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العراق يلجأ لـ »االقرتاض« بعد ارتفاع كلفة احلرب إىل 25 مليار دوالر
صندوق النقد يسعى إلى فرض قيوده

    المستقبل العراقي / فرح حمادي

الع�راق،  ف�ي  الح�رب  أكالف  ارتفع�ت 
وتراف�ق ذلك م�ع انحدار أس�عار النفط في 
العال�م، األمر الذي يدفع الحكومة إلى الدين 

الخارجي، والذي س�يثقل عل�ى العراق، في 
األع�وام القادمة، إذا لم ل�م ُيعامل بطريقة 
ستراتيجية. وقال مسعود أحمد، مدير إدارة 
الشرق األوسط وآسيا الوسطى في صندوق 
النقد الدولي، إن العراق طلب مساعدة مالية 

من الصندوق، مرجح�اً أن يوافق الصندوق 
عل�ى إقراض بغداد نح�و 800 مليون دوالر 
ف�ي غض�ون أس�ابيع. وس�اءت األوض�اع 
المالي�ة للعراق بش�دة جراء انهيار أس�عار 
النفط منذ العام الماضي، فضالً عن هجمات 

تنظيم »داع�ش«، وتتوق�ع الحكومة عجزاً 
بنح�و 25 مليار دوالر هذا العام في ميزانية 
يص�ل حجمها لنحو 100 ملي�ار دوالر. وقد 
يس�هم ق�رض صن�دوق النق�د الدول�ي في 
تخفيف الضغ�وط ويس�اعد الحكومة على 

تدبي�ر التمويل من مص�ادر أخرى من خالل 
تعزيز ثقة المس�تثمرين، كم�ا تعتزم بغداد 
إصدار سندات بقيمة 5 مليارات دوالر، وهو 

اإلصدار الدولي األول منذ 9 أعوام.
ونقل�ت وكال�ة »رويترز« عن مس�عود 

أحمد قوله »س�تعمل لجان ف�ي هذا الصدد 
خ�الل األس�ابيع المقبلة. نأم�ل أن نتوصل 

التفاق في وقت قريب نسبياً«. 

                       التفاصيل ص3

»مـــافـــيـــات« ســيـــاســـيــــة تـــقـــف وراء األزمــــة

     المستقبل العراقي/خاص

اتهم�ت مصادر سياس�ية بارزة, أم�س الثالثاء, مصارف تع�ود لقادة في 
أحزاب وكتل سياس�ية مش�اركة في العملية السياس�ية بالوقوف وراء أزمة 
ارتف�اع س�عر صرف الدوالر مقاب�ل الدينار العراقي, وفيما لفت�ت إلى أن تلك 
»المافي�ات« تحاول الرد على مضايقات البنك المركزي لها بإطالة أمد األزمة, 

حذرت من مخطط لضرب االقتصاد العراقي عبر تلك الممارسات.
وارتفع س�عر الدوالر في األس�واق المحلية أمام الدينار العراقي تدريجياً 
ليص�ل 1229 دينار للدوالر الواحد مقارن�ة ب� 1225 الف دينار للدوالر الواحد 
خ�الل الش�هر الماض�ي و1200 دينار لل�دوالر الواح�د نهاية الع�ام الماضي 

.2014
وقال�ت المصادر ل�«المس�تقبل العراقي«, أن »التقلبات التي ترافق س�عر 
الص�رف للدوالر مقاب�ل الدينار العراقي تأتي بس�بب اعتم�اد البنك المركزي 

سياسة تخفيض الكم المباع من الدوالر«.
وعللت المصادر ارتفاع الصرف بسبب آخر  وهو »اإلجراءات الرقابية التي 
فرض�ت على المصارف المعتمدة والمصرح لها بش�راء وبي�ع الدوالر التابعة 
ل�)كتل سياسية وقادة أحزاب(«، الفتاً إلى أن هؤالء »جنوا من خاللها أرباحاً 

طائلة خالل الفترات السابقة«.
ووفق�اً للمص�ادر, ف�ان »مافي�ات السياس�ة وبع�د اإلج�راءات الرقابية 
المعتم�دة مؤخراً م�ن قبل البنك المركزي العراقي التي ش�ملت إلغاء عدد من 
المص�ارف, تخطط الس�تمرار أزمة تقلب أس�عار صرف الدوالر لكي تتس�ع 
لتص�ل إلى مس�توى عالي مما س�يؤثر على االقتصاد والس�وق وحركة البيع 
والش�راء وبالتالي على المس�توى المعيش�ي لغالبية العراقيي�ن من أصحاب 

الدخول المتوسطة«.
وساءت األوضاع المالية للعراق بشدة جراء انهيار أسعار النفط منذ العام 
الماض�ي، فضالً عن هجمات تنظيم »داعش«، وتتوق�ع الحكومة عجزاً بنحو 

25 مليار دوالر هذا العام في ميزانية يصل حجمها لنحو 100 مليار دوالر.

الدينار يرتنح
»مضاربون« خيططون إلبقاء تقلب أسعـار رصف الدوالر

مــتـى يـسـتـعــيــد
العـراق رأسـه؟!

النقل: 107 آالف معتمر 
نقلوا عرب طائرات اخلطوط 

اجلوية العراقية
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التعليم تقرر احتساب العام احلايل سنة عدم رسوب للطلبة املنضمني للحشد
     المستقبل العراقي / عادل الالمي

يبدو أّن طرح »الدولة الكردية« لم يعد مجرد تصريحات تثيرها 
اربيل بين الفينة واألخرى، بل باتت خطة عمل متكاملة يسير في 
تطبيقها قادة اإلقليم عبر االستفادة من الدول الداعمة  ل�«تقسيم 
الع�راق«. فبالرغم م�ن تصويت مجلس النواب, الس�بت الماضي, 
عل�ى قرار يمنع تس�ليح أي�ة جهة أو طرف�اً عراقي�اً دون المرور 
بالحكومة االتحادية, إال أن الس�الح أخذ يتدفق إلقليم كردس�تان 
قادماً من ألمانيا. ورفض رئيس الوزراء حيدر العبادي مقترحات 
القواني�ن والمش�اريع الت�ي تضعف وح�دة البالد وتتج�اوز على 
الس�يادة الوطنية، وفيما أكد نائب الرئيس االميركي جو بايدن أن 
المس�اعدات العس�كرية للعراق لمحاربة تنظيم )داعش( ستكون 
بطل�ب من بغداد.وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع زيارة  رئيس 
إقليم كردس�تان مس�عود البرزاني إلى واشنطن التي تحمل ضمن 
عناوينها طرح »الدولة الكردية«. وأثيرت المالحظات حول زيارة 
بارزاني  كونها جاءت عقب طرح مش�روع القانون المثير للجدل 
ال�ذي قدم�ه الكونغرس األميركي بش�أن تس�ليح »البيش�مركة« 
و«العش�ائر الس�نية«. وق�ال رئي�س تجم�ع كف�اءات البرلمانية 
العراقية النائب هيثم الجبوري إن »70 طناً من األسلحة المتنوعة 
وصل�ت االثنين إل�ى إقليم كردس�تان العراق قادمة م�ن ألمانيا«، 
مبيناً أن »هذه األس�لحة جاءت بدون عل�م الحكومة االتحادية أو 

توقيع المستند النهائي من قبل القائد العام للقوات المسلحة«.

                                                          التفاصيل ص3
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متى يستعيد العراق رأسه؟!
     التحليل السياسي /غانم عريبي

ل�وال االم�ام المرج�ع المقي�م 
ف�ي قل�وب الناس قب�ل اقامته في 
النج�ف لكان�ت »داع�ش« رقصت 
على اش�ائنا وهي تفخ�ر باخراج 
الص�راع  دائ�رة  م�ن  العراقيي�ن 
الوجودي معها الى االبد والمتدت 
الى بقية العواصم واحرقت الحرث 
والنسل كما لو ان هوالكو بعث من 

جديد!.
اش�عر اننا با راس وهو شعور 
يرافقني على المستوى الشخصي 
للمس�الة  متاب�ع  اي  يراف�ق  ب�ل 
العراقي�ة ف�ي ابعادها االنس�انية 
وف�ي  واالقتصادي�ة  والسياس�ية 
اطار المعرك�ة المفتوحة مع اخر 
مشروع للتطرف واالرهاب العربي 

واالقليمي داعش.
ان ال�راس لي�س له وج�ود في 
الحكومة الن المسالة هنا تنطوي 
على كثير من المغالطات السياسية 
ل�و اعتبرنا ان زمائنا واخوتنا في 

حكومة العبادي واحدا.
التحال�ف  ال�ى  ينتم�ون  انه�م 
الوطني ولكن قلوبهم ش�تى وكل 
ح�زب بما لدي�ه فرح ومستبش�ر 
الرؤي�ة  ع�ن  بمع�زل  ويتح�رك 
المفترض�ة  الجامع�ة  السياس�ية 
لتحال�ف يمثل االغلبية السياس�ية 
الكبي�رة والمهم�ة ف�ي البرلم�ان 
وف�ي تاريخ المس�الة السياس�ية 

العراقية.
المرج�ع  ه�ذا  س�وى  رأس  ال 
الكبي�ر،  واالنس�اني  االس�امي 
الق�ادة  غالبي�ة  ل�كان  ول�واله 
السياس�يين الحاليين غير قادرين 
المتطرفة  الهب�ة  عل�ى اس�تيعاب 
الت�ي ات�ت ال�ى البلد واس�توطنت 
في�ه واجلت وجود الدولة العراقية 
بهجومه�ا ف�ي 6/10 م�ن الع�ام 
اكب�ر  م�ن  ث�اث  ع�ن  الماض�ي 
المناط�ق الغربية العراقية  تكريت 
واالنبار وعشرات المناطق الغربية 

والموصل!.
الق�ادة  ان  يقي�ن  عل�ى  ان�ا 
السياس�يين ل�م يكون�وا ليفعل�وا 
ش�يئا لو وصلت هبات المش�روع 
ف�ي  الين�ا  الداعش�ي  المتط�رف 
العاصمة، بل واشك ان يكون واحد 
منه�م بق�ادر على تحري�ك قطعة 

عسكرية من ربعه او جماعته.
ان الس�يد المرج�ع ه�و ال�ذي 
اوقف المش�روع بالحشد الشعبي 
وس�رايا  المس�لحة  والق�وات 
المقاوم�ة الت�ي التحق�ت والتحق 
معها الجميع ال�ى جبهات القتال، 
وان ه�ذا التحرك هو الذي افس�ح 
الكتائ�ب  لتأس�يس  المج�ال  ف�ي 
الكبي�رة  الجماهيري�ة  والحش�ود 
الت�ي اسس�تها االحزاب وش�كلها 
ه�ؤالء الق�ادة السياس�يون لك�ن 
من الضروري القول ان المرجعية 
الدينية اسست وشكلت حشودا غير 

معلن�ة انتمت الى كتائب المقاومة 
باس�م المرجعي�ة الديني�ة وتقاتل 
اليوم الى جانب الحش�ود العراقية 
وكتائ�ب المقاوم�ة لك�ن الف�رق 
بي�ن تل�ك الحش�ود التابع�ة لقرار 
المرجعي�ة واالخري�ن م�ن كتائب 
اخوتن�ا البواس�ل ان المرجعي�ة ال 
تتحدث وتعتبر المسالة قضية دين 
واسام ووطن وهو تكليف اخاقي 

واالخ�رون  ووطن�ي  وش�رعي 
وخطاب�ات  ببيان�ات  يتحدث�ون 
واعام حشدي عن حركتهم وليس 

في ذلك ما يضير.
ان الراس ال�ذي نقصده الجهة 
والفئ�ة  الصالح�ة  والجماع�ة 
الطليعة التي تتحرك الدارة الصراع 
والعس�كري  واالمن�ي  السياس�ي 
والث�وري  والحكوم�ي  والنياب�ي 

ف�ي مواجه�ة االخرين م�ن اعداء 
الداخ�ل والخارج،  وخص�وم ف�ي 
وم�ن يق�ول ان التحال�ف الوطني 
ه�و الخيمة السياس�ية والجماعة 
الصالح�ة فان�ا اوف�ر واق�دم بين 
يدي�ه كل االس�باب والمعلوم�ات 
والق�راءات واالدلة التي تؤكد عدم 

صحة هذا الكام.
هن�ا اق�ول ان من يس�قط في 

اختب�ار وطني كبي�ر مثل المعركة 
االولى مع داعش ال يس�تحق تولي 
ادارة تحالف وطن�ي يمثل الطبقة 
الفض�اء  االول�ى ف�ي  المحوري�ة 
السياس�ي الش�يعي ومن يخس�ر 
ان  علي�ه  المهم�ة  المعرك�ة  تل�ك 
يقدم اس�تقالته من العمل القيادي 
ويعت�ذر للعراقيين ش�يعة وس�نة 
واليتح�دث ع�ن المؤام�رة ورياح 
داعش ومشروع التطرف والتكفير 
م�ن موقع ادن�ى بع�د ان كان في 

الموقع االول.
ان ش�جاعة االعت�راف بالخطأ 
والتقصير في اداء الواجب اهم من 

ادارة معركة فاشلة مع العدو.
لام�ة  االعت�ذار  ثقاف�ة  ان 
بع�د نكب�ة م�ن س�مات االح�زاب 
والقيادات الوطنية المس�ؤولة اما 
الصم�ت على الهزيم�ة وفتح النار 
على االصدق�اء والش�ركاء بقصد 
التعمية واظهار نفس�ه وكانه هو 
المظلوم والجه�ة التي وقع عليها 
الضيم الكبير من دون ان يعترف ان 
الهزيمة لها اس�باب ومن بين اهم 
االس�باب الدكتاتوري�ة وبناء اكبر 
حاش�ية فاس�دة في تاريخ العراق 

فهو من شيم االحزاب الصغيرة!.
ان المسؤول عن مشهد العراق 
الحالي طبقة م�ن الذين يعتقدون 
»االعت�راف  و«ع�دم  »العن�اد  ان 
ال�ى جن�ة  بالخط�أ« س�يوصلهم 
القواعد الش�عبية ف�ي االنتخابات 

القادمة بالقاء اللوم على المادون 
من القيادات السياس�ية والشركاء 
والقي�ادات العس�كرية بينما الحق 
ان تلك القي�ادات كانت غير خبيرة 
وغير ق�ادرة على صناع�ة منطق 
باالسباب  »الموضوعي«  االنتصار 
الحقيقية للنص�ر على داعش التي 
تمث�ل تحدي�ا امنيا داخلي�ا قبل ان 
تكب�ر وتاخذ ه�ذا المدى الواس�ع 
من االنتش�ار في الم�دن العراقية 
عبر االس�تقواء بعناص�ر التطرف 

القادمة من الخارج.
اليمك�ن اخف�اء الخط�أ ال�ذي 
تس�بب ب�كل ه�ذا االنهي�ار والدم 
والتحدي�ات  والمع�ارك  والجث�ث 
للمجتم�ع  القب�ل  الت�ي  الكبي�رة 
العراق�ي بها واليمك�ن القاء اللوم 
على الضباط المس�ؤولين مباشرة 
ع�ن هزيم�ة الموص�ل واليمك�ن 
بالخط�اب  الجريم�ة  تروي�ض 
السياس�ي والحديث عن المقاومة 
الش�هداء  تابي�ن  لغ�ة  وامتط�اء 
الذي�ن يقتلون في معارك الش�رف 
والبمدح االنتصارات التي تحققها 
كتائ�ب المقاوم�ة والجي�ش على 

داعش..
الجريمة وقعت ويجب محاسبة 
كل القيادات العسكرية والسياسية 
المس�ؤولة عنها.بهذا يمكن القول 
ان العراق اس�تعاد راس�ه واال فان 
الع�راق س�يبقى وطنا يق�ف على 

قرن الدم والقتل واالستهداف.

حمافظ البرصة يوقع يف هيوستن األمريكية اتفاقية توأمة بني املدينتني
      بغداد / المستقبل العراقي

وق�ع المحاف�ظ ماج�د النص�راوي اتفاقية 
توأمة بين البصرة ومدينة هيوستن األميركية، 
وأكدت بلدية هيوستن أن االتفاقية سوف تفتح 

أبواب التعاون المشترك بين المدينتين.
وق�ال النصراوي ف�ي تصري�ح إن »اتفاقية 
التوأم�ة بي�ن المدينتي�ن ذات مح�اور متنوعة 
تش�مل تب�ادل الخب�رات وم�د جس�ور التعاون 
في مج�االت حيوية منها االس�تثمار والصحة 
أن  مبين�اً  والصناع�ة«،  والزراع�ة  والتعلي�م 
»الحكومة المحلية في البصرة س�وف تحرص 
على تفعي�ل تلك االتفاقية بما يعود بالنفع على 

المحافظة«.
ولفت المحافظ الى أن »البصرة وهيوس�تن 
تمتلكان مشتركات عديدة، وهناك أوجه تشابه 

بينهما، فهما مدينتان س�احليتان فيهما موانئ 
تجارية، كما تنش�ط فيهما الكثير من الشركات 
النفطية، وحتى من ناحي�ة المناخ هناك بعض 
التش�ابه«، مضيف�اً أن »زيارة الوف�د الحكومي 
ج�اءت اس�تجابة لدعوة من حكوم�ة الواليات 
المتح�دة، ويتضمن برنامج الزيارة المش�اركة 
في�ه  يش�ارك  دول�ي  اقتص�ادي  مؤتم�ر  ف�ي 
مس�ؤولون وخبراء من أهم عش�ر مدن نفطية 
ف�ي العالم، ومنها البصرة الت�ي تعد واحدة من 

تلك المدن«.
م�ن جانبه�ا، قالت عم�دة بلدية هيوس�تن 
السيدة أنيس باركر عقب التوقيع على االتفاقية 
ف�ي مقر البلدي�ة إن »البصرة أصبح�ت المدينة 
الثامن�ة عش�ر الت�ي تربطها عاق�ة توأمة مع 
مدينة هيوس�تن«، موضحة أن »الس�لطات في 
هيوس�تن تتطلع الى مزيد م�ن التعاون المثمر 

م�ع الحكومة المحلية في البصرة، وس�وف لن 
نتردد في مساعدة البصرة«.

وأش�ارت الس�يدة بارك�ر ال�ى أن »مجاالت 
التع�اون بي�ن المدينتين من المؤم�ل أن تغطي 
قط�اع التعلي�م ف�ي المس�تقبل القري�ب، وأنا 
متحمسة الستضافة عدد من الطلبة البصريين 
في جامعة هيوستن التي تعد واحدة من أفضل 

الجامعات في الواليات المتحدة األميركية«.
يذكر أن وفداً من الحكومة المحلية برئاس�ة 
المحاف�ظ د. ماج�د النص�راوي ق�د توجه الى 
مدينة هيوس�تن تلبية لدعوة رس�مية وجهتها 
حكوم�ة الواليات المتح�دة األميركية، ويتألف 
الوفد من مستش�ار المحافظ السيد عبد الكريم 
الرومي، ومدير الش�ركة العامة للموانئ السيد 
عمران راضي، ووكيل وزارة النفط السيد ضياء 

الموسوي، فضاً عن مسؤولين آخرين.

      بغداد / المستقبل العراقي

قرر مجلس محافظة بابل، 
أم�س الثاث�اء، من�ع دخ�ول 
النازحي�ن إال ف�ي ح�ال إيفاء 
تعه�دات ال�وزارات المعني�ة، 
فيم�ا ق�رر فت�ح معس�كرات 
لتدري�ب ش�باب األنب�ار الذين 
نزحوا مسبقا الى المحافظة.

المجل�س  عض�و  وق�ال 
حس�ن كمون�ة إن »المجل�س 
قرر، خال جلس�ته االعتيادية 
النازحي�ن  دخ�ول  من�ع   )..(
ال�ى محافظ�ة باب�ل اال ف�ي 
ح�ال إيفاء تعه�دات الوزارات 
المعنية بينها المالية«، مشيرا 
الى أن »المحافظة ليس لديها 
النازحي�ن  الي�واء  االمكاني�ة 
الج�دد م�ا ل�م يت�م الدعم من 

الوزارات«.
أن  ك���م�ون�ة  وأض�اف 
»المجلس قرر فتح معسكرات 
لتدري�ب ش�باب االنب�ار الذين 
نزحوا مسبقا الى المحافظة«، 
ش�رطة  »مديري�ة  أن  مبين�ا 
المحافظة ستكون المسؤولة 

عن التدريب«.
وتابع كمونة أن »المجلس 
المعني�ة  ال�وزارات  طال�ب 
خاص�ة  بط���اق�ة  بإص�دار 
للنازحين ليتم تنقلهم بش�كل 

منظم في المحافظة«.
يش�ار الى أن محافظ بابل 
صادق مدلول السلطاني أعلن، 
ف�ي )19 نيس�ان 2015(، عن 
ص�دور ق�رار يقض�ي بمن�ع 
دخ�ول الرج�ال النازحين من 
محافظة األنبار الذين تتراوح 
أعماره�م بي�ن 18 و50 عاما 

الى بابل.

بابـل تفتـح
 معسكرات لتدريب 

شباب األنبار 
الــنــازحــيــن

مرصد: إقرار قانون الصحفيني أكرب انتكاسة 
للصحافة العراقية

      بغداد / المستقبل العراقي

اكد رئيس مرصد الحريات الصحفية 
زي�اد العجيلي، أمس الثاث�اء، ان قانون 
حق�وق الصحفيي�ن يخال�ف الكثير من 
ان  معتب�را  العراق�ي،  الدس�تور  بن�ود 
اق�راره يمثل »اكبر انتكاس�ة للصحافة 
العراقي�ة«. وق�ال العجيل�ي ف�ي حديث 
لبرنام�ج )من 10 لل�11( الذي يبث على 
فضائي�ة الس�ومرية، إن »قانون حقوق 
الصحفيي�ن كت�ب ف�ي زم�ن الحكومة 

الس�ابقة حي�ث كان الجمي�ع يري�د ان 
يس�يطر عل�ى االع�ام«، الفت�ا ال�ى ان 
»قانون حقوق الصحفيين يخالف الكثير 
من بنود الدس�تور العراق�ي، النه يربط 
الصحفيين بالحكومة المركزية، وكذلك 
يمنح الحكومة سلطة على الصحفيين«. 
واضاف العجيلي أن »هذه القانون يتيح 
للقض�اء واي جه�ة اخ�رى ان تعتق�ل 
الصحفيين، كم�ا يتيح للق�وات االمنية 
ان توق�ف الصحفيين ع�ن العمل في اي 
مكان«، مشيرا الى ان »هذا القانون كان 

فيه رغبة حكومية س�ابقة على ان يقر، 
ولاسف الشديد تم اقراره«.

واعتبر العجيلي ان »اقرار هذا القانون 
يمثل اكبر انتكاس�ة للصحافة العراقية، 

النه يضيق الخناق على الحريات«.
الصحفي�ة  الحري�ات  مرص�د  وكان 
مجل�س   ،)2012 ايل�ول   2( ف�ي،  دع�ا 
القض�اء األعل�ى إلى إنهاء الج�دل الدائر 
الصحفيي�ن،  حق�وق  قان�ون  بش�أن 
معتبرا إياه »ابن ش�رعي لقوانين حقبة 

الديكتاتورية«.

النقل: 107 آالف معتمر نقلوا عرب طائرات
 اخلطوط اجلوية العراقية

بابل ختصص قطعة ارض إلنشاء مصفى »الكفل«

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة النق�ل، أمس الثاثاء، عن 
نقل 107 آالف معتمر عبر طائرات الخطوط 
العربي�ة  الىالمملك�ة  العراقي�ة  الجوي�ة 
السعودية، مؤكدة أن المعتمرين نقلوا من 
خم�س مطارات. وقالت ال�وزارة في بيان 
تلق�ت »المس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
إن »ال�وزارة نقل�ت 107 آالف معتم�ر عبر 

طائرات شركة الخطوط الجوية العراقية، 
ومن خمس مط�ارات الى المملكة العربية 
الس�عودية«.وكانت هيئة الح�ج والعمرة 
أعلن�ت، أمس الثاثاء، ان ع�دد المعتمرين 
العراقيي�ن وصل لغاي�ة االن الى 107 آالف 
معتمر، فيما اش�ارت الى أن الهيئة أرسلت 
لج�ان لمك�ة والمدينة الس�تكمال اإليجار 
والتعاقد على المس�اكن والمطابخ والنقل 

الداخلي لموسم الحج المقبل.

      بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن عض�و مجل�س محافظ�ة باب�ل 
رياض ع�داي، أمس الثاث�اء، ان محافظة 
بابل ق�ررت تخصيص قطعة ارض لغرض 
إنش�اء مصفى الكفل جنوب�ي المحافظة، 
فيما أكد ان مساحة األرض تبلغ نحو 500 
دونم.وق�ال عض�و كتل�ة المواطن رياض 

عداي في بيان تلقت »المستقبل العراقي« 
نس�خة من�ه إن »مجل�س محافظ�ة بابل 
ومدراء الدوائ�ر ذات العاقة ورئيس هيئة 
االستثمار في المحافظة ناقشوا تخصيص 
قطع�ة ارض لبناء مصف�ى الكفل،)25 كم 
جنوبي بابل(«.وأضاف عداي أن »المجلس 
لمصف�ى  ارض  قطع�ة  تخصي�ص  ق�رر 
النفط في ناحية الكفل وبمساحة تتجاوز 

500 دون�م النش�اء المصف�ى«، مؤكداً أن 
»المصف�ى مه�م ج�داً وس�يخدم القطاع 

النفطي في العراق«.
وكان مجل�س محافظ�ة بابل اعلن عن 
موافق�ة وزارة النفط على إنش�اء مصفى 
الكف�ل وبطاق�ة انتاجي�ة تصل ال�ى 150 
برمي�ل يومي�اً، فيم�ا أك�د رغبة ش�ركات 

عالمية أبدت رغبتها باستثمار المصفى.

      بغداد / المستقبل العراقي

دعا نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد الامي 
لجنة الثقافة واالعام النيابية الى حث الحكومة 
ورئاس�ة مجل�س الن�واب عل�ى ايج�اد صيغة 

قانونية لدعم الصحف اليومية والصحفيين. 
وق�ال ف�ي كلمت�ه خ�ال احتفالي�ة تكريم 
الصحفيين ف�ي مجلس النواب لمناس�بة اليوم 
العالمي لحرية الصحافة » في هذا اليوم الخالد 
ال�ذي عب�رت في�ه االم�م المتحدة ع�ن دعمها 
لحري�ة واس�تقالية الصحاف�ة ح�ول العال�م 
يحتف�ل صحفيو الع�راق بهذه المناس�بة وهم 

اكثر اوجاعا من اي عام مضى«. 
واض�اف الام�ي ان«اوجاعنا الي�وم كثيرة 
بعد ان اس�تهدف االره�اب العديد م�ن زمائنا 
وذه�ب مئ�ات الصحفيي�ن ضحايا من�ذ 2003 
وحتى االن,ولدينا اعداد مفقودة لم تسجل بعد 
سواء في الحرب العالمية االولى والثانية او في 
حرب فيتن�ام وباالمس القري�ب فقدنا صحفيا 
واخا نبيا في العمل المهني هو عمار الشابندر 
وقبل�ه فقدن�ا اخري�ن واالن لدينا اكث�ر من 20 
صحفي�ا النعرف مصيرهم من�ذ اختطفوا على 

ايدي جماعات ارهابية ». 

وبي�ن ان«االش�هر الماضي�ة كان�ت دامي�ة 
وعس�يرة على االس�رة الصحفي�ة وعلى حرية 

الرأي والتعبير في مناطق عديدة من العراق«.
مضيف�ا »الي�وم بدأن�ا معان�اة جدي�دة هي 
االزم�ة المالي�ة الت�ي اخذت تعص�ف بالصحف 
العراقي�ة دون مجي�ب رغم اطاقن�ا العديد من 

النداءات للجهات التنفيذية والتشريعية«. 
توج�د  ال   « الصحفيي�ن  نقي�ب  وتاب�ع 
ديمقراطية دون وجود صحافة حرة مس�تقلة 
فكيف نتكلم عن الديمقراطية وستغلق عشرات 
الصح�ف وهو م�ا نس�ميه باالع�دام الجماعي 

للصحف اليومية«. 
واوضح »هن�اك العديد من الضغوطات التي 
يتع�رض له�ا الصحفي�ون ف�ي اماك�ن عملهم 
الس�يما تدني االج�ور واليوجد انتب�اه لذلك«.

داعيا لجن�ة الثقافة واالع�ام النيابية الى حث 
الحكوم�ة ورئاس�ة مجلس الن�واب على ايجاد 

صيغة قانونية لدعم الصحف والصحفيين«. 
وحذر م�ن ان«مئات الصحفيي�ن وعوائلهم 
س�يبقون دون عم�ل ومعي�ل اذا اغلق�ت تل�ك 
الحي�اة  س�تكون  »كي�ف  الصحف«متس�ائا 
لصحفيين ضح�وا الجل العراق وس�اهموا في 

ارساء السام والمحبة في الباد؟«. 

      بغداد / المستقبل العراقي

أم�ر وزي�ر الداخلي�ة محم�د س�الم الغبان، 
امس الثاثاء، ايق�اف االجراءات القانونية بحق 
مرتكبي خمسة جرائم بينها الشروع باالنتحار 
وعدم االحترام والطاعة.وذكر المكتب االعامي 
للغبان إنه »بأمر السيد الوزير محمد الغبان تقرر 
ايقاف االجراءات القانونية بحق مرتكبي جرائم 
الغياب، وجرائم عدم االحترام والطاعة، وجرائم 
التم�ارض وإلحاق االذى بالنف�س للتخلص من 
الخدمة، والش�روع باالنتح�ار، وجرائم االخال 

بش�ؤون الخدمة«.وأض�اف البي�ان أن�ه »تقرر 
ايضا ايق�اف االجراءات في الجرائم التي ال تزال 
ط�ور التحقي�ق او المحال�ة ال�ى محاك�م قوى 
االمن الداخل�ي ولم يصدر بها قرار حكم، وقيام 
تشكيات الوزارة بنشر التحاق مرتكبي جريمة 
بالق�رار«. واش�ار مكت�ب  الغي�اب لش�مولهم 
الوزير في بيان�ه الى أن »قرار ايقاف االجراءات 
القانوني�ة ال يج�ري بح�ق مرتكب�ي الجرائ�م 
الواردة اع�اه بعد تاريخ 2015/4/30، واآلثار 
القانونية التي تترتب على ايقاف االجراءات هي 

نفس االثار المترتبة على الحكم بالبراءة«.

نقيب الصحفييـن  يدعـو احلكومـة والربملـان
 اىل اجياد صيغة قانونية لدعم الصحف املستقلة

وزير الداخلية يأمر بوقف اإلجراءات القانونية بحق 
مرتكبي مخسة جرائم بينها الرشوع باالنتحار

شجاعة االعتراف بالخطأ أهم من إدارة معركة فاشلة
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          بغداد / المستقبل العراقي

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الثالثاء، احتس�اب الس�نة الدراس�ية الحالية 
2015/2014 س�نة عدم رس�وب للطلبة المنضمين إلى صفوف الحشد الش�عبي.  وقال المتحدث 
الرس�مي باس�م ال�وزارة كاظ�م عمران ف�ي بيان تلق�ت »المس�تقبل العراق�ي« نس�خة منه، إن 
»وزير التعليم العالي والبحث العلمي حس�ين الشهرس�تاني وافق على احتس�اب السنة الدراسية 
2015/2014 س�نة عدم رس�وم للطلبة المنضمين الى صفوف الحشد الشعبي«، موضحا أن »ذلك 
بع�د تقدي�م ما يؤيد ذل�ك وتحديد فترة التحاقهم من قبل هيئة الحش�د الش�عبي حصرا«. وأضاف 
عم�ران أن »وزي�ر التعلي�م خول الجامع�ات معالجة حاالت الطلبة الدارس�ين ف�ي االختصاصات 
العلمية عن طريق تهيئة المستلزمات المطلوبة بالسماح لهؤالء الطلبة بالدوام الستكمال المنهج 
الدراسي المقرر وحسب النظام الدراسي وفي ضوء التعليمات االمتحانية النافذة«. وكانت وزارة 
التعليم العالي والبحث العلمي قد قررت في وقت س�ابق الس�ماح للطلب�ة المنضمين في صفوف 

الحشد الشعبي من الدارسين في الكليات اإلنسانية حصراً بأداء االمتحانات النهائية من 100%.

التعليم تقرر احتساب العام احلايل سنة عدم رسوب للطلبة املنضمني للحشد

     المستقبل العراقي / فرح حمادي

ف�ي  الح�رب  أكالف  ارتفع�ت 
الع�راق، وتراف�ق ذل�ك م�ع انحدار 
أسعار النفط في العالم، األمر الذي 
يدفع الحكومة إلى الدين الخارجي، 
وال�ذي س�يثقل عل�ى الع�راق، في 
األع�وام القادم�ة، إذا لم ل�م ُيعامل 
بطريقة ستراتيجية. وقال مسعود 
أحمد، مدير إدارة الش�رق األوس�ط 
وآسيا الوس�طى في صندوق النقد 
الدول�ي، إن الع�راق طلب مس�اعدة 
مالي�ة م�ن الصن�دوق، مرجح�اً أن 
يوافق الصندوق على إقراض بغداد 
نح�و 800 مليون دوالر في غضون 
أس�ابيع. وس�اءت األوضاع المالية 
للع�راق بش�دة جراء انهيار أس�عار 
النفط منذ العام الماضي، فضالً عن 
هجمات تنظيم »داع�ش«، وتتوقع 
الحكوم�ة عج�زاً بنح�و 25 ملي�ار 
دوالر ه�ذا العام ف�ي ميزانية يصل 
حجمها لنحو 100 مليار دوالر. وقد 
يس�هم قرض صندوق النقد الدولي 
الضغ�وط ويس�اعد  ف�ي تخفي�ف 
الحكوم�ة عل�ى تدبي�ر التمويل من 
مص�ادر أخ�رى م�ن خ�الل تعزيز 
ثقة المس�تثمرين، كما تعتزم بغداد 
إص�دار س�ندات بقيم�ة 5 مليارات 
دوالر، وه�و اإلص�دار الدولي األول 

منذ 9 أعوام.
ونقل�ت وكال�ة »رويت�رز« ع�ن 
مس�عود أحمد قوله »ستعمل لجان 
ف�ي ه�ذا الص�دد خ�الل األس�ابيع 
المقبل�ة. نأم�ل أن نتوص�ل التفاق 
في وقت قريب نس�بياً«. ورجح أن 
يقدم القرض من خالل آلية التمويل 
الس�ريع ويناهز 800 مليون دوالر. 
وأنش�أ صندوق النقد آلي�ة التمويل 
الس�ريع لتقديم المساعدات المالية 
المتعلق�ة  والنصائ�ح  العاجل�ة 

لل�دول  االقتصادي�ة  بالسياس�ات 
األعضاء التي تحتاج إلى مساعدات 
ملح�ة لضب�ط مي�زان المدفوعات. 
االلكترون�ي  الموق�ع  وبحس�ب 
لصندوق النقد الدولي، يسدد القرض 

المقدم عب�ر آلية التمويل الس�ريع 
خالل فت�رة تت�راوح بي�ن 40 و60 
ش�هراً. وقد يمهد القرض الس�بيل 
لحصول العراق على حزمة قروض 
أكبر م�ن الصن�دوق عن�د الحاجة، 

لكن مثل ه�ذه القروض قد تتطلب 
تعه�دات أكب�ر بش�أن السياس�ات 
االقتصادية التي تتبناها. وقال وزير 
المالية  هوش�يار زيباري إن العراق 
قرر إصدار س�ندات دولية بقيمة 5 

ملي�ارات دوالر يتم التفاوض حالياً 
بغ�داد،  عل�ى ش�روطها. وق�ررت 
الش�هر الماض�ي، إص�دار س�ندات 
دوالر،  ملي�ار   12 بقيم�ة  خزان�ة 
لدفع مستحقات متراكمة لشركات 

النف�ط األجنبية العامل�ة في البالد، 
الت�ي يتوقع أن تصل إل�ى 27 مليار 

دوالر في نهاية العام الجاري.
إل�ى ذلك، ق�ال مستش�ار رئيس 
االقتصادي�ة  للش�ؤون  ال�وزراء 

مظه�ر محم�د صال�ح، أن نفق�ات 
حرب مكافحة االره�اب خالل عام 
دوالر،  ملي�ار   25 س�تبلغ   2015
مؤك�داً أن اض�رار اقتص�اد العراق 
من الح�رب ض�د تنظي�م »داعش« 
وكش�ف  دوالر.  ملي�ار   30 بلغ�ت 
صال�ح إن »نفقات ح�رب مكافحة 
االره�اب، الت�ي تخوضه�ا القوات 
االمني�ة والعس�كرية ض�د تنظي�م 
داعش، س�تبلغ خالل الع�ام الحالي 
م�ا يق�ارب 25 ملي�ار دوالر، وذلك 
بعد أن بلغت التخصيص�ات المالية 
له�ا ف�ي الميزانية المالي�ة 23%«، 
مبين�اً أن »نفق�ات الح�رب تش�مل 
عقود التس�ليح والتدريب والرواتب 
المستش�ار  وغ����يره�ا«. وق�ال 
الحكوم�ي، وه�و خبي�ر اقتصادي 
ومالي مخضرم، أن »خسائر العراق 
ج�راء الحرب عل�ى تنظي�م داعش 
بلغت %15 من الناتج اإلجمالي أي 
ما يق�ارب 30 ملي�ار دوالر«، الفتا 
إلى أن »االضرار ج�اءت بعد توقف 
مصفى بيجي عن العمل وس�يطرة 
تنظي�م داع�ش عل�ى بع�ض االبار 
النفطية ف�ي كركوك وصالح الدين 
ونينوى، إضافة إلى س�يطرته على 

الزراعة والتجارة«. 
م�ن جانبه، ق�ال عض�و اللجنة 
االقتصادي�ة ف�ي مجل�س الن�واب، 
عثم�ان طاه�ر  إن »تكاليف الحرب 
عل�ى تنظيم داعش كبيرة وارتفعت 
نس�بتا البطالة والفق�ر إلى درجات 
كبي�رة، حي�ث بلغ�ت نس�بة الفقر 
%37 بع�د أن كانت ف�ي عام 2012 
»أزم�ة  أن  وأض�اف   .»22% نح�و 
الن�زوح كلفت الدول�ة مبالغ كبيرة 
بع�د تش�كيل لجن�ة خاص�ة للنظر 
بمعاناتهم وتسهيل كافة اإلجراءات 
لهم، إضاف�ة إلى تخصي�ص مبالغ 

شهرية لهم«.

صندوق النقد يسعى إلى فرض قيوده

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

يبدو أّن طرح »الدولة الكردية« 
ل�م يعد مج�رد تصريح�ات تثيرها 
اربي�ل بي�ن الفين�ة واألخ�رى، بل 
بات�ت خطة عم�ل متكاملة يس�ير 
ف�ي تطبيقه�ا ق�ادة اإلقلي�م عبر 
الداعم�ة   ال�دول  م�ن  االس�تفادة 
ل�«تقس�يم الع�راق«. فبالرغم من 
تصوي�ت مجل�س النواب, الس�بت 
الماض�ي, على قرار يمنع تس�ليح 
أي�ة جه�ة أو طرف�اً عراقي�اً دون 
المرور بالحكومة االتحادية, إال أن 
السالح أخذ يتدفق إلقليم كردستان 

قادماً م�ن ألماني�ا. ورفض رئيس 
ال�وزراء حيدر العب�ادي مقترحات 
القوانين والمش�اريع التي تضعف 
وحدة البالد وتتجاوز على السيادة 
الوطنية، وفيما أك�د نائب الرئيس 
االميركي جو بايدن أن المساعدات 
العس�كرية للعراق لمحاربة تنظيم 
)داعش( ستكون بطلب من بغداد.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن 
م�ع زيارة  رئيس إقليم كردس�تان 
مس�عود البرزان�ي إل�ى واش�نطن 
عناوينه�ا  ضم�ن  تحم�ل  الت�ي 
الكردي�ة«. وأثيرت  »الدول�ة  طرح 
المالحظ�ات حول زي�ارة بارزاني  

كونها جاءت عقب طرح مش�روع 
القان�ون المثير للج�دل الذي قدمه 
الكونغرس األميركي بشأن تسليح 
»البيشمركة« و«العشائر السنية«. 
كف�اءات  تجم�ع  رئي�س  وق�ال 
البرلماني�ة العراقي�ة النائ�ب هيثم 
الجبوري إن »70 طناً من األسلحة 
المتنوع�ة وصلت االثنين إلى إقليم 
كردستان العراق قادمة من ألمانيا«، 
مبين�اً أن »ه�ذه األس�لحة جاءت 
ب�دون علم الحكوم�ة االتحادية أو 
توقي�ع المس�تند النهائ�ي من قبل 
القائ�د الع�ام للقوات المس�لحة«. 
وأض�اف الجبوري أن »هذا اإلجراء 

هو مخال�ف لقرار مجل�س النواب 
األخي�ر ض�د تدخ�ل أية دول�ة في 
ش�ؤوننا الداخلي�ة أو التعام�ل مع 
المكونات دون المرور بالمؤسسات 
الدستورية االتحادية«. ومما يؤكد 
االنفص�ال,  نح�و  األك�راد  توج�ه 
ق�ال رئي�س دي�وان رئاس�ة إقليم 
كردس�تان، فؤاد حسين أن برزاني 
يحمل معه مل�ف »الدولة الكردية« 
وأنه سيطرحه »بكل عالنية« أمام 
الرئي�س األميركي. ورأى حس�ين 
أّن »الزي�ارة )س�تكون( مختلف�ة، 
والح�رب ضد داعش غي�رت الكثير 
من األمور«، في مقارنة مع زيارات 

ث�الث كان البرزان�ي ق�د أجراه�ا 
لواش�نطن. بينما رجح النائب عن 
مس�عود  الكردس�تاني  التحال�ف 
حيدر إمكانية ع�رض رئيس إقليم 
كردستان مس�عود بارزاني مسألة 
تقرير المصير وإجراء استفتاء في 
اإلقليم خالل زيارت�ه الى الواليات 
المتح�دة األميركية. وأضاف حيدر 
أن »م�ن الممك�ن أن يناقش رئيس 
االقليم قضية تقرير مصير الشعب 
ف�ي  اس�تفتاء  واج�راء  الك�ردي 
اقلي�م كردس�تان مع المس�ؤولين 
األميركيي�ن«، مش�يرا ف�ي الوقت 
ذاته إلى أن »األمر عائد في النهاية 

الى الش�عب الك�ردي الذي له الحق 
ف�ي تقري�ر مصي�ره«. وبحس�ب 
مص�ادر كردي�ة, ف�ان« البرزان�ي 
ق�ال خ�الل االجتماع ال�ذي عقده 
األس�بوع الماضي مع أحزاب إقليم 
كردس�تان، إن الوالي�ات المتح�دة 
غيرت سياستها حيال تأسيس دولة 
)لألكراد(، خاص�ة بعد الحرب ضد 
داع�ش، مضيفاً أن واش�نطن ليس 
لديه�ا أي مان�ع، وس�نعلن الدولة 
الكردي�ة، ولو على مس�احة ثالثة 
أمت�ار«. وبرغ�م رفض المش�روع 
بع�ض  موق�ف  أّن  إال  األميرك�ي، 
الجهات السياسية بات يثير العديد 

م�ن اإلش�كاليات, ومم�ا يزيد من 
الغموض، إعالن مكتب نائب رئيس 
الجمهوري�ة، أس�امة النجيفي، أن 
األردني�ة وافق�ت على  الس�لطات 

تسليح مقاتلي العشائر العراقية.
وق�ال مدي�ر مكت�ب النجيفي، 
أمج�د توفي�ق، إن االتف�اق يقضي 
تح�ارب  الت�ي  العش�ائر  بتس�ليح 
»داعش«، بالتنس�يق مع الحكومة 
العراقية ووزارة الدفاع. وأشار إلى 
أن عملية تس�ليح العش�ائر بحثت 
في لقاء جمع المل�ك األردني، عبد 
الله الثاني، والنجيفي خالل زيارته 

األخيرة لعمان.

أملانيا مترر أسلحة إىل كردستان بدون علم بغداد

العراق يلجأ لـ »االقرتاض« بعد ارتفاع كلفة احلرب إىل 25 مليار دوالر

بارزاني يناقش حلم »الدولة« في واشنطن

احكام القبضة عىل »الكرمة«..  و »داعش« املهزوم يفشل بالعودة عرب »املفخخني«
       المستقبل العراقي / نهاد فالح

أوش�كت عملية »فج�ر الكرمة« التي 
انطلق�ت أواخر ش�هر نيس�ان الماضي 
لتحرير الناحية المتاخمة للفلوجة على 
النهاي�ة, بعد أن فرضت الق�وات األمنّية 
س�يطرتها عل�ى أغل�ب المناط�ق الت�ي 
كان�ت تحت س�يطرة تنظي�م »داعش«. 
وبحس�ب مص�ادر أمنية, ف�إن »داعش 
حاول التع�رض للقوات االمنية  ب�)20( 
انتحارياً من جنسيات عربية وشيشانية 
وآسيوية قرب جسر الكرمة بالتزامن مع 
)عاصف�ة ترابية( ضربت االنبار مس�اء 
االثني�ن لك�ن محاولت�ه فش�لت«. وقال 
قائد الحشد الش�عبي في الناحية العقيد 
جمعة فزع الجميلي إن »القوات االمنية 

من الجيش والحشد الشعبي في لواء 30 
من مقاتلي العش�ائر تمكنوا من تطهير 
75 بالمئ�ة م�ن مناطق كرم�ة الفلوجة 
م�ن عناص�ر تنظي�م داع�ش ول�م يتبق 
اال مناط�ق قليل�ة تتم معالج�ة وتفكيك 
خ�الل  واقتحامه�ا  الناس�فة  العب�وات 
الساعات المقبلة«. واضاف الجميلي أن 
»معارك الحسم اوشكت على النهاية في 
كرم�ة الفلوجة واعالنه�ا أرضاً محررة 
بعد تكبد عناصر داعش خس�ائر فادحة 
ب�األرواح والمعدات والعج�الت التي تم 
تدميره�ا خ�الل مع�ارك التطهير خالل 
االي�ام الماضي�ة«. ولف�ت قائد الحش�د 
الش�عبي ف�ي كرم�ة الفلوج�ة ال�ى أن 
»الدعم العس�كري مس�تمر في الوصول 
إلى القوات األمنية والحشد الشعبي في 

كرم�ة الفلوجة مع قط�ع خطوط امداد 
داعش من الفلوجة والمناطق المحيطة 
به�ا«. وفي آخر موق�ف لها حول عملية 
)فجر الكرمة(, كش�فت قي�ادة عمليات 
بغداد، ع�ن مقت�ل 44 إرهابي�اً وتدميراً 
13 وك�راً ومق�راً للجماع�ات االرهابية 
ضم�ن عملية. وقالت القي�ادة في بيان، 
نس�خة  العراق�ي«  »المس�تقبل  تلق�ت 
من�ه، إن »الق�وات االمني�ة تمكن�ت من 
إلح�اق هزيم�ة واضح�ة ف�ي صف�وف 
اإلرهابيين«، مش�يرة ال�ى انها »تمكنت 
في يومه�ا التاس�ع عش�ر بعملية فجر 
الكرمة م�ن قت�ل )44( إرهابياً وتفكيك 
)43( عبوة ناس�فة، وتدمير )13( وكراً 
ومق�راً للع�دو، وتدمي�ر ارب�ع عج�الت 
تحمل رشاشة احادية، ومدرعتين وقتل 

م�ن فيها، فضالً عن تدمير مفرزة هاون 
قن�اص، وقتل ثالثة قناصي�ن«. وس�بق 
لمصدر ف�ي قي�ادة عمليات االنب�ار، ان 
كش�ف أن ق�وة م�ن الجي�ش ومقاتل�ي 
العشائر  اقتحمت وكراً لتنظيم )داعش( 
في محيط مركز ناحية الكرمة، وتمكنت 
م�ن قت�ل المس�ؤول األمن�ي للتنظي�م 
المدع�و أب�و جه�اد المهاج�ر س�وري 
الجنسية وثالثة من مساعديه. بدورها, 
اعلنت كتائب ح�زب الله في العراق، عن 
صدها هجوما لتنظي�م »داعش« جنوب 
شرق الفلوجة، وفيما بينت انها تمكنت 
من قتل 23 عنصرا من التنظيم، اش�ارت 
ال�ى ان »داعش« اع�دم مس�لحيه الذين 
انس�حبوا من الهجوم. وقال�ت الكتائب 
في بيان صدر عنه�ا ان »قوة من كتائب 

ح�زب الله تمكنت من ص�د هجوم كبير 
لتنظي�م داعش جنوب ش�رق الفلوجة«، 
مبين�ة ان »الهج�وم اس�تمر الكث�ر من 
خمس�ة س�اعات«. واضافت الكتائب ان 
»الق�وة تمكنت من قت�ل ٢٣ عنصرا من 
التنظيم خالل الهجوم واصابة العشرات 
منه�م فضال ع�ن إعط�اب أربع�ة اليات 
كان�ت تحمل أس�لحة احادية«، مش�يرة 
الى ان »داعش اق�دم بعد ذلك على إعدام 
١٢ مس�لحا كان�وا ق�د انس�حبوا اثن�اء 
الهجوم«. وفي تط�ور امني اخر, صدت 
ق�وات الفرق�ة الذهبية تع�رض لتنظيم 
»داعش« على مدينة الرمادي. وقال نائب 
قائد الفرقة الذهبية الثالثة في محافظة 
االنبار العميد عبد االمي�ر الخزرجي، ان 
»ق�وة م�ن الفرق�ة الذهبية وبمس�اندة 

قوات الجيش والشرطة المحلية تمكنوا 
، م�ن ص�د تع�رض لتنظي�م داعش على 
مدين�ة الرمادي م�ن منطق�ة الصوفية 
شرق المدينة ومنطقة زنكورة شماال«. 
واض�اف الخزرج�ي ان »القوة خاضعت 
ض�د  عنيف�ة  واش�تباكات  مواجه�ات 
عناصر التنظيم، ادت الى مقتل العشرات 

منهم وتكبده خسائر كبيرة«.
واكد عضو مجل�س محافظة االنبار 
ع�ذال عبيد ضاح�ي، في 1 اي�ار 2015، 
أن مدين�ة الرم�ادي تش�هد »اس�تقرارا 
نس�بيا« منذ ثالثة ايام بجميع مناطقها 
بما فيه�ا »معمل الغاز« في المدينة، في 
حين اش�ار الى ان طيران التحالف وجه 
ضرب�ات مهمة على مواقع التنظيم على 

اطراف الرمادي.

المعركة اقتربت من الحسم بعد تحرير 75 بالمئة من المناطق
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ونجل�ه محم�د ب�ن س�لمان ولي�اً لولي 
العه�د، ربما تعل�و ويصبح الخ�اف معلناً 

خال الفترة المقبلة.
وقال “مجتهد” إن “األمور إذا اس�تقرت 
بع�د فت�رة فربما يفكر محمد بن س�لمان- 
وزير الدفاع الس�عودي وول�ي ولي العهد، 
بإبع�اد محم�د ب�ن ناي�ف- وزي�ر الداخلية 

وولي العهد، بأي حيلة”.
وع�ن توقعات�ه لصال�ح من سيحس�م 
الصراع داخل هرم الس�لطة ف�ي المملكة، 
قال “مجتهد” “سيخس�ر الجميع واألسرة 
المالك�ة س�تنهار”، مش�يًرا إل�ى أن ذل�ك 

سيستغرق أسابيع أو أشهر قليلة.
وكان مجتهد قد كش�ف في تغريدات له 
على حس�ابه بموقع التواص�ل االجتماعي 
“تويت�ر”، ع�ن أن المحيطي�ن بمحم�د بن 
سلمان يقولون إنه اشترى مئة ألف حساب 
في موق�ع “تويتر”، ووظف عدداً كبيراً من 
الكوادر في تش�غيل هذه الحس�ابات ألجل 

الترويج لنفسه.
كما كشفت عن أمر ملكي صدر بتسليم 
10 ملي�ارات ري�ال لمقرن بن عب�د العزيز، 
ولي العهد السابق، تقديراً لتنازله عن والية 
العه�د دون تردد، مش�يراً إل�ى أن مقرن لم 

يطلب وكانت مبادرة من بن سلمان.
وأوض�ح المغرد الس�عودي أن أحمد بن 

عبد العزيز، وزير الداخلية األس�بق، اكتفى 
بالس�ام على الملك س�لمان في غداء معه 
ي�وم الجمع�ة الماض�ي، ورف�ض مجاملة 
المحمدين “بن س�لمان وبن نايف”، وكانت 
الدعوة من ترتيب محمد بن سلمان، لكن لم 

تنفع.
ولفت إل�ى أن األمير أحم�د كان قد قال 
في مجلس�ه )الش�هري( كاًم�ا يفهم منه 
اس�تعداده للمس�اهمة ف�ي أي تحرك داخل 
العائل�ة، إلع�ادة الت�وازن وحمايته�ا م�ن 
مجازفات المراهقين، موضًحا أن مجلس�ه 
الش�هري يحض�ره أكثر م�ن 100 من كبار 
األمراء، وصادف آخرها ساعات بعد إعان 
التعيين�ات، وأعل�ن فيه أن المج�ال مفتوح 

القتراحات لحماية العائلة.
يش�ار إل�ى أن المل�ك س�لمان ب�ن عبد 
العزي�ز أص�در مؤخ�ًرا 25 ق�راًرا وصف�ت 
بأنه�ا كالعاصفة ف�ي تأثيره�ا، حيث إنها 
فتح�ت المجال أمام الجي�ل الثاني من أبناء 
المل�ك عب�د العزيز للحكم، وأنهت مس�تقل 
الجيل األول، فيما اعتبرها مراقبون بمثابة 
انقاب في هرم الس�لطة الس�عودية، حيث 
تمثلت هذه القرارات في إبعاد األمير مقرن 
بن عب�د العزيز من والية العه�د، وتنصيب 
األمي�ر محمد بن نايف ولًي�ا للعهد، واألمير 
محمد ب�ن س�لمان ولًيا لول�ي العهد، وهو 

األمر الذي أثار جداًل واس�ًعا في األوس�اط 
الس�عودية بمختل�ف طوائفه�ا، وتباين�ت 
ردود الفعل بش�أن تلك الق�رارات بين مؤيد 
“الك�روا”  صحيف�ة  ومعارض.ونش�رت 
الفرنس�ية تقري�را على خلفي�ة التعديات 
التي أصدرها الملك س�لمان بن عبد العزيز، 
قال�ت فيه إن هذا التغيير يه�دف إلى تعزيز 

ق�وة الملك واالس�تجابة للتحديات الجديدة 
التي تهدد المملكة في الداخل والخارج.

واعتب�رت الصحيف�ة أن التعديات التي 
أصدرها الملك س�لمان، البالغ من العمر 79 
سنة، والذي وصل للحكم في كانون الثاني 
الماض�ي بعد وفاة الملك عب�د الله، أدت إلى 
إعادة ترتي�ب والية العهد ف�ي داخل عائلة 

آل س�عود، لفائدة الجي�ل الثاني من األمراء 
وأحفاد الملك عبد العزيز آل سعود، مؤسس 

المملكة في سنة 1932.
وأش�ارت إل�ى أن وزي�ر الداخلية محمد 
ب�ن نايف، اب�ن أخ الملك والبال�غ من العمر 
55 س�نة، يصبح بمقتضى ه�ذه التعديات 
وليا للعهد، فيما أصبح ابنه البالغ من العمر 

ثاثين س�نة، ولي�ا لولي العه�د، باإلضافة 
لمنص�ب وزي�ر الدف�اع ال�ذي يش�غله من 
قبل، ورئاس�ة مجلس الشؤون االقتصادية 
ه�ذا  كل  أن  الصحيف�ة  والتنمية.وأف�ادت 
يعني إقصاء األخ غير الشقيق للملك، األمير 
مقرن البالغ من العمر 69 سنة، وهو أصغر 

أبناء عبد العزيز البالغ عددهم 35 ابنا.

  بغداد / المستقبل العراقي

مـسـتـقـبـل أسـود يـنـتـظـر آل سـعـود
كشف المغرد السعودي »مجتهد«، عن أن أصوات 

االعتراض داخل العائلة المالكة بالسعودية على 
القرارات الملكية األخيرة، التي أصدرها الملك 

سلمان بن عبد العزيز، وجاءت بنجل شقيقه محمد 
بن نايف وليا للعهد

احلرس الثوري: 
نحن من صنعنا 
املقاومة اليمنية

  بغداد / المستقبل العراقي

أكد القائد الع�ام للحرس الثوري 
اإليراني، اللواء محمد علي جعفري، 
أن إيران هي التي صنعت  “المقاومة 
اليمني�ة”، وأن “الحوثيي�ن يتخذون 
من الثورة اإليرانية نموذجا لمقاومة 

النظام المتسلط”، على حد تعبيره.
وأك�د جعف�ري خ�ال كلم�ة له 
بحفل تكريم المدربي�ن النموذجيين 
العقائدي والسياس�ي  المج�ال  ف�ي 
للحرس الثوري، أن “مشروع تصدير 
الث�ورة اإليراني�ة إلى الخارج يس�ير 
بش�كل جي�د، وإنن�ا نش�هد صحوة 
ومقاوم�ة إس�اميتين”، حس�ب ما 

نقلت عنه وكالة “فارس”.
وقال جعفري أن الثورة اإليرانية 
حقق�ت نجاحات عديدة ف�ي الداخل 
والخ�ارج، قائا: “إننا نش�اهد اليوم 
آخ�ر إنج�ازات الث�ورة اإليرانية في 
اليمن، حي�ث يقاوم اليمنيون النظام 
المتس�لط، حيث ال يس�تيطع األعداء 
اإلقليمي�ون والدولي�ون وق�ف هذه 

الحركة”.
وبحسب قائد الحرس الثوري فإن 
“الث�ورة اإليرانية تمي�زت بمناهضة 
االس�تكبار، وإن ه�ذا األم�ر أدى إلى 
تقدم ونمو األهداف الس�امية للثورة 

خارج الحدود”.
ف�ي  اآلن  “نح�ن  قائ�ا  وتاب�ع 
مرحلة صنع الحضارة والتحرك نحو 
الحض�ارة اإلس�امية الكب�رى، وإن 
ه�ذا القرن هو قرن اإلس�ام والقيم 
المعنوي�ة والعقانية والعدالة، ومن 
يقف أمام الثورة اإلس�امية سيهزم 

قطعا”.

300 »داعيش« سعودي هيربون من كركوك اىل املوصل
  بغداد / المستقبل العراقي

أف�اد مجلس أعي�ان الحويجة ب�أن 300 إرهابي من 
عصاب�ات داع�ش هربوا م�ن قضاء الحويج�ة )55 كم 

جنوب غرب كركوك(، باتجاه مدينة الموصل.
وق�ال عضو المجلس عبد الله ياس�ين  الكربولي إن 
“عصاب�ات داعش اإلرهابية ب�دأت بالهروب من قضاء 
الحويج�ة الواقع في جن�وب غرب محافظ�ة كركوك، 

بع�د االنتص�ارات المتحقق�ة على ي�د الق�وات األمنية 
المش�تركة”، مؤك�داً “ه�روب 300 إرهاب�ي يحملون 

الجنسية السعودية من القضاء باتجاه الموصل”.
وأض�اف الكربولي أن “داعش تعان�ي من أزمة ثقة 
بي�ن قياداته�ا داخ�ل الحويجة، الس�يما وأنها تش�هد 

هجمات من عدة محاور”.
وأك�دت لجن�ة األم�ن والدف�اع النيابي�ة ف�ي وقت 
س�ابق، أن مس�ؤول أمن عصابات داعش االرهابية في 

قض�اء الحويجة، جن�وب غربي كركوك، م�ن القيادات 
البعثي�ة في زمن النظام المباد.وبي�ن المجلس المحلي 
ف�ي قض�اء الحويجة ف�ي وقت س�ابق، أن ما يس�مى 
ب�”رجال الحركة النقشبندية” أعلنوا رسمياً اندماجهم 
م�ع داع�ش الحويجة.وأعل�ن مص�در أمني ف�ي قوات 
البيشمركة في وقت سابق، أن طائرات التحالف الدولي 
قصف�ت معس�كرا لعصاب�ات داعش االرهابية ش�مال 

غرب كركوك، أسفر عن مقتل عشرات الدواعش.

باريس والرياض يبحثان اتفاق 
إيران النووي

السنغال: 2100 جندي إىل السعودية 
للدفاع عن مكة!

   بغداد / المستقبل العراقي

عقد الرئيس الفرنسي فرانس�وا هوالند سلسلة لقاءات في 
الرياض ش�ملت كا من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، 
والرئيس اليمني المتراجع عن استقالته عبد ربه منصور هادي 
والرئي�س األس�بق ل�»اإلئت�اف الوطني الس�وري« المعارض 

أحمد الجربا.
وذكرت وكالة األنباء السعودية »واس« أن اللقاء مع سلمان 
تخلل�ه »بحث العاقات الثنائية بين البلدين وس�بل تعزيزها في 
مختل�ف المجاالت، باإلضافة إلى اس�تعراض تطورات األحداث 

على الساحتين اإلقليمية والدولية«.
وحض�ر اللقاء وزي�ر الحرس الوطن�ي متعب بن عب�د الله، 
وولي العهد الس�عودي محمد بن نايف، وولي ولي العهد محمد 
ب�ن س�لمان، ووزير الخارجية الس�عودي ع�ادل الجبير، وكان 
بصحب�ة الرئي�س الفرنس�ي وزي�ر خارجيته ل�وران فابيوس 
والدف�اع جان اي�ف لودريان، ورئي�س هيئ�ة األركان الخاصة 

للرئيس بونوا بوغا.
ونقلت وكالة »رويترز« أن الجانبين أكدا في بيان مش�ترك، 
عل�ى أن أي اتف�اق في المس�تقبل بي�ن إيران والق�وى الغربية 
يجب أن يضمن عدم زعزعة اس�تقرار المنطقة أو تهديد جيران 

إيران.
وق�ال هوالن�د وس�لمان بع�د اجتماع مس�ائي، إن فرنس�ا 
والس�عودية أكدتا على ضرورة التوص�ل إلى اتفاق نووي قوي 

ودائم ويمكن التحقق منه وال جدال فيه وملزم مع إيران.

  بغداد / المستقبل العراقي

ذك�ر وزي�ر خارجية الس�نغال مانكير ندي�اي إن الدولة 
الواقع�ة ف�ي غ�رب أفريقي�ا سترس�ل 2100 جن�دي إل�ى 
الس�عودية لانضم�ام ال�ى “التحال�ف ال�ذي يقاتل ش�عب 

اليمن”.
واعتب�ر الوزي�ر ندي�اي أن التحال�ف يس�عى للدفاع عن 

“المقدسات في مكة والمدينة”.
وتأت�ي هذه الخطوة بعد نحو ش�هر من رفض البرلمان 
الباكس�تاني المش�اركة في الحرب على اليم�ن، األمر الذي 
أح�دث غضباً عارم�اً بين إعاميين س�عوديين مقربين من 

دوائر الحكم في الرياض.
وطلبت الرياض من إس�ام آباد “إرسال طائرات مقاتلة 
وس�فناً حربي�ة وجن�وداً” بحس�ب ما ذك�ر وزي�ر الدفاع 

الباكستاني.
كم�ا واجهت محاوالت الرياض لحش�د ق�وات من دول 
أخرى بإنتكاسة كبيرة، بعد مماطلة مصر في إرسال قوات 
برية، رغم أن السعودية مولت الرئيس عبدالفتاح السيسي 
بأكثر من عش�رين مليار دوالر، خال فترة الثمانية أش�هر 
الت�ي أعقب�ت اإلطاح�ة بالرئيس مرس�ي، وفقاً لم�ا أعلنه 
السيس�ي نفس�ه في لقاء تلفزيوني مع قن�اة مصرية في 

ربيع 2014.

بعقوبة: »داعش« حيرق ثالث شاحنات 
ويقتل سائقيها

  بغداد / المستقبل العراقي

االمني�ة بمجلس  اللجنة  أعلن�ت 
محافظة ديالى ع�ن مقتل ثاثة من 
س�ائقي الش�احنات على يد عناصر 
من تنظيم )داعش( نصبوا س�يطرة 
وهمي�ة في قضاء خانقين )ش�مال 
بعقوب�ة(، وفيم�ا بّين�ت ان عناصر 
التنظيم احرقوا الش�احنات، اشارت 
الى ان هذه الحادثة هي الثانية خال 

اسبوع.
االمني�ة  اللجن�ة  عض�و  وق�ال 
في مجل�س ديالى زاه�د الدلوي ان 
“عناصر من تنظيم )داعش( نصبوا 
فج�ر الي�وم س�يطرة وهمي�ة ف�ي 
منطقة زاالو قرب حقول نفط خانة 
التابع�ة لقض�اء خانقي�ن )110 كم 
شمال بعقوبة( وقاموا بحرق ثاث 

سيارات كبيرة وقتل سائقيها”.
وأضاف الدلوي ان “هذا الحادث 
هو الثاني من نوعه خال اس�بوع”، 
مطالباً “القوات االمنية بإعادة فتح 
الطري�ق بي�ن ام�ام وي�س وقضاء 
خانقي�ن وطريق الس�عدية خانقين 

الس�يما بع�د تحري�ر المنطق�ة من 
)داع�ش( وقي�ام الجه�د الهندس�ي 
العب�وات  م�ن  المنطق�ة  بتطهي�ر 
الناسفة”.يشار الى ان منطقة زاالو 
التابعة لقضاء خانقين تحت سيطرة 
الق�وات االمني�ة وكانت م�ن اخطر 
المناطق التي تحت س�يطرة تنظيم 
)داع�ش( قب�ل تحريره�ا م�ن قبل 
القوات االمنية.يذكر ان مس�ؤولين 
في مجلس محافظ�ة ديالى طالبوا، 
في ال�)4 من نيسان 2015(، بإعادة 
فتح الط�رق التي ترب�ط المحافظة 
بإقلي�م كردس�تان، وفيما أش�اروا 
إلى أن المس�افرين لاقليم والتجار 
يسلكون طريق نفط خانة – خانقين 
المؤهلة” لس�ير  العس�كري “غي�ر 
المركب�ات، اتهموا المس�ؤولين في 
المحافظة بس�لك الطرق المختصرة 
وت�رك المواطنين يس�لكون الطرق 
البعيدة، دافع مسؤولون آخرون عن 
هذا االج�راء، الفتين ال�ى أن الطرق 
التي تربط االقلي�م بمحافظة ديالى 
تحت�اج ال�ى تطهي�ر م�ن العب�وات 

الناسفة.

رفسنجاين: إيران تواجه خمططات 
تقسيم املنطقة

  بغداد / المستقبل العراقي

تش�خیص  مجم�ع  رئی�س  وص�ف 
مصلح�ة النظ�ام ف�ي إي�ران هاش�مي 
رفس�نجاني باده بأنها »مرساة األمان« 
ف�ي المنطقة في الظ�روف التي تمر بها 
حالی�ا، مؤك�دا أنها ق�ادرة عل�ی القیام 
ب�دور مه�م ف�ي إرس�اء أس�س االم�ن 
واالس�تقرار فيها، بينما تسعى الواليات 
المتحدة لتقسیم المنطقة من أجل تمریر 

أهدافها.
وح�ذر رفس�نجاني في كلم�ة خال 
حفل تكريم أس�اتذة جامعة »أمير بكر« 
في طه�ران، من مخطط�ات الكونغرس 
أن  وأك�د  الع�راق،  لتقس�يم  االميرك�ي 
المخط�ط االميركي المرس�وم قبل عدة 

سنوات يراد تنفيذه اليوم.
وقال رفسنجاني إن »مصر التي کانت 
یوم�ا حصناً أمام اس�رائیل بات�ت الیوم 
تواجه بعض المشاکل، کما أن باکستان 
متورطة بمش�اکلها الداخلی�ة، وهذا ما 
جعل الكونغرس یفكر ثانیة في تقس�یم 

المنطقة من أجل تحقیق أهدافه«.
اإليراني�ة  »مه�ر«  وكال�ة  ونقل�ت 

ع�ن رفس�نجاني قول�ه إن »األميركيين 
المس�تعمرون  وه�م  واالوروبيي�ن، 
السابقون والمس�تكبرون الحاليون، قد 
فشلوا في تنفيذ مخططاتهم في المنطقة 
والي�وم يريدون تحقيق أهدافهم بش�كل 
آخ�ر«. واعتبر أن ايران هي »المرس�اة« 
المطمئن�ة في المنطقة، مؤك�دا قدرتها 
عل�ى القيام ب�دور »حفظ األم�ن« فيها.

وش�دد رئيس مصلحة تشخيص النظام 
ف�ي إي�ران أن الدول الغربي�ة أدركت »أن 
وج�ود دول�ة معتدل�ة وقوي�ة ف�ي هذه 
المنطقة لي�س في صالحه�م خاصة اذا 
كانت هذه الدولة مستقلة عنهم«، مؤكدا 
أن »االميركيين لم يتحدثوا عن موضوع 
تقس�يم اي�ران ألن ايران قوي�ة جدا وال 
يمكنهم القول بانهم يريدون تقس�يمها 
إل�ى ع�دة دوي�ات.. انهم ينتظ�رون ان 
تسود اوضاع مثل اوضاع العراق وسوريا 
في بل�د ما لكي يس�تطيعوا تقس�يمه«. 
وق�ال »ترددت في األی�ام االخیرة بعض 
س�وریا  تقس�یم  بش�أن  التصریح�ات 
والع�راق والیمن إلی دویات صغیرة وال 
شك أن اقتدار ایران هو الذي یمنعهم عن 

الحدیث عن ذلك«.

اجتامع جملس الوزراء خيرج بستة قرارات
  بغداد / المستقبل العراقي

ال�وزراء جلس�ته  عق�د مجل�س 
االعتيادي�ة الثامن�ة عش�رة، أم�س 
مجل�س  رئي�س  برئاس�ة  الثاث�اء، 

الوزراء حيدر العبادي.
وذك�ر بيان ص�ادر ع�ن المكتب 
االعام�ي لرئي�س مجلس ال�وزراء 
ان�ه صدرت ع�ن المجل�س القرارات 

اآلتية:
-1 ق�رر مجلس ال�وزراء اقراض 
مصرف�ي  م�ن  االس�كان  صن�دوق 

ق�دره  مبل�غ  والرش�يد  الرافدي�ن 
)100,000,000,000( دين�ار، فقط 
مائ�ة ملي�ار دين�ار لدع�م اق�راض 
المواطني�ن الغ�راض الس�كن م�ع 
تحمل وزارة المالية الفائدة القانونية 

وبالتنسيق مع السيد وزير المالية.
-2 الموافقة على استثناء شريحة 
األرامل من اجراءات تقليص الترهل 
الوظيف�ي للعاملي�ن ف�ي ال�وزارات 

بصفة )العقود واألجور اليومية(.
-3 الموافق�ة عل�ى قي�ام وزارة 
م�ع  بالتنس�يق  االنس�ان  حق�وق 

الوزارات ومؤسسات الدولة المعنية 
باعداد تقرير رسمي للرد على تقرير 
الدولي�ة ومنظم�ة  العف�و  منظم�ة 
)هيومن رايتس ووتش( لعام/2014 
)الج�زء الخاص بالع�راق(، واعتبار 
ذلك سياقا ثابتا في التقارير الاحقة 
التي ترد من المنظمتين المذكورتين 

آنفا او المنظمات المماثلة األخرى.
-4 الموافق�ة عل�ى الغ�اء ق�رار 
مجل�س ال�وزراء رقم )509( لس�نة 
2013، اس�تنادا ال�ى اح�كام المادة 
قان�ون  م�ن  س�ابعا(  )49/البن�د 

الموازن�ة العام�ة االتحادية للس�نة 
امان�ة  واش�عار   2015/ المالي�ة 
مؤتمر الم�دن االس�امية باإلعتذار 
رسميا عن اس�تضافة مؤتمر المدن 

االسامية لعام/2015 في العراق.
-5 قيام وزارة المالية بتخصيص 
 )3,450,000,000( مق�داره  مبل�غ 
دينار، فقط ثاثة مليارات واربعمائة 
وخمس�ون مليون دينار، الى وزارة 
العل�وم والتكنولوجي�ا مقس�م على 
ث�اث مراحل وفق�ا للتفصيل الوارد 
في كتاب وزارة العلوم والتكنولوجيا 

ص/س20  الع�دد:  ذي  س�ري 
وم�ن   ،8/4/2015 ف�ي  والم�ؤرخ 
تخصيص�ات احتياط�ي الط�واريء 

للسنة المالية/2015.
-6 اق�رار مس�ودة خط�ة العمل 
المش�تركة بين حكوم�ة جمهورية 
الع�راق وحكومة الوالي�ات المتحدة 
االمريكي�ة ح�ول مكافح�ة تهري�ب 
الم�واد النووي�ة والمش�عة واآللي�ة 
المقترحة لتنفيذها، ش�ريطة ان يتم 
تزويد األمانة العامة لمجلس الوزراء 

بتقرير دوري عن مراحل التنفيذ.

ً
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   العدد )963(  االربعاء  6  آيار  2015

محكمة بداءة كركوك
العدد / 857/ب2015/2

اىل املدعى عليهم / 1ـ  جميلة اخشريش 
اوديشو

2 ـ نغم عصام روالند
3 ـ نور عصام روالند

لقد اقـام املدعيان )مهيمن فؤاد محمد 
وسـعاد محمد  حمزة( الدعوى املرقمة 
اعاله يطلبان فيـه الحكم بتمليك تمام 
سـهامكن مناصفـة يف العقـار املرقم 
وبالنظـر  ت   . خ   54 م   1189/55
ملجهولية محـل اقامتكم تقرر تبليغكم 
اعالنا بصحيفتني يوميتني  رسميتني او 
ارسال من ينوب عنكم قانونا وبعكسه 

سوف تجري املرافعة بحقكم غيابيا
القايض
يوسف طلعت الحاج عزت

اعالن
بنـاء عـى الطلـب املقـدم من السـيد 
)محمـد جـواد عـي( الذي يطلـب فيه 
تبديل اللقب من )الفراغ( اىل )املحسن( 
فمـن لديـه اعـراض مراجعـة هـذه 
املديرية خـالل مدة اقصاها عرشة ايام 
وبعكسـه سـوف تنظر هـذه املديرية 
يف الطلـب وفـق احـكام املـادة 21 من 
القانون االحوال املدنية رقم 65 لسـنة 

1972 املعدل.
اللواء تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

رقم االخطار
2015/113

اعالن
مـن / محكمـة قـوى االمـن الداخـي 

املنطقة الخامسة بالبرصة
اىل / املتهـم الهارب  )الرشطي شـوقي 
يحيـى امناتي (  املنسـوب اىل    مديرية 
رشطـة محافظـة البـرصة     ملـا كنت 
متهمـا وفق املـادة  5 / ق.ع.د رقم 14  
لسنة 2008   لغيابك عن مقر عملك من 

تاريخ  21 /2011/12 ولحد االن  
  وبما ان محل اختفائك مجهول اقتىض 
تبليغك بهذا االعالن عى ان تحرض امام 
محكمـة قوى االمن الداخـي للمنطقة 
الخامسـة بالبرصة خالل مـدة ثالثون 
يومـا مـن تاريـخ تعليـق هـذا االعالن 
يف محـل اقامتـك وتجيـب عـن التهمة 
املوجهـة ضـدك وعنـد عـدم حضورك 
سـوف تجري محاكمتك غيابيا وتحجز 
اموالـك املنقولة والغري املنقولة ويطلب 
من املوظفـني العموميني القاء القبض 
عليـك اينما وجدت وتسـليمك اىل اقرب 
االهليـني  وإلـزام  حكوميـة  سـلطة 
الذين يعلمون بمحـل اختفائك باخبار 
الجهات املختصـة اسـتنادا للمادة 69 
/اوال وثانيـا وثالثـا ورابعـا من قانون 
اصول املحاكمات الجزائية لقوى االمن 

الداخي رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

رقم االخطار
2015/309

اعالن
مـن / محكمـة قـوى االمـن الداخـي 

املنطقة الخامسة بالبرصة
اىل / املتهم الهارب  )الرشطي عي الزم 
حسـني (  املنسوب اىل    مديرية رشطة 
محافظة البرصة     ملا كنت متهما وفق 
املادة  5 / ق.ع.د رقم 14  لسـنة 2008   
لغيابـك عن مقر عملك مـن تاريخ  13 

/2013/10 ولحد االن  
  وبما ان محل اختفائك مجهول اقتىض 
تبليغك بهذا االعالن عى ان تحرض امام 
محكمـة قوى االمن الداخـي للمنطقة 
الخامسـة بالبرصة خالل مـدة ثالثون 
يومـا مـن تاريـخ تعليـق هـذا االعالن 
يف محـل اقامتـك وتجيـب عـن التهمة 
املوجهـة ضـدك وعنـد عـدم حضورك 
سـوف تجري محاكمتك غيابيا وتحجز 
اموالـك املنقولة والغري املنقولة ويطلب 
من املوظفـني العموميني القاء القبض 
عليـك اينما وجدت وتسـليمك اىل اقرب 
االهليـني  وإلـزام  حكوميـة  سـلطة 
الذين يعلمون بمحـل اختفائك باخبار 
الجهات املختصـة اسـتنادا للمادة 69 
/اوال وثانيـا وثالثـا ورابعـا من قانون 
اصول املحاكمات الجزائية لقوى االمن 

الداخي رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

مجلس القضاء األعى
رئاسـة محكمة أسـتئناف االنبار 

االتحادية 
يف  الشـخصية  االحـوال  محكمـة 

الخالدية
م/تبليغ

املدعـى عليـة )جميـل حامـد  اىل 
عطية( نظـراً لصدور القرار املرقم 
 2015/4/19 يف  182/ش/2015 
والـذي يقيض التفريـق بينك وبني 
املدعيه )ايمان جاسـم محمد( لذا 
تقرر تبليغك بصحيفتيني محليتيني 
ويف حال عـدم حضورك واعراضك 
عى الحكـم الغيابي خـالل عرشة 
تبليغـك بالصحـف  بتاريـخ  ايـام 
اعاله سوف يكتسب القرار املذكور 

الدرجة القطعية .
القايض
حافظ جميل صالح

اعالن دعوة دائنني
انـي املصفـي ابراهيـم حارج خلـف لرشكة 
صقر ميسان لنقل املسافرين املحدودة ادعو 
كل مـن لـه حق او ديـن عى الرشكـة اعاله 
مراجعتي عى العنوان التايل – بغداد املنصور 
مقابـل معرض بغداد الدويل عمارة الجوراني 

طابق ) 1 ( .
املصفي ابراهيم حارج خلف

اعالن
قـدم املدعـي عمـر داود عنـاد  طلبـا 
يـروم فيه تبديل اسـمه  مـن عمر   إىل 
عمار  فمن لديـه اعراض عى الدعوى 
مراجعـة هـذه املديريـة خـالل مـدة 
اقصاهـا عرشة ايام وبعكسـه سـوف 
ينظـر بالدعوى وفق احـكام املادة 21 
من قانون االحوال املدنية رقم 65 لسنة 

1972 املعدل .
اللواء
تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العام / وكالة

مجلس القضاء األعى
االنبـار  أسـتئناف  محكمـة  رئاسـة 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف الخالدية

م/تبليغ
اىل املدعـى علية )جمـال حامد عطية( 
/181 املرقـم  القـرار  لصـدور  نظـراً 

والـذي   2015/4/19 يف  ش/2015 
املدعيـه  وبـني  بينـك  تفريـق  يقـيض 
)ايهاب جاسـم محمد(لذا تقرر تبليغك 
بصحيفتيـني محليتيـني ويف حال عدم 
حضورك واعراضك عى الحكم الغيابي 
تبليغـك  بتاريـخ  ايـام  خـالل عـرشة 
بالصحف اعاله سـوف يكتسب القرار 

املذكور الدرجة القطعية .
القايض
حافظ جميل صالح

دائرة التسجيل العقاري / غماس
لجنة تثبيت امللكية يف غماس 

العدد 1379/مجدد/الرشق 
قرار رفض طلب تسجيل 

اسـتنادا اىل محظر تثبيـت امللكية املؤرخ 
العقـار  بشـان  املنظـم   2014/4/5 يف 
املرقـم 1379 الـرشق ونتائـج التحقيـق 
واملسـتندات املطلـع عليها واسـتنادا اىل 
الصالحية املخولة يل بموجب املادة 48 من 
قانون التسـجيل العقاري قـررت اللجنة 
رفض طلـب تثبيت ملكيـة العقار املرقم 
1379 الـرشق واملقـدم مـن قبـل طالبة 
التسجيل املجدد رسمية جابرمهدي لعدم 
توفر الرشوط القانونيـة وذلك لثبوت ان 
العقار املطلوب تسـجيله وتثبيت ملكيتة 
كان تحت حيازة موروث طالبة التسجيل 
زوجها املرحوم جبـار عتوي مهدي وهو 
الـذي قام ببناء الدار وسـكنها مع اوالدة 
وزوجتة ومـن ظمنهم طالبة التسـجيل 
التسـجيل  القانـون  الحيـازة وفـق  وان 
العقـاري كانت ملوروث طالب التسـجيل 
زوجها وهو الذي قام بالبناء والسكن وان 
الحيازة يسـتفاد منهـا وتنتقل اىل جميع 
الورثـة دون ان يخص بهـا احدهما عى 
االخـر وان صـح ماجاء باقـوال البيانات 
فان تثبيـت امللكية يكون باسـم موروث 
طالبة التسـجيل وفقـا للقانون وعى ان 
يتـم اعالن هذا القرار ملـدة 30 يوما وفقا 
للقانـون ويكون القـرار خاضعا للتغيري 

خالل مدة اعاله القرار
القايض

مديرية تنفيذ الكرخ
رقم االضبارة 2015/490

اىل املنفذ عليه 1-مشـتاق خضري عباس 
2-الشخص الثالث سعدي جعفر غني

لقـد تحقـق لهـذه املديريـة مـن خالل 
القضائيـة يف  التبليغـات  كتـاب وحـدة 
محكمـة اسـتئناف بغداد الكـرخ املرقم 
 2015/3/29 يف  1175/ت/2015 
وتاييـد املجلـس املحـي لحـي الخرضاء 
انكما مجهويل محل االقامة انك مجهول 
محـل االقامـة وليس لك موطـن دائم او 
مؤقـت او مختـار يمكن اجـراء التبليغ 
عليـه واسـتنادا للمـادة 27 مـن قانون 
التنفيذ تقرر تبليغـك اعالنا بالحضور يف 
مديرية تنفيذ الكرخ خالل خمسـة عرش 
يوما تبدا من اليـوم التايل للنرش ملبارشة 
املعامالت التنفيذيـة بحضورك ويف حالة 
عدم حضـورك سـتبارش هـذه املديرية 

باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل

اوصاف املحرر 
نفـذ الدائن رائـد حلمي اسـماعيل قرار 
/137 املرقـم  الكـرخ  بـداءة  محكمـة 

واملتضمـن   2015/3/24 يف  ب/2015 
الزام املدعى عليه مشـتاق خضري عباس 
والشـخص الثالث سـعدي جعفـر غني 
بتاديتكما للمدعي رائد حلمي اسـماعيل 
مبلغ قدره 3700 ثالثة االف وسـبعمائة 
والتضامنـه  بالتكافـل  امريكـي  دوالر 

بينكما حكما غيابيا.

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكرادة 

العدد 2014/523
املدين عبد الله حسني قادر 
العنوان حي املثنى م710 ز24 د8

بالنظـر لتعـذر تبليغـك عـى العنـوان 
التكليـف  ورقـة  بمضمـون  اعـاله 
بالحضـور واسـتنادا اىل كتـاب ورشح 
القائـم بالتبليـغ مركـز رشطـة حـي 
املثنـى وتاييـد املجلـس املحـي لحـي 
املثنـى وملجهولية محـل اقامتك ولعدم 
وجود موطـن دائم او مؤقـت ومختار 
غـري العنوان / حي املثنـى  م710 ز24 
د8 تعـذر تبليغـك بصحيفتني محليتني 
املوجودات  الحضـور واسـتالم  لغرض 
العائـدة لك واملوجـودة يف العقار املرقم 
3454/4 م11 مزرعة حمدي وبعكسه 
سوف يصار اىل االسـتمرار باالجراءات 

التنفيذية بحقها وفق القانون
املنفذ العدل

اعالن
قـدم املدعي حسـني موىس جـرب  طلبا يروم 
فيـه تبديـل لقبه من الخزرجـي   إىل العتابي 
فمـن لديـه اعراض عـى الدعـوى مراجعة 
هذه املديرية خـالل مدة اقصاها عرشة ايام 
وبعكسه سـوف ينظر بالدعوى وفق احكام 
املـادة 21 من قانون االحـوال املدنية رقم 65 

لسنة 1972 املعدل .
اللواء تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العام / وكالة

مجلس القضاء االعى
واسـط  اسـتئناف  محكمـة  رئاسـة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الصويرة

العدد 315
اعالن

اىل املدعى عليه حمزة محمد حميد
اقامـت املدعيـة شـهد حسـن كطوف 
الدعـوى املرقمـة اعـاله امـام هـذه 
املحكمـة تطلـب فيهـا التعويـض عن 
الطالق التعسـفي ونفقة العدة ولثبوت 
مجهوليـة محـل اقامتك حسـب رشح 
تبليغـك  تقـرر  لـذا  بالتبليـغ  القائـم 
بالنرش يف صحيفتني يوميتني محليتني 
يف  املحكمـة  هـذه  امـام  بالحضـور 
جلسـة املرافعة املوافـق 2015/5/15 
الساعه التاسعه صباحا ويف حالة عدم 
حضورك تجـري املرافعة بحقك غيابيا 

وفق القانون 
القايض

مجلس القضاء االعى
واسـط  اسـتئناف  محكمـة  رئاسـة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الصويرة

العدد 361
اعالن

اىل املدعى عليه حسني هادي حسني
اقامـت املدعيـة يـرى ابراهيـم عبد 
الكريم الدعوى املرقمة اعاله امام هذه 
املحكمة تطلب فيهـا نفقة لها والبنها 
ابراهيم ولثبوت مجهولية محل اقامتك 
حسـب رشح القائم بالتبليـغ لذا تقرر 
تبليغـك بالنرش يف صحيفتـني يوميتني 
محليتني بالحضور امام هذه املحكمة 
يف جلسـة املرافعة املوافق 2015/5/7 
الساعه التاسعه صباحا ويف حالة عدم 
حضورك تجـري املرافعة بحقك غيابيا 

وفق القانون 
القايض

اعالن
بناء عـى الطلب املقدم من السـيد )هاشـم 
جواد عي( الـذي يطلب فيه تبديل اللقب من 
)الفـراغ( اىل )املحسـن( فمـن لديه اعراض 
مراجعـة هـذه املديرية خالل مـدة اقصاها 
عـرشة ايـام وبعكسـه سـوف تنظـر هذه 
املديريـة يف الطلب وفق احـكام املادة 21 من 
القانون االحوال املدنية رقم 65 لسـنة 1972 

املعدل.
اللواء تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

اعالن
بنـاء عـى الطلب املقـدم من السـيد )يحيى 
جواد عي( الـذي يطلب فيه تبديل اللقب من 
)الفـراغ( اىل )املحسـن( فمـن لديه اعراض 
مراجعـة هـذه املديرية خالل مـدة اقصاها 
عـرشة ايـام وبعكسـه سـوف تنظـر هذه 
املديريـة يف الطلب وفق احـكام املادة 21 من 
القانون االحوال املدنية رقم 65 لسـنة 1972 

املعدل.
اللواء تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

اعالن
بناء عى الطلب املقدم من السـيد )لطيف 
عبد الحسني معله( الذي يطلب فيه تبديل 
اللقب من )الشاوي( اىل )العوجاني( فمن 
لديه اعراض مراجعة هذه املديرية خالل 
مدة اقصاها عرشة ايام وبعكسـه سوف 
تنظر هـذه املديرية يف الطلب وفق احكام 
املـادة 21 من القانون االحوال املدنية رقم 

65 لسنة 1972 املعدل.
اللواء تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

اعالن
بناء عى الطلب املقدم من السيد )سباهي 
عبد الحسني معله( الذي يطلب فيه تبديل 
اللقب من )الشاوي( اىل )العوجاني( فمن 
لديه اعراض مراجعة هذه املديرية خالل 
مدة اقصاها عرشة ايام وبعكسـه سوف 
تنظر هـذه املديرية يف الطلب وفق احكام 
املـادة 21 من القانون االحوال املدنية رقم 

65 لسنة 1972 املعدل.
اللواء تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

فقدان
فقـد  مني وصل القبض الحكومي 
بلديـة  مـن  الصـادر  )امانـات( 
 )330340( املرقـم  البرصيـة 
بأسـم   2013  /3  /10 ومـؤرخ 
)حميد شـعبان حمـادي( وبمبلغ 
)875000( الف دينار عى من يعثر 

عليه تسليمه اىل جهة االصدار.

فقدان
فقدت مني  شـهادة تكيل صادرة من رشكة 
توزيع املنتوجات النفطية والعائدة للسـيارة 
املرقمة )10628 فحص ذي قار( واملسـجلة 
بأسـم )منتظر عيىس عبد ابراهيم( عى من 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار.

رقم اإلخطار   374 / 2015
إعالن

من / محكمة قوى األمن الداخي الخامسـة 
بالبرصة

إىل / املتهـم الهـارب )الرشطـي احمـد عبد 
الكريـم عبد الرحمـن( املنسـوب إىل مديرية 
رشطة محافظة البرصة ملا كنت متهما وفق 
املـادة/ 5 مـن ق.ع.د رقم 14 لسـنة 2008 
لغيابـك عن مقر عملك مـن تاريخ 17/ 12/ 

. 2008
وبما إن محل اختفائك مجهول اقتىض تبليغك 
بهـذا اإلعـالن عـى إن تحرض أمـام محكمة 
قـوى األمـن الداخـي للمنطقـة الخامسـة 
بالبـرصة خالل مدة ثالثـون يوما من تاريخ 
تعليق هذا اإلعالن يف محل إقامتك وتجيب عن 
التهمـة املوجهـة ضدك وعند عـدم حضورك 
سـوف تجـري محاكمتـك غيابيـا وتحجـز 
أموالـك املنقولة والغري املنقولـة ويطلب من 
املوظفني العموميني إلقاء القبض عليك أينما 
وجدت وتسـليمك اىل اقرب سـلطة حكومية 
وإلزام األهليني الذين يعلمون بمحل اختفائك 
بإخبار الجهات املختصة استنادا  للمادة 69 
/ أوال وثانيا وثالثـا ورابعا من قانون أصول 
املحاكمات الجزائية لقوى األمن الداخي رقم 

17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

محكمة بداءة ابي الخصيب
العدد: 164 / ب/ 2015 

التاريخ: 4/ 5/ 2015 
اعالن

اقـام املدعـي مصطفـى عبـد الرحمن 
محمد الدعوى البدائيـة املرقمة 164/ 
ب/ 2015 امـام محكمـة بـداءة ابـي 
الخصيب بحقك املدعـى عليهم كل من 
محمد وياسني وشبيب ابناء حمود عبد 
الرحمن الذي يطلب فيها تصفية الوقف 
الذري للعقار تسلسل 306 مقاطعة 48 
كوت الصلحي وكـوت رسحان وتوزيع 
الثمن عى املسـتحقني مـن الورثة بعد 
خصم حصة ديوان الوقف السني فمن 
له عالقة بالوقف املذكور مراجعة هذه 
املحكمة يف موعـد املرافعة املوافق 26/ 

. 2015 /5
القايض
محمد نزار هاشم البعاج

مجلس القضاء االعى
البـرصة  اسـتئناف  محكمـة  رئاسـة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف البرصة

التاريخ: 5/ 5/ 2015 
العدد: 1790/ ش/ 2015 

اعالن
اىل املدعى عليه/ )ابراهيم معني محمد(

هـذه  مـن  الصـادر  القـرار  عـى  بنـاًء 
املحكمـة بالعدد اعـاله واملـؤرخ يف 19/ 
4/ 2015 والقايض بثبوت نسـب املدعية 
هبـة ابراهيـم معني مـن فـراش زوجتك 
وملجهوليـة محـل اقامتـك حسـب رشح 
مركـز رشطـة االصمعي  وتأييـد املجلس 
البلدي تقرر تبليغـك بصحيفتني يوميتني 
محليتـني  ويف حالـة عـدم اعراضك عى 
القرار خالل مـدة اقصاها عرشة ايام من 
تاريخ نرش االعالن سـوف يكتسب القرار 

الدرجة القطعية.
القايض

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد: 2/ مواد/ 2015 
التاريخ: 4/ 5/ 2015 

اعالن
اىل/ املدعى عليه /ماهر حامد غانم

اقامـت املدعيـة ايفان عادل صالـح الدعوى 
البدائية املرقمة 2/ مواد/ 2015 ضدك والذي 
تطلـب فيها التفريـق قبل الدخـول بموجب 
عقد الزواج املرقم 10/ زواج/ 2013 يف 24/ 
9/ 2013 ولتعـذر  تبليغـك ملجهوليـة محل 
اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي واملجلس 
البلـدي ملنطقـة الجمهورية/ حـي الرافدين 
تقـرر تبليغـك اعالنـا بصحيفتـني محليتني 
يوميتـني بالحضـور امـام هـذه املحكمـة 
صباح يـوم املرافعة املوافـق 12/ 5/ 2015 
وعند عدم حضورك او ارسـال من ينوب عنك 
قانونا سـتجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 

وفق االصول.
القايض

اعالن
بناء عـى الطلـب املقدم مـن السـيد )جواد 
هادي جاسـم( الذي يطلب فيه تبديل اللقب 
مـن )العيدانـي( اىل )املوسـوي( فمـن لديه 
اعـراض مراجعة هـذه املديريـة خالل مدة 
اقصاهـا عرشة ايام وبعكسـه سـوف تنظر 
هـذه املديرية يف الطلب وفق احكام املادة 21 
مـن القانون االحـوال املدنية رقم 65 لسـنة 

1972 املعدل.
اللواء
تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

اعالن
بنـاء عى الطلـب املقدم من السـيدة )حدرة 
كاطع شـايش( الذي تطلب فيه تبديل االسم 
املجـرد من )حـدرة( اىل )حـوراء( فمن لديه 
اعـراض مراجعة هـذه املديريـة خالل مدة 
اقصاهـا عرشة ايام وبعكسـه سـوف تنظر 
هـذه املديرية يف الطلب وفق احكام املادة 21 
مـن القانون االحـوال املدنية رقم 65 لسـنة 

1972 املعدل.
اللواء
تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

اعالن
بناء عى الطلب املقدم من السيد )غني صايف حسب( 
الـذي يطلـب فيـه تبديـل اللقب مـن )الحلفـي( اىل 
)اليارسي( فمن لديه اعراض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها عرشة ايام وبعكسه سوف تنظر 
هـذه املديريـة يف الطلـب وفق احكام املـادة 21 من 

القانون االحوال املدنية رقم 65 لسنة 1972 املعدل.
اللواء
تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

اعالن
بناء عـى الطلب املقدم من السـيد )هاشـم 
عاشور عباس( الذي يطلب فيه تبديل اللقب 
مـن )العطبـي( اىل )املكاصيص املوسـوية( 
فمـن لديه اعـراض مراجعة هـذه املديرية 
خـالل مـدة اقصاها عـرشة ايام وبعكسـه 
سـوف تنظـر هـذه املديريـة يف الطلب وفق 
احكام املادة 21 مـن القانون االحوال املدنية 

رقم 65 لسنة 1972 املعدل.
اللواء تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

اعالن
بناء عـى الطلب املقـدم من السـيدة )نجاة 
داخـل جالب( التـي تطلب فيـه تبديل اللقب 
مـن )العبـودي ( اىل )الزبيـدي( فمـن لديـه 
اعـراض مراجعة هـذه املديريـة خالل مدة 
اقصاهـا عرشة ايام وبعكسـه سـوف تنظر 
هـذه املديرية يف الطلب وفق احكام املادة 21 
مـن القانون االحـوال املدنية رقم 65 لسـنة 

1972 املعدل.
اللواء تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

اعالن
بنـاء عـى الطلب املقـدم من السـيد )محمد 
تركي عطية( الذي يطلب فيه تسجيل اللقب 
وجعله )البديري( فمن لديه اعراض مراجعة 
هذه املديرية خالل مدة اقصاها سـبعة ايام 
وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف الطلب 
وفـق احكام املـادة 14 من القانـون االحوال 

املدنية رقم 65 لسنة 1972 املعدل.
املقدم عامر هادي االمري
مدير شؤون احوال واسط

تنفيذا ملقولة وزير النقل : االسـتثمار والتشـغيل املشـرك  اسـاس 
نجاح الوزارة يف انجاز املشاريع

)اعالن مشاركة لفتح خط بري لنقل املسافرين بني العراق وتركيا( 
ير الرشكة العامة لنقل املسـافرين والوفود احدى تشكيالت وزارة  النقل 
عن رغبتها باملشـاركة مع احدى  رشكات القطاع الخاص لفتح خط بري 

لنقل املسافرين بني العراق  وتركيا.
فمـن تتوفـر لديه الرغبة من الـرشكات يف الحصول عى رشوط املشـاركة 
مراجعة القسـم القانوني يف مقر الرشكة الكائن يف شارع فلسطني / حي 
املهندسـني قرب وزارة النقل لقاء ملغ قدره )5,000,000( خمسة ماليني 
دينـار غري قابـل  للرد عى ان يقدم العرض يف ظرف مغلق ومختوم بتوقيع 
املديـر املفوض ويتم ايداعـه يف صندوق العطاءات يف مقـر الرشكة العامة 
لنقل املسافرين والوفود الكائن يف الوزيرية قرب الرشكة العامة للبطاريات 
علمـا ان تاريخ الغلق  يوم الخميس املوافق 2015/5/28 السـاعة الثانية 

عرش ظهرا ويتم ارفاق املستمسكات ادناه مع العرض املقدم :
1ـ  شهادة تاسيس مصدقة من الجهات الرسمية العراقية ونافذ عند توقيع 
العقـد وقرار مسـجل الرشكات ومقدار رأس مال الرشكة  واملستمسـكات 
الرسمية للمدير املفوض وقرار حجب البطاقة التموينية  بالنسبة للرشكات 

العراقية
2ـ  كتـاب براءة ذمة صادر مـن الهيئة العامة للرضائب نافذ املفعول لعام 
2015 معنـون اىل الرشكـة العامـة لنقل الوفود اما فيمـا يخص الرشكات 
العربية واالجنبية فيلتزم الرشيك بعد توقيعه العقد بفتح فرع له يف العراق 
وتحويل مكتبه ) ان وجد( اىل فرع مع مراعاة القوانني والتعليمات النافذة 

يف هذا الخصوص 
3 ـ بيـان املوقع االلكروني للرشكة او املكتـب وعنوانها الرصيح يف وثائق 

العرض املقدم 
4 ـ ارفـاق كتاب الرشكة بالشـخص املخول بتوقيـع العقد بموجب وكالة 

عامة او خاصة
مالحظة : يتحمل من ترسو عليه عقد املشاركة اجور نرش االعالن.

وزارة النقل
الرشكة العامة لنقل املسافرين

والوفود

اسامة حممد صادق الصدر
املدير العام
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الكهرباء تبدأ العمل بمرشوع املقاييس الذكية  يف بغداد

ضبط أربعة أطنان من »املعسل« منتهي الصالحية يف الساموة

    بغداد/المستقبل العراقي

انخفضت أس�عار عقود القمح اآلجلة في الواليات المتحدة 
الى أدنى مس�توياتها منذ خمس س�نوات بس�بب الغ�اء العراق 

للكثير من عقود استيراد القمح األمريكي.
وق�ال تقرير أورده موق�ع صحيف�ة “رورال” األمريكية إن 
“الوالي�ات المتح�دة كانت قد باع�ت 449 أل�ف و 167 طنا من 
القمح خالل األس�بوع الماضي وهو اكبر رقم سلبي للصادرات 
من�ذ ع�ام 1990 تبع�ه “إلغاء عدد كبي�ر لعقود تصدي�ر القمح 
األمريك�ي م�ن قب�ل العراق.وأضاف�ت الصحيفة، أن “الس�بب 
ف�ي إلغاء العقود يعود ال�ى االرتفاع الكبير في أس�عار الدوالر 
األمريكي، ما يعني أن المزارعين يمكن أن يخفضوا أس�عارهم 
أمام الدوالر بس�بب انخفاض اليورو نس�بيا واالستفادة بشكل 

كبير من صادراتهم”.
يذك�ر أن الع�راق يس�تهلك آالف األطنان س�نويا من القمح، 
يس�تورد معظمها من أمريكا واس�تراليا وكندا لسد االستهالك 

المحلي.
 

    بغداد/المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة المالي�ة، أن وزيرها هوش�يار زيباري ووزير 
الخارجي�ة والتجارة الهنغاري اتفقا على توقيع اتفاقية لتجنب 
االزدواج الضريب�ي واتفاقي�ة أخرى لتش�جيع االس�تثمار بين 

البلدين.
وقال�ت ال�وزارة في بيان نش�ر عل�ى موقعها الرس�مي إن 
زيباري “اس�تقبل، مس�اء امس االول االثني�ن، وزير الخارجية 
والتج�ارة الهنغاري بيتر س�ياتو والوفد المرافق له”، مبينة أنه 
“ج�رى خالل اللق�اء بحث العالق�ات الثنائية وس�بل تطويرها 
في المجاالت المختلفة وبش�كل خاص ف�ي مجال الحرب على 
اإلره�اب، واع�ادة االعم�ار واالس�تقرار، والتع�اون في مجال 
الطاق�ة والتعاون العراق�ي االوروبي من خ�الل اتفاق التعاون 

والشراكة بين العراق واالتحاد االوروبي”.
وثم�ن زيباري “دور هنغاريا في التحالف الدولي في الحرب 
ض�د كيان داع�ش اإلرهاب�ي، ودورها ايض�ا في اع�ادة اعمار 

وتأهيل األماكن التراثية التي دمرها االرهاب”، بحسب البيان.
وأوضحت ال�وزارة أن “الطرفين اتفقا عل�ى توقيع اتفاقية 
تجن�ب االزدواج الضريب�ي واتفاقي�ة تش�جيع االس�تثمار بين 

العراق وهنغاريا”.
وكان وزي�ر الخارجية الهنغاري وصل، في وقت س�ابق من 
الي�وم االثني�ن، ال�ى العاصمة بغ�داد والتقى بوزي�ر الخارجية 
إبراهي�م ووزي�ر الدف�اع خالد العبي�دي ووزير الس�ياحة عادل 

الشرشاب.

تراجع أسعار عقود القمح األمريكي
بعد إلغاء العراق للكثري من عقوده

اتفاقية لتجنب االزدواج الرضيبي 
بني العراق وهنغاريا

   بغداد/المستقبل العراقي

الكهرب�اء،  وزارة  اعلن�ت 
امس الثالث�اء، عن ب�دء العمل 
الذكي�ة  المقايي�س  بمش�روع 
والرصاف�ة  الك�رخ  بجانب�ي 
بغ�داد،  ف�ي  الص�در  ومدين�ة 
المش�مولين  ان  ال�ى  مش�يرة 
باالش�تراك س�يبلغ 110 ال�ف 
بغ�داد  عم�وم  ف�ي  مش�ترك 

والمحافظات.
باس�م  المتح�دث  وق�ال 
ال�وزارة مصعب الم�درس في 
“ش�ركة  إن  صحف�ي،  بي�ان 
الجنوبي�ة  الكوري�ة   L.S.I.S
المقاييس  لمش�روع  المنف�ذة 
الم�الكات  وبإش�راف  الذكي�ة 
الهندسية والفنية في مديريات 
التابعة للوزارة  التوزيع السبع 
في بغداد والمحافظات باشرت 
بمش�روع  لتنفي�ذ  اعماله�ا 
المقاييس الذكية بجانبي الكرخ 

والرصافة ومدينة الصدر”.
وأضاف المدرس أن “الشركة 
ب�دأت بتنفي�ذ مس�ح ميدان�ي 
تمهي�داً الس�تبدال المقايي�س 
الذكي�ة  بالمقايي�س  القديم�ة 
الجديدة ونصب كافة المعدات، 
المش�روع  تنفي�ذ  لضم�ان 
المح�ددة  الزمني�ة  بالفت�رة 
ونجاحه خدمة للصالح العام” 
، مبين�ا أن “المس�ح سيش�مل 
تتضم�ن  اس�تمارات  م�لء 
عدد م�ن الفقرات، مش�فوعة 
بوثائق ثبوتية للمشمولين من 
المواطني�ن ف�ي المناطق التي 
تم تحديدها في العاصمة بغداد 

والمحافظات”.
وأشار المدرس الى “شمول 
110 ال�ف مش�ترك ف�ي بغداد 
والمحافظات بضمنهم 27 الف 

مش�ترك ف�ي العاصم�ة بغداد 
ومدين�ة  والرصاف�ة  )الك�رخ 
الص�در(”، مؤك�دا ان “تنفي�ذ 
هك�ذا مش�روع يتطل�ب توفر 

للمناط�ق  فني�ة  مس�تلزمات 
المشمولة على رأسها شبكات 
التي  الكهربائية  الطاقة  توزيع 

يجب ان تكون ارضية”.

يشار الى أن وزارة الكهرباء 
كانت قد أكدت، في العام 2012، 
ان مش�روع المقايي�س الذكية 
التي تس�عى ال�وزارة لتطبيقه 

سيستثنى المناطق من القطع 
المبرمج وفق تس�عيرة جديدة 
الدف�ع  كارت�ات  عل�ى  تعتم�د 

المسبق .

   بغداد/المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الصحة، امس الثالثاء، 
عن ضبط أربعة أطنان من مادة معس�ل 
األراكي�ل منتهي�ة الصالحية ف�ي مدينة 
الس�ماوة. وقال المتحدث باسم الوزارة 

أحمد الرديني ، إن “فرق الرقابة الصحية 
بالتعاون مع مديري�ة مكافحة الجريمة 
االقتصادية تمكنت، اليوم، من ضبط 170 
صندوق من مادة معسل األراكيل منتهي 
الصالحي�ة، ف�ي مدينة الس�ماوة مركز 
الردين�ي،  المثنى”.وأوض�ح  محافظ�ة 

أن “وزن كمي�ة الصنادي�ق المضب�وط 
يبل�غ أكثر م�ن أربعة أطن�ان”، مبينا أن 
“هذه الكمية سيتم إتالفها، كونها تمثل 
خطرا عل�ى الصحة العامة ف�ي حال تم 
اس�تهالكها، ويمكن أن تتسبب بحصول 
أمراض خطيرة”.يذكر أن خبراء الصحة 

غالبا م�ا يح�ذرون من المعس�ل، كونه 
يقلل من كفاءة أداء الرئتين لوظائفهما، 
ويسبب انتفاخ الرئة وااللتهاب الشعبي 
المزم�ن، كم�ا يحد من قدرات اإلنس�ان 
ويمنعه من ب�ذل أي مجهود كلما تفاقم 
في رئتي�ه، كما يؤدي تدخي�ن األرجيلة 

إلى اإلصابة بسرطانات كثيرة مثل الّرئة 
والف�م والم�ريء والمع�دة، فض�ال عن 
تناقص الخصوبة عن�د الّذكور واإلناث، 
ويس�اعد أيضاً على ازدياد نسبة انتشار 
الت�درن الرئ�وي عن�د األش�خاص الّذين 

يستنشقون الشيشة.

   بغداد/المستقبل العراقي

وجه وزير النقل أمس الثالثاء دعوة الى الشركات 
لتقديم عروضها بخصوص تموين طائرات الخطوط 
الجوية العراقية.وجاء ذلك خالل اجتماع الوزير اليوم 
م�ع مدير ع�ام الطي�ران المدني والخط�وط الجوية 
س�امر كبة ومدي�ر تموين الطائ�رات وبحضور مدير 

مكتب الوزير نوفل سليم.
ووف�ق بي�ان لل�وزارة فق ج�رى بح�ث موضوع 
تموي�ن الطائ�رات )االعاش�ة( حي�ث اوع�ز الوزي�ر 
بض�رورة بتوجيه الدعوات للش�ركات االس�تثمارية 
لتقدي�م عروضها.وأك�د الزبي�دي ان الحاجة ماس�ة 
لتجهيز طائ�رات الخطوط الجوية العراقية بالطواقم 
والخدم�ات المناس�بة واالرتقاء بما يقدم للمس�افر 

على متنها.
كما اوعز وزير النقل بتوجيه الدعوات للش�ركات 
الس�تثمار مطع�م الطائ�رة ف�ي س�احة عب�اس بن 
فرناس ليكون محطة اس�تراحة مالئمة للمسافرين.

من جان�ب اخر وج�ه الزبيدي بانش�اء وحدة خاصة 
بالنداءات تأخذ على عاتقها تسهيل دخول المراجعين 
والزائري�ن ال�ى المطار وحص�ر هذا االمر بالمنش�أة 

العامة للطيران المدني.

  ذي قار/المستقبل العراقي

أعلن�ت محافظة ذي قار، ع�ن افتتاح مش�روع مراقبة 
األش�عة وعناصر البيئ�ة لتحديد نس�ب التل�وث ومصادره 
بكلفة ملياري دينار، معتبرة إياه بأنه مشروع مهم سيمكن 
دوائر البيئة من تحديد أنواع الملوثات ومصادرها ومعالجة 
الخلل بأس�رع وقت.وقال محافظ ذي قار يحيى محمد باقر 
الناصري، إن�ه “بحضور الوكيل الفني لوزير البيئة جاس�م 
الفالحي افتتحنا، اليوم، مش�روع مراقبة األشعة وعناصر 
البيئ�ة )الماء واله�واء(، لتحديد نس�ب التل�وث ومصادره 
وبكلف�ة ملي�اري دينار ضم�ن موازنة تنمي�ة األقاليم لذي 
ق�ار”، موضح�اً أن “انجاز مش�روع أجهزة فح�ص نوعية 
الهواء ومتحسس�ات المص�ادر المائية ومراقب�ة المصادر 
المش�عة يع�د من المش�اريع المهم�ة التي س�ترتقي بأداء 
دوائر البيئة وتمكنها من تحديد أنواع الملوثات ومصادرها 
بسرعة مما يمكنها من معالجة الخلل بأسرع وقت وتالفي 
نتائجه الس�لبية”.وأضاف الناص�ري أن “المحافظة عملت 
ضمن المح�ددات البيئية المطلوبة وهناك عالقة مش�تركة 
ومثم�رة مع الوزارة أس�فرت عن إعالن ذي ق�ار بأنها من 
أوائ�ل المحافظ�ات الخالية م�ن الملوثات البيئي�ة والمواد 
المش�عة”، مبين�اً أن�ه “اس�تحصلنا الموافقات ب�أن تكون 
المح�ددات البيئية خاصة بظروف وإمكانيات البنى التحتية 
الممكنة بذي قار ضمن مسعى لجعل بيئتها نظيفة وخالية 
من الملوثات والعناصر المش�عة”.وكان وزير البيئة افتتح 
مطل�ع الع�ام الحالي منظوم�ة االنذار المبكر للكش�ف عن 

االشعاع التي تغطي كافة مناطق العراق.

النقل تدعو الرشكات لتقديم 
عروضها بخصوص متوين الطائرات

ذي قار تفتتح مرشوع ملراقبة وحتديد 
نسب التلوث 

صحة كركوك:نجاح عملية نادرة لطفل يف الثالثة من العمر 

   بغداد/المستقبل العراقي

ترأس وزي�ر التج�ارة مالس 
محمد عبد الكريم اجتماعاً لخلية 
االزمة المكلف�ة بتقصي الوضع 
مس�اعدات  وارس�ال  الغذائ�ي 
عاجل�ة الى المناط�ق المحررة و 
ناقش�ت في�ه تنفيذ ام�ر مجلس 
مس�اعدات  وايص�ال  ال�وزراء 
عاجل�ة ال�ى منطق�ة البغ�دادي 
والمناط�ق المح�ررة التي تقوم 

االجه�زة االمني�ة بتحريرها من 
تنظيم داعش االرهابي.

وقال الوزير ف�ي بيان له بان 
“ ال�وزارة ق�ررت ارس�ال ه�ذه 
لجمي�ع  العاجل�ة  المس�اعدات 
التمويني�ة  الحص�ة  مف�ردات 
والتنس�يق مع االجه�زة االمنية 
لغ�رض ايصال هذه المس�اعدات 
كذل�ك  وعاج�ل  س�ريع  بش�كل 
امكاني�ة قي�ام اس�طول الوزارة 
و الش�ركات الس�اندة م�ن خالل 

التعاق�د بهدف االس�راع وتجاوز 
حلقات الروتين “ .

واض�اف انه “ وجه الش�ركة 
الحب�وب م�ع  لتصني�ع  العام�ة 
ش�ركات تجارة الم�واد الغذائية 
الم�واد ه�ذا  باالس�راع بتهيئ�ة 
اليوم والبدء بارسالها عبر قوافل 
او ع�ن طري�ق الج�و اذا توفرت 
وس�ائل النق�ل بالجو بالتنس�يق 
مع القوات المسلحة او من خالل 
متعهدين والناقلين المحليين من 

ابناء تلك المناطق”.
واضاف بان “ شركات الوزارة 
كبي�رة الغاث�ة  نف�ذت حم�الت 
النازحي�ن والمناط�ق المح�ررة 
عب�ر قواف�ل وطائ�رات وايصال 
كميات كبيرة من المواد الغذائية 
الى تلك المناطق “.يش�ار الى ان 
العبادي  ال�وزراء حي�در  رئي�س 
اوعز بضرورة ايصال مساعدات 
غذائية ، من المواد االساسية الى 

ناحية البغدادي.

التجارة ترسل مساعدات عاجلة ضمن »التموينية« لالنبار

   بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن مجل�س محافظة 
الثالث�اء، عن  أم�س  ديالى، 
وضع خط�ة منظمة هدفها 
بدائ�ل قانونية لدعم  تأمين 
موازن�ة المحافظ�ة، فيم�ا 
أش�ار الى توقف جزء كبير 
الخدمي�ة  المش�اريع  م�ن 
بس�بب النق�ص الح�اد في 

السيولة المالية.

المجل�س  عض�و  وق�ال 
احم�د الربيع�ي إن “مجلس 
وض�ع  ديال�ى  محافظ�ة 
بالتنس�يق  منظم�ة  خط�ة 
الحكومي�ة  الدوائ�ر  م�ع 
لتأمين بدائ�ل قانونية تتيح 
م�ن  االس�تفادة  للمجل�س 
االقتصادي�ة  االمكاني�ات 
وفق الصالحيات الممنوحة 
له م�ن اجل توفي�ر االموال 
إلس�ناد موازن�ة المحافظة 

نق�ص  م�ن  تعان�ي  الت�ي 
شديد بس�بب هبوط أسعار 
العالمية”.وأض�اف  النف�ط 
الربيع�ي أن “ج�زءا كبي�را 
من مشاريع ديالى الخدمية 
توقفت في االشهر الماضية 
بس�بب النق�ص الح�اد في 
الفت�ا  المالي�ة”،  الس�يولة 
ال�ى أن “مس�اعي مجل�س 
ديالى لتأمين بدائل قانونية 
لتعزيز موازنت�ه جاءت من 
منطلق اعتماد م�ا لديه من 
االس�تفادة  في  صالحي�ات 
م�ن االمكانيات االقتصادية 
الضرائ�ب  ف�رض  خاص�ة 

المالية”.
أن محافظة  ال�ى  يش�ار 
ديال�ى تعان�ي م�ن ضائقة 
مالي�ة صعب�ة من�ذ أش�هر 
بس�بب تدني نسب الموازنة 
المالي�ة وع�دم قدرتها على 
تس�ديد دفع�ات الش�ركات 
العامل�ة في مج�ال االعمار 

والبناء.

جملس دياىل يعلن وضع خطة تؤمن بدائل قانونية 
لدعم موازنة املحافظة

   بغداد/المستقبل العراقي

ع�ن  بغ�داد،  امان�ة  اعلن�ت 
اعداده�ا لخط�ة خدمي�ة كب�رى 
خاص�ة بمراس�م احي�اء ذك�رى 
ب�ن  موس�ى  االم�ام  استش�هاد 

جعفر )ع( في االسبوع المقبل.
وق�ال مدير عام دائ�رة بلدية 
الكاظمية علي س�اجت في بيان 
لالمانة، ، ان “امانة بغداد اكملت 
االس�تعدادات الخدمي�ة الخاصة 

المليوني�ة  الحش�ود  باس�تقبال 
الكاظمي�ة  لمدين�ة  الزائ�رة 
المقدسة الحياء ذكرى استشهاد 
االمام موسى بن جعفر )ع( عبر 
اس�تنفار جهود وطاقات جميع 
الدوائر البلدي�ة لتقديم الخدمات 
بالتنس�يق م�ع قي�ادة عملي�ات 
بغداد والجهات والدوائر االخرى 

الساندة “.
واض�اف س�اجت ان “دائ�رة 
بلدي�ة الكاظمي�ة قام�ت بتهيئة 

الخاص�ة  المتطلب�ات  جمي�ع 
بالمناسبة بعد تعزيزها باالليات 
كابس�ة   36 منه�ا  التخصصي�ة 
لجم�ع النفاي�ات و24 حوضي�ة 
لنقل المياه الصالحة للشرب الى 
جانب الي�ات الدائ�رة البلدية مع 

تهيئة جهد بشري مكثف”.
واوض�ح س�اجت ان “الدائرة 
قامت بتقس�يم مدينة الكاظمية 
ال�ى 40 قاطع�ا لتس�هيل تقديم 
الزائري�ن  لحش�ود  الخدم�ات 
وتشكيل غرفة عمليات مشتركة 
مع قيادة عمليات بغداد وترشيح 
عدد من الموظفين للتواجد داخل 
غرف�ة العملي�ات للتنس�يق م�ع 
الق�وات االمنية لتس�هيل حركة 
االليات الخدمية واالس�تغناء عن 
المخاطبات الرسمية التي تتطلب 

وقتا طويال”.
المقب�ل  االس�بوع  ان  يذك�ر 
ال�ى  الزائري�ن  تواف�د  سيش�هد 
مدين�ة الكاظمية ببغ�داد الحياء 
مراس�م ذكرى استش�هاد االمام 

موسى )ع(.

امانة بغداد تعد خطة خدمية كربى لزيارة
االمام الكاظم »عليه السالم«

     كركوك/المستقبل العراقي

أعلن�ت دائرة صحة كركوك، ام�س الثالثاء، عن 
نج�اح فريق طبي م�ن مستش�فى آزادي التعليمي 
بإجراء عملية جراحية ن�ادرة لطفل في الثالثة من 

عمره مصاب بفتحة والدية في القلب.

وقال مدير المستش�فى كيالن قادر، إن “فريقا 
طبي�ا متخصصا في المستش�فى نجح ف�ي إجراء 
عملي�ة جراحية نادرة تم خالله�ا ترميم فتحة قلب 
والدية لطفل في الثالثة من عمره”، مبينا أن “العملية 
تمت بواس�طة وضع صمام وغلق األمعاء الغليظة 
والدقيق�ة م�ن داخل تجوي�ف الصدر ال�ى تجويف 

البط�ن وتكللت العملية بنجاح تام”.من جانبه, قال 
اختص�اص جراح�ة األطفال في مستش�فى آزادي 
التعليم�ي عال عبد المجيد البيات�ي، إن “الطفل من 
العوائ�ل النازحة من قضاء الطوز، وكان يعاني من 
فت�ق الحجاب الحاجز األيمن المكتس�ب”، مبيناً أن 
“الطفل من�ذ والته وهو يعاني م�ن متالزمة داون 

)منغولي( ويشكو من تش�وهات القلب الوالدية”.
وأض�اف أن” العملية اس�تغرقت س�اعتان وتكللت 
بالنج�اح وخ�رج المريض من المستش�فى بصحة 
جيدة”.يذكر أن مستش�فى آزادي في كركوك سبق 
وأن شهد نجاح أكثر من عملية جراحية نادية خالل 

السنوات األخيرة، شملت حاالت مرضية حرجة.
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ل�كل بلد حكومة, تدير مصالحها, وترعى ش�عبه, ومنها 
الحكوم�ة العراقية, املخت�ارة من الش�عب باالنتخابات, 
وفق النظام والدستور, ولم تأتي متس�لطة عىل الشعب, 

بل كان اختيارها عرب صناديق االقرتاع  .
الحكومة الحالية, تكافح جاهدا, من اجل إصالح العراق, 
وإع�ادة الحي�اة له, بع�د النكب�ات التي أصابت�ه,  خالل 

الفرتات السابقة .
سيط�رة العصاب�ات ع�ىل املحافظات, الت�ي كانت تعترب 
األمريك�ي  االحت�الل  واستط�اع  نقيضه�ا,  الحكوم�ة 
واالستعم�ار, الس�يطرة عىل عقول الكثريي�ن, ويجعلهم 
ندا للحكوم�ة, وبذرائع كثرية, منه�ا الطائفية التي كان 
هدفهم األول لنش�وب حرب طائفية بني أطياف الش�عب 

العراقي .
استطاعت املرجعية الرش�يدة, وقادتن�ا من أبناء العراق, 
الذي�ن يش�عرون بهموم الش�عب, نب�ذ ه�ذه الخالفات, 
والعمل عىل جمع الش�مل من جديد, وربط أوارص اإلخوة 
املشرتكة, كشعب واحد وبلد واحد, وكان الحوار والكلمة 

سالحها .   
وجه قادة ال�رأي العام العراقي صفعة ألمريكا وأعوانها, 
أع�ادت الرش�د له�م, وأفش�لت ك�ل مخططاته�م الت�ي 
رسموها, ببي�ان املرجعي�ة, ومؤتمر الوئ�ام واللقاءات, 
بأطي�اف الش�عب ثب�ت م�ن خاللها أن ق�ادة الع�راق ال 

يقهرون .
عندم�ا يتج�رد بعضهم م�ن القي�م اإلنس�انية, وينحدر 
بالتفك�ري امل�ادي, وما يحقق�ه من مكاس�ب, من خالل 
تس�لطهم بمناصبهم يف الدولة, يصب�ح أداة رخيصة بيد 
األعداء, فيرتبص الفتن والتفرقة بني الشعب و الحاكومة  

.
  ماذا تريد أمريكا وأعوانها من العراق ؟ ينعتون الش�يعة 
باإلره�اب وإيران, وه�م يعرفون جيدا منه�م الحواضن 
اإلرهابي�ة, وإف�راد العصاب�ات إىل أي ع�رق ينتم�ون, أو 
مذه�ب, هل هم من الش�يعة أو إيران مث�ال ؟ أو هم من 

السعودية, ودول البعري األخرى؟
مل�اذا ال تق�ف أمريك�ا والعال�م أمامه�م, ويس�تهدفون 
الشيعة؟ نعم  هي حرب دينية تستهدف أل بيت الرسول, 
وباسم اإلسالم شعاراتهم, مجردين من معاني اإلنسانية 

واإلسالم.
عفويتن�ا أحيانا, تدفعن�ا لعمل أمور, ال نفه�م عواقبها, 
كالنعي�ق خلف م�ن يريدون للع�راق اله�الك, واستغالل 
اإلشاعة, التي تبثها وسائل اإلعالم املغرضة,لصالح العدو 

لتداولها ونقلها بني وسائط املجتمع. 
ما ذكر ع�ن واقعة  الثرثار عرب اإلعالم, ووسائل التواصل 
االجتماع�ي, تناقله أفراد املجتم�ع, والهدف هو أضعاف 
معنوي�ات العراقي�ني, وإختط�اف فرحة الن�ر من بني 

أيديهم.
كان املفروض أن تكون حادثة اسبايكر والصقالوية هي 
م�ن أولويات اإلع�الم إال إن العوملة اإلعالمي�ة األمريكية, 
عملت العكس لهدم رصح النر العراقي, فهل سنسمح 

لها أن تكرر ذلك ؟.نحن وأمريكا واإلعالم املضاد
عبد الحمزة السلمان

ل�كل بلد حكومة, تدير مصالحها, وترعى ش�عبه, ومنها 
الحكوم�ة العراقية, املخت�ارة من الش�عب باالنتخابات, 
وفق النظام والدستور, ولم تأتي متس�لطة عىل الشعب, 

بل كان اختيارها عرب صناديق االقرتاع  .
الحكومة الحالية, تكافح جاهدا, من اجل إصالح العراق, 
وإع�ادة الحي�اة له, بع�د النكب�ات التي أصابت�ه,  خالل 

الفرتات السابقة .
سيط�رة العصاب�ات ع�ىل املحافظات, الت�ي كانت تعترب 
األمريك�ي  االحت�الل  واستط�اع  نقيضه�ا,  الحكوم�ة 
واالستعم�ار, الس�يطرة عىل عقول الكثريي�ن, ويجعلهم 
ندا للحكوم�ة, وبذرائع كثرية, منه�ا الطائفية التي كان 
هدفهم األول لنش�وب حرب طائفية بني أطياف الش�عب 

العراقي .
استطاعت املرجعية الرش�يدة, وقادتن�ا من أبناء العراق, 
الذي�ن يش�عرون بهموم الش�عب, نب�ذ ه�ذه الخالفات, 
والعم�ل ع�ىل جم�ع الش�مل م�ن جدي�د, ورب�ط أوارص 
اإلخوة املش�رتكة, كش�عب واحد وبلد واحد, وكان الحوار 
والكلم�ة سالحه�ا .    وج�ه قادة ال�رأي الع�ام العراقي 
صفع�ة ألمريكا وأعوانها, أعادت الرش�د لهم, وأفش�لت 
ك�ل مخططاتهم التي رسموها, ببيان املرجعية, ومؤتمر 
الوئ�ام واللق�اءات, بأطي�اف الش�عب ثبت م�ن خاللها 
أن ق�ادة الع�راق ال يقهرون . عندما يتج�رد بعضهم من 
القي�م اإلنس�انية, وينحدر بالتفكري امل�ادي, وما يحققه 
من مكاسب, من خالل تس�لطهم بمناصبه�م يف الدولة, 
يصبح أداة رخيصة بيد األعداء, فيرتبص الفتن والتفرقة 
بني الش�عب و الحاكومة  . ماذا تريد أمريكا وأعوانها من 
العراق ؟ ينعتون الشيعة باإلرهاب وإيران, وهم يعرفون 
جيدا منه�م الحواضن اإلرهابية, وإفراد العصابات إىل أي 
عرق ينتمون, أو مذهب, هل هم من الشيعة أو إيران مثال 

؟ أو هم من السعودية, ودول البعري األخرى ؟
مل�اذا ال تق�ف أمريك�ا والعال�م أمامه�م, ويس�تهدفون 
الش�يعة؟ نع�م  ه�ي ح�رب ديني�ة تس�تهدف أل بي�ت 
الرسول, وباسم اإلسالم ش�عاراتهم, مجردين من معاني 
اإلنس�انية واإلسالم. عفويتنا أحيانا, تدفعنا لعمل أمور, 
ال نفه�م عواقبه�ا, كالنعي�ق خل�ف من يري�دون للعراق 
اله�الك, واستغالل اإلش�اعة, التي تبثه�ا وسائل اإلعالم 
املغرضة,لصال�ح الع�دو لتداوله�ا ونقله�ا ب�ني وسائط 

املجتمع. 
ما ذكر ع�ن واقعة  الثرثار عرب اإلعالم, ووسائل التواصل 
االجتماع�ي, تناقله أفراد املجتم�ع, والهدف هو أضعاف 
معنوي�ات العراقي�ني, وإختط�اف فرح�ة الن�ر م�ن 
ب�ني أيديهم. ك�ان املف�روض أن تكون حادث�ة اسبايكر 
والصقالوي�ة ه�ي م�ن أولوي�ات اإلع�الم إال إن العومل�ة 
اإلعالمي�ة األمريكي�ة, عملت العكس له�دم رصح النر 

العراقي, فهل سنسمح لها أن تكرر ذلك ؟.

عبد �حلمزة �ل�سلمان

نحن وأمريكا 
واإلعالم املضاد

ان واق�ع العملية الرتبوي�ة ينحى مناح ع�دة وأولها حني يتم 
تناول الدارسني عمريا وما ترتب عليه من جوانب سيكولوجية 
، إذ م�ا ن�راه من الرؤي�ة النقدية بان داريس "مح�و األمية " 
بلوغه�م العمري ونضجهم العقيل األمر الذي قد يأخذ مس�ارا 
أخ�را ع�ن تالمي�ذ م�دارس االبتدائي�ة ، كذلك وعندم�ا نذهب 
إىل مح�ور أخر مف�اده الرتكيب�ة البنيوي�ة للدم�اغ والذاكرة 
وسلوكي�ات وأعمال تعبأ بها الحياة وما يزاولون من أنش�طة 
مختلف�ة ، يتحت�م ع�ىل الجه�ات املتبني�ة لهذه املس�رية ولو 
نس�بيا بان تأخذ بالحسبان هذا املدى الواسع وإيجاد معلمني 
يتصورون العمق النف�ي واالجتماعي وابتكار أساليب تعمل 
عىل تقوية أو تعزيز الدوافع بهذا املضمار . ربما هذه املقاربة 
أو املقارن�ة كان�ت مقدم�ة أخ�ذت البع�د الفلس�في الواقعي 
الحيات�ي الش�رتاط النج�اح وتحقيق الهدف املنش�ود إال وهو 
" تمك�ني هذه الرشيح�ة االجتماعية من الق�راءة والكتابة " 
فاألمر يتطلب جه�دا استثنائيا ودعما من مختلف القطاعات 
بفروعها العامة والخاصة لتعليم املهارات والحرف واملهن التي 
ستعمل عىل رفد السوق باملنتوج املحيل لسد حاجة املستهللك 
وليس شكليا فقط وليس تقليدا للقضاء عىل الجهل الذي يفتك 

بروح العر وان يتم دعم هذا املرشوع دعما إعالميا متواصال 
وفع�اال م�ن خ�الل تخصي�ص جمي�ع املس�تلزمات املطلوبة 
كاملادي�ة واملعنوية . هذا ويقول خليل مطران " اعزم وكد فان 
مضيت فالتقف ... واجد وثابر فالنجاح محقق " . كما يعرف 
ان البيئ�ة الصفي�ة تعكس امتزاج العق�ول وتالقح األفكار ما 
يمي�ز املدارس االبتدائي�ة عن مدارس "مح�و األمية" بطبيعة 
ون�وع هذه األفك�ار . إذ يرى ابن حزم األندل�ي  بان" نقطة 
املاء املستمرة تحفر عمق الصخرة" فاملرشوع التعليمي الحق 
ان تمحو الجهل ليس إال اخرتاعا خالصا من وجهة نظر األمم 
املتقدمة والريادية بمجال العلوم واالخرتاعات واالكتش�افات 
. لتبق�ي الب�اب مفتوحا ع�ىل مراعي�ه للراغب�ني يف التعلم 
وتحفيزه�م وأثارتهم تربويا وثقافيا ليش�يع الس�لم واملحبة 
والوئ�ام بظل املعرفة والتف�وق واإلرادة . فقارئنا الكريم ربما 

سيتلمس يف موضوعنا اجرتار ملا سبقوه بهذا املضمار فايضا 
ال خ�الف أن رأس املال البرشي الفكري ثروة وطنية مثل بقية 
م�وارد الطبيعة وأثمنها لبناء اإلنس�ان وبجدر القول انه أثمن 
وأندر املوارد كون اإلنس�ان منظومة ومؤسسة متكاملة . هنا 
يرتكز التعلم عىل املب�دأ التعاوني بني ضمن البيئتني الصفية-

األرسي�ة –املعلم ما يش�كل "مثلثا حيوي�ا" . فالبد من وضع 
الخطط الناجع�ة لاللتحاق باملدارس الكفيلة بمكافحة األمية 
مايو سع دائرة معرفة القراءة والكتابة لرقعة ش�املة جميع 
ح�دود الوطن من أقص�اه إىل أقصاه .ان م�رشوع التعلم يعد 
ميدان�ا يتس�م بالرؤية الواضح�ة الهادفة لالرتقاء باإلنس�ان 
. وم�ن التجارب العاملية قط�اع التعليم يف الياب�ان يرتكز عىل 
الجه�د وليس ع�ىل الذكاء الفط�ري . لقد كت�ب ورهلن " بان 
األم�ر الالف�ت للنظر حق�ا هو نج�اح األمة يف رفع املس�توى 

الع�ام للمع�ارف وامله�ارات ، والنج�اح يف تحقيق مس�تويات 
عالية للفئ�ات االجتماعية واالقتصادية " كم�ا ويقول العالم 
الش�هري الذي بدأ من الصفر ألربت اينشتاين بأن"التخيل أهم 
م�ن املعرفة وان املعرفة قوة" ترشيحيا يرتكب دماغ اإلنس�ان 
من جزأين أو فصني أيمن يعنى بالتخيل وأيرس معني باملنطق 
لخلق حالة التوازن بالعمل املتضاد الذي نستسمحكم بوصفه 
هكذا فدماغ اإلنس�ان يفك�ر بالصور األمر ال�ذي أعطاه بعدا 
جمالي�ا آخرا ومعروف أن التالميذ يف مرحلة االبتدائية ينش�ط 
عندهم الجزء األيمن حتى يكتمل ليس�ود الجزء األيرس كما يف 
داريس "محو األمية" لذا قد تختلف مهمة املعلم بعض الش�ئ 
يف الصف والتعليم املمنهج ضمن مجاميع . إحس�اس الطالب 
بالحاجة للتعلم املرهون بوعي وما يرتتب من متطلبات الحياة 
العامة واالجتماعية والفكرية . ورغم حذاقة اينشتاين إال انه 
رس�ب يف الرياضيات ، مايمس كل األش�ياء يف حياة اإلنس�ان 
خوفه من عدم املعرفة لتعزيز ثقته وتفاؤله . الطالب يستذكر 
دروسه خش�ية الرسوب )اسأل وس�وف تعطى ، اسع وسوف 
تجد،اق�رع وس�ف يفتح ل�ك ،الن كل من يس�ال يعطى ، ومن 

يسع يجد ، ومن يقرع يفتح له(..

ماهر �لعيا�ش

النجاح يف رفع املهارات

ُسئل�ت، يف إحدى الحوارات املب�ارشة، عن موقف مبعوث 
األمم املتحدة للدعم يف ليبي�ا، برناردينو ليون، وانحيازه 
لطرف دون آخر يف الحوار القائم يف البالد، فكانت إجابتي 
إنه ي�دور يف مرحلة "املداهنة". كان�ت هذه اإلجابة من 
باب دف�ع الحوار الليبي إىل األم�ام، وإزالة العقبات التي 
ق�د تك�ون بس�يطة، يف سبي�ل إنج�اح الح�وار، وإنهاء 
حال�ة الفوىض وحق�ن دماء الليبيني، والس�ري بالبالد إىل 
بر األمان، غ�ري أن إجابتي ألحقته�ا بتوصيف "املداهنة 
املَيالُة"، ألوض�ح الحقيقة التي أراه�ا، وابتعد عن كلمة 
"االنحياز"، من أج�ل نجاح الحوار أوالً، وأال يكون قولنا 
من غ�ري حجة وبرهان ثاني�اً، عىل الرغ�م من مؤرشات 
يراه�ا بعضه�م انحي�ازاً كام�اًل لط�رف دون اآلخر من 
املبع�وث األممي الخ�اص إىل ليبيا، برناردين�و ليون، وال 
تحت�اج إىل مزيد م�ن الربهان والدليل، حت�ى نطلق عليه 
عدم االنحياز رصاحة، ولي�س تردداً. ولكن، يف نظري أن 
املبعوث ينقصه الكث�ري، حتى يكون يف موقف "الحياد"، 
خصوص�اً يف اإلش�كاليات اآلتية: 1- تعطي�ل الحوار من 
طرف واحد أكثر من مرة، ولم يصدر من املبعوث األممي 
أي�ة تربي�رات له�ذا التعطيل، ع�ىل الرغم م�ن مخاطبة 
الطرف اآلخر ل�ه لتقديم هذه التربي�رات. 2- املصداقية 
يف الح�وار، ونق�ل األفكار واآلراء ب�ني الطرفني )حكومة 
طربق واملؤتم�ر العام(، ومن هذا: ما ك�ان من رده عىل 
مبادرة املؤتمر الوطن�ي العام بالرفض، يف إحدى جوالت 
الح�وار، قب�ل أن يعرضها عىل الطرف اآلخ�ر من إعطاء 
الربمل�ان املنحل، كم�ا رصح بهذا رئي�س الفريق املحاور 
م�ن املؤتمر الوطني الع�ام، ويف هذا خلل كبري. 3- تدابري 

بن�اء الثقة املعطلة، والتي بدأ بها الحوار، حيث لم نر أية 
بن�د منها حقق، وخصوصاً تل�ك املقدور عليها بداهة، يف 
تحيي�د املطارات من القص�ف مثالً، وهذا م�ا تعرض له 
فريق املؤتمر الوطني العام، أكثر من مرة، عند مغادرتهم 
إىل الحوار الذي يرعاه، ليضعه يف موضع عدم القدرة عىل 
تس�يري هذا الحوار من جه�ة، أو أن ُجّل همه من الحوار 
فرض نقاط معينة، أكثر من كونه يبحث عن حل شامل 
لألزمة برمتها من الجهة األخرى. تضع هذه اإلشكاليات 
وغريها، تساؤالت عديدة يف إمكانية سري املبعوث األممي 
الح�ايل بالحوار الليبي إىل الطريق الصحيح، والوصول إىل 
مب�دأ اتفاق، قبل أن يك�ون نهائياً يف ظل جم�ود الحوار 
أكثر من مرة، من دون تربيرات معتربة، وكذلك التصعيد 
العس�كري املس�تمر، ليص�ل إىل االنقس�ام املؤسس�اتي 
االقتصادي الخطري، وآخرها ما كان من حكومة الربملان 
املنحل بإنشاء مؤسس�ة وطنية للنفط من دون محاولة 
م�ن املبع�وث إدانة ه�ذا االنقس�ام، أو إيقاف�ه بالطرق 
الدبلوماسي�ة م�ع الدول املج�اورة والداعم�ة ملبدأ الحل 
السيايس عىل أقل تقدير، والتضييق من دائرة االنقسام يف 
سبي�ل إنجاح الحوار، غري أن البعثة أصدرت بياناً، أخرياً، 
تدين التصعيد الخطري بني الطرفني، وألحقته بالدعوة إىل 

صون حياد املؤسسات الوطنية، عىل حسب وصفها، ويف 
إش�ارة منها إىل إنش�اء حكومة الربملان املنحل مؤسسة 
نفطي�ة، موازية لتلك الرشعية املوج�ودة يف طرابلس، إذ 
ي�رى كثريون هذا البيان ناقصاً، ما لم يرتجم إىل خطوات 
عملية، تحد من االنقس�ام فيه�ا، ويف غريها، باعتبار أن 
لهذه املؤسسات أهمية حيوية كبرية بالنسبة لالقتصاد 
الليب�ي، وبالنس�بة أيضاً لطريف الح�وار يف ليبيا، كما هو 
مالحظ من ردة عملية الرشوق عىل هذا االنقسام أخرياً، 
وه�ذا حق لهم. وتعترب عملية ال�رشوق أن الطرف اآلخر 
به�ذا االنقس�ام لم يح�رتم التهدئ�ة املتفق عليه�ا، أوالً، 
وتعترب أيضاً أن املس�اس بهذه الثروة االقتصادية إرضار 
بالوط�ن، قبل أن يكون خرقاً للتهدئة املتفق عليها ثانياً، 
برعاية بعثة األمم املتحدة نفس�ها، من أجل حل مشكلة 
املوانئ النفطية، والتي لم تعلق رصاحة عىل هذا الخرق، 
إىل اآلن، م�ا يجعل الش�كوك تدور ح�ول الغاية من هذه 

التهدئة من أصلها. 
وبالنقي�ض، تعت�رب عملي�ة ال�رشوق، التابع�ة للمؤتمر 
الوطن�ي الع�ام، بيع النفط خ�ارج الرشعي�ة املتمثلة يف 
املؤسس�ة الوطني�ة للنف�ط يف طرابلس، ساع�ة الصفر 
لعملية عسكرية وصفت بالحاسمة لتحرير هذه املوانئ.

هذا الوضع بقدر ما يشري إىل خطورة االنقسام االقتصادي 
واملؤسساتي عىل مقتضيات الحوار الليبي بقدر ما يؤكد 
عىل أن االستمرار يف املس�اس بمق�درات الثروة الوطنية 
سيزيد من تعقيد األزمة الليبية، وسينتهي بتدمري كاسح 
ملالمح الدولة املستقبلية، والتي ستجد األطراف املشاركة 
يف الح�وار، إن توصلت إىل اتفاقات نهائية، طريقا ش�اقا 
من جل بنائه�ا وإعادة وضعها عىل الس�كة الصحيحة. 
لق�د ب�دى أن املبع�وث األمم�ي برناردينو لي�ون يراوح 
املك�ان، ولم يتقدم، كما كان مأموالً، يف تحقيق ما يصبو 
إلي�ه، عىل ض�وء اللقاءات التي أجريت حت�ى اآلن. وبدى 
واضحا الصعوبات التي تواجهه، والتي ش�لت من قدرته 
عىل فرض خطته التفاوضية واإلقناع بها، وملا ال الدفع يف 
اتج�اه فرض مالمحها عىل الجهات املرتددة أو املتالعبة. 
ويف ظل هذه التجاذبات، العس�كرية قبل الس�ياسية، لم 
يق�دم املبعوث األمم�ي، برناردينو ليون، ش�يئا ملموساً 
يتج�ه بالحوار إىل الطرق الس�ليمة، واملقومات الناجحة 
له، ما يجعل املراقب لعمل البعثة ورئيس�ها يف ليبيا تحت 
خان�ة "عدم الق�درة" يف االلت�زام بما اقرتحت�ه، قبل أن 
يقرتحه الطرفان املتحاوران، وهذا من قبيل حسن النية، 
وإال فإن هناك من َيدفع إىل القول إنه أسلوب ُمتعمد من 
طرف مع�ني يف الراع، والبعثة ورئيس�ها يغضون عنه 

الطرف، أكثر من مرة. 
ومن هنا، نش�أ الق�ول إن رئيس البعث�ة األممية، اليوم، 
يظه�ر يف وض�ع العج�ز أكثر م�ن قب�ل، وأن البعثة البد 
من تصحيح مس�ارها حتى تس�تطيع مواكبة التغريات 

املتجددة واملتسارعة يف سبيل إنجاح الحوار.

�لفيتوري �سعيب

احلوار الليبي والوسيط األممي

ق�ررت باري�س الرتش�ح الستضاف�ة األلع�اب 
األوملبية لعام 2024. وهذا القرار، الذي استغرق 
اتخ�اذه وقت�اً طوي�اًل، يحظ�ى بدع�م ع�ام يف 
األوساط السياسية واالقتصادية وبني السكان، 
غري أن�ه كان ثمة الكثري من ال�رتدد عىل خلفية 
الس�ؤالني التالني: ه�ل من الحكم�ة تخصيص 
مبال�غ مالية كبرية لتنظيم األلع�اب األوملبية يف 
وقت لم تخرج البالد من األزمة االقتصادية؟ ثم 
أليس من الخطر الرتش�ح، بع�د ثالثة إخفاقات 
م�ا  م�ع  و2012(،  و2008   2004( متتالي�ة 
ينطوي عليه ذلك من إمكانية التعرض لخسارة 

مذلة جديدة؟
غري أن قرار اإلقدام عىل املغامرة اتُّخذ يف النهاية. 
وتبل�غ امليزاني�ة التي خصصت له�ذا الغرض 6 
ملي�ارات يورو، نصفها توف�ره اللجنة األوملبية 
الدولية بينما يأتي النصف الثاني من املجموعات 
املحلي�ة )البلدي�ات( والدولة الفرنس�ية، ولكن 

أيضاً م�ن القطاع الخاص وم�ن الرشكات التي 
ترع�ى هذا الح�دث الري�ايض العامل�ي. وبالتايل 
فه�ي ميزانية أقل بكثري من ال��11 مليار يورو 
الت�ي اعتمدتها لندن، ولكنه�ا مماثلة للميزانية 
الت�ي رصدتها طوكيو. والجدي�ر بالذكر هنا أنه 
بع�د الجدل الذي أثري حول التكلفة املرتفعة جداً 
أللع�اب بكني وسوت�ي، باتت اللجن�ة األوملبية 
الدولي�ة اليوم واعية بحس�اسية هذا املوضوع، 
وحريصة عىل أال تبلغ تكلفة تنظيم هذا الحدث 

مبالغ خيالية.
وبعد سلس�لة اإلخفاقات الس�ابقة، بما يف ذلك 
الخس�ارة املؤمل�ة أم�ام لن�دن يف 2012، حرص 
الفرنسيون هذه املرة عىل تنظيم أنفسهم حتى 
يكونوا أكثر فعالية ألنهم أدركوا أن كون فرنسا 
ه�ي بلد بي�ري دي كوبريت�ان )مؤس�س اللجنة 
األوملبي�ة الدولية(، أو القول إن فرنس�ا لم تحظ 
ب�رشف تنظيم األلعاب الصيفي�ة منذ 1924، ال 

يكف�ي وحده للحص�ول ع�ىل رشف استضافة 
األلعاب. والش�ك أنه قد تم القيام بعمل حقيقي 
خالل الرتش�حات األخرية بخصوص التفكري يف 
جه�ود استمالة وإقن�اع البل�دان املصوِّتة، وما 
يمك�ن أن يجلبه تنظيم األلعاب يف باريس لروح 
األلعاب األوملبية وأهدافه�ا، غري أن تلك الجهود 
كان�ت ُتظه�ر املس�ؤولني الس�ياسيني وتهم�ل 
الرياضي�ني. ولذل�ك، تم إنش�اء لجنة فرنس�ية 
للرياضة الدولية يديره�ا برنار البايس، الرئيس 
الس�ابق لالتح�اد ال�دويل للروجبي الذي نس�ج 
عالقات جيدة يف األوس�اط األوملبية، رفقة توني 
إيس�تانجي، الحائز عىل امليدالي�ة ثالث مرات يف 
األلع�اب األوملبي�ة والعض�و يف اللجن�ة األوملبية 

الدولية.
والحق أن فرنس�ا تمتل�ك إمكاني�ات ومؤهالت 
كث�رية لصالحه�ا، إال أن الفرنس�يني ُيعت�ربون 
م�ن الش�عوب األكث�ر قلق�اً بش�أن املس�تقبل. 
وهذا التش�اؤم هو العقبة الرئيس�ية أمام إقالع 
الب�الد وتقدمها. فكيف يمكن ع�الج هذا األمر؟ 
الواق�ع أن اختي�ار باري�س مدينة مس�تضيفة 
أللع�اب 2024 يمك�ن أن يوفر مص�دراً للتفاؤل 
الجماع�ي. كما من ش�أنه أن يس�اهم يف تعبئة 
آالف املتطوعني وماليني املشاهدين ألن احتضان 
األح�داث الرياضي�ة الكبرية يعترب عام�الً كبرياً 
لإلش�عاع الدويل. إذ مع األلعاب الدولية، ستعود 

باريس إىل مركز العالم.

وباري�س، مدينة األن�وار، معروف�ة عىل صعيد 
العالم، وهي تخاط�ب الخيال الجماعي العاملي، 
ربما أكثر من منافس�تيها هامبورغ وبوسطن. 
صحي�ح أن روما مدينة جذاب�ة أيضاً، ولكنها ال 
تحظ�ى بدعم داخيل كبري مثل باريس. ويف عالم 
يسري بثبات نحو التعددية القطبية وحيث باتت 
املنافس�ة محتدمة يف كل مكان، ال يمكن القول 
إن الجاذبي�ة يشء مضمون وأكي�د ألنها تحتاج 
لعم�ل دائ�م ومس�تمر. وم�ن خالل تس�ليطها 
الض�وء عىل إمكانيات باري�س ومؤهالتها، فإن 
من ش�أن األلعاب األوملبية أيض�ًا أن تعيد تلميع 
صورة العاصمة الفرنس�ية وتلع�ب دوراً مهماً 
يف الرتوي�ج لها. كم�ا يمكنها أن ت�رّسع عملية 
الفرنس�ية وتأم�ني  العاصم�ة  تحوي�ل ش�كل 
االستثم�ارات املتوقعة ملنطق�ة باريس الكربى. 
وع�الوة عىل ذل�ك، تتي�ح األلعاب فرص�ة أيضاً 
لتقوية النسيج الصناعي واالقتصادي وتساهم 

يف ترسي�ع التنمية لتجديد املدين�ة والجهة معاً. 
كم�ا أن تحديث البن�ى التحتي�ة ووسائل النقل 
ومنش�آت اإليواء يعزز قدرات استقبال الس�ياح 
ويثري اهتمام املس�تثمرين. وع�ىل سبيل املثال، 
ف�إن ألع�اب 2012 غ�رّيت ش�كل لن�دن بفضل 
برمجة ذكي�ة لالستثم�ارات يف تجهيزات دائمة 
ومؤقت�ة عىل حد س�واء. وإذا ت�م التخطيط لها 
بش�كل جيد، فإن استضافة األلع�اب ستتطلب 

تموياًل محدوداً ومربحاً.
وخالص�ة الق�ول إن تنظيم األح�داث الرياضية 
العاملية أضحى عاماًل مهماً لإلش�عاع الدويل ألي 
بلد م�ن البل�دان ألن الرياضة عن�ر رئيي يف 
»القوة الناعم�ة«. وهن�اك دبلوماسية رياضية 
للبل�دان.  العام�ة  الدبلوماسي�ة  يف  تس�اهم 
واستع�داداً له�ذا الرتش�ح عىل ما يب�دو، أحدث 
وزي�ر الخارجي�ة الفرني ل�وران فابيوس قبل 

عام منصباً جديداً هو سفري للرياضة.

با�سكال بونيفا�ش
باريس ورهان األلعاب األوملبية

فوؤ�د ح�سون



 ُتعتب�ر الغيرة م�ن أجل النج�اح وتحقيق ال�ذات ظاهرة 
طبيعية، قد تساعد الفرد على أن يجتهد ليحقق ما توّصل 
إليه زمالؤه أو أقاربه. أما الغيرة في محيط األس�رة حين 
يغ�ار األخ من أخيه أو من أخت�ه، فقد يصبح األمر مرضاً 
يحتاج إلى عالج ومش�كلة اجتماعية نفس�ية تبحث عن 

حلول.
وقد تكون الغيرة أحد أسباب العنف في األسرة مما يدفع 
إلى الصراع والش�جار، وقد يؤدي األمر إلى مأس�اة، لذلك 
يج�ب أن يكون األب ع�ادالً في عالقته بأبنائ�ه، وحكيماً 
ف�ي التعبير عن حبه واهتمامه به�م، وكذلك على األم أن 

تراعي المساواة بين األبناء في كل شيء.
من يشعل نار الغيرة ؟!

تؤك�د عالي�ة أحمد “موظف�ة”، أن :”الغي�رة بين اإلخوة 
واألخوات أصبحت ظاهرة س�ائدة في الكثير من األس�ر، 
وقد يكون لآلباء أو األمهات دور في إشعال نار الغيرة بين 
أوالدهم، فنرى مثالً أن األم تفّضل ابنتها عن اآلخرين، أو 
األب يخص أح�د أوالده باهتمامه وهداياه وحبه، ويهمل 
اآلخري�ن دون أن يدري أنه بذلك يزرع أش�واك الغيرة في 
القلوب.وأحياناً تنجب األم ولداً بعد طول انتظار، فتمنحه 
حبه�ا واهتمامها وتهم�ل أخواته البنات، ب�ل ويمكن أن 
تحرمهم م�ن مميزات كثيرة، ولكنها تعطي هذا الولد كل 
شيء دون حكمة، وهذا ما يجعل الغيرة تسري في قلوب 

إخوته”.
اب يفضل الذكرعلى االنثى

ويتحّدث عبد القادر حميد “طالب جامعي،” مأساة أخته 
وابنتيها مع زوجها فيقول: أحياناً يزرع األب الشوك بين 
اإلخوة، فقد تزوجت أختي الكبرى من رجل ال يعرف شيئاً 
عن العدل بين أبنائ�ه ألنه يفّضل الذكور على اإلناث، ولم 
يحم�د الله الذي رزقه بفتاتي�ن جميلتين، وكان يتمنى أن 
ينج�ب ابناً وهو ما أنعم الل�ه به عليه، ورغم أن هذا االبن 
يصغر أختيه بخمس س�نوات، لكنه أصبح السيد المطاع 
والمتحك�م ف�ي مصيرهما، وكان ه�ذا األب يختصه بكل 
ش�يء ويغدق عليه الهدايا، حتى شعرت الفتاتان بالغيرة 
والضي�ق من هذا الظلم، وحاولت أمهم�ا أن تفاتحه أكثر 
من مرة في هذا الوضع الظالم، لكنه لم يستمع إليها، كما 
حاولت من جانبها أن تعّوض ابنتيها بشراء بعض الهدايا 
لهم�ا وتوهمهم�ا أنها م�ن أبيهم�ا، لكن الفتاتي�ن كانتا 
تدركان جيداً، وكانت النتيج�ة الطبيعية لذلك أن أصبحت 

األختان أكثر عدوانية تجاه أخيهما.
    إذا ش�عر أح�د اإلخوة بغيرة أخي�ه أو أخته تجاهه فإنه 

يس�تدعي كل طاقات�ه التي يحش�دها وكأن�ه في معركة 
حربية

عاداتنا في قفص االتهام
ويق�ول رحي�م عب�د الكريم  أح�د اآلباء وه�و مدير عام: 
البش�ر باخت�الف أعماره�م وطبقاته�م  “الغي�رة بي�ن 
وأجناس�هم ش�يء طبيعي، ومع�روف من�ذ أن خلق الله 
الن�اس، وصارت تهاجمنا في بيوتنا فنجدها بين األزواج 
والزوج�ات واإلخ�وة واألخ�وات، ومع ذل�ك فإنني أتفق 
م�ع كثيري�ن أن الغي�رة بين اإلخ�وة أحياناً يك�ون اآلباء 
مس�ؤولين عنها، إذا لم يس�تطيعوا أن يعدلوا بينهم كأن 

يفّضل�وا الذكور على اإلناث، وحتى ف�ي مثل هذه الحالة 
ف�إن الع�ادات والتقاليد التي ال يحكمها دي�ن هي المتهم 
األول، كم�ا أن األب ف�ي األس�رة العربية أحيان�اً، ال يعير 
العالق�ات بين أبنائه اهتمامه فقد أصبح مش�غوالً عنهم، 
واإلخوة واألخوات لكل منهم مصالحه التي إذا تعارضت 
م�ع قرينه، فإنه ال يجد حرجاً في الوصول إليها ولو على 

حساب الباقين”.
الغيرة المدمرة

وي�روي الدكت�ور أحم�د علي “ط�ب نفس�ي”، تفاصيل 
نموذج للغيرة بين أختين بقوله: من خالل عملي حضرت 

عن�دي إحدى األمه�ات وأخبرتني أن ابنته�ا الكبرى التي 
تتمتع بجمال إلى حد ما، تش�عر بغيرة ش�ديدة من أختها 
الصغرى األكثر جماالً وأنوثة، ويتس�ابق نحوها ش�باب 
كثيرون للزواج منها، لكننا ل�م نوافق على تزويجها قبل 
زواج أختها الكب�رى مراعاة لمش�اعرها، وبمرور األيام 
الحظ�ت أن ابنته�ا الكب�رى أصبح�ت تتعامل م�ع أختها 
بجف�اء، وتتصّيد له�ا األخطاء، حتى انقل�ب زوجي على 
ابنت�ي الصغ�رى واس�تمرت في تدبي�ر المكائ�د ألختها، 
ولم تكت�ف األخت الكبرى بذلك، لكنها اس�تقطبت بعض 
صديقاتها لتش�ويه صورة أختها عند َمن يتقدمون إليها 

ليتزوجوها، وهو ما اكتش�فته بالمصادفة بعدما تحّولت 
حياة ابنتها الصغرى إلى جحيم”.

ويفس�ر الدكتور حس�ن س�عيد أس�تاذ علم النفس، هذه 
الظاه�رة قائالً: “انح�دار بعض القيم داخ�ل مجتمعاتنا، 
وتفش�ي الحب الش�ديد للمال وانتش�ار س�موم القنوات 
الفضائي�ة ف�ي التهوي�ن م�ن ش�أن العالقات األس�رية 
واإلنس�انية، خلقت لدى اإلخوة واألخوات ميوالً نفس�ية 

وقدراً من االستعداد للخروج على هذه العالقات”.
والغي�رة ف�ي حد ذاتها س�لوك س�لبي يخلق�ه التعارض 
بي�ن مصال�ح ورغب�ات اإلخ�وة، الذي�ن يتس�ابقون من 
أج�ل ذواتهم ف�ي الوقت الذي ضعف فيه الرادع النفس�ي 
داخلهم، بسبب اضمحالل دور األب واألم، كما أن تعارض 
الحاجات النفس�ية واإلنس�انية ي�ؤدي إل�ى ردود أفعال 
عكس�ية، حتى لو كان ذلك بين ه�ؤالء اإلخوة واألخوات 
المنتمين ألس�رة واحدة، فأصبحت الغي�رة بينهم مرضاً 
نفس�ياً منتش�راً كالوباء. وأك�دت نتائج بحوث نفس�ية 
أن الغي�رة تنتش�ر أكثر بي�ن بني الجنس الواح�د، أي بين 
اإلخوة الذكور أو األخوات اإلناث، أكثر من انتشارها بين 
جنس�ين مختلفين لكن يجب أن نعرف أن الغيرة أصبحت 
مرض�اً مزمناً، وبالطبع فإن لكل فعل رد فعل، فإذا ش�عر 
أح�د اإلخوة بغي�رة أخيه أو أخته تجاهه، فإنه يس�تدعي 
كل طاقاته النفس�ية والجسدية التي يحشدها وكأنه في 
معرك�ة حربي�ة، والدليل على ذل�ك أنها أحيان�اً تصل إلى 

جرائم وربما حوادث قتل أو شروع فيه.
في حين يؤكد  الدكتور عبد المنعم صبيح “علوم اجتماع 
“: “إن البح�وث االجتماعي�ة والجنائية أثبتت أن أكثر من 
15 بالمئة من جرائم العنف األس�ري س�ببها الغيرة التي 
تك�ون بين اإلخوة واألخوات، وأن أكثر من 10 بالمئة من 
ه�ذه الجرائم تتطور إلى قتل أو الش�روع فيه، وال ترتبط 
بفئ�ات عمرية معين�ة، رغ�م أن بعض علم�اء االجتماع 
يرون أن الش�عور بالغيرة بين اإلخوة، يتولّد في مرحلتي 
الطفولة والمراهقة الت�ي تتصف بالميول العدوانية أكثر 
م�ن غيرها م�ن مراح�ل النمو اإلنس�اني”.كما تس�ببت 
التغيُّرات االجتماعية التي تمر بها مجتمعاتنا العربية في 
ازدياد هذا الشعور وانتشارهبحسب صبيح ، حتى أصبح 
ظاهرة اجتماعية ال يمكن الس�كوت عنها، ألنها تؤثر في 
المعام�الت األس�رية وتخلق أفراداً غير أس�وياء يضرون 
أنفس�هم ومجتمعهم. وبعد أن كانت الغيرة مجرد شعور 
نفس�ي كامن، أصبحت لألس�ف الشديد س�لوكا خارجيا 
يظهر في صورة جفاء في العالقات األخوية أو احتكاكات 
ومش�احنات منذ مرحلة الطفول�ة، ولذلك أعتقد أن اآلباء 

مسؤولون عن ذلك.
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آباء يزرعون الشوك بني األبناء

 
 

 فرحت السيدة أم مهند “ 52” سنة ،كثيرا عندما استيقظت 
م�ن نومها ووج�دت أبناءها وضع�وا لها بجانب الس�رير 
تذكرة س�فر الى لبنان، وبجانبها باقة ورد كبيرة، وبطاقة 
مكت�وب عليه�ا كلمات ش�كر وعرف�ان ع�ن وجودها في 
حياتهم و”هذا جزء بسيط لتشعر بنفسك وإعطائك القليل 

من الراحة التي لطالما أعطيتنا إياها”.
وع�ن ردة فعلها، تق�ول أم مهند إنها فرح�ت ليس للقيمة 
المادية، وإنما لما حملته من حب حقيقي وش�عور داخلي 
بأن “أوالدي لم ينس�وني مع عجلة الحياة الس�ريعة ومع 
مش�اكلهم الكثيرة”.أب�و ناص�ر ه�و اآلخر فاج�أه أبناؤه 
وأحفاده باالحتف�ال به وبأمهم عندما حج�زوا لهما أياما 
ع�دة في أح�د فن�ادق بغ�داد ليغي�را الروتي�ن ول�”تجديد 
الش�باب، وإيج�اد وق�ت كاف للجلوس معهم�ا واالحتفاء 

بهما”.
ويش�دد على أن تلك اللفتة “من أجمل ما حدث في حياتي، 
وهو أن يتس�بب لك أبن�اؤك بالفرح بعد الكبر، وأن تش�عر 

بأن تربيتك لم تذهب س�دى”، منوها إلى أن “النفس تبتهج 
بالهدية مهما كانت قيمتها المادية غير أن الجانب المعنوي 
أش�د تأثيرا”.وعن مش�اعر األبناء في مثل هذه المناسبة، 
يبين وائل محمود”30” س�نة،بأن الهدي�ة لها معان قيمة. 
ويقول “ليس هناك أي ش�خص ال يحب الهدايا مهما كانت 
قيمتها المادي�ة كبيرة أو صغيرة فإن معناها دائما كبير”، 
متابع�ا “هي تطيب النفس؛ فم�ن كان غاضبا يرضى وهذا 
م�ا دائما أتبعه م�ع زوجتي أو أمي أو وال�دي وحتى ابنتي 
الصغيرة، وأش�عر بقمة س�عادتي عندما أشاهد الفرح في 
أعينهم”.التربوي�ة رن�ا الكيالن�ي، تبي�ن أن الهدي�ة تدخل 
الفرح�ة والبهجة إلى النفس وخصوص�ا عندما تكون من 
االبن أو االبنة لألبوين، ويكون س�ببا في إدخال الفرح في 
قلبهما.وتؤكد أن “الهدية لها فعل السحر على قلوب الناس؛ 
فهي تزيد المحب�ة لمن بينك وبينه ود، وتزيل الضغينة من 
النفوس، كما أنها وسيلة تعبير جيدة عن تقديرك واعتزازك 
لألبوين وهي رمز له مغزى ومعنى رقيق يشيع في النفس 

السعادة وعن أثر الهدية”.
وتبي�ن أن على األهالي أن يعلموا أبناءهم هذا األمر وما له 

م�ن أثر جميل في النفس، ويقول�ون “إن الهدية هي تعبير 
ع�ن الوف�اء واإلخالص واإلحس�ان للصديق والع�دو، كما 
أنها المفت�اح لفتح عالقات جديدة وصداق�ات متينة، كما 
أنه�ا الحل األمثل واألجدى للقضاء على العداوات واألحقاد 
والضغائن”.من جهته، يؤكد اختصاصي مهارات الس�لوك 
ماهر س�ليم، أن الهدايا من أهم وسائل التعامل بين األفراد 
ومهما كان�ت الهدية وممن كانت ولم�ن فتأثيرها بالفعل 
كالس�حر.ويبين أن الهدي�ة ال تقّيم بقيمته�ا المادية وإنما 
بقيمته�ا المعنوية بما ترمز إليه من محبة ونقاء وحس�ن 
س�ريرة وبم�ا تس�هم فيه م�ن ترطي�ب األج�واء وتنقية 
العالقات، فالهدية على صغر حجمها وزهادة قيمتها تفعل 
م�ا ال يس�تطيع غيرها فعله في كس�ب ود الن�اس وجلب 

حبهم، وقد جاء في األثر “تهادوا تحابوا”.
وتبي�ن الكيالني بأنه ال ضي�ر من تعليم األبن�اء ألطفالهم 
بوضع قس�ط م�ادي بس�يط كل ش�هر لجلب هدي�ة للجد 
والج�دة، أو توفي�ر بع�ض الم�ال وتقدي�م الهدايا بش�كل 
مس�تمر وليس فقط ف�ي وقت واحد، أو مناس�بة، وعليها 
يكون الجميع اس�تفاد؛ فالجد والج�دة فرحا لقيمة الهدية 

ويق�والن إنها م�ن أبنائهم�ا وأحفادهما، واألبن�اء علموا 
أوالدهم الخي�ر الذي يعود عليهم ف�ي الكبر.في حين يرى 
اختصاص�ي علم النفس د.س�عد محم�ود:”، أن للهدية أثرا 
السحر في نفس من يتبادلها، وقال “فالهدية تجلب المحبة 
والرحمة وصفاء النفوس وهي تعبر عن أجمل المعاني لما 
لها من وقع على كيان اإلنسان، كما قد يكون لها أثر سيئ 
عندما تكون مبطنة بمصالح ش�خصية أو نفاق أو لتحقيق 

رغبات ال تتماشى مع القوانين واألعراف”.
ويزي�د أنه :”ف�ي الهدية يعبر اإلنس�ان ع�ن وده وحبه أو 
ش�كره وامتنانه أو تقديره واحترامه للش�خصية المهدى 
اليه�ا، وخصوص�ا إذا كان�ت للوالدي�ن فه�ي كبي�رة األثر 
وقيمة، وعلى األبناء أن يتأكدوا بأن األهالي بحاجة ماس�ة 
لهذا العمل، وعليه�م أال يفكروا بأن األهالي يترفعون فهم 
أعط�وا كثي�را وال ش�يء يجزيهم ما عمل�وه، فهي حقيقة 
لكن هذه الهدية البس�يطة مقابل ما فعلوه لها األثر الكبير 
والس�عادة العظيمة. ويؤكد أن الهدية عندما تأتي في وقت 
غي�ر متوق�ع تك�ون قيمته�ا ومفاجأتها وس�عادتها أكبر 
بكثير”.ف�ي حين يعتبر د.أحمد عبد الل�ه،” علم اجتماع “: 

أن الهدية تعبير رومانس�ي عن الذوق واألخالق والمشاعر 
النبيلة وكذلك هي رد الفعل الذي يعكس الش�عور بالفرحة 
واالمتن�ان والش�كر على فع�ل الكرم والواج�ب األخالقي 
اإلنس�اني الذي حصل عليه الفرد من اآلخر، مبينا عظمتها 
بي�ن األبن�اء لألبوين.ويؤكد عب�د الله “لما كان�ت جوانب 
االنس�انية وأس�س العالقات االجتماعية تشمل الكثير من 
التعامالت باألخذ والعطاء ضمانا الس�تمرار التواصل بين 
بني البش�ر، ف�إن المجام�الت الطيبة هي ش�يء ضروري 
يمك�ن ممارس�ته أخذا وردا في ص�ورة الهداي�ا مع تبادل 
المش�اعر الطيبة والتهاني الحارة في مختلف المناس�بات 
الس�ارة وأيضا األليمة”.ويش�ير إل�ى أن الهدايا تعد بمثابة 
رم�ز لكل ما هو جميل وهي إما أن تكون معنوية أو مادية 
عينية، أو أن تك�ون ثمينة ذات قيمة مالية عالية، أو مجرد 
رمز له معنى معنوي رقيق ومعبر عن الموقف والمناسبة 
الت�ي جعلت من أجله، فحياة اإلنس�ان كلها عبارة عن فعل 
ورد فع�ل، وكذل�ك مجامل�ة ورد مجاملة في صور ش�تى 
ومناسبات متنوعة، والهدية تعبير عن المجاملة والعرفان 

بالجميل.

رمز لكل ما هو جميل
تقديم اهلدايا لآلباء امتنان يزرع البهجة يف القلوب

 

ثم�ة أزواج وزوج�ات ال يحبون مرافق�ة بعضهم بعضاً 
ف�ي األس�واق واألماك�ن العام�ة أو حتى الظه�ور معاً 
في المناس�بات العائلية والعام�ة وغيرها، بل يفضلون 
الخ�روج مع األصدق�اء أو زمالء العم�ل كبدائل عن تلك 
»الرحل�ة العائلي�ة المملّة«…فهل الظهور م�ع الزوج أو 
الزوجة يس�بب خجال لكليهما؟ أم أن الزوج يخشى على 
زوجت�ه م�ن عيون الن�اس كما يتحج�ج بعضهم؟ وهل 
تخ�اف المرأة م�ن زوجها في تلك األماك�ن وخاصة في 
األس�واق من النس�اء األخريات ومن فقدان�ه ألعصابه 
أحيان�اً وانته�اء جول�ة التس�وق بخالف عمي�ق وجرح 
غائر؟ وخالل التسوق، هل يربك الرجل العملية الشرائية 
ويوتر األجواء متعمداً إفس�اد تلك العملّية؟ وهل تفضل 
الزوج�ة الخروج ب�دون الزوج لتتنف�س الصعداء وتنال 
قس�طا من الحرية التي ال تجدها بوجوده؟ كلها أس�ئلة 
طرحناه�ا عل�ى مجموع�ة م�ن النس�اء والرج�ال من 
عين�ات مختلفة وكانت اإلجاب�ات غريبة وعجيبة.اآلراء 
متع�ددة ولكن…ال تحبذ فاطمة محم�د عبيد )ربة بيت( 
مرافقة زوجها في األماكن العامة وخاصة في الحدائق 
وتقول: »أحب الذه�اب برفقة أهلي وصديقاتي، وكذلك 
الح�ال في األس�واق، ألنه وبصراحة يك�ون زوجي دمه 
ثقيالً ومش�يه ثقيالً وحتى جيبه ومحفظته في التعامل 
معهم�ا يكونان ثقيلين! فلماذا أتع�ب حالي؟ والمصيبة 
الكب�رى عندما ينظ�ر إلى أخريات، وأنا بطبعي ش�ريرة 
وقد تحصل مش�كلة كبرى إذا فعل ذلك«…وتش�ير فاتن 
الشهابى إلى أن »معظم الرجال باتوا يرافقون زوجاتهم 
إلى األس�واق، على عكس م�ا كان يحدث في الماضي… 
لك�ن الرجل بطبعه غي�ر صبور، ال يقتن�ع برغبة المرأة 
المس�تمرة في التغيي�ر. كما أن الرج�ل ال يحب مرافقة 
زوجت�ه ألن�ه يخ�اف أن يراها أح�د من زم�الء العمل«.
وأكدت ش�يماء رش�يد علي الت�ي تعمل في أح�د مراكز 
التنمي�ة أن الرجل »غالباً ما يعود من عمله متعباً للغاية، 
وال يرغب في المشي لساعات طويلة في األسواق، فهو 
في يوم إجازته يفضل االس�تلقاء أو النوم أو مش�اهدة 
التلفزيون، وهذا هو الس�بب الرئيس�ي لع�دم رغبته في 

مرافق�ة زوجت�ه. أما بالنس�بة إل�ى نظ�رات الرجل إلى 
النساء في األسواق وهو برفقة زوجته، فهذا األمر ليس 
أس�لوباً لكل األزواج بعض النساء اعتدن ذلك، وبعضهن 
يزعجه األمر جداً. وكذلك ال يحب الرجل مرافقة زوجته 
في معظم األماكن منعاً لإلحراج من المعارف خالل تلك 

الجوالت«.

فليبَق الرجل بعيداً
وأش�ارت نه�ى س�لطان :”إل�ى أّن الرجل بطبع�ه يتعمد 
التعليق على أي ش�يء تحاول المرأة ش�راءه، مما يسبب 
لها التوتر أثناء وجودهما معاً، ناهيك بما قد تسمعه من 
تعليقاته أو تعليق م�ن يجاورهما، فاألفضل بقاء الرجل 
بعيداً عن تجمعات النساء مع توخي الحذر في ذلك. »وقد 
حدث لي موقف أحرجني جداً، عندما كنُت في أحد المحال 
أنتقي بع�ض المالبس، فبينما كن�ت منهمكة في البحث 
عن قطعة، فوجئ�ت برجل يناولني قطعة أخرى ويقول: 
خ�ذي ه�ذي القطع�ة فه�ي متناس�قة م�ع األخريات«. 
ووقته�ا »صدمت م�ن الموقف الذي ح�دث لي وخرجت 
من المحل دون أن اش�تري اي ش�يء، رغ�م إعجابي بما 

وجدته، وأدركت بأنه كان متابعاً لتحركاتي«.
وتفضل غادة خليل) موظفة( وجود الرجل معها في كل 
األماكن. وتعتقد غادة أن الرجل يس�تطيع أن يتحدث مع 
البائع أفضل من النس�اء. وعن ع�دم رغبة بعض الرجال 
مرافقة زوجاته�م في األماكن العام�ة، »فذلك يعود إلى 
نفس�ية الرجل نفس�ه، فهو يعتقد أن كل الناس ينظرون 
إل�ى زوجت�ه، مما يس�بب له إحراج�اً، ولك�ن التعميم ال 

يصلح هنا ألن ليس كل الرجال كذلك«.

لهروب من الواقع
وتقول عائشة حميد )موظفة( أن هناك من األزواج »من 
يهمل زوجته متعمداً، بل ويحاول البعض اآلخر التخلص 
منه�ا وعدم الخروج معها إلى الس�وق أو األماكن العامة 
أو يتركه�ا في من�زل أهلها. وتارة أخ�رى يقول ان عنده 
عم�ل ض�روري ليتفادى الخ�روج معها. وف�ي اعتقادي 
أن الكثي�ر م�ن األزواج إذا س�ألتهم ع�ن ابس�ط األم�ور 
الزوجية فلن يس�تطيعوا اإلجابة، رغم أنني على ثقة بأن 

هناك وس�ائل عديدة يمكن م�ن خاللها الحصول على أي 
معلومة، ولكن لألس�ف يكرس الرج�ل وقته وجهده في 
البح�ث عن المعلومات الس�طحية في الحي�اة الزوجية، 
ويح�اول تطبيقها في واقعه الذي يخت�اره والتعبير عنه 
بأس�اليب ال تتماش�ى مع العادات والتقاليد المجتمعية، 
وف�ي نظره أن ما يقوم به هو الصحيح والمتماش�ي مع 
حاض�ره. ويحاول الزوج دائماً اله�روب من الواقع الذي 
يعيش�ه ويب�دأ التخبط ف�ي قراراته التي تعب�ر في نهاية 
المط�اف عن فش�له الذريع ف�ي الحي�اة الزوجية«.بينما 
ترف�ض أمل عبد الصمد التي تعمل س�كرتيرة، هذا النوع 
من الرجال وتصفه باألسلوب الرجعي، وتقول إن الرجل 
يفك�ر في نفس�ه ويخاف أن ي�رى زمالؤه ف�ي العمل أو 
األصدق�اء زوجت�ه، ويعتبر ذلك نوعاً م�ن العيب، ولكني 
أص�ر في كثير م�ن األحيان عل�ى مرافقت�ه، رغم رفض 
زوجي للفكرة من أساس�ها، وبعد مشادات وفي النهاية 
يقب�ل على مضض، ورغم ذلك يتك�رر األمر في كثير من 
الم�رات فهو م�ازال رافضاً مرافقتي للمناس�بات العامة 
والتس�وق وغيره، وتلك مشكلة اعتبرها بال حل«.وتقول 
نادية األمير التي تعمل في إحدى المؤسس�ات النسوية: 
»ربم�ا األزواج تزعجهم األماكن المزدحمة، بينما المرأة 
بطبعها تحب أن تأخذ راحتها في تلك األماكن. أما الرجل 
فمن الصعب أن يتحمل المرأة خارج حدود المنزل ويظل 
خج�والً، وهذه ناحية نفس�ية عند معظ�م الرجال الذين 
يفضلون عدم مرافقة زوجاتهم الى األماكن العامة كي ال 
تراها زميلة له في العمل أو غير ذلك من األمور، وخاصة 
عندم�ا يتصور البعض أن زوجت�ه أفضل من الكالم الذي 

يقوله عنها«…

طبيعي ومتوقع
على الجانب اآلخر، يري خالد بشير:” أن المرأة ال ترفض 
مرافقة زوجها إلى السوق واألماكن العامة، »والحقيقة 
أنن�ا نفتخر عندما نرى ش�خصاً وعائلت�ه في قمة الخلق 
ف�ي األماكن العام�ة وغيرها، ونعرف أن ال�زوج أو األخ 
أو األب يمش�ي مع النس�وة لس�ترهن وحمايتهن، ولكن 
ال يمش�ي لغرض معي�ن. ومتطلبات الحي�اة في األماكن 
العامة وغيرها تجعلنا نس�اير محارمن�ا وليس هناك ما 

يعيب، إنما نأسف لمن تجرؤ على الخطأ أمام أعين الناس 
وزوجه�ا معها«.ويقول فيصل رش�يد)مدرس (: »خجل 
ال�زوج من مرافق�ة زوجته أم�ر طبيع�ي ومتوقع، ألنه 
يجهل معن�ى الحياة الزوجي�ة وماذا تعني المس�ؤولية. 
فهو يش�عر بأنه حين يرافق زوجته ف�ي األماكن العامة 
ان�ه يراف�ق ش�خصية غريب�ة، وه�ذا يؤك�د لن�ا أن هذا 
الشخص لديه شعور بالنقص لعدم وجود الثقة بالنفس. 
وأعتق�د كذلك انه موروث قديم ب�دأ مع تقدم الحياة بكل 
تفاصيلها«.ويقول عب�د الهادي أحمد: »هناك المئات من 
المواطنين يرفضون الذهاب مع زوجاتهم إلى األس�واق 
ألن لديه�م مش�اغل أخ�رى، وس�وق الخض�ار مثال خط 
أحم�ر ال أس�تطيع مرافق�ة زوجتي إليه بس�بب اختالف 
هذا السوق عن األسواق األخرى بسبب الزحمة المعتادة 
و لكث�رة الرج�ال، بينم�ا مرافق�ة الزوجة إلى األس�واق 
أصبح�ت ثقاف�ة. وهناك بع�ض الرجال ال يحّب�ذون ذلك 
خوف�اً على زوجاته�م من عيون أصدقائه�م. والزوجات 
يفضل�ن الذهاب إل�ى األماكن العامة وخاصة لألس�واق 

بعيدا عن عيني الزوج لمزيد من الراحة.
 وأكرر أن س�وق الخضار يسبب لي حساسية ال أستطيع 
التغل�ب عليها«.ثقافة ش�عوبيقول أس�تاذ علم االجتماع 
الدكت�ور احم�د عب�د العلي�م :”إن مرافق�ة األزواج ف�ي 
األماكن العامة واألسواق »هي ثقافة، والثقافات تختلف 
من بل�د إلى آخر، ففي اإلمارات مثالً أصبح الجيل الحالي 
منفتحاً ولدي�ه الرغبة في مرافقة زوجته إلى األس�واق 
واألماك�ن العام�ة حتى يش�عر بس�عادة ال�زواج، ولكن 
الجيل القديم ال يحب ذلك بسبب التفكير في الحفاظ على 
ش�كل الم�رأة التي يرى أن�ه ال يجوز أن يراه�ا أحد غيره 
أو بجانب�ه. والكثير م�ن الرجال ال يحب�ون مثال مرافقة 
الزوج�ة إذا كان�ت اقل س�ناً م�ن الرجل بس�نوات، وهي 
تفضل ع�دم مرافقة الرج�ل الكبير في الس�ن خوفاً من 
أن يراه�ا أحد معارفها. فالناحية النفس�ية واالجتماعية 
تلع�ب دوراً كبيراً في ه�ذه القضية الت�ي ال تزال ظاهرة 
اجتماعي�ة تختلف من بلد إلى آخ�ر.، ولكن الحقيقة التي 
يج�ب التأكي�د عليها أن�ه عل�ى الرج�ال المحافظة على 
زوجاته�م ومرافقته�ن في كل األماك�ن للحفاظ عليهن 

وليكونوا دائما مصدراً لألمن واألمان«.

أزواج هيربون من زوجاهتم يف األماكن العامة واألسواق
        المس���تقبل العراقي/متابعة

       المس���تقبل العراقي/متابعة

        المس���تقبل العراقي/مها س���امي
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       تاليف: جوان كول
       عرض باسم راشد 

 ل�م تكن موجة التغيير الت�ي اجتاحت العالم العربي، 
والتي عرفت ب� “ثورات الربيع العربي”، وليدة لحظة 
تاريخي�ة معينة، بل ه�ي تراكم لجهود وإس�هامات 
الش�باب العرب�ي ال�ذي اس�تطاع إس�قاط األنظمة 
السلطوية في كل من تونس، ومصر، وليبيا، واليمن، 
مس�تخدما ف�ي ذلك أدات�ه الفعال�ة، وهي ش�بكات 
التواص�ل االجتماع�ي، لتوحي�د الجه�ود وتنظيمها 

لتحقيق هذا الغرض.
 ف�ي هذا الصدد، يس�لط كتاب خوان ك�ول -المدون 
والخبير في شئون الشرق األوسط- المعنون “العرب 
الجدد .. كيف يغير جيل األلفية الش�رق األوس�ط؟” 
الض�وء عل�ي دور الش�باب العرب�ي في إح�داث هذا 
التغيير، وبالتحديد في كل من مصر، وتونس، وليبيا، 
بالتركيز علي ماهيتهم، ومطالبهم، وحدود تأثيرهم 

في السياسات الدولية.
 

الفيسبوك .. أداة الثورة الفعالة: 
يصف كول الش�باب العربي في كتابه، الذي جاء في 
تس�عة فص�ول، ب� “جي�ل األلفية” ال�ذي نجح، علي 
عك�س األجي�ال الس�ابقة له، ف�ي إس�قاط األنظمة 
المستبدة في الوطن العربي، مرجعا ذلك النجاح إلي 
اعتمادهم علي ش�بكات التواصل االجتماعي الناتجة 

عن الثورة التكنولوجية. 
فف�ي تون�س، عل�ي س�بيل المث�ال، تضاع�ف ع�دد 
1.7 مليون بين عامي ةب�سنب تنرتنلإا يمدختسم 
تنرتنإلا يمدختسم ددع فعاضت مث ،2008و 2006 
نم ددع غلب امك ،ةروثلا تقبس يتلا تاون�سلا لالخ 
ناكسلا ددع يلامجإ نم ٪90 ليابوم ةزهجأ نوكلتمي 
نم نويلم وحن مهنم ناكو ،ةمسن نييالم 10 غلابلا 
.“كوبسيفلا” يعامتجالا لصاوتلا ةكبش يمدختسم 
نومدخت�سي ناك�سلا نم ٪46 وحن ناك ،رصم يفو 
ليابوم ةز�هجأ مهيدل ٪40 و�حنو ،تنرتنإلا ةكب�ش 
.2012 وكذلك الوضع ماع يف تنرتنإلا ةمدخ حيتت 
العافتو الصاوت لقأ اهباب�ش ناك نإو يتح ،ايبيل يف 

.تاكبشلا كلت لالخ نم

 ويشير الكاتب إلي أن التواصل بين الشباب من خالل 
تلك الش�بكات، س�واء بنش�ر صور تعذيب الش�رطة 
للمواطني�ن، أو تنظي�م المظاهرات والمس�يرات، أو 
حت�ي المش�اركة في كتاب�ة كلمات أغني�ات الثورة، 
قد أس�هم في توحيد صفوف الش�باب، والتغلب علي 
خوفهم من النزول للميادين لمواجهة قوات النظام.

 وبرغ�م تأكي�د الكات�ب أهمي�ة ش�بكات التواص�ل 
االجتماع�ي كأحد العناصر التي س�اعدت في حش�د 
المواطني�ن في الميادين في ال�دول المذكورة، فإنه 
يرف�ض وص�ف اإلع�الم الغرب�ي له�ا ب�� “ثورات 
الفيسبوك”، مؤكدا أن الشباب احتل بالفعل المجال 
الع�ام، مث�ل مي�دان التحري�ر، ول�م يك�ن تفاعله 

افتراضيا عن طريق اإلنترنت.
 لذا، فإن هذا الجيل الجديد من الش�باب، المتعلم 
أكثر من سابقيه، والمتحضر واألمهر تكنولوجيا 
ع�ن س�ابقيه، ه�و المح�رك الرئيس�ي لتل�ك 
الثورات، خاصة في ظل ح�االت اإلحباط التي 
يعانونها جراء البطالة، والظلم، وغيرهما من 
المشكالت. بل يمكن القول إنهم أصبحوا أحد 
الفاعلي�ن الرئيس�يين في المجال السياس�ي 
الع�ام بحي�ث ال يمك�ن تجاهلهم، ب�ل إنهم 
سيس�همون في تغيير مس�تقبل سياسات 

هذه المنطقة.
 

اليسار الليبرالي الجديد:
 

أطل�ق ك�ول عل�ي ه�ذا الجي�ل الجدي�د 
مصطلح “اليسار الليبرالي الجديد”، مؤكدا 

أن�ه يتميز عن اليس�ار القديم بع�دة خصائص، ليس 
علي المستوي الفكري فقط، بل أيضا علي المستوي 

التنظيمي. فعلي سبيل المثال: 
أ- يؤمن اليسار القديم بالشخصيات أكثر من اإليمان 
باألفكار، وبالتالي كان فقدان الشخصيات يمثل انزواء 
لأليديولوجي�ة نفس�ها. فالناصرية ف�ي مصر بهتت 
بعد رحيل عبدالناصر، وكذلك حزب البعث في سوريا 
مع حافظ األس�د، وفي العراق مع صدام حسين. أما 
اليسار الجديد، فال يقلل من قيمة األشخاص أنفسهم، 

وال م�ن أهمية القي�ادة، بقدر 
م�ا يفضل 

االبتعاد ع�ن الهيراركية 
الحزبي�ة الصارمة، ويحبذ التعامل في إطار ش�بكي 
يتيح تفاعالت أوس�ع وأنش�ط. ونتيجة لذلك، تلعب 
النس�اء دورا أكثر فاعلية، خاص�ة في مجال الفضاء 
اإللكترون�ي، عل�ي عكس اليس�ار القدي�م الذي كان 

يعطي مساحة أكبر للرجال عن النساء.
 ب- يتبني اليس�ار القدي�م النظري�ة اللينينية بحيث 
إن الطبق�ات العاملة الناجح�ة تحتاج إلي طليعة من 

المثقفي�ن والبيروقراطيي�ن للتعبي�ر ع�ن تطلعاتها 
دون انفص�ال، فضال عن أنه�م برغم عدم انخراطهم 
بش�كل كام�ل داخ�ل األط�ر البرلماني�ة، فإنه�م 
يفضل�ون نظ�ام الح�زب الواحد المس�يطر. أما 
اليس�ار الجديد، فيبدو أنه ربم�ا غير مهتم كثيرا 
باللينينية. بل إن الش�باب اليساري، بدال من ذلك، 
يؤمنون بإمكانية اش�تراك العمال مع المواطنين 
بش�كل أكثر ديمقراطية دون تفرق�ة، كما يتبنون 
الديمقراطية التعددية بدال من نظام الحزب الواحد 
بم�ا يتي�ح الفرص�ة لعرض أكث�ر من وجه�ة نظر 
مختلف�ة، وذلك عن طريق االنتخابات الحرة النزيهة 

والشفافة.
 ج- عل�ي عك�س اليس�ار القدي�م ف�ي الس�تينيات، 
يؤم�ن هذا الجيل الجديد من الش�باب بأفكار الحرية 
والديمقراطي�ة، وما قد يتبعه�ا من تداعيات، خاصة 
أن تاريخ اليسار القديم لم يترك لهم سوي العديد من 
مظاهر الفساد داخل قطاعات الخدمة المدنية بجانب 
التفاوت الطبقي الكبير داخل المجتمع. لذا، يؤمنون 
أكثر بأهمية الرقابة والمحاسبة علي جميع األجهزة 

من أجل تحقيق العدل والمساواة بين المواطنين.
 ويس�وق الكاتب العديد من النماذج علي هذا اليسار 
الجديد، س�واء في ش�كل ح�ركات اجتماعي�ة، مثل 
حرك�ة كفاية، و6 أبريل، وتم�رد في مصر، أو بعض 
الح�ركات االجتماعية التي ظهرت في تونس وليبيا، 
أو حت�ي ش�خصيات عامة كان لهم عظي�م األثر في 
تعزي�ز اإليمان بض�رورة تلك الث�ورات، مثل الدكتور 
محمد البرادعي، أو الناشط المصري وائل عباس، أو 
النش�طاء التونس�يين، أمثال زهير يحياوي، وطارق 
بوعزيزي وغيرهما، مس�تعرضا، في إطار تاريخي، 
السياق العام لألحداث والخصائص العامة لكل حركة 
من تل�ك الح�ركات، باإلضافة إلي بع�ض اإلنجازات 
التاريخي�ة التي حققتها في المج�ال العام، وقدرتها 

علي التأثير في مجريات األحداث.
 

رؤية نقدية 
أش�ار كول في خالصة كتابه إلي أن “الشباب العربي 
اس�تطاعوا تغيير مجتمعاتهم إلي األب�د، كما ألهموا 

نظراءهم حول العالم بأفكارهم عن الحرية والعدالة 
االجتماعي�ة، فض�ال ع�ن أس�اليبهم الجماعي�ة في 
االحتجاج والتعبي�ر عن الرأي”. وكتب أن “الحركات 
األصولية التي سعت إلي االستفادة من هذا االنفتاح 
السياس�ي بع�د الثورات لف�رض أش�كال جديدة من 
االستبداد الثيوقراطي تعرضت لنكسات شديدة علي 

أيدي النشطاء الشباب أنفسهم”.
 واجه�ت أف�كار الكتاب ع�ددا من االنتق�ادات، تمثل 
أبرزه�ا ف�ي كونه�ا أوال: لم تع�ط معلوم�ات كمية 
دقيقة حول الس�مات األساس�ية لجيل األلفية، وهل 
جميعهم متشابهون أم بينهم اختالفات، وما طبيعة 
تل�ك االختالفات. علي س�بيل المثال، يختلف ش�باب 
حركة 6 أبريل في مصر عن ش�باب حركة تمرد. وقد 
صعب ذلك األمر من إمكانية فهم أفكار تلك الحركات 
بدقة، وتقييم قدراتها، ومدي تنوعها السياس�ي، في 

ضوء التوزيع الجغرافي الحالي.
 كذل�ك من ضمن االنتقادات الت�ي ُوجهت للكتاب أنه 
أرج�ع الثورات العربية للش�باب فقط، متجاهال دور 
العناصر األخري، س�واء من كبار السن، أو الطوائف 
الت�ي ضمتها ميادين الثورات، باإلضافة إلي أنه حين 
أكد الكاتب أهمية ومحورية دور المرأة المتس�ع في 
إط�ار الث�ورات، فإنه لم يأت علي ذك�ر نموذج واحد 
لدور المرأة في أي من الدول التي يدرسها في كتابه، 
واقتصر فقط علي دور بعض النماذج من النش�طاء 
السياسيين. وأخيرا، وليس آخرا، فقد تغاضي الكاتب 
عن المش�كالت التي أفرزتها ث�ورات الربيع العربي، 
والتي لم يس�تطع ش�باب “جي�ل األلفي�ة” التعاطي 
معها، ولم يعرفوا كيف يفوزون في االنتخابات لكي 
يحكم�وا بالفعل، ويعالجوا تلك المش�كالت، وهو ما 
اعت�رف به الكاتب بنفس�ه، حين أك�د أن “العديد من 
النش�طاء كانوا يعتقدون أن الديكتاتوريات الفاسدة 
ه�ي العقب�ة الرئيس�ية أم�ام التق�دم االقتص�ادي 
واالجتماع�ي، وبالتال�ي، ف�إن إزاحته�م ستس�هم 
مباش�رة في تحس�ين االقتصاد”، األمر الذي يصفه 
البعض بقلة النضج والخبرة السياسية في التعاطي 

مع مرحلة ما بعد الثورات.
تعريف الكاتب: - باحث في العلوم السياسية

للكات�ب والمحلل السياس�ى باإلذاعة 
المصري�ة محمود فهمى، صدر كتاب 
بعن�وان “حك�م اإلخ�وان والمؤامرة 
األمريكي�ة”، يس�تعرض فيه بصورة 
واقعي�ة مجريات األحداث فى أعقاب 
الت�ى  ونتائجه�ا  يناي�ر   25 ث�ورة 
تتكش�ف تباع�ا، ويتتب�ع المخط�ط 
الصهيوأمريكى من خ�الل أحداث لم 
يتم إدراكها فى حينه، ولكنها تكشفت 
تباعا وفسرتها األحداث. ربط الكاتب 
بين األحداث وبين اإلستراتيجية التى 

اعتمدتها الواليات المتحدة األمريكية 
لتنفيذ خطتها فى الش�رق األوس�ط، 
وح�ددت مصر فيها باس�م “الجائزة 
الكبرى”، مستخدمه خطط ما سماه 
الجي�ل الراب�ع م�ن الح�روب س�عيا 
لتقسيم المنطقة العربية. واستعرض 
الكاتب مفاهيم حروب الجيل الرابع، 
ومف�ردات الث�ورة الناعم�ة، وحي�ل 
الخالقة،  الفوضى  استخدام وتطبيق 
وخطة ضرب اإلس�الم باإلس�الم من 
خالل الجماعات اإلرهابية المتطرفة 
الصهيوأمريك�ى  المخط�ط  لتنفي�ذ 
لض�رب مق�درات ش�عوب المنطقة، 

وإس�قاط ال�دول وتفكي�ك دعائمها، 
وتدمير جيوشها وبيئتها اإلجتماعية 
واإلقتصادية لخلق بيئة مواتية لتنفيذ 
المخط�ط، وكان�ت مصر ه�ى نقطة 
النهاي�ة، وله�ذا س�موها “الجائ�زة 
كيفي�ة  الكات�ب  الكبرى”.وأوض�ح 
اس�تخدام “الحروب الخبيثة” لتدمير 
األمم م�ن خالل منظوم�ات تعليمية 
الديني�ة  الهوي�ة  وطم�س  فاس�دة، 
والتاريخية لش�عوب المنطقة إلعادة 
صياغ�ة المعادلة الجيوسياس�ية فى 
المنطق�ة لصالح إس�رائيل. وجاءت 
بطله�ا  وكان  مدوي�ة  المفاج�أة 

الرئيس�ى الش�عب المصرى وجيشه 
الوطنى، الذين أدركوا حجم المؤامرة 
التى استهدفت مصر وشعبها وهوية 
وبدع�م  بأكمله�ا،  العربي�ة  األم�ة 
مباش�ر م�ن ق�وى دولي�ة وإقليمية 
التط�رف وعل�ى رأس�ها  لجماع�ات 
اإلخ�وان المس�لمين.ويختتم الكاتب 
الكامنة  القوى  دراسته باس�تعراض 
والحضاري�ة ل�دى الش�عب المصرى 
الذى يحم�ل جينات الحضارة، وكيف 
واجه اإلرهاب باستراتيجية قمة فى 
التحضر تعكس تاريخه، وتقوم على 

“ البناء والسالم”.

الباح�ث والكاتب رائد عبد الحس�ين 
السوداني ذلك العقل الواثب , والقلب 
ة ... إنَّه محلل  النابض بالطراوة والقوَّ
سياس�ي من طراز خ�اص , والموثِّق 
للحقيقة التي المناص عنده من قولها 
، نراه يدلو بشهادات تكاد تكون عين 
ثري�ا كتاب�ه , وال بأس م�ن أنَّه أطال 
الس�رد عن معارك األت�راك واالنكليز 
ا جعل  منذ عام 1914 في العراق ؛ ممَّ
ذلك يشغل ثلث الكتاب تقريباً , بيد أنَّ 
الباحث في هذه اإلطالة  يشير بها الى 
االحتدام الحربي  الدائ�ر حوَل مدينة 
الك�وت )م�دار الحدي�ث عنه�ا ( مع 
إش�راك العش�ائر بهذا اإلوار الملتهب  
ال�ذي ن�ال م�ن األرواح واألم�وال , 
ْت  مازج�اً بين الدين والسياس�ة , فلفَّ
السياس�ُة  النزعة َالدينية لدى باحثنا 
الفاض�ل , وغاب عنده ال�دور الديني 
الفط�ري ل�دى العش�ائر ال�ذي يمثل 
الكف�اح الش�رعي واألب�وة الوارث�ة 
عطاءه�ا الجهادي لثورة العش�رين , 
مقدِّماً السياس�ة عليه�ا . وال يخفى 
�ر بعطر السياس�ة  أنَّ الدي�ن ال يتعطَّ
المثق�ل بالخبط�ات الصناعي�ة غي�ر 
األصلية التي  تأنفها الذائقة الش�ميَّة 
�ن بواطنه منها ,  للدي�ن ؛ كي ال تتعفَّ
بي�د أنَّنا النع�دم القول م�ن أنَّ بعض 
السياس�يين الذين يرج�ون من الدين 
ما يغذِّي مساعيهم وتخرصاتهم لهذا 
المطم�ع , أو ذاك المت�رع , أْن يتزيُّوا 
زيَّ�ه ويرت�دوا جلباب�ه ... ويمكن أن 
نق�ول : إنَّ رؤس�اء العش�ائر بعدم�ا 
حصل�وا عل�ى الهب�ات والعطايا من 
آآلف الدونم�ات م�ن األراض�ي بدأت 
تداع�ب خواطره�م أغالل السياس�ة 
حس�اب  وعل�ى   - يحافظ�وا  ك�ي   ,
مطام�ح الفق�راء من أبن�اء قراهم - 
على ما صار بأيديه�م من مقاطعات 

من األمالك. 
    ولعل القارئ للكتاب يرى أنَّ الباحث 
اعتم�د  مراجعه الس�يما في الصراع 
الدائ�ر بي�ن األت�راك واالنكلي�ز على 
مذك�رات طاوزند ,ومس بيل, وكتاب 
حرب العراق لش�كري محم�ود نديم 
ا جعل المبح�ث يكتظ باألحداث  , ممَّ
التفصيلية والكثي�رة  ؛ لما للمذكرات 

من سرد قصصي دقيق.

الحج�م  ذات  الك�وت  إنَّ مدين�ة       
الصغي�ر آن�ذاك , كأنَّن�ا نراه�ا ه�ي 
من ش�َهرْت الس�يف بوج�ه االنكليز 
 , الزقاق�ات  التتج�اوز  كان�ت  إذ   ،
ولعلَّ الباح�ث منحها ذل�ك نيابة عن 
محافظة واسط , كما يطلعنا الباحث 
على األح�داث المتاخمة لتلك المدينة 
موظف�و  يقطنه�ا  الت�ي  الصغي�رة 
الدول�ة وبعض العطاري�ن والبقالين 
, وبع�ض الحرفيين البس�طاء , فهو 
َيِس�ُمها بعن�وان كتاب�ه : ) المدين�ة 
بي�ن احتاللي�ن (. أما العش�ائر ، فهم 
الذين يس�كنون بعيداً عنه�ا بأميال , 
ولبعضه�ا امتدادات واس�عة تش�مل 
محافظات أخرى , وإلى التس�عينيات 
كان الح�راك السياس�ي  , ينب�ع ليس 
من س�كنة الكوت األصليي�ن , وإنَّما 
من أبناء تلك العش�ائر الذين س�كنوا 
مناط�ق ح�ول مرك�ز مدين�ة الكوت 
األصلي�ة . ول�و كان عن�وان الكت�اب 

تاريخ واسط السياسي لكان أدق.
والباح�ث عل�ى الرغم من ش�جاعته  
وشراس�ة جرأت�ه الت�ي يعرفها عنه 
اؤه , إال أنَّ�ه يب�دي تحفظ�ه ع�ن  ق�رَّ
بع�ض األح�داث , إذ ل�م يعل�ن عنها 
المتأني�ة  الق�راءة  لك�ن   , مباش�رًة 
تكش�ف لنا إش�اراته هنا وهناك ؛ لما 
اليري�د الباحث قوله  مباش�رًة , كما 
�د جمي�ع رؤس�اء القبائل  ن�راه يمجِّ
, لك�ن  نج�د ) م�س بيل ( تش�ير الى 
رش�وة األتراك ألحد رؤس�اء القبائل 
الكبي�رة – لربما ادعاء باطل – جعلت 
م�ن االنكليز من خ�الل حكومتهم أْن 
تمنح الهبات والعطايا لمعظم رؤساء 
اء ذلك اإلقطاع  القبائل ؛ مما نش�أ جرَّ
الذي بدوره ولََّد األح�زاب المعارضة 
في العراق الس�يما الحزب الشيوعي 
واألح�زاب الوطني�ة والقومية آنذاك 
, الغاي�ة منها خل�ق ب�ؤرة  أزمة في 
الحك�م , وه�ذا م�ن أه�داف الدوائر 
االس�تعمارية , كما ي�رى الباحث في 
كتاب�ه الموس�وم ) حك�م األزم�ة ( 
والذي جعل أبناء العش�ائر والس�يما 
المعدمي�ن منه�م أن ينض�ووا تح�ت 
مظل�ة تلك األحزاب أيَّ�ًا كان توجهها 
, وإْن تعارض�ت أفكاره�ا م�ع الدين 
للدفاع عن حقوقهم , وقد وجد الحزب 
الش�يوعي قاعدة نش�يطة له في ظلِّ 
فوضى الحياة , وهدر الحقوق جهاراً 

, وقس�وة المذل�ة والعبودي�ة الت�ي 
اس�تاءت منها أغلب شرائح المجتمع 
العراق�ي إب�ان الحك�م الملك�ي. وقد 
�د الباحث كثيراً بقي�ادات الحزب  مجَّ
الش�يوعي العراقي ونحن معه , نكنُّ 
لهم االحترام , لكنه بالغ بها الس�يما 
ل  شخصية المرحوم )فهد ( الذي فضَّ
البق�اء في الحبس عل�ى الهروب منه 
بدعوى أنَّه يريد أن يقوِّي من شكيمة 
الح�زب من داخل الس�جن , كما يرى 
الباح�ث !!! وهل يصير الح�زب قويَّاً 
داخل س�جن منقط�ع , وف�ي مدينة 
صغي�رة منقطعة عن العال�م آنذاك ؟ 
وكيف يتس�نى للباح�ث أْن يؤكد ذلك 
؟ وهو الذي أش�ار في أكثر من مرَّة : 

من أنَّ الكوت هي مدينة منقطعة عن 
المدن العراقية , وأنَّ اختيار الس�جن 
فيها ؛ ألنَّها لم يكن فيها مراقد دينية 
, كالنجف وبغداد وس�امراء وكربالء 
بأخب�ار  االحت�كاك  يجع�ل  مم�ا  ؛ 
الس�جناء ومعرف�ة أحواله�م بمنأى 
ا كان األمر كذلك  ع�ن الجماهير . ولمَّ
, فالب�د ل� ) فه�د ( أْن يهرب مادامت 
الفرصة مواتية بدالً من الجحيم الذي 
يعيش في�ه , هو وزم�الؤه , كما أنَّه 
القائ�د وبمس�توى ) فه�د ( عليه أن 
يقرأ المستقبل ؛ ليري رفاقه المخايل 
. وال�ذي حدث أنَّه س�يق الى مقصلة 
اإلع�دام , فخس�ره الح�زب , وه�ي 
الخسارة الفادحة للتنظيم ؛ لذلك إنِّي 

اعتقد أنَّه لم تت�ح له فرصة الخالص 
م�ن الس�جن , فالعمل ف�ي الخارج , 
وبين آآلف الناس لكس�بهم الى صفِّ 
حزب�ه , هو أفضل بكثي�ر من أنَّه بين 
مين ومؤمني�ن باألهداف  أن�اس منظَّ
مع قلَّة عددهم , بيد أنَّ مصيرهم في 

غياهب المجهول.
�ا ما َس�َردُه لنا الباحث عن بس�الة  أمَّ
أهالي الحي ونضالهم المش�رِّف ضد 
رلنا  الحكم آن�ذاك كان واضحاً , فصوَّ
ني�ران  بخ�روج  الش�عبي  القت�ال 
األس�لحة م�ن المن�ازل دلي�ل قاطع 
من إيم�ان الناس العال�ي بقضيتهم.

وق�د كان الس�وداني جريئ�اً عندم�ا 
تح�دث ع�ن قس�وة الحك�م الملك�ي 
وبعض مؤيدي ه�ذا الحكم , بعضهم 
َة الحكم , ومنهم  اآلن يتسنمون ُس�دَّ
من يدع�و للعودة إلي�ه , لكن مواجع 
اآلب�اء أزاءه الى اآلن تدمي قلوبنا من 
الحك�م الملكي وأتباع�ه من االقطاع 
والمالكين , فهو سيان وحزب البعث 
, كم�ا الننس�ى تاريخ أح�زاب كانت 
تقود الجماهير, وما إن ارتقت ُس�دَّة 
الحك�م , نراها تقنَّع�ت الوجه اآلخر 
, مذكرِّين األس�تاذ رائد السوداني أن 

الين�سى صخب تلك األح��داث. 
ف�ي الج�زء الثان�ي م�ن كتاب�ه الذي 
مابخ�ل علينا بمعلوم�ة إال وأظهرها 
َظ عليه  ا ال�ذي تحفَّ جلي�ة مائ�زة , أمَّ
, ن�راه قد نث�ره بين س�طور كتابه  , 
ولع�ل الق�راءة  الدقيقة ق�ادرة على 
لَمِّ أش�تات الص�ورة , وإْن لم تتكامل 
, إذ إنَّ هن�اك فراغ�ات يمكن إمالؤها 
, وبق�ع غم�وض  تس�تطيع القراءة 

المتأنِّية تأويلها.  
رائ�د  القدي�ر  بإس�تاذنا  اعتزازن�ا 
الس�وداني الكاتب والم�ؤرخ عطائه 
الفياض , وهو يمنح الكلمة حقيقتها 
ف�ي معظم جوان�ب الدراس�ة ؛ ألنَّها 
نابعة من صل�ب الحقيقة المعاصرة 
والح�دث اآلني , وعل�ى الرغم من أنَّه 
يتحدث ع�ن أحداث ف�ي الماضي في 
كتابي�ه : ) تاري�خ الكوت السياس�ي 
, وحك�م األزم�ة ( إال أنَّ�ه يش�ير من 
ذلك التاريخ لسياس�ة الحاضر وكأنَّ 
الوح�دة الموضوعيه , ه�ي حاضرة 
دفع�ة واح�دة لدي�ه , فمنهج�ه م�ن 
الدقة , وهو يمس�ك بخيوط دراساته 

بوصفه باحثاً منهجياً  أصيالً.

رغ�م إن الكتاب ألِف منذ أكثر من قرن إال أن الظروف 
واألج�واء السياس�ية التي كت�ب بعدها ه�ذا الكتاب 
تكاد تش�به ظروفنا وأجواءن�ا التي نعيش؛ فقد كتب 
جوس�تاف لوبون المؤرخ الفرنسي وعالم االجتماع 
الش�هير كتاب�ه »س�يكولوجية الجماهي�ر« في عام 
1895 أي بع�د ما يقارب المائة عام على قيام الثورة 
الفرنسية وما أعقبها من انتكاسات، وما تالها أيًضا 
من اس�ترداد لها وتصديرها أو تأثر الدول األوروبية 
بها في القرن التاس�ع عش�ر، وعلى ض�وء ذلك كتب 
لوب�ون كتاب�ه ذائ�ع الصيت ال�ذي قي�ل إن النازيين 
اتخ�ذوه منهًجا لهم في تروي�ض جماهيرهم.بدايًة، 
إن م�ا وصفه لوبون قب�ل أكثر من قرن ف�ي أوروبا 
بأنه عصر الجماهير، نكاد نشهد اآلن مرحلة تدشينه 
لدينا في عالمنا العربي، والذي يش�ي بانتقال عوامل 
تحري�ك األح�داث م�ن سياس�ات الح�كام التقليدية 
والمناَفس�ة فيم�ا بينه�م إلى محاوالت كس�ب رضا 
الجماهي�ر، واألخذ في االعتب�ار ميولهم وأفكارهم، 
ومعرفة توجهاتهم ال توجيههم. والكتاب يغوص في 
أعماق نفس�ية الجماهير وتقلباتها، وكيفية حراكها 
وتفكيره�ا، وسيس�اعدنا الكت�اب ف�ي فه�م بعض 
الظواهر والتغيرات الش�عبية الت�ي تظهر لنا خاصة 
على ش�عوب م�ا يس�مى »دول الربيع العرب�ي«.وإذا 
كان الكتاب قد تحدث في أقس�امه الثالثة الرئيس�ية 
عن: الخصائ�ص العامة للجماهي�ر، وآراء الجماهير 
وعقائدها، ثم تصنيف الجماهير، فإننا نقدم محاولة 
لفهم بع�ض الظواهر التي صاحب�ت وما تزال حراك 
ش�عوب الربي�ع العربي على ضوء بع�ض المعطيات 
التي قدمه�ا لوبون في وصفه للخصائص النفس�ية 
والعقلي�ة للجماهير.يص�ف لوب�ون الجماهي�ر ف�ي 
بعض صورها بالكثرة الالواعية والعنيفة والبربرية 
والت�ي يتم على يده�ا االنحالل النهائ�ي لعصر ما أو 
مجتمع ما بعد أن تفق�د القوى األخالقية أو الهياكل 
الرس�مية التي تحكم زمام المبادرة م�ن يدها، لكنه 
لم يش�ر إل�ى أن ه�ذه الق�وى األخالقي�ة أو الهياكل 
الرس�مية عند فس�ادها وطغيانها -إذ إن احتكار أي 
فئ�ة ألي مس�ؤولية لم�دى طوي�ل ناتج عنه فس�اد 
أو تره�ل ال محالة- تتس�بب هي بذاته�ا في انفالت 
األمور، وتفاقم حالة الس�خط الت�ي يمكن أن تخرج 
عن السيطرة، ليأتي بعدها الجمهور في رسم الفصل 
األخي�ر م�ن الفوض�ى أو العنف بع�د أن يضيع زمام 
األم�ور، كم�ا أن هذا الفص�ل األخير لي�س حتمًيا أو 
إنهائه لحالة التحضر التي وصل إليها المجتمع، وإن 
كان موج�وًدا بص�ورة ما، غير أن تل�ك الجماهير قد 
تفرز قي�ادة واعية من داخلها تقودها إلى مرحلة ما 
بعد الفوضى أو التخبط الذي تسببت فيه تلك الهياكل 
الرسمية، ولعل تجربة مانديال تحضر في هذا الصدد، 
وكيف اس�تطاع قي�ادة حركة الجماهي�ر من غير أن 
تقضي على ما وصلت إليه جنوب إفريقيا من تقدم.

ذوبان شخصية الفرد
يرى لوبون أن من أهم خصائص الجمهور النفسية 
انطم�اس ش�خصية الف�رد وانخراط�ه ف�ي س�يل 
الجمه�ور، وال�ذي س�يترتب عليه تخلي�ه عن عقله 
الواع�ي ومنطقيت�ه حت�ى يتماه�ى معه�م؛ إذ إن 
س�يل التيار هادر ولي�س من الس�هولة مدافعته أو 
المش�ي عكسه. ويش�ير لوبون إلى أن هذه العقلية 
الالواعية قد تجر إلى تصرفات همجية ووحشية أو 
بدائي�ة ال تراعي ماوصلت إليه اإلنس�انية من تقدم 
ورقي أخالق�ي، األمر الذي يعيد المجتمع البش�ري 
إل�ى تاريخه األول في العداوة واالنتقام من نفس�ه 
بغي�ر مرج�ع أخالق�ي أو قانوني.وفي ه�ذا الصدد 
وعندما تغيب ش�خصية األفراد ووعيهم في موجة 
الجماهي�ر العاطفي�ة يمكن لنا أن نفس�ر انس�ياق 
بعض النخب الواعية والمس�تقلة- بعيًدا عن النخب 
المأج�ورة أو المس�تعارة ألداء دور م�ا- خلف آراء 
وعواطف الجمهور حتى وإن كانت مخالفة ألبسط 

قواعد التحاكم العقلي التي عرفت بها تلك النخب، ال 
س�يما وإن كانت مخالَفة تلك الجماهير ستجلب لها 
نوًعا من الهجوم واالنتقاد، أو على األقل س�تبعدها 
ع�ن أداء دور م�ا ف�ي توجي�ه ال�رأي العام.وكم�ا 
يتمي�ز الجمهور في هذه الحال�ة بالتفكير الالواعي 
نتيج�ة طغيان العاطفة والحماس�ة على مش�اعره 
وتفكيره فإنه يكون في حالة تلقي وتلقين لألفكار 
ال إنتاجه�ا، تجذب�ه االنطباع�ات واألفكار الس�هلة 
والس�طحية. لذل�ك تنتش�ر ف�ي أوس�اطه كثير من 
األف�كار غي�ر المنطقية والت�ي لو فكر فيه�ا الفرد 
عل�ى ح�دة ل�رأى هشاش�تها وع�دم مصداقيته�ا. 
م  ويش�به لوب�ون الجماهير في هذه الحال�ة بالمنوَّ
المغناطيس�ي الذي يس�لم نفس�ه لمنومه وبالتالي 
تتعط�ل عن�ده اإلدراكات العقلية الواعي�ة، كما يتم 
استدعاء العقل الالواعي الجمعي والذي تتجلى فيه 
»األخ�الق النفس�ية« للع�رق أو األمة كما يس�ميها 
أيًضا لوبون في كتابه اآلخر »السنن النفسية لتطور 
األم�م«. لكن لوبون يؤكد عل�ى إمكانية توجيه تلك 
العواط�ف والمش�اعر نحو األفضل أو نحو األس�وأ 
بحس�ب التحريض الذي تس�تقبله ه�ذه الجماهير.

ولجوس�تاف لوب�ون نظري�ة يعتقد م�ن خاللها أن 
ظاه�رة التحري�ض تنتق�ل بالع�دوى في أوس�اط 
الجمهور، األمر الذي يمكن أن يفس�ر لنا ش�يًئا من 
انتق�ال الكراهي�ة والرض�ا بالعن�ف أو الق�وة الذي 
انتشر في أوساط جمهور من الشعوب العربية ضد 
تيار معين، ذلك التحري�ض الذي كان له أداة دعائية 
كبيرة اس�تخدمت فيها شعارات االستقرار وتعطيل 
الحي�اة، ومحاربة اإلرهاب، وغيرها من الش�عارات 
التي يجد الجمهور نفس�ه مندفًعا له�ا تلقائًيا ألنها 

تالمس رغبات لديه.

سرعة االنفعال
م�ن أب�رز الخصائ�ص النفس�ية للجمه�ور الت�ي 
يقرره�ا وبون في كتابه س�رعة انفعالها ونزقها؛ 
»فال ش�يء مدروس لدى الجماهير، فهي تستطيع 
أن تعي�ش كل أنواع العواطف، وتنتقل من النقيض 
إل�ى النقي�ض بس�رعة الب�رق  وذل�ك تح�ت تأثير 
المحرض�ات الس�ائدة«، إننا بذلك يمك�ن أن نفهم 
تح�والت قط�اع كبير من عامة الن�اس بعد ثورات 
الربي�ع العربي م�ع تيار أو آخر ثم ض�ده، بل وفي 
أحيان ض�د الثورة ذاته�ا التي خرجوا م�ن أجلها. 
وذلك تحت عوائد التحريض اليومي والممنهج. بل 
إن لوبون والذي كتب كتابه قبل أكثر من قرن يصف 
مش�اعر الجماهير الثائ�رة بالتحديد بتنوع وتقلب 
عواطفها، ومع اتحاد النزق وتأجج العواطف يبرز 
أيًض�ا جانب العرق النفس�ي لكل جمه�ور؛ »وهو 
المكون الثقافي والنفسي لكل أمة والذي تتميز به 
ع�ن غيرها، ويمكن أن تلع�ب المحرضات المحلية 
والطرق على مواضيع لها وقع ثقافي أو اجتماعي 
خاص على ه�ذا الجمهور يمكن أن تلعب مثل هذه 
المحرضات الثقافية واالجتماعي�ة دوًرا بارًزا في 
تهيي�ج الجمه�ور وانفعاالته«.ويثب�ت لوب�ون أن 
سرعة تأثر الجماهير وسذاجتها في التصديق ألي 
شيء، سمة بارزة من سمات العقلية الجماهيرية، 
األم�ر ال�ذي يق�ود إل�ى س�رعة التوجي�ه. وهناك 
حالة نفس�ية ل�دى الجماهي�ر خاص�ة الثورية أو 
التي في حالة غلي�ان اجتماعي وهي حالة الترقب 
واالس�تعداد في التلقي، وهو ما يساعد على قبول 
كثير من األفكار وتمرير العديد الرسائل، ولعل هذا 
مايفس�ر حالة انتش�ار اإلش�اعات واألكاذيب في 
مثل هذه األوس�اط )ترقب وانتظار.. يجد شائعات 
وتحريض تس�د ف�راغ االنتظار والترق�ب.. انتقال 
العدوى( مع عدم امتالك الجماهير للحاسة النقدية 
التي يمكن أن تكون عند آحادهم. بل ويذهب لوبون 
إلى أبعد من ذلك حين يقرر أن ش�هادات الجماهير 
هي أقرب إلى الوهم واألساطير منها إلى الحقيقة 
ذل�ك أنه�ا بني�ت على وه�م أحدهم ثم ع�ن طريق 
الع�دوى وانتق�ال الش�ائعات والتي تصب�ح بفعل 

العقلية التبسيطية للجماهير بمثابة الحقيقة.

العرب اجلدد .. كيف يغري جيل األلفية الرشق األوسط؟

سيكولوجيــة اجلامهــريحكم اإلخوان واملؤامرة األمريكية

تاريخ الكوت السيايس .. املدينة بني احتاللني
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   د. رحيم الغرباوي

تاليف : جوستاف لوبان     عرض/ جمال نافع
عرض/غازي كشميم



حرصت دوللي ش�اهين على تهنئة تامر حسني بعد 
إعالن�ه عن إنج�اب زوجته بس�مة بوس�يل ابنتهما 

الثانية والتى أطلق عليها اسم "أمايا". 
موق�ع  عل�ى  حس�ابها  عب�ر  دولل�ي  وغ�ردت 
"تويتر"قائل�ة: "أل�ف مب�روك تامر حس�ني.. اللي 

ربن�ا بيحبه بيبعتله بنت، حن�ان وطيبة البنت حبيبة 
باباها...ربنا يخليهملك" .

يذكر أن دوللي تس�تعد لطرح ألبومها الغنائي الجديد 
"س�ندريال " خالل الفت�رة الُمقبلة وذلك بعد تعرضه 

للتأجيل أكثر من مرة .

في ألبوم جدي�د لها تحت عنوان "60 دقيقة 
حي�اة" م�ن إنت�اج Star gate تب�دو الفنانة 
الس�ورية أصال�ة باحث�ة ع�ن أف�ق جدي�د 
ألغنيتها، حيث نستمع الى نكهة أكثر ابتكارا 
في نصوص األغاني وفي األلحان وأس�لوب 
األداء، 60" دقيق�ة حياة " يع�د األلبوم رقم 
24 ف�ي تاريخ الفنان�ة أصالة من�ذ أن بدأت 
مش�وارها الفن�ي ف�ي ع�ام 1993 بألب�وم 
"ل�و تعرفوا" والذي يضم أغنيتها الش�هيرة 

"سامحتك".
 ألب�وم "60 دقيقة حياة" ه�و األلبوم األول 
ألصالة الذي يتم تس�ريبه على اإلنترنت في 
مصر قبل طرحه في األس�واق بسبب تأخير 
ط�رح الكلي�ب في مصر وطرح�ه في الدول 
العربي�ة قبله�ا وه�ذه الواقعة ه�ي األولى 
ألصالة ف�ي تس�ريب األلبوم�ات، ومع ذلك 
تص�در ألبوم أصالة المبيع�ات في مصر في 
األسبوع األول حسب مبيعات "فيرجن ميغا 
س�تورز" وهذا يعتبر نجاحا لأللبوم ألنه تم 
تس�ريبه في مصر قبل طرحه بأسبوع ومع 

ذلك تصدر المبيعات.
وايضا حققت أغاني ألبوم أصالة "60 دقيقة 
حياة" نسبة عالية من المشاهدة على موقع 
اليوتيوب إذ نال أكثر من 12 مليون مشاهدة 
حتى اآلن وهذه تعد أعلى نسبة حصلت عليها 
أصال�ة في أقل من ش�هر بعد ط�رح األلبوم 
وه�ذا ما يؤك�د نجاحه. وقد تص�در االلبوم 
المبيعات في دولة اإلم�ارات وعدد من دول 
الخليج وتفوق عل�ى ألبومات نجوم الخليج 
مثل راب�ح صقر وأحالم على الرغم من عدم 
وج�ود أي أغني�ة خليجية باأللب�وم وجميع 
األغان�ي هي باللهج�ة المصرية ولم يتصدر 
أي ألب�وم المبيع�ات ف�ي الخلي�ج ويتف�وق 
عل�ى ألبومات نجوم الخلي�ج إال عمرو دياب 

وأصالة فقط بألبومها األخير .
 ف�ي "60 دقيقة حب" ط�ورت اصالة  كثيرا 
م�ن األنم�اط  واألل�وان الت�ي غنته�ا ف�ي 
مراحله�ا الماضي�ة ففض�ال ع�ن النوعي�ة 
الجي�دة للنصوص واأللحان ثمة غناء يجذب 
المس�تمع إلى سالسته وإحساس�ه العالي، 
فمث�ال هذا يتحق�ق ف�ي  اغنية "عل�ى إيه" 
التي تقدم جملة لحنية جديدة ومختلفة عن 
المتش�ابه في سوق األغنية في هذه األغنية 
الت�ي كتب كلماته�ا وألحانها مدي�ن وتولى 

توزيعه�ا ن�ادر حمدي تجتم�ع عناصر 
فنية ناضجة وكثيرة اإلبتكار.
وف�ي مكان مماثل تبدو أغنية 

"بعدك عن�ي" كلمات أحمد 
شتا وألحان زياد الطويل 

وتوزي�ع أحمد إبراهيم، 
باإلحس�اس  معجونة 
واإلختالف عن الرائج 
و المش�اع كم�ا أنها 
واحدة م�ن األغاني 
التي تتسم بتماسك 
إيقاعي  أس�لوبين 
عرب�ي  ونغم�ي 

بحيث  وغرب�ي 
فيه�ا  يب�دو 

زياد الطويل 
باً  متش�ر

وال�ده  م�ن  والناج�ح  الحدي�ث  الخلي�ط 
الموس�يقار التجديدي في تاريخ الموسيقى 
العربي�ة كمال الطويل، هذا الى جانب النمط 
الرومانس�ي في االلبوم مثل "عايش�ة على 
الل�ي فات" كلمات مصطفى حس�ن وألحان 

سامح كريم. 
و"مواق�ف مؤلم�ة" كلمات أحم�د الجندي 
وألحان مدين التي يقول مطلعها: كما تحمل 
"ملهمت�ه الوحي�دة" كلم�ات وألح�ان نادر 
عبدالله التأثير الجميل نفسه وكذلك 
جمالي�ة توزيع اآلالت ألحمد 
إبرهي�م وفي جانب آخر 
تن�درج ث�الث أغ�ان 
األلحان  خان�ة  في 
الت�ي تعتمد النغم 
الشعبي المصري 
مث�ل  الصمي�م 
البلدي"  "ال�ورد 
مؤم�ن  كلم�ات 
وألح�ان  هاش�م 
مصطفى العسال.

"خان�ات  وكذل�ك 
كلمات  الذكري�ات" 
محم�د  نورالدي�ن 
مصطف�ى  وألح�ان 
أما "منازل"  العّس�ال. 
م�رزوق  أحمد  كلم�ات 
وألح�ان محم�د رحي�م، 
فه�ي األغنية المذهلة 
الت�ي تحم�ل مزيجا 
من  مصريا  شعبيا 
موسيقى تقليدية 
تنتمي إلى البيئة 
التراثية الريفية 
الغن�اء  و 

الشعبي النوبي.
 وف�ي تصريح�ات خاص�ة للفنان�ة اصال�ة 
أك�دت انها تس�تعد لتصوير كليب "عايش�ة 
عل�ى اللي ف�ات"  بطريقة ال��" "D 3 وهي 
الم�رة األول�ى الت�ى تس�تخدم فيه�ا أصالة 
ه�ذه التقني�ة الحديث�ة ف�ي كليبته�ا معلنة 
عن س�عادتها بإعج�اب الجمه�ور بااللبوم 
وتصدره للمبيعات بمصر والعديد من الدول 
العربية على الرغم م�ن الوقت الطويل الذي 
اس�تغرقه تحضي�ر االلبوم ولكنها س�عيدة 

النتظار الناس له واعجابهم به .
وكان م�ن المق�رر ان تق�وم بتصوير اغنية 
منازل كما أنها تنوي تسجيل الجزء الخامس 
م�ن برنام�ج ص�وال وه�ذه المرة س�يكون 
التصوير بمصر وس�يفتتح البرنامج بحلقة 

يطل فيها القيصر كاظم الساهر.
 وأرجعت اصالة س�بب تسجيل جزء خامس 
من البرنامج الى اعجاب المشاهدين بفكرة 
البرنامج ومتابعة حلقاته إذ انه يسمح لهم 
التع�رف على نجومه�م المفضلين عن قرب 
اضافة الى االستماع الى اغان طربية واكدت 
صوال انها ستقوم بتكرار استضافة النجوم 
ذوي الحلقات االكثر تأثيرا واعجابا من قبل 

الجمهور.
وصرح�ت اصالة " بأنه�ا بالفعل فكرت في 
االس�تقرار ف�ي دب�ي ولكنه�ا تراجعت في 
قراره�ا وفضل�ت المك�وث في مص�ر النها 
رأت في ذل�ك وضعاً افضل لتوأمها حتى تتم 
تنش�ئتهما بش�كل افض�ل، وختم�ت اصالة 
تصريحه�ا ل�"الفن" اثن�اء مقابلتها لنا في 
اح�د الس�توديوهات المخصص�ة بتصوي�ر 
البرنام�ج بانها هي من تكتب في حس�ابها 
الشخصي على تويتر في حين يوجد شخص 
مس�ؤول عن الكتابة ف�ي صفحتها الخاصة 
عل�ى الفيس ب�وك ولكنه�ا تتابع�ه، واكدت 

ص�وال انه�ا ت�درس تقدي�م الب�وم خليجي 
خصوص�اً بعد نج�اح تجربة الب�وم "قانون 

كيفك" . 
في ألبوم جدي�د لها تحت عنوان "60 دقيقة 
حي�اة" م�ن إنت�اج Star gate تب�دو الفنانة 
الس�ورية أصال�ة باحث�ة ع�ن أف�ق جدي�د 
ألغنيتها، حيث نستمع الى نكهة أكثر ابتكارا 
في نصوص األغاني وفي األلحان وأس�لوب 
األداء، 60" دقيق�ة حياة " يع�د األلبوم رقم 
24 ف�ي تاريخ الفنان�ة أصالة من�ذ أن بدأت 
مش�وارها الفن�ي ف�ي ع�ام 1993 بألب�وم 
"ل�و تعرفوا" والذي يضم أغنيتها الش�هيرة 

"سامحتك".
 ألب�وم "60 دقيقة حياة" ه�و األلبوم األول 
ألصالة الذي يتم تس�ريبه على اإلنترنت في 
مصر قبل طرحه في األس�واق بسبب تأخير 
ط�رح الكلي�ب في مصر وطرح�ه في الدول 
العربي�ة قبله�ا وه�ذه الواقعة ه�ي األولى 
ألصالة ف�ي تس�ريب األلبوم�ات، ومع ذلك 
تص�در ألبوم أصالة المبيع�ات في مصر في 
األسبوع األول حسب مبيعات "فيرجن ميغا 
س�تورز" وهذا يعتبر نجاحا لأللبوم ألنه تم 
تس�ريبه في مصر قبل طرحه بأسبوع ومع 

ذلك تصدر المبيعات.
وايضا حققت أغاني ألبوم أصالة "60 دقيقة 
حياة" نسبة عالية من المشاهدة على موقع 
اليوتيوب إذ نال أكثر من 12 مليون مشاهدة 
حتى اآلن وهذه تعد أعلى نسبة حصلت عليها 
أصال�ة في أقل من ش�هر بعد ط�رح األلبوم 
وه�ذا ما يؤك�د نجاحه. وقد تص�در االلبوم 
المبيعات في دولة اإلم�ارات وعدد من دول 
الخليج وتفوق عل�ى ألبومات نجوم الخليج 
مثل راب�ح صقر وأحالم على الرغم من عدم 
وج�ود أي أغني�ة خليجية باأللب�وم وجميع 
األغان�ي هي باللهج�ة المصرية ولم يتصدر 
أي ألب�وم المبيع�ات ف�ي الخلي�ج ويتف�وق 
عل�ى ألبومات نجوم الخلي�ج إال عمرو دياب 

وأصالة فقط بألبومها األخير .
 ف�ي "60 دقيقة حب" ط�ورت اصالة  كثيرا 
م�ن األنم�اط  واألل�وان الت�ي غنته�ا ف�ي 
مراحله�ا الماضي�ة ففض�ال ع�ن النوعي�ة 
الجي�دة للنصوص واأللحان ثمة غناء يجذب 
المس�تمع إلى سالسته وإحساس�ه العالي، 
فمث�ال هذا يتحق�ق ف�ي  اغنية "عل�ى إيه" 
التي تقدم جملة لحنية جديدة ومختلفة عن 
المتش�ابه في سوق األغنية في هذه األغنية 
الت�ي كتب كلماته�ا وألحانها مدي�ن وتولى 
توزيعها ن�ادر حمدي تجتم�ع عناصر فنية 

ناضجة وكثيرة اإلبتكار.
وف�ي م�كان مماث�ل تب�دو أغني�ة "بع�دك 
عن�ي" كلم�ات أحم�د ش�تا وألح�ان زي�اد 
الطوي�ل وتوزيع أحم�د إبراهي�م، معجونة 
باإلحساس واإلختالف عن الرائج و المشاع 
كم�ا أنه�ا واح�دة م�ن األغاني التي تتس�م 
بتماس�ك أس�لوبين إيقاع�ي ونغم�ي عربي 
وغرب�ي بحي�ث يب�دو فيه�ا زي�اد الطوي�ل 
متش�رباً الخليط الحديث والناجح من والده 
الموس�يقار التجديدي في تاريخ الموسيقى 
العربي�ة كمال الطويل، هذا الى جانب النمط 
الرومانس�ي في االلبوم مثل "عايش�ة على 
الل�ي فات" كلمات مصطفى حس�ن وألحان 
س�امح كري�م. و"مواق�ف مؤلم�ة" كلمات 
أحم�د الجن�دي وألح�ان مدي�ن الت�ي يقول 
مطلعه�ا: كم�ا تحم�ل "ملهمت�ه الوحيدة" 
كلمات وألحان نادر عبدالل�ه التأثير الجميل 
نفس�ه وكذلك جمالية توزي�ع اآلالت ألحمد 
إبرهي�م وف�ي جانب آخر تن�درج ثالث أغان 
في خانة األلحان التي تعتمد النغم الش�عبي 
المصري الصميم مثل "الورد البلدي" كلمات 

مؤمن هاشم وألحان مصطفى العسال.
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القاهرة –: ودعت الفنانة رانيا فريد شوقي مسرحية »بابا جاب موز« بعد إنتهاء الموسم األول من 
المسرحية وشاركها في البطولة طلعت زكريا وإدوارد ومروة عبدالمنعم ومحمد مهران، وتأليف 

أحمد اإلبياري وإخراج أشرف زكي وأعلنت تفرغها لإلنتهاء من تصوير مسلسلها الكوميدي 
»األستاذ بلبل وحرمه«.تقول: لن أشارك في الموسم الثاني من المسرحية، والذي يبدأ عرضه 
بعد إنتهاء شهر رمضان مباشرة ألنني سأكون مشغولة بأكثر من عمل منها مسلسل »نسوان 

قادرة« مع المخرج أحمد عاطف. وأضافت: حاليا متفرغة تماما لتصوير مسلسل »األستاذ بلبل 
وحرمه« ويشاركني بطولته فتحي عبد الوهاب، واخراج رائد لبيب وأقدم في المسلسل شخصية 
»نبيلة« األخت الكبرى بين أربع شقيقات، وهي فتاة ُتضرب عن الزواج فترة طويلة وترفض كل 
من يتقدم لخطبتها، وتخشى أن يفوتها قطار الزواج، األمر الذي يجبرها على قبول فكرة زواج 

الصالونات، فتتزوج من أحد الشبان، يقوم بدوره فتحي عبد الوهاب.

ال احد يشكك بموهبة الممثلة السورية، االردنية االصل صفاء سلطان، فهي تمتلك حضورًا 
آسرًا واداء عالي الجودة ،وهذا ما الحظناه خالل اعمالها السابقة، فهي ابهرت المشاهدين 
في مسلسل "انا قلبي دليلي" الذي ادت فيه دور ليلى مراد وكانت وقتها اكتشافًا جمياًل 
جدًا .صفاء ومن خالل مسلسل "عالقات خاصة" اثبتت موهبتها واكدتها ال بل رسختها 
كنجمة يحسب لها الف حساب .و عن موهبتها في الغناء، قالت "على الرغم من حبي للغناء 
اال انني غير متفرغة كثيرًا له، لكوني مقتنعة تمام االقتناع بأن عمل ألبوم كامل هو أمر 
في حاجة شديدة الى ان اكون متفرغة له، وهذا ال يمنع ان ابوح لكم بأن لدي مشروعي 

الغنائي المؤجل الذي ال استعجله".
واضافت سلطان، في مقابلة صحفية، "اتمنى تقديم دويتو مع المطرب الفلسطيني محمد 

عساف، وقد تحدثنا في ذلك بالفعل خالل احدى زياراتي لإلمارات، ولكن المشروع لم 
يخرج الى النور بعد".

"Pretty Girls" بريتني سبريز تطلق أغنيتها اجلديدة
 

أطلقت المطربة العالمية بريتنى سبيرز، أغنيتها الجديدة بعنوان "Pretty Girls" والتى تشارك 
فيها الغناء النجمة إيجى أزاليا على "يوتيوب". 

وقد نالت األغنية إعجاب قطاع عدد كبير من جمهور النجمتين الذين عبروا عن ذلك بتعليقاتهم 
التى تدل على حبهم لهما، وأن تعاونهما فى هذا العمل يعطيه قيمة أكبر. 

يع
سر

ع ال

اصالة: فّضلت املكوث يف مرص..وأفتتح      صوال    مع كاظم الساهر

تامر حسني  :  دولىل شاهني لـ  
الىل ربنا بيحبه يرزقه ببنت

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد

 ذات ي�وم وجدته )متنرفزا( ومن دون س�ابق انذار .. 
وه�و يردد امام�ي وبصوت عال كلمات ليس�ت كتلك 

الكلمات التي سمعتها تنطلق منه كلماته الهادئة !!.
في الحقيقة انني رأيت صاحبي هذه المرأة يختلف كل 
االخت�الف ع�ن صاحبي الذي اعرفه  من�ذ زمن طويل 

.!!

نعم .. لقد ج�اءت كلماته هذه المرة )كالقذائف( التي 
اضاع�ت هدفه�ا .. لقد كانت متناث�رة وغير مترابطة 

وكأنها صادرة عن شخص بات  ال يعي ما يقوله ..
والحقيقة كان علي ان اهدئه ... وان افهم منه .. اخيرا 
تمكنت  ان افرز مجموع�ة من كلماته وهو في فورة 

غضبه ومنها :

)هل تعتقد ؟( و )انا ال اعتقد( و ) ما هو رأيك؟( و )انا 
ال رأي لي( و )ماذا تقول انت ؟(  و )انا ال اقول( واخيرا 
كان علي ان اقف على حقيقة امر صاحبي وكان علي 

ان اهدئه .. لكنه رد علي وبعصبية هذه المرة :
"عاجل .. عاجل .. عاجل"  

ثم اردف قائال وبذات العصبية :

" حقا عجيب امور غريب قضية" 
واخيرا .. وعند نهاية المطاف راح يحدثني باستغراب 

وغضب شديدين :
" الخبر العاجل العاجل .. كان يقول ان زقاقنا قد احتله 
جماعة م�ن االرهابيين .. وانهم احرقوا كل ش�يء .. 
ودمروا وس�لبوا واغتصبوا وحتى انهم قتلوا الصغار 

والكبار .. حتى اصبح زقاقنا تحت رحمتهم !!.
ووقته�ا خرج�ت مفزوع�ا ومذع�ورا الى الش�ارع .. 
واذا ب�ي اج�د ذل�ك الش�ارع على م�ا كان علي�ه وهو 
ينعم بالهدوء واالطمئن�ان واالمان .. بينما كانت تلك 
الفضائية المغرضة تردد ذلك الخبر )العاجل العاجل( 

وهي تنفث سمومها المدفوعة الثمن !!.

عاجل عاجل عىل ذمة الفضائيات  



صبا مبارك: إطاللتي خالل املوسم الرمضاين املقبل مرصيَّة
 مع انطالقة عجلة إنتاج دراما رمضان للموس�م المقبل، اختارت الفنانة صبا مبارك أن تطّل على جمهورها عبر عملين دراميين 
مصريين من بين النصوص التي ُعرضْت عليها منذ بداية العام الحالي. فكانت البداية مع انضمامها ألسرة مسلسل »العهد« )الكالم 
المباح( الذي تنتجه ش�ركة TVision للمنتج طارق الجنايني، والذي يتناول قضيَّة الصراع اإلنس�اني على الس�لطة على حس�اب 

التضحيَّة بالذات وانتهاك المقدسات، وذلك من خالل صراع عائلي في قالب خيالي أسطوري. يشارك صبا مبارك بطولة مسلسل 
»العهد« عدد من نجوم مصر والعالم العربي ومنهم غادة عادل وآسر ياسين وكندا علوش وياسر المصري وسلوى خطاب وآيتن 

عامر وأروى جودة وصبري فواز وهنا شيحا وغيرهم، »العهد« للمخرج خالد مرعي ومن تأليف محمد أمين راضي
كما ُتقدم صبا دور البطولة النس�ائية أمام الفنان حس�ن الرداد، فتلعب دور إعالمية مصريَّة تقدم برنامجا حواريا ذائع الصيت 
على إحدى الفضائيات عبر مسلس�ل »حق ميت«، وتتعرض في برنامجها للسياس�ة وقضايا المجتمع وتكش�ف ملفات فس�اد 
كبيرة. من جانب آخر، لديها س�ّر كبير في حياتها يالحقها بش�كل دائم ويس�بب لها الخجل، مما يخلق لديها نوًعا من الصراع 

الداخلي ما بين إخفاء هذا السر ومالحقتها قضايا الفساد السياسي واالجتماعي في مصر. 
العمل من فئة »األكشن« والتشويق ويتم تصويره بتقنيات عالية جًدا، والعمل بطولة حسن الرداد وصبا مبارك ودالل عبد العزيز 

وايمي سمير غانم وغيرهم، وإخراج فاضل الجارحي.من جهة أخرى، تتنقل الفنانة صبا مبارك بين القاهرة ودبي، إذ انتهت مؤخًرا 
من افتتاح فرع شركة Pan East لإلنتاج الفني وإدارة الفعاليات، وتقوم حالًيا باإلشراف على تحضير الكثير من اإلنتاجات التي تضمُّ عدًدا 
من البرامج وعمالً درامًيا باإلضافة إلى بعض الفعاليات الخاصة خالل مواس�م االحتفاالت المقبلة في إمارة دبي وأبوظبي والش�ارقة. 

وكانت صبا مبارك قد أسس�ت الش�ركة في عمان قبل بضعة أعوام وأنتجت عبرها مسلس�لي »زين« و»طوق اإلسفلت«، واعتبرت صبا 
خطوة تأس�يس فرع للش�ركة في دبي أمًرا ال بدَّ منه في ظلَّ االنفتاح العالمي واإلقليمي الذي تش�هده اإلمارة واألهمية التي توليها 

الحكومة لقطاعي اإلعالم واإلنتاج. 
وأضاف�ت: »ه�ذه الخط�وة مهمة جًدا بالنس�بة لي ش�خصًيا، ولو أنها ج�اءت متأخرة بعض الش�يء، إال أنها أساس�يَّة في الخطة 

المستقبليَّة للشركة، وحالًيا يقوم فريق العمل في مكتب دبي بالتحضير لبعض الفعاليات المتميزة والجديدة والتي تساهم في 
تطوي�ر الُبعدين الثقافي والفني لإلمارة. كما أننا نعمل عل�ى تطوير عدد من البرامج التلفزيونيَّة األصليَّة، ونحاول إعطاءها 

بع�ًدا عالمًي�ا، مما يجعلن�ا قادرين على تنفيذها محلًيا وإقليمًي�ا وعالمًيا، باإلضافة إلى عمل درام�ي ضخم ال يمكنني اآلن 
اإلفصاح عن مضمونه.
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ال احد يشكك بموهبة الممثلة السورية، االردنية االصل صفاء سلطان، فهي تمتلك حضورًا 
آسرًا واداء عالي الجودة ،وهذا ما الحظناه خالل اعمالها السابقة، فهي ابهرت المشاهدين 
في مسلسل "انا قلبي دليلي" الذي ادت فيه دور ليلى مراد وكانت وقتها اكتشافًا جمياًل 
جدًا .صفاء ومن خالل مسلسل "عالقات خاصة" اثبتت موهبتها واكدتها ال بل رسختها 
كنجمة يحسب لها الف حساب .و عن موهبتها في الغناء، قالت "على الرغم من حبي للغناء 
اال انني غير متفرغة كثيرًا له، لكوني مقتنعة تمام االقتناع بأن عمل ألبوم كامل هو أمر 
في حاجة شديدة الى ان اكون متفرغة له، وهذا ال يمنع ان ابوح لكم بأن لدي مشروعي 

الغنائي المؤجل الذي ال استعجله".
واضافت سلطان، في مقابلة صحفية، "اتمنى تقديم دويتو مع المطرب الفلسطيني محمد 

عساف، وقد تحدثنا في ذلك بالفعل خالل احدى زياراتي لإلمارات، ولكن المشروع لم 
يخرج الى النور بعد".

إعتدى مجهولون على الممثل المصري عادل 
إمام في منطقة المنصورية، أثناء تصوير 

مشاهد مسلسل أستاذ ورئيس قسم، حيث 
فوجئ إمام بقيام عدد من أهالي عزبة "لبوذ 

الحوسة" بالمنصورية بإيقاف سيارته أثناء ذهابه 
إلى التصوير، ومحاولة منعه من دخول موقع 

التصوير.
وقد  تطور األمر إلى تحطيم سيارة إمام 

ورشقها بالحجارة، إال أن السائق الخاص بإمام 
إستطاع الهرب والذهاب إلى موقع التصوير 

وإبالغ فريق اإلنتاج.

يستكمل غدا، الثالثاء، المخرج أحمد عاطف تصوير مسلسل 
"نسوان قادرة" الذى تقوم ببطولته عبير صبرى ونجالء بدر 
ورانيا فريد شوقى، وتأليف أحمد عاطف ايضا، حيث يقوم 

بالتصوير فى ستوديو مصر، وذلك بعد توقف ايام قليلة بسبب 
انشغال بعض الممثلين فى اعمال اخرى. وقرر "عاطف" ان 

يكثف ساعات التصوير من اجل اللحاق بالعرض فى شهر 
رمضان القادم. 

وقال "عاطف": "بدأنا تصوير المسلسل فى وقت متأخر جدا، 
لذلك نحاول تكثيف عدد ساعات التصوير من اجل اللحاق 

برمضان، وان كنت اتصور اننا سنستمر فى تصوير المسلسل 
حتى األيام االخيرة من ش��هر رمضان". 

عقب عرض فيلمها الجديد "جمهورية أمبابة"، 
تعّرضت عال غانم وصّناع الفيلم لهجوم شديد، فيما 
قّرر البعض إقامة دعوى قضائية إليقاف العمل على 

اعتبار أّنه يسيء إلى سكان منطقة أمبابة.
من جانبها وفي تصريح صحفي ، قالت غانم إّن العمل 

يقّدم صورًا ونماذج مختلفة وال يسيء إلى أشخاص 
 مكان يمكن أن يحمل الصالح 

ّ
أو مكان بعينه، وأي

والفاسد أيضًا، فال يمكن أن ننادي بإلغاء أي عمل 
يتناول مساوئ أشخاص ما، مبدية تعجبها من مثل 

هذه التصريحات التي تحولت إلى موضة مع كل عمل 
فني جديد. 

مجهور مرييام فارس حيتفل بعيد ميالدها الــ32
 

احتف�ل جمه�ور اللبناني�ة ميري�ام فارس بعي�د ميالده�ا ال��32 و ذل�ك عبر مواق�ع التواصل 
االجتماعي، التي انتشرت عليها صور لتهنئة نجمتهم وعبارات االحتفال بعيد الميالد. 

ونش�رت ميريام عبر حس�ابها علي موقع انس�تجرام ، صورة لتورتة االحتفال بعيد الميالد ، و 
لباقة من الورود اس�تقبلتها بهذه المناس�بة, وصور من هدايا وبرقي�ات معجبيها مركبة على 

صوتها وهى تغنى إحدى أغنياتها .

تحدثت الفنانة آمال ماهر عن ألبومها الجديد 
"والد النه�ار ده"، فيم�ا ردت عل�ى حدي�ث 
الفنانة ش�يرين عب�د الوهاب عنه�ا، ونفت 
تقليدها للفنانة س�ميرة سعيد، مؤكدة على 
أن التش�ابه بينهم�ا قد يكون في "الش�كل" 

فحسب.
   القاه�رة: صّرح�ت الفنانة آم�ال ماهر أن 
غيابها خ�الل الفترة الماضي�ة كان لرغبتها 
في تقديم عمل ممّي�ز لجمهورها. واعتبرت 
أن فت�رة التريث إلصداره كانت بمثابة حملة 
ترويج له وتعزيز عنصر التشويق. وأضافت 
ف�ي حديثه�ا ل�"إيالف" أن نش�ر البوس�تر 
الدعائ�ي قبل عدة ش�هور ج�اء أيضاً ضمن 
حمل�ة التروي�ج لأللبوم ال�ذي تأجل طرحه 
بس�بب مرور البالد بظروٍف سياسية شغلت 
الن�اس ع�ن الف�ن، ولفت�ت ألن ردود الفعل 

جاءت إيجابية عليه.
وش�رحت "ماهر" أس�باب نش�رها بوستر 
"الكع�ب العالي" قبل ش�هور عبر صفحتها 
عل�ى "فيس�بوك"، والذي تس�بب بانتقادها 
واتهامه�ا بالتعالي، فأكدت عل�ى أن الهدف 
كان فق�ط تش�ويق الجمهور للعم�ل الفني 

الجديد دون الكشف عنه. 
وأش�ارت ألن ح�ذف األغنيتين م�ن األلبوم 
حص�ل ألن إحداهما لم تنته األوراق الخاصة 
به�ا، واألخرى ت�م حذفها من أج�ل التوازن 
الموس�يقى فيه. ونفت علمه�ا بما تردد عن 
"تباطؤ مقصود" من الفنان عمرو مصطفى 
في تسجيل حقوق التنازل عن تلحين األغنية 
الت�ي قدمته�ا وكان يفت�رض أن تص�در به. 
وأك�دت على أنها وع�دت محبيها بأن تصدر 
األغنيتي�ن قريباً ج�داً في النس�خة الجديدة 
منه، الفت�ة ألن الموضوع لم يتجاوز األمور 

اإلدارية والقانونية التي تقوم بها الشركة.
وفيما ش�رحت أن حالة التردد التي عاشتها 
ف�ي اختيار األغاني كانت الس�بب في تأخير 

صدور عمله�ا الجديد، أش�ارت ألنه�ا بذلت 
مجهوداً كبيراً حتى تصنع توليفة موسيقية 

جي�دة، ولتكون عل�ى قدر المس�ؤولية التي 
منحه�ا له�ا جمهوره�ا، مما جعلها تش�عر 
بقلٍق شديد حتى وقت صدوره ومعرفة رأيه 

فيه.
وعن س�بب تقلي�ص أغاني األلب�وم إلى 10 
فق�ط، أوضحت أنها حرص�ت على أن تكون 
جميعها بمس�توى جيد وممّي�ز، الفتة ألنها 
اخت�ارت العملي�ن اللذين س�يتم تصويرهما 
على طريق�ة "الفيديو كليب" بعد نقاٍش دار 
بينه�ا وبين المخرج محمد س�امي والمنتج 

محسن جابر.
ورداً عل�ى تصريح�ات الفنانة ش�يرين عبد 
الوه�اب بأن ألبوم "ماهر" الماضي قد نجح 
أكث�ر من الذي طرحته ه�ي بنفس التوقيت، 
الوه�اب" فنان�ة صادق�ة  أن "عب�د  قال�ت 
وحقيق�ة وتصريحاتها ليس�ت مس�تغربة، 
المس�توى  مش�يرًة ألنه�ا تحترمه�ا عل�ى 

الشخصي، وتربطهما عالقة صداقة قوية.
ه�ذا وكش�فت عن اتخاذه�ا الق�رار بتقديم 
عمل خ�اص لجمهورها في الخلي�ج تقديراً 
لحبه له�ا وحضوره لحفالته�ا. وأكدت أنها 
اتخ�ذت خط�وات فعلي�ة إلطالق�ه لكنها لم 
تخت�ر أغانيه حت�ى اآلن.أما عن مش�اركتها 
في شارات األعمال الدرامية المقرر عرضها 
خ�الل ش�هر رمض�ان المقب�ل، فأوضح�ت 
أنه�ا لم تحس�م موقفها بع�د، بحيث ال تزال 
تنتظ�ر الكلم�ات المناس�بة. وفيما وصفت 
التمثي�ل بالخط�وة المؤجل�ة حت�ى إش�عاٍر 
آخ�ر، لم تس�تبعد إقدامه�ا عليه مس�تقبالً.
وحول التش�ابه بينها وبين الفنانة س�ميرة 
س�عيد ف�ي عملهم�ا الجديد، قال�ت أن األمر 
يتعلق باإلطاللة والبوستر الدعائي فحسب، 
وأكدت على أنها لم تس�مع ع�ن مقارنة في 

س�يقى  لمو بين أغاني األلبومين.ا

آمال ماهر: هذا ردي عىل شريين ولـم أقّلد سمرية سعيد

املاراثون الرمضاين .. باملاليني
 

علي الرغم من س�خونة ماراثون الس�باق الرمضاني واش�تعاله بمش�اركة عدد كبير من المسلس�الت الرمضانية 
والمنافسة الشديدة بين النجوم من منطلق حرصهم علي الدخول في السباق نظرآ لما يتميز به الموسم من نسبة 

مشاهدة عالية علي مستوي الوطن العربي.
وانتظار الجمهور لمتابعة األعمال في ش�هر رمضان من كل عام إال انه وفي ظل تلك المنافس�ة لم يمنع الفنانين 
م�ن رف�ع أجورهم عن العام الماضي والتي وص�ل في بعض االحيان إلي ضعف ما تقاضوه في الموس�م الماضي 

ويصرون علي ذلك وان اقتضي االمر االعتذار نهائيآ.
وم�ن الفنان�ات التي حصلت هذا العام علي ضعف اجره�ا مي عز الدين حيث حصلت علي خمس�ة ماليين جنيه نظير 

بطولتها في مسلس�ل) حالة عش�ق( وهي بذلك تحتل المركز الس�ادس في اجور النجمات وتتس�اوي مع النجمة دنيا سمير 
غانم عن مسلسل لهفة في اول بطولة مطلقة لها وتساوت معها الفنانة فيفي عبده عن 
مسلس�ل) يا أنا يا انت( أما الفنانة س�مية الخش�اب فقد احتلت المركز الرابع بحصولها 

علي عشرة ماليين جنيه عن نفس المسلسل.
وصاحبة المركز الثالث الفنانة اللبنانية س�يرين عبد النور بأجر أربعة عش�ر ماليين عن 
مسلس�ل)24 قيراط( والثان�ي الفنانة غادة عبد الرازق ب�18 مليون جنية عن مسلس�ل) 

الكابوس(.
وتفاجئن�ا الفنانة اللبنانية هيف�اء وهبي كعادتها, بتقديم الجديد م�ن المفاجآت حينما 

احتلت المركز األول بحصولها علي أجر20 مليون جنية في مسلسلها) مريم(.
وال يختل�ف األمر بالنس�بة للنجوم من الرجال فقد وضع�ت الجهات االنتاجية في ورطة 
والس�بب مغاالة النجوم في اجورهم وقد زاد اجر يوس�ف الش�ريف ليص�ل الي6 ماليين 
جني�ة ف�ي) لعبة ابليس( بع�د ان كان ثالثة في) الصياد( وايضآ مصطفي ش�عبان وصل 
أج�ره الي11 مليون جنيه نظير بطولة مسلس�ل) موالنا العاش�ق( بع�د أن كان8 مليون 
في مسلس�ل طبيب امراض نس�ا وعلي الرغم من ذلك فهو في المركز الخامس بالنس�بة 

للنجوم من الرجال.
أم�ا المرك�ز الرابع فكان من نصي�ب الفنان أحمد مكي والذي وصل اج�ره هذا العام عن 
مسلسل) الكبير قوي( الي15 مليون جنيه, والمركز الثالث من نصيب الفنان احمد السقا 

بأجر17 مليون جنيه عن مسلسل) ذهاب وعوده(.
وف�ي المرك�ز الثاني كل من النجمين حس�ين فهمي وكريم عب�د العزيز عن مسلس�ل) وش تاني( حيث حصال 

علي19 مليون جنيه.
أم�ا أم�ام الفنانين فقد تجاوز أجره إلي اكث�ر ما تقاضاه العام الماضي فقد حص�ل علي30 مليون في رمضان 
الماضي عن مسلس�ل) صاحب الس�عادة( وقد زاد اجره هذا العام بناء علي االتف�اق مع نفس الجهة االنتاجية 
لمسلسل) استاذ ورئيس قسم( حيث وصل الي خمسة مليون دوالر وقد قامت الشركة االنتاجية بزيادة األجر 
قب�ل أن يطل�ب امام الفنانين تقديرآ لقيمته الفنية وايضآ الدراكها تماما ان العمل الذي يكون عليه بصمة عادل 

امام يكتب له بفضل الله النجاح الجماهيري والمادي بالشك.

 ذات ي�وم وجدته )متنرفزا( ومن دون س�ابق انذار .. 
وه�و يردد امام�ي وبصوت عال كلمات ليس�ت كتلك 

الكلمات التي سمعتها تنطلق منه كلماته الهادئة !!.
في الحقيقة انني رأيت صاحبي هذه المرأة يختلف كل 
االخت�الف ع�ن صاحبي الذي اعرفه  من�ذ زمن طويل 

.!!

نعم .. لقد ج�اءت كلماته هذه المرة )كالقذائف( التي 
اضاع�ت هدفه�ا .. لقد كانت متناث�رة وغير مترابطة 

وكأنها صادرة عن شخص بات  ال يعي ما يقوله ..
والحقيقة كان علي ان اهدئه ... وان افهم منه .. اخيرا 
تمكنت  ان افرز مجموع�ة من كلماته وهو في فورة 

غضبه ومنها :

)هل تعتقد ؟( و )انا ال اعتقد( و ) ما هو رأيك؟( و )انا 
ال رأي لي( و )ماذا تقول انت ؟(  و )انا ال اقول( واخيرا 
كان علي ان اقف على حقيقة امر صاحبي وكان علي 

ان اهدئه .. لكنه رد علي وبعصبية هذه المرة :
"عاجل .. عاجل .. عاجل"  

ثم اردف قائال وبذات العصبية :

" حقا عجيب امور غريب قضية" 
واخيرا .. وعند نهاية المطاف راح يحدثني باستغراب 

وغضب شديدين :
" الخبر العاجل العاجل .. كان يقول ان زقاقنا قد احتله 
جماعة م�ن االرهابيين .. وانهم احرقوا كل ش�يء .. 
ودمروا وس�لبوا واغتصبوا وحتى انهم قتلوا الصغار 

والكبار .. حتى اصبح زقاقنا تحت رحمتهم !!.
ووقته�ا خرج�ت مفزوع�ا ومذع�ورا الى الش�ارع .. 
واذا ب�ي اج�د ذل�ك الش�ارع على م�ا كان علي�ه وهو 
ينعم بالهدوء واالطمئن�ان واالمان .. بينما كانت تلك 
الفضائية المغرضة تردد ذلك الخبر )العاجل العاجل( 

وهي تنفث سمومها المدفوعة الثمن !!.

عاجل عاجل عىل ذمة الفضائيات  
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اعــالن
"Announcement"

حمافظة البرصة
مديرية العقود احلكومية

قسم التعاقدات
 contracts@basra.gov.iq     :الربيد االلكرتوين

 www.basra.gov.net      :العدد:      ب / 1018املوقع االلكرتوين
التاريخ: 5/  2015/5

يرس محافظة البصرة / مديرية العقود 
الحكوميصة إعصان الوجبة العصارشة لعام 
2015  والخاصة بص قطاع)بلديات- طرق 
وجسصور(ضمن تخصيصصات  )برنامصج 
تنميصة األقاليصم وانعاش االهصوار ( فعىل 
الراغبني من الصركات األجنبية واملحلية 
واملقاولني مصن ذوي الخربة واالختصاص 
مراجعة محافظة البرة )مديرية العقود 
الحكومية/ قسصم التعاقصدات( الكائن يف 
بناية ديصوان املحافظة لراء مسصتندات 
املناقصة )التندر( بسصعر غصر قابل للرد 
ومبصني إزاء كل مناقصصة اعتبارا من يوم 
علمصا   2015/5/7 املصصادف  الخميصس 
إن آخصر موعصد إليداع العطاءات السصاعة 
الواحدة ظهراً من يوم الخميس املصادف 
2015/5/21علمصا انه قبل ذلك سصيعقد 
مؤتمر خاص باإلجابة عىل استفسصارات 
املشصاركني يف املناقصصات بمقصر ديصوان 
محافظة البرة قبل الساعة الثانية عر 
من يوم الخميس املصادف 2015/5/14

 وبحضور ممثيل الركات املتقدمة خال 
فرتة الفتح عىل أن يتضمن العطاء املقدم 
ثاثصة ظروف داخل ظصرف واحد  تحتوى 

عىل ما ييل
1- ظرف يتضمن العرض التجاري . 

2-  ظرف يتضمن العرض الفني . 
3- ظصرف يتضمن كافصة املستمسصكات 

املطلوبة :
رشوط التقديم :

يلتصزم مقدم العطصاء بتقديم تأمينات  أ - 
أولية بمبلغ مقطوع بنسبة 3% من الكلفة 
التخمينية للمشصاريع عىل شصكل خطاب 

The province of Basra / Directorate of 
government contracts is pleased to  announce  
the tenth group for 2015 of the sector  
)municipalities- roads & bridges(  within 
the allocations of )regions development 
program and reviving marshes(. Thus, 
the interested specialized foreign and 
local companies and contractors should 
attend Basra Governorate Directorate 
of government contracts /Contracts 
Department( located in the governorate 
office  to  purchase tender documents  in a 
non-refundable price that is explained in 
front of the tender starting from Thursday 
on 7/5/2015  noting that the last date 
for submitting proposals is Thursday on  
21/5/2015 at 1:00 pm knowing that a 
special conference will be held to reply 
bidders' questions about the tenders at the 
Basra Governorate office  before twelve 
o'clock on Thursday 14/5/2015
 in the presence of representatives of 
presented companies during the Opening 
period   that includes the three envelopes 
of the tender submitted in one envelope
contains the following
1 –An envelope includes commercial 
offer.
2 – An envelope includes the technical 
offer.
3 – An envelope includes  all the  required 
documents  :
Submitting  conditions :
A - The bidder is committed to submit a bid 
bond of 3% which is equal to the estimated 
cost for the projects as a letter of credit, 
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ضمان أو صك مصدق أو سفتجة نافذ إىل 
ما بعد انتهاء مدة نفاذية العطاء املحدد يف 
وثائق املناقصة والتي تم تمديدها بمدة ال 
تقل عن 28 يوما  صادر من مرصف معتمد 
من عموم محافظات العراق وال تقبل أي 
أوراق تجارية عند تقديم العطاءات كما ال 
يقبل أي عذر بشأن تأخري دفع التأمينات 
اعاله عىل ان يكون خطاب الضمان موجه 
البصرصة-  )محافظصة  االول  الطصرف  اىل 
مديريصة العقصود الحكومية(ويذكصر فيه 
اسصم ورقم املناقصة املعنية وأن ال يكون 
خطاب الضمان مرشوطاً وان يدفع حني 

الطلب
ب- يجصب أن يكصون املتقدم لصرشاء تندر 
املناقصة وكذلك مقصدم العطاء إما املدير 
املفصوض للرشكصة أو حاصل عصىل توكيل 
أو تخويصل رسصمي من الرشكة بالنسصبة 

للرشكات األجنبية والعربية .
ج- يلتزم مقدم العطصاء بتقديم الكفاءة 
املالية للرشكة من خالل تقديم الحسابات 
الختاميصة للرشكصة  للسصنتني االخريتني 
)مربحصة( كحد ادنى مصصادق عليها من 
قبل املحاسصب القانونصي للرشكة ومؤيد 

من قبل املرصف . 
د- يلتصزم مقدم العطصاء بتقديم األعمال 
املماثلصة من خالل تقديصم قائمة مفصلة 
باألعمصال التصي قصام بتنفيذها مصع بيان 
الجهة التي قام بالعمل لحسابها ويعتمد 
يف ذلصك عصىل الكتصب الرسصمية الصادرة 
عن الجهات الحكوميصة التي تؤيد القيام 
باألعمصال املحالصة أو املنجزة عىل حسصب 

حالته.
ه- كتصاب براءة الذمة مصن الهيئة العامة 
للرضائب / قسم الرشكات نسخة ملونة 

نافذة للرشكات املحلية.

bank check or certified check and the 
expiry date of this bond should be after the 
validity of the specified bid in the tender 
documents that will be extended for no 
less than 28 days issued from a certified 
bank for all Iraqi provinces. Any bank 
statement would not be accepted when  
submitting the bid .Also, any apology for 
delaying the payments of the bond will not 
be accepted. 
The letter of credit should be addressed 
to Basra Governorate- directorate of 
government contracts and the bidder should  
mention the name and the number of the 
specified tender in this letter of credit. 
Also, it should be unconditioned and paid 
when requested.
B - The bidder should be either the company 
authorized manager or a person  having an 
official authorization letter of the company 
in regard with foreign companies.
C – The bidder is committed to submit  
financial capability via presenting the bank 
statement of the company for the last two 
years )profitable( at minimum assured by 
a legal accountant and a certified by the 
bank.
D – The bidder is committed to provide 
similar works through providing a detailed 
list of the works which he implemented 
with  referring to the party for which he 
worked ,and is based on the official letters 
issued by government al authorities that 
certify the awarded or implemented works 
according to the work type .  
E - clearance  letter from the GCT / 
companies department colored  copy valid 
for local companies. 
F – The amount of the financial commitment 
via providing a detailed list of the works 
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و- حج�م االلتزام املايل م�ن خالل تقديم 
قائم�ة مفصل�ة باألعم�ال الت�ي يق�وم 
بتنفيذه�ا حاليا والتي ل�م تنجز بعد عند 
تقدي�م العطاء والجهة التي يقوم بالعمل 

لحسابها .
ز- تقدي�م ما يؤيد الكف�اءة بالتنفيذ مع 
بي�ان مؤه�الت الجه�از الفن�ي واملعدات 

واآلليات التخصصية
ح- تلتزم الرشكة بتقديم جدول تقدم عمل 
أويل للم�رشوع عىل ان يت�م تقديم جدول 
عم�ل تفصي�ي بعد توقي�ع العقد لغرض 

املصادقة عليه.
ط- يف حالة اش�راك اكثر من مناقص يف 
تقدي�م عطاء واح�د لتنفي�ذ العقد تكون 
مس�ؤوليتهم تضامني�ة تكافلي�ة يف ذلك 
لتنفي�ذه ع�ىل ان يق�دم عقد املش�اركة 
مصادق عليه اصولياً مع العطاء مع تقديم 

كافة املستمسكات املطلوبة للرشكتني
ي- تقديم حركة مرصفية من قبل الرشكة 
املنفذة ) حركة أموال الرشكة يف املصارف 

لستة اشهر االخرية( 
 ) CD ( ك- تلت�زم الرشكة بتقدي�م قرص
يحتوي عىل جميع األوراق واملستمسكات 

املقدمة من قبل الرشكة
ل- عىل الرشكة تقديم كافة املستمسكات 

باللغة العربية و اللغة االنكليزية .
م- تلتزم الرشكة بتقدي�م جميع الوثائق 
الخاص�ة بالرشك�ة وبمديره�ا املف�وض 
ووكالءه أو مخولي�ه مرجمة إىل العربية 

ومصدقة من قبل مرجم قانوني معتمد
مالحظة /عىل مقدمي العطاءات مراعاة 

ما يي:؛
*أن يكون العرض نافذ حسب ما ورد يف) 

أ( من الفقرة ) 3( 
*أن تقوم الرشكة بتثبيت عنوان مكتبها 

that he is implementing and which are not 
completed yet  at the tender offer  and the 
party for which he works. 
G – presenting what provide the 
implementation efficiency and explaining 
the technical qualifications, equipment 
and specialized machines.
 H- The company is committed to present 
a preliminary time schedule   of work 
progress on the condition that a detailed 
work schedule be presented after signing 
the contract to be approved.
I- In case of  sharing of more than one 
bidder in presenting one bid to implement 
the contract )project(, both parties should 
be responsible to implement it on the 
condition that the join venture contract be 
presented assured with the bid. Also, all 
the required documents of both companies 
should be presented.
J – presenting a cash flow by executing 
company )the company cash flow  for the 
last six months(
K - the company should present a )CD( 
containing all documents presented by the 
company
L- the company should provide all 
the documents in Arabic and English 
language.
M - the company is committed to provide 
all the documents of the company and 
its authorized  manager, his agents and 
authorized people translated into Arabic 
and certified by a certified translator.
Note / bidders should consider the 
following:;
* The bid should be valid as stated in )a( 
of item )3(
* The company should write its office 
address with phone numbers and e-mail 
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مع أرقام الهواتف والربيد االلكرتوني عىل 

الظرف
*يتحمل من ترس�و علية املناقصة أجور 

النرش واإلعالن 
*إذا ص�ادف ي�وم غلق املناقص�ة عطلة 
رس�مية يكون موعد الغل�ق يف يوم الدوام 

الرسمي الذي ييل يوم العطلة
* يخضع هذا اإلع�الن إىل تعليمات تنفيذ 
العقود الحكومية رقم )2( لس��2014�نة 
وكاف�ة القوانني والتعليم�ات والضوابط 

النافذة 
* ال يجوز ذكر اي رشط أو تحفظ يخالف 

ما ذكر أعاله 
* تلتزم الرشكة بالعمل مدة 16 / ساعة 

 .
* يف حالة طلب تمديد فرتة اإلعالن من قبل 
احد ال�رشكات يكون تقديم طلب التمديد 
قبل سبعة أيام من تاريخ غلق املناقصة 

* تلتزم الرشكة باملدة املحددة يف اإلعالن إال 
يف حالة تقديمها مدة اقل من املدة املحددة 

يف اإلعالن . 
* أن الدرج�ة والصنف تخ�ص الرشكات 

املحلية فقط .
*يف حال اختالف املعنى بني اللغة العربية 

واللغة االنكليزية تعتمد اللغة العربية
اليتم اصدار ق�رار احالة اال بعد مصادقة 

وزارة التخطيط وورود تبويب املشاريع 
* للدائ�رة الح�ق يف إلغ�اء املناقصة يف أي 
مرحلة من مراحلها وقب�ل االحالة وعدم 
مقتضي�ات  وحس�ب  املفاضل�ة  اج�راء 
املصلح�ة العام�ة وال يح�ق للمش�رتكني 
يف املناقص�ة املطالبة ب�أي تعويض جراء 

ذلك.

address on the envelope
* the bidder to whom the tender is awarded  
should  bear the cost of publishing and 
advertising
* If it the closing happened an official 
holiday, the closing date of the official 
working day will follow the day of holiday  
* This announcement is subjected to the 
instructions of contracts implementation 
No. )2( for 2014 and all the valid laws and 
instructions  
* Any condition or reservation that 
contradicts with the conditions mentioned 
above is not allowed
* The company is committed to work for 
16 / hours.
* In case of making a request to extend 
the closing date via one of the companies, 
the extension request should be presented 
before seven days of the bid closing date
* Company is committed to the time limit 
in the announcement , except in the case 
provided for less than the period specified 
in the announcement.
* The degree and class belonging to local 
companies only.
*In case of the difference in meaning 
between Arabic and English, Arabic 
language is depended .
*The awarding decision will not be issued 
unless planning  ministry assures  projects 
categorization is received .     
* the office  has the right to cancel the 
tender at any time  before awarding , and 
not to make the superlative according to 
the public interest. The bidders have no 
right  to ask for any compensation. 

رئيس مهندسني
احسان عبد اجلبار اسامعيل

مدير العقود احلكومية

Engineers chlef
Ihsan A. Ismaeel

Director of Government contracts
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اعالنات   العدد )963(  االربعاء  6  آيار  2015
قائمة بإعالن الوجبة العاشرة لعام 2015 والخاصة بـقطاع )بلديات- طرق وجسور( ضمن تخصيصات برنامج تنمية األقاليم وبرنامج انعاش االهوار

A list of the announcement of the tenth group for 2015  of  the sectors )municipalities- roads & bridges( within the allocations of  regions 

development  program  and reviving marshes program

ت 

رقم المناقصة 

Tender number

اسم المشروع 

Project name

الموقع

Location

الدرجة 

Grade

الصنف

Class

مدة االنجاز

Comple-
 tion time

كلفة المشروع

) بالدينار(

Project cost

)IQD(

كلفة التأمينات 
االولية

 Cost of initial
insurances

رقم التبويب 

.Classification No

سعر 
المالحظات  

Notes

نوع
ت 

1

47/2/3/بلديات/2015 

municipalities/ 2015/3/2/47

برنامج تنمية االقاليم لسنة 2013 

Regions development pro�
gram for 2013

تطوير الشارع الرابط بين طريق ام قصر / 
بصرة وطريق ام قصر / سفوان

 Developing the street linking
 between Um Qasr /Basra road

and Um Qasr /Safwan road

ام قصر

Um Qasr

الرابعة

Fourth

انشائية

Construction

540 يوم

days 540
3,749,900,000112,497,0009181358150

بدون عرض فني

 No tech.
offer

2

26/1/1/طرق وجسور/انعاش اهوار 
2015/

roads & bridges/re�/1/1/26
viving marshes/ 2015

برنامج انعاش االهوار لسنة 2013

 Reviving marshes program
for 2013

صيانة الطريق الرئيسي من سيد سامي الى 
جسر المسحب مع انشاء جسر جديد لنهر 

حميان / المسحب

 Maintaining the main road from
 Sayyed Sami to Al�Mashub

 bridge with constructing new
bridge for Hamian River/ Al�

 Mashub

الهارثة

Hartha

الخامسة

Fifth

إنشائية

Construction

270 يوم

days 270
1,278,200,00038,346,00031690150

بدون عرض فني

 No tech.
offer

3

4/2/طرق وجسور/انعاش اهوار/2015 

 roads & bridges/reviving/2/4
 marshes/2015

برنامج انعاش االهوار لسنة 2013

 Reviving marshes program
for 2013

انشاء جسر على نهر ابو ملح

 Construction of a bridge on
Abu Mileh River

ابو ملح 
الهارثة

 Abu Mileh
Hartha

السادسة

Sixth

إنشائية

Construction

180 يوم

days 180
1,278,200,00038,346,000818156150

بدون عرض فني

 No tech.
offer

4

12/3/طرق وجسور/انعاش اهوار/2015 

roads & bridges/reviv�/3/12
 ing marshes/2015

برنامج انعاش االهوار لسنة 2013

 Reviving marshes program
for 2013

انشاء طريق جسر الخيط الجديد بطول 3 كم

Construction of a road of Al�
 Khait Bridge with length of 3

km

الخيط- 
المسحب/ناحية 

الهارثة

Al�
Khait� Al�
Masheb/
Hartha

السابعة

seventh

إنشائية

Construction

180 يوم

days 180
1,084,050,00032,521,500818156100

بدون عرض فني

 No tech.
offer

5

13/4/طرق وجسور/انعاش اهوار/2015 

roads & bridges/reviv�/4/13
 ing marshes/2015

برنامج انعاش االهوار لسنة 2013

 Reviving marshes program
for 2013

انشاء طريق منطقة المسراح )2( وتفرعاته 
)عودة الصبير( بطول 2 كم

 Construction of Al�Misrah road
)2( and its branches )Awdet Al-

Subbair( with length of 2 km

المسراح 2/
ناحية الهارثة

 Al�Misrah
2/Hartha

الثامنة 

Eighth

إنشائية

Construction

180 يوم

days 180
712,000,00021,360,00081815675

بدون عرض فني

 No tech.
offer
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ال يختلف اثنان ح�ول دور المرأة العربية المحوري 
اليوم في مجتمعها، كلبنة أساس�ية لبناء المجتمع 
جنب�ا إلى جنب م�ع الرجل ف�ي كل المجاالت، لكن 
يبق�ى دور الم�رأة أكث�ر أهمي�ة نظ�را لتش�عباته 
المختلفة، هذا ال�دور االجتماعي الثقيل، إن صحت 
العبارة، يجعل م�ن المرأة المبدع�ة والكاتبة تحت 
ثقل مضاعف، يبدأ من األس�رة فالمجتمع ثّم العمل 
اإلبداع�ي الذي يتطلب ب�دوره جهدا كبي�را. ونحن 
نس�تجلي عالم المرأة الكاتبة اليوم، التقينا الكاتبة 
اللبنانية هالة كوثراني، وكان لنا معها هذا الحوار.

  خلود الفالح 
هالة كوثران�ي صحفية وروائي�ة لبنانية، عالقتها 
باألمكن�ة قديمة ومرتبطة بصريا وعاطفيا بذاكرة 
كانت ش�اهدة عل�ى حرب تركت ندوب�ا واضحة لم 
يس�تطع الزم�ن أن يمحوه�ا، ف�ي رواياتها تطرح 
أس�ئلة كثي�رة على ق�ارئ يجد متعة في اكتش�اف 
خيوط اللعبة. تصفها الكتابة بقولها “هي محاولة 
لإلمس�اك بمعنى الوج�ود الذي أقتنع ب�ه، محاولة 
الستثمار الوقت الذي يمضي رغم كل شيء. إنني لم 
أبدأ بكتابة الش�عر، كنت في سّن صغيرة جدا أكتب 
قصصا قصيرة ونصوصا يغلب عليها طابع حزين، 
ال أدري لم�اذا، الحقيق�ة أنني أبص�رت النور خالل 

أقبح أعوام الحرب األهلية، رّبما هي السبب”.

األمكنة تسكنني
تقول “خالل كتابة النص الذي أصبح الحقا روايتي 
األولى، اعتبرت نفسي أنني أحاول الكتابة، أجّربها، 
أق�وم بم�ا يعطي لوج�ودي معنى، أو م�ا يمنحني 
مبررا ألهو به بدال من مراقبة الوقت وهو يس�يل… 
ومازلت أقاوم بكتابة إحساسي بالعجز أمام موقف 
ما، أو بش�كل ع�ام كإنس�ان وجد نفس�ه في هذه 
األرض. اآلن يؤلمني أنن�ي ذهبت في اتجاه أبعدني 

ع�ن كتابة الرواية، رغم أن�ه التمرين أو الفعل الذي 
يشبهني، ويعّبر عن ذاتي وأحّب أن أقوم به. وخالل 
هذا االبتعاد أجدني أق�ّوم تجربتي بوضوح، وأدرك 
أنن�ي في يوم من األيام س�أبدأ من جديد”.ليس من 
واج�ب الروائي أن يتحول إلى م�ؤرخ أو ومحلل أو 
واع�ظ، فالرواية يجب أن تكون عم�ال أدبيا ممتعا 
وراقياوعن تجربة الروائيات العربيات اليوم؟ تقول 
هال�ة كوثراني: ال يمكنن�ي أن أقّيم تجربة روائيات 
عربيات، لست في منزلة تسمح لي بالتقييم، لكنني 
أحت�رم إصراره�ن عل�ى الكتاب�ة. تأث�رت بتجارب 
روائي�ات عربي�ات كثيرات من “بي�روت 75” غادة 
الس�ّمان، و”أن�ا أحي�ا” ليلى بعلبكي، إل�ى “حكاية 
زهرة” حنان الش�يخ، و”أهل الهوى” هدى بركات، 
كم�ا تجذبني روايات إيم�ان حميدان. وانطالقا من 
تجربتي أعرف أن اإلصرار على الكتابة الروائية في 
عالمنا العربي ليس أمرا س�هال، ف�كّل الكاتبات من 
بنات جيلي يمارسن عملهن الخاص، ومعظمنا غير 
متفّرغات للكتابة، وكّل من�ا تؤدي أدوارا مختلفة، 
خالل اليوم الواحد، متمس�كة بدور الكاتبة وبرسم 

الشخصيات واللعب مع الكلمات.
لست مؤرخة

الق�ارئ لرواي�ات “اس�تديو بيروت” و”األس�بوع 

األخي�ر” و”علي األميركاني”، يكتش�ف أنها ثالثية 
كتب�ت ح�ول االنتم�اء إلى مدين�ة تش�هد تحّوالت 
كثي�رة. ع�ن رؤيتها للمس�ألة ترّد هال�ة كوثراني: 
كن�ت مس�كونة باألمكن�ة، وبتأثيرها في تش�كيل 
وعينا وهويتن�ا وعالقاتنا. ذاكرتي مرتبطة بصريا 
وعاطفي�ا بأمكنة معّينة، كنت خ�الل كتابتي لهذه 
الرواي�ات أش�ّد إيمان�ا ب�دور الم�كان ف�ي قصص 

حيواتنا.
الق�ارئ لرواي�ات "اس�تديو بيروت" و"األس�بوع 
األخير" و"عل�ي األميركاني" يكتش�ف أنها ثالثية 
كتب�ت ح�ول االنتم�اء إلى مدين�ة تش�هد تحّوالت 
كثيرةوبيروت التي ولدت ونشأت وكبرت فيها كانت 
لغزا فككت�ه عبر الكتابة؛ كتبت ع�ن “البيروتات”، 
عن الخيب�ات البيروتي�ة، عن الح�روب النائمة في 
انتظار اشتعالها، عن أبناء جيلي الذين اضطروا إلى 
مغادرة هذه المدينة لغي�اب فرص العيش الطموح 
وتن�ّوع االختي�ارات. اضطّر معظمه�م للبحث عن 
بدايات جديدة في مدن أخرى. ربما أكون قد حّملت 
الم�كان أوزار اإلنس�ان ال�ذي قض�ى ويقضي على 
تاريخ الم�كان ليصبح حاضره في�ه غريبا وتائها. 
األمكنة عل�ى كل ح�ال مرايانا، تعك�س أوضاعنا، 

معاناتنا، تهلهلنا، اغترابنا أو تطّورنا وتحّضرنا.
ف�ي رواي�ة “عل�ي األميركان�ي” منح�ت كوثراني 
الق�ارئ متع�ة اكتش�اف لعبة س�ير الش�خصيات، 
تعلق الروائية: لغة رواية علي األميركاني بسيطة، 
ويمكن لي أن أقول إنها سلس�ة. لقد قمت بتبسيط 
اللغ�ة قص�دا، ورّبما س�اهم ذلك ف�ي تقريبها من 
الق�ارئ، وأرجو أن تك�ون قد “أمس�كت به”. علي 
البط�ل يش�به كثيري�ن، يمك�ن أن يكون انعكاس�ا 
ألبن�اء أكثر من جي�ل، رغم أنه أربعين�ي هاجر إلى 
أمي�ركا مع نهاي�ة الحرب اللبناني�ة. لكنني التقيت 
بأكثر من شخص قال لي إنه علي، وإنه مثل علي، ال 

تحدده هوية واحدة، وال يتبدل ش�عوره بأنه منفي 
رغم عودته إلى بلده، وإلى قريته؛ األس�لوب س�هل 

والتقسيم الزمني لملم أحداث الرواية.
نس�اء رواية “كاريزما” من أزمنة مختلفة، تاج 
وعزة ورشا، عّما إن كانت تمنح كتابة كل رواية 
جدي�دة الترحال في التاريخ والسياس�ة والفن، 
تجي�ب هال�ة كوثراني: ف�ي كاريزما اس�تعنت 
بالكتابات التاريخية ألنني تأثرت بقصة الطاهرة 
ق�رة العي�ن، وه�ي ش�اعرة إيرانية قتل�ت عام 
1852، فق�رأت معظم ما كتب عنها، واس�تعنت 
بكتب يمكن أن نصفها بالتاريخية ألفهم اإلطار 
الزمني الذي ش�هد وجودها. أق�رأ كتب التاريخ 
ألن الحاض�ر يق�ّدم ق�راءات متناقض�ة ألحداث 
نعيش�ها وأح�داث عش�ناها، فألجأ إل�ى الكتب 
ألفهم وألس�تقي منها أجوبتي التي ألملمها من 
هنا ومن هناك.أما عن السياسة، فقد نشأت في 
بيت تغطي جدرانه الكتب السياس�ية وتعلو فيه 
النقاش�ات السياس�ية، ثم درس�ت السياسة في 
الجامعة األميركية ببي�روت، حيث حصلت على 
ش�هادتي األول�ى قب�ل أن أدرس األدب العربي، 
وأعتب�ر أنن�ي هربت من السياس�ة إل�ى األدب. 
كتاباتي تتأثر بالواقع السياس�ي بطبيعة الحال، 
لكنني أسعى أيضا إلى أن أكون ملّمة بالتفاصيل 
السياسية التي تجب قراءتها بين السطور، والتي 
تؤثر في ما أكتبه. لدّي فضول سياسي، وهو ما 
قد يضطّر كل فرد عربي إلى التمّس�ك به بس�بب 
تأثير السياس�ات الداخلية والخارجية والعالمية 
في ما نعيش�ه، وفي ما نخط�ط له أو نعجز عن 
التخطي�ط له.عل�ي البطل يش�به كثيرين، يمكن 
أن يك�ون انعكاس�ا ألبن�اء أكثر من جي�ل، رغم 
أنه أربعيني هاجر إل�ى أميركا مع نهاية الحرب 

اللبنانية.

رحيل الشعراء
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اي األي�ام الماضي�ة، رح�ل عب�د الرحم�ن األبن�ودي، 
ومحم�د مفت�اح الفيت�وري، اثن�ان من ألمع ش�عراء 
الزم�ن الجمي�ل، حي�ن كان�ت للش�عر مكان�ة عظيمة 
في دني�ا اإلب�داع، وللقصيدة س�واء أكان�ت حديثة أو 
تقليدية، نجومية تؤهلها للس�طوع في أرقى األماكن، 
وللبقاء زمنا طويال في أذهان القراء، وأيضا لتردد في 
المجالس والطرق والمقاه�ي وقاعات درس التالميذ، 
ويستشهد بها الناس في خطبهم ومكتاباتهم النثرية، 
وأيضا تقام لها المهرجانات والمس�ابقات الكبرى في 

كل مكان.
وعلى الرغم من قلة دور النش�ر، ومحدودية توزيعها، 
ف�ي الفت�رة الت�ي ظه�ر فيه�ا األبن�ودي والفيتوري، 
وكثيرون غيرهما من الشعراء وكتاب القصة والرواية 
الع�رب، إال أن انتش�ارهما كان كبيرا، وم�ا قدماه من 
إنج�از ش�عري، كان يصل وف�ي كل وقت إلى عش�اق 
الش�عر في كل مكان. وأعتقد أن ذلك ناتج من انشغال 
الناس بالقراءة وسعيهم الكتساب المعرفة المكتوبة، 
بوص�ف فعل القراءة، أداة الترفي�ه الوحيدة الموجودة 
في ذل�ك الزمان، بعك�س اليوم، حيث تعددت وس�ائل 
اكتساب المعرفة، وانهزم فعل القراءة كثيرا، لينحصر 

في الغالب، في أجيال شهدت مجد الشعر والنثر.

بالنس�بة لعبد الرحم�ن األبنودي، الذي يس�مى الخال، 
ربم�ا لتواضع�ه، وربما إلحس�اس اآلخر ال�ذي يطالع 
تجربته، بقربه الش�ديد منه، فق�د تعرفت إلى تجربته 
مبكرا، وكانت قصائده بالفعل ش�ديدة القرب للمخيلة 
الش�عبية، ليس في مصر وحدها، عل�ى الرغم من أنها 
باللهج�ة المحكية المصري�ة، ولكن في الوطن العربي 
كله، وتمنح اإلحس�اس للذي يقرأها أو يس�تمع إليها، 
بأنه�ا كتب�ت في بيت�ه، وصاغها أحد أفراد أس�رته، أو 
جيرانه، وأذك�ر كيف كان تفاعلنا الكبير، مع خطابات 
األس�طى حراجي الق�ط، العامل في الس�د العالي في 
أس�وان، تلك الملحمة الش�عرية االجتماعية الشعبية، 
وكيف كان إلقاء الش�اعر لها، يمنحها بعدا أس�طوريا، 
لتصبح في يوم ما القصيدة األكثر رصانة، التي يرددها 
الن�اس. كان حراجي هو اإلنس�ان الرمز، وفاطمة هي 
الوط�ن الخ�اص والعام. وغي�ر خطاب�ات القط، كتب 
األبنودي كما هو معروف، كثيرا من القصائد الوطنية 
والعاطفية، التي رددها المغنون، والتي ظهرت بصوته 
في أش�رطة مصاحب�ة لدواوين�ه، وكان دائما حاضرا 
بقصائ�ده في المناس�بات الوطني�ة، وصاحب قصيدة 
راعية للمقاومة، والحرية والعدل، ورأيي الش�خصي، 
أن ش�اعرا بحج�م األبنودي، م�ن المفت�رض أن يقيم 
كتجربة كبرى ال بقصي�دة أو قصيدتين ربما كانتا أقل 
وهجا، وكذا التجارب الكبرى للمبدعين عموما، تحمل 

الجمال والرصانة داخلها في الغالب، وتش�ع ليستمتع 
بها الجميع.

ورغ�م أن األبن�ودي كت�ب الرواي�ة اال أن مايعجبن�ي 
فيه وف�اؤه لقصي�دة العامية المصرية حت�ى النهاية. 
وهناك كثير من الشعراء، كتبوا الرواية مبكرا، ومشى 
إبداعه�م الروائي جنبا إلى جنب مع اإلبداع الش�عري، 
وكال النتاجي�ن كان مبه�را، ولع�ل األلمان�ي غونت�ر 
غ�راس، الذي رح�ل هو اآلخر في األي�ام الماضية، من 
الذين كتبوا الشعر والرواية، حتى رحلوا. ولدينا عربيا 
عل�ى س�بيل المثال، الصدي�ق إبراهيم نص�ر الله، الذي 

أبدع تجربتين كبيرتين، في الشعر والرواية.
الليب�ي، أو األفريق�ي  الفيت�وري، الس�وداني  محم�د 
المختال بأفريقيته، وتغنى بوس�امة القارة الس�مراء 
منذ انطالقته األولى، يبدو لي من الش�عراء األساطير، 
ب�كل ما كان�ه، وما قدم�ه للمكتبة العربي�ة، ولألخيلة 
العديدة، أن تس�تعيده وال تمل استعادته. وبال شك كان 
الفيتوري من المؤسسين لحركة الشعر الحديثة، جنبا 
إلى جنب مع ش�عراء من مصر والعراق والشام. وكان 
شعره أس�وة بالش�عراء الس�ودانيين الذين عاصروه، 
م�ن أمث�ال محم�د المه�دي المج�ذوب، ومحم�د عبد 
الحي، وغيرهما، ممتلئا باألساطير والنفس الصوفي، 
وق�د تمي�ز بالفعل ف�ي الترمي�ز بالصوفي�ة، وتحويل 
مفرداته�ا إلى ش�عر ع�ذب، طالم�ا طرب ل�ه الناس، 

وكل يع�رف قصيدت�ه »ياق�وت الع�رش«، وقصيدت�ه 
»معزوفة لدروي�ش متجول«، وغيرهم�ا من القصائد 
التي أصدرها في دواوين عديدة. وكنت دائما أحس بما 
يحس به الدرويش، من نش�وة، يتمايل بها، كلما قرأت 
ش�عرا للفيتوري. وقد ظ�ل الفيتوري يكت�ب إلى عهد 
قريب، لكن إنهاك المرض أوقفه، لتتوقف التجربة عند 
حد معي�ن، كتجربة مميزة ورائدة، في الش�عر العربي 

الحديث.
أعتقد أن رحيل الش�عراء، خاصة من أرس�وا دعائم، أو 
رصفوا تجارب جديدة، أو مهدوا الطريق لغيرهم، ليس 
أمرا هينا، نحن ال نتعامل هنا مع ش�خص قضى آزمنة 
س�عيدة وحزينة في الحياة، ومض�ى، إنما نتعامل مع 
روح، بذرت شيئا منها في حياة الناس، وستظل تحلق 

دائما.
صياغة اإلب�داع منح ربانية، يناله�ا البعض وال ينالها 
البعض اآلخر، وكلما رحل مبدع، سنظل نذكره، ونظل 
نتعل�م من تجربت�ه، وأعتقد وهذا م�ا أردده دائما، بأن 
المبدع ليس مطالبا بافتع�ال المواقف، إرضاء للناس، 
وإنما يقوم بصياغة المواقف بناء على رؤيته الخاصة، 
فينج�ح حينا ويخفق حينا آخر، إنما تظل مخيلته، هي 
المخيلة المحترمة، التي علينا اتباع ما تنتجه، ولطالما 
ل�م أحب أب�دا، أن يزج بمبدع، في ج�دل بعيد تماما عن 

اإلبداع.

ضفاف أمستل 
صدر للفنان المس�رحي العراقي) صالح حس�ن فارس( المقيم في 
هولن�دا كتاباً مس�رحياً بعن�وان ) ضفاف أمس�تل مش�اهدات من 

المسرح الهولندي(، عن دار الروسم، 
يقع الكتاب في 218 صفحة من الحجم المتوسط، تصميم الغالف 
للفن�ان جم�ال األبط�ح. ويضم الكت�اب مجموعة م�ن المقاالت 
عن المس�رح الهولن�دي المعاصر من خالل مش�اهدات لعدد من 
األعم�ال المس�رحية الهولندي�ة والعالمي�ة، الت�ي عرضت على 

مسارح العاصمة الهولندية في السنوات األخيرة.
يش�كل الكتاب إطاللة للقارى العربي على المس�رح الهولندي 
الحديث بتجاربه ومدارس�ه المتنوعة، وقس�م المؤلف كتابه 
إلى خمسة أقسام تغطي بمجملها طيفاً واسعاً من التجارب، 
كم�ا يع�رف الق�ارى العرب�ي بأه�م المخرجي�ن الهولندين 

والبلجيكين الناطقين بالهولندية.

 رقصة احلرف األخرية
 

عن منش�ورات ضفاف ببيروت، صدرت حديثاً مجموعة ش�عرية جديدة للش�اعر أديب كمال 
الدين تحت عنوان : "رقصة الحرف األخيرة".

احتوت المجموعة على 19 قصيدة اتخذت الحرف مالذاً روحّياً وفنّياً وأس�لوبّياً. من قصائد 
المجموع�ة نذك�ر: كاف الس�ؤال، توريث، الكّل يرق�ص، قاف القضبان، قاب قوس�ين، راء 
المط�ر، صالة صوفّية، القصيدة األنوّية، ميم المش�هد، رقص�ة ملعونة، حاء الحلم، البحر 

والمرآة. 
س�بق للش�اعر أن أصدر- منذ أن ب�دأ رحلته مع الش�عر منذ الس�بعينيات- 16 مجموعة 
ش�عرية بالعربي�ة واإلنكليزية اعتمدت الحرَف وتماهت معه. م�ن أهمها: نون، النقطة، 
أخب�ار المعن�ى، ش�جرة الحروف، أق�ول الحرف وأعن�ي أصابعي، أربع�ون قصيدة عن 
الحرف، مواقف األلف، إش�ارات األل�ف، الحرف والغراب. وف�ي اإلنكليزية أصدر: أبّوة، 

ثّمة خطأ.  كما أصدر، قبل عّدة أشهر، المجلّد األول من أعماله الشعرية الكاملة. 

ماذا ترى
 

ريا�ض جواد ك�شكول

قبل دخول القمِر فوهة الشمس لُيعلنها كسوفاً
وقبل مغيب الروِح ساعَة الفراق لُتعلنها خسوفاً

هل سألتني لماذا الحزن يتوشُح الضحكات
ما ِسرُّ هذا الصوت كالناي يعزُف آهات

سرادُق أتراحي تِعُج بالسكون
حتى الكراسي تجلس فوقها المنون

الرجل الطويل يأتي يوزع القهوَة للجالسين
دلتُه مليئٌة ُمرَّ ما خبئتُه بين العيون

قهوتُه من عطِر كافوري يفوُح هيلها
الملُح فيها دمعتي سقَطْت على جمِر نارها

رماُدها أديمي
ذاك الذي أحرقْ�َتُه ساعَة الفراق

َش�بَّ ولن ُتطِفئُه أمواُج نعشي والرفاق
يا ُكَل خطوتها أحسبها ُبراق

تأتي كأُغنيٍة 
لَحَنه�ا النحيب

معزوفٌة أوتارها عودي الخضيب
القبُر ترحاَبُه 

لهفته
فرحتُه

كأنني لُه حبيب
الرمُل ينزُل كالُمهل
ال ُيبقي نبضاً أو أقل

والروح تلك الروح التي ِهمُت بها
َهَمْت ولكن َهَمه�ا تبِعُد عني

يا ما بكيُت لشدوها قد خاَب ظني
يا ما فعلُت الُمستحيَل لتبقى فيَّ وتبقى مني

هيهات
خاب الُمرتجى

قد أنزلوني َغصْ�َب عني
في ُظلمٍة كادْت ُتجنني

وحدي أعيُش ُدنيتي
ال إنُس ال ِجن�ي

ماذا حصدُت بُدنيتي
قد راح مني

يا ويلتي يا ويلتي
ويُل التجني

ما نفُع أهوائي و ما نفُع التباهي
الكل يلهو صبابًة ليس إتجاه�ي

فالمعدموَن تالهثوا صوَب الحكايا
والمترفون تالهثوا صوَب المالهي

والميتوَن تدافعوا صوَب اإللِه
ال جدوى من كِل األقارِب واألهل
حين الُتراُب على الُرفاِة قد أُِه�ْل

ال يستحي األحياء ال خوٌف لديِهم أو وجل
يتناسلوَن تباهياً حتى إذا جاء األجْل

ماذا ترى

اأمري تاج ال�شر

نزار عثامن يبدأ لوحته من حيث ينتهي الكاريكاتري
  تقي�م أعم�ال الفنان ن�زار عثمان على 
الحدود، ف�ي منطقة حدودية بين واقع 
محس�وس وعالم مبني عل�ى اإلحاالت 
الش�عورية، األلوان في عالمه الحدودّي 
ليس�ت مج�رد خلفي�ة للش�خصيات أو 
األش�ياء المرس�ومة، إذ تظه�ر وكأنها 
بنية قائمة بذاتها، تنبثق منها األش�كال 
وكأنها تفلّتت من س�جن م�ا، ذلك أكثر 
ما يميز عمل الفنان التشكيلي السوري 

المولود سنة 1974 والمقيم في لبنان.
لم تك�ن بداية حي�اة الفنان التش�كيلي 
الس�وري نزار عثمان سهلة، فقد توفي 
وال�داه خالل الح�رب األهلي�ة اللبنانية 
وتولّ�ت جدت�ه وخالت�ه تربيت�ه، لذا لم 
يكن مس�تغربا أن تدخل الجدة والخالة 
إلى قلب عالمه الفنّي بعيدا عن قس�اوة 
الحياة، من خالل سلسلة لوحات محّملة 
بومض�ات عاطفية ُتخ�رج الناظر إليها 

من محدودية المشهد المرسوم.
نذك�ر من هذه األعمال تل�ك التي تصور 
الج�ّدة وه�ي ُتعل�ق على حبل الغس�يل 
ص�ورا عديدة من ضمنه�ا صورة صبّي 
صغي�ر. يتبنى الفن�ان الع�اديَّ ويجعل 
من�ه مدخ�ال إل�ى عال�م مرتب�ط بحياة 
اإلنس�ان بش�كل ع�ام وبحي�اة الف�رد 
العربي بش�كل خاص، ه�ذا العادي هو 
ما يس�تحق الدفاع عنه وهو المؤسس 
للحمي�م والذاكرة الت�ي تتكون 

منها السّير واألوطان.
يشير نزار عثمان أنه في بدايته 
المش�اهد  يرس�م  كان  الفني�ة 
الطبيعي�ة الت�ي كان�ت مح�ور 
اهتمامه الوحي�د. أقام معرضا 
ف�ي المرك�ز الثقافي الروس�ي 
في بيروت حمل عنوان “قامات 
التي�ه” قدم من خالله مجموعة 
م�ن األعمال التعبيري�ة، لينتقل 
بع�د ذل�ك إل�ى موض�وع الجّدة 
اللتين ش�كلتا بالنسبة  والخالة 

إلي�ه حي�زا ش�عريا واحدا 
خالل�ه  م�ن  تمظه�رت 
كالعنفوان  إنس�انية  معان 
والحن�ان، والثبات والتعلق 

بالحرية ومفهوم الثورة.
يضيف الفن�ان قائال “كنت 
أعمل في صحيفة كرس�ام 
كاريكاتي�ر، وهو عمل فني 
يتطل�ب س�رعة واختصارا 
وقدرة عل�ى إظهار التهكم 
أو النق�د ال�ذي يق�ف وراء 
اكتس�بت  الُمنجز.  الرس�م 
م�ن عملي هذا خبرة كبيرة 
مم�ا س�اعدني عل�ى بن�اء 

النص التشكيلي الذي بدأت أشتغل عليه 
حص�را بعيدا ع�ن الكاريكاتي�ر”. غالبا 
ما كان ُيس�اء تقدير قيم�ة الكاريكاتير 
ف�ي المنطق�ة العربي�ة، أو عل�ى األقل 
كان ُيعتب�ر فن�ا أدن�ى، مكان�ه الوحيد 
الجريدة اليومية. وكان عثمان يعي ذلك 
تمام�ا، لذل�ك أراد أن ينقل ويعّمق عمله 

ليجعل�ه نص�ا فني�ا قائما بذات�ه. وفي 
ه�ذا الخصوص يق�ول “مازل�ت أختبر 
األس�اليب وأس�عى إل�ى تطوي�ر عملي 
الفني، فأنا اآلن بصدد الغوص في عالم 
ال�”هيب�ر ريالي�زم” دون الخ�روج عن 
الخط ال�ذي أعتمده م�ن ناحية األفكار 
المطروحة أو النكهة الفنية، إنها تجربة 

جديدة أخوض غمارها بكل شوق”.

اعالن
بناء على الطلب المقدم من السيد )جياد كاظم 
خليف( الذي يطلب فيه تبديل االسم من )جياد( 
هذه  مراجعة  اعتراض  لديه  فمن  )جهاد(  الى 
المديرية خالل مدة اقصاها عشرة ايام وبعكسه 
سوف تنظر هذه المديرية في الطلب وفق احكام 
 65 21 من القانون االحوال المدنية رقم  المادة 

لسنة 1972 المعدل.
اللواء تحسين عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

اعالن
بناء على الطلب المقدم من السيد )محمد حسين 
محمد علي راضي( الذي يطلب فيه تبديل اللقب 
من )وائل( الى )الشحماني( فمن لديه اعتراض 
اقصاها  مدة  خالل  المديرية  هذه  مراجعة 
عشرة ايام وبعكسه سوف تنظر هذه المديرية 
القانون  من   21 المادة  احكام  وفق  الطلب  في 

االحوال المدنية رقم 65 لسنة 1972 المعدل.
اللواء تحسين عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

اعالن
عبد  )لؤي  السيد  من  المقدم  الطلب  على  بناء 
من  اللقب  تبديل  فيه  يطلب  الذي  امين(  الرضا 
اعتراض  لديه  )السعيدي( فمن  الى  )الساعدي( 
اقصاها  مدة  خالل  المديرية  هذه  مراجعة 
عشرة ايام وبعكسه سوف تنظر هذه المديرية 
القانون  من   21 المادة  احكام  وفق  الطلب  في 

االحوال المدنية رقم 65 لسنة 1972 المعدل.
اللواء تحسين عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة
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برشلونة يتلقى رضبة موجعة قبل استضافة بايرن ميونيخ بغياب ماثيو

أعلن نادي برش�لونة متص�در الدوري 
اإلس�باني لك�رة الق�دم ، أن مدافع�ه 

جرييم�ي ماثي�و س�يغيب ع�ن مباراة 
االربع�اء أم�ام باي�رن ميون�خ األملاني 
بس�بب  األوروب�ي،  األبط�ال  دوري  يف 
معاناته من آالم يف وتر أكيليس بالساق 

اليمن�ى. ويعد ماثي�و الالع�ب الوحيد 
الغائ�ب ع�ن صف�وف الربس�ا خ�الل 
مواجه�ة الفري�ق الباف�اري يف ذه�اب 
نصف نهائي "التشامبيونز ليغ"، الذي 

سيقام االربعاء عىل ملعب )كامب نو( 
معقل برشلونة.

ويمكن ملدرب الفريق الكتالوني لويس 
العب�ي  بباق�ي  االس�تعانة  إنريك�ي، 

الفريق ملباراة االربعاء بما فيهم املدافع 
البلجيك�ي توم�اس فريمايل�ن، ال�ذي 
ل�م يلع�ب حت�ى اآلن من�ذ تعافيه من 

إصابة.

اعل�ن كارلوس دونغا املدي�ر الفني للمنتخب الربازي�ي عن القائمة 
املس�تدعاة لخ�وض كوب�ا امري�كا، والتي س�تقام ه�ذا الصيف يف 
الش�يي، وش�هدت القائمة تواجد ابرز الالعبن عىل رأسهم نيمار دا 
سيلفا وتياغو سيلفا وديفيد لويز ومارسيلو، باإلضافة إىل الصفقة 

الجديدة لريال مدريد دانيلو.
وم�ن جانب آخر، ش�هدت القائم�ة غياب مفاجئ لالعب تش�يليس 
اإلنجلي�زي اوس�كار، وه�و ال�ذي كان م�ن ب�ن اب�رز الالعب�ن يف 
السيليس�او خالل الس�نوات االخرية، وكما كان متوقع لم يستدعي 
دونغا العب برش�لونة داني الفيس وفضل اس�تدعاء الالعب الشاب 
ملوناك�و فابينيو وكانت واحدة م�ن املفاجآت يف قائمة دونغا تواجد 

العب االهي اإلماراتي إيفرتون ريبريو.
وجاءت القائمة املستدعاة الربازيل عىل النحو التايل:

حراس املرمى: جيفرس�ون )بوتافوجو(، ودييغو ألفيس )فالنسيا( 
ومارسيلو غروهي )جريميو(.

املدافع�ون: مريان�دا )اتلتيكو مدري�د(، وديفيد لويز )باريس س�ان 
جريمان(، وماركينيوس )باريس س�ان جريمان(، وتياجو س�يلفا 
)باري�س س�ان جريم�ان(، وفابينيو )موناك�و(، ودانيل�و )بورتو 

الربتغايل(، وفيليبي لويس )تشيليس( ومارسيلو )ريال مدريد(.
العبي خط الوسط: ويليان )تشيليس( ،وفيليب كوتينيو )ليفربول(، 
وإيفرتون ريبريو )األهي اإلماراتي(، ودوغالس كوس�تا )ش�اختار 
وفرنانديني�و  )فولفس�بورج(،  غوس�تافو  لوي�س  دونيتس�ك(، 
)مانشس�ر س�يتي(، والي�اس )كورينثيانز( وكاس�يمريو )بورتو 
الربتغايل(.الهجوم: نيمار )برش�لونة(، ودييغو تارديي )ش�اندونغ 

لونينغ الصيني( وروبينيو )سانتوس( وفريمينو )هوفنهايم(.

تح�ركات من اندية امارتية لخطف كش�ف مصدر مطلع عن وجود 
العب منتخبنا الوطني همام 
طارق ال�ذي يلع�ب حاليا يف 
الظف�رة مع�ارا م�ن ن�ادي 
االه�ي االماراتيوقال املصدر 
يف ترصيح صحفي ان العديد 
من االندي�ة االماراتية ابدت 
رغبته�ا بالتعاقد الرس�مي 
الوطن�ي  منتخبن�ا  الع�ب 
ال�ذي يلعب  همام ط�ارق 
حالي�ا يف الظف�رة مع�ارا 
من ن�ادي االهي االماراتي 
بطاقت�ه  يمل�ك  ال�ذي 
مدرب  ان  الدوليةواضاف 
االه�ي ربما يعي�د همام 
اىل الفري�ق بعد ان انتهت 
م�دة اعارت�ه اىل الظفرة 
وهو ما قد يحدث قريبا 
بعد املستوى الكبري الذي 
قدمه همام مع الظفرة 

يف املوسم الحايل.

دونغا يعلن عن قائمة الربازيل 
لكوبا امريكا

أندية امارتية تسعى لـ"خطف"
مهام طارق

تسعى إدارة تشيليس اإلنجليزي للدخول 
مدرب�ه  عق�د  تجدي�د  مفاوض�ات  يف 
الربتغايل جوزيه مورينيو،  وإبقاءه يف 
أحضان "ستامفورد بريدج" ملوسمن 

أخرين عن عقده الحايل.
صحيفة " مريور" الربيطانية أكدت أن 
تش�يليس بصدد الدخول يف مفاوضات 
لتمديد عقد مورينيو ملوس�من أخرين 
ليبق�ى عىل رأس الجه�از الفني للبلوز 

حتى عام 2019.
التقري�ر أش�ار إىل أن موريني�و فض�ل 
تأجي�ل ه�ذه املفاوضات حت�ى نهاية 

املوسم واالحتفال بلقب "الربييمرليج" 
الذي حسمه قبل انتهاء املسابقة بثالث 

جوالت.
الن�ادي  مال�ك  إبراموفيت�ش  روم�ان 
أع�رب عن أمله الكب�ري يف تمديد تعاقد 
موريني�و، والبحث عن اله�دف األكرب 
الف�وز بلق�ب  املقبل�ة، وه�و  الف�رة 
دوري أبط�ال أوروبا.يذكر أن مورينيو 
الذي حس�م لقبي "الدوري اإلنجليزي 
وكابيتال وان" يتقاىض يف املوس�م 12 

مليون إسرليني.

تشيليس يسعى لتجديد عقد مورينيو

طالب اس�طورة كرة الق�دم األرجنتيني 
دييغ�و مارادونا باقص�اء رئيس االتحاد 
الدويل )الفيفا( الس�ويرسي سيب بالتر 
عندما يحن موعد انتخابات الرئاس�ة يف 

أواخر أيار- مايو الحايل.
وأكد مارادونا أن الرئي�س الحايل للفيفا 
ال يع�رف يشء، وع�ىل العق�الء التدخ�ل 
الخراجه من املنظومة الدولية التي تعاني 
م�ن الفس�اد منذ ف�رة تحت رئاس�ته. 

وكال األس�طورة العاملي�ة وأفضل العب 
يف ع�رصه وزمانه املديح لألمري الش�اب 
عي بن الحس�ن رئي�س االتحاد األردني 
لكرة القدم، قائ�ال: "لوال تأكدي من أنه 
الرجل املناس�ب لرئاس�ة الفيفا ملا كنت 

هنا اليوم لتقديم الدعم له".
وش�ارك مارادونا يف مؤتمر س�وكراكس 
يف البحر امليت يف األردن مطلع االس�بوع 
الح�ايل، وكان مح�ط انظ�ار واهتم�ام 
رج�ال الصحافة واملش�اركن عىل مدار 

يومن.

مارادونا يصف بالتر باجلاهل ويطالب باقصائه
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المستقبل العراقي/ متابعة

تأهلت العبة التنس الروسية ماريا شارابوفا الثالثاء إىل ثمن نهائي 
بطولة مدريد لألس�اتذة، عىل حس�اب الكولومبية ماريانا دوكي مارينيو.

وتمكنت ش�ارابوفا، املصنفة الثالثة عامليا، من الفوز 
عىل دوكي مارينيو بمجوعتن دون رد بواقع 1-6 
و6-2 يف مباراة اس�تغرقت س�اعة و13 دقيقة.

وكانت ش�ارابوفا قد بدأت األح�د رحلة الدفاع 
عن لقبها يف بطولة مدريد لألساتذة بفوزها عىل 

الس�ويرسية تيميا باشينس�كي، املصنفة ال�21 
عامليا بمجوعتن بواقع 6-2 و6-3 يف س�اعة و21 

دقيقة.وهكذا اس�تعادت شارابوفا بعضا من تألقها 
بعد خس�ارتها أمام األملاني�ة أنجليكه كريبر وخروجها 

م�ن ثاني أدوار بطولة ش�توتغارت قبل نحو أس�بوعن، ما 
تس�بب يف انت�زاع الروماني�ة س�يمونا هاليب وصاف�ة التصنيف 
العاملي من الالعبة الروسية، التي هبطت للمركز الثالث.ومن املقرر 
أن تواجه شارابوفا يف ثمن نهائي بطولة مدريد الفائزة من اللقاء الذي 

يجمع بن الفرنسية كارولن جارسيا والتشيكية كارولينا بليسكوفا.

المستقبل العراقي / وكاالت

المستقبل العراقي/ وكاالت

اربيل مهدد بفقدان العبيه بعد هناية املوسم

الشباب تطلق منح  
األبطال والرواد 

االسبوع املقبل

احتاد الكرة يفاتح منتخبات عديدة للعب
يف بغداد

فينغر يشيد بأداء سانشيز مع آرسنال

كش�ف مصدر مطل�ع عن وج�ود نية لدى 
بع�ض الالعب�ن  بمغ�ادرة  فري�ق ن�ادي 
اربي�ل بع�د نهاية  ال�دوري الح�ايل. وقال 

املص�در: ان بع�ض الالعب�ن لديه�م النية 
والرغب�ة  بمغادرة  فريق ن�ادي اربيل بعد 
نهاية  الدوري الحايل بسبب االوضاع املالية 

للنادي .
واض�اف: ان اغل�ب الالعب�ن تنته�ي 

عقودهم مع نهاية املوسم الحايل وهم بعد ذلك 
يمكنهم الرحيل ع�ن الفريق ولكونهم يعملون 
وفق نظام االحراف فانهم س�يكونون خارج 

اس�وار الن�ادي يف ح�ال ع�دم تحس�ن 
الحالة املالية للنادي.

توزيع منحة الرواد واالبطال الرياضين االس�بوع املقبل 
ولثالثة اش�هراعلن مدير عام دائرة الربية البدنية والرياضة 

الدكتور عي ابو الشون عن قيام الوزارة بتوزيع منحة الرواد واالبطال 
الرياضين االس�بوع املقبل وتحس�ب لثالثة اش�هر. ودعا ابو الشون 
املشمولن اىل مراجعة املصارف الس�تالم املنحة عن طريق البطاقة 

الذكية.

أكد اتحاد الكرة أنه فات�ح العديد من املنتخبات العربية 
والقاري�ة من أجل اللعب يف بغ�داد بعد قرار رفع الحظر 

الجزئي.
عضو االتحاد كامل زغري قال ، إن "االتحاد بدأ منذ صدور 
قرار رفع الحظ�ر الجزئي عن املالع�ب العراقية بالحراك 
املتواص�ل ع�رب اإلتصال مع منتخبات عربي�ة وقارية من 
أج�ل اللع�ب يف بغداد". الفت�ا اىل أن "االتحاد يس�عى ألن 
تكون املباراة التجريبية التي ستقام يف بغداد أمام انظار 
وف�د م�ن الفيفا دلي�ال يؤكد ق�درة العراق ع�ىل تنظيم 
املباري�ات فض�ال عن أم�ن وأهلية املالعب"، مش�ريا إىل 

أن "االتح�اد يتحرك بجدية تام�ة من أجل توفري قناعات 
للوفد التفتييش".

وتاب�ع زغ�ري أن "رفع الحظر ع�ن املالعب العراقية ليس�ت 
مس�ؤولية االتح�اد وحده إنم�ا تقع عىل عات�ق الجميع من 
وزارة الشباب والرياضة واللجنة األوملبية والجمهور الريايض 

واإلعالم الذي يلعب دورا مهما يف القضية".

يرى الفرنيس ارس�ن فينغر مدرب ارس�نال 
االنجلي�زي  لل�دوري  املنتم�ي 
الق�دم،  لك�رة  املمت�از 
اليكس�يس  أن 
نش�يز  سا
كل  ف�اق 

بعدم�ا  توقعات�ه، 
أصبح جناح منتخب تشيي أول العب من 
النادي يس�جل أكثر م�ن 20 هدفا يف أول 

موسم له مع الفريق منذ تيريي هنري.

وه�ز سانش�يز )26 عاما( الش�باك مرتن 
ليقود ارس�نال للفوز 3-1 هى هال س�يتي 
يف ال�دوري االنجليزي االثن�ن، وهو ما رفع 
رصي�د جن�اح تش�يي إىل 24 هدف�ا بجميع 

املسابقات يف أول موسم مع الفريق.
ووض�ح تأث�ري سانش�يز بش�دة ع�ىل أداء 
ارسنال هذا املوسم بعد تألقه منذ انضمامه 
مقاب�ل 35 مليون جنيه اس�رليني )54.78 
مليون دوالر( قادما من برش�لونة االسباني 

يف الصيف املايض.
وساهم سانش�يز أيضا يف صناعة 11 هدفا 
لزمالئ�ه كم�ا يلع�ب بطاقة وحم�اس مما 
س�اعد ارسنال عىل جمع 28 نقطة من آخر 
ع�ر مباريات يف املس�ابقة املحلية ليصبح 
الفري�ق ع�ىل أعت�اب التأهل ل�دوري أبطال 

اوروبا للموسم 18 عىل التوايل.
ال�دوري  يف  هدف�ا   16 سانش�يز  وس�جل 
االنجلي�زي رغم توقع�ات بمعانات�ه يف أول 

موسم له مع ارسنال.
لكن الفرنيس هنري الذي س�جل 175 هدفا 
يف الدوري االنجليزي مع ارسنال قال يف وقت 

س�ابق من املوسم إن سانش�يز هو "أفضل 
صفقة يف آخر ست سنوات" لفينغر.

وكان هن�ري انضم الرس�نال من يوفنتوس 
االيط�ايل يف 1999 وس�جل 26 هدفا يف كافة 
املس�ابقات خالل أول موس�م له مع النادي 
االنجليزي ثم تج�اوز حاجز 20 هدفا يف كل 

من املواسم السبعة التالية.
فينغ�ر ملحط�ة س�كاي س�بورتس  وق�ال 
التلفزيوني�ة وهو يش�ري لسانش�يز: "نعم، 
لق�د ف�اق كل توقعات�ي النن�ي توقع�ت أنه 
سيس�اهم بش�كل أكرب يف صناع�ة األهداف 

وليس تسجيلها".
وأضاف: "وبخاص�ة النني أدفع به يف مركز 
الجناح حي�ث يحصل املرء ع�ىل فرص أقل، 
لك�ن توقيت�ه جي�د ومهارات�ه يف االنط�الق 
جيدة للغاية وهو يضع نفسه يف موقع جيد 
للتسجيل".ويتنافس ارسنال مع مانشسر 
سيتي بطل املوسم املايض عىل انهاء الدوري 
يف املركز الثاني بعد تتويج تش�يليس باللقب 
كما س�يواجه اس�تون في�ال يف نهائي كأس 

االتحاد االنجليزي هذا الشهر.
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شارابوفا
تعرب لنهائي بطولة 

مدريد للتنس
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امليزان

قرية تدخل موسوعة جينيس

؟؟هل تعلم
• حص�ان البح�ر : الذكر هو الذي يحم�ل الصغار و 
ليس األنثى: الذكر يحمل كيسا بالقرب من بطنه. و 
تقوم األنثى بوضع البويض�ات يف هذا الكيس حيث 
يتم اإلخصاب داخل جسم الذكر و ليس داخل جسم 

األنثى. 
• يع�د جرس وايهي العظيم أط�ول جرس يف العالم و 

يقع يف جمهورية الصني الشعبية 
• ل�م تك�ن العالقات عىل خ�ر ما يرام ب�ني اليونان 
وبلغاريا بعد الحرب العاملي�ة االوىل و بينما كان أحد 
الجن�ود اليونانيني يلهو مع كلبه حينما دخل الكلب 
الحدود البلغارية، وعىل الفور قام أحد الحراس البلغار 
بقتل الكلب بالرصاص، وهو ما اس�تفز ليس فقط 
الجندي صاح�ب الكلب ولكن الدولة اليونانية ككل، 
وقرّرت ع�ىل الفور االنتقام للكلب، و س�ميت هذه 
الح�رب بح�رب > الكلب الض�ال< و دام�ت 10 أيام 
وخلفت 52 قتيال من الطرفني، واضطرّت اليونان ألن 
تدفع 45 ألف جني�ه كتعويض للدولة البلغارية عن 

األرضار التي لحقت بها.
• دقيقه من الضحك تعادل ساعتني من النوم لجسم 

االنسان!

حطمت قرية مكسيكية الرقم 
املس�جل ىف موسوعة  القيايس 
الربتق�ال  ع�ر  يف  جنين�س 
 3 م�ن  أكث�ر  ع�رت  حي�ث 
أطن�ان ونص�ف م�ن الربتقال 
إلنت�اج 1070 لرتا من العصر.

وقام نحو 400 شخص بقطف 
يف  الربتق�ال  وع�ر  وغس�ل 
هذا الح�دث يف والية فراكروز 

باملعرض السنوي للربتقال.

أالم�و  يف  املزارع�ون  وت�ربع 
الربتق�ال  بكمي�ة  تيمابات�ي 
املطلوبة لك�رس الرقم العاملي.

وأعلن كارلوس مارتينيز مدير 
التس�جيل ملوسوعة جينيس يف 
امري�كا الالتينية أن�ه تم كرس 
باملوس�وعة  املس�جل  الرق�م 
رس�ميا.وتمتع الح�ارضون يف 
نهاية اليوم بك�وب من عصر 

الربتقال الطازج.

يؤثر العطف دائما تأثرا حس�نا يف نفس�ك، 
سيربز جليا يف هذه الفرتة؛ كن حذرا جدا يف

أمور املال بقدر ما يف عالقاتك الغرامية. ستجد 
حلوال جيدة ملشاكلك العائلية.يف العمل هنالك 
من يحاول تشويه صورتك بسبب املنافسة ال 

تسمح ألحد بذلك دافع عن نفسك .

يحم�ل ل�ك الحقل امل�ايل صفق�ات مثمرة ، 
برشط أن تك�ون طموحا باعتدال. الظروف 

ستمكنك
من أن تكون تحت األضواء . س�تمتلك اليوم 
الكث�ر من الس�حر لذا س�تعرف جيدا كيف 

تعمل مع املقربني إليك .

قوتك الس�احرة س�تزداد ع�رشة أضعاف و 
س�تكون متلهفا ج�دا للمحب�ة وألن تحب. 

ابحث عن التشارك،
تع�اون، تفاع�ل م�ع الحبي�ب ، وبع�د ذلك 
س�تكون قصة حب�ك كما يف األف�الم . ابتعد 

عن املرشوبات الروحية .

لقاءاتك وتجاربك الغر عادية سيس�حرانك. 
صعوبات�ك  ح�ل  يف  ستس�اعدك  النج�وم 
الصغرة عىل الصعيد العاطفي؛ انت تجتذب 
الي�ك الكثر م�ن املعجبني مل�ا تتمتع به من 

حس الفكاهة و لكن عليك

ح�اول أن ال تكون عدوان�ي يف الكلمات مع 
من حولك ، س�تجري لقاء عرضيا يمكن أن 
يثبت أن�ه مفيد لك ع�ىل الصعي�د املهني أو 
الشخيص. يمكنك أن تتقدم بدون تردد. هذا 
اللقاء سيساعدك عىل فهم الكثر من االمور 

و املشاكل التي كنت تبحث عن حل لها .

احذر من االفرتاء و من أولئك الذين يحاولون 
زرع الخالف�ات بين�ك وبني أصدقائ�ك. هذا 
املن�اخ النجم�ي سيحس�ن عالق�ات حياتك 
التس�امح وبزي�ادة  إىل  بإمال�ة األصح�اب 

راحتهم املادية.

اح�ذر من األوه�ام: ابق صام�دا يف قراراتك 
م�ن  اح�ذر  مجموعت�ك.  الراء  ومخلص�ا 
الخالفات مع املقربني منك : هذه الخالفات 
قد تظهر بش�كل س�يئ. تغ�رات يف عملك. 

ستقوم بمحاولة لتقوي محيط عائلتك ،.

س�تقوم بمحاول�ة لتقوي محي�ط عائلتك . 
ال ترف مال�ك عىل نزوات�ك. هنالك بعض 
االمور الت�ي كانت خارج حس�اباتك املالية 
ق�د تظهر م�ن جدي�د مما سيس�بب بعض 
العبئ االضايف ، عىل صعيد العاطفة االحباب 

يريدون ان يروك سعيدا ال تخيب املهم .

ال تثق بعض األشخاص الذين يخفون نواياهم 
الحقيقي�ة عنك، س�تنجح يف تعزي�ز موقعك 
املهن�ي. إذا ق�ررت الخ�روج ع�ن األس�اليب 
املطروق�ة ، س�رتى فرص�ا عاطفي�ة جديدة 
تنفتح أمامك . س�تجد حلوال جيدة ملش�اكلك 

العائلية. اتخذ أسلوب حياة أكثر روية .

العم�ل  بصفق�ات  تغ�رى  نفس�ك  ت�دع  ال 
الواعدة بأرباح عظيمة لكنها يف الواقع ذات 

ضمانات قليلة.
ه�ذه الف�رتة ف�رتة صعب�ة بع�ض ال�يء 
 ، العم�ل  للق�رارات املصري�ة يف  بالنس�بة 

سمائك العاطفية ستكون كئيبة.

تمتلك أفكارا غر عادية و ربما يف أكثر من مجال 
واح�د؛ عجل باس�تغاللها ان�ت يف وضعيؤهلك 
لتون شخصيا قياديا فقط كن هادئا . حاول أن 
تتخلص من الروتني و تبعده عن حياتك كزوج 
علي�ك ان تتبع بعض التغي�ر مع الطرف االخر 

كي تتمكن من متابعة حياتك الزوجية .

س�مائك العاطفية ستكون كئيبة، لكن ال بد 
أن تتحس�ن األمور بش�كل تدريج�ي. ال تثق 
ببع�ض األش�خاص الذين يخف�ون نواياهم 
الحقيقي�ة عنك . س�وء التفاه�م بينك وبني 

رشيكك سيتبدد برسعة، وسمائك الغرامية
ستصبح مشمسة ثانية.
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احلوت

بدون تعليق

طبق اليوم

افـقـي

عـامـوي

أفقي�اً : 1 – ملك بولوني رد األتراك 
ع�ن فيين�ا – 2 – ممثلة مرية – 
أحد الوالدي�ن – 3 – نصف غوته – 
منادى – موت – 4 – عكسها تقال 
لألم�ر – آل�ة تحدد الكمي�ة – 5 – 
قرع – أستفرس مني – 6 – مملكة 

عربية قديمة – لقب لرافع األثقال 
– 7 – ش�اعر بلجيكي – عبودية – 
8 – ش�قيقة مريم الع�ذراء وقفت 
معها عىل الجلجلة – 9 – عكس�ها 

من أبناء إسماعيل بن إبراهيم .

ورئي�س  وش�اعر  أدي�ب   –  1
 –  1960 الس�نغال  جمهوري�ة 
متشابهة – 2 – من أحياء لندن 
فيه قر الربملان – 3 – إحسان 
– مبتكر طريقة قراءة العميان 
– 4 – متش�ابهة – أس�م عل�م 
مذك�ر – 5 – أصابع – نضمر – 

6 – عكسها أغنية لعبد الوهاب 
– 7 – بح�ر يتفرع من األطليس 
بني أمركا الوسطى والجنوبية 
وج�زر األنتي�ل – ضع�ف – 8 – 
ي�رشع – مدينة يف األردن – 9 – 

قائد عربي شهد الرموك

سـودوكـو

طريقة التحضر:
ُيحم�ى الف�رن إىل ح�رارة 175 درج�ة مئوّية 
وضعّي�ة  يف  املش�ّبكة  الصفيح�ة  وتوض�ع 

متوّسطة.
يف قدر متوس�ط الحجم، ُيسّخن الزيت النباتي 
و يض�اف البص�ل و اللحم و الث�وم و معجون 
الطماط�م وُي�رتك عىل ن�ار خفيفة مل�ّدة 3-2 

دقائق.
ُيضل�ف امل�اء والفلف�ل اإلفرنج�ي والقصعني 
وإكليل الجبل ومس�حوق الزنجبيل ومسحوق 
القرفة وورق الغار ومرق�ة الدجاج ماجي ثّم 
ُيغّط�ى الخليط وُيرتك عىل نار متوس�طة ملّدة 

ساعة أو حّتى ينضج اللحم.
ُيرف�ع الق�در عن الن�ار، ويرفع اللح�م وُيرتك 
لي�ربد قلي�اًل ث�ّم ُيقّس�م اللح�م بالش�وكة إىل 
رشائح وُيرتك جانباً. تحفظ مرقة اللحم ويتم 

التخلّص من ورق الغار.
يف مق�الة كبرة ، وع�ىل نار متوّس�طة، ُتذّوب 
الزبدة وُيض�اف الدقيق. عندم�ا يتحّول اللون 
اىل ذهبّي، ُتضاف مرقة الروستو وُتخفق حتى 

تصبح سميكة بعض الشيىء.
يف الوق�ت نفس�ه، يوض�ع الحلي�ب وخلط�ة 
البش�اميل ماج�ي يف ق�در كبر. ُيغ�ىل املزيج 
وُيحرّك باس�تمرار وُيطهى ملّدة 2-3 دقائق أو 

إىل أن يشتّد قوام الصلصة.
توض�ع 3-4 مالعق كبرة م�ن صلصة املرقة 
عىل قع�ر صينّي�ة الَخب�ز. ُتض�اف طبقة من 
رشائ�ح الالزانيا ث�م توضع ثلث كمّي�ة اللحم 
املطهّو والجزر والطماط�م وجبنة البارميزان 
ث�ّم توضع طبقة أخ�رى من رشائ�ح الالزانيا 
ويت�م تك�رار العملّي�ة نفس�ها مل�ا تبّق�ى من 
املكوّن�ات م�ع اإلنته�اء بطبق�ة م�ن رشائح 

الالزانيا عىل الوجه.
ُيصّب ما تبّقى من الصلصة فوق الالزانيا غر 
املطهوّة ثم ُتصّب عىل الوجه صلصة البشاميل 
ماج�ي وُتطهى يف الفرن مل�ّدة 30 دقيقة أو إىل 

أن يصبح وجهها ذهبّي اللون.

الزانيا مع حلم البقر املطهّو

فوائد القرعمعلومات  عامة
فوائد الكبد و ال�كيل : يمكن ألولئك الذين يعانوا من 
حيص الكيل و مش�اكل يف امل�رارة ، عند تناول القرع  
ثالث مرات يومياً ملدة عرشة أيام يساعد يف حل هذه 

املشكلة .
يمنع تصلب الرشايني : يعمل القرع كمطهر قوي و 
يس�اعد يف التخلص من تراكم الرواسب يف الرشايني 
، مم�ا يقلل م�ن خط�ر اإلصابة بأم�راض القلب و 
الس�كتة الدماغي�ة و  نس�بة عالي�ة م�ن مضادات 

األكسدة تساعد يف الوقاية من تصلب الرشايني .
يعال�ج عرس الهضم و عالج اإلمس�اك : القرع مفيد 

جداً لعالج اإلمساك  و يعمل كملني قوي .
يس�اعد يف تحسني س�ر عمل الكيل و الجهاز البويل 

: الق�رع فع�ال جداً يف عالج القرح�ة و الحموضة و 
بالتايل تحسني أداء الجهاز البويل .

مه�دئ نفيس جي�د : له خصائص مهدئ�ة للغاية و 

فع�ال جداً يف ع�الج األرق . و ينصح مريض األرق و 
التوت�ر بتناول ك�وب من عصر القرع  مع العس�ل 

يومياً .
يقل�ل م�ن مخاط�ر إرتف�اع ضغ�ط الدم و نس�بة 
الكوليسرتول الضار يف الدم : يقلل القرع من مخاطر 
إرتف�اع ضغط الدم حيث أن�ه يحتوي عيل البكتني و 

الذي يساعد يف تقليل نسبة الكوليسرتول الضار .
يشفي من إلتهاب الكبد الفرويس A  النشط : يمكن 
  A ألولئك الذي�ن يعانوا من إلته�اب الكبد الفرويس
النش�ط أن يس�تفيدوا من القرع  كجزء أسايس من 
نظ�ام غذائهم حيث انه يحتوي ع�يل مواد فعالة يف 

تنشيط وظائف الكبد .

والدة جديدة لقرود ذهبية
يف محمية طبيعية بش�مال غرب الصني، 
ول�د س�بعة من الق�رود الذهبي�ة خالل 
ش�هري آذار ونيسان املاضيني، ما يرفع 
ع�دد أف�راد ه�ذه الفصيلة م�ن القردة 
املهددة باالنقراض اىل أكثر من ثالثمئة يف 
املحمية. وبحسب مسؤول فقد جاء أول 
املوالي�د يف 16 من مارس/ اذار، وآخرها 
يف الثالث�ني من أبريل/نيس�ان املنرم، 
وهي تتألف من أربعة ذكور و ثالث اناث. 
تعي�ش القرود الذهبي�ة يف أعايل الجبال، 
وتوج�د أيض�اً يف الغاب�ات الت�ي ترتفع 

ثالثة آالف وخمس�مائة مرت فوق سطح 
البحر، وه�ي تعيش ضم�ن مجموعات 
مؤلف�ة من األرس، ي�رأس كالً منها ذكٌر 
مس�يطر، وإىل جانبه خمس إناث وعدد 
م�ن الصغار، يرتاوح عدد أعضاء األرسة 
الواح�دة م�ن عرشين ق�رداً إىل ثالثمائة 
قرد.  لقد جذبت الق�رود الذهبية انتباه 
العدي�د م�ن الباحثني من�ذ أن ظهرت يف 
امل�رة األوىل ع�ام 1880 وع�ىل الرغم من 
ش�هرتها ال يمكن إيجادها ودراستها يف 

الغابة فهي تعيش يف مناطق نائية 

اختربت وزارة الدف�اع األمركية طلقة توّجه 
نفس�ها بنفس�ها لتعقب هدف متحرك إىل أن 
تصيب�ه، وبحس�ب وكال�ة مش�اريع أبحاث 
الدف�اع املتقدم�ة التابع�ة للبنتاغ�ون، ف�إن 
عملية تطوير الطلق�ة الذكية جاءت »لزيادة 
معدالت إصاب�ة الهدف يف الرماي�ات الصعبة 
وبعيدة امل�دى«. وأجرت الوزارة سلس�لة من 
االختب�ارات الناجحة عىل الطلقة يف ش�باط، 
وتمّك�ن حت�ى مبتدئون م�ن إصاب�ة أهداف 
متحركة يف املحاولة األوىل إلس�تخدام الطلقة 
ذاتي�ة التوجيه.م�ن س�مات الطلق�ة الذكية 
منظومة توجيه بري�ة يف الزمن الحقيقي، 

لتس�ديدها نح�و هدفها، ب�رف النظر عن 
الطقس والرياح وحرك�ة الهدف وغرها من 
العوام�ل األخرى التي يمك�ن أن تعوق إصابة 
الهدف بدقة. القنبلة أُطلق عليه اسم إيكزاكتو 
Exacto، وه�ي تمتلك زعان�ف صغرة تنبثق 
م�ن الطلقة، وتعي�د تحديد مس�ارها، بحيث 
تس�تمر يف مالحق�ة اله�دف، لك�ن الوالي�ات 
املتحدة لم تكش�ف كيف يحدث ذلك، واكتفى 
مص�در يف البنتاغ�ون بالق�ول إن الربنام�ج 
»ط�ور مقارب�ات جدي�دة وق�درات متقدمة 
لتحس�ني مدى منظومات القنص ودقتها بما 

يفوق املستوى التكنولوجي الحايل«.

رصاصة توجه نفسها ذاتيًا!

اعداد:رسى داود سلامن

توجد أمث�ال قديم�ه يتداولها الناس 
ولك�ن أكثرهم اليعلمون من أين جاء 
هذا املثل وم�ا قصته الحقيقة... وانا 
اليوم س�أروي لكم إح�دى القصص 

التي يقول مثلها
ُيقال هذا املثل عند رؤية ش�خص ذو 

موهبة ما توجد يف أحد والدية فُيقصد 
به كوالدة وللَمثل قصة ظريفة..

قصة املثل
وضعت اوزة بيضت�ني وماتت، فأخذ 
البيضت�ني  هات�ني  األوزة  صاح�ب 
ووضعهم�ا م�ع بي�ض دجاجه لكي 
فق�س  أن  وبع�د  معه�م،  يفقس�وا 
البيض عاش�ت األوزت�ني مع الدجاج 

كاثنني منهم وعاملتهم الدجاجه عىل 
أنهم أبنائها.

ويف ي�وم من األيام اقرتب�ت الدجاجة 
م�ع أبنائها من حوض للمياه فقزت  
اإلوزتني إىل املياه وبدءا بالعوم بدون 
أي تدريب مس�بق، فالح�ظ صاحب 
الدجاج�ة األم�ر وق�ال “أب�ن ال�وز 

عوّام”

ابن الوز عّوام
»7«قصة مثل
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وضعت رشكة جرس االعم�ار للمقاوالت املحدودة, 
تنفيذ مش�اريع الطرق والجسور وتأهيل الشوارع 
يف الع�راق م�ن اولوي�ات عمله�ا، نظرا مل�ا تمتلكه 
الرشكة من كادر هنديس وفني وإداري ذات كفاءة 
وخ�رة عالية جداً تمتاز بالدق�ة والرسعة واملهنية 
يف التنفيذ. وبعد ان اوكل�ت لها املهمة, تبذل رشكة 
جرس االعمار للمقاوالت املحدودة, جهوداً استثنائية 
العراق�ي يف مش�اريع االعم�ار  املواط�ن  إلرض�اء 
والتطوير التي تنفذها يف اماكن عدة وأبرزها شارع 
الكرادة خارج وسط العاصمة بغداد. وبدى واضحاً 
للعي�ان, أن ش�ارع الك�رادة وبعد تطوي�ره بات يف 
احس�ن حاالته، نتيجة للجهد ال�ذي بذلته الرشكة 
يف إع�ادة الحياة الخدمية للش�ارع، وه�و اآلن، ُيعد 
م�ن الش�وارع املريحة للس�ر والعم�ل، فضالً عن 
انتظار الرّكاب لباصات النقل، والذي جعلته مريحاً 
وأنيقاً وعرصّي�ًا، هذا باإلضافة إىل تصاميم املقاعد 
املريح�ة، والتي راع�ت الش�كل العمران�ي لبغداد. 
وأش�ادت الرشكة بالتعاون الكبر الذي يبديه مدير 
عام بلدية الكرادة السيد جمال النعيمي, ودوره يف 
تذليل جميع املعوقات الت�ي تواجه العمل, وهذا ما 
اثمر عن نجاحات متواصلة وتحقيق نس�ب انجاز 

متقدمة. 
ول�م يبخل الس�يد النعيم�ي يف تقديم الع�ون طيلة 
فرتة العمل عىل الش�ارع، فضالً عن إرشافه املبارش 

ع�ىل س�ر العم�ل، وإب�داء النص�ح واملالحظ�ات. 
وبالرغ�م من العمل املب�ذول يف الك�رادة خارج، إال 
أن الرشك�ة متع�ّددة االختصاص�ات، وق�د حّققت 
نجاح�اً الفتاً يف عدد من املش�اريع الت�ي أقامتها يف 
عدد من محافظات العراق، وهي مشاريع متنوعة، 
منها يخص الرتميم وإعادة التأهيل، ومنها أسايس 
يخ�دم البن�ى األساس�ية للم�دن، وبعضه�ا اآلخر 
معماري يتعلّق ببناء املؤسس�ات والدور الس�كنية 

والعمارات.
وبع�د أن نّف�ذت عملي�ة تطوي�ر وتأهي�ل ش�ارع 
الكرّادة خارج وس�ط العاصمة العراقّية بغداد، بدأ 
مواطنون عراقيون يطالبون بإدخال رشكة »جرس 
االعمار للمقاوالت املحدودة« إىل مناطقهم من أجل 
تطويره�ا وتأهليه�ا، وخاّصة يف مج�ال األرصفة 
األنيق�ة، وال�ذي حّققت فيه الرشك�ة نجاحاً الفتاً، 
ع�ر مراعاتها للجان�ب العميل والجم�ايل يف إعادة 

تأهيله وفقاً للطرق واملواصفات العاملّية.
وتقول الرشكة أن  »يف هذا الوقت، جاء احساسنا يف 
ان تكون رشكة ج�رس االعمار للمقاوالت املحدودة 
لها من دور يف املشاركة يف بناء هذا التطور امللحوظ 
البن�اء  االقتصادي�ة واهمه�ا مج�ال  املج�االت  يف 
واالعم�ار، باعتب�اره م�ن اه�م املج�االت الحيوية 
للنه�وض بالعملي�ة االقتصادية ومنه�ا نجعل من 
توس�ع نش�اطنا هدفاً فعااُل ونمد جسوره اىل ابعد 
مس�افة ممكن�ة لخدمة البلد«، تق�ول الرشكة عن 

نشاطها يف العراق. 
وتضي�ف، ع�ر الكتي�ب ال�ذي أعدته ع�ن أعمالها 
املنّف�ذة يف العراق، أنن�ا »نقدم بني أيديكم الس�رة 
الذاتي�ة للرشك�ة الت�ي تش�مل ملخ�ص للخ�رات 
والك�وادر واالعم�ال املماثل�ة يف مج�االت ش�تى يف 

مجال املقاوالت املحدودة«.
ويرتّكز نشاط الرشكة يف اإلدارة الكاملة للمشاريع 
الصناعية، املباني الس�كنية )االفقي والعامودي(، 
املبان�ي التعليمية )مدارس–جامع�ات – معاهد – 
مراكز تدري�ب ومخترات(، مراكز ترفيه وتس�وق 
)م�دن الع�اب -مراك�ز تس�وق –فن�ادق(، مباني 
العبادة )جوامع – حسينيات – كنائس(، باإلضافة 
اىل اعم�ال الط�رق والبن�ى التحتية للم�دن )طرق 
داخلي�ة وخارجية – جس�ور – ارصفة – منظومة 
مي�اه الرشب الصحي – منظوم�ة املجاري واملياه 
الثقيل�ة – محط�ات التصفي�ة بأنواعه�ا –س�دود 
بسيطة ومعقدة(. وتكون اإلدارة بكوادر متخصصة 
يف املرحلت�ني التصمي�م معماري، مدن�ي، كهرباء، 

ميكاني�ك، صحي�ات والتنفيذ بك�وادر متخصصة 
وبخرات ممتازة. وتش�مل اعمال الرشكة بش�كل 
عام مرحلة اس�تالم املواق�ع وتهيئتاها وتجهيزها 
وتنفيذها وتسليمها مع شهادة سالمة جميع املواد 
وخضوعها للفحوصات واعتم�ادات عاملية من بلد 
املنش�أ، ومن ه�ذا كلّه انطلق منط�ق للرشكة الذي 

يتلخص ب�«مصداقيتنا يف عملنا«.  
وتعتم�د إدارة وتنظيم الرشكة عىل أس�س وأنظمة 
عاملية طبقاً ألفضل املراجع واالستشاريني االداريني 
وع�ىل املس�تويني الفن�ي )بالنس�بة للمش�اريع(، 
واإلداري )فيما يخص املكت�ب الرئييس(، ويتم هذا 
بإطار رصني وبدون أي مش�اكل تذك�ر وهذا نتاج 
متوقع ملا تعتمده الرشكة يف سياسية تشغيلها عىل 

افراد ذوي انتماء ووفاء اىل الرشكة.
وتقول الرشكة أنه�ا اقتطفت ثمار جهدها يف اإلدارة 
بان تكون الرشكة الرائ�دة يف مجال�ها وتف�تخر يف 

احتف�اظها بالريادة.
ول�دى رشكة »جرس االعمار للمق�اوالت املحدودة« 

عدد من املشاريع:
 

أعمال االبنية
1. تصمي�م وتنفي�ذ ال�دور الس�كنية والعم�ارات 

واعمال الديكور.
2. تصمي�م وتنفيذ املش�اريع االس�تثمارية موالت 

ومراكز تسوق وجامعات.
والتجاري�ة  االداري�ة  املبان�ي  تأهي�ل  اع�ادة   .3

والتعليمية كافة.
 

أعمال البنى التحتية
1. تصميم وتنفيذ انواع الطرق والجسور.

2. انشاء وتصميم قنوات البزل والقنوات املائية.
3. انشاء مشاريع محطات تصفية املياه والخزانات 

الخاصة بها.
4. تصميم وتنفيذ كافة اعمال شبكات املجاري.

 
اعمال البنى التحتية

1. نصب وتجهيز املخترات العلمية والعملية.
2. نصب وتجهيز املضخات الخفيفة والثقيلة.

3. نص�ب وتجهيز منظوم�ات الكهربائي�ة لألبنية 
واملعامل مع مولدات بأرقى املناشئ العاملية.

4. تجهيز ونصب كافة االجهزة الحاسوبية وبكافة 
انواعها.

5. تجهيز املعدات النفطية.

6. تجهيز كافة انواع الخشب والحديد.
تعت�ر من اه�م أولوي�ات الرشكة الرغب�ة يف عمل 
مش�اريع الطرق والجس�ور يف الع�راق، حيث تملك 
الرشك�ة كادر هن�ديس وفني واداري عم�ل واليات 
ذات كفاءة وخرة عالية جداً تمتاز بالدقة والرسعة 

واملهنية يف تنفيذ مشاريع:
- الطرق.

- الجسور.
حي�ث قامت الرشك�ة بالكثر من اعم�ال )التبليط 

والصيانة واملجرسات وعىل مستوى العراق(.
تصميم وتنفيذ وإعادة تأهيل األرصفة والش�وارع 

والحدائق العامة
 

اعمال البنية التحتية / اعمال المجاري
يرتك�ز عمل م�د ش�بكة انابي�ب ومحط�ات مياه 
العاملي�ة  املعاي�ر  ان تطب������ق  املج�اري ع�ىل 
واملواصف�ات للحكومة املحلية وحس�ب التصاميم 

املوضوعة لها.
فقد تركز عمل الرشكة يف املناطق واملواقع االتية:

1- إقليم كردستان.
2- محافظة دياىل الجزء الجنوبي والرشقي منها.
3- تجهيز محافظ�ة البرصة بأنابيب مد املجاري.

4- تصمي�م وتنفي�����ذ ش�بك����ة مج�اري يف 
محافظة الرمادي.

ل�ب�غ���دادي ل���ذوق ا ع���ي ا . ومق��اعده���ا م��ريح���ة وت��را ق���ي���ة. لعرا ء ا نيق���ة ومقاوم���ة لألج���وا لك���رادة أ أرصف���ة ا
لرق���ي ث�م���رت ا لتس���هيالت أ لع���ون وا لكرادة ف���ي تق�دي���م ا لنعيم���ي مدي���ر ع���ام بلدية ا لس���يد جم���ال ا جه���ود ا

إلعم�����اره���ا من����اطقه���م  ل���ى  إ ر  االعم���ا جس���ر  ش���رك��ة  بدخ���ول  ل��ب���ون  يط��ا م�����واط��ن���ون 
واإلع�م���ار ل��ت��ط��وي���ر  وا ل���ت��أه��ي���ل  وا لتحتي���ة  ا لبن���ى  ا ف���ي  ن��ج��اح���ات  ح���ق��ق���ت  لش���ركة  ا

مشاريعها يف العراق حافظت عىل األصالة املعامرية

جرس اإلعامر للمقاوالت.. رشكة متميزة تضفي احلداثة عىل مناطق بغداد


