقبل 
2016 من خال حفر آب�ار نفطية لحقول 
غي�ر مس�تثمرة والت�ي ل�م تدخ�ل ضمن 
جوالت التراخيص النفطية”، الفتاً إلى أن 

“الشركة ستشغل %90 من أبراجها بحفر 
واس�تصاح اآلب�ار النفطي�ة ضمن خطة 
خ�ال الع�ام المقبل”.وأش�ار خضير، إلى 
“امتاك الشركة 44 جهاز حفر، ثاثة منها 
تعمل بتقنيات حديثة”، عاداً ذلك “مؤش�راً 
عل�ى ق�درة الجه�د الوطني عل�ى تطوير 
الحقول النفطية خارج جوالت التراخيص 
النفطية”.وتع�د  الصناع�ة  مج�ال  وف�ي 

ش�ركة الحف�ر العراقية أحد التش�كيات 
األساسية لوزارة النفط األساسية مهمتها 
حفر واس�تصاح اآلبار النفطية بالتعاون 
والتنس�يق مع ش�ركة نفط الجنوب حيث 
تعاقدت مع الشركات األجنبية المساهمة 
في جوالت التراخيص النفطية في تطوير 
الحقول في الرميلة والزبير وغرب القرنة 

وأغلب الرقع الجغرافية.

 

   بغداد/ المستقبل العراقي

 أكدت محافظة بغداد، اس�تمرار اعمال فرش الطرق وقصها في 
ناحية الجسر لعدد واسع من الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية في 
المحافظة.وقال بيان لمحافظة بغداد ، ان “العمل مستمر ومستنفر 
في ناحية الجس�ر وبحس�ب ما وجه به محافظ بغداد علي محس�ن 
التميمي لم�اكات المحافظة والرعاية الكبيرة واالهتمام البالغ من 
قبله لمناطق االطراف بغية تقديم افضل الخدمات وبقدر ماهو متاح 
من امكانيات”.واضاف البيان ان “االعمال جارية في ناحية الجس�ر 
وتتضم�ن فرش الطرق بالحصى الخابط لعدد من الش�وارع المهمة 
باالضافة الى تعديل ش�ارع المصرف وش�ارع الحاقين وشارع 60 
وش�ارع االطفاء وشارع الش�هيد فيصل الزاملي”، مؤكدا ان “طول 

الشارع الواحد يصل الى 800 متر تقريبا”.

حمافظة بغداد تستنفر جهودها لتنفيذ 
محلة لفرش الطرق يف ناحية اجلرس الصناعة تسعى لبيع منتجاهتا باألسواق املركزية

النقل حتيل تنفيذ ميناء الفاو إىل رشكة البرصة القابضة

احلفر العراقية تؤكد قدرهتا عىل منافسة الرشكات العاملية 

  بغداد/المستقبل العراقي

أعلن وزير النقل باق�ر جبر الزبيدي، 
عن احالة تنفيذ مشروع ميناء الفاو الى 
ش�ركة البصرة القابضة، وأكد تخفيض 
مبلغ المش�روع ال�ى مليار وث�اث مئة 
مليون دوالر، في حين بّينت ادارة البصرة 
أن الش�ركة المنفذة للمش�روع ستطرح 
51بالمئة من أسهم قيمة المشروع على 

سكان المحافظة.
وقال باقر جبر الزبيدي خال مؤتمر 
صحف�ي عقده على هام�ش اجتماع مع 
إدارة محافظ�ة البصرة ف�ي ، إنه “ عقد 
اجتماع�اً م�ع محاف�ظ البص�رة ماج�د 
صب�اح  مجلس�ها  ورئي�س  النص�راوي 
البزوني لمناقش�ة مش�روع ميناء الفاو 
لتلكؤ المشروع في السنتين الماضيتين 

بس�بب األزم�ة المالية الت�ي حصلت في 
البلد”، مبيناً أن “الوزارة أكدت ألكثر من 
مرة عل�ى ضرورة تحويله إلى مش�روع 

استثماري”.
وأضاف الزبيدي، أن “كلفة المشروع 
ملي�ارات دوالر وطلبن�ا  كان�ت س�بعة 
م�ن المستش�ار االيطال�ي تقليصه على 
ش�كل مراح�ل وح�دد المرحل�ة األولى 
بمليار و300 ملي�ون دوالر وأصبح اآلن 
جاه�زاً بحلته الجديدة”، مش�يراً الى، أن 
“المستش�ار االيطالي ق�دم إعان رغبة 
ألكثر من 90 ش�ركة عالمية، لكن لغاية 

اآلن لم تقدم أية شركة عرضاً”.
وتاب�ع الزبي�دي، أن “إدارة البص�رة 
فكرت من�ذ مدة طويلة ب�أن تقوم ببناء 
المين�اء بجهد حقيقي م�ن قبلها ونحن 
وافقن�ا على ذل�ك على أن تقوم ش�ركة 

البصرة القابض�ة بالتنفي�ذ”، الفتاً الى، 
أن “الحكومة الس�ابقة كان قرارها بأن 
يبن�ى المش�روع بأم�وال الدول�ة ابتداًء 
من كاس�ر األمواج الش�رقي الذي وصل 
مرحل�ة انجازه إلى 97بالمئة إلى كاس�ر 
األم�واج الغرب�ي وه�و 20بالمئة جاهز 
وتغيرت رؤي�ة الحكومة الحالية بعرض 

المشروع لاستثمار”.
وبش�أن محاولة بع�ض دول الجوار 
عرقل�ة المش�روع، أكد وزي�ر النقل، أنه 
“لي�س لدى دول الجوار ني�ة للتدخل في 
هذا المش�روع وليس من المقبول منها 
أن تتدخل في شؤون العراق هذه مياهنا 
وأراضين�ا نبن�ي فيه�ا م�ا نش�اء، ومن 
يح�اول أن يوقف�ه س�يكون لن�ا كدولة 
موق�ف واضح”.من جانبه, قال محافظ 
البصرة ماجد النصراوي خال المؤتمر، 

البص�رة  ف�ي  المحلي�ة  “الحكوم�ة  إن 
ارتأت بتأس�يس شركة البصرة القابضة 
لاس�تفادة م�ن موارده�ا ووارده�ا”، 
موضحاً أن “مش�روع ميناء الفاو عرقل 
ألس�باب فنية ومادية وسياس�ية ونحن 
كحكوم�ة محلي�ة مصري�ن عل�ى تبني 
ه�ذا المش�روع لم�ا ل�ه من م�ردودات 
كبي�رة وتش�غيل الم�وارد البش�رية في 
المحافظة”.وأش�ار النص�راوي، الى أن 
“إدارة البصرة قررت أن يكون مش�اركة 
أهال�ي المحافظ�ة في مش�روع الميناء 
بنسبة %51 عن طريق طرح أسهم للبيع 
بأس�لوب سيش�رح لهم الحق�اً”، مؤكداً 
أن “وزي�ر النقل أعطان�ا كل الصاحيات 
للتعاق�د م�ع الش�ركات المختص�ة بهذا 
المجال وسيكون المشروع مشاركاً بين 
ش�ركة البصرة والش�ركات التي سنعلن 

%49”.وأوضح النصراوي،  عنها بنسبة 
أن “ه�ذه ه�ي الب�ادرة األول�ى لش�ركة 
البصرة القابضة وربما تستمر في مجال 
النفط”، مبيناً أنه “بعد أس�بوعين سيتم 
االنته�اء م�ن وض�ع اللمس�ات األخيرة 
وس�نوقع مع ال�وزارة العقد وسيش�هد 

عام 2016 المقبل تنفيذ المشروع”.
وكان�ت وزارة النق�ل أعلن�ت، ف�ي، 
مش�روع  ط�رح   ،)2015 اذار  ال��)30 
مين�اء الفاو الكبير كفرصة اس�تثمارية 
لكاف�ة المس�تثمرين المؤهلين الراغبين 
باس�تثمار المش�روع بموج�ب قان�ون 
االستثمار رقم 13 لسنة 2006، وتعدياته 
الملحقة، وبّينت  واألنظمة والتعليم�ات 
أن ذلك يأتي ضمن سياس�ة وزارة النقل 
لتعزيز االس�تثمار والتش�غيل المشترك 

في شركات الوزارة.
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الكهرباء ترشع بحملة إلزالة التجاوزات 
عىل الشبكة وجلباية األجور

   البصرة/المستقبل العراقي

 شرعت ماكات مديرية توزيع كهرباء البصرة ,بحملتها الواسعة 
لقط�ع التيار الكهربائ�ي عن المتجاوزين على الش�بكة الكهربائية, 
مطالب�ة بضرورة اإلس�راع بتس�ديد مابذمتهم من دي�ون متراكمة 
ولفت�رات متفاوتة.وقال المتحدث الرس�مي باس�م الوزارة مصعب 
الم�درس ان “المديرية س�تراعي ظ�روف المواطنين م�ن اصحاب 
الدخل المحدود من خال توجيه فرق الجباية القيام بتقسيط المبالغ 
الكبيرة, وبتوزيع قوائم القطوعات على الفرق الفنية والمتخصصة 
بقط�ع التي�ار الكهربائي عن الذي�ن يمتنعون من التس�ديد بصورة 
مباشرة”.من جانب أخر, كثفت فرق الجباية ولجنة رفع التجاوزات 
التابع�ة لمديري�ة توزيع كهرباء ش�مال البصرة, جوالته�ا اليومية 
الستحصال اجور الجباية من المشتركين كافة وبالخصوص قطاع 
الزراع�ي والحكومي, فض�ًا عن زيادة موظف�ي الجباية الجل رفع 
وتيرة استحصال اجور الجباية من خال الوصول الى محل سكناهم 
لتوفير الوقت للمواطنين ولتسهيل انجاز معاماتهم انياً، اضافة الى 
الحمات المستمرة لرفع التجاوزات من قبل مديرية قطاع الشطرة, 
التابع للمديرية العامة لتوزيع كهرباء الجنوب, حيث شملت الحملة 
منطقة خلف الكراج ومنطقة محلة المستش�فى. واضاف المدرس, 
تم رف�ع جميع التج�اوزات الحاصلة عل�ى الش�بكة الكهربائية في 
المناط�ق المذك�ورة, فضاً ع�ن, حمل�ة الجباي�ة الموقعية الجور 
الكهرباء في منطقة الدواية ومناطق اخرى من شمال الناصرية.في 
الغضون, نفذت الماكات الهندس�ية والفنية التابعة لمديرية توزيع 
كهرباء ذي قار, قس�م تنفيذ المش�اريع، اعمال مشروع حل اختناق 
الش�بكة الكهربائي�ة لقاطع الف�رات, اذ تضمنت نص�ب 45 محولة 
سعة 400ك.ف، اضافة الى تشييد شبكة ضغط عالي وضغط واطئ 
بط�ول 18 كيلومت�ر، ونصب 139 عم�ود ضغط عال�ي، و46 عمود 
ضغط واط�ئ، في مختلف المناطق الواقعة ضمن القطاع المذكور, 
وزعت )12( في حي الش�هداء , و)5( في حي الفداء و)10( في حي 
اري�دو, )6( ف�ي ناحي�ة اور , وواحد ف�ي ناحية االص�اح، قرية ال 
رميض , وواحد في دور الطرق , و)8( حي التضحية , واخر في حي 
الرافدين، ومثله في القرية العصرية.ويهدف المش�روع الى معالجة 
كاف�ة االختناقات الت�ي تعاني منها الش�بكة الكهربائية في القطاع 
المذك�ور وضمان اس�تمرار التي�ار الكهربائي اثناء فت�رة التجهيز، 
مبيناً,  ان اعمال المش�روع نفذت على حس�اب الخطة االستثمارية 

لعام 2015 وبكلفة اجمالية بلغت  ) 840( مليون دينار.

البرصة: اصدار الدفعة االوىل
من البطاقات الوطنية املوحدة

   بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت رئي�س لجنة التطوي�ر واألعمار في محافظ�ة البصرة زهرة 
البجاري اص�دار الوجبة االولى من البطاق�ات الوطنية الموحدة.وقالت 
البجاري ، ان دائرة االحوال المدنية في ناحية السيبة اصدرت 500 بطاقة 
وطني�ة لتكون الوجبة االولى ف�ي محافظة البصرة، مضيفة ان هذا اول 
مركز يت�م افتتاحه في المحافظة بداية الش�هر الجاري.وش�ارت خال 
زيارت�ه المركز، الى انها لمس�ت جدية من العاملين في�ه النجاز المهمة 
على اتم وجه، وبإشراف مباشر مدير دائرة البطاقة الوطنية في البصرة 
العقيد فائز قاسم باسم.وتابعت، من المقرر ان يتم افتتاح مراكز جديدة 
ف�ي الفاو والزبي�ر والقرنة إلصدار البطاقة الوطني�ة، مضيفة ان وزارة 

الداخلية وقلة األماكن الخاصة تحول دون تحقيق ذلك حاليا .

    بغداد/المستقبل العراقي

أعلن�ت األمم المتحدة، عن تلقي العراق منحة مالية دنماركية بقيمة 3.3 
مليون دوالر لدعم “الحوكمة التشاركية المسؤولة” واإلصاح األمني وإعادة 
االس�تقرار في الباد، فيما أكد وزير الخارجية الدنماركي كريستيان جينسن 
أهمية استقرار العراق لغرض تمكين النازحين من العودة إلى ديارهم.وقالت 
بعث�ة األم�م المتحدة بالع�راق في بيان صحف�ي، إن برنامج األم�م المتحدة 
اإلنمائي وقع مع دنمارك اتفاقية منحة قيمتها ثاثة مايين و300 ألف دوالر 
لدعم الحوكمة التشاركية المسؤولة واإلصاح األمني وإعادة االستقرار في 
العراق”.وأضاف البيان، أن “المنحة سوف توزع على مشاريع تعزيز الحوكمة 
التشاركية المس�ؤولة ودعم إصاح قطاع األمن � المرحلة الثانية وصندوق 
تمويل االس�تقرار الفوري، التي تأتي في إطار دعم البرنامج اإلنمائي جهود 
الحكوم�ة في بناء عراق أكثر أمناً وازده�اراً وديموقراطية”.من جانبه، قال 
وزير الخارجية الدنماركي وفقا للبيان، “يس�رني جدا إعان هذه المساهمة 
فهدفنا، مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، دعم حكومة العراق بينما تواجه 
تحدي�ات عدة، بم�ا فيها تهديد داع�ش”، الفتا إلى أن “اس�تقرار العراق مهم 
ج�دا من أجل تمكين النازحين من العودة إلى منازلهم”.وأش�ار جينس�ن إلى 
أن “المنحة الدنماركية تشّجع جهدا متماسكا يركز على إعادة االستقرار في 
المناطق المحررة حديثا، وتعزز مش�اركة جميع األقلي�ات العرقية والدينية 
على المس�تويات كاف�ة”، مبينا أن “مس�اهمة دنمارك في إعادة االس�تقرار 
جزء مهم من الدور الدنماركي األوس�ع في الس�ام واالس�تقرار في العراق 
والمنطقة”.وكان�ت بعثة األمم المتحدة في العراق أعلنت، أمس األربعاء، عن 
تقدي�م إيطاليا 2.72 مليون دوالر لدعم االس�تقرار ف�ي العراق وإعادة تأهيل 
بنى تحتية مدنية، فيما أش�ار الس�فير اإليطالي في بغ�داد ماركو كارنيلوس 

إلى أن الحكومة العراقية تبذل جهدا “جديا” في التعامل مع أزمة الاجئين.

العراق يتلقى منحة دنامركية بقيمة 3.3 
مليون دوالر إلعادة االستقرار

   بغداد/المستقبل العراقي

دعت لجن�ة الزراع�ة والمياه 
ام�س   ، الن�واب  مجل�س  ف�ي 
الس�بت، وزارة التجارة إلى “منع 
تصديره�ا  أو  الحنط�ة  تهري�ب 
خال الموس�م الحال�ي”، وفيما 
االكتف�اء  تحقي�ق  اس�تبعدت 
الذات�ي م�ن محصول�ي الحنطة 
والش�عير بسبب س�يطرة تنظيم 
)داع�ش( عل�ى ع�دة محافظات 
منتج�ة للمحصولي�ن، ع�دت أن 
“االس�تيراد العش�وائي وضعاف 
النف�وس” وراء إغ�راق الس�وق 
بالفواكه والخضراوات الذي أضر 
لجنة  رئي�س  بالمزارعين.وق�ال 
الزراعة والمياه فرات التميمي ، إن 
“إحدى مش�اكل القطاع الزراعي 
تتمثل بسياس�ة اإلغراق المتبعة 
ف�ي البلد وع�دم حماي�ة المنتج 
المحلي”، مبينا أن “سياسة عدم 
التوازن بين حجم الطلب والمنتج 
االس�تيراد  وعش�وائية  المحل�ي 
وضع�ف الرقاب أدت إل�ى إغراق 
الزراعي  السوق وتدهور القطاع 
التميم�ي،  العراقي”.وأض�اف 
أن “اللجن�ة تتابع تلك المش�اكل 
خاص�ة  الزراع�ة  وزارة  م�ع 
موافق�ات  بإعط�اء  يتعل�ق  م�ا 
رسمية الس�تيراد بعض الفواكه 
والخضراوات ومنع أخرى لوجود 
اكتف�اء ذات�ي”، محم�ًا الجهات 
األمني�ة والجمركية “مس�ؤولية 

عدم ضب�ط المناف�ذ الحدودية”.
واتهم التميمي، “ضعاف النفوس 
والخضراوات  الفواك�ه  بإدخ�ال 
الممنوع�ة من االس�تيراد بطرق 
قانونية”، الفتاً إلى أن “العديد من 
التجار استوردوا الطماطم خال 
الماض�ي وادخلوه�ا  الموس�وم 
عب�ر منافذ إقليم كردس�تان مما 
أدى إل�ى اغراق الس�وق وتضرر 
العراقي”.واس�تبعد  الم�زارع 
الع�راق  “يتمك�ن  أن  التميم�ي، 
من تحقي�ق االكتف�اء الذاتي من 
الحنطة والش�عير خال الموسم 
الحالي”، عازي�اً ذلك إلى “خروج 
نينوى، أكب�ر المحافظات بإنتاج 
مناط�ق  وبع�ض  المحصولي�ن، 
ص�اح  و  كرك�وك  محافظت�ي 
الدي�ن، م�ن الخط�ة الموس�مية 
نتيجة سيطرة عصابات )داعش( 

اإلرهابية على مناطق فيها”.
ودع�ا رئي�س لجن�ة الزراعة 

والمياه ، وزارة التجارة إلى “عدم 
الس�ماح بتكرار تهري�ب الحنطة 
إل�ى خ�ارج البل�د أو تصديرها”، 
الفت�ًا إل�ى أن ذلك “أدى لتس�ليم 
م�ن  محص�وال  التج�ارة  وزارة 
أو منهوب�اً م�ن  موس�م س�ابق 
المناطق التي سيطر عليها تنظيم 

“داعش”.
وكانت شركة ما بين النهرين 
العام�ة للب�ذور التابع�ة ل�وزارة 
الزراع�ة نفت، ي�وم االثنين،)21 
األنب�اء   ،)2015 االول  كان�ون 
الت�ي تناقلته�ا وس�ائل اإلع�ام 
بشأن قيام الش�ركة بتسلم الذرة 
الصف�راء من المناطق الس�اخنة 
دعماً لتنظيم )داعش(، وفي حين 
أكدت أنها تتسلم المحصول على 
وف�ق آلية مع�دة من قب�ل وزارة 
الزراعة، بين�ت وجود تراجع في 
المحصول بسبب سيطرة التنظيم 

على مناطق جغرافية مهمة.

الزراعة الربملانية تدعو »ملنع« هتريب 
احلنطة وتصديرها

   ديالى/ المستقبل العراقي

 اعل�ن الناط�ق االعامي باس�م 
دائ�رة صحة محافظ�ة ديالى فارس 
خضير، امس السبت، عن تشكيل فرق 

التوعية المدرسية لمواجهة االمراض 
االنتقالية.وق�ال خضي�ر ان”صح�ة 
ديالى ش�كلت فرق طبية متخصصة 
الم�دارس بمراحله�ا  للتوعي�ة ف�ي 
المتوس�طة-  االبتدائي�ة-  الث�اث) 

االعدادية( ضد االمراض االنتقالية”.
وأضاف خضير ان”التوعية تاخذ بعد 
اقامة الندوات والمهرجانات لتوعية 
الطلب�ة بطرق الوقاي�ة من اإلمراض 

واإلباغ عنها”.

   بغداد/المستقبل العراقي

وكال�ة  التج�ارة  وزي�ر  أك�د 
محم�د ش�ياع الس�وداني، إيقاف 
حاج�ة  وس�د  الس�كر  اس�تيراد 
العراق من اإلنتاج المحلي، وفيما 
أش�ار إل�ى الس�عي لدع�م المنتج 
الوطني والقط�اع الخاص لتنمية 
القط�اع االقتص�ادي، ش�دد على 
الوطني  الثق�ة بالمنت�ج  ضرورة 
وتنميته.وق�ال الس�وداني خ�ال 
مؤتمر صحفي مش�ترك مع وزير 
الصناع�ة محم�د الدراج�ي بمقر 
“اجتماع�اً  إن   ، التج�ارة  وزارة 
ج�رى، اليوم، مع وزي�ر الصناعة 
محمد الدراجي لتشجيع الصناعة 
الوطني�ة”، مبين�اً أن “الحكوم�ة 
متوجهة نحو دعم المنتج المحلي 
والصناع�ة الوطني�ة م�ن خ�ال 
خطط وخط�وات جادة”.وأضاف 

الس�وداني، أن “ال�وزارة س�ّباقة 
في دعم المنتج الوطني من خال 
تأمين مفردات البطاقة التموينية 
مؤك�داً  المحل�ي”،  المنت�ج  م�ن 
“المصادق�ة عل�ى عق�د لتأمي�ن 
مفردة السكر من خال المستثمر 
المحل�ي ومعم�ل محل�ي لتأمين 
225 ألف طن من السكر”.وأش�ار 
السوداني، إلى أن “عملية استيراد 
الس�كر انتهت دون رجعة”، الفتاً 
إل�ى “س�عي ال�وزارة إل�ى تأمين 
المنت�ج  م�ن  المف�ردات  بقي�ة 
المحلي ومنها مادة الزيت”.وتابع 
الس�وداني، أن “الوزارة س�تقوم 
بفت�ح مناف�ذ لع�رض المنتجات 
والصناع�ات المحلي�ة م�ن خال 
مع�رض بغداد الدولي واألس�واق 
المركزية في المحافظات”، داعياً 
إلى “دعم المنت�ج المحلي والثقة 
به وتنميت�ه”.وكان وزير التجارة 

وكال�ة محم�د ش�ياع الس�وداني 
وجه، في )6 كانون األول 2015(، 
الش�ركات العامة المرتبط عملها 
بالق�رار  بااللت�زام  باالس�تيراد 
الحكوم�ي بدعم المنت�ج الوطني 
البطاق�ة  بمف�ردات  يتعل�ق  بم�ا 
التمويني�ة، وكش�ف ع�ن دعوات 
للقطاع�ات الصناعي�ة والمعامل 
تعاق�دات  إلج�راء  العراقي�ة 
رس�مية لتجهيز مفردات البطاقة 
التمويني�ة، فيما دع�ا إلى تطوير 
العراقي�ة. الصناع�ات  وتنمي�ة 

وكان مجل�س الوزراء صادق، في 
)26 تش�رين األول 2015(، عل�ى 
إل�زام وزارة التج�ارة باالعتم�اد 
على المنت�ج المحلي ف�ي تغطية 
احتياج�ات البطاقة التموينية من 
م�ادة الس�كر، فيم�ا ش�كل لجنة 
وف�ق  س�عره  لمعادل�ة  وزاري�ة 

معطيات البورصة الدولية.

دياىل تشكل فرق »التوعية املدرسية« ملواجهة 
األمراض اإلنتقالية

التجارة توقف استرياد السكر وسد حاجة العراق 
من املنتج املحيل
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عزيز اإلبراهيمي

العقيدة أهم ما يمتلكه اإلنسان ألنها تنعكس على أخالقه 
وس�لوكياته وبالتالي ترسم سمات المجتمع الذي يعيش 
في�ه لذا اش�تدت الحاجة إلى تصفيتها من الش�بهات التي 

يثيرها المنحرفون ويشجع عليه المستعمرون. 
زي�ارة القب�ور م�ن المف�ردات الت�ي ن�ادت به�ا التعاليم 
السماوية كونها منسجمة مع الفطرة اإلنسانية ومتحدة 

مع األهداف األخروية.
ال نريد استعراض كلمات الفالسفة والمتكلمين بخصوص 
إثب�ات أهمية هذه الش�عيرة وش�رعيتها ولك�ن قليال من 
التأم�ل المج�رد عن تلك�م األدل�ة يقودنا إل�ى ضرورتها 

وحسنها.
هي م�ن جهة تعب�ر عن الفطرة البش�رية، ف�ي التواصل 
مع األه�ل واألحبة الذين فقدناهم وله�م حق علينا فاقل 
الوفاء الوقوف الى قبورهم واس�تذكار ماضيهم فالوفاء 
إلى المحس�نين م�ن فطرة الل�ه التي فطر الن�اس عليها, 
ل�ذا تجدها مش�تركة بي�ن جميع البش�ر، المتدي�ن منهم 
وغيره, فهي قيمة يستش�عر اإلنس�ان عظمتها حتى عند 
البهائ�م. وم�ن جهة أخرى ف�ان زيارة القب�ور لها فوائد 
ديني�ة جم�ة, أهمها التنبه م�ن الغفلة وعدم االس�تغراق 
ف�ي األمور الدنيوية فهي تع�زز حالة الزهد، وقصر األمل 

في نفس اإلنس�ان, وذلك من أهم األمور التي تس�اعد في 
صالح اإلنسان, وعدم استغراقه في الشهوات والماديات 
والمتدي�ن يعل�م أن القب�ر بوابة الدنيا عل�ى اآلخرة, وهو 

أولى المنازل في مسيرة اإلنسان نحو اآلخرة.
المسلمون جميعا يدركون بسالمة فطرتهم, وبعقائدهم 
على اختالفها, أهمي�ة زيارة قبور األولي�اء والصالحين، 
على دنيا الناس ودينهم فالبركة واس�تجابة الدعاء وحب 
الفضائل التي كان األولياء يتميزون بها واالقتداء بهم كل 
تلك من اآلثار الطيبة, وال يشذ عن إجماع المسلمين اال تلك 
الفئة الضالة, التي ما فتئت تصيب اإلس�الم والمس�لمين، 

من س�هام جهله�ا وانحرافه�ا, واعني الفرق�ة الوهابية 
الضالة, التي تتس�م أكثر س�لوكياتها وعقائدها بالبداوة 

والخشونة, والبعد عن روح اإلسالم المحمدي الرحيم. 
إن تزايد زيارة أهل الس�نة لمرقد أبي حنيفة النعمان، لهو 
مؤشر جيد على استعادتهم لمذهبهم الذي أسرته األفكار 
الوهابية الرافضة لزيارة القبور والمش�جعة على هدمها 
ومس�اواتها ب�األرض أملن�ا أن ينعكس رفضه�م العملي 
ه�ذا الى مزيد م�ن فضح األفكار الوهابي�ة المتغلغلة في 
صفوف كثير من أهل السنة وإظهار العقائد السنية، التي 

ترفض كل حماقات الوهابية وتكفيرياتهم.

تاريخ يتطلع لإلرتقاء

ختليص مذاهب السنة من خمالب اإلرهاب

ال يختل�ف إثنان عل�ى أن حضارة وادي 
الرافدي�ن م�ن أعرق الحض�ارات، وهنا 
أش�رقت الش�مس إلش�عاع المعمورة، 
ومنها تعلمت الش�عوب العلوم والطب 

والقانون والسياسة.
ق�د ال يخطر ببال أحد ف�ي عام 1890م 
فك�ر العراقيون بإنش�اء مدين�ة طبية 
حديث�ة، تضاهي العالم وفي عام 1920 

كان أو مستشفى سمي بالمجيدية.
ُتع�د مدينة الطب الحالية في بغداد؛ من 
أكبر المراكز الطبية في الشرق األوسط؛ 
بعد أن برقت فكرة بناء مستشفى كبير 
عند الدكتور صائب شوكت عام 1920م، 

وكلي�ة طبي�ة في نف�س الم�كان، التي 
ت�م إفتتاحه�ا ع�ام 1927م وبعد ثالثة 
سنوات فتحت عمادة لها، وما تزال في 

موقعها الحالي في مدينة الطب.
ل�م يكتِف البروفس�ور صائب ش�وكت 
بالمستش�فى العام إْذ تحتاج الكلية الى 
مستش�فى تعليمي لتدريب طالب كلية 
الطب، وبما أنه تخرج من جامعة حيدر 
خانة في أنقرة؛ فقد تواصل مع المانيا، 
وأمل�ه بناء المستش�فى ف�ي ثالثينات 
القرن الماض�ي، أبان الح�رب العالمية 
الثانية، وبعد حصول تغيرات وتحس�ن 
الواقع المالي، وأرب�اح واردات النفط، 

تبن�ى مجل�س اإلعم�ار التابع ل�وزارة 
الشؤون اإلجتماعية هذا المشروع عام 

1952م.
الخرائ�ط  دراس�ة  إس�تمر  س�نوات 
والتصاميم، ثم وضع الزعيم عبدالكريم 
آذار   8 ف�ي  األس�اس؛  حج�ر  قاس�م 
1961، وبعق�د 5 ماليي�ن دينار عراقي، 
ومواصف�ات إن لم تف�وق فهي توازي 
واأللماني�ة  األمريكي�ة  المستش�فيات 
آن�ذاك؛ حس�ب ما عم�ل علي�ه الدكتور 
عل�ى  لم�رات  س�افر  ال�ذي  صائ�ب، 
نفقت�ه الخاص�ة لإلط�الع عل�ى أحدث 
المستش�فيات، وافتتحها أحمد حس�ن 

البك�ر ع�ام 1970، ولم ُيدع�ى الدكتور 
صائب ش�وكت الى اإلحتف�ال، وهذا ما 
دف�ع أطب�اء الجراحة؛ ال�ى إقامة حفل 
تكري�م ل�ه بعد 3 س�نوات ف�ي الطابق 

الثالث جراحة.
مدين�ة الطب اليوم؛ مرك�ز طبي علمي 
كبي�ر، ينظر ل�ه كب�ار دهالق�ة الطب، 
متفرع المراكز والدراس�ات، و تس�عى 
للعم�ل ب�روح الفريق الواح�د، بثمانية 
مستشفيات تخصصية، ومراكز بحوث 
ومختبرات وأش�عة تعليمية؛ الذي أمتد 
من إنط�الق الفك�رة األولى ال�ى اليوم 
الحاضر، وبهذا العمل المتراكم والخبرة 

الكبيرة، فقد تعاقب عليها علماء الطب 
في التاريخ الحدي�ث، وأن كان الحديث 
ع�ن اإلنج�ازات فه�ي كثي�رة وكبيرة، 
ولك�ن ال�كالم ع�ن إنج�ازات ريادي�ة، 
وهي اليوم في مقدمة المستش�فيات، 
التي تقوم بدع�م المقاتلين من القوات 
المس�لحة والحش�د الش�عبي، وتعم�ل 

كخط ثاني من المعركة المصيرية.
إن مدين�ة الط�ب قبل�ة أنظ�ار العلماء 
والخب�راء، ومركز علم�ي متطور، وأن 
قلنا أن للع�راق حضارة إمتدت من أور، 
وعّرفت العالم باإلنسانية، ومنه إنبثقت 
الحي�اة وبوصلة األش�راقة، ومثلما لنا 

حضارة س�الفة كبي�رة؛ فمدينة الطب 
حضارة معاصرة شامخة.

" تطلع نحو اإلرتقاء" آخر شعار رفعته 
المدينة الطبية؛ في مؤتمرها السنوي، 
وه�ي ت�أم مئ�ات اإلنج�ازات العلمي�ة 
والبحوث، وتحتضن مش�اركة باحثين 

الداخل والخارج.
إنبث�ق ش�عار المؤتم�ر م�ن التجلي�ات 
والتطلع�ات، وتوظي�ف الفكرة والعمل 
عبر تاريخها، فتنافست لجان تحضيرية 
وبحثي�ة، وحصل�ت على م�ا تصبو له؛ 
بحضور نادر زاد على 3000مشارك في 

ثاني يوم مؤتمر علمي.

واثق الجابري

متوهم من ُيدخ�ل في يوميات عقله بأن 
السعودية تريد إحالل السالم في المنطقة 
العربي�ة س�يما وأن الكي�ان الصهيون�ي 
يعم�ل بالخفاء مع أبن�اء مردوخاي منذ 

بداية تأسيس المملكة!
كل ال�ذي ج�رى م�ن تغيي�ر ف�ي ال�دول 
العربي�ة، ه�و برنامج صهيون�ي تكفلت 
المملك�ة ب�كل تكاليف�ه، ومعه�ا دويلة 
قطر والعراب أردوغان، الذي يريد إرجاع 
السلطة العثمانية التي طالما يحلم بها .

هنالك ف�رق بين الش�عب وتل�ك العائلة، 

الت�ي إتخ�ذت ارض نجد والحج�از مقراً 
له�ا، بعدم�ا كان�ت تعي�ش على الس�لب 
والنه�ب، وُبِنَيْت على حز الرقاب! فاليوم 
هذه المملكة المسماة على أسم منشئها 
"س�عود " تكيل بمكيالين! فهي من باب 
العربية،  بالديمقراطية للش�عوب  تنادي 
وهي التي تحكم ش�عبها بالحديد والنار 
والس�يف الذي لم يتوقف لحد يومنا، هذا 
بحجة تطبيق الشريعة اإلسالمية! وهي 
بعيدة كل البعد. الس�عودية تسير برؤية 
مرجعهم محم�د بن عبد الوه�اب، الذي 

َنّصَب�ُه أبن�اء صهيون عليه�م ليقيم لهم 
الحد، حسب ما جاء به إبن تيمية! وكأنه 
يتلقى الوحي م�ن رب الجاللة! بالمقابل 
يريدون تطبي�ق الديمقراطية بتلك الدول 
التي صدروا له�ا كل أبناء الغواني بحجة 
إرجاع دولة الخالفة، التي تبيح األعراض 
واألم�وال حت�ى وإن نط�ق الش�هادتين! 
وتجري�ب كل ما إس�توردتُه المملكة من 

أسلحة دول الغرب لحد يومنا هذا.
بع�د اإلنتص�ارات المتحقق�ة واحدة تلو 
األخ�رى للمقاومين اليمنيين في س�وح 

الوغ�ى، وت�ورط المملك�ة به�ذا الوحل 
الذي دخلته بمش�ورة خرفان السياس�ة 
الس�عودية، ومع تيقنها م�ن عدم جدية 
مواصلتها إثر الخس�ائر المتكررة، وعدم 
م�ؤازرة معظم الدول الت�ي كانت تعتمد 
عليه�ا، وانس�حاب البع�ض! وبق�اء من 
يحلم بالمال الس�عودي، ف�أرادت بدهاء 
ومك�ر تغيي�ر المس�ار ولك�ن بطريق�ة 

أخرى!
كثي�رة هي ال�دول التي ت�م إعالنها على 
أنها من ضمن ذل�ك التحالف، وهي ليس 

لديها علم! بل وأبدت إس�تغرابها! كونها 
ال تعل�م ع�ن ماهية ه�ذا التحال�ف، ولم 
تعط�ي الموافق�ة باإلنضم�ام، ومن هو 
ال�ذي يجب محاربته، س�وى أنهم لديهم 
عالق�ات طيب�ة مثلها مثل س�ائر الدول، 
وكان المغ�زى من ذلك هو مش�اركة كل 
تل�ك ال�دول وإحراجه�ا بحج�ة محاربة 
اإلره�اب واليمن س�تكون أول دولة بعد 
أن أثبت�ت من حالل المعطيات إس�تحالة 

تحقيق الهدف التي دخلت من أجله!.
اإلرهاب وعلى لس�ان كبار المس�ؤولين 

في السياس�ة مص�دره الس�عودية ومن 
سار في ركابها! والعالم كله يعرف ذلك! 
ولك�ن الم�ال الس�عودي هو م�ن يكمم 
األف�واه، ومن يعترض يت�م معاقبته من 
خالل قط�ع الُمن�ح التي تق�دم لهم )ك� 
هب�ات (! وهم ُكُث�ر في عالمن�ا العربي! 
المملك�ة ف�ي أرض نج�د  فمت�ى تع�ي 
والحج�از؟ بأنه�ا ه�ي مص�در اإلرهاب 
بالعال�م، وه�م م�ن يج�ب إجتثاثهم من 
الجذور، ليعم الس�الم ف�ي العالم وليس 

في المنطقة العربية فحسب.  

السعودية وحتالف الشيطان!
رحيم الخالدي

من المالحظ عن اس�تطالعات الرأي الجديدة في نيوهامبش�اير وفلوريدا 
وس�اوث كارولينا أن »حقل الحزب الجمه�وري المزدحم يلحق الضرر ب� 

»ماركو روبيو« ويساعد »دونالد ترامب« إلى حد ما.
والحقل المزدحم لن يس�تمر مزدحماً لفت�رة طويلة، و »روبيو« )أو حاكم 
ني�و جيرس�ي »كريس كريس�تي«، ال�ذي يصعد ف�ي نيو هامبش�اير( هو 

المرشح للكسب فيما ينسحب اآلخرون.
وال يوجد أحد يحب »ترامب« وليس معه اآلن.

أما بالنس�بة لتيد كروز )جمهوري- تكس�اس(، فهو يس�رق األصوات من 
»ترام�ب«، )وقد حصل في س�اوث كارولينا عل�ى %27 وتخلف بنحو 8% 
ف�ي نيو هامبش�اير، وب� %11 في فلوري�دا(. ورغم ذلك، فه�و أيضاً لديه 
اتج�اه صعودي محدود كمرش�ح، وهو على نحو متزايد مناهض للحش�د 

المناهض للهجرة.
وله�ذا ف�إن »روبيو«، وفق�اً لهذا التحليل، ه�و الذي لديه فرصة لتوس�يع 

نفوذه.
وعل�ى س�بيل المث�ال، إذا ش�هدت »س�اوث كارولينا« س�باقاً بي�ن ثالثة 
أشخاص، فإن »روبيو« يضاعف دعمه ويقترب من 24 نقطة، في حين أن 

كروز يأخذ %5 فقط.
وف�ي س�باق يضم ثالثة أش�خاص ف�ي نيو هامبش�اير، يتف�وق »روبيو« 
على »ك�روز« في تع�ادل إحصائي يس�تفيد من�ه »ترامب«. ومن الس�هل 
معرفة الس�بب، كما يش�ير »راميش بونورو« الذي يقول: )في االنتخابات 
التمهيدية، كانت استراتيجية روبيو تتمثل في جمع ائتالف أشبه بائتالفات 
المرش�حين الجمهوريين الس�ابقين، ائتالف يضم عناصر من كل جزء من 

الحزب.
وف�ي االنتخاب�ات العام�ة، يش�ير إلى أنه س�يوظف اس�تراتيجية تش�به 
اس�تراتيجيات الفائزين في االنتخابات السابقة: ومثل كروز، سيسعى إلى 
حشد القاعدة، وأكثر من كروز، سيحاول اقناع الناخبين غير األيديولوجيين 

أن أجندته ستحدث فارقاً إيجابياً في حياتهم.
ويس�عى »روبيو« إلى تحديث الحزب الجمهوري، بينما كان كروز يس�عى 
لتطهي�ره. ويعتمد »كروز« على نموذج أس�طوري للح�زب »الجمهوري« 
يس�ود في�ه المعجب�ون بحزب »الش�اي«، وهو يح�اول على نح�و متزايد 

التقارب في اتجاههم.
وه�ذا يجعله غير قادر على التنافس مع »روبيو« بالنس�بة للناخبين الذين 

سيصبحون لقمة سائغة عندما يترك اآلخرون الميدان.
ويفترض »كروز« أيضاً أنه سيرث ناخبي »ترامب«، الذين قد يظهرون أو ال 

يظهرون عند صناديق االقتراع وربما ال ينقلون والءهم له.
وتؤك�د اس�تطالعات الرأي هذه أيضاً على مش�كلة جيب ب�وش، وهي أنه 
يحصل على أرقام هزيلة في جميع الواليات باس�تثناء فلوريدا، )تصل إلى 
%10(، عالوة على أنه أيضاً لديه سلبيات عالية )39/48 في نيو هامبشاير، 
و42/49 في س�اوث كارولينا(. إلى جانب ذلك، فإن هذه الدراس�ات تؤكد 
انهيار »بن كارس�ون«، الذي هو ليس في وضع يس�مح ل�ه بالفوز في أي 

من الواليات الثالث.
وأخيراً، فإن »كريس�تي« إلى حد كبير في س�باق في نيوهامبشاير بنسبة 
%13، وف�ي تع�ادل إحصائي م�ع »روبيو وك�روز«. أم�ا إيجابياته )66( 
فه�ي تقريب�اً بنفس قدر إيجابي�ات روبيو )69(. وإذا فاز »كريس�تي« في 
نيو هامبش�اير، أو على األقل تفوق على »كروز«و/أو» روبيو«، فإنه أيضاً 

سيصبح قوة ال يستهان بها.
أما إيجابياته في نيو هامبش�اير وغيرها من الواليات المبكرة، فهي تشير 

إلى أن لديه فرصة لتحقيق نمو.
م�ا لم تكن تعتقد أن المجال س�يظل كبيرا لفترة طويلة، فإن المرش�حين 
الذي�ن لديهم عدد مكثف لكنه أصغر من األتب�اع )ترامب وكروز( ال يبدون 

أقوياء جدا.
بيد أن أداء المرش�ح، ومناظراته التي س�تجرى في ش�هر يناير واألحداث 

الخارجية تهم كثيرا كذلك.
إن الس�باق »الجمه�وري« بعي�د جداً عن الحس�م، وهو في الواق�ع لم يبدأ 

بعد.

تكتيكات املرشحني 
»اجلمهوريني«

جنيفر روبين

أبو محمود قارب الخمسون عاما هو مواطن بسيط ورث الفقر عن أبيه 
فع�اش حياة متعبة. يعمل على عربة لبيع الفالفل قرب مدرس�ة ابتدائية 
ف�ي حي طارق, كان حلم حيات�ه ان يتخلص من رحلة بيوت اإليجار التي 
أتعبت�ه ماديا ومعنويا وتوس�م خيرا بزوال ص�دام وزبانيته فإذا األيام ال 
تتغير الفقر يحاصره والحياة تضغطه هو وعائلته بؤس بين حكمين.   

بيت للس�كن ملك, فقط من غرفتين ومطب�خ وصالة مع حديقة صغيرة 
ه�و الحلم األكبر ألغلب العراقيين, هو بس�يط جدا وممكن إن يحصل بل 
اكب�ر منه لو كانت هن�اك إدارة عادلة للدولة فاألم�وال كثيرة, والثروات 
ال تنضب, ومجاالت العمل ال حد لها, لكن مصيبتنا بساس�ة ثبت فش�لهم 
جميعها, كلهم رسبوا في امتحان إدارة الدولة, والنتيجة شعب يعاني من 

كل جوانب الحياة وإحدى معاناته السكن.
12 ع�ام ول�م يفلح الساس�ة المبجلين ف�ي تحقيق مج�رد نصف خطوة 
لمعالجة أزمة الس�كن م�ع أنهم صرفوا مليارات ال�دوالرات تحت عنوان 
م�دن األحالم والوحدات الس�كنية, لكنه كان عن�وان لنهب الخزينة ليس 

إال.
كان من الممكن إن نستفيد من قدرات دول ناجحة جدا في معالجة أزمة 

السكن لكن الغباء كان مطبق تماما على عقول السادة المسئولين. 
م�ن البلدان المميزة ببناء الوحدات الس�كنية هي الصين المميزة بالتقدم 
العلم�ي والتكنولوجي الس�ريع الذي ينتهجه وأرق�ام كفاءتها في البناء 
عجيب�ة فهل تعلم إن هناك ش�ركة صيني�ة تبني 10 بي�وت خالل كل 24 
س�اعة فق�ط, وان ش�ركات أخرى صيني�ة أيضا تبني بي�وت راقية ومن 
طابقين وخالل مدة أسبوع فقط وهناك شركة صينية تبني برجا مكونا 
م�ن 57 طابق فقط في م�دة 19 يوما بمعدل ثالث طواب�ق كل يوم وهل 

تصدق إن الصين بنت أعلى مبنى في العالم في سبع شهور فقط.
ترى لو تتفق الحكومة مع هكذا شركات بالتأكيد سيتغير حال العراقيين 
وبزمن قياسي ويمكن إن يعتبر فتح كبير للساسة لكن أصل األزمة بحلف 

األحزاب غير الراغب بتحقيق ما يريده الشعب, ألسباب ثالثة: 
أوال: سعي بعض الساسة للهيمنة على المال العام, فيعتبر العمل للشعب 

تبذير, فالمال العام غنيمته وحده.
ثاني�ا: يرى بعض الساس�ة إن من�ع الرفاهية عن الش�عب,  فيه ديمومة 

السيطرة على الجماهير, لذا يجتهد في دوام محنة الناس.
 ثالثا: بعض الساس�ة يفعل كل قبيح, ألوامر صادرة من جهات خارجية, 

ألنهم مجرد دمى ذليلة. 
الي�وم الحاج�ة ملحة لح�ل أزمة الس�كن, وهناك حلول س�هلة جدا, مثل 
توزيع أراضي للموظفين والعسكريين, مع فتح باب االستثمار للشركات 
األجنبية, المتخصصة في بناء البيوت, باإلضافة لتوفير قروض ميس�رة 

للمواطنين, لمن يرغب ببناء بيت. 
مج�رد القي�ام به�ذه الخط�وة, تته�اوى أس�عار العق�ارات, وتنخفض 

اإليجارات, وتنفرج شيئا فشيئا أزمة السكن.
عسى إن تصل سطورنا لمن بيده القرار, الرحمة بالناس أساس الحكم.

مشكلة السكن.. 
الرمحة بالناس

جنيفر روبين

ه�ل تريدون أدلة على أن الصين ما زالت 
تحقق تقدماً في أفريقيا جنوب الصحراء 
الكب�رى؟ ال تنظروا أبعد م�ن زيمبابوي 
الت�ي أعلن فيها وزي�ر المالي�ة للتو عن 
خط�ة لب�دء اس�تخدام الي�وان الصيني 
كعملة رس�مية ف�ي الدول�ة الواقعة في 
جن�وب القارة كجزء م�ن اتفاق يتضمن 
أيض�اً أن تلغ�ي بكي�ن 40 ملي�ون دوالر 
من ديون هذا البلد األفريقي. وأكد وزير 
المالية الزيمبابوي »باتريك تشايناماسا« 
ف�ي بي�ان أن ه�ذا أفضل وق�ت لتطبيق 

العم�ل بالعمل�ة الصيني�ة. وقب�ل ع�دة 
شهور، أعلن البنك المركزي الزيمبابوي 
العمل�ة  تدريجي�اً  يس�حب  أخي�راً  أن�ه 
المحلي�ة، وهي ال�دوالر الزيمبابوي بعد 
س�نوات من التضخم الش�ديد الذي جعل 
العمل�ة بال قيم�ة في واقع الح�ال، وتم 
إب�الغ الزيمبابويين بأنهم يس�تطيعون 
الحصول على خمس�ة دوالرات أميركية 
فحسب مقابل رصيد مصرفي يبلغ 175 
ألف تريلي�ون دوالر زيمبابوي. وس�عر 
الص�رف هذا ق�د يصيب بع�ض أصحاب 

األرصدة المصرفية بأزمة قلبية، وأصبح 
ال�دوالر الزيمبابوي بالفعل مجرد تذكار 
كان�ت   ،2008 ع�ام  وبحل�ول  مبت�ذل. 
العم�الت األجنبية مثل الدوالر األميركي 
والران�د جنوب األفريق�ي باإلضافة إلى 
الجنيه االسترليني هي العمالت الفعلية 
المتداولة بفضل تجارة الس�وق السوداء 
المزده�رة. وف�ي الع�ام التال�ي، أعلنت 
الحكومة أنها تسمح رس�مياً للشركات 
بأن تس�تخدم هذه العمالت لتتخلى بذلك 
فعلياً عن ال�دوالر الزيمبابوي. واالتفاق 

الجديد بين زيمياب�وي والصين يتضمن 
العم�الت  قائم�ة  إل�ى  الي�وان  إضاف�ة 
العام�ة.  التعام�الت  ف�ي  المس�تخدمة 
وتؤك�د الحكومة الزيمبابوي�ة على أنها 
ستشجع على استخدام العملة الصينية. 
ف�ي المراحل األولية سيس�مح للس�ياح 
الصينيي�ن أن يس�تخدموا الي�وان لدفع 
ما يحصل�ون عليه من خدمات وس�تبدأ 
زيمباب�وي في دفع ما عليها من قروض 
إلى الصين باليوان. وصرح وزير المالية 
الزيمبابوي أن البنكين المركزيين للبلدين 

يبحث�ان طريق�ة للتوص�ل إل�ى مقاصة 
لليوان. والتحول الجديد قد يكون له آثار 
جانبية أخرى أيضاً. ففي الشهور القليلة 
االقتصاديي�ن  بع�ض  ج�ادل  الماضي�ة 
الزيمبابويي�ن أن الب�الد يج�ب أن تع�زز 
استخدامها للعملة الصينية في محاولة 

للتغلب على العقوبات األميركية.
وه�ذا اإلج�راء ل�ه أهمي�ة أدبي�ة كبيرة 
للصي�ن، فقد دأب�ت بكين في الس�نوات 
القليل�ة الماضي�ة عل�ى الس�عي لجع�ل 
عملتها دولية وأصابت بعض النجاح في 

هذا الصدد.وفي وقت متأخر من الش�هر 
الماض�ي واف�ق مجل�س إدارة صن�دوق 
النق�د الدول�ي عل�ى االعت�راف باليوان 
كواح�دة ف�ي س�لة عم�الت احتياط�ي 

النقدي الدولي،
 لكن التأثير العملي لإلجراء على المواطن 
الزيمباب�وي الع�ادي يصع�ب التنبؤ به. 
والحكوم�ة الصينية قدم�ت لزيمبابوي 
أكثر م�ن مليار دوالر في صورة قروض 
منخفضة الفوائد في الس�نوات الخمس 

الماضية.

زيمبابوي و»اليوان« الصيني
آدم تايلور

ا



ممثل�ة جميل�ة ومن الزم�ن الجمي�ل، صاحبة 
وجه مشرق وروح إيجابية وعقل منفتح.

ف�ي تاريخه�ا عش�رات األفام والمسلس�ات 
الناجحة ، فهي من المس�اهمات برس�م تاريخ 

فني مشرف لبلدها والعالم العربي أجمع.
الممثلة إلهام شاهين التي كان لها زيارة للبنان 

وتكريم فيه، كان معها هذا اللقاء.
 

•ت�م تكريمك منذ فترة قصيرة ف�ي لبنان ، كم 
يعني التكريم للفنان ولك بشكل خاص؟

التكريم كان مميزاً فعا الس�يما التكريم الذي 
نلت�ه م�ن lions ألن هدف�ه انس�اني ولو حتى 
وجودي يس�اعد بشيء معين يس�عدني طبعاً 
فكلنا نسعى الى أن نساعد بعض ، والله يشفي 
كل مري�ض. التكري�م بش�كل ع�ام ه�و تقدير 

لمشوار الفنان فطبعاً يسعده جداً.

•الال�ى أي م�دى م�ن المهم أن يوظ�ف الفنان 
أعماله التي قدمها ومش�واره وإس�مه ألهداف 

عميقة وإنسانية؟
ه�ذا واجب على الفن�ان واذا قام بهذا الش�يء 
ال يك�ون ق�د فع�ل ش�يئاً إضافي�اً ، الفن�ان له 
مكانة كبي�رة في الوط�ن العرب�ي والجمهور 
له ح�ق علينا فنح�ن نمثلهم ونعي�ش خياتهم 
وش�خصياتهم ويجب أن نبق�ى مقربين منهم 
ويم�ر  فقي�راً  الش�خص  كان  اذا  وخصوص�اً 
بظ�روف صعب�ة وك�وارث وح�روب ومرض 
وه�ذا ما يح�دث حولنا ف�ي العال�م العربي ، يا 
رب يقدرني أن أس�اعد ولو بإبتس�امة أو كلمة 

جميلة.

•الوض�ع األمني ف�ي العالم حالياً غير مس�تقر 
حروب وقتل ودمار ، هنا أين أهمية الفن؟

الف�ن عمره ال يتوق�ف ويبقى مس�تمراً ونحن 
أيضا قمنا بمسيرة كبيرة في شرم الشيخ ، نحن 
مع ثقافة الحياة ويجب أن تستمر ، يحصل في 
كل مكان أحداث مؤلمة نأسف لها ولكن الحياة 
يجب ان تستمر ولن نعطي لارهابيين الفرصة 
لانتص�ار علينا وليعيش�ونا بقل�ق وكآبة كما 
يعيش�ون هم ويقتلوننا ألن الموت لديهم سهل 
س�واء عليه�م أو عل�ى غيرهم. نحن عكس�هم 
، الدين حياة وس�ام وخير بي�ن الناس والدين 

الحقيق�ي ش�يء محتل�ف ، الله جمي�ل ويحب 
الجمال.

•نعرف كم أنت مقّربة من كل األديان ومنفتحة 
عليها ، هذا االنفتاح وهذا التعايش كم هو مهم 
بالنسبة لك وكيف تدعون إليه كفنانين مؤثرين 

بالرأي العام؟
كل تعاليم االدي�ان واحدة ومن اول الوصايا ال� 
10 على س�يدنا موس�ى عليه الصاة والس�ام 
لكل التعاليم من المس�يح وسيدنا محمد واحدة 
في االسام والمس�يحية واليهودية ، ربنا خلق 
لن�ا االدي�ان لتكمل بعضه�ا والتعالي�م موحدة 
لتعلمنا الحياة والحب والس�ماحة والخير وكل 

شيء جميل فا فرق بين دين ودين.

•ما رس�التك لكل شخص يحاول حاليا التفرقة 

بين االديان وزعزعة االستقرار؟
من يف�رق لديه جه�ل وإيمانه ناق�ص ، فحتى 
بالق�رآن م�ن آم�ن بالقرآن ه�و من آم�ن بالله 
وكتب�ه ورس�له ول�م يق�ل كتابه ورس�وله بل 
قاله�ا بالجمع ، فالله بكتب�ه والمائكة واليوم 
اآلخر هذا هو الدين ، وحتى في القرآن الس�ورة 
الوحيدة إلمرأة هي سورة مريم . من يقرأ الدين 
الصحيح يفهمه ويعرف أن ال فرق بين االسام 

والمس�يحية ، والشخص 
ال�ذي يف�ّرق بينهم�ا 

ن�وع  اي  ويعم�ل 
م�ن الح�روب 

"ده جاهل 
ال  و

فاهم" االسام وال المسيحية.
•كفنان�ة كبيرة م�ا رأيك بالوضع الفن بش�كل 

عام في التمثيل والدراما والسينما؟
طوال عمرنا نق�ول أن الفن مرآة للواقع ونحن 
واقعنا مرير فنتخبط احيان�ا نقدم أعماال فنية 
ذات قيم�ة واحيانا نج�د أعماالً للتس�لية فقط 
، نح�ن متخبط�ون وال أس�تطيع أن اق�ول ان 
المس�توى الفني الموجود هو ال�ذي أتمناه في 
كل وطنن�ا العرب�ي ، نحن لدينا كف�اءات جيدة 
ولكن نحتاج للفك�ر الصح واإلمكانيات لتقديم 
ف�ن هادف وقّي�م وفيه متعة . هناك أش�خاص 
يهرب�ون الفام االبيض واالس�ود رغ�م انه مر 
عليه�ا وقت طويل وحفظناه�ا ولكن نعود لها 
، كان له�ا جمالي�ات ورومانس�يات والمعاني 
الجميلة لاسف نحن ننقل الواقع حاليا والواقع 
ه�و ان�ه اصب�ح هن�اك بلطجي�ة وإرهابي�ون 
وق�ذارة في الش�وارع وأش�ياء مريضة. ونحن 
ننقل الواقع للشاش�ة ، ان�ا مع أن ننقله لكن ان 
نجمل الواقع نوعاً ما ونحاول أن نأخذ األشياء 
االيجابية وس�ط كل تلك الس�لبيات ونحاول ان 

نبرز االيجابيات أكثر لنعطي للناس األمل.
•ماذا عن أعمالك الجديدة؟

إنتهي�ت منذ فت�رة من تصوير عم�ل جديد أخذ 
الكثير من الوقت وأعدكم بعمل حقيقي وجميل 
وجي�د عل�ى كل المس�تويات ، فالكاتب�ة جيدة 
حن�ان عطي�ة ، ومخرج�ة أكثر م�ن رائعة هي 
كاملة أب�و ذكرى وقدمت أعم�االً ناجحة جداً ، 
وكم كبير م�ن النجوم والنجمات عش�ر أبطال 
وبطات وكلنا نقدم أدواراً رائعة ، أعدكم بعمل 
مس�توى عاٍل وأنا ايضا قدمته انتاجياً ، ويا رب 

ينجح.

•ما هي أمنياتك للعام 2016 ؟
أن يعم السام والتفاؤل والحب والتسامح وكل 
المعاني الجميلة التي أمرنا بها 

الله.

أص�در مح�رك البحث العم�اق على ش�بكة اإلنترنت 
"غوغل" Google اليوم األربعاء، بياناته حول اسماء 
الش�خصيات العامة األكثر بحثاً عنها عبره، ونقلتها 
عنه صحيفة "تايمز" األميركية على الشكل التالي:
ج�اءت البيان�ات في ال�دول العربي�ة متوزعة بين 
نجوم الفن العرب وبعض الرياضيين العالميين في 
غال�ب الدول العربية، باس�تثناء المملكة العربية 
الس�عودية حيث تص�در القائمة المل�ك الراحل 
عبدلله بن عبد العزيز آل سعود، وسلطنة ُعمان 
حيث حّل الس�لطان قابوس بكلمات "سلطان 

ُعمان" أوالً.وتصدر الفنان عمرو دياب مصر، فيما تصدرت 
الفنان�ة هيف�اء وهب�ي لبنان وس�وريا وليبي�ا، فيما حلّت 
الفنانة اليس�ا أولى في تونس والس�ودان واألردن.وتصدر 
الجزائر الفنان الش�اب مامي، مقاب�ل المصرفي اإلماراتي 
عب�د الفتاح ش�رف في بل�ده، والفن�ان محمد عّس�اف في 
فلس�طين، والفنان راش�د الماجد في الكويت.وأما النجوم 
العالميي�ن فكان نصيبهم من خ�ال نجمة تلفزيون الواقع 
كي�م كارداش�يان في قط�ر، والعب ك�رة الق�دم البرازيلي 
ليونيل ميس�ي ف�ي موريتانيا والصومال، مقابل منافس�ه 

البرتغالي كريستيانو رونالدو في المغرب.

على الرغم من مامحها البريئة، تش�ارك الفنانة يس�را 
الل�وزي مع فري�ق عم�ل فيلم "ب�راءة ريا وس�كينة"، 
ال�ذي من المفترض أن يبدأ تصوي�ره مع منتصف يناير 
المقبل 2016، على أن ينتهي تصويره قبل انتهاء الشتاء 

ليتناسب مع أجواء الفيلم.
ويسرا لن تظهر بشخصية ريا أو سكينة، كما ترّدد، وهما 
الشخصيتان اللتان سبق أن قدمتهما الفنانة شادية في 
المس�رحية الت�ي حملت االس�م نفس�ه، وقّدمتهما في 
الدرام�ا كل م�ن عبل�ة كامل و س�مية الخش�اب، ولكن 
ألّن الفيلم يعتمد عل�ى تبرئتهما من القتل، بل والتورط 
أيض�اً في قضية دعارة، فتقدم اللوزي خاله ش�خصية 
صحافي�ة تحّقق في القضية لتؤّك�د أّن قضايا القتل قد 
ُلّفقت لهما. الفيلم سيبدأ تصوير بعض أحداثه في لندن، 

وبعض المش�اهد األخرى في القاهرة 
واإلس�كندرية أيض�اً، ومن المق�ّرر أن 

يش�ارك في بطولة الفيلم إلى جانب يس�را 
اللوزي، كل من حس�ن حس�ني و أحمد حاتم 

ومن إخراج السوري عبد القادر األطرش.
وفي س�ياٍق آخر، تواصل يس�را الل�وزي حالياً 
تصوير دورها في فيلم "حسن وبقلظ"، الذي 

تشارك بطولته مع علي ربيع وكريم فهمي، 
والفيل�م ت�دور قصته حول ش�قيقين توأم 
ملتصقين تتعرف إليهما يسرا، ويقعان في 
حبها فيقّرران االنفصال في عملية، وس�ط 

المواق�ف الكوميدي�ة. والفيل�م م�ن المقرر 
عرضه في موسم منتصف العام.

�

تحل الفنانة ديانا حداد خال األس�بوع المنصرم ضيفة على برنامج "ديو المش�اهير"، قبل عودتها إلى اإلمارات حيث أمضت 
يومين فقط في بيروت ضمن زيارة مقتصرة لحلقة البرنامج المذكور ليل األحد ما قبل الماضي.

وعن�د عودتها، صّورت إحدى أغنيات ألبومها األخير "يا بش�ر" تحت إدارة المخرج ياس�ر الياس�ري. وف�ي اتصالنا مع مدير 
أعمالها الس�يد حلمي بش�ير تكّتم عن تفاصيل هذا العمل لحين تحديد موعد إصداره، فديانا أنهت تصوير كليب إلحدى أغنيات 
ألبومه�ا األخي�ر في اإلمارات ولم تقّرر تاريخ إطاقه.و لم تمّر بضعة أس�ابيع على طرح عملها المصّور ألغنية يا بش�ر التي 
تحم�ل عنوان ألبومها األخير من كلمات وألحان س�ليم عس�اف وتوزيع عمر صباغ والكليب تّم تصوي�ره تحت إدارة المخرج 

فادي حداد، فضاً عن انتظارها إلطاق الفيديو كليب الخاص بالديو الذي جمعها بالفنان عاصي الحاني.
لك�ن ديان�ا على ما يبدو تن�وي تصوير أكبر عدد ممكن من أغنيات ألبومها األخير، علماً بأنها س�بق أن طرحت كليبات لبعض 
أغنياته: حفلة، األرض غنت ميجانا... ولم نعتد على ديانا تصوير هذا الكم من الكليبات ضمن ألبوم واحد لكن سياس�تها في 
إصدار جديدها مختلفة هذه المرة.مع اإلش�ارة إلى أّن الفنانة ديانا حداد كانت قد نش�رت صورتها داخل االس�تديو منذ أيام 
معدودة حيث إّنها في صدد التحضير أللبومها وتس�جيل بعض أغنياته وهي تعمل راهناً على ثماني أغنيات منه لم ُيعرف إن 

كانت ستتولى إنتاجها وتوزيعها شركة روتانا.
وسوف تحيي ديانا حفل ليل رأس السنة مع الفنان رابح صقر في فندق حبتور غراند دبي.

انتشرت اخبار كثيرة أخيراً حول خروج الفنانة غادةعبد الرازق من سباق دراما رمضان المقبل،بسبب 
تأجيل مسلسلها الجديد "الخانكة".

ولكن منتجة العمل مها سليم نفت األمر، مؤكدة أن التحضيرات جارية لبدء التصوير فور انتهاء غادة 
من فيلمها الجديد "اللي اختشوا ماتوا"، وأن ال صحة لتأجيل المسلسل.

نشرت الفنانة سيرين عبد النور صورة على صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل 
اإلجتماعي للهدية التي تلقتها من زوجها فريد رحمة بمناسبة المياد، والهدية عبارة 
عن حذاء أس�ود. وارفق رحمة الهدية برس�الة كتب فيها "الح�ذاء الصحيح يمكن ان 

يغّير حياتك، اسألوا سندريا".
وردت سيرين قائلة "حبيبي أنا أحيك، شكرا جزياً على الهدية".

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد

يع
�سر

ع ال

" حدين  ذات  املشاهد  اجلمهور  "  قرارات 
 لي�س بالجديد الق�ول ان الجمهور الغنائي كثيرا 
ما كان قاس�يا ف�ي حكم�ه  عل�ى المطربين ... 
ولق�د ش�هدنا ومن خ�ال االف�ام الس�ينمائية 
المصري�ة تحدي�دا ان )المطرب النش�از( والذي 
ال يتقبل�ه الجمه�ور يق�وم ب�ردة فعل س�ريعة 
حيث تتوالى عليه قذائ�ف الطماطم والزجاجات  
وحتى الكراس�ي ... حتى ينقلب المس�رح راسا 
عل�ى عقب .. وبالتالي تتدخل الش�رطة في فض 

النزاع والعراك ما بين المؤيدين والرافضين لذلك 
المطرب المس�كين الذي اوقع�ه حظه العاثر في 

موقف ال يحسد عليه !
وليس هذا فقط وانما يصل االمر الى االطاقات 
النارية التي يذهب ضحايا لها الكثير من الطرفين 
... حتى ان ذلك المطرب التعيس الحظ  )يش�مع 
الخي�ط( كم�ا يقولون  ويل�وذ  بالف�رار خاصا 

بنفسه وضياع اجره لتلك الحفلة !!

كل ذل�ك تذكرته حينما جاب�ه الجمهور ذات ليلة 
المط�رب تام�ر حس�ني وال�ذي كان ضيف�ا في 
دار االوب�را وبرفق�ة المط�رب محم�د مني�ر ... 
بموقف في غاية الصعوب�ة ... حينما طالبه ذلك 
الجمهور بالنزول من المسرح لكونه سبق له ان 
ته�رب من تأدية الخدمة العس�كرية ... علما بأن 
ذل�ك الجمهور كان يقدر باكثر من عش�رين الف 

متفرج !!

ووقتها اصر الجمهور على نزول المطرب الضيف 
تامر حس�ني من المس�رح ومغ�ادرة القاعة ... 
وفي ذات الوقت طل�ب من المطرب  محمد منير 
ان يغن�ي اغنيته المش�هورة  )الس�اح صاحي ( 
تعبيرا عن رفضهم لما فعله المطرب تامر حسني 

عندما تهرب من تأدية الخدمة العسكرية !!
والذي وددت قوله ان حكم الجمهور لطالما كان 
قاس�يا وخاصة في مثل تلك الحاالت  التي تجده 

رافضا للحاالت والتصرفات التي تس�يء لخشبة 
المسرح وللوطن !!

وبمعن�ى اخر : ان حكم الجمهور لم يأت اعتباطا 
وانم�ا  ناب�ع م�ن قرار ص�ادق وحكي�م .. ولهذا 
الب�د م�ن االنتباه لمثل ذل�ك الجمه�ور ... والذي 
نجد حكمه ف�ي بعض االحيان س�اح ذو حدين 
... وله�ذا البد م�ن احت�رام رأي الجمهور وعدم 

الضحك عليه ... الن العواقب قد تأتي وخيمة !!

إهلام شاهني : الفن مرآة للواقع ونحن واقعنا مرير 
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تؤكد أن ردود األفع�ال اإليجابية على أغنيتها 
المص�ّورة األخيرة »قررت« فاق�ت توقعاتها، 
وتكش�ف لنا الرس�الة التي أرادت أن توصلها 
من خال األغنية. النجمة نيكول سابا تتحدث 
ع�ن أول�ى تجاربه�ا م�ع الدرام�ا الس�ورية، 
ومصير مسلسلها مع هاني سامة، وتكشف 
ع�ن القضية التي تش�غلها. وبعي�داً من الفن، 
تتكل�م على قرارها إبعاد ابنته�ا عن األضواء، 
وموقفه�ا م�ن معجب�ات زوجه�ا، وأس�رار 
جمالها وأناقتها، وأفضل وأس�وأها قراراتها، 

ورغبتها في اإلنجاب مرة أخرى. 
- طرح�ت أخيراً فيديو كلي�ب أغنية »قررت«، 
الت�ي وصلت�ك  فكي�ف كان�ت ردود األفع�ال 

حولها؟

 األغنية حققت نجاحاً كبي�راً، وردود األفعال 
والتعليق�ات عليه�ا كان�ت إيجابي�ة ورائع�ة، 
وبعضه�ا فاق كل توقعاتي، لكنني كنت واثقة 
بأن األغنية ستامس قلوب المستمعين، ألنها 
تتحدث عن حياته�م وأحامهم، كما تمنحهم 
طاق�ة إيجابية لحب الحي�اة... أغنية »قررت« 
و  ك�ده«  »طبع�ي  أغنيت�ْي  فك�رة  تس�تكمل 
»براحتي«، فالجمه�ور يحب هذه النوعية من 
األغاني، فهي تجعلهم يش�عرون بالحماس�ة 

والسعادة، وأعترف بأنني تميزت بها كثيراً.

- وما الرس�الة التي حاولت إيصالها من خال 
الفيديو كليب؟

 في البداية، أوضح أنني صاحبة فكرة الفيديو 
الكليب الخاص به�ذه األغنية، وكنت حريصة 
عل�ى الظهور م�ن خاله عل�ى طبيعتي بدون 
أي تصنع في الش�كل أو الماكياج أو المابس. 
كن�ت أريد أن أظهر مثل أي فتاة عادية تخطط 
لحياتها وتعيش لحظات جنونية مع نفس�ها، 
واألغنية تحمل رس�الة هامة، وهي أن الحياة 
جميلة وتستحق منا أن نستمتع بها، وأن نهرب 
من إدم�ان مواقع التواص�ل االجتماعي، الذي 

أصبح يسرق حياتنا وأحامنا وسعادتنا.

- لماذا اختي�ر لبنان لتصوير األغنية رغم أنها 
باللهجة المصرية؟

كان من المفت�رض أن يتم التصوير بين لبنان 
ومص�ر، لكن بس�بب الظ�روف المناخية التي 
تعرضت له�ا القاهرة وقت التصوير، وحدوث 
عاصفة ترابي�ة، قررنا االكتف�اء بلبنان، الذي 
خدم�ت المناظر الطبيعية في�ه فكرة الكليب، 

ل�ي  لتا با وصول رسالة و

األغنية بش�كل أس�رع، وهذا من أسباب نجاح 
الفيديو كليب وتحقيقه نسب مشاهدة عالية.

- كيف وجدت التعاون فيها مع المخرج ياسر 
سامي؟

اس�تمتعت ج�داً بالعم�ل معه، ورغ�م تعرض 
المخرج ياس�ر س�امي لإلغماء أكث�ر من مرة 
خال تصوير الكليب وإصابته بوعكة صحية، 
كان لدي�ه إص�رار على خروج األغنية بش�كل 
مميز، فالجهد الذي بذلناه معاً لم يضع، وجنت 

األغنية ثماره بعد طرحها.

- بمناسبة اسم األغنية، ما أفضل قرار اتخذته 
في حياتك؟

 قررت منذ سنوات طويلة أن أكون ملك نفسي، 
وليس ملكاً ألح�د، وأصبحت صاحبة قراراتي 
ونجحت ف�ي التخطيط لحياتي ولمس�تقبلي 
الفن�ي، كما نجحت أيضاً ف�ي حياتي الخاصة 

والعائلية، وأن أكون صديقة نفسي إلى األبد.

- بع�د النج�اح الكبير الذي حققت�ه من خال 
األغان�ي المنف�ردة الت�ي طرحتها أخي�راً، ألم 

يحن الوقت لطرح ألبوم غنائي كامل؟
 خطوة م�ن الممكن أن أتخذها وأش�عر 
بحماس�ة ش�ديدة لها، لكنني ال أعرف 
الموع�د الذي من الممك�ن أن أبدأ به 
ه�ذه التجرب�ة، خاص�ًة أنها 
ش�ديد  تف�رغ  ال�ى  تحت�اج 
وميزاني�ة ضخم�ة، وبالتال�ي 

اتخاذها لن يتم بسهولة.

- ه�ل إصدار أنغام 
س�عيد  وس�ميرة 
حماق�ي  ومحم�د 
غنائي�ة  ألبوم�ات 

سبب حماستك لهذه الخطوة؟
 أش�عر بحماسة تجاه فكرة طرح ألبوم غنائي 
قب�ل أن تطرح ه�ذه األلبومات في األس�واق، 
ألن صناعة الموسيقى بدأت تستعيد نشاطها 
منذ فت�رة طويلة، كما أن نج�اح األغاني التي 

طرحتها يحفزني على هذه الخطوة.
- ما األلبومات التي نالت إعجابك أخيراً؟

لألس�ف لم أتمكن من االس�تماع إلى أي ألبوم 
النشغالي بارتباطات فنية عدة، لكنني تلقيت 
ردود أفعال جيدة عل�ى معظم األلبومات التي 

ُطرحت أخيراً.

- م�ا ال�ذي دفع�ك للمش�اركة في المسلس�ل 
السوري »وجع الصمت«؟

رغبتي في المش�اركة بالدراما الس�ورية التي 
له�ا مكانتها المميزة، هي الس�بب الرئيس�ي 
وراء موافقت�ي على »وجع الصم�ت«، والذي 
أظهر في خمس حلقات منه، وأقدم من خاله 
دوراً يختل�ف تماماً عن أي دور قدمته من قبل 

في الدراما المصرية.

- ه�ل هن�اك أعم�ال درامي�ة أخ�رى تعاقدت 
عليها؟

وافقت على المش�اركة في مسلس�ل خليجي 
سيكون بمثابة مفاجأة للكثيرين. ورغم أنني 
أظهر ضيفة شرف به، لكنني سعيدة بوجودي 

في الدراما السورية والخليجية والمصرية.

- وماذا عن الدراما اللبنانية؟
 في حال تلقيت السيناريو المناسب فسأشارك 
في الدراما اللبنانية بدون أي تردد، وكل ما في 

األمر أنني أنتظر العرض المناسب فقط.
- اس�تأنفت أخيراً تصوير مش�اهدك المتبقية 
فه�ل  وقس�متك«،  »نصيب�ي  مسلس�ل  ف�ي 

س�تكتفين بخوض س�باق الدراما الرمضاني 
من خاله؟

المسلسل لن يعرض في شهر رمضان المقبل، 
ب�ل تقرر عرض�ه بداية العام الجدي�د، وأعتقد 
أن�ه س�يحظى بنس�بة مش�اهدة عالي�ة، ألنه 
س�يعرض بعيداً من زحام الدراما الرمضاني، 
وأتمنى أن ينال إعج�اب الجمهور، خاصًة أننا 
بذلن�ا فيه مجه�وداً كبيراً، وأحداث�ه تدور في 
إط�ار اجتماعي رومانس�ي، من خال قصص 

مشوقة.

ال�ذي  العم�ل  اس�تقررت عل�ى  لك�ن ه�ل   -
س�تخوضين ب�ه س�باق الدرام�ا الرمضان�ي 

المقبل؟
تلقيت بعض العروض الدرامية، لكنني ما زلت 
في انتظار السيناريو المناسب، خصوصاً أنني 
أريد المش�اركة هذا العام بعم�ل مميز يحقق 
نجاحاً يفوق كل ما حققته من خال مسلسل 
»ألف ليلة وليلة«، الذي جس�دت فيه شخصية 

شهرزاد.

- ش�اهدت أخيراً فيلم »أهواك« والذي يشارك 
تامر حسني في بطولته، فما رأيك به؟

أكثر م�ن رائع، وأعجبتني فكرت�ه كثيراً، فهو 
فيل�م جميل وأداء أبطاله ممي�ز، وقد حرصت 
على تهنئة تامر به، فهو فنان مجتهد ومخلص 

لعمله ويستحق كل هذا النجاح.

- ما أكثر مش�كلة تواجهها المرأة العربية في 
رأيك؟

تش�غلني دائم�اً قضاي�ا العن�ف األس�ري ضد 
الم�رأة، وتعّرضها للضرب واإلهانة في بعض 
المواق�ف وس�لب الكثير من حقوقه�ا. أتمنى 
أن تس�لط الدرام�ا الضوء على ه�ذه القضية، 
وتنج�ح في تحري�ك المجتمع العرب�ي للدفاع 

عن المرأة المسلوبة الحقوق.

- ما تقييمك لعام 2015؟
م�ن أجم�ل س�نوات عم�ري، فهو عام ش�هد 
العديد من اإلنجازات الفنية، وحققت نجاحات 
عديدة فيه، حيث ش�اركت في بطولة مسلسل 
»ألف ليلة وليلة«، وأيضاً قدمت أكثر من أغنية 
ناجحة، باإلضافة إلى الحفات التي ش�اركت 
في إحيائها، وتكريم�ي في أكثر من مهرجان 
ومناسبة فنية، فأنا سعيدة بهذا العام، كما لم 

أمر بأي موقف سيِّئ خاله.

- م�ن الش�خص ال�ذي يدع�م نيك�ول س�ابا 
باستمرار؟

وج�ود عائلت�ي ف�ي ج�واري يجعلني أش�عر 
بالدعم بطريق�ة غير مباش�رة، وبالرغبة في 

االستمرار في تحقيق النجاح.

- هل يراودك حلم الوصول إلى العالمية؟
ال تش�غلني العالمي�ة عل�ى اإلط�اق. وطوال 
الس�نوات الماضي�ة ل�م أفك�ر إال ف�ي تحقيق 
النجاح ف�ي الوطن العربي، وكل ما يش�غلني 
إثب�ات مكانت�ي ف�ي بل�دي والعال�م العربي. 
فالوص�ول إل�ى العالمية ليس خطوة س�هلة، 
والفن�ان الذي نال هذا اللقب هو النجم الراحل 
عمر الشريف، إذ نجح في المشاركة في أعمال 

فنية عالمية عدة وأثبت نفسه بقوة.

نيكول سابا ...هذه أفضل قرارايت وأسوأها 

م�ا زال فريق عم�ل تلفزيون دبي، باالش�تراك 
 The Queen م�ع الش�ركة المنتج�ة لبرنام�ج
للنجم�ة اإلماراتية أحام، يعم�ل بجهٍد إلتمام 
التحضي�رات الازم�ة والخاص�ة بالبرنام�ج، 
الذي بحس�ب معلومات نواعم ينطلق تصويره 
في يناير المقبل، ليكون جاهزاً للعرض مطلع 

ربيع 2016.

اختيار المشتركين
وفي معلوماٍت خاصة، علمنا أّن عدد المتقّدمين 
للبرنام�ج من كافة المجاالت قد تخّطى 5000 
متق�ّدم من مختلف الدول العربية، وجاٍر اليوم 
إج�راء مقابات مع المتقّدمي�ن من قبل فريق 
عمل متخّصص باختيار ال�Casting المناسب، 
ليك�ون المش�تركون مؤّهلين للق�ب "صديق 
أح�ام المق�ّرب"، مع اإلش�ارة إلى أّن نس�بة 
المش�اركة م�ن المملك�ة العربية الس�عودية 
كبيرة جّداً، وهذه ُتعّد ظاهرًة نادرة في البرامج 

التلفزيونية.

باريس هيلتون سبقتها
أحام بحس�ب بعض المقّربين، متحّمسة جّداً 
للتجربة الجديدة، التي س�يكون فيها عدد كبير 
من الش�خصيات التلفزيونية، إذ إّن أش�خاصاً 

سيتنافسون على أن يكونوا أصدقاء مفّضلين 
لدى أحام في سياق حلقات تلفزيونية متصلة، 
تجري فيها سلسلة اختبارات حّسية ونفسية، 
تتضّمن تحّديات في مجاالت الموضة، الفنون، 

التواصل ومواضيع أخرى.
ولع�ّل فك�رة البرنام�ج، ُتذّكرن�ا بم�ا قّدمت�ه 
النجمة باريس هيلتون ف�ي عام 2011، وكان 
ذلك مش�روعاً لمصلحة تلفزيون دبي، قبل أن 
 MTV Arabia تحصل على حقوق عرضه قناة
بعد نزاعات ومشاكل مع بين المحطة وشركة 

اإلنتاج.

البرنامج بأربع نسخ
 ،Paris Hilton BFF البرنام�ج حم�ل عن�وان
وق�د بّثت�ه قن�اة MTV العالمية ف�ي 17 أبريل 
2011 على مدى 9 أس�ابيع، فازت في ختامها 
المشتركة اإلماراتية ريم العنيزي بعد منافسة 
24 متس�ابقاً حس�مت هيلت�ون  كبي�رة م�ع 
النتيج�ة لمصلحته�ا، واعتب�رت هيلتون رغم 
اختافه�ا مع العني�زي كانت األذك�ى واألكثر 
حكم�ًة وأناقًة تح�ت الضغط، وه�ذا ما كانت 

تبحث عنه في أصدقائها المقّربين.
وفي سياق متصل، ُقّدمت 4 نسخ من البرنامج، 
المتح�دة  الوالي�ات  ف�ي  موس�مان  ُق�دِّم  إذ 

 ، كي�ة مير أل ا
ف�ي  موس�ٌم 

ني�ا  يطا بر
وموس�م 

ف�ي 
الوط�ن 
العربي، 

غ�م  ر و
ر  ظه�ا إ

ي�س  ر با
في  اهتمامه�ا 

تقدي�م نس�خ في 
أوس�تراليا،  كن�دا، 

ألمانيا وروس�يا، عدلت 
ش�ركة اإلنت�اج ع�ن تقدي�م 

مواسم إضافية منه.
 ،The Queen برنام�ج  إل�ى  وبالع�ودة 

فس�يتّم اختي�ار حوال�ى 20 ش�خصاً إل�ى 
التصفيات التي تسبق اختيار أحام لصديقها 

أو صديقته�ا الجديدين، فيجم�ع البرنامج بين 
عنص�ر المفاج�أة، تلفزي�ون الواق�ع وحت�ى 
التحّدي�ات في م�ا بين المتبارين، مع الكش�ف 
عن الوجه اآلخر ألحام، فيما علمنا أّنه يجري 

البحث عن مقّدمة للبرنامج.

سريين عبد النور تتلقى حذاء سندريال 
كهدية للميالد

كيف تقاسمت هيفاء وهبي واليسا 
العريب؟  العالـم  يف   Google

يرسا اللوزي تنقذ "ريا وسكينة" بعد 
سمّية اخلشاب

كواليس برنامج أحالم وما عالقة باريس 
هيلتون به؟

حصل�ت الممثل�ة صبا مبارك على جائزة ديرجس�ت للتمي�ز عن دورها في 
مسلسل "حق ميت" .

وقد أعربت صبا مبارك عن سعادتها بالحصول على هذه الجائزة في القاهرة 
عاصم�ة الفن والس�ينما العربية ووس�ط نجوم الفن في مصر، وش�كرت 
القيمين على الجائزة والمشاهدين على ثقتهم بما تقدمه، وأضافت: " أعتز 
به�ذا التكري�م وأقدره، كما أعتبره مس�ؤوليًة تجعلني أس�عى دائماً لتقديم 

األفضل للمشاهد العربي الذي يلعب دور الحكم األول واألخير". 
يذكُر أن مسلسل "حق ميت" ُعرض خال الموسم الرمضاني الماضي على 
عدد من الفضائيات المصرية، وحصل على نس�ب مش�اهدة عالية وإنتشار 
جماهي�ري كبير عل�ى مواقع التواص�ل اإلجتماعي وفي اإلع�ام المصري 
والعربي، وقدمت مبارك في المسلس�ل دور البطولة النس�ائية أمام الفنان 
حسن الرداد حيث لعبت دور إعامية مصرية تفتح ملفات الفساد في مصر 

من خال برنامجها التلفزيوني.   

هل خترج غادة عبد الرازق من سباق 
رمضان املقبل؟

انته�ت النجم�ة والممثلة كندة علّوش من تصوير مش�اهدها في بطولة "طبيب جّراح" إحدى خماس�يات الجزء الثالث من 
"أهل الغرام"، حيث أّدت ش�خصية الفنانة التش�كيلية "س�ما". وأوضحت علّوش باختصار بعض مامح "سما" الدرامية، 
مفضلًة عدم الكشف الكثير من أجل تأمين التشويق لمشاهد الخماسية التي يخرجها حاتم علي، عن نص إّياد أبو الشامات، 
ومن بطولة علّوش إلى جانب النجم العربي والممثل السوري جمال سليمان، باإلشتراك مع دارينا الجندي وشادي مقرش 
ورنا األبيض، ومن انتاج "س�امه" و"O3" و"إيبا".وقالت: "س�ما هي فنانة تش�كيلية، تعيش بين دمش�ق وبيروت خال 
األح�داث الحالي�ة في س�وريا. تباغتها قصة حب مع طبيب ج�ّراح، في وقت ما تزال فيه تحت تأثي�ر ظرف خاص وحاجز 
نفس�ي يعرقان تس�ليمها بالغرام".ورداً على سؤال حول غيرتها من "سما" التي تعود إلى دمشق، بخافها هي منذ اندالع 
األزم�ة، رّدت الفنانة الس�وّرية: "الحنين إلى الش�ام حيث يوجد أبي وأمي موجود دائماً، وغي�ر مرتبط بحدث أو لحظة ما، 
الرغب�ة والش�وق دائمان ف�ي قلبي للعودة إلى س�وريا".وحول عودتها إلى الدراما الس�ورية للمرة األولى منذ مش�اركتها 
في "س�نعود بعد قلي�ل"، أّكدت علّوش أنها تلقت عروضاً عّدة خال الس�نوات الماضية، لكنها رفضتها إّما بس�بب ظروف 
مشاركتها في أعمال أخرى، وإّما بسبب عدم مناسبة النص"، مشّددة على سعادتها بالعمل مع المخرج حاتم علي والكاتب 

والممثل إّياد أبو الشامات وأسرة "أهل الغرام" ومنتجيه. 

بعد اعتذار المؤلف أيمن س�امة عن كتابة عمٍل درامي للنجمة مي عز الدين، تواصل األخيرة 
العمل على مسلس�لها الجديد مع السيناريس�ت محمد س�ليمان عبد المالك، وذلك حيث قررت 
أن تش�ارك بمسلس�ل "حنين" ال "الوعد"، الذي كان من المفت�رض أن يكون أول أعمالها مع 
MBC.وقد علمنا بأن الفنان خالد سليم اعتذر أخيراً عن المشاركة في المسلسل، ليكون بذلك 
االعت�ذار الثال�ث له، بعد أن كان من المفترض أن يش�ارك في "دلع البنات" و "حالة عش�ق"، 
إاّل أّن م�ي نف�ت أخيراً وجود خافات بينها وبين خالد س�ليم، ونش�رت تهنئة له على أغنياته 
عب�ر صفحته�ا على تويتر. ويب�دو أّن مي تفّكر في أن يش�اركها البطولة محم�د عادل إمام، 
حيث كّونا ثنائياً ناجحاً في مسلس�ل "دلع البنات"، الذي ُعِرض في رمضان ما قبل الماضي، 
وحّقق نجاحاً كبيراً، إاّل أن محمد عادل إمام قّرر أن يرّكز خال الفترة المقبلة على الس�ينما، 
حيث يواصل تصوير مش�اهد فيلمه الجديد "كايرو كاتي كوت"، الذي يصّور أحداثه في الهند 
ويش�اركه البطولة الوجه الجديد ياس�مين صبري، وهو من إخراج معتز التوني، وقد أوش�ك 

محمد عادل إمام على إنهاء تصويره.
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بغداد- رحل في بغداد قبل ايام  الكاتب العراقي 
خضي�ر ميري ع�ن 51 عام�اً. ولد مي�ري عام 
1964، وكتب في الش�عر والنقد مع اهتمامات 

فلسفية وسمت كتاباته.
بعد خروجه من العراق في بداية األلفية الثالثة، 
عاش لفترة في العاصمة األردنية قبل أن ينتقل 
إلى القاه�رة ومن ثم يعود إلى بغداد. ُوس�مت 
حي�اة مي�ري بتجرب�ة اّدعاء الجن�ون في زمن 
صدام حس�ين، حيث خ�اض تجرب�ة المصحة 
لتجن�ب المحاكم�ة، وه�ي التجرب�ة التي كتب 
عنها في ما بعد والصقت تجربته وش�خصيته 
وكتاباته وأسطورته الشخصية إن جاز التعبير. 
من "أوراق المصح" التي نشرها الراحل، نلمس 
قس�وة التجربة الت�ي تعرض لها بين الس�جن 

والمصحة وجلسات الصعق الكهربائي:
تصريحه�ا،  تس�حب  وه�ي  "المصح�ة، 

االستراحات المتقطعة
واإليغال في تفقد األرصفة السيئة اإلضاءة 

بغ�داُد ف�رٌن كبي�ٌر، أراها م�ن عي�ون الممرات 
الضيقة مثالً

أو من بين أصابع لص يهرول هرباً من وجهه
أن�ا الفأر الفار في جوفها، س�اعات من اإليواء 

في معاطف األشجار
لون العشب الحامل الشرعي للبول المراق

مصطبات خشبية تحتج على نهبها اليومي من 
قبل عجيزات كبار الس�ن ال يتحكمون بثقوبهم 

المكرمشة الذليلة
البعش�يقة  قنين�ة  أن  الس�عادة  دواع�ي  م�ن 

المصنوعة من البالستك الكريه
بدرهمين

بدرهم واحد هو كرع طاسة من العرق الرئاسّي 
في حانة "المفلس"

بينم�ا بس�رعة يك�ون اللك�م والض�رب عل�ى 

المؤخرات المنكسة
الظهيرة الخمرية تطلي وجنتيها بالذباب

ويتس�اقط  ي�ذوي  الورق�ّي  التصري�ح  بينم�ا 
كالمه".

ف�ي بداية ع�ام 1986، إّب�ان الح�رب العراقية 
اإليراني�ة، أوق�ف ميري في مديري�ة أمن عامة 
ف�ي العراق. يق�ول الكاتب، في لق�اٍء معه، إّنه 
تع�ّرض إلى التعذي�ب هناك؛ "فل�م يكن أمامي 

خياٌر س�وى افتعال الجنون" إل�ى أن انتهى به 
األمر في المصّحة.

تنّق�ل صاحب "حكاي�ات من الش�ماعية" بين 
المصّحة والس�جن، في محاولٍة لكش�ف صّحة 
اّدعائه، إاّل أنه ظّل مواظباً عليه، في س�عٍي منه 
إلى أن ينجو. هكذا، حتى حرب 1991؛ إذ تعّرض 
المستش�فى الذي أقام فيه إلى الحصار، فقّرر، 
أس�وًة ببقية الُنزالء، الفرار.. قفز عن سور تلك 

المصح�ة الصغيرة- كم�ا روى الحقا. وها هو 
اليوم يقفز عن سور المصحة الُكبرى.

صدر لميري أعماٌل ذات صبغة فلسفية، سيطرت 
عل�ى أغلبها ثيم�ة الجنون، مث�ل "الجنون في 
نيتشه" )1999( و"الفكر المشتت: تعقيب على 
فوك�و" )1997(. ومن أعماله األدبية "صحراء 
ب�وذا" )2001( و"س�ارق الحدائ�ق" )2007(. 
وفي عام 2000، صدرت له رواية بعنوان "أيام 

الجنون والعس�ل"، حاول من خاللها اس�تعادة 
تجرب�ة المصّحة العقلية، كما في عمله الالحق 
"تصري�ٌح بالجن�ون: رحلتي م�ن التعذيب إلى 

المصحة العقلية" )2004(.
آخر ما كتبه ميري على صفحته في فيس�بوك، 
كان يوم 22 تش�رين الثاني/ نوفمبر الماضي؛ 

حيث بلغت السيدة فيروز عامها الثمانين:

غناء المبكى
إلى فيروز

مامن فراشات كافية في حديقتك هذا الصباح
وانحسرت الغيوم عنك ونزعت قبعاتها المبللة 

لكي تمري إلى الصدى األبدي،
بناي بس�يط وصوت مازا ل�ت المالئكة تطالب 

بملكيته
صار الصوت رغيفا والبكاء غناء

والجمال جنون،
بينم�ا ترع�ى ف�ي حنجرتك ش�عوب م�ا زالت 

مظلومة
أحاسيس بريئة 

وأحالم مثقفين برجوازيين صغار،
حجزت صباحات العالم باسمِك

الس�طوع  ع�ن  الش�مس  تريث�ت  ولطالم�ا 
لسماعك،

كفت العصافير عن الزقزقة
واألشجار حبست أنفاسها،

وأصبح العالم صوتك وصداه،
بعي�دا في أقاص�ي العالم هنا ف�ي خرابة رجل 

بسيط
بي�ن عمال مس�طر س�احة الطي�ران، في اآلن 

وهنا
مازال هذا الصوت ..لنا،

ولم يزل.

ـَُرخضري مريي.. غادر املصحة الكبرية أنـا املَـط
ريــا�ض  جـــواد ك�شكــول

قلٌب عليٌل وفيِه الداُء ُمسَتِتـُر
ـَْن الليل الغانياُت علـٰى ُجرحي َرَدح

وما َتِعَبـْت خواصُرُهَن من َهزِّ ِجراحي 
وما َشعروا

خناِدُق ُكَل ُجْرٍح َبـزَّ عاطفتي
كـَبُركاٍن إذا ما ثار ينكـَِدُر

ستهدأُ ثورتي حيـَن الهزيُع يلُِف بطرِف 
الَعيِن َمدَمِعها

وتنهاُر علـٰى ُجـرفـي سدوٌد ُكنـُت 
أمنُعها

ستهدأُ في حنايا الروِح أزمنٌة تاُلِعبُني 
كما األطفاِل 

ُغميضة
وتخَدُعني تُراِوُح في بقايا النبِض 

تنَهمـُِر
أنا نبضي كما البُركان
أنا نبضي كما اإلنسان

أنا نبضي كمعتوٍه بال إحسان
أاُلِعُب قلبَي التعباَن بالذكرى
وما الذكرى سوى الهذيان

َتَقَمصُت البطولَة حيـَن داَنـْت نهايتها 
موٌت َيصِدُم السكراَن بالغثيان 

ـِْمُض عينَي عن  ومعنى أنني َبَطـٌل سأغ
الَخطِر
أنا َبطـُِر

أموُت َفْوَق أكداٍس من األوهاِم وأنسٰى 
أنني َحِذُر

أنا ما همنـي لو أصبَح الغيُم من َذَهٍب
أنا َمَطـُر

أنا الغيُث الذي أحتـاُج َينَزُعني
كما ُرمٍح غدا َخِطُر

أنا َعَبـٌق من الَجناِت 
ـَْسِكـُب ِعطٌر من ضريِح النوِر َين

ُه َعَتـُب قلٌب شابّـَ
ـٍْد ِبـِه  ـَْك ِفْرَدوسي علـٰى لِح أبكـي ِمس

َغـَربـوا
ـِْم ما لِعبوا ـْـَد اليُت ـْوُع أطفاٍل َبـع أنا َمج

أِحُن لطيِن َملعِبِهم
أَِحُن لُِخبِز تنوٍر 

توِجُرُه بقايا ِهْدَمـٍة َتِعَبـْت من ُمالَمستي
بذاَك الُخبِز آثاٌر إلصِبِعها

ـٌْم من َمداِمِعها بذاَك الُخبِز َطع
بذاَك الُخبِز أرى أُمي وأسَمَعها
بذاَك الُخبِز ِجهاُد أبي ليُطِعُمنا

َتِعبُت من حياٍة ما ِبَها شيٌء من عذوبِتها
ْنيا َتغِمـُزني َكأَنَّ الدُّ
ـِْم َتقِذُفني ِبَطعـِم اليُت

وجـوٌه ِبالكاِد َتعِرُفني
ـَْهلُني كما الصحراُء َتن

أنا الَمَطـُر
أنا الَمـطـَُر

الكثي�ر من الذين يكتبون عن الوطن س�وءاً ف�ي داخله أو خارجه 
،يغوص�ون كثيراً في ذواتهم التي يجدون م�ن خاللها مفاهيمهم 
واش�ياءهم الجميلة التي سلبها اآلخر ، وهم  يجتهدون في فضاء 
المتاهة السردي ، منطلقين من ذلك في إبراز حجم ثنائية العالقة 
،  بين المكان الذي ظل عالقاً في ذاكرتهم،  بوصفه بؤرة أستدعاء 
إيجابية ، وهم  يدركون جيداً بإنهم يهيئون له النهوض والقفز ضد 
كل م�ا يعيقه من تحديات ،  وأقصد " الوطن " الذي صار ش�غلهم 

الشاغل  بأعبائه ومشاكله المهمة التغييرية التي حملوها  .
" س�وى االعتكاف في صومعة األسى ومحراب الذكريات ، فتبدو 
الذكري�ات كخيط يمت�د من عمق الس�نين ليغذي ال�روح باألمل ، 

ولكنه أي أمل " ص111
 والتي أصبحت في عقولهم ونفوسهم منذ أن تجذرت مفاهيمهم 
اإلنس�انية الت�ي إنطلقوا منه�ا ، والس�اعات الكثيرة وآن�اء الليل 
والنهار التي يقضونه�ا،  ليعمقوا وعيهم  لمفاهيم جديدة ،  وهم 
يدرك�ون مس�ؤوليتهم اإلبداعي�ة في أي منجز أدب�ي ، هذا الوطن 
المغ�زو بالمبضع ال لتدميه وتجرحه ُ وإنما لتكش�فه ُ ، ولتتعرف 
عليه وتدرك جيداً بأن الهزائم التي لحقت وتلحق بالذات اإلنسانية 

ممتدة في األعماق الدفينة .
 " ولي�س لي في لحظ�ات صمتي القلق غير ج�زازات من الورق ، 

وقلمي الذي يستقي مداده من نزيف القلب " ص109 
ومن هؤالء القاص العراقي " الحس�ناوي " الذي يقول عنه الناقد 
" عب�د الرضا جب�ارة " في مقدمة المجموع�ة القصصية " تكّون 
قصص المجموعة مرآة عاكس�ة إلس�قاطات الواقع وإرهاصاته 

الدافق�ة ،فظل النص القصصي يس�يُر باتجاه الواق�ع االجتماعي 
والوطني " 

" متى أيتها الغربة نطوي صفحات خريفك التي أسقطت األوراق ، 
والزهور على سواقي السعادة ، وعكرت صفو خرير الماء ، ماءها 

الع�ذب متى نطويها ونعّفرجس�دها بت�راب الوطن ، ونستنش�ق 
رائح�ة براريه الت�ي تهب مع زخات المطر عذب�ة كرائحة الجنة " 
ص112 وهنا نتس�اءل من يهيئ ف�رص التفاعل مع األوطان التي 
فرضت علينا واقع الغربة من جراء جالديها  !هل الضمير اإلنسان 

أم س�لوك الكات�ب ونهجه في الحي�اة الذي تربى علي�ه ، أم رعاية 
المب�دع وتربية أيام الطفولة والصبا وتبني تربية تس�هم في خلق 
فضاء الكاتب ، وإنطالق شخصيته لتحقق ذاتها في الواقع الصعب 
والم�ًر والكاتب " الحس�ناوي " اليقبل التف�رد لكونه يغوص في 
عالمه الش�عري واألدبي ، ولهذا ج�اءت معظم قصصه التي كتبها 
في هذه المجموعة " س�ناء " علم متنوع من الحكايات والنوادر ، 
ولو تمعنت أكثر تجد ش�غفه الشديد بالحرية التي بحث عنها ، ألم 

تكن الكتابة هي الترويح عن النفس والترويح عن اآلخرين .
" لم�اذا أن�ا هنا ؟ هل ألقي القبض علًي بس�بب إح�دى قصائدي ، 
ولكنه�ا وطنية خالصة أو وجدانية خالصة ، هل تهمتي كبيرة إلى 

هذا الحد الذي جعلهم يعصبون عينًي ويهينوني ؟ " ص95 
يقول عنه الناقد المعروف " علوان الس�لمان " فالقاص يتكئ في 
س�رده على نماذج محاصرة ، مط�اردة ، حزينة ، منطلقاً من ذاته 
، وبالرغم من ذلك ظلت نصوصه مؤثرة في متلقيها بحكم صدقه 
وتعامله الفني مع الواقع بجرأة وموضوعية ، وبذلك قدم نصوصا 
س�ردية تمتلك ما يؤهله�ا على التواصل والحض�ور وما يوفر لها 

الديمومة مع نبض الحياة ومعطيات الواقع " 
" كان�ت روحها كطائر يرف�رف بجناحيه فوق الحق�ول بحثاً عن 
حب�ة قمح أو كطائ�ر األوز حينما تضيق أمام روح�ه ، الفضاءات 

فيبحث عن أيكة ليغرد عليها تغريدته األخيرة " ص17 
تجد قس�وة الواقع وحرية الحلم التي إنطلق منها " الحس�ناوي " 
وجس�دها في معظم قصصه ، وهو يكسر صمته ويخلق فضاءات 
متعددة من خالل حوارات داخلية فيها الكثير من التأمل متجاوزة 

ضي�ق الواقع ومحدوديته ،مما يدفع بش�خوصه التي حددها هي 
الت�ي تقرر . ول�و وضعنا الكثير من قصص ه�ذه المجموعة على 
طاولة التشريح تجد األحس�اس بمعاني المكان ، وهو الموصول 
بالزم�ان عبر آلية إنطلق منه�ا الكاتب في فلس�فته " الحكائية " 
متصالً به فقد بدا صعب�ا قراءة المكان بمعزل عن تضمين الزمان 
، كما يصعب تناول الزمان في دراس�ة تنصب على عمل س�ردي ، 
دون أن ينش�أ عن ذلك مفهوم المكان ف�ي أي مظهر من مظاهره 

كما تقول الدراسات ، 
" فص�رت أفس�ر من مجهولية البح�ر مجهولية المس�تقبل ، وما 

يضمه القدر لهذه النفس الشفيفة والعميقة األلم " 
لذلك لعب " الحس�ناوي " الش�اعر والقاص على لغة أتسعت فيها 
فعالي�ة الصفات المتع�ارف عليها في دائرة العمل اللغوي بس�بب 
قدرتها الداللية في رصد أفكاره والتعبير عنها ، أو بتراكيب لغوية 
منتظم�ة في أنس�اق م�ن التوازن ال�ذي يعتمد الومض�ة المتمثلة 
بحرك�ة ذهني�ة تعبر ع�ن مكنونات الحدث .  " تس�اءل َ الش�اعرُ  
عم�ا تبقى له من وقِت ، لقراءة ِ قصيدته ِ األخيرة ، فأجابُه مقدم ُ 
الجلسة ِ قائالً ، اقرأ ما شئت َ فانهم نائمون " ص112 ولهذا جاءت 
قصص المجموعة " س�ناء ، ليلى ، صداع الكلمات ، خطيئة العمر 
، الملل ، في بلدي الس�ياط قبل التحقيق " وغيرها متوهجة وذات 
لغ�ة بس�يطة وس�هلة ، ولكنها ف�ي الوقت نفس�ه مفخخة حبلى 
بالمفاج�اة والالحتم�ال ، وهذه المجموعة من القطع المتوس�ط 
وتق�ع ف�ي 118 صفحة ، عن دار نش�ر اث�ارة العالمي�ة – النجف 

االشرف . 

املجموعة القصصية " سناء " للشاعر حممد سعد جرب احلسناوي

الّشعر كالماء يكّذب الغّطاس، لكن الّشعراء ليسوا كالّظالل 
التي تسقط في الماء؛ فتعوم وإن كانت ال تعرف السباحة، 
هكذا تبقى العالقة بين الّش�عر والّش�عراء ف�ي مّد وجزر، 
تارة يغرقهم الّش�عر في مائه ويلفظهم أش�نيات س�وداء 
عطش�ى على ش�ّطه الصخري وتارة أخرى يعومون فوق 

مائه كضوء المنارة يغرون السفن بالرسو 
ف�ي دي�وان " ش�هقة ضوء " للش�اعرة الس�ورية بس�مة 
ش�يخو الصادر ع�ن دار التفكير الحّر لعام 2014، يش�هق 
الحبر/ الش�عر والدته على الصفح�ة البيضاء، يمّد يده إلى 
قمر الداللة كما يفعل الطفل متلمس�ًا البعد الثالث، فبسمة 

ش�يخو تتلّمس َحْبو الدال و ومشي الداللة في قصيدتها، توسع ذّمة 
المحاكاة لتضع بصمتها الخاصة في ش�عرها وتبعد يدها عن حافة طاولة النّص المقول 

سابقاً، رويداً، رويداً غير هيابة من طعم الملح عندما تغمرها موجة الشعر، فتنبت من تحتها تشهق المحاولة 
والدربة:" كعصاٍ في يد أعمى/ يمسكني ألدله على الطريق/ كيف أخبره أنني ال أملك عيوناً".

بعد ربع ق�رن من توقف الماكينة الس�وفياتية الضخم�ة للترجمة، التي 
عّرفت العالم بش�تى لغاته، بالمخزون الهائل لألدباء والش�عراء الروس 
بعصريهما الذهب�ي والفضي، تناول الكاتب والصحاف�ي اللبناني عماد 
الدي�ن رائف ف�ي كتابه »حكاي�ات كوندوروش�كين – لبن�ان قبل قرن 
بريش�ة روس�ية«، ترجم�ة قص�ص كتبها األديب الروس�ي س�تيبان 
كوندوروش�كين )1919-1874( بالروسية للقارئ الروسي، وعّربها 
وقدمه�ا إل�ى الق�ارئ العرب�ي، ف�ي محاولٍة من�ه لفتح الب�اب أمام 
ترجمات أخرى مماثلة. تنقس�م أهمية الدراسة والقصص المعّربة، 
الت�ي صدرت في كتاب »حكايات كوندوروش�كين – لبنان قبل قرن 
بريش�ة روس�ية«، وفق رائف، أوالً، في البحث عن كوندوروشكين 
نفسه، الذي اختفى مع الحرب األهلية الروسية. من هو؟ وما هي 
تفاصيل حياته االجتماعية والسياس�ية؟ ولماذا غاب ذكره طوال 

الحقبة السوفياتية وإلى اليوم؟.

اصدارات

شهقة ضوءحكايات كوندوروشكني 

الكتاب�ة عملية خل�ق مس�تمر ، وال كمال 
في ن�ص ، النه يبقى قاب�ال لجديد يضاف 
، او تعدي�ال ف�ي اص�ل ، وأمني�ة الكاتب ال 
تتوق�ف ف�ي ان يعود ب�ه الزم�ن ، فيضع 
لمس�ات جديدة ويعدل بأخرى . واذا كانت 
الكتاب�ة بديل النطق ، والنقل الش�فاهي ، 
ال�ذي قد ي�زول بعد حين ، ان ل�م يجد من 
يحفظ�ه ويتداول�ه ، فأنه�ا أيض�اً توثيق 
، تحقيق�ا  ، وبدي�ل موث�وق ل�ه  للنط�ق 
ل�دوام االس�تمرار . وان كان�ت الح�روف 
ف�ي بداياتها الموغلة في القدم ، رس�وما 
مجردة للدالل�ة العياني�ة ، فالكتابة اليوم 
رس�م بذاتها ، في تعبير وإيضاح وتوصيل 
ودوام ، وص�ورة تتش�كل ف�ي الذه�ن . 

والكتابة إحدى وسائل التواصل مع الذات 
واآلخ�ر ، مثلم�ا ه�ي وس�يلة لمواصل�ة 
الحياة ، وإثبات لوجود الذات في محيطها 
، وبن�اء معماري ينضحه العق�ل ، بل هي 
حدث بذاته، وطواف في األمكنة واألزمنة 
، تؤكد نفس�ها كصديق مخلص ، ووسيلة 
أساس�ية للتعلم ، تتوازى مع كونها طاقة 

تنفيس عن مخزونات األعماق . 
وفي حين تكون الكتابة وس�يلة للتواصل 
م�ع الغي�ر ، تكش�ف ع�ن متع�ة وإف�ادة 
وضرورة ، فهي في ش�ق آخر منها غاية ، 
حين يرغب الكاتب بأن تكون كتابته ، على 
قدر من الج�ودة والتأثي�ر والتقبل ، وهذا 
حق مش�روع له ، يدفعه لتطوير أس�لوبه 

، ومراكم�ة معرفت�ه اللغوي�ة ، واالطالع 
المتواص�ل عل�ى مختل�ف األس�اليب التي 
تستولدها مدارس اإلبداع .وتبقى الكتابة 
بع�ض طري�ق الخ�الص ، ل�ذوي التجربة 
واإلحس�اس المرهف ، تقودهم الى عوالم 
اكثر استجابة لهم ، ومطواعية في تحقيق 
الذات واألحالم ، عبر إنجاز فكري يتعشق 
اللغة مظهرا ، وليس من شك في ان الحلم 
والذاك�رة والق�درة ، تمث�ل عال�م الكاتب 
تجرب�ة  لخ�وض   ، ووس�يلته  وس�احته 
الكتاب�ة التي ال تتوق�ف ، وال يمكن القول 
ان ثم�ة ختام�ا او كم�اال لها .واألس�لوب 
شكل الكتابة ، وجسر الكاتب الى المتلقي 
، وعلي�ه ان يحس�ن بناء الجس�ر لوصول 

ام�ن ، رغم ان الكثيري�ن يكتبون بداية 
ألنفسهم ، كما يقول بورخس : ) اكتب 
لنفس�ي ، واكت�ب ألصدقائ�ي ،واكتب 
لكي أخفف من ثقل مردود الزمن ( في 
اختصار معبر لمهمة الكتابة .والكتابة 
رفيق عزيز ، منذ مطالع الصبا الشباب 
، حت�ى مفازات الش�يخوخة ، وكم من 
كت�اب م�ا زال طريا في الذاك�رة ،وكم 
م�ن كاتب حظ�ي من النف�س بالمحبة 
والتقدي�ر ، ف�ي رحل�ة ال تتوقف تعلما 
وتأدب�ا وانبه�ارا ، وما زال ف�ي الروح 
متسع لمزيد ، في رحلة ال يكف حاديها 
عن مؤانس�ة وآمل يبدد جف�اف البيد ، 

التي البد ان تقطع !

عبد الرحمن عناد
الكتابة عملية خلق مستمرة 

قاسم ماضي – ديترويت

اشارات عابرة

تعال..

قالت:.. تعال..
لنكن كالقصيدة في حرفين..

..دعني أحتسيك 
..رحيقا ..، حرفا 

حتى الثمالة..
.. دعني استنشق رائحة قلبك

في وخزة الم ..
و.. انتشيني عطرا 

في غفوتي..
و احميني في حمقي 

من جنونك

مونية ال�شبان /املغرب 

وم�شات ُحلمية بواقع مفرت�ض



تعد جرائم الشرف من أكثر الجرائم ترويعا 
في مدن العراق و ق�راه . وغالبا ما تحدث 
هذه الجرائم في الس�ر من دون ان يسمع 

عنها المجتمع اال القليل .
فف�ي الع�ام 2010 ش�هدت قري�ة عراقية 
جن�وب بغ�داد مقت�ل فتاتين على ي�د اقر 
بائهم�ا تحت ذريعة " الدفاع عن الش�رف 

. "
ويق�ول احم�د الجبوري حيث يس�كن في 
قرية غزالية على الطريق الدولي بين بغداد 
والديواني�ة ، ان الفتاتين قتال بدم بارد بعد 
اتهامات لهما بممارسة الجنس مع شباب 
من قري�ة مجاورة.وقال الجبوري .. اتفق 
اآلهل واألعمام عل�ى قتلهما بعدما ربطوا 
ذل�ك بقرائ�ن وأدلة على إنهما تس�تحقان 

الموت .
وف�ي مدين�ة المحمودي�ة جن�وب بغداد ، 
قتلت فت�اة على ي�د اخوتها ، لك�ن تقرير 
الش�رطة يق�ول انه�ا انتح�رت . لكن أهل 

القرية يعرفون من يقف وراء قتلها .
وغالب�ا ما تك�ون ضحايا جرائم الش�رف 
نساء يش�تبه في إقامتهن لعالقات خارج 
ال�زواج أو اللواتي يخترن ش�ريك حياتهن 
بدالً من قبول قرارات الزواج التي تتخذها 
أس�رهن أو اللواتي يتصرف�ن بطرق ينظر 

إليها على أنها "غير أخالقية".
وي�روي لي�ث الخفاج�ي كيف قت�ل أخته 
حين تملكه شعور بأن شرف أفراد األسرة 
الذكور قد ُجرح. وسجن الخفاجي خمسة 
عش�ر عاما متواصلة ليخرج من الس�جن 
الي�وم لكنه غير نادم على فعله .وتس�مح 
القي�م الدينية واالعراف ألق�ارب الضحية 
بالعف�و عن الجاني واختي�ار دية الدم بدالً 
م�ن طلب عقوبة اإلعدام.و تعاني النس�اء 
أيضاً من أنواع مختلفة من الوحش�ية بعد 
اتهامه�ن بالقي�ام بس�لوك غي�ر أخالقي. 
وتعرض�ت حليم�ة حس�ين للض�رب عدم 
مرات على يد أخيها قبل زواجها .ومما زاد 
من جرائم الشرف ، ضعف القانون والدولة 
السيما بعد العام 2003 . كما ان التوترات 
المصاع�ب  و  االجتماع�ي  واإلحب�اط 
الفوض�ى االجتماعية  االقتصادي�ة تزي�د 
وجرائم الش�رف .وي�رى القانوني محمد 
المي�اح ان القانون العراق�ي يصدر أحكام 
خفيفة عل�ى الرجال الذي�ن يرتكبون تلك 
الجرائ�م. ويضيف.. في ه�ذا خلل واضح ، 
ناهيك عن القيم االجتماعية والدينية التي 
تقف مع القاتل ض�د الضحية .ومما يؤكد 
ذل�ك ان البع�ض يؤيد معاقب�ة الفتاة التي 
تخط�أ وان قتله�ا برأي�ه هو الح�ل األمثل 
.لك�ن كري�م ذي�اب وه�و طال�ب جامعي 
يرفض ارتكاب هذه الجرائم تحت مبررات 
غسل العار. وكان لكريم اخت قتلت غسال 
العار العام 2007 .ويؤكد رجل الدين حميد 
الياسري ان ادعاء القيم الدينية تحث على 
جرائم الش�رف امر غي�ر صحيح كما يرى 
ان االتهام�ات التي توج�ه للفتاة الضحية 
غالبا ما تكون واهية . لكن الياس�ري يرى 
أن االنفتاح اإلعالمي يحث على الفاحش�ة 

ويحث على التمرد على القيم والتقليد .
والحل كما يراه الياسري بتسليح المجتمع 
بالوعي خوف�ا من تأثير األف�كار الهدامة 

على سلوكيات الشباب العراقي.

العيادة القانونيةيف جامعة دياىل
العيادة القانوني�ة عبارة عن مكتب لتقديم االستش�ارات 
القانوني�ة والتراف�ع في الدع�اوي امام المحاك�م ولكنه 
يختل�ف  في انه يق�دم خدماته مجانا فض�ال عن قصوره 
على دعاوي األحوال الشخصية لفئات المجتمع الضعيفة  
يمث�ل برنام�ج العي�ادة القانونية همزة وصل بين ش�قي 
العل�وم التطبيقية الفكري والقانون�ي ويهدف الى تعزيز 
اتص�ال الط�الب  بالحي�اة العلمي�ة واتاح�ة الفرصة لهم 
لالحت�كاك بالجانب التطبيقي للقان�ون وتنمية مهاراتهم 
العملية , وان البرنامج  يس�عى  الى  جعل  الممارسة اكثر 
انتظاما وتراكما للخبرات واكثرتنافسية من حيث الطالب 
المش�اركين بها واكثر تنوعا من حيث الموضوعات التي 

تتناولها واكثر اندماجا في البيئة القانونية.
وموضوعات العيادة القانونية تحددها أولويات المجتمع 
واهتمامات�ه , وتتناول حقوق اإلنس�ان وحرياته س�واءاً 
كانت اجتماعية اواقتصادية او سياس�ية وفي هذا الصدد 
ف�ان دور التعليم القانوني االكلينيكي ان يمزج بس�هولة 
ويس�ر بين اصول القانون االساس�ية وتط�ورات فروعه 
واتجاهات�ه ومن ه�ذا كانللعي�ادة القانوني�ة دور حيوي 
ونقط�ة تح�ول مجتمعية س�واء عل�ى مس�توى التعليم 
القانوني او م�ن ناحية الثقافة القانوني�ة في مجتمعات 
دول نامية عدة ومن ثم صياغة إس�تراتيجيتهم القانونية 
وف�ي ظل  ه�ذه االس�تراتيجية القانونية يتول�ى الطالب 
تقدي�م وصف مفص�ل للقوانين المعمول به�ا ومقارنتها 
بالقصة الواقعية محل البح�ث وتحضير  مجموعة االدلة 
الت�ي تؤيد حججهم وصياغة مذكرة قانونية تخرج كل ما 
سبق يشرف عليها كادر من المحاميين المتطوعين للعمل 

ضمن برنامج العيادة القانونية .
 

أهداف العيادة القانونية:

للعيادة القانونية في المنظومة التعليميةهدفان :
األول:- تدريسي )أكاديمي(

فهي جزء من برنامج الدراسات القانونية إلكساب الطالب  
المهارات المتعلقة بممارسة مهنة المحاماة . وعليه يدخل  
تدريس برنامج العيادة القانونية في الكلية ضمن المنهج 
الدراس�ي للمرحلة الرابعة في الفصل الدراس�ياألول ومن  
ث�م  ال تقتصر دراس�ة الطال�ب على ق�راءة القضايا فقط 

وإنما يصبح جزًء فعليامنها وهو جوهر الدراسة العملية 
فالعي�ادة القانونية  إذا طريقة فعالة للتدريس ومنهجمن 

المناهج التعليمية .
والثاني :- مجتمعي

يهدف لتحقيق العدالة االجتماعية عن طريق تقديم خدمات 

قانوني�ة ألف�راد المجتم�ع تتعل�ق بالمش�ورة القانونية  
والت�وكل  بالدعاوي مجانا , وتركز العيادة القانونية بهذا 
الصدد على الفئات المهمش�ة بالمجتمع والضعفاءسواء 
أكان�ت الم�رأة المعنف�ة او األرملة او المطلق�ة او الطفل 
او ضحايا االتجاربالبش�ر او المعتقلين والمس�جونين اي 

المس�تضعفون ف�ي االرض وعلي�ه ف�ان  المواضيع التي 
تدخل بصورة عامة في العيادة القانونية هي موضوعات 
الطالق والعنف األس�ري واالتجار بالبش�ر بن�اءا على  ما 
تقدم تختل�ف العيادة القانونية عن المنظمات المجتمعية 
وعنمراكز تقديم الخدمات واالستشارات القانونية التي ال 
تربط  الطالب بكلي�ات القانون, فالعيادة القانونية تربط 
كلي�ة القان�ون بالمجتم�ع كل�ه وخاصة المنظم�ات غير 

الحكومية التي تنشغل بالدفاع عن حقوق األفراد مجانا.

العيادة القانونية
في كلية القانون والعلوم السياسية / جامعة ديالى

باش�رت كلية القانون والعلوم السياسية بالعمل ببرنامج 
العي�ادة القانوني�ة ف�ي 1/3/2012 وتتكون م�ن المدير 
المتمثل بالس�يد عميد الكلية األس�تاذ المس�اعد الدكتور 
س�يزان  والمحام�ي  التميم�ي  ع�ودة  إبراهي�م  خليف�ة 
احمدالخي�اط واإلداري احم�د عب�د مجي�د وأس�يل مجيد 

صالح وسائق .
وق�د خصص�ت عم�ادة الكلي�ة الم�كان المالئ�م والقرب 
م�ن البوابة الرئيس�ية للكلي�ة ووفرت كافة التس�هيالت 
واالحتياج�ات  الت�ي يتطلبه�ا عم�ل ال�كادر ف�ي العيادة 
وتس�هيل عقدالندوات التثقيفي�ة والتعريفية بآليات عمل 

العيادة القانونية

نشاطات العيادة القانونية
في م�ا يتعلق بنش�اطات العيادة القانوني�ة نود إعالمكم 
بإلقاء محاضرات على طالب المرحلة الثالثة لمدة شهرين 
وبواقع ) 25 ( طالب في كل شهر من قبل محامي العيادة 
وتدريس�هم وتدريبهم عل�ى المحاكم المدني�ة والجزائية 
والجنائي�ة فضال من إجراء امتح�ان تحريري لهم وإجراء 
محكم�ة افتراضي�ة لهم وهذا م�ا يتعلق بالجان�ب إما ما 
يتعل�ق بالجان�ب العملي والمتمثل بأخ�ذ المحامي الطلبة 

الى المحاكم لغرض االستفادة منها 

ما هي العقوبة
هي  جزاء وعالج يفرض باس�م المجتمع على ش�خص مس�ؤول جزائي�ا عن جريمة 
ارتكبه�ا بناء على حكم قضائي مبرم صادر ع�ن محكمة مختصة وهي جزاء ينطوي 

عل�ى االي�الم او الحرم�ان من ح�ق الحي�اة او الحرمان م�ن الحرية . 
واس�تنادا لمبدأ ش�رعية الجرائم والعقوبات ال بد لفرض عقوبة 

م�ا من وجود جريمة ن�ص القانون على عق�اب مرتكبيها وال 
بد م�ن وجود تناس�ب بين الجريم�ة والجزاء. فم�ن هنا أيضاً 
يمك�ن تعري�ف العقوبة  بأنه�ا “إيالم مقصود يوق�ع من اجل 

الجريم�ة ويتناس�ب معه�ا “فاأللم جوه�ر العقوبة وه�ذا أمر 
بديهي إذ ال عقاب بدون ألم. ويقصد باإليالم المس�اس بحق لمن 
تن�زل به العقوب�ة وحقوق اإلنس�ان التي يتصور المس�اس بها  

كثيرة منها الحقوق المالية و الحقوق الش�خصية. ومن اهم 
الحقوق الش�خصية .. الحقوق المتعلقة بالكيان المادي 

لإلنس�ان وهي )حق اإٌلنسان في الحياة، وقد تمس 
ب�ه العقوبة فتلغيه حين تتمثل في اإلعدام(. 

وكذلك حقه في التمتع بحريته والذى 
يحجب عنه ه�ذا الحق طيلة مدة 

للحري�ة  الس�البة  العقوب�ة 
.ومن أهم الحقوق المالية 
ح�ق الملكية ال�ذي تمس 
به العقوب�ات المالية ،مثل 

الغرامة والمصادرة.

قصـــة قانونيـــــة

)ام خ�اون( لم يرزقه�ا الله بولدها 
الوحيد )خ�اون( اال بع�د ان اصبح 
لها م�ن البنات خمس�ة وهي تحب 
البنات وترى فيهم صورتها الحلوة 
ايام الش�باب الذي ب�دأ في النضوب 
والزوال وابنه�ا خاون )مدلل( فكل 
م�ا يطلب�ه هو ام�ر وما يري�ده هو 
قان�ون واجب الطاع�ة وعلى الغرم 
م�ن ان زوجها قد توف�ي وترك لها 
بيت بس�يط وراتب تقاعدي اال انها 
لم تيأس  وواصلت مش�وارها حيث 
تعينت ابنته�ا الكب�رى والتي تليها 
ف�ي التعلي�م واصبح الح�ال افضل 
مم�ا كان علي�ه ف�ي الس�ابق وهي 
ليس�ت من النوع الذي ال يشكر الله 
ب�ل  على العكس ه�ي حامدة لربها 
وس�اجدة في صالته�ا وكاثرة من 
الش�كر عل�ى النع�م التي اج�اد بها 
الل�ه عليه�ا وعل�ى ابنه�ا وبناتها.. 
بقدره�ا  مرضي�ة  راضي�ة  وه�ي 
ال�ذي خطته ي�د االق�دار وبالتاكيد 
ه�ي اعت�ادت عل�ى االعتم�اد على 
ال�ذات ولم تلجأ ال�ى اي من اقاربها 
الذي�ن عرفوا بالطمع واالس�تغالل 
والجشع وسوء الظن وقد تعرضوا 
لها ولبناته�ا وطلبوا منها ان تزوج 
بناته�ا لهم وان ال تت�رك الحبل على 
الق�ارب وهددوه�ا والكثر من مرة 
اال  اناه كان�ت صامدة وتحدت هذه 
المضايق�ات وش�قت طريقه�ا في 
الحي�اة م�ع بناتها باالعتم�اد على 
ال�ذات بع�د االعتم�اد عل�ى الل�ه .. 
وهي مدب�رة وحريصة وتصنع من 
الالش�يء ش�يء فقد واجه�ت بعد 

وفاة زوجها ايام كالحة استطاعت 
ان تتجاوزه�ا وان تتع�دى االزم�ة 
وان تكن على ش�اطئ السالمة مع 
بناتها.. لكن ابنها )خاون( الزال في 
العاش�رة من العم�ر وال زال امامه 
الكثير م�ن الصعوب�ات والتحديات 
حتى يقف عل�ى قدميه.. وذات يوم 
جاءها شيخ العشيرة مع ابنه وقال 
لها بالح�رف الواحد )بانه يطلب يد 
ابنتها الكبيرة لتك�ون زوجة لولده 
البكر( وهي اعت�ادت على مثل هذه 
المواق�ف وتع�رف كيفي�ة الخ�رج 
منها فقال�ت له انت تامر لكن فقط 
امهلن�ي حتى اناقش�ها واخذ رأيها 
وايض�ا افكر ف�ي الموض�وع النها 
الزالت في الدراسة وارادت من هذا 
الرد الدبلوماس�ي ان تكس�ب وقت 
البع�اده وبعد نقاش مع بناتها كان 
ال�راي بالرفض بحج�ة انها الزالت 
في الدراسة  ومن الممكن مناقشة 
الموض�وع عند تخرجه�ا لكن مثل 
ه�ذا الرأي لم يرض�ي الطرف االخر 
الذي ع�ده جزء من الته�رب وجزء 
م�ن االهانة وجزء ال�ذل النه يعتبر 
نفس�ه ه�و الراع�ي له�ذه العائل�ة 
وبالتال�ي ال يحق له�ا ان تخرج عن 
الطاع�ة وع�ن الخيمة الت�ي يراهم 
تحته�ا.. لكن ه�و عد ه�ذا الرفض 
نوع من االهانة التي ال تغتفر وقال 
ف�ي نفس�ه ان مصيرك�م تعودون 
طالبي�ن الع�ون من�ي وفع�ال بع�د 
اس�بوع واح�د اختفى خ�اون وهو 
يع�ود من مدرس�ته حي�ث اعتاد ان 
يرجع الى البيت ف�ي الظهيرة لكنه 

غ�اب حتى الغ�روب وقام�ت الدنيا 
ول�م تقعد بالنس�بة الم�ة واخواته 
وفتش�وا كل االماكن وتساءلوا من 
الكل عن مصير صغيرهم وتم ابالغ 
الشرطة ووجهت اصابع االتهام الى 
)الش�يخ( وولده الخاطب لكن عدم 

وجود دليل وعدم وجود سبب حال 
دون ان يكون االتهام مقنعا كما ان 
الش�يخ اثبت انه كان مع كل اوالدة 
في احدى المأت�م منذ الصباح الذي 
وق�ع فيه )ح�ادث اختف�اء خاون( 
وحت�ى المس�اء كان ايض�ا باع�دا 

لالش�تباه الذي طرحته )ام خاون( 
لكن اح�د اصحاب )االكش�اك( قال 
بانه رأى سيارة  )بيك اب( يستقلها 
يص�رح  صغي�را  تحم�ل  ملثم�ون 
وعندما وصف الثياب والعمر كانت 
اوصاف )خاون( ولم تيأس امه وال 

اخوات�ه ف�ي البحث والتح�ري لكن 
دون ج�دوى فل�و كان الخاطف�ون 
يري�دون ماال التصل�وا ولباعت امه 
نفسها و افتده لكن الموضوع كان 
ي�راد منه )حرق القلوب( فمن الذي 
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ه�ل للعدال�ة مفه�وم واض�ح يمك�ن تمييزه ع�ن بقية 
المفاهي�م، ولم�اذا ارتب�ط مفه�وم العدالة بالمس�اواة 
والحري�ة، ولم�اذا لم يتم اتخاذ موق�ف واضح حيال كل 
مفه�وم حتى ال تختلط المفاهيم وتضيع؟ يرى كثيرون 
أن العدالة تظل مفهوم�اً مجرداً في عالم العقل ال يمكن 
تطبيق�ه في عالم الواقع؛ وأن ما يجري تطبيقه على مّر 
العص�ور من عدالة اجتماعية وسياس�ية واقتصادية ما 
هي إال محاوالت ُيقصد من ورائها الحفاظ على الحقوق 
التي أقرها القانون الطبيعي واألخالقي. فما هي طبيعة 
العدال�ة وجوهرها وأش�كالها؛ في ه�ذا الكتاب الرحب، 
يطرح “أمارتيا ِس�ن” مقاربة بديلة للنظريات الس�ائدة 
في العدالة التي يقول إنها، بالرغم من إنجازاتها النوعية 
العديدة، س�ارت بنا على العموم في االتجاه الخطأ. يلحُّ 
“ِس�ن” وهذا جوهر الرأي عنده، على دور النقاش العام 
في إقامة ما من ش�أنه أن يجع�ل المجتمعات أقل ظلماً. 
لكن�ه يحاّج في أن النقاش العام للعدالة ال يتيح بطبيعته 
اإلجاب�ة على كل األس�ئلة ولو نظري�اً؛ فليس هناك 
تعري�ف واحد للمعق�ول بل تعريف�ات ُتحتِّم 
علين�ا االختي�ار؛ ومواق�ف ع�دة، مختلفة 
ومتنافس�ة، يمك�ن الدف�اُع ع�ن كلٍّ منها 
دفاع�اً ُمقنع�اً. وأن علين�ا أال نرفض هكذا 

تعددي�ة أو نح�اول تقليصها خارج إطار الح�وار، بل أن 
نس�تخدمها لبناء نظريٍة في العدالة تس�تطيع استيعاَب 
اآلراء المتباعدة على تباعدها. وبين طيات الكتاب سوف 
نق�رأ نقداً جوهري�اً لمنهج راولز بالبح�ث عن “نموذج 
مثالي” transcendenta للمجتمع العادل، فجوهر العدالة 
عن�ده ه�و اإلنص�اف “العدال�ة كإنص�اف” أي المعاملة 
المتساوية لجميع األطراف بال تمييز أو تحيز، أما “ِسن” 
في�رى أن المش�كلة الحقيقية الت�ي نواجهها في الواقع 
هي “الظلم” وبالتالي الحاجة إلى معرفة كيفية القضاء 
عليه أو التخفيف منه. أي التركيز على مظاهر “الظلم” 
في المجتمعات المختلفة ومحاولة اس�تئصالها ويؤكد 
“ِسن” أن التعرف على مظاهر الظلم تتوقف على القيم 
السائدة والمصالح الغالبة فضالً عن العادات المتأصلة 

في مختل�ف المجتمعات، كذلك احتل موضوع “الحرية” 
موضع�اً هاماً عنده في تحديد مفهوم�ه لفكرة العدالة، 
فتوفي�ر الحري�ات العام�ة والسياس�ية لألف�راد برأي�ه 
الخطوة األولى لتحقيق العدالة، وهي تحقيق للمس�اواة 
أيضاً وبذلك نكون قد اعترفنا بإنس�انية اإلنسان، وهكذا 
يخلص “ِس�ن” من تحليل�ه المعمق هذا إل�ى القول بأن 
“االقت�راب م�ن العدالة ال يتحق�ق إال بالديمقراطية” أي 
الحكم من خالل الحوار. وس�واء أكنا مع أنصار التفكير 

ل�ي  لمثا ا
كما عند راولز، أو من أنصار 

المنهج المقارن مع “ِس�ن” فإننا نعت�رف بأنه ال عدالة 
ب�دون حرية، وقديماً ق�ال فقهاء المس�لمين أن “العدل 
أس�اس المل�ك”، من هن�ا تنبع أهمي�ة هذا الكت�اب لما 
لألف�كار والطروحات التي يحملها من تأثير في حركات 
اإلصالح السياسي السائدة في عالمنا الراهن من أهمية 

في تحقيق العدالة.

فكرة العدالة ملؤلفه أمارتيا سن

 حضور فاعل لخدمة المواطن 

المستقبل العراقي / متابعة

جرائم الرشف بالعراق .. 
عالقات حمرمة يف جمتمع حمافظ

العقوبة
كتاب قانون



لويب السالح األمريكي ورصاعات الرشق األوسط

رو�سيا حتتل املركز الثاين عامليا وتتفوق على تركيا يف حجم القوة 
الع�سكرية

تعتبر تجارة الس�اح من أق�وى التجارات عالمياً، 
وتشير أغلب التقديرات إلى إنفاق سنوي يتأرجح 
ما بين التريليون ونصف واالثنين تريليون دوالر، 
ما يس�اوي تقريب�اً ٣% من كام�ل الناتج المحلي 

العالمي.
تحت�ل أمريكا المركز األول عالمي بفارق شاس�ع 
عن أق�رب منافس�يها)الصين وروس�يا والهند(، 
وذل�ك بفض�ل ترّب�ع ش�ركات صناعة األس�لحة 
االمريكي�ة عل�ى رأس قائم�ة الش�ركات العالمية 

المنتجة والمصّدرة للساح.
عندما س�ئل جوش ش�وغرمان المدي�ر التنفيذي 
لمرك�ز سياس�ات العنف، عن م�دى تحّكم “لوبي 
الس�اح” في صن�ع الق�رارات األمريكي�ة، أجاب 
قائ�ًا: إن قادة لوبي الس�اح ينجح�ون دائما في 
تمري�ر ما يريدونه من ق�رارات وقوانين، وعندما 
يريد لوبي الساح تمرير تشريعات لمصلحته يبدأ 
بإرسال الرس�ائل وإجراء المكالمات الهاتفية مع 
الن�واب ف�ي الكونغ�رس أو في مجلس الش�يوخ. 
وبم�ا أن الن�واب ينتابهم الخوف من أن يخس�روا 
مقاعده�م ال يت�رددون ف�ي أن يعملوا عل�ى إبداء 
موافقتهم على التشريعات ويصوتون عليها بنعم 
أو ال، حسب رغبة قادة اللوبي. فما هو واقع نفوذ 
لوبي الساح في دوائر القرار األمريكية؟ وما هو 

دوره من مجريات الشرق األوسط؟

الشرق األوسط وشركات الساح
حّققت ش�ركات الس�اح األمريكية أرباحاً طائلة 
بس�بب الحروب الدائرة حاليا في منطقة الش�رق 
األوسط وس�ط س�باق التسليح يس�مح ألمريكا 
بلعب دور إس�تراتيجي في صناعة وبيع األسلحة 
للمنطق�ة، وبالتالي “باتت الصراع�ات والحروب 
ف�ي مختل�ف أنحاء المنطق�ة “نعم�ة” اقتصادية 
ألولئك الذين يمسحون دموع التماسيح بيد واحدة 
ويوقع�ون عق�ود التس�ليح باليد األخ�رى”، كما 
يوضح أحد المحللين لموقع “جلوبال ريسيرش” 

البحثي.س�اهمت االح�داث الت�ي هوت بالش�رق 
األوس�ط في آتون الحروب بالوكالة والصراعات 
الطائفية والقتال ضد اإلرهاب، برفع حجم اإلنفاق 
العسكري لدول المنطقة، فقد أصبحت السعودية 
رابع أكبر س�وق للس�اح في العالم وفقا لألرقام 
الص�ادرة من قب�ل معهد أبح�اث الس�ام الدولي 
في س�توكهولم، حي�ث أنفقت الري�اض أكثر من 

٨٠ مليار دوالر على األس�لحة في العام الماضي، 
وه�و أكثر من أي وقت مض�ى، وأنفقت اإلمارات 
نح�و ٢٣ مليار دوالر العام الماض�ي، أي أكثر من 
ثاث�ة أضعاف ما ت�م إنفاقه في ع�ام ٢٠٠٦، كما 
وقعت قطر صفقة بقيمة ١١ مليار دوالر أمريكي 
مع وزارة الدف�اع األمريكية، فضاً عن العديد من 
ال�دول اآلخ�رى في المنطق�ة، والتنظيم�ات التي 

تش�تري أسلحتها من “السوق السوداء”.ما يمكن 
قراءته م�ن خال صفقات الس�اح ه�ذه والدور 
األمريك�ي ف�ي تأجي�ج الصراع�ات، ه�و تطبيٌق 
لمبدأين أساس�يين ف�ي تجارة الس�اح، األول أن 
الس�اح خلق ليس�تعمل؛ فكلما زادت الحروب زاد 
الرب�ح وراج�ت الصناعة، لذل�ك ال ب�د أن يحتوي 
عالمن�ا على ب�ؤر معينة مش�تعلة باس�تمرار وال 

تنطفئ أو تهدأ لضمان استمرار األرباح المليارية. 
ام�ا الثاني فا ب�د من تجربة الس�اح، وهنا تأتي 
ضرورة وجود بؤر يس�تخدم الس�اح من خالها 
لمعرفة خصائصه وس�بل تطوي�ره، لذلك وجدت 
أمريكا في منطقة الشرق االوسط مرتعاً مناسبة 
لبيع وإستخدام األسلحة التي ستعود بأرباح طائلة 
عل�ى الداخ�ل األمريك�ي، فكيف تتحكم ش�ركات 

الساح األمريكية بمراكز القرار في الباد؟

شركات الساح األمريكية
أص�در معهد س�توكهولم الدولي ألبحاث الس�ام 
نهاية العام الماض�ي تقريراً تطرق فيه إلى أفضل 
شركات صناعة األسلحة في العالم حيث تصّدرت 
الش�ركات األمريكية قائمة التقرير. تأتي لوكهيد 
عل�ى  األمريكي�ة   )Lockheed Martin( مارت�ن 
رأس قائمة الش�ركات العالمية بمبيعات س�نوية 
تتجاوز ال� ٣٦ مليار دوالر، تتبعها عماق صناعة 
الطائرات )Boeing( ب� ٣٢ مليار دوالر تقريباً وهي 
أمريكية أيضاً، ثم الش�ركة البريطانية للصناعات 
وه�ي    )BAE Systems(والطي�ران الدفاعي�ة 
المنافس األوروبي األق�وى للواليات المتحدة بما 
nGe ٢٩ ملياراً، ثم جن�رال داينامكس )  يزي�د عن

eral Dynamics( ب�� ٢٤ ملياراً تقريباً ف�رايثيون 
)Raytheon( ب� ٢٢.٥ مليار دوالر.

النفوذ وصناعة القرار
َتعتب�ر صحيفة”كريس�تيان س�اينس مونتير” أن 
“الم�ال يج�ري في سياس�ات البي�ت األبيض كما 
يج�ري الدم في الجس�م”، ففي ع�ام ٢٠٠٠ أكدت 
نتائ�ج انتخاب�ات مجل�س الش�يوخ صّح�ة ه�ذه 
المقول�ة، حين فاز بمقاع�د المجلس أكثر من ٨٠ 
مم�ن أنفق�وا أم�واال كثي�را، أي أن األكث�ر إنفاقا 
كان�وا األكثر حظا للف�وز بالمقاعد. كم�ا أنه في 
االنتخاب�ات الت�ي تل�ت س�نة ٢٠٠٠ فقد ش�هدت 
انتخاب�ات الكونغ�رس ارتفاع�ا كبيرا في نس�بة 

الناجحي�ن م�ن أصحاب األم�وال الكثي�رة، حيث 
أش�ارت األرق�ام، الت�ي تناولتها وس�ائل اإلعام 
األمريكية، إلى أن أكثر من ٩٠ في المائة ممن كانوا 
أكث�ر إنفاقا هم من تمكن�وا من الفوز بمقاعد في 
الكونغرس. اذاً، الم�ال يحدد هوية الرئيس القادم 
للبي�ت األبي�ض، والم�ال يحدد م�ن يدخل مجلس 
الش�يوخ والكونغرس األمريكيين )تش�ير تقارير 
غير رس�مية إل�ى أن كلفة مقعد ف�ي الكونغرس 
تصل إل�ى أكثر م�ن ٨٠٠ أل�ف دوالر أمريكي، أما 
كلف�ة مقعد في مجلس الش�يوخ فتبل�غ حوالي ٥ 
مايي�ن دوالر(.دفعت التكلف�ة الباهظة للوصول 
إل�ى الس�لطة بالش�ركات الكبرى، وعلى رأس�ها 
ش�ركات الساح إلى إنتهاز “الفرصة” عبر تمويل 
الحم�ات االنتخابي�ة للمرش�حين لرئاس�ة البيت 
األبيض، أو عضوية الكونغرس ومجلس الشيوخ، 
ف�كل مرش�ح يحتاج لص�رف مبال�غ باهظه على 
الحملة االنتخابية، وتمويل تنقاته بين الواليات، 
وطب�ع المنش�ورات التي ت�وزع عل�ى المواطنين 
الناخبي�ن، وتموي�ل ظهوره في عدد م�ن البرامج 
التلفزية.ف�ي المقابل تفرض هذه الش�ركات التي 
تع�د أهم وأبرز مصادر تمويل الحمات االنتخابية 
ش�روطها عل�ى أي مرش�ح، ال�ذي ب�دوره يلب�ي 
أوامره�ا حت�ى ل�و تطلب األم�ر تحري�ك الجيش 
األمريك�ي إلى بل�دان أخ�رى، ألن أي تخلّف نهاية 
حياته السياس�ية في االنتخابات، ونهاية مساره 
بفضيحة تبصم صورته في ذاكرة األمريكيين.اذاً، 
ُيحسب لش�ركات الس�اح األمريكية ألف حساب 
على الساحة السياسية، بسبب القدرة اإلقتصادية 
الضخمة التي تملكها على حس�اب دماء وشعوب 
العال�م. ال يقتص�ر دور ه�ذه الش�ركات على دعم 
كاف�ة األحزاب السياس�ية المتنافس�ة على قيادة 
البيت األبيض فحس�ب، بل تسعى لمحاربة مفردة 
“السام” ومنع إستصدار أي قوانين تفرض قيود 
على صناعة وبيع الس�اح لفتح األس�واق أمامها 

وتسهيل تصريف منتجاتها العسكرية.
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أعربت إسرائيل عن قلقها الشديد من تفاوض مصر مع 
باريس على صفقة لش�راء قمري�ن صناعيين، أحدهما 
للمراقب�ة واآلخر لاتصاالت العس�كرية، مش�يرة إلى 
أن الل�واء محمد س�عيد العصار وزير اإلنت�اج الحربي 
المص�ري ق�ام بزيارة إل�ى باري�س، في 16 ديس�مبر 
الحال�ي، من أجل التوص�ل إلى اتفاق بش�أن الخطوط 

العريضة للصفقة.
اإلذاعة اإلس�رائيلية أكدت، أن ش�راء قمرين صناعيين 
يعك�س ح�رص مصر عل�ى متابع�ة العمل ف�ي جميع 
المجاالت، ونقلت على لس�ان محلل إسرائيلي قوله، إن 
المخاوف المصرية من تأثير سد النهضة اإلثيوبي على 
أمنه�ا المائي، هو أحد الدوافع األساس�ية وراء حرص 
مصر على ش�راء القمرين، وإن دارس�ة آثار السد على 
مصر تعتبر واحدة من أهم القضايا لدى الهيئة القومية 

لاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء.
وذكرت اإلذاعة، أنه س�يجري توقيع االتفاق قبل نهاية 
العام الحالي أو فى بداية 2016، ومن المتوقع أن تصل 

قيمة التعاقد للقمرين إلى مليار يورو.

وأضافت، أن المصريين يرغبون في إنتاج قمر صناعي 
ثالث وهو إيجيب سات 3 اعتمادا على قدراتهم الذاتية، 
وإطاق�ه بحل�ول 2017 بمس�اعدة مالية م�ن الصين، 
وم�ن المفت�رض أن تك�ون %60 من مكون�ات القمر 

صناعة مصرية.
وقال�ت، إن مص�ر تخط�ط إلط�اق أول رادار لألقمار 
الصناعية بحل�ول عام 2020، وس�يتم إجراء مناقصة 
دولية من أجل اختيار ش�ريك أجنب�ي في عملية إطاق 
الرادار، مختتمة بالقول إن مصر اآلن تظهر رغبتها في 

االنضمام إلى النادي الفضائي.
في ذات الس�ياق، كشف اللواء نصر سالم، رئيس جهاز 
االس�تطاع األسبق بالمخابرات الحربية، أسباب القلق 

اإلسرائيلي من صفقة األقمار الصناعية المصرية.
وف�ال، إن هن�اك أس�بابا عس�كرية وأخرى سياس�ية، 
فالعس�كرية هي أن جزءا من مهم�ة األقمار الصناعية 
تجميع صور ومعلومات استخباراتية شديدة األهمية، 
ويمك�ن للقمري�ن أن يقدم�ا لمصر معلوم�ات دقيقة 
ومص�ورة عن أي ق�درات أو قوات عس�كرية وأجهزة 

حيوية في إس�رائيل، وتس�بح هذه األقمار في الفضاء 
الجوي، ويمكنها التقاط ما تشاء من معلومات وصور 
من أي دولة، مضيفا أن إس�رائيل تمتلك أقمارا مماثلة، 
وتق�دم لها معلومات اس�تخباراتية مهمة، لكن دخول 
مص�ر ف�ي ه�ذا المج�ال يجعله�ا — أي إس�رائيل — 

مكشوفة استخباراتيا ومعلوماتيا تماما أمام مصر.
ويضي�ف الخبير العس�كري المص�ري، أن هذه األقمار 
تق�دم جانبا آخر مهم�ا، وهو مراقبة الح�دود وتحديد 
أماك�ن األنفاق، كما يمكنها التقاط صور من الجو ألي 
قوات تحاول التسلل للحدود أو أي تحركات للتنظيمات 
المتطرفة، كما أنها قادرة على تصوير األش�خاص في 
شوارع أي دولة وتحديد وجهتهم ومعرفة ما يحملونه، 
فضا عن فائدتها االقتصادية، إذ يمكنها تحديد األماكن 

التي تحتوي على مياه جوفية ومعادن وغيرها.
وقال، إن الجانب السياسي في أسباب القلق اإلسرائيلي 
يرج�ع إلى أن إس�رائيل تري�د أن يظل الع�رب في حالة 
ضعف، وأن يظلوا متأخرين عنها عسكريا واقتصاديا، 
فتف�وق مصر هو تف�وق للع�رب جميعا، ولذل�ك تريد 

مص�ر  تظ�ل  أن  إس�رائيل 
ضعيفة، باعتب�ار أن قوتها 
تعن�ي ق�وة الع�رب، لكونها 
صمام األمان لألمة العربية.

وأش�ار إلى أن القانون الدولي 
األقم�ار  امت�اك  يمن�ع  ال 
إس�رائيل  لك�ن  الصناعي�ة، 
قلق�ة م�ن أي تق�دم لمصر، 

ألنه�ا ت�رى ف�ي مص�ر عامل 
تهديد حقيقي�ا لها، وتدرك تماما 

أن مصر لن تترك أش�قاءها العرب 
فريس�ة س�هلة له�ا، ولذل�ك تصدر 

مثل هذه التصريحات بهدف التعرض 
لمصر وخلق فكرة أن األقمار الصناعية 

ستس�تخدم ضد عملية السام وضد أمنها 
القومي رغم أنها تمتلك سلس�لة من األقمار 

الصناعية تس�تخدمها في التجسس على الدول 
األخرى.

مرص تفاوض باريس عىل صفقة لرشاء قمرين 
صناعيني وإرسائيل تراقب! 

أظه�رت إحصائية صادرة عن مجموعة 
  Flight International أبحاث الطي�ران
أن المقاتلة األمريكية “إفn16” تتصدر 
قائمة الطائرات المقاتلة األكثر انتشارا 
واس�تخداما في العالم. وتليها المقاتلة 
وحل�ت   .”n18إف/إي�ه“ األمريكي�ة 
المقاتلة الروس�ية “س�و27/30-” في 

الترتيب الثالث.
وتس�تخدم الق�وات الجوي�ة ف�ي دول 
 ”n16العالم 2264 طائرة من طراز “إف
)16 ف�ي المائة من مجم�وع المقاتات 
المس�تخدمة في العالم ف�ي نهاية عام 
2015(، و1047 طائرة من طراز “إف/

إي�هn18” )7 ف�ي المائ�ة م�ن مجموع 
الطائ�رات المقاتل�ة المس�تخدمة ف�ي 
nالعال�م( و943 طائرة من طراز “س�و

27/30” )6 في المائة(.
 ”n15وتحت�ل المقاتلة األمريكي�ة “إف
المرك�ز الراب�ع ف�ي قائم�ة المقاتات 
األكثر اس�تخداما في العالم. وتظل 858 
طائرة من ط�راز “إفn15” في الخدمة 
اآلن. وتض�م قائم�ة المقات�ات األكثر 
اس�تخداما ف�ي العالم طائرات روس�ية 
nو”سو ”n21و”ميغ ”n29أخرى: “ميغ
25”.  وجاء ترتيبها خامس�ا وسادس�ا 

وسابعا على التوالي.

وتس�تخدم الق�وات الجوي�ة ف�ي دول 
nالعال�م 819 طائ�رة م�ن ط�راز “ميغ
 ”n2129” و551 طائرة من طراز “ميغ

.”n25و503 طائرات من طراز”سو
الق�وات  تس�تخدم  اإلجم�ال  وبصف�ة 
الجوي�ة في دول العالم ف�ي نهاية العام 

الحالي 52.1 ألف طائرة ومروحية.
ول�م يصدر تعليق على ه�ذه اإلحصائية 
من قبل وزارة الدفاع الروس�ية. وأعلن 
وزير الدفاع الروس�ي مؤخرا أن القوات 
الجوي�ة الروس�ية حصل�ت خ�ال عام 
أو  جدي�دة  طائ�رة   243 عل�ى   2015

مطّورة.

»سوخوي 27« ضمن قائمة املقاتالت 
تش�ر موقع “غلوبال فاير ب�اور” والذي يهتم برصد حجم األكثر استخدامًا يف العالـم

الق�وة العس�كرية لدول العال�م، مقارنة بي�ن حجم القوة 
العسكرية الروسية وكذلك حجم القوة العسكرية التركية، 
ليكش�ف الموقع عن تربع روس�يا في المركز الثاني على 
مس�توى العالم بعد الواليات المتحدة، في حين تحل تركيا 
المركز العاش�ر، لتك�ون بذلك القوة الخامس�ة عس�كرًيا 
ضمن حلف الناتو بعد أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا. 
ورصد الموقع العتاد العس�كري لكا الدولتين حيث تمتلك 
القوات الروس�ية ف�ي صفوفها أكثر م�ن 760 ألف جندي 
م�ع ما يزيد على 15 ألف دبابة وقرابة عش�رة آالف مدفع 
من أن�واع مختلفة، عاوة على قاذف�ات صواريخ متعددة 
األشكال يزيد عددها عن 3700 آلية. وتدير القوات الروسية 
بأفرعه�ا المختلف�ة آالف الطائرات من نوعي�ات متعددة، 
بينها المقات�ات والقاذفات والطائ�رات االعتراضية، إلى 
جان�ب المروحيات ومئات القطع البحرية. وتصل ميزانية 
القوات المس�لحة الروس�ية إلى أكثر من 60 مليار دوالر. 
أم�ا القوات التركي�ة، فلديها ما يزيد ع�ن 400 ألف جندي 
باإلضافة إلى أكثر من 3700 دبابة وأكثر من عش�رة آالف 
قطع�ة حربي�ة أخرى بين آلي�ات مدرعة ومداف�ع متعددة 
األنواع. وتمتلك تركيا أيضا أكثر من ألف طائرة من األنواع 

القتالية والقاذفة واالعتراضية.

الق�وة البحرية التركية تضم أكثر من مائة س�فينة حربية 
من أحجام ونوعيات مختلفة، لكن الفارق العس�كري بين 
البلدين يظهر بش�كل واضح عبر الميزانية التي ال تزيد عن 

18 مليار دوالر، لكن تركيا يمكنها دائًما االعتماد على دول 
الغرب الش�ريكة لها والمتحالفة معها ضمن حلف ش�مال 

األطلسي.

قالت صحيفة “واش�نطن بوست” األمريكية الجمعة 
25 ديسمبر/كانون األول إن الواليات المتحدة ليست 

قادرة على تحييد روسيا في سوق التسلح الهندية.
وأضافت الصحيف�ة أن “االتفاقيات، التي تم التوصل 
إليها بين الرئيس الروس�ي فاديمي�ر بوتين ورئيس 
ال�وزراء الهن�دي ناريندرا م�ودي الخمي�س الماضي 
ح�ول التوري�د والصناعة المش�تركة لألس�لحة تدل 
على أن موس�كو ال تزال أحد الشركاء االستراتيجيين 
التوري�د  أن  إل�ى  لنيودله�ي”، مش�يرة  األساس�يين 
nالمحتم�ل لمنظومة الدف�اع الجوي الروس�ية “إس
400” إل�ى الهند س�يعزز موقع روس�يا في الس�وق 

الهندية.وتتوقع الصحيفة بأن الجانب الهندي سيطلق 
اس�تيراد “إسn400” وذل�ك بالرغم من ع�دم التأكيد 
الرس�مي للجانبين الروس�ي والهندي على ذلك. وفي 
هذا السياق، تشير الصحيفة إلى إعان الشركة الهندية 
لألسلحة “ريايانس ديفينس”، يوم الخميس التوقيع 
مع الشركة الروسية “ألماز أنتي” على اتفاقية بمبلغ 
6 ملي�ارات دوالر فيما يخص مس�ائل تصليح وانتاج 
المع�دات العس�كرية. ولفت�ت الصحيف�ة االنتباه إلى 
أن الش�ركة الروس�ية المذك�ورة هي المس�ؤولة عن 
تصني�ع منظومة الصواريخ “إسn400”، في إش�ارة 
إلى أن الهند قد تكون أجرت معها مش�اورات بش�أن 

هذه المنظومة. كما تش�دد الصحيفة على أن تصدير 
الس�اح الروس�ي إلى الخارج يزداد س�نويا. يذكر أن 
مباحثات بين الرئيس الروسي فاديمير بوتين ورئيس 
الوزراء الهندي ناريندرا مودي جرت في موسكو يوم 
الخمي�س 24 ديس�مبر/كانون األول الج�اري ، حيث 
بحث الجانبان عدة ملفات، من ضمنها تس�هيل نظام 
التأشيرات) الفيزة( بين البلدين وإطاق التعاون حول 
إنش�اء ش�ركة لصناعة مروحيات عس�كرية روسية 
عل�ى األراض�ي الهندي�ة، واس�تمرار بن�اء مفاعات 

نووي�ة جديدة في الهند بمس�اعدة 
روسيا.

الواليات املتحدة غري قادرة على حتييد رو�سيا يف �سوق الت�سلح الهندية

ً 



مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين

محكمة االحوال الشخصية يف االسحاقي
العدد 43 / ش / 2015 

اىل املدعى عليه / نوري رياض نوري / مجهول محل االقامة
اعالن

بتاريخ 3 / 12 / 2015 اصدرت محكمة االحوال الشخصية يف 
االسحاقي قرارها الغيابي القايض بالحكم بالتفريق القضائي 
ب�ن املدعية ) وفاء خالد ن�وري ( واملدعى عليه ) نوري رياض 
ن�وري ( واعتباره طالقا رجعي�ا واقفا للمرة االوىل بتاريخ 3 / 
12 / 2015 ق�ررت هذه املحكمة تبليغك بصحيفتن محليتن 
لغرض تبليغك بقرار الحك�م ولك حق الحضور لالعرتاض عىل 
الق�رار املذك�ور وتمي�زه ويف حالة ع�دم حضورك خ�الل ملدة 
القانونية سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية مع التقدير .
القاضي
خميس ضاري حسين

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية

محكمة تحقيق الخالدية
العدد 2980 

اىل / وزارة الرتبية / املديرية العامة للتقويم واالمتحانات
فقدان وثيقة مدرسية

ح�ر املخ�ر احم�د عادل ع�راك احم�د اىل محكمتن�ا وطلب 
االخب�ار حول فق�دان وثيقة مدرس�ية املرحل�ة االعدادية وقد 
فقدت منه قضاءا وقدر وتم التحقيق االصويل من قبلنا ودونت 
اقواله وقررت املحكمة بتاريخ 15 / 12 / 2015 غلق التحقيق 
اس�تنادا للم�ادة ) 130 / ج ( االصولي�ة وتعمي�م االوص�اف 
ومفاتحتكم واشعاركم حول املوضوع وتزويده ببدل ضائع يف 

حالة مراجعة الشخص صاحب العالقة .
القاضي
عمر احمد حسين

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة االتحادية

محكمة بداءة الرصافة 
العدد: 1461 / ب / 2015 

التاريخ: 17 / 12 / 2015  

اعالن
  اىل/املدعى عليها  / زينب شهاب احمد 

اص�درت ه�ذه املحكمة  يف الدع�وى البدائي�ة املرقمة 1461/
ب/2015 وبتاريخ 2015/10/22 حكما غيابيا لغرض تخليه 
الشقة املرقمة 2 يف الطابق الثاني يف العقار تسلسل 31/1016 
باب الشيخ وتس�ليمها اىل املدعي  لؤي توفيق احمد خالية من 
الش�واغل وملجهولية محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ 
قررت املحكمة تبليغك اعالنا بصحيفتن يوميتن محليتن ذلك 
حق االعرتاض والتمييز خالل املدة القانونية وبعكس�ه س�وف 

يكتسب القرار الدرجة القطعية وفق االصول.

القاضي غانم عبد الله زياد

فقدان 
كاف�ة  من�ي  فق�دت 
املستمس�كات الخاصة 
الشايص     ذات  بالسيارة 
     120   +   P   00751
DJNK      ( بأسم )مسلم 
محمد مخيلف(عىل من 
يعثر عليها تسليمها اىل 

جهة االصدار

فقدان
فق�دت  من�ي املعاملة ذات 
 9097903 ( ال��وص���ل  
رق�م   2014/11/19 يف 
ي�ح����ة  لت���ص���ر ا
   1 4 1 1 1 9 0 9 6 0 0 1 5 (
الن�وع   )  20   TP   0075(
)لك�زس ال اك�س( بأس�م 
)عباس جمال حسن(  عىل 
من يعثر عليها تسليمها اىل 

جهة االصدار

فقدان
فق�دت  مني الهوية 
الص�ادرة من الكلية 
املفتوح�ة  الرتبوي�ة 
كاظم  )عالء  باس�م 
عزيز( عىل من يعثر 
عليه�ا تس�ليمها اىل 

جهة االصدار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الرصافة االتحادية

الهيئة االستئنافية االوىل
العدد: 1473/ س1/ 2015 

التاريخ: 21/ 12/ 2015 
اىل/ املستأنف عليه )املدير املفوض لرشكة انوار الصالح – اضافة لوظيفته(

اعالن
للطع�ن االس�تئنايف الواقع من قبل املس�تأنف )مدي�ر عام رشكة الرش�يد العامة – 
اضاف�ة لوظيفت�ه( عىل الق�رار البدائ�ي الصادر ع�ن محكمة الب�داءة املتخصصة 
بالدع�اوي التجاري�ة بالع�دد 475/ ب/ 2015 وبتاري�خ 28/ 10/ 2015 وال�ذي 
يقيض بفس�خ العقد املرق�م 4/ 2010 املوقع بن الطرف�ن املتداعين بتاريخ 12/ 
12/ 2010 والزام املدعى عليه )املستأنف عليه( املدير املفوض لرشكة انوار الصالح 
للتجارة العامة والخدمات البحرية املحدودة – اضافة لوظيفته بان يؤدي اىل املدعي 
)املس�تأنف( مدير عام رشكة الرشيد – اضافة لوظيفته مبلغا قدره )200/ 099/ 
289( مائتان وتس�عة وثمانون مليون وتس�عة وتس�عون الف ومائت�ي دينار ورد 
الدع�وى بالزيادة وتحميل الطرفن الرس�وم واملصاريف النس�بية وملجهولية محل 
اقامت�ك حس�ب ورقة التبلي�غ املصدقة م�ن املجلس البل�دي ملنطقة مناوي باش�ا 
يف الب�رصة الواردة من رئاس�ة محكمة اس�تئناف البرصة االتحادي�ة بكتابها العدد 
6151 يف 16/ 12/ 2015 ق�ررت هذه املحكم�ة تبليغك اعالنا بصحيفتن محليتن 
بالحضور امامها يف يوم املرافعة املوافق 29/ 12/ 2015 ويف حالة عدم حضورك او 

ارسال من ينوب عنك سوف تجري املرافعة بحقك حضوريا وعلنا.
القاضي سعد جريان التميمي 
رئيس الهيئة االستئنافية االولى

مجلس القضاء االعىل
رئاسة استئناف بغداد – الرصافة االتحادية

محكمة البداءة املتخصصة بالدعاوى التجارية
العدد: 476/ ب/ 2015 

التاريخ/ 21/ 12/ 2015 

اعالن
اىل املدع�ى علي�ه:-/ املدي�ر املفوض لرشك�ة ان�وار الصالح للتج�ارة العامة 

والخدمات البحرية/ اضافة لوظيفته
اص�درت هذه املحكم�ة بتاري�خ 24/ 11/ 2015 الحكم الغياب�ي يف الدعوى 
املرقم�ة 476/ ب/ 2015 يقيض )اوال:- فس�خ عقد تجهيز رافعات س�لكية 
بالع�دد 3 يف 12/ 12/ 2010 امل�رم ب�ن الطرف االول رشكة الرش�يد العامة 
يف وزارة الصناع�ة واملع�ادن والط�رف الثاني رشك�ة انوار الصال�ح للتجارة 
العامة والخدم�ات البحرية املحدودة. ثانيا:- الزام املدعى عليه املدير املفوض 
لرشك�ة انوار الصال�ح للتجارة العام�ة والخدمات البحري�ة اضافة لوظيفته 
بتأديتة للمدعي مدير عام رشكة الرش�يد العام�ة يف وزارة الصناعة واملعادن 
اضاف�ة لوظيفت�ه مبلغا مق�داره 282.240.000 دينار فق�ط مائتان واثنان 
وثمانون ملي�ون ومائتان واربعون الف دينار(، وملجهولية محل اقامتك تقرر 
تبليغ�ك اعالنا بصحيفتن محليتن يوميتن وعند عدم مراجعتك طرق الطعن 

القانونية سيكتسب الحكم الدرجة القطعية.
القاضي علي محمد هاشم الناجي

محكمة االحوال الشخصية يف سامراء
العدد: 1046/ ش/ 2015 
التاريخ: 24/ 12/ 2015 

اعالن 
اىل املدعى عليه/ عمر خطاب داود

اص�درت محكمة االحوال الش�خصية يف س�امراء قرارها يف الدعوى 
املرقم�ة 1046/ ش/ 2015 يف 21/ 12/ 2015 واملتضمن بتصديق 
ال�زواج الخارج�ي بينك وب�ن املدعية )ع�ذراء عبد ال�رزاق جدوع( 
بتاري�خ 2/ 10/ 1997 ع�ىل مه�ر معجله مليونان دين�ار ومؤجله 
ثالثة مالين دينار تس�تحقه حن حلول قرب االجلن واثبات نس�ب 
االطف�ال )امنية وخطاب( من زواجك من املدعية حكما غيابيا قابال 
لالع�رتاض والتمييز علي�ه وملجهولية محل اقامت�ك قررت املحكمة 
تبليغ�ك بصحيفتن يوميتن محليتن لالعرتاض عىل الحكم الغيابي 
خ�الل عرشة ايام من الي�وم التايل للنرش الق�رار يف الصحف املحلية 

وبعكسه سوف يكتسب الدرجة القطعية.
القاضي
قيصر عباس رشيد

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف السنية
العدد 145 /ش/2015

التاريخ /2015/12/22

اعالن
اىل املدعى عليه /س�عدون عيدان س�ياب

س�بق وان اقام�ت املدعية هبة ع�ي عجيب الدعوى الرشع�ي املرقمة 
145/ش/2015 ام�ام هذه املحكمة التي تطل�ب فيها تاييد الحضانة 
الوالده�ا كل م�ن )رض�ا واماني( اوالد س�عدون عيدان س�ياب ولعدم 
حضورك يف اي جلس�ة من جلس�ات املرافعة يف تلك الدعوى  فقد صدر 
ق�رار هذه املحكمة بحق�ك غيابيا بتاري�خ 2015/12/13 وملجهولية 
محل اقامتك وحس�ب اإلش�عار الصادر من املجلس املحي االستشاري 
لحي الحكي�م األوىل امل�ؤرخ يف 2015/12/19 ق�ررت املحكمة تبليغك 
اعالن�ا بقرار الحكم عن طريق الن�رش  بصحيفتن يوميتن  مقروءتن 
رس�ميتن ويف حال عدم اعرتاضك خالل امل�دة القانونية البالغة عرشة 
اي�ام من اليوم التايل لتاريخ النرش فانه  س�وف يكتس�ب القرار اعاله 

الدرجة القطعية 

القاضي
قاسم محمد عبد الحسين

رقم اإلخطار   177 / 2014
إعالن

من / محكمة قوى األمن الداخي الخامسة بالبرصة
إىل / املتهم الغائب )ش.م مهند مظلوم محمد  ( املنسوب إىل قيادة 
حرس حدود م4     ملا كنت متهما وفق املادة/ 5 من ق.ع.د رقم 14 
لسنة 2008  لغيابك عن مقر عملك من تاريخ 2012/5/28 ولحد 
االن   وبم�ا إن محل اختفائك مجهول اقت�ى تبليغك بهذا اإلعالن 
عىل إن تحر أمام محكمة قوى األمن الداخي للمنطقة الخامسة 
بالب�رصة خالل م�دة ثالثون يوما من تاريخ تعلي�ق هذا اإلعالن يف 
محل إقامتك وتجيب عن التهمة املوجهة ضدك وعند عدم حضورك 
س�وف تج�ري محاكمت�ك غيابيا وتحج�ز أموالك املنقول�ة والغري 
املنقول�ة ويطلب من املوظفن العمومين إلقاء القبض عليك أينما 
وجدت وتس�ليمك اىل اقرب س�لطة حكومية وإلزام األهلين الذين 
يعلمون بمحل اختفائك بإخبار الجهات املختصة اس�تنادا  للمادة 
69 / أوال وثانيا وثالثا ورابعا من قانون أصول املحاكمات الجزائية 

لقوى األمن الداخي رقم 17 لس�نة 2008.
رئيس المحكمة

www.almustakbalpaper.net
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يعتبر هذه النه�ج الجانب المغاير 
أو الوجه اآلخر من “ثقافة الترحيب” 
في برلي�ن، التي تجس�دت ف�ي قرار 
المستش�ارة األلماني�ة أنجيال ميركل 
ف�ي أيل�ول الماض�ي، تج�اوز قواعد 
الالجئي�ن  آلالف  والس�ماح  اللج�وء 
العالقي�ن عل�ى الح�دود الهنجاري�ة 

بالدخول إلى ألمانيا.
كان�ت ه�ذه خط�وة عمل�ت على 
انقس�ام أوروبا واكتسبت االنتقادات 
المحليين،  المعارضي�ن  الالذعة م�ن 
الذين كانوا يخش�ون أنها قد تش�جع 
فق�ط عل�ى مزي�د م�ن الهج�رة غير 

المنضبطة.
البلق�ان في  تعتب�ر اس�تراتيجية 
ج�زء منها اس�تجابة له�ؤالء النقاد. 
الفك�رة ه�ي الح�د م�ن التدف�ق عن 
طري�ق اس�تئصال المهاجري�ن الذين 
يأتون ألس�باب اقتصادية وإرسالهم 

إلى أوطانهم.
في الواق�ع، ارتفع ع�دد عمليات 
اإلع�ادة باطراد: بحلول نهاية ش�هر 
تش�رين الثان�ي نوفمب�ر( الماض�ي، 
كان قد تم ترحيل وإبعاد أكثر 18 ألف 
ش�خص هذا العام، مقارنة بنحو 11 

ألف شخص أبعدوا في عام 2014.
مع ذل�ك، فإن المخط�ط األلماني 

الكبي�ر لألم�ور، ال يق�دم هن�ا إغاثة 
تذكر. م�ن المتوقع أن تك�ون ألمانيا 
قد س�جلت مليون شخص من طالبي 
اللج�وء مع نهاية الع�ام، والالجئون 

الجدد يواصلون قدومهم.
م�ع ذلك، لن يك�ون خيما من بين 
الذي�ن ُيس�مح لهم بالبق�اء، حيث تم 
نقله ه�و وزوجته وابنت�ه أخيرا إلى 
ثكن�ات س�ابقة للجي�ش األمريك�ي 
ف�ي بلدة بامبي�رج في بافاري�ا، التي 
ت�م تحويلها إل�ى مخي�م للمهاجرين 

البلقان الذين ينتظرون الترحيل.
تظه�ر على وجه�ه معال�م القلق 
الواضح، وقد أمضى في ألمانيا عشرة 
أشهر ويخشى اآلن العودة إلى وطنه. 
يقول “إنها كارث�ة هنا. حيث يمكنك 
الحصول على عم�ل أو الحصول على 

عالج طبي فقط إذا دفعت رشوة”.
أنشئ مخيم بامبيرج ألن البرلمان 
األلماني شدد قانون اللجوء السياسي 
في البالد، بوضعه كوس�وفو وألبانيا 
والجب�ل األس�ود عل�ى قائم�ة بلدان 
المنش�أ “اآلمن�ة”: حي�ث إن طلبات 
اللجوء من تلك البلدان سيتم اعتبارها 
من اآلن فصاعدا “ال أس�اس لها على 

اإلطالق”.
التغيي�رات  م�ن  مزي�د  وهنال�ك 

المدفوع�ات  م�كان  حل�ت  الت�ي 
النقدي�ة الت�ي يتلقاه�ا المهاج�رون 
م�ع المزاي�ا العيني�ة، مث�ل قس�ائم 
السلع االس�تهالكية أو تذاكر لركوب 
الحاف�الت. ي�ؤوي مخي�م بامبي�رح 
850 الجئ�ا، معظمهم أحض�روا إلى 
هنا من مس�اكن مؤقتة منتشرة في 
جميع أنحاء بافاريا، أو تم التقاطهم 

من قبل الش�رطة المحلية. إنه مكان 
متقش�ف: حي�ث يش�تكي المقيمون 
فيه من الطع�ام والمصروف الضئيل 

البالغ 200 يورو شهريا.
يق�ول نظم�ي، رج�ل ألبان�ي في 
العشرينات من عمره “يغادر كثير من 
الناس بمحض إرادتهم، ألن الظروف 
هن�ا س�يئة للغاي�ة. إنه�م يعطونن�ا 

السالمي ثالث مرات يوميا”.
يقول المس�ؤولون المحليون “إن 
األمور ليس�ت س�يئة للغاية، وفق ما 
يزعم نفر كثير م�ن الالجئين. هنالك 
مدرس�ة ومكان للع�ب ومركز طبي 
ف�ي الوقت ال�ذي يقدم في�ه الصليب 
األحمر مالبس مستعملة. ربما يكون 
م�كان اإلقام�ة مزدحم�اً، لكنه على 

األق�ل م�كان داف�ئ وج�اف. ويعتبر 
المخيم أيضا، م�ن أحد الجوانب، أداة 

للدعاية”.
يقول ستيفان كراج، من حكومة 
ع�ن  المس�ؤول  العلي�ا،  فرنكوني�ا 
الموقع “يأت�ي الناس إلى ألمانيا ظنا 
منه�م أنهم س�يحصلون عل�ى مئات 
وعم�ل.  أرض،  وقطع�ة  الي�وروات، 
هذه المنش�أة ينبغي أن تس�اعد على 
تقديم ص�ورة واقعي�ة أللمانيا لدول 

البلقان”.
يقول النقاد “إن الصورة مشوهة 
عمدا”. تقول س�يلفيا ش�ايبله، التي 
تعم�ل ف�ي مؤسس�ة خيري�ة محلية 
وع�زل  ردع  نظ�ام  “إن�ه  لالجئي�ن 
وتحدي�د لإلقامة مثل أحي�اء اليهود، 
وهي أم�ور ظننت أنها لم تعد ممكنة 

في ألمانيا”.
يجري تس�جيل كل وافد جديد إلى 
المنش�أة وإجراء مقابلة معه من قبل 
مسؤول رسمي من الوكالة اإلتحادية 
األلمانية للهجرة، الذي يعرف باس�م 
“المقرر”. الذين ُيرَفض طلبهم للجوء 

يمكنهم الطعن واالستئناف.
إذا فشل ذلك، يتم تسليم قضيتهم 
إل�ى وكالة حكومي�ة تق�وم بترتيب 
أمور عودتهم إلى ديارهم. يس�تغرق 

أم�ر معالجة طلبات اللجوء ش�هورا: 
ته�دف بامبي�رج إل�ى خف�ض المدة 
تلك إلى نحو عش�رة أي�ام عمل. حتى 
اآلن، ل�م يس�مح ألي ش�خص ضمن 

المعسكر بالبقاء في ألمانيا.
يعترف كراج بأن المزاج العام في 
المخيم “كئيب ج�دا، الناس يعرفون 
س�بب إرس�الهم إلى هن�اك، وأنه من 
المحتم�ل جدا أنهم س�يحصلون على 

قرار سلبي”.
من�ذ افتت�اح المخي�م ف�ي أيل�ول 
)س�بتمبر( الماضي، عاد 463 مقيما 
طواعي�ة إل�ى وطنه�م وت�م ترحيل 
توس�يع  ه�ي  الخط�ة  منه�م.   170
القدرة االس�تيعابية لتصل إلى 1500 
ش�خص مع نهاية الع�ام وإلى 4500 
مع نهاية شهر آذار )مارس( المقبل. 
س�يكون في ألماني�ا ف�ي النهاية ما 
يصل إلى خمس�ة م�ن المخيمات من 
ه�ذه الش�اكلة.رئيف زيلينكوفيتش، 
البوسني في العشرينات من عمره من 
توزال، يس�تعد لتلقي األنباء الس�يئة. 
خالفا لمعظم س�كان المخيم، يتكلم 
األلمانية بطالقة. يقول “كل ما أريده 
ه�و أن أتمكن من العم�ل هنا، ال أريد 
أي مزاي�ا أو اس�تحقاقات. فقط أريد 

أن أكون كاآلخرين. أريد مستقبال”.

مواطنو البلقان يدفعون ثمن انقالب أملانيا عىل اهلجرة
       جاي تشازان

يرغب �ضعبان خيما، مدير لتكنولوجيا �ملعلومات من كو�ضوفو، يف �حل�ضول على �ضيء و�حد فقط يف هذ� �ملو�ضم �لبهيج: �أن يكون قادر� على �لبقاء يف �أملانيا، لكن فر�ضه هناك �ضئيلة، و�آخذة يف 
�لت�ضاوؤل.يقول �لرجل �لبالغ من �لعمر 32 عاما “�إذ� كان علي �لعودة، فاإن هذ� يعني �ملوت بالن�ضبة �إيل. م�ضتقبلي هنا، ولي�س يف كو�ضوفو”.

يعترب خيما �ضحية للنهج �جلديد �ل�ضارم �لذي تتبعه �أملانيا مع �ملهاجرين من منطقة �لبلقان. يف �لوقت �لذي فتح فيه �لبلد �أبو�به �أمام �لالجئني من �حلرب يف �ضورية، فاإنه يغلقها �أمام �لأ�ضخا�س 
�ملقبلني من بلد�ن كاألبانيا وكو�ضوفو. ويو�جه �آلف من �ملهاجرين، �لذين عا�س عديد منهم هنا طو�ل �أ�ضهر، �حتمالت �إن مل يكن خماطر �لرتحيل.

    أندي شارمان

واحدة م�ن أكبر عمليات الس�حب 
فولكس�فاجن  بس�يارات  س�تتعلق 
المثيرة للجدل، فهي األكثر امتداداً من 
الناحية الزمنية، لكن ذلك دون إصالح 
الض�رر الذي لحق بس�معة الش�ركة، 

فتلك هي المهمة الصعبة.
“أن�ا آس�ف”. هكذا بدأت الرس�الة 
من ش�ركة فولكس�فاجن هذا الشهر 
الت�ي وّجهتها إل�ى مالكي س�ياراتها 
ف�ي المملكة المتح�دة، لمعالجة أكبر 

فضيحة للشركة.
كان أول اعتذار مباشر حصل عليه 
الزبائن من ش�ركة صناعة الس�يارات 
األلماني�ة، بع�د اعترافه�ا ف�ي أيلول 
أنه�ا وضع�ت  الماض�ي،  )س�بتمبر( 
ف�ي نح�و نص�ف ملي�ون س�يارة في 
الوالي�ات المتح�دة “أجه�زة تحايل”، 
إلخفاء المدى الكام�ل لالنبعاثات في 

االختبارات المخبرية.
قال�ت ش�ركة فولكس�فاجن ف�ي 
وقت الحق “إن ما يصل إلى 11 مليون 
سيارة في جميع أنحاء العالم تضّررت 
م�ن الغش، وه�ذا يعني أن الس�يارات 
كانت ُتخرج أكاس�يد النيتروجين - أو 
الُمصطل�ح الجماع�ي لملّوثات   ،Nox
الدي�زل - بمع�دالت تتج�اوز الح�دود 

القانونية”.
في العام الجديد، س�تبدأ الش�ركة 
عملية إصالح السيارات التي تستخدم 
الس�معة  الس�يئ   EA-189 مح�ّرك 
اآلن، ف�ي واح�دة م�ن أكب�ر عمليات 
س�حب الس�يارات في تاري�خ صناعة 

السيارات.
كم�ا س�تكون واح�دة م�ن األكثر 

امت�داداً م�ن الناحي�ة الزمني�ة، حيث 
يج�ب أن تج�د ش�ركة فولكس�فاجن 
الحلول الت�ي ُتلّبي لوائ�ح االنبعاثات، 
وفي نفس الوقت ُتحافظ على الكفاءة 
ف�ي اس�تهالك الوق�ود، واألداء وقيم 
إعادة البيع المتوقعة من الناس الذين 
اشتروا السيارات “النظيفة التي تعمل 

بالديزل”.
تفكي�ك أكاس�يد النيتروجي�ن إلى 
نيتروجين وأوكسجين وماء ُيمكن أن 
يؤثر سلباً في كفاءة استهالك الوقود 

والتسارع.
تعتق�د ش�ركة فولكس�فاجن أنها 
وج�دت حل�وال مناس�بة، عل�ى األقل 
ف�ي أوروب�ا، م�ن خ�الل خل�ق طرق 
ذكي�ة - وقانونية - لضبط المحّركات 

والبرامج.
ماتي�اس مولر، الرئي�س التنفيذي 
للش�ركة ق�ال ف�ي مؤتم�ر صحاف�ي 
األسبوع الماضي “نحن ُنقّدم الحلول، 
الحل�ول التقنية، الت�ي ال تؤثر في أداء 
س�ياراتنا، لك�ن إذا فعل�ت، ف�إن ذلك 
التأثير سيكون هامشياً وال يكاد ُيذكر. 

لن نكون قادرين على الشعور به”.
مع ذلك، بمجرد إصالح السيارات، 
وش�ركات  الس�يارات  هيئ�ات  ف�إن 
المس�تهلكين  ومج�الت  المحام�اة 
س�تضعها تحت الرقابة ألدن�ى تقلّب 
في األداء. أي انحراف عن المستويات 
الس�ابقة، ُيمكن أن ُيثي�ر الزبائن أكثر 
دع�اوى  لرف�ع  األس�باب  ويمنحه�م 
قضائي�ة ض�د ش�ركة فولكس�فاجن 

للتعويض عن األضرار.
في حي�ن إنه تم�ت الموافقة على 
فولكس�فاجن  ش�ركة  إصالح�ات 
ف�ي أوروب�ا، إال أن ثاني أكبر ش�ركة 

لصناعة الس�يارات ف�ي العالم تواجه 
تحّديا صعبا في إرضاء الُمنّظمين في 
الواليات المتحدة، الذين كانوا أول من 
كش�ف فضيحة الغ�ش، ويبقون أكبر 
تهدي�د لخططها الرامي�ة للتغلّب على 

الكارثة.
س�يارات  س�حب  عملي�ة  س�تبدأ 
فولكس�فاجن في أوروبا بشكل جدي 
ف�ي كان�ون الثان�ي )يناي�ر( المقبل، 
عندم�ا س�تبدأ دعوة مالكي س�يارات 
التيربو ديزل بسعة لترين - التي ُتمّثل 
أكث�ر من خمس�ة ماليين س�يارة من 
أصل 8.5 مليون س�يارة ُمتضّررة في 
أوروبا - إلى الوكالء المحليين لتحديث 
البرامج. كما س�تحصل نماذج س�عة 
1.2 لتر الُمتضّررة أيضاً على تحديثات 

برامج، ابتداًء من فصل الربيع.
تق�ول فولكس�فاجن “إن إص�الح 
النموجي�ن ال ينبغي أن يس�تغرق أكثر 
م�ن نص�ف س�اعة، وُيمك�ن أن يت�م 
العم�ل جنب�اً إل�ى جن�ب م�ع الخدمة 

الروتينية”.
 1.6 بمح�رك  الت�ي  الس�يارات 
لت�ر تتطلّ�ب تحدي�ث برام�ج وأنبوبا 
بالس�تيكيا بقيم�ة عش�رة ي�وروات، 
معروف باسم “محّول التدّفق”. حيث 
يوضع في نظام كمي�ة الهواء ويعمل 
عل�ى تس�هيل الديناميكي�ة الهوائي�ة 
في المح�رك، لضمان عملي�ة احتراق 

ُمستقّرة.
سيبدأ إصالح السيارات الُمتضّررة 
اعتب�اراً من أيلول )س�بتمبر( المقبل، 
األمر الذي تقول شركة فولكسفاجن 
“إنه س�ُيتيح لها الوقت للتحضير من 
أج�ل تعدي�ل األجه�زة”. وق�ت العمل 

لإلصالح سيكون أقل من ساعة.

هذا وقد وافق�ت الهيئة الفيدرالية 
للنق�ل في ألماني�ا، KBA، على خطط 
األس�بوع  فولكس�فاجن  ش�ركة 
الماض�ي، وتتوّقع الش�ركة أن ينتهي 

العمل بحلول نهاية العام الُمقبل.
تق�ول “فولك�س فاج�ن”، “إنه�ا 
صّمم�ت إصالحات الديزل باس�تخدام 
برامج لتحس�ين نظام إدارة المحرك، 
ربما عن طريق زيادة ضغط الوقود أو 
تغيير خصائص احت�راق الوقود. هذا 
سُيمّكنها من إرضاء كل من الُمنّظمين 

والزبائن.
سيتم اختبار السيارات

محام�ي  ب�وب،  جاري�ث  يق�ول 
الدع�اوى القضائي�ة للمجموع�ة في 
شركة المحاماة س�التر آند جوردون 
في لندن “س�نوّجه مختصينا لتجربة 
جميع هذه الس�يارات، ومعرفة كيف 
س�يكون أداؤه�ا. نح�ن بحاج�ة إلى 
معرفة م�ا إذا كان هؤالء الزبائن، بعد 

اإلصالح، قد عانوا أي خسارة”.
في الوقت الحال�ي، اإلصالح يبدو 

أق�ل امت�داداً - وتكلف�ة - مم�ا كان 
ُيخشى في البداية.

المحلل  إلينجورست،  أرندت  وكان 
ف�ي وكال�ة إيفرك�ور آي إس آي، قّدر 
أن إص�الح مح�رك بس�عة 1.6 لتر قد 
ُيكلّف 700 يورو لكل س�يارة. ويقول 
“إن الح�ل ال�ذي وافقت علي�ه الهيئة 
الفيدرالي�ة للنق�ل ينبغ�ي أن ُيكلّف ما 
بين 150 و200 ي�ورو فقط. وإصالح 
المح�ركات األخ�رى ينبغ�ي أن ُيكلّف 
أق�ل م�ن ذل�ك بكثي�ر: لي�س أكثر من 
ش�ركة  أن  يعن�ي  يورو”.ه�ذا   100
فولكسفاجن، التي وافقت على تحّمل 
جميع تكاليف السحب، تواجه فاتورة 
تبل�غ نحو ملي�ار يورو مقاب�ل عملية 
اإلص�الح في أوروب�ا - تمام�اً ضمن 
مبلغ ال� 6.7 مليار يورو الذي وضعته 

جانباً في أيلول )سبتمبر( الماضي.
يقول إلينجورست “ستبقى شركة 
فولكس�فاجن ضمن ح�دود مبلغ 6.7 
ملي�ار ي�ورو من خ�الل اإلنف�اق في 
أوروب�ا أق�ل بكثي�ر مما كان ُيخش�ى 

ف�ي البداية، حتى تتمك�ن من اإلنفاق 
أكث�ر بكثي�ر ف�ي الوالي�ات المتحدة. 

المساهمون سُيرحّبون بهذا األمر”.
التحّدي األمريكي

ف�ي حي�ن إن “فولك�س فاج�ن” 
حصلت على الموافقة على إصالحاتها 
ف�ي أوروب�ا، إال أن�ه ال ي�زال عليه�ا 
الحصول على الموافق�ة في الواليات 
المتح�دة، حيث قّدمت حل�والً لوكالة 
البيئ�ة ومجل�س كاليفورنيا  حماي�ة 
لموارد الهواء في العشرين من تشرين 
الثان�ي )نوفمب�ر( الماض�ي، وكان�ت 

تلتقي الُمنّظمين كل أسبوع.
في األسبوع الماضي، قال مجلس 
كاليفورني�ا لم�وارد اله�واء “إنه قام 
بتأخير حكمه على إصالحات المحرك 
بس�عة لتري�ن حت�ى منتص�ف كانون 

الثاني )يناير( المقبل.
تواجه�ه  ال�ذي  التح�ّدي 
الوالي�ات  ف�ي  “فولكس�فاجن” 
المتح�دة أصعب بكثير ألن س�ياراتها 
يجب أن ُتلّب�ي لوائح تتعلّق بأكاس�يد 
النيتروجي�ن، أكثر صرام�ة من لوائح 
االتح�اد األوروب�ي: بحد أقص�ى يبلغ 
31 ملليجرام ل�كل كيلومتر مقابل 80 
ملليجرام بموجب معايير قانون يورو 
6. على هذا النحو، فإن حلول الواليات 
المتح�دة من المتوق�ع أن تتضمن كال 
م�ن األجهزة والبرام�ج، وربما تكون 
أكث�ر تعقيداً م�ن وضع أنب�وب هواء 

بقيمة عشرة يوروات.
وكان البع�ض قد اقت�رح أن إيجاد 
االنبعاث�ات ف�ي  ُيلّب�ي معايي�ر  ح�ل 
الواليات المتح�دة، دون إلحاق الضرر 
باألداء أو كفاءة اس�تهالك الوقود هو 

أمر مستحيل.

حّذر محلّلون في وكالة إكسان بي 
إن ب�ي باريبا من أن مح�ركات الجيل 
األول القديمة الت�ي تعمل على الديزل 
قد تكون غي�ر قابلة للتعديل، ما يعني 
أن شركة فولكسفاجن يجب أن تقوم 
بإعادة ش�راء 325 ألف سيارة بعالوة 
تبل�غ 25 ف�ي المائ�ة. هذا من ش�أنه 
أن ُيع�ادل تكلفة عملية إعادة الش�راء 
اإلجمالي�ة البالغ�ة 3.25 مليار دوالر، 
على افت�راض عدم وجود قيمة لقطع 

السيارة بعد تفكيكها.
هناك جانب إيجابي واحد بالنسبة 
إلى شركة فولكسفاغن هو أن الزبائن 
ربم�ا لن يكونوا قادري�ن على متابعة 
دع�وى القضي�ة الجماعي�ة، إذا قبلوا 

عملية إعادة الشراء مع عالوة.
يقول س�تيوارت بيرسون، المحلل 
ف�ي أكس�ان “المس�ؤولية القانونية 
ال ب�د م�ن أنه�ا س�تنخفض بالمقدار 

المناسب”.
فولكس�فاجن  ش�ركة  تحّرك�ت 
الواليات  المس�تهلكين ف�ي  إلرض�اء 
المتحدة من خالل تقديم بطاقتي هدية 
بقيم�ة 500 دوالر - واح�دة منهم�ا 
يجب اس�تخدامها في إح�دى وكاالت 
فولكس�فاجن - فض�اًل ع�ن تغطي�ة 

تعّطل مجانية لمدة ثالثة أعوام.
يجب على الش�ركة معالجة قضية 
المتح�دة،  الوالي�ات  ف�ي  منفصل�ة 
حيث تم اكتش�اف أن 85 ألف س�يارة 
ذات محرك بس�ت أس�طوانات س�عة 
ثالث�ة لت�رات - مث�ل الب�ورش كايين 
- تحت�وي عل�ى جه�از تحاي�ل. أمام 
“فولكس�فاجن” فت�رة حتى ش�باط 
)فبراير( المقبل، لُتقّدم رس�مياً خطة 

إصالح لها.

املركبات ختترب قوة »فولكسفاغن«



 
 يتواصل يف مدينة دبي االماراتية املعسكر 
التدريب�ي الذي تقيم�ه اللجن�ة االوملبية 
االوملب�ي  للمنتخ�ب  العراقي�ة  الوطني�ة 
العراق�ي اس�تعدادا لبطول�ة اس�يا تحت 
س�ن 23 س�نة املؤهل�ة اىل دورة االلعاب 
االوملبي�ة الصيفي�ة » ري�و دي جان�رو 
2016 »، والت�ي س�تنظمها دول�ة قط�ر 
للفرتة من الثاني عرش من ش�هر كانون 
الثاني 2016 ولغاية 30 منه وسيش�ارك 
فيها 16 فريق من القارة االس�يوية التي 
وزعت اىل اربع�ة مجاميع ، كل مجموعة 
تضم اربع منتخبات ، وس�يلعب منتخبنا 
يف املجموع�ة الثالث�ة منه�ا والت�ي تضم 
اىل جانب�ه منتخب�ات ، كوري�ا الجنوبية 
االوملبي  واليمن.منتخبن�ا  واوزبكس�تان 
كان قد وص�ل اىل املدينة االماراتية عرص 
ي�وم الخميس امل�ايض واتخذ م�ن فندق 
البس�تان روتانا مقراً إلقامته سيخوض 
خالل معسكره الذي يمتد لغاية السادس 
من الشهر املقبل ثالث مباريات االوىل مع 
املنتخ�ب الصين�ي يف التاس�ع والعرشين 
من الشهر الجاري ، والثانية مع املنتخب 
الكوري الش�مايل يوم الثالث من الش�هر 
املقب�ل ويختتمه�ا بثالث�ة م�ع املنتخب 
السعودي يف الس�ادس من نفس الشهر، 
ق�د خ�اض مب�اراة ودي�ة تحضرية مع 
نظره االردني يف ملعب امللك عبد الله يوم 
الثالث�اء امل�ايض وتمكن م�ن الفوز عليه 

بهدف لالشئ سجله العبه عيل فائز.
الوح�دات التدريبي�ة تق�ام يف املعس�كر 
بفرتت�ن تدريبيت�ن صباحية ومس�ائية 
عىل مالعب مجمع اتحاد الكرة االماراتي 
» ملع�ب ذي�اب عوانه »، حس�ب املنهاج 
التدريب�ي املع�د من قب�ل الجه�از الفني 
بقيادة املدرب عبد الغني ش�هد وجهازه 
املس�اعد املؤلف من املدربن ، حيدر نجم 
وحبي�ب جعف�ر وحي�در جب�ار ومدرب 
ح�راس املرم�ى صال�ح حمي�د، يح�اول 
الوص�ول اىل الجاهزي�ة التام�ة للدخول 
خاص�ة  االس�يوية  البطول�ة  غم�ار  اىل 
بع�د اكتم�ال العبي الفريق م�ن املحلين 
واملحرتف�ن وتخلف ع�ن االلتح�اق لحد 
االن م�ن املحلي�ن الع�ب الق�وة الجوية 
عماد محسن بس�بب امور ادارية تتعلق 
بج�وازه والع�ب ن�ادي هجر الس�عودي 
سيف س�لمان الذي س�يلتحق بعد انهاء 
الوح�دات  ، وتخلل�ت  الدخ�ول  تاش�رة 
التدريبي�ة العدي�د من االم�ور التكتيكية 
التي وضعه�ا امل�درب يف مفكرته خاصة 
بعد مب�اراة االردن االخ�رة باإلضافة اىل 
بعض الجم�ل الفردي�ة والجماعية التي 
يريد من خاللها رس�م اسرتاتيجية اللعب 
قب�ل الدخ�ول اىل املب�اراة التجريبية مع 

منتخب الصن االوملبي.
 

االمور االدارية » عال العال«
كش�ف املدير املايل للجن�ة االوملبية احمد 
صربي عن اكم�ال كافة االم�ور االدارية 

للمنتخب االوملبي .
وقال صربي يف حديث معنا بأن متطلبات 
املعس�كر التدريب�ي الناج�ح ق�د وف�رت 
واليوج�د اي نواق�ص تذك�ر والتوجد اية 
صعوبات او عراقي�ل تذكر وبالخصوص 
س�كن الوف�د وراحته�م وتوف�ر مالعب 
تدريب عالية الج�ودة وتوفر باص لنقل 
املنتخب م�ن واىل الس�كن ، موضحاً ، ان 
جه�ود اللجن�ة االوملبي�ة واضحة لغرض 
تحقيق التأهل للمرة الخامسة اىل اوملبياد 

ريو دي جانرو .
وتاب�ع صربي : نح�اول ان يظه�ر الوفد 
الالعب�ن  نجع�ل  وان  ص�ورة  بابه�ى 

وجهازه�م الفني يركزون عىل املس�توى 
الفن�ي م�ن دون ان يك�ون هن�اك ادنى 

تفكر يف الجانب االداري.
 

شهد : ودية االردن مفيدة
ويف مع�رض حديثه ع�ن املب�اراة الودية 
التي جمع�ت منتخبه مع نظره االردني 
وانتهت بالفوز بهدف لالشئ ، اكد املدرب 
عب�د الغني ش�هد ع�ىل ان املب�اراة كانت 
مفي�دة جدا عىل الرغم من غياب خمايس 
القوة الجوية ، بشار رسن وعماد محسن 
وس�عد ناطق وفهد طالب وهمام طارق 
باإلضاف�ة اىل اصابة الع�ب الزوراء مهند 

عبد الرحيم .
وق�ال ش�هد : املب�اراة كانت قوي�ة جدا 
خاص�ة وان املنتخ�ب االردني ايضا يضم 
بن صفوف�ه العبن من املنتخب الوطني 
االول ، وش�هدت تف�وق العبينا بدنيا عىل 

االردنين خاصة يف الش�وط الثاني اال ان 
ذلك اليمنع من القول ان هناك تفاوت بن 
بع�ض الالعبن من ناحية اللياقة البدنية 
رغم ان جميع الالعب�ن يخوضون غمار 

دوري الكرة املمتاز مع فرقهم .
واضاف : املؤرشات جميعها اكدت للجهاز 
الفني بأن العبينا عىل قدر من املسؤولية 
ونحاول من خالل املعس�كر التدريبي ان 
نقرب الجميع من الجاهزية واالعالن عن 
تمامه�ا عند الوصول اىل قطر ، مبيناً بأن 
هن�اك اس�رتاتيجيات نعمل عليه�ا لنقل 

افكارنا التدريبية اىل العبينا .
وختم شهد ترصيحه بالقول : نعلم تماماً 
ان املهمة ليس�ت س�هله وتحت�اج اىل ان 
نكون عىل قدر املسؤولية لضمان خطف 
بطاقة التأهل اىل اوملبياد ريو دي جانرو 
واسعاد ش�عبنا العاش�ق للكرة العراقية 

ونجومها.

مشاركة بشار وغياب مهند
من خالل متابعة الالعبان ، العب الزوراء 
مهند عبد الرحي�م ، والعب القوة الجوية 
بس�ار رس�ن ، يف التدريبات ، فقد ش�هد 
يوم امس مش�اركة الالعب بش�ار رسن 
يف الوح�دة التدريبي�ة الكامل�ة وهو يلف 
يده بجب�رة بيض�اء وكانت مش�اركته 
يف التدريب�ات فعالة ، فيم�ا غاب الالعب 
املص�اب االخ�ر مهن�د عب�د الرحي�م عن 
املش�اركة يف التدريب�ات الجماعية وبقِي 

خارج امللعب .
الالعب�ان يعت�ربان م�ن العن�ارص املهمة 
ملنتخبن�ا االوملب�ي ويعول ع�ىل تواجدهم 
الودي�ة  املباري�ات  يف  الفن�ي   الجه�از 
والرس�مية ، مما يجعل هاجس عالجهم 
مح�ط  ه�و  للمستش�فى  ومراجعته�م 

اهتمام الجميع يف البعثة.

غونزالو يبدأ مهمامه
بدأ م�درب اللياق�ة البدنية، االس�باني 
الجنس�ية غونزالو مهامه مع املنتخب 
االوملب�ي صبيحة ي�وم الجمعة املايض 
بعد وصوله عرص يوم الخميس املايض 
اىل مق�ر االقامة ، حيث ب�ارش بقياس 
ال�وزن والطول ونس�بة الده�ون لدى 

العبي املنتخب.
وبان حرص املدرب عىل سؤال الالعبن 
خاص�ة الج�دد منه�م الذي�ن يتعامل 
معهم للمرة االوىل يف املنتخبات الوطنية 
بالسؤال عن كل صغرة وكبرة تخص 
الجان�ب البدن�ي او االصاب�ات مدون�ا 
ذل�ك بس�جله ، وظهرت روح�ة املحبة 
لالعبين�ا ولجمي�ع اعض�اء البعثة من 
خ�الل الس�ؤال ع�ن االس�ماء وكالمه 
العربي الذي يجيد البعض منه بطريقة 

لطيفة.

 خشباتنا بأمان
م�درب حراس املرمى صال�ح حميد ، اكد 
يف حديث لنا عن اطمئنانه الكامل لتواجد 
ح�راس مرمى املنتخ�ب ، حارس الجوية 
فهد طالب وح�ارس امليناء كرار ابراهيم 

ومصطفى سعدون .
وقال حميد عن مس�توى الحراس الثالثة 
: لي�س هناك يف مخيلت�ي كمدرب حارس 
اس�ايس واخ�ر احتي�اط بل امتل�ك ثالثة 
ح�راس اساس�ين مس�تواهم يؤهله�م 

للوقوف يف عرين منتخبنا االوملبي .
خاتماً حديثه بالقول : ليطمنئ جمهورنا 
والشارع الكروي عىل مستقبل الحراسة 
يف املنتخ�ب االوملب�ي وس�يقدم اي منهم 
عندم�ا يك�ون يف التش�كيلة األساس�ية 
مس�توى مميز يرسنا ويس�عدنا جميعا 

ويكون صمام امان لالعبينا الباقن.
الرباع�ي بتدريب منفرديح�رص الجهاز 
الفني ملنتخبنا بقي�ادة املدرب عبد الغني 
ش�هد عىل اعطاء الجرعات التدريبية بعد 
انتهاء الفريق من وحدته التدريبية والتي 
تتضمن بعض الجمل التكتيكية املطلوب 
تنفيذها يف املباريات.وقد شهدت الوحدة 
التدريبي�ة التي ج�رت اىل تدريب تكتيكي 
اش�رتك فيه كل من الالعبن االربعة ، عيل 
حصن�ي وش�ركو كري�م ومه�دي كامل 
وبشار رس�ن ، وكان التدريب يرتكز عىل 
خلق ف�رص تهديفية بمش�اركة االربعة 
من خالل طرح اكثر من حل امام منطقة 
الجزاء ومن ثم التس�ديد عىل املرمى الذي 
تناوب عىل الوقوف في�ه الحراس الثالثة 
، وبدت تل�ك الجرع�ات التدريبية مفيدة 
جدا لالعبن خاصة بعد هضم تلك الجمل 
الفني�ة الت�ي نال�ت رض�ا واستحس�ان 
الجمي�ع ونال الالعبن تش�جيع زمالئهم 

الذين كانوا قد انهو تدريبهم.

المطلوب 23 العب
تنص لوائح البطولة االس�يوية ملنتخبات 
تحت س�ن 23 س�نة عىل ان تضم قائمة 
كل منتخ�ب 23 العب فقط ، مما يتطلب 
ان يتخ�ذ الجهاز الفني بقيادة عبد الغني 
شهد قرار باستبعاد 3 العبن من الالعبن 

املتواجدين حاليا يف املعسكر.
يش�ار اىل أن قائم�ة ال�� 26 العب�اً الت�ي 
اختارها املدرب ش�هد قد ضّمت الالعبن 
فه�د طال�ب ومصطفى س�عدون وكرار 
إبراهي�م وع�يل فائ�ز ومصطف�ى ناظم 
وسعد ناطق ومحمد معن وبرهان جمعة 
وصف�اء جب�ار وس�يف س�لمان وحمزة 
عدنان وعيل قاس�م وهمام طارق وأمجد 
عطوان ومهدي كامل وبشار رسن وعيل 
حصن�ي وم�ازن في�اض وع�الء مهاوي 
ومهند عبد الرحيم وشركو كريم واحمد 
محم�د ومصطف�ى محمد مع�ن وأيمن 

حسن ومحمد جبار ارباط.

االوملبي يواصل معسكره التدريبي يف ديب استعدادا لبطولة آسيا
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بيكيه يرحب بعرض بيكهام

ستريلينغ: أغويرو يملك خامة عاملية

الرشطة حيرز لقب بطولة بغداد 
باجلودو لألشبال والناشئني

مواعيد جديدة 
ملباريات بطولة 
الكأس الكروية

 
أبدى ج�رارد بيكي�ه، مداف�ع الفريق األول 
لك�رة الق�دم بن�ادي برش�لونة، واملنتخب 
اإلس�باني، ترحيبه بعرض ديفيد بيكهام 
أس�طورة ريال مدريد واملنتخب اإلنجليزي 

السابق للعب يف الدوري األمريكي.

ينض�م  أن  بيكي�ه،  ع�ىل  بيكه�ام  وع�رض   
لصفوف فريق ميامي الذي يسعى يف إنشاءه، 
عندم�ا يصبح املدافع اإلس�باني خارج خطط 

برشلونة.
 وبحس�ب صحيف�ة »س�بورت« اإلس�بانية، 
فأن رد بيكي�ه كان إيجابًيا، حيث قال: »انظر 
بع�ن االهتمام عىل خيار االح�رتاف بالواليات 

املتح�دة«. وتاب�ع: »ذلك من ش�أنه مس�اعدة 
أطفايل ع�ىل تعلم اللغة اإلنجليزي، تطويري يف 

املجال الريايض واكتساب خربات جديدة«.
زالت�ان  الس�تقدام  بيكه�ام  ويخط�ط   
ابراهيموفيت�ش، نجم باريس س�ان جرمان، 
يونايت�د  مانشس�رت  قائ�د  رون�ي،  وواي�ن 

اإلنجليزي، عند تأسيس النادي.

 
عل�ن االتح�اد العراق�ي للج�ودو، ع�ن اختتام منافس�ات 
بطول�ة بغداد لفئتي األش�بال والناش�ئن، مبين�ا أن نادي 
الرشطة هيمن ع�ىل جوائز البطول�ة للفئتن.وقال األمن 
العام املس�اعد لالتح�اد معن اله�ر: إن »قاعة 
تربي�ة الكرخ ش�هدت اختتام منافس�ات 
بطول�ة أندي�ة بغ�داد بالج�ودو لفئتي 
األش�بال والناش�ئن«، مبين�ا أن »نادي 
الرشطة تمكن من إح�راز لقب البطولة 
اله�ر  الفئتن«.وأض�اف  منافس�ات  يف 
أن »فئة األش�بال ش�هدت ف�وز فريق الرشط�ة باملركز 
األول وحل نادي ش�باب املستقبل وحس�م املركز الثالث 
مناصفة بن الصناعات الكهربائية والش�علة«، مش�را 
إىل أن »منافسات فئة الناشئن أسفرت عن فوز الرشطة 
باملركز األول وش�باب املستقبل باملركز الثاني وجاء املركز 
الثالث مناصفة بن نادي الشعلة والجنسية«.وتابع الهر أن 
»النزاالت ش�هدت منافسة قوية بن الالعبن وتمخضت عن 
ظهور املواهب التي ستكون هدف االتحاد للموسم املقبل بغية 

تطويرها ورعايتها لتمثيل املنتخبات الوطنية مستقبال«.

اجرت لجنة املس�ابقات باتحاد الكرة تعديال 
طفيف�ا ع�ىل مباري�ات جولة االي�اب لدور 

الثمانية لبطولة الكاس مع تحديد موعدي 
النص�ف  دور  واي�اب  ذه�اب  مباري�ات 
النهائي .وق�ال رئيس لجنة املس�ابقات 
عيل جبار: ان اليوم االحد س�وف يتقابل 
كل من امان�ة بغداد مع نف�ط الجنوب 
و ده�وك مع الخط�وط. ويلتقي فريق 
القوة الجوية يف ملعبه منافسه الكرخ.

واض�اف ان ي�وم غ�دا االثنن سيش�هد 
اقامة مباراة واحدة تجمع الزوراء وفريق 

الحس�ن يف ملعب الصناعة  فيما سيكون 
الثاني من ش�هر كانون الثان�ي من العام 

املقب�ل موعدا ملباراة االي�اب بن الكرخ 
والقوة الجوية يف ملعب االول .

أثنى رحيم س�ترلينغ مهاجم نادي مانشس�رت س�يتي 
اإلنجلي�زي لك�رة القدم، ع�ىل موهب�ة زميل�ه األرجنتيني 
رسخيو أغويرو، حيث اعت�ربه واحدا من أفضل العبي العالم، 
مش�يدا أيض�ا باإلس�باني ديفي�د س�يلفا.وقال س�ترلينغ ملوقع 
الس�يتي، الن�ادي ال�ذي انضم إلي�ه الصيف امل�ايض: »رسخيو العب 
م�ن خامة عاملية، إنها نوعي�ة الالعب الذي تتابعه وتعجب به من قبل 
االنضم�ام إىل ناديه، إحس�اس رائ�ع اللعب إىل جانب ش�خص كهذا 
والتعلم منه كل يوم«.وأبرز الجناح الدويل اإلنجليزي، الذي رحل عن 

ليفربول لالنضمام إىل فريق املدرب التش�ييل مانويل بيليغريني بنهاية 
املوسم املايض، دور العبن آخرين يف الفريق.وأضاف: »ليس رسخيو 

وح�ده، هناك أيض�ا ديفيد )س�يلفا(، وكذلك كيف�ن )دي بروين( 
وياي�ا )توريه(، هن�اك عدد كبر م�ن الالعب�ن يف الفريق يمكن 

التعل�م من رؤيته�م من خ�ارج امللعب، وقادرون عىل تحس�ن 
طريقة لعبي، رشف أن أتدرب معهم كل يوم وأن أتعلم منهم«.
وتابع: »تنظر حولك يف غرف الالعبن وترى أشخاصا حققوا 

إنج�ازات رائعة، ديفيد عىل س�بيل املثال ف�از بكأس العالم 
ورسخي�و أجويرو الذي لع�ب نهائي املوندي�ال ويايا الذي 

اختر كأفضل العب أفريقي عدة مرات«.

يتوج�ه وف�د املنتخ�ب الوطن�ي لك�رة 
الص�االت، الي�وم االح�د، إىل العاصم�ة 
القطري�ة الدوحة بغية اقامة معس�كر 
خارج�ي بهدف االس�تعداد للمش�اركة 
يف نهائي�ات قارة آس�يا لك�رة الصاالت 
املزم�ع اقامتها يف العاصم�ة االوزبكية 

»طشقند« منتصف شهر شباط املقبل.
وق�ال رئيس لجنة ك�رة الصاالت عادل 
الي�ارسي: ان  املنتخ�ب س�يغادر اليوم 
االح�د لقطر لخوض معس�كر خارجي 
هناك يس�تمر ملدة عرشة ايام«، مشرا 
س�يخوض  الوطن�ي  املنتخ�ب  ان«  إىل 
مباراتن او ثالث مع االندية القطرية او 
مع املنتخب القطري وبحسب التنسيق 

م�ع الجان�ب هناك«.يذك�ر ان، قرع�ة 
االتحاد االس�يوي لك�رة الصاالت كانت 
قد اوقعت املنتخب العراقي يف املجموعة 

الثالث�ة اىل جان�ب منتخب�ات الصن 
واالردن واي�ران ع�ىل ان يتأه�ل 

منتخب�ن م�ن كل مجموع�ة 
لدور الثمانية من التصفيات 

االسيوية.

اعلن الجهاز االداري لنادي الزوراء الريايض، ان الكتيبة 
البيضاء س�تفتقد خدمات املهاجم والهداف مهند عبد 
الرحي�م يف مباراة اياب بطولة كأس العراق يوم االثنن 

املقبل عىل ملعب نادي الصناعة الريايض.
واكد الناطق االعالمي باسم النادي عبد الرحمن رشيد: 
ان املهاج�م مهن�د عب�د الرحيم س�يغيب عن صفوف 

الفريق بس�بب التحاقه باملنتخ�ب االوملبي الذي يقيم 
معسكرا خارجيا يف امارة دبي االماراتية«.

واضاف ان »غيابه عن الزوراء يف مباراة اياب كاس 
العراق تعد خس�ارة كب�رة للفريق بي�د ان املهمة 
الوطني�ة اس�مى واك�رب واهم«.يذك�ر ان ن�ادي 
الزوراء كان قد خرس مباراة ذهاب دور الثمانية 
من بطولة كأس الع�راق بكرة القدم امام نادي 

الحسن من الدرجة االوىل 1-2.

ق�ال الجزائري رياض محرز، نج�م الفريق األول لكرة 
القدم بنادي ليس�رت س�يتي، إن امت�الك فريقه العبن 
يملك�ون صف�ات مختلفة يثري أداء متص�در الدوري 

اإلنجليزي.
»م�ن  مح�رز:  وأض�اف   
لدي�ك  أن يك�ون  األفض�ل 
الصفق�ات  م�ن  الكث�ر 
املختلفة يف الفريق، لتكوين 
مزي�ج جي�د، ه�ذا يجل�ب 
ش�يئا مختلف�ا للفري�ق«، 
بحسب ما نرشته صحيفة 

»دييل ستار« اإلنجليزية.
 وتاب�ع ال�دويل الجزائري: 
»نحن غ�ر مربمج�ن، يف 
ل�ك  يقول�ون  األكاديمي�ة 
ولك�ن  وذاك،  ه�ذا  أفع�ل 
إذا نظ�رت يل ع�ىل أرضية 
امللعب، قد تشعر أني ألعب 
يف الشارع«. وتطرق محرز 

للحديث عن معاناته يف صغره بسبب نحافته، 
قائ�اًل: »مدربون عدة قال�وا يل ابتعد عن الكرة؛ 
بس�بب جس�دي النحي�ف«. وأردف: »لكن أحد 
املدرب�ن أخربني أن�ي يجب أن اس�تغل ذكائي، 
ألني لس�ت قوًيا بما يكفي«. وأشار محرز إىل أن 
جميع املقربن منه نصحوه 
بإنجلرتا،  االح�رتاف  بع�دم 
بحج�ة أن�ه دوري يتطلب 
قوة بدنية كبرة. وأوضح: 
»الجمي�ع ق�ال يل: رياض، 
إنجل�رتا ليس�ت ل�ك، الكرة 

االس�بانية تناس�بك أفضل، 
ولك�ن عندم�ا وصل�ت هن�ا 

قل�ت لنفيس أنن�ي كنت غبي 
بس�بب ترددي«.ويقدم محرز 
أداًء رائًع�ا م�ع ليس�رت حيث 

سجل 13 هدًفا كما صنع 6 
أهداف آخري،  مما ساهم 

يف تص�در نادي�ه لجدول 
بع�د مرور 17  الدوري 

جولة من املسابقة.

اليوم.. منتخبنا للصاالت يتوجه اىل قطر استعدادًا لنهائيات آسيا

الزوراء يفتقد هدافة يف إياب دوري الكأس

حمرز: جيب ان تكون هناك صفقات خمتلفة 
لتكوين مزيج جيد
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»اهلوفر بورد« طريان فوق أي سطح
وصل الهوفر بورد أخريا إىل مرحلة الحقيقة، 
م�ن رشك�ة Arca Space، الت�ي أعلن�ت عن 
انت�اج أول نموذج تجريب�ي لجهازها الجديد، 
الق�ادر عىل حمل أي ش�خص مل�دة 6 دقائق 

كاملة فوق أي نوع من االسطح.
الرشك�ة الرومانية جعلت الخي�ال حقيقية، 
إال أن الس�عر س�يكون »ثقيال« بعض اليشء، 

حيث يبلغ سعر الجهاز 20 ألف دوالر.
الجه�از الجدي�د م�ن الرشك�ة يحمل االس�م 
ArcaBoard، وه�و يب�دو مثل ف�راش رسير 
طائ�ر، وهو يطلق 36 مروح�ة دفع صغرية، 
الدف�ع  بق�وة  األرض،  ع�ن  الجه�از  لرف�ع 

العكس�ية.الجهاز يعترب يف مراحله االبتدائية، 
حي�ث أن بطاريت�ه ال تعطي ق�وة أكثر من 6 
دقائ�ق، وه�و األمر ال�ذي قد يك�ون محبطا 
بالنس�بة لس�عر الجه�از الكبري، ال�ذي يبلغ 
20 أل�ف دوالر.األم�ر األكث�ر إحباط�ا هو أن 
بطاري�ة الجهاز تحتاج إىل 6 س�اعات كاملة 
إلع�ادة الش�حن، إال أن الرشك�ة قدمت أيضا 
املُلح�ق ArcaDock، لش�حن الجهاز يف خالل 
35 دقيقة فقط، ولكن بسعر كبري أيضا يبلغ 
4500 دوالر.وتبلغ رسعة الهوفر بورد الجديد 
20 كلم/ساعة، وهو يحتاج يف عمله إىل هاتف 

ذكي، من أجل معادلة نظام التوازن

أنجبته�م  م�ن  ه�م  األوالد  أذك�ى 
الثال�ث  العق�د  يف  وه�ي  والدته�م 
 London ��م�ن عمرها، بحس�ب ال
School of Economics وفق دراسة 
ارتك�زت معطياته�ا ع�ىل بح�ث ال� 
Millennium Cohort Study ال�ذي 
يرتك�ز ع�ىل معطي�ات م�ن 18 ألف 
طف�ل بريطاني، وال�ذي كان يهدف 

ملعرفة تأثري عمر الوالدة عىل الولد.
تب�ّ� يف الدراس�ة أّن أوالد األمه�ات 
يف الثالثين�ات م�ن عمره�ّن، لديهم 
يف  األفض�ل.  اإلدراكي�ة  الوظائ�ف 

ه�ذا اإلطار، يش�ري الباحث�ون إىل أّن 
النس�اء يف الثالثين�ات م�ن عمرهن، 
أكث�ر ثقافة وتعليماً، إذ لهّن مدخول 
أك�رب، يدخلن يف عالق�ات ثابتة، لهّن 
من  نمط حياة مس�تقّر أكث�ر، وينظِّ
ف�رة حمله�ن. ويضي�ف الباحثون 
يف الدراس�ة الت�ي ن�رشت يف املجل�ة 
 Biodemography and العلمي�ة 
Social Biology، أّن النس�اء يف ه�ذا 
العم�ر، يخّفف�ن منالتدخ��، وهنَّ 
أكثر قابلية للرضاعة وأكثر استعداداً 

للقراءة ألوالدهّن.

من هم أذكى األوالد؟
www.almustakbalpaper.net

استراحة15   العدد )1113(  االحد  27 كانون االول 2015

امليزان

؟؟هل تعلم
• طيور البطريق تس�تعمل التثائب كجزء من 

طقوس الغزل يف فصل التزاوج
• تب�دا بصمات أصابع الجن�� يف الظهور بعد 

مرور حوايل 15 اسبوعا عىل بدايه الحمل
• نص�ف وجهك األيمن ال يطابق نصف وجهك 
األي�ر فعادة هن�اك ع� أكرب م�ن األخرى و 

عادة األذن اليمنى أعىل من اليرى. 
• كلم�ا زادت ب�رودة الغرفة التي تن�ام فيها، 
كلما زادت فرص رؤيتك للكوابيس يف منامك. 

• تن�زل الدمع�ة من الع� الي�رى قبل الع� 
اليمنى اذا بكى الش�خص من ألم أو حزن واذا 
كان�ت أول دمعه من الع� اليمنى ف س�ببها 

السعاده.
الس�ابق  يف  كان�ت  الع�ايل  الكع�ب  احذي�ة   •

للرجال.
• أكل الث�وم و البص�ل يس�اعد يف تريع نمو 

شعرك.

ما تعانيه اليوم هو مجرد تراكمات قديمة 
لن تق�ّدم أو تؤخر، وتج�اوز ذلك ليس إال 
مسألة وقت. غيوم بس�يطة وغري مؤثرة 
يف العالق�ة م�ع الرشيك، لكنها س�تدفعك 
اىل التفكري بايجابية أكرب يف املس�تقبل. إذا 
بدأت تشعر بأن البدانة تظهر أكثر فأكثر

علي�ك أن تك�ون أكثر وضوح�اً يف العالقة 
باآلخري�ن، لئ�ال ت�رك مج�االً للش�كوك 
واحتم�االت التص�ادم. يف�رض أن تفكر 
يف االستقرار جدّياً، وخصوصاً أن الرشيك 

املناسب لذلك موجود اىل جانبك.

تعي�ش ارتباكاً ه�ذا اليوم وتأجي�اًل ربما 
لبعض املواعيد. لكن ال تخف عىل مستقبل 
مشاريعك، فهي تسري باالتجاه الصحيح. 
قد تش�هد املرحلة املقبل�ة محطات الفتة 

ومتطورة يف العالقة بالرشيك

قد تس�مع كالم�اً غري مقن�ع أو ال يتمّتع 
بمصداقي�ة. إه�دأ وال تأخ�ذ ع�ىل عاتقك 
مسألة تصحيح مس�ار العالم. الشجاعة 
والثق�ة بالنف�س هم�ا عن�وان املرحل�ة 
املقبلة، وه�ذا ليس جديداً علي�ك وفقاً ملا 

عرفت به سابقاً.

األب�واب الت�ي كان�ت موص�دة بوجه�ك 
س�تفتح قريباً، لكن ال تتّرع لئال تواجه 
واقع�اً مغايراً ل�كل ما كنت تطم�ح إليه. 
جاذبيتك تؤهلك لفرض وجهة نظرك، لكّن 

التواضع سيحسم األمور برعة أكرب. 

علي�ك اتخ�اذ التداب�ري الوقائي�ة لحماية 
املصال�ح والوض�ع الع�ام، وال س�ّيما إذا 
كانت األمور تتعلّق بالوضع الش�خيص أو 
األحّباء. قد تواجه تجاه�ل الحبيب لرأيك 
أو رّبما تغض�ب من عدم تعاطفه معك يف 

تلك اللحظات الصعبة.

رغبتك يف تحس�� وضعك املادي عىل نحو 
رسي�ع، قد تصطدم بواق�ع مغاير تماماً، 
وه�ذا يف�رض علي�ك الري�ث. ال تتف�رد 
بالقرارات املس�تقبلية، فالرشيك لن يقبل 

بذلك وسيطالبك بما يعتربه حقاً له.

إنه يوم جيد لطرح االفكار، وسوف تفرح 
اىل جان�ب األصحاب. قد تتلّقى مس�اعدة 
مالية أو معنوية وتفرح لتس�وية إدارية. 
يبادل�ك الرشي�ك هذا الي�وم أجمل كلمات 
الحب واملش�اعر الصادقة، وأنت ال تقرص 

يف هذا الجانب أيضاً.

حاول التنويع يف أس�لوب عملك، فهذا من 
ش�أنه أن يبعد عنك الروت�� وامللل اللذين 
يدقان بابك. املزاجية مع الرشيك ستدفعه 
نحو االبتع�اد تدريجياً، ف�إذا كنت مهتماً 

به، حاول تحس� ترّصفاتك معه.

اندفاعك ملس�اعدة اآلخري�ن قد يوّرطك يف 
بعض األخطاء، فتمّه�ل قبل فوات األوان 
وه�ذا أفض�ل. تقديم النصائ�ح قد يكون 
مفي�داً، لك�ّن العمل بموجبها س�يفرض 
علي�ك قي�وداً ل�م تك�ن تتوقعه�ا. مفتاح 

املعدة لقمة

ح� تكون تحت األضواء، فإّنك ستضطّر 
إىل خوض مواجه�ات مهّمة تعزز موقعك 
يف العم�ل. تقرّب بعضهم من�ك يثري ريبة 
الرشي�ك، وق�د تك�ون الغ�رية ه�ي أح�د 
األس�باب الطبيعية لذل�ك. واصل ما بدأت 

به منذ أسبوع لتخففيف وزنك

تبدو خالّقاً وتهتم بشؤون جديدة ، تلتقط 
بحدسك بعض الفرص وتدرسها، كما تبايل 
بما يتّصل بالخارج. يس�اعدك الوحي عىل 
القي�ام بأعمال إبداعية فتف�رض أفكارك 

عىل الرشيك وتؤثر فيه.

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

طبق اليوم

الطاول�ة  مب�دأ  ب�دع  م�ن  أول   1
املستديرة

2 قط�ع من م�كان إىل آخر o عملة 
عربية

3 قاتل o نصف حويط
 o )4 موس�يقى أمريكي�ة )مبعثرة

َقفل o من البرول
5 هزم الصليبي� يف حط�

 o ال�رأي  واملخالف�ة يف  للتأكي�د   6
للتمني o صحيح

 o 7 نبال�غ يف االنف�اق أو الت�رصف
سالم

8 أهال )مبعثرة( o تابع األرض
9 كوميدي مرصي

10 أماكن الدراسة o تعلق لإلنارة

1 يرى صديقه وعدوه بع� واحدة 
o من أشهر العبي الكرة االنجليز

2 عقل o فاكهة مفضلة عند قدماء 
االرومان

3 يحمل الرسائل o وكالة فضاء
4 رقصة بدوية يف جنوب فلس�ط� 

تشبه الدبكة
5 تع�ب وس�عى o وجب�ة م�ا قبل 

الصوم o ياس�
6 قاله�ا أرخمي�دس عندما توصل 

لقان�ون اإلزاح�ة o حالة انس�انية 
قاتلها الله

 o حرامي o 7 العدد عرشة فما فوق
موسيقى )معكوسة(

 o 8 حرف عطف للرتيب والراخي
أضف وأكثر o مصباح

9 من أس�ماء الس�يف ومن يفصل 
ب� الحق والباطل o ثلثا أنف

10 سيدة الشاشة العربية

اوجد الكلمة املفقودة

املقادير:
2 و4/3 كوب دقيق 

4/1 كوب نشا
رشة ملح 

2 بيض 
1 كوب زبده لينه 

م ص فانيال سايله 
2/1 م ص بيكنك باودر 

1و 4/1 كوب سكر بودره 
2 م ك حليب بودره

طريقة تحضري بسكوت الزبده
1. نخفق الزبده اللينه مع السكر حتى يصري 

القوام كريمي.
2. نضيف البيض ونخفق نضيف الفانيال.

3. ننخ�ل الدقي�ق نضي�ف الدقي�ق ونش�غل 
العجان ونخلط بمرضب التقليب.

4. بعد ان تجهز العجينه نشكلها اما بماكنة 
البسكوت او بالقطاعه حسب الرغبه.

5. ي�رص البس�كت يف صيني�ه مبطنه بورق 
الزبده.

6. نحمي الفرن وتدخل الصينيه وعىل درجة 
180 مل�دة 12 دقيق�ه او حس�ب الف�رن بس 
يتحمر الحواف ش�وي نطفي الفرن ونركه 

يربد.
7. يزي�ن البس�كوت حس�ب الرغب�ه ويقدم 

صحت�.

معلومات  عامة

فوائد النبق
إن لش�جر الس�در ملكانة عظيمة لدى سكان 
جزي�رة الع�رب ، فإنها ذات ثم�ر طيب وغني 
بامل�واد الغذائية ، فإن للس�در مكانة عظيمة 
يف ديننا اإلس�المي الحنيف ، حيث ورد ذكرها 
يف الق�رآن الكري�م حوايل 74 م�رة ، ويعتربها 
اإلس�الم بأنها شجرة من أشجار الجنة لقوله 
تعاىل : ~} وأصحاب اليمِ� ما أصحاب اليمِ� 
، يف س�دٍر مخضوٍد ، وطلٍح منضوٍد {~ سورة 
الواقع�ة م�ن آي�ة 26 – 28 ، وق�ال مال�ك بن 
صعصعة عن النبي صىل الله عليه وس�لم أنه 

رأى س�درة املنتهى ليل�ة أرسي به وإذا نبقها 
مثل قالل هج�ر . رواه البخاري ، وباإلضافة 

لهذا وذاك فإن لها فوائد طبية وعالجية .
نبذة عن السدر :

هو نبات ش�جري ش�ائك قديم قدم اإلنسان ، 
يصل عمره�ا 100 عام ، وهو بري صحراوي 
يف أصل�ه ويمك�ن زراعت�ه ، ال يحت�اج إىل ري 
غزي�ر لطبيعته الصحراوي�ة ، موطنه األصيل 
ش�به الجزي�رة العربية ، وثمره إس�مه النبق 

)الكنار( حلو يف طعمه وعطر يف رائحته.

»واي فاي« تكشف ما خلف اجلدران

من هنا وهناك»أخذ حسابك من دبش«

حسني الساعدي

حي�ث ان دب�ش ه�ذا هو ش�خص عراقي 
يهودي أسمه الكامل ) عزرا ساسون دبش 

(. ودبش تعني العسل يف اللغة العربية.
ان دب�ش هذا كان مدير مين�اء البرصة يف 
نهاي�ة أربعيني�ات الق�رن امل�ايض، وكان 
لحرصه الشديد يقوم بجميع األمور املالية 
وإدارة امليناء بمفرده ولذلك فهو من كان 

يدفع أجور العامل� يف امليناء.
وعن�د هج�رة اليهود م�ن الع�راق، هاجر 
دبش ومن معه اىل ارض امليعاد كما تسمى 
عنده�م وأس�تقر يف إرسائي�ل اي األرايض 
املحتل�ة واس�تلم مس�ئولية مين�اء حيفا 
حتى وفاته سنة 1962. املهم يف قصتنا ان 
العمال يف ميناء البرصة كانوا يسألون عن 
األجور املستحقة لهم بذمة دبش هذا ومن 
س�يدفع لهم وكان الجواب دائما ) أقبض 

حسابك من دبش(.
ألن�ه رحل والأح�د يس�تطيع ان يقوم بما 
كان يق�وم به من مهام الحس�ابات ودفع 
األج�ور، وال اح�د يع�رف أي�ن الس�جالت 
والحس�ابات والأحد يس�تطيع إعادته إىل 
العراق ولذلك بقي الح�ال عىل ماهو عليه 
وأس�تمر الناس بمداولة املث�ل وصار عىل 
كل لس�ان.. ه�ذه حقيق�ة دب�ش واملث�ل 

املأثور عنه.

ابتك�ر طلب�ة م�ن معهد ماساتشوس�تس 
للتقني�ة برنامج�ا يس�مح بتكوين صورة 
بالغ�رف  املوجودي�ن  لألش�خاص  ظلي�ة 
املجاورة.وترت�د إش�ارات »واي فاي« التي 
ت�م اس�تخدامها يف ه�ذه التجرب�ة يف حال 
قابلها جسم متحرك مثل االنسان ثم كونت 
بع�د ذلك صورة رقمية يمكن اس�تخدامها 
لتعقب تحركات األشخاص يف كامل أرجاء 

املنزل الذي تتواجد فيه تقنية »واي فاي«.
ويمكن اعتماد ه�ذه التكنولوجيا الجديدة 
يف تعق�ب كب�ار الس�ن أو امل�رىض الذي�ن 

يكونون يف خطر، وقال زاك كابالك الباحث 
م�ن معه�د ماساتشوس�تس للتقني�ة إن 
»هذا الجهاز يمكنه تعقب األش�خاص من 
خ�الل إش�ارات »واي فاي« وذلك لكش�ف 
حركة الشخص وتعريفه عىل أساس شكل 
وحجم هيكله العظمي، باإلضافة إىل قياس 
معدل رضب�ات القل�ب والتنفس«.ويعتقد 
الباحث�ون الذين طوروا ه�ذه التكنولوجيا 
أن�ه يمك�ن اعتماده�ا م�ن قب�ل الرشطة 
يف ح�االت احتج�از الرهائ�ن واملخطوف� 

لتعقب أوضاعهم.

عـامـوي

افـقـي

بدون تعليق

بسكوت الزبدة
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إرهابيون يف الشبكة
ات امض���اء

طاهر علوان

مس���احة لل���رأي

“إنهم هنا، يمكن أن يظهروا لك يف شكل كائنات زومبي وأنت تقلّب 
يف صفحات أكثر ش�خصية بالنس�بة لك”، ذلك تعلي�ق أحد رواد مواقع 
التواص�ل االجتماع�ي عىل رس�م كاريكاتريي إلرهاب�ي مقّنع ومحاط 
بكتل�ة م�ن الس�واد، تعليق يخت�ر معضلة ت�ّرب ذل�ك األخطبوط 
وأذرع�ه إىل مس�احات شاس�عة م�ن وس�ائل التواص�ل االجتماع�ي، 
فالش�بكة العنكبوتية كانت مرحا لصوالت وجوالت داعشية وال تكاد 
تخلو نرشة إخبارية من مظهرهم وهم يرفعون سباباتهم أو يشهرون 

سالحا عاريا يف وجه الكون كله.
هك�ذا تت�رب صورهم الفارقة ب�ال نهاية وتتدفق عرب الش�بكات 
وس�اعتها ستسمع رصخة استغاثة يف أروقة مجلس األمن: لقد وصلنا 
إىل حاف�ة الطوف�ان اإلعالمي مع داعش وتمدده عرب وس�ائل التواصل 
االجتماعي. تعرض شاش�ات العالم مؤخرا جلس�ات اس�تماع مطولة 
ألعض�اء يف مجلس األمن تعقب إقرار قان�ون تجفيف مصادر اإلرهاب 
املالية، جلس�ات تتعلق بالتدابري التي يج�ب اتخاذها لتعّقب اإلرهابيني 
يف الش�بكة العنكبوتي�ة ويف وس�ائل التواصل االجتماع�ي وهي مهمة 
عس�رية، يعقب أح�د املتداخل�ني “إن مهمتنا للقضاء ع�ىل داعش هي 
الدف�اع عن حقوق اإلنس�ان فال يج�ب أن تجعلنا التداب�ري املقبلة ننال 
م�ن تلك الحقوق تحت ش�عار تعق�ب داعش”. هن�ا تتداخل معطيات 
عديدة يف هذا الس�جال املتواصل يف ما يتعلق بمراقبة ش�بكات التواصل 
االجتماع�ي أوله�ا يتعل�ق بالخصوصي�ة والتغلغ�ل يف أدق املعلوم�ات 
الش�خصية املتعلقة باألفراد تحت غط�اء قوانني طوارئ افرتاضية من 
املزم�ع اتخاذها لقطع األوكس�جني اإلعالمي ع�ن اإلرهابيني، فمعلوم 
أنه�م جندوا آالفا مؤلفة من املنحرفني إىل صفوفهم من خالل ش�بكات 
التواص�ل االجتماعي املجانية وظلوا يتنقلون بني اآلالف من الصفحات 
عىل شاشات الكومبيوتر بشتى األسماء الوهمية وشتى األقنعة للمرور 
إىل مريديه�م وأتباعهم. وبعد هذا ما الذي يمكن أن تفعله أجهزة األمن 
والتعق�ب واملراقبة يف ما يتعلق بخطورة ش�بكات التواصل االجتماعي 

وكيفية الوصول إىل اإلرهابيني بوضع أنظمة مراقبة رقمية فعالة؟
لع�ل الطري�ف يف األمر أن تلك املراقبة قد ت�ؤرش أي نقاش يمكن أن 
يجري داخل الش�بكات من أناس يدحضون دعاية اإلرهاب ويفندونها 
مس�تخدمني أبجدية صارت ش�ائعة من مفردات تتعلق باإلرهاب. كل 
ذلك قد يش�عل ض�وءا أحمر إبان عملية املراقب�ة والتتبع وبذلك يختلط 
الحاب�ل بالناب�ل بل إن هن�اك يف الواليات املتحدة م�ن يدعو إىل تفحص 
صفحات التواصل االجتماعي للشخص املتقدم بطلب التأشرية لدخول 
الوالي�ات املتح�دة للتعرف ع�ىل أف�كاره وعقيدته وذلك اس�تفادة من 

حصيلة العملية اإلرهابية األخرية يف كالفورنيا.
إرهابيو الشبكات صاروا عدوا حقيقيا للسلم األهيل، اتخذوا سهولة 
اس�تخدام تلك الش�بكات التواصلية للنفاذ إىل أهدافهم وأتباعهم، فيما 
العالم يقف اليوم يف بلبلة ال يحس�د عليه�ا يف التدابري الواجب اتخاذها 
استفادة من كل تلك الحصيلة السابقة ولكي ال تقع املزيد من الكوارث 
ولك�ي ال يس�تفيد اإلرهاب م�ن إنجاز ب�رشي متطور خ�اص بالبرش 

األسوياء وليس مسَتَغاّل ثلة من طرف املنحرفني واملجرمني.

واضح أننا نرخ عندما نتألم. لكن، هل بوسع الراخ أن يخفف 
عنا م�رارة األلم ولو قليالً؟ اإلجابة التي يدركه�ا الجميع، ال وألف ال. 
فلماذا نّر عىل الراخ أثناء الش�عور باأللم؟ العودة إىل الطفولة قد 
تقدم بعض اإلضاءة. نعلم أّن الطفل ُيمارس الراخ كفعل احتجاجّي 
عىل حرمانه من اللعب أو األكل أو مشاهدة الرّسوم. لعل الراخ لغة 
االحتج�اج الوحيدة التي يعرفها الطف�ل. والطفل عندما يرخ أثناء 
ش�عوره باأللم، فليس األلم هو سبب الراخ؛ إذ ال وجود ألي سببية 
طبيعي�ة أو حتمية بيولوجية تقود من األلم إىل الراخ. وإنما س�بب 
ال�راخ -كم�ا الحظ ألب�ري كامي يف كتاب “اإلنس�ان املتم�رد”- هو 

شعور الطفل بأن األلم الذي ألّم به غري مربر.
به�ذا املعنى يك�ون رصاخ األلم رصاخ�ا احتجاجيا كذل�ك. طبعاً 
هناك س�ؤال وجودي عالق: االحتجاج عىل من؟ أفال يبدو األمر مجرّد 
صيحة يف الربية؟ لعل الراخ املنطلق من حنجرة اإلنس�ان املتألم هو 
احتج�اج الكائن املرتوك ألمله )عىل منوال رصخة املس�يح املعلق فوق 
الصليب: إلهي إلهي لم تركتني؟(. رصاخ األلم ليس فعال طبيعيا لكنه 
رد فعل ثقايف يمارس�ه اإلنس�ان عن قصد، حتى وإن كان هذا القصد 
ينفلت منه عندما تش�تّد وطأة األلم. ههنا وجه عميق لرخة األلم: 
الس�ماء بعيدة عن�ا وقد ال تس�تجيب يف الحال، غري أنن�ا نرخ لكي 
نزعج اآلخرين، لكي نقض مضاجعهم، حتى ال يرتكوننا وحيدين. إّن 
أس�وأ ما يخشاه اإلنس�ان املتألم أن ُيرتك وحيداً بني مخالب أوجاعه. 
ويف كل األح�وال فإن اإلنس�ان ه�و موضوع االس�تراخ. هنا تكمن 
الخلفي�ة اإلنس�انية والعقالنية ملفاهي�م الرّحمة واملغفرة والّش�فقة 
والتكافل اإلنس�اني، برف النظر عن الغالف الديني الذي قد تتخذه 

هذه املفاهيم.
لكننا ال نرخ بس�بب األلم فقط، إذ نرخ أيضا بسبب الغضب. 
هنا يختلف األمر. وهنا يكون الراخ فعال غريزيا يلتقي فيه اإلنسان 
مع س�ائر الفصائل الحيوانية األخرى. نصعد إىل املنصة ونرفع صوت 
الغضب لكي نهدد ونتوع�د وندفع اآلخر إىل الرتاجع، تماما كما تفعل 
الدبب�ة والذئاب ح�ني ترخ. املخج�ل أن رصاخ الغض�ب هو األكثر 
ش�يوعا عندنا، ال س�يما بعد أن طغت الّنفس الغضبي�ة عىل أجوائنا. 
فأمىس كالمنا يف البيت رصاخا، وحديثنا يف الش�ارع رصاخا، وتعليمنا 
يف املدرس�ة رصاخا، حتى يف الربملان الذي هو م�كان ترشيع القوانني 
تس�مع الراخ، بل يف الربامج الحوارية التلفزية أيضا ال تس�مع غري 
ال�راخ الذي أصبح بمثابة ثقافة ش�ائعة تمج�د االعتقاد بأن الحق 
يعلو بالغضب والراخ، والع�دل يأتي بالغضب والراخ، واإلنصاف 
يتحقق بالغضب والراخ، وأن اإليمان يقتيض الغضب لله. واملحصلة 
غ�ري املعلنة له�ذه املعادلة األخرية هي االعتقاد بأن منس�وب اإليمان 
ال يرتف�ع إال بارتفاع منس�وب الغضب. يف الواق�ع، حني نطلق العنان 
لحناجرن�ا ونرخ من ش�ّدة الغضب فإننا ال نريد أن نس�مع س�وى 

صوت واحد هو صوتنا.
رصاخ األلم يثري فينا عواطف الرّحمة والس�مو اإلنس�اني، غري أن 

رصاخ الغضب ال يثري فينا سوى غرائز الهمجية والتوحش.

سعيد ناشيد

ملاذا نرصخ؟

فؤاد حسونك�اريك�ات�ير

 يب�دو أن الوق�ت ق�د ح�ان 
لتتقاعد كالب الحراس�ة، حيث 
كش�فت رشك�ة أم�ن ياباني�ة 
النق�اب ع�ن طريق�ة جدي�دة 
للمراقب�ة ومالحق�ة املتس�للني 
واللصوص، وحتى التقاط صور 

وجوههم ولوحات سياراتهم.
الجديدة  الطريقة  وتتلخص 
دون  م�ن  طائ�رة  تطوي�ر  يف 
طيار باسم »سيكوم« ملكافحة 
الجريم�ة والرق�ة ع�ىل وجه 
الخصوص، حيث تأتي الطائرة 

وأض�واء  للمراقب�ة  بكام�ريا 
LED كاش�فة ملرح الجريمة، 
وإرس�الها  الص�ور  اللتق�اط 
مبارشة إىل مركز املراقبة لتتبع 
الجناة.وقال�ت رشكة س�يكوم 
Secom إنه�ا س�تكون الرشكة 
األوىل من نوعها يف العالم إلنتاج 
هذا الن�وع من الطائ�رات التي 
تق�دم خدمة املراقب�ة عن ُبعد. 
وس�وف تجم�ع الطائ�رة ب�ني 
وتكنولوجيا  التصوي�ر  تقنيات 

االستشعار عن ُبعد.

طائرات ملطاردة اللصوص
ص�درت توقع�ات من مكت�ب األرص�اد الجوية 
باململكة املتحدة يوم الخميس 17 ديسمرب/كانون 
األول تفي�د ب�أن ع�ام 2016 من املنتظ�ر أن يكون 
األدف�أ ب�ني جميع س�نوات الس�ابقة ع�ىل صعيد 
العالم.حي�ث م�ن املتوق�ع أن تق�ود توليفة تجمع 
ب�ني التغريات املناخية وظاه�رة النينيو التي بلغت 
ذروته�ا، متوس�طات درج�ات الح�رارة العاملية يف 
العام املقبل إىل مس�تويات أعىل من القياسات التي 
تم تس�جيلها يف ع�ام 2015، والتي كان�ت بدورها 

أعىل من درجات حرارة 2014.
وتأت�ي ه�ذه التوقع�ات بع�د 5 أي�ام فقط من 
موافق�ة 195 دولة عىل اتفاقي�ة تاريخية ملكافحة 

االحتباس الحراري يف قمة لألمم املتحدة يف باريس، 
ع�ن طريق الحد من ارتفاع درج�ات الحرارة عاملياً 
وإبقائه تحت مس�توى 2 درجة مئوية، والس�عي 
ال�دؤوب إىل وق�ف ارتف�اع درج�ات الح�رارة عن�د 

مستوي ثابت هو 1.5 درجة مئوية.
وتش�ري توقع�ات مكت�ب األرص�اد الجوي�ة يف 
بريطانيا إىل أن متوس�ط درجات الح�رارة العاملية 
يف ع�ام 2016 س�يكون أكثر ارتفاع�ا بما مقداره 
1.14 درجة مئوية عن مستوى درجات الحرارة ما 
قبل الثورة الصناعي�ة، وقال املكتب إن هناك فقط 
فرص�ة 5% أن يكون معدل درجات الحرارة العاملية 

يف عام 2016 أقل مما كان عليه يف 2015.

عام 2016 األشد »حرًا«!

اتقدم باس�مي ونيابة عن منتس�بي مؤسس�ة املس�تقبل 
العراق�ي للصحاف�ة والنرش )جري�دة املس�تقبل العراقي 
ووكالة انباء املستقبل( باحر التعازي واملواساة اىل الزميل 
حس�ني حديد مدير تلفزيون قناة االتجاه، بوفاة شقيقه 
املرحوم الحاج رايض حديد الس�اعدي والتعازي موصولة 
اىل ابن اخيه السيد عماد زوره واوالده كل من )عبد وسعد 
واحمد ومحمد وعيل( واىل عش�ائر الس�واعد كافة، سائالً 
العيل القدير ان يتغمد الفقيد بواس�ع رحمته وان يسكنه 

فسيح جناته ويلهم ذويه الصرب والسلوان.
علي الدراجي

رئ���ي��س م��ج��ل��س االدارة

رئيس مؤسسة املستقبل العراقي يعزي  مدير تلفزيون قناة االجتاه 
بوفاة شقيقه املرحوم احلاج رايض حديد الساعدي


