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صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

شؤون الربملان: »احلـرس الوطنـي« سيعـرض عىل جملـس الوزراء خــالل اسـبـوعـيـن

مقـتـل مسـؤولـي مـخـمـور وفـيـلـق عـمـر يف »داعـش« بالـهـجـوم عـلـى »الـكـويـر«

صفحة 16

الخالفات كشفت أقنعة »مافيات الفساد«

      المستقبل العراقي/ خاص
 

كش�فت مص�ادر نيابي�ة بارزة, أم�س االثني�ن, أن موازن�ة 2015 وبعد 
وصولها للبرلمان,أش�علت فتيل الخالفات السياس�ية بين الكتل األبرز التي 

تسعى كل منها إلى زيادة حصة وزرائها من الموازنة.
وش�ارت المصادر إلى أن« مس�اع الكتل السياسية لم تأتي بهدف خدمة 
الوطن أو المواطن بل إلغراض تحقيق المنافع الشخصية والحزبية المعبرة 
ع�ن تلك الكت�ل وكيفية االنتفاع م�ن موال الموازن�ات الوزارية في تحقيق 

الكسب الجمهوري واالنتخابي المسبق«.
وأوضح�ت المص�ادر أن »الحكوم�ة عندما أرس�لت الموازن�ة كانت قد 
قلص�ت حص�ص كل وزارة في الحكومة, لكن الكت�ل النيابية اعترضت منذ 
أول جلسة نقاش, الخميس الماضي, وكانت االعتراضات غير منطقية على 
األغلب ولكن جلس�ة خاصة بين الكتل تلك كشفت فيها األقنعة فاغلبهم لم 
يرض عن وضع الوزارات التي بحوزته الن موازناتها شبه خاوية من أبواب 
االس�تثمار وهي فقط تش�غيلية, وهذا يعني أن إلفس�اد مالي قد يمول تلك 
األحزاب والبعض نظر لألمر بأنه استهداف للكيان السياسي الذي ينتمي له 

وزير تلك الوزارة أو غيرها«.
وبعد أن أنهى البرلمان القراءة الثانية لمشروع القانون, اكد وزير الدولة 
لش�ؤون المحافظ�ات والبرلم�ان احمد الجب�وري، ان الموازنة س�تقر في 
األس�بوع المقبل، مشيراً الى ان البرلمان ال يقبل على نفسه اعادة الموازنة 

الى الحكومة.
واض�اف ان »البرلم�ان يعمل على تقلي�ل النفقات في ال�وزارات لتقليل 

نسبة العجز في الموازنة«.
يذك�ر ان رئي�س الوزراء حي�در العبادي دع�ا، الس�بت الماضي, مجلس 
الن�واب الى ع�دم ارج�اع الموازن�ة، وفيما أك�د أن من صالحي�ة البرلمان 
التخفي�ض والمناقلة، طال�ب المحافظات والوزارات بفتح باب االس�تثمار 
على مصراعيه، وحذر من أنه س�يتم اعتبار تعطيل االستثمار جريمة أشبه 

باإلرهاب.

رصاع عىل املوازنة بسبب تقليص منافع الوزراء

بغداد ما اشتبكت عليك االعصر

ص3اإلرهاب حياول  شل االقتصاد.. البرصة حتبط هجومـا استهـدف »أم قـرص«

السعودية تسقط النفط يف هاوية األسعار لرضب العراق وإيران
االنتاج »الصخري« سالح واشنطن لدعم المخطط

     المستقبل العراقي / علي الكعبي
 

اعترف الرئي�س األمريكي باراك 
أوباما، أن قرار خفض أسعار النفط 
بنس�بة تزي�د ع�ن %50، ه�و قرار 
سياسي محض، ال عالقة له بتصاعد 
إنت�اج النفط الصخري الذي يش�كل 
تهديدا مباش�را لنف�ط دول منظمة 

األس�واق  ف�ي  وحصته�ا  »أوب�ك« 
العالمية.

الرئي�س  تصريح�ات  وبحس�ب 
األمريكية إلذاعة أمريكية، فإن قرار 
خف�ض أس�عار النف�ط ج�اء بهدف 
الضغ�ط عل�ى االقتص�اد الروس�ي 
وإضعافه، قائال: »قس�م من تحليلنا 
كان يق�وم عل�ى أن الش�يء الوحيد 

الذي يبقي اقتصاد الروس هو سعر 
النفط، وأن ف�رض عقوبات نفطية 
س�يجعل االقتصاد الروس�ي هش�ا 
وغير قادر على مواجهة الصعوبات 
الضخم�ة الت�ي س�تنتج ع�ن تقلب 
أس�عار النفط.ولم يش�ر أوباما إلى 
دور الس�عودية ف�ي ق�رار خف�ض 
الس�يناتور  أن  إال  النف�ط،  أس�عار 

األمريك�ي البارز ج�ون ماكين، كان 
ق�د ق�ال ف�ي تصريح�ات صحفي�ة 
األس�بوع الماض�ي، إنه يج�ب على 
أمريكا أن تش�كر السعودية لدورها 
ف�ي إضع�اف االقتص�اد الروس�ي.

وش�دد ماكي�ن عل�ى أن الس�عودية 
هي المس�ؤولة بالدرجة األولى عن 
انهي�ار االقتصاد الروس�ي أكثر من 

مس�ؤولية الرئي�س األمريكي باراك 
أوبام�ا، مطالب�ا األمريكيين بش�كر 
السعودية لس�ماحها بهبوط أسعار 
النفط بالش�كل الذي أثر بش�دة على 
اقتص�اد الرئيس الروس�ي فالديمير 
الروس�ي  الرئي�س  بوتي�ن.وكان 
بوتين، قد ألمح في األسبوع الماضي 
إل�ى وج�ود اتف�اق بين الس�عودية 

النف�ط  أس�عار  لخف�ض  وأمري�كا 
للتأثي�ر على االقتصاد الروس�ي، إال 
أنه عاد وأك�د خالل مؤتمر صحفي، 
حضره أل�ف صحفي على أن خفض 
أس�عار النفط هو مؤامرة سعودية 
أمريكي�ة، واعدا بالتصدي لها بقوة، 
متوقعا أن يخرج االقتصاد الروسي 
من أزمته في غضون عامين.وكانت 

أس�عار النفط قد هوت منذ حزيران 
الماضي إلى أكث�ر من نصف قيمتها 
آنذاك، بفعل رفض دول منظمة أوبك 
بتوج�ه س�عودي خليج�ي خف�ض 
إنتاج النف�ط، بعد وج�ود مطالبات 
دولية بذل�ك، لوف�رة المعروض في 
الس�وق الدولية، معلل�ة ذلك بوجود 

طلب على النفط في السوق.

     المستقبل العراقي/  إيناس جبار

كش�فت محكم�ة الب�داءة المتخصص�ة بالنظر ف�ي القضايا 
التجارية أن هناك “مافيات” تقف وراء تزييف العالمات التجارية، 
إال أنها ذكرت أن أغلب الشركات المحلية قليلة اللجوء إلى تسجيل 
عالماتها.وبين رئيس المحكمة التجارية القاضي امير الش�مري 
ان للمحكم�ة الح�ق ف�ي مص�ادرة او ات�الف المواد الت�ي تحمل 
عالمة تجارية مقلّدة وفق قانون العالمة والمؤشرات الجغرافية 
التجارية، مؤكداً ان “اغلب الدعاوى الواردة للمحكمة هي ش�طب 
عالمة كون المزيفة غير مس�جلة لدى مس�جل العالمات”.وقال 
الش�مري أن “القانون يعاقب من يقوم بجريمة التزييف بالحبس 
لم�دة تت�راوح بين )5-3( س�نوات وغرام�ة مالي�ة ال تقل عن 5 
ماليي�ن دينار”.وأض�اف أن “دع�اوى تزييف العالم�ات التجارية 
ترفع أمام محاكم الجزاء االعتيادية”، وأرجع ذلك ألن “هذا النوع 

من العالمات غير مسجل بشكل رسمي”.
ولفت الش�مري إلى أن “هناك حاالت بتش�ابه العالمات، فمن 
لدي�ه عالمة مس�جلة ف�ي تاريخ س�ابق له حق ف�ي مقاضاة من 
اس�تخدمها الحقاً”، منوهاً إلى أن “المحكمة تنتخب خبراء وفقاً 
للقانون لتقدير الحالة”، وقال إن “قرار المحكمة إذا ثبت التشابه، 

إما أن يكون بإلغاء العالمة أو شطبها”.
وف�ي ح�ال اذا لم يثب�ت التش�ابه، يوض�ح قاض�ي المحكمة 
التجاري�ة أن “ق�رارا قضائي�ا يص�در بإجبار مس�جل الش�ركات 
بتوثيق العالمة رسمياً حتى لو امتنع صاحبها عن ذلك”، مبيناً أن 
“محكمتن�ا تنظر في الدعاوى التي يكون أحد اطرافها أجنبيا، أما 
اذا كان االثن�ان عراقيين فأن ذلك من اختصاص المحاكم االخرى 

حسب القانون”.
                                                                            التفاصيل ص3
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القاعدة و«داعش«.. رصاع اللحظة الفرنسية!
     التحليل السياسي / غانم عريبي

خب�راء ف�ي االم�ن تحدث�وا ل�ي من 
بي�روت ان هنال�ك صراع�ا حقيقي�ا بين 
رؤيتي�ن وقيادتين للتنظيم�ات االرهابية 
المتطرفة.. رؤية داعش بقيادة البغدادي 
واخرى للقاعدة بقيادة ايمن الظواهري!. 
ان ه�ذا الص�راع يقع في خلفي�ة صورة 
بي�ن  ال�ذي ح�دث  الخ�الف واالنقس�ام 
مجموع�ات تنظي�م القاعدة بع�د هزيمة 
القاع�دة ودول�ة طالبان في افغانس�تان 
ومن�ذ ذل�ك الحين ل�م تس�تطع »القيادة 
العالمية للجبهة« المس�ماة بالقاعدة من 
احتواء االنقس�امات الفكري�ة والفقهية 
التنظي�م فض�ال ع�ن  والش�خصية ف�ي 
فت�اوى  احدثت�ه  ال�ذي  الكبي�ر  التاثي�ر 
مش�ايخ متطرفة في العال�م العربي بعد 
ع�ودة تل�ك التنظيم�ات والعناص�ر ال�ى 
بلدانها في المغرب واالردن والس�عودية 
والعراق والخليج. كان لفتاوى المش�ايخ 
المتطرفة خصوصا القرضاوي في قطر 
واب�ن عثيمين في الس�عودية اضافة الى 
مش�ايخ متطرف�ة ف�ي االردن دور ف�ي 
تكوين مجموع�ات منفصلة عن التنظيم 
االم للقاعدة ولم يستطع ايمن الظواهري 
م�ن احت�واء الخ�الف حتى وص�ل االمر 
مس�توى تكفير داعش في الع�راق النها 
ل�م تؤط�ر ش�غلها »الجه�ادي« باحكام 
الش�ريعة االس�المية كما جرى االمر في 
االعدام�ات والقت�ل الكيفي ال�ذي اثتبته 
داع�ش في التعاطي مع الش�عب العراقي 
دون ان تمي�ز بين ش�يعي وس�ني عربي 

وكردي مسيحي او مسلم.
ومنذ سقوط النظام العراقي السابق 

»العراقي�ة«  التنظيم�ات  تس�تطع  ل�م 
القاع�دة  الن  القاع�دة  م�ع  االنس�جام 
نش�ات في افغانس�تان والصلة تنظيمية 
بين التنظيم وتل�ك التنظيمات المتطرفة 
الناشئة لهذا اخذت التنظيمات »االردنية« 
االولوية ف�ي رفع الراي�ة وتحمل فتاوى 
العمل على »تطبيق اح�كام القاعدة« في 

الساحة العراقية لهذا استعان العراقيون 
باب�ي مصع�ب الزرق�اوي ولم يك�ن لهم 
امي�ر في القاع�دة وكان�ت القاعدة تعمل 
بالخصوصي�ة المحلي�ة وترف�ع لوائه�ا 
وشعارها كما كانت تقول انها »القاعدة/

تنظي�م الرافدي�ن« وتعاق�ب عل�ى والية 
القاع�دة عناصر مصري�ة واردنية الى ان 

حسمت القاعدة العراقية امرها بالتحول 
ايم�ن  القاع�دة المصري�ة ووالي�ة  ع�ن 
الطواهري الذي اخذ عليها القتل الوحشي 
وتولى امرها ابو بكر البغدادي وهو االسم 
الذي تناوب عليه اكثر من عنصر حتى ال 
االمر ال�ى ابراهيم الس�امرائي المعروف 
باب�ي بكر البغدادي!. اليوم تحول الصراع 
من تناق�ض ف�ي االيديولوجي�ا الفكرية 
والرؤي�ة ازاء فك�رة العمل المس�لح الى 
فك�رة م�وت او حياء بق�اء او فن�اء بين 
هذي�ن التنظيمين ولعل العمليات االخيرة 
الت�ي قام�ت به�ا داع�ش ض�د القاع�دة 
العراقي�ة او ماتبقى من تنظي�م القاعدة 
بزعام�ة الظواهري في حمري�ن وديالى 
وذبحه�ا الكثر م�ن 160 والي�ا وعنصرا 
قيادي�ا ومفتي�ا كان�ت نهاي�ة اخ�ر امل 
في العمل المش�ترك او التوص�ل الى حل 
للخالف بين هذين التنظيمين اإلرهابيين. 
التفجي�ر والعمل االرهابي الذي حدث في 
»صحيف�ة فرنس�ية« اس�اءت ال�ى النبي 
الكريم »ص« في فرنس�ا من قبل القاعدة 
لدي�ه  التنظي�م الزال  ان  تذكي�ر  رس�الة 
مايقول�ه في الس�احة العربي�ة والغربية 
وان داعش لن تس�تطيع احت�واء العنوان 
واالس�م وتمرير واليتها »الشرعية« كما 
تقول داعش على المسلمين في كل مكان 
خصوصا المسلمين الخاضعية الى والية  
»الدولة االسالمية في الموصل وتكريت«.

اود ان اق�ول.. من الضروري االس�تفادة 
من خ�الف القاعدة وداع�ش والبناء على 
الخالف من خالل االشتغال على التناقض 
بين النهجين والمدرستين الدمويتين في 
االس�الم وهذه مهم�ة االجه�زة االمنية 

والوكاالت االستخبارية العراقية.

يجب استغالل الخالف بين »القاعدة« و »داعش« من قبل القوات االمنية 
لتحطيم التنظيمين االرهابيين

شؤون الربملان:
 »احلرس الوطني« سيعرض عىل 

جملس الوزراء خالل اسبوعني
       بغداد / المستقبل العراقي

اكد وزير الدولة لشؤون المحافظات 
والبرلمان احمد الجبوري، أمس االثنين، 
ان مس�ودة قان�ون الح�رس الوطن�ي 
س�تعرض على مجل�س ال�وزراء خالل 
االسبوعين المقبلين القرارها وارسالها 
الى مجلس النواب، مشدداً على ضرورة 
ان يك�ون الحرس الوطن�ي تحت خيمة 

المؤسسة العسكرية.
وقال الجبوري ف�ي حديث لعدد من 
وس�ائل االع�الم إن »الح�رس الوطني 
بحاجة الى الية وقانون وان يكون تحت 

خيمة المؤسسة العسكرية«.
واضاف ان »مس�ودة قانون الحرس 
الوطني س�تعرض خ�الل االس�بوعين 
ال�ى  وارس�الها  القراره�ا  المقبلي�ن 
البرلمان«، مشيرا الى »اننا لن نقبل بان 
يكون الحرس الوطني دون المؤسس�ة 
العسرية الن ذلك سيكون بمثابة داعش 

ثاني«.
وكان رئي�س مجلس النواب س�ليم 
الجب�وري، اعتبر في )6 كان�ون الثاني 
الوطن�ي  الح�رس  قان�ون  أن   )2015
يمث�ل »حالة تح�ول ايجابية« في هيكل 
المؤسس�ة االمنية، داعيا لإلس�راع في 
إكماله من الجهات التنفيذية المختصة 
لتقديم�ه ال�ى البرلمان ليك�ون اضافة 

نوعية في تشكيالت جيشنا.
يذك�ر أن مجلس ال�وزراء أوعز، في 
)9 أيلول 2014(، بإعداد مشروع قانون 
لتأسيس قوات الحرس الوطني وتنظيم 

المتطوعين من الحشد الشعبي.

      بغداد / المستقبل العراقي

ماج�د  البص�رة،  محاف�ظ  دع�ا 
النص�راوي، ق�وات الش�رطة العراقية 
ف�ي المحافظة لبذل مزي�د من الجهود 
لحف�ظ ام�ن واس�تقرار البص�رة م�ن 
عب�ث الزم�ر االرهابي�ة، ج�اء ذلك في 
كلم�ة القاه�ا الس�بت بحف�ل اقيم في 
مق�ر قيادة ش�رطة البصرة بمناس�بة 
عيد الشرطة العراقية.وبين النصراوي 
ف�ي عيد قوات الش�رطة يجب ان نؤكد 
على المس�ؤولية المضاعف�ة الُملقات 

على عاتقهم ف�ي خضِم هذه الظروف 
التي نعيش�ها والرزايا التي تعصُف بنا 
بين الحين واالخر والتي تهدف الى قتل 
االمل واطفاء شمعة النور في صدورنا 
وتحوي�ل زهور البلد الى رم�اد. وتابع 
المحافظ »نقول لش�رطتنا الباس�لة... 
يقارع�ون  الذي�ن  اولئ�ك  س�ند  انت�م 
االرهاب في س�احات الوغ�ى فاعرفوا 
ان صموده�م مقروٌن بنجاحكم هاهنا 
وفي مس�ككم ألم�ن الُم�دن فبعضكم 
يعض�ُد بعضاً وبعضكم يمس�ُك بعضاً، 

فالمهمة كبيرة والواجب عظيم«.

      بغداد / المستقبل العراقي

أف�اد مص�در أمن�ي ف�ي محافظة 
نين�وى، أم�س االثنين، بأن مس�ؤولي 
قاطع مخمور وفيل�ق عمر في تنظيم 
)داعش( قتال ف�ي الهجوم على محور 
الكوير، جنوب شرق الموصل )405كم 
شمال بغداد(، يوم السبت الماضي، ِفيما 
أكد أن مس�لحي التنظيم اتهموا أهالي 
الموص�ل بمس�اعدة الق�وات األمنية. 

وق�ال المص�در، إن »الهجوم الفاش�ل 
الذي ش�نه تنظيم )داعش( على محور 
الكوير،)70كم جنوب شرق الموصل(، 
الس�بت، كان بمشاركة مسؤول قاطع 
مخم�ور المدعو ياس�ر حازم حس�ين 
ومس�ؤول فيل�ق عم�ر والس�يطرات 
العام حس�ين أحمد رش�يد«، مؤكداً أن 
»المس�ؤولين قت�ال خ�الل الهج�وم«. 
وأض�اف المص�در ال�ذي طل�ب ع�دم 
الكشف عن أس�مه، أن »عناصر تنظيم 

)داع�ش( وبعد وص�ول الجثتي�ن إلى 
مدين�ة الموصل ب�دأوا بضرب من تقع 
أعينهم عليه«، الفت�ًا إلى أنهم »اتهموا 
الق�وات  بمس�اعدة  الموص�ل  أهال�ي 
وكان  بالقت�ل«.  وهددوه�م  األمني�ة 
مسؤول قوات البيش�مركة في محور 
الكوي�ر- مخم�ور س�يروان البارزاني 
أعلن، يوم الس�بت، عن إحباط محاولة 
هجوم لتنظيم )داعش( بقيادة زعيمه 
أب�و بكر البغدادي عل�ى ناحية الكوير، 

وفيما أكد مقتل العش�رات من عناصر 
التنظيم، أشار إلى أن قوات البيشمركة 
بالكامل.وكان  الناحية  س�يطرت على 
مصدر أمني كردي أفاد، في )2 كانون 
األول 2014(، ب�أن قوة مش�تركة من 
البيشمركة والجيش، تمكنت من تحرير 
ناحية الكوير، جنوب ش�رق الموصل، 
بالكامل من سيطرة )داعش( بدعم من 
طيران التحالف الدولي، وقتلت 39 من 

عناصر التنظيم.

      بغداد / المستقبل العراقي

برعاي�ة وبحضور وزيرة الصحة 
الدكتورة عديلة حمود حسين وتحت 
ش�عار )اصالح النظ�ام الصحي من 
الصح�ة  وزارة  اقام�ت  اولوياتن�ا( 
ورشة عمل عن االصالح االداري في 
فندق المنصور ميليا للفترة من »11 

– 12 / 1 / 2015«.واك�دت الوزيرة 
في كلم�ة لها خالل افتتاح الورش�ة 
»نلتقي  في هذه الورشة التي تهدف 
الى اصالح النظام الصحي لكي نكمل 
العم�ل الذي بدأته دوائر مقر الوزارة 
ودوائ�ر صح�ة المحافظ�ات عل�ى 
مدى ش�هرين كاملين اذ قام المدراء 
بعرض توصيات ونتائج الورش التي 

تم عقده�ا في بغ�داد والمحافظات 
ليص�ار الى اعداد التوصيات النهائية 
بعد اجراء النقاشات البناءة والهادفة 
الى اصالح النظام الصحي«.واشارت 
»انن�ا عقدن�ا الع�زم من�ذ البداية اال 
ندخر جهدا في سبيل اصالح النظام 
الصح�ي ف�ي الع�راق والمض�ي في 
الطبي�ة متكاملة  الخدم�ات  تقدي�م 

ومتميزة وهذه المهمة ليست سهلة 
ولكنها ليست مستحيلة«.

واضافت الوزي�رة »يجب اوالً ان 
نب�دأ بتش�خيص الخلل ف�ي نظامنا 
دراس�ة  عل�ى  نعم�ل  ث�م  الصح�ي 
بأيج�اد افض�ل  المعوق�ات والب�دء 
الحلول المتيسرة ضمن خطة علمية 

مدروسة«.

يف عيدهم الـ »93« حمافظ البرصة يدعو الرشطة العراقية لبذل مزيد من اجلهود حلفظ االمن 

الدكتورة محود: عقدنا العزم يف سبيل اصالح النظام الصحي 

مقتل مسؤويل خممور وفيلق عمر يف »داعش« باهلجوم عىل »الكوير«

ـــة« ـــزل ـــُع »ال بـــعـــد  بــــغــــداد  يف  تـــتـــحـــرك  ــــار  ــــب االن
85 بالمئة منها بيد »داعش« والحكومة تبحث عن »التسليح«

      بغداد / المستقبل العراقي

 يتح�رك مجل�س محافظة االنبار 
المحاف�ظ  م�ع  بالتع�اون  س�ريعا 
الجدي�د الذي يب�دو ان هن�اك توافقا 
منظورا بينه وبي�ن اعضاء المجلس 
المختلطي�ن حزبي�ا وعش�ائريا ف�ي 
المحافظة.االنبار بدأت فعليا التحرك 
بعدم�ا قت�ل االالف م�ن ابنائها على 
االرهاب�ي  »داع�ش«  تنظي�م  اي�دي 

والطيران الحربي.
ويعق�د المجل�س جلس�ة ببغداد 
العاصمة لسوء وضع مدينة الرمادي 
عاصمة االنب�ار االقليمية وس�قوط 
اغلب مدن المحافظة باس�تثناء أربع 
بي�د التنظيم.ويقول مصدر من داخل 
اجتماع المجلس ان المجلس يجتمع 
في هذه االثناء لبحث اكبر ازمتين في 

المحافظة وهما االمن والنازحين.
ويوجد مئات االالف من النازحين 
داخل االنب�ار وخارجها في محافظة 
صالح الدي�ن المجاورة الت�ي تعاني 
نفس الظ�روف وفي اربي�ل عاصمة 

اقليم كوردستان العراق.

ومن المق�رر ان يجتمع المجلس 
بمجل�س الن�واب العراقي لمناقش�ة 
اوليات وفد زيارة العاصمة االمريكية 
واش�نطن لج�ذب الدع�م االمريك�ي 
لتحري�ر االنبار.ووقع�ت اغل�ب مدن 
وابرزه�ا  داع�ش  لس�يطرة  االنب�ار 
الفلوجة كبرى الم�دن باالضافة الى 

القائم وعنه وراوة وكبيس�ية وهيت 
والكرمة.

بينم�ا ال ت�زال الق�وات العراقي�ة 
تس�يطر عل�ى اج�زاء م�ن الرمادي 

وحديثة والعامرية والحبانية.
وزار المجل�س برفق�ة المحافظ 
خ�الل س�اعات األح�د ممث�ل االم�م 

المتحدة في العراق نيكوال ميالدينوف 
في بغداد الوضع االمني واالنس�اني 

وازمة النازحين والمهجرين.
ونقلت »ش�فق ني�وز« عن مصدر 
المجلس ان »الزيارة تضمنت الضغط 
على التحالف الدولي لتكثيف طلعاته 
واالس�ناد  الدع�م  وتقدي�م  الجوي�ة 

للق�وات االمني�ة ومقاتلي العش�ائر 
في االنبار«.وكم�ا تم الطلب بايصال 
واالنس�انية  الغذائي�ة  المس�اعدات 
ال�ى المحافظة من خ�الل المنظمات 
الدولي�ة لالغاث�ة المرتبط�ة باالم�م 

المتحدة.
ال�ى ذلك ال تزال الة الحرب تحصد 
العش�رات من القتل�ى والجرحى في 
الفلوج�ة او م�ا تع�رف محلي�ا ب�أم 
المس�اجد.حيث افاد مصدر طبي من 
داخل مستش�فى الفلوج�ة التعليمي 
ع�ن وص�ول 11 قتي�ال بينه�م طفل 
وامرأة وسبعة جرحى سقطوا نتيجة 
القصف العنيف الذي تعرضت له عدد 

من مناطق واحياء مدينة الفلوجة.
القص�ف  ان  مص�ادر  واك�دت 
اس�تهدف ع�دة احي�اء س�كنية م�ن 
الجنوبي  القاط�ع  الفلوج�ة ومنه�ا 
واحي�اء وس�ط وش�رق المدينة مما 
تس�بب به�����دم واحراق عدد كبير 
م�ن ال�دور والمح����ال التجاري�ة.

القص�ف  ان  المص�ادر  وتضي�ف 
كان بواس�طة صواري�خ الراجم�ات 

والمدفعية الثقيلة.

      بغداد / المستقبل العراقي

اف�اد مصدر امني في محافظة ص�الح الدين، أمس االثنين، 
ان تنظيم »داعش« اعدم عشرات المدنيين بينهم عضو المجلس 

المحلي لقضاء الشرقاط شمال تكريت.
وق�ال المصدر إن »عناص�ر تنظيم داعش أعدموا عش�رات 
المدنيي�ن رمي�ا بالرصاص وس�ط قضاء الش�رقاط )120 كم 
ش�مال تكري�ت(«، مبين�ا ان »م�ن بينه�م عضو ف�ي المجلس 

المحلي للقضاء«.
واض�اف المص�در ال�ذي طلب عدم الكش�ف عن اس�مه ان 
»التنظيم اعدم هؤالء بتهمة مس�اندة القوات األمنية واالنتماء 

إلى الحشد الشعبي«.
يش�ار الى ان عناص�ر »داعش« اختطف�وا الثالثاء الماضي 
أكث�ر من 40 مدنياً م�ن قضاء الش�رقاط واقتادوهم إلى جهة 

مجهولة، بحسب مصدر امني.

      بغداد / المستقبل العراقي

اكد رئيس لجن�ة التحقيق باحداث س�قوط الموصل حاكم 
الزامل�ي، أم�س االثني�ن، ان لجنت�ه اتفق�ت على ع�دم االدالء 
بالتصريحات لوس�ائل االعالم، مشيرا الى ان ذلك يستمر لحين 

اكتمال التحقيقات.
وق�ال الزاملي في مؤتمر صحافي بمبنى البرلمان بحضور 
اعض�اء اللجن�ة إن »اللجن�ة الخاص�ة بالتحقي�ق في س�قوط 
مدين�ة الموصل قررت في اول اجتماع تش�كيل هيئة رئاس�ة 
لوض�ع االس�س والضوابط التي س�نتبعها في س�ير خطوات 
التحقيقات مع بعض الش�خصيات االمنية والمدنية، للكش�ف 
عن المتورطين والمقصرين عن االسباب التي ادت الى سقوط 

نينوى بيد داعش«.
واض�اف الزاملي انه »ت�م االتفاق على من�ع اعضاء اللجنة 
م�ن االدالء باي�ة تصريحات صحفية أو اعالمي�ة لحين اكتمال 
التحقيقات وتقديم التقرير النهائي إلى مجلس النواب من اجل 

المحافظة على سير العملية التحقيقية«.
وانتخب�ت لجنة التحقيق الخاصة بس�قوط الموصل رئيس 
لجنة االمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي رئيس�ًا لها، مش�يراً 
الى انه ت�م انتخاب احمد الجبوري وش�اخوان عبد الله نائبين 

للزاملي.

      بغداد / المستقبل العراقي

رفعت رئاس�ة البرلمان، أمس االثنين، الجلس�ة الرابعة من 
الفصل التش�ريعي الثاني للس�نة التش�ريعية األول�ى إلى يوم 
الثالث�اء المقب�ل، فيما ش�هدت الجلس�ة إنهاء الق�راءة الثانية 
لمشروع قانون الموازنة المالية للعام الحالي 2015، والتصويت 
على منح لجن�ة الهجرة والمهجرين الصالحيات كافة لمتابعة 
النازحي�ن. وقال مص�در برلمان�ي إن »رئيس مجل�س النواب 
سليم الجبوري قرر رفع الجلسة الرابعة من الفصل التشريعي 
الثاني للس�نة التش�ريعية األولى إلى يوم الثالث�اء المقبل )20 
كانون الثاني(«، مبيناً أن »الجلسة شهدت إنهاء القراءة الثانية 
لمشروع قانون الموازنة المالية للعام الحالي 2015«.وأضاف 
المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن »الجلسة شهدت 
أيض�اً التصوي�ت على من�ح لجنة الهج�رة والمهجري�ن كافة 
الصالحيات لمتابعة مش�اكل النازحي�ن«.وكان مجلس النواب 
العراق�ي عقد، أمس، جلس�ته الرابع�ة من الفصل التش�ريعي 
الثاني للسنة التشريعية األولى برئاسة رئيسه سليم الجبوري 
وحضور 210 نواب، فيما تضمن جدول أعمال الجلسة القراءة 

الثانية لمشروع قانون الموازنة المالية للعام الحالي 2015.

جلنة حتقيق سقوط املوصل:
 لن نرصح لالعالم

الربملان ينهي قراءة املوازنة للمرة الثانية 
ويرفع جلسته إىل الثالثاء القادم

الرشقاط: »داعش« يعدم عرشات املدنيني 
بينهم عضو جملس حميل
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             بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب، اعادة تخصيص الدرجات الوظيفية 
الخاصة بوزارتي التربية والكهرباء في موازنة 2015 , فيما اش�ادت الوزارتان 

بجهود الكتل السياسية الستحصال درجاتهما. 
بيان لكتلة االحرار تلقت »المس�تقبل العراقي «, نسخة منه، نقل عن عضو 
اللجن�ة المالي�ة ماجدة التميم�ي الق�ول، ان »كتلتها ج�ددت مطالبتها بتوفير 
التخصيصات المالية الالزمة لملفات صندوق اإلسكان والمبتعثين من موظفي 
وزارة التربي�ة الحاصلين على إجازات دراس�ية وتثبي�ت موظفي عقود وزارة 

الكهرباء«. 
واكدت انه »س�يتم تخصيص المبالغ الالزمة لتلك الملفات من خالل مناقلة 
اب�واب الص�رف داخل فقرات الموازن�ة العامة، إضافة الى توفي�ر مبالغ منحة 

الطلبة وتخصيص مرتبات شهرية وبدالت ايجار سنوية للعوائل النازحة«.

إعادة درجات التربية والكهرباء في موازنة 2015

»مافيات« تزييف العالمات التجارية تواجه عقوبات باحلبس لـ »5« أعوام
     المستقبل العراقي/  إيناس جبار

كش�فت محكمة البداءة المتخصصة 
بالنظ�ر في القضاي�ا التجارية أن هناك 
“مافي�ات” تق�ف وراء تزييف العالمات 
أغل�ب  أن  ذك�رت  أنه�ا  إال  التجاري�ة، 
الش�ركات المحلي�ة قليل�ة اللج�وء إلى 

تسجيل عالماتها.
التجاري�ة  المحكم�ة  وبي�ن رئي�س 
القاضي امير الشمري ان للمحكمة الحق 
في مصادرة او اتالف المواد التي تحمل 
عالمة تجارية مقلّدة وفق قانون العالمة 
والمؤشرات الجغرافية التجارية، مؤكداً 
ان “اغل�ب الدع�اوى ال�واردة للمحكمة 
هي ش�طب عالم�ة ك�ون المزيفة غير 
مس�جلة لدى مس�جل العالمات”.وقال 

الش�مري أن “القانون يعاقب من يقوم 
بجريمة التزيي�ف بالحبس لمدة تتراوح 
بين )5-3( سنوات وغرامة مالية ال تقل 

عن 5 ماليين دينار”.
وأضاف أن “دعاوى تزييف العالمات 
التجاري�ة ترف�ع أم�ام محاك�م الجزاء 
“ه�ذا  ألن  ذل�ك  وأرج�ع  االعتيادي�ة”، 
النوع من العالمات غير مس�جل بشكل 

رسمي”.
ولفت الشمري إلى أن “هناك حاالت 
بتش�ابه العالم�ات، فم�ن لدي�ه عالمة 
مس�جلة ف�ي تاريخ س�ابق ل�ه حق في 
مقاضاة من استخدمها الحقاً”، منوهاً 
إل�ى أن “المحكمة تنتخب خب�راء وفقاً 
للقانون لتقدير الحالة”، وقال إن “قرار 
المحكمة إذا ثبت التش�ابه، إما أن يكون 

بإلغاء العالمة أو شطبها”.
وف�ي ح�ال اذا ل�م يثب�ت التش�ابه، 
يوض�ح قاض�ي المحكم�ة التجارية أن 
“ق�رارا قضائي�ا يصدر بإجبار مس�جل 
الش�ركات بتوثيق العالمة رسمياً حتى 
ل�و امتن�ع صاحبها عن ذل�ك”، مبيناً أن 
“محكمتن�ا تنظ�ر ف�ي الدع�اوى الت�ي 
يك�ون أحد اطرافها أجنبي�ا، أما اذا كان 
االثنان عراقيين فأن ذلك من اختصاص 

المحاكم االخرى حسب القانون”.
ويورد الش�مري عددا م�ن الدعاوى 
تخ�ص عالم�ات معروف�ة م�ن بينه�ا 
“تل�ك الت�ي رفعته�ا ش�ركة )أكتيفيا( 
البريطانية لأللبان على شركة )كانون( 
ألنها انتجت سلعة باسم )أكتفا( وبذات 
اللون االخضر لمنتج الش�ركة االولى”، 

مبين�ا ان “ق�رار المحكم�ة كان لصالح 
البريطاني�ة حيث ش�طبت عالمة منتج 
الش�ركة العراقي�ة كونه�ا اس�تخدمت 
اسما مشابها وبنفس اللون”.فيما كان 
الق�رار لصالح ش�ركة س�امراء العراق 
في الدعوى التي رفعتها ش�ركة المانية 
حول منتج عقار )االس�برين( لش�طب 
عالمته، يقول الشمري انه “على الرغم 
من موافقة وزي�ر الصناعة على الطلب 
المقدم لمس�جل العالم�ات من االخيرة 
وال�ذي اعطاه�ا الح�ق اال ان المحكمة 
الغت قرار الوزير كون المادة )أسبرين( 
هي اس�م علم�ي للع�الج ولي�س انتاج 
الش�ركة االلمانية فبالتال�ي هي متاحة 
لجمي�ع ش�ركات انت�اج االدوي�ة وهي 

ليست عالمة تجارية خاصة”.

 وزاد بالق�ول إن “موضوع التزييف 
ليس من اختص�اص المحكمة التجارية 
ويتعاق�ب جزائي�ا عن ارت�كاب جرائمه 
بالحب�س مدة ال تقل عن س�نة وتنظره 
محاك�م التحقي�ق وم�ن ثم تحيل�ه الى 

محاكم الجنح”.
 وش�دد عل�ى ان�ه “فقط ف�ي حالة 
المطالبة بالتعويض للشركة المتضررة 
تقديم دعواها ل�دى المحكمة التجارية 
بع�د صدور القرار القطعي من المحاكم 
االخرى”.  وينوه خالل الحديث “بحسب 
اتفاقي�ة باري�س يجب حماي�ة العالمة 
التجارية الش�هيرة، وان لم تس�جل في 
الع�راق او ف�ي اي بل�د فأنه�ا تحظ�ى 

بالحماية”.
وتابع أن “هناك الكثير من الشركات 

تحاول استخدام اس�م مقارب كإضافة 
حرف او تقديم والغاء بس�يط من شأنه 
تضليل المس�تهلك لبيع المنتجات وهي 
تعتب�ر منافس�ة غير مش�روعة، ولذلك 
تلج�أ هذه الش�ركات الكب�رى الى حكر 
لرف�ع  وحمايته�ا  التجاري�ة  العالم�ة 
المدخ�ول الم�ادي”. ويعقب الش�مري 
أن “الملكية الفكري�ة للعالمة التجارية 
أهمي�ة كون�ه ينط�وي  موض�وع ذات 
عل�ى أمور عدة منها االبتزاز للش�ركات 
صاحب�ة العالم�ة االصلية مث�اًل  والتي 
تردنا الكثير م�ن تلك الحاالت وجميعها 
غرضه�ا الربح التج�اري”، واس�تطرد 
أن “هن�اك الكثير م�ن مافيات العالمات 
التجارية لذا الدعاوى زادت في ما يخص 

ابتزاز اصحاب العالمة”.

      المستقبل العراقي / فرح حمادي

كش�ف رئيس مجل�س الوزراء 
ام�س  العب�ادي،  حي�در  العراق�ي 
االثني�ن، أن القوات األمنية س�تبدأ 
معرك�ة الس�ترجاع مدينة تكريت 
م�ن تنظي�م )داع�ش( خ�الل أقل 
من ش�هر، منتقدا ف�ي الوقت ذاته 
ض�د  األمريك�ي  التحال�ف  ب�طء 
تنظيم “داعش” في دعمه للجيش 

العراقي.
لقائ�ه  خ�الل  العب�ادي  وق�ال 
م�ع مجموعة م�ن الصحفيين في 
القاهرة, إن التحالف الدولي بطيء 
في المس�اعدة على تدريب الجيش 
العراق�ي، داعي�ا إل�ى مزي�د م�ن 

التسارع في وتيرة الدعم.
ويوج�ه التحال�ف ض�د داعش 
الذي تقوده واش�نطن منذ أش�هر 
ضربات جوية في العراق وسوريا 
ض�د وع  الذي يس�يطر على أجزاء 

من العراق وسوريا.
ولم يح�دد العب�ادي موعد بدء 
عملي�ات تحري�ر الموص�ل، بينما 
أش�ار إل�ى أن الع�راق يحت�اج إلى 
ثالث س�نوات إلعادة بناء وهيكلة 
الجيش، معربا عن أمله بدمج أكثر 
م�ن 600 أل�ف عنصر من الحش�د 
الش�عبي والعشائر في الجيش بعد 

انتهاء المعارك.
وأش�ار رئيس ال�وزراء إلى  إن 
“عملي�ة إع�ادة بن�اء الجي�ش قد 
تس�تغرق ثالث س�نوات ولكن هذا 
ال يعن�ي ب�أن القت�ال ض�د تنظيم 
)داعش( سيستمر لثالث سنوات”، 
مبيناً أن “خل�ق جيش أكثر فعالية 
ق�د يك�ون أم�راً صعب�اً ف�ي وقت 
بمحارب�ة  الجي�ش  في�ه  ينش�غل 

تنظيم )داعش( اإلرهابي”.
وأض�اف العب�ادي أن “أصع�ب 
ش�يء تواجه�ه ه�و مهم�ة إعادة 
هيكل�ة وبن�اء الجي�ش ف�ي وقت 
تك�ون فيه بحالة حرب”، الفتاً إلى 
“إنن�ا نه�دف إلى خلق ت�وازن بين 
الحالتي�ن بحيث نعم�ل على إعادة 
بن�اء الجيش بطريق�ة ال تؤثر في 

عمليات القتال”.
“هدفن�ا  أن  العب�ادي  وأك�د 

األس�اس هو محاربة الفس�اد في 
المؤسسات العسكرية والمدنية”، 
العملي�ة  “ه�ذه  أن  إل�ى  مش�يراً 
س�تؤدي إلى رف�ع كف�اءة قواتنا 
المس�لحة وبع�د اتخ�اذ خط�وات 
بس�يطة نحو إع�ادة بناء جيش�نا 
فإن قدرة قواتنا في السيطرة على 
األراضي واسترجاعها قد تحسنت 

وسنستمر بهذا النهج”.
كش�ف  متص�ل  س�ياق  وف�ي 

األمني�ة  “الق�وات  أن  العب�ادي، 
ارهابي�ي  عل�ى  ستش�ن هجوم�اً 
)داعش( الس�ترجاع تكريت خالل 
أقل من شهر”، مشدداً “أننا ال نريد 
التقدم نحو الموصل بدون تخطيط 
وال اس�تطيع إعط�اء موعد محدد 
عن انطالق عمليات استرجاعها”، 
مرّجح�اً ف�ي الوقت ذات�ه أن “تبدأ 
م�ن  وأس�رع  قريب�اً  العملي�ات 

المتوقع”.

وأع�رب العبادي، ع�ن أمله بأن 
“يتم دمج أكثر من 600 ألف مجند 
من قوات الحشد الشعبي وعناصر 
العش�ائر الس�نية ف�ي الجيش بعد 

االنتهاء من المعارك”.
إلى ذلك، حث شيخ االزهر أحمد 
الطي�ب خالل اجتماع�ه مع رئيس 
الوزراء العراقي حيدر العبادي في 
القاهرة على التقارب والتالحم بين 
التعص�ب بينهم،  المس�لمين ونبذ 

مكافح�ة  مج�ال  ف�ي  والتع�اون 
اإلره�اب م�ن خ�الل ط�رح الفكر 
اإلس�المي الصحيح الذي يؤكد نبذ 

العنف.
توح�د  “ض�رورة  عل�ى  وأك�د 
العراقي بجميع مكوناته  الش�عب 
تج�اوز  عل�ى  والعم�ل  وأطياف�ه 
الظروف الراهن�ة والتحديات التي 
يمر بها هذا البلد الش�قيق من فتن 
طائفي�ة وفتاوى تكفيرية وأعمال 

الميليش�يات  ترتكبه�ا  إجرامي�ة 
التكفيرية  والتنظيم�ات  الطائفية 

اإلرهابية”.
وأبدى استعداد األزهر الشريف 
لعق�د مؤتم�ر يجتمع في�ه علماء 
الس�نة والش�يعة الع�رب لت�دارك 
الخالف الذي يمزق األمة اإلسالمية 
والح�وار  التفاه�م  دون  ويح�ول 
بي�ن المذهبي�ن، مؤك�ًدا أن األم�ة 
اإلسالمية مستهدفة وهناك بعض 
القوى اإلقليمي�ة والدولية تحاول 
خل�ق صراعات طائفي�ة ومذهبية 
ف�ي ال�دول العربي�ة واإلس�المية 
تخ�دم أع�داء األم�ة ومصالحه�ا 

الشخصية.
ودعا ش�يخ األزهر المرجعيات 
الشيعية لمناقشة القضايا العالقة، 
والتي يس�تغلها البعض في تأجيج 
الصراع�ات، مؤك�ًدا أن�ه س�يزور 
الع�راق قريًب�ا للم الش�مل ووحدة 
األم�ة التي هي هدف أساس�ي في 
الحقب�ة الحالي�ة، كم�ا نق�ل عنه 

موقع األزهر.
وق�ال إن األزه�ر يس�عى دائًما 
الص�ف  ووح�دة  الكلم�ة  لجم�ع 
ومس�تعد أن يق�دم كل م�ا يمك�ن 
لتحقيق ذلك الفتاً إلى أنه لن ينتظر 
أن تس�تتب األمور ولكنه سيذهب 
للتقريب والعم�ل على وحدة صف 
العراقيين. وأوضح الش�يخ الطيب 
أن األزهر الش�ريف هو مرجع أهل 
السنة في العالم كله ويسعى دائًما 
من خالل رسالته الوسطية وفكره 
المعتدل إلى جمع كلمة المسلمين 
في جميع أصق�اع المعمورة، ولن 
يس�مح ألعداء اإلس�الم بالنيل من 
هذه األم�ة أو المس�اس بوحدتها 

ورسالتها الخالدة.

       البصرة/ المستقبل العراقي

األمني�ة  الق�وات  أحبط�ت 
االثنين,  البصرة, أم�س  بمحافظة 
الكاتيوش�ا  بصواري�خ  هجوم�اً 
وعبوتي�ن ناس�فتين عل�ى مين�اء 
أم قص�ر، وفيم�ا ت�رى الحكوم�ة 
المحلي�ة أن الهج�وم كان يه�دف 
إلى ض�رب االقتص�اد العراقي من 
خالل اس�تهداف المين�اء الحيوي, 
فرض�ت إج�راءات أمنية مش�ددة 
حول الموانئ التجارية لتفادي أي 

خرق امني.
وق�ال رئي�س اللجن�ة األمني�ة 
بمجل�س محافظ�ة البص�رة جبار 
حسن الساعدي, إن “القوات األمنية 

تمكن�ت بح�دود الس�اعة الرابع�ة 
فجراً م�ن إحباط هج�وم إرهابي 
عل�ى مين�اء أم قص�ر التج�اري”، 
مبين�اً أن “أربعة صواريخ من نوع 
باتجاه  )كاتيوشا( كانت منصوبة 
المين�اء عل�ى بع�د 500 مت�ر عن 
موقعه وتم ضبطها، كما تم تفكيك 
عبوتين ناسفتين كانتا مزروعتان 
قرب موقع رسو الحفارة البحرية 
الحكومي�ة )طيبة( الت�ي تمتلكها 

الشركة العامة للموانئ”.
ولفت الساعدي إلى أن “الهجوم 
ت�م إحباطه ف�ي ض�وء معلومات 
دقيقة”،  اس�تباقية  اس�تخباراتية 
الفاش�ل  “االعت�داء  أن  مضيف�اً 
االقتص�اد  باألس�اس  يس�تهدف 

العراق�ي من خالل ض�رب الميناء 
اقتصادية  أهمي�ة  ال�ذي يكتس�ب 

كبيرة على المستوى الوطني”.
ويكش�ف هذا الحادث عن رغبة 
باس�تهداف  اإلرهابية  الجماع�ات 
الموان�ى الجنوبي�ة كونه�ا بات�ت 
المنف�ذ الوحيد لتحري�ك االقتصاد 
العراق�ي نتيج�ة لت�ردي األوضاع 
األمنية في المنافذ الشمالية للبالد 
ج�راء س�يطرة عصابات”داعش” 

على تلك المناطق.
التط�ورات, قال  وعق�ب ه�ذه 
مدي�ر قس�م اإلع�الم والعالق�ات 
العامة في الشركة العامة للموانئ 
أنم�ار عب�د المنع�م الصاف�ي، إن 
“القوات األمني�ة فرضت إجراءات 

الموان�ئ  ح�ول  مش�ددة  أمني�ة 
العراقي�ة بع�د إحب�اط  التجاري�ة 
محاولة الس�تهداف رصيف شحن 
وتفري�غ مادة )الس�كر( في ميناء 
“الرصي�ف  أن  مبين�اً  قص�ر”،  أم 
يتبع من الناحية الرس�مية لوزارة 
والش�ركة  والمع�ادن،  الصناع�ة 
العام�ة للموان�ئ التابع�ة ل�وزارة 
النقل ليس�ت مس�ؤولة تماماً عن 

إدارته وحمايته”.
ولفت الصافي الى أن “محاولة 
االعت�داء ل�م تؤث�ر إطالق�اً عل�ى 
عمليات ش�حن وتفري�غ البضائع 
في الموان�ئ، وال حرك�ة المالحة 
البحري�ة”، مضيف�اً أن “الموان�ئ 
التجاري�ة العراقي�ة تعم�ل حالي�اً 

بأقص�ى طاقته�ا، وقد اس�تقبلت 
الس�اعات  غض�ون  ف�ي  بعضه�ا 
الماضي�ة بواخ�ر أجنبي�ة محملة 
بكميات كبي�رة من المواد الغذائية 
وزارة  لصال�ح  المس�توردة 

التجارة”.
ب�دوره، ق�ال محاف�ظ البصرة 
إن  النص�راوي،  ماج�د  الدكت�ور 
“الق�وات األمني�ة ل�م ت�زل تحقق 
في محاولة الهج�وم على الميناء، 
وهن�اك متابع�ة دقيق�ة لمجريات 
الحكوم�ة  قب�ل  م�ن  التحقي�ق 
اآلن  “لغاي�ة  مضيف�اً  المحلي�ة”، 
لم يت�م إلقاء القبض على مش�تبه 

بهم”.
في الغضون, أكد عضو مجلس 

محافظ�ة البصرة أمي�ن وهب, أن 
“الصواري�خ الت�ي عث�ر عليها هي 
م�ن مخلفات الح�رب وغير فاعلة 
أن “محافظ�ة  للهج�وم” مش�يرا 
البص�رة م�ن الم�دن األكب�ر التي 

تشهد مخلفات حربية”.
وأش�ار وهب، إلى أن “إش�اعة 
هذه األخب�ار آمر يضعف االقتصاد 
العراقي، وهذا ما قد يتحقق ألعداء 
العراق والبصرة كمدينة اقتصادية 

هامة له”.
ويمتل�ك العراق خمس�ة موانئ 
تجارية جميعها تقع في محافظة 
البصرة المطلة من أقصى جنوبها 
على الخلي�ج، وأقدم تل�ك الموانئ 
مين�اء المعق�ل القريب م�ن مركز 

المدين�ة، وال�ذي ت�م إنش�اؤه من 
قب�ل الق�وات البريطاني�ة في عام 
1914، وف�ي عام 1965 تم إنش�اء 
مين�اء أم قصر ال�ذي أعلنت وزارة 
النق�ل ف�ي عام 2010 عن ش�طره 
ال�ى ميناءي�ن جنوب�ي وش�مالي، 
بينما ش�هد ع�ام 1989 إنجاز بناء 
ميناء خور الزبير من قبل شركات 
يابانية، وهو يعد من موانئ الجيل 
الثان�ي ألن�ه يحتوي عل�ى أرصفة 
صناعية ومخ�ازن لخامات الحديد 
والفوسفات وسماد اليوريا، وفي 
ع�ام 1976 ت�م إنش�اء مين�اء أبو 
فل�وس على الضفة الغربية لش�ط 
العرب ضم�ن قضاء أبي الخصيب، 

وهو ميناء صغير نسبياً.
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ما أدى إلى تكثيف جه�ود المتطرفين 
للدف�اع ع�ن خط�وط اإلم�داد الرئيس�ية 
ف�ي الع�راق. وتنطل�ق خط�وط اإلم�داد 
العس�كري هذه من العراق إلى س�وريا أو 
بشكل معاكس من سوريا إلى العراق تبعاً 

للحاجة والتطورات الميدانية.
البادي�ة  ف�ي  األول  الخ�ط  ويترك�ز 
العراقي�ة الغربي�ة ف�ي منطقت�ي نينوى 
واألنبار، ويس�تغل المتطرفون هذا الخط 
لنق�ل اإلم�داد العس�كري م�ن المقاتلين 
أو المع�دات ف�ي االتجاهي�ن بي�ن العراق 
وس�وريا. ولم ينجح التحالف الدولي في 
قطع�ه إل�ى اآلن رغ�م تكثي�ف الضربات 

الجوية عليه.
أم�ا الخط الثاني، فيترك�ز في مناطق 
حزام بغ�داد وص�والً إل�ى مناطق صالح 
الدين وديالى، وقد نج�ح التحالف الدولي 
والق�وات العراقية إلى حد كبير في قطعه 
بعد الس�يطرة عل�ى الطري�ق الدولي بين 
صالح الدين وسامراء، إضافة إلى تراجع 
المتطرفي�ن ف�ي كثير م�ن المناطق أمام 

تقدم القوات العراقية نحو الموصل.
تعزو عشائر األنبار الموالية للحكومة 
توق�ف الهج�وم، واالقتصار عل�ى الدفاع 
إلى قلة األس�لحة، ما س�مح ل�� »داعش« 
بالتح�رك بحرية في صح�راء المحافظة 

وتعزيز إمدادته.

وقال أحمد الجميلي، وهو أحد ش�يوخ 
عش�ائر األنب�ار “نح�ن نقاتل إل�ى جانب 
الجي�ش ف�ي الرم�ادي وحديث�ة وهيت، 
ونعان�ي قل�ة األس�لحة، م�ا اضطرنا إلى 
تأجيل الخطط الهجومية واالقتصار على 

الدفاع«.
وأض�اف أن هن�اك »عملية عس�كرية 
واس�عة يفترض أن تنطلق لتحرير مركز 
قض�اء هيت الذي يس�يطر علي�ه داعش. 
لك�ن العملي�ة أجلت أكثر من مرة بس�بب 
نقص الس�الح، ولف�ت الى ان الس�يطرة 
عل�ى هيت يس�اهم ف�ي قطع اإلم�دادات 
ع�ن التنظيم بي�ن مناطق غ�رب وجنوب 

الرمادي وقضاء حديثة«.
عل�ى  يس�يطر  »داع�ش  أن  وأوض�ح 
صحراء األنبار، ويواصل تأمين اإلمدادات 
إل�ى مقاتليه في جبه�ات الرمادي وهيت 
والبغ�دادي وحديث�ة ويواص�ل الهجمات 
عل�ى هذه الجبه�ات، على رغم الخس�ائر 

التي مني بها خالل األسابيع الماضية«.
وانتق�د ش�عالن النم�راوي، وهو أحد 
ش�يوخ قض�اء هي�ت، غ�ارات التحال�ف 
الدول�ي، وق�ال إنها »مح�دودة ج�داً وال 
تحس�م المعارك«. وأض�اف خالل وجوده 
في ناحي�ة البغدادي وتواصله مع القوات 
األمني�ة في قاع�دة »عين األس�د« جنوب 
الناحي�ة إن »العش�ائر تعط�ي معلومات 

دقيق�ة ع�ن أماكن تجمع�ات التنظيم في 
مناطق غرب األنبار، ولكن هناك مماطلة 

في تنفيذ الضربات«.
وزاد إن »اس�تهداف مواكب س�يارات 
األنب�ار س�هل ألن طبيع�ة  داع�ش ف�ي 
المنطق�ة صحراوية مكش�وفة ويتجول 
عناص�ر التنظي�م فيه�ا بحرية، ب�دءاً من 
والرطب�ة  وراوة  وعان�ة  القائ�م  مدين�ة 

وصوالً إلى أطراف حديثة والرمادي«.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع أمس االول 
قت�ل قائ�د »داعش« في قض�اء »حديثة«، 
و14 آخرين من عناصر التنظيم، وأوضح 
بي�ان لل�وزراة أن »قي�ادة عمليات صالح 
الدي�ن نف�ذت فعالي�ات قتالية مش�تركة 
لبعض قطعات القيادة، بإسناد من أبطال 
القوة الجوي�ة فتمكنت الفرقة الس�ابعة 
ف�ي األنبار م�ن قتل اإلرهاب�ي أبو دجانة 

القائد العسكري لمنطقة حديثة«.

وأوضح أن »قوات الجيش دمرت دبابة 
يقوده�ا عناصر م�ن التنظيم في منطقة 
الجرايش�ي قرب المنطقة وتم قتل اربعة 
ارهابيي�ن كان�وا يحاول�ون االقتراب من 
قطعاتنا في فرقة التدخل الس�ريع األولى 

في منطقة شرطة النعيمية«.
مجل�س  رئي�س  مستش�ار  وأعل�ن 
محافظ�ة األنبار س�ليمان الكبيس�ي في 
بيان أمس أن »قطعات الجيش قتلت اكثر 

م�ن ثالثي�ن عنصراً م�ن داع�ش ودّمرت 
مركبتي�ن تابعتين له، وأجبرت مس�لحيه 
عل�ى العوده ال�ى نقطه انط�الق الهجوم 
على ناحية البغدادي، من محورين أولهما 
عند جسر الوحيد والثاني عند جسر الجبه 
شمال ش�رقي الناحية«.وأضاف أن قوات 
الجيش والعش�ائر تفّكك عبوات ناس�فه 
زرعها مسلحو »داعش« في قريتين قرب 

مدينه الرمادي.

   بغداد/ المستقبل العراقي

عشائر األنبار: نقص األسلحة يؤّخر االنقضاض عىل »داعش«
باتت معارك المتطرفين في العراق تنحسر 
يوما تلو آخر، وتتركز حول تأمين خطوط 
اإلمداد. وقد نجم هذا التحول وفق وزارة 

الدفاع األميركية، عن ضربات التحالف 
الجوية وضغوط القوات العراقية

    بغداد/ المستقبل العراقي

وقعت روس�يا في الع�ام 2014 
عقودا لتس�ليم الع�راق دفعة كبيرة 
الصواريخ  المداف�ع وراجم�ات  من 
دوالر  ملي�ار  بمب�ل�غ  والذخائ�ر 
أميركي، بحسب ما كشفت صحيفة 

»فيدوموستي«.
إل�ى  واش�ارت »فيدوموس�تي« 
ان توقي�ع العق�ود تم أثن�اء الزيارة 
التي قام بها وفد عراقي إلى روس�يا 
س�عدون  الدف�اع  وزي�ر  برئاس�ة 

الدليمي في حزيران العام الماضي.
وأوضحت مص�ادر في قطاعات 
أن  الروس�ية  الحربي�ة  الصناع�ات 
روس�يا س�تورد للعراق منظومتين 
أو 3 منظومات لراجمات الصواريخ 
»غ�راد« وع�ددا من مداف�ع هاوتزر 
»ميس�تا  بي« عي�ار 152 ميليمترا، 
وع�ددا كبي�را م�ن مداف�ع اله�اون 
2 ب�ي  11« و«  م�ن ط�راز »2 ب�ي 
14«، باإلضاف�ة إلى أرب�ع راجمات 
صواريخ وقاذف�ات لهب م�ن طراز 

»سولنتسيبيوك«.
الصحيفة فإن  وحس�ب مصادر 
األس�لحة والذخائر سيسلم بعضها 
من مس�تودعات الجيش الروس�ي. 
وس�يتم صن�ع البع�ض اآلخ��ر في 
ش�ركات قطاع الصناع�ات الحربية 

الروسية.

صفقة روسية  عراقية: 
صواريخ ومدفعية 

وقاذفات هلب
   بغداد/ المستقبل العراقي

اجتم�ع رئيس ال�وزراء البريطاني ديفيد 
كامي�رون ام�س م�ع ق�ادة ق�وات األم�ن 
البريطانية لمناقشة إجراءات أمنية ترمي إلى 
الوقاية من وق�وع أعمال إرهابية في البالد.

وقال المتحدث الرس�مي باسم كاميرون إن 
المجتمعين قرروا أن تضم تدريبات الشرطة 
والق�وات الخاصة س�يناريوهات مش�ابهة 
للهجم�ات الت�ي ش�هدتها باريس األس�بوع 

الماضي.
وأوص�ى كامي�رون بمواصل�ة التع�اون 

والجي�ش  الش�رطة  عناص�ر  بي�ن  الوثي�ق 
الش�رطة  مس�اعدة  أج�ل  م�ن  البريطان�ي 
بإمكاني�ة طل�ب المس�اعدة المس�لحة عند 

الضرورة.
كم�ا تناول اللقاء خطر األس�لحة النارية 
وض�رورة تش�ديد الجه�ود المش�تركة مع 

دول أخرى بهدف منع تهريب األس�لحة عبر 
الحدود البريطانية.

م�ع ذلك، أك�د المتحدث باس�م كاميرون 
أن حكومة ب�الده ال تنوى في الوقت الراهن 
رفع تقييم مستوى التهديد اإلرهابي، والذي 
رفعت�ه وزارة الداخلية البريطانية في أواخر 

الصيف الماضي إلى مس�توى “جدي”، وهو 
المقياس الرابع من خمسة.

ه�ذا وال ت�زال بريطانيا تش�هد إجراءات 
أمنية مشددة، السيما في الموانئ ومحطات 
سكك الحديد، وذلك بعد االعتداءات اإلرهابية 

األخيرة في فرنسا.

   بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت رئي�س الوزراء 
مانوي�ل فال�س أن 1400 
ف�ي  مقي�م  أو  فرنس�ي 
فرنس�ا قد رحلوا أو أبدوا 
رغب�ة في الرحي�ل للقتال 
والع�راق،  س�وريا  ف�ي 
مش�يرة إلى مقتل سبعين 

منهم هناك.
وقال ف�ي حديث لقناة 
“ذل�ك  إن  ام”  اف  “ب�ي 
يش�كل زي�ادة كبي�رة في 
وقت قصير، كانوا ثالثين 
عندما توليت منصب وزير 
الداخلية )منتصف 2012( 

واليوم هم 1400”.
منّف�ذي  أن  وأض�اف 

مجل�ة  عل�ى  االعت�داء 
ش�ريف  ايبدو”  “ش�ارلي 
ينتميان  كواش�ي  وسعيد 
“بال شك” إلى الذين رحلوا 
عل�ى  تدريب�ات  “لتلق�ي 

الموت واإلرهاب”.
لك�ن ثالثه�م احم�دي 
كوليبالي “ل�م يرحل هو، 
ول�م يكن في رادار اجهزة 

االستخبارات”.
وتمث�ل ه�ذه االرق�ام 
بالنس�بة  جدي�دة  زي�ادة 
قدمتها  الت�ي  للتقدي�رات 
بضع�ة  قب�ل  الحكوم�ة 
أس�ابيع، والتي أفادت عن 
1200 شخص متورط في 
القتال، وبأن س�تين منهم 

قتلوا.

   بغداد/ المستقبل العراقي

أكد حسنى إمام، رئيس رابطة 
الصحفيي�ن األجان�ب ف�ى لندن، 
ارتف�اع حالة التأه�ب األمنى فى 
بريطانيا بعد أح�داث “اإلرهاب” 

التى شهدتها فرنسا.
مداخل�ة  ف�ى  إم�ام،  وأش�ار 
هاتفي�ة ببرنام�ج “90 دقيقة”، 
الم�ذاع على المح�ور، إلى وجود 
ف�ى  الحكوم�ة  ل�دى  مخ�اوف 
إنجلت�را، واعترافه�ا بأنه�ا “ل�ن 
تس�تطيع أن تحبط كل العمليات 
اإلرهابي�ة حال وقوعه�ا خاصة 
ف�ى الوق�ت ال�ذى تعد في�ه دولة 
العواصم  أح�د كب�رى  بريطاني�ا 

األوروبية المستهدفة”.
رابط�ة  رئي�س  وكش�ف 

الصحفيين األجانب فى لندن، عن 
“مراقب�ة الس�لطات البريطاني�ة 
لحوالى من 500 إلى 600 شخص 
ذهبوا إلى العراق وسوريا للقتال 
فى صفوف تنظيم داعش”، قائال 
“السلطات تتابعهم وتخشى لدى 
عودته�م أن يكون�وا قد تش�بعوا 
اإلرهابي�ة  الجماع�ات  بأف�كار 

وقيامهم بأعمال إرهاب”.
وأفاد “إم�ام” أن هناك “150 
ش�خًصا تق�وم األجه�زة األمنية 
فى بريطانيا بمراقبتهم خوًفا من 
احتمال قيامه�م بأعمال إرهابية 
تقع طب�ق األصل كم�ا حدث فى 
باري�س،  الفرنس�ية  العاصم�ة 
المعلوم�ة  تل�ك  نس�ب  حس�بما 
لتس�ريبات صحفي�ة وصلت إلى 

صحيفة صن دى تايمز”.

كامريون يبحث إجراءات أمنية جديدة ضد اإلرهاب

1400 فرنيس يرغبون 
بالقتال يف سوريا والعراق

   بغداد/ المستقبل العراقي

أعل�ن وزير الع�دل األميركي إري�ك هولدر، 
ام�س، عقب اجتماعه مع نظرائ�ه األوروبيين 
ف�ي باريس أن الرئيس األميرك�ي باراك أوباما 
س�يدعو الحلفاء إلى قمة أمنية في 18 ش�باط 

المقبل.وقال للصحافيين: “سنجمع كل حلفائنا 
لبحث الس�بل التي نس�تطيع به�ا مواجهة هذا 
التطرف العنيف الموجود في أنحاء مختلفة من 
العالم”.وج�اء اجتم�اع وزراء العدل والداخلية 
في باريس بعد أن شهدت فرنسا هجمات شنها 

إسالميون قتل خاللها 17 شخصاً.

   بغداد/ المستقبل العراقي

ذك�رت »صن�داي تايم�ز« نقال ع�ن مصادر 
أمني�ة أن بريطاني�ا كان�ت عل�ى وش�ك رف�ع 
مس�توى التهديد اإلرهابي إلى أعلى مستوياته، 

حيث حذر قادة األجهزة األمنية من أن ما يصل 
إلى 150 من الجهاديي�ن في بريطانيا يمكن أن 
ذوا هجمات مماثلة لهجمات باريس. وأصدر  ينفِّ
الوزراء أوامر لموظفي الموانئ لتكثيف عمليات 

البحث عن األسلحة النارية غير المرخصة.

قمة أمنية عاملية يف واشنطن
الشهر املقبل

150 ارهابيًا يف بريطانيا قد يشّنون 
هجوما مشاهبا ملجزرة باريس

600 بريطاين انضموا لـ»داعش« 
واألمن يتأهب لعودهتم

   بغداد/ المستقبل العراقي

اعتقلت استخبارات قيادة الشرطة 
االتحيادية في س�اعة متاخرة من ليلة 

امس االول. 
القي�ادي ف�ي تنظي�م داع�ش اب�و 
اس�امة البغدادي وزوجت�ه ام مصعب 

وسط العاصمة بغداد.
وادل�ت ياس�مين ف�وزي محمد 24 
س�نة والحام�ل ف�ي ش�هرها الثان�ي 
باعترافات خطيرة كشفت من خاللها 
قص�ة انخراطه�ا في صف�وف داعش 

االرهابي. 
وقالت ياسمين المكناة بام مصعب 
امام المحققين انها من سكنة منطقة 
الب�و عل�وان ف�ي محافظ�ة الرمادي 
الثالث�ة  للمرحل�ة  دراس�تها  وخ�الل 
للفق�ه في جامع�ة الرم�ادي راودتها 

فكرة االنتماء ال�ى الجماعة الجهادية 
كما تصفه�م وان فك�رة تنفيذ عملية 
استش�هادية قد س�يطرت على عقلها 
خاصة بع�د تعرفه�ا على ابو اس�امة 
البغ�دادي م�ن خ�الل صفحته�ا على 
موقع التواصل االجتماعي الفيسبوك. 
وقالت ام مصعب ضمن اعترافاتها 
للمحققين انها اتفقت مع ابو اس�امة 
البغدادي عل�ى الهرب من منزل والدي 
واللج�وء معه الى معق�ل التنظيم في 

الفلوجة.
واضافت بعد وصولي الى الفلوجة 
التقي�ت بالمدع�و اب�و جعف�ر وال�ي 
الجماع�ة هن�اك والمدع�و ابو حس�ن 
قاض�ي التنظيم الش�رعي وطلبا مني 
تاجيل فكرة العمل االستشهادي بحجة 
وجود اعداد كافية من االستشهاديين 
وقرر والي التنظيم ابو جعفر تزويجي 

من ابو اس�امة البغدادي ال�ذي يتولى 
قي�ادة اح�دى القواطع ف�ي الفلوجة 
حينها، فاكتشفت زيف هذه الجماعات 
وطرقه�ا الخبيثة ف�ي توريط الفتيات 
ليصبح�ن ف�ي النهاية مج�رد جواري 

لمتعة رجال التنظيم.
واختتم�ت ام مصع�ب قصته�ا مع 
التنظي�م المتط�رف قائل�ة بع�د ثالثة 
اش�هر من المكوث ف�ي الفلوجة قرر 
زوج�ي اصطحابي معه لزي�ارة منزل 
عائلته في ح�ي الجهاد ببغداد، وهناك 
ت�م اعتق�ال زوج�ي اب�و اس�امة من 
قب�ل اس�تخبارات الش�رطة االتحادية 

واعتقالي مباشرة .
وتواجه ام مصع�ب حاليا وزوجها 
تهم االنتماء ال�ى الجماعات االرهابية 
داع�ش والت�ورط بعملي�ات ارهابي�ة 

مختلفة.

استخبارات االحتادية تعتقل قيادي داعيش وزوجته وسط بغداد
   بغداد/ المستقبل العراقي

أصدرت محكمة التحقيق المركزية في 
بغداد مذكرات العتقال 180 متهماً بحادثة 
معس�كر »س�بايكر«، بعد ثبوت تورطهم 
من االعتراف خمس�ة معتقلي�ن باحتجاز 
وإعدام مئ�ات الجنود، خ�الل فرارهم من 

المعسكر.
وقال رئيس محكمة التحقيق المركزية 
ماجد األعرجي ل� »الحي�اة« إن »التحقيق 
ما زال مس�تمراً، وتم تدوين أقوال خمسة 
بارت�كاب  تفصيلي�اً  اعترف�وا  متهمي�ن 
الجريم�ة، وعلى ضوء تل�ك االعترافات تم 
القبض على اثنين م�ن المتورطين، االول 
ت�م اعتقال�ه في قاط�ع س�امراء والثاني 
ف�ي قاطع ديال�ى، وننتظ�ر وصولهم إلى 

المحكمة لتدوين اعترافاتهم«.

أوام�ر  اص�در  »القض�اء  أن  وأض�اف 
أمواله�م  وحج�ز  متهم�اً   180 باعتق�ال 
المنقولة وغير المنقولة الى جانب منعهم 
من الس�فر«. ولفت الى ان »لجنة التحقيق 
التي شكلها مجلس القضاء بموجب االمر 
والمؤلف�ة   ،٢٠١٤/١١/١١ بتاري�خ   ٣٨٠
من ثالثة قض�اة وعضوية نائب مدٍع عام، 
بذلت جهوداً كبيرة في الوصول الى نتائج، 
اسهمت في كش�ف المتورطين واحالتهم 

على المحاكم المختصة«.
ونف�ى مص�در قضائي »التنس�يق مع 
لج�ان التحقيق النيابية، كم�ا ان التحقيق 
ف�ي مثل تل�ك القضايا يحت�اج الى جهود، 

للوصول الى نتائج حقيقية«.
وكان�ت محكم�ة التحقي�ق المركزي�ة 
س�جلت 1400 إخب�ار ع�ن مفقودين في 
حادثة »س�بايكر«، مؤكدة التعرف إلى 17 

منه�م بع�د مطابقة الحم�ض النووي مع 
اس�ر المفقودين.يذكر أن حادثة معس�كر 
»سبايكر« في محافظة صالح الدين وقعت 
في حزيران 2014 وراح ضحيتها أكثر من 
1700 عسكري لم يعرف مصيرهم إلى اآلن 
وأغلبهم من محافظ�ات الجنوب والفرات 
األوس�ط.الى ذل�ك، ق�ال رئي�س اإلدع�اء 
العام محمد قاس�م الجناب�ي خالل مؤتمر 
صحاف�ي إن »القادة العس�كريين وآمري 
األلوي�ة ترك�وا مواقعه�م ف�ي محافظ�ة 
نين�وى للع�دو م�ا تس�بب ف�ي س�قوط 
المحافظة«. وأضاف الجنابي أن »القضية 
برمتها جريمة عسكرية متكاملة ال عالقة 
للقضاء واالدعاء العام المدني فيها«، مبيناً 
أن »هناك محاكم عسكرية وقانون أصول 
المحاكمات الجزائية العسكري الذي صدر 

عام 2007«.

أوامر قضائية باعتقال 180 متهاًم يف جمزرة »سبايكر«

ً ً
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العدد )883(  الثالثاء  13  كانون الثاني  2015 اعالنات
فقدان

هـوية  منـي  فقـدت 
نقابـــة الصــيادلة 
باسـم ) االء خري الله 
كريـم ( عىل من يعثر 
اىل  تسـليمها  عليهـا 

جهة االصدار.

دائرة مدينة الطب
مناقصة رقم )6( »املرة الثانية«

تعلن دائرة مدينة الطب عن مناقصة تنفيذ الكشف الخاص منظومة االنذار املبكر 
عن الحريق يف مستشـفى الشـهيد غازي الحريري فعـىل الرشكات املتخصصة 
الراغبـة يف دخول املناقصة مراجعة االدارة العامة/ شـعبة الحسـابات لغرض 
رشاء التنـدر مقابل )150,000( مائة وخمسـون الف دينار ال غريها غري قابلة 
للـرد حيث ان موعد غلق املناقصة يوم الثالثـاء املوافق 2015/2/17 اما موعد 
فتح العطاء فيكون يوم االربعاء املوافق 2015/2/18 الساعة التاسعة يف قاعة 
الهندسـة والصيانة وسـيكون موعد املؤتمر التوضيحي لكافة نقاط املناقصة 
يف يوم االربعاء املوافق 2015/2/11 السـاعة العارشة يف قاعة قسـم الهندسة 
علما ان املبلغ التخميني )294000000( مائتان واربعة وتسـعون مليون دينار 

عراقي ال غريها مع مراعاة الرشوط املبينة ادناه:
الرشوط:

1 ـ جلـب ما ال يقل عـن 1% من مبلغ العطاء املقدم من قبل الرشكة بواسـطة 
خطـاب ضمـان او صك مصدق من مـرف معتمد ومجاز مـن البنك املركزي 

العراقي
2 ـ تقديم براءة ذمة رضيبية حديثة ونافذة ومعنونة اىل دائرتنا 

3 ـ تقديم شـهادة تاسـيس الرشكة وهويـات املدير املفـوض )هوية مقاولني 
صادرة من وزارة التخطيط او هوية غرفة التجارة واملستمسكات االربعة( 

4 ـ تقديم الحسـابات الختامية الخر سنة مالية عىل ان تكون مصدقة من قبل 
محاسب قانوني.

5ـ  جلب اعمال مماثلة من ثالث جهات  عىل االقل وتكون معززة بشهادة االنجاز 
عىل ان تكون مصدقة من قبل الجهات املستفيدة

6 ـ يتعهد الفائز بالتنازل عن البطاقة التموينية  يف حالة رسو املناقصة عليه
7 ـ للدائرة حق الغاء او تمديد هذه املناقصة بدون تعويض للمناقصني

8 ـ الدائرة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات
9 ـ للدائرة اهمال العطاء الغري مستويف للرشوط

10 ـ تخضع هذه املناقصة اىل الرشوط العامة للمقاوالت لسنة/2014 املعدلة
11 ـ يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور االعالنات والنفقات االخرى

علما ان الربيد االلكرتوني لشعبة العقود هو
Email: mccontract 2009@yahoo.com 

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الصورة
العدد: 462 / 2014 

التاريخ: 11 / 1 / 2015 
اعالن

تبيـع هذه املديرية السـيارة املرقمـة )66108 / بغـداد( باملزايدة 
العلنية فعـىل الراغبني بالرشاء الحضور امام هـذه املديرية خالل 
عـرشة ايام مـن اليوم التايل للنرش مسـتصحبني معهـم 10 % من 
القيمـة املقـدرة ومن ترسـو عليه املزايـدة يتحمل اجـور الداللية 

واالعالن علما ان يكون البيع يف الساعة الثانية عرش ظهرا.
املنفذ العدل

املواصفات:
رقم السيارة:- 66108 / بغداد

نوعها:- تيوتا بيك آب / موديل 1985 
الحالة العامة:- دون الوسط

القيمة التقديرية:- )5000000( خمسة ماليني دينار.

رقم اإلخطار   427 / 2014
إعالن

من / محكمة قوى األمن الداخيل الخامسة بالبرة
إىل / املتهم الهارب )ن.ع حيدر عبد املهدي هادي( املنسـوب إىل 
قيادة رشطة محافظة البـرة ملا كنت متهما وفق املادة/ 27 

اسلحة لقيامك بأخذ املبارزة الجرمية واملوجودة يف املشجب.
وبما إن محل اختفائك مجهول اقتىض تبليغك بهذا اإلعالن عىل 
إن تحرض أمام محكمة قوى األمن الداخيل للمنطقة الخامسـة 
بالبـرة خالل مدة ثالثون يوما من تاريـخ تعليق هذا اإلعالن 
يف محـل إقامتك وتجيـب عن التهمة املوجهة ضـدك وعند عدم 
حضورك سوف تجري محاكمتك غيابيا وتحجز أموالك املنقولة 
والغـري املنقولة ويطلب من املوظفـني العموميني إلقاء القبض 
عليك أينما وجدت وتسـليمك اىل اقرب سـلطة حكومية وإلزام 
األهليني الذين يعلمون بمحل اختفائك بإخبار الجهات املختصة 
اسـتنادا  للمادة 69 / أوال وثانيا وثالثا ورابعا من قانون أصول 

املحاكمات الجزائية لقوى األمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

رقم اإلخطار   214 / 2014
إعالن

من / محكمة قوى األمن الداخيل الخامسة بالبرة
إىل / املتهم الهارب )الرشطي محمد شناوة سمري( املنسوب إىل 
مديرية رشطة البرة ملا كنت متهما وفق املادة/ 5 ق.ع.د عن 
تهمـة الغياب عـن مقر عملك من تاريـخ 3 / 9 / 2012 ولحد 
االن وبما إن محل اختفائك مجهول اقتىض تبليغك بهذا اإلعالن 
عـىل إن تحرض أمـام محكمـة قوى األمـن الداخـيل للمنطقة 
الخامسة بالبرة خالل مدة ثالثون يوما من تاريخ تعليق هذا 
اإلعـالن يف محل إقامتك وتجيب عن التهمة املوجهة ضدك وعند 
عدم حضورك سـوف تجـري محاكمتك غيابيـا وتحجز أموالك 
املنقولة والغري املنقولة ويطلـب من املوظفني العموميني إلقاء 
القبض عليك أينما وجدت وتسـليمك اىل اقرب سـلطة حكومية 
وإلزام األهليني الذين يعلمون بمحـل اختفائك بإخبار الجهات 
املختصـة اسـتنادا  للمـادة 69 / أوال وثانيا وثالثـا ورابعا من 
قانون أصـول املحاكمات الجزائية لقوى األمن الداخيل رقم 17 

لسنة 2008.
رئيس املحكمة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الزبري
التاريخ: 12 / 1 / 2015 
العدد: 44 / ش / 2015 

اعالن
اىل املدعى عليه /حسني عيل احمد

اقامت املدعيـة )بدرية رايض حداد( الدعوى املرقمة اعاله 
تطلـب فيها تصديق زواجها منك والواقع بتاريخ 31 / 10 
/ 2008 عـىل مهر معجـل مليون وخمسـمائة الف دينار 
ومؤجلة مليوني دينار ولدى تبليغك تبني انك مجهول محل 
االقامـة وحسـب رشح مختار املنطقة املؤيـد من املجلس 
البلـدي، عليه قـرر تبليغـك اعالنا يف صحيفتـني محليتني 
يوميتني وعليك الحضور يف موعد املرافعة 25 / 1 / 2015 
ويف حالـة عدم حضورك او ارسـال من ينـوب عنك قانونا 

سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وفقا للقانون.
القايض

فقدان
الطالب  فقدت مني هويـة 
باسـم) محمد عـيل مزهر 
مـن  الصـادرة  ابراهيـم( 
النفطي/  التدريـب  معهـد 
البرة عىل من يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار.

فقدان
فقد منـي الوصل املرقم 
959520 يف 2011/8/2 
الصادر من مديرية بلدية 
ناحيـة املوفقية الرجاء 
من يعثر عليه تسـليمه 

اىل جهة االصدار.

محكمة استنئاف الكرخ االتحادية
محكمة بداءة البياع

العدد: 2873 / ب / 2014 
اعالن

املدعـى عليهـا/ فاتن ظافـر عبـد الصاحب/ مجهـول محل 
االقامة

اصـدرت املحكمة قرارها املـؤرخ يف 31 / 12 / 2014 الدعوى 
2873 / ب / 2014 يقـي الحكـم باعـادة الحال عىل ماكان 
عليـه والزام املدعى عليهـا )فاتن ظافر عبـد الصاحب( باداء 
مبلـغ الفا واربعمائة دوالر امريكي اىل املدعي) عبد الجبار عبد 
الوهاب( وتحميلها املصارف القضائية غيابيا يف حقك ولظهور 
كونكـم مجهولني محل االقامة حسـب رشح القائـم بالتبليغ 
وتأييد املجلـس البلدي عليه تقرر تبليغـك بالقرار بصحيفتني 
محليتني يوميتني ولك حق االعرتاض عليه خالل املدة القانونية 

وبعكسه سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية.
القايض
احمد كمال منصور

رقم اإلخطار   335 / 2014
إعالن

من / محكمة قوى األمن الداخيل الخامسة بالبرة
إىل / املتهـم الهـارب )ش.م احمـد عبـد الجبار جرب( املنسـوب إىل 
رشطة البرة ملا كنت متهما وفق املادة 37 ق.ع.د رقم 14 لسـنة 
2008 لتسببك يف حصول االرضار للعجلة الحكومية املرقمة )280( 

نوع نيسان كوسرت باص 22 راكب.
وبمـا إن محل اختفائك مجهـول اقتىض تبليغك بهـذا اإلعالن عىل 
إن تحـرض أمـام محكمة قوى األمـن الداخيل للمنطقة الخامسـة 
بالبـرة خالل مدة ثالثـون يوما من تاريخ تعليـق هذا اإلعالن يف 
محل إقامتك وتجيب عن التهمة املوجهة ضدك وعند عدم حضورك 
سـوف تجـري محاكمتك غيابيـا وتحجـز أموالك املنقولـة والغري 
املنقولة ويطلب مـن املوظفني العموميني إلقاء القبض عليك أينما 
وجدت وتسـليمك اىل اقرب سـلطة حكومية وإلـزام األهليني الذين 
يعلمـون بمحل اختفائك بإخبار الجهات املختصة اسـتنادا  للمادة 
69 / أوال وثانيا وثالثا ورابعا من قانون أصول املحاكمات الجزائية 

لقوى األمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

العدد: 1966 / 2014 
اىل املنفذ عليه/ محمد عبد الزهرة حنتوش

لقد تحقق لهـذه املديرية من انك مجهول محل االقامة وليس 
لـك موطن دائم حسـب رشح مركز رشطة كرمـة عيل بالعدد 
15721 يف 25 / 12 / 2014 وكذلـك املجلـس ملنطقـة ناحيـة 
الهارثة واسـتنادا للمـادة 27 من قانون التنفيـذ تقرر تبليغك 
بصحيفتني محليتني يوميتني بالحضور اىل هذه املديرية خالل 
خمسـة عرش يوما تبدأ من اليوم التـايل للنرش بخصوص قرار 
محكمـة بـداءة البـرة بالعـدد 1691 / ب / 2014 يف 28 / 
1 / 2014 املتضمـن الزامـك بتأديتك للدائـن عيل صمد موىس 
مبلغ قدره اثنى عرش مليون وخمسـمائة الف دينار ويف حالة 
عدم حضورك او حضور من ينوب عنك ستستمر هذه املديرية 

باالجراءات التنفيذية وفق القانون.
منفذ العدل االقدم
عبد الكريم مجيد الشاوي

فقدان
القـــبض  فقـد منـي وصـل 
الحكومـي الصـادر مـن بلدية 
امانــات  البصــرة بصفـــة 
وبمبلـغ   )2373310( املرقـم 
)600000( الـف دينار بأسـم 
)محمد جعفر موىس( عىل من 
يعثر عليهـا تسـليمه اىل جهة 

االصدار.

فقدان
فقدت مني الهويـة الوزارية 
الصـادرة مـن وزارة النفـط 
املنتجـات  توزيـع  رشكـة 
النفطية / هيئة الجنوب فرع 
البرة بأسم )حيدر صاحب 
هـادي( عىل مـن يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء

االتحادية
محكمة بداءة الهندية
العدد/13/س/2014

التاريخ/2015/1/11
اىل/ املدعـى عليهـم كل من )مهدي رشـاك سـدخان 

وماهر جواد محمد( 
اقام املدعي السـيد مدير عـام الهيئـة العامة للطرق 
والجسـور  اضافة لوظيفتـه الدعـوى املرقمة اعاله 
والتـي يطلـب بموجبهـا اطفـاء  حق التـرف عن  
مسـاحة   4 اولـك  و9م2 مـن القطعـة املرقمـة 57 
مقاطعة 23 النبهانية   وملجهولية محل اقامتكم تقرر 
تبليغكم بصحيفة يوميـة محلية   عىل موعد املرافعة 
املصـادف يـوم 2014/11/23  ولعـدم حضوركـم 
صدر بحقكـم القرارالغيابي املرقـم   13/س/2014 
يف 2014/12/25وعنـد عدم حضوركـم واعرتاضكم 
بالطرق القانونية سوف يكتسب القرار بحقكم درجة 

البتات.
القايض
راسم رحيم اليارسي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء

االتحادية
محكمة بداءة الهندية
العدد/15/س/2014

التاريخ/2015/1/11
اىل/ املطلـوب اطفاء حق التـرف بحقه عبد الزهرة 

مفتن محي 
اقـام طالب حـق الترف مديـر عام الهيئـة العامة 
للطرق والجسـور اضافـة لوظيفته الدعـوى املرقمة 
اعاله والتي يطلب بموجبها اطفاء  حق الترف عن  
مسـاحة قدرها 11 اولـك  و9م2 عن عمـوم القطعة 
املرقمـة 11 م18 الدخانيـة ضمـن مـرشوع الطريق 
الحـويل /3 دوار االمام الحسـني )ع( وملجهولية محل 
اقامتك تقرر تبليغك بصحيفة يومية محلية واحدة عىل 
موعـد املرافعة املصادف يـوم 2014/11/30  ولعدم 
حضـورك صدر بحقـك القرارالغيابـي املرقم اعاله يف 
2014/12/30 وعند عدم حضورك واعرتاضك بالطرق 

القانونية سوف يكتسب القرار بحقك درجة البتات.
القايض
راسم رحيم اليارسي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء

االتحادية
محكمة بداءة الهندية
العدد/12/س/2014

التاريخ/2015/1/11
اىل/ املدعـى عليهم كل من )حميد عباس عبود وبخته 
عباس عبود وقاسـم عبد الكاظـم وعبري عبد الكاظم 

ومحمد عبد الكاظم( 
اقام املدعي السـيد مدير عـام الهيئـة العامة للطرق 
والجسـور  اضافة لوظيفتـه الدعـوى املرقمة اعاله 
والتـي يطلـب بموجبهـا اطفـاء  حق التـرف عن  
مسـاحة   3دونـم و3 اولـك  و71م2 مـن القطعـة 
املرقمة 63 النبهانية    وملجهولية محل اقامتكم تقرر 
تبليغكم بصحيفة يوميـة محلية   عىل موعد املرافعة 
املصادف يـوم  2014/11/2  ولعدم حضوركم صدر 
يف  12/س/2014  املرقـم    القرارالغيابـي  بحقكـم 
2014/12/25وعنـد عـدم حضوركـم واعرتاضكـم 
بالطرق القانونية سوف يكتسب القرار بحقكم درجة 

البتات.
القايض
راسم رحيم اليارسي

الدكتور 
جليل عكيش الشمري

املدير العام
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واسط تتعاقد مع رشكة لبنانية إلنشاء »2400« وحدة سكنية

      البصرة/المستقبل العراقي

أعلن�ت الش�ركة العام�ة للموانئ التابع�ة ل�وزارة النقل ،أمس 
االثنين, عن وص�ول أكثر من 20 باخرة تجارية إلى موانئ البصرة 
بحم�والت مختلفة ومن مناش�ئ عالمية.وجاء في بيان للش�ركة 
تلقته”المس�تقبل العراقي”, أن “ ميناء ام قص�ر التجاري جنوبي 
البص�رة اس�تقبل الباخرتان )باف�ان( و)فيرجيني�ا( بحموالت رز 
والباخ�رة بصرة بحمولة س�كر والحموالت مس�توردة لحس�اب 
وزارة التج�ارة كم�ا اس�تقبلت ارصف�ة المين�اء الباخ�رة جم جم 
بحمول�ة 732 حاوي�ة والباخ�رة ج�ي اي س�ي بحمول�ة متنوعة 
والباخرة جي ليلين بحمولة انابيب”.واضاف كذلك “ وصلت ميناء 
المعقل التجاري وس�ط البص�رة البواخر االيرانية الجنس�ية: ناز, 
سامر, بهبان, ابو تراب ,تندر, بهرنك, مهرجان/1, امير, رزونوي, 
فرود, ارماند, مزوتن, فين, مزدا, اعظم ,دريانور/1,عين, ياحيدر, 
ناب بحموالت االس�منت والباخرة امس�تار بحمولة متنوعه”.الى 
ذلك, اس�تقبل ميناء خور الزبير التجاري جنوب�ي البصره الباخرة 
B.B.Cاني�روا مالطا الجنس�ية بحمولة انابيب والباخ�رة “تمارا” 
ملدوفيا الجنسية بحمولة اسمنت والناقلة اراس ايسلندا الجنسية 

بحمولة بانزين”.

      بغداد/المستقبل العراقي

أكد وزير العمل والش�ؤون االجتماعية محمد ش�ياع السوداني 
أهمي�ة اس�تثمار القط�اع الخاص للنه�وض بالواق�ع االقتصادي 
لمحافظ�ة ديال�ى .وناق�ش الس�وداني خ�ال اس�تقباله محافظ 
ديال�ى عامر المجمع�ي ورئيس مجلس المحافظ�ة مثنى التميمي 
والوفد المرافق له مش�كلة التخصيص�ات المالية التي تعاني منها 
محافظة ديالى وافتتاح عدد من مراكز التدريب والتطوير بمختلف 
االختصاصات في المحافظة فضا عن إيجاد أكثر من 1000 فرصة 
عمل ألبناء ديالى .وش�دد الوزير على ض�رورة التعاقد مع القطاع 
الخ�اص لتفعيل ودعم القطاعات الزراعي�ة والصناعية والتجارية 
وحت�ى الترفيهية في المحافظة ، داعيا الى اس�تغال فرصة كون 
المحافظة زراعية بتشجيع القطاع الخاص على االستثمار في هذا 
القطاع الحيوي الس�تيعاب أعداد كبيرة من العاطلين” . وأشار إلى 
أن “الع�راق قد يمر بأزمة حقيقية نتيجة النخفاض أس�عار النفط 
م�ا قد يؤثر ذلك مباش�رة على الموازنة العام�ة وبدوره على خطة 
التنمي�ة ما يدعو إلى إيجاد بدائ�ل أخرى لتجنب األزمة المالية التي 

تمر بها الباد”.

النقل : املوانئ العراقية استقبلت 
29 باخرة جتارية 

وزير العمل يدعو الستثامر 
القطاع اخلاص

     بغداد/ المستقبل العراقي

المحلي�ة  والحكوم�ة  البيئ�ة  وزارة  اتفق�ت 
لمحافظ�ة البص�رة، ام�س االثني�ن، عل�ى ال�زام 
الشركات العاملة في الحقول النفطية للمحافظة 
بضرورة معالجة الملوثات التي تنتج عن العمليات 
الوكي�ل  واالستكش�افية.وقال  االس�تخراجية 
االداري ل�وزارة البيئ�ة كامران علي حس�ن خال 
لقائ�ه محافظ البصرة ماج�د النصراوي في بيان 
صحف�ي, انه “تم االتفاق على عقد اجتماع عاجل 
لمجل�س حماية وتحس�ين البيئة ف�ي المحافظة 
لبحث السبل القانونية التي تلزم الشركات العاملة 
بالحق�ول النفطية ف�ي البص�رة بمعالجة التلوث 
الناتج عن العمليات االستكشافية واالستخراجية 
من خ�ال التعاقد مع ش�ركات عالمي�ة ورصينة 
مختص�ة بمعالجة اس�باب التلوث”.وأضاف علي 
أن “وزارة البيئ�ة ش�ددت عل�ى ض�رورة اتخ�اذ 
اإلج�راءات القانوني�ة الرادع�ة بح�ق الش�ركات 

المستثمرة لحقول النفط في البصرة والتي يثبت 
تقصيره�ا في معالج�ة المخلف�ات النفطية التي 
تتسبب بتلوث واضح لاراضي القريبة من حقول 
اإلنتاج”.وكان�ت وزارة البيئ�ة ألزمت الش�ركات 
المس�تثمرة لحقول النفط بمعالجة “االنسكابات 
النفطية” وانبعاث الغازات التي تصاحب عمليات 
اإلنتاج وإحاطة مناطق الحقول النفطية بأحزمة 

خضراء وااللتزام بالقوانين البيئية النافذة.

البيئة تلزم رشكات النفط العاملية 
بمعاجلة ملوثاهتا

     بغداد/المستقبل العراقي

بح�ث رئي�س اإلدارة االنتخابي�ة ف�ي مجل�س 
المفوضي�ن صف�اء الموس�وي م�ع وكي�ل وزارة 
مبن�ى  ف�ي  الزهي�ري  حس�ين  اإلنس�ان  حق�وق 
المفوضية العليا المس�تقلة لانتخابات في بغداد, 

كيفي�ة تطوي�ر التع�اون بي�ن المفوضي�ة 
العليا المس�تقلة لانتخابات و وزارة حقوق 
اإلنس�ان  ف�ي مج�ال تنمية ثقاف�ة حقوق 
اإلنس�ان والحريات األساس�ية ال�واردة في 

الدستور .
وبحسب بيان للمفوضية,فان” الزهيري 
أشاد بجهود المفوضية وخاصة بتأسيسها 
معه�د التثقي�ف االنتخاب�ي والت�ي اعتبرها 
خطوة مهمة على صعيد بناء ثقافة انتخابية 

لجميع شركاء العملية االنتخابية” . 
وفي خت�ام اللق�اء اتف�ق الطرفين على 
أهمية عقد اللقاءات الثنائية لتعزيز التعاون 

بما يحقق أفضل النتائج في هذا المجال .  
يذكر ان المفوضية العليا المستقلة لانتخابات 
تواص�ل م�د جس�ور التع�اون م�ع المؤسس�ات 
الحكومي�ة ومنظمات المجتم�ع المدني من خال 
عق�د اللقاءات واقامة الندوات لتطوير عاقتها مع 

شركاء العملية االنتخابية خدمًة للصالح العام .

مفوضية االنتخابات تبحث كيفية تنمية 
ثقافة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية

    واسط/ المستقبل العراقي
 

أعلن�ت هي�أة اس�تثمار محافظة 
واس�ط، ع�ن من�ح رخص�ة جدي�دة 
اإلس�كان،  قط�اع  ف�ي  لاس�تثمار 
تتضمن إنش�اء 2400 وحدة س�كنية 
وبكلف�ة 132 ملي�ون دوالر أميركي، 
الس�كني  المش�روع  أن  مؤك�دة 
يتضم�ن بناء محال تجارية ومدارس 
وأس�واقاً ومرك�زاً صحي�اً ومطاعم 
وحدائق عامة مع بناء جامع ومركز 

للشرطة.
وقال رئي�س الهيأة صادق هودي 
، إن “ الهي�أة وقعت عقداً مع ش�ركة 
اللبناني�ة  )والجس�تون(  التعه�دات 
إلنش�اء مجم�ع س�كني ف�ي مدينة 
الك�وت يحت�وي عل�ى 2400 وح�دة 
س�كنية وبكلف�ة 132 ملي�ون دوالر 

أميركي”.
“المجم�ع  أن  ه�ودي،  وأض�اف 
الجديد س�يقع ف�ي مقاطع�ة نصف 
الدجيلة جنوب شرقي الكوت وأطلق 
علي�ه تس�مية )مجم�ع ب�اب الكوت 
السكني( وقد حدد إلنجازه مدة أربع 

سنوات.”
“مجم�ع  أن  ه�ودي،  وأوض�ح 
باب الكوت يش�غل مس�احة إجمالية 
تبلغ 388 دونم�اً ويتوزع على أربعة 
مواق�ع متقابلة يتضم�ن األول منها  

 611 والثان�ي  س�كنية  وح�دة   536
وح�دة س�كنية والثال�ث 544 وحدة 

س�كنية والموقع الرابع يتضمن بناء 
699 وحدة س�كنية وبمس�احة 216 

مت�راً مربعاً ل�كل وحدة س�كنية من 
تلك الوحدات التي ستنفذ وفق أحدث 

المواصف�ات والمعايي�ر العالمية في 
مجال السكن.”

ولف�ت هويدي، إل�ى أن “المجمع 
يتضمن أيض�اً بناء انش�اء مجموعة 
ابتدائي�ة  مح�ال تجاري�ة وم�دارس 
ومتوس�طة للبنين والبنات واس�واق 
مع مرك�ز صحي ومطاع�م وحدائق 
عام�ة وجام�ع إضاف�ة ال�ى مرك�ز 
للشرطة ودائرة لاتصاالت والبريد.”

وأكد رئيس هيأة استثمار واسط، 
أن “المجم�ع الجديد س�يحقق طفرة 
كبيرة في مجال الس�كن الذي تعانيه 
المحافظ�ة وأن الحكوم�ة المحلي�ة 
تعهدت بتذليل كل العقبات التي تقف 
في طري�ق تنفيذ المش�روع وتوفير 
جمي�ع متطلب�ات الش�ركة المنف�ذة 
بغي�ة إنج�ازه ضم�ن الم�دة الزمنية 

المحددة”.
وأعلن�ت هيأة اس�تثمار واس�ط، 
أمس االول السبت،)19 كانون الثاني 
2015(، عن من�ح رخصة جديدة في 
مج�ال القط�اع الزراعي إل�ى إحدى 
العراقي�ة  االس�تثمارية  الش�ركات 
الش�رق”،  “تني�ن  مش�روع  لتنفي�ذ 
لإلنت�اج الحيوان�ي والنبات�ي والذي 
يه�دف ال�ى تطوير القط�اع الزراعي 
بالمحافظة وتوفي�ر مئات الوظائف 
للعاطلي�ن وبكلف�ة 12 مليون دوالر 

أميركي.

اعـالن
تعل�ن مديرية بلدي�ات كرباء املقدس�ة/ لجنة البي�ع وااليجار 
عن تأجري العق�ارات املدرجة يف ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية 
الهندي�ة يف املزايدة العلنية فعىل الراغبني باالش�راك الحضور يف 
ديوان البلدية اعاه يف الس�اعة العارشة صباحا بعد مرور )30( 
ثاثون يوم تبدأ من اليوم التايل للنرش مس�تصحبني معهم وصل 

التأمينات القانونية البالغة 
30 % م�ن القيمة التقديرية ونس�خة من هوي�ة االحوال املدنية 
ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واالعان واملصاريف 

االخرى.

اعالن املناقصة املحلية املرقمة )1391( للمرة االوىل
املدرجة ضمن املوازنة )التشغيلية( وبكلفة تخمينية )800000000( 

)ثمانمائة مليون( دينار عراقي
)رضورة االطاع التفصييل عىل رشوط االعان لوجود تعديات 

واضافات عليها(
تعل�ن املديرية العامة النتاج الطاق�ة الكهربائية عن مناقصة لتجهيز 

)فاتر هواء للوحدات )2,1( و )4,3( ملحطة كهرباء الصدر الغازية.
فع�ىل الراغبني من الرشكات واملكاتب املس�جلة رس�ميا داخل العراق 
وخارج�ه تقدي�م عطاءاتهم عىل املناقصة املذك�ورة اعاه التي يمكن 
الحص�ول ع�ىل كمياتها ومواصفاته�ا ورشوطها من قس�م العاقات 
واالعام يف مقر املديرية الكائن يف الباب الرشقي ساحة غرناطة محلة 

)109( شارع )19( بناية )15( ص.ب )1085(.
لق�اء مبلغ ق�دره )100000( )مائة الف( دينار فق�ط غري قابل للرد 
يس�لم اىل امان�ة الصن�دوق ع�ىل ان يق�دم العطاء مع املستمس�كات 
املطلوب�ة املدرجة ادن�اه وتوضع داخل ظرف مغل�ق ومختوم ومؤرش 
علي�ه رقم املناقصة وموعد الغلق يوض�ع يف صندوق املناقصات، علما 
ان اخر موعد لغلق املناقصات سيكون الساعة الثانية عرش ليوم االحد 

املوافق 15 / 2 / 2015 .
وس�يهمل كل عطاء غري مس�توفيا لل�رشوط او يرد بع�د تاريخ غلق 

املناقصة.

املدير العام

القيمة التقديرية رقمامدة االيجارالمساحةرقم العقارالتفاصيلت

1
قطعة صناعية م 19 عبد 

عونيات
سنة واحدة200 م12/ 20

775000 سبعمائة 
وخمسة وسبعون الف 

دينار سنويا

2
قطعة صناعية م 19 عبد 

عونيات
سنة واحدة200 م12/ 21

775000 سبعمائة 
وخمسة وسبعون الف 

دينار سنويا

3
قطعة صناعية م 19 عبد 

عونيات
سنة واحدة48 م622/ 40

650000 ستمائة 
وخمسون الف دينار 

سنويا

4
جزء من القطعة املرقمة 3/ 

1631 م1 جناجة
سنة واحدة45 م32/ 1631 

595000 خمسمائة 
وخمسة وتسعون الف 

دينار سنويا

وزارة البلديات واالشغال العامة
مديرية البلديات العامة

مديرية بلديات كربالء املقدسة
جلنة البيع واالجيار

وزارة الكهرباء
املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية

املنطقة الوسطى

العدد: ب / 3 
التاريخ: 5 / 1 / 2014 

املهندس
مازن هاتف عبد املهدي اليارسي

مدير بلديات كربالء املقدسة
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م�ع إقالع العام 2015 برزت املش�اعر املختلطة 
من التج�اذب والتدافع بني اليأس والرجاء وبني 
اآلمال واآلالم، والتساؤل الفضويل عما ستحمله 
السنة الجديدة من مفاجآت، وهل ستكون أفضل 
من التي رحلت غري مأسوف عليها عند كثريين. 
وبينما كان أهل املنطقة يتس�قطون املعلومات 
ح�ول تم�دد اإلره�اب »الداع�ي« وش�بيهه يف 
أرجاء املنطقة من العراق وسورية وما هو أبعد، 
جاء النبأ الصاعق من قلب العاصمة الفرنس�ية 
باري�س، بوقوع الحادث اإلرهاب�ي املثري، والذي 
اس�تهدف األسبوعية الفرنس�ية الكاريكاتورية 
الس�اخرة »ش�اريل إيبدو«، وتمت إب�ادة جميع 
أف�راد أرسة تحري�ر املطبوع�ة بس�قوط اثنتي 

عرشة ضحية، إضافة إىل الكثري من الجرحى.
واهتزت فرنسا لهذه الكارثة التي لم تشهد لها 
مثيالً منذ أكثر من أربعني سنة، كما اهتز العالم 
ع�ى وقع اإلرهاب الذي أقدم ع�ى ارتكاب هذه 
املجزرة وتوجهت أصابع االتهام إىل »جماعة من 

اإلسالميني املتطرفني«.
وضجت فرنس�ا من عاصمتها باريس إىل سائر 
األنحاء فيها بتظاهرات شعبية عارمة بدت فيها 
املشاعر الطائفية واملذهبية والعنرصية واضحة 
ومس�يطرة عى مش�اعر الش�عب الفرنيس من 

املقيمني عى أرض فرنسا.
هوالن�د  فرنس�وا  الفرن�يس  الرئي�س  وس�ارع 
إىل شاش�ة التلف�زة، وب�دت عى وجه�ه مالمح 
الصدم�ة، مطلقاً الدع�وة األوىل إىل الفرنس�يني 
الوطني�ة،  الوح�دة  ع�ى  املحافظ�ة  ل�رورة 

ومتعهداً بعدم الرضوخ للضغوط أياً كانت.
ويف س�عي إىل احت�واء الصدمة نتيج�ة االنفجار 
الباري�يس، بع�ض ال�كالم ال�ذي يج�ب أن يقال 
بكل ش�فافية ومصارحة مع الذات أوالً، ثم مع 
اآلخري�ن. وأحاول أن أوجز ه�ذا الكالم يف نقاط 

رئيسية.

»إن  الفرنس�ية  األمني�ة  املص�ادر  تق�ول  أوالً: 
بالرص�اص  َقتل�وا  الذي�ن  الثالث�ة  اإلرهابي�ني 
الرشطي�ني الحارس�ني للمبن�ى ال�ذي تع�رض 
للهجوم يتمتع�ون بقدرة قتالي�ة حرفية عالية 
املستوى«. وللتدليل عى ذلك يورد املصدر األمني 
الفرن�يس بع�ض تفاصي�ل الهج�وم اإلرهابي، 
باألس�لحة  إمس�اكهم  طريق�ة  »إن  ويق�ول: 
امللتصق�ة بأجس�ادهم، وإطالقه�م الرص�اص 
طلقة طلقة متجنبني الرشقات، وسري تحركهم 
اله�ادئ وغ�ري املت�رع وتنفيذه�م مخطط�اً 
موضوعاً« تعني »أنهم ليس�وا أشخاصاً عاديني 
خط�ر يف أذهانه�م تنفيذ عمل من ه�ذا النوع«. 
ويق�ول أح�د الخ�راء األمني�ني أن املهاجم�ني 
»تدربوا يف س�ورية والع�راق أو يف مكان آخر قد 

يكون فرنسا نفسها«.
ثانياً: يف الس�ياق نفس�ه الذي يشّدد عى املهنية 
القت�الي�ة العالي�ة للمهاجمني، نس�تعيد بعض 
م�ا أوردناه ف�ي ه�ذه الصفحة بال�ذات ومنذ 
م�ا يقرب من خمس�ة ش����هور، حي�ث تفيد 
معلوم�ات بأن تنظيم »داعش« أصبح كون���ياً 
وعاب�راً للحدود والقارات، إذ كش�ف النقاب عن 
وج�ود مقاتل�ني يف صفوف�ه مم�ن ينتم�ون إىل 
جنس�يات أجنبية مختلفة م�ن الرشق والغرب، 
وأدركت دول غ���ربية ولو يف وقت متأخر مدى 
ت�ورط ع���دد م����ن رعاياها يف النش�اطات 
العمالني�ة وامليداني�ة لتنظي�م م�ا ب�ات يعرف 
بالدولة اإلس�المية يف العراق وبالد الشام ومنها 

فرنسا وبريطانيا مثالً ال حرصاً.
وتابعنا: »ففي باريس كش�ف الرئيس فرنس�وا 
هوالند عن مشاركة عدد من الشبان الفرنسيني 
يف القت�ال يف س�ورية وبع�ض دول الج�وار ويف 
الدوائ�ر األمني�ة  الع�راق، ورص�دت  طليعته�ا 
الفرنس�ية عودة عدد منهم إىل فرنس�ا يف اآلونة 
األخرية بعدما »استقالوا« من مهامهم القتالية 

ألس�باب مختلف�ة منها ضي�ق ذات اليد وتوقف 
بعض التنظيمات عن الدفع للمقاتلني. ويشكل 
هؤالء قنابل موقوتة يف ال�دول الغربية التي أتوا 
منه�ا وعادوا إليها« )»الحياة« 19 تموز - يوليو 

.)2014
ثالثاً: أردنا من اس�تحضار هذا الكالم التش�ديد 
عى قرينة أساسية تتمثل بإدراك الدول الغربية 
أخط�ار اإلرهابي�ني، وأن بعض رؤس�ائها أيقن 
م�ا ينطوي عليه التنبيه إىل الك�وارث اإلرهابية، 
حيث ساد شعور لدى دول الغرب األمريكي منه 
واألوروبي بأن اإلرهاب يف منطقة الرشق األوسط 
وتمدده مستمر أفقياً وعمودياً وال يكتفي زعماء 
الغرب بمش�اهدة اإلرهاب التكفريي ومواجهته 
بع�دم الوعي واإلدراك النتقال هذه الظاهرة من 
بالد »املنشأ« يف سورية والعراق واليمن ومناطق 

أخرى، إىل العالم الغربي الرحب.
هنا، ترز املفارقة الالفتة، حيث إن بعض الدول 
الغربية أفس�ح يف املجال ع�ن قصد أو عن جهل 
لتنامي الحركات اإلرهابي�ة والقيام بالتدريبات 
الالزم�ة لألعمال القتالية، ث�م يتوافد الكثري من 
الشبان )وبعض الش�ابات( إىل مواقع الجبهات 
يف املنطق�ة العربي�ة. وقد أظهر ح�ادث باريس 
س�واء بخلفيات�ه أو تداعيات�ه م�دى التقص�ري 
الف�ادح من جانب األجه�زة األمنية يف كل الدول 
الغربية وعدم ممارسة الرقابة املشددة عى مثل 
ه�ذه العنارص الت�ي تأخذ م�ن اإلرهاب فرصة 
أو مج�االً لالنخ�راط يف ه�ذه املجموعات، ومن 
ث�م العودة إىل »الوط�ن األم - الجديد« الذي منح 
الجنسيات وجوازات الس�فر لهؤالء اإلرهابيني، 

وه�ا ه�م يع�ودون ملمارس�ة أدوار البط�والت 
الزائف�ة، واس�تهداف بع�ض املؤسس�ات م�رة 
تحت شعار الدين ومرة ملمارسة العمل نظراً إىل 
البطالة املتفش�ية بكثافة يف عدد من مجتمعات 

الدول الغربية.
وإذا كانت األنظار كله�ا متجهة اآلن إىل باريس 
موقع الح�ادث، فهذا يجب أال يمن�ع تنبه باقي 

دول الغرب لحدوث أعمال مشابهة.
ويف هذا املجال تحرك�ت بريطانيا، ولو متأخرة، 
ع�ر رئيس حكومتها ديفيد كامرون، حيث عر 
بعض مس�اعديه ع�ن ذهوله�م وصدمتهم من 
املعلومات الت�ي تحدثت عن عودة آالف عدة من 
حملة الجنسية الريطانية، من الرشق األوسط 
إىل لن�دن، والعمل ع�ى تأليف ش�بكات إرهابية 
التي من ش�أنها أن تزرع الرعب يف س�ائر أرجاء 

اململكة املتحدة.
وحي�ال ه�ذه »الصح�وة« الريطاني�ة ألخطار 
ال�دار  عق�ر  يف  اإلرهابي�ة  الح�ركات  تنام�ي 
الريطانية، تم توقيف عدد كبري من الشبان من 
الذين تأكدت إقامتهم وممارس�اتهم العملية يف 
صفوف »إرهابيي الرشق األوسط«. كما عمدت 
السلطات الريطانية إىل مصادرة جوازات سفر 
كل م�ن تأكد أنه قام بزيارة عمل إىل س�ورية أو 

العراق وعاد إىل بريطانيا.
لك�ن، ع�ى الدوائ�ر الريطاني�ة أن ت�درك مدى 
خط�ورة األخط�اء الت�ي ارتكبته�ا س�لطاتها 
األمني�ة بغ�ض النظ�ر عم�ا يق�وم ب�ه بع�ض 
إرهابي�ة  بتجمع�ات  االلتح�اق  م�ن  الش�بان 
س�واء يف األوط�ان أو املهاج�ر. كذل�ك، ال يمكن 

الس�لطات الريطانية إال أن توجه اللوم لنفسها 
واالع�راف بتقص�ري األجهزة األمني�ة يف تعقب 
ه�ؤالء »اإلرهابيني املقنعني« وذلك تحت ش�عار 
الحفاظ عى الحريات الش�خصية، يف حني عمد 
كث�ريون لإلف�ادة مم�ا تمنحهم إي�اه بريطانيا 
م�ن تس�هيالت لجهة اإلقام�ة والتمت�ع بكامل 
مواصفات املواطنة، فيما التجارب أكدت وتؤكد 
استغالل هذه الجماعات القواننَي »التسامحية« 
هناك، ورضورة استش�عار الس�لطات املختصة 
باألخطار القائمة سواء يف عقر الدار الريطانية 
أو يف مناط�ق أخ�رى، ورضورة مراقب�ة أع�داد 
كب�رية م�ن الرعاي�ا الذين اس�تغلوا تس�هيالت 
اإلقامة يف بريطانيا ملمارس�ة أق�ذر أنواع »املهن 

النضالية«.
وبع�د... إن العرة األوىل م�ن حادث باريس هي 
أن اإلره�اب التكف���ريي أو أي ن�وع آخ�ر من 
اإلرهاب بات يقيم يف قلب العال��م الغربي. وعى 
الدول الغربية أن تتخذ تدابري أكثر حزماً وحسماً 
ملواجهته بغية تعطي�ل القنابل املوقوتة املقيمة 
يف الداخ�ل، ولم يعد يكفي زعماء هذه الدول أن 
يبقوا مكتويف األي�دي وهم يتابعون ما يجري يف 

املنطقة العربية من أعمال إرهابية مدمرة.
وال ب�د م�ن االع�راف بأن م�ا أطلق عليه اس�م 
»التحال�ف ال�دويل« ملواجه�ة مقات�ي »داعش« 
ليس ذل�ك التنظي�م املحكم ال�ذي يواجه أخطر 
التجمع�ات اإلرهابي�ة، ومن إع�ادة النظر بهذا 
اإلج�راء للتأكد من عدم ج�دواه وفاعليته ومن 
القناعة اآلتية: أن اإلرهاب ال وطن له وقد أصبح 
سالحاً فتاكاً يجب التصدي له بكل الوسائل، ألنه 
بات ذلك الخطر املشرك عى مختلف املجتمعات 
العربي�ة والغربي�ة عى ح�د س�واء. ولوحظ يف 
اآلونة األخرية صدور بع�ض األحكام القضائية 
ضد بع�ض مرتكب�ي األعمال اإلرهابي�ة، والتي 

قضت بسجن بعض الفاعلني.

ويع�رف أحد القضاة يف بريطاني�ا بأنه ليس يف 
القوان�ني الوضعي�ة م�ا يش�ري إىل العقوبة التي 
يج�ب أن تف�رض عى »م�ن يم�ارس« اإلرهاب 

خارج الحدود ويعود إىل البالد.
تبق�ى اإلش�ارة إىل ناحي�ة مهمة، وه�ي تتمثل 
والتداب�ري  الحواج�ز  كل  اإلرهابي�ني  باقتح�ام 
األمني�ة، وكان هذا األمر الفت�ًا يف تفجري باريس 
حي�ث ع�ر كث�ريون ع�ن االس�تغراب لكيفي�ة 
اقتحامه�م مبن�ى املجل�ة الفرنس�ية، عى رغم 

وجود الحراسة املشددة عليها.
لقد ب�ات اإلره�اب »الحديث« مؤسس�ات أفراد 
وجماعات من النوع العابر للقارات، حيث تنشط 
حركات االسترياد والتصدير يف املجال اإلرهابي، 
كأنم�ا التعاطي م�ع اإلره�اب واالرهابيني يتم 

بصفتهم سلعة!
إن تفج�ري باري�س والصدم�ة الت�ي أحدثه�ا، 
واالتهامات التي توجه إىل »اإلس�الم األصويل« أو 
اإلرهاب التكفريي، سمه ما شئت، يطرح مسألة 
يف غاي�ة الخط�ورة واألهمي�ة يوجزها الس�ؤال 
اآلتي: م�ا مصري العالق�ات بني الرعاي�ا العرب 
واملسلمني مع الذين يعيش�ون ويقيمون بكثرة 
يف العال�م الغربي املرامي األطراف. واس�تطراداً 
كي�ف يمكن أن يش�عر املس�لم بأن�ه يعيش مع 
عائلته يف أجواء آمنة من دون استشعار الخوف 
من التيارات املتطرفة، والتي تربط بني اإلس�الم 
واإلره�اب؟ وكيف يمكن التفري�ق بني مرتكبي 
األعمال اإلرهابية وسائر الرعايا، بخاصة عندما 
يظه�ر أن كثراً م�ن ممتهني اإلره�اب يحملون 

جنسيات البالد التي يقيمون فيها!
إن انفج�ار باري�س يؤك�د م�ن جدي�د اتج�اه 
»اإلرهاب الرشق أوس�طي« نحو التدويل، وعى 
الغ�رب أن يواج�ه اإلره�اب ليس يف عق�ر الدار 
فحس�ب، ب�ل يف كل م�كان، ويف الطليعة الرشق 

األوسط.
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اعت�اد عدد من البلدان العربي�ة االحتفال باملولد 
النبوي الرشيف س�نوّياً، وُتعتر مرص من الدول 
الرائدة يف إش�اعة مظاهر االحتفال، ويظهر ذلك 
جلّي�اً باألحياء الش�عبّية وع�ى األخص منطقة 
الحس�ني. وقد انتهز الرئيس املرصي عبدالفتاح 
الس�ييس هذه الذكرى الدينّية ليعرج يف خطبته 
الت�ي ألقاها، عى الخطاب الديني الرائج مطالباً 
األزهر الرشيف بتطوي�ره يف ظل تنامي ظاهرة 
العن�ف واإلرهاب بكاف�ة أرجاء العال�م. األزهر 
تبّنى عى الفور دعوة الرئيس السييس من خالل 
دار اإلفت�اء الت�ي أعلنت نيتها تقدي�م الخدمات 
الرشعّي�ة واالفتائّية للمجتم�ع املرصي بصورة 

عرصية ُتناسب الواقع املعيش.
من املعروف أن الوسطّية التي قام عليها اإلسالم 

يف باكورة دعوته قد تقلصت كثرياً عن الس�ابق، 
وأصب�ح بع�ض الن�اس بمجتمعاتن�ا العربي�ة 
واإلس�المّية يتعامل�ون فيما بينه�م بمنطق إن 
لم تك�ن معي فأنَت تقف ض�دّي، متغافلني عن 
كون التنوع الفكري ُخلق من أجل إثراء البرشّية 
ولتمكينه�ا م�ن الولوج إىل بّواب�ة التحّر ومن 
أع�ى س�ماته التس�امح وتقّب�ل معتق�د اآلخر 

برحابة صدر والتعايش املشرك.
هناك م�ن ُيحّمل األزهر املس�ؤولية كاملة فيما 
آل�ت إلي�ه املجتمع�ات العربي�ة، وذل�ك بس�بب 
تغاضي�ه ع�ن الخطاب الس�لفي املتش�دد الذي 
أّدى إىل تس�ّيد هذا الفكر املتش�دد عقوداً ليست 
بالقصرية، وقد ساهمت حينها األموال املتدفقة 
يف تقوية ش�وكة هذه الفئ�ة إىل أن أصبحت لها 

قاعدة شعبية كبرية داخل املجتمع املرصي.
كانت الس�عودية أول من اكتوى بنار هذا الفكر 
املتطرّف، الذي كان آخره الهجوم الذي وقع عى 
ي�د تنظيم »داعش« بالحدود الش�مالية وأّدى إىل 
مقت�ل ثالث�ة جنود، مم�ا يؤّكد أن األم�ر لم يعد 
مزح�ة ثقيلة بل أضحى واقعاً مريراً، متمنية أن 
تنه�ج الس�عودية نهج مرص يف الدع�وة لتجديد 
الخطاب الديني املتش�دد الذي س�يطر س�يطرة 
تام�ة عى مق�درات املجتم�ع الس�عودي عقوداً 

طويلة!بالش�ك هناك أخطاء جس�يمة وقعت يف 
املايض، من أهمها فت�ح املجال لدعاة متطرفني 
ملخاطبة الناس باس�م الدين وه�م غري مؤهلني 
لذل�ك، وإفس�اح املج�ال له�م لتمري�ر فتاواهم 
املتطرف�ة القائمة عى األهواء الش�خصّية، مما 
يس�توجب حجبهم عن املجتمع وعدم إعطائهم 
الفرص�ة لبث س�مومهم عر منابر املس�اجد أو 
قن�وات التلف�از أو الن�دوات املفتوح�ة! إضافة 
إىل تنبيهه�م لعدم إطالق فت�اوى تكفريّية بحق 

البعض وأن كل هذا س�يؤدي إىل ترس�يخ ثقافة 
العن�ف غري امل�رر!كل األمم تعّث�رت يف طريقها 
وس�قطت م�رّات ومرّات إىل أن وج�دت طريقها 
تاريخه�ا  ع�ن  تتح�ّدث  فتجده�ا  الصحي�ح، 
بشفافّية ووضوح بدون أن ُتداري وجهها خجالً 
من ماضيها، لتعي األجيال القادمة كل ما يتعلّق 
بتاريخ أجدادها وحّتى تتمّكن من بناء مستقبل 

مستنري ألوطانها.
تاريخنا اإلس�المي ميء باألخط�اء ولكننا نرصُّ 
ع�ى تقديس�ه وننظ�ر بريب�ة لكل من يس�عى 
للتنقي�ب يف دفاتره ووض�ع إصبعه عى َمواطن 
الزل�ل! وإذا كّن�ا حّق�ا صادق�ي النّي�ة يف طْرق 
أبواب التجديد الديني، علينا أن نناقش أخطاءنا 
ع�ى املأل من ف�وق منابرنا ومن خ�الل القنوات 

اإلعالمّي�ة ووضعها ضمن مناهجن�ا التعليمّية، 
ألج�ل األجيال القادمة التي عندما تتلفت حولها 
لتختار أي الطرق تس�لك، س�تضع نصب أعينها 

زمرة األخطاء التي وقع فيها أجدادها.
تاريخّي�اً  يف بع�ض األحي�ان ق�د أفت�ح كتاب�اً 
يتح�ّدث ع�ن تاريخنا اإلس�المي، فأش�عر بكم 
من األكاذيب املحش�وة فيه، متناس�ني أن أجمل 
م�ا يف تاريخ الش�عوب األخطاء الت�ي ارتكبتها، 
ألن األم�م ل�م تصل إىل ما وصلت إلي�ه إال بعد أن 
واجهت واقعها ببس�الة واعرف�ت أمام أجيالها 
الجديدة بأن لكل عرص شمس�ًا ُمغايرة ُتناس�ب 
األجي�ال التي ُول�دت فيها. لقد م�رّت قرون وما 
زلنا متمسكني بالقشور وال أدري مّتى ستحدث 

معجزة التجديد!

زينب حفني 

شيوع األمّية الدينية

لم ُينس�ب إىل منفذي جريمة باريس بحق مجلة »شاريل 
إيبدو« التهكمية إال القول إنهم يثأرون للرسول وهتافهم 
»الله أكر« بالعربية. لكن بعضنا، ويف هذا البعض كّتاب 
وناش�طو تواصل اجتماعي وقراء معلقون عى مقاالت 
وعى مقطوعات صحافية أو تلفزيونية، آثروا أن يترعوا 
للمجرمني بحجج لم يأتوا هم عى ذكرها، حجٍج أغلبها 

غريب عن عاملهم اإلرهابي البسيط.
وهذه أش�كال موارب�ة يف التغطية ع�ى الجريمة، إن لم 
يك�ن تجميله�ا، يتحكم بها ش�عور بالوح�دة بني الكل 
والكل يف ربوعنا. غري أن نظرة رسيعة واحدة إىل الحروب 
األهلي�ة الدائ�رة يف عوال�م العرب واملس�لمني تل�ون تلك 

الوحدة بلون َمريض مستعص.
ف�إذا وضعن�ا جانب�اً اته�ام الصهيونية واتهام فرنس�ا 
وأم�ريكا، وطبعاً »األجهزة«، تصدرت الحجَج الس�قيمَة 
تل�ك التي تق�ول »إنهم« ه�م الذين جنوا عى أنفس�هم. 
وثمة من ذكر بحرب مايل، ومن ذهب أبعد فذكر باحتالل 
الجزائ�ر، وطبع�اً كان لفلس�طني حصتها الراس�خة يف 
التذك�ر والتذكري. وحتى لو وافقنا ع�ى إعادة األمور إىل 
استعمار مرت حقبته وانقضت علينا وعى غرينا يف هذه 
املعم�ورة، فلماذا ُيس�تهدف صحافيون، وال ُيس�تهدف 
عس�كريون أو موظف�ون رس�ميون أو ديبلوماس�يون 

يعملون ملصلحة الحكومة الرشيرة؟
ال ب�أس بالقول إن اإلرهابيني الذي�ن اقترص قولهم عى 
التكب�ري والثأر للرس�ول أصدق من الذي�ن يقدمون لهم 
الحجج، كم�ا أنهم أقل عنرصية بدليل أن املُررين أش�د 
فصاح�ة وتماس�كاً يف وضعهم كل فرنس�ا، ويف املقدمة 
صحافيوها، يف كف�ة الرش الذي ال يحول، مقابل وضعنا 
نح�ن، كلن�ا، يف كف�ة الخري ال�ذي ال يكف ع�ن تصويب 
التاريخ.وهناك أيضاً ما يقال من أن الساخرين يسخرون 
من اإلسالم وال يس�خرون من املحرقة املنزهة دوماً عن 
الس�خرية. والحال أن ثمة خالفاً عميقاً هنا يف ما يخص 
»األحاس�يس« و«َجرحها«. فاملعتقدات واملقدس�ات، يف 
نظر رس�امي املجلة الفرنس�ية ويف قان�ون بلدهم الذي 
يتقيدون به، أحاس�يس قابلة ألن ُتج�رح. والقائل برأي 
كه�ذا يس�عه أن يستش�هد بالتج�ارب الكثرية للرس�ل 
واألنبياء أنفس�هم ممن جرحوا األحاس�يس واملش�اعر 
التي كانت س�ائدة يف زمنهم. وبعد كل حساب، هل كان 
لدعواته�م أن ترى الن�ور لو تجنبت جرح تلك املش�اعر 
واألحاسيس؟. أما السخرية من مرارات إنسانية ال تزال 
طرية العه�د، ضحاياها يمتون بصالت قرابة أو صداقة 
مع األحياء، فهذه مس�ألة أخرى. فموىس، بحسب هذه 
النظرة، يقبل الس�خرية، ال املحرقة، والقادة املتناحرون 
يف حروبه�م األهلية تجوز عليهم س�الطة اللس�ان التي 
تج�وز عى اآلراء الت�ي ينرشونها، إال أنه�ا ال تجوز عى 

ضحايا تلك الحروب.
ويقال أيضاً: فليذوقوا ما ذقناه ونذوقه من ألم. والحال 
أنه�م ذاق�وا أكثر من ذل�ك يف تاريخهم ع�ى مدى مئات 
الس�نني. إال أن أح�داً هناك، بمن يف ذل�ك العنرصيون، ال 

يقول إن علينا أن نذوق ما ذاقوه يف تاريخهم ذاك.
ما من ش�ك يف أن ثمة إسالموفوبيا يف عاملنا الراهن، بما 
فيه بلدان الغرب ذاتها. لكن ما من شك أيضاً يف أن هذه 
األخرية هي وحدها التي تناقش هذه الظاهرات وتحللها 
وتن�دد بها.وأغلب الظ�ن أن إحباطنا الراه�ن بالثورات، 
أي بطلب الحرية التي كانت س�تتيح لنا، نحن أيضاً، أن 
نناق�ش تلك الظاهرات ونحللها ونن�دد بها، هو ما يديم 

هذا العفن الذي نتلذذ بمذاقه.

حازم �صاغية

جريمة باريس واحلجج 
السقيمة

عادل مالك

»اإلرهاب الفرنيس«: تدويل اجلهاد التكفريي!

فوؤ�د ح�صون



دمشق: -يس�تعد الفنان الس�وري أيمن زيدان 
حاليا لتصوير دوره في المسلس�ل االجتماعي 
المعاص�ر )دامس�كو( وال�ذي س�يعرض ف�ي 
الموس�م الرمضان�ي المقب�ل، وبع�د غي�اب 3 
س�نوات ع�ن المس�رح يع�رض زي�دان حاليا 
مسرحيته الجديدة )دائرة الطباشير القوقازية( 
م�ع المس�رح القومي عل�ى مس�رح الحمراء 
الدمش�قي مخرجا لها، وفي حوار معه يتحدث 
زيدان قائال: في مسلسل دامسكو مع المخرج 
س�امي جنادي أجّس�د ش�خصية رج�ل نظيف 
لدي�ه والء لمجموعة م�ن القيم األخالقية التي 
يتم امتحانه�ا عبر تغّيرات الحي�اة فهو صانع 
موزاييك ماه�ر ينتمي ألخالقيات األصالة لكن 

يواجه مصائر وتحديات شديدة.
الس�ادس  الجزأي�ن  ف�ي  مش�اركته  •وح�ول 
والس�ابع من سلس�لة ب�اب الحارة الش�هيرة 
أن  زي�دان  يوض�ح  ظاف�ر(  )أب�و  بش�خصية 
ش�خصيته في الجزء الس�ابع الذي س�يعرض 
في رمضان المقبل تس�ير بنفس المنحى حيث 
يشّكل طرف صراع رئيسي فيما يخص زعامة 
الحارة ولديه مشكلته الخاصة المرتبطة بولده 
وزوجته وعائلته، فهو يتحرك في اإلطار نفسه 
الذي كان عليه في الجزء السادس، ويرى زيدان 
أن تجربة مش�اركته في الجزأين األخيرين من 
ب�اب الحارة ال تتعدى الجانب المهني والعملي، 
فمسلس�ل باب الحارة حالة أحيانا عصّية على 
التفس�ير وس�ّر نجاحها م�ا زال يثي�ر االنتباه 
ومش�اركتي في�ه ج�اءت ضمن ح�دود العمل 
االحترافي فقط كممثل فليس مش�روعي باب 
الحارة.•وعن رأيه بأعمال دراما البيئة الشامية 
بع�د هذا الك�م الكبير ال�ذي قّدم في الس�نوات 
الماضي�ة يقول زي�دان: دراما البيئة الش�امية 
بحاج�ة إلع�ادة تقيي�م والخروج م�ن الدوائر 
الت�ي  المتش�ابهة 
ك  تتحر

فيه�ا وأعتق�د أن تضفي�ر الم�ادة التاريخي�ة 
م�ع المادة البيئية بش�كل متقن ه�و واحد من 
الحل�ول بمعن�ى أن نقّدم حقائ�ق ووثائق وأن 
نقرأ تاريخا يتضافر مع القيم المطروحة، فما 
يقّدم في معظم األعمال الش�امية هو ما يشبه 
الفانتازيا البيئية االفتراضية وتتكئ على حكايا 
افتراضي�ة متخّيلة تحكمه�ا لتقديم مجموعة 
من القيم، وأرى ش�خصيا أنه آن األوان لتخرج 
دراما البيئة من اإلطار المتش�ابه الذي تتحرك 
فيه منذ س�نوات لتقّدم نفسها بمنطق آخر قد 
يكون فيه المعطى التاريخي حجر أساس يرصد 
التاري�خ االجتماعي والسياس�ي واالقتصادي 

لسوريا في مطلع القرن الماضي.
•وح�ول تأث�ر الدراما الس�ورية باألزم�ة التي 
تعانيه�ا الب�الد والح�رب المس�تمرة من�ذ 3 
س�نوات يتنه�د أيم�ن: الدراما الس�ورية 
ليس�ت متألق�ة وتعان�ي من ارت�دادات 
األزمة وبتقديري أنها بحاجة لتوقف 
وإعادة تقييم وأعتقد أن ما يش�به 
مؤتمر إنقاذ الدراما الس�ورية 
ال�ذي ُعِقَد منذ فترة يجب أن 

تؤخذ بعين االعتبار أوراق العمل والمقترحات 
بخصوص�ه فالدرام�ا الس�ورية ليس�ت بخير 
وأملنا كبير أن تكون األزمة حالة طارئة نخرج 
منه�ا لحالة أفض�ل، لقد كان التح�دي حقيقيا 
وتتطل�ب مّنا ف�ي ه�ذه المرحلة أن نق�ّدم فنا 
يرق�ى لمس�توى تحديات ه�ذه األزم�ة، ففي 

األزمات الصعبة ال بد من صناعة فن متميز.
•وعن غيابه عن المسلس�الت التاريخية والتي 
كان له حضور متميز في الكثير منها، يبتس�م 
أيم�ن: ه�ذا الس�ؤال يج�ب أن يوّج�ه للجهات 
اإلنتاجية فالممثل بالمش�روع التلفزيوني هو 
حلقة من سلس�لة دائ�رة معق�ّدة ولذلك المال 
الفني الذي هو من يقّرر طبيعة هذه المشاريع، 
نح�ن ط�رف ف�ي صناع�ة مش�روع ولكنن�ا 
لس�نا أصحاب المش�روع. وتراجع أعمالها أو 
زيادته�ا مره�ون ب�رأس الم�ال اإلنتاجي فهو 
صاح�ب الق�رار وأرى أّن هناك غياب�ا واضحا 
للدراما التاريخية وأنا ش�خصيا أميل ألن أكون 
متواجدا فيه�ا ألن العالقة بين الماضي واليوم 
والمس�تقبل عالقة تكاملية فمن التاريخ نتعلم 
ومن تجاربنا الماضية نلقي الضوء على أشياء 

تش�به م�ا مررنا ب�ه اآلن ولذلك ط�رح الدراما 
التاريخية مسألة أراها ضرورية.

•وح�ول دراما الس�ير الذاتية، يوض�ح زيدان: 
مره�ون بطبيع�ة العم�ل فالف�ن يتحم�ل كل 
التج�ارب وكل االحتم�االت وه�و مفتوح على 
كل المالم�ح إن كان دراما ش�امية أو بييئة أو 
تاريخية أو سيرة ذاتية أو كوميديا فليس هناك 
خي�ار فن�ي واح�د فالموضوع مرتب�ط بقيمة 
المنت�ج النهائ�ي فهو م�ن يعطي مش�روعية 
إنجازه، فالسير الذاتية شكل من أشكال الدراما 
والت�ي من الممك�ن أن تكون مهم�ة جدا وفي 
الغ�رب حقق�ت بعض التج�ارب مث�ل أبراهام 
لينكولن والمرأة الحديدية عن ثاتشر وغيرهما 
حققت حضورا اس�تثنائيا، ولذلك المسألة هنا 
مرهونة بأهمية الشخصية وطريقة المعالجة 
والوص�ول إل�ى نتيجة فني�ة عالية المس�توى 
فالنتيج�ة ه�ي التي تعط�ي المش�روع الفني 

مشروعيته.
•وع�ن تجربت�ه م�ع اإلخ�راج التلفزيوني من 
خالل مسلس�الت طيور الش�وك ومل�ح الحياة 
وليل المس�افرين وعدم استمراره فيها يوضح 
أيمن: أن�ا ال أحترف اإلخ�راج التلفزيوني، فإذا 
لم يك�ن هناك مش�روع ما يثير عن�دي دوافع 
حقيقي�ة لإلق�دام عل�ى اإلخ�راج التلفزيون�ي 
فلن أخ�رج فأنا أوال ممث�ل واإلخراج موضوع 
انتقائي بالنس�بة لي مرتبط بمش�اريع خاصة 
إذا وج�دت م�ادة  ذات قيم�ة خاص�ة ولذل�ك 
تستفزني وتحرضني على اإلخراج التلفزيوني 

من جديد فسأكون مخرجا لها.
•وم�اذا عن التقدي�م التلفزيوني لم نش�اهدك 
مقّدم�ا لبرامج جدي�دة؟ يضحك أيم�ن: كانت 
تج�ارب وتنويعات في الحي�اة وحول إن كنت 
سأكرر تجربة التقديم فهذا مرهون بالظروف 
ف�ال يمك�ن أن نص�ادر ق�رارات الغد ف�ال أحد 
يدري ماذا يخبئ ل�ه الغد، لكن من حيث المبدأ 
والقرار الحاس�م لن أكون طرفا في مش�روع 
غير مهم مهما كانت طبيعة هذا المشروع؟!... 
ونح�ن كفنانين يمكن أن نعمل مقّدمي برامج 
ومخرج�ي دراما وممثلين ومخرجي مس�رح 
ولك�ن كل هذه األمور مرهونة بقيمة التجربة 
التي نتصدى لها، وبالنس�بة لي شخصيا وفي 
ه�ذه المرحل�ة م�ن العم�ر وبعد س�نوات من 
الخب�رة يبق�ى الموض�وع االنتقائ�ي ش�رطا 
أساس�يا ألنه كلما تقادمت تجربة الفنان تكبر 

مسؤوليته.

زجيات يف الوسط الفني أثارت اجلدل!
 

زيج�ات غير متوقعة وعالقات تفتقد التوافق وقصص حب غريبة، هذا ما ش�هده الوس�ط الفني ف�ي الفترة األخيرة. وقد أثارت 
بع�ض زيج�ات الفناني�ن وعالقاتهم العاطفية حالة م�ن الجدل، دفعت الجمهور لإلعالن عن اس�تيائه منه�ا وانتقادهم بدالً من 
تهنئتهم. في الس�طور التالية قصص أبرز س�ت زيجات أثارت الجدل... أثار إعالن مي كس�اب استعدادها للزواج من المطرب 
الش�عبي أوكا حالة من الجدل على مواقع التواصل االجتماعي، فتعرضت النتقادات الذعة من الكثيرين. البعض كش�ف 
أنه فوجئ بأن تتزوج مي من مطرب ش�عبي يقدم أغاني هابطة، كما وصفوها، موضحين أنها تملك خبرة فنية مهمة. 
ورأوا أن الش�عبية الضخم�ة الت�ي كونتها ال تقاَرن بش�عبية أوكا، أما البعض اآلخر فرفض أن تتزوج مي من ش�خص 
يصغرها بعش�ر س�نوات تقريباً. وأجمع محبوها على أن هذه الزيجة تعاني عدم توافق اجتماعي وثقافي، وأيضاً في 
السّن. و خرجت مي عن صمتها وأكدت أن هذه االنتقادات ال تشغلها، ووصفت أوكا بحب عمرها وسندها الحقيقي 
ف�ي الحياة. كما أن ه�ذه االنتقادات دفعت العديد م�ن الفنانين للدفاع عن مي وأوكا، وأبرزه�م خالد الصاوي الذي 

وصف كل شخص هاجمهما بالحاقد، وطالب الجميع بالتوقف عن كتابة التعليقات السخيفة.
الظهور األول

بعد مرور أكثر من عام على انفصاله عن الفنانة لقاء س�ويدان، أعلن حس�ين فهمي زواجه من امرأة سعودية 
مقيمة في مصر تدعى رانيا العصيمي.جمهور حس�ين اس�تقبل هذا الخبر بفرحة، وتمنوا له حياة س�عيدة، 
لكن بعد الظهور األول لحس�ين مع زوجته في إحدى المناس�بات الفنية، ثارت تس�اؤالت، وذلك بعد اكتشاف 
أصدقاء حس�ين والموجودين في هذه المناسبة أن زوجته كفيفة.حسين عّبر بعد انتهاء هذه المناسبة بأيام 
ع�ن اس�تيائه من تداول البعض لصور زوجته عل�ى مواقع التواصل االجتماعي، وكتابة التعليقات الس�خيفة 
كم�ا وصفها، مؤكداً أن زوجته تعاني مرضاً نادراً س�بب مش�كلة لديها في اإلبص�ار، وطالب الجميع باحترام 

خصوصيته . 
رجل متزوج

بعد مرور ستة أشهر على زواجها، قررت الفنانة روبي كشف هذا الحدث، معلنة زواجها من المخرج سامح عبد 
العزيز بعد قصة حب طويلة . هذه الزيجة أثارت حالة من الجدل، إذ لم يتوقع أحد أن تتزوج روبي من ش�خص 
مت�زوج ولدي�ه ثالث بنات .وقد رفضت روبي التعليق على االنتقادات، وأكدت أنها ترفض تدّخل أي ش�خص في 

حياتها الخاصة .
زواج سري

في ظل انشغال الرأي العام بمتابعة خالفات أحمد عز وزينة، بعد إعالن األخيرة إنجابها توأمين منه وإقامة 
دعوى قضائية عليه إلثبات نس�بهما إليه، فوجئ الجميع بظهور وثيقة رس�مية تكش�ف زواج أحمد عز من 
المطربة أنغام خالل عام 2011 .هذه الزيجة أثارت الرأي العام بس�بب إخفاء أحمد وأنغام هذا الخبر، حتى بعد 
انفصالهما بشكل رسمي، إذ إن زواجهما لم يستمر سوى أشهر، األمر الذي جعل أنغام تتعرض النتقادات كثيرة 
م�ن جمهوره�ا. وحرص أحمد ع�ز على الدفاع عنها، مؤك�داً أنهما اتفقا على إخفاء زواجهم�ا لكي تحتفظ أنغام 

بحضانة طفليها.

�

www.almustakbalpaper.net

فنــــون   العدد )883(  الثالثاء 13 كانون الثاني  2015 9-8
يستعد المخرج المسرحي أسامة رؤوف لتولى منصب رئيس فرقة مسرح الشباب خلًفا للفنان 

ا من األحد المقبل وذلك ضمن حركة تغييرات مديرى مسارح الدولة التى  حلمى فودة بدًء
تجريها وزارة الثقافة حالًيا .

وقال فودة فى تصريح صحفي :"لم أتقدم للمسابقة التى أجريت منذ فترة إلختيار مديرين 
المسارح فى مصر برئاسة الفنانة القديرة سميحة أيوب, ومن هذا المنطلق اكتفيت بالفترة 

التى قضيتها مديًرا للمسرح".
وتابع فودة :" أنا مؤمن إيمان رسخ بضرورة التغيير فى كل مواقعنا بحيث تكون الفترة 

التى يقضيها كل قيادة فى أى منصب من سنتين حتى ثالث سنوات ويكفيني عامين ونصف 
قضيتها فى منصب مديًرا لمسرح الشباب وتمنياتى بالتوفيق لكل من شغل منصب مدير 

المسرح فى مصر وأرجو أن يضعوا مصلحة المسرح المصري وفنانيه نصب أعينهم".

قال مصدر مقرب من الفنان تامر حسنى إنه 
يحضر لمفاجأة فى الفترة القادمة حيث يقوم 
باالتفاق مع الفنانة جينفر لوبيز لعمل دويتو 

غنائى مصرى امريكى ولكن حتى االن لم يحدث 
اى تعاقد رسمى.

من ناحية اخرى يستعد حسنى لدخول تجربة 
سينمائية جديدة مع المنتج محمد السبكى.من 
المعروف ان اخر دويتوهات تامر حسنى كانت 
من خالل اغنية "انا سي سيد" مع سنوب دوج. 

انتصار تبدأ تصوير "ويل العهد" عقب عودهتا من األقرص
بدأت الفنانة انتصار تصوير مش�اهدها فى مسلس�ل "ولي العهد"، م�ع المخرج محمد النقلي، 
وذل�ك بعد أن عادت م�ن األقصر من األجازة الت�ي قضتها مع أوالدها هناك. المسلس�ل حمادة 
هالل، لوس�ى، ياس�ر جالل، حجاج عبد العظيم، ريم البارودى، إدوارد، مى سليم، كريم أبوزيد، 
طارق صبرى، والفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة ومن المتوقع أن يعرض فى رمضان 2015 

.
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مـعـونــات بــس بــــاالســـم
في الزمن الذي مضى.. وفي فترة ما بعد التغيير مباش�رة 
عندم�ا ب�ات )االعالميون( عل�ى قارعة الطري�ق يلهثون 
وراء لقم�ة العيش بعد حل وزارة الثقاف�ة واالعالم.. في 
تل�ك الفترة بالذات وما بعدها ايضا.. ظهرت في الس�احة 
االعالمية )الفنية والثقافية( مجاميع جعلها العوز تركض 
وراء المساعدات المسماة بالمساعدات االنسانية زرافات 

زراف�ات وتحديدا حينما تقاطرت عل�ى نقابة الصحفيين 
لشمولها ببعض من تلك المساعدات االنسانية والتي باتت 
تظهر على شكل وجبات وبقوائم محددة باالسماء.. وكل 
ذلك كان يتم عبر مستمس�كات مص�ورة وغير مصورة.. 

اصولية وغير اصولية!!.
وكذا الح�ال كان بالنس�بة لالتح�ادات الفني�ة والثقافية 

التي تم تش�كيلها هنا وهناك وبع�د ان اتخذت لها مقرات 
مؤقتة لتوحي�د مثل تلك الطلبات.. وف�ق ذلك كانت تقوم 
باستحصال  الرسوم  واصدار الهويات وما اكثرها والدليل 
ان البع�ض بات يحمل العديد من تل�ك الهويات.. وكل ذلك 
على ام�ل الحصول على مثل تلك المس�اعدات االنس�انية 

وحتى )الدوالرات االمريكية(!!.

وبالطب�ع ان )ال�دوالرات االمريكية( محج�وزة للمعارف 
والحبايب.. وليس  هب ودب!!.

وهكذا بات الوسط االعالمي في حينها نجد فيه )التفرقة 
الدوالري�ة( وكمثال على ذلك ما كانت تمنحه )مؤسس�ة 
االخ�رون  بينم�ا  ومعين�ة..  مح�ددة  الس�ماء  الم�دى( 
)المعدم�ون( يركض�ون وراء احالمهم وه�م يتواصلون  

في استنساخ اوراقهم الرس�مية الثبوتية والحصول على 
الك�م الهائ�ل م نالهويات.. وبالنتيجة ال يحصلون س�وى 
على )س�لة غذائية بائس�ة( او ال يحصلون حتى على تلك 
)الس�لة( التي تبرعت بها مؤسس�ات ومنظم�ات االغاثة 

الدولية..
 و)على هالرنة طحينج ناعم(!!.

اأمين زيدان: الدراما ال�سورية لي�ست بخري
الفنان السوري قال إن »باب احلارة« ليس مرشوعه



بيروت: -قال�ت الممثلة اللبنانية كارول الحاج 
إن الخلط�ة المتبعة في الدرام�ا العربية حاليا 
س�اهمت ف�ي تحري�ك عجلته�ا عل�ى الصعيد 
المحل�ي. وأضاف�ت في حديث صحف�ي : »لقد 
وضعتنا على الخط العربي بامتياز وس�اهمت 
في انتش�ار مواهب لممثلين لبنانيين، وبرأيي 

أنها حملت كثيرا من اإليجابيات لنا ولغيرنا«.
واعتب�رت أن المسلس�ات التي تع�رض اليوم 
على شاش�ات التلف�زة، هي بمثاب�ة محاوالت 
يجري فيها تقليد الغرب مما جعلها تبتعد نوعا 
ما عن جذورنا، فعكس�ت صورة حديثة للحياة 

االجتماعية العربية بشكل عام.
ورأت كارول الح�اج ال�ذي يع�رض له�ا حاليا 
مسلس�ل تلفزيون�ي بعن�وان »ياس�مينا«، أن 
المسلس�ات اللبناني�ة المبني�ة عل�ى أرضي�ة 
لبنانية بحتة ما زالت بدورها تجذب المش�اهد 
اللبنان�ي. فهي تعيده إلى الجذور، ال س�يما إذا 
كان نصه�ا محب�وكا بش�كل جميل وس�لس. 
وقال�ت: »لدين�ا حنين دائ�م للدرام�ا اللبنانية 
القديم�ة باألس�ود واألبي�ض، فه�ي تذكرن�ا 
بعمالقة التمثيل من ناحي�ة والكتابات القيمة 
م�ن ناحية ثانية. فلقد كانت فترة الس�بعينات 
والثمانين�ات غني�ة بأعم�ال تركت لدين�ا أثرا 
كبي�را لقيمتها الفنية الكبي�رة ولقيام ممثلين 
محترفين في تجسيدها، هؤالء شكلوا مدرسة 
لنا نتعل�م منهم األداء الصحي�ح واالحتراف ذا 

المستوى الرفيع«.
وعن دور البطولة الذي تؤديه في »ياس�مينا« 
قال�ت: »ه�و دور تعاطف�ت معه بس�رعة وأنا 
ع�ادة ما أنتق�ي أدوارا من هذا الن�وع، إذ أحب 
أن تلمس�ني الش�خصية التي أنوي تجس�يدها 
وأن تخ�رج من�ي طاق�ة جديدة ف�ي التمثيل«. 
وعن الجديد الذي حمل�ه لها هذا الدور أجابت: 
»حاولت قدر اإلمكان أن أس�ير فيه على قاعدة 
»أول مرة«، يعني أن أجس�د دور الفتاة البريئة 
التي تكتشف أحاسيسها ألول مرة في حياتها. 
كم�ا أن الش�خصية تطلب�ت مني إب�راز العناد 
والتش�بث ب�األرض وبالجذور، ف�»ياس�مينا« 
أمض�ت حياته�ا وه�ي تنتظ�ر ع�ودة والدها 
ليش�عرها باألمان واالستقرار، هي التي عانت 
األمري�ن منذ طفولته�ا أي منذ تركه�ا والدها 

لظروف خاصة لدى امرأة ال يعرفها«.
والمعروف أن مسلسل »ياسمينا« هو النسخة 

المحدثة ل�»النهر«، العم�ل الدرامي الذي القى 
شهرة واس�عة في الثمانينات. فهو من تأليف 
م�روان العبد أح�د أبرز كتاب الدرام�ا اللبنانية 
ف�ي الحقبة الذهبي�ة لها. أم�ا بطولته فكانت 
يومه�ا لنه�ى الخطي�ب س�عادة إحدى أش�هر 
الوجوه التمثيلية أيضا في تلك الفترة. وعلقت 
كارول الحاج عل�ى هذا الموضوع بالقول: »لم 
تس�نح لي الظروف أن أش�اهد المسلس�ل في 
نس�خته القديمة، كما أنن�ي ال أعرف بطلته إال 
كمقدمة برامج، ولكن النص بش�كل عام بقي 
محافظ�ا عل�ى مكوناته األساس�ية مع إجراء 
بع�ض التحدي�ث عليه م�ن ناحية ش�خصياته 
وأس�مائها. وما يمكنني قول�ه أن مروان العبد 
صاحب قلم فذ فهو شخص مثقف جدا، وعندما 
يكتب تشعر تلقائيا بعمق معاني الرسائل التي 
يوصله�ا بأس�لوبه الخاص والمس�توحاة من 

الواقع الذي نعيشه«.
وعما إذا كان دورها في »ياسمينا« كرر بشكل 
أو بآخ�ر تجربته�ا في مسلس�ل »مريان�ا«، إذ 
تجس�د ف�ي العملي�ن دور الخادم�ة، أوضحت 
قائلة: »ال أجد أي تش�ابه بين العملين فالقصة 
مختلف�ة تمام�ا أن بأحداثه�ا أو بال�دور الذي 
أقدمه وحتى في الفترة الزمنية التي تدور فيها 

مجرياتها«.
وع�ن األعم�ال الدرامي�ة الت�ي تابعته�ا ف�ي 
الفت�رة األخيرة ردت موضحة: »لم يس�نح لي 
وقتي بمتابعة أعمال كثيرة، ولكنني ش�اهدت 
بعض الحلقات من مسلس�ل »عش�ق النساء«، 
فأعجبت بحبكته وطريقة إخراجه إضافة إلى 

أداء الممثلين فيه بشكل عام«.
وفي ش�خصية »ياسمينا« اس�تطاعت كارول 
الحاج أن تجس�د الش�خصية ب�كل تفاصيلها، 
حت�ى إن ش�كلها الخارجي لعب دورا أساس�يا 
فيه�ا كون مامح وجهه�ا تاءمت مع مامح 

فت�اة القري�ة البريئ�ة، ف�ا أث�ر لحق�ن 
ال�»بوتوك�س« أو وش�م الحاجبي�ن 

اللذي�ن م�ن ش�أنهما أن يش�وها 
حقيقة الش�خصية. وتعلق على 
ه�ذا الموضوع، فتق�ول: »في 
الحقيق�ة ال أح�ب إج�راء أي 

تغييرات في شكلي الخارجي 
وال أستس�يغها بتاتا، وذلك 
يريحن�ي في عمل�ي إذ أجد 
أن ه�ذا األم�ر يس�اهم في 
انسجامي مع أي شخصية 

ألعبها«.

ولم تستبعد كارول الحاج فكرة مشاركتها في 
عمل درامي ذي خلطة عربية، فصحيح أنها لم 
تقم بتجربة مماثلة بعد إال أنها ال تستبعدها في 

حال كان الدور يحمل قيمة فنية في طياته.
وهنا س�ألتها عن مسلس�ل »اإلخ�وة« الذي لم 
يب�َن على ن�ص عمي�ق أو أدوار صعب�ة، ومع 
ذل�ك الق�ى نجاح�ا ال يس�تهان ب�ه، فأجابت: 
»هن�اك دائما عناص�ر تحدد نجاح عم�ل ما أو 
العكس وأعتقد أنه في مسلسل »اإلخوة« لفت 
المش�اهد بإنتاجه الضخم وبأس�ماء الممثلين 
الذين يش�اركون به، األمر الذي انعكس إيجابا 

على تغلفته ككل فحقق النجاح«.
وكان�ت الممثل�ة اللبناني�ة ق�د ش�اركت العام 
الماضي في برنامج »يا نرقص«، فلفتت أنظار 
المش�اهدين وأعضاء لجنة الحك�م في أدائها. 
وعم�ا إذا ما زال�ت تمارس ه�ذه الهواية حتى 
اليوم، قالت: »أن�ا بطبعي أحب الرقص وحاليا 
أتابع دروسا خاصة في )التانغو األرجنتيني(، 
فهو بمثابة هواية تش�عرني بالمتعة ولذلك أنا 

مثابرة في ممارستها«.
وعن األعم�ال الجدي�دة المنتظر أن نش�هدها 
فيه�ا قريب�ا، قال�ت: »هن�اك بع�ض العروض 
الت�ي أدرس�ها، ولك�ن لي�س هن�اك م�ن عمل 
محدد أس�تطيع أن أتحدث عنه، وعندما يحين 
الوقت لذلك فإنني س�أعلن عنها«. وبخصوص 
التقديم التلفزيوني الذي س�بق أيضا ومارسته 
منذ س�نوات عدة، قالت: »في هذا الشأن أيضا 
ليس هناك من مس�تجدات، فحاليا أنا متفرغة 
لعائلت�ي وعندما يعرض علي الدور المناس�ب 
في عمل درام�ي ما فإنني لن أتوان�ى بالتأكيد 

عن القيام به«.
لديه�ا دور معي�ن  إذا  وعم�ا 
تحلم في تحقيقه، قالت: 
»ال أفكر بهذه الطريقة 
ولم يراودني أي حلم 
الخصوص،  هذا  في 
األم�ور  أت�رك  ب�ل 
تسير كما هي ولكل 

موقف مقامه«.

تارا عامد: أمتنى تكرار العمل مع الزعيم ويرسا
 

كشفت الفنانة تارا عماد عن رغبتها في تكرار العمل مع النجم عادل إمام، والذي تعاونت معه العام الماضي من خال مسلسل 
" صاحب السعادة " مؤكدة انها تتمنى الوقوف أمامه مرة أخرى.كما كشفت تارا عن اسم الفنانة التي تريد العمل معها بشدة 

قائلة :"أتمنى مش�اركة الفنانة يس�را في بطولة أي عمل فني , فأنا تربيت على مشاهدة أفامها". من ناحية أخرى، تواصل 
تصوير مش�اهدها بفيلم " أنا مصري" معبرة عن س�عادتها بالمش�اركة في بطولة هذا العمل السينمائي الذي أكدت أنه 

ُمقتبس من قصة حقيقية .
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تعود نجالء بدر من جديد لترتدي ثوب المذيعة بعد أن إبتعدت 
فترة عن تقديم البرامج إلنشغالها بأعمالها الفنية، حيث تقوم 
حاليًا بتصوير أولى حلقات البرنامج الجديد "كاش أور سبالش".

 وقررت نجالء تأجيل كافة ارتباطاتها الفنية حتى إنتهاء تصوير 
حلقات الموسم األول من البرنامج .جدير بالذكر أن البرنامج 

سيذاع حصريا عبر شاشة "ام بي سي" والتي بدأت بالفعل في 
إذاعة البرومو الخاص بالبرنامج.من ناحية أخري تنتظر نجالء بدر 

عرض فيلمها السينمائي "قدرات غير عادية"، والتي تشارك 
في بطولته مع خالد أبو النجا وعباس أبو الحسن ومحمود الجندي 

إخراج داوود عبد السيد .

القاهرة: قررت أسرة مسلسل "حواري بوخارست" ترشيح الفنانة هنا شيحة بدياًل عن الفنانة دينا الشربيني الذي كانت 
مرشحة للقيام بأحد أدوار البطولة النسائية الرئيسية فيه، وذلك بسبب استمرار تعنت نقابة الممثلين ورفضها منح 

تصاريح العمل لـ"الشربيني" للقيام بالدور، األمر الذي دفع القيمين على المسلسل الستبدال البطلة نظرًا لضيق الوقت 
ة حلقاته قبل إبداء رأيها النهائي،  واقتراب موعد بداية التصوير المتوقع الشهر المقبل. وقد طلبت "شيحة" قراء

علمًا بأنها أخبرت فريق العمل بمشاركتها في مسلسل "العهد" الذي انطلق تصويره مؤخرًا ومن ثم ستقوم بالتصوير 
بالتوافق بين المسلسلين في حال انضمت لفريق العمل.وبقوم ببطولة المسلسل أمير كرارة وكان يفترض أن تشارك فيه 

"الشربيني" وأحمد سالمة، وُيخِرجه محمد بكير وسيتم تصوير أحد أجزائه في رومانيا، علمًا بأن فريق العمل بانتظار 
انتهاء السيناريست هشام هالل من كتابة كافة الحلقات خالل األيام القليلة المقبلة كي يتمكنوا من بداية التصوير 

والعرض خالل شهر رمضان كما هو مخطط سلفًا.تجدر اإلشارة إلي أن نقابة الممثلين ترفض منح تصاريح عمل للفنانة 
"دينا الشربيني" منذ اإلفراج عنها قبل شهرين بعد سجنها لمدة عام بتهمة تعاطي المواد المخدرة.

أغنية خاصة بسمرية سعيد بمناسبة عيد ميالدها
 تحتفل الفنانة س�ميرة س�عيد بعيد ميادها في العاش�ر من ش�هر يناير/كانون الثاني من كل 
س�نة. هذا التاريخ لم يكن يوماً عادياً لدى جمهورها وعش�اقها المنتشرين في كل أنحاء العالم 

العربي وبلدان اإلغتراب.
وقد فاجأت صفحة س�ميرة سعيد بنشر أغنية خاصة بها جداً مهداة بصوت الفنانة أماني نبيل 
م�ن كلمات وألحان زي�اد المهنا وتوزيع خالد الش�اعر إحتفاالً بهذه المناس�بة.وتعتبر صفحة 
الديفا سميرة س�عيد من أكثر الصفحات نشاطاً على شبكات التواصل اإلجتماعي حيث يجتمع 

فيها الجمهور وعشاقها لمتابعة كل جديد يتعلق بها.

مـعـونــات بــس بــــاالســـم
في الزمن الذي مضى.. وفي فترة ما بعد التغيير مباش�رة 
عندم�ا ب�ات )االعاميون( عل�ى قارعة الطري�ق يلهثون 
وراء لقم�ة العيش بعد حل وزارة الثقاف�ة واالعام.. في 
تل�ك الفترة بالذات وما بعدها ايضا.. ظهرت في الس�احة 
االعامية )الفنية والثقافية( مجاميع جعلها العوز تركض 
وراء المساعدات المسماة بالمساعدات االنسانية زرافات 

زراف�ات وتحديدا حينما تقاطرت عل�ى نقابة الصحفيين 
لشمولها ببعض من تلك المساعدات االنسانية والتي باتت 
تظهر على شكل وجبات وبقوائم محددة باالسماء.. وكل 
ذلك كان يتم عبر مستمس�كات مص�ورة وغير مصورة.. 

اصولية وغير اصولية!!.
وكذا الح�ال كان بالنس�بة لاتح�ادات الفني�ة والثقافية 

التي تم تش�كيلها هنا وهناك وبع�د ان اتخذت لها مقرات 
مؤقتة لتوحي�د مثل تلك الطلبات.. وف�ق ذلك كانت تقوم 
باستحصال  الرسوم  واصدار الهويات وما اكثرها والدليل 
ان البع�ض بات يحمل العديد من تل�ك الهويات.. وكل ذلك 
على ام�ل الحصول على مثل تلك المس�اعدات االنس�انية 

وحتى )الدوالرات االمريكية(!!.

وبالطب�ع ان )ال�دوالرات االمريكية( محج�وزة للمعارف 
والحبايب.. وليس  هب ودب!!.

وهكذا بات الوسط االعامي في حينها نجد فيه )التفرقة 
الدوالري�ة( وكمثال على ذلك ما كانت تمنحه )مؤسس�ة 
االخ�رون  بينم�ا  ومعين�ة..  مح�ددة  الس�ماء  الم�دى( 
)المعدم�ون( يركض�ون وراء احامهم وه�م يتواصلون  

في استنساخ اوراقهم الرس�مية الثبوتية والحصول على 
الك�م الهائ�ل م نالهويات.. وبالنتيجة ال يحصلون س�وى 
على )س�لة غذائية بائس�ة( او ال يحصلون حتى على تلك 
)الس�لة( التي تبرعت بها مؤسس�ات ومنظم�ات االغاثة 

الدولية..
 و)على هالرنة طحينج ناعم(!!.

كارول سامحة: اخللطة الدرامية وضعتنا عىل اخلط 

أيمن هبجت قمر يقايض الرشكة املنتجة
 الغنية "مرصي مان "

 
أعلن الش�اعر الغنائي أيم�ن بهجت قمر عن مقاضاته مع الفنانة اللبنانية نانس�ي عجرم 

والملح�ن عمرو مصطفى الش�ركة المنتجة ألغنيتهم الجدي�دة "المصري مان" وذلك بعد 
نجاحه في حذف األغنية من على "يوتيوب" نتيجة عدم حصولهم على حق األداء العلني.

القاه�رة: نجحت الحملة التي ش�نها الش�اعر الغنائي أيمن بهجت قم�ر لمنع عرض أغنيته 
الجديدة "المصري مان" التي تقوم بإنتاجها إحدى شركات مستحضرات التجميل المصرية 

وت�م عرضها قبل يومين فق�ط، حيث ُحِذَفت الرواب�ط من على "يوتيوب" ول�م تعد األغنية 
متاحة.وكتب قمر عبر حس�ابه على "فيس�بوك" قائا "تقريباً كل ڤيديوهات أغنية المصري 

م�ان ش�يلناها اللي عل�ى اليوتيوب من فضلكوا اعمل�وا ريبورت للي على الفيس بوك عش�ان 
تتشال، انا وعمرو مصطفى ونانسي رافعين قضيه على الناس دول". علمت "

قيص اخلويل يقوم بشذيب حليته لدوره يف "بنت الشهبندر"
 

بيروت: قام الفنان الس�وري "قصي الخولي" بتش�ذيب لحيته الطويلة التي أرخاها بس�بب دوره في مسلس�ل 
"س�رايا عابدين" الذي لعب فيه دور الخديوي إس�ماعيل، فأصبحت بشكلها الحالي مناسبة لشخصية راغب الني 

يجس�دها في مسلس�ل "بنت الشهبندر" الذي تنتجه في بيروت ش�ركة "Media Revolution 7/ مفيد الرفاعي"، 
ويخرجه سيف الدين سبيعي. 

و توجه  الخولي فور وصوله، إلى موقع تصوير المسلس�ل، وذلك لكسب الوقت المتبّقي إلنجاز هذا العمل الدرامي 
يتن�اول  ال�ذي  قّص�ة حب جميلة كتبها هوزان عّكو وت�دور أحداثها في لبنان خال الفترة الواقعة الضخ�م 

القرن  نهاية  التاس�ع عش�ر وبداية القرن العش�رين، علماً أن المسلس�ل س�يكون جاهزاً بين 
موسم دراما رمضان القادم. للع�رض ف�ي 

أمحد السقا 
يعود إىل حمبوبته بربنامج

 
بدأ النجم أحمد الس�قا تصوير برنامج عن عال�م كرة القدم، متكتماً 
عن كل تفاصيله ليفاجئ به الجمهور.والمعروف أن السقا شغوف 
بالك�رة ويعتبرها محبوبته، وكان يمارس�ها باحت�راف في أحد 
األندي�ة قبل االتجاه إلى التمثي�ل، وبعد أن أصبح نجماً لم يتوقف 

عن مزاولة تلك الهواية.ويعد ش�غفه بالكرة أحد أسباب حماسته 
لهذا البرنامج الذي حصل من أجله على إجازة من تصوير مسلسله 

الجديد »ذهاب وعودة« الذي يش�اركه بطولته مجدي كامل وياسر 
جال وفريال يوس�ف وإنجي المقدم، ويعرض خال شهر رمضان 

المقبل.
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فوؤاد ح�سون

صدر حديثا ع�ن مكتب النور للطباعة والنش�ر في 
بغداد كت�اب :المبدع�ون .. كيف يكتب�ون؟ للكاتب 
عبد الس�تار االعظمي وهو فهرس متعدد االسماء, 
بوب في اس�ئلة اج�اب عنها الش�خصيات الثقافية 
الت�ي يحك�ي كل واح�د من�ه, والدت�ه وتحصيل�ه 
العلم�ي واختصاصه في س�ياق وجوده االنس�اني 
ف�ي الس�احة الثقافية عب�ر الذاكرة، ويب�دأ مفتتح 
الكتاب بكلمة س�تيف جويس الذي غير وجه العالم 
باحدث المخترعات، ث�م يليه االهداء لكل المبدعين 
ف�ي العال�م، الراحلي�ن او الذي�ن ما فتئ�وا على قيد 
الحياة، ثم قدم المؤلف ش�كره وتقديره الى الزمالء 
الذي�ن تعاونوا مع�ه في تقويم كتاب�ه وذكر بعض 
االس�ماء االدبية والفنية كما ذكر ش�هادة تقديرية 
قدمها الكاتب والباحث االس�تاذ عبد االمير البدران 
، ث�م جاءت مقدم�ة الكاتب، معرف�ا بتاليف الكتاب 
وتش�كيله ورس�م خطوط�ه العام�ة خ�الل بضع 
س�نوات وكي�ف انطل�ق عبر مس�ارات تق�وده الى 
اولئ�ك المبدعين العراقيين بما طرحه عليهم حزمة 
من االس�ئلة التحريري�ة واوصلها الى المرش�حين 
لالس�تبيان وذكر ان مش�روع الكتاب مر بتحوالت 
ان  ان تجهض�ه غي�ر  دراماتيكي�ة صادم�ة كادت 
الكاتب صم�د بثبات بعد ان اس�تنزف طاقاته حتى 
اكم�ل كتاب�ة المخطوطة التي ظلت حبيس�ة ادراج 

مكتبة ردحا من الزمن ..
ويش�مل الكت�اب عل�ى مدون�ات اكث�ر من س�تين 
مس�تبينا من المبدعي�ن في المش�هد الثقافي، كما 
اضاف بضعة موضوعات ش�ديدة الصلة بموضوع 
الكت�اب العاك�س بع�ض رؤي�ة الكات�ب، واعترف 
الكات�ب ب�ال موارب�ة ع�ن مس�توى كل واح�د من 
االب�داع ع�ن كمية االنت�اج والج�ودة والعطاء كما 
ابع�د المؤلف عن مس�توى كل واحد من االبداع عن 
كمية االنتاج  والج�ودة والعطاء، كما ابعد المؤلف 
من عملية االستطالع والكتاب واالدباء والمبتدئين 

والناش�ئين والطارئي�ن كاف�ة باعتبارهم في طور 
النضج والتطور المعرفي والثقافي..

اوجز المؤلف جملة من المس�ائل تقتضي االش�ارة 
ع�ن المبدعي�ن باعتباره�م فئ�ات عمري�ة واجيال 
متغاي�رة جدا ذكر عن مس�تويات دراس�ية متباينة 
ودرج�ات علمي�ة متفاوتة فمنهم م�ن حصل على 
والبكالوري�وس  والماجس�تير  الدكت�وراه  درج�ة 
والدبل�وم.. وذكر انهم م�ن بيئ�ات مختلفة.. كما 
ان تخصصاته�م الثقافية واالدبية غي�ر متماثلة, 
فمنهم رج�ال قانون، اطباء، علم�اء، اكاديميون، 
مفكرون، باحثون، نق�اد ، مخرجو دراما، كتاب 
، فنانون تشكيليون، ادباء روائيون، قصاصون، 

شعراء �
وخط�ة عمل المؤلف عالم النخبة من المبدعين 
والتسلل اليهم وفتح ابوابهم الموصدة وتقريب 
المس�افة  بين القاريء والمبدع بتوفير صيغة 
التفاه�م، وعندما اكمل الكاتب المس�ار فقرر 

السير في طريق الكتاب..
المس�تبينين كت�ب بع�ض  وقب�ل مدون�ات 
المقاالت ع�ن طبيعة العالقة بي�ن القاريء 
والكاتب بوصفه�ا عملية تفاعلية � بصرية 
/ عقلية � وعالقة ديالكتية تكاملية، تنش�أ 
بي�ن الكات�ب والق�اريء م�ن جه�ة وبين 
القاريء والنص من جه�ة اخرى، واصفا 
الكتاب�ة فع�ال ذهني�ا ولس�انيا، تقتضيه 
عملية التكام�ل المعرفي بين الناس، وعد 

المؤلف ان القراءة والكتابة صنوين  متالزمين ال 
يمكن الفصل بينهما، وفي اطار تلك العالقة الجدلية 
الفك�ري خصوصيته�ا  التالق�ح  اكتس�به عملي�ة 
اللغوي�ة، عب�ر الح�راك الثقافي التاريخ�ي، ويعتبر 
العق�ل االداة المثلى في فهم المقروء واس�تيعابه، 
اما بالنسبة للكاتبة فيعتبرها من اقدم العصور وما 
تزال الوس�يط المعبر عن لغ�ة التخاطب والتحاور  

بين الشعوب..
وتن�اول المؤل�ف مقالة ع�ن المثقف بين الس�لطة 

والمجتم�ع 
ذكر فيها التحوالت 

المعرفي�ة والثقافي�ة والتط�ورات الفنية 
وعرج الى العصر الحدي�ث والتحديث الفكري الذي 
اصب�ح فيه الفكر ش�ريان الحي�اة  وعصب الوجود 
كام بين  ان االنظمة الثيوقراطية المستبدة ما زالت 
تش�ن حربا شعواء على الثقافة التقدمية التنويرية 
لتهمي�ش دوره�ا الحي�وي في المجتمع، وتس�عى 
جاه�دة للني�ل م�ن المثق�ف وتحجي�م معطيات�ه 

الفكرية.
وذكر بعض االسماء من رواد النهضة 
الفكرية والنخب�ة الممتازة في العالم 
وم�ن امثلة ذل�ك معروف عب�د الغني 
الرصاف�ي وجمي�ل صدق�ي الزه�اوي 
ومحم�د مه�دي الجواه�ري ومظف�ر 
النواب وس�عدي يوس�ف وعلي الوردي 
ونزيهة الدليمي وحياة ش�رارة وسافرة 
جمي�ل حاف�ظ وغائ�ب طعم�ه فرم�ان 
وحس�ين امين ورفائيل بطي وعزيز علي 
والقائم�ة تطول.. كما ذك�ر عينات البرز 
المبدعي�ن المناضلي�ن الع�رب ومنهم طه 
حس�ين وتوفيق الحكي�م ونجيب محفوظ 
وقاس�م امين وابو القاس�م الشابي وهدى 
شعرواي ونوال السعداوي وفاطمة اليوسف 
وال�دة احس�ان عب�د الق�دوس وغيرهم من 

المبدعين..
وذكر المؤلف عينات البرز المناضلين االجانب 
واركل  وافالط�ون  وس�قراط   كارس�طو   :
مارك�س وفالديمي�ر لينين ومكس�يم غوركي 
وجان جاك روس�و وجون بول س�ارتر شارلي 
ش�ابلن وبرناردش�و وبابلو نيرودا لوكا وناظم 

حكمت وغيرهم من المبدعين ..
والكاتب يدعو الق�راء التفاعل كيف يكتب هؤالء 
المبدعون وطقوس�هم اثن�اء الكتاب�ة ومطالعة 
مدوناته�م واس�رارهم وه�ذا يدله�م عل�ى ادق  
خصوصياتهم واه�م منجزاتهم االدبية  والثقافية 
الغرائبي�ة  ونصوصه�م  التعبيري�ة  واس�اليبهم 
المدهش�ة ذات دالالت عميق�ة ترجم�ت افكاره�م  
وتأمالته�م في ع�رض بانورامي يش�كل مملكتهم 

وهواياتهم واهم وابرز طقوسهم الكتابية..
واخي�ر يض�ع المؤل�ف بي�ن ي�دي الق�اريء اص�ل 
مدونات المبدعين كما خطتها اناملهم لتتحدث عن 
نفس�ها بعباراتهم الموجزة ورؤاهم وطموحاتهم 

وخصوصياتهم بمنتهى الصدق والشفافية.

هيثم الطيب
الحقيقة النهائية

كان وج�ه كلكام�ش ق�رب راس�ي وق�د اخ�ذت عيناه 
المتخاذلت�ان بالنظ�ر الي نظرة حزين�ة وغامضة وقد 
تصالب جسده ونزل شعر راسه الغزير على صدره غير 
مضف�ور ،اردت ان اقول له ان س�رد االحالم التي رآها 
يش�به الحقيقة ولم اكن مضطرا الستخدام التوكيدات 
م�ادام على هذه الحال المؤلمة من المرض ،لقد توارى 
وجهه خلف االلم والخذالن والياس من انهيار كل معنى 

بشري في عالم يفيض بالمعنى فقال:
-ل�م اكن راضي�ا عن نفس�ي حتى عندم�ا انجزت هذه 

االشياء العظيمة ولم يكن لي اعداء سوى الشر والظلم 
وهاه�و العجز يس�تبد بي بينما مازالت االش�جار حية 
ف�ي اعماق الغاب�ة وصلب�ة... واحس�رتاه على روحي 
الت�ي لن تج�د غير الفن�اء والعف�ن ، واحس�رتاه على 
جس�دي ال�ذي قضى حي�اة قصي�رة.ان حيات�ي ملكي 
انا وانا س�يد نفس�ي ، هك�ذا ردد غاضب�ا .وزادت هذه 
الفكرة من انفعاله وبعد بره�ة وجيزة اجتاحته فكرة 
نس�يان كل ش�يء فبعد ان يموت لن يس�تطيع ان يرى 
اي شيء،استس�لم لتلك اللحظة بعد ان كان االقوى بين 
الرجال ممددا في س�ريره اليستطيع الحراك مثل شيخ 
هرم متمني�ا ان يحصل االمر باس�رع وقت ممكن.لقد 

مارس صديقي االلوهية الغامضة والمس�تبدة نوعا ما 
في اوروك واعطى الناس النفسهم فكرة لتصور االلهة 
الت�ي يخش�ونها ويحتقرونه�ا في آن واح�د وكان من 
الواج�ب االعتراف بها ايضا .انطلقت الريح في الخارج 
كبح�ر متالطم االمواج تضرب ج�دران القصر وابوابه 
وبدت الحياة س�اكنة ورتيبة في داخل القصر وخارجه 
، اخذت نظراتي تتخذ مس�ارها الى وجه صديقي دون 
ان اس�تطيع رؤية شيء آخر.تمنيت لو ان مسار نظري 
كان باتجاه المستقبل مثلما اتجه بفكري نحو الماضي 

الذي انكرت فيه هذا السكون الجسدي والروحي.
الحقيقة كانت المس�ار الفاصل بين العالمين والعالمة 

التي عرفت من خاللها التعبير عن الواقع انها وبال شك 
المعن�ى الذي تتضمنه الحياة ، في ه�ذا العالم الدنيوي 
ال�ذي نب�دو فيه مقيدي�ن بش�كل او باخر ال�ى حقائق 
وج�ود مزيف�ة . وفي ضوء هذه الحقائ�ق ومن اعماق 

الظالم الموصدة انبعثت تلك االصوات الهادرة:
))الينبغ�ي ان تك�ون مكره�ا وينبغي ان تك�ون هناك 

حرية نسعى لها دائما ((
))تطلع دائما الى الحرية في احضان الخير وس�تكون 

حرا ((
انها الحقيقة النهائية.

صدرت عن دارالشؤون الثقافيةفي بغداد 2002

حوارالثقافة فيما يكتبون
املبدعون كيف يكتبون؟
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روحي اخلامش الفلسطيني الذي دّون املوسيقى العراقية

فصل من رواية اخلطر والرغبات

�سليم النجار 

إذا كان الموس�يقيون قد غّيروا من تطوراتنا 
العميقة، وتنبؤوا باألحداث المأساوية للقرن 
العشرين، فإن روحي الخماش يجمع، إضافة 
إلى قواهم الخلفية، شعورا غريبا يربط الهلع 
باللعب�ة الوجودي�ة بي�ن اإلنس�ان والموت؛ 
فاإلحس�اس بش�كل متناق�ض ال يدفعنا إلى 
الهاوية، ب�ل إنه ينفتح بالتأكي�د على وجوه 
تؤّدي إلى عالم قد ش�وهد في الس�ابق، على 
طري�ق أش�علته أه�وال األرض، حي�ث هناك 
يأس ضمن هذا الرعب، ويحتاج الموس�يقي 
إلى برودة الدم للتعرف عليه وكشف مظاهر 
العاطف�ة التي تطبع على جس�م البش�ر في 
تل�ك اللحظة.صدرت الطبعة األولى من كتاب 
الش�اعر والصحفي هش�ام ع�ودة الذي جاء 
تحت عنوان “الموس�يقار روح�ي الخماش: 
س�يرة وإنج�ازات” ع�ن دار أم�واج بعم�ان 
)2015(. ف�ي ه�ذا الكت�اب رصد ع�ودة أهم 
العراق�ي  الفلس�طيني  مراح�ل الموس�يقار 
روح�ي الخم�اش، الذي عاش ف�ي بغداد منذ 
النكبة الفلسطينية، والتي استقبلته وفتحت 

تاريخها الموسيقي له لينهل منه ويطوره.
منذ البداية يتحدث عودة عن مسألة غاية في 
األهمي�ة، وهي “نزوح” الفنان الفلس�طيني 
عن وطنه إلى خارج وطنه، وهذا األمر يعود 
إل�ى بداية الق�رن الماضي، وربم�ا قبل ذلك، 
وكان البعض من هؤالء قد أطلقوا مواهبهم 
خارج فلسطين، فأجاد وأبدع، ولفت االنتباه 

إليه.
الدور التوثيقي

ف�ي نظ�رة بانورامي�ة عل�ى مش�هد الغن�اء 
والموس�يقى في الع�راق، من�ذ أواخر القرن 
التاس�ع عش�ر وحتى الثل�ث األول من القرن 

الماض�ي، يركز عودة عل�ى اهتمام الخماش 
باألغان�ي الوطنية، كأحد ورث�ة الرواد الذين 
بحثوا في المدرس�ة البغدادية، التي حافظت 
عل�ى المق�ام العراق�ي، وس�حرتنا بأن�واع 
جدي�دة، وقبس�ت م�ن الموس�يقار روح�ي 
الخماش بعض فنونه، وهو القادم من مدينة 
نابلس الفلس�طينية ج�راء نكبة هزت ضمير 
البشرية، فقد عثر الخماش على تراث غنائي 
وثقافي عراقي يتجاوز عمره 1200 سنة، من 
هذا اإلرث القصّي والموغل في القدم شهدت 
بغ�داد حراكا موس�يقيا يمش�ي مصارعا بال 
ه�وادة إرثا جاهليا فرضه اس�تعمار ش�ديد 
التخل�ف، لم يتخلص منه ه�ذا الحراك إال بعد 

أن انقضى أكثر من نصف القرن العشرين.
الخم�اش دّون المق�ام العراق�ي، وه�ذا أهم 
حدث ف�ي تاري�خ الموس�يقى العراقي�ة لما 

يقدمه من خدمة إلى األجيال الالحقة
وف�ي فصل الف�ت يتحدث ع�ودة عن روحي 
الخم�اش فيصف�ه الباحث العب�اس على أنه 
من ق�ام بتدوين المق�ام العراقي بأهم حدث 
في تاريخ الموس�يقى العراقية لما قدمه من 
خدمة جليلة إلى األجيال الالحقة. كما يقدمه 
قارئ المقام العراقي المعروف الفنان حسين 
األعظمي على أنه واح�د من أبرز الذين دعوا 

إلى تنويط المقام العراقي وتدوينه.
وفي ه�ذا يقول على عبدالله إن الموس�يقار 
روحي الخماش لم يتوقف عن مش�روعه في 
تنويط المقام العراقي، بل ظل مستمرا عليه 
حتى وفاته، وكان الخماش جريئا في إقدامه 
عل�ى هذه الخط�وة، وقد س�بقه إليها الفنان 
جميل بش�ير، إال أن حجم اإلنجاز الذي قدمه 
الفنان جميل بش�ير هو أقل من حجم اإلنجاز 

الذي قدمه الفنان روحي الخماش.
يف�رد هش�ام ع�ودة صفح�ات لل�دور الذي 

لعبه روحي الخماش في تطوير الموس�يقى 
ببغ�داد، وكما ذكره�ا الباح�ث حبيب ظاهر 
اإلذاع�ة  دار  إل�ى  دخول�ه  “بع�د  العب�اس: 
العراقية سنة 1948، أثار ذلك ثورة في مجال 
الموس�يقى وعلومه�ا”، وتتمثل ف�ي قراءة 
وكتاب�ة النوط ومعرف�ة نظرياته�ا، إذ التف 
حوله أغل�ب العاملين في حقل الموس�يقى، 
وهم مذهولون من قدراته ومؤهالته الكبيرة 
وس�عة مداركه، إذ كان أغلب الملحنين آنذاك 
يحفظ�ون ألحانهم ش�فاهيا بس�بب جهلهم 
لكتابة وقراءة النوطة الموسيقية، ومن هنا 

ازدهرت الحركة الموسيقية.
ويستحضر عودة دور روحي الخماش فيقول 
إنه كان من أبرز الذين لحنوا ونشروا األناشيد 
الوطنية في أرجاء العراق، فضال عن جهوده 
المش�هودة الت�ي بذلها في تدوين األناش�يد، 

أص�در  حي�ث 
مطبوع�ات  ع�دة 
م�ع  بالتع�اون 
التربي�ة،  وزارة 
أثره�ا  وبق�ي 
ضح�ا  ا و
ه�ج  كمنا
 ، س ر ا للم�د
الفنان  ويع�د 
أنض�ج  م�ن 
وأدق الذي�ن 
ا  ن�و و د

والغن�اء  العراق�ي  المق�ام 
الريفي بالنوط�ة الموس�يقية، ويذكر عودة 
أن الموسيقار الخماش، وبعد جهود مضنية 
امتّدت على ثالث س�نوات حق�ق مع الباحث 

ثامر العامري كتاب “المقام العراقي والغناء 
الريف�ي”، قام م�ن خالله بأعظ�م حدث في 
التاريخ الموس�يقي والغناء العراقي، إذ ثبت 
ووث�ق لألجيال الالحقة طريقة قراءة المقام 

العراقي والغناء الريفي.
س�يرة فنان موه�وب أنجز أعظ�م حدث في 

تاريخ موسيقى الرافدين
بمزاج مهن�ي وصحفي يرصد ع�ودة أهمية 
الخماش في نشر الثقافة الموسيقية ودوره 
ف�ي صياغة ثقاف�ة فنية تقي�م عالقة وثيقة 
بذائق�ة الجمهور، بحي�ث أن نباهة الخماش 
الثقاف�ة  لتحقي�ق  اس�تدراكه  ف�ي  تكم�ن 
الموس�يقية في واقع المجتم�ع العربي، يتّم 
عند التقاء غايات تتس�اوى فيها أهداف 
ذائق�ة  م�ع  الفن�ان 
وخب�رة  الجمه�ور 
الفن�ي،  العم�ل 
األفكار  هذه  رسخت 
ف�ي عم�ل الخم�اش 
عنصرا  أضح�ت  حتى 
بنائي�ة  ف�ي  مالزم�ا 
الموس�يقية  الرؤي�ة 

لديه.
إنجاز فريد

م�ن هن�ا رأى ف�ي الفرق 
والموس�يقية  الفني�ة 
التي  الرافع�ة  واإلنش�ادية 
الفن�ي،  مش�روعه  تخ�دم 
وهي القادرة عل�ى نقل هذا 
الف�ن للمجتم�ع م�ن جه�ة، 
وعلى إنت�اج فنانين وعازفين 
وموهوبين يمكن لهم اإلسهام 
في تطوير الموس�يقى وإغنائه�ا بمواهبهم 
وتجاربهم، لذلك حرص الموسيقار الخماش 

على القيام بتأسيس الفرق الفنية واإلنشادية 
في كل المواقع التي عمل فيها، س�واء كانت 
مواقع فنية أو موس�يقية متخصصة أو غير 
الخم�اش  للموس�يقار  متخصصة.ويس�جل 
إنجازات�ه الخالقة في هذا المج�ال، فقد قام 
بتأس�يس فرق فنية أس�همت بدور كبير في 
حفظ التراث الفن�ي العراقي وتطويره، ومن 
الفرق الفنية والموس�يقية واإلنشادية التي 
أسس�ها ف�ي الع�راق، أو كان ل�ه دور رئيس 
في تأسيسها : فرقة الموشحات عام 1948، 
التي تحّول اس�مها عام 1961 إلى فرقة أبناء 
دجل�ة، فرق�ة الموش�حات الثاني�ة، أو فرقة 
اإلنش�اد العراقي�ة، وغيرها من الف�رق التي 
تركت بصمة واضحة في مسيرة الفن والغناء 
والموس�يقى بالعراق ف�ي النصف الثاني من 
الق�رن العش�رين.وقد ذك�ر المؤل�ف عالقة 
الخماش بآلة العود إذ أنها عالقة قديمة تعود 
إلى سنوات طفولته األولى، وقد درس العزف 
على العود أكاديميا ثم أصبح أستاذا في تعليم 
العزف عليه، وكثيرا ما كان يفكر في تطوير 
أداء هذه اآللة الموس�يقية التي رافقته طوال 
عمره،.وعن هذا اإلنجاز الكبير تقول الباحثة 
فاطمة ظاه�ر: “كان هدفه من إضافة الوتر 
الس�ابع الحصول على األصوات الكاملة التي 
تشرعها آلة العود لتسهل عليه أسلوب العزف 

والتكنيك وارتجال األنغام”.
وقد وصف الموس�يقار عل�ي عبدالله إضافة 
الوت�ر الس�ابع للع�ود بأنه إنجاز موس�يقي 
كبي�ر، تفّرد به الخماش، وأهمية هذا اإلنجاز 
أنه يفسح المجال أمام العازفين في استثمار 
قدر كبير من المساحة الموسيقية، وإلظهار 
الجم�ل الموس�يقية بأبهى صوره�ا، والوتر 
السابع يعني إضافة صوت جديد، فهو سوف 

يأخذ درجة من الغلظة أو الرفعة.

 

»الركض عىل احلبل« لـ » شيامء زايد«
 

تس�تعد دار "نون" ، للنش�ر والتوزيع، إلصدار مجموع�ة قصصية تحت عنوان 
"الرك�ض عل�ي الحب�ل"، للكاتبة الش�ابة ش�يماء زاي�د وتش�ارك المجموعة 
القصصي�ة في مع�رض القاه�رة الدول�ي للكتاب.تتضم�ن المجموعة، ثالثة 
وعش�رين قصة تتناول من خاللها حياة اإلنس�ان في رحلة صراعه اليومية، 
ومحاوالت�ه الحصول علي الحد األدني للحياة الت�ي ال تكلفه ثمناً باهظاً من 
روحه وإنسانيته، واحتكاكه باآلخر الذي ال يشبهه، وانسحاقه وسط أعباء 
مادية ونفس�ية بين تيارات سياس�ية وفكرية ال تعبأ ب�ه، في عالم مزدحم 

بالمتناقضات والمتطلبات التي تثقل كاهله.
يذكر أن للكاتبة "ش�يماء زاي�د"، إصدارات وأعمال أدبي�ة مثل: "للصفيح 

بريق خاص" ، "لست بأنثى".

»تاكيس أبيض«
 

»تاكس�ي أبيض« ه�و أحدث أعمال األدي�ب والمص�ور الفوتوغرافي 
ش�ريف عبد المجيد، وه�و عبارة عن مجموع�ة قصصية تدور حول 
الواق�ع المص�ري المعاص�ر. بعض القص�ص صيغ بش�كل واقعي 
واآلخ�ر فانتازي، كم�ا يظهر حبه للف�ن الفوتوغرافي في أكثر من 
قصة، واح�دة خصها للغرافيتي وأخ�رى روى فيها تجربته عندما 
أعلنت ش�ركة كوداك إفالس�ها، فعّبر عن ذلك في قصته »ستوديو 
طول�ون«، المجموع�ة الص�ادرة ع�ن ال�دار المصري�ة اللبنانية، 
تنقسم إلى قسمين، كما جاء في الفهرست، القسم األول بعنوان 
»القبض على س�مكة«، ويش�مل س�بع قصص قصيرة، والثاني 

بعنوان »غرافيتي« ويحتوي على ثماني قصص أخرى.
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غيرك يا وطني

فهال قبلت عتابي

أم الوذ بصمتي

وتلوذ بصمتك

ويعلو في سماك

عواء الذئاب
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هل الوذ بصمتك

ام تلوذ بصمتي



قانونية11
www.almustakbalpaper.net

   العدد )883(  الثالثاء 13 كانون الثاني  2015

المحامي علي جابر

االعتداء عىل املوظفني
 ومحاية القانون

عالـج قانون العقوبات العراقـي في المواد 232ـ  
229 الجرائم المتأتية من االعتداء على الموظفين 
وغيرهـم المكلفين  بخدمة عامة فعاقب بالحبس 
كل مـن اهان او هدد موظفا او اي شـخص مكلف 
بخدمة عامة او مجلسا او هيئة رسمية او محكمة 
قضائيـة او اداريـة مـن تاديـة واجباتهم وشـدد 
القانـون اعـاه رقـم 111 لسـنة 1999 العقوبـة 
اذا حصـل مـع االعتـداء والمقاومة جـرح او اذى 
وتكون العقوبة اشد بكثير بحيث تصل الى السبع 
سـنوات اذا وقع الجرح على االعتداء او االذى على 
قاض او هو  بدرجة مديـر عام فاكثر اثناء تاديته 

لوظيفته.
وهناك الكثيـر من حاالت االعتداء على الموظفين 
او المكلفيـن بخدمـة عامـة تقع علـى المعلمين 
ورجـال المـرور وعمـال البلدية وغيرهم بسـبب 
الجهـل  بالعقوبـة القانونيـة التـي تترتـب علـى 
المعتديـن  فـي حالة تحريـك الشـكوى الجزائية 
ضدهم كما ان القوانين وفي كافة دول العالم هي 
التي تحرك مسـارات النـاس وتضعها في القوالب 
الصحيحة التي تحفظ الحقوق لكل االطراف وتبين 
االلتزامات الواجبة االتباع والن االلتزام بذلك يعين 
شيوع ظاهرة الفوضى والجريمة وحكم االقوى.

 والن توفيـر الحمايـة علـى الموظفيـن ووجوب 
احترامهـم كونهم يمثلون القانـون والدولة وهو 
دافع لهم الداء دورهـم بصورة صحيحة وناجحة 
كمـا ان ظاهـرة االعتـداء علـى بعـض الزمـاء 
المحامين تشكل خطرا وانتهاكا لقانون المحاماة 
الـذي يحـوي بيـن جنباتـه الحصانـة والحمايـة 
الازمة لحاملي راية الحق والذين يسمون القضاء 
الواقف حيث حصلت اعتـداءات هنا وهناك وربما 
يتأتى هذا من جهل بعض المنتسـبين في االجهزة 
االمنيـة  والشـرطة والجيـش الـى الرسـالة التي 
يؤديها المحامـون وانهم مخولـون بدخول كافة 
الدوائر والمؤسسـات ما دام هنـاك قانون يوجب 
ذلـك وهـو كما قلنـا قانـون المحامـاة وال يمكن 
معاملتهـم كالمراجعيـن العادييـن وان فـي عدم 

السماح لهم مخالفة للقانون
والـذي اردنا ان نقوله هو توفير الحصانة الكاملة 
لـكل الموظفيـن الذيـن يـؤدون الخدمـة العامـة 
والرسـمية  حيـث يحتـاج االمـر هنـا مـن الذين 
يقفـون على راس الهرم التشـريعي في الباد الى 
ضرورة اصـدار التعليمات الى الجهـات التنفيذية 
فـي الجهات االمنية بضرورة تطبيق ذلك كما يقع 
على عاتق الوسائل االعامية كافة تسليط الضوء 
على هذا الموضوع كي يشكل ثقافة عامة وسلوك 

اجتماعي واجب االتباع من قبل عموم الناس.
بحيـث تتحـول النظرة الـى الموظف الـذي يؤدي 
واجبـه نضرة احتـرام وتقدير وتبجيـل من كافة 

فئات الشعب..
كمـا ان هناك جريمة قتل حصلت في احدى المدن 
العراقيـة اسـتهدفت المحامين الـذي كان متبينا 
وموكا في احدى القضايا الجنائية وعندما حوكم 
المتهمـون حكمتهـم محكمة الجنايـات باالعدام 
واعتبـرت الجريمة قـد وقعت على موظـف اثناء 
تادية الواجب او الوظيفة وهذا ما اسـتقرت عليه 

قرارات محكمة التمييز العراقية..
كمـا ان المـادة 232 مـن قانون العقوبـات اعاه 
اعتبـرت االعتداء الذي يقـع على موظف او مكلف 
بخدمـة عامة ظرفا مشـددا فاكثـر او اذا ارتكبت 
الجريمـة مـن شـخص يحمـل سـاحا ظاهـرا.. 
وهـذه النصوص القانونية اوجدها القانون لتوفر 
الحمايـة للذيـن يـؤدون الخدمات للنـاس كونهم 
يمثلـون القانـون والدولـة والصفة الرسـمية ال 

الشخصية.

استشارات
س/ من حمدية حسـون فرج من مدينة الحرية تسـأل هل يجوز لي اقامة دعوى على جاري والذي يملك 

كلبا مسعورا عض ولدي لصغير ؟

ج ـ عبـرت المادة 221 من القانون المدني العراقي بذلك بالقول جناية العجماء جبار اي ال يتضمن الضرر 

الـذي يحدثه الحيوان هناك امكانية اثبات تقصيريـة صاحب الحيوان وهذا معتمد في بعض قوانين الدول 

العربية ومنها مصر الن مالكه يعتبر حارس عليه اال اذا ثبت انه الحادث وقع رغما عنه

س/ نحـن مجموعـة من الموظفيـن بعقود في احدى الوزارات سـبق ان كنا  نعمل لمدة 4 سـنوات بهذه 

الصفة ثم تم تحويلنا الى موظفين باوامر ادارية من هذه الوزارة هل تحتسب فترة العقود خدمة الغراض 

العاوة والترفيع والتقاعد

جـ  استنادا الحكام قانون انضباط موظفي الدولة العام  والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 الذي نص في 

مادته الثانية بان هذا القانون يسري على الجميع موظفي الدولة القطاع العام واستنادا للمادة القانونية 

بـان العقد شـريعة المتعاقدين وهو الذي يحدد صفة التعاقد بين طرفـي العقد وبالرجوع لقانون الخدمة 

المدنية رقم 24 لسنة 1960 المادة 1 التي عرفت الموظف بانه كل شخص عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة 

في الماك الدائم وبذلك ال يشـمل القانون المنتسـبين الى الوزارات بصفة عقد اي ال يمكن احتسـاب فترة 

العقود الغراض العاوة والترفيع والتقاعد

انواع المحاكم الجزائية

1 ـمحكمـة الجنح/ تفصـل في دعاوى 

الجنح والمخالفات

فـي  تفصـل  الجنايـات/  محكمـة  ـ   2

دعـاوى الجنايـات وكذلـك بالنظـر في  

دعاوى الجرائم االخرى التي ينص عليها 

القانون

3 ـ محكمـة التمييـز/ تختـص بالنظر 

فـي االحـكام والقـرارات الصـادرة من 

الجنايات والجنح وفي القضايا االخرى 

التي ينص عليها القانون

مفاهيم قانونية 

الطالق بالوكالة واحكام العدة
        المحامي محمي الياسري

هـل يجوز ايقـاع الطـاق بالوكالة هذا سـؤال 
قد يـدور في ذهن بعض النـاس؟ اليكم الجواب 
المختصـر نصـت الفقـرة 3 من المـادة 34 من 
قانون االحال الشخصية على انه ال يتعد بالوكالة 
في اجـراءات البحث االجتماعـي والتحكيم في 

ايقاع الطاق..
وبنـاء علـى ذلـك ال يجـوز ايقـاع الطـاق في 
المحاكـم  العراقيـة بالوقت الحاضـر وذلك الن 
ايقـاع الطـاق اصبح يسـتلزم حضـور كل من 
الـزوج والزوجـة امـام القاضي فـي المحكمة 
المختصة للتلفـظ بصيغة الطاق م نقبل الزوج 
ومعرفـة فيما اذا كانت الزوجة حامل ام ال وهل 
هـي في حالة صهر  او حائـض اما الوكالة التي 
تعطي للمحامي او غيـره القامة دعوى الطاق 
والمرافعـة فيها فقـط بالرغم مـن النص فيها 
ممارسة الحقوق الشخصية البحته ومن ضمنها 
الطاق.. اما بالنسبة الى تصديق الطاق الواقع 
خارج المحكمة لدى رجل الدين فبامكان الوكيل 
القيام باالجراءات الازمة لتصديق الطاق وذلك 
الن ايقـاع الطاق قـد تم امام رجـل الدين فعا 
ولذلك ال يسـتوجب حضـور الـزوج او الزوجة 

امام القاضي في المحكمة 
احكام العدة في ظل قانون االحوال الشخصية 

تجب اعدة على الزوجة في الحالتين االتيتين:
اذا وقع الفرقة بينهـا وبين زوجها بعد الدخول 

سـواء اكانـت من طـاق رجعي او بائـن بيونه 
صغـرى او كبرى او تفريق او متاركه او فسـخ 

او خيار بلوغ 
اذا توفى زوجها ولو قبل الدخول بها 

المادة 47 مـن  قانون االحوال الشـخصية رقم 
188 لسنة 1959

توضيـح من خال هذه المـادة القانونية يتضح 
لنا بان الزوجـة المدخول بها اذا فارقها زوجها 
بطاق او موت او فسـخ او متاركة او .... يجب 
عليهـا ان تعدد خـال مدة معينـة وال يجوز لها 
الـزواج اثنـاء فترة العـدة. اما اذا كانـت الفرقة 
بالمـوت فهنـا يجب علـى الزوجة العدة سـواء 
كانـت مدخول بهـا ام غيـر مدخول لهـا لقوله 
تعالـى )وال تعزمـوا عقـدة النـكاح حتـى يبلغ 
الكتـاب اجله( وهناك عدة انـواع للعدة وهذا ما 

نصت عليه المادة 48 في فقراتاه االربعة.
عدة الطاق والفسخ للمدخول بها ثاثة قروء

والمقصود هنا بثاثة قـروء قد اختلف الفقهاء 
فـي اصل المعنـى فالمذهب الحنفـي والحنبلي 
قالـوا هي ثاثة حيضات كامـات اما الجعفري 
والمالكي والشـافعي قالوا بان المـراد بها هي 

ثاثة  اطهار.
اذا بلغت المراة ولم تحض اصا فعدة الطاق او 

اتلفريق في حقها ثاثة اشهر كاملة
عدة المتوفي عنها زوجها اربعة اشـهر وعشرة 
ايام للحائل امـا الحامل فتعتد بابعد االجلين من 

وضع الحمل والعدة.

المحامي امير الموسوي
العـدول عـن الخطبـة فـي ظـل قانـون 
بالـزواج  الوعـد  الشـخصية  االحـوال 
وقـراءة الفاتحة والخطبـة ال تعتبر عقدا 
الفقـرة 3 من المادة 3 من قانون االحوال 
الشـخصية توضيحمن خال هذه الفقرة 
القانونيـة يتضح لنا بان الخطبة ليسـت 
عقدا لذلك ال يترتب عليها اثار عقد الزواج 

وكذلك غيـر ملزمة للطرفين اي يحق لكل 
منهما العـدول عن الخطبـة ولكن احيانا 
هـذا الحق الـذي اعطاه القانـون لكل من 
الخطيبين بمجـرد العدول عن الخطبة قد 
يحدث ضـررا للطـرف االخر سـواء كان 
هـذا الضرر ضررا ماديـا او معنويا.. مثا 
عندما يقوم الرجل باعداد البيت الشـرعي 
الازم ثم يصل الفسـخ مـن جانب المراة 

فهنا سـوف يلحق الرجل ضـررا بما كلف 
نفسـه مـن نفقـات العـداد البيـت او قد 
يحـدث العكس مثا تقـوم المراة بتجهيز 
يطلـب  او  احتياجاتهـا  نفسـها وشـراء 
الرجـل منها ان تسـتقيل من وظيفتها ثم 
يحصل الفسـخ م نقبل الرجل فهنا يلحق 
بالمراة ضررا لذا فان العدول عن الخطبة 
ال يكون سـببا بوجب التعويض ولكن في 

حالـة اقتـران العدول عـن الخطبة بخطأ 
بسبب ضررا سواء  ماديا او معنويا باحد 
الطرفيـن  جـاز الحكـم بالتعويض وفق 
احـكام المسـؤولية التقصيريـة واحيانا 
خال فترة الخطوبة يعطي  الرجل للمراة 
او المراة للرجل بعض من الهدايا والهبات 
وتحصـل المطالبة برد الهدايا بعد العدول 
عن الخطبة فهنا على الموهوب ردها الى 

الواهب حسب نص المادة 612 من قانون 
المختصـة  العراقيوالمحكمـة  المدنـي 
في النظـر بدعـوى اسـترداد الهدايا هي 
محكمة البداءة وليسـت محكمة االحوال 
الشـخصية وذلك لكون ان الهدايا تسـري 
عليهـا احـكام الهبة وهـذا ما اخـذت به 
محكمة التمييـز بقرارها المرقم 4339/ 

شخصية 88/87 .

العدول عن اخلطبة 

تزوج ) سـعيد الحـداد( من بتول 

ابنـت ) حميـد بائـع الشـربت ( 

بأشـارة احد اصدقائه . والن قلبه 

طيـب ويثـق باالخريـن  بسـرعة 

ويعتقـد أن كل مـن يوجه له قول 

او نصيحة هـو صادق فهو اليكاد 

يرفـع رأسـه مـن االرض عندمـا 

يسـير . وربما يكون للوحدة التي 

يعيشـها منـذ وفاة والـده اثر في 

أسـتعجاله وعدم سواله عن بتول 

وأكتفى بما قالـه صديقه الوحيد 

ولـم يكلفـه الـزواج كثيـراً فهـو 

يسكن في بيت مستقبل وأن  كان 

صغيـراً اال إنه يحـوي كافة لوازم 

الحيـاة لذلـك لم يقتضي سـوى ) 

تجهيـزات بتول (التي بـدات تدير 

له البيـت فأطمئن وارتاح وبحكم 

شـخصيته الطيبـة فهـو اليضـن 

بالناس االخيراً لم ياحظ او يشك 

في تصرفات )بتول ( يخرج صباح 

وال يعود اال في المساء )) منهوك 

القـوى (( وقليـًا مايدخـل فـي 

نقاشات مع ) بتول ( ورزق بولده 

البكر ) كامل ( الذي حرص على ان 

يوفـر له كل شـي واراد ان يغرس 

فيـه كل القيـم النبيلـة واالخاق 

الفاضلـة التي توارثهـا عن ابويه 

واستمرت حياته على ذات الوتيرة 

لخمس سنوات اال ان الحياة غالباً 

ما تدور بالناس ) كدوالب الهواء ( 

وتلقي بغرائبها على الجميع رغماً 

عنهم .. ففـي احدى االيام وبينما 

كان ) سـعيد( فـي محلـة جاءته 

)) بتـول (( تصـرخ وتعول باعلى 

باكيـة والطمة  صوتهـا وتقـول 

على رأسـها بان لصوصاً ثاثة )) 

دخلوا دارهـا (( وخنقـوا طفلها 

حتـى يجبروهـا علـى أعطائهـم 

المـال االا أنهـا رفضت واشـارت 

الى الكدمة الموجودة في جبينها 

جراء تعذيب اللصـوص لها تجمد 

سـعيد في مكانه والنه لم يواجه 

مثل هـذه المشـكلة  او لـم يعتاد 

على المشـاكل لم يـدري مايفعل 

اال انـه ترك كل شـي وهرول نحو 

بيتـه ) وبتـول ( باثـره ) صارخة 

باعلـى صوتها وتجمهـر الناس .. 

حمـل صغيـره الـذي ازرق وجهه 

الطفولـي بشـكل غريب وأسـرع 

حافـي القدمين الى المستشـفى 

حيث اخبـره الطبيب أنـه متوفي 

وأشـار التقرير الطبي التشريحي 

ان سـبب الوفاة ) وجود اثار خنق 

وشـدة خارجية علـى الرقبة ادت 

الى الوفـاة ( وبعد انتهاء الفاتحة 

بايـام وبينمـا كان ) سـعيد ( في 

محلـة جاءتـه احدى النسـاء ) ام 

شـاكر ( وهـي جارتـه المعروفة 

بااللتـزام الدينـي وحسـن الخلق 

واخبرته بما يلي ...

)أن زوجتـك تخونـك مع عشـيق 

لهـا ياتيهـا كل يـوم عنـد ذهابك 

وانهـا من قتل أبنك ولم يكن هناك 

أيـة لصـوص وقبـل ان تقـول له 

بالموضـوع )) حلفته بالقران ان 

يتصرف بحكمـة وهدوء (( .افاق 

مـن ذهوله وكانـه كان مسـافراً 

مخدر لمدة طويلة ولم يسـتوعب 

هول الخبر واتفق مع ام شاكر ان 

يراقـب ) بتـول ( من خـال بيتها 

فوافقـت . وفعـًا تصرف سـعيد 

زوجتـه  وودع  طبيعـي  بشـكل 

كالعـادة صباحاً وبانـه ذاهب الى 

العمل اال انه بعد سـاعة عاد الى ) 

بيت ام شاكر ( التي حلفته )للمرة 

بحكمـة  يتصـرف  أن   ) الثانيـة 

واخبرتـه بضـرورة الذهـاب الى 

الشرطة الن العشـيق مع زوجته 

فـي البيت ففعـل والقـي القبض 

علـى االثنين ) بتول وعشـيقها ( 

حيث اعترفت بانها قتلت )) ولدها 

الصغير (( النه رآها مع عشـيقها 

فـي حالـة فاضحة وهددهـا بانه 

سـيقول ألبيه فقامـت ) بخنقه ( 

حتى مات ومن ثم ضربت رأسـها 

بالحائـط كـي تحبـك الموضـوع 

وتأسـف الكثير من ابنـاء المدينة 

علـى ) سـعيد وحظـه ( . الـذي 

اوقعـه بهـذه ) المصيبـة ( وهذه 

الزوجـة الخائنة . التـي لم تكتف 

الخيانة والزنا وانما قامت بالقتل 

وهي تخسر دنياها واخرتها وردد 

الناس وهم يتلقون خبر ) اعدام ( 

بتول وعشيقها 

) بان الله يكشـف كل الجرائم وان 

طال امدها (

قصـــة قانونيـــــة

أمراة ختنق طفلها لطمس جريمتها
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        عامر عبود الشيخ علي

ومح�ركات  المكائ�ن  تصلي�ح  ورش  تعتب�ر 
الس�يارات من القطاعات المهمة التي تس�اهم 
ف�ي تعزي�ز القط�اع الصناعي الع�ام والخاص 
وتوفي�ر ف�رص لتش�غيل العاطلين ع�ن العمل 
ولفئات مختلفة من المجتمع منهم المتعلمون 
واصحاب الشهادات وايضا من غير المتعلمين، 
نظرا لطبيعة العمل في تلك الورش والتي تتطلب 
خبرة عملية وأكاديمية تأخذ على عاتقها مهمة 
صيان�ة وتصلي�ح المكائ�ن واالالت الصناعي�ة 

وكذلك تصليح محركات السيارات.
فت�رة  ف�ي  كبي�ر  دور  ال�ورش  لتل�ك  وكان 
التس�عينيات من القرن الماضي نتيجة الحصار 
االقتص�ادي المفروض ف�ي تلك الفت�رة، حيث 
انتعش�ت تل�ك الصناع�ات م�ن خراط�ة وفريز 
وخاص�ة ف�ي منطقة الش�يخ عم�ر الصناعية، 
لحاجة القطاع الصناعي العام والخاص وكذلك 
التصنيع العسكري للعمل في ظروف استثنائية 

فرضها هذا الحصار.
ولك�ن بعد ع�ام )2003( وما ج�رى من عملية 
تدمي�ر منظم�ة لصناعتن�ا الوطني�ة، اخذ هذا 
القطاع بالتدهور نتيج�ة لتوقف اغلب المعامل 

والمصان�ع في الب�اد، وبدأت معان�اة عدد غير 
قليل من الفنيين والعمال والمهندس�ين، نتيجة 
لتس�ريحهم م�ن ه�ذه المعامل وال�ورش. مما 
جعله�م عاطلين عن العم�ل يبحثون عن فرص 
لتشغيلهم. وللوقوف على معاناة هذه الشريحة 
التق�ت صفحة حياة العمال بع�دد من العاملين 

واصحاب الورش.
اب�و علي في العقد الس�ادس م�ن عمره يجلس 
في ورش�ته الت�ي توقف�ت اغل�ب مكائنها عن 
العم�ل يق�ول “انظر ال�ى تلك المكائ�ن التورنة 
ومكائن الخراطة كانت في فترة س�ابقة تعمل 
)24( ساعة وبا توقف وبشفتين عمل صباحي 
ومس�ائي وكان عدد العاملين اكثر من خمس�ة 
عش�ر عام�ًا ف�ي كل ش�فت، منه�م المهندس 
والفن�ي والحرف�ي اذ كان�ت ش�ركات القطاع 
الع�ام والخ�اص ترفدن�ا بنم�اذج قط�ع غي�ار 
تخ�ص مكائنه�ا ومنتوجها لغ�رض تصنيعها 
وخاصة التصنيع العس�كري، وذلك بس�بب قلة 
اس�عارنا والحص�ار المف�روض عل�ى البلد من 
دخ�ول االدوات االحتياطية وقط�ع الغيار بكل 
اش�كالها، وكانت صناعتنا بدقة وجودة عالية، 
ولك�ن لاس�ف بع�د ع�ام )2003( وم�ا حدث 
نتيجة االحتال توقف�ت معاملنا، ولعدم وجود 

رؤية سياس�ية واقتصادي�ة صحيحة للنهوض 
بالقطاع الصناعي المعطل، واالن هناك عامان 

فقط يعمان هنا”.
االس�طة جمي�ل لفت�ه صاح�ب مح�ل لتصليح 

السيارات قال “اغلب االسطوات اغلقوا محاتهم 
وورش�هم بع�د ع�ام )2003( بس�بب دخ�ول 
الس�يارات الحديثة ذات المحركات المعقدة، اذ 
ان اغلب العاملين في تلك الورش ال يستطيعون 
تصليحه�ا، وان اغلب الفنيين في هذه المحات 
كانوا يعملون على الموديات القديمة والتي هي 
سهلة التصليح، وقد كان يعمل في هذه الورشة 
خمسة عمال ولكن لقلة العمل تم االستغناء عن 
جهود هؤالء العمال وتم تس�ريحهم من العمل، 
وان�ا االن ادي�ر الورش�ة مع عام�ل واحد ولوال 
س�فري ال�ى االردن والعمل ف�ي ورش تصليح 
السيارات الحديثة في فترة الحصار االقتصادي 
في تسعينيات القرن الماضي، لما استطعت ان 

استمر في هذا العمل.
اما ابو حيدر صاحب ورش�ة لتصليح السيارات 
الحديثة في منطقة البلديات اش�ار “من اسباب 
قل�ة العم�ل وتصلي�ح الس�يارات ف�ي ورش�نا 
الصغي�رة هو بس�بب دخ�ول ش�ركات صيانة 
لش�ركات عالمي�ة للس�يارات مثل ش�ركة كيا 
وش�ركة هونداي وغيرها من الشركات، والتي 
تق�وم باعم�ال الصيانة م�ا بعد البي�ع علما ان 
هذه الش�ركات تتقاضى مبالغ ليست قليلة عند 
صيانة تلك الس�يارات وايضا المواعيد الطويلة 

التي ينتظرها المواطن عند الصيانة.
ام�ا العامل احمد يق�ول “ان اجورن�ا قليلة في 
مح�ات التصلي�ح التي نعم�ل بها بس�بب قلة 
العمل، وفي بعض االحيان لجش�ع االس�طوات 
من اصح�اب ال�ورش، ونعتمد عل�ى االكرامية 
الت�ي تمن�ح لن�ا م�ن قب�ل الزب�ون، وايضا من 
الماح�ظ ان اغلب تلك المحات تقوم بتش�غيل 
االطف�ال لقلة اجورهم ولس�اعات عمل طويلة 
مس�تغلين هؤالء االطفال لترك دراستهم وعوز 
وفقر عوائلهم التي تدفع بهم الى مجال العمل.

ويناش�د اصح�اب ال�ورش ومعام�ل التورن�ة 
الحكوم�ة بدع�م وتأهي�ل القط�اع الصناع�ي 
العام والخاص النه يس�هم في حركة العمل في 
ورشهم وكذلك دعمهم لتجديد مكائنهم وجعلها 
تواكب التطور للصناعات العالمية، وايضا فتح 
دورات او ارس�ال ع�دد م�ن العاملي�ن ف�ي هذا 
القطاع الى الخارج لتطوير قدراتهم وتعريفهم 
على اخر ما توصلت الي�ه التكنولوجيا الحديثة 
ف�ي العمل عل�ى تصلي�ح المكائن والس�يارات 
الحديث�ة. وايضا اعطاع دور كبير لاتحاد العام 
لنقاب�ات عم�ال العراق الن�ه الممثل الش�رعي 
للدفاع عن حقوق العمال، وكذلك منع استغال 

وتشغيل االطفال.

ورش الصناعة وتصليح السيارات.. توشك ان تغلق ابواهبا !
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تش�اجرا، أفرطت في التلفظ 
علي�ه وأهانته، تجاوزت الحدود 
ول�م ت�راع عصبيت�ه، أمس�ك آل�ه 
حادة وضربها ضرب�ة قضت عليها، 
وق�ف مبهوتاًيش�اهد م�ا فعل�ه، لق�د 
مات�ت بالفع�ل، أما ه�و فأصب�ح يعاني من 
انهي�ار عصبي وانتهى ب�ه األمر في إحدى 
المصح�ات النفس�ية، والس�بب خ�اف 
زوجي عادي.كل البي�وت الزوجية حول 
أو حديث�اً ال تخل�و م�ن  العال�م قديم�اً 
المش�اكل حتى أن بيت النبوة لم يسلم 
منها، فالبيت الذي ال مشاكل به ضرب 
من الخيال، وفي المقابل هناك مشاكل 

ق�د تفضي للجرائ�م والقتل وتعتبر ضرب�اً من الجنون.
المستشار األس�ري واالجتماعي عبدالرحمن القريشي  
يخبرنا في هذا الموضوع عن مسببات هذا النوع القاتل 
من المش�اكل والس�بيل لتافي�ه وعاجه:بداي�ة يقول 
القريش�ي : “الش�ك أن هناك الكثير من المش�اكل التي 
قد تنش�أ بين أي زوجين سواء ألس�باب دينية أو مادية 
أو نفس�ية أو اجتماعي�ة أو صحية، وف�ي هذه الحاالت 
نق�ول أنه إذا ل�م يتم عاجه�ا من�ذ بدايتهاوالبحث عن 
حل�ول جذرية لها أو تخفيفها ق�در اإلمكان على األقل، 
فإن الطاق س�يكون المصير المحتوم س�واء كان ذلك 
الطاق عاطفي�ًا فيكون الزوجان متباعدين وس�لبيين 
في بيت واحد، أو ش�رعياً فينفصل الزوجان ويذهب كل 
واحد منهما في حال سبيله، وتكون النتيجة في الغالب 

ضياع األبناء أو انهيار حال أحد الزوجين”.
ويس�تطرد القريش�ي : “لكن هناك بعض المش�اكل قد 

تتفاق�م ح�د القتل وح�دوث الجرائ�م المنزلي�ة، وهذه 
النوعية من المش�اكل المؤدية للقتل كالتي نسمع عنها 
بي�ن الحي�ن واآلخر في اإلع�ام أو الواق�ع االجتماعي 
حت�ى ولو كانت قليلة فمس�بباتها واضح�ة ومعلومة، 
وهي: أس�باب نفس�ية، وتتمثل في الشك غير المبرر أو 
الوس�واس أو الس�حر أو اإلدمان، إضافة إلى األس�باب 
الس�لوكية كالخيانة المتك�ررة أو حب التملك أو العنف، 
وهذي�ن الس�ببين أكث�ر مايفق�د أح�د الزوجي�ن عقله 
خصوص�اً الرجل، أما المرأة فتزيد على ماس�بق الغيرة 
الش�ديدة نتيجة زواج الرجل م�ن أخرى أو نزعتها لحب 
التمل�ك والس�يطرة، األم�ر الذي ق�د يجعلهم�ا يفقدان 
عقليهما في لحظة غضب ويرتكبان جريمة ال شعورية 

يندمان عليها الحقاً”.
ويرش�دنا القريش�ي للح�ل لتاف�ي مثل ه�ذه الكوارث 
المدم�رة قائاً: “مهما كان لي�س من حق أحد الزوجين 

ش�رعاً أو إنسانياً أن 
اآلخر،  حي�اة  ينه�ي 

ومن المعل�وم أن الدين 
اإلس�امي جاء بكل ما يخص 

العاق�ة الزوجي�ة م�ن حلول، 
ف�كل مايقع في�ه الزوج�ان لو تم 

عرضه على الش�رع بكل شفافية، ثم 
عرضه على أهل االختصاص النفسي 

والطب�ي والترب�وي، باإلضافة للعقاء 
م�ن أه�ل الزوجين،فس�يكون هن�اك 
تدارك لوق�وع الجريمة قبل حدوثها، 
ولك�ن التص�رف الف�ردي س�تكون 
عاقبت�ه وخيم�ة ونتيجت�ه كارثية 
س�واء على الزوجي�ن أو األبناء أو 

المجتمع”.

هل تقود املشكالت الزوجية إىل القتل؟

     المستقبل العراقي - متابعة

انتق�د العدي�د م�ن النازحين العراقيي�ن الذين 
يس�كنون مخيمات النزوح في مناطق شمال 
العراق واقليم كردس�تان، “تجاهل” الحكومة 
والمنظمات الدولية المعان�اة التي يتعرضون 
له�ا في ظل العاصف�ة الثلجي�ة وموجة البرد 
الت�ي تض�رب الب�اد والمنطق�ة ه�ذه االيام، 
م�ا دفع لجن�ة حقوق االنس�ان النيابي�ة، الى 
مطالب�ة الحكوم�ة ب�”تحم�ل مس�ؤوليتها” 
تج�اه النازحي�ن بتقديم الحاجات األساس�ية 
لهم في الظروف الجوية القاس�ية، و مناشدة 
المنظمات الدولية والمحلية إلى تقديم العون 
والمس�اعدة له�ذه العوائل الت�ي تضررت من 

التهجير.
 ويرى سيف رشوان، يعمل كموظف حكومي، 
من كرك�وك، ان “البرنامج الحكومي الخاص 
بإعال�ة النازحي�ن ال يرتق�ي ال�ى المس�توى 
والطم�وح ال�ذي كان الب�د ان يك�ون، فع�دم 
وجود ب�وادر انفراج لازمة من�ذ اليوم االول 
لسقوط االمطار على هؤالء المساكين، اعدم 
كل ف�رص نجاتهم من الموت، فما الذي يمكن 
ان يحدث الس�ر واطف�ال يفترش�ون االرض 
بحرارة قد تصل الى العشرة تحت الصفر، غير 
الكارثة؟ حاالت البد ان توقض الضمير النائم  
لدى كل من لديه قرار في تخليص االس�ر التي 
نزح�ت من محافظ�ات االضط�راب والصراع 

الى االماكن التي لم تكن على دراية بان الهاك 
والموت سينتظرهم  فيها”.

واض�اف “، عن رش�وان، ان “ال�دول االوربية 
ومن خ�ال وس�ائل االعام تن�ذر المواطنين 
وتعط�ي له�م البدائ�ل الممكن�ة والت�ي ي�راد 
منه�ا ان تكون لهم المنقذ من مصير التش�رد 
والهاك من خال توفير المساكن التي تتاءم 
م�ع طبيع�ة الظ�روف الجوي�ة الت�ي تح�دث 
الس�يما في الدول االجنبية التي يكون للثلوج 
واالعاصي�ر والرياح صوالت وج�والت فيها، 
والت�ي تكون ف�ي بداي�ة كل عام عل�ى موعد 
ودراي�ة كامل�ة بطبيع�ة االج�راءات المتخذة 
فكي�ف الح�ال بالمجتم�ع العراق�ي واالس�ر 
العراقي�ة التي تركت بيوتا مس�قفة الى خيام 

من الباستك والنايلون..؟”.
ويلفت بش�ار فاح، س�ائق اجرة، من االقليم 
، ال�ى ان “مختلف المحافظات الش�مالية في 
فصل الش�تاء تتميز بكثافة االمطار وتساقط 
الثل�وج ال�ذي ل�ه اثر س�لبي ف�ي هذه الس�نة 
الس�يما وان المناطق الت�ي تعرضت لموجات 
البرد والثلج يقطنه�ا نازحون من محافظات 
االنب�ار وص�اح الدي�ن وكرك�وك و ديال�ى، 
االم�ر الذي جع�ل الخس�ائر اكبر ه�ذه المرة 
لكث�رة اعداد النازحين م�ن المناطق التي غير 

المستقرة امنيا”.
الوحي�د بس�رعة  ان “الح�ل   ، ويبي�ن ف�اح 
ايج�اد بدائل ع�ن كل الخيام الت�ي تتواجد في 

س�احات المناط�ق المس�موح به�ا للنازحين 
بكرفان�ات مع�دة ومجه�زة بوس�ائل التدفئة 
لحماي�ة االطفال وكبار الس�ن والنس�اء وكل 
المتضررين دون اس�تثناء، لكوني ال استطيع 
ان اص�ف الحالة التي اراها بكلمات االمر ليس 
س�ها لينتهي بكلمات، فاالج�راءات الوقائية 
والعاجية لجمي�ع النازحين البد ان تبدأ ومن 
تلك اللحظة”.بينما تساءلت هبة رعد، ربة بيت 
من الفلوجة “اين المليارات التي تخصص من 
قبل البرلم�ان والحكومة العراقية لمس�اعدة 
واي�واء النازحي�ن، اي�ن وصلت الحمل�ة التي 
اطقلها ناش�طون لجلب المزيد من الكرفانات 
لاس�ر التي تس�كن الخي�ام، ام�ا كان االجدر 
باللج�ان التي ش�كلت ان تضع نص�ب اعينها 
تنفيذ ما يحتاجه النازحون قبل فوات االوان”.
من جهته، يقول النائب جاس�م محمد جعفر، 
ان “النازحين يحتاجون لمبلغ خمس�ين مليار 
دين�ار عراقي، وهذا رقم يجب ان ال تقف عنده 
الحكومة العراقي�ة او المنظمات الدولية، ألن 
وضعهم يحتاج الى تضافر في الجهود، ودعم 
مس�تمر، حتى ال يتضرروا اكثر من تضررهم 

عندما خرجوا من منازلهم”.
ويضيف جعفر ، إن “على الحكومة والمنظمات 
الدولية، ان ال تقف موقف العاجز عن مساعدة 
ه�ؤالء النازحي�ن، الذي�ن ال يمتلكون ابس�ط 
مقوم�ات العي�ش، خاص�ة مع اقت�راب فصل 
الش�تاء الذي يحتاج الى مس�تلزمات اكثر من 

فصل الصيف”.
ام�ا رئيس لجن�ة حقوق اإلنس�ان في مجلس 
النواب، ارشد الصالحي، فقد طالب في مؤتمر 
صحافي عقده بمبنى البرلمان، امس الس�بت، 
“الس�لطة التنفيذية بتحمل مسؤوليتها تجاه 
النازحين بتقديم الحاجات األساس�ية لهم في 
ظل الظ�روف الجوية القاس�ية”، مؤكدا على 
ضرورة “إعادة النازحين لديارهم في المناطق 
المح�ررة م�ن قب�ل قواتن�ا األمنية والحش�د 
الش�عبي بعد ط�رد تنظيم داع�ش اإلرهابي و 
توفر األم�ن في مناطقه�م المحررة”.ويدعو 
الصالح�ي “المنظمات الدولي�ة والمحلية إلى 
تقدي�م العون والمس�اعدة له�ذه العوائل التي 
تض�ررت م�ن ه�ذا التهجي�ر”، مطالب�ا هيئة 
رئاس�ة مجلس النواب ب�”تشكيل لجنة نيابية 
لزي�ارة مخيم�ات النازحي�ن والوق�وف على 

متطلباتهم في هذا الوقت”.
اال ان النائب عن التحالف الكردس�تاني فرهاد 
قادر، يؤكد ان “وزارة الهجرة والمهجرين لها 
البرنام�ج الخاص لحل هذه المش�كلة، ولكنه 
ليس بالمس�توى المطلوب، وذلك بسبب تزايد 

اعداد النازحين يوماً بعد آخر”.
ويبين، إن “هذا األمر يحتاج الى طاقات كبيرة 
يسخرها البلد لمواجهة المشكلة، موضحا أن 
“الجه�ود الحالية ال تحمي النازحين, الس�يما 
أن االقليم يمتاز ببرد شديد القسوة، وبأمطار 
والمهجري�ن  الهج�رة  وزارة  فعل�ى  غزي�رة، 

تكثيف جهوده�ا لعون النازحي�ن وحمايتهم 
من البرد واألمطار والفيضانات”.

ويش�رح بال راض�ي، يعمل مص�ورا لصالح 

اح�دى منظم�ات حمل�ة اغاث�ة النازحين، ان 
“الكثي�ر م�ن العوائل التي تس�كن ف�ي العراء 
وتتعرض لموجات البرد القارص الذي ال يمكن 
الي بش�ر ان يتحمله مهما كان عمره، السيما 
وان الخي�م التي يس�كنها النازح�ون تتهاوي 
بين الحي�ن واالخر بفعل الري�اح القوية التي 
تضرب تل�ك االماكن والت�ي ترافقها االمطار 

بصورة مستمرة”.
وذك�رت بعثة األم�م المتحدة للمس�اعدة في 
تقري�ر س�ابق، أن “ه�ؤالء النازحي�ن البالغ 
عددهم 2,1 مليون نس�مة يواجهون صعوبة 
في تحمل صقيع الشتاء وكانوا قد نزحوا عن 
ديارهم في موجات عنف متتالية، بدأت مطلع 
2014 وتزاي�دت وتيرته�ا منذ الهج�وم الذي 

شنته الجماعات المسلحة مطلع حزيران “.
واش�ارت البعثة األممية إلى أن “آالفا آخرين 
يواصلون الف�رار من ديارهم، وال س�يما في 

منطقة كركوك”،
مؤك�دة أن �هناك حاجة ملح�ة إلى مزيد من 
المنظمات االنسانية لمس�اعدة النازحين في 
كركوك”.وقال�ت األمم المتحدة ف�ي التقرير 
إن “الثل�ج ب�دأ يتس�اقط ف�ي بع�ض مناطق 
محافظ�ة ده�وك في ش�مال غرب�ي االقليم، 
حيث العدد األكبر من النازحين”، وحذرت من 
“تداعي�ات خطيرة على صحة النازحين خال 
فصل الش�تاء بسبب نقص الماجئ المناسبة 

والعزل الحراري”.

موجة الربد »تنه�ش« اج�ساد النازحني..
والربملان يطالب احلكومة بـ »حتمل مسؤوليتها«
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وتق�دم هذه التقنية باقة خدمات ش�بكية 
عالية الس�عة وتوفر اتصاالت هاتفية صوتية 
ونقل البيان�ات بتقنية الس�لكية. حيث تعمل 
في العراق ثالث شركات رئيسية وهي كل من 

زين العراق وآسياسيل وكورك.
وبرغ�م ايجابية هذه الخدم�ة التي تواكب 
التط�ور التكنولوج�ي وخصوصا ان�ه ارتبط 
بالقط�اع الخاص مما س�يوفر حرية أكبر في 
من اج�ل مواكبة التطور العالم�ي. اال ان هذه 
الخدمة يمكن ان تكون سالحا ذا حدين. حيث 
س�تزيد من مخاطر المجامي�ع االرهابية التي 

دائما ما تستخدم االنترنت الغراض ارهابية.
اال ان اصبح باالمكان ان يتم احباط عمليات 
ارهابية فيما لو قامت الش�ركات المتخصصة 
بإبالغ�ات محددة ومعينة ع�ن تفاصيل هكذا 

عمليات يجريها منفذو العمليات االرهابية.
ومن تزايد التحدي�ات األمنية من المتوقع 
أن تعل�ن الحكوم�ة العراقية عن سلس�لة من 
اإلجراءات األمنية الجديدة لمحاربة اإلرهاب. 
وهذه اإلج�راءات يمك�ن ان تكون ج�زءا من 
قان�ون محارب�ة اإلره�اب. وبرغ�م القوانين 
الحالي�ة المعم�ول به�ا والت�ي تج�رم تمويل 
النش�اطات اإلرهابي�ة، لك�ّن هن�اك غموضا 
يل�ف حول م�ا إذا كان�ت ش�ركات االتصاالت 
ق�د تتعاون م�ع األجهزة األمني�ة فيما يخص 
مكافح�ة االرهاب. وخصوصا تجاه ما يجري 
م�ن عملي�ات اختط�اف يه�دف م�ن ورائه�ا 
االرهابي�ون دف�ع جزي�ة. وكانت الس�لطات 
العراقية في وقت ماضي حاولت تتبع شبكات 

الخطف لكنها فشلت في كثير من األحيان.

كيف يعمل االرهابيون
 على االنرتنت؟

يسعى االرهابيون في حربهم الى استغالل 
طرق مختلف�ة من اجل كس�ب المعركة ومن 
بين أس�اليب العمل يأتي الرصد والمراس�الت 
وتجنيد المقاتلين وجمع األموال وبث الدعاية 

والتخطيط فضال عن طرق أخرى.
إن نقط�ة الضع�ف ل�دى الحكوم�ات في 
المج�ال التكنلوج�ي ح�ّث ه�ذه الحكوم�ات 
على حجب بع�ض المواقع وخصوصا مواقع 
التواصل االجتماع�ي، كما حث ذلك المجاميع 
االرهابي�ة ايض�ا للحصول على برامج كس�ر 
الحج�ب، مما جع�ل االرهابيين يس�تخدمون 
ش�بكات االنترن�ت م�ن خ�الل أس�اليب عدة، 

منها:-
- البح�ث ع�ن المعلوم�ات: اصب�ح العالم 
اليوم يعتمد بشكل رئيس�ي على المعلوماتية 
حيث يسعى االرهابيون على اختراق المواقع 

المهمة.
- تجنيد مجاميع ارهابية جديدة: يس�تغل 
االرهابي�ون بع�ض المواطنين البس�طاء من 
خ�الل اغوائه�م وجذبه�م م�ن خ�الل مواقع 

الدردشة والرسائل ووسائل االتصال.
وس�ائل  تتي�ح  والتوجي�ه:  التخطي�ط   -
االتص�ال امكاني�ة التنس�يق والتواص�ل بي�ن 
الجماع�ات االرهابي�ة ويمكن م�ن خالل ذلك 
شن هجمات ارهابية، وشاهدنا كيف استغلت 
جماع�ات ارهابي�ة وس�ائل االتصال وش�ّنت 
هجمات إرهابية كبيرة على مؤسس�ات أمنية 

ومواقع معروفة.
- تعلمي�ات ودروس: كثي�رة ه�ي مواقع 
االنترنت التي تنقل اخبار المجاميع االرهابية، 
كم�ا تق�دم تعليمات وارش�ادات ح�ول طرق 
تصنيع العب�وات الناس�فة والقنابل وتصنيع 

االسلحة.
- الحصول على المن�ح والتبرعات: تعتمد 
بع�ض الجماع�ات االرهابي�ة على اس�تمالة 
قلوب اآلخرين واقناعهم بمشاريع خيرية عبر 
تقديم المساعدات لما يسمى “بالمجاهدين”، 

أو لجمعيات خيرية تدعم هؤالء.
المجامي�ع  اس�تخدمت  كي�ف  وش�اهدنا 
االرهابية االتصاالت والرس�ائل وبث مقاطع 
الفيدي�و خاصة إل�ى جمهور مح�دد من اجل 

كس�ب مؤدي�ن ومتعاطفين وكي�ف اصبحت 
مواق�ع االنترنت موضع دعاية ليتس�نى لهذه 
التنظيمات اقناع اآلخرين ، واغواءهم،  وعلى 
س�بيل المثال يضطر تنظي�م “داعش” لتجنيد 
عش�رات المقاتلين من بينهم االطفال بعد ان 

الحقت به المعرك المتواصلة خسائر فادحة.
مركز اتصاالت استراتيجي

لذا، ينبغي مواجهة التحديات التكنولوجيا 
اس�تراتيجي  اتص�االت  مرك�ز  انش�اء  عب�ر 

لمكافحة االرهاب له عدة اهداف منها:-
- تحلي�ل البيانات وتعقبها والكش�ف عن 
توجهات المجاميع المتش�ددة التي تس�تخدم 

هذه التقنية.
- تحدي�د مواق�ع الضعف في مؤسس�ات 
الدول�ة المتخصص�ة باالتص�االت وم�ن ث�م 
تقويمه�ا وتعزيزه�ا بالمتطلب�ات الضرورية 

والعملية.
- تعاون شركات االتصاالت واالنترنت مع 
أجهزة الدولة المختصة في التصدي لألنشطة 

والمخططات اإلرهابية.
الخاص�ة  االتص�االت  برام�ج  تطوي�ر   -

الدراس�ات  ومراك�ز  األمني�ة  باالجه�زة 
المتخصصة بالرصد.

- ايص�ال البيانات والفعالي�ات التي تقوم 
به�ا المجاميع االرهابي�ة واعتراضها واتخاذ 
تدابي�ر وقائية ضد المراس�الت التي تقوم بها 

هذه الجماعات.
- الح�د من تأثير الدعاي�ات ووضع برامج 

تحد من تجنيد المقاتلين.
- تدري�ب وتأهي�ل مجامي�ع متخصص�ة 
خب�راء  قب�ل  م�ن  الرقمي�ة  باالتص�االت 

محترفين.
- ينبغي االلتفات ال�ى موضوعة الحريات 
المدني�ة واالبتع�اد ع�ن مقايض�ة الحري�ات 
لالف�راد، تح�ت حج�ة القضاء عل�ى االرهاب 

األلكتروني.
تأهيل الوعي المجتمعي

برغ�م م�ا ن�ص علي�ه قان�ون العقوبات 
الخ�اص بالجرائ�م االرهابي�ة رقم 13 لس�نة 
2005، وقان�ون اصول المحاكم�ات الجزائية 
رق�م 23 لس�نة 1971 المع�دل ال�ذي يخ�ص 
الجرائ�م المعلوماتي�ة ال ي�زال التهديد األمني 

مستمر من قبل المجامع االرهابية.
لقد ادرك�ت المؤسس�ة األمني�ة العراقية 
ان التنظيم�ات االرهابي�ة تس�تغل الفج�وات 
في وس�ائل االتص�ال، ل�ذا يجب االنتب�اه الى 
ان التنظيم�ات االرهابي�ة تحاول االس�تفادة 
م�ن التقني�ات الحديثة للوصول الى ش�بكات 
االتص�االت ونظم المعلوم�ات وكذلك االعالم 
بم�ا يحق�ق اهدافه�ا، ل�ذا يتطل�ب جملة من 
مجتم�ع  تنمي�ة  تخ�ص  منه�ا  االرش�ادات 

االنترنت:-
1. تطوي�ر مجتم�ع االنترن�ت لمكافح�ة 
العن�ف والقي�ام بمش�اركات رقمية واس�عة 
النط�اق م�ن خ�الل المش�اركة ف�ي مواق�ع 
التواص�ل االجتماعي والمنتدي�ات والمدونات 
واليوتي�وب وب�ث برام�ج تثقيفي�ة تق�وض 
برامج التنظيمات االرهابية وأساليب الترويج 

الدعائي لديها.
2. ض�رورة إيج�اد بدي�ل مناف�س وقوي 
تتضافر من  خالله جهود المختصين لكش�ف 
علمي�ا  وال�رد  المتطرف�ة  المجامي�ع  زي�ف 
وفكري�ا والتركي�ز على الش�باب وتحصينهم 

ديني�ا وثقافي�ا، وح�ث المجتمع�ات على نبذ 
العنف وبن�اء األوط�ان واالنخراط بأنش�طة 
تنموية تناف�س وتتغلب على فك�ر المجاميع 

المتشددة.
3. مواجه�ة الفكر المتش�دد بفكر معتدل 
عب�ر اقام�ة البرام�ج التثقيفي�ة والحواري�ة 
بمش�اركة خب�راء ومفكري�ن في مج�ال علم 

النفس االجتماعي.
4. رقاب�ة اتص�االت الس�جناء المتهمي�ن 
باالره�اب، م�ن أجل معرف�ة اذا كان�ت هناك 
رس�ائل يوجهها هؤالء السجناء الى ارهابيين 

آخرين وتحليل مضمونها.
5. تزويد المرافق العامة ومؤسسات الدولة 

بمعلومات حول سبل مكافحة اإلرهاب.
6. الس�يطرة عل�ى تدف�ق المعلومات التي 

تخص العمليات االرهابية.
7. العم�ل م�ع الس�فارات العراقي�ة ف�ي 
الخارج في مجال االتصاالت والمعلومات من 
اجل مواجهة التطرف. ومنع دخول المواطنين 
الذين ش�ركو بعمليات ارهابية خارج البلد من 

العودة الى االراضي العراقية.
8. التنس�يق مع مؤسس�ات دولية مهتمة 
ببرامج مكافحة التطرف عبر التنسيق وتبادل 
المعلومات ونقل التقنية المتقدمة التي تتوافر 

فيها هذه التقنية.
9. الحص�ول عل�ى اجهزة حديثة تس�اعد 
المؤسس�ة األمني�ة في رص�د وتتبع هجمات 

المجاميع االرهابية.
المعلوم�ات  10. ضم�ان س�رية مواق�ع 
وتفعيل ميزات تعقب الهواتف، وتوفير أجهزة 
التش�ويش لمنع الجهات االرهابية  من تحديد 

الموقع.
يهت�م  قوم�ي  أم�ن  مجل�س  إنش�اء   .11
بالمعلوماتية واالنترنت فاالمن القومي اصبح 

ضرورة ملحة خصوصا مع تنامي االرهاب.
12. تقويم القوانين التش�ريعية وتحديثها 
بنص�وص واضح�ة وملم�ة توض�ح تجري�م 
استخدام تقنية االتصاالت ومضارها على امن 

المواطن والدولة ويعاقب مرتكبي الجرائم.
13. التع�اون م�ع المواطني�ن م�ن خالل 
اس�تقبال ش�كواهم واالس�تجابة لها بش�كل 

سريع وتحديد جهة مخصصة لذلك.

خال�صة
تستطيع الجماعات المتشددة ان تستخدم 
التقني�ات الحديث�ة، كذلك يمكن لمؤسس�اتنا 
المدن�ي  المجتم�ع  ومنظم�ات  الحكومي�ة 
والجمعيات، ان تبادر باستخدام هذه التقنيات 
بش�كل مركز ومس�تمر من أجل نشر الثقافة 
والفك�ر ال�ذي يوض�ح مخاط�ر الجماع�ات 
االرهابية والمتش�ددة، وبالتالي سنس�تطيع 
بمشاريعنا هذه ان نس�حب البساط من تحت 

اقدام هذه الجماعات.

كيف يتم حتطيم مراكز االرهاب االلكرتوين ؟
       علي الطالقاني

مع تنامي ظاهرة االرهاب الذي تعدى يف خماطره االرهاب التقليدي، تدور رحى املعارك يف الف�صاء االلكرتوين واملعلوماتي الذي يوفر املعلومات واالمكانيات الكبرية للم�صتخدمني. حتى 
بات اجلميع يحذر من ا�صتخدام التكنلوجيا ب�صكل وا�صع من قبل �صبكات اجرامية وارهابية.

ولع��ل االإره��اب املعلومات��ي اأخطر ما يكون اليوم من بني خماط��ره، الن االرهابيني عادة ما ي�صتخدمون م��وارد املعلومات من اجل احداث �صلل باالنظم��ة وال�صيطرات وابراج االت�صاالت 
والت�صوي�ش وتعطيل املواقع االلكرتونية و�صوال اىل النظام امل�صريف وحركة الطريان والكهرباء..

وم��ع الو�ص��ع اال�صتثنائي يف منطقة ال�صرق االأو�صط باتت خدمة االنرتنت توفر اأوكارا للمجاميع املت�صددة التي ت�صتغ��ل هذه اخلدمة من اأجل الو�صول اىل اهدافها، ومع مطلع عام 2015 
اأطلق��ت �ص��ركات الهاتف النقال العاملة يف العراق خدمة اجليل الثالث 3Gلالنرتنت، ال��ذي ميتاز ب�صرعة نقل البيانات. ويقدر عدد امل�صتخدمني للهاتف النقال يف العراق من عام 2003 

حتى عام 2014 ب� 25 مليون م�صرتك من ال�صكان الذي يبلغ عددهم  36 مليون ن�صمة.

        جوناثان إيلي

م�ن  واح�داً  الدخ�ل  ع�ن  البح�ث  كان 
ف�ي  الس�ائدة  االس�تثمارية  الموضوع�ات 
األع�وام القليل�ة الماضي�ة. أس�عار الفائدة 
الرس�مية التي وصل�ت إلى أدنى مس�توى، 
والخط�ط مث�ل التمويل من أج�ل اإلقراض، 
وعوائ�د الس�ندات البريطاني�ة المنخفض�ة 
الناجمة عن القمع المالي وبرنامج التسهيل 
الكم�ي، كل ه�ذا دف�ع بالمس�تثمرين إل�ى 

األصول ذات المخاطر العالية.
وه�ذا لن يتغي�ر في أي وق�ت قريب. قد 
تبدأ أس�عار الفائدة في االرتف�اع هذا العام، 
لك�ن هن�اك فرصة متزاي�دة أال ترتفع - ألن 
انخفاض أسعار النفط يعني انخفاض معدل 
التضخم، الذي يقلل من أي ضغط لبدء زيادة 

أسعار الفائدة.
تباطأت الق�روض العقارية، ما يعني أن 
المص�ارف تحتاج إلى عدد أق�ل من الودائع، 
وبالتال�ي هي أق�ل ميالً م�ن أي وقت مضى 
لتقديم معدالت االدخار الرائدة في الس�وق. 
ربما يكون برنامج التسهيل الكمي قد انتهى 
في المملكة المتحدة والواليات المتحدة، لكن 
العمومية الضخم�ة للمصارف  الميزاني�ات 
والضغ�ط  موج�ودة،  ت�زال  ال  المركزي�ة 
التنظيم�ي كبي�ر عل�ى المؤسس�ات المالية 
القتن�اء مزي�د م�ن الس�ندات. كال العاملين 
ُيقّي�دان توريد الس�ندات إلى الس�وق، األمر 
الذي ُيحافظ على ارتفاع األسعار وانخفاض 
العوائ�د. وع�دم اليقي�ن الدوري م�ن حيث 
الحالة الجيوسياس�ية ُيعزز “الهروب إلى بر 
األمان”، ما يزيد من الضغط على األس�عار. 
التغي�رات على نظ�ام صنادي�ق التقاعد في 
نيس�ان )أبريل(، حين أخ�ذ مئات اآلالف من 

المّدخرين يتخلون عن المعاش�ات لمصلحة 
اس�تراتيجيات بديلة، م�ن المرجح أن تؤدي 
إلى مزيد من الطل�ب على األصول التي تولّد 
الدخل � ش�ركات الخدمات المالية تقدم منذ 
اآلن تلميحات حول إط�الق منتجات جديدة 

في األسابيع المقبلة.
إذن، ما عس�ى المس�تثمرين أن يفعلوا؟ 
المحظوظ�ون منه�م ق�د يكون�ون قادرين 
على االس�تيالء على ش�ريحة من “س�ندات 
المعاش�ات” التابع�ة للحكوم�ة، لك�ن هذه 
س�تكون متواف�رة بكميات مح�دودة فقط 
وم�ن المرج�ح أن ُتب�اع بس�رعة. والدخ�ل 

الناتج عنها يكون خاضعا للضريبة أيضاً.
بإمكانك الحصول على معدل ادخار أفضل 
م�ن خالل حجز أموالك لم�دة ثالثة أو أربعة 
أع�وام، وتخفي�ض مع�دل التضخم بش�كل 
هامشي يعمل على تحسين فرصك للحصول 
على عائد من حي�ث القيمة الحقيقية. لكنك 
ستخس�ر المرونة، ألن عديدا م�ن مثل هذه 

المنتجات ال يسمح بالسحب المبكر.
ثم هناك اإلقراض الشخصي )من النظير 
إلى النظير(، الذي يس�تهدف بنش�اط سوق 
مدخ�رات التقاعد. هذا يمك�ن أن يعمل على 
تولي�د عوائ�د عالية الفتة للنظر وس�يصبح 
مقب�والً في حس�ابات التوفي�ر الفردية في 
مرحل�ة م�ا من ه�ذا الع�ام. لك�ن اإلقراض 
الش�خصي صناعة صغيرة لم يتم اختبارها 
بع�د عل�ى محم�ل الج�د. ومع زي�ادة حجم 
اإلق�راض، ق�د تتج�ه ج�ودة االئتم�ان في 
االتجاه المعاكس، وهناك مشكالت محتملة 
مع السيولة - ماذا سيحدث عندما ترغب في 
اس�تعادة أموالك، بينما المدينين ليس�وا في 
وضع يمّكنهم من الس�داد؟ من المتوقع أن 
يكون ش�راء المس�اكن من أجل التأجير هو 

المستفيد الكبير من التغيرات على صناديق 
التقاع�د. فه�و من الس�هل فهم�ه، وتقريباً 
الجمي�ع يع�رف ش�خصاً م�ا حق�ق بالفعل 
مبالغ كبيرة من المال. لكن أس�عار المنازل 
يبدو أنه�ا تصبح ليس�ت ذات أهمية، تاركًة 
أصحابه�ا أكثر اعتماداً عل�ى عوائد اإليجار. 
المعامل�ة الضريبية الجّذاب�ة قد ال تدوم إلى 
األب�د. فهن�اك مخاطر س�يولة هائل�ة، ألن 
بيع المن�ازل يتطلب وقتاً طويالً، األمر الذي 
ُيعتب�ر غير مريح إذا كنت بحاجة إلى أموالك 
بس�رعة. وأحج�ام التعام�الت كبي�رة جداً، 
ما يمك�ن أن يجعل المس�تثمرين ُمعّرضين 
بش�كل كبير إل�ى ن�وع واحد م�ن األصول، 

وتكاليف التداول مرتفعة.
األس�هم هي خي�ار آخ�ر. صناديق دخل 
األسهم التي تستثمر بشكل كبير في األسهم 

التي تدفع أرباحاً ممتازة، كانت أبرز البائعين 
في العام الماضي. وأس�واق األسهم منظمة 
جي�دا وفيها س�يولة، لذل�ك الش�راء والبيع 
يعتبر س�هالً ورخيصاً. ومع أرباح األس�هم 
الُمعاد اس�تثمارها، تولد األس�هم متوس�ط 
العوائد الحقيقية األفضل على فترات أطول. 
لكن كما ذّكرتنا األس�ابيع القليلة الماضية، 
األسهم متقلّبة. وإذا حدث األسوأ وتعرضت 
إحدى الش�ركات لإلفالس، ع�ادًة ما ينتهي 
األم�ر بالمس�تثمرين ب�أال يك�ون لديهم أي 
ش�يء. والذي�ن اس�تثمروا مبال�غ صغي�رة 
م�ن رأس الم�ال يكافحون لتحقي�ق التنوع 

المطلوب لموازنة هذه المخاطر.
كذل�ك توج�د “س�ندات ُمصغ�رة”، ت�م 
الترويج لها بقوة من ِقبل الجهات الُمصّدرة 
له�ا، الت�ي تبدو لي أنها األس�وأ ف�ي العالم: 

فه�ي ذات مخاطر ائتمان أعلى، وغير مرنة، 
وغير قابلة للت�داول، وغير مؤهلة إلدراجها 
في ح�زم الضرائ�ب، ورغم هذه الس�لبيات 
كاف�ة، غالباً ال تك�ون ذات عوائد عالية على 

وجه التحديد أيضاً.
باإلم�كان االس�تفادة من ع�دد قليل من 
المنتج�ات الُمهيكل�ة لتوليد الدخ�ل، بعوائد 
ت�رواح بين 4 و9 ف�ي المائة، وفق�اً لموقع 
comparestructuredproducts. المقارن�ة، 

com. لكن هذه غالباً ما يتم إصدارها لفترات 
مح�ددة، وتأت�ي م�ع عنص�ر م�ن مخاط�ر 
الط�رف المقابل، ومعظمها قائ�م على أداء 
مؤش�ر فاينانش�يال تايم�ز 100 أو أس�هم 
الشركات الفردية داخله المؤشر. لكن هناك 
خي�ارا آخ�ر ربما ال يحظ�ى باالنتب�اه الذي 
ينبغ�ي أن يحص�ل عليه. قبل خمس�ة أعوام 

أطلقت بورصة لندن منصة سندات التجزئة. 
وبعد تشويق اإلثارة األولي، تضاءلت وتيرة 

اإلصدار.
لكن الكتيب الذي يحمل العنوان الس�قيم 
“س�جل الطلبات من أجل س�ندات التجزئة” 
ينط�وي على كثي�ر من األمور الت�ي تزكيه. 
ويتعّي�ن عل�ى الش�ركات الُمص�ّدرة إخراج 
نش�رة والموافق�ة عليه�ا م�ن ِقبل س�لطة 
اإلدراج ف�ي المملك�ة المتح�دة. والعائدات 
البالغ�ة 6-5 ف�ي المائ�ة - أعل�ى م�ن كثير 
م�ن   - الش�ركات  س�ندات  صنادي�ق  م�ن 
الس�هل الحصول عليها إلى حد ما مع تقلّب 
ومخاطر أقل من األس�هم. وبإمكانك وضع 
معظمها في حسابات التوفير الفردية. هذه 
س�وق خاضعة للتنظيم، مع تسعير شفاف، 
وبإمكانك البيع في أي وقت تشاء. وأحجام 

التعامل الدنيا تعتبر معقولة.
المخاط�ر.  م�ن  خالي�ة  ليس�ت  لكنه�ا 
ن�ة م�ن قب�ل برنامج  فالس�ندات غي�ر مؤمَّ
تعويض الخدم�ات المالية )مع مالحظة أنه 
باستثناء ودائع المدخرات ذات الدخل الثابت، 
ليس هناك تأمين على أي من االس�تثمارات 
المذكورة آنفا(. وبإم�كان جهة اإلصدار أن 

تتخلى عن التزاماتها نحو السندات.
وأن�ت بحاجة إلى نوع من االس�تعدادات 
من أجل إنشاء محفظة تتسم بتنوع مناسب، 
وس�تكون هن�اك صيان�ة متواصل�ة، عل�ى 
اعتب�ار أن رأس المال الذي يتم تس�ديده من 
خالل اإلصدارات التي حّل تاريخ استحقاقها 
بحاج�ة إل�ى أن يعاد اس�تثماره ف�ي أماكن 
المحافظ�ة عل�ى عوائ�د  أردَت  إذا  أخ�رى، 
المحفظة. لذلك هذا النوع من االس�تثمار ال 
يناس�ب الجمي�ع، لكنه بص�ورة عامة يبدو 

أفضل بكثير من بعض البدائل.

القمع املايل يدفع املستثمرين إىل األصول اخلطرة
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سيميوين يغيب عن تدريبات أتلتيكو مدريد

 
حس�م املنتخب العراقي مواجه�ة األردن بالفوز 
1-0 يف املب�اراة الت�ي أقيمت بينهم�ا عىل ملعب 
س�ونكورب ، بالجولة األوىل باملجموعة الرابعة ، 
وبه�ذه النتيجة يأتي العراق خل�ف اليابان الذي 
ف�از برباعي�ة نظيف�ة عىل فلس�طني من�ذ قليل 
بف�ارق االه�داف ، ويحت�ل األردن املرك�ز الثالث 

ويتذيل الفدائي املجموعة.  
س�جل هدف املباراة الوحيد الالعب يارس قاس�م 
يف الدقيق�ة 77 .. بينما تم طرد أنس بني ياس�ني 
الع�ب االردن يف الدقيق�ة 84 .. وج�اءت املب�اراة 
تكتيكية ولم تشهد ملحات فنية بإستثناء الهدف 
.. ولك�ن يبق�ى أن العرب ل�م يحقق�وا الفوز يف 
الجول�ة األوىل س�وى عىل الع�رب ، حيث فاز من 
قب�ل اإلمارات ع�ىل قطر 4-1 بينم�ا خرس باقي 

املنتخبات العربية يف هذه الجولة .
ودخ�ل رايض شنيش�ل املدي�ر الفن�ي للمنتخب 
بتق�دم  ، بطريق�ة 1-2-3-4  اللق�اء  العراق�ي 
يون�س محم�ود.. بينما إعتم�د ويلكين�ز املدير 
الفني للمنتخب االردني عىل طريقة 1-1-4-4 ، 

بتواجد عدي الصيفي خلف احمد هايل .
ب�دأ النش�امى املب�اراة بحم�اس ، وس�يطر عىل 
منطق�ة املن�اورات بفضل تأل�ق العبي منتصف 
امللع�ب ، وحاولوا إحراز هدف مبكر ، لكن الدفاع 
العراقي وقف باملرصاد ملحاوالت الهجوم االردني 

.
رغم الس�يطرة األردنية إال أن الفرصة الحقيقية 
األوىل ، جاءت ألسود الرافدين بعد ربع ساعة من 
اللع�ب ، عندما م�رر يارس قاس�م بينية ليونس 
محمود ، لكن تسديدته إصطدمت بمدافع االردن 

لتتحول ألول ركنية يف اللقاء .
 م�ع م�رور الوق�ت أصب�ح اللع�ب س�جاال بني 
املنتخبني ، وشهد زيادة عددية يف منتصف امللعب 
حيث كان�ت املعركة الحقيقي�ة .. ووضح خوف 
كل فريق من إس�تقبال هدف خالل هذا الش�وط 
، وكان�ت الكلم�ة العلي�ا للمدافعني نظ�را للقلة 
العددية ملهاجمي الفريقني والتمريرات الخاطئة 

من صانعي االلعاب .
 إستمر األداء املتوسط من الفريقني ، ولم ينجح 
أي فري�ق يف ف�رض كلمت�ه خالل هذا الش�وط ، 

حيث لم يخترب أي من شفيع او جالل 

حاريس املرمى بش�كل ج�دي ، لينتهي الش�وط 
س�لبيا أداء ونتيج�ة ل�م يح�دث أي تغي�ر عىل 
تشكيلة الفريقني مع مطلع الشوط الثاني الذي 
ل�م تختل�ف بدايته عن س�ابقه ، حي�ث إنعدمت 
املتع�ة ول�م يش�هد أي ملحات فنية م�ن الالعبني 
وسط إلتزام تكتيكي ، وبعد مرور 10 دقائق 

دفع مدرب العراق بجيستن مرام بدال من همام 
ط�ارق لتنش�يط الهج�وم ، بينما دف�ع ويلنكيز 

بأحمد يوسف بدال من خليل بني عطية .
 وإصطب�غ أداء الفريق�ني بالخش�ونة ، وكثرت 
صاف�رة الحكم الس�عودي فهد امل�ردايس لتقتل 
املب�اراة تمام�ا ، وس�ط مح�اوالت خجول�ة من 

الفريق�ني ، وإن كان األداء االردن�ي أفض�ل م�ن 
خالل الكرات العرضية التي كاد أن يس�جل منها 

أحمد ابراهيم مدافع العراق هدفا يف مرماه .
حاول أمجد كلف العب العراق تكوين جبهة يمنى 
قوي�ة للمنتخب العراق�ي ، ولك�ن تواجد يونس 
محم�ود بمف�رده والرقابة اللصيق�ة املفروضة 

عليه ، أنهت خطورة ه�ذه الجبهة رسيعا ، مما 
دفع برايض شنيش�ل بالدفع بأحمد ياس�ني بدال 
من القائ�د يونس .. بينما ح�اول عدي الصيفي 
تنفي�ذ هجم�ات رسيع�ة للنش�امى ، ولكنها لم 

تشكل خطورة لقوة الدفاع العراقي .
 وتحس�ن األداء الهجومي للمنتخب العراقي مع 

ه�ذه التغي�رات ، وج�اءت الدقيقة 77 لتش�هد 
ه�دف ف�ك اإلش�تباك ملصلح�ة الع�راق ، بعدما 
إخ�رق ي�ارس قاس�م دفاع�ات األردن بمه�ارة 
فردي�ة ، وس�دد الك�رة إصطدمت بق�دم املدافع 
طارق خطاب ، وغرت إتجاهها لتس�كن مرمى 

شفيع .
 وزادت مش�اكل املنتخب األردن�ي بعد طرد أنس 
بني ياس�ني لحصول�ه ع�ىل البطاق�ة الثانية يف 
الدقيق�ة 84 وحاول العراق زيادة رصيد األهداف 
مس�تغال النق�ص الع�ددي ولكن املب�اراة إنتهت 

بفوز أسود الرافدين .
وحقق املنتخب العراقي انتصاراً مهماً يف مباراته 
األول عىل نظره األردني بهدف نظيف، االنتصار 
جع�ل العراق املرش�ح األوفر حظ�اً للتأهل رفقة 
اليابان املرشح األول للبطولة وليس فقط للتأهل 

عن هذه املجموعة.
 منتخب أس�ود الرافدين، اس�تحق انتصاره ألنه 
كان األكثر ش�جاعة وبحثاً ع�ن االنتصار، وألنه 
كان منظم�اً هجومي�اً ودفاعي�اً، يف ح�ني كان 
النش�امى منظمني دفاعياً بش�كل جي�د، لكنهم 

هجومياً كانوا من دون أفكار واضحة.
ومن الواضح أن منتخب املدرب رايض شنيش�يل 
يمل�ك مواصف�ات ممي�زة تمكنه م�ن االنتصار 
والتعامل مع أي خصم كان يف أسيا، فهم يملكون 
قوة بدنية ولياق�ة، باإلضافة إىل امتالكهم جودة 
األفراد، والخربة التي تجعلهم مملتيكن ألس�لحة 

الفوز، وإن لم يخلقوا عدداً كافياً من الفرص.
أم�ا املنتخ�ب األردني مع امل�درب ويلكن�ز يبدو 
عقيم�اً، وهذا ي�ربر بحث امل�درب الربيطاني عن 
أول انتص�ار له بعد 10 مباري�ات؛ حيث خرس 8 
وتعادل يف 2، فأس�لوب الهج�وم بريطاني قديم، 
وإن اس�تفاد املنتخ�ب م�ن ه�ذه الفلس�فة يف 
التنظيم الدفاعي، فإنه هجومياً يلعب بأس�لوب 
يعود لتسعينات القرن املايض، ولعل هذا طبيعي 
مل�درب كانت أخر مهمة تدريبية له يف عام 1998 
قب�ل التح�ول للمس�اعدة يف التدريب.وجود دكة 
تضم بعض األس�ماء املميزة يف العراق تس�اعده 
أيضاً عىل التعامل م�ع املباريات املعقدة، يف حني 
يواجهه مدرب ل�م يصطحب القطع�ة الناقصة 
كصانع العاب يف خطة 4-4-2 عىل شكل املاسة، 
كم�ا أن ثق�ة ويلكين�ز بالدك�ة انعكس�ت بعدم 

لجوئه لتبديل ثالث حتى الدقيقة 89.

المستقبل العراقي / متابعة

 أصب�ح مس�تقبل الكولومب�ي ال�دويل راديمي�ل فال�كاو مهاجم 
مانشس�ر يونايت�د اإلنجلي�زي محل ش�ك وغر معل�وم، بعدما 
اس�تبعده مدرب�ه الهولندي لويس ف�ان جال يف خس�ارة فريقه  
بهدف نظيف أمام س�اوثهامبتون األحد يف الجولة 21 من الدوري 

اإلنجليزي.
صحيفة " دييل ميل" الربيطانية، أكدت أن مصر النمر الكولومبي 
مع يونايتد أصبح غر معلوم، وأن إدارة يونايتد س�تفكر جدًيا يف 

عدم تحويل عقد اإلعارة إىل عقد دائم.
وأوضح التقرير أن استبعاد فالكاو من القائمة وهو ليس مصاب 
يف املباراة ، تشر إىل أن هناك قرارات ستكون صعبة عىل املهاجم، 

وقد تكون عالمة جديدة يف نية النادي حول بقاء الالعب.
وأرجع فان جال اس�تبعاد فالكاو، لعدم احتياجه الفني لخدماته 
يف هذه املباراة، مش�ًرا إىل أن امل�درب عليه أن يختار يف كل مباراة 

بني الالعبني املتاحني أمامه واختيار األنسب.
يذك�ر أن فال�كاو مع�ار من موناك�و الفرنيس ملدة موس�م إال أن 
يونايتد لم يس�تفد بالش�كل األمثل من خدماته بس�بب إصاباته 

املتكررة

المستقبل العراقي / وكاالت

مستقبل جمهول لفالكاو مع الشياطني احلمر

أسود العراق هيزمون األردن يف مباراة تكتيكية بكأس آسيا

خاض أتلتيك�و مدريد امس االثنني 
مران�ا بع�د هزيمته أمام برش�لونة 
)3-1( بالجولة ال�18 من الدوري 

دييج�و  مدرب�ه  ب�دون  اإلس�باني، 
ال�ذي يوج�د يف زي�ورخ  س�يميوني 
كمرش�ح لجائزة أفضل م�درب لعام 
2014 الت�ي س�يعلن عنه�ا االتح�اد 

الدويل لكرة القدم )فيفا(.

مران�ا  الروخيبالنك�وس  وخ�اض 
جماعيا استعدادا ملواجهة ريال مدريد 
الخميس يف إياب دور 
ال�16 من بطولة 
مل�ك  كأس 

إسبانيا لكرة القدم.
الذي�ن ش�اركوا  الالعب�ون  وخض�ع 
يف اللق�اء لتدريب�ات بدني�ة، والحق�ا 
لتدريبات منفصلة خاصة بتكتيكات 

الهجوم والدفاع.

األي�رس  الظه�ر  يواص�ل  فيم�ا   
األرجنتين�ي انس�الدي، الغائ�ب ع�ن 
املالع�ب منذ ش�هر ونصف الش�هر، 
مران�ه املنف�رد للتعايف م�ن إصابة يف 

الركبة.

المستقبل العراقي / وكاالت 

 
اس�تفادت العبة التنس الروس�ية ماريا 
بطول�ة  بلق�ب  فوزه�ا  م�ن  ش�ارابوفا 
بريس�بن وقلصت الفارق م�ع األمريكية 
س�رينا وليام�ز ع�ىل ص�دارة التصني�ف 
العامل�ي للمحرفات يف النس�خة الجديدة 
من التصني�ف والصادرة امس االثنني عن 

الرابطة العاملية ملحرفات التنس.
وخرست س�رينا مع الفري�ق األمريكي 
يف نهائ�ي بطولة كأس هوبم�ان ولكنها 
حافظت عىل موقعها يف صدارة التصنيف 
العامل�ي للمحرفات برصيد 8016 نقطة 
فيما رفعت ش�ارابوفا رصيدها إىل 7335 
نقطة يف املركز الثاني.وحافظت الالعبتان 
الرومانية س�يمونا هاليب )6571 نقطة( 
والتش�يكية بيرا كفيتوف�ا )5891 نقطة( عىل 
موقعيهما يف املركزين الثالث والرابع عىل الرتيب 

وذلك قبل أس�بوع واحد عىل انطالق فعاليات 
بطولة أسراليا املفتوحة أوىل بطوالت "جراند 
س�الم" يف املوسم الحايل.ورغم خسارتها أمام 
ش�ارابوفا يف نهائي بطولة بريس�بن ، تقدمت 

الرصبي�ة أن�ا إيفانوفيت�ش من 
املرك�ز الس�ابع إىل الخام�س 
يف التصني�ف برصي�د 4845 
البولندي�ة  نقطةوتراجع�ت 
أجنيسكا رادفانيسكا )4810 

نقاط( والكندية يوجني بوش�ار 
)4715 نقط�ة( للمركزي�ن الس�ادس 
والس�ابع عىل الرتيب. وكان�ت املراكز 
من الثام�ن إىل العارش عىل الرتيب من 
نصيب الدنماركي�ة كارولني فوزنياكي 

)4625 نقط�ة( واألملانية أنجيليكا 
كربر )3275 نقطة( والروسية 
 2970( ماكاروف�ا  إيكاترين�ا 

نقطة( .

تلق�ى االتح�اد العراق�ي املرك�زي 
لكرة القدم كتاباً رسمياً من الهيئة 
االداري�ة لن�ادي الرشط�ة الريايض 
يطل�ب فيه مخاطب�ة االتحاد الدويل 
لكرة القدم الفيفا ملنع الالعب شركو 
كريم من اللعب او التوقيع الي فريق 

دون الرجوع الدارة النادي.
وذكر مصدر مطلع يف اتحاد الكرة: ان 
االتحاد العراق�ي املركزي لكرة القدم  
تلقى كتاباً رسمياً من الهيئة اإلدارية 
املؤقتة لنادي الرشطة الريايض يطلب 
في�ه مخاطب�ة االتح�اد ال�دويل لك�رة 
القدم الفيفا ملنع الالعب ش�ركو كريم 
من اللع�ب او التوقي�ع الي فريق دون 

الرجوع الدارة النادي.
وتش�ر مص�ادراىل: ان الهيئ�ة اإلدارية 
املؤقتة لنادي الرشطة عقدت اجتماعا 
لبحث موضوع الالعب ش�ركو كريم 
اتحاد  وقررت مخاطبة 

الك�رة إليقاف�ه ع�ن اللعب محلي�ا ودوليا 
خالل الف�رة املقبل�ة بعد عدم اس�تجابة 
األخ�ر لق�رار الهيئ�ة الس�ابق الق�ايض 
ب�رورة الع�ودة واالنخ�راط يف تدريبات 

الفريق .
ويف هذا الس�ياق ذكر عضو الهيئة اإلدارية 
املؤقت�ة لنادي الرشطة ابراهيم س�الم: ان 
الهيئ�ة االداري�ة املؤقت�ة لن�ادي الرشطة 
ق�ررت يف اجتماعها األخ�ر إيقاف الالعب 
ش�ركو كريم عن اللعب محليا ودوليا بعد 
ان استنفذت اإلدارة جميع السبل إلقناعه 
بالعودة لصفوف الفريق يف الفرة الحالية 

.
وأض�اف س�الم : وجهن�ا كت�اب اىل اتحاد 
الك�رة يف ه�ذا الخص�وص ليأخ�ذ الق�رار 
الصفة القانونية ومنع الالعب من التوقيع 
عىل كش�وفات اي ن�اد آخر خ�الل الفرة 
املقبل�ة خصوصا وان نادي لرشطة يمتلك 
البطاقة الدولي�ة لالعب املذكور عرب العقد 
امل�ربم بني الطرفني وال�ذي يمتد ألكثر من 

موسم.

 
ناقش�ت لجن�ة النزاه�ة الربملانية املفت�ش العام يف 
وزارة الش�باب والرياض�ة بما يدور يف الوس�ط 
الري�ايض م�ن خروق�ات مالي�ة واداري�ة يف 
املؤسس�ات الرياضية واالندي�ة واالتحادات 
وتم اق�رار رضورة تواج�د مفتش عام يف 
اللجنة االوملبية الوطنية العراقية ملتابعة 
االنفاق املايل عىل الرياضة واالتحادات.

وذكر املفت�ش العام لوزارة الش�باب 
والرياضة عبد الحسن جمال: ان يف 
نية لجن�ة النزاهة الربملانية العمل 
خ�الل االيام القليل�ة املقبلة عىل 

تع�ني دائرة مفتش ع�ام للجن�ة االوملبية وكاف�ة االتحادات 
الرياض�ة من اج�ل مراقبة كيفي�ة انفاق االم�ور املالية عىل 
نش�اطات تلك االتح�ادات والحد من التج�اوزات املالية التي 
طفت اىل الس�طح مؤخراً .واش�ار اىل انه تمت استضافته يف 
لجن�ة هيئة النزاه�ة الربملانية للتباحث يف م�ا يخص مراقبة 
انف�اق املال عىل الرياضة العراقية س�واء كاندية او اتحادات 
الرياضية وعملية مراقبتها ورفع تقارير بشأنها من الدوائر 
الرقابية املختصة.واضاف جمال : من املؤمل ان تخرج لجنة 
النزاه�ة الربملاني�ة بقرار تع�ني دائرة مفتش ع�ام يف اللجنة 
االوملبية الوطنية العراقية واالتحادات الرياضية ملراقبة عملية 
انف�اق االمور املالية التي هي جزء من امليزانية العامة للدولة 
العراقي�ة من اجل وض�ع الحد لتلك العملي�ات غر القانونية 

لتحديد الجهات املسؤولة واحالتها اىل القضاء.

الفن�ي  املدي�ر  انج�ي بوس�تيكوجلو  أك�د 
للمنتخ�ب األس�رايل األول لك�رة الق�دم أن 
فريقه سيفتقد لخدمات القائد مايل جيديناك 
يف مبارات�ه املقبلة أمام املنتخب العماني ضمن 
دور املجموعات يف بطولة كأس امم أسيا واملقرر 

اقامتها اليوم الثالثاء، بسبب اإلصابة.
وقال انجي بوس�تيكوجلو: "اس�تعادة نش�اط 
الالعب�ني هو األولوية الرئيس�ية لنا بعد املباراة 
األوىل .. األمور تس�ر بش�كل جيد .. الالعبون 
يش�عرون بتحس�ن االن ويتطلع�ون إىل 

التدريبات".وأضاف: "الجميع جاهزون عدا قائد 
الفريق مايل".

وتع�رض جيدين�اك إىل اإلصاب�ة يف كاح�ل القدم 
األيرس يف مب�اراة منتخ�ب بالده الس�ابقة أمام 
نظ�ره الكويتي مما يس�تدعي غيابه أيضا عن 
املب�اراة األخرة للمنتخب األس�رايل يف املجموعة 

األوىل أمام منتخب كوريا الجنوبية.
ورغم الفوز الكبر الذي حقه املنتخب األس�رايل 
ع�ىل الكويت 1/4 يف املباراة االفتتاحية للبطولة، 
أك�د بوس�تيكوجلو أن�ه س�يدخل تغي�رات عىل 
تش�كيلة الفريق األساسية بس�بب اإلصابة التي 

تعرض إليها جيديناك.

المستقبل العراقي / وكاالت 

شارابوفا تقلص الفارق مع سريينا 
يف التصنيف

الالعب شريكو كريم مهدد بااليقاف 
حمليًا ودوليًا

المستقبل العراقي / متابعة 

النزاهة النيابية تناقش مفتش عام الشباب يف االنفاق

أسرتاليا تفقد قائد منتخبها يف مواجهة عامن

المستقبل العراقي / متابعة 

المستقبل العراقي / متابعة 
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عمــــــــودي

أن المخ البشرى يتكون من أثنى عشر 
مليون خلية تسيطر على 

العضالت واألعصاب وأجهزة الجس�م 
المختلفة 

أول بئر نفطية ُحفرت في العالم كانت 
في والية بنسلفانيا 

األمريكية عام 1859 
أن أطول الحروب في العالم هي حرب 

المائة عام بين فرنسا 
وبريطاني�ا، عام 1338م، واس�تمرت 

حتى عام 1453، أي دامت 115 
عاماً 

أن أول حديق�ة حي�وان انش�ئت ف�ي 
العالم . . كانت في باريس عام 

1793م 
وه�ي  األيونس�فير  طبق�ة  تحت�وي 

الطبقة العليا في الغالف الجوي 
على جس�يمات ذري�ة مش�حونة لها 

أهمية بالغة في االتصاالت، 
وانتقال موجات الراديو 

أن أكب�ر بيض�ة ف�ي العال�م اآلن هي 
بيضة النعامة، وزنها 2 

كيلوج�رام تقريباً، ُوس�مك قش�رتها 
فيبلغ 5ر1 ميليمتر 

تقريب�اً، ويمك�ن لش�خص وزن�ه 98 
ر126 كيلوجرام أن يقف عليها 

دون أن تتحطم

هل تعلم؟

أعلن�ت ش�ركة أميركي�ة ع�ن إط�الق أغطية 
حماي�ة لمجموع�ة م�ن إص�دارات هوات�ف 
“آيفون” الذكية تتميز بوجود شاشة متعددة 
الخلفي.وتض�م  االس�تخدامات ف�ي جزئه�ا 
أغطية “ب�وب س�ليت” popSLATE شاش�ة 
من نوع “الورق اإللكتروني” ePaper، والتي 
تعرض المحتوى باللونين األبيض واألس�ود، 
وتتص�ل بالهوات�ف عب�ر تقني�ة “بلوتوث”.

ويس�تطيع المس�تخدم تحديد نوع المحتوى 
المعروض على الشاشة اإلضافية عبر هاتفه 

الذكي باس�تخدام تطبيق خاص، حيث يمكنه 
عرض صورة أو مجموعة من الصور أو ضبط 
الشاشة لعرض تنبيهات بجديد حساباته على 
الش�بكات االجتماعية.ويتيح التطبيق اختيار 
الص�ور من ذاك�رة الهات�ف أو التقاط صورة 
جديدة عبر كاميرا جهازه أو تنزيل صورة من 
شبكات مثل “انستغرام”، كما يسمح التطبيق 
للمستخدم بمش�اركة صوره أو التراسل عبر 
ش�بكة خاصة تض�م المس�تخدمين اآلخرين 

ألغطية “بوب سليت”.

أظهرت دراس�ة جديدة أن اتب�اع نظام غذائي 
صح�ي للقل�ب يش�مل ثم�ار األف�وكادو ق�د 
يخفض ما يس�مى الكوليس�ترول الضار لدى 
الذي�ن يعانون من زيادة الوزن والس�منة.وال 
تعني النتائ�ج أنه يجب على الناس ببس�اطة 
إضاف�ة األف�وكادو إل�ى وجباته�م الغذائي�ة 
اليومية، لكن كبير الباحثين في الدراس�ة قال 
إن النتائ�ج تظه�ر أن األف�وكادو عن�د دمجه 
في النظم الغذائية الصحية يخفض مس�توى 
منخف�ض  الدهن�ي  البروتي�ن  كوليس�ترول 

الكثافة.وقال�ت بين�ي كريس ايثرت�ون، التي 
ترأس لجنة التغذية في رابطة القلب األميركية 
وخبيرة التغذية في جامعة والية بنس�لفانيا: 
“ال ينبغ�ي أن يضيف�وا ثم�رة أف�وكادو إل�ى 
نظامه�م الغذائي فحس�ب، لكن س�يكون من 
الجي�د إدراج ثمرة أفوكادو ف�ي نظام غذائي 
ايثرت�ون وزمالؤها  صحي”.وكتب�ت كريس 
في دورية رابطة القل�ب األميركية، إنه يجب 
أن يح�رص الن�اس على تن�اول طعام صحي 

للقلب لخفض مخاطر اإلصابة بأمراضه.

ال تتأثر البشرة بالمستحضرات التي تضعينها 
عليها فحس�ب، إذ إنها تتأثر بما تضعينه في 
صحنك أيضاً، حسب ما أكده أخصائيو تغذية 

وجلدية لصحيفة “دايلي” ميل البريطانية.
ويغذي الغذاء الصحي البشرة ويحارب التقدم 
في الس�ن، والعكس صحي�ح، فمثالً كعكات 
األرز مع�روف أنها الغذاء المفضل لعارضات 
األزي�اء، كونها تس�اعدهم في الحصول على 

قوام رشيق.
كربوهيدرات مكررة

ويؤكد أطب�اء أنها تحتوي على كربوهيدرات 
مكررة وتزيد من نس�بة السكر في الدم، كما 
أن الغلوك�وز ال�ذي تتوفر علي�ه يتفاعل مع 

م�ادة بروتينية في الخاليا، ما يس�بب ظهور 
عالم�ات التقدم في الس�ن وتصلب البش�رة، 
فضالً عن التجاعيد.من ناحيتها، تزيد الجبنة 
الزرق�اء ه�ي األخرى من مش�اكل البش�رة 
الحتوائه�ا عل�ى نس�بة عالي�ة م�ن الدهون 
المش�بعة التي تزي�د من مس�توى أوميغا 6 
مقارن�ة بأوميغ�ا 3 الذي يس�اعد في ظهور 
حب الش�باب، حس�ب متخصصين.ويساهم 
الغذاء الذي يمتصه الجهاز الهضمي بس�رعة 
كالبطيخ والتمر والسكر األبيض المكرر، في 
زيادة األنسولين الذي يؤدي بدوره إلى زيادة 
الم�ادة الدهنية، وهو ما يتس�بب في ظهور 

بقع على البشرة وسد مساماتها.

االيفون
بشاشتني

االفوكادو 
خيفض الكولسرتول

خسارة الوزن اثناء النوم

الفراشة امللك مهددة باالنقراض

فوائد
دبس الرمان

احذري.. اطعمة 
تسبب اهلرم
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�لثور 

�ل�سرطان

�لعذر�ء

�لعقرب

�جلدي

حوت 

�حلمل

�جلوز�ء

�ال�سد

�مليز�ن

�لقو�س

�لدلو

ع�دم ال�كالم قد يك�ون األفضل لك 
للتخفيف مّما تواجهه في هذا اليوم 
الصعب؛ فالملل من الروتين يدفعك 
إلى الكآبة والكسل، في فترة ما بعد 
الظهر ت�زداد مزاجيتك وعصبيتك، 
وقد تح�دث بعض التالس�نات مع 
أح�د أف�راد عائلت�ك، ف�ي المس�اء 

يفضل البقاء في البيت.

بدأت تشم أنفاسك يا مولود الحمل 
بعد الفترة الصعبة التي مررت بها، 
الصحة تبدأ بالتحسن من بعد فترة 
الظهيرة، كما أن مزاجك في تحسن 
مطرد هذا اليوم لما تلقى من أمور 
قد تعجبك. ف�ي فترة ما بعد الظهر 
قد تفضل البقاء في البيت للراحة. 

يوم جيد وه�دوء بعد االرتباك غير 
الطبيعي في األيام الماضية، الحظ 
سيكون إلى جانبك في صباح اليوم 
وحتى المساء، لذلك اغتنمه للتقدم 
في حياتك أو طلب أي ش�يء تريده 
من األشخاص حولك. المساء جيد 

لتقضيته مع َمن تحب.

هنالك عواطف متخالطة تؤثر عليك 
يا صديقي الج�وزاء، وال تعرف إذا 
كان هذا اليوم جيدا أم ال؛ فالصباح 
لن يكون مش�جعا أبدا، وخصوصا 
أن�ه ال يوجد ما تفعله، أما في فترة 
الظهيرة فاألجواء تبدو أفضل وقد 

تدعى إلى مناسبة اجتماعية.

ي�وم الحركة الذي لن تجلس كثيرا، 
فأعمالك ومواعيدك ستضغط عليك 
بش�كل ال مثيل له علي�ك، وبخاصة 
ف�ي فت�رة الظهي�رة التي س�تأخذ 
حص�ة األس�د، كثي�ر م�ن موالي�د 
العذراء سيبدأون بالتخطيط لسفر 

قريب.

ق�د ال يكون اليوم مفض�ال لديك يا 
عزيزي األس�د، فاألمور لن تس�ير 
كم�ا ترغ�ب، بل تس�ير عك�س ما 
تريد تمام�ا، لذلك قد تلعب األمواج 
بقاربك في الظهيرة مّما يستدعيك 
للتفكي�ر قب�ل القي�ام ب�أي أم�ر، 

وخصوصا إذا كان مهما.

ي�ا  المال�ي  وضع�ك  عل�ى  انتب�ه 
صديق�ي العق�رب؛ فأنت مس�رف 
ج�دا في هذي�ن اليومي�ن، الصباح 
جيد وه�ادئ بعض الش�يء، لكنك 
تخطط إلنه�اء أعمال�ك المتراكمة 

قبل الذهاب إلى بيتك.
ت�رى كل ش�يء س�وادا، وال توجد 

ي�وم التبذير يا صديق�ي فأنصحك 
من�ذ اآلن أن ال تعد النقود الخارجة 
من جيبك؛ ألن ذلك لن يجعلك بحالة 
جي�دة، لك�ن عل�ى المس�ار اآلخر، 
فوضع�ك العاطف�ي ممت�از، إذ إن 
عواطفك جياش�ة، وبسهولة تعّبر 

عنها لَمن تحب

فأن�ت ف�رح ألن لدي�ك العدي�د من 
المخطط�ات لتق�وم به�ا ف�ي هذا 
اليوم، وخصوص�ا في فترة ما بعد 
الظهر، الصباح سيكون هادئا نوعا 
ما وقد تقضيه بين أعمالك، لكن في 
المس�اء األحداث تتس�ارع وتحدث 

بعض األشياء تجعلك سعيدا.

لديك الرغبة لفعل أي ش�يء سوى 
االستلقاء والنوم، يوم ممل جدا في 
الصباح، ضاغط في فترة الظهيرة 
لدرج�ة مقيت�ة، واح�ذر ف�ي فترة 
المساء أثناء القيادة وال تتهور، أما 

بالنسبة لَمن تحب فعليك تجنبه.
ق�زح،  ق�وس  أل�وان  مث�ل  ي�وم 

وضع�ك قوي اليوم الفلك يس�اندك 
ب�كل الق�رارات الت�ي تق�وم به�ا، 
فالنجاح قد يكون حليفك وبنس�ب 
كبي�رة جدا، في فترة ما بعد الظهر 
تدخل ف�ي نقاش مع أح�د زمالئك 
في العمل أو مع مديرك، مّما يجعل 

مزاجك مكهربا قليال.

فك�ر جيدا يا مولود الدل�و قبل القيام 
بأي عمل ال تحمد عقباه؛ ألن األمور ال 
تتحمل الخطأ اليوم، وأي عمل خاطئ 
تق�وم ب�ه س�يأخذ أكبر م�ن حجمه، 
وخصوص�ا في عالقاتك الش�خصية، 
سيش�عرون  الدل�و  موالي�د  بع�ض 
بالكسل وعدم الرغبة لفعل أي شيء.
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يش�ار به إلى عصي�ر الرمان ولكنه عـ

مركز إلى أقصى درجة وهو يستخدم 
في الش�رق األوسط وأرمنيا والهند 
وجورجي�ا كمك�ون أساس�ي ف�ي 
الطهو حيث يعط�ي األطعمة نكهة 
خاصة ول�ون جذاب. يت�م تصنيعه 
ع�ن طري�ق الحصول عل�ى العصير 
من حبوب الرمان ثم يتم غليه حتى 
تتبخر معظم المياه منه بعدها ينتج 

عصير مكثف س�ميك لونه أرجواني 
قام ولكنه ملئ بالنكهة. 

الفوائد الصحية لدبس الرمان:
 1. يع�زز الجه�از المناعي: يحتوي 
م�ن  الكثي�ر  عل�ى  الرم�ان  دب�س 
أي  أكث�ر م�ن  األكس�دة  مض�ادات 
فاكهة أخرى وخاصة فيتامين سي 
المفي�د لتقوية الجهاز المناعي كما 
أن مضادات األكس�دة تمنع تأكس�د 

األس�جين داخ�ل الخاليا مم�ا يقلل 
من اإلصابة بالس�رطانات ويحسن 

إمتصاص المواد الغذائية
 2. يخف�ض نس�بة الكولس�ترول: 
يقل�ل دب�س الرم�ان م�ن ترس�ب 
الكولس�ترول ف�ي الش�رايين مم�ا 
القل�ب  أم�راض  اإلنس�ان  يجن�ب 

والشرايين
 3. فوائ�د فيتامين B: يحتوي دبس 

الرمان عل�ى مجموعة من فيتامين 
 .B1,B3,B5,B6 تض�م  والت�ي   B
يس�اعد  اليامي�ن  أو   B1 فيتامي�ن 
الجس�م عل�ى تولي�د الطاق�ة حيث 
تح�رك  الت�ي  اإلنزيم�ات  يحف�ز 
العضالن والنظ�ام العصبي ونظام 

القلب واألوعية الدموية. 
أما فيتامين B3 أو النياسين يساعد 
عل�ى الحف�اظ عل�ى صح�ة العي�ن 

والبشرة. 
بالنس�بة لفيتامي�ن B5 أو حم�ض 
البانتوثيني�ن يس�اعد عل�ى تنظيم 

النمو خاصة للصغار. 
وأخي�ًرا بالنس�بة لفيتامي�ن B6 أو 
البريدوكس�ين فيساعد الجسم على 
والحف�اظ  البروتين�ات  إمتص�اص 
على صحة خاليا الدم الحمراء والتي 

تحمل األكسجين لخاليا الجسم.

1 – ممثلة مرصية –
 2 – مطرب لبناني –

 3 سقي – كالم – مادة قاتلة –
 4 – يتبع – عكس�ها طائرة حربية 

–
 5 – مقت – ضعف –

 6 – أحد الوالدين – الوالد –
 7 – نفاخر –

 8 - عكسها إمارة عربية – أوالد –
 9 – شاعر عبايس .

1 – دولة إسالمية  يف أفريقيا –
 2 – مرشد – متشابهة –

 3 – متش�ابهان – بحر – عكس�ها 
أسم علم مؤنث –

 4 – تأمل ملياً – عز –

 5 – عكس�ها ش�اعر أملاني – أس�م 
علم مؤنث –

 6 – من األمراض – نبرص مجزومة 
–

 7 – للتذمر – ماركة سيارات –

 8 – موضع غربي دمشق جرت فيه 
معركة شهرية – أحد الوالدين –

 9 – لقبه الحكيم – واضح .

المكونات
عدس مسلوق - كوبان

أرز بسمتي مغسول ومصّفى - نصف 
كوب

معكرونة قمحة كاملة صدف - كوب
بصل حجم كبير مفروم - 2

ثوم مهروس - 4 فصوص
ماء ساخن - 3 أكواب
ملح - ملعقة صغيرة

فلفل حلو - ربع ملعقة صغيرة
فلفل أسود - ربع ملعقة صغيرة

كمون - ملعقة صغيرة
رذاذ زيت

لتحضير الصلصة:
بقدونس مفروم - 3 مالعق كبيرة

صلصة طماطم - 500 غرام

فلفل حلو - نصف ملعقة صغيرة
فلفل حار - رشة

طريقة العمل
-1 رّش�ي قدر غير الصق بالقليل من 

رذاذ الزيت وضعيه على النار.
والث�وم  البص�ل  إلي�ه  أضيف�ي   2-

وقلّيهما جيداً.
-3 ضعي نصف كمية البصل في طبق 

واتركيه جانباً.
-4 أضيف�ي إلى الكمي�ة المتبقية من 
البصل األرز واس�كبي ك�وب ونصف 

من الماء.
-5 أترك�ي المزي�ج حت�ى يغل�ي ث�ّم 
خّفف�ي الن�ار، غّطي الق�در واتركيه 

لحوالى 10 دقائق حتى ينضج.
المس�لوق  الع�دس  أضيف�ي   6-

والمعكرونة ثّم أسكبي كوب ونصف 
من الماء.

-7 نّكه�ي بالمل�ح والفلفل األس�ود 
والفلف�ل الحل�و والكم�ون واترك�ي 
المزي�ج على ن�ار هادئ�ة لحوالى 15 

دقيقة.
-8 لتحضير الصلصة، أسكبي صلصة 
الطماط�م ف�ي ق�در وأضيف�ي إليها 

البقدونس.
الحل�و  المزي�ج بالفلف�ل  -9 نّكه�ي 
والفلفل الحار واتركيه حتى يغلي ثّم 

خّففي النار حتى يثخن المزيج.
-10 في طبق التقديم، أس�كبي مزيج 

األرز وضعي الصلصة عليه.
-11 زّين�ي الوجه بالكمي�ة المتبقية 

من مزيج البصل.

ربما تضيف الحكومة األمريكية »فراشة 
مونارك« أو »فراشة امللك« إىل قائمة األنواع 
املهددة باالنقراض بعد خسارة كارثية يف 

أعدادها عىل مر العقود املاضية.
وتأت�ي ه�ذه الخس�ارة الهائل�ة يف أعداد 
هذه الفراش�ة بس�بب التقلص الش�ديد 
ال�ذي أصاب بيئاتها املناس�بة، من زراعة 
محاصيل معدل�ة وراثيا، وتغيريات كبرية 
حدث�ت يف مناخ الك�رة األرضي�ة عىل مر 

العقود املاضية.
وأعلن�ت هيئة األس�ماك والحي�اة الربية 

التابعة للواليات املتح�دة يوم االثنني إنها 
س�ُتجري مراجع�ة لحالة هذه الفراش�ة 
امللكية، لتحديد م�ا إذا كان هناك ما يربر 
حمايته�ا بموجب قانون األن�واع املهددة 

باالنقراض.
وتطل�ب الهيئ�ة بيانات علمي�ة وتجارية 
خ�الل فرتة معلومات عامة ملدة 60 يوما، 
بينما س�تبحث الهيئة ع�ن بيانات علوم 
األحي�اء، واتجاهات بيئة هذه الحرشات، 
ومتطلبات موائلها وعلوم الوراثة الخاصة 
بها وتصنيفاتها الحيوية وأنماط توزيعها 

وتاري�خ حياته�ا وطرق الحف�اظ عليها.
وق�د ق�ال مرك�ز التن�وع البيولوج�ي أن 
أعداد هذه الفراشات قد سّجل انخفاضا 
حادا من حوايل مليار فراش�ة يف منتصف 
تس�عينيات الق�رن امل�ايض إىل 35 مليون 
فقط يف الشتاء املايض، وهو أدنى رقم تم 
تسجيله حتى اآلن.وقال املركز إن السبب 
وراء ه�ذا االنخفاض يرج�ع يف جزء كبري 
من�ه إىل زراع�ة املحاصيل املعدل�ة وراثيا 
والتغ�ريات املناخية الحادة التي ش�هدها 

كوكب األرض يف الفرتة املاضية.

صحي�ح أّن وق�ت اللي�ل هو الوق�ت املخصص 
للراحة واالسرتخاء من متاعب النهار للجلوس 
أم�ام التلف�از أو الدردش�ة عىل الهات�ف. إاّل أّن 
الدراس�ات الت�ي توصل�ت إليه�ا آخ�ر األبحاث 
العلمية كش�فت العالقة املوجودة بني س�اعات 

الليل األخرية والحركة والطعام.
وتب�نّي أن فرتة اللي�ل هي أكثر دق�ة من النهار 
وه�ي الت�ي تح�دد معي�ار خس�ارة ال�وزن أو 

زيادته.
ل�ذا نق�دم ل�ك م�ن مجل�ة الصح�ة العاملية 6 
إرش�ادات ووضعي�ات صحي�ة من ش�أنها أن 
تعزز خس�ارة الوزن وتثبيته للحفاظ عىل نمط 

صحي مستقر.
1- تناويل عشاء خال من امللح والسكر

وه�ذه نقط�ة أساس�ية ألن امللح يف الس�اعات 

األخ�رية من الليل يس�بب يف احتباس املاء أو ما 
يع�رف ب� »النفخ�ة«. لذا ينصح تناول عش�اء 
خفي�ف من الخض�ار عىل البخ�ار والربوتينات 

الخالية من امللح.
2- ماريس الرياضة يف ساعات الليل األخرية

يعتقد البعض أن الوقت األمثل ملمارسة الرياضة 
ه�و يف الصب�اح الباكر ألن الرياض�ة قبل النوم 
تس�بب القل�ق وعدم الق�درة عىل الن�وم. إال ان 
العك�س هو الصحيح فقد أكدت دراس�ة أخرية 
أن أفضل وقت ملمارس�ة الرياضة واإلس�تفادة 
منه�ا هو أثناء الليل كم�ا أنها تعزز القدرة عىل 

نوم عميق لالستيقاظ بنشاط وحيوية.
3- اصطحبي وجبة الغداء األساسية إىل العمل

ان اصطحاب الغ�داء يخفف من حدة الجوع يف 
املس�اء طبًعا إذا اّتبعتي حمية سليمة ووجبات 

مقسمة بانتظام خالل النهار.
4- ارشبي الكثري من املاء

يعترب املاء املطّهر األسايس للجسم من السموم 
والدهون وتساهم بشكل كبري يف ترسيع عملية 
الح�رق وخس�ارة ال�وزن. كما ُينص�ح بتناول 
املرشوبات الس�اخنة قبل النوم والخالية تماًما 

من السكر والنشويات.
5-نامي يف غرفة قاتمة 

ه�ذه النقط�ة غريبة لكنه�ا مثبت�ة علمًيا ألن 
الجس�م يحتوي عىل مادة تتفاع�ل مع الظلمة 

القاتمة لحرق الدهون السامة يف الجسم.
6- خفيض املكيف قبل الخلود إىل الرسير:

أثبتت الدراس�ات أن النوم يف غرفة حرارتها 19 
درجة يس�اهم يف حرق الدهون بنسبة 13% ألن 

الجس�م يحرق أكثر بتفاعله مع الربد.

حرك عود ثقاب فقط من �أجل �حل�سول على معادلة �سحيحة

بدون تعليق

الكشري للرجيم
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الت�خ��ص��ص !!
دغدغ���ات

حسن العاني

صباح اخلري أهيا الشهداء
مس���احة لل���رأي

»أنا لس�ت روس�ياً كي ألجأ إىل موسكو ولس�ت امريكياً كي يتحكم بي 
البيت األبيض ، أنا عراقي وقدري أن أقاتل حتى املوت من أجل حريتي«

الشهيد غائب حويش الكريماوي
صباح الخري أيها الش�هداء أمطاركم س�قت حقول أرواحنا فكان الرز 
وكانت الحنطة وكان الورد، يف موس�م الحصاد أيها األبرار نسيناكم فكان 
القحط وكان ذباب الوالئم وكان البيع بالجملة ،إإنكرس الضوء أمام لفافات 
الغباء وعدنا إىل ظالم كم أجهدتم أنفس�كم ك�ي نتخلص منه فطوبى لكم 

يامركب املياه و ياكربياء الهواء.
صباح الخري أيها الش�هداء روحكم التي قادها ضوء الش�جاعة دفعتنا 
إىل نفق الحرية العظيم ، أجسادكم املتواضعة تواضع األنهار سرينا بقوتها 
مراكبن�ا للخالص من الدكتاتورية، ي�ا كواكب الوجود الحي نلوذ بكم فمن 
كراماتكم تهرب جرذان البعث ومن بس�االتكم س�يعود الظالم منكرساً إىل 

مأواه.
صباح الخري أيها الشهداء المأوى لنا إال أنتم نحن الذين كظمنا غيضنا 
فأنسانا الله نفوسنا ، مامن هواء للحرية إال منكم وما من طريق إىل العدل 
إال بك�م وم�ا من تناغم يف ه�ذا الوطن إال بذكركم وال س�عادة ترتجى لهذا 

املواطن إال بالوفاء لكم.
صب�اح الخ�ري أيه�ا الش�هداء ونعتذر لكم فق�د أصبحنا أول ش�عب يف 
التاريخ يكره األمطار ويعشق ما تمطره الفضائح ليست فضائح الكالب 
السائبة والقطط بل فضائح الذين استولوا عىل مرياث شجاعتكم فرسقوا 
الس�لطة فتضاعف الظالم فرصنا دولة الفساد التي الينازعها أحد، ابتعدنا 

عنكم فكان هذا الخراب.
صباح الخري أيها الشهداء فانتم مركبنا الذي اليعجز من نقلنا إىل الحرية 
وأنتم بريدنا إىل املس�تقبل وذاكرتنا التي التخون، نتلوى عشقاً بشجاعتكم 
ونلوذ بحياء بغيوم جمعتها أرواحكم فأمطرت فانفضح الدكتاتور وسقط 

البعث إىل أبد اآلبدين.
صب�اح الخري من دجلة الجواه�ري وصباح الخري من أمطار الس�ياب 
وصب�اح الخري م�ن أوجاع رسكون بول�ص وآدم حاتم وج�ان دمو صباح 

الخري أيها الشهداء

حني بلغت األربعني من العمر، شعرت ألول مرة، أنني بدأت أعي الحياة 
ع�ىل حقيقته�ا، وأدركت أن أربعة عق�ود من األوهام واألخط�اء واملواقف 
الصبيانية التافهة، هي الت�ي طبعت ترصفاتي وعالقاتي وأفكاري، ولذلك 
عمدت إىل مراجعة نقدية صارمة، وغريت الكثري الكثري من فهمي الس�اذج 
لألمور، ومن قناعاتي التي تفتقر إىل املنطق والحكمة. واحدة من عرشات، 
بل مئ�ات القناعات الفوضوية القديمة التي نقدتها وانقلبت عليها انقالبا 
جذري�ا واعي�ا، هي مس�الة التخصص ، فق�د كنت اقف بالض�د من هذه 
املس�ألة، وال أرى ضريا يف ان يكون اإلنس�ان مهندس�ا ومحاميا ورس�اما 
وجراح�ا وضابط�ا يف الجي�ش ومق�اوال يف وق�ت واح�د، كما ل�م أكن أجد 
ضريا يف من يجمع بني هواية املوس�يقى والغناء والرياضة وصيد الس�مك 
والس�فر وقيادة الدراج�ة النارية ، وبني هواية جمع الفراش�ات والطوابع 
والنس�وان والس�بح والعمل القديمة وأجهزة املوبايل وكالب الزينة يف وقت 
واحد، وبقدر متس�او من االهتمام!  هذا عبث غري مقبول ، وتش�تت نفيس 
ووجداني وفكري يضيع معه املرء، وتضيع ش�خصيته املركزية، وال يعرف 
موط�ئ قدمه الحقيقي ، هكذا بدأت أفكر وأدعو اىل التخصص وأهميته يف 
الحي�اة، وبغيابه تغيب الهوية اإلبداعية، وتتضاءل فرص الرتكيز واالبتكار 
والتطور، أما ان تكون طبيبا او محاميا، واما ان تكون موس�يقيا وتاجرا،  
وأما ان تكون لصا او رشطيا ، وأما ان تكون مع النظام او معارضا له، اما 
ان يجمع ابن ادم يف شخصيته بني الفنان والتاجر، او بني اللص والرشطي.. 
او ب�ني الوزي�ر والفق�ري ، فه�ذا مرفوض تمام�ا، ويطع�ن االختصاص يف 
الصمي�م!  قناعة االختصاص قناعة راس�خة اهتديت إليه�ا فيما اهتديت 
بع�د بلوغ�ي األربعني وتجاوزي هذه الس�ن، بحيث نض�ج وعيي وفكري، 
واختم�رت رؤيت�ي، ولم اعد أناقش ه�ذا املوضوع ألنه بات من املس�لمات 
البديهية بالنس�بة يل، ولذلك حني س�ألني بحارنا ابو حس�ني، وهو مواطن 
بس�يط يعاني من كثرة العيال، ومن ازمة فقر مزمنة )س�تاد .. هاي شنو 
املش�كلة بني الس�يد رئيس الحكومة وبني السيد الناطق باسم الحكومة .. 
الله يحفظهم ، اشو كالمهم بي شويه اختالف(، غضبت منه غضبا شديدا ، 
ألنه يجهل معنى االختصاص ، ثم قلت له )السيدان الفاضالن كالهما يمثل 
الحكومة( هز الرجل رأسه ، وعندها سألته )هل حصل يف يوم من االيام ان 
تدخلت الحكومة يف شأن من شؤونك، أو سألت عن ازمتك مع الفقر وكثرة 
العيال؟(، أجابني )ال ... لم يحصل ، الش�هادة الله ، الحكومة لم تضايقني 
يف يوم من االيام ، او تس�أل عني ، او تتدخل يف ش�ؤوني ! ( وعندما انتهى 
كان غضب�ي قد بلغ قمته ، ولهذا رصخ�ت يف وجهه )يا مغفل يا جاهل ... 
متى تفهم ان االختصاص اهم يشء يف الحياة ؟ انت من الشعب ، والشعب 
له تخصص، والس�يدان الفاضالن من الحكومة، والحكومة لها تخصص ، 
وما دامت الحكومة ملتزمة بتخصصها ولم تتدخل يف تخصص الش�عب او 
تس�أل عن قضاياه ؟ فلماذا تسمح لنفسك بالتدخل يف اختصاصها ، وملاذا 
تس�أل عن قضاياها؟ عليك�م اللعنة .. ناس جهل�ة ال تفهمون التخصص 
وتدس�ون أنوفكم فيما ال يعنيكم!( كان ابو حس�ني مندهش�ا ، ثم نهض ، 
وقبل ان يغادر املكان قال يل )صحيح ستاد اني كلش غشيم وابن ... ( ومن 
يومها وهو صامت ال يس�أل عن صفقة اس�لحة وال فساد مايل وال ملفات 

جاهزة .. فتلك امور من اختصاص الحكومة .. وهو .. من الشعب !! فؤاد حسونكـاريكـاتـير

غيالن

تلفزيون املستقبل كروي الشكل
 ق�د ال تأت�ي أجه�زة التلفزي�ون يف 
املس�تقبل عىل ش�كل شاش�ة مسطحة 
مستطيلة بل بشكل كروي، بحسب آخر 

النم�اذج املقدم�ة يف مع�رض 
األجه�زة اإللكرتونية »يس إي 
إس« ال�ذي اخت�تم الجمعة يف 

الس في�غاس.
وه�ذا التلف�از ه�و ثم�رة 
الرشكت�ني  بي����ن  تع�اون 
الفرنسيتني »أتيم« و«كولور« 
املتخصصت�ني ع�ىل الت�وايل يف 
وتجميع  الفيدي�و  برمجي�ات 
الصور والربيطانية »بافرفيش 
ديس�باليز« التي تصنع جهاز 

العرض الكروي واملجموعة التكنولوجية 
مصم�م  »فينوي«.والتلف�از  الفنلندي�ة 
خصيصا ألرشطة الفيديو ب�360 درجة. 

ويمك�ن مش�اهدة ه�ذه األرشطة عىل 
األجه�زة التقليدي�ة واألجه�زة اللوحية، 
لكن الشكل الكروي يضفي عليها طابعا 
»الحف�الت  س�يما  ال  جدي�دا 
والفعاليات  املوس�يقي�����ة 
ماي�ك  بحس�ب  الرياضي�ة«، 
يف  املس�ؤول  أنتونوفيت�ش 
رشك�ة »أتي�م« ال�ذي لفت إىل 
أنه “»مكن مشاهدة األرشطة 
من عدة زواي�ا، ففي حال كنا 
نش�اهد حفال موس�����يقيا 
يمكن لنا أن نقف بني الجمهور 
أو نغ������ري الزاوية لنصبح 

وسط الفرقة«.

      المستقبل العراقي / متابعة

تعّد القريوان إحدى درر الرتاث التونيس 
وه�ي تلك املدينة األّخاذة التي تخفي كثريا 

من األرسار.
كما أنها عاصمة األغالبة الكامنة بعيدا 
عن الس�واحل، غنية بالذكريات التاريخية 
واملعال�م املتمّي�زة وه�ي مدين�ة الجم�ال 
الباق�ي عىل حال�ه حيث األصال�ة تحاكي 

حفاوة االستقبال.
املدين�ة العتيق�ة ألهم�ت العدي�د م�ن 
الفنان�ني فه�ي تملك س�حرا خاصا بفعل 
أزقته�ا امللتوي�ة واملم�رات والقب�اب ذات 
الل�ون األبي�ض الت�ي تح�وم كله�ا ح�ول 

مس�جد عقب�ة ب�ن نافع 
اإلس�المي  القائ�د  ذل�ك 
تلك  الذي خط�ط  الكب�ري 
املدين�ة وأسس�ها لتكون 
منطلقا لجيوشه الفاتحة 
األفريق�ي. للش�مال 
الرائعة  بمئذنته  واملسجد 
وس�احته الفسيحة يمثل 
أحد صور اإلبداع لحضارة 
هناك  مكانته�ا  رّس�خت 
فها هي األس�واق واألزقة 
كله�ا  للتج�ارة  املع�ّدة 
ش�واهد عىل عظم�ة تلك 
الحضارة واألس�واق تعج 
م�ن  بالق�رب  بالحرك�ة 

املس�جد الكبري ونقصد به مس�جد عقبة.
وحول هذه األحياء تحوم األسوار بقالعها 
الت�ي تعطي جميعها له�ذه املدينة صورة 

من خارج الزمن الحارض.
أّما مس�جد عقب�ة بن ناف�ع فهو أحد 
أع�رق املس�اجد يف العال�م وأقدمه�ا ومن 
أهّم املعال�م يف منطقة املغرب العربي. هذا 
املس�جد صار بح�ق رمز مدين�ة القريوان 
سواء بماضيه الديني أو بمعماره الجميل 
الفريد. منذ الدخول تش�������ّدك املئذنة 
بش�كلها املتمي�ز ويش�د الزائ�ر أيضا كرب 
الفن�اء الذي تحي�ط به أقواس مزركش�ة 
وكذل�ك الب������اب الخش�بي املنق�وش 
ال�ذي يفتح عىل قاعة الص�الة حيث تتواىل 

األقواس عىل أعمدة رومانية.
ه�ذا املعل�م أسس�ه الصحاب�ي الجليل 
عقب�ة ب�ن نافع س�نة 670 مي�الدي وهو 
أول مس�جد بب�الد املغ�رب العرب�ي وصار 
عىل صورته الراهنة س�نة 836 تحت حكم 
األغالبة وقد صارت عىل ش�كله العديد من 
املس�اجد األخرى يف املنطقة ويقدم صورة 
عن املعمار اإلسالمي يف القرون األوىل التي 
تلت الفتح اإلسالمي.وتس�ّمى هذه املدينة 
العريق�ة أيضا بمدينة 300 مس�جد فحني 
ينظ�ر إليه�ا من الج�و تبدو القب�اب التي 
تشري إىل املساجد ورضائح األولياء والزوايا 
متناث�رة هنا وهناك.إح�دى القباب تحوي 
تحتها أشهر اآلبار وهي “برئ بروطة” الذي 
يقع بالطابق األول وال يزال 
جمل دوار يق�وم باخراج 
امل�اء. ويمكن زيارة زاوية 
“س�يدي عبي�د الغرياني” 
بفنائها الجميل وس�قفها 
الخش�بي املزرك�ش بدقة 
بالغة وهن�اك أيضا زاوية 
املغط�اة  عب�ادة”  “عم�ر 
الزي�ارة  لك�ن  بالقب�اب. 
األه�م هي ملقام “س�يدي 
الس�احات  ذي  الصحبي” 
العدي�دة واألروق�ة املزّينة 
املنقوش  بالجليز والجّص 
للمعمارين  تداخ�ل  ضمن 

العثماني واألندليس.

القريوان فسيفساء الرتاث واحلضارة

 AKG حص�ل الدكتور محمد الخاصك�ي رئيس مجل�س ادارة رشكة
الهندس�ية االماراتية فرع العراق وس�ام االبداع لع�ام 2014. من بني 

العديد من دول العالم:
وت�م اختيار الدكتور الخاصكي يف االحتفال الذي اقيم يومي 29 – 30 
كان�ون االول من العام املايض يف فينا عاصمة النمس�ا كأفضل رئيس 
مجل�س ادارة يف العراق وكأفضل مؤسس�ة يف مجال تنفيذ املش�اريع 

والخدمات االستشارية والتجارية واالسناد اللوجستي.
مربوك للعراق عىل هذا االنجاز العاملي الكبري ومربوك لشخص الدكتور 
محم�د ف�اروق الخاصك�ي واىل مزيد م�ن النجاحات واالب�داع خدمة 

لعراقنا العزيز.

العراق حيصل عىل وسام االبداع يف فينا

علي الدراجي
رئيس مؤسسة المستقبل العراقي للصحافة والنشر

قتل أب باكستاني الجنسية، يمارس السحر األسود، خمسة من أطفاله 
الستة خنقا حتى املوت، معتقدا بأن ذلك سوف يمنحه قوى سحرية.

وقال مس�ؤولون يف الرشطة الباكستانية، يف ترصيحات أوردتها وكالة 
أنب�اء كام�ا األفغانية الس�بت: “وقع الحادث يف س�اعة متأخ�رة من ليلة 
الخميس يف قرية س�عيد خان، التي تبعد نحو 230 كيلومرتا ش�مال مدينة 
كراتيش”.وأوضح املس������ؤولون أن الضحايا وهم فتاتان وثالثة أوالد، 
ت�رتاوح أعماره�م ما بني ثالث�ة أع�وام و13 عاما. وق�ال ضابط الرشطة 
قمرالدين رحيمو إن الجاني يدعى باس�م ع���يل ن�واز ليغاري ويبلغ من 

العمر 40 عاما.

يقتل أطفاله لكسب قوى سحرية


