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ص4

بــــالــــتـــزامــــن مــــع إفـــــالس الـــمــحـــافـــظــــات

      المستقبل العراقي / خاص

كش�فت مصادر نيابي�ة, أمس 
األحد, ع�ن وجود خفايا وأس�رار 
كبي�رة »غير معلنة« بش�ان ديون 
الشركات النفطية العالمية العاملة 
في العراق البالغة 22 مليار دوالر.

س�كوت  انت����ق�دت  وفيم�ا 
النف�ط  مل�ف  عل�ى  المس�ؤولين 
والطاق�ة خ�ال الفت�رة المقبل�ة 
على ه�ذه المبالغ الطائلة, حذرت 
المص�ادر ذات���ه�ا م�ن »طبخ�ة 
الوسط والجنوب  مسبقة« إلثقال 

بالديون.  
وقالت المصادر ل�«المس�تقبل 
الع����راق�ي«,  ان »هنالك خفايا 
وأس�رار لم يفصح عنها حتى االن 

تحي�ط بموضوع ديون الش�ركات 
العامل�ة ف�ي  النفطي�ة األجنبي�ة 
 22 والبالغ�ة  والجن�وب  الوس�ط 

مليار دوالر«.
ولفت�ت المصادر إل�ى أن »تلك 
المبال�غ  تقدر بنصف موازنة هذه 
أن »س�كوت  المحافظات«, مبينة 
النف�ط  مل�ف  عل�ى  المس�ؤولين 
يثي�ر مئ�ات عام�ات االس�تفهام 

والتعجب«.
»وج�ود  المص�ادر,  ورجح�ت 
طبخ�ة مع�دة مس�بقا الن تحميل 
تلك المحافظ�ات مثل هذه الكمية 
الكبي�رة م�ن الدي�ون يثير الش�ك 
والريبة السيما وان الحكومة كان 
يفترض بها أن تدفع المس�تحقات 
في وقته�ا او خ�ال الفت�رة التي 

استثمرت في��ها تلك الشركات«.
وتشير المصادر إلى  أنها »تعمل 
بجد للحصول على كامل التفاصيل 
بالمتعلق�ات  الخاص�ة  والوثائ�ق 

المالية«.
اس�تغرابها  المص�ادر  وأب�دت 
من صم�ت تل�ك الش�ركات وعدم 
مطالبتها بديونها, متساءلة ما هي 
أرباحه�ا فعا لكي تك�ون ديونها 
به�ذا الحجم في وق�ت يعاني فيه 
البلد من أزمة مالية رغم انه المالك 

والمصدر والمنتفع من النفط«.
وبحس�ب ج�والت التراخي�ص 
النفطي�ة, فان الش�ركات النفطية 
العالمي�ة تقوم باس�تخراج النفط 
مقاب�ل عمولة ال تتج�اوز 2 دوالر 

لكل برميل نفط.

طبخة الديون!

الـــرمـــــادي خــــط
حـــشـــدي

الفوضى تالحق تركيا: 
انفجـاران يف مـقـريـن

حلزب الشعب
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الوسط واجلنوب مثقالن بـ »22« مليار دوالر لرشكات النفط

ص3 قـنـاصـــو املـوصـل يـطـيـحـون بـقـيــادات »داعـش«

أم شهيد تستغيث بوزير النقل

الزبيدي والسفيـر الرتكي يبحثان زيـادة التـعاون 
بني اخلطوط اجلوية العراقيـة والرتكيـة

     المستقبل العراقي/ عادل الالمي

يراهن قادة الحشد الشعبي على قدرة 
مقاتليه�م عل�ى ط�ي صفح�ة االرهاب 
وباق�ل  قصي�رة  فت�رة  خ�ال  باالنب�ار 
الخس�ائر, بعدما ص�درت »االوامر« لهم 

بماحقة عصابات »داعش« التي فرضت 
سيطرتها على عدة مدن االمر الذي اجبر 
حكومته�ا  المحلية على االس�تغاثة بتلك 
الق�وات .   وبع�د ي�وم واحد م�ن توجيه 
رئي�س ال�وزراء حي�در العبادي للحش�د 
الشعبي بالتهيؤ لمعركة االنبار, سارعت 

جمي�ع الفصائ�ل المنضوية في الحش�د 
الىى اع�ان جهوزيتها القتح�ام المدينة 
لماحقة عصابات »داعش« اعقبها تحرك 
عسكري كبير انتهى بالتجحفل في قاعدة 

الحبانية استعدادا لساعة الصفر. 
                           التفاصيل ص3

استغاثت ام شهيد من اهالي محافظة 
البص�رة بالس�يد وزير النق�ل المهندس 
باق�ر جب�ر الزبي�دي، من اجل اس�عاف 
طلبها بإعادة ولدها )رافد سامي كاظم 

بحبوح( الموظف الس�ابق في الش�ركة 
العامة لموانئ الع�راق والذي فصل من 
وظيفت�ه بس�بب انقطاع�ه ع�ن الدوام 
نتيجة استشهاد شقيقه والصدمة التي 

ألم�ت به بفقدان�ه وك�ون عائتله كانت 
بحاجة ماسة الى وجوده لرعاية والدته 

الطاعنة في السن.
                          التفاصيل ص2

»داعــــش« يـــطـــــرق أبــــواب اإلقـــلــيـــــم
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الرمادي خط حشدي
       التحليل السياسي /غانم عريبي

اصبحت الرمادي بعد سقوطها بيد 
داعش خطاً وطني�اً غير قابل للمزايدة 
بي�ن الكتل والطوائف السياس�ية التي 
أمضت وقتاً طويالً في االش�تغال على 
المناط�ق الغربية بوصفها خطاً أحمر 

طائفياً!!.
السياس�ية  للمزاي�دات  مج�ال  ال 
الرخصية بع�د اليوم، خصوصا بعد ان 
باتت المدينة في قبضة الدواعش وبعد 
ان اصبحت الضرورة تلّح في استدعاء 
المقاوم�ة  س�رايا  وابن�اء  ش�بابنا 
والحشد الشعبي، وهما قوى أساسية 
في تحرير المدينة من الدواعش، وهم 
أيض�اً الخ�ط األول الذي نراه�ن عليه 
في اس�تعادة كافة االراض�ي العراقية 

المحتلة!.
على السياسيين السنة في مجلس 
الن�واب وف�ي العملي�ة السياس�ية ان 
يعتبروا من الدرس الداعش�ي البغيض 
الذي اب�اح المدين�ة واس�تباح هجوم 
الكيانات السياسية التي بقيت صامتة 
ول�م تتح�دث او انها اغمض�ت العيون 
عن المجازر الداعش�ية مثلما اغمضت 
العين عن المسؤولية الوطنية الملقات 

على عواتقها ككيانات منتخبة!.
الرم�ادي خ�ط احم�د يش�ارك في 
تحري�ره كافة ابناء  الش�عب العراقي 
م�ن الجنوب والغ�رب والش�مال ولن 
تتخل�ى تلك الفئات الوطني�ة  العراقية 
عن تل�ك المنطق�ة العراقي�ة العزيزة، 
ول�ن يك�ون هنال�ك خط طائف�ي بين 
حشدي من الناصرية وكربالء والنجف 
والديواني�ة  وبي�ن حش�دي يقاتل الى 
جانبه من االنبار. ان الواليات المتحدة 

االمريكي�ة هي المس�ؤولية 
ع�ن ابعاد الحش�د الش�عبي 
وكأن  االنب�ار،  مدين�ة  ع�ن 
المناط�ق الغربية كان عليها 
الوص�ول إلى االنهي�ار حّتى 

تحت�اج الحش�د والكتائ�ب والس�رايا 
الوطني�ة للمقاوم�ة.. ه�ذا يعن�ي ان 
الوالي�ات المتح�دة تريد اع�ادة االنبار 
ال�ى المرب�ع االول وهو خ�ط احمر ال 

ينبغي تجاوزه !.
ان م�ا ج�رى ف�ي الرم�ادي ف�ي 
اليومي�ن الماضيين اعادن�ا الى احداث 
6/10، وكأن  س�قوط الموص�ل ف�ي 

التاريخ يعيد نفسه ما يعني اننا ال زلنا 
نعاني من فساد ضباط في المؤسسة 
العسكرية وان االصالحات التي جرت 
في المؤسس�ة العسكرية في المرحلة 

السابقة لم تكن المست الجوهر!.
ان المطل�وب م�ن رئيس ال�وزراء 
اس�تبدال الضباط الفاس�دين باخرين 
خب�رة  واصح�اب  مه�رة  مقاتلي�ن 
ومجاهدي�ن يقاتلون م�ن اجل الوطن 

ولديهم احس�اس ع�ال بالمس�ؤولية 
التاريخي�ة. والمطلوب مج�يء قيادة 
للقوات المس�لحة والحش�د الش�عبي 
ق�ادرة عل�ى ف�رض االنتص�ار فرضا 
بالق�وة العس�كرية اذ نش�عر ان هيئة 
الحشد الش�عبي في النشاط والظهور 
والرم�وز  التعبئ�ة  عل�ى  والق�درة 
المرفوعة على ناصيات االعالم قادرة 
عل�ى تاهيل هذه الق�وة وادراجها في 

اطر العمل العسكري المقاومة او انها 
ق�ادرة بالفعل على تحوي�ل الهيئة الى 

جبهة حقيقية في مواجهة داعش!. 
ان م�ا جرى ف�ي االنب�ار انعكاس 
لص�ورة المش�هد العراقي السياس�ي 
وانع�كاس  والعس�كري  واالمن�ي 
لمستوى الخالف والقطيعة والهزيمة 
وعدم االتفاق والترهل والفس�اد الذي 
ال زال عميق�ا ف�ي جس�د المؤسس�ة 

العسكرية  والسياسية.
ال يمك�ن تص�ور ظه�ور 
ش�يء ل�ه عالق�ة  بالهزيمة 
اذا ل�م يك�ن ل�ه ش�يء ف�ي 
السياس�ية  الحال�ة  واق�ع 
والعس�كرية العراقي�ة.. ومن هنا كان 
لزام�ا االلتفات الى طاب�ع  »الهزيمة« 
والخيبة واالنهيارات التي بدأت تصيب 
المس�ألة السياس�ية والدول�ة وحالة 
الصمود التي تاسس�ت وتش�كلت في 
اعقاب هزيمة في الموصل في 6/10. 
نع�م.. االنبار لم تك�ن إال صورة اللحم 
الدس�م كم�ا يق�ول الش�اعر.. صورة 

المش�هد السياس�ي ال�ذي ال يتفق وال 
يختل�ف فيما بي�ن فرقائه وش�ركائه 
اال وفق ثقاف�ة المحاصصة ومفاهيم 
الش�قاق   السياس�ية واص�ل   الفتن�ة 

والنفاق.. في العراق.
ان االنتصار العسكري اذا ما تحقق 
ف�ي الس�اعات القليل�ة القادم�ة ف�ي 
االنبار على يد الحشد الشعبي سيكون 
مؤقتا اذا لم يترافق مع جهود سياسية 
حقيقي�ة لتوحي�د المس�اعي والكت�ل 
العراقي�ة  السياس�ية  الحال�ة  ورأي 
ف�ي الحكوم�ة والمعارض�ة م�ن اجل 
االرتفاع لمس�توى المسؤولية وانقاذ 

العراق من مخلب داعش!.
ان الساعات القادمة ستشهد تحوالً 
كبيراً في مس�توى الحرب وفي تأديب 
داع�ش وفي التاثي�ر عل�ى المصالحة 
الوطني�ة وتذويب الف�وارق الطائفية 
والمناطقي�ة الت�ي توغل�ت عميقا في 

صورة راسخة.
ان العراقيين سريعوا التحشد ولن 
تس�تطيع اي�ة ق�وة  تكبي�ل وحدتهم 
الفكري�ة  وهديته�م  وكينونته�م 
والسياسية.. وسيرى العالم من االنبار 
كيف يس�تعيد العراقيون تل�ك الوحدة 
وهذا النمط الثوري الذي يخرج داعش 
من جحور الجرابيع ويس�قط مؤامرة 

اسقاط الدولة.
ان االنبار هي حجر الزاوية في اية 
محاولة للنيل من الوحدة الوطنية  كما 
النيل م�ن داعش ومش�روع المؤامرة 
االقليمية المستمرة  على العراق ونحن 
واثق�ون ان المؤام�رة ستس�قط وان 
العراقيين سيخرجون من المحنة كما 
خرجوا من المحن واالزمات والمعارك 

واالنهيارات السابقة.

االنبار هي حجر الزاوية في اية محاولة للنيل من الوحدة الوطنية

حمافظ البرصة يؤكد العزم عىل تنفيذ املشاريع الصحية للحد من األمراض
منح مدد اضافة للشركات إلنجاز أعمالها

     البصرة / المستقبل العراقي 

ماج�د  البص�رة  محاف�ظ  ج�دد 
النص�راوي دع�م الحكوم�ة المحلي�ة 
للقط�اع الصح�ي ف�ي المحافظة بما 
يضمن تقديم أفضل الخدمات لس�كان 
المدينة، مؤكداً عزم الحكومة المحلية 
وايج�اد  الحيوي�ة  المش�اريع  تنفي�ذ 
مراك�ز صحي�ة مختصة تس�اهم في 

الحد من االمراض المختلفة.
واوض�ح النص�راوي، على هامش 
زيارته الى مرك�ز البصرة التخصصي 
ألطفال االنابي�ب، ان حكومة البصرة 
المحلي�ة تعمل عل�ى دعم المش�اريع 
الصحي�ة في البصرة س�واء التي تنفذ 
او  المحافظ�ة  ميزاني�ة  ضم�ن  م�ن 
تل�ك الت�ي تنفذ على ش�كل مش�روع 
استثماري.وأشار إلى ان ادارة البصرة 
س�تعمل ف�ي المس�تقبل عل�ى تنفيذ 
مشاريع مشابهة لهذا المركز من حيث 
التصمي�م وال�كادر. وكش�ف محافظ 

البصرة ع�ن امكانية تدري�ب الكوادر 
المحلي�ة في القطاع الصحي بالبصرة 
ف�ي مركز اطف�ال االنابي�ب من خالل 
اطب�اء اجانب من جنس�يات مختلفة، 

مشيرا الى ان هذه الخطوة من شأنها 
تطوير المالكات بشكل كبير وعكسها 
على الواق�ع الصحي في البصرة.وفي 
س�ياق منفصل، بحث محافظ البصرة 

التس�هيالت التي س�تقدمها الحكومة 
المحلية للشركات العاملة والمقاولين 
في المحافظة بس�بب ش�حة االموال 
الالزم�ة للمش�اريع ف�ي ظ�ل عج�ز 
الموازنة له�ذا العام وتس�هيل وازالة 
كل العقب�ات الت�ي تراف�ق اعماله�م ، 
وقال النص�راوي خالل االجتماع الذي 
عقده مع رؤس�اء الش�عب واالقسام 
وبحض�ور ممثل�ي اتح�اد المقاولين 
،  ف�ي مبن�ى ديوان المحافظ�ة ، على 
المقاولي�ن تحدي�د م�ن يمثله�م ف�ي 
ديوان المحافظة والتنس�يق مع دائرة 
المهندس المق������يم على ان يكون 
االتصال بالمحافظة مباش�رة ،مبينا ، 
ان عدم وج�ود التخصيص�ات المالية 
للمشاريع قيد االنجاز دعتنا الى دراسة 
االمر مع رؤس�اء االقس�ام والش�عب 
ذات العالقة ف�ي الديوان واعطاء مدد 
إضافية حس�ب صالحياتنا للشركات 
العامل�ة ف�ي محاف�����ظ�ة البصرة 
بس�بب تأخر انجاز اعمالها من تاريخ 

2015/1/1 الى 5/30/ 2015 .

      بغداد / المستقبل العراقي

عملي�ات  قي�ادة  أعلن�ت 
بغداد، أمس االثنين، عن مقتل 
س�بعة م�ن عناص�ر تنظي�م 
 15 )داعش( وإبط�ال مفعول 
عبوة ناس�فة ضم�ن عمليات 
)فجر الكرم�ة( لتحرير قضاء 
الكرمة، شرقي الفلوجة، )62 

كم غرب بغداد(.
وقالت قيادة عمليات بغداد 
في بي�ان تلق�ت »المس�تقبل 
إن  من�ه،  نس�خة  العراق�ي« 
»الق�وات األمني�ة ف�ي قيادة 
باش�رت  بغ�داد  عملي�ات 
لتحرير  التعرضي�ة  بعملياتها 
م�ا تبقى من منطق�ة الكرمة 
به�ا،  المحيط�ة  والمناط�ق 
مما اس�فرت عن مقتل سبعة 
من عناص�ر تنظي�م )داعش( 
ناس�فة  عب�وة   15 وتفكي�ك 
وتدمي�ر س�بعة أوكار للعدو، 
ومعالجة 13 منزالً مفخخاً ».

وأضاف�ت قي�ادة عملي�ات 
بغداد، أن »العمليات أس�فرت 
أيض�اً عن تدمي�ر عجلة تحمل 
رشاشة أحادية، وتدمير معمل 
لتفخي�خ العج�الت، وتدمي�ر 

عجلة تحمل أعتدة«.

عمليـات بغـداد 
تعلن مقتل 

سبعة من »داعش« 
يف الكرمة

املشهـدانـي يطـالـب رئـاسـتـي الـوزراء والـنـواب
 بحل جمليس األنبار ونينوى

      بغداد / المستقبل العراقي

اعتبر النائ�ب محمود المش�هداني، 
أمس االثني�ن، أن اجتماع�ات وقرارات 
»فق�دت  ونين�وى  االنب�ار  مجلس�ي 
ش�رعيتها« في اإللزام، مطالباً رئاستي 

الوزراء والبرلمان بحل المجلسين.
وق�ال المش�هداني في بي�ان تلقت 
»المس�تقبل العراقي« نسخة منه، »بعد 
أن س�قطت الرم�ادي كله�ا، وما جرى 

ايضا في نينوى، فإني أرى أّن اجتماعات 
مجلس محافظة االنبار وقراراته وقبله 
نين�وى وس�لطات المحافظي�ن فقدت 

شرعيتها في اإللزام«.
وأضاف المشهداني، »على السلطات 
االتحادي�ة أن تحل في أوق�ات األزمات 
المجل�س  س�لطات  كل  والك�وارث 
والمحاف�ظ، كما هو في حالة الطوارئ 

قانونيا ودستوريا ووطنيا«.
وطالب المش�هداني رئي�س الوزراء 

حي�در العبادي ورئيس البرلمان س�ليم 
الجب�وري ب�«تحم�ل مس�ؤولية القرار 
واالغاث�ي  والعس�كري  السياس�ي 
واإلداري حت�ى زوال األزم�ة وكارث�ة 

االحتالل«.
األنبار تطورات  وش�هدت محافظة 
أمنية الفت�ة تمثلت بس�يطرة »داعش« 
عل�ى مناطق مهمة ف�ي الرمادي، فيما 
أعدم التنظيم عش�رات األش�خاص في 
المحافظ�ة، وس�ط تصاع�د الدع�وات 

أمني�ة  تعزي�زات  إرس�ال  بض�رورة 
للمحافظة مس�نودة بالحش�د الشعبي 

من أجل طرد التنظيم من المحافظة.
ويسيطر تنظيم »داعش« على أجزاء 
م�ن محافظة نين�وى منذ العاش�ر من 
حزي�ران 2014، فيما تخ�وض القوات 
األمني�ة العراقي�ة بمس�اندة متطوعي 
الحشد الش�عبي وأبناء العشائر معارك 
شرس�ة، لط�رد عناص�ر التنظي�م م�ن 

المناطق التي يسيطر عليها التنظيم.

الزبيدي والسفري الرتكي يبحثان زيادة التعاون بني اخلطوط اجلوية العراقية والرتكية
      بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث وزي�ر النق�ل باقر 
جبر الزبي�دي، أمس االثنين، 
ف�ي  الترك�ي  الس�فير  م�ع 
قيماقج�ي  ف�اروق  الع�راق 
زي�ادة التعاون بين ش�ركتي 
العراقية  الجوي�ة  الخط�وط 
والتركية.وقالت وزارة النقل 
في بي�ان تلقت »المس�تقبل 
إن  من�ه،  نس�خة  العراق�ي« 
»وزي�ر النق�ل باق�ر الزبيدي 
التركي في  الس�فير  استقبل 
قيماقج�ي  ف�اروق  الع�راق 

والوف�د المراف�ق ل�ه وجرى 
خ�الل اللقاء بح�ث العالقات 
بي�ن  المتط�ورة  الثنائي�ة 

البلدي�ن والوضع السياس�ي 
وجه�ود الق�وات االمنية في 
االرهاب�ي«. محاربةداع�ش 

وأضاف البي�ان أن »الطرفين 
بحثا موضوع زيادة التعاون 
بين شركتي الخطوط الجوية 
ودع�م  والتركي�ة  العراقي�ة 
التعاون في هذا المجال لزيادة 
ع�دد الرح�الت بي�ن البلدين 
السفارة  الصديقين«.وكانت 
التركية في بغداد أعلنت، في 
)17 شباط 2015(، أن تركيا 
وافق�ت على زي�ادة رحالتها 
الجوية الى العراق، والتعاون 
بي�ن البلدي�ن ف�ي مج�االت 
التدريب والصيانة والرحالت 
المشتركة والجودة واالمان.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت الس�لطة القضائية 
االتحادي�ة عن معدالت انجاز 
المحاك�م التابعة الس�تئناف 
الكرخ خالل الشهر الماضي، 
مؤك�دة ان محكم�ة أح�داث 
بغداد أنج�زت  69 دعوى في 
الم�دة ذاتها.وق�ال القاض�ي 
عبد الستار بيرقدار المتحدث 
الرس�مي للس�لطة القضائية 
إن »محكم�ة الجناي�ات ف�ي 

الك�رخ حس�مت 123 دعوى 
خالل شهر نيسان الماضي«.

»م���حاكم  أن  وت��اب�ع 
التحقي�ق الس�بعة في الكرخ 
أنج�زت 7611 دعوى«، الفتاً 
إلى أن »محكمة أحداث بغداد 

حسمت 96 دعوى«.
وأوض����ح بي����رقدار 
أن »محاك�م الجن�ح التابع�ة 
حسمت  االس�تئناف  لرئاسة 
 576 ذاته�ا  الم�دة  خ�الل 

قضية«.

      بغداد / المستقبل العراقي

أكد وزير الدفاع اإليراني حس�ين دهقان، أمس االثنين، 
اس�تعداد بالده لدعم المؤسسة العسكرية العراقية وإعادة 
بنائها، فيما قدم وزير الدفاع خالد العبيدي شكره لنظيره 
اإليراني على دعمطه�ران »الفع�ال« للعراق.وقالت وزارة 
الدف�اع في بيان تلقت المس�تقبل العراقي نس�خة منه، إن 
»وزي�ر الدف�اع خالد متع�ب العبيدي اس�تقبل وزير الدفاع 
ف�ي جمهورية اي�ران االس�المية الل�واء الدكتور حس�ين 
دهقان الذي يزور العراق بدعوة رسمية من وزير الدفاع«، 
مبين�اً أنه »جرى خ�الل المباحثات الت�ي حضرها عدد من 
المسؤولين في وزارتي الدفاع من البلدين استعراض اليات 
التعاون العس�كري بينهم�ا، فضال عن التط�ورات االمنية 

عل�ى الس�احة العراقية«.وأضاف البي�ان أن »العبيدي قدم 
اس�تعراضاً موجزاً لمجرى العمليات العسكرية في قواطع 
العملي�ات، كما وقدم ش�كر الع�راق حكومة وش�عبا على 
الدع�م الفعال الذي تقدمة الجمهورية االس�المية االيرانية 
للمجهود الحربي العراقي ضد عصابات داعش«.من جانبه، 
ابدى وزير الدفاع االيراني اس�تعداد بالده »دعم المؤسسة 
العس�كرية العراقية وإع�ادة بنائها في المج�االت كافة«، 
مؤكداً »عمق الروابط التاريخية التي تربط البلدين الجارين 

الصديقين«، بحسب البيان.
وكان دهق�ان وص�ل ال�ى العاصم�ة بغداد ف�ي زيارة 
رس�مية تلبية لدعوة وجهت اليه من قبل وزير الدفاع خالد 
متعب العبيدي، ومن المقرر ان يلتقي رئيس الوزراء حيدر 

العبادي ورئيس الجمهورية فؤاد معصوم .

مــحــاكــم تــحـقـيـق الـكـرخ 
حتسم 7611 قضية الشهر املايض

وزير الدفاع اإليراين يؤكد استعداد بالده
 لدعم املؤسسة العسكرية العراقية

      بغداد / المستقبل العراقي

اس�تغاثت ام ش�هيد من 
البص�رة  محافظ�ة  اهال�ي 
بالسيد وزير النقل المهندس 
باقر جب�ر الزبيدي، من اجل 
اسعاف طلبها بإعادة ولدها 
)رافد سامي كاظم بحبوح( 
الموظف السابق في الشركة 
العامة لموانئ العراق والذي 
فصل م�ن وظيفته بس�بب 
انقطاعه عن ال�دوام نتيجة 
استشهاد شقيقه والصدمة 
التي ألمت به بفقدانه وكون 
عائتله كانت بحاجة ماس�ة 
الى وج�وده لرعاية والدته 

الطاعنة في السن.
انه�ا  قال�ت  الش�هيد  ام 
قابلت السيد وزير النقل اثناء 
زيارته الى محافظة البصرة 
وق�د لبى طلبه�ا واوعز الى 
الجهات ذات العالقة بانجاز  
طلبه�ا اال ان ولدها لم يعاد 
الى وظيفته لح�د االن على 
ان مدير عام ش�ركة موانئ 
العراق قد وجه كتابا رسميا 

ال�ى مكت�ب الس�يد الوزي�ر 
الس�تحصال موافقة معالي 

الوزير بشكل اصولي.
المرأة البصرية ام الشهيد 

الوزي�ر  بالس�يد  تس�تغيث 
وه�و المع�روف بمواقف�ه 
لعوائل  الراعي�ة  االنس�انية 

الشهداء...

أم شهيد تستغيث بوزير النقل



صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي

www.almustakbalpaper.netIssue No  ( 969 )  MAY 19 Tue  2015    العدد ) 969 ( 19 آيار  2015          السنة اخلامسة         معتمدة في نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (الثالثاء

          بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت اللجنة المالية النيابية، أم�س االثنين، ان البنك المركزي بصدد تقوية الدينار من 
خالل طبع عمالت مالية محلية كبيرة.

وقالت عضو اللجنة ماجدة التميمي ان »اسباب ضعف الدينار العراقي امام الدوالر يعود 
لحج�م الكتلة النقدية وفارق الس�عر الكبير«، الفتة الى ان »الس�نوات الماضية كان هنالك 
مش�روع لتقوي�ة الدينار واصالحه من خ�الل حذف ثالثة اصفار من العمل�ة العراقية لكن 
ت�م تأجيله«. وأوضحت ان »المش�روع ال يمك�ن تطبيقه في الوقت الحالي بس�بب الوضع 
االقتصادي والسياس�ي واالمني الذي تعيشه البالد، ما يعطي احتمال تحقيقه امور سلبية 

تنعكس على الوضع المالي واالقتصادي«.
واكدت التميمي ان »انس�ب الحلول في الوقت الراهن لتقوية الدينار هي من خالل طبع 
عمالت محلية كبيرة كفئتي ال�) 50 الف و100 الف(، التي بموجبها ممكن ان تقرب الكتلة 

النقدية وتجعلها قريبه على الدوالر«.

طـبــع عـــمـــالت جــديـــدة إلنــــعـــاش الــديــنــــار

     المستقبل العراقي/ عادل الالمي

يراهن قادة الحش�د الش�عبي على 
ق�درة مقاتليه�م عل�ى ط�ي صفح�ة 
االره�اب باالنبار خ�الل فترة قصيرة 
ص�درت  بعدم�ا  الخس�ائر,  وباق�ل 
»االوام�ر« له�م بمالحق�ة عصاب�ات 
»داعش« التي فرضت س�يطرتها على 
ع�دة مدن االمر ال�ذي اجبر حكومتها  
المحلية على االستغاثة بتلك القوات .  
وبعد ي�وم واحد من توجيه رئيس 
الوزراء حيدر العبادي للحشد الشعبي 
س�ارعت  االنب�ار,  لمعرك�ة  بالتهي�ؤ 
جميع الفصائل المنضوية في الحشد 
الىى اعالن جهوزيتها القتحام المدينة 
لمالحق�ة عصابات »داع�ش« اعقبها 
تحرك عسكري كبير انتهى بالتجحفل 
في قاعدة الحبانية اس�تعدادا لس�اعة 

الصفر.
وتش�ير المعلوم�ات ال�ى ان نائب 
ابومه�دي  الش�عبي  الحش�د  رئي�س 
المهندس, واالمين العام لمنظمة بدر 
هادي العامري وعدد من قادة الحش�د 
وصلوا  إلى قاعدة الحبانية اس�تعداداً 
لمعركة تحرير الرمادي من )داعش(.

وبحس�ب مص�ادر مطلع�ة, ف�ان 
»الحش�د الش�عبي س�يدخل المعركة 
ب�25 الف مقاتل يتوزعون على قوات 

نوعية النجاز المهمة«.
وتتفق فصائل المقاومة االسالمية 
على ان معركة االنبار س�تكون اسهل 
بكثي�ر م�ن معركة ص�الح الدين التي 
حقق�وا خاللها نصرا كبيرا, مرجحين 

انجاز المهمة بالسرعة القصوى.
وقال األمين الع�ام لحركة الجهاد 
والبناء القيادي في الحش�د الش�عبي 

تلق�ت  بي�ان  ف�ي  الس�اري  حس�ن 
»المس�تقبل العراقي« نس�خة منه ان 
»ق�وات اللواء الس�ابع عش�ر لس�رايا 
الجه�اد م�ع ألوي�ة الحش�د الش�عبي 
والقوات األمنية على أهبة االس�تعداد 
لب�دء العملي�ات العس�كرية لتطهي�ر 

االنبار من زمر داعش اإلرهابية«.
وأض�اف الس�اري »نح�ن بانتظار 
اوامرالقائ�د الع�ام للقوات المس�لحة 
لبدء العمليات العسكرية في االنبار«، 
موك�دا »ق�درة أبناء الحش�د والقوات 
األمني�ة على تحقيق النص�ر وهزيمة 

الدواعش«.
وس�يطر تنظي�م »داع�ش« عل�ى 
مدينة الرمادي، مركز األنبار، بالكامل 
وكذل�ك على المقرات األمنية والدوائر 
الحكومية وبيوت المس�ؤولين ومقر 
قي�ادة عملي�ات األنب�ار ومق�ر اللواء 
الثامن، فيما انس�حبت القوات األمنية 
إل�ى قاع�دة الحباني�ة الجوية ش�رق 

الرمادي.
ب�دوره, قال القي�ادي في منظمة 
بدر، جاسم محمد ان »قوة قوامها 25 
ألف عنصر من الحشد الشعبي, اكملت 
اس�تعداداها وس�تتحرك إل�ى األنب�ار 

خالل اليومين المقبلين«.
وأض�اف محم�د أن »الحش�د نف�ذ 
االس�تعداد،  بش�أن  الحكوم�ة  ق�رار 
الحكوم�ة تهيئ�ة  لك�ن يبق�ى عل�ى 
األس�لحة والمعدات القتالي�ة النوعية 
خصوص�اً وأن تنظي�م »داع�ش« ب�دأ 
خالل األسبوع الماضي بإتباع أسلوب 
جديد من الهجوم بالدبابات المفخخة 
والعج�الت المصفحة المفخخة وهذا 
يتطلب توفير أس�لحة ومعدات قتالية 
نوعي�ة«. م�ن جانبه�ا, أعلن�ت قيادُة 

فرقة العباس)عليه الس�الم( القتالية 
أّن قطعاته�ا دخلت قض�اء )النخيب( 
بكام�ل  األنب�ار  لمحافظ�ة  التاب�ع 
تجهيزاتها وعّدتها القتالية اس�تعداداً 
للمش�اركة في الهجوم المزمع ش�ّنه 
على المجامي�ع اإلرهابية التي احتلّت 

مدينة الرمادي.
وبّين�ت رئاس�ُة أركان الفرق�ة أّن 
قوات النخبة من فوج المغاوير )قّوات 

الغض�ب( ول�واء العلقم�ي والكتيب�ة 
الصاروخي�ة  والكتيب�ة  المدّرع�ة 
باإلضافة الى سرايا األكاديمية ولواء 
أّم البنين اش�تركت في الواجب أيضاً، 
وه�ي بانتظار انطالق س�اعة الصفر 
لدخول مرك�ز المدينة، كما أّن الفرقة 
أعلن�ت في وقٍت س�ابق حال�ة اإلنذار 
المش�ّدد لقطعاتها على أثر التطّورات 
األمني�ة الخطي�رة الت�ي حصل�ت في 

مدينة الرمادي.
كش�ف  متص�ل،  صعي�د  وعل�ى 
مسؤول الحشد الشعبي في محافظة 
األنب�ار الل�واء الركن زي�اد طارق عن 
تس�ليح 1000 مقاتل من أبناء عشائر 

األنبار.
وأوضح ط�ارق أن »قّوات الجيش 
في قاعدة الحبانية العس�كرية، قامت 
بتس�ليح فوجي�ن م�ن أبن�اء عش�ائر 

األنبار المتطوعين في الحش�د بعدما 
أنه�وا تدريباتهم على م�دار قرابة 30 

يوماً«.
الدباب�ات  م�ن  ارت�ال  ووصل�ت 
والمدرعات الى معسكر الحبانية شرق 
الرمادي استعداداً لتحرير الرمادي من 
تنظي�م »داعش«,كما تحش�دت قوات 
امنية كبيرة. وعن مس�توى التنس�يق 
واالع�داد للمعرك�ة, راه�ن المتحدث 

باسم المكتب السياسي لعصائب اهل 
الحق نعيم العب�ودي على قدرة قوات 
الحش�د الش�عبي على تحري�ر االنبار 
م�ن »داعش« بوقت قياس�ي«, مردفا 
بالقول,«هنال�ك تنس�يق عال�ي بي�ن 
فصائ�ل المقاوم�ة في الع�دة والعدد 
وان المعركة س�وف تك�ون اقل كلفة 

من معركة تحرير تكريت«.
ودع�ا  العب�ودي المواطني�ن ف�ي 
االنب�ار ال�ى »التع�اون م�ع الق�وات 
االمنية و الحشد الش�عبي وتزويدهم  
بالمعلومات التي تدلي بمواقع اختباء 

زمرداعش االرهابي«.
في المقاب�ل, لوح رئي�س مجلس 
محافظ�ة االنبار صب�اح كرحوت بان 
ينته�ي ق�ادة الحش�د الش�عبي خالل 
الس�اعات المقبل�ة م�ن رس�م خطة 
استراتيجية القتحام الرمادي من عدة 

محاور.
ودع�ا كرحوت عش�ائر االنبار الى 
»الوقوف مع القوات االمنية وتحشيد 

جميع ابنائها مع القوات االمنية«.
بينما وصف عضو مجلس ش�يوخ 
عش�ائر األنبار واصف حميد الدليمي, 
إن ق�رار العب�ادي بمش�اركة الحش�د 
الش�عبي بتحرير محافظة األنبار من 
عصابات داعش االرهابية,  ب�«القرار 
صائ�ب« الن�ه قادر على ط�ي صفحة 

اإلجرام الداعشي في المحافظة.
»عصاب�ات  إن  الدليم�ي   وبي�ن 
داع�ش االرهابي�ة اس�تهدفت أهال�ي 
محافظ�ة األنب�ار و تعمل على نش�ر 
الخ�راب والفوض�ى ف�ي المحافظ�ة 
ودخول الحشد الش�عبي الى الرمادي 
يعن�ي خ�الص المحافظ�ة م�ن هذه 

العصابات«.
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احلشد يراهن عىل إغالق صفحة اإلرهاب يف االنبار

      المستقبل العراقي/ نهاد فالح

كشفت اعترافات الخلية االرهابية 
عليه�ا مؤخ�را  القب�ض  الق�ي  الت�ي 
ف�ي اربي�ل, النق�اب عن تح�ول بعض 
المس�اجد في كردس�تان ال�ى »مراكز 
للعم�ل  المتطرفي�ن  لتجني�د  س�رية« 
ضم�ن صف�وف تنظيم«داع�ش« ف�ي 

العراق وسوريا.   
عناصر«الخلي�ة  اعتراف�ات 
تنس�يق  وج�ود  تبي�ن  االرهابي�ة«, 
عال�ي بين رج�ال دي�ن متطرفين في 
االقلي�م وقادة »داع�ش« ممن يديرون 
ش�بكات التجنيد عب�ر مواقع التواصل 

االجتماعي )فيسبوك(.
اقلي�م  ام�ن  مجل�س  وب�ث 
اعتراف�ات  االثني�ن,  كردس�تان,امس 
خلي�ة لداعش في اربي�ل مكونة من ٦ 
ش�بان كانوا على وش�ك شن هجمات 

بعبوات ناسفة.
وقال قائ�د الخلية ويدع�ى  محمد 

جنك�ي عثمان ق�ادر وهو م�ن مواليد 
التقني�ة ف�ي  الكلي�ة  1990 وخري�ج 
جامعة صالح الدين باربيل، انه »تعرف 
اكث�ر على تنظيم )داع�ش( عن طريق 

االنترنيت«.
اح�د  ذه�ب  »بعده�ا  واض�اف 
اصدقائي المدعو رش�وان شورش الى 
س�وريا والتح�ق بالتنظي�م االرهابي 
هناك واتص�ل بي وبدورن�ا اتصلنا به 
ايضا، وعرفني بشخص يدعى )خطاب 
الك�ردي( ع�ن طري�ق االنترنيت وهو 
عرفني بش�خص اخر يدع�و )حاجي( 
وكان بينن�ا تواصل مس�تمر، وبعدها 
طلب�وا من�ا البيع�ة وبايع�ت اب�و بكر 
البغداد عن طريق ابو براء، واصدقائي 
الخمس�ة ايضا بايع�وا البغ�دادي عن 

طريق ابو براء«.
واق�ر قائ�د المجموع�ة بصناع�ة 
عبوات ناس�فة لتفجيرها ف�ي اربيل، 
مبينا بالق�ول »بقينا عل�ى اتصال الى 
حين طلب من�ا تنفيذ عملي�ة ارهابية 

ف�ي مدينة اربيل، وله�ذا الغرض قمت 
م�ع اصدقائ�ي بتامي�ن المس�تلزمات 
بش�رائها  وقمن�ا  العب�وات  لصناع�ة 
بتعبئته�ا واعداده�ا، وتدربنا  وبدأن�ا 
عل�ى كيفية وضعه�ا وحددنا المواقع 
بع�د اس�تطالع كام�ل لها ولك�ن قبل 
تنفي�ذ العملية الق�ي القبض علينا من 

قبل قوات االسايش«.
اما المته�م االخر ويدع�ى كارمند 
عبدالل�ه حمد بابير م�ن مواليد 1990 
، فيش�ير ايضا ال�ى انه »اتص�ل بهذه 
المجموعة من خ�الل تردده على احد 

مساجد اربيل.
وبي�ن بالق�ول »ان�ه تاث�ر بالفكر 
المتط�رف بس�بب ت�ردده الكثير على 
س�امي  مس�اجد  ومنه�ا  المس�اجد، 
ك�ةردي والش�هيد ازاد عبدالل�ه دزيي 
وخاصة في مسجد عبدالله دزبي كانت 
الخطب اشد حماس�ية وجهادية،على 

حد وصفه.
واضاف »قمن�ا بايجاد مواد لصنع 

العب�وات الناس�فة وصنعن�ا 18 عبوة 
وبعد اعدادها حددوا لي موقعا وطلبوا 
مني استطالعه ومتابعته، ولكن رأيت 
الموق�ع غي�ر مناس�ب وابلغتهم بذلك 
وبعده�ا ذهب�وا لتحدي�د موق�ع اخ�ر 
ول�م يبق س�وى تنفيذ العملي�ة ولكن 

االسايش القت القبض علينا«.
ب�دوره, المعتق�ل هلم�ت عبدالله 
ولدي�ه  مت�زوج   ،1988 موالي�د  م�ن 
طف�الن, فقال في اعترافاته »قبل عام 
وعدة اش�هر كنت ات�ردد على عدد من 
المس�اجد مث�ل الش�هيد ازاد ، وهناك 
تعرف�ت على مجموعة م�ن االصدقاء 
وق�رأت ع�ددا من الكت�ب الت�ي تدعو 
للفكر المتطرف اضافة الى اس�تماعي 
الى عدد من الخطب من خالل االقراص 
المدمج�ة، وتعرف�ت عل�ى مجموع�ة 
المتط�رف«  »الفك�ر  وكان  اصدق�اء 
يشكل القاس�م المشترك بيننا فشكلنا 

هذه المجموعة«.
ويضيف قائال »كنا نخفي العبوات 

يوميا في منازل احد االصدقاء وبشكل 
دوري وننقلها يومي�ا فيما بيننا، النه 
لم يكن لدينا مكان الخفائها«, ويلفت 
ال�ى انهم كان�وا عل�ى اتم االس�تعداد 
لتنفي�ذ العملي�ة ولك�ن الق�ي القبض 

علينا من قبل قوات االسايش«.
الى ذلك, يقول اكرين عبدالله حمد 
م�ن موالي�د 1984 وهو ايض�ا ضمن 
هذه الخلية ان »ه�ؤالء جميعا تأثروا 
بصديق لهم توجه قبل فترة الى سوريا 

والتحق بتنظيم داعش«.
المس�جد  واض�اف »تعرف�ت ف�ي 
على ش�خص يدع�ى )بيس�تون( الذي 
ب�دروه عرفن�ي بالمال ه�اوكار الذي 
درس�ني »التطرف« ولم�دة ما يقارب 
س�تة اش�هر، وحينما غادر وذهب الى 
س�وريا قررنا انا واثنين من اش�قائي 
وثالثة اش�خاص آخري�ن وهم محمد 
جنكي ومحمد امين وهاوري تش�كيل 
مجموع�ة على يد محم�د جنكي وقبل 
ش�هرين من االن بايعنا »داعش« على 

يد ابو براء«.
بينما يش�ير المعتق�ل محمد امين 
عبدالل�ه موالي�د 1996 ال�ى انه« انظم 
لداع�ش بع�د ان تعم�ق لديه الش�عور 
باالنتماء للفكر المتطرف اثر  الدروس 

التيكان يتلقاها في المساجد ذاتها.
»ش�كلنا  الل�ه,  عب�د  وبحس�ب 
جنك�ي  محم�د  بقي�ادة  مجموع�ة 
وجعلناه امي�را علينا والحقنا هاوري 
مظفر بالمجموعة وذلك على ضمانتي 

الشخصية«.
واضاف عبدالله »تابعنا انا ومحمد 
جنك�ي عددا من المواق�ع وكنا نرتدي 
حينه�ا مالب�س عم�ال ك�وادر البلدية 

لتحديد موقع عملية التفجير«.
ال�ى ذل�ك, ق�ال المعقتل ه�اوري 
مظف�ر بيرب�ال ف�ي اعترافات�ه بانه » 
تعرف على  شخص اسمه محمد امين 
الساكن قرب منزلنا والذي كان يحمل 
ذات الفك�ر المتط�رف، وع�ن طريقه 
تعرفت الى عدد من االصدقاء في هذه 

المجموعة«.
واض�اف »ه�ؤالء كان�وا يحملون 
ذات الفك�رة وكن�ا مع�ا نت�ردد عل�ى 
االتص�ال  جميع�ا  ونفك�ر  المس�جد 
محم�د  كان  حي�ث  بتنظيم«داع�ش« 
جنك�ي له اتص�ال معهم وم�ن خالله 

بايعنا ابوبكر البغدادي«.
وس�بق لمجل�س أم�ن االقلي�م  ان 
كش�ف ف�ي بي�ان تلق�ت »المس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه عن اعقتال هذه 
التابع�ة لعصابات  الخلي�ة االرهابي�ة 
داعش، المكونة من ستة ارهابيين من 

اهالي محافظة اربيل«.
واض�اف »وقد ضبط�ت بحوزتهم 
م�واد متفجرة عبارة ع�ن tnt، ومواد 
تفجير اخرى و ١٨ عبوة ناسفة محلية 
الصن�ع كانوا يحاول�ون تفجيرها في 

المحافظة«.
ان »معلومات اس�تخباراتية  وبين 
وتع�اون المواطنين قادا ال�ى اعتقال 

هذه العصابة«.

»داعــش« يـطـرق أبـواب اإلقـلـيـم عـبـر »الـمـســاجـــد«
خلية تكشف اسرار وخفايا تجنيد المتطرفين في كردستان

قناصو املوصل يطيحون بقيادات »داعش«
       المستقبل العراقي / فرح حمادي

ُيضّيق تنظيم »داعش« الخناق أكثر فأكثر 
على سّكان مدينة الموصل التي سيطر عليها 
في حزيران العام الماضي، وهو يسعى أيضاً 
إل�ى إقناع العائ�الت التي بقيت ف�ي الموصل 
بج�دوى وج�وده ف�ي المدين�ة، إال أن ه�ذا 
يصط�دم بالتصّرفات الوحش�ية التي يتخذها 

التنظيم ضّد األهالي.
وأخذ »داعش« يس�تثمر األحداث األخيرة 
ف�ي بغ�داد واالنبار م�ن أج�ل إقناع س�ّكان 
الموصل ب�أن الحكومة االتحادي�ة تخلّت عن 
المجتم�ع »الس�ّني«، لك�ن هذه األم�ور غير 

مقنعة للس�ّكان خاّصة بعد أن ولدت حركات 
مقاومة داخل الموصل، المعروفة بنس�يجها 

الّسّكاني المتنّوع.
وق�د حصل�ت »المس�تقبل العراقي« على 
معلوم�ات م�ن داخ�ل الموص�ل ُتفي�د بقيام 
التنظي�م بحم�الت إعدام واس�عة ضّد ش�ّبان 
رفض�وا االنخ�راط ف�ي صفوفه، فض�اًل عن 
إعدام آخرين بتهم�ة »التخابر« مع الحكومة 
االتحادي�ة. وقال مصدر محلي في اتصال مع 
»المس�تقبل العراق�ي« أن »ش�وارع الموصل 
تشهد بشكل يومي وجود 4 إلى 5 جثث ملقين 

في الشوارع بعد قيام التنظيم بإعدامهم«.
وأش�ار المصدر إلى قي�ام التنظيم بحملة 

اعتق�االت واس�عة خ�الل الفت�رة الماضي�ة 
استهدفت كفاءات من أطباء ومهندسيين بعد 

أن رفضوا التعاون مع عناصر »داعش«.
وبعد أح�داث األعظمية التي ق�ام خاللها 
»مندس�ين« بإحراق مبنى تابع للوقف السني 
أثن�اء زيارة اإلمام موس�ى الكاظم )ع( أجبر 
»داعش« س�ّكان المدينة على مشاهدة فيديو 
الحادث من خالل شاشات التي نصبها وسط 

المدينة.
ويستمر التنظيم بقطع االتصاالت وخدمة 
االنترني�ت ع�ن المدين�ة، إال أن مختصين في 
االتص�االت اس�تطاعوا إيجاد ط�رق تمكنهم 
م�ن إيجاد اتصال مع عائالت في بغداد وبقّية 

المحافظات األخرى.
ومع اقتراب ش�هر رمضان، أصدر تنظيم 
»داع�ش« المتط�ّرف تعليمات ع�ّدة من بينها 
من�ع النس�اء تماماً م�ن الخروج م�ن المنزل 
حّتى انقض�اء صالة المغرب، معل�اًل ذلك بأن 

»النساء يدفعن الرجال على إالفطار«.
كما ق�ام التنظيم بإلغاء ص�الة التراويح، 

والتي ُعرفت بها جوامع الموصل.
لك�ن بمقابل كل ه�ذه الوحش�ّية، برزت 
حركات صغي�رة ُتقاوم وج�ود »داعش« في 
الموصل. وق�ال المصدر المحلي، الذي رفض 
اإلشارة إلى اسمه، أن »خطاب زعيم التنظيم 
اب�و بك�ر البغ�دادي زاد م�ن رف�ض تواج�د 

)داعش( في المدينة خاصة وأنه أهمل عناصر 
الموصل في الخطاب األمر الذي تسّبب بحالة 

نفور منه«.
وأوض�ح المص�در أن »الكثي�ر ممن كانوا 

متعاطفين مع )داعش( انسحبوا منه«.
مجموع�ة  بتأس�يس  ش�ّبان  ق�ام  وق�د 
ل�«قن�ص« ق�ادة التنظيم ف�ي الموصل، وقد 
اس�تطاعوا حّتى اآلن قتل ثالث قياديين منهم 
عزة ط�ه الجب�وري، وهو المس�ؤول االمني 

ل�«داعش« في منطقة القيارة.
وإل�ى جان�ب ذلك، أس�س ش�ّبان حركات 
مدني�ة ُترع�ب »داع�ش« عبر قيامه�ا بكتابة 
والمق�ار  المن�ازل  ج�دران  عل�ى  ش�عارات 

رافضة لوج�ود التنظي�م في المدين�ة رفضاً 
قاطعاً، وتتوعد عناصر »داعش« من السكان 

المحليين بالقصاص العسير.
إال أن ما يبعث اليأس في س�ّكان الموصل 
هو غيابهم عن جدول تحرير الُمدن من براثين 
»داعش«، لكن المصدر ُيش�ير إلى أنه في حال 
»تحّرك�ت الحكوم�ة الس�تعادة المدينة فإن 
ثورة كبيرة س�تقوم م�ن الداخل بعد أن عانى 

ما عاناه السّكان«.
وما يزال التنظيم المتطّرف يأتي باألسلحة 
والعت�اد إل�ى الموصل من س�وريا، فضالً عن 
اس�تقطابه ق�ادة م�ن جنس�يات عربّي�ة إلى 

المدينة.

المجموعات الرافضة للتنظيم تتزايد
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»الح�رب  ه�ذه  إنج�ازات  أح�دث  وم�ن 
الصامت�ة«، تمكن�ت مديرية المخاب�رات في 
الجيش اللبنان�ي من توقيف الناطق اإلعالمي 
لتنظي�م »داع�ش« عب�د الرحمن بازرباش�ي، 
الملق�ب ب�� »حفي�د البغ�دادي« وه�و م�ن 
طرابلس، الى جانب توقيفها الس�وري يعرب 
عب�د العزي�ز الف�رج )الملق�ب ب��»يعرب أبو 
جب�ل«(، في بر الياس � البق�اع، النتمائه إلى 
مجموع�ات إرهابية وتهريب�ه كميات كبيرة 

من األسلحة للمسلحين في جرود عرسال.
وم�ا يجع�ل بازرباش�ي المع�روف بلقب 
»حفيد البغدادي« مصنفا ضمن فئة »األهداف 
الدس�مة« هو أنه على صلة بملف العسكريين 
المخطوفي�ن، وعلى معرف�ة بخاليا تكفيرية 
في الش�مال، كما أن بحوزته معلومات حول 
»داعش« وقياداته والمتعاملين معه، ألنه كان 
مقرب�اً من قيادات الص�ف األول في القلمون 

بصفته ناطقاً إعالمياً.
وي�دل هذا اإلنجاز النوع�ي على أن ضغط 
المعرك�ة الدائ�رة ف�ي القلم�ون ب�دأ ُيضّي�ق 
الخن�اق عل�ى المس�لحين اللبنانيي�ن الذي�ن 
التحق�وا بالمجموعات اإلرهابي�ة، ويضعهم 
ه�ذه  م�ع  االنتق�ال  االول،  خياري�ن:  أم�ام 
المجموع�ات ال�ى الداخل الس�وري أو جرود 
عرس�ال واس�تكمال خ�وض المع�ارك ال�ى 
جانبه�ا، والثان�ي، الفرار م�ن أرض المعركة 

والعودة مجدداً الى لبنان.
وف�ي المعلوم�ات، أن عي�ون المخابرات 
ُفتحت على بازرباشي عندما استخدم مواقع 
التواص�ل االجتماعي للدخول الى صفحة جو 
قهوجي، ابن قائد الجيش، على االنترنت حيث 
ش�ن هجوماً الذعاً عليه وعل�ى والده، وأطلق 

سيالً من التهديدات بحقهما.
وق�د أمس�كت المخابرات بط�رف الخيط 
وراحت تتابعه، فيما كان بازرباش�ي يواصل 
»اس�تعراضاته« على مواقع التواصل، الى ان 
بلغ به األمر حد بث صور تتعلق بالعسكريين 
المجموع�ات  ل�دى  المختطفي�ن  اللبنانيي�ن 

المسلحة.
وم�ع ان�دالع معرك�ة القلمون، يب�دو أن 
»حفي�د البغ�دادي« ح�اول »التس�رب« م�ن 
ال�ى  اتج�اه عرس�ال، ومنه�ا  الج�رود ف�ي 
طرابل�س، لكنه ما إن عبر حاجز اللواء الثامن 
في عرس�ال، حتى كانت دورية من مخابرات 
الجي�ش في انتظاره في بل�دة اللبوة - البقاع 
الشمالي، حيث ألقت القبض عليه خالل فراره 
مع مجموعة من الشبان )كان هاتفه الخلوي 

قيد الرصد لحظة بلحظة(.
يذكر أن بازرباشي )21 عاماً(، من مواليد 
طرابلس وسكانها وملقب ب� »حفيد البغدادي 
اللبنان�ي« نظراً لتش�دده، وهو غادر طرابلس 
قبل نحو ثالث سنوات الى القلمون السورية.

ولم يكن اس�م »حفيد البغ�دادي« معروفاً 
في طرابلس، ولم تص�در في حقه أي مذكرة 
توقيف، لكنه كان معروفاً في محيطه بتشدده 
ال�ى حدود تكفير كل من يخالفه الرأي، وبأنه 
ناشط إعالمياً، حيث عمل على تأسيس شبكة 
إعالمية على موقَعي »تويتر« و »فايس�بوك« 
اللذين كان يش�ن عبرهما هجوماً عنيفاً على 
المل�ك الس�عودي عبدالل�ه، وعل�ى كثي�ر من 
المش�ايخ والقيادات السياس�ية والدينية في 

طرابلس وصوالً الى تكفيرهم.
وتش�ير المعلوم�ات ال�ى أن بازرباش�ي 
تع�ّرف من خالل نش�اطه اإلعالم�ي الى عدد 
من قيادات تنظي�م »داعش« الذين طلبوا منه 
االنتقال الى القلمون الس�ورية، فانتقل اليها 
قب�ل نح�و ث�الث س�نوات، وخضع ل�دورات 
تدريبية على استخدام السالح، وعمل كناطق 
البيان�ات  بنش�ر  يهت�م  كان  إعالم�ي حي�ث 

الصادرة عن »داعش«.
ووف�ق المعلومات، كان بازرباش�ي يهتم 
بتصوي�ر كل التح�ركات والمواجه�ات الت�ي 
كان يخوضها المس�لحون، وصوال الى بعض 
عمليات الذبح التي طالت عسكريين ومدنيين، 
وق�د تم إبالغ عائلته مرات ع�دة بأنه ُقتل في 
مواجهات الجرود، قبل أن يصار الى نفي ذلك.

وتق�ول المعلوم�ات المتوافرة ل� »الس�فير« 
إن بازرباش�ي ش�ارك في مواجهات عدة ضد 
مس�لحي »جبه�ة النصرة«، وانه وقع أس�يراً 
ف�ي قبضته�م، قبل أس�ابيع، حيث ت�م إبالغ 
عائلته بذلك. لكنه ما لبث أن تمكن من الهرب 
م�ن المكان الذي كان محتجزاً فيه مس�تفيداً 
م�ن احت�دام المعارك ف�ي القلم�ون، وتوجه 
نحو عرس�ال وتواص�ل مع بعض الوس�طاء 
فيها وف�ي طرابلس م�ن أجل تأمي�ن عودته 
الى المدينة، فتم رس�م خريطة طريق العودة 
بمعرف�ة مديرية المخاب�رات التي تمكنت من 
إلقاء القبض عليه مع آخرين في بلدة اللبوة.

ول�م يفاجئ مصير بازرباش�ي الكثير من 
عارفيه في مسقط رأسه الزاهرية بطرابلس، 
كون حياته ش�هدت بحس�ب ه�ؤالء »تبدالت 
جوهرية في األعوام الماضية منذ بدء الثورة 
الس�ورية، حي�ث بدأت معال�م التدّي�ن تظهر 

علي�ه بوضوح وص�والً ال�ى التش�دد الكامل 
والتكفير«.

ويوضح هؤالء أن بازرباش�ي استفاد من 
األج�واء المش�حونة الت�ي كانت س�ائدة في 
طرابل�س، والدعوات التي كانت تطلق للجهاد 
الى جان�ب المعارض�ة المس�لحة، فضالً عن 
غياب الدولة واألجهزة األمنية بالكامل، ليعلن 
عن انحيازه التام لتنظيم »داعش« وتأسيسه 
موقع�اً إلكترونياً لتعمي�م بيانات وصور هذا 
التنظي�م وتكفي�ر كل م�ن يعارض�ه، قبل أن 

يختفي أثره.
وفي إنجاز آخر، أوقفت مديرية المخابرات 
ف�ي الجيش اللبناني، في ب�ر الياس - البقاع، 
السوري يعرب عبد العزيز الفرج )الملقب ب�� 
»يعرب أب�و جبل«(، والمطل�وب النتمائه إلى 
مجموع�ات إرهابية، ومش�اركته في القتال 
ف�ي صفوفها.وأفاد بيان ص�ادر عن مديرية 

التوجي�ه ف�ي الجي�ش أن الموق�وف انتق�ل 
من عرس�ال الى أح�د المخيمات ف�ي البقاع، 
مس�تعمالً هوية مزّورة باسم أحد السوريين 

الموجودين حالياً في عرسال.
وأوضح البي�ان أن الفرج اعترف بانتمائه 
إلى »كتائ�ب الفاروق« ومجموع�ة اإلرهابي 
أحمد زكريا سيف الدين، واشتراكه مع آخرين 
بتش�كيل مجموعة مس�لّحة قام�ت بعمليات 
عس�كرية على األراضي اللبنانية، كما اعترف 
بقيامه بتهري�ب كميات كبيرة من األس�لحة 
لمصلح�ة المس�لحين ف�ي ج�رود عرس�ال، 
وبتعاط�ي الحبوب المخّدرة وتجارتها، وبأنه 
يحظ�ى بحماي�ة أحد رج�ال الدين ال�ذي أّمن 
له مس�كناً وعمالً ف�ي إح�دى الجمعيات في 
محلة بر الياس وقّدم له الرعاية والمس�اعدة 
ف�ي  »الس�فير«  مراس�ل  اللوجس�تية.وأفاد 
البقاع س�امر الحس�يني أن مخابرات الجيش 

أوقفت يعرب في مداهمة جرت عند الخامسة 
من فجر السبت الماضي في مخيم العودة في 
بر الياس الذي أّسسته »الجماعة اإلسالمية«.

ق�وة  االول�ى  قوت�ان،  العملي�ة  ونف�ذت 
عس�كرية من الجيش، واالخ�رى من مديرية 
المخاب�رات الت�ي قص�دت على الف�ور خيمة 
يع�رب حيث ت�م توقيف�ه ونقله ال�ى بيروت 
فيم�ا كانت الق�وة العس�كرية تتولى تفتيش 
المخيم. ونتج من العملية توقيف 55 س�ورياً 
منهم 11 دخلوا خلس�ة، بطريقه غير شرعية 
الى لبن�ان، و40 آخرون انتهت فتره إقامتهم، 
والباق�ون تم اإلفراج عنه�م امس، فيما أبقي 

قيد التوقيف 4 سوريين لالشتباه بهم أمنياً.
يش�ار الى ان يع�رب كان�ت تربطه عالقه 
خاص�ة بش�يخ ُيعن�ى بالعم�ل م�ع جمعيات 
إغاث�ة، وُيعرف عن�ه أن لديه صالت مع داخل 

عرسال ومخيماتها.
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»حفيد البغدادي« يف السجون اللبنانية
الى جانب المواجهات الميدانية التي يستمر

في خوضها الجيش اللبناني على جبهة جرود 
عرسال، و »حزب الله« والجيش السوري على 

جبهة القلمون.. تستمر بكفاءة عالية الحرب األمنية. 
االستخباراتية التي تديرها االجهزة اللبنانية 

المختصة ضد اإلرهابيين

لس�نا واهمي�ن إذا اعترفن�ا بأنن�ا م�ن الش�عوب الذي�ن يهدمون 
بش�مالهم ما بنوه بيمينهم، ويردمون بأرجلهم ما حفروه بأظافرهم، 
ويخربون بيوتهم بأيديهم من دون اكتراث لما سيحل بهم بعد تقسيم 
وطنه�م وتجزئته. فالوارث األكبر لهذه االزدواجية هو نحن أنفس�نا، 
ألننا وبكل بس�اطة جزء من الش�عب الذي أراد أن يجمع بين انتصاره 
لطائفيته التي تدعوه للتخندق، وانتصاره ألهدافه الوطنية المصيرية، 
التي توجب عليه التمس�ك بوحدة أرضه وشعبه بجميع مكوناته. بين 

الوالء للعراق والرضوخ ألعداء العراق. 
نب�دي تذمرنا الدائ�م من التناح�ر ونحن الوقود الذي أش�عل فتيل 
التنافر. نش�كو الفرقة ومع ذلك ال نكلف أنفس�نا مش�قة السعي نحو 
توحيد صفوفنا، وتقريب توجهاتنا ب�كل تناقضاتها الموروثة. ننتقد 
الحكوم�ة ونس�تخف بقراراتها، ونح�ن الذين انتخبناه�ا واخترناها 
وصفقن�ا لفوز عناصره�ا في االنتخاب�ات. نتظاهر بش�جب دعوات 
التقسيم في الوقت الذي نحفز فيه أوالدنا بشحنات التعبئة ضد اآلخر. 
نكره الجواس�يس والتجس�س، ونبغض العمالء والخونة، لكن بعضنا 
يتس�امحون كثيراً مع الذين يولون وجوههم ص�وب الذين غدروا بنا 
وطعنون�ا في ظهورنا. نحارب أنفس�نا، ونقنع بعضن�ا أننا على حق، 
ونس�تعد لب�ذل المس�تحيل من أج�ل ذلك، ث�م نتنازل بس�رعة، وربما  
نتس�تر على بعضن�ا على الرغ�م من أنن�ا متأكدون أنهم ض�د الوطن 
والمجتم�ع بذريعة انتمائه�م إلى جهات سياس�ية وتنظيمية فرضت 
نفسها بالترهيب. وإن رفع أحدنا راية الثورة ضد التقسيم نعتبره من 

الخارجين عن الوطن وضد المصلحة القومية أو الطائفية فنحاربه.
نع�م. هناك فجوات كبي�رة في عقولنا. بين ما نقول�ه وما نفعله. 
وله�ذه الفج�وات الكثي�ر م�ن الدالئ�ل الملموس�ة، فاالزدواجية التي 
نمارس�ها في حياتن�ا اليومية هي التي جلبت لن�ا الويالت والكوارث، 
ووضعتنا أمام اختبارات قاس�ية كان فيها الفش�ل الذريع من نصيبنا. 
َق�ٌة، َوأَْهَواٌء  فأصبحن�ا مثلما وصفنا س�يد البلغاء بقول�ه: )ِملٌَل ُمَتَفرِّ

ُمْنَتِشَرٌة، َوَطَراِئُق ُمَتَشتَِّتٌة(.
تعال�ت في اآلونة األخيرة األصوات المطالبة بالتقس�يم ألس�باب 
تعرفونها. حتى صار التقس�يم فاكهة المهات�رات اليومية على موائد 
الس�يرك السياس�ي. في الوقت الذي يبدي فيه األكراد ع�دم اكتراثهم 
بم�ا يدور حولهم داخ�ل العراق، وكأنهم ال ينتم�ون إلينا، فقد أنصبت 
اهتماماتهم هذه األيام على المسار األخطر في بحار دعوات التقسيم، 
ألنه المس�ار الذي يرسم صورة دولتهم الكردية التي يحلمون بها منذ 
قرون، فالتقس�يم واالنفص�ال يمثل أهم أهدافه�م المصيرية حتى لو 
تهشم العراق كله.  من هنا نستنتج أن العوامل الخارجية لم تنجح في 
تقسيمنا وبعثرتنا. بقدر ما نجحت العوامل الداخلية المتمثلة بمواقفنا 
الوطني�ة المتناقضة مع أبس�ط مقوم�ات الثبات والبقاء والتماس�ك 
والصم�ود بوج�ه المخططات المش�بوهة. فنقاط ضعفن�ا تكمن في 
نفوس�نا نحن، وفي عجزنا وعدم قدرتنا على مقاومة عوامل التفكك 
الداخلي، التي تغلغلت في أوس�اطنا االجتماعية بفعل هذا الكم الهائل 
م�ن الفضائي�ات التي ظل�ت تنفخ في ني�ران الفتنة حت�ى يومنا هذا. 
وبفع�ل حمالت التضليل والتأجيج والتحريض، التي تقودها العواصم 
المتحالف�ة ضدن�ا. وال يغير الله م�ا بقوم حتى يغيروا ما بأنفس�هم. 

والله يستر من الجايات.

الشعب يريد تقسيم العراق

زين العراق يف طريقها اىل سوق العراق لالوراق املالية خالل عام 2015

كاظم فنجان احلاممي

الفوضى تالحق تركيا: انفجاران يف مقرين
حلزب الشعب

جنرال سعودي يطمئن إرسائيل: سرتون تعاون 
جتاري واقتصادي
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وق�ع انفجاران أمس االثنين 
ف�ي مقري�ن اقليميي�ن لح�زب 
وه�و  الديموقراط�ي  الش�عب 
ائتالف يساري مناصر للمطالب 
الكردي�ة ف�ي تركي�ا ف�ي وقت 
اقت�راب  م�ع  التوت�ر  يتصاع�د 
ف�ي  التش�ريعية  االنتخاب�ات 
الس�ابع م�ن حزي�ران، وفق ما 

قال مسؤول في الحزب.
واوض�ح المس�ؤول لوكالة 
فرانس برس ان س�تة اشخاص 
اصيبوا ف�ي االنفج�ار في مقر 
الح�زب ف�ي مدين�ة اضن�ة في 
منه�م  ثالث�ة  الب�الد،  جن�وب 
الى  اصاباته�م خطي�رة. ولفت 
ان واجهة المبنى تضررت جراء 
االنفجار.ام�ا االنفج�ار الثان�ي 

فوقع في مدينة مرسين القريبة 
حيث انفجرت باقة ورود ارسلت 
ال�ى مكتب الح�زب، من دون ان 
يس�قط جرحى، بحسب ما قال 

مسؤول الحزب.
ولم توضح اس�باب ودوافع 
التفجيرين على الفور، اال انه كان 
م�ن المفترض ان يلق�ي رئيس 
الديموقراط�ي  الش�عب  ح�زب 
ص�الح الدي�ن دم�رداش خطابا 
جماهيريا في مرسين في وقت 

الحق من اليوم.
وفي نيس�ان، فت�ح معتدون 
الن�ار على مق�ر حزب الش�عب 
العاصم�ة  ف�ي  الديموقراط�ي 
يوقع�وا  ان  دون  م�ن  انق�رة 

ضحايا .
ويتزايد التوتر السياسي قبل 
التركية  التش�ريعية  االنتخابات 

المقب�ل حي�ث يس�عى  الش�هر 
الى  الديموقراطي  حزب الشعب 
الحصول على عش�رة في المئة 

من مقاعد البرلمان.
ه�ذا  تحقي�ق  ش�أن  وم�ن 
المس�عى ان يض�ر بمخطط�ات 
ح�زب العدالة والتنمي�ة الحاكم 
للس�يطرة على غالبي�ة المقاعد 
ال��550 ف�ي البرلم�ان به�دف 
تعدي�ل الدس�تور لصال�ح نظام 
رج�ب  الرئي�س  رئاس�ي.ودعا 
ق�اد  ال�ذي  اردوغ�ان،  طي�ب 
الحكومة التركي�ة 11 عاما قبل 
ان يتسلم الرئاسة، مناصريه الى 
خوض حمل�ة لضمان فوز 400 
نائب عن حزب العدالة والتنمية 
ما سيس�مح له بتعديل الدستور 
الصالحي�ات  عل�ى  للحص�ول 

التنفيذية كاملة.
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قال�ت صحيفة “يديعوت أحرونوت” اإلس�رائيلية 
إّن جه�ات عربية تس�عى بعد )13 عام�اً( على إطالق 
المبادرة السعودية، وبعد تشكيل الحكومة اإلسرائيلية 
الجدي�دة بزعام�ة بنيامي�ن نتنياهو، إل�ى إحياء هذه 
المبادرة.ونقل�ت الصحيفة العبرية عن جنرال س�ابق 
في الجيش السعودي، يدعى أنور عشقي، قوله: “بعد 
تش�كيل نتنياهو حكومت�ه، أدعوه إلى قب�ول مبادرة 
السالم السعودية، فهي ال تزال موجودة وسارية ولم 
تختف مع تغيير الحكم في السعودية”. وأَشار عشقي 
إل�ى أن “الملك س�لمان وكبار مستش�اريه يؤيدونها، 
حان الوقت أن تقبل إس�رائيل أيض�اً، إذ ال توجد خطة 
س�الم أخرى”.وبحس�ب الصحيفة، فإن عشقي )72 
عاماً(، تس�لّم مناصب عّدة في الحكم بالرياض، وهو 
يعمل اليوم مدي�راً لمركز األبحاث اإلس�تراتيجية في 
ج�ّدة، ويعتبر مقرب�اً من العائلة المالك�ة، ولم يرتدع 
عن إجراء مقابلة مع صحيفة إس�رائيلية، وذلك “ألن 
الموض�وع مهم، ويجب نقل رس�الة لنتنياهو ووزراء 

الحكومة والجمهور اإلسرائيلي، بأّن هناك خطة سالم 
تنتظر موافقتهم عليها”.وأضاف: “إذا قبلت إس�رائيل 
بخط�ة الس�الم والتزم�ت بتطبيقه�ا، فس�وف تقوم 
22 دول�ة عربي�ة و20 دولة إس�المية بإقامة عالقات 
طبيعي�ة معك�م”، موضحاً أن “عليك�م أن تدركوا أننا 
نريد تعايشاً بين الدول العربية وبين إسرائيل”.ويحمل 
العش�قي رس�الة طمأنة لإلس�رائيليين والمش�ككين 
الذين ال يؤمن�ون برؤيته، فيقول عن الس�عودية إنها 
“تفي دائماً بالتزاماتها، وس�وف ت�رون عندما يحين 
وق�ت تطبيع العالق�ات، وإقامة عالقات دبلوماس�ية 
بين إس�رائيل و22 دولة عربية، وأيضاً تعاون تجاري 
واقتصادي وثقافي”.وبحس�ب الصحيفة أيضاً، اعتبر 
المس�ؤول الس�عودي، أّن تش�كيل حكوم�ة نتنياهو 
الجدي�دة والمتطرف�ة، ال يضايق�ه ب�ل عل�ى العكس 
فقد يك�ون ذلك أفضل لتحقيق الس�الم، ألنه إذا وافق 
نتنياهو ووزراؤه عل�ى المبادرة، فلن يكون هناك من 
يعرقله�م، وإذا قرر األخي�ر تأييد المبادرة فس�يكون 
عليه إعالن ذلك رسمياً )عبر خطاب في األمم المتحدة 

مثالً( أو في القدس.
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اعلن�ت مجموع�ة زي�ن الرائدة في 
مجال االتص�االت النقالة في الش�رق 
االوس�ط وافريقي�ا انه بع�د موافقة 
هيئة االوراق المالية العراقية الش�هر 
الماض�ي عل�ى طل�ب ش�ركة الخاتم 
)شركة مساهمة مالكة لشركة االثير 
لالتص�االت المتنقل�ة - زي�ن العراق( 
ل�الدراج ف�ي س�وق العراق ل�الوراق 
المالية فان الش�ركة ف�ي طريقها الى 
الضروري�ة  االج�راءات  اتم�ام كاف�ة 
ع�ام  ادراجه�ا  لضم�ان  والتنظيمي�ة 

.2015
وقد وافق مجل�س ادارة مجموعة 
زين رس�ميا عل�ى طرح للبيع النس�بة 
البالغ�ة %25  من اس�هم الخاتم التي 
تمتلكها مجموعة زين تنفيذا لشروط 
س�وق  ف�ي  الخات�م  ش�ركة  اكتت�اب 

العراق ل�الوراق المالية وتماش�يا مع 
الش�روط الت�ي تم االفص�اح عنها في 
الرخصة التشغيلية الممنوحة للشركة 
ف�ي الع�راق م�ن قب�ل هيئ�ة االعالم 

واالتصاالت.

وعند طرح اس�همها للت�داول فان 
وج�ود ش�ركة الخات�م ف�ي البورصة 
العراقي�ة وهي ش�ركة تق�در قيمتها 
بعدة مليارات من الدوالرات االمريكية 
سيس�اهم بش�كل كبي�ر ال�ى القيمة 
الكلية للس�وق المالي  وبذالك س�وف 
تتجاوز القيمة الكلية للس�وق المالي  
عش�رة مليارات ال�دوالرات ألول مرة 
في تاريخ العراق وه�ذا  محفزلجذب 
اس�تثمارات خارجي�ة وأجنبي�ة ال�ى 
سوق العراق لالوراق المالية حيث ان 
ش�ركة الخاتم ستنضم الى 95 شركة 
عراقي�ة اخ�رى متداولة في الس�وق 

حاليا.
ال�ذي ت�م  التق�دم  وتعليق�ا عل�ى 
احرازه نحو ادراج الش�ركة في س�وق 
األوراق العراقي�ة ق�ال رئي�س مجلس 
محم�د  الس�يد  الخات�م  ش�ركة  ادارة 
الجرجفجي “ يسرنا ان نرى ان عملية 

ادراج ش�ركتنا في العراق قد اوش�كت 
عل�ى االنتهاء  م�ع  قيام زي�ن العراق 
على العمل بنشاط بطرح اسهمها الى 
العراقيين وجميع المس�تثمرين. ومن 
خ�الل ذل�ك فاننا نق�دم للمس�تثمرين 
الفرصة للمش�اركة في نج�اح واحدة 
م�ن اب�رز الش�ركات والوق�وف معنا 
ونحن نخطو باتجاه المرحلة القادمة 

من التطور والنمو.”
من ناحيته قال السيد بدر الخرافي، 
المدير المفوض لشركة الخاتم ونائب 
رئي�س مجل�س االدارة لمجموعة زين 
“ م�ع اط�الق خدم�ات الجي�ل الثالث 
3.9G  ف�ي الع�راق ف�ي مس�تهل هذا 
الع�ام ومع االس�تثمارات  المس�تمرة 
في البنى التحتية لنا نعتقد ان امكانية 
النم�و الكبير ال تزال قائمة في س�وق 
االتص�االت العراق�ي برغ�م التحديات 
التي يفرضها الوضع االمني في البلد”

وقد اعرب كل من السيد الجرجفجي 
والخرافي بالش�كر للسلطات العراقية 
المس�ؤولة والمنظمين وقاال “ يسرنا 
ان نش�كر كافة المس�ؤولين في هيئة 
االع�الم واالتص�االت وهيئ�ة االوراق 
المالية وس�وق العراق لالوراق المالية 
عل�ى مهنيتهم ويس�رنا ان ننتهز هذه 
الفرصة لنك�رر الت�زام مجموعة زين 
باالس�تمرار بالعمل بش�كل ناجح في 
العراق”. هذا وقد اعلنت مجموعة زين 
عن تأس�يس ش�ركة الخاتم كش�ركة 
لش�ركة  تابع�ة  مس�اهمة   خاص�ة 
اثيرالمح�دودة  لالتص�االت ف�ي تموز 
عام 2013 استعدادا لعملية االدراج في 
س�وق العراق ل�الوراق المالية.  وعند 
اتمام ادراج ش�ركة الخاتم في س�وق 
العراق لالوراق المالية تكون ش�ركت 
الرخص�ة  التزام�ات  اتم�ت  زي�ن ق�د 

الممنوحة للشركة.
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املناقصة املرقمة 2F _ 2015 )مناقصة عامة( 
تجهيز مادة الثايوفني

يرس رشكة تعبئة الغاز )رشكة عامة( احدى رشكات وزارة النفط ان تعلن عن اعادة اعالن املناقصة الخاصة بتجهيز مادة الثايوفني 
بكمية 30 طن ومن منش�أ )اوربي غربي( وبكلفة تخمينية    )$ 316674 ( ثالثمائة وس�تة عرش الف وس�تمائة واربعة وس�بعون 
دوالر وضمن امليزانية التش�غيلية لعام 2015 فعىل الراغبني من الرشكات املصنعة او وكالئها املعتمدين حرصا يف املش�اركة مراجعة 
مقر الرشكة / قسم املشرتيات يف بغداد � التاجي للحصول عىل وثائق املناقصة اعتبارا من تاريخ نرش االعالن  يف الصحف الرسمية 
لق�اء  مبل�غ قدره )1,000,000( ملي�ون دينار عراقي بموجب صك مصدق غري قابل للرد صادر ع�ن مرصف الرافدين فرع املحيط 

)حرصا(.
اوال : عىل جميع املناقصني تقديم ما ييل :

1 � عطاء فني وعطاء تجاري بظرفني منفصلني ومختومني ويكتب عىل كل ظرف اسم ورقم املناقصة ومحتويات الظرف
2 � تامينات اولية قدرها )6333( $ )2% من مبلغ الكلفة التخمينية( وتقدم بشكل خطاب ضمان او صك مصدق او كفالة مرصفية 
ضامن�ة الم�ر رشكة تعبئة الغاز )رشكة عامة( صادر  من مرصف عراقي معتمد من قبل وزارة النفط بموجب نرشة الكفاءة املالية 

للمصارف التي يصدرها البنك املركزي العراقي ويهمل اي عطاء ال يتضمن التامينات اعاله .
3 � ال تقبل خطابات الضمان التي تحمل تواقيع مصدريها دون االشارة اىل اسمائهم وعناوينهم الوظيفية الرصيحة من املدير العام 

واملدير املفوض او من ينوب عنهما .
4 � عىل مقدم العطاء تقديم تعهد خطي بتحمله كافة التبعات القانونية الناجمة عن عدم صحة التامينات االولية.

5 � شهادة تاسيس الرشكة )للرشكات االجنبية والعربية( وبنسخة اصلية مصدقة من غرفة التجارة او الصناعة والسفارة العراقية 
يف ذل�ك البل�د )عىل ان تكون باللغة االنكليزية للرشكات االجنبية حرصا( اما بالنس�بة للرشكات العراقية وفروعها تكون صادرة من 

وزارة التجارة العراقية ومصدقة من دائرة تسجيل الرشكات لنفس السنة.
6 � عىل الرشكات االجنبية التي لها فروع او مكاتب تمثيل يف العراق  تقديم ما يؤيد تس�جيلها لدى وزارة التجارة  العراقية مصدقا 

من دائرة مسجل الرشكات. 
7 � يف حال�ة تقدي�م العروض من قبل ال�رشكات الوكيلة يجب ان يكون التخويل مصدق من قبل ال�رشكات املصنعة )االم( ومختوم 

بختمها ومؤيد من السفارة العراقية يف بلد املنشأ.
8 � عىل املتقدم لرشاء وثائق املناقصة تقديم كتاب تخويل من الرشكة املصنعة او املجهزة يخوله رشاء الوثائق .

9 � ع�ىل ال�رشكات العراقية ممن يش�ملها قانون حج�ب البطاقة التموينية ان تق�دم قبل رشاء املناقصة ما يثب�ت حجب البطاقة 
التموينية عنها.

10 � تقديم ملخص لالعمال املماثلة التي قامت بانجازها الرشكة مع العرض التجاري مؤيدة من الجهات ذات العالقة ومصدقة  من 
السفارة العراقية يف البلد املعني وارفاق حسابات ختامية مصادق عليه من قبل محاسب قانوني للسنتني االخريتني .

11 � يتحمل املجهز غرامات تاخريية يف حالة التاخري يف التجهيز الكامل بنسبة )11%( من املبلغ الكيل للعقد وتحسب كاالتي:
مبلغ العقد )مبلغ العقد الكيل + - اي تغيري يف املبلغ( × )11%( =غرامة اليوم الواحد 

مدة العقد الكلية )مدة العقد االصلية + - اي تغيري يف املدة( 
12 � ال يمك�ن قب�ول اي طلب�ات تتعلق بتغيري املواصف�ات او املنايشء او الكميات بع�د االحالة وتوقيع العق�د وال ينظر بمثل هذه 

الطلبات  
13 � يتم توقيع العقد من قبل املدير املفوض للرشكة املجهزة او من يخوله قانونيا بموجب وكالة رسمية مصدقة

14 � رشكة تعبئة الغاز غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات
ثانيا :  يرجى مراعاة ما ييل :

*تسليم البضائع يكون باسلوب ال� )DAP( تسليم املواد اىل مخازن رشكة تعبئة بغداد / التاجي
*تهم�ل العط�اءات املقدم�ة عن طريق الربي�د االلكرتوني ويكون تقدي�م العطاءات عن طريق الربيد املس�جل ال�    DHL بالنس�بة 

للرشكات االجنبية 
*جل�ب ب�راءة الذمة من )الهيئة العامة للرضائب( الرشكات العراقية ولفروع الرشكات االجنبية املس�جلة لدى وزارة التجارة نافذة 

لعام 2015 معنون اىل رشكة تعبئة الغاز
*عىل املتقدم تثبيت اسمه وعنوانه التجاري وارقام هواتفه وبريده االلكرتوني وبشكل دقيق وواضح  عىل ظرف العطاء

 )www.gfc.oil.gov.iq( وموقع رشكة تعبئة الغاز االلكرتوني ) WWW.oil.iq( يمك�ن الرجوع اىل املوقع االلكرتوني ل�وازرة النفط*
لالطالع عىل رشوط تقديم العطاءات واملواصفة الفنية للمناقصة اعاله علما ان الربيد االلكرتوني  لرشكة تعبئة الغاز

pd.taji@gfc.gov.iq
تودع العطاءات يف صندوق العطاءات يف مقر الرشكة بغداد / التاجي يف قس�م املش�رتيات عىل ان ال تقل فرتة نفاذ العطاء عن )90( 

تسعون يوما 
ان اخر موعد الستالم العطاءات يكون االحد املصادف 2015/6/7 الساعة )الثانية( ظهرا

املدير العام*يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن.

وزارة النفط 
رشكة تعبئة الغاز

رشكة عامة
اعادة اعالن للمرة الثالثة

 إلحاقا بكتابنا ذي العدد ب/ 1018 بتاريخ 2015/5/5  الخاص بإعالن الوجبة 
الع�ارشة   لع�ام 2015  لقطاع )بلديات- طرق وجس�ور ( ضمن تخصيصات 

برنامج تنمية األقاليم وإنعاش االهوار 
 نود إن ننوه إىل:

* تغي�ري الصن�ف للم�رشوع 26/1/1/طرق وجس�ور انعاش اه�وار 2015 
مرشوع )صيانة الطريق الرئييس من سيد سامي اىل جرس املسحب مع انشاء 

جرس جديد لنهر حميان /املسحب (
ليكون السادسة /انشائية بدال من الخامسة /انشائية 

*تمديد موعد غلق املناقصات 
4/2/طرق وجس�ور انعاش اهوار 2015 مرشوع ) انش�اء جرس عىل نهر ابو 

ملح (
12/3/طرق وجسور انعاش اهوار 2015 مرشوع ) انشاء طريق جرس الخيط 

الجديد بطول 3 كم (
13/4/طرق وجس�ور انعاش اه�وار 2015 مرشوع ) انش�اء طريق منطقة 

املرساح )2( وتفرعاته )عوده الصبري ( بطول 2 كم 
26/1/1/طرق وجس�ور انعاش اهوار مرشوع )صيانة الطريق الرئييس من 
سيد سامي اىل جرس املسحب مع انشاء جرس جديد لنهر حميان /املسحب (

ليكون الساعة الثانية ضهرا من يوم االثنني 2015/5/25 بدال من يوم الخميس 
 2015/5/21

ع�ىل الرشكات التي قطع�ت عىل املناقص�ة مراجعة دي�وان محافظة البرصة 
مديرية العقود الحكومية قسم التعاقدات لجنة بيع التنادر لتغيري الكشوفات 

الفنية
 اس�تنادا اىل كتاب هيئة التخطيط وتنمية البرصة/قس�م تخطيط القطاعات  

ذي العدد 834 يف 2015/5/12

According to  our letters numbered  B/1018  on  5/5/2015 of  tenth  
group  for 2015 of   (municipalities –roads& bridges ) within the 
allocations of  regions development program& reviving marshes 
We would like to intimate you :
*changing of  classification to  1/1/26/roads& bridges reviving 
marshes 2015 (maintaining the main road form Sayyed Sami to Al-
Mashub bridge with construction new bridge for Humeain River /
AlMashub)
To be sixth /construction instead of  fifth /construction *extending 
the closing date of  tenders 
2/4/roads &bridges reviving marshes 2015 (construction of  a bridge 
on Abu Millh River )
3/12/ roads &bridges reviving marshes 2015(construction of  road 
Al-Kait bridge with length of  3 km )
4/13/ roads &bridges reviving marshes 2015(construction of  Al-
Msrah road (2) and its branches (Awdet Al-Subbair )with length 2 
km
1/1/26/roads& bridges reviving marshes 2015 (maintaining the main 
road form Sayyed Sami to Al-Mashub bridge with construction new 
bridge for Humeain River /AlMashub)
To be at 2:00pm on  Monday 25/5/2015 instead of  Thursday 
21/5/2015
All the participant companies must attend  Basra governorate divan 
/directorate of  government contract /contracts Dep./ 
Tenders sale commission for change
Technical statements   
According to the letter of   Basra development  and planning 
commission / sectors planning department numbered 834 on 
12/5/2015

حمافظة البرصة
مديرية العقود احلكومية

قسم التعاقدات

رئيس مهندسني 
احسان عبد اجلبار اسامعيل

مدير العقود احلكومية

Chief engineer
Ihsan A. Ismaeel

 director of Government contracts

العدد: ب/ 1101
التاريخ: 2015/5/18

تـنـويـه
Intimation
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التجارة تعلن تسلم أكثر من 800 ألف طن من احلنطة

الزبيدي يؤكد أمهية املراقب اجلوي يف مطار بغداد يف دعم اجلهد العسكري

   بغداد/المستقبل العراقي

اش�تكت ش�ركة النعمان العام�ة اح�دى ش�ركات وزارة الصناعة 
والمع�ادن من امتناع وزارة الزراعة عن التعاقد معها وش�راء انتاجها 
من االغطية الزراعية رغم الزام الوزارات ودوائر الدولة بشراء منتجات 
وزارة الصناعة والمعادن وفق المادة )36( من قانون الموازنة العامة 
لعام 2015.وقال مدير عام الش�ركة خليل حياوي مراد بان” الش�ركة 
العامة للتجهي�زات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة باحالة عقد تجهيز 
)5000( ط�ن من االغطية الزراعية الى القطاع الخاص رغم محاوالت 
الشركة المتكررة وتدخل وزارة الصناعة للحصول على العقد المذكور 
كونه سيسهم في تشغيل خطي انتاج االغطية الزراعية لمدة سنتين”.

واك�د ان “الش�ركة لديه�ا االمكانية لتلبي�ة حاج�ة وزارة الزراعة من 
االغطية الزراعية وفق عقود التجهيز بالكميات والمواصفات المطلوبة 
خاص�ة بعد رفع طاقتها االنتاجية الى )30( ط�ن يوميا”، الفتا الى ان 
الش�ركة عملت جاه�دة منذ مطلع الع�ام الحالي الب�رام عقود تجهيز 
جدي�دة م�ع وزارة الزراعة كونها المس�وق الرئيس�ي لمنتجاتها دون 
جدوى ، داعيا كافة المس�ؤولين فيها لزيارة الش�ركة وتعزيز التعاون 
معه�ا للعمل معا على دعم المنتج المحلي وتش�جيع الصناعة الوطنية 

في ظل الظروف االستثنائية الصعبة التي يمر بها بلدنا العزيز”.

   واسط/المستقبل العراقي

بحث�ت جامعة واس�ط افاق التعاون العلم�ي والثقافي مع جامعة 
الرازي اإليرانية وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجامعتين .وقال 
رئيس الوفد عبد الجليل ضاري السعدون مدير قسم العالقات الثقافية 
في جامعة واسط, ان “الغرض من الزيارة تفعيل بنود مذكرة التفاهم 
والتع�اون العلم�ي والبحثي الت�ي ابرمتها جامعة واس�ط مع جامعة 
ال�رازي اإليراني�ة نهاية العام الماضي ، والتي ين�ص احد بنودها على 
إش�راك ثمانية طلبة من المرحلة الثالثة في قس�م الدراسات الشرقية 
بكلية اآلداب لمدة أسبوع في دورة قصيرة لتعلم اللغة الفارسية مقابل 
اس�تقبال جامعة واس�ط لوفد طالبي مماثل من جامعة الرازي لتعلم 
اللغة العربية في دورة قصيرة كذلك”.وأضاف من المؤمل ان تس�تقبل 
جامعة واس�ط الوفد الطالب�ي اإليراني نهاية الش�هر الحالي للدخول 
في دورة قصيرة تس�تمر لمدة أس�بوع حول تعلم اللغة العربية .وكان 
الوف�د الذي ضم باإلضافة إلى الطلبة عدد من التدريس�يين واإلداريين  
قد بحث مع المساعد اإلداري لرئيس جامعة الرازي  الدكتور سليمي ، 
تطبيق بقية بنود االتفاقية الس�يما إقامة المؤتمر العلمي التخصصي 
المشترك حول )النانو تكنولوجي ( بين كلية العلوم في جامعة واسط 
وكلية العل�وم جامعة الرازي نهاية العام الحالي في جامعة واس�ط ، 
كم�ا التقى الوفد بمدي�ر العالقات الدولية في جامع�ة الرازي الدكتور 
علي زادة وزار كلية التربية الرياضية واطلع على المنشاءات والقاعات 
الدراس�ية والرياضي�ة التابعة لها.يذكر أن االتفاقي�ة تنص على تبادل 
أعضاء هيئ�ة التدريس والطلب�ة، عقد المؤتمرات المش�تركة ، تهيئة 
الظ�روف لمواصلة الدراس�ات العلي�ا ، التبادل العلم�ي والثقافي بين 

الجامعتين ، تشكيل لجان مشتركة لمتابعة تطبيق بنود االتفاقية.

الصناعة تشكو من امتناع الزراعة 
عن رشاء منتوجاهتا

جامعة واسط تبحث تفعيل مذكرة التفاهم  
مع جامعة ايرانية

   بغداد/المستقبل العراقي

أعلنت وزارة التجارة ، امس 
االثنين، عن تسلم أكثر من 800 
ال�ف طن من الحنط�ة المحلية 
بأنواعها، فيما طالبت مجالس 
المحافظ�ات بتأمي�ن طاق�ات 
الكمي�ات  الس�تيعاب  خزني�ة 

المسوقة من الحنطة.
وق�ال مدي�ر عام الش�ركة 
العام�ة لتجارة الحبوب س�عد 
الحمدان�ي، إن “كميات  فارس 
المس�وقة  المحلي�ة  الحنط�ة 
للش�ركة بلغ�ت 817536 ال�ف 
ط�ن م�ن الحنط�ه بأنواعها”، 
مبين�اً أن “الكميات المس�وقة 
توزع�ت بين 755830 الف طن 
حنط�ة ناعم�ة درج�ة اولى و 
59619 أل�ف طن حنطة ناعمة 
درجة ثاني�ة و289 طن حنطة 
خش�نة درجة اول�ى و 28 طن 
خشنة درجة ثانية و1770 طن 
درجة ثالثة”. وأضاف الحمداني 
المس�وقة  “الكمي�ات  أن 
بين  توزعت بنس�ب متفاوت�ة 
وجاءت  المنتجة  المحافظ�ات 
المقدمة  محافظة واس�ط في 
بكمية بلغت 332919 ألف طن 
وبابل بكمية 116198 الف طن 
والديواني�ة بلغ�ت 83597 الف 
ط�ن ومحافظة ذي ق�ار بلغت 
الكميات المسوقة 65230 الف 
ط�ن والنج�ف بلغ�ت الكميات 

المسوقة 65126 الف طن”.
مجالس  الحمداني،  وطالب 

المحافظات ب�”ضرورة تأمين 
طاقات خزنية ومساعدة فروع 
الش�ركة م�ن اج�ل اس�تيعاب 
الكميات المسوقة والتي فاقت 
المتوقع”، مؤكداً ان “الش�ركة 

الحنط�ة  كل  لتس�لم  تس�عى 
المتوق�ع تس�ويقها  المحلي�ة 

خالل هذا الموسم”.
وكان وزي�ر التجارة مالس 
محمد عبد الكريم أكد، األربعاء 

الماض�ي، ع�زم ال�وزارة على 
إنش�اء س�ايلوات جدي�دة عن 
انه  طريق االس�تثمار، مؤك�داً 
سيتم تس�لم محصول الحنطة 
م�دار  عل�ى  الفالحي�ن  م�ن 

تس�عيرة  وبنف�س  الس�اعة، 
الع�ام الماضي. ويعد محصوال 
الحنط�ة والش�عير، م�ن أه�م 
ف�ي  المزروع�ة  المحاصي�ل 
الحكوم�ة  وتح�اول  الع�راق، 

تحقيق االكتف�اء الذاتي منهما 
على الرغم من مش�اكل المياه 
ونقص الطاقة وقلة س�ايلوات 
االستالم والتخزين التي تتجدد 

كل عام.

   بغداد/المستقبل العراقي

باق�ر جب�ر  النق�ل  اك�د وزي�ر 
الزبيدي، امس االثنين، على اهمية 
المراق�ب الجوي في مط�ار بغداد 
الدول�ي، فيما ش�دد عل�ى ضرورة 
القيادات  المس�تمر م�ع  التع�اون 

العسكرية.
وق�ال الزبي�دي في بي�ان صدر 
على هامش زيارت�ه مبنى الرقابة 
الجوية في مطار بغداد الدولي، إن 
“المراقب الجوي ذات اهمية كبيرة 
في حركة الطائ�رات في المطار”، 
موعزاً “بتقديم الدعم اللوجس�تي 

لتطوي�ر  الجويي�ن  للمراقبي�ن 
قدراتهم في مجال عملهم” .

وش�دد الزبيدي عل�ى “ضرورة 
القيادات  المس�تمر م�ع  التع�اون 
العس�كرية من اجل أمن وس�المة 
وانس�يابية الحرك�ة الجوي�ة ف�ي 

الفضاء الجوي العراقي”.

لتطوي�ر  الع�راق  ويس�عى 
أسطوله من الطائرات المدنية من 
خالل تعاقده مع عدد من الشركات 
مج�ال  ف�ي  المختص�ة  األجنبي�ة 
صناع�ة الطائ�رات بع�د اعتم�اده 
س�ابقاً عل�ى اس�تئجار الطائرات، 
حي�ث وق�ع ف�ي أي�ار 2008 ف�ي 

بغ�داد عقدي�ن األول م�ع ش�ركة 
بوينغ األميركية لشراء 45 طائرة، 
بومب�اردو  ش�ركة  م�ع  والثان�ي 
الكندي�ة، لش�راء عش�ر طائ�رات، 
فيما بينت وزارة المالية أن القيمة 
اإلجمالي�ة للعقدين بلغت خمس�ة 

مليارات دوالر.

   السليمانية/المستقبل العراقي

افتتحت محافظة الس�ليمانية، اكبر س�ايلو الستالم 
وتخزين الحبوب في المحافظة بكلفة 19 مليون دوالر، 
فيم�ا أك�د محافظ الس�ليمانية أن المش�روع سيس�هم 
بحل المشاكل المتعلقة باس�تالم الحبوب من الفالحين 
محاف�ظ  الزراعي.وق�ال  االقتص�اد  قط�اع  وتطوي�ر 
الس�ليمانية اسو فريدون في كلمة له خالل حفل افتتاح 
اكبر س�ايلو للحبوب في المحافظ�ة بناحية بيرمكرون 
التابعة لقضاء دوكان، إن “فريق العمل من المهندس�ين 
المحليين وغيرهم أس�هموا بانجاز هذا المشروع، الذي 
يع�د أكبر س�ايلو ضم�ن حدود محاف�ظ الس�ليمانية”.

وأض�اف فري�دون، أن “ه�ذا المش�روع من ش�أنه حل 
الحب�وب  محاصي�ل  باس�تالم  المتعلق�ة  اإلش�كاليات 
والش�عير من الفالحين ضم�ن محافظة الس�ليمانية”، 
مؤك�داً أنه “سيس�هم بتطوي�ر وتقدم قط�اع االقتصاد 
الزراعي”.وحضر حفل االفتتاح وزير الصناعة والتجارة 
في حكومة إقليم كردس�تان ومحافظ السليمانية وعدد 
م�ن أعض�اء مجل�س المحافظ�ة وأعضاء م�ن برلمان 
كردستان وأعضاء المجلس المركزي وقائممقام قضاء 
دوكان وإدارة ناحية بيرمكرون وقنصليات بعض الدول.

وتبلغ الكلفة االجمالية لس�ايلو بيرمكرون الذي انش�ئ 
على أرض مس�احتها 44 دونماً، 19 مليون دوالر ضمن 
ميزاني�ة وزارة التج�ارة، ويت�م العمل ف�ي كافة أجزائه 
بنظ�ام الكتروني يج�ري التحكم به ع�ن طريق أجهزة 
الكمبيوتر.كما وتبلغ قابلية السايلو على تخزين 80 ألف 
طن من الحبوب والش�عير، يتم توزيعها على 20 سايلو 

و4 مخازن لتخزين ما ال يقل عن 36 ألف متر مكعب.

   بغداد/المستقبل العراقي

اكد المستش�ار االقتص�ادي لرئيس ال�وزراء مظهر 
محمد صالح، امس االثنين، ان حذف االصفار من العملة 
غير مرغوب، مبيناً أن اصدار عملة كبيرة بالوقت الحالي 
امر طبيعي ويس�اعد على رفع كفاءة نظام المدفوعات 
واختص�ار للكمي�ة المتداولة.وق�ال صال�ح ، ان “قدوم 
البن�ك المركزي على اصدار عمل�ة كبيرة خطوة طبيعية 
ال عالقة لها باألوضاع االقتصادية التي يمر بها البالد”، 
الفتا الى ان “مش�روع حذف االصفار في الوقت الحالي 
ام�ر غير مرغوب به وال نؤي�ده الن هذه الخطوة تحتاج 

الى استقرار امني واقتصادي”.
واض�اف ان “اص�دار العم�الت الكبيرة يس�اعد على 
رفع كفاءة نظام المدفوع�ات بالعراق، كما ان العمالت 
الكبي�رة تس�هل من عملي�ة التعام�ل وتختص�ر الكمية 
المتداول�ة، ولكنه�ا ليس�ت البدي�ل عن مش�روع حذف 
االصف�ار الذي يعتب�ر مش�روعاً اس�تراتيجياً ومهماً”، 
مش�يرا ال�ى ان “ح�ذف االصفار يس�اعد على ترش�يق 

الحسابات والعملة”.

افتتاح اكرب سايلو للحبوب يف السليامنية 
بكلفة 19 مليون دوالر

مستشار العبادي: حذف االصفار 
من العملة غري مرغوب فيه حاليًا

البيئة تشرتط موافقتها حلصول منظامت إزالة األلغام عىل التمويل اخلارجي

    بغداد/المستقبل العراقي

كش�ف محافظ بغداد علي محس�ن التميمي عن 
الوص�ول ال�ى حلول وبدائ�ل س�ريعة للقضاء على 
ش�ح الماء ف�ي ابو غريب حال توف�ر التخصيصات 

المالية.
وق�ال التميمي خ�الل اجتماعه بممثل�ي وزارة 
البلدي�ات والم�وارد المائية وامانة بغداد ورؤس�اء 
الوحدات االدارية في القضاء والمالكات الهندس�ية 
والفنية في المحافظة, ان “االجتماع تضمن مناقشة 

المش�اكل التي تس�ببت بش�ح الماء ف�ي ابو غريب 
منها س�يطرة “داعش”على ناظ�م الفلوجة وكذلك 
مناقش�ة مشروع الرفوش الذي تم تحريره من قبل 
قواتنا االمنية بعد س�يطرة العناصر االرهابية عليه 
اذ يحتاج هذا المش�روع ال�ى تخصيصات مالية من 

اجل تأهيله بعد تعرضه للتخريب”.
وبي�ن ان “االجتماع الس�ابق الذي عقد بحضور 
وزير الموارد المائية لمعالجة ش�ح ماء الس�قي اذ 
تم اس�تحصال موافقة الوزارة على تخصيص مبلغ 
قدره 20 مليار دينار القامة مش�اريع ماء للمناطق 

الزراعية في مناطق االطراف “.
ولف�ت التميمي “ الى ان احد االس�باب التي ادت 
الى تفاقم ازمة ش�ح ماء الش�رب ف�ي القضاء هو 
زيادة اع�داد النازحين وتوافدهم ال�ى ابو غريب اذ 
ازدات الحاجة الس�تخدام الماء الى الضعف ، مؤكدا 
ان المحافظ�ة س�تخاطب االمانة العام�ة لمجلس 
ال�وزراء من اجل تخصي�ص المبالغ الالزمة لتأهيل 
مش�روع الرف�وش وكذل�ك لنص�ب مضخ�ات ومد 
انابيب وش�بكات تغذية بغية القضاء على الماء في 

ابو غريب باسرع وقت ممكن”.

وبي�ن محاف�ظ بغ�داد ان “ امان�ة بغ�داد ابدت 
استعدادها لزيادة ضخ الماء الى القضاء الى جانب 
قيام المحافظة بتس�خير جهودها وبالتنس�يق مع 
وزارة الم�وارد المائي�ة ووزارة البلديات لالس�هام 
بتوفير الماء الصالح للشرب الى حين انجاز مشروع 
ماء الرفوش المؤمل االنتهاء من تأهيله خالل شهر 
بعد توفي�ر التخصيصات المالية الطارئة ، مش�يرا 
الى ان المحافظة وبالتنس�يق مع باقي المؤسسات 
الحكومية باش�رت بحم�الت رفع التج�اوزات في 

ناحية عكركوف وفي مناطق اخرى بالقضاء “.

حمافظ بغداد: حلول رسيعة وبدائل للقضاء عىل شح املياء يف ابو غريب

     بغداد/المستقبل العراقي 

طالب�ت وزارة البيئ�ة، ام�س االثنين، 
المنظمات العاملة في برامج إزالة األلغام 
في العراق بالحصول على الموافقة األولية 
من دائ�رة ش�ؤون األلغام عل�ى التمويل 
ال�ذي تتلقاه ف�ي الخ�ارج، وفيما أوضح 
أن ه�ذا اإلجراء س�يتيح لل�وزارة مراقبة 
المنظم�ات وانجازاتها،  صرفي�ات ه�ذه 
أكدت ضرورة انتقال مكتب األمم المتحدة 
من عمان الى بغداد. وقال الوكيل اإلداري 
للوزارة كام�ران علي حس�ن، إن “وزارة 
البيئ�ة اش�ترطت اس�تحصال موافقته�ا 
الرس�مية األولية على أي تمويل خارجي 
يمن�ح للمنظم�ات األهلي�ة العامل�ة ف�ي 

مجال إزال�ة األلغام ف�ي الع�راق”، مبينا 
أن “ه�ذا اإلج�راء س�يتيح ل�وزارة البيئة 
مراقبة صرفيات هذه المنظمات وكميات 
االنجاز المتحققة والمس�احات التي من 
المفت�رض أن تك�ون ه�ذه المنظمات قد 
طهرته�ا م�ن األلغام”.وأكد حس�ن على 
“ض�رورة انتق�ال مكتب األم�م المتحدة 
من مق�ره الحالي في عمان الى العاصمة 
العراقي�ة بغ�داد أو اختيار بديل له س�واء 
في محافظة اربيل أو البصرة”، عازياً الى 
“ضغط اإلنف�اق المالي من أم�ور إدارية 
ومالي�ة ومتطلب�ات الس�فر”.من جانبه, 
ق�ال مدي�ر دائ�رة ش�ؤون األلغ�ام خالد 
رش�اد، إن “المنظم�ات العاملة في مجال 
إزالة األلغام تتسلم منحها من الدول على 

أس�اس أنها مبالغ مالية ممنوحة للعراق 
أصال، في الوقت الذي تصرف غالبية هذه 
المبال�غ عل�ى حماي�ات ه�ذه المنظمات 
وعل�ى أم�ور أخ�رى ال تتف�ق م�ع هدف 
المن�ح”، مش�دداً عل�ى “ض�رورة العمل 
المش�ترك للمؤسسات الرسمية والمدنية 
للوصول الى عراق خال من األلغام”.يشار 
ال�ى أن المنظمات العاملة في مجال إزالة 
األلغ�ام كانت س�ابقا تحص�ل على مبالغ 
مالي�ة طائل�ة من ال�دول المانح�ة تحت 
عناوين إزالة األلغام في العراق وذلك بعد 
اتفاقها مع الجهات المانحة مباش�ر دون 
الرجوع ل�وزارة البيئة، وهذه المنح غالبا 
ما تصرف بطرق ال تتوفر لدى الوزارة أي 

معلومات عنها.

    بغـداد/المستقبل العراقي

الهج�رة والمهجري�ن  أك�د وزي�ر 
أن  االثني�ن،  ام�س  محم�د،  جاس�م 
ال�وزارة اتخ�ذت اإلج�راءات الالزم�ة 
بحق بع�ض مكات�ب إص�دار البطاقة 
الذكي�ة “الك�ي كارت” التي ل�م تلتزم 
بش�روط إصداره�ا، فيما ش�دد على 
أهمي�ة إزال�ة “العوائق” الت�ي تحول 
دون اإلس�راع في إصدارها وبالس�عر 

المحدد للنازحين.
ص�در  بي�ان  ف�ي  محم�د  وق�ال 
عق�ب لقائ�ه برئيس لجن�ة المرحلين 
الدهلكي  النيابي�ة رع�د  والمهجري�ن 
وعض�و اللجنة النائب حنين القدو، إن 
“الوزارة تبذل كل الجهود الالزمة من 

اجل اإلس�راع بإصدار البطاقة الذكية 
وتوزيعها على جميع العوائل النازحة 
من اجل ش�مولهم بالمنح المخصصة 
لهم”، مبيناً أن “الوزارة وجهت منافذ 
اإلصدار بضرورة اإلسراع في إنجازها 
فضال عن فت�ح منافذ جدي�دة لعملية 

اإلصدار”.
وأضاف محمد، أن “الوزارة شكلت 
لجنة خاصة إلدخال العوائل المستلمة 
للمنحة ف�ي قاعدة بيانات خاصة بهم 
من جه�ة وفرز العوائ�ل النازحة غير 
المس�تلمة للمنحة من جهة أخر ، من 
اجل ش�مولهم بالمنح الخاصة بهم”، 
مؤكدا أن “األس�ابيع المقبلة ستشهد 
إط�الق المنح�ة المخصص�ة للعوائل 
النازح�ة بع�د اس�تكمال اإلج�راءات 

الخاصة بالتوزيع”.
وأكد على “ضرورة اإلس�راع بنقل 
العوائل التي نزحت من مدينة الرمادي 
األخي�رة  األمني�ة  األح�داث  بس�بب 
وإيوائه�ا في مناطق آمنة لحين عودة 

األمن واالستقرار الى مناطقها”. 
يشار الى أن العراق شهد منذ شهر 
حزي�ران الماض�ي موجة ن�زوح غير 
مس�بوقة على خلفية أحداث الموصل 
التي س�قطت بي�د تنظي�م “داعش”، 
وال�ذي انتش�ر فيم�ا بعد ف�ي مناطق 
واس�عة م�ن محافظات ص�الح الدين 
وديال�ى وكركوك واألنب�ار، ما تطلب 
إيجاد إجراءات جديدة إلصدار بطاقات 
للعوائل  ذكية ومستمسكات رس�مية 

النازحة.

اهلجرة تدعو إلزالة عوائق إصدار البطاقة الذكية للنازحني
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توال�ت علين�ا نح�ن الفق�راء اىل الل�ه كث�راً م�ن 
الترصيحات م�ن بعض السياس�ن اللذين يتولون 
مناصب س�يادية رفيعة بعد االحداث املؤسفة التي 
حدث�ت يف مدينة االعظمية العزي�زة... هذه املدينة 
الغافية عىل ضف�اف دجلة من الرشق وتصبح عىل 
م�آذن االم�ام م�وىس بن جعف�ر )ع( واالم�ام ابي 
حنيفة والت�ي تحمل كل نكهة بغ�داد ونحن بهذه 
املناس�بة نثب�ت املحاورالتالي�ة وس�يكون حديثنا 

رصيحاً وواضحاً وحازماً واملحاور هي:-      
1- ال نس�مح ألي ق�وة يف االرض ان ترسق فرحتنا 
وترشفن�ا باملس�رة املليوني�ة التي توجهت لس�يد 
كاظمي الغيظ امامنا واس�د بغداد فقد كانت بحق 

مس�رة رائعة النصاف نبين�ا محمد صىل الله عليه 
واله وصحبه املنتجبن االخي�ار وتصحيح للتأريخ 
االسالمي الذي تعرض للكثر من التزوير عىل ايدي 
اناس�اً ليس لهم عالقة باإلس�الم وخلفوا لنا اناساً 
اكث�ر رشاً منه�م وه�م الدواعش وم�ن يعتمد عىل 
الدواعش يف وضعه الس�يايس وم�ن دعم الدواعش 
فنح�ن له�م باملرص�اد وس�نرضب بيد م�ن حديد 

عاجالً ام آجالً.
2- االعظمي�ة العزي�زة أغاض�ت ممث�ي الدواعش 
يف السياس�ية العراقي�ة بتعاطفهم ومس�اهمتهم 
يف ه�ذه املس�رة املليونية الرائع�ة واملرشفة ولذلك 
رس�موا له�ا مخطط�اً خبيث�اً وارادوه�ا ان تكون 

حطب�اً لنار الطائفية التي يعمل�ون يف الرس والعلن 
عىل اثارتها والتي ال س�مح الل�ه ان حدثت فتكون 
االعظمي�ة هي الضحي�ة فكانت االح�داث خطرة 
وكانت ملوقف اهايل االعظمية الرشفاء القول الفصل 
الفش�ال هذه املخططات االجرامية، فكانت بيوت 
االعظمية الرشيفة هي املالذات االمنية لزوار االمام 
م�وىس الكاظم م�ن االحزمة الناس�فة والقناصن 

اللذين احرضوا كل وس�ائل االجرام لتنفيذ مخطط 
اسيادهم. 

3- ان ع�ز األعظمية من عز بغ�داد وان بغداد خط 
احمر ال نس�مح لكل اللذين افلس�وا من مناطقهم 
ال�ذي  جمهوره�م  لفظه�م  وق�د  ومحافظاته�م 
انتخبه�م ان يتاجرو باألعظمية وان اهل األعظمية 
اكثر معرفة بمخططاتهم الداعش�ية فمن لم تهتز 

غرته وحميته ووطنيته عىل عرضه ورشفه واهله 
كيف يمكن له ان يدافع عن االعظمية االمنة الحاملة 
واقصد بذلك الترصيحات الجوفاء الفارغة املعروفة 
النوايا التي اطلقها الس�يد نائب رئيس الجمهورية 
السيد اسامة النجيفي السيئة الصيت وكان االجدر 
به ان يحدد املس�ارات يف نينوى التي باعها لداعش 

وليس يف بغداد.
4- اننا اليوم ام�ام مفرتق طرق حيث وصل التآمر 
ع�ىل امن بغ�داد ب�كل مناطقه�ا االعظمي�ة اليوم 
ومدين�ة الصدر س�ابقاً والحري�ة والغزالية والبياع 
والعامرية والسيدية والش�علة والكاظمية وغرها 
وانن�ا ع�ىل يق�ن ان ه�ذه الترصيح�ات ج�اءت 

نتيج�ة للخيب�ة التي افش�لت مخططاتهم فجاءت 
ترصيحات هسترية توضح مما اليقبل الشك انهم 
كانو مساهمن فيها مضحن يف االعظمية العزيزة 
لتكت�وي بنار الطائفي�ة ولكن خ�اب فألهم وردت 
نواياهم اىل جحورهم وهذا ما جعلنا ان نفكر جدياً 
بمنعهم من الدخول اىل بغداد وبالقانون بالرغم من 
صفاتهم الرسمية وذلك باقامة الدعاوى القضائية 

ضدهم بأسم اهايل االعظمية.
5- واخراً رحم الله الجواهري حن قال

انا حتف��هم الج البي�وت 
اغري الوليد عىل شتمهم والحاجب��ا

والله من وراء 

ل�م يك�ن مفاجئ�ا ق�رار امللك الس�عودي س�لمان 
بتقلي�ل مس�توى مش�اركة ب�الده يف قم�ة كامب 
ديفي�د التي اجتمع فيها الرئي�س االمركي اوباما 
مع حلفائه ق�ادة دول مجلس التع�اون الخليجي 
وعىل رأسهم الس�عودية )الش�قيقة الكربى( فقد 
أملحت تل�ك ال�دول يف بياناتها الرس�مية املقتضبة 
ب�ذات الهدف الذي أعلنه العاهل الس�عودي بتقليل 
مس�توى التمثي�ل، وق�د ي�ي ه�ذا املس�توى من 
التمثي�ل الرس�مي – خاصة بالنس�بة للس�عودية 
- بتوجي�ه رس�الة امتعاض خليج�ي غر مبارشة 
اىل الوالي�ات املتحدة كرد فعل معل�ن تجاه املوقف 
األمرك�ي الذي أثار حفيظة ومخاوف دول الخليج 
عدا س�لطنة ُعمان )التي غاب سلطانها عن القمة 
( من التسوية غر املتوقعة للملف النووي اإليراني 
الذي كان يشكل كابوسا مفزعا لها ألكثر من عقد 
من الزمان وكانت تنظ�ر اىل امللف النووي اإليراني 
ع�ىل انه اش�به بهراوة غليظ�ة تلوح به�ا طهران 
يف وج�ه جرانه�ا م�ن دول الخلي�ج العربية متى 

ما أرادت، ما يس�تدعي كبح جم�اح ايران النووي 
وتقليم أظافرها اإلقليمية حسب رغبة الخليجين. 
ولكن من الواضح ان الواليات املتحدة لها افق ابعد 
م�ن أفق حلفائه�ا الخليجي�ن ولها منظ�ار اخر، 
فهؤالء مازالوا ينظرون اىل إيران نظرة عدو طائفي 
توس�عي وله امتدادات إقليمية طائفية )ش�يعية( 
غر محدودة  سواء يف العراق او يف سوريا او لبنان 
او اليمن وينظ�رون اىل  امللف النووي اإليراني بأنه 
أشبه بصندوق أرسار يلفه الغموض بينما الواليات 
املتح�دة تنظر اىل إي�ران من منظ�ار املصالح التي 
تخ�دم األمن القوم�ي األمركي باعتب�ار انه ليس 
ألمركا أعداء او أصدقاء ثابتون ولذا أدركت أمركا 
ان التعام�ل برباغماتي�ة مرنة مع دول�ة كانت اىل 
عهد قريب تمثل احد أركان محور "الرش" بحسب 
التصني�ف األمركي هو أفضل من التعامل مع تلك 
الدولة بحس�ب مقايي�س الحرب الب�اردة التي قد 
تش�عل فتيل ح�رب حقيقية يف الخلي�ج قد تطيح 
باملصال�ح األمركية يف هذا الج�زء املهم من العالم 

وهي حرب لن تخدم اي طرف اذا ما اندلعت.
ان تخفيض التمثيل الرسمي لدول الخليج العربية 
يف قم�ة كامب ديفي�د هو رس�الة امتعاض اخرى 
موجه�ة اىل اوبام�ا  ال�ذي ع�زا يف ترصيحه األخر 
أس�باب اإلره�اب الرئيس�ية اىل الوض�ع الداخ�ي 
ل�دول الخليج العربية )الس�عودية بالتحديد( وهو 
وضع أنت�ج لنا أجياال م�ن اإلرهابين املجرمن ما 
زالت تتدفق عىل البؤر الس�اخنة يف الرشق األوسط 
كالعراق وسوريا وتهدد امن الكثر من الدول منها 
امركا نفس�ها وذلك بس�بب سياس�ات حكومات 

هذه الدول والوضع االجتماعي واملعيي فيها.
 وم�ن الطبيع�ي ان توصي�ف اوبام�ا ب�أن ) ايران 
ليس�ت الخط�ر االك�رب ع�ىل دول الخلي�ج، وانم�ا 

الخط�ر الداخ�ي املتمثل يف اس�تياء ش�عوبها من 
غياب اإلصالحات، وغياب فرص العمل، واملساواة( 
ال يروق لحكومات ه�ذه الدول التي لم تعتد هكذا 
توصيفات من حليفتها الكربى وهو مايشكل اول 
الوهن يف العالق�ات التاريخية بن الواليات املتحدة 
ورشكائه�ا الخليجي�ن املتخوف�ن م�ن املفاجآت 
التي س�ينبئ عنه�ا املوقف األمرك�ي "الغامض" 
واملخادع حس�ب رؤيتهم وهم متخوفون اكثر من 
"االنفت�اح" ال�ذي قد يق�ود اىل والدة ربيع عالقات 
إيرانية � أمركية متوازنة وإعادة تطبيع العالقات 
املقطوع�ة بينهم�ا منذ ان�دالع الثورة اإلس�المية 
يف إي�ران ع�ام 1979بقي�ادة آي�ة الل�ه الخمين�ي 
وحادث�ة احت�الل الس�فارة االمركي�ة املعروف�ة، 

وه�م متخوفون ايضا من ضم�ور دورهم كحلفاء 
ورشكاء س�رتاتيجين ألمركا التي ق�د تبحث عن 
رشيك قوي وس�رتاتيجي كإيران بعد ان تتحول اىل 
دولة "ايجابية" من خالل "احتوائها" والس�يطرة 
ع�ىل تطلعاته�ا  الجيوبولوتيكي�ة ومراقب�ة تل�ك 
التطلعات بحسب الرؤية األمركية األخرة املستقاة 
من اتفاقية لوزان وهي الرسالة "التطمينية" التي 
اوصله�ا اوبام�ا اىل حلفائ�ه الخليجي�ن يف كامب 
ديفيد إلقناعهم بأن امللف النووي اإليراني سيبقى 
تحت "الس�يطرة" فال داعي ألية مخاوف الس�يما 
وان الواليات املتحدة ماضية يف التزاماتها الدفاعية 

لدول الخليج يف كل األحوال. 
اال ان الخليجي�ن مازال�وا تحت تأث�ر "الصدمة" 

التي أحدثتها لوزان 
ولم يستوعبوا ان اوباما الرباغماتي - وهو مايزال 
يف واليته الثانية - يمسك العصا من الوسط ويلوح 
بعدم التفريط بمنظومة الحلفاء التقليدين كونها 
تتعلق باألولويات الجيوسرتاتيجية األمركية التي 

تصب يف مصلحة األمن القومي األمركي اوال وعدم 
التفريط بحزمة املصالح األمركية التاريخية ثانيا 
وقد تكون تس�وية امللف النووي اإليراني عىل هذه 

الشاكلة جزءا 
من هذه األولويات السرتاتيجية  

الت�ي تتناس�ب م�ع مصال�ح الوالي�ات املتحدة يف 
املنطق�ة ولخل�ق من�اخ يس�اعد ع�ىل ذل�ك ولكن 

مخاوف دول الخليج 
من "غموض" املوقف األمركي حيال امللف النووي 
اإليران�ي او م�ن  املفاج�آت غ�ر املتوقع�ة  الت�ي 
ستس�فر عنها ما تبقى من املحادثات املتبقية من 
ل�وزان التي قد تقلب كل املوازين والتوقعات وتأتي 
بتوازنات  سياس�ية  جديدة وإعادة  رسم خارطة 
طري�ق ألولوي�ات أمركي�ة جديدة  وه�و  ما يي 
بظهور أول الوهن يف العالقات األمركية الخليجية 
ان لم يكن باكورة  خريف لهذه العالقات خصوصا 
بع�د رجوع الزعم�اء الخليجين م�ن كامب ديفيد 

بخفي حنن.

في�سل �سر�سوح

عبا�س عبد �لرز�ق �ل�سباغ

عز األعظمية من عز بغداد

كامب ديفيد.. أول الوهن

انتبهت األمم املتحدة وقبلها محكمة الجنايات 
الدولية إىل أن ليبيا تعج بجرائم حرب اقرتفتها 
امليليش�يات املس�لحة والجماع�ات اإلرهابية 
بينها تنظي�م »داعش«. وصدرت لوائح اتهام 
ضد عنارص مش�بوهة ووضعت ش�خصيات 
يف القوائ�م الس�وداء، بينما لوائ�ح االتهام ال 
تكاد تحىص بسبب تراكم االنتهاكات واملذابح 
الت�ي طال�ت اآلالف م�ن الليبي�ن واألجانب 
ج�رى قتلهم بط�رق مختلفة م�ن اإلعدامات 
زنزان�ات  ويف  جوع�اً  امل�وت  إىل  الجماعي�ة 
»خاص�ة« إىل الغ�رق يف ع�رض البح�ر ضمن 

قوارب املهاجرين.
إذا كان�ت النوايا صادقة وهن�اك رغبة فعلية 
يف محاس�بة املجرم�ن، فقد تضي�ق محكمة 
الجناي�ات الدولي�ة بالقضايا، ما يس�توجب 
تشكيل محكمة خاصة بجرائم الحرب يف ليبيا، 
وأن تس�خر جميع اإلمكانات الدولية العتقال 
القتلة أو وضع حد ألعمالهم. ويكفي االطالع 
عىل ش�هادات املدني�ن واألجانب الفارين من 
ذاك الجحي�م ليتبن حجم ما يحدث بعيداً عن 
اإلع�الم وكامراته يف مناطق ع�دة، من بينها 
طرابل�س ومرصات�ة ودرنة، حي�ث أصبحت 
هذه الحوارض قواعد لإلرهابين يقيمون فيها 

»رشائعهم« وينكلون بمن تحت أيديهم.
ويأت�ي الكش�ف عن وجود اآلالف يف س�جون 
امليليش�يات والجماعات اإلرهابي�ة، تأكيداً ملا 
ت�م التحذير من�ه مراراً يف الس�نوات املاضية، 
ب�ل إن هذه الس�جون واالنته�اكات واملذابح 
الخاصة ليس�ت جدي�دة، وإنما تفش�ت منذ 
 ،»2011 فرباي�ر   17 »ث�ورة  ل  األول  الي�وم 
ففي ذل�ك التاريخ كانت الجماعات اإلرهابية 
جاهزة للبدء يف مرشوعها املتواصل إىل اليوم، 
ولك�ن العال�م آنذاك تعم�د التعام�ي عن تلك 
الحقيقة حتى يتم القضاء عىل العقيد الراحل 
معم�ر القذايف ونظامه، وفع�اًل تم ذلك، وقتل 
القذايف يف »جريمة حرب« أس�وة بآالف غره 
كان�وا مع�ه وض�ده أيض�اً قتلوا باألس�لوب 
نفس�ه، ومنهم اللواء عبدالفتاح يونس الذي 
كان قائ�داً لق�وات »الث�ورة« وقتل وس�ملت 
عيناه بطريقة وحش�ية ول�م تظهر حقيقة 

تلك الجريمة بوضوح.
لو طرح س�ؤال يتيم عما أثم�ر »ربيع ليبيا«، 
لجاء الج�واب واحداً »جرائم ح�رب«، وهذه 
ع�ىل  تقت�رص  وال  دالالت  حمال�ة  النتيج�ة 
إراق�ة الدماء فحس�ب، وإنما تش�مل أعمال 
التهج�ر والتدم�ر املنهجي للمراف�ق العامة 
ومؤسس�ات الدول�ة والعب�ث بالث�روات مثل 
النف�ط والغاز وتهريبه واس�تثمار عائداته يف 
تش�كيل العصابات وتجنيد العنارص وتمويل 
الجماعات اإلرهابية خارج الحدود، ال س�يما 
يف س�وريا ومرص وتونس وم�ايل، ويضاف إىل 
ذلك اس�تقدام ع�رشات اآلالف م�ن الراغبن 
يف الهج�رة إىل أوروبا فيك�ون مصرهم املوت 
يف زنزان�ات امليليش�يات أو غرق�ا يف ق�وارب 
متهالكة، يف ص�ور تمثل إبادة جماعية آلالف 
الناس، إذ لم يمر يوم بال نبأ عن كارثة بحرية 
واملجرم�ون الحقيقيون مازال�وا عىل األرض 

الليبية يجهزون لكارثة أخرى.
استمرار ارتكاب الجرائم واإلفالت من العقاب 
للجرائم السابقة لن يساعد عىل تحقيق سالم 
أو وض�ع حد للف�وىض املدمرة، فه�ذا تنظيم 
»داع�ش« أصب�ح مطلوب�اً يف ليبي�ا، بينما ال 
ي�زال بعيداً ع�ن املالحقة يف س�وريا والعراق، 
وهذه االزدواجية ربما تح�دث يف ليبيا أيضاً، 
بينم�ا تتطلب العدال�ة الحقيقية مالحقة كل 
من أراق دماً برئياً أو تاجر بمصائر الناس أو 
ألحق األذى باإلرث الب�رشي كاآلثار واملعالم، 
وإذا فتحت التحقيقات وفق هذا املبدأ وجرت 
املحاكمات، فيسيكون ذلك أقوى عامل للردع 
سيس�اعد الحق�اً ع�ىل امتص�اص الف�وىض 
ويضع حداً حاس�ماً للح�رب األهلية الجارية 

وتوابعها.

مفتاح �سعيب

ليبيا 
وجرائم احلرب

اس�تضافت منظمة »باغواش« الحائزة جائزة نوبل للس�الم، يف 
الدوح�ة مؤتمر حوار ش�اركت فيها حركة »طالب�ان« وممثلو 
الحكوم�ة األفغانية. ووصف�ت طالبان اللق�اءات بأنها مؤتمر 
بحثي، والحكومة األفغانية بأنها مناقش�ات علمية. ومشاركة 
الحركة هي عالمة عىل مرونة وتغر يف موقفها املتش�دد أو عىل 
تعاظم ثقتها يف قوتها. وس�بق أن وافقت طالبان عىل التفاوض 
م�ع األمركي�ن، ولكنها درجت عىل رفض الح�وار مع حكومة 
كابول. وعىل رغم أن الحوار بن طالبان واملس�ؤولن األمركين 
يف الدوحة انقطع نتيجة معارضة حكومة كارزاي، أسبغ افتتاح 
مكتب تمثي�ل لطالبان يف قطر نوعاً م�ن املرشوعية واالعرتاف، 
عليها.وال ش�ك يف أن أهمية مشاركة طالبان يف مؤتمر باغواش 
تفوق أهمية مش�اركاتها يف مؤتمرات باري�س وطوكيو. وضم 
وف�د طالب�ان مس�ؤولن كب�اراً يف الحركة. ون�رشت »طالبان« 
أس�ماء الوف�د عىل موقعها الرس�مي عىل الش�بكة العنكبوتية. 
وهذا مؤرش إىل رضا أمر الحركة املال محمد عمر عن املشاركن. 

ولكن ثمة َمن حذر من التفاؤل. والداعي إىل التش�اؤم هو تزايد 
عملي�ات طالبان، وارتفاع عدد هجماته�ا يف كابول وغرها من 
امل�دن. ووفق تقرير لألمم املتحدة نرش الش�هر املايض، زاد عدد 
القت�ىل املدني�ن يف أفغانس�تان عن ع�رشة آالف قتي�ل يف العام 
املن�رصم، أي ارتف�ع 22 يف املئة عما كان علي�ه يف العام املايض. 
وامللفت أن مؤتمر قطر نظم يف وقت أعلنت طالبان بدء عمليات 
الربي�ع. وه�ذه العملي�ات تمتح�ن الجي�ش األفغان�ي املدعوم 
بالق�وات األمركية التي بقيت يف أفغانس�تان. وتحس�نت قدرة 
الق�وات الحكومية األفغانية عىل مواجه�ة طالبان وهجماتها. 
ولكن عدد الجنود املتزايد املنش�قن ع�ن الجيش الحكومي هو 

ش�اغل الحكومة. وع�ىل رغم أن طالبان تقدم�ت يف املقاطعات 
الش�مالية، ال ت�زال عاج�زة ع�ن الس�يطرة عىل امل�دن الكربى 
والعاصم�ة. وعىل رغ�م مش�اكلها وضعفها، يف وس�ع القوات 
األفغاني�ة الحفاظ عىل مواقعها. وتع�زز قوتها مرابطة القوات 
األمركية يف أفغانس�تان ومش�اركتها يف املواجه�ات، إثر تقدم 
طالبان. وتتعثر مس�اعي طالبان إىل رص الصفوف. وعىل رغم 
أن مكانة املال محمد عمر راجحة، يرى كثر من املراقبن امللمن 
بأح�وال »طالبان« أن نف�وذه انحرس مع م�رور الوقت وبروز 
جيل من القادة امليدانين املتشددين. وكثر منهم كانوا مراهقن 
حن كانت طالبان يف الحكم، وهم اليوم نواة حركة »املقاومة«. 

والعالقة بن قيادات لجان طالبان يف باكستان والقادة امليدانين 
يف أفغانس�تان معقدة. وال ش�ك يف أن »املقاومة« ليست منظمة 
عىل أفضل وجه، وأن آلية اتخاذ القرار تعود إىل املقاتلن والقادة 
يف امليدان. ويحول دون رص صفوف طالبان ائتالفها من أجنحة 
كثرة. وقد تنقس�م يف املس�تقبل. ويستس�يغ بع�ض املعتدلن 
نس�بياً يف قي�ادة طالب�ان الحوار املب�ارش مع حكوم�ة كابول. 
فهم يرون أن املصالحة مع الحكومة قد تكون جرس مش�اركة 
الحركة يف الحكومة املركزية وتسلمها مقاليد األمور يف املناطق 
الجنوبي�ة والرشقية األفغانية. لكن املتش�ددين يرون أن إحراز 
نرص عس�كري قريب. و »تضغط« باكس�تان أكث�ر فأكثر عىل 
طالب�ان لحملها عىل التف�اوض مع الحكوم�ة األفغانية. وهي 
س�اهمت يف تيس�ر الحوار بن األمركين وطالبان الذي انتهى 
إىل الفش�ل. ولك�ن، يبدو أن إس�الم آباد لم ت�ؤدِّ دوراً يعتد به يف 
اجتماعات الدوحة. وهذا مؤرش إىل رغبة طالبان بنهج مس�تقل 
عن باكستان. والطريق إىل السالم يف أفغانستان ال يزال طويالً.

ز�هد ح�سني

السالم يف أفغانستان بعيد

فوؤ�د ح�سون
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الربيع العربي 
�سامى ح�سن

لم نسمْع أبًدا بربيٍع ...
يجتاُح األرَض بإعصار .
و يدقُّ رقاَب الّثاراِت ...
قبَل مواعيِد اإلزهار .
يخدُع كلَّ الفالحيَن ...

يزرُع ألغاًما فى الحقِل ...
يغتاُل ِغناَء األطيار .

ُيثِمُر أنقاًضا و َخراًبا ...
ال يطرُح خيًرا و ِثمار .
لم نسمْع أبًدا بربيٍع ...
يبتهُج بآالِف الَقتلى ...

و كذا الِف امرأٍة ثكلى ...
و دياِر عباٍد تنهار .

لم نسمْع أبًدا بربيٍع ...
يأتى لَيُسكَّ الّشُرفاِت ...
من هوِل ُغباِر الّداناِت ...

من فيِض غزيِر الّطلَقاِت ...
يحتاُج مالبَس واقيٍة ...
ضدَّ رصاصاِت الُفّجار .
لم نشهْد ابًدا َنْيساَن ...
ُنمِضى ُعطلَتُه بخياٍم ...

وسَط الثلِج و َوْسَط النار .   
يدهُس ُدمياِت األطفال ...

بجنازيِر الّدبابات ...
يمحو من فوِق الجدراِن ...

رسَم الطبشوِر المنقوِش ...
بَيِد األطفال الُقّصار .

كى يرسَم أشباَح الغدِر ...
بَدِم األطفال األبرار .

لم نشهْد أبًدا نْيساَن ...
ال يسكُن فى شمِس الّدار .
ال يشرُب شاَى األمِسَيِة ...
ّمار . وسَط مجاميع السُّ
يستاُء ضجيَج األوالِد ...

و اللِّعِب على سطِح الّدار .
و يغنى فيه األطفاُل ...

أنشودَة ) وطنى ينهار ( .
لم نشهْد أبًدا نيساَن ...

ُيلغى كلَّ ُفصوَل الّسنِة ...
ليدوَم بقيِد اإلجبار .

موهبة الكتابة و فكرة التفرد
كثي�را ما نق�رأ عبارات انطباعي�ة تجاه النص�وص األدبية 
كعب�ارة ) ح�رف ممي�ز ( او ) لغة متف�ردة ( ، و يراد بذلك 
وجود تفرد اسلوبي للكاتب في ذلك النص . و تكمن اهمية 
االستجاب�ة االنطباعية انه�ا تشير الى وج�ود عنصر فني 
ابداع�ي كانت انعكاسا طبيعيا له .و ايضا نس�مع كثيرا ان 
ف�ي الكتابة حال�ة مفارقة للمؤلف و طغي�ان للغة و تفلت 
و انه�ا تمر بفترة من الالوعي هو ال�ذي يأخذ زمام االمور 
ف�ي عملية الكتابة و منها ش�يطان الشعر ، وهذه الرؤى و 
االحكام ال تصدر فقط من كتاب و انما من قراء و متذوقين 
و نقاد ، و بذلك تتجاوز كونها فكرة معرفية او فلس�فية و 
انما هي استجاب�ة انطباعية ايضا تشير الى وجود مظاهر 
اسلوبي�ة معين�ة نتج�ت عنه�ا .ان وظيف�ة النقد تفس�ير 
الظاهرة الجمالية و الكشف عن العناصر الفنية و الجمالية 
الت�ي تس�بب االبهار و االدهاش ، و لذل�ك تكون االستجابة 
الذوقي�ة و الحك�م االنطباع�ي مقدمة و دلي�ال و باعثا له ، 
و ام�ا البحث المقحم من علوم اخ�رى لغوية او اجتماعية 
و الت�ي ال تمت بصل�ة الى االنبه�ار و الدهش�ة و الظاهرة 
الجمالية ، فهي ابحاث غريبة عن النقد االدبي ، و ما هي اال 
ابح�اث لعلوم اخرى لغوية او اجتماعية ، و لقد بدأ ش�عور 
متنامي لدى االوساط االدبية الغربية و العربية في وجوب 
الخ�روج من ه�ذا المأزق الذي اقحمت عملي�ة النقد االدبي 
فيه بس�بب فلس�فات لغوية و اجتماعية امت�دت يدها الى 
عملي�ة االبداع و نقده ، فأخذت المدرسة االسلوبية تتس�ع 

نظريا و تطبيقيا في ادوات النقد الحديث .
و كتفس�ير واقع�ي لما تق�دم من مظاه�ر انطباعية ، كلنا 
يشع�ر حينم�ا نواجه نص�ا ان هناك اكثر من ي�د تعمل فيه 

وهن�اك اكثر من غاي�ة و قصد ، و يمكن بأدنى تلمس ادراك 
تجلي�ات لجهات انس�انية في النص ، منه�ا ما هو مشترك 
ومنها ما هو متفرد .المشترك الكتابي قد يكون عاما بشريا 
وف�ق النمط الذي يتعامل به الناس في كتابتهم و كالمهم ، 
و أخر يكون مشتركا فنيا بين االدباء و المحترفين للكتابة 
الفني�ة .التف�رد هو ما يمي�ز اسلوب المؤلف ع�ن غيره ، و 
يبعده عن خط االش�تراك العام او الفني ، في تجل لتجربته 
الخاصة ف�ي الكتابة .هذا كله يقع ضم�ن غاية واحدة هي 
قصد الكاتب حيث انه يمثل البعد العام و البعد الفني و البعد 
التفردي. هناك في الكتابة غايات و  جهات اخرى لها تأثير 
في عملي�ة الكتابة ، منها غايات اللغ�ة ، حيث تتجلى اللغة 
ف�ي النص بشك�ل انثياالت ، و كلما ك�ان الموروث اللغوي 
للكات�ب كبي�را و راقي�ا كان�ت انثياالت�ه راقي�ة  و العكس 

صحيح ، وهنا تبرز اهمية القراءة و تأثيرها الالواعي على 
الكتاب�ة و يمكن ان نس�ميهالالوعي المعرفي .من الغايات 
االخ�رى و الجه�ات المؤثرة في عملي�ة الكتابة هي غايات 
النص نفس�ه و الس�عي نحو الكم�ال الجمال�ي ، باعتباره 
وجودا مس�تقال وهذا يعتمد على الحس المرهف و الذائقة 
المتط�ورة و الموهبة لدى المؤلف في تجلي عميق يتجاوز 
الوعي كما هو معلوم و يمكن ان نس�ميه الالوعي الجمالي 
.تجلي هتان الجهتان الالوعي المعرفي و الالوعي الجمالي 
في الكتاب�ة بمظاهره�ا الخارجية الموضوعي�ة هو الذي 
يتسبب بذلك الشعور بوجود فترات الوعي و طغيان للنص 
ف�ي الكتابة .في ضوء ما تقدم تظه�ر الكتابة كوجود يقع 
عل�ى بعد و مس�افة متغيرة من المؤل�ف و اللغة و النص ، 
يمكن ان نس�ميها ) بالمسافة الكتابية ( ، كلما كان التجلي 

ألي م�ن تل�ك الجه�ات قوي�ا كانت المس�افة بي�ن اللغة و 
تل�ك الجهة قصي�رة و لكلما ضعف تجلي تل�ك الجهة كانت 
المس�افة الكتابية كبيرة .و لحقيقة تباي�ن التأثير الممكن 
حصول�ه بفعل انثي�االت اللغ�ة و تجلي الن�ص الجمالي و 
قص�د المؤل�ف و رؤيت�ه ، يمك�ن ان يك�ون االقت�راب هو 
الس�لبي او االبتعاد هو الس�لبي .فحينما تك�ون جميع تلك 
الجه�ات ، اقصد تجليات تجرب�ة المؤلف و انثياالت اللغة و 
الشعوربجمالي�ة النص متكاملة ، كان االقتراب منها سبب 
قوي�ة و رق�ي للنص ، و ام�ا ان كان هناك خل�ل في احدها 
، ك�أن يك�ون الوضع الع�ام متخلف�ا ، او الثقاف�ة الفردية 
ضعيف�ة ، او الحس الجمالي ضعيفا ، فان االقتراب من احد 
تلك العوامل يكون سببا في ضعف النص ، و هذا هو السبب 
الرئيسي في كون انس�ان مبدعا موهوبا و اخر ليس كذلك 
، كم�ا انه الس�بب الحقيقي لتبي�ان كتابات المبدع نفس�ه 
بي�ن الضع�ف و القوة . كما انه بذلك يمكن و بس�هولة بعد 
تبي�ن العمل االرق�ى و االدنى بفحص اسب�اب التباين و اي 
م�ن تلك العوامل كان هو الطاغي ف�ي النص القوي الراقي 
، و اي�ا م�ن تلك العوامل كان هو المؤثر ف�ي العمل الذي لم 
يكن بمس�توى غيره ، الجل توظيف عناصر القوة و تجنب 
عناص�ر الضعف  ، كما انه دافع لتطوير الجانب الذي يعاني 
م�ن قصور ، سوى على مس�توى الوعي الفني و التقني او 
على مس�توى الالوعي اللغوي و الجمال�ي بتطوير الثقافة 
اللغوي�ة الفنية و الجمالي�ة للكاتب .  كم�ا يمكن ان يكون 
هذا النظ�ر مدخال جيدا نحو جانب تجريبي تطويري علمي 
ف�ي الكتابة و ربما يكون ذل�ك في جانب منه قاعدة لورش 
الكتابة الت�ي ظهرت في امريكا ) writing workshop  ( ،و 
التي بدأت تنتشر في مصر مؤخرا ، لكن ايضا تسلط الضوء 

على جوانب توجب انتقائية في المتدربين .

د اأنور غني املو�سوي 

حلقات التعب 

رسائل منسية للفرنيس فيكتور هوغو  

يمر التعب كسلس�لة لحلق�ات ُتقبل بعضها كل 
يوم ،السق�ط امام هاتفي اطل�ب الرقم بلهفة 
.. الادري من أي�ن استحضر لك هذه الشخصية 
الت�ي تحبها أحكي التعب بأسلوب يجعلك دقيق 
االستم�اع الصغ�ر ح�رف , والتنص�ت القصر 
تنهي�دة .بعدم�ا طلبت الرقم ..اش�تقت للحوار 
مع�ك , ل�م أفكر للحظ�ة ان التك�ون بخير , لم 
انس اليوم ان القي الس�الم علي�ك برنة واحدة 
ف�ي موعد دواء الضغط , ورنتين لدواء القلب , 
صديقي العجوز هرمت تفاصيله اال ذاك القلب 

, الزال ش�ابا ف�ي تجوال�ه من داره ال�ى داري, 
عبر االثير , أنتظرتك على الموعد, الرنة الثالثة 
تكون السماعة بين يديك وصوتك مسافرا عبر 
النجوم ليقبل خدي , الرنة الرابعة , الخامس�ة 
, فنس�يت عدد الرنات بعدها , علمت انك رحلت 
, دون ان تق�ول , جميل�ة الليل�ة أن�ت سيدتي, 
واضحك و من أخبرك , تقول الروح التي تطرق 
نافذت�ك تحتض�ن الس�تائر لترقص م�ع الريح 
وهي دون خجل تختل�س النظر لقميص نومك 
اليلكي , التفت دون تفكير وال المح احدا , حتى 
الناف�ذة مغلق�ة , والريح تنام ف�ي عري الغابة 
, ص�ارت الرن�ات تم�ر . ال مبالي�ة بأنتظاري , 

صوتك محمال بكل فكرة لم تقلها لكني شعرت 
بها , سقطت السماعه مني , خرجت للشرفه , 
مليئة السماء بالنجوم , ترى هل سكنت روحك 
النجوم , لتتسكع مع الريح تلقي نظرة المساء 
عل�ى قمي�ص نوم�ي الجدي�د ,, ام ان�ك الريح 
تداعبن�ي دون ان ادري, جئ�ت تحملن�ي عب�ر 
الفراغ , اليك , وقفت امام قبرك , أنصت لصوت 
سعالك , تذكرت كم مرة اخبرتك ان تتوقف عن 
التدخين, تبتس�م و احرمك فك�رة الرقص على 
قبري , هدأ السعال ترى غفوت ولم أقص عليك 
, ما يس�طره الوهم في مخيلتي وانا قابعة في 

هامش ورقة , ادعي وجودي ووجودك ....!

باري�س - يس�تعد الباحث�ان الفرنس�يان ش�يال، 
وجان ج�ودون إلص�دار الج�زء الثال�ث والرابع 
واألخير لرسائل الكاتب والفيلس�وف الفرنس�ي 
الراحل فيكت�ور هوغو في ذكرى مرور 200 عام 
على وفات�ه في 1885، حيث تم نشر الجزء األول 

والجزء الثاني في 1988 و1991.
وك�ان الباحث�ان الجامعيان قد حص�ال على هذه 
الرسائ�ل التي لم تنشر من قبل من�ذ أكثر من 20 

عاما ومعظمها كتبها هوغو وهو في المنفى.
وكان يكتب 300 رسالة في األسبوع منها رسائل 
ذات قيم�ة مث�ل الت�ي تن�اول فيها إلغ�اء عقوبة 

اإلعدام والتي تكلم فيها عن الحرية.
وقد ظل الفيلس�وف الفرنسي فيكتور هوغو في 
منف�اه قرابة 20 عاما بعد هروبه من باريس بعد 
االنقالب السياسي، وقد حصال على هذه الرسائل 
م�ن المكتب�ة الوطني�ة الفرنس�ية وم�ن أسرته 

وبعض أقرباء أصدقائه المقربين له.
ولد فيكتور هوغو سنة 1802، وهو أديب وشاعر 
فرنس�ي، ك�ان يرى في نفس�ه صاح�ب رسالة، 
كقائد للجماهير، قائد ال بالسيف أو المدفع وإنما 
بالكلم�ة والفك�رة، فهو أقرب إل�ى زعيم روحي 
لألنفس البشرية. وهو من أبرز أدباء فرنس�ا في 
الحقب�ة الرومانس�ية.من أعمال�ه نذك�ر “أحدب 

نوتردام” و”البؤساء” و”مالئكة بين اللهب”.

مرفت غطا�س 

طائر القصب
  

للنش�ر  عدن�ان  "دار ومكتب�ة  ع�ن 
والطبع والتوزي�ع" في بغداد صدرت 
مجموع�ة قصصي�ة جدي�دة بعنوان: 
"طائر القصب" للق�اص كامل الدلفي 
وتق�ع المجموعة ف�ي125 صفحة من 
القطع المتوسط. واحتوت على أكثر من 
ستي�ن قصة قصيرة وقصة قصيرة جدا.

ج�اء في استه�الل المجموع�ة: كاألرض 
تماما أفقد سخونتي بمرور الوقت.

الصدمات التي أشعلتني توقفت
ومضى وقت عن انفصالي من رحم العشق 

الالهب

اجلراح تشهد 
 ص�در عن الدار العربية للعلوم )ناش�رون( في بي�روت، الطبعة الثانية من كت�اب "الجراح تشهد: 
مذكرات طبيب في زمن الحصار"، للكاتب الدكتور فايز رش�يد. أما قصة أحداث هذا الكتاب والتي 
ل�م يذكرها الكات�ب في الطبعة الس�ابقة، فيلخصها المؤلف بالقول: "أوجعتن�ي حدود االفتراش 
للعق�ل والقلب، تلك المعان�اة الماثلة أمامي حتى اللحظة، في عيون األطفال والنس�اء والشيوخ 
والعدي�د من الشباب الجرحى م�ن ذوي اإلصابات المختلفة، ممن رأيته�م رؤية العين وعالجت 
الكثيرين منهم، بفعل البشاعة في الجرائم والمذابح واالعتداءات. نعم كان ال بد من التعبير عن 
ه�ذه المعاناة ونقلها إلى القراء، وهكذا ُولدت فكرة الكتاب".. الكتاب هو تس�جيل يومي دقيق 
لحصار بيروت..بين سطوره : التاريخ، المعاناة , فاشية العدو.. وقبل كل شيء صمود الشعبين 
: الفلس�طيني واللبنان�ي ف�ي وجه الع�دوان المجرم".الكت�اب يعكس االمل.. أم�ل الجماهير 
الفلس�طينية واللبنانية وأبناء أمتنا العربية الواحدة من المحيط إلى الخليج في نحريرالوطن 
الس�ليب.. وبخاصة أن صدوره يتزامن مع االحتف�ال الصهيوني بإنشاء "إسرائيل"... كما أن 

الكاتب سّجل فيه معاناة بعض الجرحى ممن قاتلو في صفوف  الثورة الفلسطينية.

الوصول اىل إسطنبول
 قي�س جميد املوىل 

ل�م يبق للوصول الى إسطنبول سوى ربع ساعة 
، تلبدت الس�ماء بغيوم داكنة السواد وكلما بدأت 
الطائ�رة باإلنخف�اض التدريج�ي إزدادت كثافة 
الغيوم ومس�احته ، كانت كتل م�ن دخان أسود 
داك�ن ، ل�م أصدق وأن�ا أنظر من ناف�ذة الطائرة 
أن تل�ك الغيوم تحمل أمط�ارا ،بل خلد الى أذهان 
البع�ض من�ا أن محرك الطائرة أو ج�زء ما منها 
بدأ بإرسال هذا الدخ�ان األسود الداكن ،الحظُت 
جليس�ي الذي الى جواري وهو يرسل لي كلمات 
غير مفهومة ، وتلك المرأة التي أدركت بحدسها 
أن وضعا ما في الطائرة قد إختلف عما كنا عليه 
، حت�ى الذين كانوا قد أغلقوا المجالت والصحف 

والكتب عادوا
وفتحوها وبدأت أعينه�م تتلصص بين العبارات 

وبين لحظاتهم القاتمة ،
سمع�ت المضيفة تق�ول للجالس ف�ي المقاعد 
31،32،33 تقول لهم كل ش�يء هادي وتبتس�م 
لهم بعذوبة وبثقة من أننا سنهبط مطار أتاتورك 

بعد وقت قصير ،
ل�م يطل إستغراب�ي من الصمت ال�ذي حل فجأة 
في الطائرة ول�م يطل إستغرابي من أن الشكوك 
ق�د تنتشر عب�ر الح�واس وعبر المالم�ح وعبر 
التفكي�ر الباطني بالمصير ، ولك�ي يكون حالي 
كحال األخرين م�ن الركاب مددت يدي لحقيبتي 
وتناول�ت كيفم�ا ش�اء كتابا م�ن مجموعة من 

الكتب الت�ي معي ، لم أدقق ف�ي صفحته األولى 
)صفحة الغالف ( ك�ي أقرأ إسم الكتاب ومؤلفه 
وصورة الغالف لكني مباش�رة تطلعت الصفحة 
األولى من الكتاب وقرأت أسفل الصفحة ) الُمهر 
األحم�ر ( وفي الزاوي�ة العليا كان هن�اك إهداء 

وإمضاء لصاحب اإلهداء ،
كن�ت ذل�ك اليوم ضج�را من جلوسي ف�ي البيت 
وك�ان اليوم ه�و الرابع من ماي�س للعام 1998 

،مررت
في منطق�ة باب المعظم ثم عبرت مشيا جس�ر 
مدين�ة الط�ب وأست�درت م�ن جهة الك�رخ الى 
جه�ة الرصافة عبَر طريق جس�ر الشهداء وعند 
منتص�ف الجس�ر وجدت رج�ال أش�هبا يفترش 
الجس�ر وأمامه مجموعة من الكتب المعروضة 
للبيع ، وما أن لمحت جون شتاينبك حتى أخذني 
الزهو بمعرف�ة الكثير عن إسلوبي�ة هذا الكاتب 
ومضامين�ه المتشعبة ولغت�ه المحكمة وسرده 
المتع�دد اإلنتقاالت ،لم أتذكر ك�م دفعت ، أتذكر 
ك�ان مبلغ�ا زهيدا مقاب�ل أحد األعم�ال الكبيرة 
له�ذا الرجل ، وأنا على الجس�ر ) جس�ر الشهداء 
( تصفحت المحتوى وأتذك�ر أنني قرأت اإلهداء 
وأتذكر حينها قلت لنفس�ي بع�د أن قرأت المهر 
األحم�ر قل�ت ) أنها رواي�ة ( رواي�ة بصفحاتها 
ليس�ت كالروايات الطويلة ، وبم�ا أنني خرجت 
م�ن البي�ت ضج�را فالبد أن أع�ود الي�ه بحيوية 
م�ا وبم�زاج أخر ، سلك�ت الجهة اليمن�ى والتي 
تقودن�ي عب�ر البن�ك المركزي من جه�ة اليمين 

وس�وق الشورج�ة وعم�ارة الب�دوي م�ن جهة 
اليس�ار وواصل�ت الس�ير حيث مكتب�ة مكنزي 
ث�م بداية جس�ر األح�رار وساحة الوثب�ة ف�� ) 

أورزدي باك (
ووصل�ت م�رادي الى حي�ث المقه�ى البرازيلية 
، أخت�رت مقعدا ف�ي زاويتها القصّي�ة ،وتهيأت 

لقراءة شتاينبك )عند طلوع النهار ،

خرج ِبلي َبك من مرقد العمال ،
ووقف لحظة في شرفة المدخل ،

رافعاً نظره الى السماء ( ،
قلت وأنا في الطائرة )لم تكن لي هنا ش�رفة ، أو 

سماء ، كي أرفع رأسي (،
ثم إستطرد ش�تاينبك )وصل ِبلي الى بيت السيد 

تفلن ،

وأومأت له الخادمة برأسها األشهب ،
جلس على الدرجات بأنتظار سيده،

وألنه عامل أبقار ،
فلن يكون من المناسب أن يدخَل

الى غرفة الطعام أوال .
نادي�ُت ن�ادَل المقهى وطلبت فنج�اَن قهوٍة أخر 
، وب�ال مناسب�ة إقشعر بدني حي�ن تذكرت كيف 

طوى جزار
اللح�وم ف�ي مدينتنا ساقي الث�ور وربطهما الى 
رقبته وق�ام بحزها تاركا لنا عل�ى األرض بقعا 

داكنة اإلحمرار وخوارا يصل أبواب السماء ،
وحين أتى النادل بالقهوة سألته :

لو سقط�ت طائرة في البحر ه�ل يموت الركاُب 
جميعهم ،

 كان جليس�ي في الطائرة يعدد تلك اإلفتراضات 
ويرتع�ش كلما ضاقت عليه رحم�ة اإلفتراضات 
بل أنه صرح لي بأنه اليجيد الس�باحة وأن وزنه 
تج�اوز الثماني�ن وإن�ه.. ولم يكم�ل جملته في 

الوقت الذي نادى ِبلي على المهر األحمر :
يحسن بك أن تأوي الى الفراش ،

يحسن بك ،
لدينا أعمال كثيرة في الصباح ،

زادت الطائرة من انخفاضها وقلت سرعتها ولم 
تظهر األرض ،

قال لي جليسي الذي تجاوز وزنه الثمانين ،
الى اآلن لم تظهر األرض ،

حكي�ت ل�ه ع�ن رأس الرج�اء الصال�ح ورحل�ة 

ماج�الن ،ولم يكم�ل جملته لكنه أس�رَّ في أذني 
هل تسمع بكاًء في الطائرة ،

ف�ي مدرسة البتاوين الثانية كنا نبكي صباح كل 
يوم خميس عندم�ا يحضر عباس الصراف مدير 
المدرس�ة العرض الصباح�ي ، كنا صغارا نخاف 
التفتيش ونخاف النصائ�ح ، ونبكي حين يطلب 

المدير منا قراءة النشيد الجمهوري ،
ف�ي غرف�ة ع�دة الخي�ول ، رف�ع ِبل�ي الّس�رج 
المراكش�ي من فوق ظهر المهر األحمر وأوضح 
للذي�ن أمامُه ) إش�ترينا سرجا جدي�دا من مزاد 

شريف الشرطة ، باع أشياء كثيرة
فقد تراكمت عليه الديون( ،

تأفأَف جليسي ، لدي حاجات ثمينة لوكنت أدري 
لبعته�ا جميعا ، وعال صوته ، لمن سأبقيها لمن 

،
ونح�ن بعد ل�م ن�ر األرض ، ولم أكم�ل قهوتي، 
صرخ�ت بنادل القهوة وكنت قد حس�بته الرجل 
الذي أكثر من تدوير إفتراضاته صرخت به : ُكف

ُكف عن هذا الهراء ،
ل�م يبق للوصول الى إسطنب�ول اال دقائق ولم نر 
األرض ، ول�م يب�ق لبيع المهر األحم�ر إال نفس 
تل�ك الدقائ�ق ول�م يحض�ر المشت�ري ، وهناك 
شكوك لدى المضاربين في ساحة بيع األحصنة 
والثي�ران لديهم ش�كوك ش�بيهة بالشكوك التي 
لدى ركاب الطائرة بأن المهر األحمر واإلنس�ان 
قاب�الن للهالك بأقِل من دقيقة إن حطت الطائرُة 

في مطار إسطنبول أو لم تُحط ،
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     مارتن وولف من لندن

ف�وز المحافظي�ن جعلهم مس�ؤولين عن 
المملك�ة المتح�دة لألعوام الخمس�ة المقبلة، 
لكن�ه ل�م يحل كثي�را م�ن جوانب اللب�س. في 
الواق�ع، عمل عل�ى إيجاد ش�كوك جديدة. من 

بينها مستقبل الدولة.
وفقا لصندوق النقد الدولي، حصة اإلنفاق 
الحكوم�ي م�ن النات�ج المحل�ي اإلجمالي في 
المملكة المتحدة ستنخفض من 41 في المائة 
ع�ام 2014 إل�ى 36 في المائة ع�ام 2020. إذا 
كان األم�ر كذلك، فهذا من ش�أنه وضع حصة 
بريطاني�ا أدنى من حصة كن�دا البالغة 39 في 
المائة وحصة أس�تراليا البالغة 37 في المائة، 
وأعل�ى قلي�ا من النس�بة المتوقع�ة للواليات 
المتح�دة البالغ�ة 35 ف�ي المائ�ة. كثي�ر م�ن 
االقتصادات المزدهرة ستكون أعلى بكثير من 
مس�تويات المملكة المتحدة، من بينها فرنسا 
بنسبة 53 في المائة، والدنمارك بنسبة 51 في 
المائة، والسويد بنسبة 49 في المائة، وألمانيا 

بنسبة 44 في المائة.
خطط اإلنفاق ف�ي المملكة المتحدة أثارت 
سؤالين: األول هو كيف سيتم تحقيقها، واآلخر 

هو ما إذا كانت ستكون مقبولة سياسيا.
تش�ير  األول،  بالس�ؤال  يتعل�ق  فيم�ا 
الحس�ابات التقريبية إلى أنه إذا كانت ميزانية 
الصحة والمس�اعدات محمية من حيث القيمة 
الحقيقية، والتعليم والدفاع )وربما اسكتلندا( 
كانت هي األخرى محمية على نحو أو آخر من 
حيث القيمة الحقيقية، فإن وزارات أخرى ربما 
يتم تخفي�ض ميزانياتها بمق�دار ربع آخر من 
حيث القيم�ة الحقيقية، حتى وإن تم تخفيض 
12 ملي�ار جنيه من الرعاي�ة االجتماعية. مثل 
ه�ذه التخفيضات تتجاوز تلك التي جرت خال 
البرلمان السابق. فكرة أنه يمكن تحقيقها من 
خال زيادة الكف�اءة هي فكرة مبالغ فيها إلى 

حد هائل. وسيتم ماحظة ذلك.
بالنس�بة للس�ؤال الثان�ي، حص�ة اإلنفاق 
المتصورة في الناتج المحلي اإلجمالي تحققت 
مرتي�ن فقط في األعوام ال� 70 الماضية - في 
منتص�ف الخمس�ينيات، وبي�ن عام�ي 1999 
و2001. لكنها لم تس�تمر، ألن�ه تبين أنها غير 
مقبول�ة سياس�يا. هل ه�ذه الم�رة مختلفة؟ 
الحجج التي تقول إنها كذلك هي ثاث: األولى، 
أن الب�اد ال تس�تطيع تحم�ل المزي�د. الثانية، 
أنها ستكون قادرة على االس�تغناء عن الكثير 
من اإلنفاق. والثالثة، أنه س�يكون من الممكن 

إيجاد طرق أخرى لتمويل الخدمات.
فيم�ا يتعل�ق بمس�ألة القدرة عل�ى تحمل 
النفقات، ينبغي االستغناء عن الفكرة الخاطئة 
ت�ؤذي  المرتفع�ة  الضرائ�ب  إن  تق�ول  الت�ي 
االقتص�اد. فم�ن الممك�ن أن يك�ون مزده�را 
وقادرا على التنافس دوليا مع ضرائب مرتفعة 
وضرائ�ب منخفض�ة. مث�ا، تمل�ك المملك�ة 
المتح�دة عج�زا كبيرا ف�ي الحس�اب الجاري، 
في حين أن ألماني�ا تملك فائضا. مع ذلك، كان 
اإلنفاق الحكومي ف�ي بريطانيا 36 في المائة 
م�ن الناتج المحلي اإلجمال�ي، وفي ألمانيا 45 
ف�ي المائة من النات�ج المحل�ي اإلجمالي عام 
2014. الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي للفرد 

في ألمانيا )حس�ب تعادل القوة الشرائية( هو 
أيضا أعلى من ذلك الذي في المملكة المتحدة.

مس�ألة م�ا يتم من خ�ال الدول�ة وما يتم 
م�ن خال القطاع الخاص هي خيار اجتماعي. 
كذل�ك ه�و القرار بش�أن مق�دار الدخ�ل الذي 
يمكن تحويله بين األس�ر. عندما يكون االتجاه 
ه�و نحو المزيد من عدم المس�اواة والس�كان 
يش�يخون، فإن الرغبة في أن ترتفع الخدمات 
والتحويات التي يوفرها القطاع العام كنسبة 
من الناتج المحلي اإلجمال�ي قوية. كذلك عدم 
الق�درة على توفير الس�كن يزيد م�ن الضغط. 
ع�اوة عل�ى ذل�ك، الق�رار بنقل مس�احة من 
اإلنفاق من القطاع الع�ام إلى القطاع الخاص 
ال تق�وم بإلغ�اء التكاليف. لنأخ�ذ مثاال واحدا، 
تقوم الواليات المتح�دة باإلنفاق على الصحة 
أكث�ر بكثير من البلدان األوروبي�ة، على الرغم 
م�ن أن الكثير منه مدفوع من القطاع الخاص. 
أما فيما يتعلق بالبدائل، فمن الضروري التمييز 
بي�ن دور الدول�ة بوصفه�ا مزودا ع�ن دورها 
بوصفها مشتريا. فغالبا ما يكون من المرغوب 
وجود مزودي�ن من القطاع الخاص للعديد من 
الخدمات، لكن هذا قد ال يجعلها أرخص. لكنها 
قد تكون أفضل. س�يكون مدهشا، أيضا، الدفع 
لمزودي الخدمات من أجل النتائج، لكن ال يزال 

يجب أن يدفع مقابلها.
بالنس�بة لمس�ألة مصادر التمويل البديلة، 
هناك الكثير من الخرافات. أحدها هو أن العمل 
الخي�ري ف�ي القطاع الخ�اص يمك�ن أن يمأل 
الفجوة. لكن حتى لو تجاهلنا التكاليف المالية 
للحوافز، فإن المبالغ صغيرة جدا لتقديم بديل 
مناس�ب. حتى في الواليات المتحدة، مجموع 
العط�اء هو أق�ل من 2 ف�ي المائة م�ن الناتج 
المحل�ي اإلجمال�ي. وف�ي المملك�ة المتحدة، 
نص�ف ذلك.أس�طورة أخ�رى ه�ي أن ف�رض 
الرس�وم قد يحدث فرقا كبيرا. وه�ذا أمر غير 
قاب�ل للتصدي�ق إلى حد كبير ما ل�م يكن هناك 
أحد على استعداد لتخفيض استخدام الخدمات 
بش�كل حاد م�ن قبل األس�وأ ح�اال. ومحاولة 
فرض الرس�وم تؤدي إلى توليد وسائل اختبار 
معقدة، األمر الذي يوجد حوافز عكس�ية. لكن 
إذا تم، بدال من ذلك، تش�جيع األش�خاص على 
االدخ�ار من أج�ل مثل هذه النفقات، س�يكون 
عليه�م إما توفي�ر حوافز مكلف�ة، وإما فرض 
س�نغافورة.  ف�ي  كم�ا  اإلجب�اري،  االدخ�ار 
االدخار اإلجب�اري ال يختلف كثي�را عن فرض 
الضرائب، خاصة إذا كانت الدولة تس�هم نيابة 
عن األش�خاص األكثر فقرا. دراسة مهمة عن 
الرعاية الصحية واالجتماعية أجرتها مؤسسة 
صندوق الملك الخيرية تظهر أن فرض الرسوم 
على الخدمات الصحية سيكون صعبا وسيجمع 

موارد محدودة للغاية.
أدت االنتخابات إلى إيصال حكومة كانت قد 
تعهدت بتخفيض اإلنفاق الحكومي البريطاني 
إل�ى مس�تويات الوالي�ات المتح�دة. لك�ن ال 
ي�زال مطلوبا منها توفير خدم�ات وتحويات 
تلبي التوقع�ات البريطانية. التحدي بالنس�بة 
للحكوم�ة هو إقناع البريطانيين أنهم س�عداء 
م�ع إنفاق الواليات المتح�دة. إذا نجحت بذلك، 
س�تكون قد حققت ثورة سياسية. رهاني هو 

أنها ستفشل.

فوز املحافظني يثري شكوكًا 
جديدة يف بريطانيا

السيولة و»الفيدرايل« يقرران اجتاه سوق السندات

ثانيا، ال يزال ممكن�ا تماما أن هذه الحادثة 
ليست نقطة تحول. صحيح أن عائدات السندات 
األلمانية قد انعكست بش�كل حاد، لتتخلى عن 
مكاسب خمس�ة أش�هر في بضعة أيام. لكنها 
تبقى في مس�تويات أق�ل مما ش�هدناها على 
اإلطاق قبل كانون األول )ديس�مبر( من العام 
الماض�ي. وال ت�زال تش�ير إلى س�لبية عميقة 

بشأن االقتصاد األوروبي.
كثير من “نقاط التحول” الخاطئة س�بقت 
ه�ذه الحادث�ة - آخره�ا “نوب�ة الغض�ب م�ن 
االنسحاب التدريجي”، عندما ارتفعت العائدات 
في أيار )مايو( 2013 بعد أن تكهن بن برنانكي، 
م�ن االحتياط�ي الفيدرال�ي، ب�� “االنس�حاب 
التدريجي” من عمليات شراء السندات بموجب 

برنامجه للتسهيل الكمي.
هن�اك مش�كلة ثالث�ة ه�ي أن ه�ذه المرة 
مختلفة بش�كل ال يمكن إن�كاره. هذه الكلمات 
عادة ما ت�ؤدي إلى كارثة. لكننا لم نش�هد من 
قبل لجوء البنك المركزي األوروبي إلى عمليات 
شراء السندات بموجب برنامج التسهيل الكمي، 
في حين أن االحتياطي الفيدرالي لم يحاول من 
قبل إعادة سياس�ته إلى الوض�ع الطبيعي بعد 

جرعة من برنامج التسهيل الكمي.
ومن الصعب أيضا العثور على سابقة لحالة 
التنظيم. خال العقد السابق، التنظيم الليبرالي 
جعل من الس�هل على المصارف الكبرى تداول 
الس�ندات، م�ا ضمن س�وقا س�ائلة. اآلن، مع 
تش�ديد التنظيم، أصبحت أحج�ام التداول أقل، 
وإن كان�ت أعلى مما كانت علي�ه قبل عقد من 

الزمن.
كذلك ال يمك�ن ألولئك الذي�ن يجادلون بأن 

زي�ادات أس�عار الفائ�دة يمك�ن أن ت�ؤدي إلى 
اضط�راب ش�ديد في الس�وق، أو أولئ�ك الذين 
يرفضون مثل هذه االدعاءات، االستشهاد بأي 

دليل تاريخي.
لكن ليس من الصعب ج�دا محاولة معرفة 
م�ا ح�دث للتو. بدأ ه�ذا االتج�اه المعاكس في 
ألمانيا. العائدات على سندات الخزانة األلمانية 
كان�ت تتح�رك على نحو ينس�جم مع س�ندات 
الخزان�ة األمريكي�ة حت�ى أواخر ع�ام 2012، 
عندم�ا بدأت عائدات س�ندات الخزانة األلمانية 
باالنخفاض - وس�اعدت على تخفيض عائدات 

السندات األمريكية معها.
التراجع النس�بي لعائدات س�ندات الخزانة 
األلمانية جاء بعد انتهاء أس�وأ ما كان في أزمة 
منطق�ة اليورو. بدال م�ن ذل�ك، إذا حكمنا من 
خال توقعات التضخم المس�تمد من السندات 
المرتبط�ة بالتضخ�م، فقد عكس�ت المخاوف 
من االنكماش. هذا الخوف أصبح شديدا عندما 
أصبح�ت عائ�دات س�ندات الخزان�ة األلماني�ة 

سلبية في وقت سابق من هذا العام.
لم�اذا الخوف من االنكم�اش؟ كان اقتصاد 
منطقة اليورو يتباطأ والمس�تثمرون لم يثقوا 
بالبن�ك المرك�زي األوروبي للقي�ام بأي إجراء 
لتحفيز السوق. وبمجرد أن أصبحت المخاوف 
من االنكماش ش�ديدة، توقف البن�ك المركزي 
األوروب�ي وكش�ف النقاب عن عمليات ش�راء 
الس�ندات بموج�ب برنام�ج التس�هيل الكمي. 
وه�ذا أدى إلى زي�ادة توقع�ات التضخم )على 
نح�و مقص�ود(. وبقي�ت العائ�دات منخفضة 
لفت�رة أط�ول - ألن البنك المرك�زي األوروبي 
كان يشتري الس�ندات - حتى الوقت الذي قرر 

في�ه المس�اهمون أن الخ�وف م�ن االنكماش 
انتهى.

بالتال�ي يب�دو أن ه�ذه الواقع�ة - كل م�ن 
التق�دم نح�و العوائد الس�لبية والتح�ول الذي 
تبع�ه - كانت مدفوعة م�ن قبل البنك المركزي 
األوروب�ي. ربم�ا يمك�ن أن نطلق عليها اس�م 
“نوبة غضب شحيحة”، باستخدام عبارة ديفيد 
كوت�وك، من ش�ركة كمبرالند للمستش�ارين. 
وإذا كان ه�ذا هو الحال، م�ع تخفيض برنامج 
التس�هيل الكمي من البن�ك المركزي األوروبي 
العائدات على السندات األوروبية، فا يزال على 
التصحيح التقدم قلي�ا بعد. وهذا قد يتبين أنه 

ليس نقطة تحول.
كي�ف يمكن أن يتغير ه�ذا؟ أوال، لننظر إلى 
الس�وق نفس�ها. كان�ت محموم�ة وكثير من 
الن�اس يس�تخدمون الرف�ع المال�ي - األموال 

المقترضة - لشراء السندات. هذا يفتح المجال 
أم�ام المخاط�ر المتتالي�ة في حال اس�تمرت 
أسعار الس�ندات في االنخفاض. ونحن بحاجة 
لنرى ما إذا كان هذا س�يتحول إلى عمليات بيع 
مكث�ف تعزز ذاتها بذاتها - م�ع أنه ليس هناك 

دالئل تذكر على هذا حتى اآلن.
ثاني�ا، االحتياط�ي الفيدرالي. حت�ى إذا بدأ 
البنك المركزي األوروب�ي بعمليات البيع هذه، 
فإن االتجاه النهائي لس�وق الس�ندات سيكون 
االحتياط�ي  المتح�دة.  الوالي�ات  ف�ي  ثابت�ا 
الفيدرالي يريد رفع أس�عار الفائدة، وقد يفعل 

ذلك في الشهر المقبل كأقرب وقت.
ويش�ير التاريخ إلى أن الطريقة التي يرفع 
بها االحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، بمجرد 
أن يفع�ل، تكون حاس�مة. لنأخ�ذ واقعتين في 
عهد أالن جرينس�بان. في ع�ام 1994 ارتفعت 

أسعات الفائدة بسرعة، على خاف التوقعات، 
وأدت إلى ارتف�اع العوائد عل�ى المدى الطويل 

مع الحفاظ على سوق األسهم ثابتة.
بعد عقد من الزمن، عندما تم إطاق أسعار 
الفائ�دة المنخفض�ة الت�ي أدت إل�ى تخفي�ف 
انفجار فقاعة الدوت كوم، فعل جرينسبان ذلك 
بشكل مختلف. ارتفعت أسعار الفائدة بزيادات 
تبل�غ 0.25 نقط�ة مئوية تمت إعانها بش�كل 
جي�د في كل اجتماع من اجتماعات االحتياطي 

الفيدرالي على مدى أعوام. 
ف�ي  تراجع�ت  األج�ل  طويل�ة  العوائ�د 
الواق�ع، في حين أن األس�هم تمتعت “بارتفاع 

’المغفلين‘“.
كل منهم�ا كان�ت لديها مس�اوئ. في عام 
1994، أدى اضطراب سوق السندات إلى إفاس 
مقاطعة أورانج وسلس�لة من أزمات األسواق 

الناش�ئة. ومهد الطريق أيض�ا لطفرة الواليات 
المتحدة في أواخر التسعينيات.

في عام 2004، عم�ل المنهج الهادئ تماما 
إل�ى ع�دم الوقوع ف�ي المش�اكل عل�ى المدى 
القصي�ر، لكنه س�اعد عل�ى ضم�ان أن تصبح 
زي�ادة المضارب�ة الضخمة ف�ي االئتمان دون 
س�يطرة - م�ا أدى إلى أزم�ة مصيرية في عام 

.2008
القوى التي تؤدي إلى تراجع العائدات تبقى. 
وتتعرض المؤسس�ات للضغ�ط من المنظمين 
لش�راء السندات، في حين أن استمرار التضخم 
المنخفض يب�رر العائ�دات المنخفضة. عملية 
البي�ع هذه ق�د يتبين أنه�ا نقطة تح�ول، لكن 
فقط إذا تبين أن سيولة السوق أقل مما يخشاه 
الكثي�رون - أو إذا عمل االحتياط�ي الفيدرالي 

على فرض المسألة.

         جون أوثرز

ه��ل و�س��ل عامل �أ�س��و�ق �ل�سند�ت �إىل نقطة حتول؟ يف �سباط )فرب�ير(، كتب��ت �لتحذير �لتايل يف �لعنو�ن �لرئي�سي الأحد مقاالتي: “�س��وق �ل�سند�ت يجب �أن تتحول يف وقت 
ما”. وبالتاأكيد، يف �الأ�سابيع �لثالثة �الأخرية، حتولت ب�سكل كبري. )ن�سر �ملقال يف “�القت�سادية” بعنو�ن “ليحذر �مل�ستثمرون .. حتول �ل�سند�ت عندما ياأتي �سيكون عنيفا”، 
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فنان�ة ش�ابة متمي�زة، أثبت�ت وجوده�ا على 
الس�احة بموهبتها ف�ي زمن قياس�ي. ورغم 
أنها ف�ي البداي�ات، نراها تح�اول التنويع في 
الش�خصيات ك�ي ال تنحصر بل�ون محدد من 
األدوار. يهّمها العم�ل مع المخرج الذي يؤمن 
بموهبتها وقدرتها الفنية، وتش�ارك هذا العام 
في مجموع�ة من األدوار الت�ي تراها مرضية 
حت�ى اآلن، بانتظ�ار عرضه�ا ف�ي الموس�م 

الرمضاني المقبل.
وع�ن  الع�ام،  له�ذا  الجدي�دة  أدواره�ا  ع�ن 
طموحاته�ا وأحالمه�ا، كان لن�ا معه�ا ه�ذا 

الحوار.      
- ما رأيك بالدرام�ا المقدمة هذا العام مقارنة 

بالموسم الماضي؟
بش�كل ع�ام، أرى أن األعم�ال الدرامي�ة التي 
ص�ّورت أو التي ال تزال ف�ي مرحلة التحضير، 
ه�ي أفضل بكثير م�ن الس�نة الماضية بحيث 
اعتم�دت غالبي�ة األعم�ال خاللها عل�ى فكرة 
اللوح�ات واألجزاء... هذا العام ش�هدنا تنوعاً 

بارزاً في األعمال واألفكار.
وقد شاركت العام الماضي في مسلسل »رقص 
األفاعي« في إحدى خماس�ياته للمخرج كنان 
اسكندراني، إلى جانب عمل آخر بعنوان »حكي 
نس�وان«، عبارة عن لوحات منفصلة للمخرج 
محم�د زكي�ة وكن�ت من أبط�ال العم�ل، لكن 
لألس�ف لم يعرض حتى اآلن ألسباب أجهلها، 

وأتمنى أن يعرض قريباً على الشاشات.
- إلى أي مدى يهمك العمل مع مخرج معروف 

في الدراما السورية؟
بالطبع عندما أعمل مع مخرج مهم، يوّجهني 
بالش�كل الصحي�ح، ويمك�ن أن يفيدن�ي بأي 
مالحظة صغي�رة، وهذا يدل ف�ي النهاية على 
اهتم�ام المخ�رج بالمواهب المش�اركة معه، 

وحرصه على أن تخرج بالشكل األفضل. 
واألمر نفس�ه ينطبق على المخرج الذي يتكلم 
على ممثليه بإيجابية، م�ا يثبت أن هذا الفنان 
موه�وب ويرفع من معنويات�ه ويجعله يؤمن 
أكث�ر بعمل�ه وما يمك�ن أن يقدمه مس�تقبالً. 
وبالتأكيد عملت مع أس�ماء مهم�ة كالمخرج 
الليث حجو، 
ش�ك  وال 

ف�ي 

أنن�ي أتمنى دائماً التع�اون معه، كما أتمنى 
العم�ل م�ع المخرج�ة رش�ا ش�ربتجي 
والمخ�رج مروان ب�ركات، باإلضافة الى 
نجدت أنزور وباس�ل الخطي�ب والمثنى 
الصب�ح. لم أكن اتوقع او احلم ان أصبح 
يوماً ممثلة، لكن شعرت أنني وجدت 
نفسي، وقد ساعدتني دراستي في 
اإلع�الم، بحي�ث لم أج�د صعوبة 
كبي�رة في االنتق�ال من اإلعالم 

إلى عالم الفن.

- كي�ف كان رد فع�ل م�ن 
ق�ررت  عندم�ا  حول�ك 
االنتقال م�ن اإلعالم الى 

التمثيل؟
تفضل  والدتي  كانت 
أن أبق�ى في مجال 
كخالت�ي،  اإلع�الم 
احترم�ت  لكنه�ا 
قراري ودعمتني 

في خطواتي.

ه�ي  م�ا   -
ت  ب�ا لصعو ا
لت�ي  ا

واجهتك؟
الت�ي  الصعوب�ات 
واجهتني في البداية 

أنه لم تكن لدي عالقات في الوسط الفني، وما 
من أح�د ليس�اعدني، ولم أك�ن أدرك الطريقة 

الفضلى الستثمار موهبتي. 
وعملي الثاني جاء بالصدفة أيضاً، فبعد دوري 
األول، طلبني مدير اإلنتاج أللعب دوراً أساسياً 
مع نضال س�يجري رحمه الل�ه، وعندما رآني 
نضال دعمني وس�اندني، فرّشح اسمي للكثير 
م�ن األعمال الالحق�ة، من بينها مسلس�الت: 
»أه�ل الغرام« في جزئه الثان�ي للمخرج الليث 
حجو، و »شركاء يتقاسمون الخراب« للمخرج 
محمد رجب، و »قلوب صغيرة« للمخرج عمار 
رض�وان... وللفن�ان نض�ال س�يجري الفضل 
األول واألخير في فرض وجودي على الساحة 
ليكتش�ف  أمام�ي  الفرص�ة  وإتاح�ة  الفني�ة 
المخرج�ون موهبت�ي، فقد كان بالنس�بة إلّي 

األب الروحي في مسيرتي الفنية.
- كي�ف تختاري�ن أدوارك وم�ا األس�س الت�ي 

تدفعك لقبول دور معين؟
إجم�االً، الممثل يجب أن ين�وع في األدوار كي 
يراه الناس بكل الش�خصيات، فالممثل الناجح 
أك�ره  وبطبيعت�ي  دور،  أي  علي�ه  ال يصع�ب 

الروتين، لهذا أحب لعب كل االدوار.
المهم أن تتضمن رس�الة صريحة. وأفّضل أن 
تستفزني الش�خصية ألكّون »كاركتر« خاصاً 
بي، ما يمن�ح الدور ثقالً فيترك أثراً. الفعل هو 
األهم، ودائماً ما أجد نفسي بدور القوية ألنني 

إنسانة قيادية اجماالً وأحب االدوار المركبة.
- م�ن بين ما قدمته من أعمال فنية حتى اآلن، 

ما هو العمل األقرب إليك ولماذا؟
األدوار الت�ي رفضته�ا كان�ت أكث�ر م�ن التي 
قدمتها، ألنن�ي حين أقدم ش�خصية ما، أتعب 
عليها وأحبها من قلبي، وحاولت قدر اإلمكان 

أن أنّوع وأبتعد عن التكرار.
مث�اًل ف�ي مسلس�ل »وج�وه وأزمن�ة«، كانت 
الش�خصية تعاني أزمة نفسية بسبب عائلتها، 
وهي البنت الطيبة ف�ي تعاملها مع أصدقائها 
في الجامع�ة، وفي الليل تذهب إلى الديس�كو 

وتتحّول إلى فتاة أخرى.
- الشللية في الوسط الفني هل لها تأثير سلبي 

في النجوم الجدد؟
قد تؤثر نوعاً ما، ألن عملنا عبارة عن عالقات 
ش�رط أن تك�ون ودية، ومن حولن�ا يعرفوننا 
ويحفظون عملن�ا، ومن ترتاح معه في العمل 
بالتأكي�د س�يكرر التع�اون مع�ك. ال أعتقد أن 
الموض�وع يتعلق بالش�للية بمق�دار ما يعتمد 
على الراحة النفس�ية في التعامل بين الشركة 

المنتجة او المخرج والممثل.
- هل سبق أن ُسرق منك دور؟

ال أعتبره�ا س�رقة بمعن�ى الس�رقة، ألن كل 
ش�خص ال يأخذ إال نصيبه، وإن كان لي نصيب 
بالدور فس�يكون حتماً ل�ي. والحقيقة، بعدما 
قدم�ت اعم�االً جميل�ة ف�ي بدايت�ي، ابتع�دت 
عن الوس�ط والتف�تُّ الى حياتي الش�خصية، 
بس�بب الحمل والوالدة، وطبعاً أنا لست نادمة 
ألنن�ي رزقت بطفلة رائعة، وقد قدمت الس�نة 
الماضية اعماالً مهمة وهذا الموس�م س�أكمل 

بقوة بحيث لن يشغلني شيء آخر.
- كيف ترين الدراما السورية حالياً؟

ال شك في ان االزمة التي يعيشها بلدنا، جعلتنا 
نتراج�ع ف�ي كل المجاالت وليس ف�ي الدراما 
فق�ط، ولكننا نثبت دائما أننا أقوياء وس�نعود 
أفضل، وإن ش�اء الله هذا العام سيشهد اعماالً 

كثيرة مهمة كما كنا دائماً.
- هل لديك اس�تعداد لتقديم دور جريء مقابل 

الشهرة؟
الش�هرة ال تعني ل�ي ابداً، ألنني أح�ب أن أقدم 
مهنتي ورسالتي بكل احترام، وللجرأة أكثر من 
معنى، فإذا أردت إيصال رسالة معينة، يمكنني 
ذلك من خالل رد فعل معين في الشخصية التي 

أؤديها من دون أن يؤثر ذلك سلباً فّي...
- هل موهبة الفن�ان وحدها وعمله يوصالنه 

إلى النجومية؟
ل�م يص�ل أي نج�م م�ن النج�وم ال�ى المكانة 
التي حققه�ا اليوم بس�هولة، فبالتأكيد تعبوا 
وأنج�زوا الكثي�ر م�ن األعمال حت�ى حصدوا 
محبة الناس. وهناك عوام�ل أخرى، كأن تجد 
ش�ركة إنت�اج معين�ة أن اس�م فنان م�ا يحبه 
الناس ووجوده في أعمالهم يمكن أن يس�اهم 
ف�ي تس�ويق هذه األعم�ال، مما يع�ود عليهم 
بالفائ�دة المادي�ة. أيض�اً الوج�وه الثانوية أو 
الجدي�دة ف�ي تلك األعمال هم مش�اريع نجوم 

إلى أن يثبتوا أنفسهم.
- خضت تجربة س�ينمائية س�ورية- مصرية، 

ماذا عنها وماذا أضافت لك؟
كانت تجربة جميلة بالنسبة إلي، وفي النهاية 
هي تجربة س�ينمائية وتعني ل�ي الكثير، لكن 

الفيلم لم يعرض وال أدري األسباب.
- دراما البيئة باتت حاضرة في كل موسم، هل 

يثبت الفنان وجوده من خالل هذه األعمال؟
أصبحت دراما البيئة مكّررة جداً، رغم أن هناك 
س�يناريوات كثيرة تفوق تل�ك األعمال أهمية، 
وال اعتقد أنها تضيف ش�يئاً للممثل ألنه يكرر 
نفس�ه وبطريق�ة روتيني�ة، وبالنس�بة إلّي ال 

أفّضلها كثيراً.
- الدرام�ا الس�ورية يراها البع�ض في تراجع 

وتعاني أزمة نص، ما قولك؟
في رأيي، الدراما السورية لم تتراجع إال بسبب 
األزم�ة الت�ي نعيش�ها. هناك نص�وص جيدة 

وجيدة جداً لكنها بحاجة إلى إنتاج ضخم.

مايا دياب: ما زلت قريبة من وائل كفوري 
كدت الفنانة مايا دياب أنه "تربطني صداقة قوية بالفنان وائل كفوري، س�واء كان هناك صور تنش�ر أم ال، ليس بالضرورة أن 
ننشر صوراً، ثم إن معجبينا هم الذين ينشرون تلك الصور، أو أي أحد يلتقط لنا صوراً معاً كان سينشرها، نحن ال يهمنا أن ننشر 
صورنا للداللة على أننا قريبان من بعضنا، وعلى سبيل المثال أنا اليوم قريبة من الفنان فارس كرم، ولكن لم أنشر صوراً تجمعنا 

معاً".
وأش�ارت دياب خالل مقابلة مع مجلة س�يدتي، الى أنه "أفّض�ل الصداقة بين الرجل والمرأة، ألنها تك�ون حقيقية وخالية من 
الغي�رة بينم�ا الصداقة بين الفنان�ات بعضهّن أو بين الفنانين، أعتقد أنها غير حقيقية وكاذبة، ألن من المؤكد س�يكون هناك 

غيرة".
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تستأنف الفنانة منة عرفة تصوير دورها في مسلسل "الكابوس" نهاية مايو الحالي 

بعد االنتهاء من أداء امتحانات العام الدراسي الحالي للمرحلة اإلعدادية لتلحق بالموسم 
الرمضاني المقبل.وتجسد منة عرفة دور ابنة سيدة تؤدي دروها غادة عبد الرازق، 

وتعيش في حي شعبى وتمتلك مكبا للقمامة داخل الحارة التي يكرهها أهلها ولديها 
ابن وحيد تقتله خالل األحداث قبل أن يتضح لها في نهاية المسلسل أن األمر كله مجرد 

"كابوس" وأنها كانت تحلم.
ويشارك في المسلسل كريم محمود عبد العزيز، أحمد راتب، آيتن عامر، وبيومي فؤاد، 

وإخراج إسالم خيري، وتم تغيير اسم العمل من "كسارة البندق" إلى "الكابوس".
من ناحية أخري تستأنف منة عرفة تصوير الجزء الثالث من مسلسل "سرايا عابدين" 
المقررة عرضه على إحدى القنوات الفضائية.المسلسل بطولة يسرا، نيللى كريم، قصي 

خولي، نور، مى كساب، كارمن لبس، أنوشكا، وداليا مصطفى، وتأليف الكويتية هبة 
مشارى حمادة.

نشرت الصفحة الرسمية للمطربة أصالة 
صورة لها مع منى زكي التي كانت تحمل 
على ذراعيها ابنها سليم في أول ظهور 

له ، وذلك اثناء حضورها عيد ميالد 
طفلي أصالة التوأم.

جاء ذلك رغم أن منى وزوجها النجم 
أحمد حلمي كانا حريصين على ابعاد 

ابنهما عن األضواء ، خالل شهور عمره 
األولى مثلما فعال مع ابنتهما "لي لي" ، 
التي لم تظهر لها أي صورة إال بعد أن 

تجاوزت الثالثة من عمرها.

أحيت المطربة اللبنانية نجوى كرم خامس 
حفالتها خالل جولتها بالواليات المتحدة 

األمريكية، وذلك في كندا وتحديدًا 
"تورونتو" وسط حضور جماهيرى كبير، 
وغنت فيها مجموعه من أشهر أغانيها 
منها "عالصخرة" "ما فى نوم" "يخلليلي 

قلبك".
هذا وتستكمل نجوى كرم جولتها بالواليات 

المتحدة األمريكية في 22 ماي��و الج��اري 
بسان فرانسيسكو وتختتم جولتها في 25 

من الشهر في الس فيغاس.

 كندة تكشف عن وجهها اجلديد يف العهد
 

أوش�كت الفنانة كندة علوش على االنتهاء من تصوير الجزء األكبر من مش�اهدها في مسلسل 
"العهد الكالم المباح" للمؤلف محمد امين راضي والمخرج خالد مرعي والمنتج طارق الجنايني 
والذي تنفرد قنوات ام بي سي والنهار وقناة وart خالل شهر رمضان، وبعد عرض قناة النهار 
لبروموهات تخص نجوم العمل ومنهم البرومو الخاص بش�خصية سوسن التي تجسدها كندة 
علوش اصبح من الممكن ان تكش�ف كندة عن بعض أس�رار هذه الشخصية التي تكتمت طويال 
ع�ن التصريح بتفاصيلها. وتظهر "علوش" ألول مرة في الجزء األكبر من مش�اهد المسلس�ل 

مرتدية الحجاب في شخصية بعيدة كل البعد عن إبراز األنوثة والجمال،
"سوس�ن كبيرة الحشاشين" عاشقة الس�لطة هذه الش�خصية القوية المتسلطة تعتبر تحدي 

جديد بالنسبة لكندة علوش بعيد عن كل ما قدمته من أدوار سابق. 
المسلس�ل يش�ارك في بطولت�ه كل من غادة عادل وأس�ر يس وايتن عام�ر واروي جودة وهنا 

شيحة وصبا مبارك وصبري فواز وسلوي خطاب وشيرين رضا.

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد

يع
سر

ع ال

الدونجوانات والصبايا والفراشات
 خالل تواجدي في االوس�اط الفنية .... كنت اجد نفسي 

ما بين فترة واخرى وس�ط )جلسات دونجوانية( اي ان 

هناك من يجعل من نفسه )دونجوانيا( ترتمي في طريقة 

كل الفنان�ات الحس�ان ... وتقع في ش�باكه المغمورات 

الباحثات عن الشهرة عن )طريق الحب( وحتى لو تطلب 

االمر الى التضحية بكل شيء !!.

والذي اعلمه ان التاريخ الفني واالدبي حافل بالعديد من 

)الدونجوانات( ومفردها بالطب�ع )الدونجوان( ومعنى 

)الدونج�وان( يعود ال�ى ان هنالك وفي اس�بانيا بالذات 

رجل وسيم اسمه )خوان( وكان بالتعبير الشعبي الدارج 

اي )رجل نسوانجي( .

ولكن )الدونجوان( الذي ظهر على الصفحات المقروءة 

وعب�ر الشاش�ات الفضي�ة الس�ينمائية والتلفازية غير 

)الدونج�وان( ف�ي الحي�اة ... الن )الرجل النس�وانجي( 

يك�ون مثار الس�خرية والتندر .. وع�دم القبول به داخل 

المجتمعات في السابق  والالحق .. عدا ذلك )الدونجوان( 

ال�ذي يتص�در مجالس الفناني�ن والفنانات لك�ون امور 

)لقم�ة عيش�هم( زمامها بيديه .. او بي�د الذين يمتلكون 

المه�ام االنتاجي�ة ... وله�ذا نج�د تلك المجال�س حافلة 

بالوعود واالغواء ... ويا عيني على )الصبايا( الذين باتوا 

يصولون ويجولون عند تلك المجالس كتلك )الفراشات( 

الت�ي تحوم حول اللهيب وبالتالي تجد نفس�ها محروقة 

االجنحة والسقوط !!.

والدليل ان الكثير من المسارح التجارية اليوم تتلقق مثل 

تلك )الفراشات( لتعيد لها البريق تحت االضواء شرط ان 

يكون الثمن هو )االغراء( وليس )لالغراء( من بديل !!.

والذي وودت قوله :

ان مس�ارحنا التجارية واعمالنا الدرامية الهابطة سوف 

ال تق�وم لها قائمة م�ا دام هن�اك )دونجوانات( تتربص 

على طريق الصبايا والفراشات !!.

مايا فرح: الدراما السورية لـم ترتاجع إال بسبب األزمة



جالل ورمزي يتفقان 
مع الضيوف عىل مقالب رمضان

 
 mbc"القاهرة: يبدو أن المنافسة بين قناتي "الحياة" و
مصر" قد امتدت لبرامج المقالب التي س�ُتعَرض خالل 
شهر رمضان المقبل، فحيث احتفظت قناة mbc مصر 
بنج�م "الحي�اة" الس�ابق الذي اش�تهر بتقدي�م برامج 

المقال�ب الفنان رامز جالل، ُتراهن "الحياة" هذا العام على 
نجاح الفنان هاني رمزي في هذه التجربة.

ووفق�ا لمعلوم�اٍت حصري�ة حصل�ت عليه�ا " ف�إن جميع 
الحلق�ات ف�ي البرنامجي�ن ق�د ت�م تس�جيلها باتفاٍق مس�بق 

يت�م م�ع الفناني�ن. وذل�ك كان ضروري�اً بس�بب خط�ورة المش�اهد الت�ي 
ر المقالب خالل وجود الضيوف بالطائرات، وهو ما اضطر  تصويرها. حيث أن كالهما يصوِّ

فريقي العمل لإلتفاق مع الفنانين حرصاً على سالمتهم. كما أن مصادر المحطتين تقول أن 
البرنامجي�ن ال يزاالن قيد التصوير. فحيث أنجز "ج�الل" غالبية الحلقات بقي أمام "رمزي" 
ع�دداً منها  لإلنته�اء من التصوير في بيروت بينما اختار "ج�الل" دبي من أجل تصوير كافة 
الحلقات.هذا وتراهن المحطتان على المشاهد التي قام النجوم بتمثيلها أمام الكاميرا، بينما 

سُيعَرض البرنامجين في نفس التوقيت تقريباً خالل شهر رمضان المقبل.
 

لوبيز تراوغ حول حقيقة عالقتها بكاسرب
 القاهرة: تحدثت المغنية األميركية "جنيفر لوبيز" خالل حلولها ضيفة على برنامج  "الين دي 
جينيريس" بوضوح عن عالقتها بحبيبها الس�ابق مصمم الرقصات "كاس�بر سمارت" وقالت 
بأنها تحب أطفالها كثيراً وتريد أن تنجب أربعة أو خمسة أطفال آخرين وأنها إن حملت مجدداً 

فس�تكون س�عيدة للغاية.وعلي الرغم م�ن إنفصال "لوبيز" عن "س�مارت" في يونيو 2014 
إال أن عالقتهما مازالت جيدة، وتقابل الثنائي األس�بوع الماضي، وأضافت لوبيز في لقائها " 
أن ش�خصيتها ال تشبه أحداً بل تشبه نفسها وعندما س�ألتها "دي جينيريس" فيما إذا كانت 

مرتبط�ة بعالقة عاطفية في الوقت الحالي لم تجب بوضوح، باإلضافة الى انها لم توضح 
شكل العالقة بينها وبين "سمارت" في الوقت الحالي.
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أحيت المطربة اللبنانية نجوى كرم خامس 
حفالتها خالل جولتها بالواليات المتحدة 

األمريكية، وذلك في كندا وتحديدًا 
"تورونتو" وسط حضور جماهيرى كبير، 
وغنت فيها مجموعه من أشهر أغانيها 
منها "عالصخرة" "ما فى نوم" "يخلليلي 

قلبك".
هذا وتستكمل نجوى كرم جولتها بالواليات 

المتحدة األمريكية في 22 ماي��و الج��اري 
بسان فرانسيسكو وتختتم جولتها في 25 

من الشهر في الس فيغاس.

يستكمل اليوم المخرج حسين المنياوى تصوير الفيلم الجديد "شد 
أجزاء" فى منطقة نزلة السمان حيث يشهد يوم التصوير اليوم العديد 

من المعارك واألكشن والتى سيقوم بها الفنان محمد رمضان وياسر 
جالل.

ولقد استطاع الفنان محمد رمضان ان يغير من شكل جسمه تماما 
وجلس ساعات طويلة فى الجيم بسبب دور الضابط الذى يجسده فى 
فيلم شد أجزاء، ويشاركه فى بطولة الفيلم الفنانة دنيا سمير غانم من 
خالل دور صحفية تكشف على قضايا الفساد، والفيلم من تأليف محمد 

سليمان ومن إنتاج أحمد السبكى.
من المعروف ان الشركة المنتجة طرحت امس اول برومو للفيلم 

تمهيدا لنزوله فى عيد الفطر القادم.

القاهرة: قالت الفنانة نادية الجندي أن مسلسلها التليفزيوني الجديد "أسرار" والذي يبدأ عرضه اليوم على قناة 
cbc ملئ بالتشويق واإلثارة ويضم فريق عمل مميز من الفنانين الشباب التي تحب إكتشافهم وتشجيعهم 

مثل مخرج العمل وائل فهمي عبد الحميد والذي يحمل طاقة كبيرة من اإلبداع والتميز.
وأضافت نادية في مداخلة هاتفية مع اإلعالمية لميس الحديدي مساء أمس أن المسلسل تدور أحداثه حول 
طبيبة شرعية تموت إبنتها وزوجها في حادث سيارة مدبر فتسعى إلكتشاف المتسبب بالحادث من خالل 

البحث في خيوط الجريمة، فتكتشف أن هناك عصابة ومافيا وراء هذه الجريمة وتحاول الوصول لهم.
وأرجعت نجمة الجماهير غيابها عن الساحة الفنية في الفترة الماضية إلى الظروف السياسية التي مرت بها 
مصر بعد الثورة، مشيرة إلى أن هذه الظروف وضعتها في حالة نفسية سيئة ولم تسمح لها بالوقوف أمام 

الكاميرا.وأكدت على أن اإلبداع يحتاج لإلستقرار النفسي وهو ما جعلها تعود للتمثيل بعد تحسن الظروف 
السياسية للبلد، الفتة إلى أن المسلسل يحمل رسالة حقيقية للجمهور كما اعتادت دائما في جميع أعمالها 

الفنية.

 

ياسمني رئيس: إذا تعرضت للتحرش فلن أسكت
 قال�ت الممثل�ة المصرية ياس�مين رئيس إن "المرأة لمصري�ة والعربية أيضاً تعان�ي العديد من 
المش�اكل ف�ي حياته�ا، لكن المش�كلة األهم ه�ي التحرش الجنس�ي، وأعتقد أن ه�ذه الظاهرة 
أصبحت واضحة وأتمنى أن تنتهي المأساة، ومن المشاكل االخرى التي تواجه المرأة بشكل عام 
ع�دم تكافؤ الفرص بينها وبين الرجل، بصراحة هذه المش�كلة موج�ودة في جميع دول العالم، 

لكنها مستفحلة في الوطن العربي".
وأضاف�ت رئي�س خالل مقابلة صحفية ، "ال أقول إن حقوق الم�رأة مهدورة بالكامل، وإنما تجد 
بعض المعاناة في حياتها اليومية العادية، س�واء أكانت تعمل أم ال، ويجب أن يتكاتف المجتمع 

إليجاد حلول جذرية تخلّصها من معاناتها اليومية".

الدونجوانات والصبايا والفراشات
 خالل تواجدي في االوس�اط الفنية .... كنت اجد نفسي 

ما بين فترة واخرى وس�ط )جلسات دونجوانية( اي ان 

هناك من يجعل من نفسه )دونجوانيا( ترتمي في طريقة 

كل الفنان�ات الحس�ان ... وتقع في ش�باكه المغمورات 

الباحثات عن الشهرة عن )طريق الحب( وحتى لو تطلب 

االمر الى التضحية بكل شيء !!.

والذي اعلمه ان التاريخ الفني واالدبي حافل بالعديد من 

)الدونجوانات( ومفردها بالطب�ع )الدونجوان( ومعنى 

)الدونج�وان( يعود ال�ى ان هنالك وفي اس�بانيا بالذات 

رجل وسيم اسمه )خوان( وكان بالتعبير الشعبي الدارج 

اي )رجل نسوانجي( .

ولكن )الدونجوان( الذي ظهر على الصفحات المقروءة 

وعب�ر الشاش�ات الفضي�ة الس�ينمائية والتلفازية غير 

)الدونج�وان( ف�ي الحي�اة ... الن )الرجل النس�وانجي( 

يك�ون مثار الس�خرية والتندر .. وع�دم القبول به داخل 

المجتمعات في السابق  والالحق .. عدا ذلك )الدونجوان( 

ال�ذي يتص�در مجالس الفناني�ن والفنانات لك�ون امور 

)لقم�ة عيش�هم( زمامها بيديه .. او بي�د الذين يمتلكون 

المه�ام االنتاجي�ة ... وله�ذا نج�د تلك المجال�س حافلة 

بالوعود واالغواء ... ويا عيني على )الصبايا( الذين باتوا 

يصولون ويجولون عند تلك المجالس كتلك )الفراشات( 

الت�ي تحوم حول اللهيب وبالتالي تجد نفس�ها محروقة 

االجنحة والسقوط !!.

والدليل ان الكثير من المسارح التجارية اليوم تتلقق مثل 

تلك )الفراشات( لتعيد لها البريق تحت االضواء شرط ان 

يكون الثمن هو )االغراء( وليس )لالغراء( من بديل !!.

والذي وودت قوله :

ان مس�ارحنا التجارية واعمالنا الدرامية الهابطة سوف 

ال تق�وم لها قائمة م�ا دام هن�اك )دونجوانات( تتربص 

على طريق الصبايا والفراشات !!.

عندم�ا تتكلم، لن تس�مع منه�ا إال الحقيقة 
والصراحة ولو اضطرت لقول ما ال يقال في 
اإلع�الم على لس�ان الفنان الخليج�ي. تنتقد 
واقع الف�ن في الخليج عام�ة وفي اإلمارات 
خاص�ة وتش�دد على أنه�ا تك�ره التلفزيون 
وتطالب بدعم المس�رح والس�ينما. وعندما 
تأت�ي المقارنة بين الخلي�ج من جهة ومصر 
وس�ورية م�ن جه�ة أخ�رى، تف�رد التاريخ 
لتقديم الجواب، فيخرج من الجواب الذي ندر 

أن يبوح به خليجي.
إنها النجمة هدى الخطيب وحوار خاص 

م�ا األعمال الت�ي تش�اركين فيها للموس�م 
الجديد 2015؟

أشارك في ثالثة أعمال وكلها مهمة ومؤثرة، 
أوله�ا مسلس�ل "لو أن�ي أع�رف خاتمتي"، 
والثاني " حال مناير" مع النجمة حياة الفهد، 
والثالث سيكون مسلسال تراثيا كويتيا يعتمد 

على الحدوتة الشعبية.
م�اذا عن ش�خصيتك ف�ي أهم عم�ل "لو أني 

أعرف خاتمتي"؟
الحدي�ث بإس�هاب ع�ن  بصراح�ة ال أح�ب 
الشخصيات التي أؤديها، لكني أعطي الصورة 
العام�ة عنه�ا والفكرة التي تق�ف وراء هذه 
الش�خصية. وف�ي " لو أني أع�رف خاتمتي" 
ألع�ب دور المرأة أو األم الثكل�ى التي ال تجد 
الس�عادة بالمال إنم�ا تعود لزم�ان كان فيه 
المال وس�يلة وليس غاية أو ه�دف، فتختار 
لنفسها سجنا إراديا ألنها تريد تحقيق شيء 
في الحياة عبر أوالدها، وحين ترى الظلم يقع 
على األوالد من قبل األب تتحول إلى إنس�انة 

شرسة بعد أن كانت هادئة ومسالمة.
ه�ذا العمل قيل عن�ه الكثير.. كي�ف تصفينه 

أنت؟
بالنس�بة لي لم أق�رأ نصاً لمسلس�ل خليجي 
كالنص الذي وضعه اس�ماعيل عبد الله لهذا 
العمل، وبصراحة أن�ا وافقت على العمل في 
هذا المسلس�ل لس�بب متعل�ق بالنص وألني 
أعرف كيف يكتب اسماعيل عبد الله وما الذي 
يريده اس�ماعيل من القلم. ن�ص رهيب جدا 
ومتعب جدا ويساوي بين جميع الشخصيات 
ف�ال تجد نجما واح�دا للعمل، ب�ل الكل نجم، 
وهناك ترابط قوي جدا بين أي مشهد وباقي 
المش�اهد، ورس�ائل العم�ل تص�ل للجمهور 

بسهولة ولو بشكل غير مباشر أحيانا. 
هذا عن السيناريو.. ماذا عن العمل ككل؟

كذل�ك انتقلت ع�دوى النجاح من الس�يناريو 
إلى باق�ي األمور الفنية ف�ي العمل، فال تجد 
كومبارس هن�ا على اإلط�الق.. اإلنتاج نجم 
واإلضاءة نجم والديكور نجم. عمل ثقيل جدا 
لكنه بصراحة وفي الوقت نفس�ه هو متعب 

جدا وشيق جدا.

وف�ي المسلس�ل الثاني " ح�ال مناير".. من 
تكون هدى الخطيب؟

في ه�ذا المسلس�ل ألعب ش�خصية مختلفة 
ع�ن باق�ي ش�خصيات العمل وأك�ون المرأة 
الكويتي�ة " الش�يك" الت�ي لديها ول�د لكنها 
تبقى مهتمة بنفس�ها، وأكون مع ش�خصية 
متف�ردة في الح�دث، وبصراحة وافقت على 
هذه الشخصية ألنني أريد من خاللها توجيه 
رس�الة لظاهرة كثرت في اآلونة األخيرة في 
الخليج وتتمثل هذه الظاهرة في الش�خصية 

التي ألعبها.
هل من تفاصي�ل أكثر حول الش�خصية وما 

هي تلك الظاهرة؟

األفضل أن نبقى بال تفاصيل، وعلى الشاشة 
لتفاصي�ل  وبالنس�بة  ش�يء،  كل  س�يظهر 
الش�خصية فأن�ا أعطيت ما يمك�ن إعطاؤه، 
ألنني ال أحبذ الحديث في التفاصيل ألن عنصر 
التشويق مصان، ولماذا حرق الشخصية منذ 

اآلن؟
لماذا ثالثة أعمال في موس�م واحد.. أليست 
ه�دى الخطيب من المش�جعات عل�ى العمل 

الواحد في العام؟
بل�ى، أنا مع أن يظه�ر الفنان في عمل واحد، 
وبصراحة مّر موس�مان ل�م أظهر فيهما في 
أي عمل وكنت راضية، لكن هذه المرة أجبرت 
وألكث�ر م�ن س�بب عل�ى الظهور ف�ي ثالثة 
أعم�ال، وفي الحقيقة لو كان األمر بيدي لما 

ظهرت في أي مسلسل على التلفزيون.
ما الذي تعنيه بذلك؟

أعن�ي أنن�ي ال أح�ب التلفزيون، لك�ن هناك 
أسباب موجبة تفرض عليك الظهور فيه مثل 
الش�هرة والمادة، ولوال هات�ان القيمتان لما 
كان من داع ألن أعمل في التلفزيون إطالقا.

أين ستعملين وقتها؟
أن�ا ابن�ة المس�رح أوال وأخي�را وه�و حبي 
ومجراي وعشقي، وفي المسرح أرى نفسي 
ش�يء مهم ج�دا، لكنني ف�ي التلفزيون أرى 
نفسي دمية يتناقلها اآلخرون كما يشاؤون.
كيف ترين وضع المس�رح طالم�ا أتيت على 

ذكره؟
بصراح�ة لدينا في الخلي�ج أفضل النصوص 

وأفضل مسرح، لكن ليس 
هن�اك أدن�ى إيم�ان بأن 
المسرحي  أو  المس�رح 
يعيش�ا..  أن  يج�ب 
وبصراح�ة ل�و دفع�وا 
المس�رح  ف�ي  الم�ال 
وحّركوه فلن أظهر في 
التلفزي�ون إطالقا ومنذ 

يوم الغد!!.
 والسينما كيف هي؟

والج�رح  المس�رح  تش�به 
الثاني بعده، فال توجد صناعة 

س�ينما، وما زالت حتى اآلن في 
طور التجريب، ولألسف ستبقى 

يتحرك  وعندم�ا  كذل�ك. 
ح  لمسر ا

ستتحرك السينما، واألمر يحتاج إلى قرار.
برأي�ك ما الذي ينق�ص الخليج حتى يضاهي 
والمس�رح  الدرام�ا  ف�ي  ومص�ر  س�ورية 

والسينما؟
وبي�ن  بينن�ا  ظالم�ة  المقارن�ة  بصراح�ة 
الس�وريين والمصريي�ن واألس�باب تتعل�ق 
بالتاري�خ بينن�ا وبين ذل�ك البلدي�ن، فمصر 
7000 عام من الحضارة وسورية بلد ثقافته 
عربي�ة محض�ة، بينم�ا نحن ل�م يمض على 
تمدنن�ا س�وى 300 ع�ام فهل س�نلحق بهم 
عل�ى الف�ور؟. هذا جان�ب، وف�ي جانب آخر 
هن�اك القضية التي يمك�ن طرحها فهي غير 
متكافئة بيننا وبينهم، ففي مصر وس�ورية 
تفاوت طبقي يحدث مش�اكل تصنع قصص 
اجتماعية تتحول إلى مسلسل أو فيلم، بينما 
عندنا في الخليج كل الناس تعيش بمس�توى 
معيش�ي واحد والمش�اكل في ه�ذا الجانب 

محدودة.
وهل سيكتفي الخليج بدعم المخرج والمنتج 

السوري والمصري؟
لألس�ف هذا ما يحصل ولس�ت مس�تاءة من 
الدعم، بل مس�تاءة ألن المخ�رج الخليجي ال 
يحظ�ى بنف�س الدع�م، واألكي�د أن المخرج 
المصري أو الس�وري يحص�ل على المال هنا 
أكث�ر م�ن اإلماراتي. ال ب�د من إيج�اد طرق 

وحلول لهذه الناحية.
ه�ل أنت ممن يعتبرون أن اإلماراتيين دعموا 

الدراما السورية في السنوات األخيرة؟
نعم ودعموها منذ س�نوات بعيدة وليس في 
السنوات األخيرة فقط، والسوريون برغم كل 
مشاكلهم الحالية تراهم ينتجون مسلسالت 
بسوية عالية بس�بب الدعم اإلماراتي خاصة 
والخليجي عامة، والس�ؤال عن الس�بب 
في ه�ذا الدعم وعدم دع�م اإلماراتي 
للدرام�ا اإلماراتي�ة، يج�ب أن يوجه 

للمسؤولين وليس لي أنا كممثلة.
بصراحة هل أنت مس�تاءة من ذلك 

الدعم للسوريين؟
ال أب�دا وأتمن�ى دع�م الدرام�ا 
العربي�ة كله�ا، لكنني أس�أل 
عن س�بب عدم دعم الفن في 
اإلمارات، مع العلم أن الدعم 
هذا س�يطور الفن وس�يغير 
نظرة اإلنسان الخليجي للفن 
وللفنان، وبالنسبة لسورية 
أتمن�ى له�م التأل�ق دائم�ا 
وكذلك ف�ي مص�ر ولبنان 

وباقي الدول العربية.

هدى اخلطيب :ال أحب التلفزيون واملال اخلليجي أسهم بنجاح الدراما العربية



12www.almustakbalpaper.net

اعالنات   العدد )969(  الثالثاء  19  آيار  2015

إعادة إعالن 
"Re-Announcement"

حمافظة البرصة
مديرية العقود احلكومية

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

 www.basra.gov.net      :العدد:ب/ 1100املوقع االلكرتوين
التاريخ:5/18/ 2015

العق�ود  مديري�ة   / الب�رة  محافظ�ة  ي�ر   
الحكومي�ة أن تعلن عن إعادة إعالن رقم )3( لعام 
2015والخاصة ب� قطاع)تربية- كهرباء توزيع- 
كهرباء نقل(ضمن تخصيص�ات  )برنامج تنمية 
األقالي�م ( فع�ى الراغبني من ال�ركات األجنبية 
واملحلي�ة واملقاولني من ذوي الخربة واالختصاص 
العق�ود  )مديري�ة  الب�رة  مراجع�ة محافظ�ة 
الحكومية/ قسم التعاقدات( الكائن يف بناية ديوان 
املحافظة لراء مستندات املناقصة )التندر( بسعر 
غ�ر قابل للرد ومبني إزاء كل مناقصة اعتبارا من 
ي�وم الثالثاء  املصادف 2015/5/19 علما إن آخر 
موع�د إليداع العطاءات الس�اعة الثانية ظهراً من 
يوم االحد املصادف 2015/5/31علما انه قبل ذلك 
س�يعقد مؤتمر خاص باإلجابة عى استفسارات 
املش�اركني يف املناقص�ات بمقر دي�وان محافظة 
البرة قبل الس�اعة الثانية عر من يوم االثنني 

املصادف 2015/5/25
 وبحضور ممث�ي الركات املتقدم�ة خالل فرتة 
الفت�ح عى أن يتضمن العطاء املقدم ثالثة ظروف 

داخل ظرف واحد  تحتوى عى ما يي
ظرف يتضمن العرض التجاري .   -1

2-  ظرف يتضمن العرض الفني . 
فظرف يتضمن كافة املستمسكات املطلوبة :  -3

رشوط التقديم :
يلت�زم مق�دم العط�اء بتقديم تأمين�ات أولية  أ - 
بمبلغ مقطوع بنس�بة 3% م�ن الكلفة التخمينية 
للمشاريع عى شكل خطاب ضمان أو صك مصدق 
أو سفتجة نافذ إىل ما بعد انتهاء مدة نفاذية العطاء 
املحدد يف وثائ�ق املناقصة والتي تم تمديدها بمدة 
ال تق�ل ع�ن 28 يوم�ا  صادر من م�رف معتمد 
من عم�وم محافظات العراق وال تقب�ل أي أوراق 
تجارية عند تقديم العطاءات كما ال يقبل أي عذر 
بش�أن تأخر دفع التأمينات اع�اله عى ان يكون 
خطاب الضمان موجه اىل الطرف االول )محافظة 
البرة- مديري�ة العق�ود الحكومية(ويذكر فيه 
اس�م ورقم املناقصة املعني�ة وأن ال يكون خطاب 

الضمان مروطاً وان يدفع حني الطلب
ب- يج�ب أن يكون املتقدم ل�راء تندر املناقصة 

Basra Governorate / Directorate of government 
contracts is pleased to  announce the re-
announcement number )3( for 2015 of the sector  
)education- electricity distribution- electricity 
transmission (  within the allocations of )regions 
development program(.Thus, the interested 
specialized foreign and localcompaniesand 
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 Tuesday on 19/5/2015  noting that 
the last date for submitting proposals is Sunday  
on  31/5/2015 at 2:00 pm knowing that a special 
conference will be held to reply bidders' questions 
about the tenders in Basra governorate Office  
before twelve o'clock on Monday 25/5/2015
 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%of the estimated cost of the projects as a letter of 
credit, 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 
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وكذلك مقدم العطاء إما املدير املفوض للرشكة أو 
حاص�ل عىل توكيل أو تخويل رس�مي من الرشكة 

بالنسبة للرشكات األجنبية والعربية .
ج- يلت�زم مقدم العط�اء بتقديم الكف�اءة املالية 
للرشك�ة من خ�ال تقدي�م الحس�ابات الختامية 
للرشكة  للس�نتن االخريت�ن )مربحة( كحد ادنى 
مصادق عليها من قبل املحاسب القانوني للرشكة 

ومؤيد من قبل املرصف . 
ه- يلتزم مق�دم العطاء بتقدي�م األعمال املماثلة 
من خال تقديم قائمة مفصلة باألعمال التي قام 
بتنفيذها مع بيان الجهة التي قام بالعمل لحسابها 
ويعتم�د يف ذلك عىل الكتب الرس�مية الصادرة عن 
الجه�ات الحكومي�ة الت�ي تؤيد القي�ام باألعمال 

املحالة أو املنجزة عىل حسب حالته.
د- كتاب ب�راءة الذمة من الهيئة العامة للرضائب 
/ قس�م الرشكات نس�خة ملونة نافذة للرشكات 

املحلية.
ز- حج�م االلت�زام املايل م�ن خال تقدي�م قائمة 
مفصلة باألعمال التي يقوم بتنفيذها حاليا والتي 
لم تنجز بعد عند تقديم العطاء والجهة التي يقوم 

بالعمل لحسابها .
ح- تقديم ما يؤيد الكفاءة بالتنفيذ مع بيان مؤهات 
الجه�از الفن�ي واملع�دات واآللي�ات التخصصي�ة 
ط- تلت�زم الرشكة بتقديم ج�دول تقدم عمل أويل 
للمرشوع ع�ىل ان يتم تقديم جدول عمل تفصييل 

بعد توقيع العقد لغرض املصادقة عليه.
ي- يف حالة اشرتاك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء 
واح�د لتنفيذ العقد تكون مس�ؤوليتهم تضامنية 
تكافلية يف ذلك لتنفيذه عىل ان يقدم عقد املشاركة 
مص�ادق عليه اصولياً مع العطاء مع تقديم كافة 

املستمسكات املطلوبة للرشكتن
ك- تقديم حركة مرصفية من قبل الرشكة املنفذة 
) حرك�ة أموال الرشكة يف املصارف لس�تة اش�هر 

االخرية( 
ل- تلت�زم الرشكة بتقديم ق�رص ) CD ( يحتوي 
عىل جميع األوراق واملستمسكات املقدمة من قبل 

الرشكة
م- عىل الرشكة تقديم كافة املستمس�كات باللغة 

العربية و اللغة االنكليزية .
ن- تلتزم الرشك�ة بتقديم جميع الوثائق الخاصة 
بالرشكة وبمديره�ا املفوض ووكاءه أو مخوليه 
مرتجم�ة إىل العربي�ة ومصدق�ة من قب�ل مرتجم 

قانوني معتمد

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 .  
F - clearance  letter from the GCT / companies 
department colored  copy valid for local 
companies. 
G –The amount of the financial commitment via 
providing a detailed list of the works that he is 
implementing and which are not completed yet  at 
the tender offer  and the party for which he works. 
H – presenting what provide the implementation 
efficiency and explaining the technical 
qualifications, equipment and specialized 
machines.
I- The company is committed to present 
apreliminarytimescheduleof work progress on the 
conditionthata detailed work schedule be presented 
after signing the contract to be approved.
J- 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.
K – presenting a cash flow by executing company 
)the company cash flow for the last six months(
L - the company should present a )CD( containing 
all documents presented by the company
M- the company should provide all the documents 
in Arabic and English language.
N - 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.
O-  the supplying company  to which  the tenders 
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س- ع�ى الرشك�ة املجه�زة التي س�تحال عليها 
مناقصات قط�اع الكهرباء تزويد ديوان محافظة 
البرصة- مديرية العقود الحكومية- قسم التعاقدات 
بكت�اب صادر من الرشكة املصنعة يؤيد بأن املواد 
املطلوبة ستجهز باملوعد املحدد يف املناقصة عى ان 
يكون هذا الكتاب مصادق من الس�فارة العراقية 
او م�ن ينوب عنها يف ذلك البل�د ويقدم التعهد مع 

العطاء
مالحظة /عى مقدمي العطاءات مراعاة ما ييل:؛

*أن يك�ون العرض نافذ حس�ب ما ورد يف) أ( من 
الفقرة ) 3( 

*أن تقوم الرشكة بتثبيت عنوان مكتبها مع أرقام 
الهواتف والربيد االلكرتوني عى الظرف

*يتحم�ل من ترس�و علية املناقص�ة أجور النرش 
واإلعالن 

*إذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون 
موع�د الغلق يف يوم الدوام الرس�مي الذي ييل يوم 

العطلة
* يخضع ه�ذا اإلعالن إىل تعليم�ات تنفيذ العقود 
الحكومية رقم )2( لس��2014�نة وكافة القوانني 

والتعليمات والضوابط النافذة 
* ال يجوز ذكر اي رشط أو تحفظ يخالف ما ذكر 

أعاله 
* تلتزم الرشكة بالعمل مدة 16 / ساعة . 

* يف حال�ة طلب تمديد فرتة اإلع�الن من قبل احد 
الرشكات يك�ون تقديم طلب التمديد قبل س�بعة 

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 والصن�ف تخص ال�رشكات املحلية 

فقط .
*يف حال اختالف املعنى ب�ني اللغة العربية واللغة 

االنكليزية تعتمد اللغة العربية
اليت�م اصدار قرار احال�ة اال بع�د مصادقة وزارة 

التخطيط وورود تبويب املشاريع 
* للدائرة الحق يف إلغاء املناقصة يف أي مرحلة من 
مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة وحسب 
مقتضيات املصلحة العامة وال يحق للمشرتكني يف 

املناقصة املطالبة بأي تعويض جراء ذلك.

of electricity  will be awarded should supply Basra 
Governorate Office- Directorate of Government 
contracts- Contracts dept. with a letter issued by 
the manufacturing company certifying  that the 
required materials will be supplied at the fixed 
time in the tender in the condition that this letter 
approved by Iraqi Embassy or an agent in that 
country and the commitment is to be present with 
the proposal
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 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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قائمة بإعادة اعالن رقم )3( لعام 2015  والخاصة بـ قطاع )تربية- كهرباء توزيع- كهرباء نقل (  ضمن  تخصيصات برنامج تنمية األقاليم

A list of the re-announcement number )3( for 2015 of the sector)education- electricity distribution- electricity transmission ( within the 

allocations of regions development program

ت 
.No

رقم املناقصة 
number Tender

اسم املشروع 
name Project

املوقع 
Location

الدرجة 
Grade

الصنف 
Class

مدة االجناز
 Completion

 time

كلفة املشروع 
) بالدينار( 

cost Project
)IQD(

كلفة التأمينات 
االولية

 initial of Cost
ances-insur

رقم التبويب 
.No Classification

سعر 
التندر ) 
باالف ( 
دينار 

 Tender
 price
)IQD(

املالحظات  
Notes

مادة
material

نوع
type

ت نوع
 Type

.No
تسلسل

Sequence

1

123/6/تربية/2015 
 education//6/123

2015
برنامج تنمية االقاليم 

لسنة 2012 
 Regions

 development
program for 2012

بناء 6 صف في مدرسة 
االوائل

 Construction of
classes in Al- 6
Awael school

النشوة
Nashwa

العاشرة
Tenth

إنشائية
 Construction

200 يوم
 200
days

بدون عرض فني219,901,0006,597,030101815875
No tech. offer

2

/116/25/2
تربية/2015 
/2/25/116

education/ 2015
برنامج تنمية األقاليم 

لسنة 2012
 Regions

 development
 program for

2012

هدم واعادة بناء روضة 
االبطال

 Demolishing &
 reconstructing

 Al-Abtal nursery

عز الدين 
سليم

Izz Al-
 Deen
saleem

التاسعة
Ninth

إنشائية
Construction

210 يوم
 210
days

بدون عرض فني500,000,00015,000,000101815175
No tech. offer

3

59/كهرباء/ توزيع 
ش/2015 

electricity//59
 distribution

n/2015
برنامج تنمية االقاليم 

لسنة 2015 
 Regions

 development
program for 2015

استحداث مغذيات 11 
ك.ف من محطة الحي 

العسكري في الزبير
 Construction of
 feeders 11 k.v
from Al-Hai Al-
 Askary station

in Zubair

الزبير
Zubair

العاشرة
Tenth

كهرباء/شركات 
متخصصة في هذا 

المجال
Electricity/

 specialized
 companies
in this field

60 يوم
days 60293,500,0008,805,00075عرض فني

Tech. offer

4

45/كهرباء/توزيع 
ش/2015 

 electricity//45
 distribution

n/2015
برنامج تنمية األقاليم 

لسنة 2015 
 Regions

 development
program for 2015

استحداث مغذيات 33 ك.ف 
عدد اثنان من محطة الماجدية 
)132( الى محطة الكرمه/ 

أبو حلوه 
 Construction of
 feeders 33 kv

 number two from
 Al-Majidyya station
 )132) to Al-Garma
station/ Abu Helwa

الهارثة
Hartha

السادسة
Sixth

كهرباء/شركات 
متخصصة في هذا 

المجال
 Electricity/
 specialized
 companies
in this field

120 يوم
 120
days

عرض فني1,374,000,00041,220,000150
tech. offer

5

8/كهرباء نقل/ 2015 
 electricity /8
 transmission

  /2015
برنامج تنمية االقاليم 

لسنة 2015
 Regions

 development
program for 2015

انشاء خط  نقل 132 ك.ف 
ثنائي الدائرة T.T  لتغذية 
محطة القرنة القديمة من 
محطة القرنة 400ك.ف 

 Establishing
 transmitting line
 132 k.v double
 circuit T.T  to

 supply the old
 Qurna  station
 from Al-Qurna

    station 400k.v

القرنة 
Qurna

الرابعة 
 fourth

كهرباء /شركات 
متخصصة في هذا 

المجال 
 Electricity/
 specialized
 companies
in this field

تعتمد المدة 
االقل ألهمية 

المشاريع
 The

 minimum
 time is

 depended
 for the

3,815,300,000114,459,000150
عرض فني

tech. offer
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قص�ص ومواق�ف كثي�رة وربم�ا غريب�ة 
نتناقله�ا بينن�ا فقط لمج�رد أنن�ا سمعنا 
بمح�ض  حدث�ت  أو  حولن�ا  مم�ن  عنه�ا 
الصدف�ة أمامن�ا، نرف�ض أن نش�ك بمدى 
صدقه�ا القتناعنا بأن الحي�اة لديها الكثير 
م�ن المفارق�ات والمفاجآت الت�ي لم نعد 

نستهجنها أو نستبعد إمكانية حدوثها.
ونتج�اوز بذل�ك فك�رة إخضاعه�ا لبعض 
الشك�وك الت�ي ستمنعنا حتما م�ن إصدار 
أحك�ام عشوائي�ة على من حولن�ا، الهدف 

الوحيد منها تجريحهم واإلساءة لهم.
ونجه�ل أن المشه�د يحتم�ل معاني كثيرة 
غي�ر تل�ك الت�ي ق�د نفهمه�ا من الق�راءة 
المبدئية العاجزة بعض الشيء عن توضيح 
تل�ك المالمح الداخلي�ة للحقيقة. فجميعنا 
قد نرى المشهد نفسه، لكن طريقة تحليلنا 
ل�ه هي التي تح�دد وجهة نظرن�ا الخاصة 
في القضية المطروحة أمامنا، سواء كانت 
نظ�رة متحي�زة أو حيادي�ة أو مناهض�ة، 
نمنحه�ا  م�ن  نح�ن  واح�دة  فالحقيق�ة 
تفس�يرات متع�ددة تت�واءم م�ع أهوائن�ا 

ورغباتنا.
في حياتنا اليومية كثيرا ما نلتقي بأشخاص 
يعجبنا حديثهم اآلس�ر الممتع، لدرجة أننا 
ق�د نجد أنفس�نا منقادين له�م بدون حتى 
أن نفك�ر فيم�ا إذا ك�ان حديثه�م المتق�ن 
والمنمق حقيقي فع�ال، أم هو مجرد كالم 
أجوف لي�س له أساس م�ن الصحة القصد 
منه جذب أكبر عدد ممكن من المس�تمعين 
إليهم الستغالله�م أو ربما إلقناعهم بأن ال 

شيء في الواقع يدعو إلى االستغراب.
ونحاول بذلك إبعادهم عن الشكوك، كونها 
تتيح لهم مس�احة للتفكير يستطيعون من 
خالله�ا حماية أنفس�هم وتجنيبه�ا الكثير 

م�ن اآلالم والمتاع�ب، ليظل�وا منبهري�ن 
بما يقولونه، مصدقي�ن أكاذيبهم الملفقة 
والمحبوك�ة بعناية، البعي�دة تماما عن كل 
م�ا من ش�أنه أن يثير الش�ك والخوف على 

األقل بالنسبة لهم.
فهم ال يهتم�ون بآراء اآلخرين، ويرفضون 
قطع�ا تدخله�م أو تقب�ل نصائحه�م على 
اعتب�ار أنه�م دائمو الشك في م�ن حولهم، 

ال يكتف�ون بالنظر إلى القضي�ة من زاوية 
واح�دة، بل عل�ى العكس تمام�ا يفضلون 
قراءته�ا من جمي�ع الزوايا، حت�ى يكونوا 
مس�تعدين للنتائج المتوقعة كافة، التي قد 

يترتب عليها خس�ارتهم لبعض األشخاص 
الذين تعريهم األزمات وتكشف معادنهم.

وحتى وإن كان�ت حياتنا داخل دائرة الشك 
مربك�ة، إال أنه�ا ضرورية أحيان�ا ومهمة، 

حتى نس�تطيع منع أنفسنا من التورط في 
بع�ض األخط�اء الكبيرة، وذل�ك من خالل 
الشك البسيط المقبول الذي يمنحنا فرصة 
التأك�د من تفاصيل دقيقة تمكننا من رؤية 
الحقيق�ة كم�ا ه�ي، بعي�دا ع�ن المبالغة 
وتضخيم األمور بإعطائها أكثر مما تستحق 
لكي ال يتحول الشك بالنسبة لنا من طبيعي 
مقب�ول إلى آخ�ر مره�ق يالزمن�ا في كل 
المواق�ف بدون أي استثن�اءات، لدرجة أننا 
قد نشعر بصعوبة كبي�رة في التواصل مع 
م�ن حولنا جراء لجوئنا للشكوك المفتقرة 
لدليل مقنع يثبت حقيقة استغالل اآلخرين 

لنا ومحاولتهم إيذاءنا.
ذلك األمر يجعل تلك الشكوك محصورة في 
زاوية واح�دة، وهي عدم الثقة بوالء أقرب 
الن�اس إلينا، ل�ذا قد نجد أنفس�نا مترددين 
ف�ي إطالعهم على أسرارن�ا، خشية من أن 
تستخدم يوما ما ضدنا، مصرين دائما على 
افتراض النوايا الس�يئة في تفس�ير أحداث 
نرغم عل�ى العيش داخله�ا، تاركين العنان 
لخيالن�ا أن يختلق قصصا لي�س لها وجود 
في األصل، مبنية في أساسها على األوهام 
االضطهادية، العتقادنا بأن هناك مؤامرات 

ومكائد تحاك من أجل تحطيمنا.
القلي�ل من الشك يجعلنا أكثر حذرا وتوازنا 
عندما نريد استقراء الحقائق، لهذا الس�بب 
نح�ن بحاج�ة إل�ى أن نصغي جي�دا إلى ما 
يقوله العقل ويس�تشعره القلب، لنستطيع 
تقييم تصرفات اآلخر بإنصاف وش�فافية، 
مقرري�ن االحتف�اظ بم�ن نح�ب حت�ى ال 
نضط�ر إل�ى التعاي�ش م�ع مشاع�ر الندم 
والوح�دة، الق�ادرة دائما على فت�ح منافذ 
الشك رغ�م حصولن�ا على اإلجاب�ة، إال أن 
استس�المنا للش�ك، يدفعنا إل�ى أن نعقبها 
بس�ؤال ال ينهي أبدا الحيرة بل على العكس 

تماما يبقيها حاضرة في كل األسئلة.

قليل من الشكوك تكفي حلامية النفس
       المس���تقبل العراقي/متابعة 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد: 118 / ب / 2015 
التاريخ: 23 / 4 / 2015 

اعالن
املدعي / حميد خضري محسن

املدع�ى عليه�م : محمد وحمدي�ة وكريمة ونعيم�ة ابناء خضري 
محسن

تبي�ع محكمة بداءة البرصة العقار تسلس�ل 259 / 175 الرباط 
الكبري مساحته 463,60م2 يقع يف  منطقة املوفقية االمالك يقع 
عىل شارعني رئييس محاذي لنهر االصمعي وشارع فرعي واجهة 
ال�دار ومدخلها الرئييس يطل عىل الشارع الفرعي وهو عبارة عن 
دار سك�ن مؤلف�ة من طابق�ني مفرز فيها مشتم�ل بصورة غري 
رسمية الدار االوىل الرئيس�ية مشغولة من قبل املدعى عليه االول 
محم�د خضري يحوي  غرفة استقبال وه�ول وغرفة نوم وحمام 
ومرف�ق صحي وغرف�ة يف الطابق العلوي مبنية من الثرمس�تون 
مع وجود هيكل لغرفتني فقط ثبتت جدرانها ونصبت ش�بابيكها 
دون وجود سقف الدار مبنية من الطابوق مس�قفة بالكونكريت 
املسلح درجة عمرانها قديمة وان شاغل الدار املدعى عليه  محمد 
خضري يرغب بالبقاء كمس�تأجر بعد البيع املشتمل يحوي غرفة 
استقبال وهول ومطبخ وحم�ام ومرفق صحي مبنية من البلوك 
وغرف�ة نوم من ضم�ن الدار االصلي�ة البناء من البلوك مس�قف 
بالشيلمان املشتمل مشغول من قبل املدعي حميد خضري ممن له 
رغب�ة بالرشاء مراجعة هذه املحكمة ودف�ع التامينات القانونية 
بنس�بة 10% من القيم�ة املقدرة للعقار البالغة ستمائة وتس�عة 
وثالث�ون ملي�ون وتس�عمائة وست�ة وخمس�ون ال�ف وستمائة 
وخمس�ة وعرشون دين�ار   وبصك مصدق م�ن مرصف حكومي  
وستجري املزايدة الس�اعة الثانية عرش من ظه�ر  اليوم الثالثني  

التايل  للنرش  واجور املناداة عىل املشرتي.
القايض
ليث جرب حمزة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

 محكمة بداءة البرصة

العدد: 1338 /ب/   2014 
التاريخ: 1 / 4 / 2015 

اعالن
املدعني / ش�اكر وعماد وامل  واين�اس واالء ابناء محمود عيل / 

وكيلهم املحامي حسني العواد 
املدعى عليهم / 1 � عيل حرجان صالل 

2 � عبد الحسن وعادل وعالء وسناء وايمان ومجيد  ابناء محمود 
عيل 

تبي�ع محكمة ب�داءة البرصة العق�ار  تسلس�ل 4/176 الفريس 
مس�احته 62ر331 م يق�ع يف منطق�ة الف�ريس بالق�رب م�ن 
مستشفى ابن غزوان وعىل شارع فرعي مبلط مشيد علسيه دار 
سك�ن مؤلفة من طابقني االريض يحوي حديقة وغرفة استقبال 
وه�ول وغرفة طعام وغرفة ن�وم ومطبخ وحمام ومرفق صحي 
وموزع وغرف�ة فوقانية ويوجد باب مس�تقل ي�ؤدي اىل الطابق 
االول املشي�د عليه مشتملني عدد /2 االول يحوي صالة وغرفتني 
ن�وم وحم�ام ومرف�ق صح�ي واملشتم�ل الثان�ي يح�وي صالة 
وحمام ومرفق صح�ي ومطبخ وغرفتني نوم البناء من الطابوق 
ومس�قف بالشيلمان مبلطة بالك�ايش درجة عمران الدار قديمة 
)ح�ي املهندسني( وعىل ركن ش�ارعني فرعيني غري مبلطني الدار 
االوىل خالية م�ن الشواغل تحوي  ساحة فمن له الرغبة بالرشاء 
مراجع�ة هذه املحكمة ودف�ع التامينات القانونية بنس�بة %10 
م�ن القيمة املق�درة والبالغة اربعمائة وتس�عة وعرشون مليون 
وخمسمائة واثنان وثمانون الف دينار وبصك مصدق  المر هذه 
املحكم�ة من مرصف حكومي وستجري املزايدة الس�اعة الثانية 
ع�رش من ظهر  اليوم الخامس عرش الت�ايل للنرش واجور املناداة 

عىل املشرتي .
القايض 
ليث جرب حمزة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 

محكمة بداءة البرصة 
العدد: 1070 /ب/   2014 

التاريخ: 1 / 4 / 2015 
اعالن

املدعون / رغدان واحمد  وعدنان واسعد وعيل اوالد زكي 
وطبان / وكيلهم املحامي عمار عيل خضري 

املدعى عليهم / 1 � عقيل ابراهيم عيىس
2 � سهام عبد الله امللك

3 � زكية وحنان وحسان وجهان ابناء زكي وكبان
تبيع محكمة بداءة البرصة العقار  تسلسل 4/94 الكزارة 
مس�احته 80ر1857 م2 يق�ع ع�ىل ش�ارع االستق�الل 
مج�اور لالعدادي�ة املركزية يحوي ساح�ة متخذة كراج 
لوق�وف الس�يارات باسم كراج الزهور م�ع وجود غرفة 
لالدارة والجزء االخر  مشيد عليه بناء مؤلف من طابقني 
االريض عبارة عن محال تجارية عددها تسعة مخصصة 
لبي�ع الديك�ور   والس�قوف الثانوية وخدم�ات الغوص 
والطاب�ق الثان�ي عبارة عن صالة كبرية مس�تغلة صالة 
بليارد الس�طح مس�قف بالجينكو متخذة مقهى لرشب 
الشاي البناء من الطابوق ومس�قف بالكونكريت درجه 
عمران�ه قديمة فمن  ل�ه الرغبة بال�رشاء مراجعة هذه 
املحكم�ة ودف�ع التامين�ات القانوني�ة بنس�بة 10% من 
القيمة املقدرة  البالغة مليارين وثمنمائة وستة وعرشون 
ملي�ون وسبعمائة  الف دين�ار وبصك مصدق  المر هذه 
املحكمة من مرصف حكومي وستجري املزايدة الس�اعة 
الثانية عرش من ظه�ر  اليوم الخامس عرش التايل للنرش 

واجور املناداة عىل املشرتي .
القايض ليث جرب حمزة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

 محكمة بداءة البرصة
العدد: 795 /ب/   2012 

التاريخ: 7 / 4 / 2015 
اعالن

املدعية / تغريد زكي زطبان
املدعى عليهم /  

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

3 � احسان وعيل وعدنان ورغدان وجيهان وحنان 
ابناء زكي وطبان  

تبيع محكمة بداءة البرصة العقار  تسلسل 8/68 
الك�زارة مس�احته 32ر571 م2 يق�ع يف منطق�ة 
الك�زارة    عىل ش�ارع فرع�ي مبل�ط  بالقرب من 
مديرية زراعة البرصة وهو عبارة عن عرصة خالية 
فم�ن له الرغب�ة  بالرشاء مراجعة ه�ذه املحكمة 
ودفع التامينات القانونية بنس�بة 10% من القيمة 
املقدرة  للعقار والبالغة ستمائة وخمسة وثمانون 

مليون وخمسمائة واربعة وثمانون الف دينار
  وبصك مص�دق   من مرصف حكومي  وستجري 
املزاي�دة الس�اعة الثاني�ة ع�رش من ظه�ر  اليوم 
الخام�س ع�رش التايل للن�رش واجور املن�اداة عىل 

املشرتي .
القايض ليث جرب حمزة

 وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف الزبري

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة : 3/777

املحلة او رقم الدار واسم املقاطعة : الرشيدية
الجنس :
النوع : 

رقم الباب : 
رقم الطابق: 
رقم الشقة :

املساحة : 217,26م2
املشتمالت :

املزروعات او املغروسات
واردات املبيع السنوية

الشاغل:
مقدار املبيع : 130000000 مائة وثالثون مليون دينار

ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف الزبري باملزايدة العلنية  
العق�ار املوصوف اع�اله العائد للراهن عم�اد فهد خلف 
لقاء طلب الدائن املرته�ن مرصف املنصور لالستثمارات 
البالغ )130000000( مائ�ة وثالثون مليون دينار فعىل 
الراغب باالشرتاك فيها مراجعة هذه الدائرة خالل )30( 
يوم�ا اعتبارا من الي�وم التايل ن هذا االعالن مس�تصحبا 
مع�ه تامينات قانونية نقدي�ة او كفالة مرصفية ال تقل 
ع�ن 10% من القيم�ة املق�درة البالغ�ة )140000000(  
مائ�ة واربع�ون ملي�ون دين�ار وان املزاي�دة ستجري يف 

الساعة )12( ظهرا من اليوم االخري.
مالحظ دائرة التسجيل العقاري  يف الزبري

نجم عبد الله حسني

 مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة املعقل
العدد: 631 / ب / 2012 
التاريخ: 17 / 5 / 2015 

 اعالن
 اىل املدعى عليه  عريبي  ظاهر حمود 

  اق�ام املدع�ي عبد االم�ري حمزه عب�اس الدعوى 
البدائي�ة املرقم�ة )631/ب/2012( ل�دى ه�ذه 
املحكم�ة يطالب�ك فيه�ا )الحكم بتمليك�ه العقار 
املرقم 48/50 م 45 املعقل الجنوبي الذي سبق وان 
اشرتاه منك بتاريخ 2007/7/26 و قد اصدر فيها 
ق�رارا غيابيا بحقك بتاري�خ 2015/4/30 يقيض 
بتمليك العقار املرقم 48/50 م 45 املعقل الجنوبي 
اىل املدعي عبد االمري حمزة عباس واشعار مديرية 
التس�جيل العقاري يف البرصة الثانية بتاش�ري ذلك 
يف السجالت بعد اكتس�اب القرار الدرجه القطعية   
ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك  حس�ب رشح القائ�م 
بالتبلي�غ وتايي�د املجلس البلدي ملنطق�ة املعقل / 
خمس�ني حوش والنتقالك اىل جه�ة مجهولة قرر 
تبليغ�ك   بصحيفتني    محليتني يوميتني  ويف حال 
تقديم�ك طعنا بالق�رار خالل امل�دة القانونية فان 

القرار سوف يكتسب الدرجة القطعية .
القايض االول
مصطفى شاكر عيل

رقم اإلخطار   373 / 2015
إعالن

م�ن / محكمة قوى األم�ن الداخيل الخامس�ة 
بالبرصة

إىل / املتهم الهارب )الرشطي كاظم رعد صالح  
( املنسوب إىل قيادة حرس حدود املنطقة الرابعة   
ملا كنت متهما وفق املادة/ 5 من ق.ع.د رقم 14 
لس�نة 2008  لغيابك ع�ن مقر عملك من تاريخ 

2013/7/6 ولحد االن
وبما إن محل اختفائ�ك مجهول اقتىض تبليغك 
به�ذا اإلعالن عىل إن تح�ر أمام محكمة قوى 
األمن الداخيل للمنطقة الخامسة بالبرصة خالل 
مدة ثالثون يوما من تاريخ تعليق هذا اإلعالن يف 
مح�ل إقامتك وتجيب عن التهمة املوجهة ضدك 
وعند ع�دم حضورك س�وف تج�ري محاكمتك 
غيابي�ا وتحجز أموالك املنقول�ة والغري املنقولة 
ويطلب من املوظف�ني العموميني إلقاء القبض 
علي�ك أينما وج�دت وتس�ليمك اىل اقرب سلطة 
حكومي�ة وإلزام األهليني الذي�ن يعلمون بمحل 
اختفائ�ك بإخب�ار الجه�ات املختص�ة استنادا  
للم�ادة 69 / أوال وثانيا وثالثا ورابعا من قانون 
أص�ول املحاكمات الجزائية لقوى األمن الداخيل 

رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

اعالن
بناء ع�ىل الطلب املقدم من الس�يد  مس�لم كاظم 
محم�د   ال�ذي يطل�ب في�ه تبدي�ل اللق�ب    م�ن  
لدي�ه اع�رتاض  )الن�ور( فم�ن  اىل    ) )العيدان�ي 
مراجعة ه�ذه املديرية خالل م�دة اقصاها عرشة 
ايام وبعكس�ه سوف تنظر هذه املديرية يف الطلب 
وفق احكام املادة 21 م�ن القانون االحوال املدنية 

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

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد )حاكم 
ش�اكر ناجي( ال�ذي يطلب فيه تس�جيل 
اللقب وجعله )االويس( فمن لديه اعرتاض 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها 
سبع�ة ايام وبعكس�ه س�وف تنظر هذه 
املديري�ة يف الطلب وفق احك�ام املادة 14 
من القانون االحوال املدنية رقم 65 لسنة 

1972 املعدل.
املقدم عامر هادي االمري
مدير شؤون احوال واسط

اعالن
بن�اء عىل الطل�ب املقدم من الس�يد )اياد 
ش�اكر ناجي( ال�ذي يطلب فيه تس�جيل 
اللقب وجعله )االويس( فمن لديه اعرتاض 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها 
سبع�ة ايام وبعكس�ه س�وف تنظر هذه 
املديري�ة يف الطلب وفق احك�ام املادة 14 
من القانون االحوال املدنية رقم 65 لسنة 

1972 املعدل.
املقدم عامر هادي االمري
مدير شؤون احوال واسط

اعالن
بن�اء عىل الطلب املقدم من الس�يد )ياس 
عب�د املجيد محمد( الذي يطلب فيه تبديل 
اللقب م�ن )العجي�يل( اىل )املالكي( فمن 
لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل 
مدة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه سوف 
تنظ�ر هذه املديرية يف الطلب وفق احكام 
املادة 21 من القانون االحوال املدنية رقم 

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

اعالن
بن�اء عىل الطل�ب املقدم من الس�يد )عبد 
الحس�ني نبهان زهريي( الذي يطلب فيه 
تبديل اللقب من )النداوي( اىل )املرساوي( 
فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه 
سوف تنظر ه�ذه املديرية يف الطلب وفق 
احك�ام امل�ادة 21 م�ن القان�ون االحوال 

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

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من السيد )صادق 
كاظ�م خليص( ال�ذي يطلب في�ه تبديل 
اللقب م�ن )العجي�يل( اىل )املالكي( فمن 
لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل 
مدة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه سوف 
تنظ�ر هذه املديرية يف الطلب وفق احكام 
املادة 21 من القانون االحوال املدنية رقم 

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

اعالن
قدم املدعي احمد عبادي ثامر  طلبا يروم 
فيه تبديل لقبه  من الحفاظي  اىل الطائي 
فمن لديه اع�رتاض عىل الدعوى مراجعة 
ه�ذه املديرية خالل م�دة اقصاها عرشة 
ايام وبعكس�ه سوف ينظر بالدعوى وفق 
احكام املادة 21 من قانون االحوال املدنية 

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

اعالن دعوة دائنني
اني املصفي خلي�ل ياسني مجباس 
للتج�ارة  الرب�اط  ش�مال  لرشك�ة 
واملق�اوالت العامة املح�دودة ادعو 
كل من له ح�ق او دين عىل الرشكة 
مراجعتي عىل العنوان التايل – صالح 

الدين – الدجيل – حي العسكري .
املصفي 
خليل ياسني مجباس

فقدان
فق�دت  من�ي هوي�ة املوظ�ف الوزاري�ة 
الص�ادرة من وزارة النف�ط رشكة توزيع 
املنتوجات النفطية باسم )مسلم مجذاب 
شنيشل( عىل من يعثر عليها تسليمها اىل 

جهة االصدار.

فقدان
فق�د  من�ي وصل القب�ض الحكومي 
املرقم 16211987 كمرك املعقل باسم 
)سالم صيه�ود عبد الرضا( من يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار.

فقدان
فق�د  من�ي ج�واز الس�فر الص�ادر 
م�ن مكتب ج�وازات الب�رصة بالعدد 
صال�ح  )ناص�ح  باس�م   2246983
مهدي فيصل ( الرجاء من يعثر عليه 

تسليمه اىل جهة االصدار.

فقدان
فق�دت  مني هوية غرف�ة تجارة 
باسم )عدنان فنجان خضري( عىل 
من يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار.

فقدان
فق�دت  مني هوية غرف�ة تجارة 
باسم )محمد يوس�ف لفته( عىل 
من يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار.

فقدان
فقدت هوية غرفة تجارة باسم  املدير 
املفوض لرشكة ورود القاسم الس�يد 
)محم�د يوسف لفته (   عىل من يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار.

فقدان

فقدت من�ي الهوية الص�ادرة من رشكة 

توزي�ع املنتجات النفطي�ة / هيئة النقل 

بأس�م / ع�الء عزي�ز عل�وان فم�ن يعثر 

عليها تسليمها إىل جهة االصدار .

اعالن
بن�اء عىل الطلب املقدم من الس�يد  جناح عبد الله 
وطب�ان   ال�ذي يطل�ب في�ه  تبديل االس�م      من  
)جناح (  اىل )يوسف( فمن لديه اعرتاض مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دة اقصاه�ا ع�رشة ايام 
وبعكس�ه سوف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق 
احك�ام املادة 21 من القانون االح�وال املدنية رقم 

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

اعالن
بن�اء عىل الطل�ب املقدم من الس�يد  رايض سلمان 
هاش�م   الذي يطلب فيه تبديل اسم ابنته القارص 
اللق�ب    م�ن  )سلوم�ه (  اىل )ري�ام( فم�ن لديه 
اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها 
عرشة ايام وبعكس�ه سوف تنظر هذه املديرية يف 
الطلب وفق احكام امل�ادة 21 من القانون االحوال 

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

اعالن
بن�اء عىل الطلب املقدم من الس�يد  سكبان فياض 
محمد الذي يطلب فيه تبديل االسم      من  )سكبان 
(  اىل )صكبان( فم�ن لديه اعرتاض مراجعة هذه 
املديري�ة خالل مدة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه 
س�وف تنظر ه�ذه املديرية يف الطل�ب وفق احكام 
املادة 21 من القانون االحوال املدنية رقم 65 لسنة 

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

اعالن
بن�اء عىل الطلب املقدم من الس�يد )محمود عذاب 
بني�ان( ال�ذي يطلب فيه تس�جيل اللق�ب وجعله 
)الباوي( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خ�الل م�دة اقصاها سبع�ة ايام وبعكس�ه سوف 
تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق احكام املادة 14 
م�ن القانون االحوال املدنية رقم 65 لس�نة 1972 

املعدل.
املقدم عامر هادي االمري
مدير شؤون احوال واسط

اعالن
بناء ع�ىل الطل�ب املقدم من الس�يد )ل�ؤي يحيى 
ش�اكر( ال�ذي يطلب فيه تس�جيل اللق�ب وجعله 
)االويس( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خ�الل م�دة اقصاها سبع�ة ايام وبعكس�ه سوف 
تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق احكام املادة 14 
م�ن القانون االحوال املدنية رقم 65 لس�نة 1972 

املعدل.
املقدم عامر هادي االمري
مدير شؤون احوال واسط

دائرة التسجيل العقاري
يف الزبري

اعالن  بيع عقار
90/188

محلة الكوت
ستبيع دائرة التسجيل العقاري 
يف الزبري باملزايدة العلنية العقار 
املوص�وف اعاله العائ�د للراهن 
جب�ار ج�رب هيك�ل لق�اء طلب 
املنصور  املرتهن مرصف  الدائن 
فرع العربي 52,000,000 اثنان 
وخمس�ون مليون دين�ار فعىل 
الراغب يف االشرتاك فيها مراجعة 
ه�ذه الدائ�رة خ�الل 30 يوم�ا 
اعتب�ارا من الي�وم التايل لتاريخ 
ن�رش ه�ذا االعالن مس�تصحبا 
مع�ه تامين�ات قانوني�ة نقدية 
او كفال�ة مرصفي�ة ال تقل عن 
10% م�ن القيمة املقدرة للمبيع 
البالغ�ة 65,000,000 خمس�ة 
وان  دين�ار  ملي�ون  وست�ون 
املزايدة ستجري يف الس�اعة 12 

ظهرا من اليوم االخري.
العقاري  التس�جيل  دائرة  مدير 
يف الزبري

 مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد: 1878 / ب / 2013 

التاريخ: 71 / 5 / 2015 
اىل/املدعى عليهم  / 1 � صدام حسني جاسم

2 � سمري عيل محمد
3 � فوزي عيل كاظم

4 � حسن عبد عيل لفته 
اصدرت هذه املحكمة  قرارها    املرقم 1878/

وال�ذي     2014/1/27 وامل�ؤرخ    ب/2013 
يق�يض الحك�م بال�زام املدع�ى عليه�م صدام 
حس�ني جاسم وسمري عيل محمد وفوزي عيل 
كاظم وحس�ن عبد عيل لفته بتاديتهم للمدعي 
مدير ع�ام مرصف الرافدي�ن اضافة لوظيفته 
مبلغ قدره خمس�ون مليون دين�ار وثالثمائة 
واثن�ان  ومئت�ان  ال�ف  وتس�عون  وثماني�ة 
وخمس�ون دينار  مع الفائدة االتفاقية البالغة 
10% اعتب�ارا من تاريخ املطالب�ة القضائية يف 
2013/10/20 ولح�ني التادية الفعلية ولتعذر 
تبليغكم ملجهولية محل اقامتكم تقرر تبليغكم 
اعالن�ا   بصحيفتني    محليت�ني يوميتني ولكم 
ح�ق االع�رتاض  واالستئن�اف والتمييز  خالل 
املدة القانونية   وبعكسه  سوف يكتسب القرار 

الدرجة القطعية 
القايض االول
ليث جرب حمزة

مجلس القضاء االعىل
محكمة بداءة البرصة

العدد / 5/انابة / 2015
 التاريخ /2015/5/17

اعالن
املدعون / 1 � عبد الس�الم وعبد الرحمن وعبد الس�تار وعف�اف وحصه وزكيه ومنى 
وعائشة وعبري وهند وفوزية وفوزي وصالح واحمد وعزام ومنصور ونورة وضياء / 
ابناء عبد الله منصور 1 � هيله وعبد الرحمن واحمد وبسمة وعبد الله وعمر  / ابناء 

عبد العزيز عبد الله 2 � نضال احمد عبد املحسن
املدعى عليهم :/ 3 � منصور ورانية ومشهور ابناء نارص منصور

بالنظر لكرس قرار االحالة الخاص بالعقار تسلسل 39/26 مناوي باشا تبيع محكمة 
بداءة البرصة العقار تسلس�ل 39/26 مناوي باشا مس�احة 408م2  يقع يف منطقة 
مناوي باشا وعىل شارع فرعي مبلط  مقابل دائرة الشؤون الداخلية وهو شبه كراج 
له باب حديدي بعرض 3م عبارة عن ساحة  مبلطه بالس�منت ويحوي غرفة متخذة 
ك�ادارة مع سقيفة م�ن الجينكو وكرفان صغ�ري ملحق بالغرفة م�ع وجود محل يف 
واجهة العقار مبني من البلوك ومس�قف الشيلمان جزء من العقار مس�تقل  كمرش 
للمالب�س ملحل مك�وى التحرير فمن له الرغبة بال�رشاء مراجعة هذه املحكمة ودفع 
التامينات القانونية بنسبة من القيمة التي وصل لها العقار والبالغة ثمنمائة وثمانية 
وست�ون مليون وثالثمائة وخمس�ون الف دينار وبص�ك مصدق من مرصف حكومي 
وستج�ري املزاي�دة الس�اعة الثانية عرش من الظهر ي�وم الثالث الت�ايل للنرش واجور 

املناداة عىل املشرتي.
القايض
ليث جرب حمزة

مجلس القضاء االعىل
محكمة بداءة البرصة

العدد / 4/انابة / 2015  
التاريخ /2015/5/17

اعالن
املدعون / 1 � عبد الس�الم  عبد الله  منصور وعبد الرحمن وعبد الس�تار وعفاف وحصه وزكيه ومنى 
وعائش�ة وعبري وهن�د وفوزية وفوزي واحمد وعزام ومنصور ونورة وضي�اء / ابناء عبد الله منصور 
1 � وعب�د الرحم�ن واحمد وبس�مة وعبد الله وعم�ر  / ابناء عبد العزيز عبد الل�ه 2 � نضال احمد عبد 

املحسن
املدعى عليهم :/ 3 � منصور ورانية ومشهور ابناء نارص منصور

بالنظر لكرس قرار االحالة الخاص بالعقار تسلس�ل 39/2 مناوي باش�ا تبي�ع محكمة بداءة البرصة 
العقار تسلس�ل 2 /39 مناوي باشا مس�احة 514,43م2  يقع يف منطقة مناوي باشا  مقابل مدارس 
البرصة الفيحاء االهلية وعىل ش�ارع العام الرئييس مشيد عليها بناية مؤلفة من طابقني اريض يحوي 
ع�دد من املحالت التجارية مشغولة من قبل مس�تاجرين وهي مكوى التحري�ر  ومحالت مجاورة لها 
وش�قة فوقاني�ة متخذة رشكة باس�م رشكة عراقنا للتحوي�ل املايل وهو يحوي صال�ة وغرفة وحمام 
ومرافق صحي االرضية مبلطة بالكايش وكذلك توجد غرفة اخرى االدارة وش�قة اخرى يقع بابها عىل 
الشارع الفرعي تحوي صالة وغرفتني  واحدة لالستقبال وغرفة فوقانية البناء من الطابوق ومسقفة 
بالكونكريت املسلح وكذلك مجموعة صحية وشقة ارضية مشغولة من قبل حسن جمعة ومؤلفه من 

صالة ومطبخ وغرفة نوم وحمام ومرفق صحي ومبنية من الطابوق ومسقفة من الكونكريت 
املس�لح سقوفه�ا مبطنة بالس�قوف الثانوي�ة وكذلك توجد مطبع�ة  باسم مطبعة داني�ة وان مكوى 
التحرير يحوي صالة كبرية مبنية بالطابوق ومس�قفة بالكونكريت املس�لح وغرفة مخصصة لغس�ل 
املالبس ومسقفة بالجينكو مع ساحة تحوي سقيفة حديدية مسقفة بالجينكو وغرفة صغرية مبنية 
من البلوك   ومس�قفة باالسب�س متخذة مخزن فمن له الرغبة بال�رشاء مراجعة هذه املحكمة ودفع 
التامينات القانونية بنس�بة من 10% القيمة التي وصل لها العقار والبالغة مليار واربعمائة وخمس�ة 
وثمانون مليون وسبعمائة وخمس�ون الف دين�ار وبصك مصدق المر هذه املحكمة وستجري املزايدة 

الساعة الثانية عرش من ظهر اليوم الثالث التايل للنرش واجور املناداة عىل املشرتي.
القايض
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مهندسو النفط يعانون
  عمر خالد 

ف�ي ض�ل مايمر ب�ه البلد م�ن ازمات سياس�ية 
وعمليات عسكرية التي اتعبت كاهله كان البد لي 
من االشارة الى أمر مهم جدا والذي ينهك بالبلد 
ي�وم بعد يوم اال وهو تجبر وتس�لط الش�ركات 
النفطي�ة االجنبية العاملة في العراق وبخس�ها 
لحق�وق مهندس�ي النفط العراقيي�ن اذ ان هذه 
الشركات تستعين بمهندسي نفط اجانب وعرب 
ويغض�ون النظ�ر عن مهندس�ي الع�راق وذلك 
لتحقيق مكاس�ب معينة على حساب مهندسينا 
اال ان المؤلم باالمر هو ان هذا التعس�ف الجاري 
من قبل الش�ركات االجنبية يك�ون تحت انظار 
الحكوم�ة العراقي�ة . طي�ب لنأخ�ذ الموضوع 
من منظار اخر ولنستكش�ف بع�ض الحقائق ، 
حس�ب ما هو معروف بأن من اهم شروط عمل 
الش�ركات االجنبي�ة في العراق ه�و يكون ٥٠٪ 
من ال�كادر العراقي و٥٠٪ م�ن كوادرهم ولكن 
في الواقع اليتم تحقيق هذا الش�رط المهم ، بل 
يتم غض النظر وبنس�بة كبيرة عن ماهو متفق 
عليه وهي نسبة ٥٠ ٪ والذي هو من حق الكادر 
العراقي ويتم االس�تعانة بكادر اجنبي او عربي 
م�ن ) فلبي�ن ، جزائر ،مصر ، ليبي�ا ، هند، صين 
وغيرهم ( وذلك ألعطائهم أجور حس�ب ما هم 
يرغب�ون به و اهم�ال حق المهن�دس العراقي . 
كذلك هناك بعض المصادر تؤكد حاجة البلد الى 
مهندس�ين نفط  ف�ي الحق�ول العراقية وكذلك 
في الشركات العراقية ولكن الحكومة العراقية 

التعترف بذلك وهذا غريب.
 ان لهذا الموضوع اثار كبيرة على البلد وعلى اليد 
العامل�ة اذ ان هذا البخس في الحقوق س�يؤدي 
الى تفش�ي العطال�ة وتراك�م اعداد مهندس�ي 
النف�ط المتخرجي�ن م�ن الجامع�ات العراقي�ة 
وبتالي س�يصلون ال�ى اعداد يصعب الس�يطرة 
عليه�ا . وان ألثار البطال�ة واقع أليم في نفوس 
شبابنا وقد تأخذ به الى التوجه الى اعمال اخرى 

ال تصب في صالح البلد والمجتمع.
والس�ؤال المه�م ه�و اي�ن ه�و دور الحكومة 

العراقية من الذي يجري؟!
 أم�ا كان م�ن المف�روض االلتف�ات ال�ى ه�ذا 
الموض�وع الخطي�ر ! م�ن س�يبني البل�د ومن 
س�ينهض بواقع البلد ومن ومن ومن ؟ بالطبع 
ش�باب ه�ذا البلد ه�م القادرين عل�ى ذلك ال من 
يأت�ي من خ�ارج البل�د. ادعموا ش�بابنا وبناتنا 
وآحتضن�وا طاقاتهم فهم س�واعد ه�ذا البلد ... 

ودمتم. 

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

املوقــــع االلكرتونـــــي:

www.almustakbalpaper.net 

بكالوريا السادس االبتدائي
 وسيلة ام غاية

ثامر الخفاجي 
هناك مثل شعبي يقول ) الشهر المالك بيه خبزة التعد ايامه( 
واعي�د صياغ�ة المثل ليتماش�ى مع المقال موض�وع البحث 
فأق�ول ) مالغاي�ة والهدف من إج�راء االمتحان�ات الوزارية 
للصف السادس االبتدائي في الوقت الذي التعني هذه الشهادة 
للطالب الذي يحصل عليها ش�يئاً ال في السلم الوظيفي حيث 
ان�ه يعامل كاالمي م�ن حيث الراتب وال في س�لم إالمتيازات 
لحملة الش�هادات من حيث العنوان الوظيفي علماً انه اصبح 
طري�ق النج�اح  من خالل البكالوريا أس�هل بكثي�ر منه خالل 
معلم المادة وداخل دائرة المدرس�ة حيث انه يعرف إمكانيات 
تلمي�ذه فكل االخ�وة واالخ�وات م�ن المعلمي�ن والمعلمات 
يعرفون جيدا كيف تتم عملية التصحيح حيث توهب الدرجات 
بال ضوابط ناهيك أن درجة النجاح في البكالوريا هي ) 45( 
تض�اف لها خمس درجات لتصبح درجة التلميذ ) 50 ( درجة 
أي أن مجموع الدرج�ات التي يحصل عليها التلميذ مجانا هو 
) 40 ( درج�ة ناهيك عن التس�اهل في التصحي�ح في مراكز 

فحص الدراسة االبتدائية
أريد أن أقول إذا كانت ش�هادة الدراسة االعدادية تعد مفصال 
مهماً في حياة الطالب حيث تتيح له اختيار الدراسة الجامعية 
التي تحدد مس�تقبله كما أن لهذه الش�هادة امتياز في الس�لم 
الوظيف�ي والعنوان الوظيفي التمنحه اياه ش�هادة االبتدائية 
وحتى الدراس�ة المتوس�طةفالجواب الذي يتبادر إلى الذهن 
ع�ن ج�دوى هذا االمتح�ان هو ببس�اطة انه باب م�ن ابواب 
الفس�اد المال�ي واإلداري حي�ث تص�رف مئ�ات الماليين من 
الدنانير ابتداًء باالمتي�ازات المالية العالية التي تصرف للجنة 
الدائم�ة لالمتحانات في الوزارة مروراً بأقس�ام االمتحانات 
ف�ي مديري�ات التربي�ة ومراك�ز الفح�ص وانته�اء باج�ور 
المراقبين والخدميين في المراكز االالمتحانية وهدر الجهود 
والطاقات التي يمكن ان تستغل في مرافق أخرى نحن بامس 
الحاج�ة اليها في عملية التغني وال تس�من م�ن جوع والكل 
يعل�م كيف يت�م اختيار اعضاء لجان مراك�ز الفحص من قبل 
اصح�اب القرار فه�م امناء ف�ي اختيار اعضاء لج�ان مراكز 
الفحص حسب سياسة الدولة العامة في دستور المحاصصة 
ولكنه�ا ق�د تختلف قل�يال  حيث يت�م اختي�ار االعضاء ليس 
حس�ب الكفاءة او المقاع�د التي حصل عليها ه�ذا الحزب او 
ذاك كم�ا هو المعم�ول في الية تش�كيل الحكومة باس�تثناء 
عنص�ر الكفاءة فهو اليعني لهم ش�يئاً فاالختي�ار في اللجان 
االمتحانية واعضاء لجان الفحص التي الفائدة منها تذكر بل 
كما ذكرت س�ابقا هدر للطاقات والمال العام حسب االقارب 
واالصدق�اء ولغاية في نفس يعقوبل�ذا ارى من المنطقي أن 
تلغ�ى االمتحان�ات الوزارية للصف الس�ادس احترام�اً للعلم 
والطاقات وحفاظا على المال العام عس�ى ان يجد ما نطرحه 
ص�دى عند اصحاب الش�ان في وزارة التربية واش�ك في ذلك  
عمال باالية الكريمة فذكر إن نفعت الذكرى وال اظنهم فاعلين  

وحفظ الله العراق واهله ومالة من السراق والمفسدين

انتباه رجاء

علي جواد الرازقي
*في المناطق الشعبية تقوم العائالت برمي النفايات في الساحات 
الفارغة وبشكل عشوائي قرب البيوت مخلفة مناظر مقززة ناهيك 
عن الروائ�ح الكريهة واألمراض التي تأتي م�ن تجمع المكروبات 
كما تخلو تلك المناطق الس�كنية من الحاويات المخصصة لتجميع 
النفاي�ات لكي يت�م نقلها دوريا من قبل الجه�ات البلدية المختصة 
بنظافة المناطق، يرجى معالجة الخلل الخدمي عبر تزويد المناطق 
بالحاوي�ات للتخلص م�ن التلوث البيئ�ي الخطير.*م�ن الخدمات 
الت�ي عل�ى الحكوم�ة تقديمها ال�ى المواطن مثال تصري�ف المياه 
الثقيلة عند انس�دادها في األحياء ، لك�ن الحاصل ان الطفح ال يتم 
معالجت�ه أال بجمع مبالغ مالية من كل بيت يتم منحها الى الجهات 
المنفذة لكي تنجز عملها الموكل اليها. ويتم التعاطي بنفس الحال 
عندما تطالب اهالي المنطقة بأكس�اء شوارعها باألسفلت لرداءة 
الطرق الداخلية، حيث يتكرر الس�يناريو ذاته من جمع المبالغ من 
األهالي0*بما أننا في فصل الصيف وحرارة الجو الالهبة وانتش�ار 
التلوث بين تراكم نفايات وطفح لمياه اسنة ما تساعد على انتشار 
الحش�رات المزعجة للمواطنين، وكنا في الس�ابق نشاهد سيارات 
رش المبيد الدخانية لمكافحة هذه الحشرات حيث تجوب الشوارع 
واألزق�ة في المناطق الش�عبية، فيم�ا اليوم تغيب تل�ك األجراءات 
الوقائية التي تحد من انتشار الحش�رات الناقلة للجراثيم0كل هذه 
األم�ور التي ش�خصناها نضعها امام الجه�ات المعنية لمعالجتها 

والحد منها خدمة للصالح العام.

تمث�ل ظاهرة رع�ي األغن�ام والمواش�ي في 
األحياء الس�كنية, إحدى ص�ور الفوضى التي 
تؤط�ر حياتن�ا اليومي�ة, وتس�بب منغص�ات 
عديدة لس�اكني األحي�اء والمناطق في بغداد. 
فض�ال عن تس�ببها بتش�ويه منظ�ر المدينة. 
وما يزيد األمر س�وءا أن أصحاب المواشي لم 
يكتف�وا برعي أغنامهم ف�ي األزقة والمحالت 
الس�كنية, ب�ل زادوا علي�ه  قيامه�م بإنش�اء 
مجازر على قارعة الطريق لجزر األغنام وبيع 
لحومه�ا وهو ما يش�كل خط�را حقيقيا على 

حياة آالف المواطنين. 
ويبي�ن المواطن أكرم عي�دان أن ظاهرة رعي 
األغن�ام والمواش�ي وجزره�ا ف�ي األحي�اء 
الس�كنية أخذت باالتساع بشكل ملفت نتيجة 
لغي�اب المحاس�بة القانوني�ة من قب�ل دوائر 
البلدي�ة المعنية بمن�ع مثل ه�ذه التجاوزات, 
مش�يرا إل�ى  ان  ظاهرة رعي وج�زر األغنام 
في األحياء الس�كنية والشوارع العامة تسبب 
تش�ويهاً لمنظر المدين�ة زيادة عل�ى خرابها 

ونقص الخدمات األساسية فيها.
وتش�ير المواطن�ة من�ى الع�زاوي أن ظاهرة 

رع�ي األغن�ام ف�ي األحي�اء الس�كنية بات�ت 
تس�بب العديد من المش�اكل للناس مثل إتالف 
المزروع�ات ف�ي الحدائق الخارجي�ة للمنازل 
فض�ال عن مرافق�ة الكالب الس�ائبة لقطعان 
الماش�ية وما يمكن أن تش�كله من خطر على 

األطفال والبالغين معا.
المواطن محمد االسدي بين أن اغلب المجازر 
غير النظامية التي أنشأها مربو األغنام, تتخذ 
من الش�وارع العامة أماكن لها وهو ما يسبب 
انبع�اث روائ�ح كريه�ة تزعج الم�ارة وكذلك 

المواطن�ون الذين يس�تقلون س�يارات النقل 
الخ�اص التي تمر بالقرب م�ن هذه المجازر.. 
موضحا المخاطر الصحية العديدة التي تنطوي 
عل�ى ه�ذه الممارس�ة بقول�ه ان الحيوان�ات 
المذبوح�ة ف�ي المج�ازر غي�ر النظامي�ة ال 
تخضع للفحوصات البيطرية من قبل الجهات 
المختصة وبالتالي فأنها تشكل خطرا حقيقيا 
على صحة وس�المة المواطنين في حال قيام 
أصحاب هذه المج�ازر بذبح حيوانات مصابة 
باألم�راض. مطالبا أمانة بغ�داد أن تكثف من 

جهودها لمنع هذه الظاهرة الضارة.
وي�رى المواطن عب�د المجي�د اإلبراهيمي أن 
ظاه�رة رع�ي األغنام وج�زارة الماش�ية في 
الطرق�ات ل�م تقتصر على المناطق الس�كنية 
البعيدة عن مركز العاصمة بغداد, وإنما يمكن 
مش�اهدتها ف�ي مناط�ق س�كنية تع�د راقية 
قياس�ا بغيرها كمناطق حي العدل والجامعة 
والعامرية وغيرها. االبراهيمي أشار أيضا إلى 
أن الظاهرة تتسبب بتراكم مخلفات الحيوانات 
عل�ى األرصف�ة والش�وارع العام�ة القريب�ة 
من األحياء الس�كنية مس�ببة انبع�اث روائح 
كريهة جدا فضال عن تناثر أحش�اء الحيوانات 
المذبوحة في المج�ازر غير النظامية القريبة 

من األحياء الس�كنية وما يمكن أن تسببه من  
احتمالية انتقال أمراض خطيرة لإلنسان.

المواطن امجد الخفاجي يشير في حديثه عن 
ظاهرة رع�ي األغنام والمواش�ي في األحياء 
الس�كنية إل�ى غي�اب جه�ود الف�رق البلدي�ة 
المختصة بمنع هذه التجاوزات والممارسات 
بتل�ف  الظاه�رة تتس�بب  أن  الض�ارة مبين�ا 
النباتات والمزروعات في الجزرات الوس�طية 
للشوارع والحدائق العامة مشوهة بذلك منظر 
المدين�ة وجمالية األماك�ن العامة. فضال عن 
تدميرها الكاش�ي المقرن�ص لالرصفة  التي 
صرفت عليه االمانة االم�وال الطائلة، معتبرا 
ه�ذه الممارس�ات يمك�ن أن تدخ�ل تحت بند 

تخريب الممتلكات العامة.
الذي�ن  المواطني�ن  مطال�ب  اغل�ب  وتترك�ز 
التقيناه�م للحدي�ث عن الظاه�رة على دعوة 
أمان�ة بغداد وفرقها الرقابي�ة المعنية لتفعيل 
دوره�ا في من�ع التج�اوزات غي�ر القانونية 
وتفعيل قرارها األخير ف�ي منع رعي األغنام 
داخ�ل األحياء الس�كنية لبغ�داد خصوصا أن 
قانون أمانة بغداد يمنع مثل هذه الممارسات 
العام�ة  بالممتل�كات  الض�ارة  والتج�اوزات 

وصحة المواطنين.

جمازر غري نظامية يف األحياء السكنية

خلل خدمي  يف مدينة الديوانية 
بحاجة إىل معاجلة

لويس فؤاد العمار

مر�شى الهموم 
ش�هدت محافظة بابل تظاهرتين ي�وم األحد، أحداها 
لمنتس�بي الش�ركة العام�ة للصناع�ات النس�يجية، 
والثاني�ة لعم�ال األج�ور اليومي�ة في دائ�رة الموارد 
المائية في المحافظة، احتجاج�اً على تأخر الرواتب.

وقال عصم�ت كاظم أحد  منظمي تظاهرة منتس�بي 
الش�ركة العام�ة للصناع�ات النس�يجية ف�ي بابل إن 
"منتس�بي الش�ركة العامة للصناعات النس�يجية في 
باب�ل تظاه�روا، للمطالب�ة بص�رف رواتبهم ألش�هر 
آذار ونيس�ان وأي�ار"، مبين�ا أن "المتظاهرين هددوا 
باالعتص�ام أم�ام مق�ر الش�ركة فيم�ا لم يت�م تنفيذ 

مطالبهم"، ".

وأضاف كاظم، أن "وزي�ر الصناعة وعد خالل زيارته 
الى مقر الش�ركة بتس�ليم رواتبنا مع بداية كل شهر، 
لك�ن ذل�ك لم يح�دث"، الفتا ال�ى أن "اغل�ب العاملين 

لديهم التزامات اتجاه عوائلهم واتجاه المجتمع".
م�ن جانبه�م، تظاه�ر العش�رات م�ن عم�ال األجور 
اليومي�ة ف�ي دائرة الم�وارد المائي�ة بمحافظة بابل، 
األحد، للمطالب�ة بصرف مس�تحقاتهم المتأخرة منذ 

خمسة اشهر.
وق�ال اح�د المتظاهري�ن ويدع�ى حس�ين محمد إن 
"العشرات من عمال االجور اليومية في دائرة الموارد 
المائي�ة خرج�وا ، ف�ي تظاه�رة امام مبن�ى مجلس 

محافظ�ة بابل للمطالب�ة بصرف رواتبه�م المتأخرة 
لمدة خمسة اش�هر"، مؤكداً أن "المتظاهرين طالبوا 
بتثبي�ت اصح�اب االختصاص حس�ب حاج�ة الدائرة 
له�م"، وأض�اف محمد ان�ه "تم توظيفن�ا بصفة أجر 
يومي في مديرية الموارد المائية منذ العام 2012 و لم 
يتم تثبيتنا على المالك الدائم حتى اآلن رغم مراجعتنا  
المتكررة مس�ؤولي الوزارة وأعض�اء مجلس النواب 
م�ن باب�ل والحكومة المحلي�ة ولكن ل�م نحصل على 
اية نتيجة"، مش�يراً إلى "اننا اصحاب عوائل وبحاجة 
ماس�ة لمورد مالي لديموم�ة حياتنا االقتصادية رغم 

قلة االجور اليومية التي تدفع لنا".

ملاذا تتأخرالرواتب واألجور ؟!

مش�كلة طف�ح المي�اه الجوفية ف�ي احياء 
س�كنية في قضاء س�وق الش�يوخ مازالت 

قائمة وال يلوح باالفق انفراج قريب لها.
فق�د تحول�ت احي�اء ع�دة تس�كنها مئات 
العوائ�ل ف�ي مدين�ة س�وق الش�يوخ ال�ى 
بالق�اذورات  مليئ�ة   ، آس�نة  مس�تنقعات 
 ، روائ�ح كريه�ة  تنبع�ث منه�ا  والجي�ف 

مكونة بيئة خصبة لنمو وتكاثر الحش�رات 
والحيوانات القارضة ، ُمشكلة تهديدا بيئيا 
وصحي�ا عل�ى س�اكني ه�ذه االحياء.هذه 
المسطحات المائية تقف عائقا امام حركة 
وس�ائل النق�ل للوص�ول الى اماكن س�كن 
االهالي مما يسبب مشقة في نقل المرضى 
وكبار الس�ن واالغراض المنزلي�ة الثقيلة.

األطف�ال عل�ى اخت�الف أعماره�م ومنهم 
تالميذ الم�دارس االبتدائي�ة يعانون حالهم 
في ذلك ح�ال الكبار في التنقل من احيائهم 

المحاط�ة بالمي�اه الى مبتغاهم وس�بيلهم 
الوحي�د ه�و القف�ز عل�ى الط�وب وقط�ع 
الخش�ب الت�ي رصفوه�ا لتك�ون معبرهم 
م�ن والى مناطقهم في مش�هد ال يخلو من 
الخطورة على س�المتهم .يعزو مسؤولون 
محليون األسباب الى عجز شبكة المجاري 
عن تصريف المي�اه لتهالكها وانعدامها في 
مناطق متعددة إضافة ال�ى إحاطة المدينة 
بالعدي�د من البس�اتين الت�ي يرويها جدول 
اروائ�ي و مب�ازل تطهره�ا تم�ر جميعه�ا 

داخل القضاء .استياء األهالي وصل ذروته 
، والمناش�دات لم تقابل بالحل�ول الجذرية 
وانم�ا كان�ت حل�وال ترقيعي�ة ب�اء اغلبها 

بالفشل الذريع باحتواء هذه المشكلة.
الحالة ليست وليدة الفترة الحالية فلها من 
المعاناة سنين مضت فيها عجزت اإلدارات 
المحلية المتعاقبة في قضاء سوق الشيوخ 
عن وضع آلية حقيقية لمعالجتها وتخليص 
المواطنين من طفح المياه الجوفية بصورة 

نهائية.

أحياء سوق الشيوخ حتولت اىل مستنقعات آسنة
حيدر حسين المشرف
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اختتمت األحد، منافسات الجولة األوىل 
لدور النهائي من املمتاز للمجموعتني 
األوىل والثانية، والتي شهدت نتائجها 
فوز وتع�ادل لكل مجموع�ة، باألوىل 
رضب الرشط�ة بيد م�ن حديد فهزم 
ال�زوراء بأربعة أه�داف لهدف، بينما 
انتهت مب�اراة أمانة بغ�داد مع نفط 
الوسط بالتعادل االيجابي بهدف لكل 
من الفريق�ني، ويف املجموعة الثانية، 
حق�ق الق�وة الجوية ف�وزاً بالدقائق 
األخ�رة ع�ى نف�ط الجن�وب بهدف 
نظي�ف، بينم�ا تقاس�م فريقا دهوك 
واملين�اء نق�اط مباراتهم�ا بالتعادل 
به�دف لكل منهم�ا، والتقري�ر األتي 

ًيلخص أبرز ما جاء يف الجولة األوىل.

مروان يسجل ويذرف دموع الوفاء!
قل�ب ن�ادي الرشطة تأخ�ره بهدف 
أمام ن�ادي الزوراء، إىل فوز كاس�ح 
وكبر وبأربعة أهداف، باملباراة التي 
أقيمت عى أديم ملعب الشعب الدويل 
بتم�ام الس�اعة الس�ابعة مس�اءاً، 
النوارس افتتحت التس�جيل برأسية 
مدافع�ه حيدر عبد األم�ر بعد خطأ 
م�ن الح�ارس محمد كاص�د والذي 
خرج من مرماه، ليبعد الكرة ولكنه 
تفاج�ئ بدخولها الش�باك بالدقيقة 
ال�)31(، وقبل نهاية الش�وط األول 
م�روان  س�جل  مع�دودة،  بثوان�ي 
حس�ني هدف�اً رائعاً بمرم�ى فريقه 
الس�ابق، بعدم�ا روض ك�رة س�ام 
ش�اكر الهوائية، عى الص�در ورواغ 
الاع�ب الاع�ب محم�د س�عد، قبل 
أن يس�ددها بدقة نحو ش�باك عاء 
كاط�ع ح�ارس ال�زوراء بالدقيق�ة 
ال��)45+2(، لرف�ض بعدها مروان 
حس�ني االحتف�ال باله�دف أكرام�ا 
لفريق الزوراء وعشاقه، لكونه لعب 
للنادي أربعة مواس�م متتالية،وعى 
حرسة مروان انتهى الش�وط األول، 
وبأألس�راحة م�روان ي�ذرف دموع 
الوفاء لكون�ه س�جل بالفريق الذي 
وليب�دأ  االن،  لغاي�ة  يعش�قه  الزال 
الثاني والذي ش�هد سيطرة خرضاء 
من�ذ البداي�ة، ليع�ود س�ام ش�اكر 
ويمرر كرة عالية وبعيدة املدى لتصل 
ملروان حسني بمنقطة جزاء الزوراء، 
وليس�جل حس�ني اله�دف الثاني له 
ولفريقه باملباراة بالدقيقة)63( من 

زمن عم�ر املب�اراة، وليكرر صاحب 
اله�دف رفض�ه االحتف�ال بالهدف، 
وألن م�روان يرف�ض الف�رح بي�وم 
الف�رح لفريقه، فأن الكرة تريده أن 
يحتفل ض�د فريقه، بعدم�ا وصلت 
الي�ه كرة م�ن ذهب م�ن أمجد كلف 
ليضعها بشباك النوارس ومعلناً عن 
الهدف الثالث لفريقه بالدقيقة)77(، 
وم�روان ه�ذه امل�رة يل�وم نفس�ه 
ع�ى األه�داف الثاث�ة والت�ي عذب 
وال�زوراء  الس�ابق!  فريق�ه  فيه�ا 
ينه�ار ام�ام املد األخ�رض الهجومي 
الش�وط،  به�ذا  للرشط�ة  الرهي�ب 
واملجتهد رضغام أس�ماعيل يسجل 
اله�دف الرابع لفريقه بع�د مجهود 
فردي مش�رك مع زميله عمار عبد 
الحس�ني، ليقيض عى أم�ال الزوراء 
بالع�ودة للمب�اراة بتس�جيله له�ذا 
الهدف وال�ذي أتى بالدقيق ال�)79(، 
الرشط�ة  بف�وز  املب�اراة  لتنته�ي 

بأربعة أهداف مقابل هدف للزوراء، 
وليتص�در مجموعت�ه األوىل برصيد 
)3( نقاط، بينما أحتل الزوراء املركز 

األخر لهذه املجموعة.
أنطفاء الكهرباء ورفع الحظر !

مباراة الزرواء والرشطة توقفت ملدة 
)20( دقيق�ة خال الش�وط الثاني، 
والسبب هو انطفاء أحد أعمدة التيار 
الكهربائي لألضواء الكاش�فة مللعب 
املب�اراة، قبل ان تطف�ئ بعدها أنارة 
امللع�ب بالكام�ل، وهو أمر مؤس�ف 
وحزين أن يتكرر هذا املش�هد يف كل 
مرة تقام املباريات مساءاً عى ملعب 
الشعب الدويل، وهذه املرة تنذر بعدم 
رفع الحظر ع�ن ماعبنا،ألن املباراة 
منقولة تلفزيونياً عى قناتني عربية، 
فكان هذا املش�هد هو رسالة تشاؤم 
من الجماهر العراقية حول امكانية 
رف�ع الحظر ع�ن ماعبن�ا بالقريب 

العاجل !

بغداد ونفط الوسط حبايب
ويف املب�اراة الثانية ل�ذات املجموعة، 
خي�م التع�ادل االيجابي به�دف عى 
نتيج�ة مب�اراة امان�ة بغ�داد ونفط 
الوس�ط والتي أقيمت أيضا عى أديم 
ملعب الش�عب الدويل بتمام الس�اعة 
الخامس�ة ع�راً، امانة بغ�داد كان 
هداف�ه"  ع�ر  بالتس�جيل  الب�ادئ 
الواكد"،  الس�وري محم�د  املح�رف 
بع�د عمل ف�ردي مميز تاع�ب فيها 
ليس�جل  الوس�ط،  نف�ط  بدفاع�ات 
اله�دف بالدقيقة)13(، قبل أن يهدي 
مداف�ع أمان�ة بغ�داد ه�دف التعادل 
لفريق نفط الوس�ط بالدقيقة)27(، 
مرم�اه،  يف  بخط�أ  س�جل  بعدم�ا 
ولتنته�ي املب�اراة ب�دون ال غالب وال 
مغل�وب، وليحت�ل الفريق�ان املرك�ز 
االوىل  للمجموع�ة  والثال�ث  الثان�ي 

بنفس الرصيد واألهداف .

حمادي ُينقذ الصقور من كمين نفط الجنوب
ق�اد مهاجم فري�ق الق�وة الجوية 
حم�ادي أحم�د إىل تحقيق فوز غايل 
وثم�ني ع�ى فري�ق نف�ط الجنوب 
بالدقيق�ة  س�جله  نظي�ف  به�دف 
ال��)95( من زم�ن املب�اراة، بعدما 
أشرك بدياً بالشوط الثاني بدالً من 
الاعب احمد ناظ�م، لُينقذ حمادي 
فريقه من كمني فريق نفط الجنوب 
والذي أراد الخروج متعادالً من هذه 
املباراة. ليتص�در الجوية املجموعة 
الثاني�ة برصيد ثاث نق�اط، بينيما 
أحت�ل نفط الجن�وب املرك�ز الرابع 
برصي�د خايل من النقاط، وش�هدت 
املب�اراة أخط�اء تحكيمي�ة عدي�دة 
م�ن قب�ل حك�م املب�اراة وحكام�ه 
املس�اعدين، أبرزه�ا اله�دف ال�ذي 
س�جله حمادي أحم�د، والذي أتفق 
الجمي�ع م�ن مختص�ني ع�ى عدم 

رشعيته، لكونه أحمد كان متسلاً، 
ولجنة الحكام بأتحاد الكرة تعرف 
بهذا الخطأ الف�ادح وتأمر بمعاقبة 
الحكم املس�اعد ميث�م خماط بعدم 
تواج�ده بأي مباراة باملمتاز لنهاية 

املوسم الحايل.

دهوك يجبر الميناء على التعادل
ورفض نادي دهوك االستس�ام عى 
أرض�ه وب�ني أنص�اره، بعدم�ا جر 
فري�ق امليناء عى الخض�وع لنتيجة 
التع�ادل بالدقائ�ق م�ن االخرة من 
عم�ر املب�اراة، وكان املين�اء هو من 
سجل اوالً عر العبه وهدافه  حسني 
عيل واحد بالدقيقة ال�)54(، ليسجل 
الع�ب ده�وك ع�يل جاس�م ه�دف 
التع�ادل لفري�ق صقور جب�ال، بعد 
تس�ديدة جميلة فشل حارس امليناء 

كرار أبراهيم بأبعادها عن مرماه .

إحصائية الجولة
أقام�ة  ش�هدت  الجول�ة  إحصائي�ة 
أرب�ع مباري�ات، بواق�ع مبارات�ني لكل 
مجموع�ة، حرض التع�ادل عى مرتني ، 
والفوز بمثلها، وس�جلت ه�ذه الجولة 
ع�ن تس�جيل عرشة أه�داف، خمس�ة 
منها جاءت بالشوط األول، ومثلها أتت 
بالش�وط الثاني، أكثر الفريق تس�جياً 
بهذه الجولة الرشطة هو أربعة أهداف، 
وفري�ق نفط الجنوب ه�و الوحيد الذي 
لم يسجل هدف من بني األندية األخرى. 
ع�رشة أه�داف ، تس�عة منه�ا ج�اءت 
بالقدم، وهدف وحيد ج�اء بالرأس عن 

طريق العب الزوراء حيدر عبد األمر.

مباريات الجولة القادمة
تنطلق مباري�ات الجولة الثانية للدور 
النهائ�ي م�ن املمت�از، ي�وم الجمع�ة 
القادم، وذلك بأقامة لقائني للمجموعة 
األوىل، ملعب النجف سيحتضن مباراة 
نفط الوسط مع الزوراء بتمام الساعة 
الرابعة والنصف ع�راً، بينما ياقي 
امان�ة بغداد فريق الرشطة عى ملعب 
الش�عب الدويل بتمام الساعة السابعة 
مساءاً، وسيش�هد يوم السبت القادم 
أقام�ة مباري�ات املجموع�ة الثاني�ة، 
نفط الجنوب ياعب دهوك عى ملعب 
جذع النخلة باملدين�ة الرياضية بتمام 
ع�راً،  والنص�ف  الرابع�ة  الس�اعة 
وياق�ي بعدها ع�ى ذات امللعب فريق 

امليناء بالقوة الجوية.

شهدت املباراة الفاصلة لتحديد بطل الدوري األسرايل والتي جمعت 
بني ملب�ورن فيكتوري وضيفه اف يس س�يدني وحس�مها الفريق 
املضي�ف وتوج باللقب، لقطة طريف�ة كان بطلها فرانك لوو رئيس 

االتحاد األسرايل لكرة القدم.
وس�قط العج�وز فرانك ل�وو البالغ من العم�ر 84 عاما عى منصة 
التتويج بعد أن فقد توازنه عندما كان يستعد لتسليم فريق ملبورن 

فيكتوري كأس لقب البطولة.
وكان س�قوط فرانك لوو الطاعن يف الس�ن مدوياً حيث تدحرج عى 
درجات منصة التتويج ومن ثم سقط عى رأسه مبارشة عى أرضية 

امللعب، قبل أن يتلقى اإلسعافات األولية.
جدير بالذكر أن فرانك لوو يش�غل منصب رئيس االتحاد األس�رايل 

لكرة القدم منذ عام 2003.

رئيس االحتاد األسرتايل يسقط من منصة 
تتويج بطل الدوري

كرار جاسم : لـم أرصح بمقاطعتي 
لفانيلة الوطن
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القيثارة تعزف حلن الفوز عىل جراح النواس

نفى الاعب الدويل الس�ابق واملحرف بالدوري االيراني كرار جاسم، 
ما نس�ب إليه بمقاطعته للمنتخب الوطني وع�دم اللعب له مجددا 

حتى لو كلف االمر حياته.
وقال كرار جاس�م : لم أرصح برف�يض للمنتخب الوطني إلن مهمة 
الوط�ن واج�ب وطني مقدس ولس�ت أن�ا من يتك�ر او يتعاىل عى 

منتخب باده .
واضاف : تريحاتي كانت بحق اتحاد الكرة والقائمني عليه الذين 
أغفلوا عن دوري الكبر الذي اقدمه يف املاعب االيرانية ولم يقدروني 

وأهملون�ي يف ح�ني منح�وا 
الاعبني  لع�رشات  االهتمام 
غري الذين أرى إنني أفضل 

منهم بكثر .
ان   ، جاس�م  ك�رار  وب�ني 
املنتخب الوطني حلم كبر 
إلي العب مهما كر عطاه 
االح�راف،  ماع�ب  يف 
إش�ارة  ره�ن  وس�أبقى 
املنتخب حتى أخر لحظه 

يف حياتي .
حديث�ه  جاس�م  وخت�م 
مبديا استغرابه عن خلو 
قائم�ة الخمس�ني العبا 
متمني�ا  تواج�ده  م�ن 
التوفيق  الوق�ت  بنفس 
يف  الاعب�ني  لزم�اءه 
االنتص�ارات  تحقي�ق 
الش�ارع  واس�عاد 
العراق�ي، ومثمنا دور 
ووس�ائل  الجماه�ر 
االع�ام الت�ي طالبت 
وعودت�ه  بضم�ه 

للمنتخب الوطني .

انريكي: لقب الليغا بداية لسلسلة من النجاحات

مارسيلو: أنشيلويت ال يتحمل ضياع الدوري االسباين

كاسياس يرحب بفكرة االنتقال إىل آرسنال

إدارة نفط اجلنوب تلوح باالنسحاب من الدوري

أكد لويس إنريكي مدرب برشلونة أن فريقه 
قدم موسما "اس�تثنائيا"، متمنيا أن يكون 
لقب الدوري االسباني لكرة القدم، الذي ظفر 

به االحد "بداية لسلسلة من النجاحات".
وتوج الرس�ا رس�ميا بلق�ب الليغ�ا ال�23 
فيس�نتي  ملع�ب  يف  بالف�وز   ، تاريخ�ه  يف 
كالديرون معقل أتلتيكو مدريد بهدف النجم 

األرجنتيني ليونيل مييس بالجولة 
قبل األخرة.

رصح  الف�وز  وعق�ب 
إنريك�ي: "ال يمكن أن 
نكتف�ي بلحظة الفرح 
صحي�ح  الحالي�ة، 
بعد  بالليغ�ا  أننا فزن�ا 

جهود طويل عى مدار أش�هر، لكننا نتطلع 
للمزيد من األلقاب، ليس عدال االكتفاء به".

وأوضح املدرب الذي يقود الرس�ا للموس�م 
األول بش�أن املباراة: "أحبب�ت كثرا أدائنا يف 
يوم حاس�م وعى ملعب صع�ب، الفوز كان 

مستحقا ويجب تهنئة الفريق".
وأض�اف: "أتذك�ر كل ما فعلن�اه منذ بداية 
املوسم، كان استثنائيا، الجمهور كان رائعا، 

والعمل كان متقنا للغاية".
ورف�ض اعتبار اللقب انتقاما ش�خصيا من 
منتقدي�ه، مبين�ا: "ال يمك�ن مل�درب 
فريق كبر أن يسلم من االنتقادات 
ط�وال املوس�م، كنت أع�رف ذلك 
قبل ت�ويل املهمة، قبل 10 أش�هر 
أنهى الفريق املوس�م دون ألقاب، 
كنا نعلم أن هذا املوس�م لن يكون 

انتقالي�ة،  مرحل�ة 
م�ن  أكث�ر  نح�ن 

س�عداء بالفوز بالليجا، 
خاص�ة أن ريال مدريد كان 

مس�تواه جي�د للغاية".كم�ا 
تجنب الحديث عن مستقبله يف 

املوسم املقب:ل "ال يمكنني قول 
يشء حتى انتهاء املوسم".

وش�دد عى رضورة الف�وز يف نهائيي 
املل�ك  وكأس  أوروب�ا  أبط�ال  دوري 
والتتويج بالثاثية "يتبقى لنا نهائيني، 
ثاث مباريات يف املوس�م، هذا س�يفتح 
الب�اب للمزي�د م�ن النجاح�ات، هناك 
العب�ون اس�تعادوا عافيته�م وكان�وا 
أفض�ل م�ن الخص�وم، الثاثي�ة تمثل 

تحديا شيقا لنا".

دافع الرازييل مارسيلو ظهر أيرس فريق ريال مدريد، بطل اوروبا 
السابق ووصيف الليغا الحايل، عن مدربه اإليطايل كارلو أنشيلوتي 
املدير الفني للفريق، بعد ضياع لقب الدوري اإلسباني لكرة القدم، 
الذي حس�مه برشلونة قبل جولة من النهاية بالفوز عى أتلتيكو 
مدريد. وقال مارس�يلو عق�ب فوز امللكي عى إس�بانيول 1-4 
بنف�س الجول�ة: "قاتلنا ع�ى اللق�ب للنهاية، وفعلن�ا كل ما 
بوسعنا، ولكن نقدم التهنئة لرشلونة عى الفوز بالبطولة".

وأض�اف الاع�ب الرازي�يل ع�ر قناة "ب�ي إن س�بورتس": 

"أنش�يلوتي ال يتحمل مس�ؤولية ضياع الدوري، ألنه عندما نفوز 
نفز جميعاً، والعكس صحيح، وأتمنى اس�تمراره مع ريال مدريد 

للموسم املقبل، ألننا استفدنا منه كثراً".
وبسؤاله عن سبب تراجع نتائج ريال مدريد منذ بداية العام الحايل 
2015، أجاب مارس�يلو: "ال أعل�م، لقد قدمنا أداء جي�داً، وتأهلنا 

لقبل نهائي دوري األبطال، ولم يحالفنا التوفيق".
واختتم الاعب الرازييل تريحاته باإلش�ارة إىل أنه ال يعلم مصر 
زميله إيكر كاس�ياس، وه�ل املباراة املقبلة أمام خيتايف س�تكون 
األخ�رة ل�ه بقمي�ص الريال، مؤك�داً أنه ل�م يتحدث مع�ه يف هذا 

الشأن.

يرح�ب املخرضم إيكر كاس�ياس 
حارس ريال مدريد، وصيف ترتيب 
الدوري االسباني لكرة القدم وبطل 
اوروب�ا، باالنتقال إىل فريق آرس�نال 
اإلنجلي�زي خ�ال ف�رة االنتق�االت 

الصيفية املقبلة.
وحس�ب صحيف�ة )كونفيدنس�يال( 
اإلس�بانية ف�إن كاس�ياس ي�رى بأن 
هذه الصفقة ستكون مثرة لاهتمام 
م�ع فري�ق إنجلي�زي كب�ر، وذلك يف 
ظل إلح�اح إدارة الفري�ق امللكي عى 
التعاقد مع مواطنه االس�باني ديفيد 
دي خيا ح�ارس مانشس�ر يونايتد 

اإلنجليزي.
ويبحث كاس�ياس بحسب التقرير 
ع�ن فري�ق عري�ق يناف�س ع�ن 
األلق�اب ويتواج�د بش�كل كبر 
أوروبيا، وهو ما يجعل انتقاله 
صفق�ة  آرس�نال  فري�ق  إىل 

مغرية.
يذكر أن كاسياس تعرض 

النتق�ادات واس�عة ه�ذا املوس�م بس�بب 
تراجع مستواه، وخاصة أن الفريق خرج 

ب�دون أي لقب، لتض�ع اإلدارة التعاقد مع 
دي خيا كهدف أسايس يف األيام املقبلة.

لوح�ت الهيئ�ة االدارية لن�ادي نفط 
الجنوب البري باالنس�حاب من 
ال�دوري العراق�ي املمت�از بك�رة 

القدم.

وقال م�درب الفريق عماد ع�ودة: ان االدارة 
ابلغت�ه بأنه�ا س�تقدم عى االنس�حاب من 
املس�ابقة املحلية بس�بب االزمة املالية التي 

يمر بها الفريق.
الجه�از  وأض�اف: "االدارة س�تجتمع م�ع 
الفن�ي واالداري بغية الوص�ول لقرار نهائي 

بخصوص االنسحاب الرسمي من الدوري".
يذكر ان ن�ادي نفط الجن�وب كان قد خرس 
اوىل مباريات�ه يف ال�دوري النهائ�ي العراقي 
ام�ام نادي القوة الجوية يف اس�تاد الش�عب 
ال�دويل وبه�دف واحد حمل امض�اء املهاجم 

حمادي احمد.
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أكد خ�وان ماتا العب مانشس�ر يونايتد، عى أنه 
ينتظر مش�اركته م�ع فريقه عى ملع�ب األولد 

ترافورد خال األشهر املقبلة.
خوان ماتا كتب عر مدونته الش�خصية: "ما 
س�أكتبه اآلن ق�د يبدو غريب�اً بعض اليشء، 
ولكنه ما أشعر به بالوقت الحايل، لكي أكون 
رصيح، أنا أتطلع ملش�اركتي مجدداً بملعب 

األولد ترافورد."
وأض�اف: "اع�رف ب�أن ذلك لن يحدث س�وى 

باألش�هر القليلة املقبلة، ولك�ن اللعب عى هذا 
امللعب مع وجود تلك الجماهر أمر رائع."

وأنه�ى حديثه قائاً: "أن�ت ال تتعب أب�داً، لقد أردنا 
انهاء املوسم بشكل جيد عى ملعبنا، بتحقيق الفوز عى 

األرس�نال، من أجل مواصلة القتال عى املركز الثالث، ولكننا 
لم نستطع تحقيق ذلك."

وقد ش�ارك اإلس�باني صاح�ب ال� 27 عام�اً، يف 34 مب�اراة وأحرز 
10 أهداف مع نادي مانشس�ر يونايتد، خال منافس�ات املوس�م 

الحايل.
يذكر أن نادي مانشس�ر يونايت�د يحتل املرك�ز الرابع برصيد 

69 نقط�ة، عق�ب التع�ادل اإليجاب�ي بهدف ملثله أم�ام نادي 
األرسنال، ضمن منافس�ات بطولة الدوري اإلنجليزي 

املمتاز لكرة القدم.
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ماتا: أرغب باللعب عىل ملعب 
األولد ترافورد جمددًا
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امليزان

؟؟هل تعلم
هل تعلم....أن اكرب لؤلؤة يف العالم اسمها لولينيس 

، ويبلغ ارتفاعها 24سم ..

� أن املش�وار الذي يقطعه الدم يف مجراه كل يوم 

يبلغ 168 مليون ميل .

� أن نافورة املاء التي تدفع من رأس الحوت فوق 

جمجمته يصل إرتفاعها أحيانا إىل 9 أمتار .

بذرة جوز الهند والتي يطلق عىل ش�جرتها جوز 

الهند املزدوج او شجرة )) الكاكاو دي مري (( تعترب 

اكربب�ذرة نباتية يف العالم حت�ى االن حيث يصل 

وزن الواحدة منها اىل 18 كيلو غراما . وتنمو هذه 

االشجار يف جزيرة سيشيل يف املحيط الهندي.

أن التمر يزيل االمس�اك، بينما البلح غريالناضج 

يوقف االسهال

أن مق�درة الحصان والهر واألرنب عىل الس�مع..

أكرب من مقدرة االنس�ان، وهي تستطيع تحريك 

آذانها اللتقاط أضعف األصوات

مهنياً: يتدخل أحد الزمالء ويلّطف األجواء 
يف العمل بسبب الخالفات

عاطفي�ة،  ش�ؤون  يف  تبح�ث  عاطفي�اً: 
وتك�رث ملعلوم�ات وأخب�ار جدي�دة، قد 

تنشأ عالقة جديدة تبرص النور

مهني�اً: داف�ع ع�ن إنجازات�ك خ�الل هذا 
الي�وم وال تتهاون به�ا، فالجميع يحاول 
أن يدفع�ك إىل مواجه�ة ق�رارات صعب�ة 
عاطفياً: الوقت غري مالئم للمشاحنات أو 
ال للمبالغ�ة يف الغرية والتش�ّدد، دِع الغرية 

جانباً وقّدم بعض التنازالت

مهني�اً: علي�ك أن تقتن�ع بم�ا كت�ب لك، 
فالعم�ل ال�ذي تؤّدي�ه اليوم ه�و مصدر 
رزق�ك وال بديل عنه أقل�ه يف املدى املنظور 
عاطفي�اً: ال تق�ّدم عىل أعمال عش�وائية 
للفت نظر الرشيك، فهو راٍض عّما قدمته 

حتى اليوم ولست مضطراً إىل بذل املزيد

اآلخري�ن،  بترصف�ات  تهت�م  ال  مهني�اً: 
فكث�ريون منهم يعتمدون أس�لوباً خاصاً 

لدفعك إىل اتخاذ قرارات عشوائية 
عاطفي�اً: علي�ك أن ترك املج�ال للرشيك 
للتعب�ري ع�ن رأي�ه، فقد تك�ون نصيحته 

مهمة ويف مكانها الصحيح

مهني�اً: تس�عى ه�ذا اليوم للخ�روج من 
حالة الفوىض والضياع والتوّتر وتصحيح 

مسار الجّو العام
عاطفي�اً: ترّك�ز جه�ودك ع�ىل تصحيح 
األخط�اء الت�ي ارتكبته�ا بح�ق الرشيك، 

وتساعدك بذلك الحظوظ

مهنياً: مزاجك املتقلب لن يساعدك كثرياً، 
ل�ذا عليك تبدي�ل أولوياتك لبل�وغ أهدافك 

التي حددتها لنفسك 
عاطفي�اً: علي�ك أن تك�ون رصيح�اً م�ع 
الرشيك، ألّن الحقيقة س�تظهر عاجالً أم 

آجالً

مهنياً: ال تتماَد يف أفكارك الس�ود، بل ضع 
ح�ّداً له�ا، وغ�ّض النظر ع�ن كل ما تقع 
عليه عيناك من أخطاء وشوائب عاطفياً: 
الحبي�ب  محاس�ن  اىل  تنظ�ر  ان  ح�اول 
وإيجابياته وتمّس�ك بها وكن متس�امحاً 

معه إىل أقىص حد

مهنياً: تساورك بعض الشكوك يف عملك يف 
ش�أن بعض القرارات وتحاول أن تجد لها 

حلوالً نهائية
املغرض�ن  عاطفي�اً: ال تس�مح لبع�ض 
التدخ�ل يف حيات�ك العاطفية وتش�ويش 

العالقة بينك وبن الرشيك 

مهني�اً: الت�ّرع غ�ري املربّر ي�ودي بك إىل 
مواقف بعيدة عن قناعاتك، عليك املبادرة 
إىل إع�ادة تصوي�ب الوض�ع الي�وم قب�ل 
الغ�د عاطفياً: إذا أردت امل�ّي يف عالقتك 
الجديدة، عليك إنهاء عالقتك بالرشيك لئال 

تبقى أسري الضياع والضالل

مهنياً: حماستك الزائدة للوقوف إىل جانب 
اآلخري�ن لن توّرط�ك يف مواجه�ات، لكن 

تمّهل فهذا أفضل
عاطفياً: إسداء النصائح قد يكون نافعاً، 
لكّن العمل بموجبها يف�رض عليك قيوداً 

لم تكن تتوقعها

مهني�اً: كن مس�تعداً للمرحل�ة املقبلة فهي 
تتطل�ب من�ك الكث�ري م�ن الوق�ت والص�رب 
عاطفياً: أعط الحبيب املزيد من الوقت ليفكر 
يف مس�تقبل عالقته بك، اتخذ القرار املناسب 
صحي�اً: إذا أمعنت يف تناول األكل بكثرة فقد 

تصاب بمشاكل يف الجهاز الهضمي 

مهني�اً: تس�نح ل�ك الفرص�ة للمصالحة 
وإلع�ادة االمور اىل مجراه�ا الطبيعي مع 

من اختلفت معهم أخرياً
عاطفي�اً: تعي�ش لحظ�ات جميل�ة ج�داً 
تس�تعيد خاللها ثقة الحبيب بك، وتتحّرر 

من العقد والتحفظات.
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املقادير: 

4⁄1 كوب لحم مفروم ناعم، مدهنة

1 بصلة، مفرومة ناعم

1 طماطم، مفرومة ناعم

4 عود نعنع، اخرض مفروم ناعم

1 ملعقة كبرية عصري ليمون حامض 

1 ملعقة صغريه حامض 

1 ملعقة صغريه دبس الرمان 

1 ملعقة كبرية زيت زيتون 

1 ملعقة صغريه ملح 

1 ملعقة صغريه بهار 

طريقة تحضري تبيس لحم بالطماطم

1. يف ق�در ع�ىل النار، يس�خن الزيت، 

يوضع البصل ويقلب ليذبل ثم يضاف 

اللحم ويحرك ملدة دقيقة.

2. تضاف الطماط�م وباقي املكونات 

ث�م يقلب الخلي�ط جيداً وي�رك حتى 

ينضج.

3. يرقع القدر عن النار، تسكب تبيس 

الطماط�م باللحم�ة يف طب�ق وتقدم 

ساخنة.

تبيس حلم بالطامطم

فوائد الفستق للقلبمعلومات  عامة
فوائد الفستق الحلبي للقلب

يف دراسة عاملية أجريت عام 2007 أكد العلماء أن 
الفستق يعمل عىل خفض الدهون والكولسرول 
ال�يسء يف الدم والتي هي أه�م عوامل الخطر يف 
اإلصابة بأمراض القلب. ويتسبب الكولسرول 
الس�يئ LDL يف ح�دوث تراكمات ع�ىل جدران 
األوعي�ة الدموي�ة مس�ببة فيم�ا بعد مش�اكل 
يف القل�ب. وتعمل مض�ادات األكس�دة املتوفرة 
يف الفس�تق مثل الجام�ا توكيف�رول وهي أحد 
أش�كال فيتامن ه�� واللوتن والبيت�ا كاروتن 
والذي يتحول يف الجس�م إىل فيتامن أ عىل الحد 

من الرسبات عىل جدران األوعية الدموية.
فوائد الفستق للقولون

ثمة دراس�ة كانت األوىل م�ن نوعها عام 2012 
م�ن قبل الباحث�ن يف مركز بيلتس�فيل ألبحاث 
التغذية يف مريالند أش�ارت إىل أن تناول الفستق 
يؤث�ر  أن  يمك�ن  باعت�دال  منتظم�ة  بص�ورة 
بصورة إيجابي�ة عىل املحتوى البكتريي للجهاز 
الهضم�ي. حيث أكد العلماء أن الفس�تق يعمل 
عىل زيادة محتوى البكريا املفيدة )الربويوتيك( 
يف األمع�اء. )الفس�تق يوف�ر بيئة جي�دة لعمل 

القولون(.

»الرتام الطائر«.. وسيلة لنقل الركاب
عرض مهندسو أحد مصانع القاطرات 
يف مدينة س�ان بطرس�بورج الروس�ية 
نموذج�ا ل�«ال�رام الطائ�ر« كوس�يلة 
مواصالت مس�تقبلية عىل عمدة املدينة 
جيورجي بولتافتش�ينكو. هذا النموذج 
عب�ارة عن قاع�دة يركب عليها جس�م 
شاحنة لنقل الركاب ال تسري عىل قضبان 
يف األرض، وإنم�ا تح�وم يف اله�واء عىل 
وس�ادة مغناطيسية وتس�تطيع السري 
برعة عالية أيضا. يساوي الوزن الكيل 
للنموذج 28 طنا.يذكر أن مسافة الفراغ 
بن األرض وأس�فل القاعدة تساوي 25 

ميليمرا، ويبلغ وزن الحمولة املسموح 
بها عىل القاعدة 80 طنا، بينما تساوي 
الرع�ة القص�وى ل� »ال�رام الطائر« 
250 كيلومرا يف الساعة.وأش�هر مثال 
عىل املواصالت التي تس�ري عىل الوسادة 
املغناطيس�ية ه�و خ�ط القط�ار الذي 
أنش�ئ يف الياب�ان منذ 15 عاما، يس�ري 
ب�ه قط�ار لنقل ال�ركاب برع�ة 580 
كيلوم�را يف الس�اعة. وحالي�ا تج�ري 
هناك أعمال إلنش�اء خط له�ذا القطار 
العامل بالوس�ادة املغناطيس�ية طوله 

300 كيلومر.

لندن- ترتف�ع األنهار الجليدية لجبل كليمنجارو 
كأم�واج متجمدة ع�ىل جزيرة س�ماوية. ورغم 
وجودها اآلن، فهي لن تدوم طويالً.هناك أسباب ال 
ُتحىص تجذب ما يقرب من 40 ألف رحالة سنوياً 
إىل جبل كليمنجارو بدولة تنزانيا، من بينها املجد 
الذي يحصلون عليه بتسلقهم أعىل جبل يف العالم 
قائ�م بذاته، ومنها روع�ة الوقوف عىل قمة أعىل 
جبل يف أفريقيا، حيث تقع القارة العظيمة تحت 
قدميك، ومنها أيضا مكافأة تحصل عليها برؤية 
األنهار الجليدية الس�احرة لتل�ك القمة الجبلية.

إنها بعٌض من أنهار الجليد االس�توائية الوحيدة 
املوجودة عىل س�طح كرتنا األرضية. فقد أوردت 

دراس�ة مروعة نرشت يف مجلة »ساينس« العام 
2002، أن�ه ُيفرض اختفاء األنهار الجليدية بن 
أع�وام 2015-2020. وهذا يعني أن ذلك بدأ اآلن.
خ�رباء األنهار الجليدية وعلماء البيئة يف »املتنزه 
الوطني لجب�ل كليمنجارو« يعتق�دون حالياً أن 
الجلي�د، الذي يعود ل�11،700 ع�ام، ال يمكن أن 
يزول يف األعوام الخمسة املقبلة، وحتى يف األعوام 
الخمسة عرش املقبلة.أما األخبار املؤسفة، فتفيد 
بأن األنهار الجليدية ما تزال تواصل انحس�ارها. 
وتش�ري التقدي�رات الجدي�دة إىل أنها س�تختفي 
بحلول العام 2040، وقد يزيد ذلك أو يقل بمقدار 

عرش سنوات.

اهنار جليدية

النساء أفضل من الرجال يف القيادة

اعداد:رسى داود سلامن

توج�د أمثال قديمه يتداولها الناس 
ولكن أكثرهم اليعلمون من أين جاء 
هذا املثل وما قصته الحقيقة... وانا 
اليوم س�أروي لكم إحدى القصص 

التي يقول مثلها
ُيرضب للرجل يعلم بما يضُمره له 

عدوه من كيد 

وما يحمل له من حقٍد .
قصة املثل

أن رجل�ن كانا رشيك�ن يف » ُدكان 
ْبگاله وكان 

أحدُهم�ا َحقودا  طماع�ا , رشيرا . 
فجاء صاحبه يوما 

باب�ن صغ�ري له مع�ه اىل ال�ُدكان, 
فبكى الصبي, فاعطاه

أب�وه ش�يئا م�ن الج�وز  والل�وز  

ليسكته, فاعرض 
صاحُب�ه الرشير عىل ذل�ك وقال: » 

َياَبه  َهذا الزم 
يتقيد بالْحس�اب هيه شُنو. گوتره 

؟« فقال الرجل 
» اب�و ف�الن .. ت�ره كل يش اْدري  

ْشتاُخذ شتنطي 
تره ] تمر التاكله ُنواه ْبجيبي [.

فذهب قوله َمثال

مْتر التاكله ُنواه ْبجيبي

طرائف املجانني

قصة مثل

من هنا وهناك

»13«

�� فر يوم�ا بهلول من الصبيان فالتج�أ إىل دار فوجد 

بابها مفتوحا فدخلها وصاحب الدار قائم له ضفريتان 

فصاح م�ا أدخلك داري فقال }يا ذا القرنن أن ياجوج 

وماجوج مفسدون يف األرض{

�� جاء رجل ل�زوجته وقال لها:

لم  من  رقبة  ب�قطع  امر  ملؤمنن  امري  سمعت  لقد 

يتزوج الثانية !

فأجابته: هنيئآ لك الشهادة !!!

كشفت نتائج دراسة مفاجأة عن أن النساء 
أفض�ل يف قي�ادة الس�يارات م�ن الرجال يف 
الشوارع العامة.واختربت الدراسة خمسن 
من السائقن الذكور والس�ائقات اإلناث يف 
مهارات مختلفة، مثل: “االستخدام املناسب 
للمرايا” و” القدرة عىل التوجيه والس�يطرة 

عىل السيارة”.
ورغ�م حص�ول الرج�ال عىل م�ا متوسطه 
100% درج�ة يف مهارة التوجيه والس�يطرة 
عىل السيارة )مقابل 96% للنساء(، ومع أن 
الرجال حصلوا عىل 82% يف مهارة املالحظة 

وكف�اءة االنتب�اه )مقاب�ل 71% للنس�اء(، 
لك�ن الرج�ال أخفق�وا يف عالم�ات أخ�رى، 
مث�ل: القيادة املته�ورة القريب�ة للغاية من 
الس�يارات األمامية )الرجال سبعة أضعاف 
أكث�ر م�ن النس�اء( والدخ�ول الخط�ري إىل 
حركة امل�رور )14% من الرج�ال مقابل %1 

من النساء(.
وأظهر نتائ�ج االختبار ال�ذي أجرته رشكة 
التأمن الربيطانية بريفيليج ونقلته وسائل 
إع�الم مختلف�ة أن النتيج�ة النهائي�ة %79 

للنساء مقابل 66% للرجال.
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من هنا كانت النهاية
ء ح���رة  را ا

رابعة الختام

ات إمض���اء

حال�ة نفس�ية تول�دة لدينا ملئه�ا اإلحباط واالكتئ�اب خيمت 
ورس�مت عىل وجوه شلة من األصدقاء اجتمعنا يف مقهى بشارع 
السعدون للرتفيه والخروج من العزلة ..عيون مسمرة تجاه املارة 
والش�ارع والس�يارات املرسعة فيه نرتقب لحظ�ة أن يدخل علينا 
مندس من بني املارة أو سيارة منفيست لنكمل الجلسة يف جهنم يف 
مقام تعجيل الحساب أو يف الجنة من كان صالح األعمال .. وضعوا 
أنفسهم مكان الرب والعشاء مع النبي !! البعض أراد مغادرة املكان 
والجلوس يف البيت أفضل وأسلم .. والصرب عىل مصاعب ومصائب 
الحياة واملوت رسيريا عىل املخدة أحسن من املوت مفخخا وال يجد 
أهل�ك وذوي�ك أي عظم من رجل أو يد فاختل�ط العظام لديهم من 
كث�رة الضحايا .. فالصرب الجميل من تراثنا واحباطاتنا مس�تمرة 
وأزماتن�ا ال تنقطع ..مس�تبد وطاغية رحل ..وفس�اد أكثر جرما 
حل .. احتالل خرج ..وعناد يف القتل مع العمالة والغباء لس�يايس 
الصدفة دخل ..البلد مقسم بني إرادة الخري املتمارضة وإرادة الرش 
املتعافي�ة يف صنع الكوارث لنا ال�رشف يف انجازها يف القتل األعمى 
والخط�ف لكل ما ه�و جميل يف الحياة ..النتغري ومنهج مش�اكلنا 
ت�زداد وال نعرف من الداخل ومن الطالع عندما تقع معضلة ويراد 
له�ا حل .. وال تهت�ز ضمائر إلعدام 1700مواط�ن بريء وتتجمع 
لحريق مفتعل إلش�عال فتنه وتأجيج مش�اعر.. !! اثنا عرش سنة 
ونحن نتقبل العزاء ونتدرب عىل اس�تيعاب أيام س�وداء تصلح أن 
ت�درس يف معاهد عليا كنموذج الذبح بالس�كني من القفا والحرق 
بمش�تقات النف�ط والرجم بالحجارة حتى املوت ..!! البلد مقس�م 
بني اثنني ناقد لكل يشء مع نفس�ه ومن حواليه .. ومتمرد تسريه 
األمزجة الس�وداء وبش�اعة هددت امن ناس وقص�ت أرجل وطن 
.. وأن�ا املحايد أباع وأش�رتى الن االثنني غري راضني عني وساس�ة 
الصدف�ة تجتمع عىل ك�ره وتتفرق عىل كره .. والبلد يس�ري نحو 
التقس�يم بتأيي�د دويل وله�ث خرب�ة العق�ول والنف�وس املريضة 

بالفتنة . 
والتجزئة واضحة وال تحتاج اىل تفس�ري.. فحملة رصاص الدم 
والنار من بغاة وطغاة التي أوقدوها يف جس�د الوطن الكبري فتحت 
جروح وخلفت عوائل تنوح عىل أبنائها وعىل العراق من ان يقطع 
ويج�زئ ب�أذرع داعش م�ن الحاضن�ة ومعتنقة الفك�ر الوهابي 
الناصب�ة ورغ�م القس�وة والدموية الت�ي يثريها ه�ؤالء والحياة 
املفخخ�ة التي نحياها نحن الوس�طيني و نس�ري يف حق�ل ألغام .. 
نحرص عىل العراق ومس�تقبله وسيبقى نشيدا حارضا بأعيننا يف 
العرس واليرس ونعيد اكتش�افه بحياة مرشقة بطرد الظالم القادم 
م�ن الخارج وم�ن احتضنه ومن آواه بهم�ة الخرييني واملخلصني 
لرتب�ة وم�اء بلد أنج�ب الحض�ارات وس�رب وأظهر التآخ�ي بلون 
الطوائف والقباب املتعددة عرب مدنية عمرها 5 آالف سنة وتزيد .. 

يف الشفاعة لنا بالقيام من جديد .

خالد القيسي

س�نوات طوال وأنا أتكئ عليها أبوح لها بأرساري الربيئة حني 
كنت أعتقد أن ضياع ممحاتي وكرس قلمي الرصاص وفقد عرشة 
قروش من مرصويف دفعة واحدة، كارثة وأرسار خطرية ال يجب أن 

تطري إىل أذن أمي. حملت من عمري حظا وافرا.
أرضعتني أمي بهاء اللون األخرض ورحيقه، فأحببتها صغرية، 
عاش�قة لذلك الفض�اء الفس�يح واألرض املمدودة تح�ت أقدامها 
العتيق�ة. ل�م تكن ش�جرتي الكبرية تؤم�ن باملس�احات الضيقة، 
تقف بزهو يف قلب أجمل حدائق الحي الراقي، يفس�ح لها الجميع 
مس�احة من األرض تتسع للعب الصغار وحب العشاق، وجلسات 
تصالح األزواج بعد مشاجرات عىل “مرصوف البيت”، وتسمح لها 
بالتم�دد أكث�ر وأكثر، أما الس�ماء فهي تتخذ منها ما تش�اء كلما 
طالت أعناقها وإزداد نموها. ال أعلم ملاذا كنت وأخوتي وأصدقائي 
نتحدث لها، بينما ضحكات أمي تعلو فوق أفرع الش�جرة الوارفة 
حتى عنان السماء. حفرت ودفعات كثرية من البرش أسماءنا عىل 
س�اقها الغض الذي ال يش�يخ، اس�تمتعنا بالنقش الجميل وألوان 
أحالمن�ا بط�ول األرض وعرضها. وحني أنجب�ت طفال يرث بعض 
براءت�ي وس�ذاجة أحالمي الوردي�ة والكثري م�ن مالمحي، علمته 
كيف يرسم أحالمه إىل جانبها، وأن يشكو لها بعضا من انكسارات 
الطفولة. لألشجار يف قلبي مكان فسيح، فمرصيتي وحب أجدادي 
وتقديسهم للطبيعة، مفرداتي املغزولة عىل نول األحالم، مشدودة 
بوتر ال يصدر صوتا، حتى أحالمي ومنامي كانت األش�جار تلونها 
كيفما تشاء، تعبث بعقيل الباطن، حني أرى يف املنام كيف أتسلق تلك 
الشجرة التي تعلو قامتها قامة منزل جدتي املمدود بعرض األرض 
وال يمل�ك ارتفاعاً أكثر من ثالثة طوابق، كنت أحقق يف أحالمي ما 

تعجز قامتي التي تشبه رقة عود الريحان عن تحقيقه.
طائعة كنت أس�لم رأيس ألمي لتلملم شعري الفوضوي املتمرد 
عىل ضفائري الطويلة، وال أعلم ملاذا تجمعه يف صرب عجيب، بينما 

عيناي معلقتان بأهداب شجرتي العتيقة.
كنا نحكي ونش�كو ونطلق العربات املحبوس�ة يف مآقينا، وأبدا 
لم نسألها عن أحزانها وشكواها، مثلت شجرتنا العتيقة وأخواتها 
حدائ�ق ذات بهجة، نثرت عطرها يف اله�واء، نقت رئاتنا مما علق 
بها من أحقاد البرش وس�وآتهم. يف لحظات الغروب مازالت شجرة 
الصفص�اف تداعب مخيلت�ي وهي تميل عىل صفحة املاء تغس�ل 
أح�زان الي�وم وهم�وم املهمومني، ترشب م�ن ماء الني�ل العذب، 
تغتس�ل لتعود جميلة بهية يف كامل زينتها. من هنا كانت النهاية، 
نهاية ش�جرة وسط أشجار عديدة ش�كلت تاريخ متنزهات مرص 
الجدي�دة. أصبح�ت أخىش مع غ�ريي عىل النيل العظي�م أن يكون 
قربان املرشوع�ات الحضارية القادم. اجتثوها من مكانها إلقامة 
مرشوع أسموه حرضيا، اغتالوا جزءا من ذاكرتنا، وبعض براءتنا، 

ودمعة هادرة فقدت شاهدها الوحيد.

هل لصرب العراقيني حدود ..؟

لتتضافر جهودنا ملساندة قواتنا االمنية واحلشد الشعبي وهم يقاتلون عصابات داعش االرهابية
                 تت��ض���ام������ن م��ع االب��ط��ال

تتقدم عشائر بني عقبة يف داخل العراق وخارجه بوافر الشكر 
والتقدير اىل جميع الس�ادة املس�ئولني واعضاء مجلس النواب 
والس�يد نقيب الصحفيني العراقيني واعضاء نقابة الصحفيني 
واتح�اد الصحفيني العراقيني واتحاد الصحفيني العرب واتحاد 
الصحفيني العاملي والقادة العس�كريني وقادة وابطال الحش�د 
الشعبي ورؤساء العشائر ووجهائها جميعا وجميع االعالمني 
والش�عراء والفنانني والقنوات االعالمية الذين شاركونا العزاء 
بفقيدن�ا الغايل الش�اعر والصحف�ي )هاني ش�اوي العقابي( 
رئي�س لجن�ة الرقابة والتفتي�ش يف نقاب�ة الصحفيني وعضو 
اتح�اد الصحفيني العرب واتحاد الصحفي�ني العاملي من الذين 
ح�رضوا مجلس الع�زاء او عن طريق وس�ائل االع�الم او عن 
طري�ق مواقع التواصل االجتماعي م�ن داخل العراق وخارجه 
داعني الباري عز وجل ان يحفظهم وال يريهم أي مكروه. وانا 

لله وانا اليه راجعون.

  عنهم
الشيخ كريم سليم الشيخ خلف 

شيخ عشيرة بني عقبة )بيت عسكر(

ش�ك�ر ع�ل�ى ت�ع�زي�ة

بسم الله الرحمن الرحيم
)وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة

 قالوا انا لله وانا اليه راجعون (
                                      صدق الله العظيم


