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مسؤولون يتقاضون 2 مليار دوالر شهريا!
التخلص من »الفضائيين« وترشيق الوزارات والدرجات الخاصة ينعش االقتصاد الوطني

     المستقبل العراقي / خاص

كش�فت مصادر سياس�ية بارزة، أمس االثنين، أن 
تخفيض مرتبات المسؤولين والنواب سيساعد العراق 
ف�ي التخلّص من األزمة االقتصادية، الفتة إلى أن هذا 
المطلب يعد األس�اس للتظاهرات الش�عبّية التي تعم 
مدن العراق. وقالت المصادر في حديث ل�«المستقبل 
العراق�ي« أن »تخفي�ض روات�ب ومخصص�ات نواب 
البرلمان والكوادر التي ترافق كل برلماني من حمايات 
ومستش�ارين س�يوفر لميزاني�ة الحكوم�ة ش�هريا 
قرابة مليار دوالر«. وأوضحت أن »ترش�يق الوزارات 
والدرج�ات الخاص�ة وإلغ�اء رواتب الن�واب واعضاء 
مجالس المحافظات الس�ابقين في البرلمان س�يوفر 
هو اآلخر قرابة مليار دوالر«. وبشأن تخفيض رواتب 
الرئاس�ات الثالث�ة ومخصصاتهم والك�وادر الكبيرة 
الت�ي تحي�ط بهم، قال�ت أنه »س�يؤمن نص�ف مليار 

دوالر ش�هريا تقريب�ا«. وتابعت المص�ادر بالقول أن 
ه�ذه التخفيضات جميعها »س�توفر على الدولة 2،5 
مليار دوالر ش�هرياً مما س�يزيل األزم�ة المالية التي 
تعانيه�ا إذا ما احتس�بت عملية حص�ر واردات بعض 
المؤسس�ات«. وأردف�ت بالق�ول أنه »إذا م�ا عوملت 
الضرائ�ب والتعرفات الكمركي�ة وبذلك فان الحكومة 
تمتل�ك ح�اًل الزمته�ا وعل�ى ن�واب البرلم�ان اخراج 
رؤوسهم من التراب واالس�تماع والمشاركة في حل 
ازمة العراق واال فان مصيرهم الى ما اليحمد عقباه«، 
كما قالت المص�ادر. ويطالب المتظاهرون بتخفيض 
مرتبات المس�ؤولين وإلغاء المخصص�ات التي تثقل 
الموازن�ة فضالً عن توفي�ر الخدم�ات والقضاء على 
الفساد الذي استش�رى في مؤسسات الدولة. ووفقاً 
لالجتماع�ات الحكومية، فإنه من المؤمل أن يتم رفع 
هذه الُكلف من الميزانية، إال أن تخوفات داخل أروقة 

األحزاب تشير إلى وجود حراك لتسويف المطالب. 

الرئيس فـي مـواجهـة 
جـبـهـتـيـن!
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     بغداد / المستقبل العراقي

اف�ادت منظم�ة هيوم�ن رايت�س 
ووتش المدافعة عن حقوق االنس�ان، 
أمس االثنين، ان الس�لطات السعودية 
زهي�ر  واالعالم�ي  الكات�ب  اوقف�ت 
كتب�ي بعد ان دعا عب�ر التلفزيون الى 

اصالحات سياسية.
وذكرت المنظمة ان الكاتب البالغ 

م�ن العمر 62 س�نة والمقيم في مكة 
المكرمة، اوقف منتصف تموز »عقب 
مقابلة تلفزيونية ناقش فيها أفكاره 

عن اإلصالح السياسي«.
وبحسب بيان للمنظمة، فان كتبي 
اس�تجوب اال ان اي اتهامات لم توجه 
اليه بعد.وقالت هيومن رايتس ووتش 
انه يتعين »على السلطات اتهام كتبي 
بجريمة معترف بها أو إطالق سراحه 

فورا«.م�ن جهت�ه، قال جو س�تورك 
نائب المدير التنفيذي لقس�م الش�رق 
األوسط وشمال افريقيا في المنظمة 
انه »حان الوقت ليضع الملك س�لمان 
ح�دا لهذا القم�ع المتصاع�د، ويطلق 
الس�لميين  النش�طاء  س�راح جمي�ع 
والكتاب«.وذك�ر بي�ان المنظمة نقال 
ع�ن اح�د اف�راد عائل�ة الكتب�ي ان�ه 
احتجز »عقب ظهوره مدة ساعة في 

البرنام�ج التلفزيوني )ف�ي الصميم( 
الذي اذيع ي�وم 22 حزيران على قناة 

روتانا خليجية الفضائية«.
واض�اف ه�ذا الش�خص بحس�ب 
البي�ان ان كتبي »تحدث ف�ي المقابلة 
عما يعتبره�ا إصالحات ضرورية في 
الس�عودية، منها تبني النظام الملكي 
الدس�توري ومناهضة القم�ع الديني 

والسياسي«.

      بغداد / المستقبل العراقي

عق�د مس�ؤولون ف�ي الخارجي�ة 
االثني�ن،  األول  أم�س  الجزائري�ة، 
ونظرائهم العراقيين اجتماعاً ُخصص 
لبحث مسألة ترحيل ثمانية جزائريين 

معتقلين في العراق منذ عام 2003.
إّن  جزائ�ري  دبلوماس�ي  وق�ال 
»االجتم�اع الذي يش�ارك في�ه وكيل 

وزارة الخارجية العراقية، ومسؤولون 
في دائ�رة الش�ؤون العربي�ة، والذي 
عق�د ف�ي الجزائ�ر، يهدف إل�ى إنهاء 
والنظر  الجزائريين،  المعتقلي�ن  ملف 
ف�ي ترتيب�ات ترحيلهم إل�ى بالدهم، 
بع�د إق�رار عفو عنه�م من رئاس�ية 
ال�وزراء  رئاس�ة  أو  الجمهوري�ة 

العراقية، بحسب القوانين العراقية.
ولف�ت المصدر الدبلوماس�ي، إلى 

أّن »الحكومة الجزائرية تبذل قصارى 
جهده�ا من أج�ل إنهاء ه�ذا الملف«، 
الخارجي�ة  وزي�ر  بزي�ارة  ُم��ذك�راً 
إل�ى  لعمام�رة  رمض�ان  الجزائ�ري، 
بغ�داد، وزي�ارة وف�د م�ن الخارجية 
الجزائرية إلى السجون العراقية للقاء 

المعتقلين قبل أشهر.

         التفاصيل ص3

اجلزائر جتتمع بمسؤولني عراقيني الستعادةالـسـعـوديـة.. مـمـلـكـة الـقـمـع
  تسعة »دواعش« من السجون العراقية

مطالبة بالعفو عنهمالسجون مليئة بمعتقلي الرأي المطالبين باإلصالح
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»داعــــش« يـــخـــــطــــــط الغـــــــتــــــيـــــال
مــــلــكــة بــريــطـــانــيـــا!

الجـــيــش األمـــريكـــي: أرسلنـــا 6 طـــائـــرات
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الـمـاء
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باالختـفـاء

ديـر شــبــيــغــل:
أملانيا صدرت عدد أسلحة »خميف« 

ص4إلـى الـدول العـربيـة ص4

حمافظ البرصة يشكل جلنة
عليا لفتح ملفـات الفسـاد فـي دوائـر 

ص3ص2املحافظة منذ عام 2004

يارا تبدأ العمل على 
ألبومها الجديد

يونس محمود يلتحق بالمنتخب 
الوطني في الدوحة
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مليونا عراقي يالحقهم اجلوع جراء نقص التمويل
       بغداد / المستقبل العراقي

يهدد النقص الكبير في تمويل المساعدات الغذائية التي 
يعتمد عليها اكثر من مليوني ش�خص ف�ي العراق، على ما 

اكدت منسقة االمم المتحدة للشؤون االنسانية في البالد.
وكان تنظيم داعش قد اجتاح العام الماضي حوالى ثلث 
اراض�ي العراق في ن�زاع ادى الى نزوح نح�و ثالثة ماليين 

شخص وازمة انسانية كبرى.
وقال�ت ليز غراندي في تصري�ح لفرانس برس ان »خط 
االم�داد الغذائي الذي يبقي اكثر من مليوني ش�خص احياء 
ينقطع …في تشرين االول. لدينا حوالى ثمانية اسابيع قبل 

ان ينقطع«.
واضاف�ت ان »هذه االمدادات توف�ر حاليا دعما اضافيا 
للعائ�الت التي تعاني من انعدام االمان الغذائي. لذلك نتوقع 
عن�د انقطاعه�ا تفاقما ف�ي انع�دام االمن الغذائي بش�كل 

مأساوي، ال شك في ذلك على االطالق«.
وفي 4 حزيران اطلقت االمم المتحدة نداء لجمع نصف 
ملي�ار دوالر لمواجه�ة االزم�ة االنس�انية المتفاقم�ة في 
الع�راق حيث نزح اكث�ر من ثالثة ماليين ش�خص منذ بدء 

.2014
واضافت غراندي »من 500 مليون طلبناها تلقينا حتى 
االن اكث�ر من 100 ملي�ون« فيما اعلن�ت دول اخرى نيتها 

المساعدة.
وتابع�ت »نثق في وصول عش�رات ماليي�ن الدوالرات، 
لكن حس�اباتنا تش�ير الى اننا ما زلنا في منتصف الطريق 
فحسب«. وس�بق ان اضر نقص االموال ببرامج المساعدة 
فادى الى اغالق 184 من اصل 220 برنامجا صحيا اساسيا.

واضاف�ت غران�دي »نقدر ان مليون ش�خص كانوا يتلقون 
نوعا من الدعم سيخسرونه بسبب اغالق هذه البرامج. انه 

امر فظيع«.

الرئيس يف مواجهة جبهتني!
     التحليل السياسي /غانم عريبي

 
التفريق بي�ن مطالب الماليين من الفئات 
المغلوب على امرها ومطالب الكتل السياسية 
او العمل على حل الخصم باس�م االصالحات 
امر مطلوب خصوصا وان الناس تركت كل ما 
لديه�ا من مطالب واتجهت لثوابت المرجعية 
الدينية ع�ل تل�ك الثوابت والوصايا تترش�ح 
شيئا من اصالحات حقيقية في واقع الدولة 

والمجتمع وملف الخدمات المعطل!.
اس�تمعنا ال�ى »لوح�ة اول مس�لة م�ن 
االصالح�ات والتوجه�ات الحكومية« وردت 
عل�ى لس�ان بي�ان اجتم�اع مجلس ال�وزراء 
العراق�ي اول ام�س لكنن�ا ش�عرنا » نح�ن 
المش�تغلون ف�ي االع�الم« ان تل�ك االش�ياء 
ليس�ت هي التي يقصده�ا الجمهور الغاضب 
والمنتف�ض الذي خ�رج الجمعة في س�احة 

التحرير.
لنتذك�ر أن الرئي�س المصري بع�د مرور 
س�نة من وج�وده في الس�لطة السياس�ية 
خ�رج عل�ى االم�ة المصري�ة بمجموعة من 

)المجمع�ات  المجتمعي�ة  االش�ياء 
الس�كنية الواطئة الكلفة وملف االمن 
واصالحات في قيمة الجنيه المصري( 
تبعها افتتاح مش�روع قناة الس�ويس 
مش�روعا  وكان  العمالق�ة  المصري�ة 
هائال وكبيرا ونحن لالن الزلنا نتحدث 

عن كاس�ر االم�واج والرغبة في بن�اء ميناء 
الفاو!.

ربما يك�ون الوزير الزبي�دي وضع حجر 
االساس الحقيقي لبناء ميناء الفاو باستدعاء 
6 ش�ركات اجنبي�ة عمالق�ة لالس�تثمار في 
لك�ن  دوالر  ملي�ار  بواق�ع عش�رة  المين�اء 
التطورات االمني�ة التي اعقبت االجتماع هي 

التي دفعت الشركات االجنبية الى التريث.
ف�ي  بعي�دا  الذه�اب  االس�اس  اله�م 
االصالحات الجوهرية تماما مثل ايمان اغلب 
وزراء حكوم�ة الرئيس العبادي باالس�تثمار 
للتخلص من عبأ الف�راغ الهائل في الموازنة 

االستثمارية الخاوية!.
لهذا فانا لس�ت متحمس�ا لالج�راءات او 
المقترح�ات الت�ي تقدم بها مجل�س الوزراء 

ورفعها الى مجل�س النواب للمصادقة عليها 
وهو يع�رف انها غير قابل�ة للتحقق الن من 
س�ينالهم التغيي�ر والش�طب رؤس�اء كت�ل 
والكت�ل السياس�ية ل�ن تقيل رؤس�ائها من 
ه�رم الدولة.. له�ذا اعتقد ان رئي�س الوزراء 
مس ع�ش الدبور هذه المرة وايقظ بحس�ه 
الث�وري وس�عيه ال�ى االصالح�ات العميقة 
ازمة كانت نائمة في درج الخالفات السابقة 

التي اعقبت تش�كيل حكومت�ه حيث بات من 
المؤكد ان الخالف سينش�ب ه�ذه المرة بين 
نواب الرئيس والرئي�س العبادي وقد يتطور 

ليصل الى اعماق العملية السياسية!.
كان على الرئيس العبادي ومجلس الوزراء 
العراق�ي ان اليفت�ح جبه�ة مقاب�ل الجبه�ة 
المفتوحة على الحكومة من قبل المتظاهرين 
اذ سيس�تفيد الجبهويون الذين سيتحشدون 

بعد اع�الن رغبة مجلس ال�وزراء الغاء نواب 
الرئي�س ونائ�ب رئي�س مجلس ال�وزراء في 
تكت�ل او جبهة او س�ياق مش�ترك وقد يتقن 
الرئيس العب�ادي ادوات حل مطالب الجمهور 
من خ�الل ثقة الن�اس به وايم�ان المرجعية 
المش�كالت  ح�ل  ف�ي  بالحكوم�ة  الديني�ة 
االقتصادية وملفات الفساد لكن هل يستطيع 
الرئي�س مواجه�ة جبهتين في وق�ت واحد.. 

جبهة الخصوم السياسيين الذين يعملون كل 
من موقعه عل�ى ازاحته وجبهة المتظاهرين 
ومعاقب�ة  االصالح�ات  ينتظ�رون  الذي�ن 
المفس�دين وتطهير الدول�ة والنظام الوطني 
من الفاشلين وحشود التوظيفات الفارغة؟!. 
الرس�الة التي اود توجيهه�ا الى المتظاهرين 
الذي�ن س�نلتقي بهم في س�احة التحرير هي 
ان الرئي�س العبادي يقاتل لوحده جيش�ا من 
المفس�دين والفاش�لين والاحد يقف معه في 
تل�ك المعرك�ة اال الناجح�ون والمخلص�ون 
والمجاهدون من ابناء الحشد الشعبي وابناء 
الش�عب العراقي الذي يتمن�ون الخير لبلدهم 
وليعلم�وا ان الرجل مغضوب عليه في لوائح 
اغل�ب االح�زاب السياس�ية الموج�ودة ف�ي 
الحكوم�ة وخارجها النه يتح�رك بوحي من 
ارادة الشعب وقرار المرجعية الدينية واالهم 
م�ن ذلك وفق توقيت�ات جوهرية الصالحات 
نتمنى ان تكون في مكانها الننا ونحن نتابع 
ادارة الرئي�س نش�عر ان بع�ض االصالحات 
ل�م تك�ن ف�ي مكانه�ا وحل�ت مكانه�ا لغة 
االلتزامات من خالل احالل كادر او مجموعة 
اش�خاص في مواقع مهمة ف�ي ادارة 
الدولة في غير محلهم وربما كانوا في 
قائمة تعيين�ات مفروضة على خلفية 
التزامات مع كتل سياس�ية وقفت الى 
جان�ب تش�كيل الحكوم�ة السادس�ة 
ف�ي حي�ن مس�ت القائم�ة رج�اال في 
العس�كرية العراقية. الجمهور العراقي يريد 
انجازا على االرض حتى يتبين الخيط االبيض 
م�ن الخيط االس�ود م�ن الفجر ول�و بتقديم 
مفس�د كبي�ر الى القض�اء واش�عار االمة ان 
الحكومة العراقية جادة بمعاقبة المفس�دين 
كما الجدية في انجاز ش�يء نوعي في نظام 

الخدمة الوطنية.

الجمهور العراقي يريد انجازًا على االرض حتى يتبين الخيط االبيض من االسود
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وزير الثقافة: قدمت عددًا من املديرين العامني إىل النزاهة 
وتغيريهم من صالحيات العبادي

     بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف وزي�ر الثقافة فري�اد رواندزي ع�ن قيامه 
بتقديم اس�ماء عدد من المديري�ن العامين الى النزاهة 
بعد ورود شكاوى بحقهم مدعومة بادلة، موضحا ان 
اختيار وكالء الوزارة والمدراء العامين فيها ليست من 

صالحياته.
وق�ال روان�دزي ف�ي لق�اء تلفزيون�ي، إّن تغيي�ر 
واختي�ار وكالء ال�وزارة والم�دراء العامّي�ن ليس من 
صالحيات�ه، فه�و محك�وم بحقيق�ة أّن كّل الدرجات 
الخاصة منوط�ة بالتوازن بين المكون�ات واألحزاب، 
موضح�اً إّن تغييرهم وإقالتهم م�ن صالحيات رئيس 

مجلس الوزراء.
وكش�ف رواندزي عن أّنه قّدم مجموعة من أسماء 
الم�دراء العامّي�ن إلى هيئ�ة النزاه�ة، وخصوصاً من 
ُقّدمت بحقهم ش�كاوى مدعومة بأدل�ة، وأّنه جاد في 
متابعة وكشف ملفات الفس�اد، مبيناً أّن قرار إدانتهم 

ومحاسبتهم متروك للقضاء فقط.

وكان وزي�ر الثقافة قد قال في تصريحات س�ابقة 
نش�رت في قن�وات فضائية ووكاالت ان�ه عندما أقدم 
عل�ى بع�ض التغيي�رات في ال�وزارة، كالتنق�الت بين 
المدراء العامّي�ن, قصد أن يبدأ خطوة أولى نحو تغيير 

أكبر، وهو خلق حالة من الزخم والحراك الثقافي.
وش�دد على انه لن يتردد في إتخاذ أي إجراء اتجاه 
اإلصالح�ات والتعام�ل بح�زم م�ع أي ط�رف تدين�ه 
الوثائق، مش�يرا الى انه عمل منذ تسنمه الوزارة وفق 

التعليمات والضوابط والصالحيات المناطة له.
كما أكّد رواندزي إّن أول أعمال اإلصالح التي قام بها 
في الوزارة هو إعادة هيكلي�ة المراكز الثقافية خارج 
الع�راق، وتم إعادة أغلب موظفي المراكز الثقافية إلى 

وظائفهم في الوزارة في شهري تموز وآب.
واضاف رواندزي إنه أنش�أ قس�ماً خاصاً بالمراكز 
الثقافية في الوزارة، وهو بإش�رافه المباش�ر، مؤكداً 
إنه قام بتغيير واس�تبدال الموظفي�ن غير المختصين 
ويح�ل محله�م ذوي االختص�اص في المس�تقبل بعد 

استكمال حزمة اإلصالحات المتعلقة بهذه المرحلة.

حمافظ البرصة يشكل جلنة عليا لفتح ملفات 
الفساد يف دوائر املحافظة منذ عام 2004

النجيفي هياجم املرجعية والعبادي
 بسبب إلغاء منصبه!

     البصرة / المستقبل العراقي

أعلن�ت الحكومة المحلية ف�ي البصرة، أمس 
االثني�ن، تش�كيل لجنة علي�ا يلقى عل�ى عاتقها 
بالتنس�يق م�ع اللجن�ة التنس�يقية للتظاه�رات 
متابعة وفتح ملفات الفس�اد اإلداري في جميع 

الدوائر والمؤسسات الحكومية في المحافظة.
وقال المحافظ ماجد النصراوي خالل مؤتمر 
صحاف�ي عقده في دي�وان المحافظة إن »لجنة 
علي�ا تم تش�كيلها في دي�وان المحافظة لتتولى 
متابعة وفتح ملفات الفس�اد ف�ي جميع الدوائر 
والمؤسس�ات الحكومي�ة ف�ي البص�رة، وبأث�ر 
رجع�ي اعتباراً من عام 2004«، مبيناً أن »اللجنة 
س�وف تم�ارس مهامها بالتنس�يق م�ع اللجنة 
التنسيقية للتظاهرات الجماهيرية التي شهدتها 
المحافظة قبل أيام قليلة«. وش�دد النصراوي أن 

»على مجلس المحافظة اجراء تقييم شامل الداء 
م�دراء الدوائر، ومحاس�بة المقصري�ن، وإحالة 
م�ن يثبت فس�ادهم الى القض�اء بموجب المادة 
الس�ابعة من قانون المحافظات رقم 21 لس�نة 

2008 المعدل«.
 مضيف�اً »اننا س�نقوم بالتعاون م�ع اللجنة 
التنس�يقية للتظاهرات باس�تبدال المدراء الذين 
يتم اس�تبعادهم بآخرين نختاره�م وفق معايير 
الكف�اءة والمهنية والنزاهة، وليس على أس�اس 

المحاصصة الحزبية«.
وأش�ار المحافظ الى أن »أمراً صدر بتش�كيل 
لجنة أخ�رى في ديوان المحافظ�ة تقوم بإعادة 
النظر ف�ي تعيين�ات المعاونين والمستش�ارين 
وأعضاء الهيئة االستشارية للمحافظ«، موضحاً 
أن »تل�ك اللجن�ة م�ن المتوقع أن تنه�ي خدمات 

المقصرين منهم«.

     بغداد / المستقبل العراقي

رئي�س  نائ�ب  اعتب�ر 
الجمهوري�ة أس�امة النجيفي، 
االثني�ن، ق�رارات رئيس  أمس 
ال�وزراء حي�در العب�ادي بأنها 
الدس�تور  عل�ى  »ت���ج�اوز« 
و«استهداف« لش�ركائه بصنع 
القرار، فيما وصف الصالحيات 
الدينية  التي منحتها المرجعية 
المس�بوقة  »بغي�ر  للعب�ادي 

وخطوة غير مفهومة«.
وق�ال النجيف�ي ف�ي لق�اء 
اجرته معه »بي بي سي«وتابعته 
الس�ومرية نيوز، »إننا تفاجئنا 
ال�وزراء حيدر  بقرارات رئيس 
للدس�تور  المعطل�ة  العب�ادي 
العراق�ي المتعلقة بإقالة نواب 
رئي�س الجمهوري�ة«، معتب�را 

ذلك بأنه »تجاوز على الدستور 
والصالحيات الممنوحة له«.

أن  النجيف�ي  وأض�اف 
»المنص�ب غي�ر مهم بالنس�بة 
ل�ي لكن�ي أرف�ض أي محاولة 
للتج�اوز على الدس�تور، األمر 
انف�الت  إل�ى  س�يؤدي  ال�ذي 
األمور«، مش�يراً الى أن »أغلب 
لإلصالح  العب�ادي  مقترح�ات 
أن  غي�ر  ومنطقي�ة  صحيح�ة 
بعضها ه�و بمثابة اس�تهداف 
صن�ع  عملي�ة  ف�ي  لش�ركائه 
القرار«.وأك�د نائ����ب رئيس 
الجمهوري�ة أن »الوض�ع العام 
ال يس�مح إال بإجراء انتخابات 
مبك�رة تع�زز ثق�ة المواط�ن 
بالساس�ة وق�د أصبح�ت أمراً 
موضح�اً  وضروري�اً«،  ملح�اً 
أن »الصالحي�ات الت�ي منحتها 

للعب�ادي  الديني�ة  المرجعي�ة 
غي�ر مس�بوقة وان إطالق يده 
خط�وة غير مفهوم�ة إذ يجب 
االلتزام بالس�قف ال�ذي حدده 

الدستور«.
وبي�ن النجيف�ي أن »هن�اك 
إهم�االً لحقوق الس�نة والكرد 
في العراق بالنظر لالس�تجابة 
الس�ريعة لمطال�ب المحتجين 
في محافظات جنوب ووس�ط 
الب�الد«، مح�ذراً م�ن »انجرار 
البالد إلى حرب داخلية بس�بب 
السياس�ي،  التواف�ق  غي�اب 
وف�ي ظل احت�دام المعركة مع 

اإلرهاب«.
أن  النج����يف�ي  وتاب�ع 
»الحكوم�ة مقص�رة ومفرطة 
بحق الموصل، وهي غير جادة 

بتحريرها من داعش«.

      بغداد / المستقبل العراقي

أكدت محكمة جنح المتخصص�ة بدعاوى النزاهة في 
بغداد وجود 13 قضية لمصارف أهلية تتعلق بتهم غس�يل 
األم�وال، الفتة إل�ى 20 متهماً في ه�ذه القضايا بعضهم 

بدرجة رئيس مجلس إدارة.
ان  الفرطوس�ي،  راض�ي  المحكم�ة  قاض�ي  وق�ال 
»المرافع�ات تج�ري حالياً ع�ن 13 قضية تتعلق بغس�يل 
األم�وال، كل واح�دة منه�ا تتضمن دع�وى بحق مصرف 

أهلي«، الفتاً إلى أن »اغلبها في طريقها إلى الحسم«.
وتاب�ع أن » هن�اك 20 متهماً عن ه�ذه القضايا وهم: 
بدرج�ة رئي�س مجل�س أدارة أو مدي�ر مف�وض، وكذل�ك 
زبائن«، وزاد »محكمة الجنح أكملت خالل المدة الماضية 

جميع اإلجراءات الناقصة«
وأش�ار الفرطوس�ي إلى أن »الدعاوى تم تحريكها من 
قبل البنك المركزي، بعد أن ش�خص ديوان الرقابة المالية 

مخالفات على عمل عدد من المصارف األهلية«.
وبّين إلى »وجود ش�بهات ب�ان بعض األموال قد جرى 
تحويله�ا إلى ش�ركة وهمية في دولة عربي�ة، وقد طلبنا 
م�ن البنك المرك�زي إثب�ات تلك االدع�اءات«. واس�تطرد 
الفرطوس�ي »كما طلبنا من البنك المرك�زي تحديد قيمة 
الضرر، وحجم المبالغ وهي بالعملة الصعبة، ومصدرها، 

ومكان وجودها حالياً، وهل تم التصرف بها«.

      بغداد / المستقبل العراقي

أكد نائب الس�كرتير العام لالتحاد الوطني الكردس�تاني، 
أم�س االثني�ن، على ع�دم إمكاني�ة إدارة الحكم ف�ي اإلقليم 
بالص�ورة التي تتم اآلن تجنباً للمزيد من »األخطاء«، مقترحاً 
»مش�روع إصالح وطني« من س�ت نقاط. وقال رهم صالح، 
نائب السكرتير العام لالتحاد الوطني الكردستاني، في بيان، 
إن »إدارة كردس�تان ال يمكن أن تتم بالشكل الحالي«، عاداً أن 
استمرار الوضع على ما هو عليه حالياً يجعل اإلقليم يتجه نحو 
أخطاء أخ�رى«. وطالب صالح، بض�رورة »منح الصالحيات 
البيش�مركة  ق�وات  لتنظي�م  البيش�مركة  لوزي�ر  الكامل�ة 
واألجهزة األمنية«، داعياً إلى »تش�كيل مجلس إلدارة الحكم 
بمرحلة انتقالية يتكون من رئاسة اإلقليم ورئاسة الحكومة 
وممثلين ع�ن الكتل السياس�ية«. ورأى رئيس مجلس وزراء 
حكومة اإلقليم الس�ابق، أن ذلك »المجل�س هو من ينبغي أن 
يقرر المسائل المصيرية المهمة كاألمن القومي وحق تقرير 
المصي�ر والعالقة مع العراق والب�الد األخرى في المنطقة«، 
مش�يراً إلى أن م�ن الضروري »دعم الالمركزي�ة والتعديالت 
الوزارية ومراجعة هيكلية الحكومة وديوان رئاس�ة اإلقليم 
ومجل�س ال�وزراء ومعالجة أزم�ة إدارة الحكم ف�ي اإلقليم، 
م�ع توس�يع الصالحي�ات اإلداري�ة والمالي�ة للمحافظات«. 
وأضاف القيادي ف�ي الحزب الذي يتزعمه رئيس الجمهورية 
الس�ابق جالل طالبان�ي، أن »النظام البرلمان�ي الديمقراطي 
ه�و الذي ينبغي أن يطبق في اإلقلي�م، وأن يتم التصديق على 
الس�لطات وانتخابات رئاس�ة اإلقلي�م وبرلمان�ه عن طريق 
القواني�ن والقرارات قبل العش�رين من آب الحال�ي«، مؤكداً 
عل�ى ضرورة »معالجة األزمة االقتصادية وتحس�ين الوضع 
المعيش�ي للمواطنين«. وطالب نائب السكرتير العام لالتحاد 
الوطني الكردس�تاني أيضاً، ب�«إصالح السلطة القضائية في 
اإلقلي�م وحماية اس�تقالليتها«، الفتاً إلى أن ذل�ك »ينبغي أن 
يتم بالتعاون مع رئاس�ة البرلمان والس�لطة القضائية لدعم 
اإلص�الح«. وش�دد صالح، على ض�رورة »تأس�يس صندوق 
لل�واردات النفطية وش�ركات بحوث وفح�ص وإنتاج النفط 
وبيع�ه وتصديره بحس�ب قان�ون النف�ط والغاز ف�ي إقليم 
كردس�تان«، مؤك�داً عل�ى أهمية »جم�ع ال�واردات النفطية 
بحس�ب ذلك القانون وتفعيل عمل لجن�ة النزاهة وما يتصل 

بعمل البرلمان لجمع الصادرات النفطية وإنفاقها«.

حمكمة النزاهة: 13 قضية غسيل أموال 
يف طريقها إىل احلسم

برهم صالح يطرح مبادرة من 6 نقاط 
لتجاوز »أزمة« اإلقليم السياسية

الدفاع تسرتد اكثر من 21 مليار دينار استوىل 
عليها موظف »فاسد«

     بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الدف�اع العراقية، 
أمس االثنين، عن اس�تردادها مبلغ 
اكث�ر م�ن 21 مليار دينار اس�تولى 
عليه�ا اح�د موظفيها ع�ام 2008، 
مبين�ة ان هذا الش�خص اس�تغالل 
نفوذه الوظيفي ودخلت في حسابه 
مجموع�ة م�ن المبالغ المس�حوبة 

من الوزارة.
وقالت ال�وزارة في بي�ان تلقت 
»المس�تقبل العراق�ي« نس�خة منه 
انه�ا »أقام�ت دع�وى قضائية أمام 
محكم�ة ب�داءة الك�رخ ف�ي ال�27 
من تش�رين االول ع�ام 2008، ضد 
المدع�ى علي�ه ) نائر محم�د احمد 
الجميل�ي (، اللزام�ه بإع�ادة مبلغ 
ق�دره )21,782,468,217( واح�د 

وعشرون مليار وس�بعمائة واثنان 
وثمانون مليون وأربعمائة وثمانية 
وس�تون ألف ومائتان وسبعة عشر 
دين�ار«، مبينة ان »المبلغ اس�تولى 
عليه المدعى عليه باستغالل نفوذه 
الوظيف�ي عندم�ا كان موظف�اً في 

الوزارة«.
واضافت ال�وزارة انه�ا »تابعت 
مراح�ل الدعوى منذ عام 2008 عبر 
سلسلة من اإلجراءات لدى المحاكم 
المختص�ة التي تول�ت النظر فيها ) 
بداءة – استئناف – تمييز – تصحيح 
القرار التمييزي («، مش�يرة الى ان 
»محكمة التمييز االتحادية اصدرت 
للهيئ�ة   104 الع�دد  ذي  قراره�ا 
الموس�عة المدني�ة ف�ي ال��11 من 
اذار ع�ام 2015، والمتضمن الحكم 
على المدان أعاله باس�ترداد المبلغ 

المشار إليه أنفاً«.
وتابعت ان »هذا المدان اس�تغل 
وظيفته عندما كان يعمل لدى وزارة 
الدف�اع«، الفت�ة ال�ى ان »مجموعة 
من المبالغ المس�حوبة م�ن وزارة 
الدف�اع، دخلت في حس�ابه لصالح 

شركة العين التجارية«.
يذكر أن الفساد المالي واإلداري 
ينتشر في العراق بشكل كبير، إذ أن 
منظمة الش�فافية العالمية صنفته 
كثال�ث أكثر دولة فس�اداً في العالم 
أن  إال  والس�ودان،  الصوم�ال  بع�د 
الحكوم�ة العراقية غالب�اً ما تنتقد 
المنظم�ة بش�أن الفس�اد  تقاري�ر 
وتعتبره�ا غير دقيقة وتس�تند إلى 
معلومات تصلها عن طريق شركات 
محلي�ة وأجنبية أخفق�ت في تنفيذ 

مشاريع خدمية في العراق.



صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي
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     بغداد / المستقبل العراقي

أعلن وزير التربية محمد إقبال، أمس االثنين، عن اصدار الوزارة قرارا يتيح للطلبة بموجبه تحسين 
درجاتهم بمادة او مادتين واداء االمتحان في الدور الثاني. 

وق�ال اقب�ال في بيان تلقت »المس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إن » هيئة ال�راي اجتمعت، صباح 
اليوم، في مقر الوزارة وأصدرت قرارا يتيح للطلبة بموجبه تحس�ين درجاتهم بمادة او مادتين واداء 

االمتحان في الدور الثاني«.
وأوضح أن »القرار يقضي بالس�ماح لطلبة الس�ادس اإلعدادي بفروعه كافة ممن لديهم درجات 
منخفضة في بعض المواد والتي تؤثر بالس�لب على معدلهم باعادة االمتحان فيها خالل الدور الثاني 

وبما ال يزيد عن مادتين«.
وأض�اف وزير التربية أن »هذا القرار يأتي تش�جيعا للطلبة بمنحه�م فرصة جديدة للحصول على 
معدالت جيدة ومراعاًة للظروف االس�تثنائية التي يمرون بها«، داعيا اياهم »الس�تثمار هذه الفرصة 

وعدم تفويتها لتحقيق طموحهم في دراسة الفروع التي يرغبون بها«.

الرتبية تصدر نظام حتسني املعدل بامدتني

     المستقبل العراقي / فرح حمادي

رّد نائ�ب الرئي�س إي�اد عالوي 
ف�ي مؤتم�ر صحاف�ي ف�ي بغداد، 
أمس االثنين، على ق�رارات رئيس 
ال�وزراء حي�در العب�ادي األخيرة، 
رئيس�ي  ن�واب  مناص�ب  بالغ�اء 
الجمهورية وال�وزراء بالقول أنها 
»تش�كل خرق�ا واضحا للدس�تور 
صالحيات�ه«.  م�ن  ليس�ت  وه�ي 
ودعا عالوي الى تش�كيل حكومة 
انق�اذ وطني او الدعوة االنتخابات 
مبكرة خالل مدة اقصاها 3 اش�هر 
في حال لم تنف�ذ االصالحات التي 
يطالب به�ا المتظاه�رون، مؤكداً 
على ضرورة تشكيل حكومة انقاذ 
وطن�ي واجراء انتخاب�ات مبكرة، 
منوه�ا ال�ى ان ائتالفه م�ع كل ما 
يصلح وضع البلد سياس�يا وامنيا 
واقتصادي�ا ومع مطالب الش�عب 

العراقي بكل اتجاهاته.
وشدد عالوي بالقول »نحن مع 
كل اص�الح يخدم العراق وش�عبه 
بغ�ض النظر ع�ن طائفت�ه ودينه 
وقوميت�ه«. وتس�اءل قائ�ال »اين 
تش�ريع القواني�ن المتف�ق عليها 
الوطني�ة  بالمصالح�ة  المتعلق�ة 
واالجتث�اث والمحكم�ة االتحادية 
والعف�و العام واالح�زاب؟«. واكد 
أن�ه يدع�م العب�ادي ف�ي تطبي�ق 
وق�ال »مس�تعدون  االصالح�ات، 
المناص�ب  جمي�ع  ع�ن  للتن�ازل 
م�ن  الطل�ب  وكذل�ك  الحكومي�ة 
نوابنا اإلنس�حاب من البرلمان اذا 
تطل�ب األمر ذل�ك من اج�ل اعادة 
النازحين ال�ى ديارهم وتعويضهم 
وإطالق س�راح المعتقلين األبرياء 
م�ن الس�جون«.  واش�ار ال�ى ان 
العب�ادي غي�ر مؤه�ل لمحاس�بة 
وأك�د  والفاس�دين،  المقصري�ن 
ع�دم تبليغ�ه بإنه�اء تكليف�ه من 
منص�ب نائب رئي�س الجمهورية. 

وأمهل ع�الوي الحكومة العراقية 
ثالث�ة اش�هر لتنفي�ذ االصالحات 
ومطالب المتظاهرين. وشدد على 
أن اإلصالح يج�ب أن يبدأ في مقر 
رئاسة الوزراء، وأشار إلى انه ابلغ 
العبادي عن صفقات اسلحة فاسدة 
لكن�ه لم يت�م اتخ�اذ اي اجراءاتها 
بصددها.  وطالب عالوي بتشكيل 
هيئة قضائية دولي�ة للتحقيق في 
صرف االم�وال الداخلة للعراق منذ 
عام 2003 موضحا انه قدم مذكرة 
الى رئيس�ي الجمهورية والوزراء 
لتنفي�ذ جملة م�ن االصالحات من 
بينها تش�كيل هيئة قضائية دولية 
للتحري ع�ن مئات الملي�ارات من 

ال�دوالرات الت�ي صرف�ت منذ عام 
2003 وال ُيع�رف مصيرها واحالة 
المفس�دين م�ن المس�ؤولين الى 
القض�اء وكش�ف التفاصي�ل عبر 
جهت�ه،  وم�ن  االع�الم.  وس�ائل 
طال�ب ائت�الف الوطني�ة بزعام�ة 
عالوي بتفكيك المنطقة الخضراء 
ومحارب�ة الفس�اد والتحقيق مع 
المفسدين. وقالت المتحدثة باسم 
االئتالف ميس�ون الدملوجي خالل 
أن  بغ�داد  ف�ي  صحاف�ي  مؤتم�ر 
المتظاهرين  االئتالف يطالب م�ع 
التي  الخض�راء  المنطقة  بتفكي�ك 
م�ن  خوف�ا  األمي�ركان  صنعه�ا 
الش�عب العراق�ي فه�ل يعق�ل أن 

نبق�ى محتمين داخلها«، مش�ددًة 
الفس�اد  عل�ى ض�رورة محارب�ة 
والتحقي�ق الجنائي ع�ن كل دينار 
بع�د عام 2003 أي�ن ذهب وماهي 

العقود وفي أي مصارف ذهبت.
وأضافت الدملوجي، قائلة »نحن 
لم نتوقف ع�ن المطالب�ة بإخراج 
البن�ك المركزي م�ن المحاصصة، 
كون�ه يؤثر عل�ى الق�وت العراقي 
والن  بالمحاصص�ة  ي�دار  وه�و 
الهيئات المستقلة لم تحقق شيئاً« 
حقيقي�ة  بإصالح�ات  مطالب�ًة 
أو  الحكوم�ة  داخ�ل  م�ن  س�واء 
م�ن خارجه�ا... وش�ددت على ان 
ائتالفه�ا ل�ن يتوق�ف »ع�ن هذه 

المطال�ب رغ�م اتهام�ه بالبعثي�ة 
والفس�اد واإلره�اب«. إل�ى ذل�ك، 
كشف عضو لجنة الثقافة واإلعالم 
النيابي�ة، النائ�ب فاض�ل الكنان�ي 
الي�وم عن موافقة رئي�س الوزراء 
حي�در العبادي عل�ى غلق الصحف 
التابع�ة  والقن�وات  والمج�الت 
للمؤسسات الحكومية، فيما اعتبر 
أن القرار س�يرفد ميزاني�ة الدولة 
باالم�وال التي كان�ت تصرف على 
المطبوع�ات والفضائي�ات. وقال 
الكنان�ي إن »رئيس ال�وزراء حيدر 
العبادي وافق على مقترح تقدمت 
بيه بشأن غلق الصحف والمجالت 
للمؤسس�ات  التابعة  والفضائيات 

الحكومية« كما نقل�ت عنه وكالة 
ان   مبين�ا   .. ني�وز«  »الس�ومرية 
عملي�ة النش�ر للوزارات س�تكون 
عبر شبكة االعالم العراقي لكونها 

مؤسسة تابعة للدولة العراقية .
واضاف الكنان�ي أن هذا القرار 
س�يرفد ميزانية الدولة والوزارات 
باالم�وال التي كان�ت تصرف على 

المطبوعات والفضائيات .
العب�ادي  ق�رارات  وس�تطغى 
االصالحي�ة عل�ى جلس�ة مجلس 

النواب العراقي اليوم الثالثاء.
يأت�ي ذلك في وقت تم الكش�ف 
فيه عن اتجاه العبادي الى ترشيق 
ال�وزارات ودمج اخرى، لتكون 15 

وزارة ف�ي عدده�ا النهائ�ي، ب�دال 
من 27 كما هو الحال اآلن مش�يرة 
ال�ى أن العبادي ع�ازم على اطالق 
حزم�ة االصالح�ات الجدي�دة في 
جلس�ة مجلس الوزراء االعتيادية 
غ�داً.  ونقل�ت صحيف�ة الصب�اح 
شبه الرسمية عن مصدر حكومي 
مقرب م�ن رئيس ال�وزراء القول 
إن العب�ادي »يعت�زم اطالق حزمة 
اصالحات اخرى في جلسة مجلس 
الوزراء غ�دا«، مبين�ا أن »الحزمة 
الجديدة س�تكون »مكملة لمنهاج 
االص�الح ال�ذي تبنت�ه الحكوم�ة 
وقراراته�ا الت�ي جاءت اس�تجابة 
لمطال�ب المرجعية الديني�ة العليا 

ورغبة المتظاهرين«.
وستش�مل الق�رارات المرتقبة 
»تقليص عدد الوزارات او دمجها، 
اضافة الى اصدار تعليمات وقرارات 
من شأنها القضاء على المحاصصة 
وتنفيذ االص�الح االداري والمالي 
التره�ل  ومعالج�ة  والسياس�ي 
الوظيف�ي«  مؤكداً ان »لدى رئيس 
الحكومة توجها بترشيق الوزارات 
ودم�ج اخرى لتكون 15 وزارة في 

عددها النهائي«.
وكان العب�ادي أص�در قرارات، 
تضمن�ت تقليص�اً فوري�اً ألع�داد 
المس�ؤولين  ل�كل  الحماي�ات 
بضمنهم الرئاس�ات الثالث والغاء 
الجمهورية  نواب رئي�س  مناصب 
ورئي�س مجل�س ال�وزراء ف�وراً، 
وابعاد جمي�ع المناصب العليا عن 
والطائفية.  الحزبي�ة  المحاصصة 
كما شملت أيضاً ترشيق الوزارات 
والهيئات لرفع الكفاءة، وتخفيض 
المخصص�ات  والغ�اء  النفق�ات 
االس�تثنائية للرئاس�ات والهيئات 
ومؤسس�ات الدولة والمس�ؤولين 
المتقاعدين وفتح ملفات الفس�اد 
الس�ابقة والحالية بإش�راف لجنة 

»من أين لك هذا«.

عــالوي غــاضــب مـن اإلصـالح: غــيـر دســتــوري
 والبـرملـان يـرد اليـوم بـالتصـويـت

مجلس الوزراء يجهز »حزمة« إصالحات جديدة

      المستقبل العراقي / نهاد فالح

ب�دأت األم�وال الت�ي هرب�ت بس�بب 
الفساد المالي واإلداري في العراق تعود 
إلى البالد، إذ أعلن عضو لجنة النزاهة في 
البرلمان عقيل الزبيدي، عن استرجاع 21 
مليار دينار عراقي )18.27 مليون دوالر( 
استحوذ عليها صاحب شركة »متعاقدة« 
مع وزارة الدفاع بس�بب ش�بهات فساد 

تشوب هذا التعاقد.
وأوض�ح، أن اللجن�ة س�تعلن، خ�الل 
األيام القليلة المقبلة، استرداد واسترجاع 
أموال، تم االس�تحواذ عليه�ا بطرق غير 
ش�رعية وغي�ر قانونية، داخ�ل وخارج 
النزاه�ة،  أن لجن�ة  إل�ى  العراق.وأش�ار 
وبالتنس�يق م�ع هيئ�ة النزاه�ة ولجنة 
األمن والدفاع البرلمانية، ستالحق جميع 
ملفات الفساد إلحالتها إلى القضاء، الفتاً 
ف�ي الوقت نفس�ه إلى أن ه�ذه الخطوة 
تهدف إلى تقويم المؤسس�ة العسكرية، 
ورفع قدراتها الحربي�ة، لمواجهة خطر 

اإلرهاب المتمثل في تنظيم »داعش«.
وكان النائ�ب ع�ن التغيي�ر الكردي�ة 
مس�عود حيدر، قد كشف عن ملف فساد 
في صفقة س�الح وقعته�ا وزارة الدفاع 
العراقية، في نيس�ان 2014، مع ش�ركة 
تش�يكية لشراء 50 ألف بندقية بمبلغ 35 

مليون دوالر.
إلى ذلك، أكد عضو لجنة األمن والدفاع 

البرلماني�ة، حني�ن قدو أن ه�ذه اللجنة 
باش�رت أعماله�ا، م�ن خ�الل مراجع�ة 
جمي�ع عقود التس�ليح الت�ي أبرمت في 

وقت سابق. وأفاد بقرب مراجعة العقود 
المبرمة مع واش�نطن وصفقات التشيك 
األش�خاص  ناق�الت  ومل�ف  وبلغاري�ا، 

الرشاش�ات  وصفق�ات  األوكراني�ة 
التشيكية التي ستتم إحالتها إلى النزاهة 
بعد انته�اء التحقيقات فيه�ا، فضالً عن 

فت�ح مل�ف أجه�زة كش�ف المتفج�رات 
وس�يارات الس�ونار، مبّيناً وجود الكثير 
من الملفات التي سيتم فتحها وتدقيقها، 

لمحارب�ة الفس�اد وتقوي�م المؤسس�ة 
األمنية بشكل أفضل مما هو قائم حالياً.

كذلك، أوضح أن الغاية األساس�ية من 
فتح ه�ذه الملف�ات، هي الوق�وف على 
حجم الفساد ومعرفة األسباب التي أدت 
إل�ى التلك�ؤ الحاصل في وزارت�ي الدفاع 

والداخلية العراقيتين.
ويصف خبراء، في الش�أن العسكري، 
مس�اعي لجنتي النزاهة واألمن والدفاع 
بالخطوة المتأخرة، ألن كشف المفسدين 
وتأخر تجهيز عقود التس�ليح، أّثر بشكل 
سلبي على أداء القوات األمنية في الكثير 
م�ن العملي�ات العس�كرية، وتس�بب في 

حدوث انتكاسات في صفوف الجيش.
وأكد الخبير العسكري، علي الحيدري 
أن تأخ�ر وصول عقود التس�ليح تس�بب 
في سقوط محافظة نينوى )شمال( في 
قبضة تنظيم »داعش« في شهر حزيران 
2014، وم�ا تالها من تداعيات في ديالى 
وصالح الدين، وآخرها االنسحابات التي 

حصلت في مدينة الرمادي.
كما دعا الخبير نفسه مختلف األجهزة 
العراقي�ة إلى التعاون من أج�ل الحد من 
آفة الفس�اد المال�ي واإلداري، التي باتت 
ظاه�رة تنخ�ر جس�د الدول�ة العراقية، 
وتجعله�ا دولة ضعيفة اقتصادياً وأمنياً، 
مشدداً على ضرورة قيام القضاء العراقي 
بالتحقيق في عمليات الفس�اد ومالحقة 

الفاسدين.

محلة التدقيق يف ملفات الفساد بدأت: استعادة 18 مليون دوالر
إعادة النظر بالصفقات الفاسدة 

اجلزائر جتتمع بمسؤولني عراقيني الستعادة  تسعة »دواعش« من السجون العراقية
      بغداد / المستقبل العراقي

الخارجي�ة  ف�ي  مس�ؤولون  عق�د 
االثني�ن،  األول  أم�س  الجزائري�ة، 
العراقيي�ن اجتماعاً ُخصص  ونظرائهم 
لبحث مس�ألة ترحيل ثمانية جزائريين 

معتقلين في العراق منذ عام 2003.
إّن  جزائ�ري  دبلوماس�ي  وق�ال 
»االجتماع الذي يشارك فيه وكيل وزارة 
الخارجي�ة العراقي�ة، ومس�ؤولون في 
دائرة الش�ؤون العربية، والذي عقد في 
الجزائر، يهدف إلى إنهاء ملف المعتقلين 
ترتيب�ات  ف�ي  والنظ�ر  الجزائريي�ن، 
ترحيله�م إل�ى بالدهم، بعد إق�رار عفو 
عنهم من رئاسية الجمهورية أو رئاسة 
القواني�ن  العراقي�ة، بحس�ب  ال�وزراء 

العراقية.
ولف�ت المص�در الدبلوماس�ي، إل�ى 
أّن »الحكوم�ة الجزائري�ة تبذل قصارى 
جهده�ا م�ن أج�ل إنه�اء ه�ذا الملف«، 
ُمذكراً بزيارة وزير الخارجية الجزائري، 
رمضان لعمامرة إلى بغداد، وزيارة وفد 
م�ن الخارجية الجزائرية إلى الس�جون 

العراقية للقاء المعتقلين قبل أشهر.
وتأت�ي هذه المس�اعي بعد سلس�لة 
اعتصامات نظمتها عائ�الت المعتقلين 
الجزائريين أم�ام مقر وزارة الخارجية، 

للمطالبة بترحيل أبنائها إلى الجزائر.
واقترحت الحكومة العراقية، ترحيل 
مش�ترطًة  الجزائ�ر،  إل�ى  المعتقلي�ن 
اس�تكمال العقوب�ة الص�ادرة ضده�م 
في الس�جون الجزائرية، غي�ر أن وزير 

الداخلية الجزائرية السابق الطيب بلعيز 
رفض ذل�ك كون القواني�ن الجزائرية ال 
تسمح بتنفيذ أحكام صادرة عن محاكم 

أجنبية.
وف�ي وق�ٍت س�ابق، نجح�ت جهود 
الس�لطات  ل�دى  الجزائري�ة  الحكوم�ة 
العراقية ف�ي إطالق خمس�ة معتقلين، 
م�ن أص�ل 13 معتق�اًل جزائري�اً، ثالثة 
منهم أفرج عنهم في شهر كانون األول 

الماضي. 
وفي كانون الثان�ي الماضي أفرجت 
السلطات العراقية عن معتقل جزائري، 

كما أفرجت عن آخر في حزيران.
أما في تش�رين األول 2013، أعدمت 
الس�لطات العراقي�ة س�جيناً جزائري�اً، 
ُيدعى عبدالله بلهادي، كان قد أدين بتهمة 

اإلره�اب، ما أح�دث أزمة دبلوماس�ية 
عاصف�ة بين البلدين، إذ احتجت الجزائر 
عل�ى ذلك، واس�تدعت الس�فير العراقي 

حينها إلبالغه احتجاجاً رسمياً.
ويقبع في الس�جون العراقية تسعة 
مس�اجين جزائريي�ن، س�بعة محكوم 
عليه�م وفق�اً لقان�ون الج�وازات بع�د 
اتهامه�م بالدخول إلى الع�راق بطريقة 
أدي�ن س�جينان  بينم�ا  غي�ر ش�رعية، 
باالنتم�اء إل�ى مجموع�ات »إرهابي�ة« 

مسلّحة.
وتبنت فعاليات من المجتمع المدني 
قضية المعتقلين في العراق، وأعلن في 
الجزائر قبل أسبوع عن تشكيل تنسيقية 
وطنية للدفاع عن المعتقلين الجزائريين 

في السجون.

مطالبة بالعفو عنهم!!



لقاء مرتقب خالل يومين

يص�ل وزير خارجية إي�ران محمد 
ج�واد ظريف إلى دمش�ق في غضون 
اليومي�ن المقبلي�ن، إلبق�اء »الزخ�م 
الديبلوماس�ي« في إطاره الهادف الى 
»تحقيق تقدم في العملية السياس�ية 
ف�ي س�وريا«، والتي يمك�ن أن تكون 
محطتها المقبل�ة المؤتمر الذي تنوي 

موسكو تنظيمه في أيلول المقبل.
الديبلوماس�ية  نج�م  وس�يلتقي 
االتف�اق  ف�ي  ومحركه�ا  اإليراني�ة، 
الن�ووي مع الرئيس الس�وري بش�ار 
األسد ونظيره وليد المعلم، كما يمكن 
أن يعق�د لق�اءات أخ�رى، في س�ياق 
رغبت�ه »االط�اع بعم�ق أكب�ر« على 
إمكانية »إطاق المبادرة السياس�ية« 
التي قال الجانب اإليراني أنه يمتلكها.

أن  س�ورية  مص�ادر  وتوقع�ت 
يعرضه�ا »رس�ميا« عل�ى الس�لطات 
الس�ورية، على أن تأخذ »حاجتها من 

الدراسة والتدقيق«.
وأش�ارت المصادر إلى أن س�وريا 
الرامية  للمب�ادرات  »متحمس�ة دوما 
لتحقيق تس�وية سياس�ية، وال سيما 
حين تأت�ي ممن يمتل�ك وجهات نظر 

متقاربة مع الجانب السوري«.
وف�ي هذا الس�ياق، نقلت صحيفة 
مس�ؤول  ع�ن  اللبناني�ة  “الس�فير” 
العمان�ي  الجان�ب  إن  س�وري قول�ه 
مب�ادرات  يع�رض  ل�م  جانب�ه،  م�ن 
خاص�ة، وإنما أبدى »اس�تعداداً أخوياً 
للمس�اهمة في أية مب�ادرات ايجابية 
لتحقيق تس�وية سياس�ية«. وش�رح 
العمانيون لنظرائهم السوريين »سبل 
نج�اح جهوده�م الس�ابقة للتوس�ط 
والمتحاربي�ن«،  المتخاصمي�ن  بي�ن 
مبدين استعداداً مشابهاً اتجاه األزمة 
الس�ورية.وحصل اللق�اء بين وزيري 
خارجية سوريا وليد المعلم وسلطنة 
عمان يوس�ف بن عل�وي، بعد توجيه 
الثاني الدعوة، والتي يرى مس�ؤولون 
س�وريون أنها جاءت »برضا سعودي 

- إيران�ي«، ونتيجة »إحس�اس عمان 
بإمكاني�ة اس�تثمار األج�واء الدولية 

واإلقليمية لخدمة السام اإلقليمي«.
ووفقاً لمس�ؤولين س�وريين فقد 
أب�دى الجانب العمان�ي »عدم ارتياحه 

للطريق�ة لت�ي ت�م به�ا التعاطي مع 
س�وريا« خال الس�نوات األربع التي 
مضت، معتبرين أن ق�رار »المقاطعة 
العربي�ة للحكومة الس�ورية كان في 

غير محله«.

ومعروف أن عمان س�بق وحاولت 
في العام 2012 التوس�ط بين س�وريا 
والس�عودية، من دون ج�دوى، حيث 
انسحب المفاوض العماني مبكراً من 

التحدي األول.

هن�اك  ف�إن  للمعلوم�ات  ووفق�اً 
ع�دة اقتراح�ات متداول�ة، يمك�ن أن 
يت�م البن�اء عليه�ا الحق�اً، وإن كانت 
كله�ا تنتهي إلى س�ياق تفس�ير بيان 
»جنيف 1« وس�بل تداول الس�لطة في 

س�وريا وعبر أية آلية زمنية. من جهة 
أخرى بات موضوع مكافحة اإلرهاب 
أولوي�ة، لكن�ه أولوي�ة تتطل�ب إيجاد 
صيغة سياس�ية ه�ي بمثاب�ة مخرج 

ديبلوماسي لكافة األطراف.

لتأمي�ن  ال�روس حالي�اً  ويس�عى 
سياس�ي،  مؤتم�ر  انعق�اد  فرص�ة 
الزال في إطار تس�مية »موس�كو 3«، 
يس�اهم في م�ا يمكن أن يت�م انجازه 
ف�ي األس�ابيع المتبقي�ة من ش�هري 
آب وأيل�ول، وال س�يما أن اجتماع�ات 
الجمعي�ة العامة لألم�م المتحدة على 
األب�واب أيض�اً، والتي سيش�ارك بها 
المعل�م، ونائب�ه فيص�ل المق�داد في 

نيويورك.
ووسع الروس دائرة عاقاتهم قبيل 
الموع�د المحتمل. وأعل�ن أن وفداً من 
»لجنة المتابعة« المنبثقة عن »مؤتمر 
المعارض�ة الس�ورية« ف�ي القاهرة، 
س�يقوم بزيارة إلى روسيا االتحادية 
ف�ي الفترة بين 12 إلى 14 آب الحالي، 
لبحث تداعيات األزمة السورية وسبل 

التوصل لحل سياسي.
واس�ع  س�وري  مص�در  وق�ال 
االطاع، إن سوريا »ال تعارض توسيع 
الحض�ور والمش�اركة ف�ي المؤتم�ر 
احتم�ال  أن  إل�ى  مش�يراً  المزم�ع«، 
حضور »االئتاف الوطني« المعارض 
و»جماع�ة القاهرة«، يعن�ي أن »ثمة 
توجيه�ات لهم م�ن إداراته�م الدولية 
واإلقليمية للمش�اركة«. ورأى أن هذا 
كله »يساهم في تحسين األجواء ولو 

بشكل نسبي«.
ووضع مس�ؤول آخ�ر خبر »تفقد 
مجموع�ة م�ن اإلداريي�ن اإلماراتيين 
سفارتهم في دمشق في إطار مشابه، 
من تحس�ن ه�ذه األج�واء، لكن دون 
إعطاء المس�ألة أكثر من هذا البعد في 

الوقت الراهن«.
الخارجي�ة  ف�ي  ونف�ى مس�ؤول 
وج�ود طل�ب زي�ارة إلى دمش�ق من 
مس�اعد األمين العام لألم�م المتحدة 
للشؤون السياسية األميركي جيفري 
فيلتم�ان. ومع�روف أن المس�ؤولين 
الس�وريين غالب�ا م�ا يتحدث�ون ع�ن 
فيلتمان، السفير األميركي األسبق في 
لبنان، باعتباره »شخصاً غير مرغوب 

به« في الباد.

ظريف حيمل مبادرة إنقاذ سوريا إىل دمشق

مم�ا يبع�ث عل�ى األس�ى ويرفع 
مؤش�رات القل�ق والف�زع أن قواف�ل 
النازحين الع�رب، الذين تتحدث عنهم 
المفوضي�ة العلي�ا لش�ؤون الاجئين 
األم�م  أروق�ة  ف�ي  صوته�ا  بأعل�ى 
المتح�دة، ل�م تص�ل بعد إلى أس�ماع 
الجامع�ة العربية، الت�ي ال عاقة لها 
بالش�أن العربي، ال م�ن بعيد، وال من 

قريب.
أكث�ر م�ن خمس�ة مايي�ن الجئ 
عرب�ي ف�روا م�ن س�وريا والع�راق 

م�ن  هرب�اً  والصوم�ال  والس�ودان 
جحيم النيران الت�ي أضرمتها البلدان 
العربي�ة األخ�رى. مايي�ن الحش�ود 
البش�رية هام�ت عل�ى وجوهها نحو 
المجه�ول في ش�رق األرض وغربها، 
حت�ى أصبح�ت األقط�ار العربية في 
طليع�ة البلدان األكثر إنتاجاً وتصديراً 

لاجئين في كوكب األرض.
العربي�ة  الجامع�ة  تكت�رث  ل�م 
منظماتن�ا  تعب�أ  ول�م  لنزوحه�م، 
االجتماعية لهذه الهزات العنيفة التي 

أسهمت في تشريدهم. وربما ال تدري 
بفضيحة الترتيب الدولي الذي أحرزه 
العرب في مس�ارات الت�ردي الدولي، 
وال�ذي جاءت في�ه س�وريا بالمرتبة 
األول�ى بنح�و )3.9( ملي�ون الج�ئ، 
وج�اءت الصوم�ال بالمرتب�ة الثالثة 
بنح�و )1.11( ملي�ون الج�ئ، تلته�ا 
السودان بحوالي )666( ألف الجئ، ثم 
جنوب الس�ودان بحوالي )616( ألف 
الجئ، ف�ي حين تبوأ الع�راق المرتبة 
التاسعة بحوالي )369.9( ألف الجئ. 

وأش�ارت التقارير إلى أن غياب األمن 
الطائف�ي،  والتط�رف  واالس�تقرار، 
والمواجه�ات  الغبي�ة،  والح�روب 
المس�لحة، وما رافقها م�ن اضطهاد 
وفقر وظلم وتعس�ف من أهم أسباب 

اللجوء اإلنساني.
تجاوزت سوريا كا من أفغانستان 
والصوم�ال، لتصبح م�ن أكبر البلدان 
المص�درة للنازحين عل�ى الصعيدين 
الداخلي والخارجي، فقد سجلت قوائم 
التهجي�ر الداخلي ف�رار حوالي )7.6( 

مليون مواطن من مدينة س�ورية إلى 
أخرى. لم تقدم له�م األقطار العربية 
أي دعم مادي أو معنوي سوى تبرعها 
بالعتاد والس�اح والعبوات الناس�فة 
الكفيل�ة بإدام�ة األزم�ة وتعزيز قوة 
الخاي�ا اإلرهابي�ة م�ن أج�ل تعطيل 
ش�ؤون الناس، وتدمير حياتهم. ولم 
تص�ل في تبرعاتها الطبي�ة والغذائية 
إلى عش�ر معشار مس�اعدات االتحاد 
األورب�ي، وهذا ما أدل�ى به المفوض 
السامي لش�ؤون الاجئين )أنطونيو 

غوتيرس(، الفتاً إل�ى أن هذه األموال 
من شأنها أن تسهم في تخفيف معاناة 
الش�عب الس�وري، وتلبية احتياجات 
)3.9( ملي�ون الجئ س�وري على أقل 
تقدي�ر. أم�ا مس�اهمات المواطني�ن 
الس�وريين فق�د  الع�رب ألش�قائهم 
تمحورت حول توافدهم من كل حدب 
الناسفة ليضيفوا  وصوب بأحزمتهم 
الرياح الق�وي لمهزلة التفكك العربي 
في ه�ذا الزمن الذي تحولن�ا فيه إلى 

الجئين ونازحين ومهجرين.

بلدان طاردة لشعوهبا
كاظم فنجان احلاممي

   بغداد / المستقبل العراقي

البحرين تفرج عن الشيخ 
السلامن بعد ضغط 

مفوضية حقوق اإلنسان

املاء هيدد أمريكا 
باالختفاء

     بغداد / المستقبل العراقي
أف�اد موقع قن�اة اللؤل�ؤة بأن 
إف�راج الس�لطات البحريني�ة ع�ن 
الدينية بمرصد  الحريات  مس�ؤول 
البحرين لحقوق اإلنس�ان سماحة 
ج�اء  الس�لمان  ميث�م  د.  الش�يخ 
بضغ�ط مباش�ر م�ن المفوضي�ة 
الس�امية لحقوق اإلنس�ان باألمم 
للموق�ع  أك�دت  المتحدة.مص�ادر 
أيض�ا أن التحقي�ق م�ع س�ماحته 
تمحور حول تهم منها “التحريض 
عل�ى كراهي�ة النظ�ام” وذل�ك في 
مبن�ى إدارة المباحث والتحقيقات 
الصي�ت.وكان  س�يء  الجنائي�ة 
الشيخ السلمان قد أوقف في منفذ 
مطار البحرين الدولي أثناء س�فره 
إل�ى الخ�ارج صباح أمس الس�بت 
ونق�ل لمبن�ى التحقيق�ات قبل أن 

يفرج عنه عصراً.

     بغداد / المستقبل العراقي
قد تجد الواليات األمريكية المطلة 
على المحيط األطلس�ي نفسها تحت 
سطح الماء في مستقبل قريب بسبب 
ذوبان الثلوج في القطبين الش�مالي 
والجنوبي وارتفاع منسوب المحيط 
العالمي.أظهرت دراسة أجراها علماء 
إدارة  ونش�رتها  الجوي�ة  األرص�اد 
أبح�اث المحيط والمن�اخ األمريكية 
على موقعه�ا اإللكترون�ي أن المياه 
س�تغمر س�احل المحيط األطلس�ي 
قريبا إذا استمرت درجة حرارة الجو 
في القطبين الش�مالي والجنوبي في 
االرتفاع.وبّينت الدراس�ة أنه ال بد أن 
تغمر المياه شواطئ أمريكا الشمالية 
بع�د 100 عام.ونقا عن س�بوتنیك٬ 
وكشف فريق العلماء برئاسة توماس 
فال أن متوس�ط درجة ح�رارة الجو 
في القارات والمحيط العالمي يواصل 
ارتفاعه بينم�ا تتكاثر األعاصير التي 
تجت�اج أمري�كا وق�د ارتف�ع عددها 
من 82 إعصارا في الس�نة في الفترة 
1981 — 2010 إل�ى 91 إعصارا في 
س�نة 2014.ولهذا الس�بب يمكن أن 
تختف�ي بع�ض الوالي�ات األمريكية 
المطلة على المحيط األطلس�ي تحت 

سطح الماء بعد 100 سنة.

»داعش« خيطط الغتيال ملكة بريطانيا!
     بغداد / المستقبل العراقي

ذك�رت صحيفة “ذي مي�ل أون صنداي” 
يخطط�ون  البريطانيي�ن  اإلرهابيي�ن  أن 
الس�تهداف ملكة بريطانيا مطلع االس�بوع 
المقبل خال االحتفاالت بالذكرى الس�نوية 

النتهاء الحرب العالمية الثانية.
وكش�فت الصحيف�ة ع�ن أن الش�رطة 
وجه�از االس�تخبارات الداخل�ي البريطاني 
ف�ي س�باق محم�وم م�ع الزم�ن إلحب�اط 

مؤام�رة االغتي�ال الت�ي دبرت من س�وريا 
م�ن قبل ق�ادة داعش، وقالت إن�ه رغم ذلك 
دعت الشرطة البريطانية عموم المواطنين 
لحضور االحتفاالت بمناس�بة ذكرى انتهاء 
الحرب العالمية الثانية بش�كل طبيعي رغم 
المؤامرة المزعومة م�ن قبل تنظيم داعش 

الستهداف الملكة اليزابيث.
المتطرفي�ن  أن   وأوضح�ت الصحيف�ة 
يهدفون إل�ى تفجير قنبلة في وس�ط لندن 
خ�ال فعاليات الذكرى الس�بعين لانتصار 

على الياب�ان، والمتوق�ع أن يحضرها آالف 
األشخاص، مشيرة إلى أن مصادر أكدت لها 

أن هناك تهديدات ضد الملكة نفسها.
 وق�ال متحدث باس�م ش�رطة العاصمة 
‘’بينما ال يزال مس�توى التهديد في المملكة 
المتح�دة من اإلرهاب الدولي عند مس�توى 
خطير، ن�ود طمأن�ة الجمهور ب�أن نراجع 
للمناس�بات  األمني�ة  الخط�ط  باس�تمرار 
العامة، مع مراعاة معلومات اس�تخباراتية 
أوس�ع”،  نط�اق  عل�ى  والتهدي�د  مح�ددة 

وأضاف “أولويتنا هي س�امة وأمن جميع 
الحاضرين أو المشاركين”.

مواصل�ة  عل�ى  الجمه�ور  و”نش�جع 
ف�ي  المش�اركة  أو  لحض�ور  خططه�م 

المناسبات كالمعتاد”.
ش�رطة  أن  عل�ى  المتح�دث  وأص�ر 
س�كوتاند يارد تبحث التهديدات اإلرهابية 
الت�ي تب�دأ م�ن المملك�ة المتح�دة أو م�ن 
الخ�ارج، وأضاف “الش�رطة بجانب أجهزة 
األم�ن األخرى تبقى في حالة تأهب لجميع 

التهدي�دات االرهابية التي ق�د تظهر هنا أو 
في الخارج حيث يس�عى األفراد لتوجيه أو 
إله�ام آخرين الرت�كاب هجم�ات في وضد 

المملكة المتحدة.”
وأك�د على أنه من المفيد دائما أن يتبادل 
الصحفيون المعلومات مع الشرطة، والتي 
قد تش�ير إل�ى نش�اط إرهاب�ي أو إجرامي، 
واع�اد النصيح�ة بالبق�اء في حال�ة يقظة 
وتأه�ب. ورفض قص�ر باكنجه�ام التعليق 

على هذا التهديد.

اجليش األمريكي: أرسلنا 6 طائرات و300 عسكري اىل قاعدة إنجريليك

دير شبيغل: أملانيا أوردت عدد أسلحة »خميف« إىل الدول العربية

     بغداد / المستقبل العراقي

قال الجي�ش األمريكي إن الواليات المتحدة أرس�لت 
س�ت طائرات من ط�راز )إف 16( ونحو 300 عس�كري 
إل�ى قاع�دة إنجيرليك الجوية في تركي�ا أمس األحد بعد 
أن وافقت أنقرة الش�هر الماضي على السماح لطائرات 
أمريكية بش�ن ضربات جوية ض�د داعش انطاقا منها.

وقالت وزارة الدفاع األمريكية في بيان إن هذه “الدفعة 
الصغي�رة” تنتمي للجن�اح المقاتل رق�م 31 الذي مقره 

قاعدة أفيانو الجوية في إيطاليا.
وأرسلت أيضا معدات إسناد.ويمكن أن تكون القدرة 
على إرس�ال طائ�رات يقودها طي�ارون لقصف أهداف 
في س�وريا القريب�ة انطاقا من قاع�دة إنجيرليك ميزة 

كبرى. 

وكان م�ن المتعين عل�ى مثل هذه المه�ام االنطاق 
من الخليج الفارس�ي.ويأتي قرار تركيا الشهر الماضي 
بالس�ماح باس�تخدام هذه القاع�دة -التي تس�تخدمها 
القوات األمريكي�ة والتركية- بعد تردد طويل من جانب 
أنقرة في ان تنخ�رط في القتال ضد التكفيريين.وكانت 
جهات كثيرة اتهمت الس�لطات في تركي�ا، بالتعاون أو 

تقديم الدعم لتنظيم داعش، في العراق سوريا.

     بغداد / المستقبل العراقي

ذك�رت مجلة “ دير ش�بيجل” االلماني�ة أن وزير االقتصاد 
األلمان�ي، ورئيس الحزب االش�تراكي الديمقراطي، س�يغمار 
غابرييل، وافق على زيادة نسب تصدير الساح للبلدان العربية، 
رغم رغبته الشخصية في تقليصها.كانت الحكومة األلمانية، 
ق�د س�محت بتصدير مزي�د من األس�لحة في الفت�رة الزمنية 
الممت�دة ما بين يناير ونهاية يونيو من العام الجاري، بنس�بة 
تزي�د عما ت�م تصديره ف�ي الفترة الزمنية نفس�ها م�ن العام 
الماضي، حسب ما ذكرت “دير شبيجل”.وحصلت المجلة على 
معلوماته�ا م�ن إجابات وزي�ر االقتصاد األلماني على أس�ئلة 

عضو كتلة اليس�ار ف�ي البرلمان، يان فون أكن، وحس�ب رده 
على األس�ئلة، فإن إجمالي قيمة صادرات الساح وفق العقود 
الفردي�ة التي تمت الموافقة عليها بل�غ 3.31 مليار يورو.وإذا 
أضيف إلى ذلك صادرات الس�اح لدول حلف ش�مال األطلسي، 
المعروف�ة بالعقود الجماعية، فإن مجموع واردات األس�لحة 
والمعدات الحربية المصدرة يصل إلى 6.35 مليار يورو.وبذلك 
يكون الوزير زيغمار غابرييل، الذي تعهد عند اس�تام منصبه 
بتقلي�ص ص�ادرات الس�اح عموًما، قد أص�در رخص تصدير 
الس�اح األلماني خال األش�هر األولى من هذا العام بحجم ما 
تم تصديره في عموم عام 2014. ومن بين العقود التي وافقت 
عليه�ا وزارة االقتص�اد تجهيز الكويت ب��12 دبابة من طراز 

“فوك�س”، إلى جانب تزويد بريطانيا بطائرات مزودة للوقود 
جواً وغواصة من نوع “دولفين” إلى إسرائيل.وشهدت عملية 
تصدير الس�اح إلى الدول العربية وشمال إفريقيا زيادة كبيرة 
ملفتة للنظر.وفي هذا الس�ياق، تقول مجلة “دير شبيجل” إن 
إجمالي الزيادة في تصدير الس�اح إلى العالم العربي وش�مال 
إفريقي�ا بلغ 587 مليون يورو، بعد أن كانت في العام الماضي 
219 ملي�ون ي�ورو، أي أن حج�م صادرات األس�لحة للمنطقة 
العربية قد تضاعف في األش�هر الستة األخيرة مقارنة بالعام 
الماضي.وأوض�ح النائب عن حزب اليس�ار ف�ون أكن أن هذه 
“أرقام كبيرة تش�كل أمًرا محرًجا بالنس�بة للوزير الذي تعهد 

بتقليص حجم صادرات الساح”

الذئاب املنفردة تنقض عىل تركيا:
اطالقات نار عىل مقار الرشطة

     بغداد / المستقبل العراقي

ألقت الشرطة التركية، أمس 
االثني�ن، القب�ض عل�ى امرأة، 
فتح�ت الن�ار م�ع مس�لّح آخر 
عل�ى القنصلي�ة األميركية في 
اس�طنبول، بينما ُقتل مسلّحان 
آخ�ران ف�ي هج�وم انتح�اري 
ضّد مركز للشرطة في منطقة 

سلطان بيلي في المدينة.
ول�م ُيحّدد الداف�ع أو هوية 
المس�لّحين الذي�ن فتح�ا النار 
عل�ى القنصلية ث�م الذا بالفرار 
الش�رطة  حينم�ا رّدت عليهما 

بالمثل.
وقال متحدث باسم السفارة 
االميركي�ة في أنق�رة “ال نزال 

نسعى لمعرفة ما يجري”.

إلى ذلك، ُقتل مسلحان اثنان 
في اشتباك مع الشرطة التركية 
في منطق�ة س�لطان بيلي في 
انتحاري  إثر هجوم  اسطنبول، 
اس�تهدف  ُمفّخخ�ة  بس�يارة 

مركزاً للشرطة في المنطقة.
أم�ن  مديري�ة  وذك�رت 
أوق�ع  الهج�وم  أن  إس�طنبول 
عش�رة جرح�ى بينهم س�بعة 
رج�ال  م�ن  وثاث�ة  مدنيي�ن 
جراحه�م  ُوصف�ت  الش�رطة، 
بالطفيف�ة، فيم�ا تعم�ل قوات 
هوي�ة  تحدي�د  عل�ى  األم�ن 
المهاجمي�ن القتيلين.يذك�ر أن 
ه�ذه الهجمات تأت�ي في وقت 
تش�هد فيه تركيا توت�راً أمنياً، 
بعدما أطلقت حملة ضّد عناصر 

حزب “العمال الكردستاني”.

www.almustakbalpaper.net
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إلحاقا بكتابنا ذي العدد ب/ 1447 بتاريخ 2015/7/6  
الخاص باعالن الوجبة )14(    لعام 2015  مناقصة 
2/بلدية مرشوع)تاهيل وتطوير الش�وارع املحورية 

الرئيسية ) دينار ،بغداد ، سينالكو ،املكينة (
) ضمن تخصيصات برنامج تنمية االقاليم (

 نود إن ننوه اىل ان:
• عرض شارع بغداد يبلغ 100مرت وحسب التصميم 

االسايس
 • عىل الرشكات الت�ي قطعت عىل املناقصة مراجعة 
ديوان محافظة البرصة /مديرية العقود الحكومية/ 
قس�م التعاق�دات لجنة بي�ع التنادر الس�تالم اطوال 
الش�وارع والصور الجوية )ورقي وقرص ( الرفاقها 

مع الكشف الفني للمرشوع
 استنادا اىل كتاب قسم االرشاف عىل ادارة العقود ذي 

العدد 57 يف 2015/8/9

إلحاقا بكتابنا ذي العدد ب/ 1465 بتاريخ  2015/7/7  
الخاص باعالن الوجبة )15(    لعام 2015  مناقصة 
10/1/ مجاري  مرشوع)االعمال غري منجزة ملرشوع 
القبلة املتكامل  ( ضم�ن تخصيصات برنامج تنمية 

االقاليم
 نود إن ننوه اىل : 

• ع�ىل الرشكات التي قطعت ع�ىل املناقصة مراجعة 
ديوان محافظة البرصة /مديرية العقود الحكومية/ 
 .CD قسم التعاقدات لجنة بيع التنادر الستالم قرص

املرفق مع الكشف الفني
• ع�ىل لجن�ة بي�ع التن�ادر تبليغ الرشكات الس�تالم 

امللحق 
اس�تنادا اىل كت�اب هيئ�ة تخطي�ط وتنمي�ة البرصة 
يف   1222 الع�دد  ذي  القطاع�ات  تخطي�ط  قس�م 

2015/10/8

According to  our letters numbered  B/1447  on 
6/7/2015 of announcement group  )14(  for 2015 
of  )2/municipality ( )project of Rehabilitation and 
development of the streets )Dinar, Baghdad, Sinalico 
,Al-Makena ( within the allocations of regions 
development program
We would like to intimate you that:
* according to the main design The width of Baghdad 
street  is 100 m
*All the participant companies must attend  Basra 
governorate divan /directorate of government 
contract /contracts Dep./
Tenders sale commission to  receive  total length of 
streets and air photo )hard copy &CD.( to attach  it 
with the technical statement to the project 
According to the letter of B.M.C  numbered 57 on 
9/8/2015

According to  our letters numbered B/1465  on 

7/7/2015 of announcement group  )15(  for 2015 

of  )1/10/sewage  ( )project of  the non-completed 

works for AL- Qibla completed project  ( within the 

allocations of regions development program

 We would like to intimate you that:

 *All the participant companies must attend  Basra 

governorate divan /directorate of government 

contract /contracts Dep./

Tenders sale commission to  receive the  CD. Attached  

with technical statement

 *tenders sale commission should be notify the 

bidders to receive the CD.

  According to the letter of Basra development and 

planning commission Dept. of sectors planning  

numbered 1222 on 8/10/2015

حمافظة البرصة 
مديرية العقود احلكومية

قسم التعاقدات

حمافظة البرصة 
مديرية العقود احلكومية

قسم التعاقدات

        رئيس مهندسني
إحسان عبد اجلبار اسامعيل

مدير العقود احلكومية

        رئيس مهندسني
إحسان عبد اجلبار اسامعيل

مدير العقود احلكومية

Chief engineer
Ihsan A. Ismaeel

director of Government contracts

Chief engineer
Ihsan A. Ismaeel

director of Government contracts

تـنـويــه
"Intimation"

تـنـويــه
"Intimation"



 

   بغداد/المستقبل العراقي

أك�دت وزارة الصحة نقل ع�دد من األطباء م�ن بغداد إلى 
المحافظات لتوفير احتياجاتها بمختلف التخصصات الطبية.

وق�ال المتح�دث باس�م وزارة الصحة احم�د الرديني إن” 
ال�وزارات نقل�ت ع�ددا م�ن المش�اريع االس�تثمارية التابعة 
له�ا إلى المحافظ�ات وأعطتها صالحيات إدارية أوس�ع على 
خلفي�ة تطبي�ق قان�ون نق�ل الصالحيات م�ن ال�وزارات إلى 

المحافظات”.
وأضاف الرديني،ان”الوزارات قامت بنقل عدد من األطباء 
م�ن مختل�ف التخصص�ات إل�ى المحافظ�ات م�ن اجل س�د 

احتياجاتها في عالج المواطنين وتقديم الخدمة الطبية”.
هذا وباش�رت وزارة الصحة وعدد اخر من الوزارات بنقل 
الصالحيات ال�ى المحافظات امتثاال لتطبيق القانون بش�كل 

رسمي.

الصحة تنقل عدد من أطباء بغداد إىل املحافظات 
لسد احتياجاهتا

   بغداد / المستقبل العراقي 

اعل�ن وزي�ر الصناع�ة والمع�ادن 
محمد صاحب الدراجي، أمس االثنين، 
ع�ن دف�ع روات�ب موظفي ش�ركات 
لل�وزارة  التابع�ة  الذات�ي  التموي�ل 
المتأخ�رة منذ اش�هر خالل االس�بوع 
الج�اري، واالتفاق م�ع وزارة المالية 
روات�ب  ص�رف  اج�راءات  لتنظي�م 

الشركات لالشهر المقبلة.
ج�اء ذل�ك خ�الل ترأس�ه اجتماعا 
التنس�يقية  اللجن�ة  حض�ره اعض�اء 
من ممثلي المنتس�بين في الش�ركات 
لمناقش�ة  لل�وزارة  التابع�ة  العام�ة 
ف�ي  لل�وزارة  المس�تقبلية  الرؤي�ة 
ظ�ل التحدي�ات الحالي�ة ولالس�تماع 
ال�ى مطال�ب العاملي�ن الت�ي اعده�ا 
حقيقية ومشروعة وخاصة مايتعلق 
بي�ان  بحس�ب  الروات�ب،  بموض�وع 
خ�الل  الوزارة.واعل�ن  ع�ن  ص�ادر 
االجتماع عن ص�رف رواتب موظفي 
التابع�ة  الذات�ي  التموي�ل  ش�ركات 
لل�وزارة والمتأخرة منذ اش�هر خالل 
االس�بوع الجاري والتوصل الى اتفاق 
مع وزارة المالي�ة ومصرف الرافدين 
بش�أن تنظيم اجراءات تس�ديد مبالغ 
الق�روض لروات�ب موظفي ش�ركات 
ال�وزارة لالش�هر المقبل�ة وذل�ك بأن 
يتم صرف الرواتب مرة لكل ش�هرين 
متتابعين بعد خمس�ة اي�ام فقط من 

تاريخ ترويج المعاملة.
ووج�ه الدراج�ي بض�رورة اتباع 
الروات�ب  قوائ�م  اع�داد  ف�ي  الدق�ة 
والمتابعة المستمرة مع وزارة المالية 
ومص�رف الرافدي�ن ، مؤك�دا تدخل�ه 
الش�خصي والفوري النجاح مساعي 
الوزارة به�ذا االتجاه.ونقل البيان عن 
الدراجي قول�ه ان الوزارة ماضية في 

خطتها للنه�وض بالواق�ع الصناعي 
لش�ركاتها باالنفت�اح عل�ى القط�اع 
الخ�اص وتش�جيع االس�تثمار وف�ق 
ش�روط تش�ابه التخصص واستيراد 
الخط�وط االنتاجي�ة وتدريب الكوادر 
العامل�ة وان التقل القيم�ة المضافة 
انتاج�ا فعلي�ا ع�ن 25 % باالضاف�ة 

ال�ى تنفي�ذ برنامج االص�الح االداري 
باتخاذ اجراءات ادارية على مس�توى 
ع�ال لمعالج�ة التره�ل الحاص�ل في 
دم�ج  خ�الل  م�ن  العام�ة  االدارات 
الش�ركات الصناعية التابع�ة للوزارة 
العامل�ة  بمالكاته�ا  المس�اس  دون 
ومن�ح الصالحي�ات بالتال�ي اح�داث 

تغيي�رات جذري�ة وش�املة ف�ي عمل 
المس�تقبلية  وس�تراتيجيتها  الوزارة 
وجعل ش�ركاتها انتاجي�ة قادرة على 
تمويل نفس�ها وتأخذ دورها الريادي 
الوطني.ودع�ا  االقتص�اد  دع�م  ف�ي 
الوزي�ر اعضاء اللجنة التنس�يقية الى 
تمثيل منتسبيهم بالصورة الصحيحة 

وايص�ال صوته�م ونق�ل همومه�م 
ومش�اكلهم ف�ي ض�وء االصالح�ات 
االدارية والخط�وات الفعلية والجادة 
وتوعي�ة  ال�وزارة  س�تتخذها  الت�ي 
الموظفين حول توجه الوزارة الحياء 
الصناع�ات الحربي�ة ف�ي البلد لحفظ 

سيادته وكرامته وأمنه.

   بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف عضو لجنة الثقافة واإلعالم 
النيابي�ة النائ�ب فاض�ل الكنان�ي، عن 

موافق�ة رئيس الوزراء حي�در العبادي 
على غلق الصحف والمجالت والقنوات 
التابع�ة للمؤسس�ات الحكومي�ة، فيما 
اعتبر أن القرار س�يرفد ميزانية الدولة 

عل�ى  تص�رف  كان�ت  الت�ي  باألم�وال 
المطبوعات والفضائيات. وقال الكناني، 
العب�ادي  حي�در  ال�وزراء  “رئي�س  إن 
واف�ق على مقت�رح تقدمت بيه بش�أن 

غل�ق الصحف والمج�الت والفضائيات 
التابعة للمؤسس�ات الحكومية”، مبينا 
ان “عملية النشر للوزارات ستكون عبر 
شبكة اإلعالم العراقي لكونها مؤسسة 

تابع�ة للدول�ة العراقي�ة”. وأض�اف أن 
“ه�ذا الق�رار س�يرفد ميزاني�ة الدولة 
والوزارات باألم�وال التي كانت تصرف 

على المطبوعات والفضائيات”.

   المستقبل العراقي/ منى خضير عباس 

تكث�ف الهيأة العام�ة للمياه الجوفية جهوده�ا في أعمال 
حف�ر اآلبار المائية لالس�تفادة القصوى من مخ�زون المياه 
الجوفي�ة وخاص�ة في محافظ�ة بغداد نظ�راً لحاجة مناطق 
حزام بغداد للمياه واس�تخدامه في أغ�راض الحياة المختلفة 
كالشرب والزراعة وإرواء الحيوانات “. وكان مجلس محافظة 
بغ�داد ق�د طلب م�ن الهيئة حف�ر مجموعة كبيرة م�ن اآلبار 
لغرض إسكان العوائل النازحة من محافظات نينوى وصالح 
الدين واالنبار والمس�اهمة في التقليل من معاناتهم  في هذه 
الظروف المناخية الحارة جداً”.وبدورها باشرت الهيئة برسم 
خطة الس�تيعاب هذه الحاجة الملحة م�ن اآلبار فبدأت بحفر 
اآلبار وبهمة كبيرة من قبل العاملين في مش�روع بغداد حيث 
تم تقس�يم أعمال الحفر ف�ي العاصمة العزي�زة إلى موقعين 
يش�مل األول مناط�ق اليوس�فية والرضواني�ة والمحمودية 
والموقع الثاني يشمل مناطق ابي غريب وعكركوف والزيدان 
وحميد شعبان”. وتعمل في هذا المشروع أربعة أجهزة حفر 
متطورة وس�يتم تعزيزه�ا بجهازين حف�ر إضافيين ليصبح 
ع�دد األجهزة العاملة في بغداد س�تة أجه�زة حفر وبمتابعة 
ميدانية من قبل مجموعة من المهندسين والجيولوجيين في 
الهيئة حيث بل�غ عدد اآلبار المنجزة للفترة من 23/6/2015 
لغاي�ة 27/7/2015 )65 ( بئر وتتحم�ل الهيئة كافة تكاليف 
الحفر والمحروقات لألجهزة العاملة ويتحمل المستفيد باقي 

التكاليف وذلك باالتفاق مع مجلس محافظة بغداد .

اهليأة العامة للمياه اجلوفية تنفذ محلة 
حفر آبار  يف بغداد

وزير الصناعة: التنسيق مع املالية لرصف رواتب األشهر القادمة

جملس ذي قار يصوت عىل إقالة 15 مديرًا وحل عدد من اللجان 
يف املحافظة

رشكة سعد احلكومية حتقق نسب انجاز 
فعلية تتجاوز املخطط رغم العقبات

   ذي قار / المستقبل العراقي

أك�د رئي�س مجل�س محافظ�ة ذي 
قار حميد الغ�زي  أنَّ مجلس المحافظة 
ت على إقالة أكثر من خمسة عشرة  صوَّ
مدي�راً للعديد من دوائر ، مش�يراً إلى أنَّ 
س�يتم إج�راء إصالحات داخ�ل مجلس 
اللج�ان  دم�ج  خ�الل  م�ن  المحافظ�ة 
وتقلي�ص عدده�ا وح�ل بعضه�ا غي�ر 
الفاعلة ، وكذلك تقليص أعداد الحمايات 
واإليعاز لمدير شرطة المحافظة لسحب 
الحماي�ات الزائدة لدى المس�ؤولين في 
المحافظة والمحافظة والتأكيد  مجلس 
على كل الدوائر بضرورة تطبيق الورقة 
اإلصالحية التي طرحه�ا رئيس الوزراء 
وتطبيقها فوراً .وأوضح الغزي في بيان 
” المدراء  تلقته “المس�تقبل العراقي” أنَّ
الذين تم إعفاؤهم ) مدير صحة ذي قار 
، مدراء أقس�ام الش�رطة ف�ي األقضية 
والنواح�ي ، مدير مصفى نفط ذي قار ، 
مدير اإلستخبارات ، مدير أنعاش األهوار 
، مدير دائرة اإلسكان ، مدير هيئة النقل 
الخ�اص ، مدي�ر دائ�رة التقاع�د ، مدير 
المنتج�ات النفطي�ة ، مدي�ر الحماي�ات 
الجريم�ة  قس�م  مدي�ر   ، الش�خصية 
المنظمة ، مدير شبكات كهرباء الجنوب 
الغربي ، ومدي�ر المتفجرات(”.وأضاف 
” المظاهرات فرصة  رئيس المجلس ، أنَّ

ذهبية للحكوم�ة المركزية والحكومات 
المحلي�ة التخ�اذ جمل�ة م�ن الق�رارات 
التي عجزت عنه�ا الحكومات المتعاقبة 
إلجراءات التغيير في العديد من المراكز 
المهمة في اإلصالحات اإلدارية الخاصة 
في سياسة الحكومة المحلية كالسياسة 
واالس�تثمارية  واالقتصادي�ة  الخدم�ة 
والتي جثم�ت المحاصص�ة واالتفاقات 
السياس�ية  بعي�داً ع�ن المواط�ن م�ن 
الغزي  الس�ابقة”.وقال  ال�دورات  خالل 
، أنَّ “هنالك تفويض من الش�عب ودعم 
صارم�ة  ق�رارات  إلتخ�اذ  ومس�اندة 
وقوية ، وان الجماهير هي اقوى س�الح 
إلجراء جملة م�ن التغيي�رات ، مبيناً أنَّ 
تحقيق نس�بة من مطال�ب المتظاهرين 
بس�بب الوض�ع المال�ي الح�رج ال�ذي 
يعص�ف بالب�الد وكذلك الوض�ع االمني  
س�يولد إرتياح لدى الش�ارع وإطمئنان 

للجماهي�ر ألنَّ ممثليهم إس�تجابوا لها” 
” خط�وات رئيس مجلس  .واش�ارالى أنَّ
الوزراء الدكتور حيدر العبادي هي دافع 
معنوي للحكومات المحلية للس�ير على 
خط�ى الحكومة المركزي�ة ، وأنَّ الكتل 
السياسية عبَّرت عن رأيها صراحة بدعم 
قرارات�ه الداعي�ة لالصالح�ات االدارية 
وعدم تمسك كل السياسيين بالمفسدين 
وحماي�ة المفس�دين والضعف�اء وغير 
الكفوئين وفتح المج�ال أمام الكفاءات 
وأصح�اب الخب�رات لتس�ّنم مواقعهم” 
.وبخصوص الكهرباء تابع ، بأنَّه “لدينا 
خطوات بالتنس�يق مع وزي�ر الكهرباء 
ووكيل�ه بإكم�ال خ�ط الرميل�ة ال�ذي 
س�يجهر المحافظة ب�)100( ميجا واط 
لزي�ادة حصة المحافظ�ة وتغيير مدراء 
دوائر الكهرباء في المحافظة وتبديلهم 

بمدراء أكفاء لخدمة المحافظة.

حمافظ بغداد يوعز باقامة محلة 
واسعة لتنظيف ناحية اجلوادين

   بغداد / المستقبل العراقي 

اوع�ز المحافظ علي محس�ن التميم�ي باقامة حملة 
تنظيف واس�عة وقص للطرق وفرشها بالحصى الخابط 

في ناحية الجوادين )سبع البور (”.
وقالت ادارة ش�عبة االليات الثقيلة التابعة لمحافظة 
بغداد وفي بي�ان اورده المكتب االعالمي لمحافظ بغداد 
“ انه تم وبحسب توجيهات السيد المحافظ علي محسن 
التميمي اقامة حملة تنظيف واس�عة وتس�خير الجهود 
الخدمي�ة لرفع النفايات الصلبة واالنقاض وقص الطرق 
وفرش�ها بم�ادة الحص�ى الخاب�ط ، مبين�ة ان الحمل�ة 
اس�تمرت على مدار اس�بوع كامل حيث تم تسخير جهد 
كبير من الي�ات المحافظة من اجل تنظيف ااالحياء وفي 
س�بع الب�ور وكذلك لق�ص طرقه�ا وتس�ويتها ومن ثم 

فرشها بالسبيس”.

التعليم تسمح لطلبة جامعات املحافظات الساخنة باداء االمتحان التكمييل
   بغداد / المستقبل العراقي 

ق�ررت وزارة التعلي�م العالي 
الس�ماح  العلم�ي،  والبح�ث 
للطلب�ة الدارس�ين ف�ي جامعات 
المحافظات التي تش�هد عمليات 
عسكرية ممن فاتهم التقديم الداء 
االمتح�ان التكميل�ي المش�اركة 

بامتحانات الدور الثاني.
وقال الناطق الرسمي للوزارة 
الدكت�ور حي�در جبر العب�ودي ، 
إن وزارة التعلي�م العال�ي وافقت 
على  الس�ماح للطلبة الدارس�ين 
المحافظ�ات  جامع�ات  ف�ي 
الت�ي تش�هد عملي�ات عس�كرية 
االرهابية  الجماع�ات  لمواجه�ة 
المتطرف�ة مم�ن فاته�م التقديم 
الداء االمتح�ان التكميل�ي ضمن 

المشاركة  المحدد سابقا  الموعد 
بامتحانات الدور الثاني.

يذك�ر ان وزارة التعليم العالي 
ح�ددت ف�ي وق�ت س�ابق موعد 
أقصاه العاش�ر من اي�ار الماضي 

للمش�اركة  الطلب�ات  لتقدي�م 
باالمتحان التكميل�ي على ان يتم 
امتح�ان الطلب�ة بكاف�ة الم�واد 
الدراس�ية وذل�ك الحتم�ال ع�دم 
الت�ي  االمتحان�ات  نتائ�ج  ورود 

أجري�ت قب�ل حص�ول الهجمات 
المحافظ�ة  عل�ى  االرهابي�ة 
وتس�تثنى منه الح�االت التي يتم 
تأكي�د توف�ر الدرج�ات م�ن قبل 

الجامعات االصلية.

   بغداد / المستقبل العراقي 

تواصل ش�ركة س�عد العامة إحدى 
تش�كيالت وزارة االعم�ار واإلس�كان 
أعماله�ا المدنية في مش�روع وح�دة 
لصال�ح  الثاني�ة  الم�رحل�ة   _  ccr ال 
التابع�ة  الوس�ط  ش��ركة مصاف��ي 
لوزارة النفط بكل�ف�ة تع�اقدية بلغت  
) 9,677,355,000( تس�عة ملي�ارات 
وس�تمائة وس�بع وس��بعون مليون 
وثالثمائ�ة وخم�س وخم�س�ون الف 

دينار 
وق�ل مدي�ر المش�روع المهن�دس 
حيدر مجيد هاش�م للمستقبل العراقي 
“تضم�ن العمل ف�ي المرحل�ة األولى 
تنفيذ عدة أعم�ال مدنية تمث�لت برفع 
والمس�قفات  والمخ�ازن  المش�يدات 
الحديدية واألبنية واالس�يجة القديمة 
الكونكريتي�ة  األرضي�ات  وتكس�ير 
ورف���ع  الم�س�لحة  والقواع�د 

األنقاض”.
وأضاف “كما أعقبتها أعمال قشط 
التربة بعمق )1( مت�ر واحد باإلضافة 
لعمليات حفر بأعماق تصل ألكثر من) 
4 ( أربع�ة أمتار مع ح�دل األرض بعد 
اس�تبدال الت��ربة الملوثة بالمخلفات 
النفطي�ة وفرش�ها بالحص�ى الخابط 
لتقوي�ة التربة أس�فل القواع�د ثم دق 

الركائ�ز الكونكريتي�ة مس�بقة الصب 
بالركائز الغير المفصلية بط�ول )12( 
أثنى عش�ر مترا و المفص�لية بطول ) 
18 ( ثمانية ع�ش�ر مترا لتليها أعمال 
ص�ب الكونكري�ت بأس�ماك مختلف�ة 
لقواعد األسس والمعدات والمضخات 
وقواع�د حام�ات الهي�اكل الحديدي�ة 

والخزانات الكونكريتية”.
واوض�ح “وفيم�ا يخ�ص المرحلة 
الثاني�ة م�ن العم�ل أكمل�ت كوادرن�ا 
المراح�ل الن��هائي�ة لش��بكة أنابيب 
وقانص�ات  )المنه�والت  المج�اري 
الدهون(باعماق مختلفة مع االستمرار 
بأعمال صب الق�واعد لألعمدة وتثبيت 
االنكربول�ت) براغي التث�بيت (لقواعد 
الم�ع�دات واألف�ران وبنس�بة انج�از 
كلي��ة تج�اوزت 80 %في حي�ن . ان 

نسبة االنجاز المخططة 76 %  .

عملة مزورة فئة الـ 25 الف دينار
تغزو السوق

العبادي يأمر بغلق الصحف واملجالت التابعة للمؤسسات احلكومة

االسكان تواصل العمل يف بناء
عدد من املدارس بطريقة »اجلاهز« يف بابل

     بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف عدد م�ن الخب�راء والمختصين ف�ي الش�أن المالي 
واالقتص�ادي عن ظهور طبعات م�زورة فئة 25 الف دينار في 
الس�وق ال تحتوي عل�ى الش�فرة األمنية ‘الحص�ان’ مطالبين 
البنك المركزي باتخاذ إجراءاته للحد من انتش�ارها في السوق 

المحلية “.
ويقول الخبير في الش�ؤون المالية باسم التميمي إن ‘هناك 
عمالت مزورة بدأت تنتش�ر في الس�وق المحلية ال سيما عملة 
فئ�ة 25 أل�ف دين�ار ال تحت�وي على ش�فرة أمني�ة ‘الحصان’ 
مش�يرا إلى أن ‘المجرمين أالن يستغلون الفوضى االقتصادية 
واألزم�ات المالية والسياس�ية واألمنية في البالد الس�تهداف 
العمل�ة المحلي�ة من خالل نش�ر العمالت المزيفة في الس�وق 

العراقية”.
وأض�اف التميمي إن “هناك أجن�دات خارجية خاصة بدول 
الجوار وراء انتش�ار العمالت المزورة به�دف ضرب االقتصاد 
العراق�ي والعملة الوطني�ة’ داعيا الحكومة ال�ى ‘التركيز على 
حماي�ة العملة المحلية كونها أس�اس االقتص�اد العراقي ففي 

حال استهدافها يعني استهداف االقتصاد العراقي ككل.

     بغداد / المستقبل العراقي

إن  الخيكان�ي  أعل�ن وزي�ر االعم�ار واالس�كان ط�ارق 
“الم�الكات الهندس�ية والفني�ة لش�ركة المنص�ور العام�ة 
إحدى تش�كيالت ال�وزارة متواصلة في العم�ل لبناء عدد من 
المدارس على طريقة البناء الجاهز في محافظة بابل )قضاء 

الهاشمية(”.
وأوضح الخيكاني ان “نس�بة انجاز المشروع بلغت 26% 

وانه يتألف من عشرة مدارس ذات مواصفات مختلفة” .
يذك�ر إن “الم�دارس تصنف حس�ب عدد الصف�وف منها 
تحتوي على تس�عة صفوف مكونة من طابقين ارضي يضم 
4 صف�وف ومكاتب للتدريس�يين ومخ�ازن وصحيات كافة 
أما بالنس�بة للطاب�ق األول فيتكون م�ن 5 صفوف ومخازن 

ومختبرات”
 وان المدارس التي تحتوي على 12 صف تتكون من طابق 
ارضي يش�مل 6 صفوف ومكاتب للتدريسيين عدد 5 وغرفة 
خدم�ة ومطب�خ وصحيات كاف�ة وان الطاب�ق االول يضم 6 

صفوف ومكتبة ومختبرات وصحيات”
 بينم�ا الم�دارس التي تحت�وي على 18 ص�ف تتكون من 
ثالث�ة طوابق يتالف الطابق االرض�ي من 6 صفوف ومكاتب 
للتدريس�يين ع�دد 5 مع خدمات كافة والطابق االول يش�مل 
6 صف�وف ومكتبة ومختب�رات عدد3 ومجامي�ع صحية اما 
الطابق الثاني يتك�ون من مكتبة ومختبرات عدد 3 وخدمات 

كافة .
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اعتاد األمريكيون عىل منح أحد الحزبن الرئيسين 
فرتتن رئاسييتن، يعودون بعدهيا للحزب اآلخر، 
ويعنيي ذليك أن حيظ الجمهورين يف تيويل قيادة 
الدولية األعظيم يفيوق حظيوظ الديمقراطيين، 
خصوصياً أن الديمقراطيي باراك أوباميا لم ينجز 
الكثيري خيال ثمانيي سينوات، لكنيه غامير قبل 
انتهائها بعقد اتفاقيية مع إيران التحظى بالرضا 
الكامل من شيعبه، وأغضبت الكثري من حلفائه يف 
املنطقة، وهناك حيث بدأت ُحّمى التنافس عىل من 
يكون املرشيح لكل مين الحزبن، ييرز جمهورياً 
اسيم السيبعيني دونالد ترامب، وهيو رجل أعمال 
وشيخصية اجتماعية، ُيقدم باإلضافية إىل إدارته 
العديد مين األعميال، برنامجياً تلفزيونيياً ُيظهر 
فييه عنجهيته. يعيش حياتيه مفاخرا باإلرساف، 
والرصاحة املؤذية لكل من يحتك به أو يقرتب منه. 
بيكل ما ُعيرف عنه مين ُعنجهية، اسيتهل ترامب 
حملتيه االنتخابيية واعيداً بجعل أميريكا عظيمة 
ُمجيدداً، ودان السياسية الخارجيية واالقتصادية 

لباده، وسخر من السياسين األمريكين، وتعهد 
بإصياح ما وصفيه بتدهيور الوالييات املتحدة، 
معتيراً أّنها أصبحت مكّباً ملشياكل اآلخرين، أًما 
األكثر فجاجة وقبحاً، فهو اقرتاحه الصفيق بأن 
تكون بورتريكيو املجاورة للواليات املتحدة وطناً 
بدييًا للفلسيطينين ليقيموا فيها لألبيد، وُيبنى 

فيها نسيخة للمسيجد األقىص، يجياوره كازينو 
ليلبي الخياالت الجامحة للفلسطينين. وإذا كانت 
وسيائل اإلعام األمريكيية انتقدت تبذييره للمال 
وبذخه وسيعيه إىل الشيهرة، وعنجهية شخصيته 
املتقلبة، فإنهيا اعترت أنه سييكون املُهدد األكر 
للديمقراطية هياري كلينتون، وللجمهوري جيب 
بوش فيما لو انحرصت املنافسة بينهما يف املرحلة 

النهائية من السباق.
يخيوض تراميب حملتيه الرئاسيية كما ليو كان 
يقيدم برنامجاً عىل شاشية التلفزييون، وهو أدىل 
بترصيحيات كفيلية بإنهياء طموح أي سييايس 
أمريكي ميرة واحدة وإىل األبد، فقيد أهان الجالية 

الاتينيية يف أمريكا، ثم اتهم السييايس الجمهوري 
املخرضم، جون ماكن، بأنه ليس محارباً بطاً كما 
يقدمه اإلعام.  وترامب كما هو واضح يخرج عن 
تقاليد الحمات االنتخابية، وهي يف العادة ليسيت 
أكثير من سيعي للفوز، اليسيعى املرشيح خالها 
للتعبيري عين نفسيه وأفيكاره، بل ينطق بلسيان 
فريق سييايس تقني، يأخذ باالعتبار اسيتطاعات 
الرأي واتجاهات الجمهور، ويحسبون حساب كل 
جملية وكل حركة، أما ترَمب فهيو يقول ما يفّكر 
فيه دون استشارة أحد، أو التفكري بعقلية الحزب 
الذي يسيعى اىل الرتشح باسمه، مقتنعاً بأنه ليس 
مهميا ما تقيول، طاملا اّنك قادر عيىل جعل الناس 
يصغيون مليا تقول. مين عجائيب أفيكاره رغبته 

بتنفييذ خطته لبنياء جدار عىل الحيدود األمريكية 
املكسيكية، رغم قوله إنه يحب املكسيك وشعبها، 
لكنه يكره القادمن عر حدودها من أبنائها.يؤيد 
الزواج التقلييدي، لكنه تزوج ثاث مرات، واعرتف 
بمسؤولية فشل زيجاته السابقة، وبغرور واضح 
يؤكد أنه سييكون أفضل رئيس عىل اإلطاق لجهة 
خليق وظائف، ومين أبرز عجائبيه دعوته لتفجري 
حقيول النفيط يف العيراق، للقضياء عيىل مصدر 
تمويل "داعش" وهو يعلن عدم احرتامه للحكومة 
العراقية بسبب عاقتها مع إيران، ويف أول مناظرة 
بين الراغبن مين الجمهورين بالفوز بالرتشيح 
للرئاسية، خطيف تراميب األضيواء، وأكيد عيدم 
اسيتبعاده الرتشح كمسيتقل، إذا هزم يف االقرتاع 

التمهيدي، وهاجم منافسيه مدعيا رشوته ملعظم 
املوجودين معه عىل املنصة لرشاء دعمهم، وزعم 
أنه رىش املرشيحة الديمقراطية هياري كلينتون 
لحضور حفل زفافه. يتقدم ترامب للموقع األول 
يف أمريكا، ُمعترا نفسه أفضل ُمعّر عن الجمهور 
األبيض اليمينيي، وبالنظر إىل حجم ثروته الهائل 
فإنيه يسيتغني عن أي تموييل، وُتقيّدر مصاريف 
كل حملية بمئات مايين اليدوالرات، وهو بفضل 
بهلوانياته بات الشخٍص األكثر شهرة يف السياسة 
األمريكية، دون أن يشيرتي اعاناً تلفزيونياً واحداً. 
سخر من الناخبن الاتن وخرس أصواتهم ليكسب 
غالبيية الجمهيور األبييض العنيرصي، واملؤكد أن 
أسياطن الحزب الجمهوري غيري راضن عن ذلك، 
لثقتهيم بأنه بسيبب ترصيحاتيه الفّجية واملثرية 
للغثيان سيخرس ماين األصوات يوم االقرتاع، لكن 
كثرياً مين األمريكين يدعمونه وليو رّساً، لرغبتهم 
يف رؤية كيف سيينتهي هذا البازار الذي يأخذ شكل 

العرض التلفزيوني.

تراميب املعيروف ببذخيه وتكيره وبشيخصيته 
املتقلبية، رجل أعميال مغرور ومتفاخير ومغامر 
ورسييع الغضيب ومحب لألضواء، وقيد تقلب بن 
قائمية طويلة من التحيوالت، بيدأت بانتقاله من 
املصارعية إىل التلفزييون وبرنامجه الشيهري "ذي 
أبرينتيس" مروراً بتجيارة العقارات وكازينوهات 
القميار، ينتقيل اليوم إىل نجم سييايس برتشيحه 
للرئاسية، مع عيدم امتاكه أيا مين مواصفاتها، 
وصفاتيه ال يمكن أن تنطبق عىل سييايس ناجح، 
وهيو يظين أنيه يمتليك وصفية سيحرية إلنقاذ 
البياد، وهيي نفيس الوصفية التيي اسيتخدمها 
إلصياح أوضاع النوادي الليليية، وهو يتبجح بأنه 
سييكون أفضل شيخص يؤدي وظائف الرئيس يف 
تارييخ البرشية، وبأنه لن يكيون هناك أقىس منه 
عيىل تنظييم "داعيش"، وإذا كان 58 باملئية مين 
الجمهوريين يرفضون التصويت له، فإن األمل أن 
يواجه بجملته الشيهرية يف برنامجيه التلفزيوني 

"أنت مطرود".

تتميز الشيعوب عن بعضهيا بما تمتلكه من خيرات توظفها 
يف إيجياد حليول ملشياكلها أو يف تطويير منجزاتهيا واإلضافة 
عليها. تلك الخرات هي مسيتودع متناٍم ييزداد غنى وثراًء كل 
ييوم، واليدول التي لها قابليية مواجهة املشياكل وخلق فرص 
تطور وأفكار جديدة هي تلك التي تضيف وتأخذ من مسيتودع 

خراتها.
والخيرة هي ممارسيات ومواقف وأفيكار وقيرارات ونتائج، 
لذلك، فهي مجموعة  معقدة يف تشابكها وتداخلها فيما بينها، 
وعملية التعاميل مع الخرة إنما تتطلب معرفة كيفية فك هذا 
الرتابط، والحصول عىل الجزئية املعينة أو موقف مشابه بعينه 
الذي نبحث عنه يف هذا الكم الضخم من الخيوط املتشابكة التي 
نضييع فيها حن نتعاميل معها دون معرفة الخيط األسياس 

الذي علينا البدء به.
ولكيي ال تضيع الخرات ميع مرور الزمن، فان إنشياء مراكز 
تخصصيية لجميع وتصنيف الخيرات أصبيح رضورة إدارية 
كيرى. ونرى يف واقعنيا أن خرات مهمة وثمينية تضيع دون 
األخيذ منهيا أو تطبيق بعض نتائجها ، وذليك واضح  - مثاً – 
يف رسيائل بحوث طاب املاجسيتري والدكتيوراه التي أصبحت 
مركونية يف رفوف مكتبيات جامعية مهملية وأصبحت مجرد 
أوراق رغيم أنهيا خرات بحيوث علميية رصينية ، إال أن عدم 
تصنيفها بشيكل علمي قد جعل تلك الرسيائل والبحوث فقط 

مستلزمات نيل درجة املاجستري
 والدكتوراه .

واالفيادة مين الخيرات املاضية تقليص الوقت اليازم إلنجاز 

االعميال الحالية وذليك بتجنب تكرار ممارسيات تكلف الجهد 
وامليال، بل من املمكين محاكاة املرشوع الحايل مع ما يشيبهه 
مين مشياريع سيابقة واسيتخدام تليك النتائيج، فنقليل من 
التخصيصات املالية للمشياريع الحالية التي تكون مخصصة 
إلجراء بحوث هي باألسياس موجودة يف مستودع الخرات وال 

تتطلب عملية استدعائها غري نقرة عىل الكومبيوتر .
غري ان كثرياً من املمارسيات والتسيميات غري املناسبة جعلت 
موضوع الخرة موضوعاً يتهرب منه الكثريون. فهناك أقسام 
يف مؤسسياتنا تسيمى " األرشييف " ينظر إليها الكثريون عىل 
أنها أقسام هامشية، بل ان تلك األقسام  - يف فرتة ما من النظم 
اإلدارية لدينا - كانت  تعتر عقوبة إدارية ينقل إليها املوظفون 
املعاقبون بسبب أدائهم املتدني ، يف تقييم خاطئ تماماً ملوضوع 
الخرات وكيفية إدارتها والنظرة لألرشييف. وكذلك القول عن 
تليك الخرات أنهيا كانت " تجارب" ، وهي كلمية تحمل أبعاداً 
نفسيية قد تكون غري مريحة ملا يحمله الناس عن " التجربة" 
ومجيال الخطيأ فيها، فتدخيل خزين الخرة كله يف حسيابات 

الخطأ وليس يف حسابات املعرفة واإلفادة من تلك املعرفة.
نحتياج إىل اسيتحداث قسيم " املعرفية والخيرة " يف كلييات 

اإلدارة، ، وضيخ أكاديميين مؤهلن لتطوير هذا القسيم الذي 
أصبح حاجة علمية وإدارية مهمة. وسييكون السم " املعرفة 
والخيرة" تأثريه اإليجابي ويعمل كعامل تشيجيع للمتقدمن 
للدراسية يف هذا القسيم، وذلك بعد حملة توعية وترويج تقوم 
بهيا وزارة التعلييم العيايل والكليات املعنية وحتى مؤسسيات 
ووزارات الدولة، والسيعي معاً إلنشياء مراكيز إلدارة الخرات 
السيابقة وتصنيفهيا واإلفادة منها عىل أسيس مناهج علمية 
حديثية، ما يجعيل هذه املراكيز كبنوك معرفة ثريية باألفكار 
والسييناريوهات التي تكون يف حالة استدعائها واإلفادة منها 

عملية ذات متعة علمية وفائدة اقتصادية وعملية.
إن العاليم كليه يتجيه إىل إنشياء مراكيز وطنيية للمعلوميات 
والخيرات، بل تربط تليك املراكز مع أعىل جهة قيرار فيها، ما 
يضيف عليها مسيؤولية ويعطيها قيمتهيا الحقيقية كمصدر 
معلوميات لتقلييص زمين الوصيول إىل األهيداف املسيتقبلية 
باالفيادة من خزين امليايض، ويجب هنا التفرييق بن الخرات 
والتارييخ مين حيث النظيرة والترصف واإلفيادة، وتلك عملية 
دقيقة تكون من مسيؤولية القائمين عىل إدارة مراكز املعرفة 

والخرة يف التصنيف املناسب والتفريق بن الخرة

 والتاريخ.
وقد يكون من مسؤولية مجالس املحافظات تبني سرتاتيجية 
إنشياء مراكز تخصصية إلدارة املعرفية والخرة ،لعدم الوقوع 
يف أخطياء مكيررة تعرقيل الخدميات يف محافظاتهيم وتكون 
مجاالت لهدر املال ،وان تسيعى تلك املجالس إىل تجميع خرات 
مهندسيها ونتائج املشاريع السابقة لجعلها مرجعاً تحت إدارة 
املجلس الذي فيه إدارة علمية مؤهلة ملساعدة الباحثن ومدراء 
املشياريع واعطائهم املعلومة املفيدة عن املشياريع السيابقة 
ونتائجهيا وتقييمهيا وأدائهيا. مثيل هيذا التوجه، سييضيف 
ديناميكيية ألداء مجاليس املحافظات ،وسييكون أي مرشوع 
أو عقيد عيىل طاولية التقيييم والتحلييل السيتخراج الدروس 
العلميية واإلدارية والنتائيج منها ،ثم خزنهيا يف مركز املعرفة 
والخيرة التابيع ملجلس املحافظة، كما ان هذا املركز سييكون 
مصدراً للمقارنة عيىل أداء مجالس املحافظات املتعاقبة، ومن 
املمكن كذلك جعل مثل هذه املراكز مرجعاً لتبادل الخرات مع 
مجاليس محافظات أخرى عن طريق اليدورات وتبادل األفكار 
والزيارات وحتى بيع البحوث والخرات السيابقة وبذلك تكون 

مصدر تمويل لبحوث جديدة.
إن اإلدارة الحديثية تتطليب مبيادرات وأفيكارا لتقلييل الوقت 
والجهد واملال، مع الوصول إىل االهداف والغايات يف زمن قيايس 
لتوفيري الخدمات وإرضاء النياس، ومثل هذا اإلنجاز يحتاج إىل 
خزين ومسيتودع كبري من املعلومات، وال نجد هذا إال يف مراكز 
الخرة واملعرفة التي أصبحت رضورية وتحتاج لخطوة إدارية 

سليمة إلنشائها عىل أسس علمية ومهنية خالصة.

برهان املفتي

مراكز املعرفة واخلربة

حازم مبي�ضني

دونالد ترامب.. أنت مطرود

انتهت مؤخراً فصول صفقية بناء حاملتي طائرات 
الهليكوبرت »ميسرتال« التي كان من املقرر أن تبنيها 
فرنسا ملصلحة روسيا بسبب الرصاع الدائر يف رشق 
أوكرانييا. وكان مين نتيجة هيذا اإللغياء أن تحمل 
حوض بناء السيفن الفرنيس وحده عبء الخسيائر 
التيي يمولها دافعيو الرضائب، فيميا يتحمل دافعو 
الرضائب الروس أعباء تكاليف إعادة تأهيل أرصفة 
أحيواض بناء السيفن حتى تتمكن روسييا من بناء 

سفنها الحربية بنفسها.
وقيال الكرملن مسياء األربعاء امليايض إن الرئيس 
الرويس فاديمري بوتن والرئيس الفرنيس فرانسيوا 
أوالنيد اتفقا عىل إلغاء العقد اليذي أُبرم بينهما عام 
2011 بعيد أن تلّقت روسييا التعويضات املناسيبة، 
العسيكرية  التجهييزات  وهيي تحيرّض اآلن لنيزع 
الروسيية من الحاملتين. وجاء يف ترصيح رسيمي 
رويس أن »روسييا تعتير صفقة ميسيرتال منتهية 

تماماً«.
وليم يتحيدث الكرملين عين املبليغ الذي اسيتلمته 
روسييا مقابيل إلغياء العقد بعيد أن ظيل املوضوع 
قضيية أخذ ورّد لفرتة بضعة أشيهر، إال أن صحيفة 
»كومريسيانت« الروسية قالت إن مبلغ التعويضات 
الذي تم إيداعه يف حساب الحكومة الروسية بالفعل 

يفوق 1,1 مليار يورو )1,2 مليار دوالر(.
وسبق لروسيا أن دفعت منذ وقت طويل 785 مليون 
يورو ثمناً للحاملتن، وكان من املفرتض أن تتسيلم 
إحداهما الخريف املايض والثانية يف شيهر سيبتمر 
املقبيل، إال أن الرئيس أوالند علّق العمل بالعقد تحت 
ضغوط دول حلف شيمال األطلييس »الناتو« بعد أن 
تأكد تدخل روسيا يف الحرب الدائرة يف رشق أوكرانيا. 
ورسعان ما طالبت روسييا بالتعويضات التي ينص 
عليها العقد. ويف شهر أبريل املايض قال بوتن إنه لن 
يطلب »أي تعويضات عن األرضار الناتجة عن إلغاء 
الصفقة«، وطلبت روسييا من فرنسا التعويض عن 
هذا اإلجراء بمسياعدتها عىل تشيييد البنى التحتية 
لحوض جديد لبناء السيفن. وتدرييب طواقم العمل 

الروسية عىل تشغيله.
وإذا كان الرقم الذي نرشته صحيفة »كومريسانت« 
صحيحاً، فسييعني أن فرنسيا تكون قد وافقت عىل 
بعيض املطالب التي تقدمت بها موسيكو لتسيوية 
املوضيوع متجنبية بذليك الخيوض يف مشياحنات 
سياسيية مع روسييا. وقاليت الصحيفية أيضاً إن 
الحكومة الفرنسيية عملت كل ما يف وسعها لتحويل 
األميوال إىل حسياب الحكومة الروسيية بهدوء ومن 
دون إثيارة أي ضجييج إعاميي خشيية مصادرتها 
من طرف املسياهمن يف رشكة »يوكوس« الروسية 
املتوقفية عين العمل الذيين ربحوا الدعيوى املقامة 
ضدهيا ويطالبيون بمصيادرة األصول الروسيية يف 
أوروبا السرتداد أموالهم. وقال »ديمرتي روجوزين« 
نائب رئيس الوزراء الرويس للصناعات العسكرية يف 
تغرييدة عىل »تويرت«: »لقد تيم إلغاء الصفقة بروح 

من املشاركة والتعاون«.
وُيعيرف عين »روجوزيين« أنه ليم يكين يف أي يوم 
مين األييام موافقياً عيىل العقيد املتعليق بصفقية 
»ميسيرتال«. وقال يف هذا الشأن العام املايض: »لقد 
كنت أعترها دائماً مين الصفقات الخاصة بالرفيق 
سريديوكوف«، مشيرياً بذلك إىل وزير الدفاع السابق 
»أناتويل سيريديوكوف« الذي قتل بحادث إطاق نار 
عقب نيرش أخبار تورطيه بفضيحة مالية أواسيط 
عيام 2012. وليم يكين يف وسيع الوزيير القتيل أن 
يوضح بشيكل مقنيع ملاذا كانت وزارتيه بحاجة إىل 
صفقة »ميسيرتال«. ويف عيام 2009، قال األدمريال 
»فاديمري فيسوتسيكي« الذي أصبح فيما بعد قائداً 
للقيوات البحريية الروسيية، إن حاملتيي الطائرات 
املروحية »ميسيرتال«، يمكن أن تكونا ذواتا فائدة يف 
الحيرب القصرية التي خاضتها روسييا ضد جارتها 
»جيورجيا« عام 2008. وكان بوسعهما أن تسمحا 
لألسيطول البحري الرويس يف البحر األسيود بإغاق 
حدود جيورجيا خال 40 دقيقة بدالً من 26 ساعة، 
إال أن روسييا ال تحتياج يف حقيقة األمير لدفع مبلغ 
1,2 مليار ييورو مقابل هذا النوع من توفري الوقت، 
وخاصية أن الحرب كانت يف ذلك الوقت قد حسيمت 

بالفعل ملصلحة روسيا.
وهذا ال يعني بالطبع أن العقد كان بقصد الرشيوة. 
فلقيد كانيت الحاملتيان مفيدتن لتنفييذ املناورات 
يف امليياه الدولية ورفيع العلم الرويس فيوق البحار 
املختلفية. وتشياع يف موسيكو نظرية أخيرى تفيد 
بأن الصفقة كانت تندرج يف إطار املردود السييايس 
لدور الرئيس الفرنيس »نيكوال سياركوزي« يف إنهاء 
الحيرب الروسيية- الجيورجيية عيام 2008. ولهذا 
الغرض، توسيط سياركوزي بن روسيا و»ميخائيل 
ساكاشفييل« الذي أصبح فيما بعد رئيساً لجيورجيا 
للتوصل إىل حل للنزاع مقابل تجنيب روسيا العقوبات 
الدولية. وربما كان هذا العمل هو الذي شجع بوتن 

عىل احتال شبه جزيرة القرم بعد عدة سنوات.

ليونيد بري�ضيد�ضكي 

تسوية صفقة »ميسرتال«
ميا تشيهده األرايض الفلسيطينية املحتلية مين تصعييد 
صهيوني غري مسيبوق، يحمل يف مضمونه رسائل سياسية 
وعسيكرية، عىل غاية مين الخطورة، يسيعى االحتال من 
خالهيا إىل حسيم اليرصاع ملصلحتيه، والتخليص مين أي 
ضغوط دولية تدفع باتجاه البحث عن تسيوية، أو مواجهة 
اسيتحقاقات جرائمه وعربدة مسيتوطنيه، مسيتفيداً من 
حالة االنقسيام الفلسيطيني والترشذم العربي. تتمثل أبرز 
مظاهر هذا التصعيد يف االعتداءات واالقتحامات الصهيونية 
اليوميية للمسيجد األقيىص واملقدسيات الدينيية، وتهوييد 
األحياء املقدسيية وتهجري أصحابهيا، وإطاق إرهاب رعاع 
املستوطنن يف الضفة الغربية، وصوالً إىل إحراق عائلة دوابشة 
وطفلها الرضييع، ثم التهديد بالعودة السيتخدام »القبضة 
الحديدية«، كما جاء عىل لسان وزير الحرب موشيه يعلون، 
رداً عيىل عملية دهس ثاثة جنود »إرسائيلين« شيمال رام 
الليه، وكأن كل هذه املوبقات والجرائم لم تكن سيوى نوع 
من املداعبة للفلسيطينين. أما يف قطاع غزة، فرغم الحديث 

املتواتير عين مفاوضات تهدئية طويلة األمد بين االحتال 
وحركة »حماس«، إال أن التصعيد يظل سييد املوقف، سواء 
يف إبقاء الحصار الخانق منذ سينوات وعدم السماح بإعادة 
اإلعمار، أو يف الغارات املتجددة عىل القطاع بذريعة الرد عىل 
صوارييخ أطلقتها الجماعيات السيلفية، أو يف إطاق النار 
عيىل املزارعين والصيادين يف بحر غزة. وميع ذلك، ثمة من 
يعتقيد أن التصعييد يف قطاع غزة متبيادل ويحمل يف طياته 
رسيائل تفاوضيية، أكثر منيه تصعيداً ميدانياً، يسيعى من 
خاله الجانبان، »حماس« واالحتال إىل تأكيد جهوزيتهما، 
مع إبقاء الردود تحت السيطرة، من دون الذهاب إىل خوض 

حيرب جديدة. وسيبق ذلك كله، مناورات عسيكرية أجريت 
مؤخيراً، هيي األضخم يف تارييخ الكيان عيىل صعيد جبهته 
الداخليية، وهيي أيضاً تدخل يف بياب الرسيائل األبعد مدى، 
واملوجهة إىل الجوار اإلقليمي.وسيط كل هذا التصعيد، تأتي 
الرسيالة األخطر عىل لسيان رئيس الكيان رؤفن رفيلن يف 
مقابلة مع املوقع اإللكرتوني لصحيفة »يديعوت احرونوت« 
بمناسبة مرور عام عىل توليه املنصب، حيث نعى ما يسمى 
»حيل الدولتن« باعتباره حاً غيري مجد وال يخدم املصلحة 
الصهيونيية، واقيرتح بدالً منيه إقامة »اتحياد فيدرايل« من 
دون حيدود بين الفلسيطينين والكييان، معليًا ذليك بأن 

الكيان ال يسيتطيع أن يتنفس بيدون حدود مفتوحة، أو إذا 
أقيميت حدود بن كيانن منفصلن، وهنيا تكمن الخطورة 
الحقيقيية، فرئيس الكييان يقدم مقرتحاً خبيثياً لالتفاف 
عيىل أي تسيوية، وضميان بقياء االحتال لييس فقط لكل 
أرايض فلسيطن التاريخية، بل تحويل ما تبقى من شعبها 
إىل خدم وعبيد لهذا الكيان تجسيداً للنبوءة الصهيونية التي 
رأت يف الفلسيطينين مجيرد عمال وعبيد يف خدمة »شيعب 
الله املختار«. ونشيري يف هذا السيياق إىل ما طرحه نتنياهو 
قبل فرتة وجيزة رداً عيىل بعض التحركات األوروبية، مبدياً 
اسيتعداد الكيان للتفاوض حول القضايا االقتصادية فقط. 
فهل هنياك تصعيد أخطر مين هذا التصعييد؟، فيما يمعن 
الفلسيطينيون يف تعمييق انقسياماتهم، ويسيعى بعضهم 
المتصياص الغضيب الفلسيطيني من خال إلهاء الشيارع 
بالذهاب إىل املحاكيم الدولية، بينما هو يف الواقع، يرص عىل 
مواصلة التنسييق مع االحتال، بغيض النظر عن االحتقان 

الفلسطيني الذي قد ينفجر يف أي لحظة.

يون�س ال�ضيد

الفيدرالية والتصعيد
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ال تستطيع من خالل أفالمها فقط أن تأسرك، 
بل من خالل مقاٍل تقّصه عليك بكل حب وشغف 
يتطرق إل�ى الطفولة واألموم�ة، فتحبس مع 
أقصوصته�ا دمعت�ك. تتح�دث ع�ن الخطوات 
األول�ى في حياته�ا المهنية وكأنه�ا خطوات 
طف�ل حال�م بعالم مل�يء بالس�الم والمحبة، 
فتص�ل معه�ا إل�ى المثالية ف�ي تربي�ة ابنها، 
ف�ي نظرتها ال�ى المجتمع، ف�ي تصالحها مع 
ذاته�ا. تعيش دورها كعض�و لجنة تحكيم في 

مهرجان »كان« السينمائي، وتخلعه 
عند الع�ودة، فهذه التجربة متعة 

المخرج�ة  وف�ق  مؤقت�ة، 
والممثل�ة  والمؤلف�ة 

لمي�ة  لعا ا - نية للبنا ا
نادين لبكي... تس�تعد 

»وه�أ  مخرج�ة 
الس�تقبال  لوي�ن« 
األول  طفليه�ا، 
سيش�ارك  ال�ذي 
محب�ة  ولي�د 
والدي�ه، والثاني 
ك  ر سيش�ا

 » مي�ل ا ر كا «
هأ  و « و

لوي�ن« مس�يرتها ف�ي عال�م الس�ينما... عن 
األمومة والطفولة والس�ينما و »كان«، نادين 

لبكي في هذا الحوار.
•كيف كانت أصداء Rio I Love you؟

أص�داؤه ايجابي�ة، علماً أن�ه لم يس�جل إقباالً 
جماهيري�اً كبي�راً، ألن تركيب�ة الفيل�م صعبة 
ولم يعتد الجمهور على هذا النمط من األفالم. 
تلقي�ت إش�ادات على الجزء الخ�اص بي، وكل 

من شاهده أحبه.
•ما الذي استفدته من فيلم ليس جماهيرياً؟

نعل�م أن ه�ذا الن�وع م�ن األف�الم لي�س 
جماهيري�اً، لكنن�ي اكتس�بت خب�رة 
العم�ل ف�ي فيل�م أجنب�ي، بنص ال 
العربي�ة، والعمل  اللغ�ة  يتح�دث 
مع عدد كبير من المخرجين كل 
واحد منهم بمثابة مدرس�ة في 
اإلخ�راج، وأن أك�ون ف�ي هذا 
العم�ل وأق�وم بالدور نفس�ه 
وأقدم عمالً بالمستوى نفسه. 
كان�ت فرصة ل�ي أن أش�ارك 
م�ع كل ه�ؤالء المخرجي�ن 
ونمتل�ك جميعاً نظرة واحدة 
إلى م�كان واح�د، أي »ريو«، 
باإلضاف�ة إل�ى تجربت�ي مع 
هارف�ي كايت�ل الممث�ل 
الخبرة  العالم�ي ذي 
العالمي�ة، لم أحلم 
طوال حياتي بأن 
بهذه  ممثالً  أدير 

الخبرة.
وصلت  •كي�ف 
نادين لبكي إلى 

العالمية؟
صنعت فيلمين 
ُوّزعا على أكثر 
بلداً  ستين  من 
في العالم وناال 
إعجاب الناس، 
إقباالً  وسّجال 
ي�اً  هير جما

كالذي س�جاله ف�ي لبن�ان. وهكذا ت�م تداول 
اس�مي أكثر وُعرفت في الخ�ارج، وال أدري إن 

كان يمكننا أن نطلق على ذلك عالمية.
•م�ن فترة قصيرة ُعرض فيلما »س�كر بنات« 
و»وه�أ لوي�ن« ف�ي باريس وواش�نطن، هل 

يعني هذا أن أفالمك ال تموت؟
ثمة تعل�ق عاطفي بأفالمي، خصوصاً في ظل 
م�ا يجري ف�ي العال�م العربي، ومش�كلة عدم 
تقب�ل اآلخر واالختالف مع�ه... ربما يعتبرون 
ه�ذا التوقيت مناس�باً لعرض »وه�أ لوين«، 
لذلك ُيعرض في أماك�ن عدة في العالم وخالل 
ندوات في الخارج... أعترف بأن أفالمي ليست 

كاملة تقنياً، وثمة أخطاء أندم عليها.
•كن�ت تحلمين بمش�اهدة فيلم ف�ي مهرجان 
»كان«، تحول�ِت إل�ى مش�اركة ث�م إلى عضو 
لجنة تحكي�م، ماذا عن تجربت�ك في مهرجان 

»كان«؟
أثناء دراس�تي في الجامعة، كنت أذهب برفقة 
أصدقائي إلى »كان« وكانت تواجهنا صعوبات 
في مش�اهدة أف�الم المهرجان، كنا نس�تأجر 
من�زالً بعيداً، وف�ي الصباح الباك�ر نتوجه الى 
»كان« في محاول�ة منا للوقوف في الصفوف 
األمامي�ة للحص�ول عل�ى بطاقات لمش�اهدة 
بع�ض األفالم إذ ل�م تكن متاحة لنا مش�اهدة 
كل األف�الم. حينذاك كنت أش�عر بأنني لس�ت 
من ه�ذا العالم، وغير مرغوب بوجودي... إلى 
 quinzaine des أن ُعرض فيلم كرامي�ل ضمن
réalisateurs، وُفتح�ت األب�واب أمامي فجأًة، 
وبت من عائلة »كان« وباس�تطاعتي مشاهدة 
الفيل�م ال�ذي أري�د، وأصبحت من األش�خاص 

المرغوبين في هذه العائلة.
•ما الذي تغير في تلك اللحظة؟

كأنن�ي انتقم�ت في مكان م�ا من الحي�اة، أو 
س�جلت انتصاراً، وأثبتت نفسي. ولكن األهم، 
كان إقب�ال الجمه�ور ورأي النّق�اد بالفيل�م. 
فكانت التجربة اإليجابية األولى لي في »كان«، 
وأطلقوا عليه حينها »شمس كان«، ألن األفالم 
حينذاك كانت أكثر سوداوية، وخالل ثالثة أيام 
بيع إلى أكثر من ثالثين بلداً، حتى أعضاء لجنة 
التحكيم أعربوا عن إعجابهم بالفيلم، أخبروني 

بأنه أفضل فيل�م ُعرض ضمن المجموعة التي 
ش�اهدوها. لم أصدق ما جرى، كأنه ضرب من 
الخي�ال، ول�م أتوق�ع أن يش�هد Caramel هذا 
اإلقب�ال اإليجابي... ومع »وهأ لوين« تكررت 
الحالة وثمة من خرج م�ن الفيلم يبكي، حيث 
المس مش�اعر الجمهور... وأخي�راً انضممت 
إلى لجنة التحكيم فبت أشعر بأنني من العائلة 

وربما من بين »المالكين« )تضحك
أم عل�ى  المش�اعر  •تعتمدي�ن ف�ي كتابات�ك عل�ى 

العقالنية؟
بالتأكيد على المش�اعر والعاطفة، ربما هذا اتجاه 
خاطئ في العمل. أنا ش�خص يس�تند إل�ى الغريزة 
ف�ي أعماله ويس�تمع إلى لغ�ة قلب�ه، ألن الغريزة 
هي األس�اس وهي التي تجم�ع الناس، أي ثمة لغز 
باطني يجمعنا بعيداً عن الثقافة واللغة والمعتقد.

•كنت تكتبين فيلماً عن األطفال...
ال ي�زال في طور الكتاب�ة، قضية الفيلم صعبة 
ج�داً وبحاجة إل�ى أبح�اث كثيرة عل�ى أرض 
الواق�ع، ألنن�ي أود أن أق�دم فيلم�اً قريب�اً من 
الحقيق�ة، لذل�ك ه�و بحاج�ة إل�ى مزي�د من 
الوقت. كما أنني انشغلت لفترة ما بين األفالم 
والتمثي�ل والمهرجانات ولجن�ة التحكيم، أما 

اآلن فسأتفرغ للكتابة حتى أنتهي من الفيلم.
•م�ن خ�الل ع�رض »كاراميل« )س�كر بنات( 
و»وهأ لوين«، إلى أي مدى س�اهمت في نشر 
الثقافة اللبنانية ف�ي الخارج؟ وماذا عن تقبل 

الجمهور الغربي لثقافتنا؟
ل�م تكن لدي النية لنش�ر ثقافتن�ا في الخارج، 
ل�م أكن أدرك عندما كنت أكتب »كاراميل« أنني 
أنقل ثقافة، ولكن عندما لمست رد فعل الناس 
فهمت. بعد مشاهدة الفيلم جاء من يقول لي، 
لم نكن نعلم أن لبنان هكذا، لم نكن نعرف أنكم 
تفكرون بهذا األس�لوب وهذا مظهركم. أي أن 
ثم�ة جهالً كبيراً بثقافتنا ف�ي الغرب، وكأنهم 
اكتشفوا شيئاً جديداً، ولكنني نقلت الحقيقة، 
وواقع »الح�ي« اللبناني البيروت�ي الذي أحبه 
وقد قمت بتجميله نوعاً ما، ألننا أحياناً عندما 
نحب مكاناً ما، نحاول أن نظهره بصورة أجمل 
مما ه�و عليه في الواقع، وباتت بيروت مكاناً 

جاذباً لجمهور الفيلم. 

�

احتفلت النجمة الجزائرية أمل بوشوش�ة يوم أم�س االول األحد، بحفل زفافها 
في بيروت حيث احتش�د عدد كبير من األصدقاء والُمقّربين من العروس�ين في 

حفٍل ُوِصَف بالراقي واألنيق.
وكان الفتاً أيضاً وجود حراس�ة ُمش�ّددة على باب الم�كان الُمخّصص للزفاف، 
إذ ُمِن�َع أّي مصّور م�ن الدخول إن لم يكن يحمل بطاقة الدعوة، إذ التقط مصّور 
نواع�م فقط ص�ورًة عاّمة للمكان م�ن الخارج، حيث تّم وضع س�جادة حمراء 
الس�تقبال المدعّوين الذين كان عددهم كبيراً، وكان معظمهم من الش�خصيات 
العاّمة والفّنية، ومن بينهم سيرين عبد النور التي حّملت عدداً كبيراً من الصور 
والفيديوه�ات من ه�ذا الحفل متمّني�ًة لصديقته�ا العمر الطوي�ل والمديد مع 
زوجها. الحفل وبحس�ب مصادر لنواعم، اّتسم بالطابع الجزائري، إذ دخل والد 
أم�ل معها على وقع الزغاريد، ليع�ود العريس وليد عواضة ويدخل فيرقص مع 

أمل على أنغام أغنية "عبدالقادر" التي ُتحّبها بوشوشة كثيراً.

ب�دأ الع�د التنازل�ي لطرح ألب�وم الفنانة دوللي ش�اهين الجدي�د، والذي تعود ب�ه للغناء بعد فت�رة كانت تعمل 
بسياس�ية األغنيات المنفردة، والتي وجدت أّنها كانت األنس�ب للمرحلة الماضية، ودوللي ركزت خالل الفترة 
الماضية على تحضير األلبوم، حتى إنها لم تشارك في أّي عمل تمثيلّي جديد، إذ بدأت التحضيرات منذ أكثر من 
عامين برغم تأّخر صدوره.وعن سّر تأّخر إصدار األلبوم، قالت دوللي في تصريح صحفي: "قّررُت العمل على 
ألبوم منّوع، وهو أمر ليس بالس�هل، فكنت أختار كّل أغنية وكأّنها هيت، وأعمل على كّل أغنية بش�كل منفرد، 
باإلضافة لحرصي على ضّم أغنيات بلهجات مختلفة منها المصرية واللبنانية والخليجية، وهو ما تطلّب أيضاً 
المزيد من الوقت والجهد".وتابعت بأّن الس�بب الرئيسي وراء التأخير، هو التغيير في قوانين الحقوق الملكية 
الفكرية ورفض بعض الملحنين والشعراء التنازل، ما اضطّرها أيضاً ألن تغّير هذه األغنيات وتعود للعمل على 
األلبوم، واختيار أغنيات مرة أخرى، ولذلك لم يكن األمر س�هالً.دوللي التي ُتغّني أيضاً بالفرنس�ية في األلبوم، 
ترى أّن هذه الخطوة ليس�ت بهدف الوصول إلى العالمية، فالعالمية من وجهة نظرها أن تصل بلغتها األصلية 
للخ�ارج، ولكّنه�ا أحّبت أن تقّدم تجربة مختلف�ة لجمهورها في الوطن العربي، والذي يس�تمع أيضاً ألغنيات 

أجنبية، وهي سعيدة بالفكرة والتي تتمنى أن تحصل على إعجاب جمهورها.

The voice شريين عبد الوهاب يف بريوت من أجل
تتواجد الفنانة ش�يرين عبد الوه�اب معظم الوقت في المدينة التي تح�ب بيروت، حيث تصور 

الحلقات المسجلة من برنامج اكتشاف المواهب الغنائية the voice المرحلة األولى .
وكانت قد انتشرت اخبارا تفيد بأن شيرين لن تتواجد في الموسم الجديد بسبب انشغالها لكنها 
نفت كل هذه الشائعات حيث انتظرتها لجنة التحكيم لالنتهاء من تصوير مسلسلها، لبدأ تصوير 

المرحلة األولى من البرنامج.

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد

يع
�سر

ع ال

املهجرون واملناعة ضد احلر والربد
 م�ا بي�ن فترة واخ�رى ترتفع درج�ات الح�رارة في فصل 
الصي�ف وعنده�ا تاتي االن�واء الجوية بارق�ام تختلف كل 
االختالف عن درجة الحرارة الحقيقية ... حتى انتش�رت ما 
بين االوساط اشاعة تقول ان درجات الحرارة تعدت درجات 
معدالتها التي وصلت الى )44( او )46( درجة مئوية وكما 
اعلنته�ا االن�واء الجوية ... وانم�ا الحقيقة انه�ا تجاوزت 
الخمسين درجة او الستين ... وان االنواء تعمل على اخفاء 

الدرجات الحقيقية الس�باب ولعل ف�ي مقدمتها وكما كان 
متداوال في الس�ابق بس�بب عدم التاثير على )السياحة في 
الع�راق( ... الن الدرجات العالية تؤدي الى عزوف الس�واح 
عن المجيء الى العراق .. وبالتالي تخس�ر الس�ياحة  عملة 

صعبة يستفاد منها البلد !!.
ذاك كان في الس�ابق وحينما كان العراق فعال بلدا س�ياحيا 
ويرتاده الس�واح وتدر السياحة موارد كبيرة .. لكننا اليوم 

والعراق يعي�ش ظروفه الصعبة وتراجع الس�ياحة الى ما 
وراء معدالته�ا الدني�ا .. فال حاجة لالن�واء الجوية ان تلجأ 
لمثل تلك المفاهيم والتي تكون مرتعا لالقاويل واالشاعات 
.. وعليه�ا  ان تعل�ن وبش�جاعة ان الع�راق يعي�ش تح�ت 
لهي�ب من الح�رارة .. او حتى تحت اجواء ش�ديدة البرودة 
واالنجم�اد .. الن المصداقية تجعل العراقي على اس�تعداد 
لقب�ول الحقيق�ة وكما ه�ي والتي تس�اعده عل�ى التكيف 

معه�ا .وم�ن الطري�ف ان تذكر هن�ا ان )غرب كندا( ش�هد 
مؤخ�را ونحن نعيش  درجات الح�رارة الالهبة والحارقة.. 
حالة من قصوى بس�بب ارتف�اع درجات الحرارة الى )38( 
درجة مئوية !!.وعلى اثر ذلك تدفق السكان لشراء المراوح  
ومكيفات الهواء في ظل توقع وصول درجات الحرارة الى 
)40( مئوي�ة .. حت�ى ان وزارة البيئ�ة الكندي�ة قد اصدرت 
تحذيراتها من الحرارة الش�ديدة والتي ق�د تؤدي الى مزيد 

من الحرائ�ق .. فضال عن ان ذلك االرتفاع بدرجات الحرارة 
يشكل مخاطر صحية خطيرة للكنديين!!.

واالط�رف م�ن كل ذل�ك ان المهجرين في الع�راق اصبحت 
لديه�م )مناع�ة( ضد درج�ات الح�رارة العالي�ة والواطئة 
)صيف�ا وش�تاء( واصبح�وا ب�ال حاج�ة لمثل ذل�ك القلق 
والتوجيهات واالرش�ادات ولس�ان حالهم يقول : )عش�نا 

وشفنا وبعد نشوف( !.

نادين لبكي: كنت حاملة لـ  كان  فأصبحت مالكة
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فضوله�ا أوصله�ا إل�ى العمل الفن�ي. هذا ما 
صرحت به الفنانة السورية ليزا ميخائيل، من 
دون أن تض�ع حواجز وضوابط على أفكارها 
لتسترس�ل ف�ي الحديث ع�ن بدايته�ا الفنية، 
وعن الدراما الس�ورية، وعن حقيقة التنافس 
في الوسط الفني، وعن الضريبة التي دفعتها 

بنفسها من الحرب في سورية.
في حوارنا معها، تشدد ليزا على أعمال الدراما 
العربي�ة، وتتمنى لو تنتقل عدوى المش�اركة 

في الدراما عربياً إلى السياسات العربية...
• ما السبب في دخولك الوسط الفني؟

فضول�ي هو س�بب دخول�ي الوس�ط الفني، 
وهذه كان�ت أكثر المرات التي أس�عدني فيها 
فضولي، وأعتبر الف�ن ادماناً، ومن يغرق فيه 

ال يقوى على الخروج منه.
• م�ا ه�و تأثير عمل�ك في حياتك الش�خصية 

وكيف توفقين بينهما؟
لعمل�ي تأثي�ر ايجابي، فق�د اعطاني ش�هرة 
وع�ّزز عالقات�ي االجتماعي�ة وفت�ح أمام�ي 
الكثير من األبواب التي يمكن أن تكون مغلقة 
ف�ي ظ�روف أخ�رى. ف�ي المقابل، للش�هرة 
الفنية تأثير سلبي، إذ تقيد حريتي الشخصية، 
وتصب�ح تصرفاتي وردود أفعالي محس�وبة 

علّي.
• في ظل وجود ممثالت ش�ابات كثيرات، هل 

تعشن جواً من المنافسة الصحية بينكن؟
المنافسة الش�ريفة تكون في األفالم العربية 
والهندية فقط، أو في المدينة الفاضلة، ونحن 

لسنا في المدينة الفاضلة.
•كيف تنتقين أدوارك وعلى أي أساس؟

س�ابقاً كنت أقبل بأي دور يقدم لي، أما حالياً 
فأخت�ار أدواري، ش�رط أن تقدمن�ي بصورة 

أفضل وتظهر قدراتي وموهبتي.

• ه�ل تقبلي�ن بتقدي�م دور ج�ريء مقاب�ل 
الشهرة والمال؟

إل�ى حد ما... في النهاية هو دور تمثيلي مثله 
مثل أي دور آخ�ر، لكن المهم هو النص الجيد 

والموضوع المهم.
•هل أثرت االعمال المشتركة سلباً في الدراما 

السورية؟
على العكس، االعمال المشتركة ُتغني الدراما 

العربية، وهي العملة المشتركة الوحيدة التي 
يمك�ن ان تولد ف�ي العال�م العرب�ي. األعمال 
المش�تركة كانت جميلة وتس�تحق االحترام، 
وأظه�رت تناغماً بي�ن الممثلي�ن، وأتمنى أن 

تنتقل هذه العدوى إلى العالم السياسي.
•ه�ل األعمال الت�ي تناولت األزمة الس�ورية 

قدمت الواقع كما هو؟
الدراما الس�ورية كان�ت دائماً م�رآة حقيقية 
للمجتمع السوري حتى في ظل ظروف القهر 
التي عش�ناها أخيراً، بغض النظر عن الجودة 
الفني�ة واالنتاجية. لكن، هن�اك أعمال أبدعت 
حق�اً، وأعم�ال تس�لقت عل�ى ألم الس�وريين 

وتاجرت به.
• نجوت من الموت بعد س�قوط قذيفة هاون 
على س�يارتك، ما األثر النفس�ي ال�ذي خلّفته 

هذه الحادثة عليك؟
كل س�وري دفع جزءاً من ضريبة هذه الحرب 
القذرة، وأنا واحدة من الس�وريين. في البداية 
زعل�ت وش�عرت بالقهر وخفت، لك�ن الحمد 
لل�ه المه�م أن ابني بخير وكل ش�يء غير ذلك 
ُيعوض... سورية الله حاميها... وإن شاء لله 

سترجع أجمل مما كانت.
• تمتلكي�ن موهب�ة أدبي�ة وتكتبي�ن درام�ا 
لإلذاعة، ماذا عن هذه التجربة؟ وهل تفكرين 

بكتابة عمل درامي تلفزيوني؟
الدراما االذاعية لها سحرها وإغراؤها الخاص 
الذي يداعب خيال المستمع بكل شفافية، فهي 
ترس�م صورة حقيقية في مخيلة المس�تمع. 
واألهم انها ق�ادرة على محاكاة ذوي االعاقة 
الس�معية اكث�ر م�ن الدرام�ا التلفزيونية من 
حي�ث اهتمامها البالغ بالتفاصي�ل الحوارية، 
كم�ا أنني لم أج�رب الكتاب�ة للتلفزيون حتى 

اآلن ولكن قد يحصل ذلك في ما بعد.

ليزا خمائيل: املنافسة الرشيفة تكون يف األفالم العربية واهلندية فقط...



ق�ّرر النجم أحمد عز هذا الع�ام االبتعاد عن 
الدرام�ا الرمضاني�ة، إاّل أّن�ه ع�زم عل�ى أن 
يكون أحد نجوم المنافس�ة في موسم العيد 
الس�ينمائي الحال�ي بفيلم�ه الجدي�د "والد 
رزق"، ال�ذي اس�تطاع أن يج�ذب ش�ريحة 
كبي�رة من الجمه�ور الذي اش�تاق إلى هذه 
النوعي�ة م�ن األف�ام. ف�ي اللق�اء التال�ي، 
يتحدث أحم�د عز عن الكثير م�ن التفاصيل 

التي تخص العمل.
•لماذا يعود عز في بطولة جماعية؟

أغلب أعمالي قائمة على البطولة الجماعية، 
بداي�ًة من "ماك�ي إس�كندرية"، الذي كان 
بمش�اركة الفنان الراحل خالد صالح وغادة 
ع�ادل وكثيري�ن، وأيض�اً األم�ر تك�ّرر في 
"الرهين�ة" و"الحفلة"، فا يوجد عمل فني 
يعتمد على شخص واحد بل كل العناصر، ولم 
يكن العمل ليخرج بهذا الشكل، لوال وجودي 
وس�ط نجوم قّدم�وا أعماله�م ببراعة، مثل 
عم�رو يوس�ف و أحمد الفيش�اوي وجميع 

العاملين في الفيلم.
•لماذا ُتصّر على تقديم أعمال أكشن؟

آلخ�ر،  ع�ام  م�ن  تتغي�ر  األكش�ن  تقني�ة 
وتظهر فيها أنماط جدي�دة ولها جمهورها 
يعتم�د  ال  رزق"  "والد  وفيل�م  ومحّبوه�ا، 
فق�ط على األكش�ن لكنه في المق�ام األول 
على حدوتة مثل دخول النفس البشرية بين 

األشقاء ولعبة الذكاء في الفيلم.
•وماذا عن شخصية رضا التي تقّدمها؟

س�عدُت كثي�راً بتقديمي ش�خصية رضا أو 
األخ األكب�ر البط�ل الش�عبي كما قي�ل عنه، 
خاص�ة أّنن�ي تقّرب�ت من ه�ذه الش�ريحة 
م�ن خال أهال�ي عي�ن الصي�رة والحطابة 
الذين س�اعدوني كثيراً، في وضع الخطوط 
للش�خصية،  التحضي�رات  ف�ي  الرئيس�ية 
وفتح�وا ل�ي بيوتهم ألص�ل ألدق التفاصيل 

كما قّدمتها في الفيلم.
•هل قرر عز التخلي عن فتى األحام ليصبح 

البطل الشعبي؟
كل ما يشغلني هو تقديم شخصيات متنوعة 

س�واء فتى األحام أو الش�عبي أو الفقير أو 
رجل األعم�ال والطبيب والحرامي، 

ألّن التمثي�ل مهنت�ي الت�ي أعش�قها وكلّما 
غّي�رت ف�ي األدوار الت�ي أقّدمه�ا، ش�عرت 

بسعادة أكبر وهو ما أسعى إليه.
•تعود في شخصية رضا لثوب النصب الذي 

سبق أن قّدمته في "سنة أولى نصب"؟
في فيلم "سنة أولى نصب" األمر كان يعتمد 
على الكوميدي�ا لكن الموض�وع أكثر عمقاً 
في "والد رزق"، والقصة استهوتني كثيراً، 
والمعالجة كانت رائعة والشخصية مكتوبة 
بحرفية باإلضافة إل�ى وجود مخرج متمّيز 
مثل ط�ارق العري�ان ال�ذي أتمّن�ى أن أكّرر 
التجرب�ة معه، ألّنه مختلف ويش�عر الممثل 

بأنه يرى الفيلم قبل تقديمه.
•م�ا رأيك في مطالب�ة البعض بوضع عبارة 

للكبار فقط على العمل؟
ال أتفق معه�م، ألن الفيلم يمك�ن للجمهور 
العادي أن يشاهده والرقابة بعد مشاهدتها 
للفيل�م أش�ادت ب�ه ج�داً وأعطت�ه تصنيف 
إش�راف عائل�ي، وال يوج�د ف�ي الفيل�م ما 
يجعله للكبار فقط. واألهم من ذلك، الرقابة 
الش�خصية من داخلنا خاصة أن كل األبطال 
المش�اركين في العم�ل والمخ�رج أيضاً لم 
يسبق لهم في تاريخهم السينمائي أن قّدموا 
أعماالً فيها شيء مشين أو ضايقت أحداً، وال 
بد أاّل ننس�ى أّن األلف�اظ في الفيلم تعّبر عن 

طبيعة ولغة الشخصيات من هذا المكان.
•هل ترى أن توقيت الفيلم كان مناسباً؟

بالتأكي�د، ف�ا أش�غل بال�ي بالمنافس�ة بل 
أتمن�ى التوفي�ق للجميع، وكل م�ا أفكر فيه 

هو تقديم عمل جيد يرضي الجمهور.
•بصراحة ما رأيك في الضجة المثارة حولك 

الفترة الماضية؟
ال أحب الحديث في أمور ش�خصية، ولكّنني 
ال أكذب على جمهوري سواء في فني أو في 

حياتي، وهو ما وعدتهم به دائماً.

ب�دأت الفنانة يارا العمل على تحضي�ر ألبومها الغنائي 
الجديد، هذا ما أعلنته في صفحتها الرس�مية على احد 
مواق�ع التواص�ل االجتماعي حيث نش�رت ص�وراً من 
الستوديو لها ولفريق العمل المكون من الملحن طارق 

أبو جودة والفنان وس�ام األمير 
والملح�ن ج�ان م�اري رياش�ي 
باأللوبم  عليه:"بلّش�نا  وعلق�ت 

اللبناني المصري الجديد".

�

ب�دأ الع�د التنازل�ي لطرح ألب�وم الفنانة دوللي ش�اهين الجدي�د، والذي تعود ب�ه للغناء بعد فت�رة كانت تعمل 
بسياس�ية األغنيات المنفردة، والتي وجدت أّنها كانت األنس�ب للمرحلة الماضية، ودوللي ركزت خال الفترة 
الماضية على تحضير األلبوم، حتى إنها لم تشارك في أّي عمل تمثيلّي جديد، إذ بدأت التحضيرات منذ أكثر من 
عامين برغم تأّخر صدوره.وعن سّر تأّخر إصدار األلبوم، قالت دوللي في تصريح صحفي: "قّررُت العمل على 
ألبوم منّوع، وهو أمر ليس بالس�هل، فكنت أختار كّل أغنية وكأّنها هيت، وأعمل على كّل أغنية بش�كل منفرد، 
باإلضافة لحرصي على ضّم أغنيات بلهجات مختلفة منها المصرية واللبنانية والخليجية، وهو ما تطلّب أيضاً 
المزيد من الوقت والجهد".وتابعت بأّن الس�بب الرئيسي وراء التأخير، هو التغيير في قوانين الحقوق الملكية 
الفكرية ورفض بعض الملحنين والشعراء التنازل، ما اضطّرها أيضاً ألن تغّير هذه األغنيات وتعود للعمل على 
األلبوم، واختيار أغنيات مرة أخرى، ولذلك لم يكن األمر س�هاً.دوللي التي ُتغّني أيضاً بالفرنس�ية في األلبوم، 
ترى أّن هذه الخطوة ليس�ت بهدف الوصول إلى العالمية، فالعالمية من وجهة نظرها أن تصل بلغتها األصلية 
للخ�ارج، ولكّنه�ا أحّبت أن تقّدم تجربة مختلف�ة لجمهورها في الوطن العربي، والذي يس�تمع أيضاً ألغنيات 

أجنبية، وهي سعيدة بالفكرة والتي تتمنى أن تحصل على إعجاب جمهورها.

يتواجد المطرب عبد الفتاح جريني في دبي 
من أجل تصوير فيدي�و كليب ألغنية جديدة 
م�ع المخرج أحمد عب�د القادر وم�ن إنتاج 
ش�ركة "باتني�وم ريكوردز"، عل�ى أن يتم 
عرضها عبر قناته الرس�مية على اليوتيوب 
والقن�وات الفضائي�ة ف�ي عي�د االضح�ي 
المبارك.على صعيد آخر سيتم طرح سنجل 
منف�رد لجرين�ي قريب�ا، قبل ط�رح ألبومه 
المق�رر له نهاي�ة العام، ال�ذى يتعاون فيه 
م�ع ع�دد كبي�ر م�ن الش�عراء والملحنين، 
ويض�م 14 أغنية متنوعه ما بي�ن اللهجات 

"المصرية والخليجية والمغربية".

أحيت الفنانة ابتسام تسكت حفل ضمن فعاليات 
مهرج�ان ال�راي ف�ي نس�خته التاس�عة.إطالة 
ابتس�ام كان�ت راقي�ة بفس�تان أبي�ض وقدمت 
مجموع�ة من األغان�ي لجماهيرها ومحبيها من 
المغرب. وقد س�جل الحف�ل الفني حضور مكثف 
يقدر ب 180 أل�ف متفرج في مهرجان يعتبر من 
بين أهم المهرجانات.عبرت ابتس�ام عن فرحتها 
بهذه المش�اركة قائلة: "شكرا لكل من ساهم في 
نجاح الحفل ، شكرا ناس وجدة شكرا للصحافيين 
لي كانو متواجدين شكر أيضا للقائمين على هذا 
المهرجان الرائع ش�كر خاص للجيش التسكاتي 

كل ما أملكه من حب فهو لكم لباس"

انفصل�ت النجمة الس�ورية جيني إس�بر، عن زوجها المنتج عم�اد ضحية مالك 
ش�ركة "بان�ة" لإلنتاج الفن�ي، إاّل أّن الموضوع بق�ي طّي الكتم�ان وبعيداً من 

التداول في وسائل اإلعام.
النجمة الس�ورية جيني إس�بر، وف�ي أول تصريح لها عن االنفص�ال، قالت في 
حديث صحفي خاص "نعم لقد حصل االنفصال منذ فترة ليس�ت طويلة جداً أي 
من�ذ حوالى عام تقريب�اً، إاّل أّنني وعماد لم نفصح عنه لوس�ائل اإلعام، لكون 
األمر ش�خصياً وليس ضرورياً أن ينش�ر في الصحافة ويتم تداوله في وس�ائل 
اإلعام".وعن سبب االنفصال قالت إسبر: "جاء بسبب اختاف المفاهيم، فتجد 
أّن ش�خصين يمكن أن يس�يرا معاً لمس�افة طويلة، ولكن يمكن أن يفترقا بعد 
ذل�ك، ويذه�ب كلٌّ منهما في طري�ق، حيث يجد كل ش�خص أّن حياته في اتجاه 
م�ا، وهذا ما حصل بيني وبين زوجي الس�ابق المنتج عم�اد ضحية، فكان قرار 

االنفصال".

غادة رجب مشغولة بربوفات أمام حممد صبحي
 

أكدت الفنانة غادة رجب أنها انتهت من تس�جيل أغنية رومانس�ية م�ن كلمات أيمن بهجت قمر، 
مشيرة إلى أنها ستقوم بطرحها قريبا.

ولفتت غادة رجب، في تصريح لها، إلى أنها مشغولة ببروفات مسرحية "غزل البنات" مع الفنان 
الكبير محمد صبحى، موضحة ،أن الدور يحتوى على الغناء والتمثيل.

وأضافت: "متشجعة للغاية للتجربة النها امام فنان كبير بحجم الفنان محمد صبحى".

املهجرون واملناعة ضد احلر والربد
 م�ا بي�ن فترة واخ�رى ترتفع درج�ات الح�رارة في فصل 
الصي�ف وعنده�ا تاتي االن�واء الجوية بارق�ام تختلف كل 
االختاف عن درجة الحرارة الحقيقية ... حتى انتش�رت ما 
بين االوساط اشاعة تقول ان درجات الحرارة تعدت درجات 
معدالتها التي وصلت الى )44( او )46( درجة مئوية وكما 
اعلنته�ا االن�واء الجوية ... وانم�ا الحقيقة انه�ا تجاوزت 
الخمسين درجة او الستين ... وان االنواء تعمل على اخفاء 

الدرجات الحقيقية الس�باب ولعل ف�ي مقدمتها وكما كان 
متداوال في الس�ابق بس�بب عدم التاثير على )السياحة في 
الع�راق( ... الن الدرجات العالية تؤدي الى عزوف الس�واح 
عن المجيء الى العراق .. وبالتالي تخس�ر الس�ياحة  عملة 

صعبة يستفاد منها البلد !!.
ذاك كان في الس�ابق وحينما كان العراق فعا بلدا س�ياحيا 
ويرتاده الس�واح وتدر السياحة موارد كبيرة .. لكننا اليوم 

والعراق يعي�ش ظروفه الصعبة وتراجع الس�ياحة الى ما 
وراء معدالته�ا الدني�ا .. فا حاجة لان�واء الجوية ان تلجأ 
لمثل تلك المفاهيم والتي تكون مرتعا لاقاويل واالشاعات 
.. وعليه�ا  ان تعل�ن وبش�جاعة ان الع�راق يعي�ش تح�ت 
لهي�ب من الح�رارة .. او حتى تحت اجواء ش�ديدة البرودة 
واالنجم�اد .. الن المصداقية تجعل العراقي على اس�تعداد 
لقب�ول الحقيق�ة وكما ه�ي والتي تس�اعده عل�ى التكيف 

معه�ا .وم�ن الطري�ف ان تذكر هن�ا ان )غرب كندا( ش�هد 
مؤخ�را ونحن نعيش  درجات الح�رارة الاهبة والحارقة.. 
حالة من قصوى بس�بب ارتف�اع درجات الحرارة الى )38( 
درجة مئوية !!.وعلى اثر ذلك تدفق السكان لشراء المراوح  
ومكيفات الهواء في ظل توقع وصول درجات الحرارة الى 
)40( مئوي�ة .. حت�ى ان وزارة البيئ�ة الكندي�ة قد اصدرت 
تحذيراتها من الحرارة الش�ديدة والتي ق�د تؤدي الى مزيد 

من الحرائ�ق .. فضا عن ان ذلك االرتفاع بدرجات الحرارة 
يشكل مخاطر صحية خطيرة للكنديين!!.

واالط�رف م�ن كل ذل�ك ان المهجرين في الع�راق اصبحت 
لديه�م )مناع�ة( ضد درج�ات الح�رارة العالي�ة والواطئة 
)صيف�ا وش�تاء( واصبح�وا ب�ا حاج�ة لمثل ذل�ك القلق 
والتوجيهات واالرش�ادات ولس�ان حالهم يقول : )عش�نا 

وشفنا وبعد نشوف( !.

أمحد عز: أحرتم مجهوري وال أكذب عليه

هل يعتذر حسن حسني
 عن إساءته لنساء املغرب؟!

 
أعل�ن اإلعام�ي وائل اإلبراش�ي أنه ح�اول ان يجعل 
الممثل حس�ن حس�ني يعت�ذر لنس�اء المغ�رب عما 
بدر من�ه من تصريح مس�يء تجاهه�ن، ولكنه فّضل 

الصمت.
 وج�اءت محاول�ة اإلبراش�ي عبر برنامجه "العاش�رة 

مس�اء" إلقناع حس�ن حس�ني بأن يوضح قصده بشأن 
الفيدي�و ال�ذي انتش�ر ل�ه أخي�را عب�ر مواق�ع التواصل 
االجتماع�ي، ويجمع�ه بالممث�ل الس�عودي عبدالمجي�د 
الرهيدي.وعبر الرهيدي لحس�ن حس�ني ف�ي الفيديو عن 
رغبته في ال�زواج قائا: "يا حاج، أن�ا عايز أتزوج..تعبت، 
أت�زوج وأطلع عل�ى المغرب آخذ ش�هر عس�ل"، ليرد عليه 

حسني: "حد يروح مطعم ومعاه ساندويتش؟".

عابد فهد يدخل السياسة وُيطلق الرصاص
يستعد النجم الس�وري عابد فهد، ألداء دور البطولة 
ف�ي مسلس�ل "أطلق�وا الرص�اص" للسيناريس�ت 
السوري س�امر رضوان وإنتاج شركة "إيغل فيلمز" 

للمنتج جمال سنان.
وكش�ف السيناريس�ت س�امر رض�وان ف�ي حديث 
صحف�ي :" أّن العمل س�تدور أحداثه ف�ي لبنان وأن 
المسلس�ل س�يكون من بطولة النجم السوري عابد 
فهد وسيشارك عدد من النجوم اللبنانيين في العمل.

السيناريست س�امر رضوان أعلن عن اسم مسلسله 
الجدي�د عبر صفحت�ه الخاصة على موق�ع التواصل 
االجتماعي فايس�بوك، ما أثار إعجاب متابعيه الذين 

أبدوا س�عادتهم بعودته إلى المنافس�ة الرمضانية 
بعد غياب اس�تمّر عامي�ن، وبالتحدي�د منذ الجزء 
الثالث من مسلس�ل "الوالدة من الخاصرة"، الذي 

أثار الكثير من الجدل وهو من إخراج سيف 
الدين سبيعي ورشا شربتجي.

عالم الفن

يارا تبدأ العمل عىل ألبومها اجلديد ..

حييى الفخراين يعود إىل املرسح
القاهرة: إس�تقرت إدارة المس�رح القومي على افتتاح العرض المس�رحي 
"ألف ليلة وليلة" الذي يقوم ببطولته الفنان يحيي الفخراني يوم الخميس 

المقبل وذلك بعد تأجياٍت اس�تمرت ألكثر من ش�هر حيث كان 
يفت�رض أن يب�دأ العرض خال ش�هر رمضان 

الماضي.
وحصلت إدارة المسرح على الموافقات األمنية 
بعدما انتهت من بناء األسوار والتجهيزات التي 
طلبته�ا األجهزة األمني�ة للموافقة عل�ى إقامة 
العروض بخشبة المس�رح، فيما سيعقد مؤتمراً 

صحافياً مساء األحد لإلعان عن تفاصيل العرض 
الذي م�ن المقرر أن يس�تمر لمدة 40 ليلة بش�كٍل 

مبدئي.
والجدي�ر بالذكر هو أن الفنان يحيي الفخراني يعود 
من من خ�ال "ألف ليلة وليلة" للمس�رح بعد غياٍب 
استمر نحو 10 سنوات منذ أن قّدم آخر أعماله الفنية 

"الملك لير" والتي حققت نجاحاً جماهيرياً كبيراً.



  قيس مجيد المولى 

في كتابه )فائدة الش�عر ( وضمن تجربته 
الش�عرية ذكر إليوت إن الحياة اإلنس�انية 
إنما هي مناسبات تتيح لإلنسان أن يختبر 
ذات�ه س�واء بالمحس�وس أو بالم�درك أو 
بكليهما معا، والشعر بتقديره عمل مكثف 
يتداع�ى ليش�مل الظاه�رة م�ن جوانبه�ا 
المتع�ددة ويحق�ق من ذل�ك جاذبية النص 
المركزية في ظل وسائل معينة يستخدمها 

الشاعر لتحقيق غايته ،
وقد أتاح لي هذا الوصف واجهة إستداللية 
أضاءت ل�ي بموجبها النص المنش�ور في 
الجس�رة األلكتروني�ة ) األم�ر ف�ي غاي�ة 
البس�اطة ( للش�اعرة بريه�ان الترك حيث 
عرضت مقتنياها النفس�ية عب�ر مقودها 
اإلس�تذكاري مع اإلف�ادة م�ن موجودات 
غرضه�ا الش�عري لبلوغ الفني�ة الجمالية 
وتعزي�ز تواردها المتسلس�ل والمنطقي ، 
وهذه التحضي�رات تعتبر بمثابة الكش�ف 
األول�ي لمس�احة الن�ص وطبيع�ة حركة 
األش�ياء ضمن هذه المس�احة المفترضة 
وك�ذا الموص�الت التي يمكن م�ن خاللها 

إح�داث المتغيرات ف�ي الناق�ل التخيلي أو 
الناقل

العقل�ي بضمان�ة لغ�ة مطواع�ة تتص�ف 
بإنس�جام تكاملي في بنائها التتابعي بين 
الفك�رة والص�ورة الصوتية والت�ي أرادت 
الش�اعرة الت�رك أن القص�د م�ن ذلك ليس 
القص�د الفيزيائ�ي للص�وت إنم�ا الصورة 
السيكولوجية له وبعبارة أدق أي اإلنطباع 

أو األثر الذي تتركه في الحواس ،
إن نظام الكتابة ف�ي هذا النص يقوم على 
إختياري�ة  بتقني�ة  المس�تحضرات  وع�ي 
مقنن�ة ث�م إس�تجالء مضامي�ن القفزات 
الموح�دة من نص آلخر لتش�كل مجموعة 
النص�وص القصي�رة وح�دة تكاملي�ة في 
بنيته�ا الرؤي�ة وف�ي ت�الزم معطياتها ثم 
وح�دة المضمون ف�ي إطار الش�كل العام 
المخطط لبل�وغ ترتيباتها المختارة ،وهذا 
يعن�ي أن هناك دراية مس�بقة في الالوعي 
تقوم على فك�رة )العائلة( ثم خطاب األنا 
لإلرتب�اط بمنظوم�ة الرموز واإلش�ارات 
لزمن نأت الشاعرة من جعله عالمة فارقة 
ف�ي األح�داث كي التس�طو الوقائ�ع على 
األبعاد الجمالي�ة في النص فكان اإلختزال 

الزمان�ي والمكان�ي صائب�ا ف�ي تش�ريح 
المكام�ن الروحي�ة والوجداني�ة وتوجيه 
الخطاب بمهارة ش�عرية لخل�ق التجانس 
المزاج�ي نح�و القوى اإلس�تداللية مابين 
الم�وت والحي�اة ، وبموجب تل�ك المهارة 
فق�د أتم�ت توجهها لي�س عبر إس�تكمال 
عمل المش�هد الش�عري وحاجة المشاهد 
األخ�رى إلجراء التغيي�رات الداخلية والتي 
تأتي ضمن سياقات تنظيم المخيلة ولوازم 
عالق�ات األش�ياء التي تمكن م�ن القبض 
على المهم واألهم من المحتوى التجريدي 
ضمن النص الش�عري ، ولع�ل االنتماء الى 

تجسير
حداثوي للعب�ارة وبنيتها وتهش�يم بعض 
المقاط�ع وخل�ق بدائ�ل مزدوج�ة عنه�ا 
يوض�ح أن األمر )ليس في غاية البس�اطة 
( وه�و األم�ر القطع�ي ال�ذي أسس�ت له 
الت�رك وأش�تغلت عليه من مح�اور مقربة 
وم�ن محاور غير مرئية األم�ر الذي أوجد 
حس�ا عميقا لقب�ول المن�اورة وااللتفاف 
على معن�ى المعن�ى واإلصطف�اف خارج 
التقليدي�ة وبذل�ك يمكن اعتب�ار هذا النص 
أو باألح�رى مجموع�ة النص�وص ضم�ن 

النص مجموع�ة من الرغب�ات ، مجموعة 
م�ن اإلس�تبداالت ، مجموعة م�ن النوازع 
المصائ�ر  ، مجموع�ة م�ن  والمفارق�ات 
المحتومة ، مجموعة من الُطرز ،مجموعة 
من الخب�رات اإلضافية التي عملت بصيغة 
موحدة إزاء غاية فلس�فية من أجل تعنيف 
الحقائق وتقدي�م الالمتوقع كبديل جمالي 
إلغراء المتلقي واإلنصياع لشراكة الممتع 
والمق�دس ونش�وة النبوءة رغ�م أن األمر 

ليس في غاية البساطة :

األمر في غاية البساطة
سأذهب إلى المقبرة وأنده باسم

كل من مات لي
ثم أعود بهم إلى البيت ليستحّموا

من غبار العزلة
سأتصل بكل من حفر لي حفرة

ووقعت بها لنشرب القهوة
سأشتري لكل المرضى صحة يبيعها

بائع متجول بمعية غزل البنات
سألملم عاشقين تفرقا في بيت صغير

سأهدي األيتام آباء وأمهات

وسأعطي كل امرأة عاقر وأب عقيم
طفل ملفوف بورق سوليفان

هذه أمور سأنجزها على عجل
األمر في غاية البساطة!

اإلدراك  مل�كات  تعزي�ز  محاول�ة  إن 
وتحريره�ا م�ن عوالقه�ا الموروث�ة يتم 
بتعبي�ر )باون�د ( بإعط�اء المتلق�ي أعينا 
جدي�دة وليس ف�ي تطبيعه لرؤيا األش�ياء 
الجدي�دة ، لذلك نجد في نصوص الش�اعرة 
براع�ة ف�ي تثبيت ع�دد من األه�داف التي 
تعني فعالية تجربتها الش�عرية ، تسجيلها 
للتجربة الوجدانية الحياتية ، ضمان قواها 
الش�عرية المنِش�طة، تعزيز ق�درات اللغة 
وتفجير لحظاته�ا اإلدراكية ،البلوغ اآلمن 
للمعالجات المباش�رة ،إنت�اج رؤى خيالية 
جديدة ، استقطاب األشكال القائمة بذاتها 
،لذل�ك ف�أن كل ماأنتجه النص ق�د أتاح لنا 
فرص�ة لوجودن�ا بي�ن ذل�ك النس�يج من 
الحاج�ات والغاي�ات والنوايا التي ش�كلت 
بعده�ا اإلش�راقي ورس�ائلها الوجودي�ة 
ونقلتنا الى عالم فسيٍح تسيح فيه الهموم 

البشرية ،

       كريس هارت 
ترجمة : آماليا داود

قراءة قصيدة واحدة على األقل يومياً هو أفضل شيء 
يمك�ن أن تقدمه لدماغك. بالنس�بة لألش�خاص الذين 
يعتب�رون أنفس�هم محبين للحياة وف�ي نفس الوقت 
يتجاهلون الش�عر هذه جريمة حقيقية، وقبل أن نبدأ 

أريد أن أسألكم: لماذا قراءة الشعر مهمة؟ 
البع�ض س�وف يجي�ب أن الش�عر غير مه�م ، وكذلك 
الف�ن والجمال أيضاً والفلس�فة أو حتى ذلك البرنامج 
التلفزيوني ال�ذي تحبه ، يمكنك أن تعيش حياة كاملة 
دون ق�راءة الش�عر، وبه�ذه اإلجاب�ة يمكنن�ا أن نبدأ 

النقاش.
قصيدة يومياً مفيدة، إليك األسباب: 

أن�ا مثلك�م تماماً ال أح�ب ان يقول لي أحد م�اذا أفعل 
وماذا علي أن أحب أو أكره ، هذا س�وف يجعل الش�عر 
أشبه بالقرنبيط، ش�يئا تأكله ألنهم أخبروك أنه مفيد 
ل�ك ، ال أح�د يح�ب األوام�ر ، أنا س�وف أخت�ار ما هو 

المناسب لي .
قراءة الش�عر يومياً هو وس�يلة فعالة لتحسين الذات 
والنظ�رة إل�ى الجم�ال و هو لي�س واجبا ب�ل متعة ، 
وعلي�ك حق�اً ان تجرب قراءة الش�عر لمعرفة إذا كنت 

سوف تستمتع به أم ال .
هناك وجهة نظر مش�تركة، أن الش�عر صعب نوعاً ما 
، وال يمك�ن فهم�ه، فهن�اك الكثير م�ن األذكياء حتى 

المثقفين الذين يخش�ون قراءة الشعر ، فمن المخيف 
ق�راءة ش�يء ال نفهم�ه ، والحقيقة أن قراءة الش�عر 
تحت�اج إلى جهد وهذه الحقيق�ة يمكن أن تبعد الكثير 
من الناس عن قراءة الش�عر ،لكن يمكنك أن تس�تثمر 
بضع دقائق يومياً لقراءة الشعر ودعني أشرح لماذا: 

" إذا كان ل�ي هدف من كتابة الش�عر، فهو إنني أرغب 
بإنق�اذ الن�اس م�ن الص�ورة المح�دودة الت�ي يرون 

ويشعرون بها "/ الشاعر جيم موريسون 
الش�عر يمك�ن أن يضيف ص�ورا إلى دماغ�ك عندما ال 
يكون جام�داً ويفتقد إل�ى الحس الجمالي ، والش�عر 
يق�دم لك ط�رق جدي�دة لتجرب�ة العال�م والتعبير عن 
أف�كارك، ويحول الواقع إلى ش�يء مفيد ، ويمكنك أن 
تحل�ل وتفكر بالقصيدة لمدة أي�ام في عقلك ، و تبقى 

الصورة الجميلة إلى االبد عالقة هناك.
قرأت مرة قصيدة عن الخريف وتركت في عقلي عددا ال 
يحصى من الصور الشعرية ، وخلصني ذلك من وجهة 
نظ�ري المحدودة عن الخريف وتغير الفصول وصرت 
أراها بشكل مختلف ، وَنمت في ذهني بعدها العديد من 
الصور األخرى ووجهْت افكاري في اتجاهات جديدة ، 
وصرت بعدها أبحث عن شعراء آخرين وأفكار جديدة 
، وأك�ون أف�كاري الجمالي�ة الخاص�ة األصيل�ة حول 
األش�ياء ، وكان ذلك بس�بب قصيدة قرأتها في يوم ما 

قبل نحو عشر سنوات.
الموض�وع يتع�دى أن تح�ب أو ال تحب الش�عر ، إنها 
ع�ن تجربة أمزج�ه جديدة م�ن المش�اعر والتجارب 

ووجهات النظر و أفكار ربما تكون قديمة ولكن تترك 
لديك أصداء مختلفة، وربما تقرأ شيئاً مزعجاً و سلبياً 
ويدفع عقلك إلى التفكير في أماكن و انتقادات جديدة 

.
حياتك تبدو مملة ؟ رتيبة ؟ كم مرة تسمع نفسك وأنت 
تتح�دث ؟ ما ه�ي الكلمات التي تس�تخدمها أكثر ؟ ما 
هي العبارة التي تكررها أغلب االحيان ؟ هل تصف كل 
األش�ياء الرائعة بكلمة " مذهل " أو " رائع " متى آخر 
مرة قمت فيها بوصف غروب الش�مس ؟ أريد س�ماع 
شعورك وأنت تصف لي الخيوط البرتقالية التي ترسم 
في الس�ماء معها عدة أل�وان وتغيب الش�مس بعدها 

وراء الجبال و تفسح المجال للنجوم. 
الش�عر ثروة ال تكلفك شيئا سوى الوقت ، والقليل من 
الجهد ، في المقابل يمكن للش�عر أن يبني قصوراً في 
عقل�ك ، في الجوهر كلنا يملك قدرة ش�عرية ، الش�عر 
هو تعبير أكبر من الكلمات المس�تخدمة، وعقلياً نحن 
نعيش الش�عر ونس�تخدمه في اللغ�ة المجازية يومياً 
، الش�عر هو فلس�فة أخرى في الحياة، هي أش�ياء ال 

يمكن شرحها بطريقة أخرى.
العقل الش�عري ال يتوقف ابدأ ع�ن التعبير وعن إيجاد 
وس�ائل تعبي�ر جدي�دة تمام�اً كم�ا ال يتوق�ف العقل 

الفلسفي عن التساؤل.
قراءة الش�عر بشكل يومي هو لجعل حياتك ذات قيمة 
أعلى ، وهناك كمية من الشعر في العالم ال تنضب من 
العصور القديمة، أنا أش�جعك على البحث عن قصيدة 

تعجبك وأخرى تشعرك بالغضب ، وقصائد تغير نظرتك 
إلى العالم ، وتوسع استخدامك للمفردات وهذا جوهر 
الش�عر ، وما يقف بينك وبين قراءة الش�عر هو الجهد 
ال�ذي يتوجب علي�ك فعل�ه ، وال يهم أن تفهم الش�عر 
من الق�راءة األولى ، فالقراءة ه�ي مهارة نهملها في 
معظم األحي�ان ، ونقرأ في معظ�م األحيان للحصول 
على المعلومات، والشعر في عالمنا المزدحم عادة ما 

يتم تركه جانباً وهذا نتيجة للطريقة التي نقرأ بها. 
نصيحة لالستمتاع بقراءة الشعر :

اقرأ الشعر بصوت عاٍل: 
اق�رأ ببطء و بتأن ، اش�عر بوقع الكلم�ات التي تخرج 
من فمك ، اس�تمتع بطريقة ترتيب الكلمات وباإليقاع 
والقواف�ي والتالع�ب باأللف�اظ والتش�ابيه التي من 
الس�هل ج�داً أن تغفلها إذا كن�ت تقرأ بعيني�ك فقط ، 
وس�وف تك�ون وقتها القصي�دة حية بش�كل لم تكن 
تتوقعه. ما الفائدة من اللغة إذا لم نس�تخدمها للكالم 
والغن�اء ، تك�ون القصي�دة نصف ميت�ة عندما تكون 
صامت�ة .الش�عر ف�ي أصله، لم يك�ن مكتوب�اً بل كان 
تقلي�دا ش�فويا ، وس�وف يبقى كذل�ك، ال تقلق من أن 
تلقي الشعر بشكل سيء فلقد مرت عليك فترة طويلة 
منذ آخر مرة قرأت فيها الشعر بصوٍت عاٍل ، هل تذكر 
؟ أن�ت بحاجة إلى نقل القصيدة من البعد البصري إلى 

الصوتي لتسمع القصيدة بإذنيك وتالمس قلبك.
"على الشعر أن يالمس األفكار العليا للقارىء ويظهر 

كأنه ذكرى " /جون كيتس 

       ثامر الخفاجي 

كان دائم�اً يحلم ان يكون ش�يئاً كبيراً يش�ار إليه 
بالبن�ان .كانت عين�اه تحلقان كثيرا في الس�ماء 
وكانهما يخططان بعناية لمستقبل يليق واحالمه 

الكبيرة التي تراوده .
أطب�ق جفنيه محاوال أن يس�رق دقائق من الزمن 
ليغفوا فيه�ا هاربا من افكاره الت�ي تحمله لدنيا 

حاول كثيرا أن يهرب منها
.م�د ي�ده يتحس�س بندقيت�ه الراق�دة إل�ى جنبه 

تش�نجت أصابعه حول اخصمها وكانه يخاف ان 
تهرب منه نظ�ر اليها بعينين غادرهما الفرح منذ 

زمن وكأنه يبثها شوقه.
- أريدك كأبيك ..

عب�ارة طالم�ا كان�ت تردده�ا امه وه�ي تداعبه 

مزهوة بفخر ابيه.تألألت في عينيه دمعة.. كانها 
تريد أن تواس�يه حمل البندقي�ة ضمها الى صدره 
بقوة .. تسلل شعاع الشمس عبر كوة صغيرة الى 
غرفت�ه التي فقدت أس�باب الجم�ال لتعلن ميالد 

يوم جديد

ليست هناك بساطٌة يف )األمر الذي يف غاية البساطة (

ملاذا عليك قراءة الشعر يوميًا ؟

احللم

كتابان عن ألفريد فرج وفرسان الفن
 

عن هيئ�ة الكتاب، صدرت مجموعة م�ن األعمال المس�رحية باإلنكليزية للكاتب 
المس�رحي الراحل ألفريد فرج، ويضم الكتاب أربع مسرحيات، هي: »على جناح 

التبريزي«، »زواج على ورقة طالق«، »الزير سالم«، و »بقبق الكسالن«.
وهذه المسرحيات األربع تعد من أهم المسرحيات التي ساهم بها هذا الرجل - 

من خالل موهبته - في إثراء الدراما العربية الحديثة.
كما صدر– عن الهيئة ذاتها- في مش�روع مكتبة األسرة عن »سلسلة فنون«، 
كتاب عن قصص حياة الرس�امين اإليطاليين بعنوان »فرس�ان الفن«، تأليف 
إيم�ي س�تيدمان وترجمة الحس�ين خضيري.يضم الكتاب قص�ص 18 فناناً 
م�ن فناني عصر النهضة، الذين بثوا حي�اة جديدة في الفن مثل: جيوتو، فرا 
أنجيليكو، ماساتشو، ساندروبوتشيللي، ليوناردو دافنشي، رافائيل، مايكل 

أنجل�و، تنتوريت�و، بول فيروني�س وغيرهم م�ن الفنانين، مع ص�ور ألجمل 
لوحاتهم.

طيف حنني
 

اس�تهل األديب أس�امة منصور مجموعته القصصية »طيف حنين« بمقطع من 
قصيدة الشاعر فاروق جويدة، التي يقول فيها: »يمر العمر أسكنها... وتسكنني/ 
وتب�دو كالظالل تط�وف خافتة/ على القلب الحزين.../ منذ انش�طرنا والمدى 
حولي يضيق/ وكل ش�يء بعده�ا... عمر ضنين/ صارت م�ع األيام طيفاً/ ال 
يغيب... وال يبين/ طيفاً نسّميه الحنين«، وبعدها بدأ قصته األولى التي تحمل 

عنوان المجموعة نفسها »طيف حنين«.
المجموعة تتكون من 21 قصة، غالباً ما تبدأ كل قصة بمقطع ش�عري يدور 

ف�ي أجواء القص�ة ذاتها، ومعظ�م القصائد من أش�عار فاروق جوي�دة، الى جانب 
قصائ�د لعبدالرحمن األبن�ودي وفؤاد حداد.ومن أج�واء المجموعة الصادرة ع�ن دار »األدهم« من قصة 

»الجس�ر«: »تأخذني خطواتي على الجس�ر... أرى ابتس�امتك الحانية هناك مرس�ومة بأيدي أج�دادي، بين نص 
النصوص وسر األسرار على الحائط العتيق بقدس األقداس بالبر الغربي مالذي إليك... أرتمي بين أحضانك راضياً 

حيث مالذي اآلمن«.

ُتمّثل حادثة اختطاف تتعّرض لها طالبة شابة في ظروف 
غامض�ة العق�دة الدرامية ف�ي رواية الكاتب�ة اللبنانية 
نرمين الخنسا »شخص آخر« )دار سائر المشرق(، مما 
يوحي بأّن الرواية تنتمي إلى النوع البوليس�ي. غير أّن 
قراءة متأنية لها تدحض هذا االس�تنتاج، لتكش�ف عن 
مأس�اة إنس�انية بطلتها فتاة قادها حّظها الس�يئ إلى 
الحي�اة في عالم متخّبط ينس�حق فيه اإلنس�ان كنملة 

تحت حجر.
أن تك�ون لبنانياً يعني أن تصير »بط�اًل« تراجيدياً. لعّل 
هذا ما أرادت الخنسا أن تومئ إليه في روايتها »شخص 
آخ�ر« حي�ث تقع ُعال، مهندس�ة ديكور ش�ابة، ضحية 
عملية اختطاف، فُتس�جن وتتع�ّرض ألصعب المواقف 
اإلنس�انية من دون أن تعرف سبباً لما يجري لها. فمن 
فعل يومي عرضي تختار الخنسا أن تنطلق في روايتها 
لتكش�ف حقيقة الحياة اللبنانية المسكوت عنها. ففي 
أثن�اء توّجه عال إل�ى بيت صديقتها، وه�و حدث عابر، 
تجد الشابة نفسها محاطة بأشخاص ملثمين نزلوا من 
الس�يارة واقتادوها إلى داخلها لُتصب�ح مخطوفة من 

جهة مجهولة، قبل أن ُيفرج عنها في النهاية على اعتبار 
أنها »ش�خص آخر«. ففي بلد ال حسيب فيه وال رقيب، 
قد يتحول أي إنس�ان إلى عال، الشخصية المحورية في 
الرواية. قد ُيختطف أّي واحد مّنا من طريق الخطأ، وقد 
ُيقتل أيضاً قبل أن يكتشف الجاني أّنه قتل شخصاً آخر، 
بالخط�أ.إذاً، من الظلمة التي ُتحيط بش�خصية البطلة، 
تفت�ح الكاتبة نوافذ على واقع المجتمع اللبناني بتنوع 
انتماءاته وصراعاته الطائفية التي لم يسلم منها طالّب 
الجامع�ات. لبن�ان، هو الفض�اء المكاني ف�ي الرواية. 
الجميع في هذه البقعة من العالم يعيش�ون كأنهم في 
ملحمة تاريخية، أو األصّح في مأساة أوديبية. يحملون 
اللعنات المتوارثة كصخرة على ظهر سيزيف. يمضون 
في معارك يومية ُتفقدهم فرديتهم، وأحياناً إنسانيتهم. 
يتفاقم العنف ويتناقل من منطقة إلى أخرى، بأش�كال 
مختلف�ة. مّرة يأتي على ش�كل قتل ومرات على ش�كل 
خطف، ما يح�ّول اللبناني من »مواطن« إلى »مطلوب« 
أو »مهّدد« بالموت والخوف والفقد والرعب. أّما الزمان 
فه�و اللحظة الراهنة في تاريخ لبنان. فالكاتبة ال تأخذ 
من الحرب األهلي�ة زماناً، على غرار كثير من الروايات 
اللبناني�ة، إنم�ا تتناول المرحلة اآلنية بكّل تش�نجاتها. 

2005 )حادث�ة اغتي�ال رفي�ق  فبع�د 
الحري�ري( عادت نذائر الح�رب ُتظلّل 
الحي�اة اللبنانية، فانعكس�ت العداوة 
السياس�ية بين الزعماء عدوانيًة في 
المجتم�ع. وهذا المن�اخ الفوضوي 
ه�و م�ا أرادت أن تص�ّوره نرمي�ن 
الخنسا في روايتها »شخص آخر«، 
لعلّه�ا تك�ون صرخة ض�ّد العنف، 
ض�ّد الطائفي�ة، ض�ّد االنقس�ام. 
صرخة ُتعيد إلى اإلنسان إنسانيته 

الضائعة.
نرمي�ن الخنس�ا كاتب�ة وروائية 
لبناية، عضو في الهيئة اإلدارية 
ورئيس�ة اللجن�ة الثقافي�ة في 
الن�ادي الثقاف�ي العرب�ي. لها 
العديد من الروايات، من بينها: 
»هذيان الذاكرة«، »نصيبك في 
الجنة«، »ساعة مرمورة«. أما 
»ش�خص آخر« فهي روايتها 

السابعة.

»شخص آخر«.. رصخة روائية ضّد العنف
مايا الحاج
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لونَك ي�شبه زهرة 
ربيع برية

�شعر"كه زال ابراهيم خدر

ترجمة: حممد ح�شني املهند�س

1
قلبي ملؤه سحائب المحبة

والقمر إزاءها
يعرض نفسه كأنوار الليل

أحيانا تغدو السحائب رعودا وصواعق
سي غضِب عاصفة هوجاء

وأحيانا أخرى
تغدو زهرة برية عرَض شعاع الشمس

وتنظر حواليها في دالل
2

غدا قلبي َشعرا أشقَر
باقة زهور نرجس ربيعي

وأحيانا أخرى
فراشات مزخرفة األجنح
تتساقط مع نثيث المطر

وتغدو روضة شعر المحبيَن
في مروج الضياء

3
ال ينبغي أن تضيع مني

في هذا الفصل
وتتركني عند خريف ما
حتى يغدو لون الربيع

انبالَج فجٍر َوِسْن
ال ينبغي أن تضيع مني

أن تغطيني حييا بأوراق الشجر
أريدك أن تغدو حمامة بيضاء

كي أضحى أنا
في سفر مفاجيء

ظالَل شجٍر
وأنت تنقر في حبيبات قمح أشعاري

4
إن كنَت نسيم ريح شمال صبيحة ما
إن كنَت بسمة على شفاه العاشقين

كنُت أكتُب سلوى شالل هادر
لُذِويِّ دموع عينيك

حبذا لو كنُت ذات أعوام
بخمار بنفسجي

أضع أجنحي في شال مزخرف
وأعرض نفسي قبالة أمواج قلبك الحزينة

5
حين أرى صبية حيية

عند الغروب
وقد أمسى محياها

ِسيَّ أوِل شعاع طلوع الشمس الَخِجل
تشتعل مقلة النهر في عيني نارا

وحين أراها وقد غدت حمامة بيضاء
تضحك السماء بفمها

وحين ينتهي شعاع الغروب
َتهبُّ كلُّ عصافير قلبي كاألعصار

وتسكب تغريدة الغراْم
حينها

عر يمتليء لون قلبي بالزهور والشِّ
وينبُت الُحبُّ في فؤادي

6
أحيانا

أغدو زهرة أرجوان
وأستحيل بدال من ذاتي

قطراِت مطٍر
وَتسَكُر دموِعَي بي

وأنسكب في شالل عينيك
قطرة بعد قطرة

وأغدو شعاع ضياء
ُقبلَة مساٍء

ويعود قلبي دميًة زجاجية بيضاء
يرقص كل جسدي

وأُصِبُح سي قطرات ندى الصباح
7

حين أراَك تشبه نجمة متأللئة
وحين تجيؤني أنْت

وقد غدا لونك سي سنبلة قمح
َتلوُح لي كمالك أبيض

إني قد رأيتَك في حلم طفولتي
سي قالدة

رأيتك تشبه حبيباً تحت شعاع ليل مقمر خيالي
ما أحالَك أنت

بمحياك
تشبه مرآة العاشق السحرية

أُِحبَُّك
إني أحب األلوان كلها

ألنَك تشبه قوس قزح أمطار الربيع
8

في كل ليلة
يشعر شوُق قلمي بآآلم المخاض

كي يمشط لَك َشعرْك
عسى الله أن تولد زهرة ِشعٍر ما

يهطُل كالثلج
وينيُر مالمَح عينيَك

ويمتليء بأنوار القمر سي قلبَك أنْت
وَتَهَبني حلواَء روحَك

وتكوَن أنت بين كل أمنياتي
طائرا أبيض

ويهطل الحب باشتياق
9

في حلمي
غدوت ضياَء الخريف

لظالل أماسي شجرة ما
غدوت حنجرَة مزمار شجي

لعزف لحن ما
كي أمسح دموع عينيَك
وأجعَل منَك وابَل مطٍر

وأضفرَك سي باقة من الزهور
10

لقد غدا صدري نبعا رائقا
يمتص ابيضاض روحْك
غدا صدري انبالج فجْر

ومن جمالَك
تتألأُل النجوم

وتحتضُن لون السماْء
أنت تعلم

في كل ساعة حين أمتليء منْك
أعيُد ذكرى الحب

وتستحيُل حياتي نبعا
وتتغطى

ُقبلُة ازرقاِق السماء 
وتغريدُة العصفور الُمتعب

بوشاح العروس



المستقبل العراقي /متابعة

حّمل عدد من صيادي ومربي االسماك في محافظة ذي قار وزارة الموارد 
المائية المسؤولية الكاملة عن هالك الثروة الحيوانية والسمكية وضياع 
مهنتهم التي يعتمدون في معيش�تهم عليها، خاصة سكنة االهوار التي 
تعد مناطق عيش�هم ومصدر رزقهم ، وعزوا س�بب ذلك الى عدم تعاون  
وزارة الموارد ف�ي اعطاء المحافظة حصتها المائي�ة المقررة وتجاوز 

بعض المحافظات على حصص المحافظة المائية.
ووصفوا المش�كلة التي تمر بها المحافظة بس�بب شح المياه وتراجع 
الثروة الحيوانية الرتباطها الرئي�س بالمياه، وصفوها باالبادة الكاملة 
التي تتعرض لها الثروة الحيوانية والس�مكية في المحافظة ، والس�بب 
هو شح المياه والتجاوز على الحصص المقررة من  دون ان تتخذ وزارة 
الموارد المائية اي اجراء ازاء هذا الوضع الذي سيتحول الى كارثة بيئية 
وصحية في االيام المقبلة .واس�تغرب س�كنة اهوار الحّمار والجبايش 
والقرى الجنوبية في المحافظة من تجاهل الوزارة مطالبهم، ما سيؤدي 
ال�ى كارئ�ة انس�انية وبيئية نتيجة جف�اف االهوار وه�الك الحيوانات، 
ورج�وع المنطقة الى حقبة النظام المباد الذي عمد الى تجفيف االهوار 

وإحداث خلل بيئي في المنطقة كلها وبخاصة الحياة في االهوار.

ان�ي المواطن�ة غنية فاضل، زوج�ة المتوفى عادل 
محم�ود ياس�ين الموظ�ف في  ش�ركة القادس�ية 
العام�ة احدى ش�ركات هيئ�ة التصنيع العس�كري 
سابقا، وحاليا احدى شركات التمويل الذاتي التابعة 
لوزارة الصناعة والمعادن. كنت في وقت سابق قد 
قدمت معاملة الى ادارة الش�ركة لغرض احتس�اب 
رصي�د زوجي المتوفى م�ن االج�ازات المتراكمة،  
لكن بسبب تأخر المعاملة أشهراً عدة ودون معرفة 
أس�باب التأخير، اضط�ررت الى مراجعة الش�ركة 
لغرض االستفسار عن مصير المعاملة، في كل مرة 
أسأل عن نتائج المعاملة،  كنت اسمع الجواب ذاته  
ال غي�ره: »ال ت�زال المعاملة ف�ي وزارة المالية.. لم 
يص�ل الرد لغاي�ة االن«.  عليه اناش�د وزارة المالية 
كي تس�عف أس�ئلتي عن مصير المعامل�ة بأجوبة 
واضحة وشفافة. علما ان هذه المعاملة هي الثانية 
التي اعيدت صياغتها وتقديمها، اذ سبقتها معاملة 
كان مصيره�ا الضياع، وآخر ما أخش�اه هو فقدان 

المعاملة الثانية الى مصير مجهول كسابقتها.

 

أب يف كركوك يرتك أوالده الثالثة
يف الشارع!

 
الطفلة رقية تمس�ك بيد ش�قيقها األصغر منها 
حس�ين، واألخير يمسك بيد ش�قيقهما األصغر 
منتظ�ر، وتلف�ح الش�مس وج�وه الثالث�ة على 
رصيف وسطي )جزرة( في أحد أحياء محافظة 
كركوك وهم ينظرون حولهم فال يلمحون سوى 

الضياع.
اعتاد هؤالء األطفال أن يخرجوا برفقة أبيهم الى 
الس�وق مثال ومن ثم يع�ودون معه الى منزلهم، 
لكنه�م في آخ�ر رحلة اصطحبهم فيه�ا لم يروا 
المن�زل مرة أخ�رى، فقد تركهم عل�ى الرصيف 

ورحل.
وبقيت الس�يارات تمر من حوله�م ولم تتوقف، 
بينما يلق�ي راكبوه�ا نظرات اس�تغراب عليهم 
ويمض�ون في طريقهم، الى أن جاءهم رجل من 
أهال�ي المنطقة وس�ألهم عن قصته�م ومن ثم 

قرر تبنيهم.
ويق�ول خلي�ل علي صال�ح الذي تبناه�م "حين 
رأيته�م واقفين على الرصيف أجريت اتصاال مع 
بع�ض األقرباء لغ�رض عرض الموض�وع على 
القضاء ووس�ائل اإلعالم لك�ي نصل الى والدهم 

أو والدتهم".
وقد حص�ل صالح على إذن م�ن قاضي محكمة 
كرك�وك بتبنيه�م، فضمهم الى عائلت�ه المكونة 
من تس�عة أفراد يقطنون في دار قديمة في حي 

العمل الشعبي شمال غربي كركوك.
صال�ح ليس غني�ا، وهو مت�زوج م�ن امرأتين، 
ويرى أن ضم هؤالء األطف�ال الثالثة الى عائلته 
ال يضي�ره ش�يئا وال يثق�ل كاهله بأعب�اء مالية 

كبيرة.
تبل�غ رقية م�ن العمر أرب�ع س�نوات، لكنها مع 
عمره�ا الصغي�ر ه�ذا تدرك م�دى فداح�ة فعلة 
والدها، ولذلك صارت تبغضه كثيرا وال تستطيع 

مسامحته.
وبينما يعمل فريق من الش�رطة على البحث عن 
أب األطفال الثالثة من أجل مس�اءلته عن السبب 
الذي دفع�ه الى نب�ذ أطفاله واتخ�اذ اإلجراءات 
القانوني�ة بحق�ه، تحظ�ى رقية وحس�ين الذي 
يبلغ من العمر ثالث س�نوات ومنتظر الذي يبلغ 
س�نتين بأس�رة جديدة قد تحيطهم بعناية كانوا 

يفتقدونها لدى أسرتهم األصلية.
ويق�ول الرجل ال�ذي تبناهم إن "تبن�ي األطفال 
لي�س بأم�ر غري�ب عل�ى العراقيي�ن الطيبي�ن 
ومعدنه�م األصيل. هم يلعب�ون مع أطفالي اآلن 
ويأكلون وينام�ون والله هو الرزاق وهو يتكفل 

بهم )...( لقد أصبحوا بمثابة أطفالي".

هــــــذه ال�شفحــــة ت�شتقبـــل ال�شكــــــاوى 
واملــــــــالحظـــــــات واملقرتحــــــات مـــن 
املواطنني وتن�شــر جمانــــًا املرا�شلـــــة على 
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ويسألون عن النزاهة
  حميد الموسوي

نِزهت األرض "بكسر الزاي" اذا تزينت بالخضرة.
وف�الن نزيه اذا كان بعيداً ع�ن اللؤم، والنزاهة البعد عن الش�ر 

وعن األقذار.
وبما ان المال "وس�خ الدنيا" كما يقول العراقيون. وهو الش�ر 
بعين�ه إذ بحفن�ة دوالرات ُيذبح العراقي م�ن الوريد الى الوريد، 

اذن فالمال هو الشر وهو القذر!.
وفي كتب تفس�ير االح�الم، إن من رأى نفس�ه وس�ط القذارة 
والنجاس�ات فمعن�ى ذل�ك انه س�ينال م�االً. وهذا دع�م للدليل 

اللغوي.
وق�د قرأُت في كتاب دين�ي قديم، انه حين ُضرب�ت الدنانير قال 
ابليس الش�رير: "بهذا سأس�قط بني آدم"، واظ�ن انه قد فعلها 
وهذا دعم آخر للتفس�ير اللغوي، وعليه تكون النزاهة هي عدم 

تلطخ األيدي بحقوق "أموال" اآلخرين.
وأموال الدولة هي أموال العراقيين، وكل فساد حصل في دوائر 

الدولة وراءه مال حرام.
بهذا المدخل حملت "تطوع�اً" هموم لجنة النزاهة التي صارت 

تحتاج لوزارة للنزاهة .
فبمن سيبدأون، وكيف سيعملون؟!.

ينزهون َمْن، ويطهرون َمْن، وَمْن سيغسلون؟!.
والجمي�ع يعلم�ون ان القواني�ن وحده�ا ال تكف�ي إن ل�م تكن 
مدعومة بس�لطة تنفيذي�ة قوية ومصحوب�ة بضمير حي رادع 
ورقي�ب إذ بموته تموت كل الفضائ�ل وتضيع كل القيم وتنتفي 

الحاجة للعالقات االنسانية، وتصبح الحياة بال معنى.
قد يتصور البعض إن تفش�ي الفساد في دوائر الدولة وأجهزتها 
المتش�عبة بهذه الفضاعة جاء نتيجة لإلنف�الت األمني وغياب 
الرقاب�ة بعد التغيي�رات الديمقراطية الجدي�دة، صحيح ان هذه 
العوام�ل س�اعدت كثيراً على تفش�ي حال�ة كه�ذه ولكنها في 
الحقيقة إمتداد لقاعدة الفساد الكبرى التي اشادت عليها سلطة 
القه�ر البعث المقبورة كيانها حين تفنن اعضاء حكومة القرية 
وكٌل م�ن موقعه ف�ي نهب خيرات العراق وبأس�اليب ال تش�به 
بعضها ساهمت بشكل متعمد في اشاعة الخراب الشامل وعلى 
م�دى اربعة عقود س�ود تجّذر ه�ذا "الفي�روس" الفتاك وصار 
حال�ة طبيعية بمرور الزم�ن ليتفاقم في ظرف مالئم غابت فيه 

السلطة، وتفرعنت المسوخ!.
لقد س�اعد وض�ع الحكوم�ات المتعاقبة منذ 2003 واس�اليبها 
ف�ي ادارة الدول�ة حين تركت الحبل على الغارب وتس�اهلت مع 
المفس�دين والمجرمين، ولم تس�تعن باالكف�اء والمختصين.. 
لقد س�اعدت هذه الحكومات على تفش�ي حالة الفس�اد بحيث 

اصبحت تحتاج الى "وزارة للنزاهة".
ترى في ظل هذه الظروف كيف سيتسنى للجنة النزاهة معالجة 

االمور؟!
يضاف لهذه المعضلة عدم توفر الحماية واالسناد بسلطة رادعة 
لما تقرره هذه اللجان، فأي خراب ش�امل سيعالجون، ومع من 
يتعاونون؟ بم�ن يبدأون، بال�وزارات والرواتب والتخصيصات، 
بالمنح الدولي�ة واالعانات، بالتعيينات وااليفادات، بالمنهوبات 

والمهربات، بتخصيصات المهجرين والنازحين؟

انتباه رجاءًا

 شكا عدد من مواطني بغداد، بخاصة المناطق الشعبية المزدحمة 
واالحياء الس�كنية التي تقع ق�رب مكبات الطمر الصحي، ش�كوا 
حصول حاالت اختناقات تنفس�ية لبع�ض ابنائهم بخاصة مرضى 
الربو والجهاز التنفسي، من جانب اخر أكدت الجهات المختصة في 
وزارة البيئة وجود غمامة سوداء في سماء بغداد يمكن مالحظتها، 
خاص�ة في اوق�ات الفجر ناجمة ع�ن عوادم الس�يارات. لما تقدم 
طالب العديد من المواطنين في بغداد باتخاذ إجراءات حاس�مة من 
ش�أنها الحد من التلوث الحاصل في الجو بس�بب عوادم السيارات 
التي غ�زت الش�وارع وباع�داد هائلة تف�وق الطاقة االس�تيعابية 
لمنظوم�ة الطرق، بخاص�ة التي تخال�ف المح�ددات البيئية وذلك 
بفعل االس�تيراد المنفلت للبضائع والسلع غير الخاضعة للفحص، 
فضال ع�ن التلوث الحاصل بس�بب الدخان المنبعث م�ن المولدات 
االهلية التي تنتش�ر في جميع االحياء واالزقة الشعبية، وال ننسى 
الحرق العشوائي للنفايات وغيرها، وكلها امور تتطلب وقفة جادة 
من قبل الجهات المعنية لمنع المخالفات التي تؤثر بش�كل س�لبي 
على البيئة وتلوثها. كما ناش�د مواطن�ون آخرون الجهات المعنية 
ضرورة الشروع بتنفيذ المشروع المتنقل لفحص عوادم السيارات 
في بغداد، مطالبين مديرية المرور العامة بأن تجري فحصاً سنوياً 
لع�وادم الس�يارات قب�ل منحها رخص�ة الحركة في الش�وارع من 

عدمها في حال عدم صالحها..
مراقب

في ظ�ل ت�ردي الواق�ع الخدم�ي ف�ي البلد، 
تتواصل معاناة المواطنين وذلك لعدم وجود 

الحلول الجادة من قبل المعنيين.
ولع�ل مش�كلة خدم�ات الطاق�ة الكهربائية 
في مقدمة تلك المش�اكل الت�ي تتفاقم يوما 
بعد يوم بخاص�ة مع ارتفاع درجات الحرارة 
ف�ي فصل الصي�ف، بالنظ�ر لفش�ل الجهات 
المس�وؤلة في اعادة الحياة للقطاع الخدمي 
بما يخدم المواطنين ويخلصهم من استغالل 
اصحاب المول�دات االهلية الذي�ن يتحكمون 
بأج�ور االش�تراك الش�هري وبش�كل كيفي 
مزاجي وكال بحسب جشعه وتعطشه لكسب 
ام�وال على حس�اب دخ�ل المواط�ن الهزيل 

والبائس.
كم�ا اس�هم ضع�ف الرقاب�ة الحكومية على 
المخالفين من اصحاب المولدات االهلية في 
تالعبهم وتوس�ع دائرة ش�روطهم باالسعار 
وس�اعات التش�غيل والمش�ترك مجبر رعلى 
القب�ول به�ا وإال كان مصي�ره الحرمان من 
الصي�ف  ح�رارة  وتج�رع  الكهرب�اء  نعم�ة 

ولهيبها.
يتح�دث المواطن ابو احمد " ويقول: بس�بب 
تردي خدمات الكهرب�اء واعتماد المواطنين 
على المولدات االهلية، اس�تغل اصحابها هذا 
الوض�ع المت�ردي بمضاعف�ة س�عر االمبير 
والتالع�ب بس�اعات التش�غيل، والمواطنون 
مجبول�ون على القبول حي�ث الخيار امامهم 
، وق�د تخل�ى معظمهم ع�ن اجه�زة التبريد 
واعتم�د على المراوح في ظل ارتفاع درجات 
الحرارة. ام�ا  مجلس محافظة بغداد فيصدر 

الن  تنفيذه�ا،  متابع�ة  دون  م�ن  ق�رارات 
اصحاب المولدات ال يعترفون بتلك المقررات 

ويخالفونها دون وجل من المحاسبة .
واض�اف : اتخ�ذ مجل�س المحافظ�ة ق�راراً 
باالعتماد عل�ى قانون العقوبات العراقي ذي 
الرقم 111 لس�نة 1969 المعدل في محاسبة 
المخالفي�ن م�ن اصح�اب المول�دات االهلية 
والحكومية بشأن سعر االمبير وعدد ساعات 

التش�غيل، لكن دون ان تتم محاسبة احد من 
المخالفي�ن .ويرى المواط�ن ابو محمود من 
وجهة نظ�ره ان عدم وجود جهات رقابية او 
سلطة فعلية تستجيب للشكاوى سوف يبقى 
المواط�ن ضحية االبت�زاز وجش�ع اصحاب 
الذي�ن يهددونن�ا بدف�ع  المول�دات االهلي�ة 
المبال�غ الت�ي يفرضونها او الغاء االش�تراك 
م�ن المولدة.ام�ا ف�راس عبود،  فيق�ول: ان 

ذروة الخالفات واش�تدادها بي�ن المواطنين 
واصحاب المولدات تقع م�ع ارتفاع درجات 
الحرارة في الصيف وغياب خدمات الكهرباء 
، حي�ث يبرر اصحاب المول�دات عملهم بعدم 
قدرة المحركات على التشغيل لساعات طويلة 
ومتواصلة، ويبدأون بفرض ش�روطهم على 
المواطنين وهنا تتولد المش�اكل والمشادات 
بين الطرفي�ن وهي من المش�اكل والمعاناة 
المريرة التي تتكرر كل عام دون وجود حلول 
قاطعة.وتبي�ن ام بلقيس ان�ه على الرغم من 
المس�تمرة والمتك�ررة لمجل�س  الق�رارات 
محافظة بغداد بتحديد س�عر االمبير بسبعة 
آالف دينار، لكن الكثير من اصحاب المولدات 
يفرضون اس�عارهم على المشتركين، حينها 
تتح�ول قرارات المجلس ال�ى مجرد اعالنات 

اعالمية وحبر على ورق.
فيما يق�ول المواطن فيصل فري�د : ال يمكن 
تطبي�ق اي ق�رار م�ن دون ان تك�ون هن�اك 
خط�وات ج�ادة من الجه�ات المعني�ة وذلك 
بف�رض عقوبات صارم�ة بح�ق المخالفين 
وه�ذا ما لم يحدث حت�ى اآلن ولم يطبق على 

ارض الواقع.
م�ن جانبه يق�ول المواط�ن مش�تاق جبار : 
ان مراقب�ة المول�دات االهلي�ة والحكومي�ة 
ينبغي ان تنحصر ف�ي المجالس المحلية في 
المناط�ق وهذه االخي�رة تلت�زم الصمت وال 
تتخذ  إجراءات عندما يتطلب االمر ذلك وبغية 

تنفيذ قرارات مجلس المحافظة .
ويدعو المواطن فاضل مطر مجلس محافظة 
بغداد الى التش�ديد بف�رض العقوبات ورفع 
لوحات في واجهة المولدات تتضمن تعليمات 

المجلس وتحدد سعر االمبير مع عدد ساعات 
التشغيل واس�م الشهر المش�مول قبل بداية 
كل ش�هر حيث يفترض دفع االشتراكات في 

اليوم االول من بداية كل شهر.
وف�ي الموض�وع ذاته، يق�ول صاحب مولدة 
اهلي�ة  - ص�ادق العبي�دي: نح�ن م�ن ابناء 
المناطق التي يتم فيها تزويد السكان بالتيار 
الكهربائ�ي وم�ن غي�ر المعق�ول ان نع�ادي 
جيرانن�ا، لك�ن غالب�اً م�ا نضطر الى ش�راء 
الوق�ود باالس�عار التجاري�ة لع�دم تزويدنا 
بالحص�ة المق�ررة الكثر من اس�بوع وربما 
عشرة ايام من بداية الشهر ومن غير المنطق 

االنتظار لتسلم الحصة.
واضاف: هدفنا االساس�ي خدمة المواطنين 
والتخفي�ف ع�ن كاهله�م الن غالبيته�م من 
الفق�راء كما ان اصح�اب المول�دات االهلية 
والحكومي�ة ه�م ايض�اً مواطن�ون ينبغ�ي 
دعمهم قبل محاس�بتهم لكي نطبق االنصاف 
والعدال�ة عل�ى الطرفي�ن بعيداً عن الجش�ع 

واالبتزاز واجواء العداء والكراهية.
وندع�م  نش�جع  بدورن�ا  قائ�اًل:  واختت�م 
قرارات مجل�س محافظة بغ�داد التي اعلنت 
في وق�ت س�ابق، والتي تصب ف�ي مصلحة 
خدم�ة المواطنين، ونؤك�د ان عوامل تطبيق 
توجيهات مجلس المحافظ�ة تكمن في عدة 
جوانب منها توزيع الوقود في بداية كل شهر 
مع التش�ديد على رفع لوحات تدرج تعليمات 
مجل�س المحافظ�ة، والتركي�ز عل�ى ال�دور 
الرقابي المستمر للهيئات التفتيشية لمتابعة 
عمل المول�دات االهلية وم�دى التزامها بتلك 

القرارات.

كابوس املولدات األهلية: أسعار مرتفعة وساعات تشغيل مزاجية

عوادم السيارات ختلف غاممة 
سوداء يف سامء بغداد

عباس رحمة الله

مر�شى الهموم 

العشرات من موظفي شركة الفاروق التابعة إلى وزارة األعمار واإلسكان، 
طالب�وا الجهات المعني�ة بااليعاز بص�رف رواتبهم المتأخرة منذ خمس�ة 
أشهر ماضية ، في نفس الوقت دعوها الى ضرورة االلتزام بصرف الرواتب 
ش�هريا دون تأخي�ر وذلك بس�بب اعتم�اد غالبيتهم على الراتب الش�هري 
وبش�كل أساسي لتمش�ية امورهم المعيش�ية وتلبية احتياجات عائالتهم 
النه�م مكلفون برعاية عوائلهم ولي�س لديهم مصدر رزق اخر غير الراتب، 
لذا فهم بأمس الحاجة للراتب لما تترتب عليهم من التزامات مالية ش�هرية 
وديون يتوجب سدادها خاصة مع ارتفاع االسعار وغالء االيجارات واجور 

الخدمات كالكهرباء والماء ... الخ.
يذك�ر أن آالف الموظفي�ن في مختلف ال�وزارات الحكومي�ة يعانون تأخر 
صرف رواتبهم في ظل الظروف االقتصادية والسياس�ية التي يعيشها البلد 
وتقلي�ص الدرجات الوظيفي�ة مع ازدياد عدد العاطلين عن العمل الس�يما 

الخريجين في الجامعات والمعاهد التقنية.

  متابعة -تس�بب ارتفاع اسعار المواد الغذائية 
ف�ي االيام القليلة الماضي�ة في اضافة هم آخر 
عل�ى هم�وم المواطني�ن البس�طاء وبخاص�ة 
ذوي الدخل المحدود، االمر الذي عزوا اس�بابه 
الى ضع�ف إج�راءات الحكوم�ة الرقابية على 
االسواق، إضافة إلى فرض الضرائب واستيراد 
أغلب المواد الغذائية من الدول المجاورة،  وهذا 
االمر استغله بعض التجار من ضعفاء النفوس 
حي�ن عم�دوا ال�ى رف�ع االس�عار واس�تغالل 
المواطن.  وقد أشار بعض المواطنين في بغداد 
الى ان اإلج�راءات الحكومية ومنه�ا اجراءات 
التقش�ف وف�رض الضرائب تق�ع نتائجها في 
الغال�ب عل�ى عات�ق المواط�ن البس�يط ال�ذي 
يتحم�ل كل ذلك دون غيره، كم�ا اكد العديد من 
المواطني�ن اتباعهم اس�لوباً جديداً في التوازن 

بين المورد اليومي وبين متطلبات المنزل لكن 
م�ن دون جدوى، الن ما تش�هده االس�واق من 
ارتفاع اس�عار المواد الي�وم يوصف بالظاهرة 
الصعبة عل�ى الكثير من العائالت التي اصبحت 
تتحاش�ى شراء اللحم او الس�مك بسبب سعره 
المرتف�ع. وهن�ا يفت�رض باالجه�زة الرقابية 
القي�ام بتحدي�د االس�عار ومحاس�بة أصحاب 
المحال الذين يس�تغلون االوضاع االس�تثنائية 
والمناس�بات برف�ع أس�عار الم�واد الغذائي�ة. 
اخيرا طال�ب العديد من مواطني بغداد الجهات 
المعني�ة بض�رورة متابع�ة الس�وق وتطبي�ق 
س�تراتيجية تحاف�ظ على االس�عار، وذلك الن 
عملي�ة رفع أس�عار المواد الغذائي�ة تتكرر في 
جميع المناسبات، نتيجة وجود طبقة طفيلية 

تستغل الفرص لتحقيق ارباح غير طبيعية.

 المستقبل العراقي/متابعة

اب�دى س�كان مدين�ة النعماني�ة ف�ي محافظة واس�ط 
اس�تياءهم من مس�توى الخدم�ات المتمثلة ف�ي تبليط 
الش�وارع وبن�اء المج�اري وتوفير الطاق�ة الكهربائية 
وغيره�ا ناهيك ع�ن التلوث البيئي ال�ذي تعانيه المدينة 

من جراء انبعاث الغازات السامة من حقول النفط.
واوضح عدد م�ن مواطني النعماني�ة ان المدينة تعاني 

نقصا واضحا في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، 
كذلك شكوا من توقف مشاريع البنى التحتية بشكل تام، 
االمر الذي شكل هماً مضاف على كاهلهم بسبب تراجع 
الخدم�ات في المدينة، ومنها مش�روع الصرف الصحي 
ال�ذي احالته وزارة البلديات الى احدى الش�ركات بكلفة 
تزي�د على 23 ملي�ار دينار، لكن لم ينف�ذ منه حتى االن 
سوى 8 بالمائة، ما ادى الى توقف مشاريع خدمية اخرى 
مرتبطة به مثل تبليط الش�وارع وأالرصفة ومد شبكات 

الماء والكهرباء واالتصاالت، فيما برر المجلس المحلي  
اس�باب التوقف بعدم وج�ود تخصيص�ات مالية كافية 
لغرض انجاز المشاريع او احالة المشاريع المتلكئة الى 

شركات اخرى لغرض انجازها بشكل تام .
علي�ه، يطال�ب المواطن�ون ف�ي النعماني�ة الحكوم�ة 
االتحادي�ة بالتدخ�ل  وس�حب المش�اريع المتعثرة من 
الش�ركات الت�ي تتولى تنفيذه�ا واحالتها الى ش�ركات 

معتمدة لغرض رفع مستوى الخدمات في المدينة.

تلكؤ املشاريع اخلدمية يف النعامنية

نفوق كميات كبرية من األسامك يف أهنار ذي قار مناشدة اىل وزارة املالية

موظفو رشكة الفاروق يطالبون برصف 
رواتبهم املتأخرة

ارتفاع أسعار املواد الغذائية 
يثقل كاهل العراقيني
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ثم�ة أزواج وزوج�ات ال يحب�ون مرافق�ة بعضه�م بعضاً 
ف�ي األس�واق واألماك�ن العام�ة أو حتى الظه�ور معاً في 
المناس�بات العائلية والعامة وغيرها، بل يفضلون الخروج 
م�ع األصدق�اء أو زم�اء العم�ل كبدائ�ل عن تل�ك »الرحلة 

العائلية المملّة«…
فهل الظهور مع الزوج أو الزوجة يسبب خجا لكليهما؟ أم 
أن الزوج يخشى على زوجته من عيون الناس كما يتحجج 
بعضه�م؟ وهل تخاف الم�رأة من زوجها ف�ي تلك األماكن 
وخاصة في األس�واق من النس�اء األخريات وم�ن فقدانه 
ألعصابه أحياناً وانتهاء جولة التسوق بخاف عميق وجرح 
غائ�ر؟ وخال التس�وق، هل يربك الرجل العملية الش�رائية 
ويوت�ر األج�واء متعمداً إفس�اد تلك العملّي�ة؟ وهل تفضل 
الزوجة الخروج بدون الزوج لتتنفس الصعداء وتنال قسطا 
م�ن الحرية التي ال تجدها بوجوده؟ كلها أس�ئلة طرحناها 
عل�ى مجموعة من النس�اء والرج�ال من عين�ات مختلفة 

وكانت اإلجابات غريبة وعجيبة.

اآلراء متعددة ولكن…
ال تحبذ فاطمة محمد عبي�د )ربة بيت( مرافقة زوجها في 
األماكن العامة وخاصة في الحدائق وتقول: »أحب الذهاب 
برفقة أهل�ي وصديقاتي، وكذلك الحال في األس�واق، ألنه 
وبصراح�ة يكون زوجي دم�ه ثقياً ومش�يه ثقياً وحتى 
جيبه ومحفظته في التعامل معهما يكونان ثقيلين! فلماذا 
أتعب حال�ي؟ والمصيبة الكبرى عندم�ا ينظر إلى أخريات، 
وأن�ا بطبعي ش�ريرة وق�د تحصل مش�كلة كب�رى إذا فعل 

ذلك«…
وتشير فاتن الشهابى إلى أن »معظم الرجال باتوا يرافقون 
زوجاته�م إل�ى األس�واق، على عك�س م�ا كان يحدث في 
الماض�ي… لكن الرجل بطبعه غير صب�ور، ال يقتنع برغبة 
المرأة المستمرة في التغيير. كما أن الرجل ال يحب مرافقة 

زوجته ألنه يخاف أن يراها أحد من زماء العمل«.
وأكدت ش�يماء رشيد علي التي تعمل في أحد مراكز التنمية 
أن الرج�ل »غالباً ما يعود من عمله متعباً للغاية، وال يرغب 
ف�ي المش�ي لس�اعات طويلة في األس�واق، فه�و في يوم 
إجازته يفضل االس�تلقاء أو النوم أو مش�اهدة التلفزيون، 
وهذا هو الس�بب الرئيسي لعدم رغبته في مرافقة زوجته. 
أما بالنسبة إلى نظرات الرجل إلى النساء في األسواق وهو 
برفق�ة زوجته، فهذا األمر ليس أس�لوباً لكل األزواج بعض 
النس�اء اعتدن ذل�ك، وبعضه�ن يزعجه األمر ج�داً. وكذلك 
ال يح�ب الرج�ل مرافقة زوجته ف�ي معظم األماك�ن منعاً 

لإلحراج من المعارف خال تلك الجوالت«.

فليبَق الرجل بعيداً
وأشارت نهى سلطان :”إلى أّن الرجل بطبعه يتعمد التعليق 
على أي ش�يء تحاول المرأة ش�راءه، مما يسبب لها التوتر 
أثن�اء وجودهما معاً، ناهيك بما قد تس�معه م�ن تعليقاته 
أو تعلي�ق من يجاورهم�ا، فاألفضل بقاء الرج�ل بعيداً عن 
تجمعات النس�اء مع توخي الحذر ف�ي ذلك. »وقد حدث لي 
موق�ف أحرجني جداً، عندم�ا كنُت في أح�د المحال أنتقي 

بعض المابس، فبينما كنت منهمكة في البحث عن قطعة، 
فوجئ�ت برجل يناولن�ي قطعة أخرى ويق�ول: خذي هذي 
القطع�ة فهي متناس�قة مع األخري�ات«. ووقتها »صدمت 
م�ن الموقف ال�ذي حدث ل�ي وخرجت من المح�ل دون أن 
اش�تري اي ش�يء، رغم إعجابي بما وجدته، وأدركت بأنه 
كان متابع�اً لتحركاتي«.وتفض�ل غ�ادة خلي�ل) موظفة( 
وج�ود الرجل معها في كل األماكن. وتعتقد غادة أن الرجل 
يس�تطيع أن يتحدث مع البائع أفضل من النساء. وعن عدم 
رغبة بعض الرجال مرافق�ة زوجاتهم في األماكن العامة، 
»فذلك يعود إلى نفس�ية الرجل نفس�ه، فه�و يعتقد أن كل 
الناس ينظرون إلى زوجته، مما يس�بب ل�ه إحراجاً، ولكن 

التعميم ال يصلح هنا ألن ليس كل الرجال كذلك«.

الهروب من الواقع
وتقول عائش�ة حميد )موظف�ة( أن هناك من األزواج »من 
يهمل زوجت�ه متعمداً، بل ويحاول البع�ض اآلخر التخلص 
منها وعدم الخروج معها إلى الس�وق أو األماكن العامة أو 
يتركه�ا في من�زل أهلها. وتارة أخرى يق�ول ان عنده عمل 
ض�روري ليتفادى الخروج معها. وف�ي اعتقادي أن الكثير 
م�ن األزواج إذا س�ألتهم عن ابس�ط األم�ور الزوجية فلن 
يس�تطيعوا اإلجاب�ة، رغم أنني على ثقة بأن هناك وس�ائل 
عدي�دة يمكن من خالها الحصول عل�ى أي معلومة، ولكن 
لألسف يكرس الرجل وقته وجهده في البحث عن المعلومات 
السطحية في الحياة الزوجية، ويحاول تطبيقها في واقعه 

ال�ذي يخت�اره والتعبي�ر عنه بأس�اليب 
والتقالي�د  الع�ادات  م�ع  تتماش�ى  ال 

المجتمعية، وف�ي نظره أن ما يقوم 
به ه�و الصحيح والمتماش�ي مع 

حاضره. ويحاول ال�زوج دائماً 
اله�روب م�ن الواق�ع ال�ذي 

يعيش�ه ويب�دأ التخبط في 
قرارات�ه الت�ي تعبر في 
ع�ن  المط�اف  نهاي�ة 
ف�ي  الذري�ع  فش�له 

الحياة الزوجية«.
أم�ل  ترف�ض  بينم�ا 

عب�د الصم�د الت�ي تعمل 
الن�وع  ه�ذا  س�كرتيرة، 
وتصف�ه  الرج�ال  م�ن 
الرجع�ي،  باألس�لوب 

وتق�ول إن الرجل يفكر 
ويخاف  نفس�ه  ف�ي 

زم�اؤه  ي�رى  أن 
أو  العم�ل  ف�ي 

ء  ق�ا صد أل ا
 ، جت�ه و ز

يعتب�ر  و
ل�ك  ذ

نوعاً م�ن العي�ب، ولكني أصر 
في كثير م�ن األحيان على 
مرافقت�ه، رغ�م رف�ض 
م�ن  للفك�رة  زوج�ي 
أساسها، وبعد مشادات 
يقب�ل  النهاي�ة  وف�ي 
عل�ى مض�ض، ورغم 
ذل�ك يتك�رر األمر في 
كثير م�ن المرات فهو 
م�ازال رافضاً مرافقتي 
العام�ة  للمناس�بات 
وغي�ره،  والتس�وق 
مش�كلة  وتل�ك 
ب�ا  اعتبره�ا 

حل«.
ل  تق�و و
األمير  نادية 
تعم�ل  الت�ي 
إح�دى  ف�ي 
ت  سس�ا لمؤ ا
»ربم�ا  النس�وية: 
تزعجه�م  األزواج 
المزدحمة،  األماكن 
بينم�ا الم�رأة بطبعها 

تح�ب أن تأخ�ذ راحته�ا في تل�ك األماكن. أم�ا الرجل فمن 
الصعب أن يتحمل المرأة خارج حدود المنزل ويظل خجوالً، 
وهذه ناحية نفسية عند معظم الرجال الذين يفضلون عدم 
مرافق�ة زوجاتهم الى األماكن العامة كي ال تراها زميلة له 
ف�ي العمل أو غي�ر ذلك من األمور، وخاص�ة عندما يتصور 

البعض أن زوجته أفضل من الكام الذي يقوله عنها«…

طبيعي ومتوقع
عل�ى الجانب اآلخر، يري خالد بش�ير:” أن المرأة ال ترفض 
مرافقة زوجها إلى الس�وق واألماكن العام�ة، »والحقيقة 
أنن�ا نفتخر عندما نرى ش�خصاً وعائلته في قمة الخلق في 
األماك�ن العامة وغيرها، ونعرف أن ال�زوج أو األخ أو األب 
يمش�ي مع النس�وة لس�ترهن وحمايتهن، ولكن ال يمشي 
لغرض معين. ومتطلبات الحياة في األماكن العامة وغيرها 
تجعلنا نس�اير محارمنا وليس هناك ما يعيب، إنما نأس�ف 

لمن تجرؤ على الخطأ أمام أعين الناس وزوجها معها«.
ويقول فيصل رش�يد)مدرس (: »خجل ال�زوج من مرافقة 
زوجت�ه أم�ر طبيعي ومتوق�ع، ألن�ه يجهل معن�ى الحياة 
الزوجي�ة وم�اذا تعني المس�ؤولية. فهو يش�عر بأنه حين 
يراف�ق زوجته ف�ي األماك�ن العام�ة انه يرافق ش�خصية 
غريبة، وهذا يؤكد لنا أن هذا الشخص لديه شعور بالنقص 
لعدم وجود الثقة بالنف�س. وأعتقد كذلك انه موروث قديم 
ب�دأ مع تق�دم الحياة ب�كل تفاصيلها«.ويق�ول عبد الهادي 
أحم�د: »هناك المئات م�ن المواطنين يرفضون الذهاب مع 
زوجاتهم إلى األس�واق ألن لديهم مش�اغل أخرى، وس�وق 
الخض�ار مثا خط أحمر ال أس�تطيع مرافق�ة زوجتي إليه 
بس�بب اختاف هذا الس�وق عن األس�واق األخرى بس�بب 
الزحمة المعتادة و لكثرة الرجال، بينما مرافقة الزوجة إلى 
األس�واق أصبحت ثقافة. وهناك بع�ض الرجال ال يحّبذون 
ذلك خوفاً عل�ى زوجاتهم من عيون أصدقائهم. والزوجات 
يفضلن الذهاب إلى األماكن العامة وخاصة لألسواق بعيدا 
عن عيني الزوج لمزيد من الراحة. وأكرر أن س�وق الخضار 

يسبب لي حساسية ال أستطيع التغلب عليها«.

ثقافة شعوب
يقول أس�تاذ عل�م االجتماع الدكتور احمد عب�د العليم :”إن 
مرافقة األزواج في األماكن العامة واألس�واق »هي ثقافة، 
والثقاف�ات تختل�ف م�ن بلد إلى آخ�ر، ففي اإلم�ارات مثاً 
أصب�ح الجي�ل الحال�ي منفتحاً ولدي�ه الرغبة ف�ي مرافقة 
زوجته إلى األس�واق واألماكن العامة حتى يش�عر بسعادة 
الزواج، ولكن الجيل القديم ال يحب ذلك بس�بب التفكير في 
الحفاظ على شكل المرأة التي يرى أنه ال يجوز أن يراها أحد 
غيره أو بجانبه. والكثير من الرجال ال يحبون مثا مرافقة 
الزوجة إذا كانت اقل س�ناً من الرجل بسنوات، وهي تفضل 
عدم مرافقة الرجل الكبير في السن خوفاً من أن يراها أحد 
معارفها. فالناحية النفس�ية واالجتماعية تلعب دوراً كبيراً 
في هذه القضية الت�ي ال تزال ظاهرة اجتماعية تختلف من 
بل�د إلى آخر.، ولك�ن الحقيقة التي يج�ب التأكيد عليها أنه 
عل�ى الرج�ال المحافظة عل�ى زوجاته�م ومرافقتهن في 
كل األماك�ن للحفاظ عليهن وليكون�وا دائما مصدراً لألمن 

واألمان«.

أزواج هيربون من زوجاهتم يف األماكن العامة واألسواق
        المس���تقبل العراقي/ متابعة
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رقم اإلخطار   54 / 2014
إعان

م�ن / محكمة ق�وى األم�ن الداخيل 
الخامسة بالبرصة

إىل / املته�م الغائب )ش.م صاح عبد 
الحس�ن مايع( املنس�وب إىل   رشطة   
الب�رصة  ملا كنت متهم�ا وفق املادة/ 
5 م�ن ق.ع.د رق�م 14 لس�نة 2008  
لغياب�ك ع�ن مق�ر عملك م�ن تاريخ 

2009/1/26 ولحد االن   
مجه�ول  اختفائ�ك  مح�ل  إن  وبم�ا 
اقت�ى تبليغ�ك بهذا اإلع�ان عىل إن 
تح�ر أم�ام محكم�ة ق�وى األم�ن 
الداخيل للمنطقة الخامس�ة بالبرصة 
خ�ال م�دة ثاث�ون يوما م�ن تاريخ 
تعليق ه�ذا اإلع�ان يف مح�ل إقامتك 
وتجي�ب ع�ن التهمة املوجه�ة ضدك 
وعن�د ع�دم حض�ورك س�وف تجري 
محاكمت�ك غيابي�ا وتحج�ز أموال�ك 
املنقول�ة والغري املنقول�ة ويطلب من 
املوظف�ن العمومي�ن إلق�اء القبض 
عليك أينما وجدت وتس�ليمك اىل اقرب 
سلطة حكومية وإلزام األهلين الذين 
بإخب�ار  اختفائ�ك  بمح�ل  يعلم�ون 
الجهات املختصة اس�تنادا  للمادة 69 
/ أوال وثاني�ا وثالثا ورابعا من قانون 
أص�ول املحاكم�ات الجزائي�ة لق�وى 

األمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة
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إعان
م�ن / محكمة ق�وى األم�ن الداخيل 

الخامسة بالبرصة
إىل / املته�م اله�ارب )الرشطي ايوب 
قاس�م رايض( املنس�وب إىل مديري�ة 
رشط�ة محافظ�ة الب�رصة مل�ا كنت 
متهما وفق امل�ادة/ 5 من ق.ع.د رقم 
14 لس�نة 2008  لغياب�ك ع�ن مق�ر 
عملك من تاريخ 2013/11/16 ولحد 

االن   
مجه�ول  اختفائ�ك  مح�ل  إن  وبم�ا 
اقت�ى تبليغ�ك بهذا اإلع�ان عىل إن 
تح�ر أم�ام محكم�ة ق�وى األم�ن 
الداخيل للمنطقة الخامس�ة بالبرصة 
خ�ال م�دة ثاث�ون يوما م�ن تاريخ 
تعليق ه�ذا اإلع�ان يف مح�ل إقامتك 
وتجي�ب ع�ن التهمة املوجه�ة ضدك 
وعن�د ع�دم حض�ورك س�وف تجري 
محاكمت�ك غيابي�ا وتحج�ز أموال�ك 
املنقول�ة والغري املنقول�ة ويطلب من 
املوظف�ن العمومي�ن إلق�اء القبض 
عليك أينما وجدت وتس�ليمك اىل اقرب 
سلطة حكومية وإلزام األهلين الذين 
بإخب�ار  اختفائ�ك  بمح�ل  يعلم�ون 
الجهات املختصة اس�تنادا  للمادة 69 
/ أوال وثاني�ا وثالثا ورابعا من قانون 
أص�ول املحاكم�ات الجزائي�ة لق�وى 

األمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

رقم اإلخطار   46 / 2015
إعان

م�ن / محكمة ق�وى األم�ن الداخيل 
الخامسة بالبرصة

إىل / املته�م اله�ارب )الرشط�ي والء 
عبد اللطيف زعرت ( املنسوب إىل قيادة 
رشط�ة محافظ�ة الب�رصة  مل�ا كنت 
متهما وفق املادة/ 37 من ق.ع.د رقم 
14 لس�نة 2008   لتس�ببك يف حصول 
االرضار يف العجل�ة الحكومية املرقمة 

)898( نوع فورد بيك اب.
مجه�ول  اختفائ�ك  مح�ل  إن  وبم�ا 
اقت�ى تبليغ�ك بهذا اإلع�ان عىل إن 
تح�ر أم�ام محكم�ة ق�وى األم�ن 
الداخيل للمنطقة الخامس�ة بالبرصة 
خ�ال م�دة ثاث�ون يوما م�ن تاريخ 
تعليق ه�ذا اإلع�ان يف مح�ل إقامتك 
وتجي�ب ع�ن التهمة املوجه�ة ضدك 
وعن�د ع�دم حض�ورك س�وف تجري 
محاكمت�ك غيابي�ا وتحج�ز أموال�ك 
املنقول�ة والغري املنقول�ة ويطلب من 
املوظف�ن العمومي�ن إلق�اء القبض 
عليك أينما وجدت وتس�ليمك اىل اقرب 
سلطة حكومية وإلزام األهلين الذين 
بإخب�ار  اختفائ�ك  بمح�ل  يعلم�ون 
الجهات املختصة اس�تنادا  للمادة 69 
/ أوال وثاني�ا وثالثا ورابعا من قانون 
أص�ول املحاكم�ات الجزائي�ة لق�وى 

األمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

������������������������
رقم اإلخطار   404 / 2015

إعان
م�ن / محكمة ق�وى األم�ن الداخيل 

الخامسة بالبرصة
إىل / املته�م اله�ارب )الرشطي حيدر 
مال الله جعفر  ( املنسوب إىل مديرية 
رشط�ة محافظ�ة الب�رصة  مل�ا كنت 
متهما وفق امل�ادة/ 5 من ق.ع.د رقم 
14 لس�نة 2008  لغياب�ك ع�ن مق�ر 
عملك م�ن تاريخ 2013/11/6 ولحد 
االن. وبم�ا إن محل اختفائك مجهول 
اقت�ى تبليغ�ك بهذا اإلع�ان عىل إن 
تح�ر أم�ام محكم�ة ق�وى األم�ن 
الداخيل للمنطقة الخامس�ة بالبرصة 
خ�ال م�دة ثاث�ون يوما م�ن تاريخ 
تعليق ه�ذا اإلع�ان يف مح�ل إقامتك 
وتجي�ب ع�ن التهمة املوجه�ة ضدك 
وعن�د ع�دم حض�ورك س�وف تجري 
محاكمت�ك غيابي�ا وتحج�ز أموال�ك 
املنقول�ة والغري املنقول�ة ويطلب من 
املوظف�ن العمومي�ن إلق�اء القبض 
عليك أينما وجدت وتس�ليمك اىل اقرب 
سلطة حكومية وإلزام األهلين الذين 
بإخب�ار  اختفائ�ك  بمح�ل  يعلم�ون 
الجهات املختصة اس�تنادا  للمادة 69 
/ أوال وثاني�ا وثالثا ورابعا من قانون 
أص�ول املحاكم�ات الجزائي�ة لق�وى 

األمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

رقم اإلخطار   521 / 2015
إعان

م�ن / محكم�ة ق�وى األم�ن الداخ�يل 
الخامسة بالبرصة

إىل / املته�م اله�ارب )الرشط�ي مس�لم 
خري الل�ه حبيب  ( املنس�وب إىل مديرية 
رشطة محافظة البرصة  ملا كنت متهما 
وفق املادة/ 5 من ق.ع.د رقم 14 لس�نة 
2008  لغيابك عن مقر عملك من تاريخ 

2014/8/19 ولحد االن   
 وبم�ا إن محل اختفائك مجهول اقتى 
تبليغ�ك بهذا اإلعان عىل إن تحر أمام 
محكم�ة ق�وى األمن الداخ�يل للمنطقة 
الخامس�ة بالب�رصة خال م�دة ثاثون 
يوم�ا م�ن تاري�خ تعلي�ق ه�ذا اإلعان 
يف مح�ل إقامت�ك وتجي�ب ع�ن التهم�ة 
املوجه�ة ض�دك وعن�د ع�دم حض�ورك 
س�وف تجري محاكمتك غيابيا وتحجز 
أموالك املنقولة والغ�ري املنقولة ويطلب 
م�ن املوظفن العمومي�ن إلقاء القبض 
علي�ك أينما وج�دت وتس�ليمك اىل اقرب 
س�لطة حكومية وإل�زام األهلين الذين 
يعلمون بمحل اختفائك بإخبار الجهات 
أوال   /  69 للم�ادة  اس�تنادا   املختص�ة 
وثاني�ا وثالث�ا ورابعا م�ن قانون أصول 
املحاكمات الجزائية لقوى األمن الداخيل 

رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

�������������������
مجلس القضاء االعىل

الب�رصة  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد: 1501/ ب/ 2014 

التاريخ: 10/ 8/ 2015 
اعان

اىل املدعى عليه/ وجيه يونس عودة
اص�درت ه�ذه املحكم�ة ق�رار الحك�م 
 /7  /15 يف   2014 ب/   /1501 املرق�م 
2015 املتضم�ن الحكم بتميل�ك املدعي 
صب�اح حس�ن كب�ايش العقار تسلس�ل 
2311/ 4266 الرب�اط الكب�ري ولتع�ذر 
تبلغ�ك ملجهولية محل اقامتك وحس�ب 
رشح املبل�غ القضائ�ي وتأيي�د املجلس 
البلدي ملنطق�ة املوفقية ودور النفط لذا 
تقرر تبليغك اعانا بصحيفتن محليتن 
يوميت�ن ولكم حق االع�رتاض والتمييز 
خ�ال املدة القانونية وبعكس�ه س�وف 

يكتسب القرار الدرجة القطعية.
القايض

�������������������
اعان

بناء عىل الطلب املقدم من السيد  )صالح 
نعمة عناد الوكيل عن نجوه نعمة عناد( 
الذي يطلب فيه تبديل االسم من )نجوه( 
اىل )نج�اة( فمن لدي�ه اعرتاض مراجعة 
هذه املديرية خ�ال مدة اقصاها عرشة 
ايام وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية 
يف الطل�ب وف�ق اح�كام امل�ادة 21 م�ن 
القانون االح�وال املدنية رقم 65 لس�نة 

1972 املعدل.
اللواء

تحسن عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

رقم اإلخطار   580 / 2015
إعان

م�ن / محكم�ة ق�وى األم�ن الداخيل 
الخامسة بالبرصة

إىل / املته�م اله�ارب )الرشطي محمد 
عب�د العزيز عبد الوهاب( املنس�وب إىل 
مديري�ة رشط�ة محافظ�ة البرصة  ملا 
كن�ت متهما وفق امل�ادة/ 5 من ق.ع.د 
رقم 14 لس�نة 2008  لغيابك عن مقر 
عمل�ك م�ن تاري�خ 2012/4/7 ولحد 

االن.
وبما إن محل اختفائك مجهول اقتى 
تبليغك بهذا اإلعان عىل إن تحر أمام 
محكمة قوى األم�ن الداخيل للمنطقة 
الخامس�ة بالبرصة خ�ال مدة ثاثون 
يوم�ا م�ن تاريخ تعلي�ق ه�ذا اإلعان 
يف مح�ل إقامت�ك وتجي�ب ع�ن التهمة 
املوجه�ة ض�دك وعن�د ع�دم حضورك 
سوف تجري محاكمتك غيابيا وتحجز 
أموالك املنقولة والغري املنقولة ويطلب 
من املوظف�ن العمومين إلقاء القبض 
علي�ك أينما وجدت وتس�ليمك اىل اقرب 
األهلي�ن  وإل�زام  حكومي�ة  س�لطة 
الذين يعلمون بمح�ل اختفائك بإخبار 
الجه�ات املختصة اس�تنادا  للمادة 69 
/ أوال وثاني�ا وثالث�ا ورابعا من قانون 
أصول املحاكمات الجزائية لقوى األمن 

الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

�������������������
مجلس القضاء االعىل

الب�رصة  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية

محكمة بداءة املعقل
العدد: 3/ انابة/ 2015 
التاريخ: 10/ 8/ 2015 

اعان
تبي�ع محكمة ب�داءة املعق�ل باملزايدة 
 248  /19 تسلس�ل  العق�ار  العلني�ة 
مقاطع�ة 1 الجبيل�ة. وه�و عبارة عن 
دار س�كن مؤلفة من طابقن مش�يدة 
بالكونكريت  الطاب�وق ومس�قفة  من 
الطاب�ق االريض مؤل�ف م�ن طارم�ة 
امامي�ة وكلي�دور واس�تقبال وه�ول 
وغرفتي من�ام ومطبخ وحمام ومرفق 
صحي امام الطابق العلوي فهو عبارة 
ع�ن هي�كل مش�يد م�ن الفرمس�تون 
ومس�قف لكنه غري مكتم�ل البناء وان 
مساحة العقار 250 م2 تقع يف منطقة 
الجنينة/ حي االنتصار وبداخل شارع 
فرع�ي ومش�غول م�ن قبل ال�رشكاء 
ع�ادل صربي وحمي�د الذين ال يرغبون 
بالبق�اء يف العقار بصفة مس�تأجرين 
فم�ن يرغ�ب بال�رشاء الحض�ور امام 
هذه املحكمة الواقعة يف قرص القضاء 
االعىل يف تمام الساعة الثانية عرش من 
ظه�ر الخامس عرش الي�وم من تاريخ 
النرش مس�تصحبن معه�م التأمينات 
قيم�ة  % م�ن   10 البالغ�ة  القانوني�ة 
املقدرة للعق�ار البالغة مائت�ان وثنان 

وستون مليون دينار.
القايض

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف الشعب

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة :� 3412/6

املحلة او رقم واسم املقاطعة : م5/صليخ
الجنس :� ثاث مشتمات  ومحلن مفرزة بصورة غري رسمية

النوع : � ملك رصف
املساحة : � 3,5,5 اولك
الشاغل : � مالك العقار

مق�دار املبي�ع : � الس�هام البالغة 93640 س�هم من االص�ل االعتبار الكيل 
665280 سهم 

ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف الشعب باملزايدة العلنية العقار املوصوف 
اعاه العائد للراهن )باس�مة كاطع رشيد( لقاء طلب الدائن املرتهن رشكة 
توزيع املنتجات  النفطية � هيأة توزيع بغداد البالغ )216,006,250( مئتان 
وس�تة عرش مليون وس�تة االف ومائتان وخمس�ون دينار فع�ىل الراغب يف 
االشرتاك مراجعة هذه الدائرة خال )30( يوما اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ 
نرش االعان  مستصحبا معه تامينات قانونية نقدية  او كفالة  مرصفية ال 
تق�ل عن )10%(  من القيمة املق�درة للمبيع البالغة )106,919,000(  مائة 
وس�تة مليون وتس�عمائة وتس�عة عرش الف دينار وان املزايدة ستجري يف 

الساعة )12( ظهرا من اليوم االخري.

دائرة التسجيل العقاري يف الشعب

فقدان هوية
فقدت  مني هوية غرفة تجارة البرصة باس�م )اس�عد عبد الحميد 

عبد الرؤوف( عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار.
�������������������
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة املعقل

العدد: 669/ ب/ 2013 
التاريخ: 5/ 8/ 2015 

اعان
اىل املدع�ى عليه )جودة بته موىس( اصدرت محكم�ة بداءة املعقل قرارها 
املرقم 669/ ب/ 2013 واملؤرخ 11/ 6/ 2015 والصادر من هذه املحكمة 
والذي يقيض الحكم بتمليك للمدعي عبد الله صالح طالب العقار تسلس�ل 
2071/ 4052 الرباط الكبري واملثبت يف القيد 50/ تموز/ 1981 رقم الجلد 
244 وبالب�دل البال�غ مائتان وثاثون الف دينار حكم�ا غيابيا معلقا  عىل 
النكول عن اليمن عند االعرتاض قابا لاعرتاض والتمييز وملجهولية محل 
اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ وتأييد املجلس البلدي انتقالك اىل جهة 
مجهولة تقرر تبليغك بصحيفتن محليتن يوميتن وعند عدم مبادرتك اىل 

الطعن امام املحكمة املذكورة سيكتسب القرار الدرجة القطعية.
القايض

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد: 1364/ ب/ 2015 

التاريخ: 10/ 8/ 2015 
اعان

اىل املدعى عليه/ لفتة خري الله سخموت الحجاج
اق�ام املدع�ي حي�در عيل حس�ن الدع�وى البدائي�ة املرقمة 
1364/ ب/ 2015 يطل�ب فيه�ا الحك�م بالزام�ك بتس�ديد 
املبل�غ املتبق�ي بذمتك والبالغ س�بعة ماي�ن دينار بموجب 
الكمبيالة املرقم�ة 11916 يف 7/ 4/ 2013 وملجهولية محل 
اقامتك وحس�ب رشح املبلغ القضائي وتأييد املجلس البلدي 
ملنطقة الجمهورية تقرر تبليغك اعانا بصحيفتن محليتن 
يوميتن او ارسال من ينوب عنك يف يوم املرافعة املوافق 24/ 
8/ 2015 بالحضور اىل هذه املحكمة وعند عدم حضورك او 
ارس�ال من ينوب عنك قانونا ستجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق القانون.
القايض
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اعالنات13   العدد )1025(  الثالثاء 11 آب 2015
اعالن مشاركة

)مرشوع تصفيح السيارات(
يرس الرشكة العامة لنقل املس�افرين والوفود احدى تش�كيالت وزارة النقل ان تعلن 
ع�ن رغبتها باملش�اركة مع اح�دى رشكات القطاع الخ�اص املتخصصة يف تصفيح 

السيارات او لديها تعاقد مع خبري  لتصفيح السيارات بمختلف انواعها .
فمن تتوفر لديه الرغبة من الرشكات ذات االختصاص  مراجعة  القس�م القانوني يف 
مقر الرشكة الكائن يف شارع فلسطني / حي املهندسني  قرب وزارة النقل للحصول 
عىل رشوط املشاركة لقاء مبلغ  قدره )5,000,000( خمسة ماليني دينار عراقي غري 
قابلة للرد عىل ان يقدم  العرض يف ظرف مغلق ومختوم وبتوقيع املدير املفوض ويتم 
ايداعه يف صندوق العطاءات يف مقر الرشكة العامة  لنقل املسافرين والوفود  الكائن 
يف الوزيرية قرب الرشكة العامة للبطاريات  علما ان تاريخ الغلق يوم األحد املصادف 

2015/8/16 الساعة الثانية عرشة ظهرا مع ارفاق املستمسكات املطلوبة:
1 � شهادة تأسيس مصدقة من الجهات الرسمية العراقية ونافذة عند توقيع العقد 
وقرار مس�جل الرشكات ومقدار رأس�مال الرشكة واملستمس�كات  الرسمية للمدير 

املفوض وقرار حجب البطاقة التموينية  بالنسبة للرشكات العراقية .
2 � كت�اب براءة ذمة ص�ادرة من الهيئة العامة للرضائب  نافذة املفعول لعام 2015  
معنون اىل الرشكة العامة لنقل املسافرين والوفود  اما فيما يخص الرشكات العربية 
واالجنبي�ة  يلت�زم الرشيك بفتح فرع ل�ه يف العراق  او تحويل مكتب�ه )ان وجد(  اىل 
ف�رع بعد توقيعه العقد م�ع مراعاة القوان�ني والتعليمات واالنظم�ة النافذة يف هذا 

الخصوص.
3 � بي�ان املوقع االلكرتون�ي للرشكة او املكتب وعنوانها الرصي�ح يف وثائق العرض 

املقدم
4 � إرفاق  كتاب الرشكة بالش�خص املخول بتوقي�ع العقد وبموجب وكالة عامة او 

خاصة 
مالحظة : يتحمل من يرسو عليه االختيار  اجور نرش االعالن.

اسامة حممد صادق الصدر 
املدير العام

رئيس جملس االدارة

وزارة النقل
الرشكة العامة لنقل املسافرين

والوفود

رشكة اعايل الخليج لالستثمارات العقارية والسياحية 
مساهمة خاصة

اىل / السادة مساهمي رشكة اعايل الخليج لالستثمارات العقارية والسياحية والجمهور الكريم
م / بيان اكتتاب

استنادا الحكام قانون الرشكات رقم 21 لسنة 1997 املعدل وتنفيذا لقرار الهيئة العامة املؤرخ يف 17 / 5 / 2015 
واملتضمن زيادة رأس مال الرشكة وفق املادة ) 55 / اوال ( من قانون الرشكات املذكور ليصبح ) 80000000000 
( ثمان�ون ملي�ار دينار بدال م�ن ) 20000000000 ( عرشون ملي�ار دينار وذلك بطرح اس�هم جديدة مقدارها ) 
60000000000 ( س�تون مليار س�هم قيمة الس�هم الواحد دين�ار واحد لذا يرس ادارة رشكتنا دعوة املس�اهمني 

والجمهور الكريم االكتتاب العام باالسهم املطروحة وكما ييل :
1 – نص عقد الرشكة

اوال : اسم الرشكة / رشكة اعايل الخليج لالستثمارات العقارية والسياحية / مساهمة خاصة .
ثانيا : مركز الرشكة / العراق – بغداد – ولها حق فتح الفروع داخل العراق وخارجه .

ثالثا : غرض الرشكة وطبيعة العمل / القيام باعمال االس�تثمار العقاري من رشاء ارايض وتش�يد وحدات سكنية 
او س�ياحية او تجاري�ة وبيعها للمواطنني نقدا او بالتقس�يط او عرضها لاليجار والقي�ام بكافة االعمال الالزمة 
الفراز االرايض  وتصحيح صنفها وجنس�ها وانش�اء الوحدات الس�كنية والتجارية والدور واملباني  والشقق عليها 
والقيام باعمال وعرض العقارات لغرض بيعها واستئجارها وذلك وفقا للتصاميم االساسية للمنطقة ، ويف مجال 
االستثمارات السياحية استثمار رؤوس االموال وذلك من اجل اقامة املجمعات والفنادق السياحية ذات املواصفات 
العاملية يف كافة انحاء العراق وبعد اس�تحصال موافقة هيئة الس�ياحة واس�تغالل املناطق الس�ياحية وتطويرها 
والتعاقد مع الرشكات ذات االختصاص واالستفادة من خربتها يف هذا املجال وكل ماله عالقة يف مجال االستثمارات 
السياحية وانشاء القرى السياحية والتعاقد مع الرشكات ومتابعتها يف كافة الدوائر ذات الصلة وذات االختصاص 
واالس�تفادة من خربتها يف هذا املجال وكل ماله عالقة يف مجال االس�تثمارات الس�ياحية وانشاء القرى السياحية 
والتعاق�د ع�ىل تجهيز الفنادق واملرافق الس�ياحية بالكفاءات الس�ياحية من االش�خاص وتخطي�ط وتنفيذ املدن 
الس�كنية من ابنية ومجمعات ومرافق خدمية وبنية تحتية من مياه رشب ورصف صحي والتمديدات الكهربائية 

وبناء االسواق التجارية واقامتها والقيام عىل ادارتها وتجهيزها وكل مايتعلق بنشاط الرشكة ولم يذكر .
وللرشكة يف سبيل تحقيق غرضها ونشاطها والقيام بما يأتي :

أ – تملك االموال املنقولة واجراء كافة اوجه الترصفات القانونية عليها .
ب – رشاء العقارات ارايض كانت او مشيدة دور او عمارات او شقق مفرزة بصورة رسمية او مفرزة بصورة غري 

مبارشة او غري ذلك .
ت – بيع العقارات سواء كانت ارضا خالية او مشيدة او شقق بصورة رسمية او غري رسمية .

ث – اس�تئجار العق�ارات س�واء كان�ت ارايض خالية او مش�يدة باالجارة الطويل�ة او بطريقة املس�اطحة للمدد 
والرشوط التي ترتابها الرشكة .

ج – تاجري العقارات العائدة للرشكة بايجارات سنوية او باالجارة الطويلة او بطريقة املساطحة للمدد والرشوط 
التي ترتابها الرشكة .

ح – القيام برهن العقارات العائدة للرشكة تامينا للدين او لغرض الحصول عىل التسهيالت املرصفية من املصارف 
التجارية والحكومية واالهلية واملرصف العقاري .

خ – التعاقد مع الجهات الرسمية وغري الرسمية واملؤسسات واملصالح واملنشاءات والرشكات املختلطة والخاصة 
واالفراد تعاقد مبارشا او عن طريق الدخول يف املزادات واملناقصات وقبول التعهدات بشان كل ماله عالقة بنشاط 

الرشكة وتحقيق اغراضها .
د – االش�رتاك مع االشخاص الطبيعية واملعنوية بالش�كل الذي تراه مناسبا لتحقيق اغراضها بما يف ذلك تاسيس 

الرشكات او االندماج فيها او رشاء اسهمها وسندات استقراضها او االكتتاب فيها عدا الرشكات التضامنية .
ذ – القيام باعمال استرياد املواد الداخلة يف البناء واملتعلقة بنشاط الرشكة .

ر – االق�رتاض من الجه�ات ذات االختصاص من االفراد بالرشوط التي تراها الرشكة مناس�بة مقابل رهن اموال 
الرشكة او بدونها بالشكل واالحوال التي تحقق نشاطها واغراضها .

ز – تنظي�م وت�داول ونق�ل وتظهري وقبول واصدار وقطع وخصم كافة الس�ندات والش�يكات والح�واالت وقوائم 
الشحن والتعامل بها وبكافة االوراق املالية والتجارية عىل اختالف انواعها .

س – فتح االعتمادات والحسابات التجارية لدى املصارف والحصول عىل التسهيالت املرصفية بكافة انواعها وبايه 
صورة كانت .

رابعا : راس�مال الرشكة ) 20000000000 ( عرشون مليار دينار مقس�م اىل ) 20000000000 ( عرشون مليار 
سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد .

خامسا : مجلس االدارة
اوال : عدد اعضاء مجلس االدارة االصليني ومثلهم احتياط تنتخيهم الهيئة العامة للرشكة ويكون عددهم خمس�ة 

اصليني وخمسة احتياط .
2 – عدد االسهم املطروحة لالكتتاب ) 60000000000 ( ستون مليار سهم .

3 – سعر السهم الواحد دينار واحد .
4 – مكان االكتتاب ) مرصف الخليج التجاري / الفرع الرئييس ( .

5 – تاريخ بدأ االكتتاب 13 / 8 / 2015 .
6 – مدة االكتتاب وبدايته .

أ – امل�دة التق�ل عن 30 ي�وم والتزيد عن 60 يوما ويغل�ق االكتتاب يف حال تم االكتتاب خالل م�دة 30 يوم االوىل يف 
كامل االسهم املطروحة .

ب – يكون االكتتاب لكل مساهم حسب نسبة مساهمته يف رأ املال مع مراعاة املادة 65 / ثالثا من قانون الرشكات 
باعطاء الحق باالفضلية باالكتتاب للمساهمني خالل 15 خمسة عرش يوم االوىل من بدء االكتتاب بموجب استمارة 
خاصة .ت – يكتتب الجمهور املساهم غري املكتتب يف 15 خمسة عرش اليوم االوىل يف 15 خمسة عرش يوما الثانية 

ويخضع االكتتاب اىل قسمة الغرماء .
ث – يتم اكتتاب املس�اهمني والجمهور بعد مرور ال 30 يوما يف حالة عدم االكتتاب بكامل االس�هم ويتم االكتتاب 

بموجب استمارة منظمة وفق احكام املادة 41 من قانون الرشكات .
رئيس مجلس االدارة
عبد الله سعد عاصم

مجلس القضاء االعىل
الك�رخ   / بغ�داد  اس�تئناف  رئاس�ة محكم�ة 

االتحادية
محكمة بداءة البياع

العدد 2004 / ب / 2014 
اعالن

املدعى عليه / ديبوار عيل عزيز / مجهول محل 
االقامة اصدرت املحكمة قرارها املؤرخ يف 11 / 
1 / 2015 الدع�وى 2004 / ب / 2014 يقيض 
بال�زام املدعى عليه ديبوار عيل عزيز باداء مبلغ 
عرشة االف دوالر امريكي اىل املدعي عالء ش�ون 

املشايخي وتحميله املصاريف .
غيابي�ا يف حقك ولظهور كونكم مجهولني محل 
االقام�ة حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ وتاييد 
املجل�س البلدي علي�ه تقرر تبلي�غ بصحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني ول�ك ح�ق االع�رتاض عليه 
خالل املدة القانونية وبعكسه سيكتسب القرار 

الدرجة القطعية .
القايض

تنويه
اش�ارة إىل عددنا املرق�م 991 يف 18 
بان�ه  / 6 / 2015 ن�ود اعالمك�م 
قد ورد ب�أن غلق االكتتاب باس�هم 
رشك�ة النب�الء للتحويل امل�ايل ) م . 
خ ( باالسهم املطروحة لالكتتاب يف 
نهاية الدوام الرس�مي ليوم االربعاء 
وذل�ك   2015 /  6  /  17 املص�ادف 
لبيع كامل االس�هم املطروحة خالل 
مدة 60 يوم والصحيح هو بأن غلق 
االكتت�اب بمق�دار االس�هم املكتتب 
بها عند غلق االكتتاب وليس بكامل 
االس�هم ل�ذا اقت�ى التنوي�ه . مع 

التقدير .

محكمة االحوال الشخصية
 يف العلم

إىل املفقود / مهدي صالح ياسني 
للطل�ب املقدم م�ن قب�ل زوجتك  
س�ارة عبد الله مايض الذي تطلب 
في�ه حجرك ونصبه�ا قيمة عليك 
مح�ل  ومجهولي�ة  والختفائ�ك 
اقامت�ك لذا قررت ه�ذه املحكمة 
بتبليغ�ك بالحض�ور إىل محكم�ة 
االح�وال الش�خصية يف العلم ويف 
حالة عدم حضورك  سيتم حجرك 
ونصب قيما عليك وفقا للقانون .

رقم اإلخطار   346 / 2015
إعالن

الداخ�يل  األم�ن  م�ن / محكم�ة ق�وى 
الخامسة بالبرصة

إىل / املتهم الهارب )الرشطي مالك ناظم 
حم�ود  ( املنس�وب إىل مديري�ة رشط�ة 
محافظ�ة الب�رصة  ملا كن�ت متهما وفق 
لس�نة   14 رق�م  5 م�ن ق.ع.د  امل�ادة/ 
2008  لغياب�ك عن مقر عملك من تاريخ 
2012/12/13 ولح�د االن وبما إن محل 
اختفائ�ك مجه�ول اقتى تبليغ�ك بهذا 
اإلع�الن ع�ىل إن تح�رض أم�ام محكمة 
قوى األم�ن الداخيل للمنطقة الخامس�ة 
بالب�رصة خ�الل م�دة ثالث�ون يوما من 
تاري�خ تعليق هذا اإلعالن يف محل إقامتك 
وتجيب عن التهم�ة املوجهة ضدك وعند 
عدم حضورك س�وف تج�ري محاكمتك 
غيابي�ا وتحج�ز أموالك املنقول�ة والغري 
املنقولة ويطلب من املوظفني العموميني 
إلقاء القبض عليك أينما وجدت وتسليمك 
اىل اقرب سلطة حكومية وإلزام األهليني 
الذي�ن يعلم�ون بمحل اختفائ�ك بإخبار 
الجه�ات املختصة اس�تنادا  للمادة 69 / 
أوال وثانيا وثالثا ورابعا من قانون أصول 
املحاكمات الجزائية لقوى األمن الداخيل 

رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

وزارة الكهرباء
املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية 

يف النارصية
Email: nasscomm@yahoo.com

اعالن املناقصة املحلية املرقمة )2015  /  10 (
تخصيصات الخطة االستثمارية / مرشوع تأهيل محطات انتاج الطاقة الكهربائية

 / تبويب 16/4/6 
تصليح الضاغطة )ZR160 ( رقم )3( ملحطة كهرباء النارصية البخارية 

 )ZR160(   تعلن املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية يف النارصية عن حاجتها لتصليح الضاغطة
رقم )3( ملحطة كهرباء النارصية البخارية وحسب الرشوط واملواصفات الفنية التي يمكن الحصول 
اعاله  املحطة  قرب  قار  ذي  محافظة  يف  الكائن  التجارية  الشؤون  قسم   / املديرية  مقر  من  عليها 
مقابل مبلغ قدره )100000( مائة الف دينار عراقي غري قابلة للرد فعىل اصحاب  الرشكات املكاتب 
االختصاصية املسجلني بصورة رسمية الراغبني باملشاركة تقديم عطاءهم عىل ان يكون العطاء يف 
ظرفني منفصلني مختومني ومؤرش عليهما رقم املناقصة وعنوانها واسم الرشكة والعنوان الكامل 
مع ذكر الربيد االلكرتوني عىل ان تكتب محتويات كل ظرف عىل االغلفة  وان يكون العطاء مطبوع 
وليس كتابة يد علما ان السعر التخميني للمناقصة هو )120,000,000( مائة وعرشون مليون دينار 

عراقي.
الظرف االول  يتضمن العرض الفني والذي يحتوي عىل املواصفات الفنية املبينة يف رشوط ووثائق 
الرشكة )شهادة  املفوض مع مستمسكات  املدير  وتوقيع  املكتب  او  الرشكة  بختم  املناقصة مؤيدة 
املناقصة مع  تاسيس الرشكة مصدقة ونافذة مع براءة ذمة رضيبية نافذة مع وصل رشاء وثائق 
الحسابات الختامية للرشكة مع وثائق تسجيل املكتب بالنسبة للمكاتب مع تقديم شهادة االعمال 
املماثلة مؤيدة من  الجهات املستفيدة ومصدقة من امللحقيات التجارية العراقية او من ينوب عنها 

لالعمال خارج العراق.
صك  شكل  عىل  االولية  التامينات  مع  فقط  السعر  شامال   التجاري  العرض  يتضمن  الثاني  الظرف 
التخميني   املبلغ  او خطاب ضمان صادر من مرصف عراقي معتمد بنسبة )3%( من قيمة  مصدق 
عىل ان تستكمل اىل )5%( عند االحالة وقبل توقيع العقد ،علما بان اخر موعد لتقديم العروض هو يوم 
االحد املصادف 2015/9/6 الساعة الثانية عرش ظهرا حيث يتم الفتح يف نفس اليوم ويتم استبعاد 
العطاءات التي لم ترفق معها التامينات االولية املطلوبة اعاله ولن  يستلم اي عطاء يرد بعد تاريخ 
الغلق ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن علما بأن املديرية غري ملزمة بقبول اوطأ 

العطاءات.
مالحظة /مديريتنا غري ملزمة باي التزامات تعاقدية اال بعد تامني التخصيصات املالية 

املهندس
جمال غالم عيل

املدير العام وكالة

تنويه
ورد س�هوا يف اعالن مديرية بلديات كربالء املقدس�ة  املرقم ب /73 بتاريخ 
الع�دد 1023 يف  العراق�ي  املس�تقبل  املنش�ور يف صحيف�ة   2015/7/26
2015/8/9  حيث ورد عبارة مديرية بلدية كربالء املقدسة تاجري العقارات 
املدرج�ة يف ادناه اىل مديرية بلدية الحس�ينية خط�أ والصحيح هو مديرية 
بلديات كربالء املقدسة تاجري العقارات املدرجة يف ادناه والعائدة اىل مديرية 
بلدية الحس�ينية وكذلك ورد العدد ب/73 يف 2015/6/26 خطأ والصحيح 

هو العدد ب/73 يف 2015/7/26  لذا اقتى التنويه.

رقم اإلخطار   349 / 2015
إعالن

من / محكمة قوى األمن الداخيل الخامسة بالبرصة
إىل / املتهم الهارب )ر.ع ياس�ني هاشم فالح( املنسوب إىل مديرية 
رشط�ة محافظ�ة الب�رصة  مل�ا كن�ت متهما وف�ق امل�ادة/ 5 من 
ق.ع.د رق�م 14 لس�نة 2008  لغياب�ك عن مقر عمل�ك من تاريخ 
2011/5/24 ولح�د االن      وبم�ا إن مح�ل اختفائ�ك مجه�ول 
اقت�ى تبليغ�ك به�ذا اإلعالن ع�ىل إن تحرض أم�ام محكمة قوى 
األمن الداخيل للمنطقة الخامس�ة بالبرصة خالل مدة ثالثون يوما 
من تاري�خ تعليق هذا اإلعالن يف محل إقامت�ك وتجيب عن التهمة 
املوجهة ضدك وعند عدم حضورك س�وف تجري محاكمتك غيابيا 
وتحج�ز أموال�ك املنقول�ة والغري املنقول�ة ويطلب م�ن املوظفني 
العمومي�ني إلق�اء القبض علي�ك أينما وجدت وتس�ليمك اىل اقرب 
س�لطة حكومي�ة وإلزام األهلي�ني الذين يعلمون بمح�ل اختفائك 
بإخبار الجهات املختصة اس�تنادا  للم�ادة 69 / أوال وثانيا وثالثا 
ورابعا من قانون أص�ول املحاكمات الجزائية لقوى األمن الداخيل 

رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة
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بـرشـلـونـة يـالقـي اشـبـيـلـيـة الـيـوم فـي جـورجـيـا
 
 

يتطلع فريق برشلونة اإلسباني إىل أن يبدأ 
موس�مه الجدي�د من حيث أنهى املوس�م 
امل�ايض، وأن ينت�زع لقبا آخ�ر مع رضبة 
البداي�ة لفعاليات موس�م 2015 - 2016 
عندم�ا يلتقي إش�بيلية الي�وم الثالثاء، يف 
مواجهة أس�بانية خالص�ة بمباراة كأس 

السوبر األوروبي لكرة القدم.
ويلتقي الفريقان اليوم الثالثاء عىل استاد 
"بوريس بايشادز إيروفنويل" يف العاصمة 
برش�لونة  تبلييس.وأنه�ى  الجورجي�ة 
املوس�م املايض بش�كل رائ�ع حيث حصد 
الثالثي�ة )دوري وكأس أس�بانيا ودوري 
أبط�ال أوروب�ا( للم�رة الثاني�ة يف تاريخ 
الن�ادي ليصب�ح أول ن�اد يف العال�م يحرز 
ه�ذه الثالثي�ة مرتني بعدما نج�ح يف هذا 
ع�ام 2009.واآلن يتطلع الفريق إىل تكرار 
ما حققه من إنجاز فريد يف 2009، عندما 
توج بس�تة ألقاب مجتمعني.ويس�تطيع 
برش�لونة تك�رار هذا من خ�الل الفوز يف 
كأس الس�وبر األوروب�ي ث�م الف�وز عىل 
أتلتيك بيلباو يف كأس السوبر األسباني ثم 
الفوز بلق�ب كأس العالم لألندية باليابان 
املقبل.وتمث�ل  أول/ديس�مرب  كان�ون  يف 
مب�اراة كأس الس�وبر األوروب�ي رضب�ة 
البداي�ة التقليدي�ة والحقيقي�ة للموس�م 

األوروبي الجديد.
ولك�ن برش�لونة ل�ن يس�تطيع خ�وض 
مب�اراة الثالثاء بالعبي�ه الجديدين اللذين 
تعاق�د معهما هذا الصي�ف وهما أليكس 
فيدال وآردا توران حيث ال يستطيع الدفع 
بهم�ا يف املباريات قبل كان�ون ثان/يناير 
املقب�ل يف ظل الحظر املف�روض عليه من 
قب�ل االتحاد ال�دويل للعبة )فيفا( بس�بب 
تعاقدات�ه مع الالعبني القرص يف أكاديمية 
النادي.كم�ا يغي�ب عن صف�وف الفريق 
كل من الظهريين دوغ�الس وجوردي ألبا 
لإلصاب�ة مم�ا يعن�ي الدف�ع بالظهريين 

البديلني داني ألفيش وجريمي ماتيو.
ولكن الخس�ارة األكرب لربشلونة ستكون 
يف غياب مهاجمه الربازييل نيمار دا سيلفا 
الذي ل�ن يخوض املباراة أو مباراتي كأس 
الس�وبر االسباني بسبب إصابته بالتهاب 
يف الغ�دة النكفية مما يعن�ي ابتعاده عن 

املالعب لنحو أسبوعني.
واملث�ري بالفع�ل أن آخ�ر هزيمة س�ابقة 
لربشلونة يف كأس السوبر كانت قبل تسع 

سنوات وكانت أمام إشبيلية بالذات.
وانتق�ل العدي�د م�ن العب�ي اش�بيلية إىل 
صفوف برش�لونة من�ذ ذل�ك الحني ومن 
بينه�م ألفي�ش وفي�دال والكرواتي إيفان 
مب�اراة  إن  راكيتيت�ش  راكيتيتش.وق�ال 

اليوم الثالثاء ستكون ذات طبيعة خاصة 
بالنسبة له، وأوضح: "ما زال األمر غريبا 
بالنس�بة يل أن ألع�ب أمام اش�بيلية حتى 
وإن كانت املب�اراة الثالثة الت�ي أمر فيها 
به�ذه التجربة، لدي ذكريات عديدة جيدة 
ع�ن الفرتة التي قضيتها يف اش�بيلية أريد 
لهم الفوز بكل يشء باس�تثناء املواجهات 

معنا".
وس�جل مييس 22 هدفا يف مرمى اشبيلية 
عىل مدار الس�نوات العرش املاضية، وعاد 
الالع�ب إىل التدريب�ات مع برش�لونة يف 
بمس�تواه  وظه�ر  امل�ايض  األس�بوع 

الرائع.
كما يبدو مي�يس حريصا عىل التألق 

يف  برش�لونة  م�ع  مج�ددا 
املوس�م الجديد ليلقي خلف 
املري�رة  بالتجرب�ة  ظه�ره 
الت�ي عاش�ها م�ع املنتخ�ب 
األرجنتيني يف بطولة كأس أمم 
أمريكا الجنوبية )كوبا أمريكا( 
التي اس�تضافتها تشييل مؤخرا 

حيث خرس مييس مع منتخب التانجو أمام 
منتخب تشييل يف نهائي البطولة.ويستعد 
أندريس إنييستا القائد الجديد لربشلونة، 
بع�د رحي�ل زميل�ه تش�ايف هرينانديز إىل 
الس�د القطري، لخوض املب�اراة رقم 550 
له مع الفري�ق الكتالوني وهو الرقم الذي 
ل�م يجت�ازه س�وى العبني آخري�ن فقط 

هما تش�ايف وكارلوس بوي�ول.ويف املقابل  
يفتق�د اش�بيلية يف مب�اراة الغ�د جه�ود 
مدافعي�ه داني�ال كاريكو ونيك�و باريخا 
مما يعن�ي اعتماد الفري�ق يف قلب الدفاع 
عىل العبيه الجديدين عادل رامي وتيموثي 
الش�كوك حول  كولودتش�ياك.كما تحوم 
مش�اركة حارس املرمى بيتو مع أشبيلية 

يف ه�ذه املباراة حيث يعان�ي من احتقان 
يف الحلق فيما يعاني زميله العب الوس�ط 
كولو من ع�دوى معوية.ولم ينجح أوناي 
إيم�ري املدي�ر الفني الش�بيلية يف تحقيق 
الفوز عىل برشلونة يف 19 مواجهة سابقة 
له مع الفريق الكتالوني ولكنه يبدو واثقا 

قبل مباراة الثالثاء.

امل�ستقبل العراقي/ وكاالت

 
 

التحق الكابتن يونس محمود باملنتخب 
الوطني يف الدوحة ، فيما بارش اختباراته 
البدني�ة وتدريبات�ه .وذك�ر مص�در يف 
" يون�س محم�ود  ان   ، الك�رة  اتح�اد 
التح�ق فور وص�ول املنتخ�ب للدوحة ، 
وب�ارش اختباراته البدنية وتدريباته مع 
الفري�ق بتواجد م�درب اللياقة غونزالو 
" .وواص�ل منتخبن�ا الوطن�ي وحداته 
التدريبي�ة يف العاصمة القطرية الدوحة 
ضم�ن معس�كر تدريبي يس�تمر لغاية 

العرشي�ن م�ن الش�هر الج�اري ، وتجري 
خالله�ا مبارتان تجريبيت�ان امام االندية 
القطرية قبل الس�فر اىل ب�ريوت ، إلقامة 
مب�اراة ودية ام�ام املنتخ�ب اللبناني يف 
السادس والعرشين من الشهر الجاري 
.يذك�ر ان منتخبنا الوطني س�يخوض 
لقاءين يف غاي�ة االهمية مع منتخبي 
تاي�وان وتايلند يف الثالث والثامن من 
شهر أيلول املقبل ، ضمن منافسات 
للتصفي�ات  السادس�ة  املجموع�ة 
اآلس�يوية املزدوجة املؤهلة لكأس 

العالم ونهائيات أمم آسيا .

 

أغل�ق االتح�اد العراقي املرك�زي لكرة 
الق�دم امللف املتعل�ق بالتداعي�ات التي 
والرشط�ة  املين�اء  مب�اراة  رافق�ت 
للحص�ول عىل املرك�ز الثالث من دوري 

الكرة املنرصم. 
وق�ال  عضو اتحاد الك�رة فالح موىس 
:إن “االتح�اد يتعام�ل وف�ق ضواب�ط 
الداخلي�ة  قانوني�ة مثبت�ة يف الئحت�ه 
املص�ادق عليها من قب�ل االتحاد الدويل 

لكرة القدم
وأوض�ح م�وىس أن “اللوائح تنص عىل 
تغري�م الفري�ق املنس�حب بمبلغ مايل 
وتوجي�ه كت�اب تنبي�ه ب�رورة عدم 
تكرار هكذا ترصف، مع اعتبار الفريق 
املنس�حب خ�ارسا بنتيج�ة ٣-0 لعدم 
حضور الطرف املنس�حب وفقا لتقرير 

الطاقم التحكيمي”.
و زاد ، أن “االتح�اد تعامل مع تداعيات 

االمر 
فق�ا  و

نادي  النس�حاب 
الرشط�ة أوال م�ن املباراة، ث�م عدوله عن 
قرار االنسحاب، االمر الذي جعل البرصيني 
يصلون لبغداد بسبعة العبني فقط، ولهذا 
الغرص ق�رر االتحاد االكتفاء باملصادقه 
ع�ىل اعتب�ار املين�اء خ�ارسا للمب�اراة 
بنتيجة ٣-0 دون توجيه عقوبات اخرى 
أو غرامات مالية، مراعاة للظروف التي 
س�بقت املباراة، واعتبار امليناء رابعا يف 

دوري املوسم املنرصم”.
يذكر أن نادي امليناء انسحب من خوض 
مباراة املركزي�ن الثالث أمام الرشطة، 
وتج�ري إدارة املين�اء ورشك�ة املوانئ 
تحقيقا يف األمر عرب لجنة شكلها مدير 
عام رشكة املوانئ، باعتبارها الرشكة 

الراعية ماليا للفريق.

االملانية كريبر تتوج ببطولة ستانفورد وتعادل القاب سريينا

عادلت األملانية انجليكه كريبر عدد ألقاب األمريكية سريينا 
وليام�ز املصنف�ة األوىل عامليا، ه�ذا العام بع�د فوزها عىل 
التش�يكية كارولين�ا بليس�كوفا، يف نهائي مث�ري من ثالث 
مجموعات يف بطولة ستانفورد للتنس.وحسمت كريبر آخر 
ش�وطني لصالحها لتف�وز 6-٣ و5-7 و6-4 بعد س�اعتني 
وس�بع دقائق يف والي�ة كاليفورني�ا األمريكية.وهذا اللقب 
الرابع لكريبر هذا العام لتعادل رقم سريينا التي تغلبت عىل 
الالعبة األملانية يف نهائي ستانفورد العام املايض.لكن ألقاب 
سريينا تتضمن أول ثالث بطوالت كربى يف العام الحايل وهو 

ما يجعلها تسعى الكمال املجموعة يف أمريكا املفتوحة التي 
تنطلق يف وقت الحق هذا الش�هر.وكانت بليس�كوفا تتطلع 

ألول لق�ب يف بط�والت الفئ�ة األوىل بعد الهزيم�ة يف ثالث 
مباري�ات نهائية.وحصلت بليس�كوفا ع�ىل 52 نقطة 

مب�ارشة لكنها ارتكب�ت نفس العدد م�ن األخطاء 
السهلة.وحس�مت كريبر اللقاء لصالحها بعدما 

س�ددت بليس�كوفا املصنف�ة الرابعة رضبة 
أمامية خاطئة.ورغ�م الهزيمة يف النهائي 

س�تتقدم بليسكوفا )2٣ عاما( لقائمة 
أول عرش العبات يف التصنيف العاملي 

للمرة األوىل يف مشوارها.

احتاد الكرة يغلق ملف معاقبة امليناء

يونس حممود يلتحق باملنتخب الوطني
يف الدوحة

 
اشارت العديد من وسائل االعالم الربيطانية، ان فريق آرسنال 

االنجلي�زي ين�وي تقديم عرض�ا اس�تثنائيا إىل ري�ال مدريد 
للتخ�يل عن خدم�ات املهاجم الفرنيس كري�م بنزيمة، خالل 
فرتة االنتق�االت الصيفي�ة الحالية.ووفق�ا لصحيفة )دييل 
مي�ل( الربيطانية يف عددها االلكرتون�ي الصادر االحد، فإن 
ادارة آرس�نال منحت املدرب الفرنيس آرس�ني فينغر الضوء 
االخ�ر لضم مواطن�ه كريم بنزيمة خالل الف�رتة املقبلة، 
م�ع تخصيص مبل�غ يتخطى حاجز ال�� 42.5 مليون جنيه 
اسرتليني وراتبا اس�بوعيا يصل إىل 150 الف جنيه اسرتليني 
لتحفي�ز الديك الفرن�يس باالنتقال إىل ملعب االمارات.وحس�ب 
ادع�اءات الصحيف�ة الربيطانية، فإن ادارة ري�ال مدريد مرتددة 
بش�أن فكرة التخيل عن بنزيمة صاحب ال� )28 عاما(، بس�بب 

غياب البديل املناسب رغم وجود الشاب خييس، وشح االسماء 
الهجومية املطروحة يف س�وق االنتقاالت الصيفية الحالية، 

رغ�م امكاني�ة الن�ادي امللكي عىل اس�تغالل ام�وال بيع 
بنزيم�ة بالتعاق�د م�ع االرجنتيني س�ريجيو اغويرو 

مهاجم مانشس�رت س�يتي االنجليزي.وكان املدرب 
الفرنيس آرسني فينغر نفى يف ترصيحات سابقة 

رغب�ة الفري�ق بض�م بنزيمة، لكن الخس�ارة 
املفاجئ�ة للغانرز امام وس�ت ه�ام يونايتد 
بنتيجة صفر- 2 يف افتتاح مشوار الفريقان 
ببطول�ة ال�دوري االنجلي�زي املمت�از بكرة 

الق�دم، دفعت�ه لتغي�ري حس�اباته والتفكري 
بالبحث عن مهاجم يستطيع احراز االهداف يف 

اللحظات الصعبة.

آرسنال يمنح فينغر الضوء االخرض لضم بنزيمة

فريق الرشطة بكرة اليد يستقطب حمرتفًا بيالروسيًا

احتاد الشطرنج يؤكد نجاح بطولة عبد اخلالق الدولية

أعلن الجهاز الفني لفريق الرشطة بكرة 
اليد إن اتفاقاً ت�م مع محرتف اجنبي 
يحمل الجنسية البيالروسية، وذلك 
من أجل االنضمام إىل الفريق.وقال 
م�درب الفريق ظاف�ر صاحب: إن 

“الجهاز الفن�ي توصل التف�اق مع املحرتف 
ارتي�ور بارزنك�و الذي يبلغ طول�ه 2،2 مرت، 
وس�بق ل�ه أن اح�رتف يف ال�دوري البولندي 
ال�ذي يع�د م�ن أق�وى الدوري�ات االوربي�ة 
باللعبة”.وب�ني صاح�ب أن “الجه�از الفني 
لفري�ق الرشطة ينتظر اس�تكمال االجراءات 
االدارية الخاص�ة بالالعب املذكور، من حيث 

استحصال تأشرية الدخول )الفيزا( الخاصة 
بالالعب من أجل الوصول اىل العاصمة بغداد 
واملبارشة رس�مياً بتدريبات الفريق استعدادا 
للمشاركة يف منافس�ات دوري اللعبة املمتاز 
املقبل”.يش�ار إىل أن فري�ق الرشط�ة تمكن 
من ضم أغل�ب نجوم املنتخب�ات الوطنية إىل 

صفوفه تحضرياً لالستحقاقات املقبلة.

 
 

أك�د رئيس اتح�اد الش�طرنج ظافر 
عب�د األم�ري:أن بطولة الش�هيد عبد 
الخال�ق الدولية الثانية كانت ناجحة 
وفاعل�ة، مبين�ا انها أف�رزت أبطاال 
جدد بوأعمار صغرية، فيما اعترب أن 
بطل املس�ابقة اللعب نمري محمد 

دق ناقوس الخطر.
وقال ظافر عبد األمري :إن "بطولة 
الدولي�ة  الخال�ق  عب�د  الش�هيد 
بنس�ختها الثاني�ة الت�ي أختتمت 

يف بغ�داد أف�رزت مجموعة م�ن املواهب 
واألبطال الج�دد وباعمار صغرية"، مبينا 
أن "هذه املواهب الش�طرنجية نافس�ت 

الالعبني الكبار وحققت أروع النتائج".
وأض�اف عب�د األم�ري أن "الع�ب ن�ادي 
الكهرب�اء نمري محم�د الذي ت�وج بلقب 
البطولة حقق إنجازا كبريا بعد أن حافظ 

عىل س�جله بدون خس�ارة"، معتربا أن 
"محم�د دق ناق�وس الخط�ر لبقي�ة 

العبي املنتخب الوطني بعد تألقه يف 
البطولة".

وكان�ت بطولة الش�هيد عبد الخالق 

أختتمت يف السابع من آب الحايل، أسفرت 
عن ف�وز الالعب نم�ري محمد م�ن نادي 
الكهرب�اء باملرك�ز األول جامع�ا ثمان�ي 
نقاط من تسع جوالت وتعادل يف مباراتني 

ولخ يخرس أي لقاء.
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امليزان

؟؟هل تعلم
هل تعلم ان الق�دس احتلت عىل مدى التاريخ 

24 مرة
 هل تعلم أن أقرب نجم إىل األرض هي الشمس 

و تبعد حوايل 93 مليون ميل 
 هل تعلم أن طول أطول ذيل فس�تان زفاف يف 
العالم هو 80 مرتا . وقد إرتدته إحدى املمثالت 

يف أحداألفالم األجنبية
 هل تعل�م أن تونس هي أك�ر دولة من حيث 

إنتاج الزيتون
 ه�ل تعل�م أن كثاف�ة كوكب زح�ل قليلة جدا 
بحي�ث انك ل�و جعلت هذا الكوكب يس�قط يف 

بحر وسيع لطفا عىل سطحه
 هل تعلم أن الة االس�طرالب الة فلكية لقياس 

ارتفاع الكواكب 
 هل تعلم أن أق�ر رجل يف العالم هو الهندي 
ج�ول إذ أنه ال يتج�اوز طوله أكثر من إثنني و 

ستني سنتيمرتا

ب�روح  االخري�ن  م�ع  مهنيا:تعام�ل 
متواضعه و ال تكن كثري التطلب

عاطفيا:ان�ت بأم�س الحاج�ه اىل ان 
تعي�د النظر يف عالقت�ك العاطفية مع 

الحبيب.

مهنيا:نفس�يتك تتحسن قليال بعد ان 
تحسن وضعك املادي

عاطفيا:حاول ان تعطي الحبيب املزيد 
من الحرية لتنجح عالقتك معه.

مهنيا:ال تقوم بأي ش�ئ قبل ان تتأكد 
من مصداقية األرقام

عاطفيا:تحكمك الزائ�د يف الحبيب قد 
يكون السبب يف بعده عنك.

مهنيا:تش�عر ان الفوىض تعم مكتبك 
علي�ك ان تعيد ترتي�ب اوراقك لتكون 

اكثر تنظيما
عاطفيا:ال تدع اراء االخرين تؤثر عىل 

عالقتك مع الحبيب.

مهني�ا:ال تق�م الي�وم بأية ق�رار قبل 
ان تتأك�د م�ن ان النتائج س�تكون يف 

صالحك
عاطفيا:مل�اذا تتهرب م�ن الحبيب ما 

دمت متأكد من مشاعرك تجاهه.

اىل صالح�ك  تنقل�ب  مهنيا:االوض�اع 
ه�ذه  تس�تغل  ان  ح�اول  تدريجي�ا 

الفرصة 
املادي�ة  الخالف�ات  ت�دع  عاطفي�ا:ال 

تفرقك عن من تحب.

مهنيا:عليك ان تكون اكثر ديمقراطيه 
و ان تستمع اىل اراء االخرين

عاطفيا:الشك يدخل قلبك كن حذرا و 
ال تترف بطيش.

مهنيا:ح�اول ان تتعل�م م�ن أخط�اء 
املايض و احرص عىل عدم تكرارها 

عاطفيا:ابذل املزيد من الجهد لتش�عر 
الحبيب بمدى حبك له.

مهنيا:األج�واء متوت�ره يف العم�ل و 
تش�عر باالضظ�راب و ال تعرف كيف 

تترف 
عاطفيا:ال تصدق الشائعات التى تقال 

عن الحبيب و تأكد منها بنفسك.

يف  جي�ده  البداي�ة  ان  مهنيا:تش�عر 
مرشوعك الجديد و تدعو اىل التفاؤل

عاطفيا:ابحث عن الس�عاده و اطوي 
صفحات املايض.

مهنيا:تفك�ر بالتوس�ع يف اعمال�ك و 
تنبني مشاريع جديده 

عاطفيا:ح�اول ان تنظر حوليك جيدا 
فبالتأكيد ستجد الحب الحقيقي.

مهنيا:ال تخىش من العراقيل التى تقف 
يف طريق�ك اليوم فالحظ سيس�اعدك 

عىل تخطيها 
ع�ىل  ج�دا  ن�ادم  عاطفيا:الحبي�ب 

ترفاته معك اعطه فرصه ثانيه.

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

بدون تعليق

طبق اليوم

افـقـي

عـامـوي

1 مالكم أمريكي مسلم معتزل
 o 2 جدي�د باللغة الفرعوني�ة القديمة

أول من اكتشف كروية األرض عمليا
3 يهبن بال مقابل o صوت الضحك

4 هلن الرتاب )ىف البرئ( o يخبئ ش�يئا 
خلسة

5 مارسن o حرف جزم
6 يجمعون املال والذهب )معكوس�ه ( 

o دار حول ايشء

7 حياه )مبعثرة( o مواطنو أكر دولة 
آسيوية مساحة

8 أرشد إىل اليشء املطلوب o اسم فرس 
تس�ببت يف حرب 40 س�نة بني القبائل 

العربية
9 ع�رش مئات o – ما يدره الثدي قبيل 

الوالدة وبعدها مبارشة
10 من مكونات الدم ونقصه ناتج عن 

االنيميا

1 عىل رأس العمل o رصخ باسمه
2 عالم مري حاصل عىل نوبل
3 نضاحك ونلقي الطرائف بيننا

4 ذات حنان ومودة
 o 5 حرشات ذات نظام اجتماعي دقيق

نصف قالت o نظف القطن من البذور
 o ينف�ي علمه باليشء o 6 متش�ابهان

ثلثا ثلة

7 يعم�ل بتع�ب وك�د o م�ادة مطهرة 
للجروح توجد يف ماء البحر

8 حلقات معدن متشابكة o من أقطاب 
البطارية

9 نصف واحد o سئم o ودى
10 نزي�ل األوس�اخ o مقاتل�ون غ�ري 

راجلني

سـودوكـو

املقادير:

1 كيلوغرام يقطني، ابيض

300 غرام لحم، مكعبات مسلوق

1 بصلة صغرية، مقطعة ناعمة

1 كوب حمص مسلوق 

4 ملعقة كبرية رب البندورة 

1 كوب تمر هندي، عصري غري املحىل

3 فص ثوم مهروس 

رشة نعنع يابس 

طريقة تحضري تحضري ابو بسطي

1. يق�رش اليقطني وتزال بذوره ويقطع 

ملكعبات سميكة.

2. يقىل البصل بقليل من الزيت ويوضع 

جانباً.

3. يقىل اليقطني ايضا ثم يوضع جانباً.

4. يض�اف البص�ل واليقط�ني اىل م�رق 

اللحم ويضاف علي�ه رب البندورة، يرتك 

ليس�توي عىل نار هادئ�ة، يضاف عصري 

التمر الهندي , الت�وم ,النعناع,والحمص 

قبل اغالق النار ب5د

ابو بسطي

معلومات  عامة

فوائد الداميانا
مقوي للقدرة الجنسية للجنسني    .

مقوي عام ومنبه   .
منشط ومقوي للجهاز العصبي واملخ  .

مطهر عام   .
مطهر ومدر للبول   .

ملني   .
منظم للدورة الشهرية  .

مخفف للتوتر   .
معزز للشعور بالراحة والرفاهية   .
مطهر للجروح يف املسالك البولية  .

فاتح للشهية   .
االمراض التي يعالجها نبات الداميانا :

االكتآب املعتدل    .
الشد النفيس املعتدل  .

التوازن املفقود للجسم البرشي   .
االمساك   .

مرض السكر   .
السعال   .

التهاب الشعب الهوائية  .

الصني خترتق ارسار امريكا
ن�رشت وكال�ة NBC األمريكي�ة وثائ�ق 
القوم�ي  األم�ن  وكال�ة  م�ن  مرّسب�ة 
األمريك�ي تتض�ح من خالله�ا كثري من 
التفاصي�ل ح�ول مدى نج�اح الصني يف 
اخ�رتاق املؤسس�ات األمريكي�ة، حي�ث 
البيان�ات الخاص�ة بالرشكات  اخ�رتاق 
األمريكي�ة واألرسار العس�كرية املتعلقة 
بالبني�ة التحتي�ة الحيوي�ة ألم�ريكا، ال 
سيما املؤسس�ات الكرى مثل الكهرباء 

واالتصاالت واإلنرتنت.

باحثون من جامعتي سول الوطنية وهارفارد 
ينجحون يف ابت�كار حرشة صناعي�ة يمكنها 
االنطالق بس�هولة من عىل س�طح املاء مثلما 
تنطلق من عىل أي س�طح صلب.يزن النموذج 
 68 نح�و  الروبوتي�ة  للعناك�ب  التجريب�ي 
مليغراما فقط، ويصل طوله إىل س�نتيمرتين.

وقال كيوجني تشو أستاذ الهندسة امليكانيكية 
بجامعة س�ول الوطنية “لق�د فتنت بطريقة 
الحرشات الروبوتية التي تقفز من عىل سطح 
امل�اء، وأس�عدني أن نتمك�ن من اس�تخالص 

املبادئ من الطبيعة وإعادة ابتكار واحدة من 
أكث�ر أنواع الحرك�ة الذاتي�ة يف الطبيعة إثارة 
من خالل القفز من عىل سطح املاء”. ووضع 
الباحث�ون نظرية مؤداه�ا أن القوة القصوى 
ألرج�ل الحرشات القافزة ع�ادة ما تكون أقل 
من القوة القص�وى للتوتر الس�طحي للماء، 
واس�تعان الباحثون يف النموذج الروبوتي بما 
يعرف باسم آلية عزم الدوران العكيس إليجاد 
ع�زم دوران مبدئي يتس�ارع تدريجيا عىل أال 

يجاوز قوة التوتر السطحي للماء.

عناكب روبوتية تقفز عىل املاء

من هنا وهناكمن نوادر العرب االذكياء...

حسني الساعدي

العني بالعني
وقفت امرأة قبيحة عىل دكان عطار , فلما 

نظر إليها قال : » واذا الوحوش حرشت »
فقالت له امل�رأة : » ورضب لنا مثال ونيس 

خلقه » 

الرد الجميل
وج�د الحجاج ع�ىل منره مكتوب�اً : » قل 
تمت�ع بكف�رك إن�ك م�ن أصح�اب النار » 

سورة الزمر آية 8
فكتب تحته : » قل موتوا بغيضكم إن الله 
عليم بذات الصدور » س�ورة ال عمران آية 

119

نصيحة
ذه�ب أح�د الثقالء إىل ش�يخ عالم مريض 
, وجل�س عنده م�دة طويلة ثم ق�ال له : 

ياشيخ أوصني ) أي أنصحني (
فقال له الشيخ : إذا دخلت عىل مريض فال 

تطل الجلوس عنده

بطريقة غريبة جداً فر س�جني من س�جن 
جزيرة باس�توي النرويجي�ة، ومن املعتقد 
يف  أم�واج  رك�وب  زالج�ة  اس�تخدم  أن�ه 

هروبه.
وق�ال متح�دث باس�م الس�جن لإلذاع�ة 
النرويجية إن الس�جني )23 عام�اً( املدان 
بجرائم اغتصاب ومخ�درات لم يعثر عليه 

يف محبسه صباح اليوم.
يذك�ر أن جزي�رة باس�توي تق�ع يف خليج 
أوسلو بني مدينتي هورتن وموس، ويعيش 
السجناء يف هذه الجزيرة يف مجتمع مفتوح 

حيث توجد كنيسة ومكتبة ومتجر.

سجني يفر بطريقة غريبة جدًا

www.almustakbalpaper.net
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07709670606
مؤي���د عب���د الزه���رة
لتحري���ر س���كرتير ا

العراق�ي
تصدر ع�ن مؤسس�ة املس�تقبل العراقي�ة 

للصحاف�ة والطباع�ة والن�ر

ق���ي  لعرا لمس���تقبل ا جري���دة ا

07901463050لالشرتاك واإلعالن 
البريد االلكتروني : 07801969233tahaa.iraq@yahoo.comهاتف رئاسة التحرير

رقم االيداع في دار الكتب والوثائق 1053

العنوان : بغداد - الكرادة داخل

www.almustakbalpaper.net املوقع االلكتروني

فؤاد حسونك�اريك�ات�ير

الوزير والغجرية والعميد الركن محودي
ات امض���اء

نعيم عبد مهلهل

لث���ة لثا لعي���ن ا ا

التغيري ثم التغيري شعار  يتداوله  اليوم الجميع بمن فيهم من كان 
يف موق�ع القرار والتقرير.وهذا يعني فيما يعنيه اعرتاف بان اإلخفاق 
والعج�ز حقيقة اليمكن نكرانها.ولكن ما س�بب املراوحة يف املكان؟، 
ومل�اذا طوال الفرتة املاضي�ة كان الرتاجع وتوال�د األزمات واختالقها 
العنوان االبرزالطاغي ؟،وكيف الخروج منها ، هل من برنامج حقيقي  
ج�اد وجدي يض�ع اإلصبع عىل الجرح ،ويؤرش بص�دق ودون مواربة 
حقيق�ة االحتقان الس�يايس؟، ومن ال�ذي يتحمل مس�ؤولية الرتدي 
والتدهور يف األوضاع األمنية واالقتصادية والسياس�ية وتلك السلسلة 
الطويلة م�ن الرتاجعات؟ من كان يحكمن�ا ؟. فرد،حزب أوحد وحيد 
،ام مجموعة قوى مشاركة يف الحكم ولكل منهم موقعه ومسؤولياته 
وحصته يف النجاح والفشل؟. قضيه لم يتوقف عندها احد من رافعي 
ش�عار التغيري وعلقوا كل الرتاجع برقبة حزب واحد ومس�ؤول واحد 
باعتباره يملك من الصالحيات الكثري،ليبدأ الرتاش�ق باالتهامات وكل 
فريق يحمل األخر ما آلت أليه األوضاع يف عملية تسقيط تكاد تتجاوز 
كل الخطوط يف نرش الغس�يل »...« ، وكان الش�عب خارج املش�هد لم 
يسمع ولم يرى ولم يعيش فصول كل تلك األجواء واملناخات املسمومة 
ودف�ع ثمنها رضيبة قاس�يه م�ن املعان�اة  ترتجمها أرقام الش�باب 
ع�ىل رصي�ف البطالة وأعداد التح�ى من املتس�ولني الذين يجوبون 
الش�وارع ،وأحزمة الفقرمن العش�وائيات التي تطوق خارصة املدن ، 
وتنامي الرش�وة والفساد ،وانتشار مس�احة الدم والحرائق ، وغياب 
كبري للخدمات  ،وع�دم القدرة عىل ضبط األوضاع األمنية ، ولهذا البد 
من جدي�د يالمس نبض املواطن بعمق فثمة رف�ض كبريالداءاملرحلة 
املاضية بما حملت من اوزار التفكك واالنقسام واالحرتاب واملناكفات 
التي كان ضحيتها اوال وعارشا املواطن . فالكل يتحمل وزر املسؤولية 
بنس�بة وأخ�رى الن م�ن أدار العملية السياس�ية مجم�وع  فعاليات 
ولي�س ط�رف أوحد وه�ؤالء منفردين ت�ارة ومجتمعني ت�ارة اخرى 
تخندق�وا كل يف موقع�ه لتمريراجنداتهم  ووفق م�ا يخدم مصالحهم 
الش�خصية والحزبية معا فكان ماكان من تلكوءوتراجع وفشل عىل 
مس�تويات عدة. وحني تعلو اليوم النربة الخطابي�ة للجميع بالتغيري 
فه�ذا اليعني ان التغيري نحو االفضل مقب�ل علينا مادام ذات الوجوه 
التي قادتنا ملانحن فيه من ازمات تكثرمن الش�عارات وهي ش�عارات 
ثبتت التجربة سقوطها يف ميدان املمارسة ويف امتحان التطبيق طوال 
السنوات املاضية. الجميع يعرف مايريده املواطن فهو ببساطة يريد 
دولة املواطنة املتس�اوية كمعياراسايس للعملية السياسية  ال سيادة 
منط�ق املحاصص�ة الطائفية ال�ذي قادنا من خ�راب إىل خراب اكرب. 
.يريد دس�تورا بال ألغ�ام وال ابهام الكل يف�ره وفق مصالحه وعىل 
حس�اب مصلح�ة الوطن .  املواط�ن يريد تحقيق العدالة , يف الس�كن 
,واملعيشة التي تحفظ كرامته  كإنسان ,بترشيع القوانني والعمل عىل 
تحقيق دولة املؤسسات , ورفع تداخل السلطات يريد,القصاص ممن 

رسقوا ووضعهم تحت طائلة القانون ,.
يريد محاربة  الفساد محاربة جادة بإبعاد الفاسدين والسارقني ؛ 

لكي يستطيع العراقيون الَتَنُعَم بخريات البلد .

قب�ل ايام عرضت القن�اة االملاني�ة ) R:T:L ( فيلما امريكي�ا حربيا من انتاج 
هوليوود قصته تدور حول الهجوم االمريكي عىل العراق واحتالله ، ومثل اي فيلم 
امريكي فالقصد هو رس�م الصورة االيجابية لشجاعة واسطورية جندي املارينز 
والقت�ال يف ظروف اس�تثنائية وصعبة ومنه�ا صحراء الجزيرة املح�اددة لكربالء 
واالنبار من جهة االردن والسعودية ، وبالرغم من هذا يظهر الفيلم اىل جانب قوة 
الجنود وبسالتهم هناك الجانب االنساني الذي يهم حياة االنسان العراقي ، ويف كل 
هذه االحداث كان املحور والوس�يط بني الجندي االمريكي وأهل البلد هو املرتجم 
الذي دائما هو من اهل البلد ولكنه يحمل الجنسية االمريكية . الذي يهمني هنا هو 
مشهد يف الفيلم طوله ثالثة ثوان فقط يظهر فيه املمثل العراقي املسمى ) حمودي 
( وهو ش�خصية كوميدية يظهر دائما يف افالم قاس�م املالك واملسلسل الكوميدي 
الذي يظهر عىل الرشقية واملسمى كاريكاتري ، وما يميزه هو قرص قامته وكالمه 
الغ�ري مفه�وم ودوره ال�ذي يكون يف اغلبه انس�ان بلي�د ومس�كني . وبالرغم أن 
حمودي ال يجيد تماما حرفة التمثيل عدا تلك املواقف الس�اخرة التي ال تحتاج اىل 
ن�ص طويل حتى يحفظه إال ان اصحاب هذا الفيلم اس�ندوا له الثالث ثواني هذه 
وهو يرتدي رتبة عميد ركن يف الجيش العراق ويقف يف س�يطرة عراقية للتفتيش 
يف الصحراء ، وبس�بب هذا الشكل الذي تم اختياره بشكل مقصود وبأجر رخيص 
يعرب االمريكان الس�يطرة بإش�ارة منه لتنفيذ مهمته�م البطولية التي جاءوا من 
اجلها اىل العراق ، بالرغم من ان االمريكان يعلمون جيدا أن الس�ياقات العسكرية 
العراقية وسلسلة الرتب لن يكون فيها عميد الركن ونزوال اىل رتبة نقيب ان يكون 
فيها الضابط ماس�كا لس�يطرة ، فأغل�ب عمداء الركن يف الجي�ش العراق ما قبل 
االحتالل وبعده هم بمستوى قائد فرقة أو امر لواء. حمودي شاهدته يف فيلم اخر 
عرض عىل اليوتيوب قبل اي�ام وتناقلته مواقع االتصال االجتماعي بكثره لذات ) 
العمي�د الرك�ن حمودي (  وهو يرقص كأركوز بني غجري�ات هن من بقايا ازمنة 
الروابي الش�امية يف سهرة حمراء لوزير عراقي اراه ألول مرة يطلقون عليه لقب 
)أبو مازن ( وكان معايل الوزير جالسا يستمتع بغجريات البالد التي تنهش داعش 
يف جس�دها مرشقا بالفرح والنش�وة . املق�زز يف الفيلم أن واحدة م�ن الغجريات 
كانت ترضب باس�تهتار عىل رأس الراقص قص�ري القامة العميد الركن حمودي ، 
وكان هو يتلقى الرضب بابتس�امة تعبانة ألنسان فقد الكثري من مكانته كممثل 
ويف النهاية ينتهي به االمر من عميد ركن اىل مجرد قرقوز يجلب الس�عادة للوزير 
والغجريات. صورة الوزير الذي عرفت انه كان محافظا ملحافظة ضاعت من يديه 
اىل داعش واعادها بش�جاعة الجيش العراقي والحشد الشعبي واتهم خالل توليه 
املحافظة بعدة قضايا فساد وصدر وقتها امر بسحب يده من الوظيفة لكنه فلت 
من ذلك بسبب املحاصصة وامور ال اعلم بها ويف النهاية يرقى هذا املحافظ ليكون 
وزي�را يف حكوم�ة العب�ادي. انا ال يهمني الوزي�ر وال حفلته ، فلربم�ا هو بثقافة 
علمانية يريد بها ان يرفه عن نفسه بفلوس ابناء مدينته او بغريها وهذا من حقه 
فلربما الحفل هو مناسبة عزيزة عليه وتسحق ان يجلب من اجلها كوكبة الغجر 
الت�ي تؤدي رقصاتها بش�كل يسء ولك�ن الذي يهمني يف ه�ذا الفيلم الذي صوره 
حتما احد حمايات الس�يد الوزير ويقام يف زمن يك�ون فيه العراق غارقا يف انهار 
دموع شهداءه يف صالح الدين واألنبار ونينوى وشوارع بغداد ، ما يهمني هي تلك 
املش�اهد التعيس�ة للمثل العراقي العميد ركن حمودي وه�و يعامل بصورة مذلة 
واستهزاء بش�كله وحركاته البهلوانية املقززة ، وهي حتما يف مستواها األخالقي 

واالجتماعي ينبغي ان ال يستمتع فيها الوزير يف حفلته الصاخبة تلك.......!

مؤيد عبد الزهرة

باختصار.. ماذا يريد املواطن

لتتضافر جهودنا ملساندة قواتنا االمنية واحلشد الشعبي وهم يقاتلون عصابات داعش االرهابية
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