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بقلم رئيس التحرير 

الدكت�ور خال�د العبيدي وزير الدف�اع العراقي اب�ن الموصل الحبيبة 
)المغتصب�ة(، ضاق ص�دره يوم امس من االتهام�ات الموجهة اليه من 
قبل عدد من البرلمانيين والسياس�يين ، عل�ى خلفية معلومات تناقلتها 
وس�ائل اعالم محلية »بإقدام�ه على اقصاء الضباط الش�يعة من دوائر 
ومؤسس�ات وزارة الدف�اع«، اضاف�ة ال�ى  »احالته عددا م�ن الطيارين 
الش�يعة على التقاعد«، فهدد الرجل بمقاض�اة كل من يتهمه بالطائفية 

ما لم يثبت هذا االتهام خالل 72 ساعة.
ان م�ا هدد به وزير الدف�اع يعد حقا طبيعيا للدفاع عن نفس�ه امام 

االتهامات المتالحقة.
ولك�ن لي�س هذا المه�م ، انم�ا األهم هو طبيع�ة التعام�ل مع هذه 
االتهامات من قبل بعض البرلمانيين والسياسيين ومن قبل الوزير نفسه 
، ه�ذا التعامل الذي كان  ومازال قاصرا بكل ما تعنيه الكلمة، الن الدفاع 
واالتهام  حالتان متناقضتان لكنهما متوازيتان باألهمية ومتس�اويتان 
بالخط�ورة، فاتهام وزير دف�اع عراقي بالطائفية واإلقص�اء يعني  انه 
»خان« واجبه الوطني كونه وزيرا عراقيا )السنيا وال شيعيا( وما يترتب 
على هذه »الخيانة« من انتهاك فاضح لألمن الوطني العراقي وتعريض 

شعب العراق الى كارثة امنية اخرى ربما اسوء من كارثة الموصل.
نح�ن نع�رف الدكتور خال�د العبي�دي فهو اب�ن الع�راق، ارتوى من 
م�اء دجلة والف�رات وال يمكن ل�ه ان يقدم على هكذا )انتحار سياس�ي 
عس�كري(، حتى وان تعرض لضغوط سياس�ية خارجة عن ارداته، الن 
موقعه الوظيفي ومس�ؤوليته الوطنية وش�رفه العسكري ال يسمح له 
باإلقدام على مثل هكذا ) كارثة طائفية( قد تلقي بضاللها على الساحة 
العراقية وقد تكون ش�رارة اش�عال لقنابل موقوتة تتوزع على مساحة 

الوطن.
ومن  هنا فالمطلوب من السيد الوزير ان يقدم على خطوتين مهمتين 
لقب�ر اي اته�ام وللحف�اظ على هيبة ال�روح الوطني�ة وديمومة النصر 
المتحقق والذي س�يتحقق في قادم  االيام ان ش�اء الل�ه على  عصابات 
داع�ش اإلجرامي�ة،  الخط�وة االول�ى المطلوب�ة م�ن االخ العبيدي هي 
الظهور في مؤتمر صحفي موسع بصحبة رؤساء الجمهورية والوزراء 
ومجل�س الن�واب لتوضيح الحقائ�ق ورد االتهام�ات امام ال�رأي العام 

وبالوثائق ،خارج اطار المناكفات السياسية والصراعات االعالمية.
ام�ا الخط�وة الثانية فتتمثل بطل�ب وزير الدفاع م�ن مجلس النواب 
اس�تضافته وعرض االمور على حقيقتها امام ممثلي الشعب في جلسة 

علنية مباشرة.
ان الخطوتين المطلوب القيام بهما، سينعكس�ان ايجابا على الوضع 
االمني والسياس�ي وسيعطيان رسالة واضحة وصريحة لكل العراقيين 
والعالم بان أمن الوطن والش�عب ليس س�لعة رخيص�ة يتداولها اي من 
يري�د ومتى ما يريد ألغراضه السياس�ية والش�خصية والطائفية، كذلك 
اثب�ات ان وزارة الدفاع وكل الوزارات العراقية ه�ي وزارات العراقيين ، 
س�نة وشيعة، عربا وكردا، مس�لمين و مس�يحيين  وايزيديين وصابئة 
،ولي�س وزارات هذه القائمة وتلك الكتلة السياس�ية، ويكفينا اش�عاال 

لحرائق الوطن بأفعالنا وألسنتنا.

وزيـــر الــدفــاع 
»وطني .. متهم« !!!

رأي

 »                                 «
تستطلع معاناة نزوح املوصليني هربًا 

من »داعش« اىل تركيا
ص4

نـقـد الـجـمـاعـة الـشـيـعـيـة

التخبط االمريكي يحول العراق الى ترسانة موت

      المستقبل العراقي / خاص

اك�دت مصادر نيابي�ة, امس االثنين, ان التوجه القائم لتس�ليح 
العشائر في المنطقة الغربية يأتي في اطار تقسيم العراق, مشيرة 
ال�ى ان هذه الخطوة س�تزيد م�ن خطورة الوض�ع االمني, كونها 
تغذي الصراع الداخلي الس�يما وان ثلثي ابناء العشائر المستفيدة 

من هذا المشروع ينتمون ل�”داعش”.
ورفض�ت المصادر في حديثها ل�”المس�تقبل العراقي”, توجه 
واشنطن لتسليح العش�ائر التي باعت اغلب اسلحتها التي غنمتها 
من الجيش الصدامي ومن األميركان وعبر الصحوات الى المجاميع 

االرهابية”.
وبين�ت المص�ادر ان “كل تل�ك األس�لحة باعته�ا العش�ائر الى 
القاعدة ومن ثم لداعش، هي التي تس�تخدم منذ س�نوات في ذبح 

العراقيين”.
وقال�ت المص�ادر ان “أميركا والغرب ال يزال�ون يتخبطون في 
قرارتهم بخصوص العراق وس�وريا ويغ�ذون االٍرهاب والتطرف 
ويسعون لتقسيم العراق وسوريا عبر مشاريعهم الفاشلة واولها 
تس�ليح العش�ائر التي يش�كل ابناءها قرابة ثلثي داعش حاليا في 

العراق”.
وأكدت المصادر ان “وضع السالح بيد العشائر سيعقد المشهد 
االمني, وسيزيد من ترسانة الجماعات االرهابية ويحول البلد الى 

مزرعة بارود وأسلحة وحمامات دماء”.
وكش�فت وثيقة أعدته�ا وزارة الدفاع األميركي�ة )البنتاغون( 
وتم رفعها للكونغرس عزم واشنطن على تسليح عشائر محافظة 
األنب�ار لدعمهم في القت�ال ضد تنظيم “داع�ش”, كما زار مؤخرا 
وفدا من المحافظة الواليات المتحدة االمريكية من اجل الحصول 

على الدعم والتسليح.
وتوص�ي الوثيق�ة األميركية بش�راء أس�لحة لرجال العش�ائر 
الس�نية ضمن خطة إنفاق تصل إل�ى حوالي 24 مليون دوالر، مثل 

بنادق كالشينكوف وقذائف صاروخية وذخيرة مورتر.

واشنطن ترص عىل تسليح عشائر تبيع السالح لـ »داعش«

الطريق الى النصر

ص3القضاء يقلب الطاولة عىل مزوري »الطابو« ويفتح ملف االستيالء عىل أمالك املسيحيني
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عمليات بغداد:
مقتـل ارهابييـن وتفكيــك

37 عبوة ناسفة

»جرثومة« املاء
تـزيـد حـاالت »التسـمـم«

يف املوصل

اسـتــراتـيـجـيـة
مواجهة التطرف السنـي 

فـي الـعـراق
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املوصل معركة  أجــل  ــن  م ــدرب  ــت ت األمــريــكــيــة  ــوات  ــق ال ــرب..  ــق ي ــد  ــوع امل

بـارزانـي لـم يـسـتـقـبـل رسـمـيـا فـي مـؤتــمـر مـيـونـخ
 ودعوته جاءت بعد التوسل!

فشل في تسويق نفسه شريكًا في حكومة العراق

    المستقبل العراقي / خاص

كش�فت مصادر سياس�ية، ام�س االثنين, 
بان رئيس اقليم كردس�تان لم توجه له دعوة 
رس�مية لحض�ور مؤتم�ر ميونخ ال�ذي عقد 
مؤخ�را, وانما توس�ل بالخارجي�ة االميركية 
عل�ى ان يمنح�وه فرصة المش�اركة على ان 

يتحمل جميع تكاليفه.
ولفتت المصادر الى ان بارزاني كان يسعى 
من وراء المش�اركة في هذا المؤتمر الى حب 

الظهور وتس�ويق نفس�ه على انه المس�ؤول 
االول ف�ي العراق, لكنه لم يح�ظ باي اهتمام 
م�ن قبل الحكومة والمس�ؤولين االلمان على 
الرغم بالعالقات الطيبة والمتينة التي تربطه 

بهذا البلد.
وقال�ت مص�ادر سياس�ية عراقي�ة بارزة 
ل�«المس�تقبل العراقي«, ان »زي�ارة بارزاني 
لميونخ أتت في سياق التنافس وحب الظهور 
وترس�يخ فكرة ان�ه رئي�س وزراء جمهورية 

العراق وليس رئيساً إلقليم كردستان«.

واشارت المصادر الى ان »البارزاني أوصل 
الفك�رة ال�ى كل م�ن التقاه�م ف�ي المؤتمر 
ال�ذي انعقد في ميونخ, رغم انه وس�ط وزير 
خارجية أميركا وتوس�له لكي توجه له دعوة 
بالحض�ور عل�ى ان يتحمل تكاليف كل ش�يء 
في س�بيل الحضور عكس من تم دعوتهم من 

الدول االخرى ».
وبينت المصادر ان »بارزاني يملك عالقات 
طيبة مع المسؤولين األلمان, لكنه لم يحظى 
بفرصة اس�تقبال كتلك التي حظي بها رئيس 

الحكومة حي�در العبادي«, مبينة ان »ذلك اثار 
حفيظة بارزاني مماجعل�ه يطرد الصحفيين 
ويرفض التصريح لهم«, مشيرة الى انه لقاءه 
بالعبادي جاء للتغطية على هذه الفضيحة« .

وانطلق�ت ف�ي الماني�ا, الس�بت الماضي, 
اعم�ال مؤتم�ر ميون�خ لالم�ن ف�ي دورت�ه 
الحادية والخمس�ين ، بحضور رئيس الوزراء 
حيدر العبادي, وبمشاركة العديد من االمانات 
دول  ورؤس�اء  الدولي�ة  للمنظم�ات  العام�ة 

وحكومات اكثر من 20 دولة.

ص4الكويت حتقق مع 10 من مواطنيها وآخرين مجعوا ترعات لـ »داعش«
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املرور العامة: انطالق جتديد إجازات 
السوق وإصدار بدل التالف والضائع

اعتقال 30 متهاًم بـ«جمـزرة سبايكـر« 
وإصدار أوامر باعتقــال 180 آخرين

ص3 ص2

حقيقة تؤكد أن ميسي قام بشيء 
يفوق الوصف أمام بلباو

شيرين تدخل حلبة المنافسة 
بــــدراما رمـــضــان
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نقد اجلامعة الشيعية
    التحليل السياسي /غانم عريبي

انا شيعي ومن حقي توجيه النقد 
الالذع للتجربة الش�يعية العراقية في 
الس�لطة طيل�ة الفت�رة الت�ي اعقبت 
س�قوط النظ�ام وصعود رج�ال من 
الجماع�ة الش�يعية ال�ى ه�رم القرار 

وبناء الدولة العراقية.
ل�ن اتق�ول عل�ى اح�د او اتهم بال 
دليل او اوجه نقدا لمس�ؤول اال ولدي 
الوثيقة ولست ممن يبحث عن المثالب 
من اج�ل زي�ادة الفتن�ة او ابحث عن 
فتنة لزيادة ش�قة الجماعة الش�يعية 
لك�ن ما ينبغي قول�ه ان تلك الجماعة 
ليس�ت بريئ�ة م�ن النقد ول�ن تكون 
بريئ�ة م�ن االتهام�ات الت�ي وجهت 
وتوجه اليها في اطار شغلها وعملها 
ووظيفته�ا السياس�ية واالدارية في 
الدول�ة العراقي�ة خصوص�ا الجان�ب 
المتعلق باالثراء واالفادة من السلطة 
لبناء امبراطوريات مالية وسياس�ية 
بالهوي�ة  له�ا  العالق�ة  امبريالي�ة 
والن�زوع لبن�اء نظ�ام ف�ي العدال�ة 
المجتمعي�ة كما كنا نطم�ح يوم كنا 
نحمل الس�الح وبينن�ا وبين زرباطية 
والبص�رة والفاو وااله�وار العراقية 

سوى مرمى حجر!.
قبل ان اوجه سهام نقدي الجارحة 

للبعض منهم اود ان اسال:
ه�ل اتينا ال�ى الحكوم�ة العراقية 
والدولة والمس�ؤولية السياس�ية من 
اج�ل مجموعة المفاهي�م التي تربينا 
عليه�ا عبر التاكيد عل�ى خدمة الناس 
المس�توى  ورف�ع  مش�اكلهم  وح�ل 
المعيشي للمواطن واالنتقال بالعراق 
م�ن من�اخ الحاج�ة والفق�ر واطنان 
م�ن المش�اكل الت�ي القب�ل للع�راق 
والعراقيي�ن بها؟ ام اتين�ا الى الدولة 
وممارس�ة الوظيف�ة السياس�ية في 
االدارة والحكومة والمس�ؤولية لكي 
نورث ابنائنا ماليي�ن الدوالرات حتى 
ان احد المس�ؤولين اشترى بيتا البنه 

في احدى المناطق الراقية في باريس 
بمبل�غ خيال�ي بالقياس ال�ى معاناة 
المحتجي�ن  وتظاه�رات  الموظفي�ن 
بس�بب عدم دف�ع رواتبه�م او اعادة 
100 ملي�ون  توظيفه�م وص�ل ال�ى 

يورو؟!.
هل هنالك ش�يعي يحب عليا عليه 
السالم وفي موقع المسؤولية يورث 
ابن�ه عقارات واس�هم وش�ركات في 

بلدان غربية تفوق المليار دوالر؟!.
هل اورث االمام علي عليه السالم 
ابناءه ش�يئا حتى تتحول الوراثة في 
عهد بع�ض رجال الجماعة الش�يعية 

الى ُسنَّة؟!.
هل من حق المس�ؤول السياس�ي 
ان ي�ورث ابنه كل ه�ذه االموال وهل 

من حق�ه ان كان في ه�رم الحكومة 
والدولة ان يس�ن هذه الس�نة السيئة 
ويعرض الجماعة وتاريخها ورجالها 
الى العوب�ة و«مضحكة« وس�بة ترد 
عل�ى لس�ان الن�اس الش�يعة قبل ان 
يلعن�وا اليوم الذي تول�ى فيه هؤالء« 
المتورطين« بهدر وسرقة المال العام 

س�دة الحك�م؟!. س�اقول مال�م يقله 
كثي�رون وه�م كثيرون في الس�احة 
العراقية ويتذرع�ون بمبررات واهية 
كأن يقولون دعوا هؤالء الذين سرقوا 
واخ�ذوا االم�وال وترك�وا العراقيين 
في العراء والفاقة فسيحاس�بهم الله 

تعالى على جرمهم وارتكاباتهم!.

ف�ي  ب�ريء  هنال�ك  اقول..لي�س 
الس�احة الش�يعية اال بع�ض الرجال 
ال�ى جان�ب ش�عبهم  الذي�ن وقف�وا 
وناس�هم او انهم من االس�اس كانوا 
رجاال ش�رفاء اتوا من بطون شبعانة 
ولم يس�رقوا لكن ماذا ع�ن الذين اتوا 
»بطرك البنطرون والقميص« يمنون 

والج�اه  واالم�وال  باالث�رة  النف�س 
الدول�ة  ف�ي  المرموق�ة  والوظيف�ة 
العراقية؟!. هنا اوجه رسالة الى اهلي 

الشيعة واقول لهم مايلي:
لم�اذا تنس�ون م�ن س�رق وم�ن 
عرضك�م للفاقة وتأتون م�رة اخرى 
في االنتخاب�ات المحلي�ة او الوطنية 
العام�ة التي تجري كل اربع س�نوات 
الس�ارقة  االس�ماء  ذات  وتنتخب�ون 
و«العايشه« على معاناتكم ايها االهل 
المجروحون الماكولون المذمومون.. 
لماذا تنتخبون من اليهمه ان جعتم او 
عريت�م اكلتم او نمت عل�ى الطوى اال 
تفكرون قليال بمس�تقبلكم وحياتكم 
وهويتكم الشيعية التي تفرض التزاما 
ازائها على من يتولى عقيدتها القائمة 

على اقام�ة الحدود والت�زام المعايير 
الروحية والفقهية والمجتمعية؟!.

ان من يتحايل من موقع الس�لطة 
لصال�ح  الن�اس  ام�وال  لتوظي�ف 
ش�ركاته ومقاوالته وحياته الخاصة 
فيه�ا  يغط�ي  الت�ي  واس�تثماراته 
مصاري�ف حمالت�ه االنتخابي�ة ليس 
ش�يعيا ولن يكون من اللون االنساني  
الذي يحب عليا او ان يكون يوما ممن 
يحبهم علي كون الح�ب العلوي قائم 
على اس�اس مفاهي�م وقواعد فقهية 
ودرس في الوطنية واالخالص لالهل 
والن�اس والت�راب وال�كل يع�رف ان 

الموصل كانت الدرس!.
معرض�ة  الش�يعية  الجماع�ة  ان 
لالنهي�ار ف�ي حال بق�ي الح�ال كما 
هو عليه ولم يج�ر تحول يطال البنية 

الرجالية والعقيدة السياسية.
واذا كان الن�اس يعطون اصواتهم 
الس�باب  ذاك  او  الش�خص  له�ذا 
مختلفة ف�ان هذه«المختلفة« لم تعد 
مفهومة او مقبول�ة مع تزايد الوعي 
السياسي والمجتمعي بحقيقة وجود 
ه�ذا الفس�اد المستش�ري والس�رقة 
الواضح�ة الغريب�ة فعال.. ه�ل رايتم 
ناس�ا يس�رقون مليارات من شعبهم 
ويضعونه�ا في بن�وك غربي�ة النهم 
يخش�ون عودتها الى الع�راق بعملية 

امنية معينة؟!.
لن اتهم احدا بعينه وان كنت املك 
ارقام�ا ثابتة وحقيقي�ة على البعض 
وش�راءه  المال�ي  وفس�اده  منه�م 

لالسهم والعقارات في باريس!.
انا اته�م الجماعة واقول لهم انكم 
لس�ت ش�جعانا حين تس�كتون على 
ق�رار خطأ او حين دفعتم بس�كوتكم 
عل�ى بعضك�م داعش ال�ى التمدد في 

العراق!.
ان مايجري في العراق من ماس�ي 
ووي�الت وعذاب�ات س�ببه االول عدم 
بي�ن  داخل�ي  وج�ود وف�اق وطن�ي 

الجماعات الشيعية الواحدة!.

هل اتينا الى الحكومة العراقية والدولة والمسؤولية السياسية
 من اجل مجموعة المفاهيم التي تربينا عليها عبر التاكيد على خدمة 

الناس وحل مشاكلهم؟

»جرثومة« املاء
 تزيد حاالت »التسمم« 

يف املوصل
      بغداد / المستقبل العراقي

أفاد مصدر طب�ي في محافظة 
نينوى، أمس االثنين، بان العشرات 
م�ن المواطني�ن أصيب�وا بح�االت 
تسمم في مدينة الموصل،)405كم 
شمال بغداد(، فيما عزا السبب إلى 
وجود »جرثومة« في مياه الشرب.

وقال المصدر إن »الكثير من حاالت 
التس�مم وصلت إلى المستشفيات 
وبخاصة في المدة األخيرة بس�بب 
وجود جرثومة في مياه الشرب«، 
مبين�اً أن »الجرثوم�ة ت�ؤدي إل�ى 
التهاب�ات ف�ي األمع�اء والمعدة«.

وأضاف المص�در ال�ذي طلب عدم 
»س�بب  أن  أس�مه،  ع�ن  الكش�ف 
الجرثومة غير مع�روف كون عدداً 
م�ن الس�كان يعتمدون عل�ى مياه 
اآلبار التي تم حفرها داخل األحياء 
السكنية في األشهر األخيرة بسبب 
ش�حة مي�اه اإلس�الة«. يذك�ر أن 
تنظيم )داعش( قد فرض سيطرته 
مرك�ز  الموص�ل،  مدين�ة  عل�ى 
محافظ�ة نينوى،)405 كم ش�مال 
العاصمة بغداد(، في )العاش�ر من 

حزيران 2014(.

      بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا رئيس مجل�س النواب س�ليم 
الكت�ل  االثني�ن،  أم�س  الجب�وري، 
البرلماني�ة الى ضرورة التصويت على 
مشاريع القوانين المذكورة في ورقة 
االتفاق السياس�ي الت�ي تمخض عنها 
تش�كيل الحكوم�ة الحالي�ة برئاس�ة 
حي�در العبادي.وق�ال الجب�وري ف�ي 

مؤتم�ر صحف�ي »ادعو الكت�ل لتحمل 
مس�ؤوليتها في تشريع القوانين التي 
ت�ّم االتف�اق عليه�ا س�ابقاً وليس بما 

يملى عليهم من بعض الجهات«.
واضاف انه »لدينا ثقة باننا ماضون 
بعملية التشريع لتلك القوانين«، محّذراً 
من اعاق�ة تش�ريع القواني�ن المتفق 
عليه�ا بان�ه س�يؤثر عل�ى المصالحة 
الوطنية ف�ي البالد.وكان�ت الحكومة 

الحالي�ة براس�ة العبادي قد تش�كلت 
وف�ق ورق�ة االتف�اق السياس�ي بين 
الكتل وتنص ابرز بنودها على تشريع 
الوطن�ي،  والح�رس  العف�و،  قان�ون 
والمساءلة والعدالة، ومراعاة التوازن 
ودوائره�ا،  الدول�ة  مؤسس�ات  ف�ي 

وحظر حزب البعث.
العراق�ي  الن�واب  مجل�س  وق�رر 
بادراج في جلسته المقرر عقدها يوم 

غ�د الثالثاء مش�روع قان�ون الحرس 
الوطني، والمس�اءلة والعدالة، وحظر 
حزب البع�ث من اج�ل قراءتهم قراءة 
اولى.وصّوت مجلس الوزراء العراقي، 
ف�ي الثالث من ش�هر ش�باط الجاري 
على مش�روع قانون الحرس الوطني، 
والمس�اءلة والعدال�ة، وحظ�ر حزب 
البع�ث، واح�ال تل�ك المش�اريع ال�ى 

مجلس النواب من اجل تشريعها.

      بغداد / المستقبل العراقي

اكد السفير االمريكي في العراق ستيوارت جونز، 
أم�س االثنين، ان ضرب�ات التحالف الدول�ي الجوية 
ادت الى مقتل االف من مقاتل تنظيم »داعش«، فيما 
اش�ار الى ان بالده سلمت العراق 250 الية مصفحة 

ضد االلغام.
وقال جونز في حديث لعدد من وسائل االعالم إن 
»الضرب�ات الجوية دمرت ال�ف عجلة لداعش وقتلت 
االالف من مقاتليه لغاية االن، ولم توقع خسائر بين 

المدنيي�ن«، مبين�اً ان »كل ضرب�ة يتم تنس�يقها مع 
القوات العراقية«.

واضاف جونز ان »الواليات المتحدة تدعم العراق 
في المجال االستخباري من خالل اعطاء المعلومات 
للق�وات العراقي�ة«، مش�يرا الى ان »هن�اك مدربين 
امريكيين يدربون العراقيين في عين االسد والتاجي 

وبسماية«.
واك�د جونز ان »اول دورة س�تتخرج في الش�هر 
الحال�ي«، الفتا ال�ى ان »امريكا س�لمت العراق 250 
آلي�ة مصفحة مقاوم�ة لاللغام باالضافة الى س�ت 

دبابات«.وكش�ف قائد س�الح الج�و الملكي األردني 
الل�واء منصور الجب�ور، األحد، أن تنظي�م »داعش« 
خس�ر %20 م�ن قدرات�ه القتالية منذ ب�دء عمليات 
التحال�ف الدول�ي، فيم�ا أك�د مقتل س�بعة آالف من 

عناصر التنظيم.
وينف�ذ التحال�ف الدولي ال�ذي تق�وده الواليات 
المتحدة األميركية، منذ أشهر غارات جوية تستهدف 
مواق�ع تابعة لتنظيم »داعش« في العراق وس�وريا، 
دون اإلفصاح بدقة عن حجم خس�ائر التنظيم جراء 

هذه الضربات.

رئيس الربملان يدعو النواب اىل التصويت عىل قوانني 
ورقة االتفاق السيايس

السفارة األمريكية: الرضبات اجلوية قتلت اآلالف من داعش وسلمنا العراق 250 آلية مصفحة

»داعش« يستدرج مغربيات بـ »التوبة« لـ »جهاد النكاح« 
      بغداد / المستقبل العراقي

المغرب�ي  المرك�ز  كش�ف مدي�ر 
محم�د  الس�تراتيجيَّة  للدراس�ات 
�و، ع�ن تجني�د تنظي�م داعش  بنحمُّ
االرهابي مومس�ات مغربيَّات بالمال 
و«التوبة النصوح« من اجل ان يؤدين 
»جه�اد الن�كاح« م�ع عناص�ره في 

العراق وسوريا.
وأورد ف�ي األكاديم�يُّ المغرب�يُّ 
تحلي�ٍل لموق�ع القي�ادة األمريكيَّ�ة 
العس�كريَّة ف�ي إفريقي�ا »أفريُكوم« 
أنَّ »داع�ش« ش�رعْت ف�ي اس�تغالل 
خ�الل  م�ن  مغربيَّ�ات،  مومس�ات 
اس�تدارجِهنَّ عبر ش�بكاٍت ووسطاء 
إلى تركيا ومْن ثمَّ اختطافهنَّ وبيعهنَّ 
إل�ى التنظيم في »س�وريا والعراق«، 
ى  حي�ُث يْجبرن على القيام بما يس�مَّ

»جهاد النَكاح«.
المتح�دث ذاتُه أش�ار إل�ى ضلوع 
اس�تغالل  ف�ي  عالميَّ�ة  ش�بكات 
كلٍّ  ف�ي  المغربيَّ�ات،  المومس�ات 
م�ن األردن وتركي�ا، عل�ى أنَّ تنظيم 
المومس�ات  يس�تقطُب  »داع�ش« 
عنده، م�ن خالل إيهامهنَّ في البداية 
بالهجرة إلى أوروبا، عْن طريق تركيا، 
دون إخباره�نَّ عب�ر م�ْن يقوم�ون 

بالتصيد، أنَّهن سيصرَن »محتجزاٍت« 
عنَد التنظيم.

وأردَف الخبير المغربي أنَّ تنظيم 
»داعش« يعمُد إلى إغراء المومس�ات 
بحواف�ز ماليَّة ونفس�يَّة مثل رواتب 
َر لهنَّ  ش�هريَّة، كما يَحاوُل أْن يص�وِّ
ممارس�ة جهاد النكاح م�ع مقاتليِه، 
كَما ل�ْو كان فرصًة للتوبة، والتكفير 
ة الت�ي أقمنها  عن العالقات الجنس�يَّ

ان تنظي�م  َم�ا مَضى.واض�اف  ف�ي 
»داعش« يضمُن لضحاياه أنَّ رزقهنَّ 
ل�ْن ينقط�ع، موهًم�ا إيَّاه�ن بأنَّهن 
يجني�ن مااًل ح�اًلال، من خ�الل تلبية 
رغب�ات الجهاديِّي�ن الجنس�ية، حتى 
وإْن ل�ْم يكن ذل�ك في نط�اق الزواج 
المتعارف عليه، حيُث قْد يتناوب عدٌد 

من األفراد على »العاهرة« الواحدة.
وكش�ف الباحُث وث�وق االرتباط 

بين تنظيم »داعش« وشبكات الدعارة 
العالميَّ�ة، حي�ُث يح�اوُل التنظيم أْن 
يوج�د اس�تقراًرا نفس�يًّا لمقاتلي�ه، 
الِذي�ن غالًب�ا م�ا يأت�ون إل�ى أرض 
المعركة تارِكي�ن الزوجات وراءهم، 
في حي�ن ال تكترُث ش�بكات الدعارة 

سوى بالَمال.
الموق�ع  لتقدي�رات  ووفًق�ا 
، ف�إنَّ النس�اء المغربيَّات  األمريك�يِّ

نح�و  الس�فر  عل�ى  أقبل�ن  الالئ�ي 
»داعش«، ق�ْد ازَداد عددُه�نَّ بصورٍة 
ملحوظٍة حالل األشهر األخيرة، حتَّى 
أنَُّهنَّ بتَن يق�درن بما بيَن مائتين إلى 
خمسمائة مضين إلى »داعش«، فيما 
كانت مصالح األمن في مدينتي سبتة 
ومليليَّة المحتلتين من قبل إسبانيا قْد 
أوقفتا عدًدا من النساء الالئي حاولن 

الهجرة إلى »داعش«.
ِف�ي غُضون ذل�ك، كان�ت تقاريُر 
حقوقيَّ�ة ق�ْد أك�َدْت حُص�ول اتجاٍر 
بالنس�اء ل�دى التنظي�م، س�يما ف�ي 
وسط األزيديَّات والمسيحيَّات الالئي 
ى  جرى اختطافُهنَّ في إطار ما يس�مَّ
»السبي«، بعد توسع مقاتلي التنظيم 
ف�ي العراق، الصي�ف األخير، حتَّى أنَّ 
الفت�اة الواحدة ق�در ثمنه�ا في ألف 

ُدوالر.
نس�اُء »داع�ش« ال يتوجه�ن في 
الغالب إلى صُفوف القتال، ويضطلعن، 
بالموازاة م�ع أدوارهنَّ »الجنس�يَّة« 
المقدَم�ة للمقاتلِين، بأعمال س�خرة 
وطه�و للطع��������ام، فيما برزْت 
الجهاديَّة المغربيَّة، أم آدم المجاِطي، 
بص�ورة الفتة ف�ي التنظي�������م، 
بع�د هجرت���ه�ا، إل�ى »داعش« عْن 

طريق تركيا.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت قيادة عمليات بغ�داد، أمس االثنين، ع�ن مقتل عدد 
من االرهابيين، وتفكيك عش�رات العبوات الناسفة في مناطق 

متفرقة من العاصمة.
وذك�ر بيان صادر ع�ن القيادة تلقت »المس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه، إن قوة م�ن الفوج األول في الل�واء )33( تمكنت 
م�ن تدمير عجلة تحمل إرهابيي�ن وقتل من فيها، ضمن قاطع 

المسؤولية، غربي بغداد.
وق�ال البي�ان ان ق�وة من الل�واء )22( تمكنت م�ن تفكيك 
ثالث عبوات ناس�فة في منطقة المال�ح، غربي بغداد، مضيفاً 
ان الق�وات األمني�ة تمكنت من تفكيك )34( عبوة ناس�فة في 
مناطق: الحالبس�ة، والبواس�ل، وعودة الش�كر، غربي بغداد. 

والدراوشة، والزيتون، جنوبي بغداد.
واش�ار البيان الى إلق�اء القبض على عدد م�ن المطلوبين، 
وضبط أسلحة وأعتدة ومواد متفجرة، في مناطق متفرقة من 

بغداد، خالل ال� )24( الساعة الماضية.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت محكمة التحقيق المركزية، أمس االثنين، عن اعتقال 
30 متهماً في »مجزرة س�بايكر«، وأكدت إصدار أوامر اعتقال 
بح�ق 180 متهماً في الحادثة وحجز أمواله�م المنقولة وغير 
المنقول�ة، وفيم�ا لفتت إل�ى أنها تلق�ت 1580 إخباراً بش�أن 
الحادثة، أكدت أن المتهمين س�يحالون إلى المحكمة الجنائية 

المركزية لينالوا جزاءهم العادل.
وق�ال قاضي محكم�ة التحقيق المركزي�ة ماجد األعرجي 
خ�الل مؤتمر لتوثي�ق جرائم تنظي�م )داعش( عق�د في فندق 
الرشيد ببغداد وحضرته )المدى برس(، إن »المحكمة تلقت الى 
اآلن 1580 إخباراً بش�أن حادثة س�بايكر«، مؤكداً »اعتقال 30 

متهماً في الحادثة صدقت أقوال 16 منهم بعد أن اعترفوا«.
وأضاف األعرجي، أن »المحكمة أصدرت أوامر اعتقال بحق 
180 متهماً آخر في الحادث�ة«، الفتاً إلى أن »المحكمة حجزت 

أموال المتهمين المنقولة وغير المنقولة«.
وتاب�ع األعرج�ي، أن »المحكمة تقوم حالي�اً بعملية جمع 

الحمض النووي للضحايا من الطب العدلي«.
وكان ذوو ضحاي�ا س�بايكر والصقالوية وس�جن بادوش 
قاطعو كلمة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري خالل مؤتمر 
لتوثي�ق جرائم تنظيم )داعش( عقد في فندق الرش�يد، وس�ط 

بغداد، مما اضطرته لالنسحاب منه.

عمليات بغداد: مقتل ارهابيني
 وتفكيك 37 عبوة ناسفة 

القضاء: اعتقال 30 متهاًم بـ«جمزرة سبايكر« 
وإصدار أوامر باعتقال 180 آخرين
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            بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت مديرية المرور العام�ة، أنها بدأت بتجديد إجازات الس�وق وإصدار ب�دل التالف والضائع، 
مشيرة إلى أن مراجعة المواطنين ستتم بحسب تسلسل الحروف األبجدية.

وق�ال مدير قس�م العالقات واإلعالم ف�ي المديرية العميد عمار وليد  إن »هناك أش�خاصاً ضيعوا 
إجازات السوق الخاصة بهم قبل عام 2003 وآخرين إجازاتهم تالفة وبحاجة إلى تجديد«، الفتاً إلى أن 

»مديرية المرور العامة ستطلق يوم امس االثنين تجديد اإلجازات وإصدار بدل التالف والضائع«.
وأض�اف وليد، أن »تجدي�د اإلجازات كان متوقفاً بس�بب الزخم الحاصل على إص�دار اإلجازات«، 
مبيناً أن »مراجعة المواطنين إلى المواقع التابعة للمرور س�تكون منظمة وبحسب تسلسل الحروف 

األبجدية«.
وكانت مديرية المرور العامة أعلنت عن اتخاذها إجراءات جديدة لتس�جيل المركبات ذات لوحات 
الفحص المؤقت )المنفيست( تمكن الحائز الفعلي للمركبة من الحصول على »سنوية« تحمل اسمه 

دون حضور المالك والحائز األصليين، فيما أشارت إلى وجود أكثر من 40 ألف مركبة غير مسجلة.

املرور العامة: انطالق جتديد إجازات السوق وإصدار بدل التالف والضائع
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ع�ن  االع�الن  م�ع  بالتزام�ن 
مجل�س  اعم�ال  ج�دول  تضمي�ن 
الن�واب, قانون«الح�رس الوطني« 
المثير للجدل, سارعت لجنة االمن 
والدفاع النيابية لجمع تواقيع اكثر 
من 100 نائ�ب  للمطالب�ة بتفعيل 
التجنيد اللزامي بعد مرور 11 عاما 

على ايقافه.
وفيم�ا تش�ير مص�ادر نيابي�ة 
الى ان الرافضي�ن لفكرة »الحرس 
الوطني« كونه س�يعطي الشرعية 
المناطق  للمجاميع االرهابي�ة في 
بحم�ل  »داع�ش«  يحتله�ا  الت�ي 
باتج�اه  س�يدفعون  الس�الح, 

»التجنيد اللزامي« بديال عنه.
ويعق�د مجل�س الن�واب، اليوم 
االعتيادية إلجراء  الثالثاء، جلسته 
قواني�ن،  ألرب�ع  األول�ى  الق�راءة 
أبرزها المساءلة والعدالة والحرس 
الوطن�ي، فيم�ا س�يجري القراءة 

الثانية لقانون واحد.
وبحس�ب ق�راءات م�ن داخ�ل 
مجل�س الن�واب, فانه انقس�م الى 
فريقين مؤي�د ورافض ل�«الحرس 
الوطني« مم�ا يرجح عدم تمريره 
داخل البرلمان, وهذا ما الترغب به 
بعض الكتل السياسية كونها تعده 
ضمن فق�رات البرنامج الحكومي 

التي تحقق التوازن داخل المؤسسة 
االمنية,لكن الخدمة اللزامية تالقي 
قبوال من جميع االطراف على انها 

مشرع عابر للطائفية .
المعطي�ات, فان  ووفقا له�ذه 
رئي�س مجلس النواب ق�د دعا الى 
التصويت على تلك القوانين كونها 
ضم�ن ورقة البرنام�ج الحكومي, 

محذرا من عرقة تمريرها.
وكش�فت  لجنة األم�ن والدفاع 
النيابي�ة عن جم�ع تواقي�ع   110 
الكت�ل  مختل�ف  م�ن  برلمان�ي 
السياس�ية للمطالبة بوضع قانون 
الجي�ش  اإللزامي«ف�ي  »التجني�د 

العراقي ».
وق�ال عض�و اللجن�ة اس�كندر 
وت�وت ان »التواقي�ع جمع�ت من 
110 نواب )م�ن إجمالي 328 نائبا 
بالبرلم�ان( يمثلون كتل سياس�ية 
مختلفة للمطالبة بتش�ريع قانون 
ف�ي  االلزامي�ة  الخدم�ة  يف�رض 
الجي�ش العراق�ي لمواجه�ة خطر 
تنظيم داعش إضاف�ة إلى تقويض 

الطائفية بين المحافظات«.
وأضاف وت�وت أن »لجنة االمن 
س�ترفع  البرلم�ان  ف�ي  والدف�اع 
التواقي�ع التي جمعت إلى رئاس�ة 
له�م  لإليع�از  الن�واب  مجل�س 
بمناقش�ة الموض�وع ف�ي مجلس 
النواب والبدء بوضع مقترح قانون 

للتجنيد االلزامي ورفعه الى مجلس 
الوزراء للحصول على موافقته«.

الع�ام  قب�ل  الع�راق  وكان 
2003 يعم�ل وفق قان�ون الخدمة 
العسكرية اإللزامية الذي شرع عام 
1969، لكل عراقي من الذكور أكمل 
عمر التاس�عة عش�رة، وكانت مدة 

الخدم�ة اإللزامية ما بين 9 أش�هر 
إل�ى 23 ش�هرا، إال أن هذه الخدمة 
تم إيقافها عام 2003 بعد االحتالل 

االميركي للعراق.
األم�ن  لجن�ة  لعض�و  وس�بق 
الزاملي  البرلماني�ة حاكم  والدفاع 
اللمس�ات  وض�ع  ع�ن  كش�ف  ان 

األولي�ة لمش�روع قان�ون الخدمة 
اإللزامي�ة«، معرب�ا ع�ن أمل�ه بأن 
»يتم إقراره في الفصل التش�ريعي 
المقبل«.وراى الزاملي، أن »تطبيق 
التجنيد اإللزامي من ش�أنه أن يزيد 
ش�عور المواط�ن بوالئ�ه للوطن، 
ولن يقص�ي او يهمش أي فئة ولن 

يميز بين كردي او عربي او شيعي 
»التجني�د  أن  معتب�را  س�ني«،  او 
اإللزامي، أفضل مما يتم تداوله في 
الوقت الحاضر من دعوات لتشكيل 

حرس وطني او األقاليم«.
الغض�ون, رج�ح مص�در  ف�ي 
نيابي, رفض الكش�ف عن هويته، 
»الح�رس  قان�ون  تمري�ر  ع�دم 
الوطن�ي« داخ�ل البرلم�ان لوجود 
خالف�ات واعتراض�ات كبي�رة من 
قبل الكتلة النيابية االكبر, مش�يرا 
ال�ى ان »هنال�ك توج�ه اليجاد حل 
بدي�ل وقد يكون هو تفعيل الخدمة 

اللزامية«.
وترف�ض كتل�ة اتح�اد الق�وى 
العراقي�ة إع�ادة التجني�د اإللزامي 
الوطن�ي  الح�رس  حس�اب  عل�ى 
ال�ذي تم االتف�اق عليه بي�ن الكتل 
تل�وح  اخ�ذت  حي�ث  السياس�ية، 
بي�ن الفين واالخر بالنس�حاب من 
الحكوم�ة في ح�ال ع�دم تطبيقه 

على ارض الواقع.
وس�بق ان انتق�د رئي�س كتل�ة 
ائتالف دول�ة القانون علي األديب، 
مشروع »الحرس الوطني« ، وحذر 
م�ن تح�ول تنظي�م »داع�ش« الى 
»ح�رس وطني«، معتب�را أن أغلب 
عناص�ر التنظي�م ه�م م�ن نف�س 
المناطق التي ينتش�رون بها، فيما 

دعا الى فرض التجنيد اإللزامي.

وقب�ل ي�وم م�ن عرض�ه عل�ى 
البرلمان, دعا رئيس مجلس النواب 
س�ليم الجبوري، الكت�ل البرلمانية 
الى ضرورة التصويت على القوانين 
الخالفية ومنها«الحرس« الوطني.

الجب�وري ف�ي مؤتم�ر  وق�ال 
صحف�ي عق�ده في بغ�داد, »ادعو 
ف�ي  مس�ؤوليتها  لتحم�ل  الكت�ل 
تش�ريع القوانين التي ت�ّم االتفاق 
عليها سابقاً وليس بما يملى عليهم 

من بعض الجهات«.
واض�اف ان�ه »لدينا ثق�ة باننا 
ماض�ون بعملي�ة التش�ريع لتل�ك 
القوانين«، محّذراً من اعاقة تشريع 
القوانين المتفق عليها بانه سيؤثر 
على المصالحة الوطنية في البالد.

الحالي�ة  الحكوم�ة  وكان�ت 
براس�ة العب�ادي قد تش�كلت وفق 
ورقة االتفاق السياس�ي بين الكتل 
وتنص اب�رز بنودها على تش�ريع 
قان�ون العفو، والح�رس الوطني، 
ومراع�اة  والعدال�ة،  والمس�اءلة 
الدول�ة  ف�ي مؤسس�ات  الت�وازن 

ودوائرها، وحظر حزب البعث.
وصّوت مجل�س ال�وزراء ، في 
الثالث من شهر شباط الجاري على 
مش�روع قانون الح�رس الوطني، 
والمس�اءلة والعدالة، وحظر حزب 
البع�ث، واحال تلك المش�اريع الى 

مجلس النواب من اجل تشريعها.

الربملان يطرح التجنيد االلزامي بديال عن »الوطني«
الدفاع البرلمانية جمعت تواقيع 110 نائب.. والجبوري يحذر
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يحاول الجي�ش االمريكي ف�ي الوقت 
الراه�ن جم�ع أكبر ق�در م�ن المعلومات 
االس�تخبارية حول دفاعات تنظيم داعش 
ف�ي الموصل لكي يتمكن م�ن اتخاذ قرار 
حاس�م ح�ول م�ا إذا كان م�ن الضروري 
أن يطل�ب ارس�ال ق�وات بري�ة أمريكي�ة 
لمصاحب�ة القوات العراقي�ة في المعركة 
المنتظرة الس�تعادة مدينة الموصل ثاني 
أكبر مدينة في العراق.وقال مس�ؤول في 
القي�ادة المركزي�ة األمريكي�ة ان تح�رك 
الق�وات العراقية الى مي�دان المعركة من 
المحتم�ل ان يبدا مع بداية ش�هر نيس�ان 
المقبل.وف�ي الوق�ت ال�ذي يواص�ل فيه 
تنظيم داعش تعزيز دفاعاته في الموصل 
ق�ال المس�ؤول األمريكي ان�ه إذا وصلت 
تل�ك الدفاعات الى مس�توى ع�ال فحينئذ 
قد تحت�اج القوات العراقية الى مس�اعدة 

الوالي�ات المتح�دة في اس�تمكان أهداف 
إذا  المس�ؤول  لضربها.وق�ال  عس�كرية 
وصل�ت دفاع�ات داعش إلى تل�ك النقطة 
الحرج�ة ف�ان وزارة الدف�اع االمريكي�ة 
والقي�ادة المركزي�ة للجي�ش األمريك�ي 
ق�د تطلب م�ن الرئي�س أوباما مش�اركة 
ق�وات بري�ة أمريكي�ة ف�ي القتال.وق�د 
س�بق للجنرال لويد أوس�تن قائ�د القيادة 
المركزي�ة االمريكي�ة والجن�رال مارت�ن 
ديمبس�ي رئيس هيئة األركان المشتركة 
قد طرح�ا كالهما احتمال وج�ود حاجة 
إلى اشراك عدد قليل من القوات االمريكية 
لمس�اعدة الق�وات العراقية ف�ي معالجة 
بع�ض االه�داف لك�ن لي�س للمش�اركة 
ف�ي القتال، ام�ا االن فان هن�اك تفاصيل 
اكث�ر دق�ة وتحدي�دا متعلق�ة باألس�باب 
والدوافع له�ذا االقتراح -أي قوة دفاعات 
داعش- يمكن ان تتحول الى طلب رسمي 
الستحصال موافقة الرئيس أوباما. وقال 

المس�ؤول األمريكي ان الواليات المتحدة 
تق�وم االن بمراقبة مقاتل�ي داعش وهم 
يقوم�ون بتوفير الحماية الفراد أس�رهم 
من خالل إرس�الهم الى خ�ارج الموصل. 
وقد اس�تهدفت الغارات الجوي�ة األخيرة 
التي ش�نها االئت�الف الدولي ف�ي محيط 
الموص�ل ال�ى قط�ع كل خط�وط اإلمداد 
التي يستخدمها تنظيم داعش الى المدينة 
ف�ي خطة لمنع التنظيم م�ن تعزيز قواته 
اذا م�ا ب�دات المعرك�ة العس�كرية.وقال 
المس�ؤول ان القيادة المركزية األمريكية 
متاك�دة االن من ان تنظيم داعش قد  فقد 
الق�درة عل�ى االس�تيالء على مس�احات 
اخ�رى كبي�رة م�ن األراضي ف�ي العراق 
واالحتفاظ بها. وتش�ير التقديرات الى ان 
عدد مقاتل�ي التنظيم في كل م�ن العراق 
وس�وريا اصبح محدودا ج�دا االمر الذي 
يجعل ق�ادة التنظيم مجبري�ن على اتخاذ 
قرارات بش�ان خيارات وأولويات التنظيم 

من حيث وضع م�وارده ومقاتليه، وهذا 
هو الس�بب الرئي�س الذي جع�ل التنظيم 
يتخل�ى ع�ن مدين�ة كوبان�ي. إضافة الى 
وجود بعض األدلة على أن عدد المقاتلين 
األجان�ب القادمي�ن إلى س�وريا والعراق 
ق�د انخف�ض خ�الل األربعة أو الخمس�ة 
أش�هر الماضية.واضاف المس�ؤول ومع 
ذل�ك ف�ان فديوه�ات قتل الرهائن تش�ير 
ال�ى ان الحمل�ة الدعائية لتنظي�م داعش 
في وس�ائل االع�الم االجتماعي�ة ماتزال 
قوية، مؤكدا ان المس�ؤولين العسكريين 
والمخاب�رات االمريكي�ة ق�د الحظ�وا ان 
الطبيع�ة التقنية العالية النتاج الفيديوات 
ت�دل على الجه�د والوقت الكبي�ران الذين 
يس�تثمرهما داعش في هذا المجال.ومن 
الجدي�ر بالذك�ر ان مح�اوالت الوالي�ات 
المتحدة الرس�ال قوات برية ال�ى العراق 
تواج�ه برفض تام من األطراف الش�يعية 
ف�ي الحكوم�ة العراقي�ة. وق�د س�بق ان 

رفض�ت الحكومة من�ح الحصانة للجنود 
االمريكان الذي قدم�وا الى العراق للقيام 
بتدري�ب الق�وات العراقي�ة والموجودين 
حاليا ف�ي بعض القواعد العس�كرية مثل 
التاجي وبس�ماية وقاعدة األسد. وقد تم 
اختيار تس�عة الوية م�ن الجيش العراقي 
وثالث�ة الوية من إقليم كردس�تان العادة 
تاهيله�ا وتدريبه�ا لتك�ون ن�واة للقوات 
العسكرية التي س�تتولى تحرير المناطق 
المغتصب�ة م�ن تنظي�م داعش.وتت�درب 
اع�داد كبيرة من هذه الق�وات حاليا على 
األساليب القتالية الخاصة باقتحام المدن 
والح�رب ف�ي المناط�ق المدنية.وتجمع 
الحكومة العراقي�ة والحكومة االمريكية 
وممثل�و المناط�ق الغربي�ة عل�ى ضروة 
اش�راك أبناء هذه المناطق ف�ي المعركة 
المنتظ�رة لتحري�ر ه�ذه المناط�ق، لكن 
توج�د اختالف�ات واس�عة ح�ول الصيغة 
المناسبة وطريقة التسليح واإلدارة وهذا 

ما عكس�ته الزيارة األخي�رة التي قام بها 
مجموع�ة من ش�يوخ العش�ائر الس�نية 
الى الواليات المتح�دة االمريكية. وقد تم 
أخي�را التصويت م�ن الحكوم�ة العراقية 
عل�ى مش�روع ق�رار الح�رس الوطن�ي 
وتم�ت احالت�ه ال�ى البرلم�ان الق�راره. 
ويثي�ر ه�ذا المش�روع جدال واس�عا بين 
األط�راف العراقي�ة بس�بب المخاوف من 
ان يؤدي انش�اء تنظيم مس�لح قائم على 
أس�اس المناطقية الى اشتداد الصراعات 
الطائفي�ة وتقس�يم الب�الد ب�دال م�ن ان 
يك�ون ح�ال للمش�كلة الحالية.وم�ع ذلك 
فان البوادر الحالية تشير الى ضعف اقبال 
أبناء المناطق السنية للتسجيل والتدريب 
في المعس�كرات المقامة حاليا العدادهم 
للمعرك�ة القادمة الس�باب مختلفة منها 
الخ�وف م�ن انتق�ام تنظي�م داع�ش او 
التعاط�ف معه اوع�دم الثق�ة بالحكومة 

العراقية.

املوعد يقرتب.. القوات األمريكية تتدرب من أجل معركة املوصل
»داعش« يحصن نفسه.. والحكومة خارج حسابات واشنطن

القضاء يقلب الطاولة عىل مزوري »الطابو« ويفتح ملف االستيالء عىل أمالك املسيحيني
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أكد قض�اة توخيهم الحذر في كافة االجراءات 
الخاص�ة بنق�ل االم�الك الس�يما التي تع�ود إلى 
المس�يحيين، الفتين إلى وجود محتالين استغلوا 
ق�راراً لمجل�س قيادة الث�ورة المنحل ف�ي عملية 
اس�تيالئهم عل�ى بع�ض العق�ارات، منوهين في 
الوق�ت ذاته إل�ى امكاني�ة اعادة النظ�ر في هذه 
الدع�اوى ف�ي أي مرحل�ة كانت من أج�ل تحقيق 

العدالة وعدم التالعب بممتلكات المواطنين.
وق�ال قاضي أّول محكمة ب�داءة الكرادة لفتة 
هام�ل العجيلي ان�ه »بعد عام 2003 ّس�ن قانون 
هيئة دعاوى الملكية رقم 13 لس�نة 2010 والذي 
عال�ج ضم�ان حق�وق المواطنين الذي�ن انتزعت 

منهم عقاراتهم بصورة غير شرعية«.
وأض�اف أن »العق�ارات المش�مولة بالقانون 
تل�ك التي تم مصادرته�ا او المحجوزة أو انتزعت 
ملكيتها الس�باب عرقي�ة او ديني�ة اومذهبية او 
التي استولي عليها بدون بدل او خالفاً لإلجراءات 
قانونية«. وأش�ار العجيلي إلى أن » المشرع عالج 
ه�ذه الحاالت؛ الن النظام الس�ابق كان قد صادر 
امالك واموال الكثيرين ألسباب سياسية او عرقية 

وبع�د 2003 عادوا وطالب�وا بأمالكهم المصادرة 
فال بد من وجود تشريع يضمن لهم حقوقهم«.

 وزاد أن »القان�ون كانت تنظره لجنة قضائية 
مش�كلة ف�ي هيئ�ة دع�اوى الملكي�ة، اال انه بعد 
2013/6/1 أعي�د النظر بها ف�ي القضاء العادي 
م�ن قب�ل محاك�م الب�داءة«. ويش�رح العجيل�ي 
إجراءات الدعوى بالقول »يتقدم المتضرر بإقامة 
دع�وى على وزي�ر المالية على اعتب�ار ان جميع 
االموال التي تم مصادرتها س�جلت باسمه ابتداًء، 
ومن ثم قسم كبير منها بيع بمزاد علنية ووزعت 
لن�اس آخرين مجان�اً فالخصم في ه�ذه الدعوى 
وزير المالية اضافة الى االش�خاص التي س�جلت 
باسمهم هذه الدور أو العقارات«. وفي ما يخص 
عمليات االستيالء غير القانوني على العقارات في 
بغداد وخصوصا تلك التي تعود إلي المس�يحيين، 
أجاب العجيلي أن »عملية االستيالء غير القانوني 
على العقارات حصلت بعد 2003، إذ أن الكثير من 
الن�اس اضطروا نتيج�ة لتردي االوض�اع االمنية 
لترك محال س�كناهم  في بغداد واتجهوا الى دول 
اخرى وبقيت أمالكهم بال ش�اغل«. ويرى قاضي 
ب�داءة الك�رادة أن »تلك الظروف اس�تغلها الكثير 
من ضع�اف النفوس ونظموا عق�ود بيع وهمية 

صادرة م�ن اصحاب االم�الك االصليي�ن وقدموا 
طلب�ات ال�ى المحاك�م لتمليكهم ه�ذه العقارات 
على اساس قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 
1198 لس�نة 1977«.ويضي�ف ان »القضاء يتخذ 
اجراءاته بتبليغ المدعى عليه األصلي بصحيفتين 
محليتي�ن وال�ذي يك�ون غالبا مهاج�را إلى دولة 
أخرى فكثي�ر من األمالك فقدت به�ذه الطريقة؛ 
الن المال�ك األصل�ي ال يعرف انه تم نش�ر التبليغ 
في الجريدة«.وبّين ان »القضاء يش�دّد بإجراءاته 
ويتوخ�ى الدقة والحذر الس�يما ف�ي ملف أمالك 
المس�يحيين؛ الن المال�ك األصل�ي يجه�ل  تبليغه 
ف�ي الجريدة، فيتم اتخاذ االجراءات القانونية عن 
طريق التأكد من عائدية التوقيع إلى المدعي عليه 
من خاللها )المضاهاة(«. ويش�ير إل�ى »إمكانية 
اقام�ة دع�وى إبط�ال البيع ف�ي اي مرحل�ة تمر 
به�ا الدع�وى«، ويذهب إلى أكثر م�ن ذلك بالقول 
»حتى وان اكتس�ب القرار الدرج�ة القطعية وتم 
توثيق العقار في دائرة التس�جيل العقاري باس�م 
المدع�ي، يمك�ن للمدع�ي علي�ه اثب�ات حقه من 
خ�الل )مضاهاة توقيعه(، وفي هذه الحالة تقرر 
المحكمة ابطال البيع والتس�جيل«. وفي رده عن 
االتهامات الموجهة الى القضاء بالفساد وعرقلة 

دعاوى العقارات رد العجيلي »القضاء ال يس�كت 
عن الفس�اد وعمليات النصب واالحتيال«، مؤكداً 
ان »المحاك�م معروف�ة بنزاهته�ا طيل�ة تاري�خ 
القضاء العراقي في أنها تتعامل مع االدلة المقدمة 
وتصدر قراراتها وفق ما يتم تقديمه من وس�ائل 
معتب�رة في االثبات«. واس�تطرد »قرار المحكمة 
ليس نهاية المطاف؛ ألن�ه غير بات، وهناك طرق 
حدده�ا القانون في مقدمتها اللجوء إلى محكمة 
التميي�ز او االعتراض على الحكم الغيابي أو طلب 
اعادة المحاكمة«. من جانبه يسرد قاضي تحقيق 
الك�رادة آلية تحريك الش�كوى الجزائي�ة في هذا 
المل�ف بأن »يق�وم المس�افر او المهاج�ر، الذي 
اس�تولي على عقاره بتحريك ش�كوى عن طريق 
وكيله أو احد أقربائه«، الفتاً إلى أن »االخبار يقدم 
إل�ى المحكمة مع�ززا باألدل�ة التي تؤك�د ملكية 
العق�ار لك�ي تتخذ االج�راءات القانوني�ة وتدون 
اقوال صاحب الشكوى ويجري التحقق من صحة 

المعلومات بمفاتحة دائرة التسجيل العقاري«.
ويتاب�ع ان�ه »اذا ثبت عائدية العقار لش�خص 
خارج العراق، فالمحكمة تتخذ اجراءاتها بإصدار 
اوامر قبض بحق الش�اغلين وفق المادة 438 من 
قان�ون العقوب�ات ويتم تدوي�ن اقواله�م«. وعّد 

قاضي التحقيق عمليات االس�تيالء غير القانوني 
على العقارات ب�« الجرائ�م المنظمة«، منبها الى 
»دخ�ول اطراف ع�دة في تنفيذ ه�ذه العمليات«، 
مردف�اً »قد يش�ترك فيها مواطن�ون عاديون لهم 
عالقات مع موظفين في دوائر التسجيل العقاري 
والضريب�ة يقوم�ون بجمع معلوم�ات عن الدور 
المتروك�ة، وق�د يتم اللج�وء إلى تزوي�ر الوثائق 
والبصم�ات في تنفيذ عمليات االحتيال«. واش�ار 
ان�ه »اذا ثب�ت وجود تالع�ب وتزوير بالتس�جيل 
العقاري يح�ال الموظفون على محكمة التحقيق 
ومن ث�م الجنايات«. واضاف قاض�ي التحقيق ان 
»محكمة الجنايات قد تصدر قرارها بظرف مشدد 
على الغاصب فهي من يقدر جسامة الضرر، فمن 
يس�تولي عل�ى 50 مترا ليس  كمن يس�تولي على 
20 دونماً«.وأش�ار ال�ى ان »القاضي ال يس�تطيع 
ان يحفظ الش�كوى وال يتركه�ا لوقت اخر، اذ ان 
القضاء يخضع لعدة جه�ات رقابية وطرق طعن 

اخرى يمكن ان يلجأ اليها المواطن«.
وخل�ص القاضي ب��«ان التش�ريع كاف وهو 
قان�ون واض�ح وال توج�د أي ثغ�رات«، مطالب�اً 
»الجه�ات ذات العالق�ة ب�ن تأخذ واجبه�ا في ما 

يتعلق بالعقارات«.

استغلوا القرار 1198 وتالعبوا بالعقارات
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 والش�رط الثاني أن يكون الخروج من 
الموص�ل إلى الحدود الس�ورية مباش�رة 
ب�دون الس�ماح له�م بالبقاء في س�وريا 
أو الن�زول إل�ى جنوب س�وريا ومنها إلى 

محافظة األنبار ثم إلى كربالء فبغداد.
بع�د أح�داث الموصل ف�ي 10 حزيران 
2014، خل�ق تنظي�م “داع�ش” حالة من 
العزلة الرهيبة بحصار كامل على المدينة 
الت�ي ن�زح م�ا يق�ارب نص�ف الس�كان 
منها إل�ى المناطق األكثر أماًن�ا في إقليم 
كردس�تان المج�اور أو للعاصم�ة بغ�داد 

وبعض محافظات الجنوب.
عل�ى الرغم م�ن احتدام المع�ارك بين 
تنظي�م داع�ش م�ن جه�ة والبيش�مركة 
والتحال�ف  العراق�ي  والجي�ش  الكردي�ة 
الدول�ي ال�ذي يقص�ف م�ن الس�ماء من 
جه�ة أخرى، فقد اس�تمر الن�زوح بطرق 
عديدة للخروج م�ن مدينة الموصل وكان 
الهاجس األول للن�زوح خوف األهالي من 
تجني�د الش�باب اإللزامي ال�ذي لم ُيفرض 
بعد، ولكن الش�كوك تراود أهالي المناطق 
التي تس�يطر عليها داع�ش؛ لذلك تجازف 
العوائل بالهروب للحفاظ على شبابها من 
أن يكون�وا وقوًدا لحرب هم ليس�وا طرًفا 

فيها، وخوفهم من بطش تنظيم داعش.
ف�رض التنظيم قيود مش�ددة للخروج 
م�ن الموص�ل، كان أهم ه�ذه القيود هي 
حجز تذاكر النقل من ش�ركة معينة داخل 

مدين�ة الموص�ل وه�ي “ش�ركة حلب”، 
والش�رط الثان�ي أن يك�ون الخ�روج من 
الموص�ل إلى الحدود الس�ورية مباش�رة 
ب�دون الس�ماح له�م بالبقاء في س�وريا 
أو الن�زول إل�ى جنوب س�وريا ومنها إلى 

محافظة األنبار ثم إلى كربالء فبغداد.
تبدأ المعان�اة للعائلة الموصلية بتدبير 
لغ�رض  يحتاجون�ه  ال�ذي  الم�ال  مبل�غ 
الوصول إلى مدينة إس�طنبول التي يوجد 
به�ا القنصلي�ة العراقية التي س�تمنحهم 
جواز الس�فر ال�ذي يمّكنهم م�ن الرجوع 
للمحافظات العراقية اآلمنة أو التقديم إلى 

اللجوء من خالل األمم المتحدة.
بعد تدبي�ر مبلغ المال ال�ذي يعني بيع 
المصوغ�ات الذهبية والمقتنيات المنزلية 
بالس�وق بثم�ن ال يتج�اوز نص�ف ثمن�ه 
الحقيق�ي، يت�م الحجز لدى ش�ركة النقل 
الت�ي لديها نقل يوم�ي إلى مدين�ة غازي 
عينتاب كما يذك�ر موظفوها، بعد الحجز 
يت�م تحديد موعد االنط�الق للمركبة التي 
تضم 32 مس�افًرا يتم أخذه�م واالنطالق 
به�م بطري�ق يمتد لمدة 12 س�اعة س�فر 
متواصل�ة إل�ى أن يصل�وا مدين�ة الرق�ة 
السورية، حيث يسلكون طرًقا قريبة جًدا 
من بع�ض مواق�ع االش�تباك القريبة من 
س�نجار وكوبان�ي وغيرها، والس�ير ليالً 
بدون إن�ارة بغ�رض تجن�ب قصفهم من 
طائرات التحال�ف التي ُتحلِ�ق بكثافة في 

تلك المناطق وتقصف أي هدف يشتبه به، 
وقد حدثت حاالت لقصف بعض السيارات 
راح ضحيتها مدنيون من مدينة الموصل، 
وبع�د س�ير متواصل ب�دون انقط�اع يتم 
الوص�ول إلى مدينة الرق�ة حيث يتم تغير 
الحافل�ة ذات ال 32 راكًب�ا إل�ى س�يارات 
ذات 7 ركاب، تنطل�ق به�م بعده�ا باتجاه 
مدين�ة تل األبيض الحدودي�ة وهي مدينة 
بش�طرين: األول ف�ي الجان�ب الس�وري 

والثاني في الجانب التركي.
عنده�ا يتم إيصالهم للح�دود وتركهم 
هناك ليعب�روا الحدود س�يًرا على األقدام 
لمسافة حوالي 2 كيلو متر، وقد يتعرضون 
للقت�ل من حرس الح�دود التركي، خاصة 
إذا ش�ك في وجود مقاتلي�ن من بين الذين 
يتس�للون لغ�رض عب�ور الحدود، وس�ط 
حالة من الخوف والرعب تس�ير العائالت 
بينه�م كب�ار الس�ن واألطف�ال المس�افة 

الحدودية بخطوات سريعة وخائفة حتى 
تجتاز الحدود لتصل إلى الجانب التركي.

وهن�ا تنته�ي المعان�اة األمني�ة وتبدأ 
معاناة من ن�وع آخر، إنها معانات النزوح 
واللج�وء والتش�رد، حي�ث تس�تأجر تلك 
العوائ�ل س�يارات أجرة بغ�رض إيصالهم 
لمحطة الحاف�الت في مدينة أورفا ومنها 
يت�م حجز رحل�ة إل�ى مدينة إس�طنبول، 
ليصلوا بعدها إلى قنصلية العراق؛ فتنهال 

عليه�م مجموعة من اإلج�راءات المعقدة 
بغرض الحصول على جواز س�فر يعودوا 
به إلى محافظات النزوح في داخل العراق 
أو التقديم إلى منظمة األمم المتحدة حتى 
تصله رحمة النزوح اإلنساني الذي يفرض 
ش�روط وتعقيدات وفترات انتظار تجعل 
العوائل في حالة ال تحس�د عليها وتنتهي 
رحل�ة األلف ميل القاتلة برحلة جديدة من 

نوع آخر من المعانات والتشرد.

   بغداد/ المستقبل العراقي

»                                 « تستطلع معاناة نزوح املوصليني هربًا من »داعش« اىل تركيا
فرض تنظيم »داعش« قيودا مشددة 

للخروج من الموصل، كان أهم هذه القيود 

هي حجز تذاكر النقل من شركة معينة داخل 

مدينة الموصل وهي »شركة حلب«

العثور عىل مستشفى فضائي وسط البرصة
كاظم فنجان احلاممي

الفضائي�ون في الع�راق حالة متأصلة وليس�ت ظاهرة عابرة، 
فما أكثرهم في الجيش والش�رطة والمؤسس�ات المدنية األخرى. 
إذ ل�م يع�د األمر غامض�اً على الن�اس، فالفضائيون هبط�وا علينا 
من كواكب الفوضى، ثم انتش�روا ف�ي كل مكان. بيد أن الجديد في 
الموضوع أننا عثرنا في البصرة على مستش�فى متكامل الطوابق 
واألروقة والردهات والصاالت والتأثيث والتجهيز والتشجير. لكنه 
مستش�فى فضائ�ي من الن�وع الهوائي، حتى تصميم�ه الخارجي 

يوحي لك بأنه من مدن الفضاء الخارجي.
كان�ت ه�ذه البناية عب�ارة ع�ن دار قديمة من دور االس�تراحة 
التابعة لش�ركة نفط الجنوب، فقرر األس�تاذ جبار اللعيبي، المدير 
األسبق لش�ركة نفط الجنوب، تحويلها إلى صرح طبي كبير يوفر 
العناية الطبية والرعاي�ة الصحية للعاملين في النفط ، ويقدم لهم 
الع�الج المجاني. وم�ا أروع المش�اريع الخدمية الت�ي نفذها هذا 

الرجل المبدع في البصرة.
يتمي�ز المستش�فى بواجهات�ه الجميل�ة، وس�عته الس�ريرية 
الكبيرة. يتكون من أربعة أجنحة. لكل جناح ثالثة طوابق مع ملحق 
إضافي خاص لصاالت العمليات. وغرف منفصلة ألجهزة السونار 

والمفراس والرنين المغناطيسي ومنظومات األشعة السينية. 
لقد فكرت ش�ركة نفط الجنوب بتشغيل المستشفى على غرار 
مستش�فى ش�ركة نفط الكويت، الذي تزينت ب�ه مدينة األحمدي، 
ويتكون م�ن أربعة طوابق وس�رداب، وتقدر طاقته االس�تيعابية 
بنح�و )400( س�رير، وق�د خصص�ت الكوي�ت ه�ذا المستش�فى 

لموظفي القطاع النفطي العاملين والمتقاعدين وعائالتهم.
أغلب الظن أن شركة نفط الجنوب فكرت بتشغيله وإدارته على 
غرار المستشفى اإليراني الكبير التابع لمصافي النفط في عبادان، 
والذي يطلقون علية: )بيمارستان بزرگ نفت(، وتعني المستشفى 
النفطي الكبي�ر. فالش�ركات النفطية العمالقة لها مستش�فياتها 

ومنتجعاتها الصحية المنتشرة في عموم البلدان الخليجية.
ثم هبت رياح االعتراض، فما كل ما تتمنى شركة نفط الجنوب 
تدركه، فقد جرت رياح وزارة الصحة بعكس االتجاه الذي س�ارت 
عليه تلك الش�ركة العريقة. فعلى الرغم من تكامل المستشفى من 
األلف إلى الياء، وعلى الرغم من اس�تعداد وزارة النفط لجلب أرقى 
األطباء والخبراء من داخل العراق وخارجه، أس�وة بمستش�فيات 
القط�اع الخاص. ل�م تواف�ق وزارة الصحة على من�ح التراخيص 
الرس�مية لتشغيل المستشفى على الطريقة التي فكرت بها شركة 
نفط الجنوب. فتعطلت أنشطته، وتحولت بنايته إلى قلعة فضائية 
مهجورة. ال فائدة ترتجى منها بس�بب تأرجح مصيرها بين وزارة 
النفط ووزارة الصحة، فال النفط تتخلى عن مش�اريعها وبرامجها 
الخدمية الحديثة، وال الصحة ترضى باس�تبعادها وتغييب دورها. 
وهك�ذا كان مصي�ر المستش�فى الرق�ود ف�ي رده�ات التعطي�ل 

والتأجيل.  
سمعنا قبل بضعة أيام أن شركة نفط الجنوب عقدت العزم على 
ش�راء أربع طائرات عمودية لضمان سرعة الوصول إلى مواقعها 
المتباع�دة والمتناث�رة في البادية الجنوبية، فهل س�تتحول ملكية 
الطائ�رات إلى طي�ران الجي�ش ؟. أم تتحول إلى ش�ركة الخطوط 
الجوية ؟. أم يكون مصيرها مثل مصير هذا المستش�فى الفضائي 

؟. وجيب ليل واخذ عتابة.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن منسق التحالف الدولي للقضاء 

على تنظيم “داعش” الجنرال األميركي 

جون آلن، امس اإلثنين، أن هجوماً برياً 

وش�يكاً واسعاً س�يبدأ قريباً في العراق 

ضد “داعش” بإسناد من قوات التحالف 

التي تضم 62 دولة.

وقال آلن في حوار مع “وكالة األنباء 

األردنية” الرس�مية إن “هجوماً مضاداً 

قريب�اً”،  س�يبدأ  األرض  عل�ى  واس�عاً 

مضيف�اً “في األس�ابيع المقبل�ة عندما 

تبدأ القوات العراقي�ة في الحملة البرية 

الستعادة العراق ستقوم قوات التحالف 

بتقديم اإلسناد لذلك”.

أربع�ة  بإنش�اء  “قمن�ا  وأوض�ح 

والتاج�ي،  األنب�ار،  ف�ي  معس�كرات 

وبس�ماية، وأربي�ل، تق�ّدم فيه�ا قوات 

التحالف تدريب�اً للق�وات العراقية التي 

س�تصبح جزءاً من الق�وات التي تقوم 

بالهجوم المضاد”.

وأشار آلن إلى أن “حجم المساعدات 

ف�ي هذا المج�ال )العس�كري( بلغ 1,6 

مليار دوالر، كما نقوم بتجهيز 12 لواء، 

وهذه األمور نقوم بتس�ريعها، ونرغب 

بأن تق�وم القوات العراقية بالس�يطرة 

على األوضاع داخل العراق”.

وأوض�ح أن “داع�ش ليس�ت دول�ة 

إسالمية )...( نسميها داعش ويجب أن 

تكون كذلك”.

هجوم بري
دويل عىل »داعش« 

قريبًا

    بغداد/ المستقبل العراقي

رفضت واش�نطن طلب ش�ركة 
الجي�ش  تزوي�د  أميركي�ة  س�الح 
األردن�ي بطائ�رات دون طي�ار، في 
وق�ت كث�ف س�الح الج�و األردني 
هجمات�ه على “تنظي�م داعش” في 
س�وريا، عق�ب اإلع�الن ع�ن مقتل 
الطي�ار معاذ الكساس�بة األس�بوع 

الماضي.
وذكرت مجلة “فورين بوليسي” 

األميركية أن األردن قدم طلبا لشراء 
طائ�رات م�ن دون طيار م�ن طراز 
“فارديتور”، في ربي�ع عام 2014، 
وقوبل بالرفض في ش�هر تش�رين 

الثاني الماضي.
م�ن  الن�وع  ه�ذا  ويس�تخدم 
الطائ�رات – ال�ذي تصنعه ش�ركة 
جن�رال أتوميك�س - ف�ي المراقبة 
وم�ن  االس�تخباراتية،  والتقاري�ر 
أج�ل إط�الق صواري�خ “هيلفاير” 
التي تس�تخدمها الوالي�ات المتحدة 

باكس�تان  ف�ي  باالغتي�االت 
وأفغانستان واليمن.

وصّنعت جنرال أتوميكس طرازا 
خاص�ا م�ن “فارديت�ور” ألغراض 
التصدي�ر فقط، وطلب�ت بيعه أيضا 
لإلمارات العربية المتحدة وبريطانيا 
وفرنس�ا وإيطاليا، لكنه�ا لم تنجح 

حتى اآلن في بيع أي طراز.
عض�و  هانت�ر،  دنك�ن  وأرس�ل 
الح�زب  ع�ن  الن�واب  مجل�س 
الجمهوري، رس�الة ح�ادة للرئيس 

ب�اراك أوباما، حّثه فيه�ا على إلغاء 
القرار الذي يحظر على الشركة بيع 

الطائرة بدون طيار لألردن.
وف�ي زي�ارة المل�ك األردني عبد 
الله إلى واشنطن األسبوع الماضي، 
التزم�ت اإلدارة األميركي�ة بزي�ادة 
المس�اعدات العس�كرية لألردن إلى 
مليار دوالر، إال أن واشنطن ما زالت 
تخشى من الكشف عن التكنولوجيا 
الس�رية لتش�غيل الطائ�رات بدون 
تعت�زم  ذل�ك،  غض�ون  طيار.ف�ي 

مستش�ارين  إرس�ال  بريطاني�ا 
عسكريين إلى األردن، لتقديم الدعم 
للجي�ش  العس�كرية  والمس�اعدة 
ف�ي مواجه�ة “تنظي�م داعش” في 
س�وريا.وذكرت صحيف�ة “صنداي 
 60 أن  البريطاني�ة  إكس�برس” 
عس�كريا  ومخطط�ا  مستش�ارا 
التحال�ف  مق�ر  إل�ى  س�ينضمون 
الجدي�د، وذل�ك عق�ب ق�رار األردن 
التنظي�م  ض�د  الضرب�ات  توس�يع 

المتشدد.

     بغداد/ المستقبل العراقي

الدول�ة  أم�ن  جه�از  يج�ري 
الكويتي تحقيقاً مع شبكة مكونة 
م�ن 10 مواطني�ن كويتيين وغير 
التبرعات  كويتيي�ن بتهمة جم�ع 
إل�ى  وإيصاله�ا  الكوي�ت  داخ�ل 
تنظيم »داعش«، ودخول األراضي 

التركية بطريقة غير مشروعة.

وتكش�ف المص�ادر أمنية عن 
»أوالً، فإن التحركات المش�بوهة 
لألش�خاص العش�رة في الكويت 
وضعته�م تحت مجهر الس�لطات 
األمنية، وثانياً ف�إن لدى عودتهم 
األجه�زة  وتيق�ن  الس�فر  م�ن 
األمني�ة م�ن مصادره�ا الخاصة 
أنهم كان�وا في زيارة إل�ى تركيا، 
وقيامه�م خالله�ا بتقدي�م أموال 

إل�ى عناص�ر تابعي�ن لما يس�مى 
بتنظي�م )داع�ش(، وعلي�ه فإن�ه 
ل�دى وصوله�م أرض المط�ار تم 
التحقيق معهم، وتبين أن جوازات 
س�فرهم ال تحمل أخت�ام الدخول 
إل�ى األراضي التركي�ة أو الخروج 

منها«.
أن�ه  إل�ى  المص�ادر  وأش�ارت 
»بع�د التح�ري والتحقيق،تبين أن 

المتهمين يجمع�ون التبرعات في 
الكويت، ويوصلونها الى )داعش( 
عبر تركيا التي دخلوها بطرق غير 
مش�روعة، الفتة إلى أنه تطابقت 
المعلومات األولية عن تحركاتهم 
المشبوهة في الكويت مع تمكنهم 
من الوصول إلى عناصر )داعش(، 
عبر األراض�ي التركية بطرق غير 

مشروعة«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

كش�ف رئيس ش�عبة الطاقة البش�رية 
ف�ي الجيش اإلس�رائيلي، الجن�رال حجاي 
طوبولنس�كي، أن نح�و 50 ف�ي المئة من 
الجمهور اإلس�رائيلي ال يتجندون للجيش. 
وقال طوبولنسكي خالل مؤتمر اقتصادي 
ف�ي تل أبيب إن تقديراتنا تش�ير إلى أن 50 
ف�ي المئة م�ن اإلس�رائيليين ال يتجندون، 
موضح�اً أن نص�ف هؤالء غير مش�مولين 
اإللزامي�ة، ونصفهم  العس�كرية  بالخدمة 
اآلخر يته�رب من هذه الخدمة على األغلب 
بذريعة الدين. وأش�ار الجنرال اإلس�رائيلي 
إل�ى أن ثل�ث اإلن�اث المطلوب�ات للخدمة 
العس�كرية ال يلتحقن بها، في حين أن ربع 
الذك�ور يتهرب�ون من ه�ذه الخدمة. وقال 
طوبولنس�كي إن هناك 600 ألف ش�خص 
يخدمون في الجيش اإلسرائيلي، من بينهم 

400 ألف في االحتياط.

    بغداد/ المستقبل العراقي

ص�رح ضاب�ط كبير في 
ام�س  العراقي�ة،  الق�وات 
االثنين، بأن القوات العراقية 
باتت تس�يطر بش�كل كامل 
على قض�اء بيجي بعد طرد 
الدولة اإلسالمية من  قوات 
القض�اء التاب�ع لمحافظ�ة 

صالح ببغداد.
الرك�ن  الفري�ق  وق�ال 
عبد الوهاب الس�اعدي قائد 
عملي�ات ص�الح الدي�ن، إن 
الق�وات العراقي�ة فرض�ت 
الي�وم س�يطرة كاملة على 
قض�اء  مناط�ق  جمي�ع 
بيجي ش�مالي صالح الدين 
حمل�ة  بتنفي�ذ  وش�رعت 
تفتي�ش واس�عة بحث�ا عن 
عناص�ر داعش المتحصنين 
في المنازل بعد أن انتشرت 

الق�وات في أرج�اء القضاء 
وأحكم�ت الس�يطرة علي�ه 

بشكل كامل .
مناط�ق  أن  وأض�اف 
أخرى مثل ناحي�ة الصينية 
س�يطرة  تح�ت  أصبح�ت 
فيم�ا   ، العراقي�ة  الق�وات 
العراقي�ة  الق�وات  ع�ززت 
من انتش�ارها ف�ي مناطق 
التكرير  محيط�ة بمصف�اة 
ف�ي بيج�ي وجس�ر الفحة 
قط�ع  وت�م  االس�تراتيجي 
االم�دادات  ط�رق  جمي�ع 
أن  إل�ى  .وأش�ار  لداع�ش 
القوات العراقية تتأهب اآلن 
لشن عملية عسكرية واسعة 
مناط�ق  لتحري�ر  النط�اق 
العلم والدور وحقول عجيل 
النفطي�ة، كونه�ا المفت�اح 
لتحري�ر مدين�ة تكريت من 

سيطرة داعش.

الكويت حتقق مع 10 من مواطنيها وآخرين مجعوا تربعات لـ »داعش«
دخلوا تركيا بطرق غير مشروعة إليصال أموال إلى التنظيم

50 % من اإلرسائيليني 
هيـربــون

    بغداد/ المستقبل العراقيمــن اجلـيــش

لقى نح�و 100 من عناص�ر تنظيم داعش 
مصرعه�م بالعراق، حالل اليومين الماضيين، 
بقص�ف للتحال�ف و ف�ي مع�ارك م�ع قوات 
الجي�ش العراق�ي والبيش�مركة الكردي�ة في 
محافظات صالح الدي�ن والموصل وكركوك.
وحقق�ت الق�وات العراقي�ة تقدم�اً كبيراً في 
مواجهة داعش بمناطق تقع إلى الش�مال من 
مدينة تكري�ت، حيث تدور اش�تباكات عنيفة 
قرب جسر هونداي الذي يربط ناحية الصينية 
بقضاء بيجي، بمس�اندة من طائرات التحالف 
الدول�ي، الت�ي قصفت أط�راف قض�اء بيجي 
وقتل�ت نحو 70 عنصراً م�ن مقاتلي التنظيم، 
وأكدت مصادر عس�كرية عراقية أن الساعات 
المقبلة ستش�هد اس�تعادة الناحي�ة بالكامل.
وتشهد ناحية الصينية تواجداً مكثفاً لمسلحي 
داعش فهي ناحية تابعة إلى قضاء بيجي تقع 
إلى الغرب منه بمسافة )10 كيلو متر(، وتضم 
القاع�دة العس�كرية الرابعة التابع�ة للجيش 
العراق�ي والتي يتخ�ذ منها التنظيم المس�لح 

حالياً منطلقاً لتنفيذ هجماته.

مقتل 100 عنرص
من داعش يف العراق

القوات العراقية تسيطر 
عىل بيجي 

واشنطن ترفض تزويد األردن بطائرات بال طيار 
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اعـالن
غلق اكتتاب رشكة النور للتحويل املايل 

– مساهمه خاصة
املنص�ور مس�اهمه  يعل�ن م�رف 
خاص�ة – الفرع الرئي�ي يف بغداد – 
الكرادة ساحة الواثق – مجاور رشكة 
ارامك�س وم�رف املنص�ور – فرع 
املنص�ور – بغداد املنصور ش�ارع 14 
رمضان – مجاور رشكة زين عن غلق 
االكتتاب لرشكة النور للتحويل املايل – 
مس�اهمه خاصة باالسهم املطروحة 
لالكتتاب يف 2015/2/8 نهاية الدوام 
 2015/2/6 ي�وم  لك�ون  الرس�مي 
و2015/2/7 عطل�ة رس�مية وذل�ك 
لبيع كام�ل االس�هم املطروحة خالل 

مدة ستني يوم 
علما بان ب�دأ االكتتاب يف بداية الدوام 

الرسمي ليوم 2014/12/9
ادارة املرف املنصور – الفرع الرئيي 

– بغداد الكرادة ساحة الواثق 
ادارة املرف املنصور – الفرع املنصور 

– بغداد املنصور شارع 14 رمضان.

اعالن
تعل�ن الهيئة العام�ة للطرق والجس�ور/ احدى 

التشكيالت التابعة لوزارة االعمار واالسكان عن 

اج�راء مزايدة علنية لتاج�ري الكافترييا الخاصة 

بمق�ر الهيئة العام�ة للطرق والجس�ور الكائنة 

يف ك�رادة مري�م بالق�رب م�ن وزارة الخارجي�ة 

بموجب قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 

لس�نة 2013  فعىل الراغب�ني يف املزايدة الحضور 

اىل مق�ر الهيئ�ة بتاريخ 2015/3/15 الس�اعة 

الع�ارشة صباحا مس�تصحبني معهم التامينات 

القانوني�ة بصك مص�دق بمبل�غ )5,000,000( 

دينار )خمس�ة ماليني دينار( المر الهيئة العامة 

للطرق والجسور ويتحمل من ترسو عليه املزايدة 

اج�ور االعالن والداللية البالغة 2% وفق الرشوط 

التالية:

1. املستمسكات املطلوبة )هوية االحوال املدنية 

، شهادة الجنسية العراقية ، بطاقة السكن(

2. ع�ىل املزاي�د الذي ترس�و عليه املزاي�دة تقدم 

خط�اب ضمانه بقيم�ة مبلغ االيج�ار نافذ ملدة 

العقد

3 . يدفع بدل االيجارمقدما

4. ال يحق للمستاجر التنازل عن العقد الي طرف 

اخر اال بموافقة الطرف االول

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرة االتحادية

محكمة بداءة البرة
العدد: 795 / ب / 2012 

التاريخ: 3 / 2 / 2015 

اعالن
املدعية/ تغريد زكي وطبان

املدعى عليهم/ 1- سهام عبد الله امللك
2- احمد اسعد

3- احس�ان وع�ي وعدنان ورغ�دان وجيه�ان وزينة 
وحنان ابناء زكي وطبان

تبي�ع محكمة ب�داءة البرة العقار تسلس�ل 68 / 8 
الكزارة مس�احته 571.32 م2 يقع يف منطقة الكزارة 
عىل ش�ارع فرعي مبلط متفرع من شارع االستقالل 
بالق�رب من مديرية زراعة البرة مش�يد عليه بناية 
مؤلف�ة من ث�الث طوابق كانت تس�مى بفندق قصور 
رغ�دان الطابق االريض عبارة ع�ن صالة كبرية مبلطة 
باملرمر وصالة صغرية ومطبخني وهو مشغول من قبل 
الحارس) عبد الكريم عبد الحسن(الطابق االول يحتوي 
ثماني�ة غرف مع مرافقها الطاب�ق الثاني يحتوي عىل 
اثن�ا عرش غرفة مع مرافقه�ا وصالة مع وجود صالة 
يت�م الصعود اليها من الطابق االول مع مرافقها البناء 
م�ن الطاب�وق ومس�قف بالكونكريت الس�طح مبلط 
بالكايش الطابق االول والثاني خايل من الشواغل درجة 
عمرانها دون الوسط فمن له الرغبة بالرشاء مراجعة 
هذه املحكمة ودفع التأمينات القانونية بنس�بة 10 % 
م�ن القيمة املق�درة البالغة مليار وخمس�ة وعرشون 
مليون وثمانمائ�ة وثمانية واربعون الف دينار وبصك 
مصدق المر هذه املحكمة وس�تجري املزايدة الساعة 
الثانية عرش من ظهر اليوم الخامس عرش التايل للنرش 

واجور املناداة عىل املشرتي.
القايض

محكمة بداءة كركوك
العدد/1356/ب/2014
التاريخ/2014/12/29

اىل / املدع�ى عليه/ مرسور غي�ب الله محمد 
رضا/ مجهول محل االقامة حاليا

اصدرت هذه املحكمة قرارها بالعدد والتاريخ 
اعاله ويقيض بتخلية املحل املش�يد عىل جزء 
م�ن القطع�ة املرقم�ة 75/106 مقاطعة 66 
صاري كهية وتسليمه اىل املدعى واالشخاص 
الثوال�ث  كم م�ن )مهند ومحم�د وازهار االء 
وانع�ام( اوالد  وبن�ات ) حلم�ي خورش�يد( 
خالية من الشواغل وتحميلك كافة املصاريف 
واالتع�اب لوكيل املدع�ي املحام�ي ) محمود 
خل�ف( مبلغا قدره )خمس�مائة ال�ف دينار(  
حكم�ا غيابي�ا معلقا عىل النك�ول عن اليمني 
اقامت�ك  عن�د االع�رتاض وملجهولي�ة مح�ل 
حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ تق�رر تبليغك 
اعالن�ا بصحيفتني محليتني يوميتني ولك حق 

االعرتاض والتمييز.
القايض/ يوسف طلعت الحاج عزت

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ االتحادية

محكمة بداءة املحمودية
العدد 16/انابة/2013

التاريخ 2015/2/3

اعالن
بن�اء ع�ىل ق�رار الحك�م املرق�م 1392/ب/2012 وامل�ؤرخ 

2012/10/8
املتضمن ازالة  شيوع العقار املرقم 2/60 مقاطعه املحمودية 
واملكتسب الدرجة القطعية عليه قررت هذه املحكمة االعالن 
ع�ن بيعه باملزاي�دة العلنية ومل�دة ثالثني يوما تب�دا من اليوم 
التايل لنرش االع�الن واملوصوف ادناه فع�ىل الراغبني بالرشاء 
مراجعة ه�ذه املحكمة يف تمام الس�اعه الثاني�ة عرش ظهرا 
مس�تصحبني معه�م التامين�ات القانونية البالغ�ة 10% من 
القيمة املقدرة البالغ�ة 231.500.000 مليون وبصك مصدق 
واذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية فاليوم الذي يليه يعترب 

موعدا للمزايدة وستجري وفق االصول
القايض
حاتم جبار عودة

االوصاف
نوع العقار ملك رصف

املساحة 2 اولك و24م2 و68سم
عمارة تتكون من ست محالت وقاعة بليارد مبنية بالطابوق 
واالس�منت ومس�قفة بالكونكري�ت وقاعة بليارد مس�قفة 
بالش�يلمان ارضيتها مبلطة بالكايش املوزائيك تقع يف قصبة 

املحمودية /الشارع التجاري / بغداد / حله

دعوة دائنني
مه�دي   ( املصف�ي  ان�ي 
حسني ش�كارة ( لرشكة 
للتج�ارة  الرع�د  ص�وت 
العامة املحدودة املسؤولية 
. ادعو كل م�ن له حق او 
دين عىل الرشكة مراجعة 
عن�وان املصف�ي يف بغداد 
ش�ارع املغرب م 304 ز 1 

د 1.
املصفي مهدي حسني شكارة

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف الرصافة االوىل

الرقم/1411
اعالن

طلب تسجيل عقار مجددا
بناء عىل الطل�ب املقدم اىل ه�ذه الدائرة بتاريخ 
راس   488 العق�ار  لتس�جيل   2014/11/11
القري�ة باس�م دي�وان الوق�ف الش�يعي مجددا 
باعتبار حائ�زا له بصفة املالك للم�دة القانونية 
ولغرض تثبيت امللكية املذكورة تمهيدا للتسجيل 
وف�ق اح�كام قان�ون التس�جيل العق�اري رقم 
)43( لس�نة 1971 قررنا اعالن هذا الطلب فعىل 
كل م�ن يدعي بوج�ود عالقة او حق�وق معينة 
ع�ىل هذا العق�ار تقدي�م مالديه م�ن بيانات اىل 
ه�ذه الدائرة خالل مدة ثالثني يوم�ا اعتبارا من 
الي�وم التايل لنرش ه�ذا االعالن وكذل�ك الحضور 
يف موقع العقار يف الس�اعة العارشة صباحا من 
الي�وم التايل النتهاء مدة هذا االعالن وذلك الثبات 
حقوقه موقعيا يف الكشف الذي سيجري يف اليوم 

املذكور لهذا الغرض.
مدير  دائرة التسجيل العقاري يف الرصافة /1

الدي�ن  ص�الح  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف بلد
العدد 216 / 2015 

م / فقدان
قدم املدعو نصيف جاسم عباس طلبا اىل هذه 
املحكمة يطلب في�ه تعيينه قيما عىل املفقود 
ولده قاسم نصيف جاس�م عباس الكمراوي 
وال�ذي فق�د يف قاع�دة س�بايكر – محافظة 
ص�الح الدين – قض�اء تكري�ت بتاريخ 12 / 
6 / 2014 م�ن قب�ل املجموع�ات االرهابي�ة 
من تنظيم داع�ش االرهابي عندما كان يعمل 
بصف�ة عس�كري يف كتيب�ة اتص�االت الفرقة 
الرابعة – قيادة عمليات صالح الدين – ومحل 
س�كنه محافظ�ة ص�الح الدين – قض�اء بلد 
– ب�اب الخان وم�ن لديه االع�رتاض عىل ذلك 
مراجعة املحكمة املختصة خالل خمسة عرش 

يوما من تاريخ االعالن . مع التقدير .
القايض

يعرب عي جاسم

مديرية رشطة بغداد الكرخ
مديرية رشطة املنصور

مركز رشطة املامون
العدد 2099

مفصل حادث
بتاريخ 2009/4/1 حرضت 
بالح�ق  املدعي�ة  مركزن�ا 

الش�خيص فريال كريم حمود 
تطلب الش�كوى حول فقدان ولده�ا املدعو اثري 
كري�م فليح كونه فقد بتاري�خ 2006/6/18 يف 
منطق�ة ال�داودي اثناء خروج�ه اىل العمل حيث 
دونت اق�وال املدعيني بالحق الش�خيص كال من 
فريال كريم حمود وكريم فليح حسن تم عرض 
االوراق التحقيقي�ة ع�ىل انظار الس�يد القايض 
حي�ث ق�رر تعمي�م اوص�اف املفق�ود حيث تم 
تعميم االوصاف حس�ب كتابن�ا بالعدد 2200 يف 

2009/4/6 بتاريخ 2015/1/26
العقيد الحقوقي
ثامر عبد الكريم هزاع

ضابط املركز

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الهندية
اعالن

املدعي عبد الستار عبد الخرض عبود .
اىل املدعى عليها / ازدهار احمد رحال . نعلمك 
بان ه�ذه املحكمة قد اص�درت بتاريخ 14 / 
8 / 2012 حكم�ا يتضم�ن الحك�م بتصديق 
بتاري�خ  الواق�ع  الغياب�ي  الرجع�ي  الط�الق 
11 / 7 / 2012 بين�ك وب�ني زوج�ك املدع�ي 
عبد الس�تار عب�د الخ�رض عب�ود وملجهولية 
مح�ل اقامتك وحس�ب رشح القائ�م بالتبليغ 
واملع�زز باش�عار املختار فقد اقت�ى تبليغك 
يوميت�ني بمضم�ون  بصحيفت�ني محليت�ني 
الحكم املذكور اعاله ولك حق االعرتاض خالل 
عرشة ايام وبعكس�ه س�وف يكتس�ب الحكم 

درجة البتات .
القايض
حيدر محمد عي الصالح

فقدان
فق�د مني  وص�ل القبض 
الحكوم��ي املرق������م 
)237964( وم�ؤرخ يف 7 
وبمبل�غ   2012  /  10  /
ملي�ون   )1.500.000(
والصادر من بلدية البرة 
)فارس  بأس�م  )امانات( 
قاس�م حس�ني( عىل من 
يعث�ر علي�ه تس�ليمه اىل 

جهة االصدار.

اعالن دعوة الدائنني
املحام�ي  املصف�ي  ان�ي 
)مه�دي حس�ني ش�كارة( 
لرشك�ة )الرافدي�ن لتقنية 
)تحت  الحديثة(  املعلومات 
التصفي�ة( ادعو كل من له 
ح�ق او دي�ن ع�ىل الرشكة 
مراجع�ة عن�وان املصف�ي 
الكائ�ن يف )بغداد – ش�ارع 

املغرب – م 304 ز 1 د1 (.
املصفي
املحامي/ مهدي حسني شكارة

فقدان
فق�دت من�ي  اللوحة 
 )191( املرقم�����ة 
الص�ادرة م�ن كمرك 
الجنوبي�ة العائ���دة 
اىل رشك�ة هالربت�ون 
بأسم رشكة هالربتون 
ع�ىل من يعث�ر عليها 
جه�ة  اىل  تس�ليمها 

االصدار.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرة االتحادية

محكمة بداءة البرة
العدد: 1896 / ب / 2014 

التاريخ: 9 / 2 / 2015 
اعالن

اىل/ املدعى عليه/ صادق حسن عبيد
اص�درت هذه املحكمة قرار الحكم املرقم 1896 / ب / 2014 
يف 11 / 1 / 2015 املتضم�ن الحك�م بالزامك بتأديتك للمدعي 
)عي حس�ن عبيد (اجر مثل الدار املش�يد عىل العقار تسلسل 
41 /55 الرباط الكبري وللفرتة من 3 / 11 / 2010 ولغاية 15 
/ 2 / 2014 مبلغ قدره ثمانية وخمسون مليون وخمسمائة 
وخمس�ة وع�رشون الف دين�ار ورد دعوى للمدع�ي بالزيادة 
وتحميلك اتعاب محام�اة املحامي وكيل املدعي )صبيح عبود 
العيدان�ي( مبلغ قدره خمس�مائة ال�ف دينار حكم�ا غيابيا 
قابال لالعرتاض واالستئناف والتمييز وملجهولية محل اقامتك 
وحسب رشح املجلس البلدي ملنطقة الرباط الكبري عليه تقرر 
تبليغ�ك بصحيفت�ني محليت�ني يوميتني ولكم ح�ق االعرتاض 
واالس�تئناف والتمييز خالل املدة القانونية وبعكس�ه س�وف 

يكتسب القرار الدرجة القطعية.
القايض

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرة االتحادية

محكمة بداءة البرة
العدد: 1450 / ب / 2015 

التاريخ: 9 / 2 / 2015 
اعالن

اىل الشخص الثالث/ حسون محمد جاسم
قررت هذه املحكمة ادخالك شخصا ثالثا اىل جانب املدعى 
عليه وزي�ر املالية اضاف�ة لوظيفته اكم�اال للخصومة يف 
الدع�وى املرقم�ة 1450 / ب / 2014 واملقام�ة م�ن قبل 
املدع�ي )عب�د املهدي س�عودي مجيد (والت�ي يطلب فيها 
دعوتكم للمرافعة البطال قيد العقار تسلسل 2071 / 818 
الرباط الكبري واعادة تس�جيله بأسمه وتحميلكم الرسوم 
واملصاري�ف وملجهولي�ة محل اقامتك وع�دم وجود عنوان 
ثابت لك وحس�ب م�ا مثبت يف الس�جل العق�اري ومكتب 
املعلومات املركزي يف محافظة البرة تقرر تبليغك اعالنا 
بصحيفت�ني محليتني يوميتني ويف حال ع�دم حضورك او 
م�ن ين�وب عنك قانونا يف ي�وم املرافعة املواف�ق 18 / 2 / 

2015 ستجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا.
القايض

اعالن دعوة الدائنني
اني املصف�ي املحام�ي )مهدي 
حسني شكارة( لرشكة )صوت 
الرعد للتج�ارة العامة املحدودة 
التصفية(  )تح�ت  املس�ؤولية( 
ادعو كل من له حق او دين عىل 
الرشكة مراجعة عنوان املصفي 
الكائن يف )بغداد – شارع املغرب 

– م 304 ز 1 د 1(.
املصفي
املحامي/ مهدي حسني شكارة

مجلس القضاء االعىل
محكمة بداءة الكرخ

العدد: 137 / ب / 2015 
التاريخ: 8 / 2 / 2015 

اعالن
اىل املدعى عليه مش�تاق خض�ري عباس/ مجهول محل 

االقامة حاليا
اق�ام املدعي )رائ�د حلمي اس�ماعيل( الدعوى املرقمة 
)137 / ب / 2015( ل�دى ه�ذه املحكمة يطالبك فيها 
)باعادة بدل الس�يارة املرقمة 108098 بغداد نوع دايو 
اسبريو صالون موديل 1995 لونها ابيض البالغ اربعة 
مالي�ني دينار( وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح 
القائم بالتبليغ وتأيي�د املجلس البلدي انتقالك اىل جهة 
مجهول�ة ق�رر تبليغ�ك بصحيفتني محليت�ني يوميتني 
بموعد املرافعة يوم )18 / 2 / 2015( الساعة التاسعة 
ويف حال�ة ع�دم حض�ورك او م�ن ين�وب عن�ك قانونا 

ستجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون.
القايض

مديرية تنفيذ الحمزة الرشقي
رقم االضبارة 2014/247

اعالن
تبي�ع مديرية تنفي�ذ الحمزة الرشقي الس�هام البالغ�ة 110416865 
سهم يف العقار 2/14 م3 املالحة الواقع يف قضاء الحمزة العائد للمدين 
احم�د حميد منخ�ي املحج�وز لقاء طل�ب الدائن ضياء ع�ي عطيوي 
ورشكائه البالغ 18271000 دينار فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه 
املديرية خ�الل مدة ثالثني يوما تبدا من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا 
مع�ه التامينات القانونية عرشة من املائة من القيمة املقدرة وش�هادة 

الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي 
املنفذ العدل
احسان حامد عودة

املواصفات
1-موقعه ورقمه الحمزة 2/14 م3 املالحة

2-جنسه ونوعه ارض زراعية تسقى بالواسطة
3-حدوده واوصافه كما مؤرش يف خارطة الكادسرتور 

4-مش�تمالته 22 نخل�ة مثم�رة و45 نخل�ة صغ�رية مع وج�ود نهر 
5×1000 م يف القطعه

5-مساحته 74 م2 و3 اولك و74 دونم
6-مواصفات اخرى 10 دونم غري صالح للزراعة وتقع القطعه بالقرب 
من نهر الديوانية وطريق ديوانية – الحمزة الس�ياحي وتبعد 5 كم عن 

مركز املدينة 
7-القيم�ة املق�درة 20001600 عرشون مليون وواحد الف وس�تمائة 

دينار.

دائرة الكاتب العدل / الشنافيه
اعالن بيع ماكنة

بناء ع�ىل الطل�ب املقدم اىل ه�ذه الدائ�رة من قبل 
الس�يد بشري احس�ان عزيز واملؤرخ يف 2015/2/3 
املتضم�ن طل�ب بيع املاكن�ة العائدة ل�ه واملنصوب 
حاليا يف محافظة القادس�ية / الش�نافيه مقاطعه 
10 ه�ور الل�ه واملدرج�ة اوصافها ادن�اه فعىل من 
ل�ه عالقة بها وادواته�ا املوصوفة ان يراجع الطرق 
القانونية الثبات ذلك وابراز استشهاد لهذه الدائرة 
بغية ايقاف التس�جيل خالل مدة خمسة عرش يوما 
م�ن الي�وم الت�ايل لتاريخ الن�رش ويعترب التس�جيل 
متاخرا لحني حس�م الدعوى واالعرتاض ملدة سبعة 
ايام ل�دى املحكمة املختصة وبعكس�ه س�يتم نقل 
ملكية املاكنة وادواتها باس�م طالب التسجيل وفقا 
لقانون الكتاب العدول رقم 33 لسنة 1998 وتعطى 

لها شهادة تسجيل 
الكاتب العدل
حيدر صالح هادي الوائي

االوصاف 
مضخة م�اء صنع صيني تعم�ل بالكهرباء قدرتها 
50 حصان رقمه 606002 مع خنزيرة نوع رستون 

قطري فوهتها 14×12 انج

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرة االتحادية

محكمة بداءة البرة
العدد: 154 / ب / 2014 

التاريخ: 8 / 2 / 2015 

اعالن
اىل/ املدع�ى علي�ه/ ف�ادي من�ري ياس�ني/ املدي�ر 

املفوض
لرشكة يس يس للتجارة واملقاوالت العامة املحدودة/ 

اضافة لوظيفته
اق�ام املدعي )عبد االله يوس�ف س�هيل (الدع�وى البدائية 
املرقم�ة 145 / ب / 2015 ضدك والذي يطلب فيها الحكم 
بفس�خ عقد االيجار املؤرخ 22 / 3 / 2014 مستأجر جزء 
م�ن العقار تسلس�ل 38 / 44 الفريس ملدة اثنا عرش س�نة 
تب�دأ م�ن 1 / 7 / 2014 ولغاي�ة 30 / 6 / 2024 بب�دل 
ايجار س�نوي قدره )مائتان وسبعون الف دوالر امريكي( 
وق�د بقى بذمة الرشكة لم يس�دد لح�د االن والبالغ )مائة 
وتس�عون ال�ف دوالر امريك�ي( ولتعذر تبليغ�ك ملجهولية 
محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي واملجلس البلدي 
ملنطقة العباس�ية تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني 
يوميت�ني بالحضور امام هذه املحكمة صباح يوم املرافعة 
املوافق 23 / 2 / 2015 وعند عدم حضورك او ارس�ال من 
ينوب عنك قانونا ستجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق 

االصول.
القايض

املدير العام/ وكاله
عصام عباس مهدي

وزارة االعامر واالسكان
اهليئة العامة للطرق واجلسور  

قسم الشؤون القانونية
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نفط ذي قار تسعى لزيادة معدالت اإلنتاج إىل 200 ألف برميل وحفر 26 بئرًا
    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة التربي�ة ، ام�س االثنين,عن اص�دار تعليمات 
جديدة بخصوص تنظيم سجالت القيود لنظام الكورسات.

وقال�ت المتحدثة باس�م الوزارة س�المة الحس�ن في بيان 
صحف�ي, ان “المديرية العام�ة للتقوي�م واالمتحانات اصدرت 
تعليم�ات جديدة ح�ول آلية تنظيم س�جالت القيود الوس�طية 
وس�جالت درج�ات المدرس�ين لنظ�ام الكورس�ات”.يذكر ان 
وزارة التربية اعتمدت في تشرين الثاني الماضي، تطبيق نظام 
الكورسات على طلبة المرحلة االعدادية الرابعة، ليكون تجربة 
جدي�دة تطبق ف�ي الم�دارس العراقية م�ن اج�ل اعمامها على 

مراحل اخرى في حال نالت النتائج المرجوة منها.

       ذي قار/المستقبل العراقي

اعلنت دائرة صحة ذي قار عن اتالف اكثر من طنين من المواد 
الغذائي�ة منتهي�ة الصالحية ، واغ�الق 118 متج�را لمخالفتها 

الشروط الصحية خالل شهر كانون الثاني الماضي .
وق�ال مدير اعالم صحة ذي قار ري�اض مكطوف, ان “فرق 
الرقابة الصحية نفذت العديد من الحمالت التفتشية في اسواق 
المحافظ�ة ، واس�فرت ع�ن ضب�ط وات�الف طنين م�ن المواد 
الغذائي�ة الصلب�ة منتهي�ة الصالحي�ة و1,373 لترا م�ن المواد 

السائلة الفاسدة”.
وبين ان “الفرق التفتيش�ية قررت كذل�ك اغالق 118 متجرا 
لمخالفته�ا الضواب�ط والتعليمات الصحية ، وف�رض غرامات 

مالية بنحو 575 الف دينار عراقي على اصحاب المتاجر”.

       بغداد/المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية، ام�س االثنين, 
عن اعدادها دراس�ة العادة النظر بمنحة الطلبة المالية وزيادة 

مبلغها، لمنع ظاهرة التسرب من الدراسة.
وذكر بيان للوزارة ان “وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية 
اعدت دراس�ة حول معالجة حاالت التسرب وعزوف الطلبة عن 
الدراس�ة من خالل تحديد اولويات السياس�ة التربوية واعتبار 

التعليم عامال اساسيا لتقدم المجتمع وحقا تكفله الدولة”.
واوضح ان “الدراسة تضمنت اعادة النظر بموضوع المنحة 
المالي�ة وفقا للقانون رقم 3 لعام 2014 وزيادة مبلغها ووضع 
آلية جديدة فاعلة لتوزيعها لتكون حافزا لمنع ظاهرة التسرب، 

خاصة من المدارس االبتدائية في االقضية والنواحي”.
واضاف ان “الدراس�ة تضمنت ايض�ا ايالء وزارة التربية من 
خالل دائرة االعالم التربوي فيها االهتمام بإنتاج اعالنات اذاعية 
وتلفزيونية تس�اهم في نش�ر الوعي التربوي بي�ن المواطنين 

للتقليل من ظاهرة التسرب الدراسي وخاصة لدى االناث”.
واش�ار البيان الى “ضرورة االس�راع بمشاريع بناء مدارس 
جدي�دة في جمي�ع المحافظات وخاص�ة في المناط�ق النائية 
فيه�ا لمنع اضطرار أولياء االمور لص�رف مبالغ اضافية لتنقل 
ابنائهم، اضافة الى ايجاد آلي�ات وضوابط قانونية لردع أولياء 

االمور والزامهم بإلحاق ابنائهم في المدارس”.

الرتبية ُتصدر تعليامت جديدة 
حول نظام الكورسات

اتالف طنني من االغذية الفاسدة
وغلق 118 متجرًا خمالفًا

العمل تدرس اعادة النظر 
بمنحة الطلبة وزيادهتا

    ذي قار/المستقبل العراقي 
 

أعلن�ت هيأة حقول نف�ط ذي قار، 
امس االثنين، س�عيها لزيادة معدالت 
اإلنتاج إل�ى 200 ألف برميل من خالل 
حفر 26 بئراً، وأشارت إلى أن معدالت 
اإلنت�اج الحالي�ة ف�ي حقل�ي الغراف 
والناصرية هي 140 ألف برميل، فيما 
أك�دت أن عمليات الحفر ستس�تكمل 
نهاية الع�ام الحالي 2015.وقال مدير 
هيأة حقول نفط ذي قار كريم ياس�ر 
، إن “الهيأة تتبنى حالياً خطة لتطوير 
مع�دالت اإلنتاج م�ن 140 ألف برميل 
يومياً إلى 200 ألف برميل باليوم، من 
خالل حفر 26 بئ�راً جديدة في حقلي 
الغ�راف والناصرية وبواق�ع 20 بئراً 
في الغراف وست أبار في الناصرية”.

وأض�اف ياس�ر أن “مع�دالت اإلنتاج 
الحالية ف�ي حقلي الغراف والناصرية 
هي 140 ألف برميل وبواقع 100 ألف 
برمي�ل ف�ي حق�ل الغ�راف، و40 ألف 
برميل من حق�ل الناصرية”، مش�يراً 
إل�ى أن “ه�ذه المع�دالت س�تتواصل 
حتى نهاية العام 2015”.وتابع ياسر 
أن “عملية حفر اآلبار سوف تستكمل 
في نهاية العام الحالي لتصبح إمكانية 
رفع س�قف اإلنتاج ممكنة مطلع عام 
2016 لتص�ل إل�ى 200 أل�ف برمي�ل 
يومياً”.وكان محاف�ظ ذي قار يحيى 
الناصري قد أعلن، الخميس 29 كانون 
الثاني 2015، عن اس�تحصال موافقة 
وزارة النفط ف�ي الحكومة االتحادية 
عل�ى تش�كيل ش�ركة نف�ط ذي قار، 
وبّين أن وزير النفط عادل عبد المهدي 
وافق على تشكيل شركة نفط ذي قار 
لتشرف على إدارة الحقول النفطية في 

النفطي  المحافظة.ويقدر االحتياطي 
في حق�ول محافظ�ة ذي ق�ار بأكثر 
من 20 ملي�ار برميل نفط تتوزع على 
حقول الغراف والناصرية وابو عمود 
وحقل صبه.وكشفت هيأة حقول ذي 

ق�ار، في ال� )27 م�ن آب 2013(، عن 
النفطي  ارتفاع تقدي�رات االحتياطي 
في حق�ل الغراف إلى س�بعة مليارات 
أن  ورّجح�ت  برمي�ل،  ملي�ون  و500 
يرتفع إنتاج الحقل إلى 50 ألف برميل.

الماليزية  وكانتا ش�ركتا )بتروناس( 
و)جابك�س( اليابانية ق�د فازتا بعقد 
تطوي�ر حقل الغراف في محافظة ذي 
ق�ار، الذي يتضمن حف�ر وتطوير 11 
بئراً إلنتاج النف�ط الخام في المرحلة 

األولى، ليستكمل فيما بعد ليبلغ 240 
بئ�راً ع�ام 2017، إذ م�ن المق�رر أن 
يرتفع سقف اإلنتاج النفطي في حقل 
الغراف خالل الع�ام المذكور إلى 230 

ألف برميل يومياً.

الصناعة تنجز مرشوع انتاج وحدات الربط 
احللقي بكلفة جتاوزت الـ 5 مليارات دينار

    بغداد/المستقبل العراقي

ال�زوراء  ش�ركة  اعلن�ت 
العامة,احدى ش�ركات وزارة 
الصناعة والمعادن, عن انجاز 
مشروع  انتاج وحدات الربط 
الحلق�ي وهو من المش�اريع 
ف�ي  الرائ�دة  االس�تثمارية 
الع�راق وال�ذي بلغ�ت كلف�ة 
انج�ازه خمس�ة ملي�ارات و 

800 مليون دينار.
وق�ال مدير التس�ويق في 
الشركة  المهندس مهند جبار 
عل�وان ف�ي بي�ان صحف�ي, 
العراق�ي”  تلقته”المس�تقبل 
ان” الش�ركة انتجت النموذج 
الصف�ري من وح�دات الربط 

ف�ي  تدخ�ل  الت�ي  الحلق�ي 
صناعة المحطات الصندوقية 
لتتحول بعد افتتاح المشروع 
ب�دال  الكم�ي  االنت�اج  ال�ى 
م�ن اس�تيراد ه�ذه االج�زاء 
م�ن خ�ارج الب�الد وبالعملة 
الصعب�ة حي�ث س�يوفر هذا 
المش�روع مبلغا يتراوح بين 
)10-8 ( االف دوالر للمحطة 
كم�ا  الواح�دة  الصندوقي�ة 
س�يرفع م�ن نس�بة تصني�ع 
المحطة الصندوقية الى اكثر 

من 60بالمئة” .
ب�دوره, ق�ال مدي�ر ع�ام 
الشركة جاس�ب عبد الزهرة, 
ان “ش�ركته تطم�ح للتحول 
م�ن  اعل�ى  مس�توى  نح�و 

بتصني�ع  يتمث�ل  الصناع�ة 
محط�ات الضغط العالي 400  
كيلو فولت و 132 كيلو فولت 
الت�ي تدخ�ل ف�ي مج�ال نقل 
الطاق�ة حيث يقتصر نش�اط 
الش�ركة حالي�ا ف�ي تصنيع 
مح�والت التوزي�ع لغاية 33 

كيلو فولت”.
 ولف�ت الى ان “الش�ركة 
وبدع�م م�ن وزارة الكهرباء 
تتوجه نحو ش�ركات عالمية 
كبي�رة الختيار الش�ركة التي 
تق�دم افضل مالديه�ا لخدمة 
الصناع�ة العراقي�ة ف�ي هذا 
المج�ال خاصة وان ش�ركته  
اتخ�ذت اج�راءات الس�تعادة 

ثقة وزارة الكهرباء “.

  بغداد/ المستقبل العراقي

الس�ياحة  وزارة  كش�فت 
واالثار عن سعيها العداد دراسة 
س�ياحية  منتجع�ات  النش�اء 
في مناط�ق االهوار ع�ن طريق 
وتعظي�م  لزي�ادة  االس�تثمار 
ايراداته�ا المالي�ة ,  فيم�ا تركز 

أيض�اً عل�ى تفعي�ل دور 
عل�ى  الخ�اص  القط�اع 
مس�توى الفنادق والجزر 
مدي�ر  الس�ياحية.وقال 
دائرة المجاميع السياحية 
ال�وزارة محمود عبد  في 
الجبار الزبيدي, ان الوزارة 
“اصبح�ت م�ن الجه�ات 
المعنية بشكل رئيس في 
تعظيم االي�رادات المالية 

المتحققة للدول�ة نتيجة االزمة 
المالي�ة الت�ي تم�ر به�ا الب�الد، 
الفت�ًا إل�ى أنه�ا اعتم�دت خطة 
تركز عل�ى محاور عدة الس�يما 
االس�تثماري”.وبين  الجان�ب 
الزبي�دي أن ال�وزارة “س�تنظم 
خ�الل الش�هر المقب�ل مهرجان 
االه�وار الس�ياحي ف�ي مدين�ة 

اور بالناصرية س�تحضره وفود 
من بل�دان عديدة منها الفاتيكان 
الصابئ�ة  م�ن  ووف�د  ولبن�ان 
المندائيي�ن واكث�ر المعنيين في 
الديني�ة”،  الس�ياحة  موض�وع 
مش�يراً إلى أن المهرجان “يعتبر 
مهماً”.الزبيدي  ترويجياً  نشاطاً 
أضاف أن هناك “دراس�ة النشاء 
في  س�ياحية  منتجع�ات 
مناطق االهوار عن طريق 
منوه�اً  االس�تثمار”، 
ب�أن ال�وزارة “س�بق ان 
وقع�ت مذكرة تفاهم مع 
الفاتيكان لتسيير رحالت 
المس�يحيين  للحج�اج 
الل�ه  نب�ي  موق�ع  ال�ى 
ابراهي�م )ع( ف�ي مدينة 

الناصرية”.

انشاء منتجعات سياحية يف االهوار
عن طريق االستثامر

     بغداد/المستقبل العراقي

بحث رئيس جامعة بغداد الدكتور عالء عبد 
الحس�ين، س�بل تطوير العمل وتذلي�ل العقبات 
م�ع فريق عمل مرك�ز التأهي�ل والتوظيف في 
الجامع�ة .ج�اء ذلك ف�ي اثناء اس�تقبال رئيس 
الجامعة لفريق عمل المركز بمكتبه في رئاسة 
الجامع�ة، اذ تضم�ن االجتماع مناقش�ة اليات 
عمل مركز التأهيل والتوظيف وس�بل النهوض 
بادائه، فضال عن مناقش�ة الخطط المستقبلية 
واالليات المعتمدة والمعوقات التي تواجه فريق 
العمل .وعرض مدير قسم الدراسات والتخطيط 
والمتابعة سامر محمد جابر، الذي يقوم بادارة 
المرك�ز، المه�ام والواجبات واالنج�ازات التي 
حرص على اقامتها مرك�ز التاهيل والتوظيف، 
والس�يما نجاح معرض�ه االول للتوظيف الذي 
اقيم ,العام الماضي, بالتزامن مع يوم الجامعة، 
وف�رص العم�ل الت�ي وفره�ا لطلب�ة الجامعة 
وخريجيها، وحجم الشركات المشاركة واعداد 
الطلب�ة الذين ارتادوا المع�رض، وتوجيه وزير 
التعلي�م العالي والبحث العلمي على تعميم هذه 
التجرب�ة على الجامع�ات العراقي�ة، فضال عن 
اس�تعراض ورش العمل والندوات التي يحرص 
عل�ى اقامته�ا المركز بش�كل دوري ومس�تمر 
لجمي�ع خريج�ي الجامع�ة وطلبته�ا بمختلف 
االختصاص�ات .ووج�ه رئي�س جامع�ة بغداد، 
مدي�ر قس�م الدراس�ات والتخطي�ط والمتابعة 
، بض�رورة تذلي�ل العقب�ات والمعوق�ات التي 
من ش�أنها التأثير على س�ير عمل المركز بغية 
االرتق�اء به بما ينافس نضرائ�ه في الجامعات 
العالمي�ة .ويع�د مركز التأهي�ل والتوظيف من 
اه�م مراك�ز جامعة بغ�داد، عب�ر وضعه خطة 
اس�تراتيجية تتناس�ب مع هذه االهمية، والتي 
تق�وم على تعزيز نقاط الق�وة ومعالجة نقاط 
الضعف واس�تغالل الفرص، وتجنب التهديدات 
الت�ي تعيق العمل، وتتطلع الى اهداف تتناس�ب 

مع البيئة واالنفتاح الخارجي.

     بغداد/المستقبل العراقي
اعلن وزي�ر األعمار واإلس�كان االس�تاذ 
طارق الخيكاني ان دائ��������رة اإلس�كان 
التابعة حققت نس�ب أنجاز متقدمة تتجاوز 
) 27.5 بالمئ�ة ( ف�ي تنفيذ مش�روع مجمع 
عفك الس�كني في محافظ�ة الديوانية بواقع 
) 328 ( وحدة.وق�ال الخيكان�ي ف�ي بي�ان 
صحفي, ان “مجمع عفك الس�كني هو ثامن 
مجمع س�كني تنفذه ال�وزارة في المحافظة 
بكلفة ) 43 ( مليار دينار والذي ينفذ بطريقة 
البن�اء الصندوق�ي وتمت�از ه�ذه الطريق�ة 
بس�رعة كبيرة في األنجاز فضالً عن أحتوائه 
عل�ى ع�وازل حرارية تس�هل ص�ب القوالب 
الكونكريتية ) السقوف والجدران ( واألنتهاء 
منه�ا خالل أس�بوع واح�د فق�ط “.واضاف 
الوزي�ر ان “المجم�ع الس�كني يش�يد عل�ى 
مس�احة ) 27 ( دونم ويحتوي على عمارات 
س�كنية  بعدد ) 41 ( عمارة س�كنية متعددة 
الطواب�ق ) 4 طوابق ( موزع�ة على ) 328 ( 
وحدة س�كنية وبنموذج واح�د من العمارات 
الس�كنية بواقع ش�قتين في كل طابق لتبلغ 
مساحة الش�قة الواحدة ) 148 م2 (” . يذكر 
ان المجم�ع الس�كني يحت�وي عل�ى عدد من 
األبنية الخدمية التي تحتاجها المدن العصرية 
)  مدرس�ة ابتدائية س�عة 18 صف – سوق – 
مركز صح�ي – مبنى أداري – جامع – غرفة 
حرس ع�دد1 – بدال�ة – محطة ض�خ المياه 
( م�ع الش�بكات الخدمي�ة ) الم�اء الصاف�ي 
– الحري�ق الس�قي – مياه األمط�ار – المياه 
الثقيل�ة – الكهرب�اء الداخلي�ة والخارجية – 
الهاتف ( أضافة إلى أعمال الموقع الخارجية 
) الش�وارع – األرصفة – المماشي – مواقف 
السيارات والساحات وفضاءات األستراحة – 

وتنظيم الحدائق والتشجير واألثاث .

جامعة بغداد تبحث سبل 
تطوير مركزها للتأهيل 

والتوظيف

األعامر: حتقيق مراحل 
متقدمة بتنفيذها

جممع عفك السكني
    بغداد/المستقبل العراقي

النق�ل،  وزارة  أعلن�ت 
ام�س االثني�ن، ع�ن حص�ر نقل 
المعتمري�ن العراقيي�ن إلى الديار 
المقدس�ة ف�ي المملك�ة العربية 
الجوي�ة  بالخط�وط  الس�عودية 
العراقي�ة، عازية ذل�ك إلى كونها 
ممول�ة ذاتي�اً وال ب�د أن تحص�ل 
عل�ى واردات مناس�بة ك�”ح�ق 
مش�روع” في ظل األزمة المالية 
الحالية، والضغوط التي يتعرض 
لها المعتمرون وس�وء الخدمات 
الخط�وط  م�ن  له�م  المقدم�ة 
الجوي�ة األخرى، ف�ي حين عّدت 
ش�ركات س�ياحية أن القرار جاء 
وس�يكبدها  ومجحفاً”  “مفاجئاً 
مؤك�دة  جس�يمة”،  “خس�ائر 
الدينية. أنه يس�تهدف الس�ياحة 

وقال مدير إعالم س�لطة الطيران 
المدني، حس�ن كريم، إن “وزارة 
النق�ل حص�رت نق�ل المعتمرين 
العراقيي�ن إل�ى الديار المقدس�ة 
الس�عودية،  العربية  المملكة  في 
العراقي�ة  الجوي�ة  بالخط�وط 
)الطائر األخضر( فقط”، مش�يراً 

إل�ى أن “القرار جاء بعد دراس�ة 
الجه�ات  قب�ل  م�ن  مس�تفيضة 
ال�وزارة، متمثل�ة  المعني�ة ف�ي 
بس�لطة الطيران المدني وشركة 
الخطوط الجوي�ة العراقية فضالً 
عن هيأة الحج والعمرة”.وأضاف 
وراء  كان�ا  “س�ببين  أن  كري�م، 
القرار، أولهما أن أغلب المعتمرين 

العراقيي�ن كان�وا يتعرضون إلى 
ضغوط خالل السنوات الماضية، 
وخدم�ات غير جي�دة، عند نقلهم 
من قبل الخطوط الجوية األخرى 
المعتمدي�ن  مكات�ب  بواس�طة 
وشركات السياحة تحقيقاً لفارق 
الرب�ح، عل�ى حس�اب خدمته�م 
وراحته�م”، مبين�اً أن “كثيراً من 

إلى  المعتمري�ن قدموا ش�كاوى 
هي�أة الحج ووزارة النقل بش�أن 
تل�ك الح�االت الس�لبية التي ثبت 
تكررها مرات عدة”.وأوضح مدير 
إعالم س�لطة الطيران المدني، أن 
“الس�بب الثاني يتمثل بأن شركة 
العراقية هي  الجوي�ة  الخط�وط 
الناق�ل الوطني ولديه�ا طائرات 

إل�ى  الفت�اً  ومتط�ورة”،  جي�دة 
الجوي�ة  الخط�وط  “ش�ركة  أن 
العراقي�ة تم�ول ذاتي�اً وال ب�د أن 
المناس�بة  االيرادات  تحصل على 
ف�ي ظ�ل الضائق�ة المالي�ة التي 
تعيش�ها البالد، كحق مش�روع”، 
كري�م،  تصوره.وذك�ر  بحس�ب 
ع�دم  عل�ى  راه�ن  “البع�ض  أن 
تمكن ش�ركة الخط�وط الجوية 
المعتمرين”،  العراقية م�ن نق�ل 
مؤكداً أن “الش�ركة اس�تحصلت 
بمساعدة سلطة الطيران المدني 
الس�عودية  الجه�ات  موافق�ة 
له�ا بتس�يير  للس�ماح  المعني�ة 
ثماني طائرات يومي�اً لنقل ألفي 
مدير  عراقي”.واس�تطرد  معتمر 
إع�الم س�لطة الطي�ران المدني، 
أن “الش�ركة حصلت بعدها على 
موافقة السلطات السعودية على 
زيادة ع�دد الطائرات إلى عش�ر، 
يمكنه�ا نق�ل ثالث�ة آالف معتمر 
يومياً ما يحقق انسيابية عالية”، 
وزاد أن “المبل�غ المحدد من قبل 
شركة الخطوط الجوية العراقية 
لنقل المعتمرين سيكون مدعوماً 

وقدره 600 دوالر”.

النقل حترص رحالت املعتمرين بـ »الطائر األخرض«

وزير املوارد يبحث مع السفري الرتكي تطبيق األتفاقية املائية بني البلدين
      بغداد/ المستقبل العراقي

بحث وزير الموارد المائية 
ام�س   ، الش�مري  محس�ن 
االثني�ن, مع الس�فير التركي 
وبحث�ا  قايمقج�ي  ف�اروق 
تطبيق بن�ود األتفاقي�ة التي 

وقعت مؤخرآ في أنقرة
صحف�ي  بي�ان  وق�ال 
تلقته”المس�تقبل  لل�وزارة, 
العراقي”, ان “السفير التركي 
نق�ل مصادقة برلم�ان بالده 
عل�ى األتفاقي�ة لتدخ�ل حيز 

التنفيذ”.

“الش�ركات  الوزير  ودع�ا 
الترك�ي  الم�ال  ورأس 
مج�ال  ف�ي  الدخ�ول  ال�ى 
تطوي�ر الس�دود والخزان�ات 
لألس�تصالح  واألس�تثمار 

األراضي”.
واضاف انه “ يجب تشكيل 

فرق عمل بين البلدين لتطوير 
التع�اون ف�ي مج�ال المي�اه 
والحصص المائية ،مبينا” انه 
س�يتم نقل مصادقة البرلمان 
الترك�ي الى مجل�س الوزراء 
العراق�ي لح�ث البرلمان على 

األسراع بالمصادقة عليها”.

وبي�ن  الوزي�ر “أن مل�ف 
المي�اه هو ملف أس�تراتيجي 
للبلدي�ن  بالنس�بة  مه�م 
واليوج�د أفض�ل م�ن المياه 
لكونه�ا الراب�ط بي�ن البلدين 
العالق�ات  عل�ى  للمحافظ�ة 

الطيبة وتطويرها”.
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قبل أكثر من عام، وصفت املخابرات العسكرية 

اإلرسائيلية "الرشخ الس�ني – الش�يعي" بأنه 

"لم يعد دينياً يف جوهره، بل أصبح اسرتاتيجياً 

أيض�اً". ب�ن املذهب�ن مش�رتكات معروف�ة 

وواس�عة، يعرفها الكل إال الغ�اة، وبالتحديد 

"الس�لفية الوهابية". كما أن موقف االس�ام 

من "العصبية" مع�روف، وموقفه من نزعات 

الجاهلية معروف. كيف وصلنا إىل هنا؟

الس�بب هو التحريض، وهي ممارسة قديمة. 

فقد كتب معاوية لإلمام عيل يف رسالة: "تركت 

س�تن ألف ش�يخ يبكي تحت قمي�ص عثمان 

وهو منصوب لهم، قد ألبسوه منرب دمشق".

لم يخ�ُل حكٌم م�ن قميص عثم�ان، فتتفاعل 

الجماه�ر س�يكولوجياً م�ع دف�ق التحريض 

وتزيي�ف الوعي، حتى يصح قول الش�اعر: )ال 

يسألون أخاهم حن يندبهم يف النائبات عىل ما 

قال برهانا(.

وق�د أدى ت�وايل انتص�ارات مح�ور املمانعة يف 

قل�ب العالم اإلس�امي من إي�ران إىل لبنان إىل 

دق ناق�وس الخط�ر لدى س�لطات سياس�ية 

تعل�ن انتماءه�ا للمذه�ب الس�ني. وعندم�ا 

اهتز الس�تاتيكو العربي "بربي�ع" دموي قتل 

400 ألف ش�خص، ل�م يكن من مه�رب لهذه 

السلطات سوى تفجر الصاعق املذهبي بقرار 

س�يايس مرك�زي. فلطامل�ا نجحت سياس�ات 

الع�داء للش�يعة، واعتم�د من اتخذه�م أعداء 

بمجموعه�م مبدأ الغاي�ة تربر الوس�يلة. ولم 

يس�لم بعض الش�يعة من لوثة التحريض عىل 

الس�واء، وقدموا "لرشكائهم" خدمات جليلة، 

خصوص�اً يف ظ�ل انتش�ار وس�ائل التواص�ل 

االجتماعي.

ح�ل هذه املعضلة هو مس�ؤولية علماء الدين 

الس�نة ثم الش�يعة، فالتطرف السني، يعرتف 

عب�د الرحمن الراش�د، "غالباً يدم�ي املجتمع 

الس�ني ولي�س الش�يعي". وتعتم�د صناع�ة 

التطرف الس�ني عىل اس�تثارة مفردة محددة: 

الش�يعة يس�بون الصحابة وأمهات املؤمنن. 

ه�ذه املف�ردة تحول�ت إىل أيقون�ة تحري�ض، 

العملي�ات  آلالف  ودافع�اً  للتكف�ر،  وم�ربراً 

االنتحاري�ة ض�د الش�يعة. ورغ�م   االنضباط 

العام لعلماء الش�يعة عرب العالم، وهم بمئات 

اآلالف، لم يخ�ُل األمر من عدد من "املعممن" 

الذين اعتمدوا االس�تثارة واستغال االحتقان 

املذهب�ي وس�يلة اس�رتزاق وحش�د مؤيدين، 

ونرشها عرب االنرتنت.

يف املقاب�ل، تمتل�ئ االنرتن�ت بأكث�ر م�ن مئة 

مليون مقالة تكّفر الش�يعة، والهواء بعرشات 

التلفزيون�ات التي تس�بهم كل ي�وم. النتيجة 

واضحة: دم�اء وآالم ودول محطمة وممزقة. 

ال ب�د من الرصاح�ة وقول الحقيق�ة، فالتوتر 

املذهب�ي مبالغ فيه كثراً، وغالبية ما ُينعت به 

الطرف اآلخر كاذب. فمن أجل تغييب البس�مة 

ع�ن أعداء االس�ام، ال ب�د من تص�دي علماء 

الس�نة واألزهر لهذه الظاهرة بشجاعة حتى 

ال يصبح الس�نة "أش�اء"، بحس�ب توصيف 

صحيف�ة "حريي�ت" الرتكي�ة مؤخ�راً. كم�ا 

يفرتض أن تعزز بعض املرجعيات الشيعية من 

حساسيتها تجاه ما يمكن أن ُيستغل لتوهن 

املذه�ب، أو التطاول علي�ه. فاالعتصام بحبل 

الل�ه قاعدة قرآنية ال فكاك منها. وملا كان أهل 

بي�ت النبي نقطة التقاء بن عموم املس�لمن، 

فينبغ�ي تعزيز الثقافة الت�ي نرشوها وعملوا 

عليها يف كل مجال.

علي عبد �هلل ف�ضل �هلل

صناعة 
التحريض املذهبي

ليس�ت الظاهرة الداعشية حالة عابرة يف الواقع العربي 
بمقدار ما هي انحراف مستوِطن ومقيم. فالداعشية يف 
هذا الواقع، الذي لم يخُل يوماً من ظواهر العنف، ليست 
سوى بؤرة جذب جماعية لحاالت فردية فقدت التوازن 
بس�بب اختاالت دينية واجتماعية وسياسية وتربوية، 
بحيث يصح القول إن الحراك الداعيش املشهود هو شكل 
آخر ومتقّدم من أش�كال العنف الذي شهدته املجتمعات 
العربي�ة عىل أيدي األنظم�ة أو امليليش�يات والجماعات 
املتقاتل�ة، مع ف�ارق أنه يف غر الحالة الداعش�ية، غالباً 
م�ا لم تكن الفعاليات العنفية مرشعنة دينياً عرب الرتاث 
الفتوائ�ي، بنح�و يجع�ل الذبح او الرمي من ش�اهق أو 
حتى الحرق، ح�داً رشعياً وقصاصاً ُيحي�ي أويل االلباب 

بالطريقة التي يريدها الداعشيون.
من هنا، ال يصح احتس�اب اح�راق الطيار االردني معاذ 
الكساس�بة خارج س�ياق مش�هد العنف العرب�ي اال يف 

طريق�ة الفع�ل الدم�وي واإلرصار ع�ىل تظه�ره وفق 
آليات إعامية محرتفة. فما كش�ف من أرش�يف أجهزة 
االستخبارات عن ارتكابات األنظمة العربية البائدة، ُبعيد 
»الربيع العربي«، يكشف ما ال يقل وحشية عن اإلحراق 
الداعيش للكساس�بة. يكفي، للتأك�د من ذلك، العودة اىل 
مئات الفيديوهات املوثقة واملنترشة عىل وس�ائل اإلعام 
االلكرتوني: دفن لألحياء، برت لألعضاء، قطع للرقاب...

يف العم�ق، املش�هد العرب�ي الراهن ليس مباين�اً ألحوال 
العرب إبان الجاهلية األوىل. تقريباً املشهد هو ذاته، غر 
أنه ُيراعي تحوالت الزمان واملكان. إذ باستثناء املمارسة 

الدينية الشعائرية، فليس ثمة ما يعيشه املجتمع العربي 
خارج جاهلي�ة عرصية اس�تبدلت األصن�ام بالزعماء، 
والغزو بالتقاتل، والعش�رة بالجماع�ة، والثأر بالتآمر، 
وبيت الَشعر )بفتح الشن( بالعشوائيات، والوأد بجرائم 
ال�رشف، واللصوصية بنهب املال العام، والقحط بالفقر 
والبطال�ة، وح�رب »البس�وس« بح�روب مس�تديمة ال 
طائل منها، و...الجاهلي�ة التي أصابت املجتمع العربي 
الحدي�ث ناجم�ة ع�ن ثاثية التخل�ف الدين�ي والتبعية 
للخارج واس�تبداد االنظمة. فالداعشية املعهودة ليست 
س�وى الجاهلي�ة األوىل ولك�ن بطوره�ا األخ�ر، حيث 

نجحت »داعش« يف جهلنة اإلس�ام، واستطاعت تشويه 
اس�تثناءاته وتأطرها يف ص�ورة واحدة وإحالها مكان 
الجوهر واألصل.ليس أدّل عىل مأس�اوية الوضع العربي 
من توزع الناس بن مؤيد ل� »داعش« عىل هول ما تفعله 
وممتع�ض منها عاجز عن فعل يشء. ال يكفي للخاص 
من جاهلية الداعش�ين الوعظ واإلرش�اد والحديث عن 
وس�طية اإلس�ام واعتداله. الفعل الداعيش املتش�ّدد ال 
ُيدحضه إال فعل ديني معتدل يوازيه يف الضدية. وال قيمة 
للحديث عن نصاعة املفهوم الديني، مهما كان ناصعاً يف 
الحقيقة، ما دام الداعشيون ُيمسكون بناصية املمارسة 
والتطبي�ق. الخ�اص من »داعش« وأخواته�ا يحتاج اىل 
إعادة بناء حضاري تفتقده املجتمعات اإلس�امية، وال 
مفّر من االعرتاف أن التخلّف الداعيش هو، قبل كل يشء، 
نتاج خلل يف الرؤية الدينية، باعتبار أن الدين وتطبيقاته 

هما األصل يف حالَتْي التخلف والتقدم لدى املسلمن.

حبيب فيا�ض

»داعش« وجهلنة اإلسالم

كان رئي�س وزراء اليابان ش�ينزو آبي ينتظر 
بف�ارغ الص�رب الج�واب األخ�ر ح�ول مصر 
األس�ر الثاني ل�دى »داعش« كينج�ي غوتو. 
ويف الوق�ت ذاته، كانت محط�ات التلفزيون يف 
طوكيو تبث كل س�اعة نداء االس�رتحام الذي 
توجه�ت به والدة األس�ر، مناش�دة »داعش« 

العفو عنه كي يعود اىل أرسته ومحبيه.
مص�ر األس�ر اليابان�ي الثان�ي ل�م يكن، يف 
نظ�ر جاد »داعش«، أفض�ل من مصر زميله 
الس�ابق هارونا يوكاوا. أي االعدام بالس�كن 
ع�ىل يدي رج�ل ملثم يف لباس أس�ود، يرمز اىل 
عزرائي�ل امل�وت. وظه�ر يف الفيدي�و الرهينة 

بلباس برتقايل جاثياً عىل ركبتيه.
رئيس الحكومة اليابانية علّق عىل عملية ذبح 
الصحافي�ن باالع�رتاف أن�ه فعل ما بوس�عه 
ملعالجة األزمة الناش�ئة ع�ن رفضه الخضوع 
لإلبت�زاز، وأن�ه إمتن�ع عن دفع مئت�ي مليون 
دوالر كثمن النقاذ املراسلن. واختتم ترصيحه 
بالق�ول: »لن نغف�ر أبداً لارهابي�ن. واليابان 
عازم�ة ع�ىل تحم�ل مس�ؤولياتها بالتع�اون 
م�ع املجتمع ال�دويل ملكافحة ه�ذه الظاهرة، 

ومحاكمة املسؤولن عن أعمالها«.
وُيس�تَدل م�ن مراجعة ظ�روف ه�ذه األزمة 
التي خربتها دول أخرى، ويف مقدمها الواليات 
املتح�دة، أن تش�ابكها م�ع وض�ع الس�جينة 
س�اجدة الريش�اوي والطي�ار األردن�ي معاذ 

الكساسبة، قد ضاعف من تعقيدات الحل.
وكان »داع�ش« ق�د ه�ّدد أيضاً بقت�ل الطيار 
األردن�ي ما ل�م ُيفَرج ع�ن س�اجدة، املحكوم 
عليه�ا باالع�دام لدوره�ا يف هج�وم إنتحاري 
س�نة 2005 أودى بحياة ستن شخصاً بينهم 
املخرج الس�وري املع�روف املرحوم مصطفى 
العقاد، علماً أن زوج س�اجدة ه�و الذي فّجر 
نفس�ه يف أحد فنادق عّمان، بينما فشلت هي 
يف تش�غيل صاع�ق التفجر. وبم�ا أن أبو بكر 
البغ�دادي، زعي�م »داع�ش«، كان ناش�طاً يف 

خلية أبو مصعب الزرقاوي يف بغداد، فقد رأى 
أن مس�اهمته يف اإلف�راج عن رفيق�ة الجهاد، 
س�اجدة الريش�اوي، س�تعزز موقع�ه حيال 

أنصاره.
بع�ض املحلل�ن يمي�ل اىل االعتقاد ب�أن دحر 
الع�رب  ع�ن  يف  »داع�ش«  تنظي�م  عن�ارص 
)كوباني( ش�ّكل صدمة قوية للبغدادي. لهذا 
الس�بب تراجع ع�ن مبدأ املس�اومة مع عّمان 
وطوكي�و بحي�ث ي�رصف إنتباه ال�رأي العام 
العاملي عن هزيمته العس�كرية، ويس�تعيض 
عنها بكس�ب معنوي يف موضوع الصحافين 
اليابانين. ويتوقع رئيس وزراء اليابان شينزو 
آبي أن يك�ون لعملية إعدام مراس�لن بريئن 
الصدى الش�عبي املطلوب لتعديل قوانن حياد 
ب�اده. ويش�اطره ال�رأي الخبر العس�كري 
يوكي�و أوكاموتو، الذي يش�جعه ع�ىل تعديل 
معاهدة الصلح التي وقعت سنة 1947 بغرض 
من�ع الياب�ان من حيازة ترس�انة عس�كرية. 
وتن�ص املادة التاس�عة من تل�ك املعاهدة عىل 
حرص ش�ؤون اليابان بالقضاي�ا االقتصادية، 

مع النأي بمستقبلها عن أمور التسلح.
وي�رى الديبلوماس�يون يف طوكي�و أن األزمة 
مع »داعش« س�تولد حقائق جديدة عىل أرض 
الواق�ع، بحيث تدفع رئيس ال�وزراء اىل إتخاذ 
سياس�ة أكثر مرونة، وأكثر بع�داً عن وصاية 
الوالي�ات املتحدة. والدليل ع�ىل ذلك أن اليابان 
يف ح�رب 1973 وقفت اىل جانب مصالحها مع 
ال�دول العربية ك�ي تؤمن حاجته�ا من نفط 

الخليج.
يف  آب�ي  الحكوم�ة  رئي�س  قال�ه  م�ا  وأبل�غ 
ه�ذا الس�ياق، ه�و إن ب�اده ال تمل�ك فرق�ة 
كومان�دوس يمكن إس�تخدامها النق�اذ الذين 
يتعرضون لإلعتداء. كما أن الدستور ال يسمح 
له�ا بتأس�يس جي�ش نظامي ق�ادر عىل صّد 

االعتداءات بواسطة أسلحة هجومية.
والثاب�ت أن رئيس وزراء اليابان س�يتخذ من 

اعتداء »داعش« حّجة لتعديل اتفاقية الهدنة. 
ويبدو أن الشعب الياباني مستعد لقبول تغير 
وضعه الس�يايس يف ظل رئيس حكومة يفاخر 
بأنه نجل أنجح وزير خارجية ياباني، شينتارو 
آب�ي. وهو من جهة والدته حفيد رئيس وزراء 
ُعرِف باإلق�دام والحكمة والوطنية. وبس�بب 
ه�ذه الخلفية، سيس�تغل آب�ي الوضع املقلق 
إلجراء إستفتاء شعبي يعلن خوض إنتخابات 

طارئة عىل أساسه.
ويف صب�اح ي�وم األربع�اء، إتص�ل بالعاه�ل 
األردني لتقدي�م واجب التعزي�ة بوفاة الطيار 
الكساس�بة، واإلعراب عن إس�تنكاره الشديد 
للقصاص الوحيش الذي نفذه تنظيم »داعش« 
بالرهائن الثاثة، متحدياً بذلك األعراف الدولية 
املتعلقة بمعامل�ة األرسى. كما جّدد يف الوقت 
ذاته تعهده بتقديم كل عون يطلبه األردن من 

أجل تجاوز هذه التجربة القاسية.
أن  عّم�ان  يف  املتداول�ة  املعلوم�ات  وتؤك�د 
»داعش« نفذ حكم االعدام حرقاً بالطيار معاذ 
الكساس�بة بعد أيام قليلة من تحطم طائرته 
فوق مدينة الرقة رشق سورية، وذلك يف نهاية 
�د  كان�ون األول )ديس�مرب( امل�ايض. ث�م تعمَّ
التضليل عرب إظهار ص�ورة الصحايف الياباني 
كينجي غوتو، الذي ُس�ِمع يق�ول: »أي تأخر 
من الحكومة األردنية يعني أنها مس�ؤولة عن 
قتل الطي�ار وقتيل أيض�اً. وليس عن�دي أكثر 
من 24 س�اعة فق�ط.« وكان »داع�ش« بهذا 
التحاي�ل يري�د اإلف�راج عن العراقية س�اجدة 
الريش�اوي، م�ع التصميم عىل ذب�ح الصحايف 
اليابان�ي، واالع�ان يف وق�ت الح�ق ع�ن قتل 

الطيار األردني.

العقي�د مم�دوح العام�ري، الناطق الرس�مي 
باس�م القوات املس�لحة األردني�ة، ردَّ عىل هذا 
التهدي�د بالقول: »إن األردن لم يتس�لم بعد أي 
دليل عىل سامة الطيار معاذ. ونحن يف انتظار 

أي إثبات يؤكد ذلك«.
وحيال ذلك الحائط املس�دود، إستدعى العاهل 
األردني صايف الكساس�بة، والد الطيار، ليبلغه 
حرص الدولة عىل تحرير نجله من األرس، وأنه 
ش�خصياً عىل إستعداد الستخدام كل الوسائل 
املتاحة من أج�ل إنهاء هذه املأس�اة العائلية 

والوطنية.
وكان م�ن الطبيعي أن يرتك كام امللك عبدالله 
الثان�ي الكثر م�ن االطمئن�ان يف قل�ب الوالد 
املفج�وع، وقلوب أبناء محافظة الكرك، الذين 
يعرف�ون باالختب�ار النجاحات الت�ي حققتها 
وس�اطات دولتهم. ففي ليبيا سبق لألردن أن 
ط لتحرير سفره الذي إختطفته عنارص  توسَّ
تنتمي اىل ميليش�يات مسلحة. يف حن فشلت 
الواليات املتحدة يف حماية سفرها من عملية 

إرهابية.
إضاف�ة اىل العاق�ة الوثيقة الت�ي تجمع أبناء 
العشائر حول عقيدة الوالء للملك، فإن األرسة 
الهاشمية كانت تعتمد دائماً عىل دعم العشائر 
التي يش�كل افرادها ما نسبته ثمانون يف املئة 
م�ن ع�دد الق�وات املس�لحة. لذلك قاب�ل امللك 
عملية إحراق الطيار معاذ بتنفيذ حكم االعدام 

بساجدة الريشاوي وزياد الكربويل.
ويتوقع املراقبون يف عّمان أن يكون »الزلزال« 
الذي تحدث عنه وزير الدولة لش�ؤون االعام، 
محمد املومني، بمثابة إش�هار حرب واسعة - 
براً وجواً - بمؤازرة دول إقليمية ودولية عانت 

األمرَّْين من جرائم هذا التنظيم.
ويحرص األردن، يف ه�ذه الحملة، عىل إرشاك 
خم�س دول كان�ت ضالع�ة - عملي�اً ومادياً 
وتزوي�ده  »داع�ش«  خل�ق  يف   - ولوجس�تياً 
باملال والس�اح. ولكنه بعدما تركز يف األرض، 
تقمَّص دور فرانكش�تاين، املخلوق الذي تمرّد 

عىل خالقه!
يف حديث أدىل به الرئيس العراقي فؤاد معصوم 
اىل »الحياة« األسبوع املايض، قال إن مصطلح 
»الدولة االس�امية يف العراق والش�ام« يش�ر 
جغرافي�اً اىل العراق وس�ورية ولبنان واألردن 
وفلس�طن. ووص�ف أس�لوب الرتهي�ب الذي 
يمارس�ه أبو بكر البغدادي بأنه مستوحى من 
أس�لوب املغ�ول الذي�ن احتلوا الع�راق... ومن 
شخصية الحس�ن الصّباح الذي ُعرِف بتجنيد 

االنتحارين.
ويق�ول املؤرخ�ون إن الحس�ن الصّباح وعمر 
الخي�ام ونظام املل�ك كانوا من مريدي ش�يخ 
واح�د. وقد أقس�موا ع�ىل أن أول َم�ْن يحقق 
النجاح منهم يس�اعد اآلخرين. وعندما أصبح 
نظام امللك وزيراً لدى الس�لطان الس�لجوقي، 
ذّكره زمياه القديم�ان بالعهد القائم بينهم، 
فاقرتح عليهما منص�ب الوالية. ورفض عمر 
الخي�ام مكتفياً بمعاش يس�مح ل�ه بالتفّرغ 
لحريت�ه وهوس�ه. أما الحس�ن الصّب�اح فقد 
طال�ب بمنصب رفيع يف الب�اط وحصل عليه. 
ولكنه رسعان ما طمح اىل منافسة نظام امللك 
عىل ال�وزارة، فم�ا كان من هذا األخ�ر إال أن 
دبَّر له مكيدة أفقدته الحظوة لدى الس�لطان. 
عندها أقسم الصّباح عىل االنتقام. وهكذا ولِد 

مرشوعه القائم عىل التمرّد والعصيان.
يف كت�اب برن�ارد لوي�س املخص�ص لحكاي�ة 
كلم�ة  ج�اءت  منه�ا  والت�ي  الحشاش�ن، 
ومعناه�ا:  األجنبي�ة،  باللغ�ات   ASSASSIN
الحش�اش، أو القاتل بداف�ع التعصب األعمى، 
يق�ول إن والدته كان�ت مجهول�ة ولكنه تويف 

س�نة 1124. وقد نقل مرشوع�ه اىل القاهرة، 
عاصمة الخاف�ة الفاطمية. وكان يف طموحه 
غر املحدود يس�عى اىل زعزعة النظام السّني 
)بعكس البغدادي( بابتداعه االرهاب السيايس، 
إس�تجابة لدعوة تنزع اىل بل�وغ الجنة. وكان 
هدف�ه ترسيع ع�ودة اإلمام املحج�وب ليعلن 
»القيام�ة« حي�ث تبط�ل الرشيع�ة، وتفت�ح 
الطريق أم�ام حياة تنتهك املحرم�ات. وهكذا 
أعل�ن زوال زم�ن الرشيع�ة، ع�ىل أي�دي أتباع 
الحس�ن الصّباح الذين عاش�وا مع�ه يف قلعة 

»علموت« بالقرب من بحر قزوين.
وبعك�س ما يفعله حشاش�و »داع�ش«، فان 
حش�ايش الصّباح لم يفتعلوا مج�ازر عمياء، 
ول�م يوقع�وا ضحاي�ا أبري�اء. كم�ا أنه�م لم 
يس�تهدفوا األجان�ب، باس�تثناء إقدامهم عىل 
إعدام املاركيز كون�راد، ملك القدس، بأمر من 
»ش�يخ الجب�ل« ال�ذي كان الصّباح ق�د عّينه 
لقي�ادة الف�رع الس�وري. وق�د أق�ام يف قلعة 
مصياف. وقيل يف حينه إن ذلك االعدام لم يكن 
مجاني�اً، وإنما الغ�رض منه إثارة االنش�قاق 
يف صف�وف الفرنج�ة. وهذا ما ح�دث فعاً، إذ 
اتهم ريكاردوس قلب األسد بأنه املحرِّض عىل 

عملية االغتيال.
ُيجم�ع املراس�لون يف س�ورية ع�ىل القول إن 
عملية إح�راق الطي�ار األردني مع�اذ لم تكن 
ولي�دة موق�ف ث�أري مرَتَج�ل. وإنم�ا كانت 
خطة مدب�رة بهدف إح�راج النظ�ام األردني، 
وإعط�اء املعارض�ة امل�ربر الس�يايس إلث�ارة 
الف�وىض والعصيان. وقد س�ارع امللك عبدالله 
الثان�ي اىل تنفيس ذلك االحتقان الش�عبي من 
طريق مشاركة الدولة بواجب العزاء، والتعهد 
س�اجدة  بإع�دام  ب�دأه  م�رّوع  باقتص�اص 
الريش�اوي وزي�اد الكرب�ويل. واعت�رب كام�ه 
بمثابة إعان حرب ض�د »داعش«، األمر الذي 
من�ع إنزالق األردن اىل صدامات محلية يصعب 

التنبؤ بتفاعاتها االجتماعية والسياسية.

�ضليم ن�ضار

»داعش« حييي دور زعيم »احلشاشني«!

فوؤ�د ح�ضون



مع أنها منتجة فيلم »يوم للستات«، لم تتمسك 
بالدور الرئيس�ي عندما قررت المخرجة كاملة 

أبو ذكري سحبه منها ومنحه لنيللي كريم.
الفنانة إلهام ش�اهين تتحدث عن تلك التجربة 
التي تصفها باألصعب واألمتع في مش�وارها، 
كما تتكلم عن حقيقة وجود مش�اهد س�اخنة 
في فيلمها األخير »هز وس�ط البلد«، وتعاونها 
مع محمد سامي في »ريجاتا«، وسبب اعتذارها 
ع�ن »ش�جر ال�در«. كم�ا تتكلم ع�ن الصديقة 
الت�ي فقدتها وأكثر ما أحزنها وأس�عدها العام 

الماضي.
- ما الذي ش�جعك على خ�وض تجربة اإلنتاج 
الس�ينمائي مرة ثانية في فيلم�ك الجديد »يوم 

للستات«؟
»يوم للس�تات« لن يك�ون أول فيلم يعرض لي 
ف�ي الفترة المقبل�ة، ألنني ب�دأت تصوير فيلم 
»هز وسط البلد« وأيضاً فيلم »ريجاتا«. و»يوم 
للستات« من تأليف هناء عطية وإخراج كاملة 
أبو ذك�ري، ويضم كوكبة ممي�زة من النجوم، 
مثل محمود حميدة وفاروق الفيش�اوي وابنه 
أحمد وإياد نصار وأحمد داوود، ومن الفنانات 
نيللي كريم وهالة صدقي وس�ماح أنور وناهد 
الس�باعي، وضيفي الش�رف طارق التلمساني 

ورجاء حسين. 
وأرى أنه�ا تجرب�ة مهمة وصعبة ج�داً، ألنني 
اس�تطعت جمع ه�ؤالء النجوم مع�اً في عمل 
فني واحد، باإلضافة إلى أماكن التصوير أيضاً 
وع�دد الكومبارس. هذه أمت�ع تجربة إنتاجية 

وفنية مررت بها في مشواري.
- ما الذي تقصدينه بذلك؟

م�ع  فيه�ا  أتع�اون  ألنن�ي  ممتع�ة  التجرب�ة 
المخرج�ة المتميزة كاملة أبو ذكري التي تهتم 
ب�كل التفاصيل الدقيقة في العمل، وتهتم أيضاً 

بالممثل وتحبه وتوّجهه.
- لك�ن يقال عنها إنها ديكتاتورة وعصيبة جداً 

في التصوير!
ل�م أالحظ ذل�ك أب�داً، وس�عدت بالعم�ل معها 
ف�ي »يوم للس�تات«، وأنا الت�ي اخترتها ألنني 
تعاونت معها س�ابقاً في فيل�م »واحد صفر«، 

لذلك أحببت تكرار التجربة معها.
- تتعاونين للمرة الثانية مع النجمة نيللي كريم 

بعد »واحد صفر« أيضاً، كيف ترينها فنياً؟
نيلل�ي صديقة عزيزة على قلب�ي قبل أن نكون 
معاً في »يوم للس�تات«، وف�ي الفترة األخيرة 
أصبح�ت تهت�م كثي�راً بتفاصي�ل دقيق�ة ف�ي 
عمله�ا، ومجتهدة للغاية، وتري�د تقديم أفضل 
ش�يء للجمه�ور. وهي من أطيب األش�خاص 
الذي�ن عمل�ت معهم في الفن، ألنه�ا في حالها 
وتلتزم مواعي�د التصوير. وبصدق ش�ديد هي 
ش�خصية رائعة للغاية، وأتمنى التعاون معها 

مراراً وتكراراً.
- أعل�م أن�ك تحضرين ل�»ي�وم للس�تات« منذ 
تقديم�ك فيلم »خلطة فوزية«. م�ا الذي جعلك 

تتمسكين به كل هذا الوقت؟
كاتب�ة »خلطة فوزية« هي هن�اء عطية أيضاً، 
وكنا لنصّور »يوم للس�تات« في الوقت نفسه، 
لكن الظروف السياس�ية ف�ي مصر حالت دون 
ذل�ك، خاص�ًة أن معظ�م أحداث�ه خارجية في 

الشوارع، والحالة األمنية لم تكن تسمح. 
باإلضاف�ة إل�ى أنني انش�غلت ع�ن الفن طوال 
أكث�ر  الماضي�ة، واهتمم�ت  الث�اث س�نوات 
باألمور واألوضاع السياس�ية ف�ي بلدي، لكن 
شعرت منذ طرح فكرة الفيلم أنه سيكون عماً 

سينمائياً متميزاً.
- الفيلم متهم باالنحياز إلى المرأة.

ألن اسمه »يوم للس�تات«، فكاتبته ومخرجته 
ومدي�رة تصوي�ره ومعظ�م بطاته س�ّيدات، 
وهي تجربة مثيرة للغاية تناقش قضايا عديدة 

تخص المرأة.
- ه�ل صحيح أن نيللي كري�م أخذت دورك في 

الفيلم؟
بالفع�ل نيلل�ي أخ�ذت دور ليلى الرئيس�ي في 
الفيل�م بدالً مني، واالس�تقرار عليه جاء بقرار 

كاملة أبو ذكري.
- ألم تحدث خافات بينكما بسبب ذلك؟

أن�ا ونيللي صديقتان مقربت�ان جداً، وال يمكن 
أن يكون دور فني سبباً لخاف بيننا أبداً.

- الكثيرون يرونك مغامرة ألنك تنتجين الفيلم 
على نفقتك الخاص�ة في ظل الظروف الصعبة 

التي نعيشها، فما تعليقك؟
أوالً الفيل�م الجّي�د س�يقبل علي�ه الجمه�ور، 
باإلضافة إل�ى أنني يجب أن أجتهد في مجالي، 
وكل ش�خص علي�ه دور في ه�ذا التوقيت من 
عم�ر الوط�ن، وأن�ا كفنان�ة يج�ب أن أعط�ي 
الس�ينما مثلما أعطتن�ي ش�هرة ونجاحاً لكي 

تتطور وتصبح صورتها رائعة أمام العالم.
- أال يشغلك تحقيق الفيلم إيرادات عالية؟

ال يش�غلني أبداً ألنني لست تاجرة وإنما فنانة، 
وأري�د تقدي�م هدية قّيم�ة للس�ينما المصرية 
ألنني أقول دائم�ًا إنها صنعتني كفنانة، وحان 

الوقت لرد الجميل لها.
- كيف ترين مستقبل السينما المصرية؟

ستصبح أفضل، ألننا جميعاً حدث بداخلنا تغيير 
جذري في الس�نوات الماضية، لي�س في الفن 
فقط وإنما في جميع مجاالت الحياة، وأدركنا 
جيداً قيمة بادنا عندما كنا سنفقدها في وقت 
م�ن األوقات. لذل�ك أعتقد أن طريق�ة تفكيرنا 
تغّيرت كثيراً، وذلك س�ينعكس بالضرورة على 
الس�ينما من ناحية الموضوعات التي س�تقدم 
فيه�ا، وأرى أن هن�اك مخرجين س�يكون لهم 
ش�أن كبير، مثل كاملة أبو ذك�ري ومحمد أبو 

سيف ومحمد سامي أيضاً. 
ش�اركت أخي�راً في لجن�ة تحكي�م المهرجان 
أن هن�اك س�تة  للس�ينما ووج�دت  القوم�ي 
مخرجي�ن ش�باب متميزي�ن، وذل�ك أش�عرني 

بالطمأنين�ة عل�ى حال الس�ينما، وأش�عر بأن 
بدرج�ة  متمي�زة  س�ينمائياً  س�تكون   2015

كبيرة.
- هل صحيح أن فيلم »هز وس�ط البلد« يحوي 

مشاهد ساخنة كما رّدد الكثيرون؟
ليس فيه أي مشاهد ساخنة، وهو تأليف محمد 
أبو سيف وإخراجه، ويضم كوكبة من النجوم، 
مثل زينة وحورية فرغلي وهياتم ودانا حمدان 
وفتح�ي عب�د الوه�اب وعمر حس�ن يوس�ف 
ولطفي لبيب ومحمود قابيل وتامر عبد المنعم 
وأنوش�كا، ويحكي يوماً في حي�اة المصريين 
بكل فئاتهم وطبقاتهم، ويتناول أوجه الفساد 

الموجودة في أي مهنة.
الس�ينمائي  القاه�رة  مهرج�ان  حض�رت   -

الماضي، ما تقويمك له؟
ل�م أحض�ر س�وى حفل�ة االفتت�اح لتش�جيع 
المهرج�ان والقائمي�ن علي�ه، وذل�ك بس�بب 
انش�غالي بتصوير أعمالي الفنية، ولم أستطع 

متابعة المهرجان، لكن أحببت المشاركة. 
وأن�ا أعي�ب عل�ى الفناني�ن المصريي�ن ع�دم 
وجودهم ف�ي مهرجان بلدهم على الدوام، ألن 
ذل�ك مهم للغاية حتى لو ل�م يكن لديَّ فيلم في 

المهرجان أو سيجري تكريمي.
باإلضافة إل�ى أنني أؤكد أنن�ا أقمنا المهرجان 
هذا العام في ظروف صعبة للغاية، بعد توقفه 
س�نتين تقريب�اً، لذل�ك يجب أن نغ�ّض الطرف 
عن أي س�لبيات حدثت فيه، ألننا لن نس�تطيع 

إصاح كل شيء بين يوم وليلة.
- كي�ف وج�دت تجرب�ة يس�را كأول رئيس�ة 
لجنة تحكيم في مهرجان القاهرة الس�ينمائي 

الماضي؟
يس�را فنانة واس�م كبير وش�خصية وواجهة 
مش�رفة للس�ينما المصري�ة، وس�عدت بأنها 
كانت رئيس�ة لجن�ة تحكي�م، كما أنه�ا كانت 
عضو ورئيس�ة لجن�ة التحكيم ف�ي العديد من 

المهرجانات خارج مصر.
- كي�ف تجدين العمل للمرة األولى مع المخرج 

محمد سامي في فيلم »ريجاتا«؟
ه�و مخرج رائع أس�تمتع كثي�راً بالعمل معه، 
ورغ�م أن تجارب�ه الس�ينمائية والتلفزيوني�ة 
قليلة اس�تطاع ترك بصمة كبيرة، ألنه نش�يط 
للغاي�ة ويعم�ل أكثر من 20 س�اعة ف�ي اليوم 

ويحب عمله كثيراً. 
ويض�م الفيل�م مجموعة مميزة م�ن الفنانين، 
مثل عمرو س�عد وراني�ا يوس�ف وفتحي عبد 
الوهاب وأحمد مالك وأمير شاهين، وأتمنى أن 
يحقق نجاحاً كبيراً، وأجسد فيه مأساة مرض 

السرطان بمظهر وأسلوب مختلفين.
- هل خطفتك السينما من الدراما؟

بالفع�ل الس�ينما أخذتن�ي كثي�راً م�ن الدراما 
التلفزيوني�ة، وحت�ى ه�ذه اللحظة لم أس�تقر 

بشكل نهائي على أي عمل تلفزيوني جديد.

على خط�ى آبائهم وأمهاتهم من المش�اهير يس�يرون، وقد ورثوا 
عنه�م الموهب�ة التي ب�رزت لديهم من�ذ طفولتهم. احتلّ�وا مواقع 
التواصل االجتماعي بأعمالهم، وسحروا الناس بغنائهم وشؤونهم 
اليومي�ة وأخباره�م المفاجئة. فهل نراهم نجوماً في المس�تقبل؟ 
الجواب عند أوالد فنانين من لبنان والعالم، الذين ساروا على خطى 

آبائهم.
ماريتا عاصي الحاني

ت�درك ابن�ة الفارس ما تري�د تماماً من الفن، ب�دأت رحلتها في هذا 
العالم من�ذ كانت طفلة، حين أطلّت في أحد كليبات والدها، وعادت 
لتق�ّدم نماذج موس�يقية عدي�دة، بعضها كان مدهش�اً، س�ّجلتها 
وصّورتها وأخرجتها بمفردها، وأطلقتها عبر قناتها الرسمية على 

موقع يوتيوب.
أولى حفاتها الغنائية كانت خيرية، سّخرت صوتها فيها لدعم 
قضية »التنّمر المدرس�ي«، وهو العنف الذي ُيمارسه التامذة 
ض�ّد بعضهم البع�ض، ثم انضّم�ت إلى نجوم ش�باب وغّنت 
لبن�ان. وعلى الرغم من تصريحه مراراً وتكراراً بأنه ال يحّبذ 
دخولها الوس�ط الفني في هذه السن، دعم عاصي الحاني 
ابنته ماريت�ا وبقّوة، بدايًة بإيقافها إل�ى جانبه على أدراج 
بعلبك إلحياء ليالي المهرجان الصيف الماضي، ومشاركته 
تأدي�ة أغنيتين إحداهم�ا بالعربي�ة والثاني�ة باإلنكليزية، 
 Stars On Board ث�م باصطحابها معه إلى رحلة النج�وم

وإحيائها برفقته سهرة غنائية ممتعة.
ماريلين وائل جسار

لفتت�ه موهبة ابنت�ه وأُعجب بصوتها األخاد، فش�ّجعها 
عل�ى أن تواص�ل الغن�اء وق�ّدم له�ا بعضاً م�ن دروس 
الموس�يقى، مش�ترطاً ع�دم مطالبتها الحق�اً بدخول 

الوس�ط الفني، لما فيه من مشّقة وتعب.غّنت ماريلين باإلنكليزية، 
فصّوره�ا والدها الفنان اللبناني وائل جس�ار وحّم�ل الفيديو عبر 
صفحته الرس�مية على »فيس�بوك« طالباً من محبي�ه إبداء آرائهم 
في صوته�ا، ففوجئ جمه�وره بجمال صوتها وكان�ت تعليقاتهم 
إيجابي�ة، آملي�ن أن يتراج�ع وائ�ل ع�ن ق�راره ويدعمه�ا فنياً ألن 

مستقباً مهماً بانتظارها.
تيا ابنة نوال الزغبي...

لم ترث تيا عن والدتها النجمة الذهبية نوال الزغبي الصوت الجميل 
بل الجمال. تتمّيز بشعرها األشقر الطويل األملس ومامح وجهها 
الناعمة وقامتها الممش�وقة، تتبع آخر صيح�ات الموضة العالمّية 
وتبرع في تنس�يق المابس، وبدأت تلمع في عالم الموضة واألزياء 

.Fashionista على أنها
نالت تيا ش�هرة واس�عة منذ طفولته�ا حين غّنت لها ن�وال »يا تيا 
نورت�ي هالبيت« بعد والدتها، وبعد غياب دام س�نوات عن اإلعام، 
بدأت تعت�اد على التواجد في دائرة الضوء وتنش�ر يومياً صوراً لها 
تظه�ر إتقانها التخ�اذ وضعيات تصوي�ر مناس�بة لصورتها. وقد 
أعلنت عبر حس�ابها الخاص على »إنس�تغرام« أنها متأثرة بالنجمة 

األميركية ليدي غاغا Lady Gaga ونجمة الراب إيغي أزاليا.
مريم ابنة شيرين

وم�ن مصر تعتبر ش�يرين ابنتها مريم نقطة ضعف بالنس�بة إليها 
فهي تبكي وتش�عرها بالذنب قبل س�فرها، وقد ورثت عنها الحّس 
الفن�ي والجرأة. له�ا دنياه�ا وعالمها الفن�ي، ترق�ص الباليه وقد 
حفظ�ت أغنيات والدتها وكل األغني�ات اإلنكليزية، وتمضي معظم 

الوقت في المنزل وهي تغني.
تفتق�د والدته�ا ف�ي غيابها وتق�ول لها: »أن�ا ال أحب عمل�ك هذا«، 

وأحياناً أخرى تقول لها: »أريد أن أصبح فنانة مثلك«.
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كشف النجم الكبير سمير غانم عن دورة والدته فى 
حياته حتى صار لما هو عليه اآلن بفضل وتوفيق 

من المولي عزوجل.
وقال غانم، في حديث صحفي  ،انه اليوجد رجل 
فى الدنيا ناجح أو العكس إال وكانت هناك امرأة 

تسانده وتقف بجواره وتقدم له النصائح 
واشار غانم الى انه كان شديد الصلة والقرب من 

والدته ألنه االبن االكبر لها والتى كانت دوما تقدم 
له يد العون والدعوات وتخفف عنه وتبشره بكل 

الخير له وألسرته بمشيئة الرحمن

ناقش عدد من صّناع السينما في مصر المشاكل التي تواجه هذه الصناعة وعرضوا الحلول واألفكار للخروج 
من المشكالت التي تواجههم. وضم وفد السينمائيين عددًا كبير من الفنانين والمنتجين منهم يسرا، إلهام 

شاهين، السيناريست وحيد حامد، نائب رئيس غرفة صناعة السينما شريف مندور، المخرج داود عبد 
السيد، رئيسة أكاديمية الفنون الدكتورة أحالم يونس، مستشار وزير الثقافة خالد عبد الجليل، المنتجة 

إسعاد يونس، المنتج كامل أبو علي، المنتج غابي خوري، المنتج صفوت غطاس، رئيس غرفة صناعة السينما 
فاروق صبري والمخرج خالد يوسف.

وقدم السينمائيون خالل اإلجتماع- الذي استمر 4 ساعات تقريبًا- طلبًا للرئاسة لتخاطب القمر الصناعي 
"يوتل سات" من أجل وقف بث القنوات التي تقوم بقرصنة األفالم السينمائية، وطالبوا الدولة بتبني مسودة 
إستراتيجية لتنمية وتطوير صناعة السينما من خالل إعتماد المشروع الذي تم تنفيذه بين السينمائيين 

الممثلين بغرفة صناعة السينما مع وزراتي التخطيط والثقافة.

القاهرة: شاركت الممثلة التركية "مريم أوزيرلي" الشهيرة بـ"السلطانة هيام" بحفل 
افتتاح الفيلم التركي "اللطيف والخطير" من بطولة الممثل التركي "أوزجان دنيز". ولفتت 

انتباه الحاضرين بارتدئها بدلة رجل، ومازحت الصحافيين قائلة: "أنا اليوم قد أصبحت 
رجاًل"، حسبما ذكر موقع Milliyet التركي.

وحول رأيها في الفيلم عقب مشاهدته قالت "أوزيرلي" لقد أعجبني الفيلم حقًا وطيلة فترة 
المشاهدة كنت أبكي ودون أن أزيد أو تعتقدون أنني أبالغ قلياًل فالحقيقة أنني لم أشاهد في 
حياتي فيلمًا رائعًا بهذا القدر لناحية الموسيقى والممثلين، واالخراج وكل شيء فيه أكثر 

من رائع" .
وردًا على سؤال طرحه صحفي: "هل ترغبين بالوقوف أمام أوزغان دنيز في فيلم أو عمل 
ما؟ أجابت: "بالتأكيد سأكون مجنونة لو رفضت عمل مثل هذه الفيلم. بالتأكيد سأوافق 

وسيكون لي الفخر بالعمل معه".

تربية األبناء ليست السهلة
 أكدت النجمة رانيا يوسف، أنها تتحمل الجزء االكبر فى تربية بناتها، مشيرة إلى أننا نعيش فى 
زمن صعب جدا، وتربية االبناء لم تعد باألمر الس�هل وكل على المس�تويات المادية واالخاقية 

والتربوية.
وأضافت، أنها تحاول تعويض غياب االب وانشغالها بالتصوير فى بعض االحيان، وهم يقدرون 

ما تفعله ألجلهن، خاصة بعد تخلى والدهم وعدم االنفاق عليهم منذ فترة طويلة. 
واختتمت رانيا قولها: "الحمد لله اس�رتى وزوج�ى الحالي يقفان بجانبي فى تربية بناتى على 

احسن ما يكون وأتمنى ان يعيننى الله حتى يصلوا لبر االمان".

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد
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حلم الفوازير الرمضانية امام العراقية 
 عن�د الحديث عن الفوازي�ر الرمضانية التلفازية البد 
لن�ا من الرج�وع الى )ثاث�ي اضواء المس�رح( الذي 
ظهر في الخمسينات وباالبيض واالسود وقبل ظهور 
التلفزي�ون المل�ون وال�ذي تاب�ع نجاحات�ه المخرج 
الراح�ل )محمد س�الم( والذي قدمه الثاثي )س�مير 

غانم وجورج سيدهم والضيف احمد( .
حت�ى ظهرت علين�ا الفنان�ة  )نيللي( ف�ي فوازيرها 

الرمضاني�ة المش�هورة م�ع المخ�رج الراحل فهمي 
عب�د الحميد .. ثم جاء س�مير غانم ليقدم لنا فوازيره 
الرمضاني�ة بش�كل اخ�ر تح�ت عن�وان )بطوط�ه( 
الت�ي اب�دع بادائه�ا في حينه�ا.. ثم ظه�رت في افق 
الفوازير )شريهان( من خال كل تلك )التابلوهات( و 
)الرقص�ات( الجميلة .. حتى نصل الى محطة الفنانة 
)غادة عبد الرازق( التي قدمت الفوازير تحت عنوان : 

)فرح فرح( مع مخرج بحجم محمد خان.
والذي وددت قوله:

ان الفوازي�ر الرمضاني�ة مكلف�ة مادي�ا للتلفزي�ون  
.. ولك�ن ف�ي  المقاب�ل كان�ت تس�تقطب االعانات 
بالمايين وطوال الشهر الفضيل.. حتى ان الشركات 
المعلنة للترويج عن بضائعها كانت تقدم شقق تمليك 

وسيارات وغيرها الكثير كجوائز للمشاهدين.

وبمعنى اخر:
علينا ان نبحث عن كاتب عراقي للفوازير الرمضانية 
على غرار تلك الفوازير والتي كان )الفيصل( بكتابتها 
امثال صاح جاهين وعبد السام امين ومحمد رجب 
.. اولئك الذين كانوا عباقرة في تعميم الفوازير خال 
ش�هر رمض�ان المبارك بمث�ل تلك النكه�ة  وكل ذلك 
الس�حر والجمال.. واليوم يح�ق لي ان اتذكر محاولة 

الفنان الكوميدي هاش�م س�لمان على طريق الولوج 
اىل مثل هك�ذا فن تلفازي رمضان�ي.. لكن محاولته 
ب�اءت ف�ي حينها الس�باب قد تك�ون مجهول�ة لحد 

اليوم.
والتس�اؤل المش�روع : ه�ل بأمكان ش�بكة االعام 
العراقي ومن خال قنواتها الفضائية العراقية تقديم 

الفوازير الرمضانية ؟.

كندة علوش: يدفع الفنان دومًا ثمن رأيه السيايس

نجوٌم صغار... عىل خطى آبائهم وأمهاهتم



شريين تدخل حلبة املنافسة بدراما رمضان
 

القاه�رة: بدأت الفنانة ش�يرين عبد الوهاب أم�س بتصوير أولى تجاربها الدرامية من خالل مسلس�ل "طريقي" 
الذي تقوم من خالله بالمنافس�ة بالدراما التليفزيونية في رمضان للمرة األولى في مس�يرتها الفنية على مدار 
15 عاماً. ويعتبر العمل هو تجربة التمثيل الثانية في مس�يرة ش�يرين بعد مش�اركتها في فيلم "ميدو مش�اكل" 
م�ع الفنان الكوميدي أحمد حلمي عام 2002، وهو التجربة الس�ينمائية التي لم تحق�ق نجاحاً كبيراً بالصاالت 
السينمائية وقتها، األمر الذي دفع شيرين للتأني في اختيار تجربتها الجديدة.ُيذكر أن السيناريست تامر حبيب 
قد أوشك على اإلنتهاء من كتابة الحلقات بشكٍل كامل. ويشارك في بطولة المسلسل سوسن بدر، أحمد فهمي، 
محم�ود الجندي، وباس�ل خياط، فيما يتولى مهمة اإلخراج محمد ش�اكر الذي يق�وم بالتصوير وفقاً لجدوٍل 
زمني مكثف من أجل اللحاق بالعرض الرمضاني، فيما قررت "عبد الوهاب" التفرغ للمسلس�ل واإلعتذار عن 

عدة حفالت غنائية كانت ستقوم بإحيائها خالل الفترة المقبلة. 

رغم ش�هرة والده الكبيرة كأب�رز نجوم الغناء 
الش�عبي، إال أن�ه كان حريصاً عل�ى أال يقع في 
ف�خ تقليده، وأن يقدم نفس�ه في عال�م الغناء 
بش�كل مختلف. المطرب الشاب محمد عدوية، 
ابن الفنان أحمد عدوية، يكش�ف لنا الكثير من 
جوانب حياته الش�خصية الت�ي ال يعرفها أحد. 
يتكلم عن زوجته، وهواياته، وعالقته بالرياضة 

والقراءة واألكل والسيارات والموضة.
فلس�فتي ف�ي الحي�اة: »إنَّ الل�ه ال يضّيع أجر 
من أحس�ن عمالً«، فأنا أبذل كل ما في وس�عي 
بعملي، أرضى بكل ما كتبه الله لي، س�واء كان 
خيراً أو شراً، »عسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير 

لكم«.
موج�ود دائم�اً ف�ي حقيب�ة س�فري: كل م�ا 
أحتاجه من مالبس، وأيضاً أدواتي اإللكترونية 
اللوحي�ة  واألجه�زة  الخليوي�ة  كالهوات�ف 

واإللكترونية.
عالقت�ي بالتس�وق: أح�ب التس�وق، وأراف�ق 

زوجتي لشراء احتياجاتنا.
الفصل الذي أفضله: كل فصول العام.

الن�ادي ال�ذي أش�جعه: األهلي، فم�ن صغري 
وأنا أعش�قه وأش�جعه دائماً في كل مبارياته، 

وتجدني حزيناً لدى خسارة الفريق.
الالعب المفضل: هناك أكثر من العب وال أفّضل 

ذكر أسماء حتى ال أنسى أحدهم.
BMW :سيارتي المفضلة

أكثر ش�يء أفتخر به في حيات�ي: أنني حققت 
أمنيت�ي الكبي�رة في احت�راف الغن�اء، وقدمت 
أعماالً غنائية مميزة جعلت أبي المطرب الكبير 

أحمد عدوية فخوراً بي.
الموس�يقى التي أحب االس�تماع إليها: أستمع 
كثي�راً إل�ى األعم�ال األجنبي�ة، باإلضاف�ة إلى 

أعمالنا الشعبية الرائعة القديمة.
مطرب�ي المفضل: أحمد عدوي�ة، فهو رمز من 
الرموز التي تربينا على سماعها، ورغم ذلك لم 

أس�ع إلى تقليده، وإنما حاولت أن أستفيد منه 
وفي الوقت ذاته أقدم نفسي بشكل مختلف.

مطربتي المفضلة: فيروز.
أغنيتي المفضلة: جميع أغنيات والدي.

أغني�ة حقق�ت ل�ي نجاح�اً: »الطيب أحس�ن« 
، وأيضاً »المولد« التي  كان�ت صاحبة فضل عليَّ

قدمتها بطريقة الدويتو مع والدي.
آخر كتاب قرأته: لست من هواة القراءة.

آخر فيلم ش�اهدته: أشاهد أفالماً كثيرة، سواء 
كانت عربية أو أجنبية.

آخر ألبوم اس�تمعت إليه: »شفت األيام« لعمرو 
دياب.

نجمي المفضل: عادل إمام.
نجمتي المفضلة: يسرا.

التمثيل: مازال لديَّ هاجس من هذا المجال، فأنا 
لس�ت ممثالً وأخش�ى التجربة، فرغم األعمال 
الكثي�رة الت�ي عرضت عل�يَّ للمش�اركة فيها، 
مازلت قلقاً م�ن فكرة التمثيل، فأنا نجحت في 

الغناء واستطعت أن أترك بصمة.
المس�رح: ربما في بداية األمر كنت أتخوف من 
الوق�وف عل�ى خش�بته، لكن مع م�رور األيام 

أصبح�ت صديقاً ل�ه وأصبح يس�اعدني في 
نجاح حفالتي.

عالقت�ي بالموضة: عل�ى الفنان 
دائم�اً متابعة أحدث صيحات 

يتأخ�ر  ال  لك�ي  الموض�ة 
منافس�يه،  باق�ي  ع�ن 
يناسبني  أختار ما  لكنني 

ويناس�ب عادات وتقاليد مجتمعي الذي تربيت 
فيه.

رياضت�ي المفضلة: لي�س لديَّ الوق�ت الكافي 
لممارس�ة رياضات ع�دة، لكنني أح�اول دائماً 
أن ألع�ب كرة القدم وأن أحافظ على لياقتي من 

خالل الذهاب إلى »الجيم«.
أكلت�ي المفضلة: أح�ب المكرونة بالبش�اميل 

والكشري.
وقت الفراغ: أبقى في المنزل وأش�اهد األفالم 

والمسلسالت العربية مع زوجتي.
أكث�ر ش�يء أح�ب ش�راءه: األش�ياء المتعلقة 

بالموسيقى.
الش�يء ال�ذي ال يعرف�ه الجمهور عن�ي: أنني 
متواض�ع للغاي�ة، وأحب دائم�اً أن أفعل الخير، 
وأن أتواص�ل م�ع الن�اس، فأن�ا أك�ره التعالي 
والتعامل مع الجمه�ور بفتور، فلوال الجمهور 

لما كان هناك فنان ناجح.
سر النجاح: الكفاح.

أكثر صفة تميزني: التواضع.
علّمتني الحياة: عدم إعط�اء الثقة الكاملة ألي 

شخص مهما كانت درجة حبي له.
الزواج: استقرار وحياة جديدة.

أكثر شيء يعجبني في المرأة: الطيبة والذكاء.
أكثر ما يضايقني فيها: الكذب.

جمه�وري: هو س�بب نجاح�ي األول واألخير، 
فأن�ا أعش�قه وأتمنى أن أحقق ل�ه كل ما يحلم 
ب�ه، ولذلك أحاول دائم�اً أن أتواصل معه وألبي 

كل طلباته.
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   القاهرة: أحيا الفنان تامر حسني أمس أولى حفالته 
بالصعيد داخل أحد المدارس الجديدة بمحافظة 

المنيا جنوب القاهرة بمشاركة عدد كبير من تالميذ 
المدرسة، فيما تولى وليد منصور تنظيم الحفل الذي 
إستمر نحو ساعتين وقدم خالله مجموعة من أغانيه 
وسط تفاعل الحضور.ووعد "حسني" جمهوره بالمنيا 

بتكرار الحفل في المحافظة  وفي باقي محافظات 
الصعيد من خالل جولة غنائية لجمهوره معرباً عن 

سعادته بإستقبال الحضور له وحفاوة الترحيب التي 
وجدها منهم، فيما قدم رقصًة صعيدية مع أحد 
الحاضرين الذي كان يرتدي الجالبية التقليدية.

القاهرة: شاركت الممثلة التركية "مريم أوزيرلي" الشهيرة بـ"السلطانة هيام" بحفل 
افتتاح الفيلم التركي "اللطيف والخطير" من بطولة الممثل التركي "أوزجان دنيز". ولفتت 

انتباه الحاضرين بارتدئها بدلة رجل، ومازحت الصحافيين قائلة: "أنا اليوم قد أصبحت 
رجاًل"، حسبما ذكر موقع Milliyet التركي.

وحول رأيها في الفيلم عقب مشاهدته قالت "أوزيرلي" لقد أعجبني الفيلم حقًا وطيلة فترة 
المشاهدة كنت أبكي ودون أن أزيد أو تعتقدون أنني أبالغ قلياًل فالحقيقة أنني لم أشاهد في 
حياتي فيلمًا رائعًا بهذا القدر لناحية الموسيقى والممثلين، واالخراج وكل شيء فيه أكثر 

من رائع" .
وردًا على سؤال طرحه صحفي: "هل ترغبين بالوقوف أمام أوزغان دنيز في فيلم أو عمل 
ما؟ أجابت: "بالتأكيد سأكون مجنونة لو رفضت عمل مثل هذه الفيلم. بالتأكيد سأوافق 

وسيكون لي الفخر بالعمل معه".

" يا سارق من عيني النوم " .. " مكسوفة " ... " وحياة عينيك " وعشرات األغاني 
غيرها نجحت من خاللها شادية في ترك بصمتها في عالم الغناء وان يكون لها ستايل 
خاص بها في هذا المجال لتصبح أول صوت يعبر عن جيل الشباب كما أكد الموسيقيون 

باحاديثهم في ذكرى ميالدها ..ويقول الموسيقار حلمي بكر : " سر نجاح شادية 
كمطربة يرجع إلى إختيارها لشخصية وستايل غنائي يميزها عن جميع المطربين 

الذين ظهروا خالل هذه الفترة , فهي أول صوت عبر عن جيل الشباب من خالل أغانيها 
التي تميزت بخفة الظل وسيطر عليها الدلع والكوميدية وروح الشباب".

ويضيف : " يجب ان نعترف ان منير مراد شارك في نجاح شادية الغنائية وساهم في 
تكوين هذه الشخصية الغنائية ورغم ان شادية قدمت العديد من األغاني الوطنية 

الناجحة إال ان أغانيها الشبابية ستظل تميزها لمئات السنوات".

خرب انفصال ليىل علوي يطاردها من جديد
 يتردد على نطاق واس�ع هذه األيام، خبر انفصال الفنانة المصرية ليلى علوي عن زوجها رجل 
األعمال منصور الجمال، وإلى األن لم يتم نفي أو تأكيد للخبر من قبل ليلى المتوارية عن األنظار، 

كما إنها ال ترد نهائياً على هاتفها.
وقد أثار هذا الخبر ضجة واسعة، خصوصاً وأنه ال أحد يعلم إن كان حقيقة، أو أنه مجّرد شائعة 

شبيهة بتلك الشائعات التي سبق وواجهت ليلى في الموضوع نفسه.

حلم الفوازير الرمضانية امام العراقية 
 عن�د الحديث عن الفوازي�ر الرمضانية التلفازية البد 
لن�ا من الرج�وع الى )ثالث�ي اضواء المس�رح( الذي 
ظهر في الخمسينات وباالبيض واالسود وقبل ظهور 
التلفزي�ون المل�ون وال�ذي تاب�ع نجاحات�ه المخرج 
الراح�ل )محمد س�الم( والذي قدمه الثالثي )س�مير 

غانم وجورج سيدهم والضيف احمد( .
حت�ى ظهرت علين�ا الفنان�ة  )نيللي( ف�ي فوازيرها 

الرمضاني�ة المش�هورة م�ع المخ�رج الراحل فهمي 
عب�د الحميد .. ثم جاء س�مير غانم ليقدم لنا فوازيره 
الرمضاني�ة بش�كل اخ�ر تح�ت عن�وان )بطوط�ه( 
الت�ي اب�دع بادائه�ا في حينه�ا.. ثم ظه�رت في افق 
الفوازير )شريهان( من خالل كل تلك )التابلوهات( و 
)الرقص�ات( الجميلة .. حتى نصل الى محطة الفنانة 
)غادة عبد الرازق( التي قدمت الفوازير تحت عنوان : 

)فرح فرح( مع مخرج بحجم محمد خان.
والذي وددت قوله:

ان الفوازي�ر الرمضاني�ة مكلف�ة مادي�ا للتلفزي�ون  
.. ولك�ن ف�ي  المقاب�ل كان�ت تس�تقطب االعالنات 
بالماليين وطوال الشهر الفضيل.. حتى ان الشركات 
المعلنة للترويج عن بضائعها كانت تقدم شقق تمليك 

وسيارات وغيرها الكثير كجوائز للمشاهدين.

وبمعنى اخر:
علينا ان نبحث عن كاتب عراقي للفوازير الرمضانية 
على غرار تلك الفوازير والتي كان )الفيصل( بكتابتها 
امثال صالح جاهين وعبد السالم امين ومحمد رجب 
.. اولئك الذين كانوا عباقرة في تعميم الفوازير خالل 
ش�هر رمض�ان المبارك بمث�ل تلك النكه�ة  وكل ذلك 
الس�حر والجمال.. واليوم يح�ق لي ان اتذكر محاولة 

الفنان الكوميدي هاش�م س�لمان على طريق الولوج 
اىل مثل هك�ذا فن تلفازي رمضان�ي.. لكن محاولته 
ب�اءت ف�ي حينها الس�باب قد تك�ون مجهول�ة لحد 

اليوم.
والتس�اؤل المش�روع : ه�ل بأمكان ش�بكة االعالم 
العراقي ومن خالل قنواتها الفضائية العراقية تقديم 

الفوازير الرمضانية ؟.

حممد عدوية: زوجتي صديقتي ولـم أقلد والدي

كاظم الساهر يغني للمغاربة يف عيد 

احلب
م�ن المقرر أن يحي�ي الفنان العراقي كاظم الس�اهر حفل�ة عيد الحب 
ف�ي 14 ش�باط/فبراير ف�ي دار البيض�اء- المغرب، في قاعة س�ينما 

"ميغارانا" للحفالت.
وعل�م "، أن�ه ثمة إقب�ال كبير وإس�تثنائي على تذاك�ر الحفلة، والتي 

يتراوح ثمنها بين 700 و2000 درهم مغربي.
يذك�ر أن آخر حفالت قيصر الغن�اء العربي في المغرب، كانت خالل 
الدورة الماضية من فعاليات مهرجان "موازين- إيقاعات العالم"، 

حيث صنفت حفلة الساهر من بين أنجح حفالت الدورة.
 

 

                روال سعد 
تطل عيل مجهورها باحلجاب 

 
اطلت اللبنانية روال سعد علي جمهورها في حلقة خاصة من برنامج 
ليال�ي االنس اليوم على قن�اة OTV و هي ترت�دي مالبس محاربة 
قديمة باللون الذهبي و قناعا يغطي شعرها و يظهر وجهها فقط 
بنف�س الطلة التي ظه�رت بها مواطنتها مايا دياب في الموس�م 
العاش�ر من برنامج ستار اكاديمي و اثارت الجدل بسبب ارتدائها 

للحجاب علي مالبس غير مناسبه .
كما تحيي روال حفال خاصا بمناس�بة عيد الحب بمش�اركة هاني 

العمري في سانتا بريري بالعاصمة اللبنانية بيروت .

مخسة مواه .. برنامج جديد
لفيفي عبده

 
أعلنت الفنانة فيفي عبده عن إنشغالها هذه األيام بالتحضير لبرنامجها 

الجديد " خمسة مواه ".
كتبت عبر حس�ابها الشخصي على موقع الفيس بوك : " أنا بدأت اجهز 
لبرنامجي الجديد "خمس�ة م�واه" علي قناة TEN - التحرير س�ابقاً .. 

انتظروني قريباً جداً " .
ناحية اخرى , تواصل فيفي تصوير مشاهدها م�ن 

بمسلس�ل " يا انا يا انتي " و الذي تخوض 
خالله س�باق الدراما الرمضاني الُمقبل و من 

يشاركها بطولته سمية الخشاب .



 أحمد برقاوي 
إذا نظرنا إلى الكتاب�ة من زاوية وظيفتها عند الكاتب 
نفس�ه فإنها نوع من أرش�فة القول ووسيلة لبقائه، 
وأمان من النس�يان، و نشر القول للقراءة. هذا الكالم 
المجرد ال يقول ش�يئاً بعد عن تعّين الكتابة وأصنافها 
كما ال يقول ش�يئاً عن الكاتب. األثر المكتوب ش�عراً، 
رواية و فلس�فة الخ.. يمنح الكتابة هويتها ويس�مح 
للقارئ أن يكش�ف في النص الواح�د هويات متعددة 
للمكت�وب بمعزل عن ش�كل الكتابة وأس�لوبها. ففي 
الن�ص الروائي نعث�ر على نظرات إلى العالم فلس�فية 
جمالي�ة تاريخي�ة، لك�ن الرواي�ة صن�ف متعّي�ن من 
صن�وف الكتاب�ة. وقس على ذلك الش�عر والفلس�فة 
والمس�رحية. عندما يوصف ش�خص بأنه كاتب دون 
تعي�ن فإن ذل�ك يحمل في طياته ع�دة معان مضمرة. 
فإم�ا أن يك�ون كاتباً متع�دد صعد اإلب�داع فال يحدد 
أثر م�ن آث�اره صفته الضيق�ة كطه حس�ين مثالً. أو 
يكون الوصف إش�ارة إلى حرمان الكاتب من تعين ما 
اس�تخفافاً بما يكتب وعدم اعت�راف بقيمة ما يكتب.

صف�ة الكاتب المجردة -س�رعان ما ت�زول- بالصفة 
المعين�ة للكاتب: ش�اعر، فيلس�وف، روائ�ي، باحث، 
مس�رحي، مفكر، ناقد، صحفي، ال�خ… غير أن تعين 
الكات�ب عبر األثر المكتوب ال يح�دد بعد قيمة الكاتب 

ومكانته في عالم الكتابة.
ع�ن الكتابة التي تم�د جذورها في الزم�ن عميقاً، لن 
أتح�دث عن ذاك األثر الش�عري والقصص�ي والروائي 
والمسرحي والفلسفي والفكري الذي يشكل مخزون 
اإلب�داع الدائم أمام األجيال جي�اًل وراء جيل بل أتحدث 

عن الكتابة-الغبار في حقل ما سمي بالفكر.
أثر فاسد

الكتابة-الغب�ار نمط من الكتابة الت�ي تذهب بها ريح 

الزم�ن بع�د أن تكون قد أفس�دت رئة العق�ل والذوق 
وخلق�ت لدى جمهور من الناس مناعة ضد اس�تقبال 

الجميل والعميق والالمع. إنها بالتعريف أثر فاسد.
فهذه الكتابة-الغبار التي تطايرت في عصر االنحطاط 
أو تتطاي�ر ف�ي لحظات الهدم التاريخ�ي غالباً ما تجد 
طريقه�ا إلى عق�ل العام.تبدو كتابة الش�فاهي اليوم 
حاضرة في النص الفكري بوصفه غباراً، فالش�فاهي 
المكتوب يظل شفاهياً. تماماً شأنه شأن كتابة الرواية 
خط�اب  المكت�وب  والعنعنة.الش�فاهي  الش�فاهية 
ينطوي عل�ى كل المصطلحات المألوفة والتي خِبرها 
الن�اس جيالً بعد جي�ل بوصفه غط�اء يخفي حقيقة 
األهداف المستترة التي تجد طريقها في تدمير الحياة.

إن الغبار الفكري الذي يتطاير اآلن في فضاء العاصفة 
التغييرية يحاول أن يش�وه جوه�ر هذه العاصفة عبر 
خطاب إس�المي-جهادي وأصولي من جهة وخطاب 
ال ي�رى ف�ي العاصفة إال حركة إس�المية ضد الحداثة 
المزعومة.وهكذا يجتمع ش�كال الغبارين في تحقيق 
هدف واحد رغم االختالف الشكلي بينهما.وألول مرة 
يلتقي األصولي والحداث�وي الزائف في موقف موحد 
م�ن منط�ق التاريخ.فالبكاء على “حداثة” عس�كرية 
دم�رت حقيقة الحياة والمجتمع وردت الش�عوب إلى 
حال االس�تنقاع الذي ما عاد يطاق بكل ما اختزن هذا 
المس�تنقع من وس�خ تاريخ�ي ال يختلف ع�ن الفرح 
بعودة اإلس�الم هو الح�ل وعصر الخالف�ة.ألول مرة 
يلتقي األصولي والحداث�وي الزائف في موقف موحد 

من منطق التاريخ
نفي اآلخر

يمتط�ي مثق�ف الغب�ار ظه�ر الثقاف�ة الت�ي تختفي 
ف�ي جح�ر الممانعة كم�ا يمتطي مثق�ف الغبار ظهر 
الثقافة الت�ي تختفي في وك�ر الجهاد.كالهما يجمع 

من النفايات ما يحلو له ويش�يد خطاباً صالحاً للهرب 
من أس�ئلة الحي�اة والتاريخ والمس�تقبل الصحيحة. 
فينتص�ر منطق خطب�ة الجمعة، القائم عل�ى العنعنة 
واالستش�هاد بزب�دة القول.أج�ل يس�تعير الحداثوي 
اله�ارب م�ن التاريخ الجدي�د منطق خطي�ب الجمعة 
ويحش�د ما تيس�ر له من أقوال طغ�اة الفكر العظماء 
دون أن يقول ش�يئاً ص�ادراً عن امت�الك الواقع. وفي 
مقابل�ه يس�تمد خطيب الجمعة الدين�ي هو اآلخر في 
حش�د ما تيس�ر له من قول مقدس وش�رح المقدس 
لتبرير العودة إلى الفردوس المفقود.فتتحول الكتابة 
عندئ�ذ إل�ى ص�راع نص�وص ويعل�و غب�ار المعركة 
الزائفة بين كذب يستمد أسلحته من ماٍض أثير وكذب 
يس�تمد أسلحته الخلبّية من ماٍض غريب إنها كما عبر 
عنه�ا الجابري قب�ل أن ينكص راجعاً إل�ى الوراء نوع 
م�ن س�لفيتين: الس�لف اإلس�المي الصالح والس�لف 
األوروبي.وم�ن أحط أش�كال الكتابة-الغبار تلك التي 
تأخذ من اللغو وس�يلة اعتداء أو وس�يلة شهرة تحمل 
ف�ي طياته�ا ق�درة إغ�راء النميمة.فالكتابة-النميمة 
نمط م�ن الكتاب�ة خالية م�ن الفكر حت�ى ولو كانت 
فك�رة س�اذجة، إنها ال تحطم قواع�د الكتابة من أجل 
تج�اوز أرقى بل تحطم ماهية الكتابة بما هي نش�اط 
فك�ري وجمالي.في الكتابة-النميم�ة ال وجود للنص 
بل الموجود هو الش�خص، فتظهر البنية الالشعورية 

لقيم الحس�د واإليذاء والغي�رة وكلها صفات 
لنفي اآلخر.

عمى أيديولوجي
تنتش�ر هذه الكتابة-الغبار أكثر ما تنتش�ر 
في المجتمع�ات الراكدة، وتحت�ل مكانتها 
الزائفة عندم�ا تكون مكانة اإلبداع ضيقة 
في فض�اء الثقافة فيمأل الغبار في لحظة 

م�ا ه�ذا الفض�اء، ولكنه لحس�ن ح�ظ الثقاف�ة رغم 
خطورته عرض�ة للنس�يان.تفتقر الكتابة-الغبار إلى 
الس�ؤال الحقيق�ي، بل قل إنه�ا كتابة غب�ار ألنها بال 
س�ؤال وبال شبه أسئلة فتعمل على الوقوف السطحي 
عن�د آثار العالقات الس�ببية العميق�ة وتلقي بالالئمة 
على هذه اآلثار خوفاً من كشف المستور. فتلبس رداء 
العقل اإلصالحي آلثار الجريمة وتترك منطق الجريمة 

وأساسها فاعالً.
تخطيط: ساي سرحان

فه�ا هي تدافع ع�ن الواقع المصلح ف�ي الذهن وهي 
تدري استحالة االصالح، فما يظهر على السطح ليس 
إال م�ا ترميه األعماق إلى ف�وق أصالً.كتابة كهذه هي 
دفاع متذاٍك عن الواقع البائس واس�تمراره. وال يدري 
أصحابه�ا أن كل كتاب�ه هاربة م�ن مواجهة الحقيقة 
غب�ار من ش�أنه أن يرم�د ف�ي العيون.الكتابة-الغبار 
المتذاكي�ة تعرف ح�ق المعرفة الش�روط التي أنتجت 
الخراب في الوجود اإلنساني لكن عماها األيديولوجي 
يمنعه�ا م�ن أن تم�ارس عملي�ة الكش�ف.وليس هذا 
فحس�ب، بل إن هناك نمطاً م�ن الكتابة-الغبار تصدر 
عن نخبوي�ة زائفة ال تريد أن تل�وث قلمها بما يجري 
عل�ى أرض الواق�ع من صناع�ة التاريخ.فهذا الهروب 
الكل�ي واصطناع الالمباالة تجاه األحداث وممارس�ة 
الغن�اء في واٍد بعيد ع�ن جبال النار تحّس�ب انتهازي 
بكتابة منش�غلة عن الهّم اإلنس�اني وبكتابة 

منشغلة بالالّهم.

احتفلت حديثا “مجموعة النيل العربية للنشر والتوزيع” 
بالقاه�رة، بتوقيع دي�وان “في لمح البصر”، للش�اعرة 
والصحفية الش�ابة س�هام س�امي، والذي صّمم غالفه 
الفنان شكري إمام، الديوان يقع في 160 صفحة ويضّم 
71 نصا.مجموعة “في لمح البصر”، ديوان شعر بالعامية 
المصري�ة، وقد س�بق وأن ش�ارك في معرض الش�ارقة 
الدولي للكتاب باإلمارات، وسيشارك في معرض القاهرة 
الدول�ي للكتاب ف�ي الفترة من 28 يناير إل�ى 12 فبراير، 
ويقيم معرض القاهرة أيضا حفل توقيع للشاعرة سهام 
س�امي ي�وم الس�بت الموافق ل��31 يناير الج�اري، في 
جناح مجموعة النيل العربي�ة، بمعرض القاهرة الدولي 
للكتاب.رتبت سهام س�امي ديوانها كألبوم الصور الذي 
يس�عى دائما إلى تس�جيل ما مضى، ويربط�ه بالحاضر 
والمس�تقبل في لمح البصر.وس�هام س�امي من مواليد 

20 أكتوبر 1988، حاصلة على ليسانس في ترميم اآلثار 
من جامعة القاهرة، شاعرة بالعامية والفصحى، وكاتبة 
ومحررة صحفية، لها أعمدة ثابتة في العديد من الجرائد 
المصري�ة والعربية، وقد صدر لها كت�اب بعنوان “كتاب 

نجوم األدب”.
الشاعرة س�هام س�امي حصلت على العديد من الجوائز 
ومنه�ا جائزة مس�ابقة دار الش�عراء في ش�عر العامية 
المصرية عام 2011، عن قصيدة أسود النيل على مستوى 
الوطن العربي، ونالت جائزة تقديرية عن قصيدة ش�هيد 
مصري من وزارة التربية والتعليم، كما حظيت بشهادات 

تقديرية من جرائد متعددة تقديرا لمجهوداتها.
تقول الشاعرة سهام سامي: “بين الثورة والسكوت، وما 
بين الحياة والموت، وما بي�ن النصر والهزيمة، وما بين 
الف�رح والحزن، وم�ا بين الكره والحب، وم�ا بين اللقاء 

والف�راق، كله�ا لحظات ومش�اهد 
نعيش�ها، وتمّر في حياتنا في لمح 

البصر”.
من قصائ�د الديوان نقرأ “ش�عب 
مصر” التي تقول فيها الشاعرة: 
“إحنا شعب الحزن فينا/ ترسمه 
أق�الم الرص�اص/ أم�ا معن�ى 
الضحكه ثابت/ لو سواد الكون 
مالين�ا/ نفتكر فرحه قديمه/ 
وال موقف حلو فات/ ش�عب 
ق�ال للهم ُنكته/ لما عش�ش 
ف�وق كتاف�ه/ خف�ة الروح 
الل�ي س�اكنه/ ج�وه قلبه/ 

رغم عين كا اللي شافه”.

الكتابة – الغبار: األصويل واحلداثي والنص املفقود

سهام سامي ترسم وجوهًا مرصية 
بني النرص واهلزيمة
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عذارى لندنستان رواية تلقن الرجال دروسًا يف مقالب النساء
عّمار املاأمون 

“ع�ذارى  الجدي�دة  روايته�ا  -ف�ي  دمش�ق 
لندنس�تان”، الص�ادرة ع�ن “دار اآلداب”، لهذا 
العام، تق�دم اللبنانية حنان الش�يخ صورة عن 
طبيع�ة المرأة التي تحررت م�ن قيود المجتمع 
العرب�ي ورحلة بحثها عن الرجل خالل سلس�لة 
من المغام�رات العاطفية المليئ�ة بالمفارقات 
الكوميدّي�ة، فالصديقتان ه�دى وإيفون اللتان 
رس�مت الش�يخ بداي�ة صداقتهما ف�ي روايتها 
“امرأت�ان على الش�اطئ” تع�ودان للق�اء مرة 

أخرى لكن هذه المرة في لندن.
ال ن�رى ف�ي المغامرات الت�ي تعيش�ها كل من 
ه�دى وإيفون أّي دور فاع�ل للذكر، فهو يراوح 
بي�ن العطالة والحل�م البعيد صع�ب المنال، أما 
الذك�ران الل�ذان ت�دور حولهما األح�داث فهما 
أق�رب إل�ى التكثي�ف الرم�زي للرج�ال خ�ارج 
العربي�ة، هم�ا جيم�س األنكلي�زي  المنطق�ة 
المعطوب عاطفيا وهش�ام الجزائري األصولي 

ذو التفسيرات الغريبة للدين اإلسالمي.
ت�دور أح�داث رواية “ع�ذارى لندنس�تان” بين 
بلدي�ن؛ األول إيطالي�ا حي�ث تم�ّر كل من هدى 
وإيف�ون بمغامرتي�ن عاطفيتين فاش�لتين مع 
رجلي�ن غريبي�ن، لتب�دأ بع�د ذل�ك سلس�لة من 
اإلحباطات تمران به�ا في أنكلترا بمدينة لندن، 
وبالرغ�م من انفتاحهما على الحياة ونجاحهما 
المهن�ي، إال أنهم�ا دائمت�ا الحديث ع�ن الرجال 
وعن مح�اوالت اجتذابهم، ليب�رز التناقض بين 
إيفون الجريئة الغاوية وبين هدى التي تستخدم 

الرجال كوسيلة لالنتقام من تربيتها األسرية.

هذه األخيرة ابنة لش�يخ ترب�ت تربية دينية، إال 
أنه�ا مع وفاة والدها تس�افر إلى كندا لدراس�ة 
المسرح وخوض معترك الحياة وإقامة عالقات 
مختلف�ة م�ع الرج�ال ك�رّد فع�ل عل�ى القمع 
الذكوري الذي عاشته في طفولتها، إذ تستذكر 
م�ا كان يح�دث معه�ا وه�ي طفلة م�ن تأنيب 

وتعنيف نتيجة لعبها مع الذكور من جيلها.
كذلك إيفون التي تبدو فاقدة للحب وتبحث عنه 
دائما، بالرغم من كل النجاحات التي تعيش�ها، 
نراه�ا تتعلق بجيمس ثم هش�ام الذي س�بق له 
أن أقام عالق�ة مع هدى ب�ل وتزوجها بصورة 
غرائبية، مع ذلك تنجذب إليه في س�بيل البحث 
ع�ن االس�تقرار.الرواية تب�دو وكأنه�ا تريد أن 
تلقن الرج�ل العربي درس�ا عب�ر المقالب التي 

تقوم بها كل من هدى وإيفون

العادات والدين
كل م�ن هدى وإيف�ون تعانيان م�ن تأثير الدين 

والع�ادات المتعلق�ة بعالق�ة الم�رأة والرج�ل، 
بالرغم من أنهما تنتميان إلى ديانتين مختلفتين 

“هدى مس�لمة وإيفون مسيحية” إال أن النشأة 
في بل�د مث�ل لبن�ان زرع فيهم�ا آلي�ة التفكير 
الذكوري�ة، وحتى الرحيل إل�ى أوروبا فرارا من 
الحرب لم يغير من بنيتهما العاطفية بالرغم من 
االنفتاح والتحرر اللذين تتحدثان بهما، ويتضح 
ذلك في المكيدة االنتقامية التي رس�متها هدى 
لتوقع بهشام.إال أننا نراها تخاف من مواجهته 
بل إنها تهرب وترفض الحديث معه بعد تجربتها 
الجنسية معه، كذلك إيفون التي تنصاع لرغبتها 
األنثوي�ة في الته�اوي بين ذراعي هش�ام ذاته 
بوصف�ه الرجل المخلّ�ص، بالرغم م�ن أنها ما 
زالت تعيش على ذكرى جيمس الذي التقته مرة 
واحدة قب�ل عّدة أيام م�ن لقاء هش�ام.الرواية 
مليئة بالمفارقات الكوميدية س�واء على صعيد 
اللغة التي تت�راوح بين العامي�ة والفصحى، أو 
على صعيد المواقف التي تمّر بها الش�خصيات، 
إذ تتخلل الس�رد قصص عن األلع�اب الطفولية 
والمواقف الش�عبّية التي برغ�م إثارتها للضحك 
تبع�ث على الحزن، لما تحمل�ه من نظرة مهينة 

للمرأة.
كل ه�ذا اإلضح�اك قائ�م على تضخي�م العيوب 
بهدف انتقادها، وحتى هش�ام الذي تدور حوله 
األحداث، نراه أقرب إلى صيغة كاريكاتورية، فهو 
من الجزائر وقد لقبتاه ب�”تأّبط شرا” لمالمحه 
الصحراوي�ة القاس�ية ودفاعه المس�تميت عن 
الدين اإلس�المي في الس�احات العامة.الرواية 
تق�دم صورة عن المرأة الش�رقية ف�ي الغربإال 
أن�ه وبرغم تمس�كه بتعاليم الدي�ن نراه ينصاع 
لرغبات هدى ث�م إيفون بعده�ا، باإلضافة إلى 
تقديم�ه تأويالت غريب�ة لألحكام اإلس�المية، 
تجع�ل م�ا يقوله وما يق�وم به مضح�كا، لكن 

ليس من المستحيل أن يوجد أشخاص مثله في 
الواقع من ذوي التفسير المنحرف للدين.

كما ترس�م الرواية صورة عن طبيعة العالقات 
بين المسلمين وغير المسلمين في لندن، بحيث 
نرى االجتماعات التي يحق ألّي شخص التدخل 
بها تقام ب�”السبيكرز كورنر” في “هايد بارك” 
حي�ث تتف�اوت اآلراء والنظرة إل�ى أولئك الذين 

يمثلون الدين اإلسالمي.
الجانب المظلم

الرواي�ة ترس�م صورة ألنث�ى قد تب�دو ناجحة 
وتحص�ل على ما تريد، إال أن هناك جانبا محزنا 
في الحي�اة الالمعة التي تعيش�ها، فالرغبة في 
إيج�اد الرجل وش�ريك الحي�اة حاج�ة طبيعية 
لديه�ا. والرحيل إل�ى الغرب يزيد األم�ر تعقيدا 
حيث تبرز المقارنات بين الرجل الغربي والرجل 
العرب�ي، ويتجل�ى االخت�الف ف�ي التعام�ل مع 

المرأة لديهما.
ه�ذا التناق�ض يتض�ح بي�ن كل م�ن جيم�س 
وهش�ام، فاألنكليزي اختفى دون أّي أثر بعد أن 
قض�ى بعض الوقت في حفلة زفاف مع إيفون، 
في حين أن هش�ام بقي يالحق هدى في س�بيل 

أن تفي بوعدها بالزواج منه.
صوت الكاتبة والروائية اللبنانية حنان الش�يخ 
يع��لو على أصوات الش�خصيات بأكملها لتبدو 
أحيان�ا وكأنه��ا تتح�دث باللس�ان ذاته، كذلك 
تب�دو رواية "ع�ذارى لندنس�تان" وكأنها تريد 
أن تلق�ن الرج�ل العرب�ي -م�ن خالل هش�ام- 
درس�ا عبر المقالب التي تقوم بها كل من هدى 
وإيفون، والفش�ل أمام الرجل األوروبي الذي ال 
ينظر إلى المرأة كما ينظر إليها العربي بوصفها 

أداة جنسية وإناء لتفريغ اللذة.

القارورة 
 

تستعد الكاتبة لمياء السعيد، لتوقيع روايتها "القارورة"، 
الصادرة عن دار "أطلس" للنشر والتوزيع، بخيمة اتحاد 
الناش�رين المصريين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، 

في الثالثة من عصر الغد.
وتق�ول الكاتب�ة عن "الق�ارورة"، "ت�دور الرواية في 
إطار من التش�ويق والخيال العلمي، بين ماض سحيق 
ق�د ال نتخيل كي�ف كان أو نس�توعب أحداث�ه، وآخر 
قري�ب رح�ل وت�رك عالماته عل�ى وجوهن�ا، وبين 

حاض�ر يلفنا بكل تفاصيله ومس�تقبل نصبو إليه".
يذك�ر أن، فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، 
تس�تمر حتى يوم 12 فبراير الجاري، تحت ش�عار 

"الثقافة والتجديد".

التغريدة القاتلة
 

أعلنت آمنة جميل س�عيد، صاحبة دار آمنة للنش�ر والتوزيع باألردن، عن أنه يجري اآلن اإلعداد 
لتحوي�ل رواي�ة "التغريدة القاتلة"، للكاتب س�مير زكي، لفيلم س�ينمائي،.تدور أحداث الرواية 
حول إحدى الوثائق الس�رية المهربة، التي تش�ير إلى أن مواقع التواصل االجتماعى ما هي إال 
ف�خ منصوب بإح�كام للتنصت ومراقبة كل ما ي�دور في العالم عامة والعال�م العربى خاصة 
وم�ن هن�ا انطلقت رواية التغريدة القاتلة التي بنت أساس�اتها على كيفي�ة التحكم في موقع 

للتواص�ل االجتماعى بعينه واس�تخدامه من أجل القضاء على األع�داء بتغريدة واحدة قاتلة.
وتكش�ف الرواي�ة عن جي�ل جديد م�ن التكنولوجيا الدفاعية التي تس�عى بع�ض القوى من 
س�يطرته وتس�خيره للقضاء على أعدائها وتس�تخدم في س�بيل ذلك العالم األسود الخفى 
مقترًن�ا بالمعلوماتية والبرجماتية المس�يطرة على عالم التواص�ل االجتماعى، والذي يعد 

خيااًل جديًدا اآلن ولكن من يدرى في المستقبل القريب كيف سيكون؟، 

ة لقاء ق�صّ
مادونا ع�صكر

جلست في المساْء

والّصمت يغمر أطراف كوني

والّصالة تناجي بهاء حزني...

عيناك تصغيان كما الّسماْء

إلى خرير الّدمع في نفسي

وسراج الوقت يسامر الكرى في حنايا المكاْن

ثّم يخبو،

ويغفو في مهد األسراِر

تسافر به الّرؤى إلى أرض الجمال في بالدي...

َنقرٌة، َنقرتان، ثالْث...

تهمس العذوبة عند نافذتي الّصغيرة

عرفتها أناملك الّسنّية

تشدو اللّقاء الموعوْد

تنادي نفسي من هزيز الوجوْد...

عرفتها  همساتك الّشجّية

تحاكي رخامة الحزن في قيثارتي

تبلّغ البهاء أوان تالٍق قبل الزمان كاْن...

ما أقصر الّطريق إليَك

وما أبعدها...

أخّف إليَك 

يسبقني الّنبض الموجُع

تزاحمني العبراْت...

جذلة هي... مغتبطة

أرخت إشراقها على وجهي

وراحت تجذبني نحوَك

كما الّريح في عصفها الّشديِد

تجذب صغار األغصاْن...

 

ما أقصر الّطريق إليَك

وما أبعدها...

سبل مزدانة باللّيلِك

بالّزهر الخجوِل...

بيادر قمح توافي بكائر الّسالم في الكروِم

تبارك عطايا الّرّب في صباحات وجهك المحبوِب...

أغمض العينين أعّب دفء جالل الحضوِر

قلبَي زاخر بزنابَق قمراْء

ونفسَي تشتهي البوح للمحبوِب...

... أرفع حجاب الّستاْر ... أمّد يديَّ

 أشّرع نافذتي على هوًى أقبل من عمق الغروِب

وإذا بقطرات تائهة

عن أسراب األمطار شاردة...

 تتراقص على حافة الخشِب

تتالطُم...

تتعّثُر  وتندثُر

ثّم تهوي على األرصفِة الحزينة...

أغلُق نافذتي

وأعود إليَك

إلى صالتي...

إلى رحاب قلبك الحنوِن...

أوقد نار شوقي ولهفتي

وأستدفُئ

وأنتظُر

ساعة لّما تأِت بعُد

مجيئاً لّما يحْن مجدُه

وأغرق في ينابيع صمتك المتفّجِر

ترّدد همسك األخضِر:

" خذيني قدر ما شئِت

في القلب أنا كائٌن قبل انبثاق الوجوِد"...

ويطلع الّصباْح... 



يشكو عدد من عمال الحي الصناعي 
وطلبة جامعة الكوفة في محافظة 
النجف من تراكم النفايات ومخلفات 
االنق�اض وبش�كل هائل ج�دا امام 
مدخ�ل الحي الصناع�ي وقبالة باب 
الجامعة الرئيسي االمر الذي تسبب 
بعرقلة حركة السير وقطع الطريق 
م�ن والى الح�ي والجامعة على حد 
س�واء ، فضال عن تس�ببه بتشويه 
وال  الحض�اري،  المنطق�ة  منظ�ر 
ننس�ى التأثيرات الصحي�ة والبيئية 
على االنسان والمكان بسبب انتشار 

مظاهر التلوث في المناطق.
وللعل�م ان المخلف�ات ترم�ى من�ذ 

فترة ليس�ت بالقصيرة وقد تحولت 
ال�ى تل�ول كبيرة ما يصع�ب رفعها 
بالجه�ود الش�خصية للمواطني�ن، 
وذل�ك الن االم�ر يحتاج ال�ى حملة 
تنظيف واسعة من قبل دائر البلدية 
لغ�رض رفعه�ا وتنظي�ف المكان ، 
وض�رورة وضع عدد م�ن حاويات 
النفاي�ات ف�ي المنطق�ة، وتس�يير 
س�يارة البلدي�ة دوري�ا ف�ي الح�ي 
النفاي�ات، وقبله�ا  لغ�رض جم�ع 
محاسبة المقصرين بجانب النظافة 
لك�ي ال تتكرر الحالة الس�لبية مرة 

اخرى. 
عنهم/ عباس شكر البغدادي

تظاه�ر للم�رة الثانية في اقل من اس�بوع، العش�رات 
من موظفي "التصنيع العس�كري" المنحل في قضاء 
المس�يب بمحافظ�ة باب�ل، احتجاجا على عدم تس�لم 
رواتبه�م المتأخ�رة ، مهددي�ن بقط�ع طري�ق بغ�داد 
كربالء اذا لم تتم االستجابة لمطالبهم، فيما اكد عضو 
في مجلس بابل انه س�يرفع مطال�ب المتظاهرين الى 
الجه�ات العليا التخاذ االجراءات الالزمة. وقال مصدر 
في محافظة بابل، إن "العشرات من موظفي )التصنيع 

العس�كري( المنح�ل تظاه�روا ف�ي قضاء المس�يب 
ش�مالي محافظة بابل، احتجاجا على عدم االستجابة 
لمطالبه�م في تس�لم رواتبه�م المتأخ�رة". واضاف 
المصدر أن "المتظاهرين رفعوا شعارات بينها )نطالب 
الحكوم�ة المركزي�ة بع�دم تجاهل مطالبنا وتس�ليم 
روات�ب موظف�ي التصني�ع العس�كري(، )التحاربونا 
في رزقن�ا(. من جانبه، اكد اح�د المتظاهرين ويدعى 
علي حس�وني الجنابي، ان "ديوننا كثرت ولم نستطع 

االس�تمرار في العيش الكريم الموعود من الحكومة"، 
مبين�ا ان "الحكوم�ة ل�م تس�تجب لمطالبن�ا ونح�ن 
اصح�اب عوائل ولدينا التزام�ات وبقينا محتارين الى 
اي�ن نتجه وما مصيرن�ا". وفي س�ياق ذي صلة، هدد 
المتظاه�ر احم�د عل�وان عيس�ى، ب�"قط�ع الطريق 
بين بغ�داد وكربالء اذا لم تس�تجب الحكومة لمطالب 
المتظاهري�ن المش�روعة"، مضيفاً " : لم نتس�لم اي 
دينار م�ن الحكومة خالل االش�هر اال?بعة الماضية". 

ال�ى ذلك، قال عضو مجل�س محافظة بابل ثامر ذيبان 
في تصريح صحف�ي، إن "جميع مطالب المتظاهرين 
ق�د دون�ت"، مش�يرا ال�ى "اننا س�نقوم برفعه�ا الى 

الجهات العليا التخاذ الالزم بذلك".
يذكر ان العش�رات من موظفي "التصنيع العسكري" 
المنح�ل تظاهروا، االحد )1 ش�باط 2015( في قضاء 
المس�يب بمحافظ�ة باب�ل احتجاجا على عدم تس�لم 

رواتبهم المتاخرة منذ اربعة اشهر.

شكوى من أهايل احلي الصناعي وطلبة جامعة الكوفة

جتدد تظاهرات موظفي  التصنيع العسكري  يف املسيب
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التموينية وموازنة 2015
 

عباس رحمة الله
يب�دو ان س�لة الغ�ذاء الت�ي يعتم�د عليها الفق�راء ب�دأت موادها 
تزول تدريجياً وتش�ح بس�بب التذبذب في التجهي�ز، فهل يعقل ان 
بعض العوائل لم تس�تلم س�وى مادتين خالل س�تة اشهر ماضية 
وق�د تم تعويضها بحصة لش�هر واحد فق�ط؟ حيث عجزت وزارة 
التج�ارة وبش�كل واضح ع�ن توفير الم�واد البائس�ة للمواطنين 
طيلة المدة الس�ابقة.ان برنامج البطاقة التموينية اس�تحدث من 
اجل دعم المواطن بالمواد الغذائية االساس�ية، فيما كان المواطن 
يتوقع دعماً وتحس�ناً للمواد كماً ونوعاً بعد التغيير لكن انش�غال 
المس�ؤولين بصراعاتهم ادى الى اهمال وتهميش سلة الغذاء وتم 
تقليص مواده�ا الى اربع مواد فقط وهي )الس�كر والزيت والرز 

والطحين باالضافة لحليب االطفال( بعد ان كانت 12 مادة.
 وق�د ت�م تخصي�ص مبل�غ 2 ترليون دين�ار ضمن موازن�ة 2015 
للبطاقة التموينية، لتوفير مخزون استراتيجي من المواد الغذائية 
لمواجه�ة االزمات والك�وارث، في الوقت بلدن�ا ال يمتلك حالياً اي 
خزين لتلك المواد يضمن تعويضها عند حدوث أزمة غذائية. وهذه 
الظروف ستشجع بالتأكيد الباعة وسماسرة السوق بفرض اجور 
مضاعف�ة على المواد االساس�ية.ندعو االجه�زة الرقابية واالمن 
الغذائي لتحديد اسعار كافة المواد الغذائية االساسية في االسواق 

وحماية ذوي الدخل المحدود من جشع التجار.
البطالة وموازنة عام 2015

 تتضاع�ف اع�داد العاطلي�ن ع�ن العمل نتيج�ة الظ�روف االمنية 
والخدمية المتردية، فضال عن اعتماد الحكومة الس�ابقة لسياسة 
اقتصادية غير مجدية حيث تفشي الفساد المالي واالداري وسرقة 
المال العام وكس�اد القطاع الخاص، باالضافة الى اهمال قطاعي 
الزراع�ة والصناعة واس�تيراد الكثير من المواد والس�لع الخدمية 
والغذائي�ة والصناعية المتنوعة م�ن دول اخرى، مع توقف معظم 

المعامل والمصانع والمشاريع التجارية العديدة.
وق�د اكد رئي�س لجن�ة العم�ل والش�ؤون االجتماعي�ة ان اللجنة 
س�تناقش ش�مول العاطلين عن العمل بمنح تخصص من موازنة 
عام 2015 وذلك لوجود مليون عاطل عن العمل بحاجة لش�مولهم 
بروات�ب الرعاية مبين�ا الى ان الوزارة جادة في حل تلك المش�كلة 
بوس�اطة الرعاية االجتماعية.وبالرغم من تش�جعينا لكل خطوة 
تبذل من اجل معالجة مش�كلة العاطلين عن العمل النهم يتحملون 
مس�ؤولية رعاي�ة عوائله�م ، ومف�روض منهم توفي�ر متطلبات 
العي�ش الصعبة كالغذائي�ة والصحية والخدمية، لك�ن لنتذكر بان 
ع�دد العاطلين قد يص�ل الى عش�رة ماليين كواقع فعل�ي وان ما 
مس�جل لدى وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية هو من استطاع 
من العاطلين للتس�جيل في قوائم الوزارة، وباستثناء العدد الكبير 
من خريجي المعاهد والكليات والدراس�ات العليا ناهيك عن الباعة 
المتجولي�ن واصح�اب البس�طيات وغيرهم.لذا ينبغي لمجلس�ي 
ال�وزراء والن�واب وض�ع خط�ط مدروس�ة ومبرمج�ة ودقيق�ة 
لمعالج�ة مش�كلة العاطلين ف�ي موازنة ع�ام 2015 وذلك باعادة 
الحي�اة للكثير م�ن المعامل والمصانع المتوقفة ودعم وتش�جيع 
المش�اريع االستثمارية والمطابع والمعامل االهلية وغيرها الجل 
امتصاص الزخم الهائل من العاطلين واس�تغالل الخبرات وااليدي 

الماهرة للعاطلين وانتشال البلد من االنهيار االقتصادي.

هــــــذه ال�شفحــــة ت�شتقبـــل ال�شكــــــاوى 
واملــــــــالحظـــــــات واملقرتحــــــات مـــن 
املواطنني وتن�شــر جمانــــًا املرا�شلـــــة على 

املوقــــع االلكرتونـــــي:

www.almustakbalpaper.net 

انتباه رجاء

مراجعات  ترقني 
 السيارة القديمة

 إياد علي

ربما ال يعرف الكثيرون ان تسجيل مركبة حديثة في 
دوائ�ر المرور يتطلب ترقين قي�د مركبة قديمة، في 
ضوء قراري مجلس الوزراء ذي الرقمين )17( لسنة 
2005 و )297( لس�نة 2008 الملغيي�ن بالق�رار ذي 
الرقم )205( لسنه 2009 وهذا االخير ينظم استيراد 
الس�يارات من خارج  البلد والجل تسقيط السيارات 
القديمة واس�تبدالها بس�يارات حديثة، والفكرة من 

اجل التقليل من االزدحام المروري في شوارعنا.
وبنظ�رة فاحص�ة الى الس�يارات المراد تس�قطيها 
من تس�جيالت المرور لوجدناها س�يارات قديمة ال 
يمكن اس�تخدامها  في الشارع الستهالكها، وعملية 
ترقينه�ا ال تؤثر بش�كل حس�اس في تقلي�ل الزخم 
الم�روري مثلم�ا كان متوقعا ، وذلك بس�بب ارتفاع 
اعداد المركبات المس�توردة حي�ث بلغ عددها قرابة 
)4515041سيارة( عائدة للقطاع الخاص نهاية عام 
2013 وبزيادة مقدارها 684854 عن اعدادها نهاية 
ع�ام 2012 وذلك بحس�ب البيان الصحف�ي لمديرية 
احص�اءات النق�ل واالتص�االت \ الجه�از المركزي 
لالحصاء، وبالرغم من ارتفاع اسعار المركبات الذي  
يت�راوح بي�ن 3500 دوالر ال�ى 5000 دوالر اواكث�ر 
باالضافة ال�ى إج�راءات معاملة ترقينه�ا ومعاملة 
تحوي�ل ملكيتها المعق�دة والممل�ة وتكاليف مالية 
اضافية من اجور النقل وايصالها الى مراكز الكشف 
والتس�ليم فإن الكثير من اصحاب السيارات الحديثة 
لو خيروا ما بين دفع رس�وم تسجيل مركباتهم بدال 
م�ن ترقين قي�د مركبة قديم�ة ،  لكان اس�تعدادهم 
اكب�ر في دفع الرس�وم بدالً من معمع�ة المراجعات 
ف�ي مديري�ة الم�رور ومثلما معم�ول به ف�ي اقليم 

كردستان.
وفيما لو تم اس�تمرار العمل بترقي�ن  قيد المركبات 
القديم�ة على وف�ق القرار المش�ار اليه آنف�اً كي ال 
يتض�رر أصحابها  ومالكيها، يكون من المحبذ لو تم 
تسجيل قسم من الس�يارات الحديثة بموجب عملية 

الترقين والباقي ضمن قرار دفع الرسوم .
واقترح انش�اء صندوق خاص لبيع ارقام الس�يارات 
الحديثة ويحدد بسعر معين وهناك ارقام مميزة تعلن 
في مزاد علني، ما س�يوفر عوائد مالية للدولة، وفي 
الوقت نفسه يمكن للمواطن الذي يرغب في تسقيط 
س�يارته في مديرية المرور تس�لم  مبل�غ الرقم  من 
هذا الصندوق الخاص الذي يتم إنش�اؤه لهذا الغرض 

وبذلك يتم تقليل الكثير من المتاعب للمواطنين.

مر�شى الهموم 

      عامر عبود الشيخ علي

ل�م تحظ مش�كلة البطالة باهتم�ام كبير من 
قبل الجهات المعنية، والدليل على ذلك تفاقم 
األزم�ة يوما بعد آخر، في ظ�ل غياب الحلول 
العلمية الناجعة اآلنية والمستقبلية، واالنكى 
م�ن هذا غالبا م�ا تكون الحل�ول مجتزأة وال 
تعبر عن برنامج وطني شامل لغرض التقليل 

من اثار المشكلة على فئة الشباب.
والمع�روف للجمي�ع ان البطال�ة تع�د م�ن 
اه�م المش�اكل الت�ي يعان�ي منه�ا اقتص�اد 
البل�د، وه�ي مؤش�ر واض�ح لتراج�ع االداء 
االقتص�ادي للدول�ة نتيج�ة انس�حابها م�ن 
مي�دان االنت�اج، واعتماده�ا عل�ى االقتصاد 
االح�ادي الجان�ب الريعي ) النف�ط (، فضال 
عن اهمالها القطاع�ات االقتصادية )العمل( 
من التخصيص�ات المالية الالزمة  لتطويرها 

وتوسيعها.
وقد اك�د وزير العمل والش�ؤون االجتماعية 
الس�ابق نص�ار الربيعي في تصري�ح له ان" 
نس�بة البطالة في الع�راق تتجاوز 46 بالمئة 
من عدد سكانه وهو أمر خطير يتطلب دعما 
كبيرا من الدولة والقطاع الخاص خاصة وان 
أكث�ر من 300 الف ش�اب يدخل س�وق العمل 

سنويا.
وعن االثار النفس�ية التي ترتب جراء البطالة 
يبين )علي عماد( انه الزال يشكل عبءاً على 
عائلت�ه حت�ى بعد تخرج�ه من كلي�ة االدارة 
واالقتصاد قبل س�نتين، ويق�ول: لقد قدمت 
اوراق�ي  الرس�مية ال�ى ع�دد من ال�وزارات 
لغرض التعيي�ن، ولكن لحد االن لم تتصل بي 

اي�ة وزارة. موضح�ا الى ان أمله قد تالش�ى 
بالتعيي�ن والحصول على فرص�ة عمل وذلك 
لعدم اقرار الموازن�ة التي تخلو من الدرجات 
الوظيفي�ة بس�بب التقش�ف وعجزها نتيجة 
النخف�اض اس�عار النفط الدولي�ة، ويضيف 
بقوله ، ال تخل�و وزارة من  ظاهرة المحاباة 
في تعيي�ن االقارب والمع�ارف، او من يدفع 

المال. ومشيرا الى ان البحث عن فرصة عمل 
صعبة جدا الن اغلب معامل القطاع الصناعي 

العام والخاص قد توقفت عن العمل.
ام�ا ابو احمد وهو في العقد الرابع من عمره 
ويتحرك بواس�طة كرس�ي للمعاقين، يشكو 
من الفقر وضنك العيش بس�بب فقدانه عمله 
نتيجة تعرضه لحادث دهس ادى الى اصابته 
في العمود الفقري وش�لل اطرافه الس�فلى، 
حي�ث  كان يعم�ل في القط�اع الخاص وهو 
حالي�ا ال يتقاض�ى اي رات�ب تقاع�دي، وال 
يستطيع ايجاد عمل يالئم لحالته الصحية ، اذ 
يقول : معاناتي تشابه معاناة اغلب المعاقين 
ومن المفترض بان تقوم الحكومة مساعدة 
ه�ذه الش�ريحة واقراضه�م الم�ال لغ�رض 
فت�ح مش�اريع عمل بس�يطة يؤمن�ون منها 
مصدر معيش�تهم وعائالتهم وتخليصهم من 

البطالة.
في حين تواص�ل ام صفاء البحث عن فرصة 
عمل مناس�بة لكي تعيش من موردها المالي 
هي واطفاله�ا االربعة، بعد ان رفض زوجها 
قب�ول تعينها في احدى ال�وزارات الحكومية 
تبعا للتقاليد العش�ائرية المجحفة التي تمنع 
المرأة من الخ�روج من المن�زل: وتقول بعد 
وف�اة زوجي اث�ر ح�ادث ارهاب�ي تدهورت 
حالتن�ا المعيش�ية، فاضط�ررت للبحث عن 

عمل كي أعيل أبنائي واتدبر امور معيشتهم، 
لكني لم اجد اية فرصة عمل لغاية االن.

فيم�ا كان�ت معاناة الش�اب علي ال�ذي يبلغ 
عم�ره خمس�ة وعش�رون عاما ف�ي البحث 
ع�ن العم�ل فتتك�رر يومي�ا حيث يس�تيقظ 
صباحا ويذهب الى اماكن تجمع عمال البناء 
)المسطر( لكي يحصل على فرصة عمل، وقد 
يحالفه الحظ في يوم وال يحالفه في يوم اخر 
ليع�ود مجربا حظه في اليوم التالي،ويضيف 
قائال:في احسن االحوال اجد عمل لثالثة ايام 
خالل االسبوع، عليه يتس�اءل الى متى أبقى 
دون عمل دائمي استطيع من خالله ان اكون 

عائلة واشعر بإنسانيتي.      
الجدي�ر بالذك�ر ان نس�بة البطالة تتناس�ب 
طردي�ا م�ع نس�ب الفق�ر ف�ي البل�د اذ تبلغ 
بحس�ب احصائي�ات حكومي�ة  حوال�ي 33 
بالمئ�ة، ومن اج�ل التقليل نس�ب الفقر على 
الحكومة ان تعم�ل الى وضع خطط وبرامج 
بعيدة االمد النهاء البطالة وتش�غيل الشباب 
العاطلي�ن عن العمل، من الخرجين واصحاب 
المه�ن والحرفيي�ن واع�ادة تأهي�ل القطاع 
الصناعي العام وتش�جيع القط�اع الصناعي 
الخ�اص، وكذلك العمل بالنهوض في القطاع 
الزراعي من خ�الل دعم الفالحين وتزويدهم 

بمستلزمات الزراعة المختلفة.

�شوء االداء االقت�شادي للدولة هو ال�شبب

نسب البطالة ترتفع امام انحسار فرص العمل

عادل الزيادي
الواق�ع  التح�دي  س�وق  مح�ال 
قبال�ة اعدادية الثقلي�ن في مركز 
المحافظ�ة  حي�ث تع�ود ملكيتها 
ال�ى دائ�رة البلدي�ة تخض�ع بي�ن 
فت�رة واخ�رى للمزاي�دة لغ�رض 
ال  ش�اغليها  ان  اال  اس�تئجارها، 
يس�تطيعون التخل�ي عنه�ا مهما 
مص�در  النه�ا  ايجاراته�ا  بلغ�ت 
رزقه�م الوحي�د, وقب�ل ش�هر تم 

تبلغهم بق�رار تخلي�ة المحال من 
اجل هدمها وتحويلها الى س�احة 
مفتوح�ة والس�بب، كم�ا تدع�ي 
البلدي�ة، ان هنالك س�وقا عصريا 
حديث�ا يقع خلف ه�ذه المحال لم 
يش�غل من المؤجرين،  ما يتطلب 
ازال�ة المحال التي أمامه ، ويقصد 
بها محال س�وق التح�دي لغرض 
تدوير الحياة التجارية في الس�وق 
الحدي�ث . علي�ه يط�ال? اصحاب 

المح�ال والبالغ عدده�م اكثر من 
عش�رين صاحب محل ايجاد بديال 
اخر عن قطع مصدر رزقهم ورزق 
عوائلهم والتفكير بصيغة يستغل 
بها الس�وق العصري كم�ا ينبغي 
دون المس�اس بمصالح االخرين، 
علما انه تم تشكيل وفد من اصحاب 
المحال لمقابلة مجلس المحافظة 
والمعنيي�ن باالم�ر لكن يب�دو ان 
االستجابة لم تكن مشجعة اللغاء 

القرار مما اضطرهم الى التظاهر 
وتعلي�ق الالفتات التي تترحم على 
اوضاعهم امام محالهم وهم على 
وش�ك القيام باعتصام امام دوائر 
الجه�ات المس�ؤولة للع�دول عن 
قراره�م , الن امر التخلية مجحف 
بحقهم وبح�ق عوائلهم دعوة الى 
اع�ادة النظ�ر بال�ق?ار والتفكي�ر 
دون  العص�ري  الس�وق  باحي�اء 

المساس بارزاق االخرين.

اصحاب حمال سوق  التحدي يف الديوانية

  يعان�ي اهالي حي المصطفى/ الشيش�ان  ف�ي منطقة الجهاد 
من تلكؤ مش�روع  ش�ارع 60 الذي يفصل حي المصطفى بحي 
المخابرات، حيث ش�رع العمل بالمشروع في عام 2013 ، ومنذ 
ذل�ك الوق�ت ولغاي�ة االن لم يتقدم خط�وة واحدة نح�و انجازه 
بشكل سليم، فقد تركت الحفريات على شكل تالل ترابية وتوقف 
العمل دون معرفة اسباب ذلك التعطل، كما اهمل طفح المجاري 
وتراكم االوساخ والنفايات في المنطقة، وبالتالي تحولت المياه 
الراكدة الى بؤر لتجمع الحشرات الضارة، وباتت النفايات مأوى 
للقطط والحيوانات الس�ائبة فضال عن انبعاث الروائح الكريهة 
التي تزكم االنوف من مصادر?التلوث الرئيس�ية كالمياه اآلسنة 

والنفايات.
وقد تحول المشروع الذي فرح به اهالي المنطقة النه يصب في 
صالح خدمتهم الى نقمة حقيقية بسبب معاناتهم العديدة جراء 
تلك�ؤ العم�ل به. ويتس�اءلون متى تنتهي معاناته�م وقد مضى 

اكثر من عامين على بدء المشروع العاطل .
علي�ه يطالب س�كنة احي�اء المصطف�ى والمخاب�رات واالحياء 
المج�اورة لهما  دائرة بلدية الرش�يد متابعة المش�روع والعمل 

على انجازه باسرع وقت ممكن، وخدمة للصالح العام .
 

لفيف من اهالي المنطقة

اىل بلدية ناحية الرشيد

مرشوع متلكئ لشارع
 يف حي اجلهاد



         المستقبل العراقي/متابعة

يعتبر موقع النجمي الذي يقع في محافظة واسط )23 
كم( شمال غرب مدينة النعمانيه من المواقع التاريخية 
والتراثي�ة المهم�ة في المحافظ�ة، ولكن�ه يعاني من 
االهمال الحكومي وتعرضه للسرقة والتنقيب من قبل 

المزارعين الذين يملكون اراضي تحيط بالموقع.
يمل�ك النجم�ي جدران مبنية على ش�كل نجم�ة عندما 
تراها م�ن فوق لذلك اخذ تس�ميته )موق�ع النجمي أو 
قص�ر النجم�ي أو مس�جد النجمي(، لكنه لح�د االن لم 
يس�جل في هيئة االثار التابعة لوزارة السياحة واالثار 
وال توجد عليه حراسة ولم يرمم وال يصله شارع معبد 
حيث يقع بوس�ط فناء واس�ع من االراض�ي الزراعية 

دون حماية.
هناك روايتان غير موثقتين تحكي تاريخ موقع النجمي 
الرواي�ة األولى تقول ان النجمي عب�ارة عن قصر كان 
احد الملوك في العهد العباس�ي قد بناه إلحدى النس�اء 
الفاتن�ات وقدمه إليها كمهر من أج�ل الزواج منها بعد 
أن وجد أن جمالها الفائق يستحق أن يشيد لها مثل هذا 

القصر.
ام�ا الرواي�ة الثاني�ة الت�ي ج�اءت خالف م�ا ذكرته 

الرواية األولى وتقول بان احد األمراء في 

المنطق�ة التي توج�د فيها آثار النجم�ي كانت له عادة 
مالزمة له تتمثل بقيامة بين عام وآخر بالس�فر خارج 
نط�اق إمارته متنكر لغرض اكتس�اب المعرفة بكيفية 
التعام�ل بين الناس بمختلف مس�توياتهم االجتماعية، 
وف�ي إح�دى الجوالت التي ق�ام بها هذا األمير ش�اهد 
امرأة ملثمة لم يس�بق ألحد إن رأى وجهها وكانت هذه 
الم�رأة تبارز الرجال وتهزمه�م فطلب األمير مبارزتها 
وأنتص�ر عليه�ا وهنا ب�ادرت تلك المرأة بالكش�ف عن 
وجهه�ا له، بل واس�تجابت لطلبه حي�ن دعاها للزواج 
من�ه وبالتالي قام ببناء ذلك القصر لتلك الملكة، وأيضا 
هناك بعض الروايات تروى على لسان سكان المنطقة 

لكنها غير موثقة.
ويقول جبار القريشي )مهتم بتاريخ مدينة النعمانية( 
ان “موق�ع النجم�ي من المواق�ع القديمة ج�دا ولكن 
التاري�خ لم يذكره حيث لم يع�رف تاريخ بناءة وكيفية 

بنائه وذلك بسبب قله االهتمام به كموقع اثري”.
وأض�اف إن “القصر كان يحتوي على نفائس وأش�ياء 
كثي�رة جلبها األمي�ر لزوجته الجميل�ة، ولكن ال يعرف 
حقيق�ة وجودها ومصيره�ا اآلن ، الن الموقع تعرض 

س�رقة  لعمليات 

وألكثر من مرة وخاصة بعد سقوط النظام السابق “.
وأوض�ح إن “بعد موقع النجم�ي عن طرق المواصالت 
هو ال�ذي جعل اإلهمال يطال كثيرا حي�ث إنه بعيد عن 
أنظار المسؤلين والمهتمين بشؤون اآلثار والتراث في 
الب�الد كما لم يت�ح ذلك أيضا الفرصة للزوار والس�ياح 

لزيارته والتطلع على إسراره”.
وأشار إلى إن “ابرز آثار النجمي قبرين يتوسطان القصر 
مكت�وب على احدهم�ا باللغة العربية ان�ه قبر العالمة 
البجلي )قدس س�ره(، أما القبر ال�ذي بجواره فهو قبر 
زوجت�ه ولم يعرف هل العالم�ة البجلي هو األمير الذي 
انتصر بسيفه على تلك المرأة الفاتنة وبالتالي تزوجها 

وشيد لها هذا القصر أم أنه شخصا خر “.
وبين القريشي إن “النجمي شهد في السنوات األخيرة 

عمليات تخريب ونبش وتجاوزات الفالحين خصوصا 
وأن�ه يقع في منطق�ة زراعية، مؤك�دا أن” الموقع 

يحت�اج إل�ى الحماي�ة واإلحاطة بس�ياج آمن وإال 
فأنه سيتعرض لتجاوزات متكررة ونبش وربما 

للتدمير من قبل العابثين والسراق “.
وطالب “وزارة الس�ياحة واآلث�ار بأن ترعى 

وتج�ل ه�ذا الموق�ع وتجعل من�ه منطقة 
س�ياحية خصوصا وأن�ه يقع على 

مسافة ليست بعيدة جدا 
يمي�ن  عل�ى 

الطريق العام )نعمانية / ش�وملي(، وهو الطريق الذي 
يربط محافظات واس�ط باب�ل الديواني�ة والى كربالء 

والنجف”.
وأك�د رئيس مجل�س محافظة واس�ط م�ازن الزاملي 
في تصري�ح صحف�ي إن “المحافظة غير ق�ادرة على 
بناء المناطق الس�ياحية وترميم المناطق األثرية ألنها 
ليست من صالحياتها بل من اختصاص وزارة السياحة 

واآلثار”.
وأوضح إن “ميزانية تنمية األقاليم 
للمحافظ�ة  تخص�ص  الت�ي 
تص�رف بش�كل كامل 
البن�ي  عل�ى 
لتحتية  ا

وال نستطيع تخصيص جزء من الميزانية لبناء المرافق 
السياحية”.

وقال الزاملي إن “محافظة واس�ط تحتوي على الكثير 
م�ن المناط�ق األثرية ومناط�ق صالح�ة إن تكون من 
أجم�ل المناط�ق الس�ياحية اآلن الس�لطة اإلدارية في 
المحافظة ال تس�تطيع تخصيص إي أمول لتطوير هذا 
الواق�ع المهم بس�بب قلة م�وارد المحافظ�ة من جهة 
وم�ن جهة أخرى االحتياج الضخ�م من األموال إلعادة 

أعمار البني التحتية وتنفيذ المشاريع الخدمية “.
وقد ذكرت هيئه االثار محافظة واس�ط في تصريحات 
س�ابقه لها إن الهيئة تعاني من قلة التخصيصات وقلة 
الكادر المتخصص، لذلك فان الهيئة ال تستطيع ان تقوم 
بترميم ورعاية وحماية المواقع الموجود بالمحافظة، 
فأنها محدد بخطة عمل معده من قبل الوزارة وميزانية 

محددة على ضوء الخطة.
يذك�ر إن الع�راق قام بعملية ترمي�م لكثير من 
المواقع األثرية ببناء الجدران والتنقيب 
عن اثأر جديدة وتعبيد الش�وارع 
ه�ذه  إل�ى  ت�ؤدي  الت�ي 
وبن�اء  المناط�ق 
ط�ق  لمنا ا
ء  ا لخض�ر ا
فيه�ا لتجميلها 
اث�أر باب�ل  مث�ال 
الت�ي ت�م ترميمها 
وت�م  كام�ل  بش�كل 
بناء الفنادق والحدائق 
أالن  كبي�رة،  وس�احات 
اث�أر النجم�ي فل�م تذك�ر 
والرعاي�ة  األعم�ار  به�ذا 
واألس�باب مجهولة فال يوجد 
طريق يوصل الموقع بالش�ارع 
حماي�ة  توض�ع  ول�م  الرئيس�ي 
علية، إذ إن الفالحين الذين يملكون 
أراض�ي قريبة من الموق�ع تجاوزوا 
على أرض�ه وتمت زراعته من قبل احد 

الفالحين.

       احمد العلوان

تكاثرت إعداد العش�وائيات وهي في ازدياد مستمر في 
اآلون�ة األخيرة بس�بب عدم وجود مراقبة ومحاس�بة 
حقيق�ة عل�ى المتجاوزين، فعندما تدخل أس�واق مدن 
محافظة واسط ال ترى سوى البسطيات المنتشرة في 
الشوارع الرئيس�ية لمرور المواطنين والمركبات التي 
تثير الصياح المزعج الذي ال يتحمله إي إنسان ومسببه 
لالزدح�ام الخانق الذي يثير غض�ب المواطن ويتحدث 

بمشاجرات في بعض األحيان.
وق�ال مهدي حس�ين الزبيدي عضو مجل�س محافظة 
واسط في تصريح صحفي  إن “محافظة واسط تعاني 
الكثير من المشاكل وعلى جميع المستويات بسبب ما 
ترك�ة المحافظ المق�ال من قبل المجلس من مش�اكل 
كثيرة ومن بين تلك المش�اكل العش�وائيات التي ملئت 
المدن بالرغم من إصدار قرارات من قبل المجلس بمنع 

جميع إشكال العشوائيات “.
وأضاف إن “أزاله العشوائيات من صالحيات المحافظ 
وال دخ�ل للمجل�س ف�ي عملي�ة إزالته�ا”، موضحا إن 
“مجل�س المحافظة صوت بالجماع عل�ى إزالة جميع 
أنواع العشوائيات ومحاس�بة مسببيها ولكن بتعاطف 
واضح من قب�ل المحافظ القديم تكاثرت هذه الظاهرة 
بشكل واسع”.وأشار الزبيدي إلى إن “المحافظ الجديد 
إمامه الكثير من المشاكل يجب إصالحها منها الشركات 
المتلكئ�ة ومحاس�بة المقصرين وأيضا تش�كيل لجنة 
مخصصة إلزالة جميع أنواع العش�وائيات في المدن”.

وبالحدي�ث مع المواطن س�امي ألش�مري من س�كنه 
مدينة الك�وت قال : إن “أصحاب البس�طيات مزعجين 
واستغالليين لدرجة انه يأخذ جزء من الشارع الرئيسي 
ويجع�ل منه مكان للبيع وبهذا يس�بب االزدحام ويثير 

الضجة”.

وأوض�ح إن “العش�وائيات منتش�رة ف�ي كاف�ة أجزاء 
المدين�ة وخاص�ة ف�ي األس�واق الكبي�رة مثل س�وق 
المس�كف والخاجية والهورة وغيرها من األس�واق”، 
مبين�ا إن “العش�وائيات تش�وه منظ�ر المدين�ة وتخل 

بنظام البيع وتسبب بخسائر فادحه ألصحاب المحالت 
في تلك األس�واق وتبيع المواد المحظورة سرا دون إي 

مراقبة أو محاسبة أو قانون عمل يخص ذلك “.
وق�ال ح�ازم حس�ين اح�د أصح�اب المح�الت المواد 

الغذائي�ة في س�وق العصري ف�ي مدين�ة العزيزية في 
محافظ�ة واس�ط إن “البس�طيات تس�بب اإلزعاج من 
ناحي�ة الصياح للتعريف بالس�لعة ومن ناحية تس�بب 
االزدحام�ات الت�ي تثير أص�وات منبه�ات المركبات” 

مضيف�ا إن “تل�ك البس�طيات تع�رض س�لع بأس�عار 
رخيصة لذلك عملنا قل بشكل متصاعد وذلك بكثرة تلك 
البس�طيات التي ال يس�مح بها ألنها تتجاوز على الملك 
العام “، مشيرا إلى أن” تلك العشوائيات المنتشرة على 
األرصف�ة والطرق�ات ف�ي تزايد مس�تمر وخاصة بعد 
عمليات التهجير األخيرة التي ش�هدتها المدن العراقية 
وان اغل�ب أصحاب المحالت التجارية تركوا أس�واقهم 
وقاموا بفتح بس�طيه الن ربحها أكثر وبس�بب توقف 
عملهم ف�ي محالتهم “، موضحا ان�ه” كثيرا ما يحدث 
ش�جار بين أصحاب البسطيات أنفسهم آو بينهم وبين 
المواطنين بس�بب جش�عهم وع�دم التزامه�م باآلداب 
العام�ة “.فيم�ا بي�ن األس�تاذ عل�وان القريش�ي مدير 
مدرسة المقاصد في العزيزية إن “ظاهرة العشوائيات 
وتكاثرها وعدم متابعتها تس�بب مش�اكل واسعة من 
حي�ث اآلداب العامة لألجيال القادمة ومن ناحية األمن 
العام للمدن ف�ي المحافظة”، واس�تطرد قائال إن هذه 
اغل�ب مرتادي ه�ذه البس�طيات هم من فئ�ة األطفال 
والش�باب في س�ن الخامس�ة عشر والعش�رون عاما 
وان م�ا يلفظ وما يتم التعام�ل به من قبل اصحاب تلك 
البسطيات يؤثر وبشكل كبير على أخالق وآداب الشباب 

وهذا ما نراه واضحا من خالل ألطلبه في المدارس “.
يذكر إن عشوائيات المدن تسبب بمشاكل أمنية حسب 
تقاري�ر وزارة الداخلية العراقية حيث إن اغلب ماس�ي 
التفجي�رات الت�ي ح�دث تك�ون بالقرب م�ن أصحاب 
البس�يطات المتواجدة في الش�وارع الرئيس�ية بسبب 
اجتماع الن�اس حولها وعدم وج�ود الحمايات األمنية 
عليها، إضافة إلى ذلك فأن عش�وائيات األس�واق تضم 
الكثي�ر م�ن المجرمين بي�ن طياتها وكثيرا من الس�لع 
المح�رم بيعه�ا دولي�ا وليس محلي�ا وبهذا المش�اكل 
الكبيرة البد للحكومة العراقي�ة آو الحكومات المحلية 
ف�ي المحافظات من اتخاذ تدابير قانونية تحد من هذه 

الظاهرة المتزايدة وبشكل واسع جدا.
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يقول فالحو واس�ط ان قلة الدعم الحكومي وإغالق 
المناف�ذ التس�ويقية أمام المحاصي�ل الصيفية التي 
تش�تهر المحافظة فيها أثر على زراعته�ا، اذ تعتبر 
محافظة واس�ط من المحافظات االولى على صعيد 
زراعة المحاصي�ل الصيفية وخاصة الصناعية منها 
مثل محصول القطن والذرة وعباد الش�مس اضافة 
ال�ى المحاصيل العلفية كالسمس�م والذرة وغيرها، 
ولكن قلة الدعم الحكومي المتمثل باألسمدة والبذور 
المحس�نة اضاف�ة الى عدم وجود اس�واق لبيع هذه 
المحاصيل بالسعر الذي يريده الفالح، ناهيك عن قلة 

المياه التي تسببت بانتشار ظاهرة التصحر.
واكد الفالح  خلف فرح�ان ان “االنتاج الصيفي آخذ 
باالنخف�اض منذ س�قوط الطاغية ولح�د االن حتى 
وص�ل الى حاله عدم زراعته بس�بب تكلفته الكبيرة 
على الفالح وعدم وجود االس�واق المربحة لتسويق 

هذه المحاصيل”.
واضاف ان “اراضينا سابقا كانت تزدهر بالمحاصيل 
الزراعية الصيفية فحين تأتي ألراضي منطقة زوية 
ال�زرع ف�ي قض�اء العزيزية ف�ي ايام الصي�ف قبل 

حوالي س�بع س�نوات لتراها مزدهرة بالخضار، اما 
االن عندم�ا تدخلها تراها اراضي صحراوية وس�بب 
ذلك عدم وجود الدعم الكافي للفالح حتى يس�تطيع 
ان يزرع اراضيه اضافة الى عدم وجود الماء الكافي 

إلرواء تلك االراضي “.
وطالب فرحان “بضرورة توفر الدعم الحكومي لتلك 
المحاصيل قبل بدء العام الزراعي الجديد من العروة 
الربيعي�ة الصيفية حتى يتم تش�جيع الفالحين على 
زراعة الذرة وزهرة عباد الشمس والقطن والسمسم 

ليساعد على زياده المحاصيل الصناعية “.
وق�ال المهندس الزراعي فائز جواد من دائرة زراعة 
محافظة واس�ط في تصريح صحفي  ان “هذا األمر 
يشكل عبئا معاشيا على الفالح، يضاف الى ما يعانيه 

من تراجع في االنتاج الزراعي”.
واش�ار الى أن “هن�اك اخفاق كبير خالل الس�نوات 
الثالث الماضية ف�ي تنفيذ مفردات الخطة الصيفية 
من المحاصيل الصناعي�ة بعد لجوء وزارة الصناعة 
الى اغالق منافذ استالم تلك المحاصيل من الفالحين، 
والتي كانت تتوزع ف�ي الكوت والعزيزية واالحرار، 

ما ادى الى عزوف الفالحين عن زراعتها”.
واوضح ان “هناك خطط في مديرية زراعة واس�ط 

بالتعاون مع مديرية صناعة واس�ط إلنشاء مصانع 
الزي�وت النباتي�ة وف�ق مب�دأ االس�تثمار لتش�جيع 

الفالحين على زراعة تلك المحاصيل”.
عمي�د كلي�ة الزراع�ة ف�ي جامع�ة اس�ط د. رياض 
منص�ور اس�تطرد قائ�ال آن “التراج�ع ف�ي تنفي�ذ 
الخطط الصيفية لزراعة تلك المحاصيل التي تشتهر 
بها محافظة واس�ط بات يؤثر س�لبا على مس�توى 
البح�وث الزراعية للدارس�ين والباحثين في الكليات 
الزراعي�ة، مثلم�ا يؤث�ر على المس�توى ألمعاش�ي 

للفالحين “.
وتعد محافظة واس�ط م�ن المحافظات ذات الطابع 
الزراع�ي الممي�ز لخصوب�ة أراضيه�ا وم�رور نهر 
دجلة في وس�ط المحافظة من شمالها إلى الجنوب 
فيه�ا، وتبلغ مس�احة األراض�ي الصالح�ة للزراعة 
ف�ي محافظ�ة واس�ط بنح�و )2556626( دونم�ا 
منه�ا )478487( دونم�ا أراض مس�تصلحة كلي�ا 
و )151550( دونم�ا أش�به بمس�تصلحة ف�ي حين 
تقدر مس�احة األراضي غير الصالحة للزراعة بنحو 
)2035489( دونم�ا، يذكر أن محافظة واس�ط تعد 
واحدة من المحافظات الناجحة زراعيا وتشتهر في 

زراعة الحبوب مثل الحنطة والشعير والذرة.

الفالحون يف واسط معاناة مزدوجة؟
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ع�زز المتطرفون المحس�وبون 
عل�ى الس�نة م�ن نفوذه�م خالل 
العقدين أو الثالث عقود الماضية؛ 
االجتماع�ي  األداء  س�وء  بس�بب 
القمع�ي  والطاب�ع  واالقتص�ادي 
العربي�ة  السياس�ية  لألنظم�ة 
والمسلمة، وبسبب عجز المؤسسة 
الدينية الس�نية، والثقاف�ة الدينية 
السائدة في أكثر دول العالم العربي 
عام،وأيض�ا  بش�كل  واإلس�المي 
البيئة الحاضنة للحركات اإلسالمية 
الدراس�ية  والمناه�ج  المتش�ددة 
بمختل�ف مراحله�ا، والت�ي تح�ث 
عل�ى العن�ف والقتل والع�ودة إلى 
حكم الس�لف الصال�ح، فضالً على 
االنغ�الق الفك�ري وع�دم مواكبة 
ح�ركات  أو  اإلس�المي  التط�ور 
المعاص�ر.  اإلس�المي  التجدي�د 
وُتبي�ن تقاري�ر التنمية اإلنس�انية 
أصدرته�ا  الت�ي  الثالث�ة  العربي�ة 
األم�م المتح�دة بين عام�ي ٢٠٠٢ 
و ٢٠٠٤، تأخ�ر الج�زء العربي من 
العالم اإلسالمي وراء العالم اآلخر 
في الف�رص االجتماعية والمعرفة 
والديمقراطية  الصال�ح.  والحك�م 
ه�ي نتيجة حتمية لتلك األس�باب. 
ولعل م�ن أهم األس�باب التي أدت 
وم�ا زالت ت�ؤدي إلى زي�ادة أعداد 
تفت�ت  وأخطره�ا،  المتطرفي�ن 
السلطة الدينية في اإلسالم السني، 
أو  الس�نة  الدي�ن  علم�اء  وت�ردد 
عجزهم عن إعادة تفس�ير التعاليم 
اإلس�المية، وغلق ب�اب االجتهاد، 
وعدم س�يطرة المؤسس�ة الدينية 
الس�نية على أبن�اء مذهبها.ونظراً 
لعدم وجود س�لطة مؤسساتية أو 
مرجعية ديني�ة جامعة، على غرار 
البابوي�ة الكاثوليكي�ة، أو “والي�ة 
الفقي�ه “ الش�يعية في إي�ران, أو 
المرجعي�ة الديني�ة الش�يعية ف�ي 
النجف االشرف، فإن أي عالم ديني 
متط�رف ومبت�دأ أو عال�م قانوني 
مس�تقل أو واعظ مبجل، يستطيع 
هن�اك  وعلي�ه،  إصدارالفت�اوى. 
فوض�ى في إص�دار ه�ذه الفتاوى 
في اإلس�الم السني، إذ من الممكن 
ألي ش�خص أو رج�ل دي�ن إصدار 
أو  التكفي�ر  أو  بالتحري�م  فت�اوى 
القتل وحتى الجهاد، على غرار تلك 
الفتاوى الجهادية التي كانت تطلق 
في جوامع الرمادي والمحافظات 
منص�ات  ف�ي  وكذل�ك  الس�نية، 
التظاهر وبش�كل متك�رر بالجهاد 
ض�د الجي�ش العراق�ي والق�وات 
األمنية قب�ل وبعد أحداث العاش�ر 
م�ن حزيران ف�ي الع�ام الماضي. 
ال يمك�ن إن�كار أن حكومة الس�يد 
المالك�ي ارتكب�ت أخط�اء كثي�رة 
خالل فترة حكمها، ولكن مواجهة 
تلك األخطاء لم تبرر بإطالق فتاوى 
الجه�اد والقتل ضد ق�وات الجيش 
العراق�ي، ولم تبرر أيض�اً برد فعل 
تعاون�ي م�ع تنظيم�ات إرهابي�ة 
السترجاع الحقوق المسلوبة على 
غ�رار التعاون م�ع تنظي�م الدولة 

اإلسالمية “ داعش” وأخواتها.
الي�وم أهل الس�نة بحاجة هامة 
وضروري�ة إل�ى مرجعي�ة ديني�ة 
موحدة ف�ي العراق ولي�س خارج 
مدرس�ة  إل�ى  بحاج�ة  الع�راق، 
ديني�ة حقيقي�ة جامع�ة للمذهب 
الس�ني، بحاجة أيضا إلى مراجعة 
تاريخي�ة للدين والفكر السياس�ي 
الس�ني، والس�يما إذا ما عرفنا أن 
الفك�ر السياس�ي الس�ني ال يجيز 
الخروج على الحاكم بأي شكل من 
األش�كال حتى لو كان ذلك الحاكم 
أم�ن  عل�ى  حفاظ�اً  دكتاتوري�ا؛ 
الدولة وبيضة اإلس�الم كما أسماه 

المفك�رون األوائ�ل. أيض�اً هن�اك 
حاجة ضروري�ة وملحة في البيت 
السني العراقي اليوم إلى”تحصين 
دار الفت�وى”، حي�ث تع�د إع�ادة 
هيكلة دار الفت�وى أو هيئة علماء 
المس�لمين ف�ي الع�راق أو الوقف 
السني أمراً أساسياً كي تتمكن من 
تأمين واس�تعادة تأثيرها المعتدل 
ف�ي الطائفة الس�نية، والس�يطرة 
بصورة أفضل على شبكة المساجد 
التي تخضع إلى إشرافها، وتقوية 
السياس�ية. الس�لطة  عالقتها مع 

ويتعين على الساسة والشخصيات 
الديني�ة الرائدة من الس�نة االتفاق 
عل�ى أفض�ل الس�بل إلص�الح تلك 
ش�رعيتها  وزي�ادة  المؤسس�ة، 
وتواجده�ا عل�ى الس�احة ضم�ن 
الطائفة الس�نية ف�ي العراق. فمن 
جهة، يتعين على المشرعين السنة 
االعت�راف ب�أن التدخل السياس�ي 
في الش�ؤون الداخلية لدار الفتوى 
وتعزيز ثقة جماهيرها بالمؤسسة 
الدينية وتقديم المشورة السياسية 
وترصين عالقتها مع الحكومة،هي 
م�ن أج�ل الحفاظ عل�ى المصلحة 
العام�ة. ومن جهة أخ�رى، ينبغي 
عل�ى رج�ال الدي�ن إيج�اد الس�بل 
الكفيلة بجعل إدارتهم لدار الفتوى 
أكثر عرضة إلى المس�اءلة، وأكثر 
وتطهيره�ا  وكف�اءة،  ش�فافية 
من رج�ال الدين غير المس�ؤولين 
والمتطرفين، وعدم االنجرار وراء 
ما يقول اآلخر، وجعلها مؤسس�ة 
الصراع�ات  ع�ن  بعي�دة  ديني�ة 
الطائفية، وتسهم إسهاماً مباشرا 
في تعزيز روح المواطنة، وتقوية 
العالق�ة بين الطرف اآلخ�ر أو بين 
والحكوم�ة،  الس�ني  المجتم�ع 
وإعادة الثقة له�م، وعدم االنجرار 
الطائف�ي،  المش�روع  أيض�ا وراء 
وأن تك�ون داخ�ل تلك المؤسس�ة 
شخصيات دينية ذات خبرة طويلة 
ومعرف�ة حقيقي�ة لدين اإلس�الم 
السياس�ي  ولإلس�الم  الحقيق�ي 
العال�م  ومواكب�ة  المعاص�ر، 
الديني�ة  والتط�ورات  المتحض�ر 

والسياس�ية، وع�دم االنغالق على 
حك�م الس�لف الصال�ح. وينبغ�ي 
لتلك المؤسس�ة إدراك مخاطر ذلك 
االنغ�الق والخ�روج المتكرر على 
السلطة السياس�ية. وينبغي أيضا 
أن تكون دار الفتوى أو المؤسس�ة 
الدينية الس�نية أكثر تمثيالً للتنّوع 
يمي�ز  ال�ذي  والدين�ي  الجغراف�ي 
الطائفة الس�نية في العراق، بحيث 
تكون جامعة لكل سنة العراق؛ ألن 
في ذل�ك إيجابية، وصه�ر لألفكار 
وبلورته�ا، واالبتعاد ع�ن التطرف 
بصورة أو بأخرى، مما يساهم في 
ترسيخ ثقافة اإلصالح والتسامح 
والتفاه�م المش�ترك، ونقل فكرة 
التعايش بي�ن أبن�اء المذهبين من 
إلى رجال  المختلط�ة  المحافظات 
الدي�ن الس�نة ف�ي مناط�ق الت�ي 
يس�كنها الس�نة فق�ط، والس�يما 
س�بيل  وعل�ى  عرفن�ا-  م�ا  إذا 
المث�ال - أن س�نة البص�رة وبغداد 
أق�ل   ) المختلط�ة  )المحافظ�ات 
تش�دداً من س�نة المناطق الغربية 
والش�مالية)المناطق ذات المكون 
الواحد(. ويمكن إلعادة هيكلة دار 
الفت�وى - إذا تم تنفيذها بالش�كل 
الصحي�ح وبالتراض�ي - أن توف�ر 
للمؤسس�ة س�بالً وفرص�اً جديدة 
للعم�ل وأرضي�ة خصب�ة لكس�ب 
ود اآلخ�ر واالبتعاد ع�ن التطرف. 
كم�ا ويمك�ن للمؤسس�ة - عل�ى 
س�بيل المث�ال - االضط�الع بدور 
رائ�د ف�ي إع�داد برام�ج الجتثاث 
التط�رف الديني خاصة بالمقاتلين 
وتوجي�ه  العراقيي�ن،  الجهاديي�ن 
الش�باب وإبعادهم ع�ن االنضمام 
أو االنخراط تحت ل�واء المجاميع 
اإلرهابي�ة وإط�الق جه�د تعليمي 
ش�امل ينطوي على برامج توعية 
ف�ي المناطق الس�نية ف�ي البالد. 
ويمكن لدار الفت�وى كذلك أن تحد 
م�ن جاذبي�ة التط�رف اإلس�المي 
ف�ي المجتمع العراق�ي. وأهم أمر 
لمواجه�ة ه�ذا الخط�ر الوجودي 
المتمث�ل بالتكفي�ر واإلرهاب، هو 
تحصين الوحدة الوطنية وترسيخ 

الوطني�ة  المصالح�ة  مش�روع 
الحقيقية، وأيض�اً مصالحة دينية 
حقيقي�ة، وإط�الق عملي�ة ح�وار 
واس�عة بي�ن رج�ال الدي�ن عل�ى 
اختالف طوائفهم وأديانهم؛ لتعزيز 
التفاهم المش�ترك بين العراقيين، 
الواح�دة،  الديني�ة  القي�م  وإب�راز 
واعتبار س�قف الدولة الواحدة هو 
ما يس�تظل به العراقيون، وتحفيز 
حضور ه�ذه الدولة ف�ي مواجهة 
الف�راغ، وتدبي�ر ش�ؤون الن�اس. 
وهذا يندرج على مس�توى الحوار 
اإلس�المي م�ع األدي�ان األخ�رى. 
أم�ا على صعي�د الحوار الس�ني – 
الشيعي، فاألمر يقتضي تعريف ما 
ه�و المقصود باإلس�الم المعتدل، 
وإيج�اد األرضي�ة المش�تركة بين 
الطرفين. والحقيقة هناك الكثير من 
المش�تركة،واالختالف  األرضيات 
ف�ي الجزئي�ات فق�ط ولي�س في 
العمومي�ات، إذ ال يكف�ي إطالق�ا 
توصي�ف اإلره�اب والتكفي�ر عند 
الكالم على “داع�ش” و”القاعدة” 
وأخواته�ا. ف�”داع�ش” تدعو إلى 
إقام�ة دولةإس�المية، واس�تعادة 
العس�كرية،  والفتوحات  الخالف�ة 
الجزية  النس�اء، وف�رض  وس�بي 
األخ�رى، ورف�ض  األدي�ان  عل�ى 
القواني�ن الوضعي�ة، وض�رب كل 
الصعي�د  عل�ى   - وه�ي  تحض�ر. 
األيديولوج�ي - تس�تند إل�ى نص 
دين�ي على طريقته�ا لتبرير القتل 
والتهجي�ر وتكفير اآلخ�ر، بمعنى 
أن هن�اك فكرا وعقي�دة قوية لدى 
التنظي�م. ومن ثم، فإن “اإلس�الم 
المعت�دل” في الوس�طين الس�ني 
والش�يعي مطالب بتفس�ير للنص 
الديني يلغي ويفند مزاعم التطرف 
 “ تنظي�م  وادع�اءات  اإلس�المي 
داع�ش” وأخواته�ا، وه�ذا بدوره 
يؤس�س لقراءة مشتركة يستطيع 
الجمي�ع من خاللها إيجاد ومعرفة 
الحقيقي�ة ف�ي مواجه�ة  الس�بل 
التطرف اإلسالمي وتحريمها دينياً 
وتفنيد كل النص�وص الدينية التي 
يعتم�د عليها تنظيم “داعش” وكل 

الحركات السنية المتطرفة. وعلى 
ه�ذا الصعي�د، ربما هن�اك تقصير 
والم�دارس  المراج�ع  بي�ن  كبي�ر 
الديني�ة للمذهبي�ن، فهناك تقصير 
واألزه�ر  األش�رف،  النج�ف  م�ن 
الش�ريف،وإيران، والسعودية، في 
خلق اإلس�الم المعتدل.والمش�كلة 
الخالص  الديني،فإن  التط�رف  مع 
من�ه أمنية عاجلة جداً لكنها مهمة 
ل�ن تنج�ز إال على الم�دى الطويل.

إن تنظي�م “داع�ش” تنظيم فكري 
يحمل عقيدة ويستند على نصوص 
دينية وال يمكن مواجهته عسكرياً 
فقط، بل الب�د من مواجهته فكريا 
ودينياً وتفنيد تلك النصوص الدينية 
التي يستند عليها التنظيم اإلرهابي 
ف�ي عقيدت�ه؛ لذلك ينبغي تش�غيل 
مس�ارين، األول: مواصلة التصدي 
األمن�ي للتطرف، لكن م�ع الوعي 
“بأننا تعايشنا معه ألعوام طويلة 
ويتعين علينا التعايش معه لسنوات 
آتية”، وفق�اً لعبارة رئيس الوزراء 
كامي�رون”،  “ديفي�د  البريطان�ي 
علم�اً أن التعوي�ل اآلن على العمل 
األمن�ي ليس س�وى محاولة للحد 
م�ن الضحايا والخس�ائر، وإلبقاء 
المتطرفين مرفوضين ومطاردين 
عل ذلك مما يس�هم في انحسارهم 
عدداً وزخم�اً. أما المس�ار الثاني: 
فيقت�رح خطط عمل قد تس�تغرق 
جي�اًل كام�اًل للتأك�د م�ن نجاحها 
ونجاعته�ا. “ المواجهة الفكرية “ 
التي تعتمدها المؤسس�ات الدينية 
في مواجه�ة هذا التطرف، والعمل 
مس�تقبلية  برام�ج  إع�داد  عل�ى 
مش�كلة  م�ن  للح�د  وإصالحي�ة 
التحصين ومواجهة  التطرف.ه�ذا 
التنظيم�ات المتطرف�ة م�ن خالل 
المؤسسة الدينية السنية من شأنه 
أن يح�د م�ن األص�وات المتطرفة 
ذات االندفاع الطائفية التي تتصيد 
بنس�يج المجتم�ع العراقي وتعمل 
عل�ى إش�عال الح�رب الطائفي�ة ، 
فمن الس�ذاجة أن يص�ور اإلرهاب 
ف�ي الع�راق على أنه إرهاب س�ني 
–ش�يعي، أو ردة فعل سنة العراق 

عل�ى اإلقص�اء الحكوم�ي ، كم�ا 
ذه�ب إلى ذلك الش�يخ عبد اللطيف 
المحم�ود ف�ي كلمته الت�ي ألقاها 
أم�ام المؤتمر ال�ذي نظمه األزهر 
مؤخ�را تحت عن�وان: “األزهر في 
مواجهة التطرف واإلرهاب”، وهو 
رئي�س تجمع الوح�دة الوطنية، إذ 
قال:إن اإلرهاب الشيعي ضد الُسّنة 
في العراق كان من أس�باب ظهور 
“داعش”، وهذا كالم ال يمكن األخذ 

به لسببين:
األول، سبب داخلي: وهو متعلق 
بأهل السنة أنفسهم الذين يعيشون 
األغلبي�ة  ذات  المحافظ�ات  ف�ي 
الش�يعية بمناطق العراق الوسطى 
والجنوبية ولم يتعرضوا إلى األذى 
أو القت�ل أو التهجي�ر ، ولم تحدث 
أي�ة مواجهة بي�ن الطرفي�ن على 
العكس من المناطق التي تس�كنها 
األقلية الشيعية في شمال العراق، 
حي�ث تعرضوا إلى القتل والتهجير 
المس�تمر منذ ع�ام 2003، على يد 
المتطرفين المحسوبين على السنة. 
وما يحدث من استهداف للسنة في 
المناطق ذات األغلبية الشيعية هي 
حاالت فردية، وهي محل استنكار 
الشيعة ومراجعها قبل أهل السنة. 
كم�ا وأنه�ا ح�االت مرفوضة بأي 
شكل من األشكال. فضالً على ذلك، 
فإن العراق في حرب مستمرة ضد 
اإلرهاب منذ س�قوط نظام صدام 
حس�ين ، فالمواجهة لم تكن سنية 
- ش�يعية، وإنما هي حرب العراق 

ضد اإلرهاب التكفيري.
فه�و  الثان�ي  الس�بب  أم�ا 
خارجي: فم�ا يحدث م�ن إرهاب، 
واس�تهداف  للمدنيي�ن،  وقت�ل 
ف�ي  والجي�ش  األم�ن  لق�وات 
ال�دول العربي�ة واإلس�المية، مثل 
وال�دول  واليم�ن  وليبي�ا  مص�ر 
دول  ف�ي  األفريقية،واالعت�داءات 
غربي�ة، ه�ي ليس�ت مواجهة بين 
الس�نة والش�يعة، وإنم�ا إره�اب 
متط�رف محس�وب عل�ى الس�نة 
ف�ي مواجه�ة الحكومات الس�نية 

المدنية.

اسرتاتيجية مواجهة التطرف السني يف العراق
        ميثاق مناحي

     باحث في مركز الدراسات االستراتيجية/جامعة كربالء

لو��صتعر�صن��ا ج��ل �حلركات �ملتطرف��ة و�لإرهابية يف �لعامل �لعربي و�لإ�صالم��ي لوجدنا �أن �أكرثها عبارة عن ح��ركات “�صنية” متطرفة مت�صددة تتبع �ملذه��ب �ل�صني. و�أق�صد هنا 
باحل��ركات �لإرهابي��ة، لي�صت �حل��ركات �لتي �أدرجتها �لوليات �ملتحدة حت��ت طائلة �لإرهاب، مثل حزب �هلل وحما���س وغريهما، و�إمنا �حلركات �لعابرة للق��ار�ت �لتي ت�صّدر قتلها 
و�إرهابه��ا �إىل �لع��امل، ت�صتهدف قتل �ل�صعوب وكل م��ن يخالفها �لر�أي و�لعقيدة، مثل)تنظيم �لقاع��دة، ود�ع�س، وجبهة �لن�صرة، وجماعة بوكو ح��ر�م ..�لخ(، وهي عبارة عن 
جماع��ات �صني��ة مت�صددة مل تعد تعرتف باحلدود �لقومية للدول و�إمنا �أ�صبحت عبارة عن حركات متعددة �جلن�صية عاب��رة للقار�ت هدفها �لقتل و�لإرهاب و�إقامة �لدولة �لإ�صالمية 

بحكم �إرهابي. هذ� �لتطرف �لذي �أ�صبح وباًء ع�صريا ي�صل كل حركات �لتقدم ويهدد �لعامل باأ�صره، لبد من �لوقوف على �صبب �نت�صاره و�صبل معاجلته.
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أوجسبورج .. احلصان األسود للبوندسليجا
 قبل أن ينطلق املوس�م الجديد للبوندس�ليجا 
كان�ت غالبية اآلراء تذهب إىل أن أوجس�بورج 
سوف ينهار كثريًا وربما يصارع عىل الهبوط، 
الس�يما وبعد بيع نجم الفريق آندري هان إىل 
بوروسيا مونش�نجالدباخ، ومع بيع أكثر من 
الع�ب آخر وعدم التعويض بأس�ماء رنانة أو 

لها خربة يف البطولة األملانية بشكٍل عام.
لق�د كان الظ�ن الع�ام ل�دى غالبي�ة متابعي 
فعل�ه  وم�ا  أوجس�بورج  أن  البوندس�ليجا 
املوس�م املايض كان مجرد طفرة وس�تنتهي، 
فاحتالل املركز الثام�ن بإمكانيات متواضعة 
ج�ًدا واالق�راب من ال�دوري األوروب�ي، أخذ 
حق�ه كثريًا ل�دى اإلع�الم األملان�ي وباألخص 
املدرب ماركوس فاينتس�ريل قائد هذه النقلة 
الكب�رية ج�ًدا ولكن لم يتوقع أح�د أن يواصل 
الفري�ق تقدمه رغم عدم وجود إمكانيات من 

األساس.
ربم�ا أن ماين�ز املوس�م امل�ايض تمك�ن م�ن 
أخ�ذ األضواء نوًع�ا ما من أوجس�بورج، فقد 
كان حصاًن�ا أس�وًدا بالفع�ل أن�ذاك بقي�ادة 
امل�درب الش�اب املميز توم�اس توخيل، ولكن 
هذا املوس�م يفج�ر أوجس�بورج مفاجئة تل 
واألخرى، فالفريق من كل الجهات من أفضل 
الفرق يف البوندس�ليجا إن ل�م يكن قد كان يف 

فرة من الفرات األفضل عىل اإلطالق. 
إىل مقاطع�ة  املنتم�ي  الفري�ق  أوجس�بورج 
بافاري�ا يحتل حالًيا املركز الثالث بالتس�اوي 
مع شالِكه برصيد 34 نقطة، ولم يفارق أول 6 
مراكز من منتصف الدور األول، يف الوقت الذي 
يقبع في�ه عمالقة البوندس�ليجا "هامبورج 
وشتوتجارت ودورتموند" يف مؤخرة الرتيب. 
يف البداي�ة، يج�ب التذك�ري أن أغ�ىل الع�ب يف 
أوجسبورج قبل بداية هذا املوسم كان راؤول 
بوبادي�ا ب�� 3 ملي�ون ي�ورو فق�ط، وجميع 
الالعب�ن كانت ت�راوح قيمتهم ب�ن أقل من 
ملي�ون يورو وأعاله�م كان 2.5 مليون، حتى 
نج�م الفريق الس�ابق آن�دري ه�ان ذهب إىل 

جالدباخ فقط نظري 2.5 مليون يورو. 
نعم فاينتسريل هو دييجو سيميوني األملاني، 
مدرب ميلء بالروح كث�ري الوقوف عىل الخط، 
ق�وي ج�ًدا تكتيكًي�ا، وأه�م نقط�ة في�ه أن 
بمق�دوره تحوي�ل العبن متواضع�ن فنًيا أو 
أقل من العادين إىل كتل�ة جماعية قوية جًدا، 
كم�ا ه�و الحال هذا املوس�م ال�ذي تطور فيه 

الفريق كثريًا عن املوسم املايض. 

رغم أن الالعبن يف أوجس�بورج فردًيا ليس�وا 
بالفّذي�ن، ولكن عىل الصعي�د الجماعي بداية 
م�ن مرك�ز حراس�ة املرم�ى وحت�ى املهاجم 
الرصي�ح أم�ره مختل�ف تماًما، فري�ق قوي 
متماس�ك دفاعًيا، يستطيع بناء الهجمات وال 

يخىش أي دفاع حتى وإن كان كبريًا. 
تمكن فاينتسريل من جعل الفريق قوًيا للغاية 

ع�ىل ملعب�ه يف مقاطعة بافاري�ا، فأصبح من 
الصع�ب عىل أي فري�ق أًيا كان ه�و أن يذهب 
إىل ملع�ب إمبول�س آرين�ا ويع�ود بانتص�ار، 
الجمه�ور مع قوة الفريق يش�كل عامل مؤثر 
جًدا عىل الخصوم، حت�ى بايرن ميونخ عندما 
التقى بأوجس�بورج هذا املوس�م ورغم الفوز 
بأربعة لك�ن هذه النتيجة ُحس�مت بفرديات 

الالعب�ن حينها وقّدم الفري�ق البافاري اآلخر 
مب�اراة ممت�ازة ولم يكن يس�تحق الخس�ارة 

الكبرية هذه. 
خارج أرضه ال يكون ضعيًفا أو بالفريق سهل 
املن�ال، وقد أكد ذل�ك بانتص�اره يف الكثري من 
املباريات أمام فرق تكون قوية يف ملعبها مثل 

شتوتجارت وكولن ودورتموند. 

يمتلك أوجس�بورج العبن جيدي�ن، بداية من 
مارف�ن هتيز الح�ارس وبديل�ه األفضل منه، 
الح�ارس املخرضم ألكس�ندر مانينج�ر الذي 
يعي�ش أفضل فراته حالًي�ا ويعترب من أفضل 
البوندس�ليجا، وم�روًرا بالواف�د  الح�راس يف 
الجدي�د عب�د الرحمن بابا الغان�ي وأكرب العب 
م�ن ناحية القيم�ة حالًي�ا )5 ملي�ون يورو( 

وكذلك خليل ألتينتوب وتوبياس فرينر وساشا 
مولديرس ووصواًل لنج�م الفريق األول راؤول 
بوباديا. حقق أوجسبورج مساء األحد املايض 
أم�ام آينراخ�ت فرانكف�ورت أول تعادل له يف 
مس�ابقة البوندس�ليجا، بع�د 20 جولة، وهو 
التعادل األول له منذ ش�هر إبريل عام 2014!، 

كل مبارياته إما ينترص فيها أو ُيهزم.

المستقبل العراقي / وكاالت

حقق برش�لونة ف�وزاً كب�رياً خارج ملعب�ه أمام 
أتلتي�ك بلب�او بنتيج�ة 5-2، ليش�دد الخناق عى 

املتصدر ريال مدريد ويجعل الفارق بينهما نقطة 
واحدة.

وكان ليونيل مييس نجم اللقاء، فقد سجل الهدف 
األول وكان صاحب تس�ديدة اله�دف الثالث التي 

احتس�بت هدفاً عن طريق الخطأ، لكن هناك أمر 
أخر ق�ام به، يجعل م�ن مس�اهمته يف االنتصار 

مذهلة.
صحيف�ة مون�دو ديبورتيف�و الكتلوني�ة قال�ت 

"لقد ش�ارك ليونيل مييس يف كل األهداف، س�جل 
هدف�اً وصنع اثنن بش�كل مبارش، وكان صاحب 
التمري�رة األوىل التي بدأت منها الهداف الخامس، 

وهو من سدد كرة الهداف الرابع".

وأضاف "لقد س�اهم ليونيل مييس باألهداف 
الخمسة، وهذا عمل مذهل".

يذكر أن برشلونة يستضيف ليفانتي يوم األحد 
املقبل.

 
أعط�ى نادي ريال مدريد إش�ارات مهمة عىل إدراكه بتطور 
مهاج�م توتنه�ام هاري ك�ن، الش�اب الذي يتألق بش�كل 
ملف�ت ه�ذا املوسم.وحس�ب صحيف�ة دي�يل مي�ل، فريال 
مدري�د س�يواصل اهتمام�ه ومراقبت�ه لهاري ك�ن، رغم 
توقيعه عق�داً جديداً مع توتنه�ام، وأن النادي امللكي يريد 
أن يبق�ي عينه عىل تط�ور الالعب الذي خطف األضواء بعد 
تألقه يف مواجهات كبرية أمام ارسنال وتشيليس.وأضافت 
الصحيف�ة "صحي�ح أن تجدي�د عق�د ه�اري ك�ن يعني 
صعوب�ة رحيله قبل عامن، لكن ري�ال مدريد يعرف جيداً 
أن توتنه�ام هو نادي كرة قدم مس�تعد لبيع نجومه، فقد 
فعل ذلك من قبل مع لوكا مودريتش وجاريث بيل".يذكر 
أن ه�اري كن أكد يف ترصيحه األخري بعد مباراة توتنهام 
إدراكه أن تألقه س�يجلب له العروض، لكنه يريد الركيز 

والنجاح مع توتنهام.

 
تقدم السويرسي س�تانيالس فافرينكا يف التصنيف 
العامل�ي للتن�س بعدما أصب�ح يف املرك�ز الثامن مع 

صدور القائمة الجديدة االثنن.
وتراج�ع الكروات�ي مارين ش�يليتش بط�ل امريكا 
املفتوح�ة من املركز الثامن اىل الع�ارش فيما ارتقى 
االسباني ديفيد فريير اىل املركز التاسع.وظل الرصبي 
نوف�اك ديوكوفيت�ش يف الصدارة يليه الس�ويرسي 
روج�ر فيدرر يف املرك�ز الثاني ثم االس�باني رفائيل 

نادال يف املركز الثالث. 
واحتف�ظ الربيطان�ي اندي م�وراي باملرك�ز الرابع 

والياباني كي نيشيكوري باملركز الخامس. 
وج�اء الكندي ميلوش راونيتش يف املركز الس�ادس 
فيم�ا يحت�ل التش�يكي توم�اس برديت�ش املرك�ز 

السابع.

ريال مدريد يبدي اهتاممه 
هباري كني

فافرينكا يتقدم
يف التصنيف العاملي للتنس

االتحاد العراقي لكرة القدم: ان رئيسه 
عبد الخالق مس�عود سيمثل العراق يف 
انتخابات االتحاد السيوي لكرة القدم 
وس�يكتفي بالتصويت دون ان يرشح 
التنفي�ذي  املكت�ب  عضوي�ة  لش�غل 

لالتحاد االسيوي.
وذك�ر عضو اتحاد الكرة فالح موىس: 
ان االتح�اد اتخ�ذ ق�راراً بع�دم تقديم 
االنتخاب�ات  يف  للدخ�ول  مرش�ح  إي 
املقبلة للحص�ول عىل عضوية االتحاد 
األس�يوي واالكتف�اء بالتصويت ألحد 
رصاع  يف  املتنافس�ة  الش�خصيات 
االنتخاب�ات القارية من خالل الدخول 
يف اجتماع�ات موس�عة للحصول عىل 

ضمان�ات برف�ع الحظر عن 
املالعب العراقية.

االتح�اد  رئي�س  وأوض�ح: 
العراقي لكرة القدم عبد الخالق 

مس�عود س�يكون ممث�اًل ع�ن 
الك�رة العراقية خ�الل االنتخابات 

الخاصة بعضوية االتحاد األس�يوي 
وكل م�ا أث�ري يف الف�رة املاضي�ة عن 
ترشيح حس�ن س�عيد لتمثيل الكرة 
العراقية للدخول يف انتخابات االتحاد 
املذكور هي إنباء عارية عن الصحة 
بالرغم م�ن الدعم املعل�ن من قبل 
وزارة الش�باب والرياضة لشخص 
حس�ن س�عيد كون املوضوع من 
العراقي  ضمن صالحيات االتح�اد 

لكرة القدم.

مسعود يمثل العراق يف انتخابات 
االحتاد اآلسيوي مصوتًا فقط

المستقبل العراقي/ متابعةالمستقبل العراقي/ وكاالتالمستقبل العراقي/ وكاالت

حقيقة تؤكد أن مييس قام بيشء يفوق الوصف أمام بلباو
المستقبل العراقي / وكاالت

تعهد وزير الزراعة فالح حس�ن بتقديم الدعم 
وكل م�ا يحتاجه اتحاد الفروس�ية التي تمثل 
رياضة االباء واالج�داد يف بالد الرافدين ، جاء 
ذلك خالل استقباله رئيس اتحاد اللعبة حيدر 
حس�ن الجمي�يل والدكتور عيل ص�الح مدير 

شعبة الخيول البيطرية العامة .
وقال رئيس االتحاد حيدر الجمييل: ان معايل 
وزي�ر الزراعة أبدى رغبت�ه ودعمه اىل اتحاد 
الفروس�ية الس�يما يف قضي�ة رف�ع الحظر 
املف�روض ع�ىل الخي�ول العراقي�ة مبينا اىل 
ان الوزي�ر اكد ل�ه مواصلة ال�وزارة تكملة 
املحادث�ات مع أصح�اب االمر س�عيا لرفع 
الحظر ع�ن الخيول العراقية صاحبة األرث 

والتاريخ الكبري .
واضاف الجمييل انه قدم كتابا رس�ميا من 
قبل اللجنة االوملبي�ة اىل معايل الوزير بغية 
من�ح ال�وزارة علف الخي�ول مجان�ا وقد 
اص�در الوزير ام�را مب�ارشا بتوفري علف 

الخيول مجانا.

وزارة الزراعة تتعهد بدعم رياضة 
الفروسية

أعلن االتحاد العراقي لكرة القدم عن مواعيد 
تصفي�ات  يف  االوملب�ي  املنتخ�ب  مباري�ات 
املجموع�ة األس�يوية األوىل املؤهل�ة الوملبياد 
ريو دي جان�ريو والتي من املزم�ع انطالقها 
الثال�ث  يف  مس�قط  العماني�ة  العاصم�ة  يف 
والع�رون من ش�هر آذار املقبل بمش�اركة 
خمس�ة ف�رق ه�ي كل م�ن البل�د املضي�ف 
ملباري�ات التصفيات املنتخب العماني إضافة 
إىل منتخبات كل من البحرين ولبنان واملالديف 

إىل جانب منتخبنا االوملبي.
وقال أمن رس اتح�اد الكرة صباح رضا: من 
املؤمل ان تنطلق تصفيات املجموعة األسيوية 
األوىل املؤهل�ة الوملبي�اد ري�و دي جان�ريو يف 
الثالث والعرون من ش�هر آذار املقبل حيث 
س�يضيف ملعب الس�لطان قابوس يف املدينة 
الريايض بالعاصمة مس�قط جميع مباريات 
التصفي�ات عىل إن يك�ون ملعب نادي بورش 
وميادين التدري�ب امللحقة باملدينة الرياضية 
موقعاً لتدريبات الفرق الخمس املش�اركة يف 

التصفيات.
وتابع: ان اللجن�ة املكلفة بتنظيم التصفيات 
اخت�ارت فندق�ي "توليب ان" و"س�فري انر 
نشنال" مقر لسكن وفد املنتخبات املشاركة 
فيم�ا س�يكون فندق "س�يتي س�نر" مقر 
لس�كن الوفد األس�يوي الجهة التي سترف 

عىل إقامة التصفيات.
وزاد: ان االتح�اد األس�يوي اش�عر االتح�اد 
العراق�ي لك�رة الق�دم ببكتاب رس�مي عىل 
م�ن  يوم�ن  قب�ل  الوف�د  تواج�د  رضورة 
االنطالق الرسمي للبطولة إي يف يوم الحادي 
والع�رون م�ن ش�هر آذار املقب�ل ومغادرة 
النته�اء  الت�ايل  الي�وم  يف  العماني�ة  األرايض 

مبارياته يف التصفيات.
ملباري�ات  الرس�مية  االنطالق�ة  وأض�اف: 
املجموع�ة األس�يوية األوىل املؤهل�ة الوملبياد 
ريودي جانريو س�تكون يف الثالث والعرين 
املنتخ�ب  بلقائ�ي  املقب�ل  آذار  ش�هر  م�ن 
املس�تضيف عم�ان بج�اره البحري�ن فيم�ا 
س�يواجه لبن�ان املالدي�ف يف الي�وم ذاته عىل 
إن يفتت�ح منتخبنا االوملب�ي أوىل مبارياته يف 

املجموع�ة إم�ام املنتخ�ب اللبناني يف 
الخامس والعرون من الش�هر ذاته 
املواف�ق ي�وم األربعاء ع�ىل إن يواجه 

املالديف البحرين يف اليوم نفسه.
وتاب�ع: املنتخ�ب االوملب�ي س�يواجه 
املالديفي ضمن منافس�ات  نظ�ريه 
الجول�ة الثانية م�ن التصفيات يوم 
الجمعة املوافق الس�ابع والعرون 
م�ن ش�هر آذار فيم�ا يلتق�ي البل�د 
املضي�ف عمان باملنتخ�ب اللبناني, 
املب�اراة الثالثة للمنتخ�ب الوطني 
ضم�ن التصفي�ات س�تكون إمام 
املنتخ�ب البحرين�ي ي�وم األح�د 
املواف�ق الس�ابع والعري�ن من 
شهر آذار ويتخلل اليوم ذاته لقاء 

أخر يجمع عم�ان باملالديف,فيما 
يختت�م املنتخ�ب االوملب�ي العراق�ي 

الثالث�اء  ي�وم  التصفي�ات  يف  مباريات�ه 
املواف�ق الح�ادي والثالث�ون م�ن ش�هر آذار 
املقبل إمام املنتخب العماني ويلتقي يف اليوم 

ذاته املنتخب اللبناني بنظريه العماني.

احتاد الكرة يعلن مواعيد مباريات املنتخب االوملبي
يف التصفيات االوملبية
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امليزان

خيت فاخر للنساء فقط

مججمة برشية بعمر 55الف سنة
عثر فريق من العلماء الفرنسيني 
ع�ى تجوي�ف لجمجم�ة يف أحد 
يرج�ع  الفلس�طينية  الكه�وف 
تاريخه�ا إىل 55 أل�ف س�نة مما 
كان�وا  االفارق�ة  أن  إىل  تش�ر 
وراء اإلنس�ان الحدي�ث حيث إن 
ه�ذا التجويف يش�به تجويفات 
الج�دد  األفارق�ة  جمجم�ة 
واألوروبي�ني وق�د ن�رت نتائج 
هذا الكش�ف يف مجل�ة »ناتر« 

العلمية الفرنسية.
أش�ارت الدراس�ة إىل أن س�كان 
ه�ذا الكه�ف كان�وا قريب�ني من 
ال�ذى  الحدي�ث  األول  اإلنس�ان 
استعمر أوروبا، كما أنه استطاع 
التعاي�ش مع اإلنس�ان األوروبي 
األول »النياندرت�ال« ال�ذى عاش 
يف ه�ذه املنطق�ة يف ذل�ك الوقت 
وبالت�ايل ف�إن ذل�ك يش�ر إىل أن 

الخلف السابق كان مشرتكا.

؟؟هل تعلم
ه�ل تعلم أن دماغ اإلنس�ان يزن حوايل 

1,3 كغ. وهو مقسم إىل 
ثالثة أقسام رئيسية هي: املخ � املخيخ 

والنخاع الشوكي. 
ويعترب املخ الجزء األهم يف الدماغ ومنه 

تتم السيطرة عى 
معظم األعم�ال اإلرادية وع�ى أطرافه 

مادة اللحاء التي تتحكم 
بوظائ�ف معينة بالجس�م )كالس�مع 

والكالم والنظر و....(. 
واملخي�خ يف مؤخ�رة الجمجم�ة وه�و 

يتحكم بقوة التوازن والتنسيق 
بني العضالت والنخاع العظمي يتواجد 

عند طرف العمود الفقري 
ويتحك�م بالتنف�س وخفق�ان القل�ب 

والهضم.

ُكش�ف النقاب ع�ن أول ميجا يخت 
فاخر يف العالم للنس�اء فقط، والذي 
م�ن املق�رر أن يس�تهدف الس�يدات 
املليونرات. وحسبما ذكرت صحيفة 
»دييل ميل« الربيطانية، تبلغ مساحة 
اليخ�ت 262 ق�دم، بما يكف�ي لنوم 
12 ش�خًصا، كما يحت�وي عى أكثر 
م�ن خمس طوابق، وقد أس�تخدمت 
املصمم�ة » ليدي�ا برس�اني« الذهب 
يف  والزه�ور  والف�رو  والكريس�تال 
 La « تصميم�ه، وأطل�ق عليه اس�م

الجم�ال.  يعن�ي  م�ا  وه�و   »Belle
مقص�ورة  ع�ى  اليخ�ت  ويحت�وي 
رئيسية يف الطابق الثاني، بها فراش 
مزدوج، وتسمح بإطاللة بانورامية، 
إضاف�ة إىل خمس�ة أجنح�ة أخرى، 
كما يوج�د عى متن اليخت »س�با« 
ونادي صحي، وغرفة ثلج ، وس�ينما 
ومرسح ومكتبة، ومهبط للطائرات، 
وق�د قال�ت »ليديا« إن س�عر اليخت 
النهائ�ي لم يتحدد بع�د، وأن الفكرة 

تتمثل يف بناء أفخم يخت يف العالم.

عندما تختار أي مس�ئولية لتتحملها فال بد أن 
تك�ون واثقا من قدراتك، كي ال تحمل نفس�ك 
أكثر م�ن طاقته�ا. إذا كنت معجبا بش�خص 
م�ا فالب�د أن تلف�ت انتباه�ه إلي�ك وتهتم به 
حتى ال تندم فيم�ا بعد أنك أهملته ولم تخربه 

بمشاعرك.

ربما يحمل لك القدر العديد من األخبار السارة 
يف األي�ام املقبلة ولكن ال بد أن تبذل جهدك كي 
ال تضيع الفرص املتاحة لك. ال تش�غل نفس�ك 
الليلة يف التفكر بهمومك وقم بدعوة أصدقائك 
للخ�روج للتن�زه. من املتوق�ع أن تكون ليلتك 

هادئة ورومانسية.

اهت�م ه�ذه الف�رتة بتزي�ني منزل�ك وتجدي�د 
ديكوراته، فربما يمنحك هذا شعورا بالسعادة 
والرض�ا. تش�عر باإلحب�اط بس�بب ضغ�وط 
العمل، حاول أن تهدأ حتى تس�تطيع أن تنجز 
عملك دون أخطاء. تحل بالتس�امح واعلم أنه 

ال يوجد بيننا شخص كامل.

كون العديد من الصداقات وحاول أن تخرج بهم 
م�ن حالة الوحدة التي تتس�بب لك يف االكتئاب. 
م�ن املتوق�ع أن يك�ون هن�اك مفاجأة س�ارة 
بانتظارك هذا املس�اء كمكافأة عى إخالصك يف 
عمل�ك. أدركت مؤخرا أن العالقات الكثرة التي 

ال تقوم عى الود واإلخالص ال قيمة لها.

ال تجع�ل اهتمام�ك بجم�ع األم�وال يش�غلك 
ع�ن االهتمام بحيات�ك العاطفية ك�ي ال تندم 
بع�د مرور الوق�ت وضياع العمر. ال تستس�لم 
ملش�اعر الغضب التي تفرض س�يطرتها عليك 
يف معظ�م املواقف حتى ال تصبح حياتك عبارة 

عن مشاحنات أنت يف غنى عنها.

حاول دائما أن تطور من نفس�ك واس�تفد من 
حبك لالكتش�اف يف إجراء العديد من التجارب 
الجدي�دة واملفيدة. البد أن تس�رتيح اليوم ألنك 
مرهق جدا بس�بب العناء الذي واجهته. فتش 
عن الس�عادة بداخلك ألنه ال يوجد من يمنحك 

السعادة إذا لم تبحث عنها بنفسك.

ال تبخ�ل بتقدي�م النصيحة ألحد ولك�ن عليك أن 
تختار الوقت املناس�ب ال�ذي تقدم فيه النصيحة 
كي ال تقابل بالرفض. ربما يش�عر أصدقاؤك أنك 
لس�ت قادرا الي�وم عى تقديم أي ن�وع من أنواع 
املساعدة لهم. اهتم بمشاعرك وال تتجاهلها ألنها 

مشاعر صادقة وليست أوهاما كما تعتقد .

ال تهدر طاقتك يف عمل أشياء غر مفيدة كي ال 
تندم بعد ذلك عى ضياع الوقت. أنت شخصية 
عقالني�ة ج�دا لدرجة أنك ال تمل�ك القدرة عى 
التعب�ر عن مش�اعرك ، ولكنك الب�د أن تتغر 
برسع�ة حت�ى ال تف�وت ع�ى نفس�ك فرصة 

التعرف عى الشخص الذي تراه مناسبا لك.

مل�اذا أنت مكتئ�ب هك�ذا ؟ ك�ن متفائال حتى 
تستمتع بوقتك اليوم فلديك العديد من اللحظات 
الرائع�ة التي يصعب تكرارها. اس�ع لتوس�يع 
دائ�رة معارفك فربما تجد الش�خص املناس�ب 
بينه�م. تذكر أن�ه كم�ا أن للعزوبي�ة مميزات 

عديدة فلها أيضا الكثر من السلبيات.

إذا ش�عرت باإلره�اق هذا املس�اء فيمكنك أن 
تس�رتيح يف منزلك لبعض الوقت واالس�تمتاع 

بمشاهدة فيلم ظريف. 
ربم�ا ترغب الليل�ة يف أن تقيض مس�اء هادئا 
مع ض�وء القم�ر، بعيدا عن زحم�ة وضغوط 

الحياة.

أعط نفس�ك فرص�ة كافي�ة للتفك�ر قبل أن 
تت�ورط يف عالقة أنت ال تع�رف نهايتها. لديك 
إحس�اس غريب أنك غر موفق اليوم وبالفعل 
ب�دأ إحساس�ك يتحق�ق، فهن�اك العدي�د من 
املقاب�الت التي أُلغيت كما أنك ال تس�تطيع أن 

تجد أصدقاءك.

ال تض�ع وال دقيقة واحدة من وقتك يف التفكر 
يف أخطاء املايض، وخطط ملستقبلك وال تسمح 

ألي عقبة أن تقف يف طريقك. 
ال تتطرق إىل املناقش�ات الح�ادة مع أصدقائك 

ألنك لست ماهرا يف الجدال واملحاورة.

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

الشوكوالته ختفض الوزن
كش�فت دراس�ة جديدة ق�ام بها علم�اء من 
إسبانيا أن الشوكوالتة أفضل مساعد للراغبني 
يف تخفيض وزنهم، بغض النظر عن السعرات 
الحرارية املرتفعة التي تعطيها وتحدث علماء 
جامع�ة مدريد اإلس�بانية عن مي�زات جديدة 
غ�ر اعتيادية للش�وكوالتة، بحس�ب ما نقله 

موقع »روسيا اليوم«.
وأج�رى العلماء اختب�ارات ش�ارك فيها أكثر 
من ألف متطوع، قس�موا إىل ثالث مجموعات: 
املجموع�ة األوىل تناول�ت س�نة كامل�ة م�واد 
غذائي�ة تدخل يف تركي�ب الحمي�ات الغذائية.

املجموعة الثاني�ة، تناولت مواد غذائية كالتي 
يتناوله�ا متوس�طو الحال.املجموع�ة الثالثة 

كان�ت تتناول وجبات غذائي�ة، كما املجموعة 
م�ن  غرام�اً   30 إضاف�ة  م�ع  ولك�ن  األوىل، 
الش�وكوالتة يومياً.بعد انقضاء السنة، اتضح 
أن أف�راد املجموع�ة الثالثة فق�دوا أكرب كمية 
من الش�حوم مقارنة بأفراد املجموعتني األوىل 
والثانية.استنتج العلماء من هذه التجربة أنه 
بفضل الش�وكوالتة »ال�كاكاو« تخلص أفراد 
املجموعة الثالثة باملعدل 3.8 كغم من وزنهم، 

وأصبحت عضالت بطنهم أقوى.
يعود الس�بب يف ه�ذه النتائ�ج إىل أن الكاكاو 
غن�ي بمرك�ب ثيوبروم�ني، ال�ذي كالكافيني 
ينس�ب إىل قلوي�دات البيورين، ولك�ن تأثره 

أخف من الكافيني.

سامسونغ يسرتق السمع
إىل  عدي�دة  تقاري�ر  أش�ارت 
وج�ود خ�رق كب�ر لخصوصي�ة 
مستخدمي أجهزة التلفاز الذكية 
من رشكة سامسونغ، وذلك كون 
أجه�زة التلف�از الذكي�ة الخاصة 
تس�جيل  ق�ادرة ع�ى  بالرك�ة 
محادثات املس�تخدم ومشاركتها 
مع جهات أخرى بحسب سياسة 
الخصوصية.وأوضحت التقارير إىل 
وجود بند يف سياسة الخصوصية 
الخاص�ة بأجهزة التلف�از الذكية 
من سامس�ونغ ُيخرب مستخدمي 
ه�ذه األجهزة بأن�ه يف حال ورود 

معلوم�ات ش�خصية وحساس�ة 
أثن�اء اس�تخدام الش�خص مليزة 
التعرّف ع�ى الصوت، ف�إن هذه 
املعلوم�ات س�تكون م�ن ضم�ن 
البيانات التي تم تسجيلها ونقلها 
إىل ط�رف ثال�ث أثن�اء اس�تخدام 
األوامر الصوتية.وتقول الركة يف 
صفحة سياسة الخصوصية تحت 
القسم الخاص بميزة التعرّف عى 
الص�وت، بأنه�ا تلتق�ط األوام�ر 
الصوتية والنصوص املرتبطة بها 
بحيث تس�تطيع أن تق�دم ميزات 
الص�وت،  ع�ى  التع�رّف  خدم�ة 

وتحس�ني  تقيي�م  إىل  باإلضاف�ة 
هذه امليزات.ورّدت متحّدثة باسم 
رشك�ة سامس�ونج ع�ى موق�ع 
CNET ال�ذي تواصل معها بهدف 
االستفس�ار ع�ن خط�ورة ه�ذا 
األمر، بحي�ث قالت ب�أن الركة 
املس�تخدم  خصوصي�ة  تأخ�ذ 
ع�ى محمل الج�د، وبأنه�ا تقوم 
بتوظي�ف ضمان�ات أمنية، بما يف 
ذلك تشفيل البيانات، بهدف تأمني 
ومن�ع  املس�تخدمني  معلوم�ات 
جمعها أو استخدامها بشكٍل غر 

مرّصح به.

بدون تعليق

طبق اليوم

افـقـي

عـامـوي

1 – مدينة يف الواليات املتحدة األمركية 
–
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 3 – لفظ�ة تعج�ب – أح�د الوالدين – 
يدرك –
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 5 ��  عكسها يرجو – أداة نصب –
 6 – منازل – إيصال البضائع خفية –
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 8 – صنيع�ي – من مش�تقات البرتول 

–
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 2 – إنكليزي أكتشف غاز التنوير –
 3 ��� مخلص – يبرص مجزومة –

 4 – أفاخر –
 5 – عكسها فخ – جدها يف تسلية –
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4/3 كوب زبدة، مذابة
خليط الكيك

2/1 كوب كريمة سائلة
1 ملعقة كبرة جيالتني سادة
1 باكيت جييل بطعم الليمون

4/1 كوب ماء ساخن
3/1 كوب سكر ناعم الحبيبات

1 كوب جبن كريمي، لني
1 ملعقة كبرة برش برتقال

طريقة التحضر
1. اح�ري قالب كيك متح�رك القاعدة مقاس 

9 بوصة.
2. طبق�ة البس�كويت: يف طب�ق عمي�ق ضع�ي 
البس�كويت و الزب�دة، قلب�ي باط�راف اصابعك 
لتختل�ط امل�واد ، وزع�ي الخلي�ط يف القالب مع 
الضغط ليتماس�ك عى ش�كل طبق�ة، ضعيه يف 

الثالجة.
3. خليط الكيك: يف وعاء الخالط، ضعي الكريمة، 
ثبتي املرب الشبكي واخفقي اىل ان يتضاعف 

حجمها. دعيها جانبا.
4. يف ك�وب ضعي الجيالتني الس�ادة و الليمون، 
أضيفي املاء مع التقليب اىل ان يذوب الجيالتني. 

دعيه جانبا.
5. يف طبق عميق ضعي السكر والجبن، اخفقي 
باملرب الش�بكي اىل ان يصبح هش�ا، أضيفي 
اىل ان يختف�ي، أضيف�ي  الجيالت�ني واخفق�ي 
الكريم�ة وقلبي بملعقة عريضة اىل ان يتجانس 

الخليط.
6. اس�كبي الخلي�ط ف�وق البس�كويت ، ضعي 

كيكة اجلبن والربتقال

معلومات  عامة
فوائد التوت االزرق

التوت األزرق الش�هر بعنبية آس�ية ينتر يف 
العديد من دول العالم يف امريكا واوربا واس�يا 
وافريقي�ا وهو م�ن فصيل�ة الحلنجيات ويتم 
زراعت�ه وانتاجه تجاري�ا الرتفاع اس�عاره .. 

ولون ثماره ازرق يميل ايل السواد .
تس�مي  م�واد  ع�يل  األزرق  الت�وت  يحت�وي 
الربوس�يانرينات األوليجومري�ة وهي تمنع 
تحل�ل بعض  األنس�جة مثل الغش�اء العصبي 
املحي�ط باأللي�اف العصبي�ة كم�ا أنه�ا تمتع 
بنش�اط مض�اد لإللته�اب يمك�ن أن يخف�ف 
أع�راض التصل�ب العصب�ي وتوج�د ب�ه مادة 

األريوتني .
 و يتمي�ز الت�وت األزرق  بلون�ه الداك�ن مم�ا 
يضفي عليه تلك الصبغ�ة املميزة التي تحارب 
أنواع�اً عديدة م�ن الرسطانات حي�ث يحتوي 
ع�ى نس�بة عالي�ة م�ن مض�ادات األكس�دة 
الت�ي تحمي الجس�م من العديد م�ن األمراض 
الرسطاني�ة، يحت�وي ع�ى مركب�ات طبيعية 
خافضة للكوليسرتول، بنفس فعالية العقاقر 

التجارية ودون تأثرات جانبية سلبية.
ويتميز التوت األزرق  بأنه منخفض السعرات 

الحرارية مما يجعله وجبة خفيفة صحية.
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الفدرالية من داخلها وخارجها
مس���احة لل���رأي

غيالن

وقت ووقت
انش���غاالت

اخف�ى الرجل الثري خزانة كبرية يف ج�دار قرصه مليئة 
بالذه�ب واملجوه�رات, وحدث ان�ه مات فج�أة ولم يويص 
بالخزانة وال بمكانها يف الجدار، اىل ان مضت السنوات وعتق 
القرص وتهرأ وما عاد صالحا للس�كن بعد كل تلك العرشات 
م�ن الس�نني، فج�اء االحف�اد بمن يتعه�د بتهديم�ه ورفع 
انقاضه, وبارش املتعهد مع عماله الهدم فعثر عىل الخزانة، 
فسارع بايقاف العمل وظل يحرسها لحني قدوم الورثة الذين 
اندهش�وا وتبارشوا، فقد هبطت عليه�م ثروة كبرية... فهل 
يتكرر هذا املش�هد االن، وبهذه السهولة واالمانة والرشف؟ 

املنطقة معروفة، والبيت معروف، واملتعهد معروف...
ه�ل تغ�ريت القي�م واألخ�اق والضواب�ط واالعتب�ارات 
األخاقية؟ يذكر التاريخ ان أفضل من حافظ عىل املال العام 
وق�اد وزارة املالي�ة هو اليهودي حس�قيل ساس�ون, حتى 
اش�تقوا من اس�مه معنى الحرص والدقة ب�)حس�قلها(.. 
وعرف عن وزراء يف بعض املراحل يتجنبون اس�تخدام ورق 
الدائرة يف مكاتباتهم الشخصية.. حرام.. وكان اقرتاف فعلة 
الرش�وة خرب مثري ينترش يف عموم الباد، وان لم يكن حينها 

ثورة اتصاالت كاليوم...
االمانة تخطر وترد اىل األذهان اليوم.. واملس�ؤول الرفيع 
يعلنه�ا ع�ىل الفضائيات من ان�ه ال وجود لدائ�رة ال تعاني 
من الفس�اد.. انه تعميم عىل صعوبته والفس�اد هو الدم يف 
مفاصل وجس�د االدارة، وال يوجد بني الفاسدين يهودي وال 
ملحد, وال صهيوني وال ش�يطان متنكر بهيئة إنسان.. عىل 
العكس, كلهم ملتزمون بأداء الطقوس والعبادات ويلهجون 
بأس�ماء رم�وز صالحني ومن�ارات التاري�خ ويركزون عىل 
زهدهم ورضوب أعمالهم وممارساتهم يف العفاف والتقوى 
والزهد.. ولكنه�م يف العمل والواقع ال يحرمون وال يحللون، 
وانداح الفس�اد اىل األماكن والقطاعات الحساس�ة, واألكيد 
انها ستتكش�ف يوما م�ا, ولن يفاجئ, ولن يفقد املس�تغل 
الفاس�د صواب�ه ولن يموت حي�اء اذ يعود ويرى ش�ناعاته 
وعاره فهو, وبالرضورة فاقد لاحساس والضمري والتقوى 
وألي والء... ال لرم�ز وال لعش�رية وال لعائل�ة وال لق�وم وال 
لوط�ن وان توهمها.. فقد اهتدى بغريزت�ه البدائية اىل املبدأ 
ال�ذي توص�ل اليه العقل الحدي�ث: الربجماتي�ة.. وهو املبدأ 
الذي مس�خه العقل الس�اذج وافرغه من أبعاده ومغازيه.. 

وبما يربر نفعية مبتذلة...
االكيد ان وباء بهذا االتساع والعمق والخطورة والشمول، 
ال يص�در اال عن فايروس�ات وجراثيم واس�باب اس�تثنائية 
وخارق�ة.. لذلك س�تكون الصح�وة والتعايف وع�ودة الوعي 

بنتائج باهرة.. وان تأخرت...

يف الع�راق الغم�وض يكتن�ف الفدرالي�ة فه�ي م�ن غري 
تعري�ف واض�ح يحددها كنظام مث�ل س�ائر الفدراليات يف 
العالم وأمامن�ا نماذج عديدة للفدرالي�ات يف العالم وأقربها 
الينا جغرافياً ولغوياً فدرالية األمارات العربية املتحدة،ومثل 
الغموض ال�ذي يكتنف فدراليتنا تتخلله كوميديا سياس�ية 
تق�وم بأخراجها مختلف األط�راف التي أوصلت املراقبني إىل 
اتهامهم بجهل النظام الفدرايل وهو األمر الذي قادني حينها 
إىل اق�رتاح يق�ود إىل زج ال�وزراء والن�واب يف دورة تثقيفية 
متخصصة بالفدرالية .ولعل أملع الكوميديني السياس�يني يف 
التعاط�ي الفدرايل »كاكا مس�عود« الذي نط  لينافس رئيس 
السلطة األتحادية الدكتور العبادي الحضوريف مؤتمر األمن 
العامل�ي، وللحقيقة لم ينافس�ه ب�ل أراد الحض�ور بصفته 

رئيساً ألقليم كردستان.
مؤتم�ر األم�ن العامل�ي ح�رضه رؤس�اء ومنه�م رئيس 
الس�لطة األتحادية العراقي الدكتور حيدر العبادي فما هي 
م�ربرات حضور كاكا مس�عود الذي اليري�د أن يكون ضمن 
الوف�د العراقي فهل تس�مح دولة فدرالي�ة إن كانت امريكا 
أو اس�رتاليا وصوالً إىل األم�ارات العربية املتح�دة بمثل هذا 
التج�اوز الذي يدل عىل ان األخ مس�عود ل�ه فدرالية يمطها 
استقاالً حني يشاء ويعيدها إىل مواضعها حني يتعلق األمر 

بامليزانية .
يف النظ�ام الفدرايل اليجوز لرئيس والية أو اقليم فعل ذلك 
فالدولة األتحادية ورئيس سلطتها هو من يمثل الباد، كما 
اليجوز يف النظام الفدرايل جباية الرضائب من الحدود فهذه 
مهم�ة اتحادي�ة يف الفدرالية وحتى يف النظ�ام الكونفدرايل، 
وق�د ح�دث يف الكونفدرالية الس�ويرسية ان ق�ام الكانتون 
األيطايل بلغف رضائب الح�دود وبرسعة الربق أعاد القضاء 
لألتح�اد الكونف�درايل ماجباه م�ن الحدود م�ع وصلة من 

التأديب القانوني.
يف الفدرالية يجوز تأسيس قوات للرشطة خاصة بالوالية 
أو املحافظ�ة أو األقلي�م وال يج�وز تجاوز ذل�ك إىل جيش أو 
ح�رس وطني واألخريآخ�ر الرصعات التي طلع�ت به علينا 
فدراليتنا الغامضة،ويف الفدرالية يقوم القانون برسم الحدود 
بني الصاحي�ات وتوزيعها بني املركز األتح�ادي والواليات، 
فالثروات اتحادية يحق لألقليم املنتج للثروة جباية الرضائب 
منها وال يجوز له استثمارها كلياً ففي الدولة الديمقراطية 
األتحادي�ة تتح�ول األم�وال م�ن مصادره�ا إىل الحكوم�ة 
األتحادية والتي تق�وم بتوزيعها توزيعاً علمياً عىل الواليات 
ومن ثم يجري تحريرها من الس�لطتني األتحادية وسلطات 
الواليات لتعود إىل الش�عب وهكذا يتس�اوى مواطنو النظام 

الفدرايل يف حقوقهم وواجباتهم .
وال أري�د األطالة فما يح�دث من تجاذب�ات ،أغلبها يقع 
خارج التعري�ف القانون�ي للفدرالية وتوزيعها األنس�يابي 
للمه�ام ب�ني حكوم�ة األتح�اد والواليات فقضي�ة الحرس 
الوطن�ي مث�ًا تقع خ�ارج القان�ون الف�درايل ان وجد هذا 
القان�ون يف فدراليتنا الغامضة، والس�بب يف ذل�ك يعود كما 
أس�لفت يف عدم جواز تأسيس الجيوش خارج اطار الجيش 
الوطن�ي. حت�ى وأن اختلفت التس�ميات يف محاولة ألخفاء 
الخ�رق الف�درايل ألرضاء ه�ذا الط�رف أو ذاك، فالقانون يف 
النظام الديمقراطي هو الفيصل والرتضيات ان خدرت األلم 

فأنها التشفيه .
السؤال الذي سأختم به عمودي هذا ..متى سيتفق نوابنا 
عىل تعريف بتطبيقات عملية لفدراليتنا التي نريدها واضحة 
تغسل عنا الهموم التي تمطرها ترصيحات وسلوكيات كاكا 

مسعود وبعض نوابنا األشاوس !!

فؤاد حسونكـاريكـاتـير

حاتم حسن

 شكر وتقدير لروضة البسمة
اس�م عىل مس�مى تزرع البس�مة ع�ىل وجوه 
أبنائن�ا وتجع�ل نهاراته�م مضيئ�ة بالف�رح عرب 
املتابع�ة واإلرشاف والرعاي�ة  والربامج التعليمية 
والرتفيهي�ة الت�ي تقدم فض�ا ع�ن  التوجيهات 
اإلرش�ادية والدقة يف تقديم األجود واألفضل وبما 
يس�عد أطفال الروضة ولهذا اتقدم بوافر الش�كر 
والتقدير مع أطيب التحايا ملديرة الروضة الس�ت 

وداد واىل الست شيماء وست شهاء.

خطوات أمريكية لالستثامر عىل سطح القمر
 ب�دأت الحكومة األمريكي�ة اجراءات 
لتش�جيع أنش�طة االس�تغال التجاري 
لس�طح القم�ر. حي�ث اصب�ح بوس�ع 
التق�دم بطالبات  األمريكي�ة  ال�رشكات 
للحص�ول ع�ىل حص�ة يف أرايض القمر، 
م�ن خال عملية ترخيص قائمة بالفعل 

تتعلق بالرحات الفضائية.
وذك�رت اإلدارة الفيدرالي�ة للماح�ة 
رشك�ة  إىل  أرس�ل  خط�اب  يف  الجوي�ة 
»بيجلو إيروسبيس« إنها تعتزم تشجيع 
اس�تثمارات القطاع الخاص يف منظومة 

الفضاء ويشري الخطاب إىل رضورة بذل 
مزيد من الجهود القانونية والدبلوماسية 
لضب�ط أنش�طة التنمي�ة املحتمل�ة عىل 
سطح القمر أو أي أجرام فضائية أخرى.

ويق�ول الخرباء إن ذلك يعني أن بمقدور 
رشكة »بيجلو إيروسبيس« إقامة مواقع 
للمعيشة املؤقتة عىل سطح القمر، ومن 
املتوق�ع أن تحتف�ظ الرشك�ة بالحقوق 
الحرصي�ة ع�ىل ه�ذه األرايض، وأيًض�ا 
مناطق أخ�رى مرتبطة بها قد تخصص 

للتعدين واالستكشاف وأنشطة أخرى.

بحضور عائلته وأصدقائه ومحبيه

شبكة االعالم العراقي تستذكر الزعيم عبد الكريم قاسم يف املكان الذي استشهد فيه
      بغداد – صباح عالل زاير

يا رمز النزاهة البيها يتباهون
يالشلت الشعب خليته بعيونك

نظمت ش�بكة االعام العراقي، ظهر 
ام�س االثن�ني ، وقف�ة اس�تذكارية 
للزعي�م عبد الكريم قاس�م يف املكان 
 1963 ع�ام  في�ه  استش�هد  ال�ذي 
م�ع رفاقه الش�هداء فاض�ل عباس 
املهداوي وطه الش�يخ احمد وكنعان 
خليل ح�داد، تقديراً وتثميناً ملا قدمه 
الزعي�م الراح�ل م�ن اج�ل الع�راق 
وش�عبه طيلة مدة حكمه التي شّيد 
خالها الكثري م�ن الرصوح العلمية 
والعمرانية يف شتى املجاالت.وابتدأت 
الوطن�ي  النش�يد  بع�زف  الوقف�ة 
العراقي ثم ق�را الحارضون الفاتحة 
ع�ىل ارواح ضحايا ش�باط االس�ود، 
واالط�اع ع�ىل املعرض ال�ذي اقامه 
مؤرش�ف ثورة 1958 هادي الطائي 
الذي تحدث للحارضين عن ذكرياته 
مع الزعيم وتفاصي�ل تلك املقتنيات 
الت�ي م�ن بينه�ا اح�دى البطانيات 

العائدة للشهيد يف تلك الحقبة.
وق�ال نائب رئي�س مجل�س الوزراء 
به�اء االعرج�ي الذي ح�رض الوقفة 
االس�تذكارية إن »الزعي�م ل�م يم�ت 
طاملا ظ�ل يف قلوب وعقول العراقيني 

بع�د ان احبه�م واحب�وه، وقد حان 
الوقت لكي تعاد لهذا االنسان جميع 
حقوقه االعتبارية قانوناً«.ويف كلمة 
ل�ه اس�تذكر النائب موف�ق الربيعي 

املواقف املشهودة والصفات التي 
قاس�م،  الزعي�م  به�ا  تح�ىل 

موضحا ان »املال والجاه والس�لطة 
افس�اد  يف  املش�جعة  العوام�ل  م�ن 
االنس�ان لكن الزعيم تميز عن غريه 
اذ لم يكن يمل�ك االموال او العقارات 
بعد ان غادر الدنيا من غري زوجة وال 

اوالد«. 
واض�اف ان »علينا ان نتعلم دروس�ا 
م�ن ه�ذه الش�خصية الفري�دة بما 
ووطني�ة  نزاه�ة  م�ن  عن�ه  ع�رف 
واخ�اص ومحب�ة للعراق وش�عبه، 
ول�ذا ظل خال�داً يف نفوس الناس 
وس�يبقى كذل�ك اىل مئ�ات 
الس�نني او اكث�ر«، مؤك�دا 
الغيور  انه »رم�زا للعراقي 
املحب لشعبه والعادل الذي 
القانون«.  رحمته  س�بقت 
من جانبه شدد رئيس هيئة 

االمناء يف ش�بكة االع�ام العراقي د. 
عيل الشاه عىل ان »استذكار الزعيم 
الش�هيد عب�د الكري�م قاس�م يحمل 
الكثري من ال�دالالت التي يف مقدمتها 
الوفاء واملحبة املتبادلة بني الش�عب 
والزعي�م طيلة اكثر م�ن نصف قرن 

من الزمان«. 
واض�اف الش�اه ان »جريمة اغتيال 
الزعيم وصحبه جعلت العراق يعيش 
يف بح�ر من الدم ل�م يتوقف اىل يومنا 
ارشار  علي�ه  تكال�ب  ان  بع�د  ه�ذا 
االرض للنيل من�ه  واعادة العجلة اىل 

الوراء«.   
ب�دوره، اك�د املدي�ر الع�ام لش�بكة 
االع�ام العراقي محمد الش�بوط ان 
»الشبكة ترشفت اليوم باقامة هذه 
الوقفة االس�تذكارية لرج�ل لم يجد 

حت�ى اعدائه صف�ة ت�يء لنزاهته 
وبس�الته وحبه للعراق«، الفتا اىل ان 
»الزعيم الشهيد قدم كل ما عنده من 
اج�ل العراق لكن�ه القتلة لم يمهلوه 
ك�ي يكم�ل م�ا كان يخط�ط له من 
مش�اريع للنه�وض بالب�اد لتصبح 

دولة متطورة«.
اما ابن شقيقه، عبد الله حامد قاسم 
فقد دعا يف كلمة له اىل »تس�مية احد 
الرصوح او املدن التي شيدها الزعيم 
بإسمه تخليداً له«، مضيفا ان »هذه 
الصادقة  للوطنية  املناسبة استذكار 
والعي�ش ال�كادح والبس�اطة الت�ي 

عاش فيها الزعيم الخالد«.
املجرم�ني  »القتل�ة  ان  اىل  واش�ار 
كانوا قد باعوا انفس�هم وضمائرهم 

للمستعمرين 
واملاجورين واالرشار«.

وكان�ت قصيدة الش�اعر عيل الامي 
مدوية حني هتف قائاً:

يا رمز النزاهة البيها يتباهون
يالشلت الشعب خليته بعيونك

اشوفّنك ضمري وتميش فوك الكاع
من لكمة حال انرتس ماعونك
ال دّورت دنيه وال قصور ومال
بعيون اليتامى افراح يلكونك

زاهد عشت عمرك يا زعيم الناس
معذور الشعب من صار مجنونك

المهندس قصي ابو دانية


