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»                             « تكشف شبكات هتريب اآلثار
عصابات مدعومة من سياسيين وقوات أمنية تبيع آثار الجنوب إلى تركيا

     المستقبل العراقي / خاص

حصلت »المستقبل العراقي« على معلومات مهمة 
وخاصة عن شبكات تهريب االثار الكردية التي تنشط 
ف�ي عمليات ش�راء االث�ار المهربة والمس�روقة من 
المواقع العراقية التاريخية وبيعها الى مافيات تركية 

وخليجية وإسرائيلية.
وتمتل�ك »المس�تقبل العراق�ي« وثائ�ق واس�ماء 
ومعلومات مهمة عن هذه الشبكات التي أُلقي القبض 
على واح�دة منها مؤخ�راً في إحدى الق�رى الكردية 
المجاورة ألربيل، إال أنه تم اطلق سراح عناصرها بعد 

يومين فقط وبكفالة مالية.
ووفق�اً لمص�ادر بارزة ف�ي اإلقليم، ف�إن عناصر 
الش�بكة »يمارس�ون عمله�م المعتاد فيما ت�م تأنيب 
المبلغ ع�ن العصابة وابالغه بانه ب�ات تحت مخاطر 

تهديد حياته وحياة عائلته من قبل تلك الشبكة«.

وقالت المصادر ان »االس�ايش الكردية هي الجهة 
التي القت القبض على الشبكة والتي اطلقت سراحها 

والتي بلغت الشخص الذي كشف عنها«.
وتحتف�ظ »المس�تقبل العراقي« بص�ور حصرية 
تبي�ن ان »القطع االثرية مس�روقة من جنوب العراق 
كم�ا تبين الرموز والتصاميم وكما قال بعض الخبراء 

المختصين الذين اطلعوا على تلك الوثائق والصور«.
وأكدت المصادر ان »الش�بكات الكردية في شمال 
العراق س�اهمت بقوة بس�رقة اثار الموصل وصالح 
الدين وكركوك وبيعها«، الفتة إلى أن »هناك مسؤولين 
في الحكومة الكردية لهم شراكة مع مافيات التهريب 
ويقدر الك�م النقدي الذي تجنيه مافيات تهريب االثار 
الكردية س�نويا ب�)27( مليون دوالر كمعدل متوسط 
منذ اح�داث العام المنص�رم واجتي�اح داعش لبعض 
مدن الشمالية«.وش�ددت بالقول أنه »على االغلب يتم 

تهريبها الى تجار ومافيات تركية«.
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    المستقبل العراقي / نهاد فالح

اكد رئيس ال�وزراء حيدر العبادي، 
أم�س األربع�اء، ان مس�يرة االصالح 
ومكافحة الفساد في البالد »لن تكون 
س�هلة«، مش�يرا ال�ى ان المتضررين 
منه�ا س�يعملون بج�د »لتخري�ب كل 
غ�داة  تصريحات�ه  وتأت�ي  خط�وة«. 
اقرار مجل�س النواب جمل�ة اجراءات 

اصالحي�ة للحكوم�ة بعد اس�ابيع من 
التظاهرات ودعوة من المرجع االعلى 
آي�ة الل�ه عل�ي السيس�تاني لمكافحة 
الفس�اد وتدن�ي مس�توى الخدم�ات. 
نض�رب  ان  »يج�ب  العب�ادي  وق�ال 
عل�ى ايدي الفاس�دين بق�وة. يجب ان 
نحاربه�م ونمنعهم. وله�ذا اقول لكم 
ان عملية االصالح نس�ير بها بكل قوة 
وسنضرب بيد من حديد«، وذلك خالل 

كلم�ة متلفزة القاها خالل احتفال في 
ل�ن تكون  »المس�يرة  بغداد.واض�اف 
س�هلة. س�تكون مؤلمة«. واشار الى 
ان الفاس�دين »ل�ن يجلس�وا دون ان 
يحرك�وا س�اكنا. اصح�اب المصال�ح 
واالمتيازات سيدافعون عن امتيازاتهم 
ومصالحهم، بل بعضهم س�يقاتل من 
اجله�ا، س�يحاول تخري�ب كل خطوة 
م�رارا  العب�ادي  بها«.وك�رر  نق�وم 

خ�الل كلمت�ه ان س�يكون »صريحا« 
و«واقعيا«. واوض�ح ان »البعض يريد 
ان يدعوني الى مطالب غير واقعية. انا 
ل�ن اقوم بمطالب ال يمك�ن تنفيذها«، 
مضيف�ا »وع�دت ان اك�ون صريح�ا 
وس�أكون صريح�ا دوم�ا م�ع ابنائي 

الشباب ومع كل المواطنين«.

          التفاصيل ص3

    بغداد / وكاالت

قالت وكاالت أنب�اء محلّية أن المتظاهرين في 
س�احة التحرير وسط العاصمة بغداد طردوا كادر 
قن�اة الش�رقية الفضائية من الس�احة.وأوضحت 
الوكاالت أن المتظاهرين بطرد قناة الش�رقية من 
الس�احة.واضافت أن المتظاهرين ط�ردوا الكادر 
بسبب توجه القناة الذي اعتبروه »معادي« للشعب 

العراقي.وتابع�ت أن عدد المتظاهرين بلغ 
اكث�ر م�ن 7000 متظاهر وس�ط اجراءات 

امني�ة مش�ددة، باالضافة الى قط�ع الطرق 
المؤدية الى الساحة بشكل كامل.يشار إلى أن 
بغداد وعدد من محافظات الوس�ط والجنوب 
تش�هد تظاه�رات من�ذ أس�بوعين للمطالبة 
بالخدمات وتعدي�ل نقص الطاقة الكهربائية 

والمطالبة باستجواب وزير الكهرباء.

      المستقبل العراقي / علي الكعبي

أع���لن�ت مح����كم�ة التحقيق 
المتخصص�ة بدع�اوى النزاه�ة ف�ي 
بغ�داد عن وج�ود 66 قضية مفتوحة 
بحق مس�ؤولين رفيعي المستوى في 
الدولة.وق�ال قاض�ي المحكمة األول 
للس�لطة القضائية االتحادية محسن 
فاض�ل ان 66 قضية مفتوح�ة حالياً 

بح�ق وزراء ووكالء وزارات ون�واب 
برت�ب  حاليي�ن وس�ابقين وضب�اط 
رفيع�ة تتعل�ق بته�م فس�اد. وأش�ار 
ف�ي بيان تلقت »المس�تقبل العراقي« 
م�ن  قس�ماً  أّن  إل�ى  من�ه،  نس�خة 
المتهمين تم�ت إحالتهم على محكمة 
الجنايات واآلخ�ر يجري التحقيق في 
ملفاتهم.وأوض�ح أن بع�ض الن�واب 
المطلوبين ال يمكن إحالتهم لتمتعهم 

بالحصان�ة النيابي�ة والمعني برفعها 
مجلس النّواب.وأضاف قاضي النزاهة 
أن بعض المطلوبين عن هذه القضايا 
حضروا ودونت أقواله�م، فيما هرب 
اآلخرون وص�درت بحقه�م مذكرات 
قبض ومنع من السفر وحجز األموال 

إلجبارهم على تسليم أنفسهم. 

         التفاصيل ص3
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حمافظ البرصة يلغي مكتبه اخلاص ويقلص أقسام ديوان املحافظة 
       بغداد / المستقبل العراقي

ماج�د  البص�رة  محاف�ظ  أعل�ن 
ع�ن  األربع�اء،  أم�س  النص�راوي، 
إلغ�اء مكتب�ه الخ�اص وح�ل هيئ�ة 
المستشارين وتحويل هيئة التخطيط 
والتنمية الى قسم، فضالً عن تقليص 
عدد األقس�ام في دي�وان المحافظة، 
واستبدال مدراء الدوائر الذين يشغلون 
النصراوي  بالوكالة.وق�ال  مناصبهم 
إن »هيئ�ة  خ�الل مؤتم�ر صحف�ي، 
المستش�ارين في دي�وان المحافظة 
قررن�ا حلها، م�ع االحتف�اظ بأربعة 
استش�اريين من أصل 25 استشارياً، 
كما قررنا ح�ل هيئة تخطيط وتنمية 

قس�م،  بمس�توى  لتك�ون  البص�رة 
وكذلك إلغاء مكتبن�ا الخاص، إضافة 
ال�ى تقليص عدد األقس�ام في ديوان 
أن »االصالحات  المحافظ�ة«، مبين�اً 
الم�دراء  اس�تبعاد  تش�مل  الجدي�دة 
الذي�ن يش�غلون مناصبه�م بالوكالة 
وفتح باب الترشيح إعتباراً من اليوم 
ولمدة سبعة أيام امام الراغبين بشغل 
يكون�وا  أن  بش�رط  المناص�ب  تل�ك 
م�ن المس�تقلين سياس�ياً ويتحلون 
والمهني�ة،  والكف�اءة  بالنزاه�ة 
ويشمل ذلك مديرية البلدية، ومديرية 
المج�اري، ورئي�س هيئة االس�تثمار 
اإلدارة،  مجل�س  وأعض�اء  ونائب�ه 
ومديري�ة الم�رور، ومديري�ة العم�ل 

ومديري�ة  االجتماعي�ة،  والش�ؤون 
المحافظ  والرياضة«.ولفت  الش�باب 
الى أن »ديوان المحافظة يرحب بقرار 
مجلس المحافظة الذي يقضي بتشكيل 
لجنة مس�تقلة لتقيي�م أداء المحافظ 
ومعاوني�ه،  ومستش�اريه  ونائبي�ه 
ونحن على اس�تعداد تام للتعاون مع 
اللجنة واالمتثال لتوصياتها«، مضيفاً 
المحافظ�ة ينتظ�ر م�ن  أن »دي�وان 
مجلس المحافظة اس�تجواب المدراء 
والفاسدين  والفاشلين  المق��صرين 
الذي�ن يش�غلون مناصبه�م باألصالة 
وفق�اً  إقالت�����ه�م  لغ������رض 
لقان�ون المحافظ�ات رقم 21 لس�نة 

2008 المعدل«.

يوم السيادة يبدأ من هنا
     التحليل السياسي /غانم عريبي

 
اخطأ م�ن القى ف�ي العراقيي�ن كالما 
عن »يوم الس�يادة الوطني�ة« على خلفية 
خروج القوات االمريكية من العراق وكأن 
ال�ذي القى ه�ذا الخطاب هو ال�ذي اخرج 

االميركان!.
الس�يادة الوطنية تتحقق باالس�تجابة 
لمطال�ب الناس وقوة الت�راب الوطني في 
مواجهة غول الهيمن�ة االقليمية والدولية 

التي تعصف بالبالد من مختلف الجهات.
من�ذ خطاب »ي�وم الس�يادة الوطنية« 
الى التاريخ ال�ذي زحفت فيه الماليين في 
مختلف المحافظات العراقية على الفس�اد 
والمفس�دين والس�يادة الوطني�ة منتهكة 
وتتع�رض لالنتهاك ف�ي كل لحظة على يد 
السراق والمرتش�ين والقتلة والسياسيين 
الذي�ن اليعرف�ون اال هذا لي وه�ذا لغيري 
في اطار حسبة سياسية في غاية التفاهة 
اتف�ق  واق�ع  وف�ي  واالمي�ة  والس�ذاجة 
بعض السياس�يبن المس�تفيدون فيه على 
تقسيم العراق الى كانتونات طائفية وهم 
المس�تفيدون م�ن الطائفي�ة والتحريض 
والتوتير الن ه�ذا الثالثي يخدمهم ويخدم 

السياس�ية  الس�لطة  ف�ي  بقائه�م 
وف�ي المواق�ع الضامن�ة لالمتي�از 
والم�ال والبس�اط االحم�ر والخلود 
ف�ي القصور.. ول�م يعرف�وا حكمة 
الشاعر احمد مطر حين قال »وغاية 
القص�ور في الث�ورة ان تعلن الثورة 

في القصور«.
»يوم السيادة الوطنية« بدأ من هنا من 
س�احة التحرير العراقية بخروج الش�عب 
العراقي وقواه الحي�ة الفاعلة ومنظمات 
المجتم�ع المدن�ي والعراقي�ون الش�رفاء 
وخرقوا حاج�ز الصمت المطبق الذي كان 
يتش�اطر عليهم بتمرير يوم السيادة يوما 
للكرام�ة والع�زة والعراقي�ون من�ذ ي�وم 
السيادة ياكلون الحصرم ويلوكون الجوع 

ويطوون االرض وفي امعائهم زقوم االالم 
والمعاناة والعلقم.

العراقي�ون الذين احيوا ه�ذا اليوم هم 
الذي�ن احي�وا ي�وم االس�تقالل والس�يادة 
الحقيقية وليس اؤلئك الذين اعتاشوا على 

السيادة وحولوا السلطة الى مرعى .
للس�لطة  ولي�س  لالنس�ان  الس�يادة 
وانما الس�لطة تستمد ش�رعيتها وبقائها 
واس�تمرارها م�ن وج�ود الش�رعية التي 
السياس�ة  عل�ى  المجتمع�ات  تضفيه�ا 

والدول�ة والس�لطة وق�د ذهب�ت النظرية 
التي تقول باننا نس�تخدم االنس�ان طعما 
ومبررا لوجود السلطة وشرعيتها القائمة 
باالكراه فيزج باالنسان في اتون الحروب 
العبثية والغ�زو والقتل والعدوان كما كان 
نظ�ام المقب�ور ص�دام حس�ين يفعل ذلك 

بالعراقيين.
الس�يادة لالنس�ان والش�رعية له وهو 
ابو الشرعية ان شاء ثبتها في راس انسان 
وعص�ب الوالي�ة السياس�ية وادارة االمة 

براسه كما فعلت االمة مع االمام علي »ع« 
وان ش�ائت نزعتها منه وقتلته كما فعلت 

ذلك مع عثمان في ثورة المدينة!.
االدارة  ف�ي  نموذجي�ن  ام�ام  نح�ن 
الس����ياس�ية واالص�الح المج��تمع�ي 
والسياس�ي واالقتص�ادي وعل�ى العبادي 
ال�ذي خرق حاجز المحاصصة السياس�ية 
بدع�م واضح من قب�ل المرجعي�ة الدينية 
ووصاي�ا االم�ام السيس�تاني ال�ذي اعاد 
للس�يادة الوطني�ة القه�ا وحضورها من 

خ�الل معاقبة المفس�دين وتطهير الدولة 
من الفساد والطارئين والقتلة والسفاحين 
ان يطرح الرؤية الس������ياسية االعمق 
ف�ي االص�الح والص�الح المجتمع�ي على 
ان الرئي�س لدي�ه االن اكب�ر فرص�ة ف�ي 
تاري�خ اي رئيس وزراء ف�ي الت����جربة 
العراقية فيبدل خوف العراق�����يين امنا 
واس�تقرارا وعافية وينهي ه�ذا »الضيم« 
القاتل ال�ذي نزل على العراقيين منذ عقود 

طويلة كقطع الليل المظلم.

م�ن يضم�ن الس�يادة الوطني�ة وف�ق 
الش�روط التي م�ر ذكرها ف�ي المقال هو 
الذي سيبقى العراقيون يدينون له بالبقاء 
والوالء اربع س�نوات اخرى اخا ورئيس�ا 
وقائ�دا الحالمه�م ف�ي الع�زة والكرام�ة 
واالب�اء والبق�اء احياء اباة ضي�م على مر 
التاري�خ ومن يتس�اهل او يتام�ر على تلك 
الش�روط فمصي�ره الع�زل كما ت�م عزل 
اؤلئ�ك الذي�ن كان�وا ال�ى االم�س القريب 
يظن�ون انهم باق�ون مابق�ي الدهر وبقي 

الليل والنهار!.
التاري�خ ال يرحم والش�عوب المقهورة 
الترحم متساهال او دكتاتورا ومثلما عاقب 
الدكتاتوري�ة بمحاكمة  العراقي�ون زم�ن 
علني�ة لصدام حس�ين وقائم�ة ال55 فانه 
س�يعاقب ويحاك�م م�ن تس�اهل وتام�ر 
وتالعب وس�رق وداهن وراوغ واش�ترى 
ضمائر وكسر هذا واس�تهدف ذاك واظهر 
الملف�ات للتخوي�ف والقتل واالس�تهداف 
واس�اء ال�ى التجرب�ة الوطنية كما اس�اء 
لتاريخ االحزاب الوطنية واالسالمية فمن 
س�ار بس�يرته س�ياتي عليه العقاب ومن 
تخلف عنه س�يجد مكانه بي�ن المناضلين 
واالح�رار والش�رفاء في س�احة التحرير 

وفي ركاب مشروع التغيير.
العراقي�ون ق�د يصب�رون عل�ى 
الضيم لكنهم لن يستس�لموا للضيم 
والقه�ر ول�ن يهزموا وفيه�م روح 
»ع«  االئم�ة  وعزيم�ة  الحس�ين 
وبس�الة عل�ي وحكم�ة الفالس�فة 
المس�لمين وعبقرية المعرفة االس�المية 
وتل�ك الليبرالية العميق�ة التي تتظاهر في 
الجمعة لكنها تس�هر الى الصباح من اجل 
اعداد وثيقة االصالح السياس�ي وتس�يير 

شؤون البالد دون اراقة دم.
مرحى لبواس�ل س�احة التحرير والف 
سالم على بواسل الحشد من الذين يؤمنون 
بت�راب الع�راق وواليت�ه الواجب�ة الطاعة 

ووالية السيستاني العظيم على االمة.
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اخلارجية الصينية: العبادي سيزور بكني األسبوع املقبل

معصوم يثمن مواقف بريطانيا الداعمة للعراق

الدفاع تفسخ عقد 37 الف »فضائي« بالوزارة

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت الخارجي�ة الصينية، أمس األربعاء، أن رئيس 
مجل�س الوزراء العراق�ي حيدر العبادي س�يزور بكين 
األس�بوع المقبل، فيم�ا لفتت إلى أن الزيارة ستس�تمر 
لم�دة ثالث�ة أيام بن�اء على دعوة رس�مية م�ن نظيره 

الصيني لي جونينغ.
وقال�ت الناطق�ة باس�م الخارجي�ة الصيني�ة ه�وا 
جونين�غ في بي�ان إن »رئيس مجلس ال�وزراء العراقي 
حيدر العب�ادي يعتزم زي�ارة الصين األس�بوع المقبل، 

بدع�وة من نظي�ره الصيني لي جونينغ تس�تمر لثالثة 
أيام«.وأض�اف جونين�غ أن »العب�ادي س�يبدأ زيارت�ه 
للصي�ن، بدءاً من ي�وم األربعاء المقبل، وتس�تمر ليوم 
الجمعة«.وكان�ت الصي�ن أعلن�ت، ف�ي وق�ت س�ابق، 
»ثب�ات موقفه�ا بإس�ناد« الحكومة العراقي�ة بحربها 
ض�د »اإلرهاب«، ودع�ت جميع األط�راف العراقية إلى 
»تعزيز الوحدة«، وفيما عدت أن استقرار العراق »عامل 
أساس للس�الم واالستقرار في منطقة الشرق األوسط 
والعال�م«، تعهدت الحكومة العراقية »بضمان س�المة 

وأمن« الشركات الصينية ومنتسبيها في العراق.

 67 حالة رسطان يف الزعفرانية نتيجة 
املخلفات املشعة

التخطيط: هناك اكثر من 100 رشكة مدرجة 
يف القائمة السوداء

      بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن محاف�ظ بغ�داد علي 
التميم�ي، أمس االربع�اء، عن 
وج�ود 67 حال�ة س�رطان في 
ببغ�داد  الزعفراني�ة  منطق�ة 
المش�عة،  المخلف�ات  نتيج�ة 
فيم�ا اش�ار الى ان�ه ت�م الزام 
رم�ي  بع�دم  المستش�فيات 
المخلفات الصلبة والسائلة في 

االنهر.
وق�ال التميمي ف�ي مؤتمر 
بمبن�ى  عق�ده  ص���حاف�ي 
المحافظة على هامش اجتماع 
مجلس حماية وتحسين البيئة 
ف�ي العاصم�ة ان »هن�اك اكثر 
ف�ي  س�رطان  حال�ة   67 م�ن 
بس�بب  الزعفراني�ة  منطق�ة 

وج�ود مخلف�ات مش�عة التي 
تسبب هذه االمراض«، مطالبا 
االمانة العامة لمجلس الوزراء 
لرف�ع  مبال�غ  ب�«تخصي�ص 
مخلفات المعامل االسبستية«.

وتابع التميمي ان »المجلس 
مجل�س  بمخاطب�ة  س�يقوم 
تخصي�ص  بش�ان  ال�وزراء 
العل�وم  وزارة  ال�ى  مبال�غ 
والتكنولوجي�ا لرف�ع المعامل 
وائتالف  ومعالجة  والمخلفات 
الكيمياوية والبايلوجية  المواد 

والحربية الخطرة«.
واكد التميمي ان »االجتماع 
المستش�فيات  الزام  ايضا  قرر 
بع�دم رمي المخلف�ات الصلبة 
والس�ائلة في االنه�ر وبخالفه 
القانونية  التعبئ�ات  س�تتحمل 

عل�ى تنقل بس�يارات خاصة«، 
مش�يرا الى انه »تم االيعاز الى 
امانة بغداد الى وضع محطات 
الص�رف  بمحط�ات  تعقي�م 
مش�كلة  باعتباره�ا  الصح�ي 
تؤثر على ماء الشرب في بغداد 

والمحافظات الجنوبية«.
واعلنت وزارة التخطيط ان 
المسح الذي شمل 1996 معمال 
الخاص  القط�اع  م�ن معام�ل 
والحكوم�ي اظهر ان من 93.2 
% من هذه المعام�ل العراقية 
الصناعي�ة  مخلفاته�ا  تط�رح 
ب�دون معالج�ة«، مش�يرا الى 
ان اكث�ر م�ن رب�ع المخلف�ات 
والبالغة  المطروحة  الصناعية 
ه�ي  س�نويا  ط�ن  ال�ف   400

مخلفات خطرة.

     بغداد / المستقبل العراقي

االربع�اء،  أم�س  التخطي�ط،  وزارة  اك�دت 
وج�ود اكثر من 100 ش�ركة مدرجة في القائمة 
السوداء، مشيرة الى ان تلكوء الشركات اثر على 

مستويات تنفيذ المشاريع.
وقال المتحدث الرس�مي باس�م الوزارة عبد 
الزه�رة الهنداوي في حديث ل� الس�ومرية نيوز 
على هامش ندوة عقدتها حول الشركات المتلكئة 
في مقر الوزارة، إن »الوزارة س�بق وان اصدرت 
تعليم�ات تنفيذ المقاوالت عام 2009«، مش�يرا 
الى »وج�ود بند فيه ينص على ادراج الش�ركات 

المتلكئة المخالفة للتعليمات والضوابط«.

وأض�اف الهن�داوي أن »هناك اكث�ر من 100 
ش�ركة متلكئة ومدرجة في القائمة الس�وداء«، 
مش�يرا ال�ى ان »هذه الش�ركات س�يتم درجها 
ف�ي القائمة الس�وداء لمدة س�نتين ليت�م بعدها 
رفع اس�م ه�ذه الش�ركات وفي ح�ال تكرارها 
المخالفات فانه سيتم شطب اسم المدير الشركة 

واسم الشركة«.
وأش�ار الهنداوي الى ان »تلكوء الشركات اثر 
على مستويات تنفيذ المش�اريع خالل السنوات 
الماضي�ة«، مبينا ان »ال�وزارة طالبت من جميع 
ال�وزارات والمؤسس�ات الحكومية اب�داء رايهم 
بالتعليم�ات لتكيي�ف التعليم�ات وفق�ا للظرف 

الحالي الذي يشهد اصالحات واسعة«.

     بغداد / المستقبل العراقي

أك�د رئي�س الجمهوري�ة ف�ؤاد 
معص�وم، أم�س األربع�اء، حرص 
الع�راق عل�ى تطوي�ر العالقات مع 
المملكة  بريطاني�ا، مثمناً مواق�ف 
الداعم�ة للع�راق ف�ي معركته ضد 
»اإلره�اب«. وقال مكت�ب معصوم 
ف�ي بي�ان  إن »رئي�س الجمهورية 
اس�تقبل ف�ي مكتبه ببغداد س�فير 
المملكة المتحدة لدى العراق فرانك 

بحس�ب  معص�وم  وأك�د  بيك�ر«. 
البيان »حرص الع�راق على تطوير 
العالق�ات م�ع بريطاني�ا«، مثمن�اً 
»مواق�ف المملكة الداعم�ة للعراق 

في معركته ضد اإلرهاب«.
الس�فير  عب�ر  جانب�ه،  م�ن 
ووق�وف  »دع�م  ع�ن  البريطان�ي 
المملك�ة المتح�دة م�ع الحكوم�ة 
العراقي�ة وس�عيها م�ن أج�ل دعم 
العراق في إعادة البناء«، مشيراً إلى 
أن »هذا الموق�ف هو محط اهتمام 

مستمر من قبل الحكومة البريطانية 
ف�ي عالقته�ا الودية م�ع العراق« . 
وتثير مح�اوالت »داع�ش« لفرض 
سيطرته على س�وريا والعراق قلق 
المجتم�ع الدول�ي، إذ أعرب�ت دول 
عدة م�ن بينها عربي�ة وأجنبية عن 
»قلقها« حي�ال مح�اوالت التنظيم 
هذه، قبل أن يقوم التحالف الدولي 
بقي�ادة واش�نطن بضرب�ات جوية 
لمواق�ع التنظيم بمناط�ق متفرقة 

من البلدين.

     بغداد / المستقبل العراقي

كشف وزير الدفاع خالد العبيدي، 
أم�س االربعاء، عن فس�خ عقد 37 
الف »فضائي« بالوزارة، فيما اكد ان 
الرقم س�يصل الى 45 الفا في االيام 
المقبل�ة. وقال العبيدي في كلمة له 
خالل زيارته كلية اركان الجيش في 
منطقة الرستمية ببغداد، »استطعنا 
خالل الفترة الماضية فسخ عقد 37 
الف منتس�ب فضائي في الوزارة«، 

مبينا ان »الرقم سيصل خالل االيام 
القليلة المقبلة الى 45 الف«.

واض�اف العبي�دي أن »ال�وزارة 
محارب�ة  عل�ى  باس�تمرار  تعم�ل 
م�ع  نتعاق�د  واصبحن�ا  الفس�اد، 
الدول بش�كل الس�تيراد االس�لحة، 
بع�د ان كن�ا في الس�ابق نلج�أ الى 
مقاولي�ن او وس�طاء«، مبين�ا ان�ه 
»بالرغم من المبالغ البس�يطة التي 
تمتلكها الوزارة، اال انها اس�توردت 
سالحا جيدا من اجل تجهيز القوات 

االمني�ة«. واك�د وزير الدف�اع خالد 
العبيدي ف�ي وقت س�ابق أن آمري 
س�يتولون  العس�كريين  الوح�دات 
المس�ؤولية المباش�رة ع�ن وجود 
الجن�ود »الفضائيي�ن« اعتب�ارا من 

شهر كانون الثاني 2015.
يذك�ر ان القائ�د الع�ام للقوات 
المس�لحة حيدر العبادي كشف عن 
إلغ�اء 50 أل�ف وظيفة لمنتس�بين 
»فضائيين« في وزارة الدفاع خالل 

شهر واحد.

      بغداد / المستقبل العراقي

نف�ت مديرية ش�رطة محافظة اربيل، أم�س االربعاء، 
اعالن حال�ة الطوارئ في المدينة، وفيما اكدت اس�تتباب 
األمن في عموم المحافظة، اش�ارت ال�ى ان قواتها تقوم 

بأداء واجباتها بشكل اعتيادي.
وقال�ت المديرية في بيان تلقت »المس�تقبل العراقي« 
نسخة منه، ان »عدداً من وسائل االعالم ومواقع التواصل 
االجتماع�ي تس�عى إلظهار األوض�اع االمنية ف�ي مدينة 
اربيل بش�كل س�لبي ومضطرب«، مش�يراً ال�ى ان »هذه 
المواقع لألس�ف اس�تهدفت من خاللها شرطة المحافظة 

وشنت عليها هجمات ظالمة«.
وأض�اف البي�ان أن »المديرية تجدد تأكيده�ا للجميع 
على أن االوضاع االمنية في المدينة مستقرة وليس هناك 
في األفق أي اوضاع س�يئة أو غير مستقرة«، مبينة انه لم 

»يتم االعالن عن حالة الطوارئ بأي شكل من األشكال«.
وطم�أن البي�ان مواطن�ي أربي�ل والس�اكنين فيها ان 
»الشرطة تمارس مهامها الرسمية بأقصى درجات نكران 
ال�ذات«، مش�دداً على أنه�ا »كعهده�ا دائماً س�تكون في 
خدمة س�يادة القانون وتطبيقه«.ونفى البيان ما أسماها 
ب�«الدعايات واالتهامات الباطلة لذوي النوايا السيئة التي 
تس�عى إلظهار دور ونشاطات الش�رطة بشكل مسيئ«، 
مطمئن�اً المواطني�ن بأن »الش�رطة منهم وله�م، وتخدم 
أهالي المدينة بكل ش�رائحها واتجاهاته�ا الفكرية، بعيداً 
عن أي هدف سياسي«.يشار الى أن وسائل اعالم ومواقع 
تواص�ل اجتماع�ي، تداولت خ�الل االيام الماضي�ة، انباء 
تشير الى اعالن حالة الطوارئ في محافظة اربيل وتردي 

الوضع األمني بالمحافظة.

      بغداد / المستقبل العراقي

ح�ذر نائ�ب رئي�س مجل�س الن�واب هم�ام حمودي، 
أم�س األربعاء، من اتس�اع ظاه�رة الهجرة بين الش�باب 
العراقيين، داعيا إلى ضرورة إعداد برامج تمنع انخراطهم 

في الجماعات »اإلرهابية«.
وق�ال حمودي ف�ي بيان صدر على هامش مش�اركته 
بجلسة برلمان الشباب التي عقت في مبنى مجلس النواب، 
وتلقت »المس�تقبل العراقي« نسخة منه، إن »الشعب هو 
صاحب القرار في تسيير شؤونه عبر مجالسه المنتخبة«، 
مؤكدا »ض�رورة الحفاظ على اس�تقاللية تل�ك المجالس 
وتفعيل مبادرتها والتأكيد على روح الحوار وادب النقاش 
بعي�دا ع�ن روح الف�رض واالس�تعالء او اس�تخدام لغ�ة 

التسقيط«.
وح�ذر حم�ودي م�ن »اتس�اع ظاه�رة الهج�رة بي�ن 
الشباب العراقيين«، داعيا إلى »ضرورة إعداد برامج تمنع 

انخراطهم في الجماعات االرهابية«.
وأع�رب حم�ودي ع�ن »دعم مجل�س الن�واب لتجربة 
برلم�ان الش�باب وتوس�عتها وتعزي�ز جمي�ع مقترحات 
المش�اريع التي يقدمها«، مبين�ا أن »وجود البرلمان الحر 

الفاعل اساس لحرية الشعب وكرامة ابنائه«.
وكان�ت األح�داث التي مر به�ا العراق بع�د الحرب في 
2003، وس�يطرة تنظي�م »داع�ش« على مناطق واس�عة 
ش�مال البالد في عام 2014، أدت إلى عملية نزوح واسعة 
داخ�ل الع�راق، فض�ال عن هجرة أع�داد كبيرة من األس�ر 

واألفراد إلى خارج العراق.

رشطة أربيل ترد عىل أنباء
 إعالن الطوارئ: األمن مستتب وقواتنا 

تقوم بواجباهتا

محودي حيذر من اتساع ظاهرة 
هجرة الشباب
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     بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة التعلي�م العالي والبح�ث العلمي، أمس األربع�اء، عن ضوابط القب�ول في التعليم 
الخاص الصباحي في الجامعات والمعاهد للعام الدراسي المقبل، مشيرة إلى أن نسبة القبول ضمن 
هذه القناة ال تزيد عن %10 من خطة قبول األقس�ام.وقال المتحدث باس�م الوزارة حيدر العبودي 
في بيان تلقت »المس�تقبل العراقي«، نس�خة منه، إن »الضوابط تنص على أن ال يقل معدل الطالب 
المتقدم للقبول على التعليم الخاص الصباحي عن درجتين صحيحتين على المعدل من معدل الطالب 
المقب�ول ضمن القبول المركزي«، مبين�اً أنه »بإمكان الطالب التقديم في االختصاصات كافة وفي 
جميع الكليات والمعاهد«. وأضاف العبودي، أنه »يحق للطلبة المس�توفين للشروط التقديم سواء 
أكان�وا مم�ن تقدموا للقبول المركزي وظهر لهم قبول أم لم يتقدموا«، الفتاً إلى »ضرورة أن يكون 
الطالب مس�توفياً لكافة الشروط المتعلقة بالقبول المركزي«.وتابع أن »نسبة القبول ضمن هذه 
القناة ال تزيد عن %10 من خطة قبول األقس�ام«، مش�يراً إلى أن »الطالب يتحمل جميع االلتزامات 

المترتبة عليه بوصفه دارساً على النفقة الخاصة وبحسب مقتضيات تلك الدراسة وطبيعتها«.

التعليم حتدد ضوابط القبول بـ »التعليم اخلاص« يف اجلامعات واملعاهد

     المستقبل العراقي / فرح حمادي

أم�س  البرازي�ل،  ق�ّررت 
األربع�اء، دع�م الع�راق عس�كرياً 
ض�د االره�اب من خ�ال تزويدها 
المخزون  باالس�لحة واالعتدة من 

االستراتيجي التسليحي لجيشها.
خال�د  الدف�اع  وزي�ر  وكش�ف 
العبيدي، خ�ال اجتماعه في بغداد 
مع نظيره البرازيلي جاكوز واكنر، 
ان البرازي�ل ق�ررت توري�د طلبات 
الع�راق م�ن األس�لحة والمع�دات 
الخزين االستراتيجي  الدفاعية من 
أك�دت  فيم�ا  البرازيل�ي  للجي�ش 
الش�ركات البرازيلي�ة اس�تعدادها 
لتلبية االحتياجات العراقية بأسعار 
تفضيلية رغبة منها في دعم العراق 

في حربه ضد اإلرهاب.
تطل�ع  إل�ى  العبي�دي  وأش�ار 
الع�راق ل�دور اكب�ر للبرازي�ل في 
دع�م جهود الع�راق ف�ي مكافحة 
اإلرهاب ورغبته ورغبة المؤسسة 
وانفتاحه�ا  العراقي�ة  العس�كرية 
لتطوير عاقات التعاون العسكري 

مع البرازيل.
وأض�اف إن نه�ج وزارة الدفاع 
العراقية في عملية تسليح وتجهيز 
قواته�ا تعتم�د معايير الش�فافية 
والمواصفات الفنية المائمة فضاً 
عن األس�عار المناس�بة ومستوى 
اللوجس�تي  والدع�م  الصيان�ة 
للتس�ليم  المناس�ب  والتوقي�ت 
انس�جاماً م�ع ظ�روف المعرك�ة 

ومتطلباتها.
وأش�اد وزي�ر الدف�اع العراقي 
البرازيل�ي  الدف�اع  باع�ان وزي�ر 
خ�ال مباحثاته معه بان�ه قد أمر 
بتوريد طلبات العراق من األسلحة 
والمع�دات الدفاعي�ة م�ن الخزين 

البرازيل�ي  االس�تراتيجي للجي�ش 
مثلما أعلنت الش�ركات استعدادها 
لتلبية االحتياجات العراقية بأسعار 
تفضيلية رغبة منها في دعم العراق 

في حربه ضد اإلرهاب. 
وخاطب الوزير العراقي نظيره 
البرازيل�ي قائ�ا »إن ه�ذا الموقف 
يمثل دعامة هام�ة لعاقات بلدينا 
وموقفاً مميزاً سينظر له العراقيون 

بعين االعتزاز والتقدير«.
م�ن جانب�ه، أك�د وزي�ر الدفاع 
البرازيلي إن حضوره إلى بغداد هو 
رسالة دعم وتأييد ومساندة للعراق 
في حرب�ه ض�د اإلرهاب، مش�دداً 
عل�ى إن المعركة ضد اإلرهاب هي 
معرك�ة العالم بأس�ره ولذلك فأن 
على الجميع إس�ناد العراق وتقديم 

العون له.
ان  الرازيل�ي  الوزي�ر  وأوض�ح 
»هذا هو موقف وتوجهات حكومة 

وشعب البرازيل«.
وأك�د الوزي�ر انفت�اح حكومة 
ب�اده ووزارة الدف�اع فيه�ا على 
تطوير أفاق التعاون العسكري مع 
البرازيلية  الشركات  العراق ورغبة 
االحتياجات  العراق وتوري�د  بدعم 

العراقية في أسرع وقت ممكن. 
وبح�ث وزي�را الدف�اع العراقي 
والبرازيلي سبل دعم جهود العراق 
في مكافحة اإلره�اب مؤكدين ان 
مباحثاتهما هذه س�تكون محطة 
نوعي�ة ألف�اق التعاون المش�ترك 
الخارجي�ة  وزي�ر  بينهم�ا.وكان 
العراقي ابراهيم الجعفري قد بحث 
خال زيارت�ه إل�ى البرازيل مطلع 
حزي�ران الماض�ي جدول�ة ديونها 
عل�ى العراق البالغ�ة حوالي نصف 
االتفاق�ات  وتفعي�ل  دوالر  ملي�ار 

الثنائية بين البلدين.

الربازيل يف خندق واحد مع العراق: إرسال أسلحة من خمزون جيشها
حثت شركاتها على تنفيذ طلبات بغداد

      المستقبل العراقي / نهاد فالح

اكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، أمس 
األربعاء، ان مس�يرة االص�اح ومكافحة 
الفس�اد ف�ي الباد »ل�ن تكون س�هلة«، 
مشيرا الى ان المتضررين منها سيعملون 

بجد »لتخريب كل خطوة«.
وتأتي تصريحاته غ�داة اقرار مجلس 
النواب جملة اجراءات اصاحية للحكومة 
بعد اس�ابيع من التظاه�رات ودعوة من 
المرجع االعلى آية الله علي السيس�تاني 
مس�توى  وتدن�ي  الفس�اد  لمكافح�ة 

الخدمات.
وق�ال العبادي »يج�ب ان نضرب على 
ايدي الفاس�دين بقوة. يجب ان نحاربهم 
ونمنعه�م. وله�ذا اق�ول لك�م ان عملية 
االصاح نس�ير بها بكل قوة وس�نضرب 
بيد من حدي�د«، وذلك خال كلمة متلفزة 

القاها خال احتفال في بغداد.
واضاف »المس�يرة لن تكون س�هلة. 

ستكون مؤلمة«.
واش�ار الى ان الفاسدين »لن يجلسوا 
دون ان يحركوا ساكنا. اصحاب المصالح 
واالمتيازات س�يدافعون ع�ن امتيازاتهم 
ومصالحه�م، ب�ل بعضه�م س�يقاتل من 
اجلها، سيحاول تخريب كل خطوة نقوم 

بها«.
وك�رر العبادي مرارا خ�ال كلمته ان 

سيكون »صريحا« و«واقعيا«.
واوضح ان »البع�ض يريد ان يدعوني 
ال�ى مطال�ب غي�ر واقعي�ة. انا ل�ن اقوم 
تنفيذه�ا«، مضيف�ا  بمطال�ب ال يمك�ن 
وس�أكون  صريح�ا  اك�ون  ان  »وع�دت 
صريحا دوما مع ابنائي الشباب ومع كل 

المواطنين«.
اال انه شدد على عدم وجود استثناءات 
في مس�يرة االصاح، قائا »لن ادافع عن 
باطل، ولن ادافع عن فاسد. ولكن اقولها 

بصراحة، ال اتقصد احدا )...( الفاس�د لو 
كان بحزبي انا ضده والصالح لو كان في 

حزب عدوي، انا معه«.
وكان مجلس النواب اقر باجماع 297 
عضوا من اص�ل 328، حزمة االقتراحات 
التي اقرتها الحكومة لمكافحة الفس�اد. 
كم�ا اقر الن�واب حزمة اج�راءات نيابية، 
وق�ال رئي�س البرلم�ان س�ليم الجبوري 
انه�ا »مكمل�ة« لاقتراح�ات الحكومية، 
و«تضبط« بعض ما ورد فيها ضمن اطار 

»الدستور والقانون«.
وش�هدت مناطق ع�دة ابرزه�ا بغداد 
في االسابيع الماضية، تظاهرات حاشدة 
بتحس�ين  المحتج�ون  خاله�ا  طال�ب 
الخدم�ات ال س�يما المي�اه والكهرب�اء، 
ومكافحة الفس�اد ومحاسبة المقصرين 
ف�ي دوائر الدولة. وتلق�ت هذه المطالب 
جرع�ة دع�م مهم�ة الجمع�ة م�ع دعوة 
الس�يد السيس�تاني، الذي يتمت�ع بتأثير 
وازن ف�ي السياس�ة العراقي�ة، العب�ادي 
الى ان يكون »اكثر جرأة وش�جاعة« ضد 
الفس�اد، وذلك عبر اتخاذ »قرارات مهمة 
واج�راءات صارم�ة في مج�ال مكافحة 

الفساد وتحقيق العدالة االجتماعية«.
وم�ن أب�رز االصاح�ات الت�ي اقرتها 
الحكوم�ة إلغ�اء مناص�ب ن�واب رئيس 
الجمهوري�ة ورئي�س ال�وزراء »ف�ورا«. 
ويش�غل منصب نيابة رئاسة الجمهورية 
ثاث�ة م�ن اب�رز السياس�يين ه�م نوري 
المالكي واياد عاوي واس�امة النجيفي. 
كما تشمل الحد من »المحاصصة الحزبية 

والطائفية« في المناصب العليا.
ورغم الضغوط الش�عبية ودعم السيد 
الطبيع�ة  أن  إال  لاص�اح،  السيس�تاني 
المتجذرة للفس�اد في العراق واس�تفادة 
معظم االح�زاب والكتل السياس�ية منه، 
ق�د تجعل م�ن الصع�ب اح�داث تغييرات 

جوهرية، بحسب عدد من المحللين.

العبادي يعد الشباب بالتعامل بـ »واقعية« ويؤكد: خطوات اإلصالح »لن تكون سهلة«
سيحاسب »الفاسدين« من جميع األحزاب

66 قضية فساد مفتوحة ضد مسؤولني كبار.. واحلصانة متنع مساءلة بعض النواب
      المستقبل العراقي / علي الكعبي

أعلنت محكمة التحقيق المتخصصة 
بدعاوى النزاهة في بغداد عن وجود 66 
قضية مفتوحة بحق مس�ؤولين رفيعي 

المستوى في الدولة.
وقال قاضي المحكمة األول للسلطة 
القضائي�ة االتحادي�ة محس�ن فاض�ل 
بح�ق  حالي�اً  مفتوح�ة  قضي�ة   66 ان 
وزراء ووكاء وزارات ون�واب حاليي�ن 
وس�ابقين وضباط برت�ب رفيعة تتعلق 

بتهم فساد. 
وأش�ار في بي�ان تلقت »المس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، إلى أّن قسماً من 
المتهمي�ن تم�ت إحالتهم عل�ى محكمة 
الجناي�ات واآلخ�ر يج�ري التحقيق في 

ملفاتهم.
وأوضح أن بعض النواب المطلوبين 
ال يمك�ن إحالته�م لتمتعه�م بالحصانة 
مجل�س  برفعه�ا  والمعن�ي  النيابي�ة 

النّواب.
وأض�اف قاض�ي النزاه�ة أن بع�ض 
المطلوبي�ن عن ه�ذه القضايا حضروا 
ودونت أقواله�م، فيما ه�رب اآلخرون 
وص�درت بحقهم مذك�رات قبض ومنع 
من الس�فر وحج�ز األم�وال إلجبارهم 

على تسليم أنفسهم. 
بنح�و  تس�ير  الدع�اوى  ان  وأك�د 
ايجابي ووفق القانون سواء في تحريك 

الش�كوى أو تدوي�ن األق�وال أو جم�ع 
األدلة المتوف�رة أو التعاون مع الجهات 

األخرى في كشف المخالفات.
بدوره�ا، أعلن�ت وزارة المالي�ة عن 
ايقاف صرف جمي�ع الرواتب التقاعدية 
والمس�ؤولين  وال�وزراء  للن�واب 
تعليم�ات  اص�دار  لحي�ن  المتقاعدي�ن 
جدي�دة تنس�جم م�ع االصاح�ات التي 

قررها رئيس الوزراء حيدر العبادي.
تلق�ت  بي�ان  ف�ي  ال�وزارة  وقال�ت 
»المس�تقبل العراق�ي« نس�خة منه، ان 
هذا االج�راء يأتي بع�د تصويت مجلس 
باالجم�اع  الماض�ي  االح�د  ال�وزراء 
على حزم�ة االصاحات ومنه�ا ايقاف 
صرف جمي�ع رواتب الن�واب والوزراء 
والمس�ؤولين المتقاعدين لحين اصدار 

تعليمات جديدة.
وأش�ارت الوزارة إل�ى أّن التعليمات 
الجديدة س�تصدر خال اقل من الش�هر 
وتتضمن ايقاف كامل لبعض الش�رائح 
والدرج�ات الخاص�ة م�ن المتقاعدي�ن 
واعض�اء الجمعية الوطني�ة )البرلمان( 
الس�ابقة. وقال�ت إن العب�ادي قد وجه 
بتقليص ف�وري بأع�داد الحمايات لكل 
المس�ؤولين بضمنهم الرئاسات الثاث 
والغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية 
ورئي�س مجلس ال�وزراء ف�ورا وابعاد 
جميع المناص�ب العليا عن المحاصصة 
الحزبية والطائفية وعلى هذا االس�اس 

فأنه�ا ق�د أوقفت ص�رف رواتب جميع 
المتقاعدين من درجات عالية من النواب 

والوزراء والمسؤولين.
وكان مجل�س الن�واب العراق�ي ق�د 
ص�وت باالجم�اع الثاثاء عل�ى جميع 
الق�رارات االصاحي�ة الت�ي اصدرته�ا 
الحكوم�ة ومجل�س الن�واب االس�بوع 
الحالي. وفي هذا االطار يستعد العبادي 
لتقديِم الحزمِة الثاني�ِة من االصاحاِت 
إل�ى الس�لطِة التش�ريعيِة، الت�ي يتوقع 
ان تتضم�ن اقال�َة عدٍد من ال�وزراِء بعد 
تقلي�ِص ودمِج وزاراِته�م واالبقاِء على 
15 وزارة بدال من 27 وزارة التي تضمها 
الحكومة الحالية التي تشكلت في ايلول 

الماضي الحكومية.
 وتمن�ح االصاحي�ات ف�ي اح�دى 
فقراِته�ا تخوياً لرئيِس مجلِس الوزراِء 
بإقال�ِة المحافظي�َن ورؤس�اِء مجالِس 
المحافظاِت والمحليِة وتقليِص اعداِدهم 
االم�ر ال�ذي أث�اَر تحف�ظ بع�ِض الكتِل 
السياس�يِة بذريعة ان ه�ذه االجراءات 

»خرٌق للدستور«.
وق�ال النائب ع�ن التحال�ف الوطني 
»العب�ادي س�يقدم  ان  العب�ادي  زاه�ر 
مجموع�ة ثاني�ة م�ن االصاح�ات إلى 
مجلس الوزراء )يعقد جلسته االسبوعية 
يرس�لها  ث�م  وم�ن  الخمي�س(  الي�وم 
لمجل�س النواب وتتضمن ترش�يق عدد 
من ال�وزارات وبعض المديريات التابعة 

له�ا ودم�ج بعضها م�ع البع�ض اآلخر 
كوزارات ومديريات«.

وأش�ار ف�ي تصريح إل�ى أّن »حزمة 
االصاح�ات الثانية تتضم�ن اقالة عدد 
كبي�ر م�ن الوزراء بس�بب دم�ج والغاء 
بع�ض ال�وزارات فض�ا ع�ن مكافحة 
عمليات وملفات الفس�اد ومعالجتها«.. 
الفتا إلى أن »الكابينة الوزارية ستقتصر 

على 15 وزارة بعد الترشيق«.
وأوض�ح ان�ه س�يتم دم�ج وزارتي 
التج�ارة والصناع�ة ب�وزارة واح�دة.. 
ب�وزارة  والصح�ة  البيئ�ة  ووزارت�ي 
والتكنولوجيا مع التعليم العالي بوزارة 
واح�دة.. والزراع�ة والم�وارد المائي�ة 
ب�وزارة فضا عن الغ�اء وزارتي المرأة 

وحقوق االنسان.
كم�ا واف�ق عل�ى اصاح�ات اعلنها 
وتضمن�ت  العراق�ي  الن�واب  مجل�س 
حزم�ة اج�راءات ضمت 25 بن�دا نصت 
لمكافح�ة  ش�املة  اجخط�وات  عل�ى 
الفس�اد والمحاصصة ولتشريع سريع 
لقانون يحدد واليات الرئاس�ات الثاث 
والبرلم�ان  والحكوم�ة  للجمهوري�ة 
بدورتي�ن وترش�يق ال�وزارات واقال�ة 
ال�وزراء المتهمي�ن بالفس�اد ف�ي مدة 
واالس�راع  اس�بوعين  الت����تج�اوز 
بتش�ريع قان�ون التخلي عن الجنس�ية 
المكتس�بة لمن يتولى منصبا سياس�يا 

وأمنيا مهما.

مجلس الوزراء يعلن اليوم الحزمة الثانية من اإلصالحات



السجون األميركية في العراق ربت »قادة« التنظيم

ق�ال الرئي�س الس�ابق ألح�د أهم أقس�ام 
االس�تخبارات األمريكية إن الواليات المتحدة 
كان�ت تعتقد بأن المتطرفين الدينيين س�وف 
يتمكن�ون م�ن الحصول على م�اذ آمن كبير 
في س�وريا في وقت مبكر م�ن 2012؛ إال أن 
الوالي�ات المتحدة فعلت القلي�ل لمنع حدوث 
ه�ذا األمر.وفي مقابلة مع مهدي حس�ن من 
قن�اة الجزي�رة التلفزيوني�ة، انتق�د الفري�ق 
المتقاعد مايكل فلين، والذي كان يقود وكالة 
 2012 االس�تخبارات الدفاعي�ة بي�ن عام�ي 
خ�ال  األمريكي�ة  اإلدارة  تقاع�س  و2014، 

السنة األولى من الحرب السورية.
واقتبس حس�ن مما وصفها بأنها دراسة 
“سرية” أجرتها وكالة االستخبارات الدفاعية 
DIA ف�ي أغس�طس 2012، وتح�ذر م�ن أن 
الفوض�ى في س�وريا من الممكن أن تس�مح 
بإنش�اء جيب س�لفي متش�دد ف�ي المنطقة 
الصحراوية ش�رق الباد. وسأل حسن ضيفه 
فلي�ن م�ا إذا كان ه�ذا يعني توق�ع الواليات 
المتح�دة فعااً لصعود خافة داعش، وأنها لم 
تفعل ش�يئاًا لوقف حدوث ه�ذا. وأجاب فلين 
بالموافقة، قائااً إن هذا يظهر أنه كان ينبغي 
أن يكون لدى الواليات المتحدة سياس�ة أكثر 
ذكاءاً فيما يخص التعاون مع الثوار العلمانيين 

في سوريا.
وقال فلي�ن “أعتقد أننا خس�رنا، وفجرنا 
ا، منذ البداي�ة. أعني أننا نتحدث  الوض�ع تماماً
ع�ن أربع س�نوات حت�ى اآلن من ه�ذا الجهد 
في س�وريا … أين هو الجيش الس�وري الحر 
الي�وم؟ أين ه�ي النصرة اليوم؟ ك�م تغيروا؟ 
… عندما ال تتدخل لمس�اعدة شخص ما، فإن 
هذا الش�خص س�وف يق�وم بإيجاد وس�ائل 
أخرى لتحقيق أهدافه“.واقترح فلين أن فشل 
الوالي�ات المتحدة في مس�اعدة ما أس�ماهم 
الث�وار ف�ي وق�ت مبك�ر م�ن الص�راع أتاح 
الفرص�ة لصعود الجماع�ات المتطرفة.وعاد 

مهدي لينقل عن تقييم DIA لعام 2012 قوله 
إن “السلفيين، واإلخوان المسلمين، والقاعدة 
ف�ي الع�راق، ه�ي الق�وى الرئيس�ة الدافعة 
للتم�رد في س�وريا“، قب�ل أن يوج�ه االتهام 
للواليات المتحدة ب� “تنس�يق نقل األس�لحة 
إلى ه�ذه الجماع�ات نفس�ها”وقال فلين إنه 
ا للغاي�ة” للتقارير مثل  ا كبيراً أعط�ى “اهتماماً
تقييم DIA، وأعرب عن أنه في الواقع عارض 
كل أش�كال المس�اعدة الت�ي م�ن الممكن أن 
تس�تفيد منها الجماع�ات المتطرف�ة. ولكن 
فلين ع�ارض توصي�ف مهدي ل�إدارة بأنها 
أعطت “عيناً�ا عمياء”لتحلي�ل DIA، وأوضح 
ا  أن سياس�ة أمري�كا تجاه س�وريا كانت دائماً
ملتوية. وأضاف فلين “عليك أن تسأل الرئيس 
بشأن ما يفعله في الواقع مع هذه السياسة؛ 
ألنه�ا مربك�ة جداًا“.وكان�ت داعش ق�د بدأت 
كجماعة تسمى “تنظيم القاعدة في العراق”، 
وحاربت الجيش األمريك�ي والدولة العراقية 
خ�ال الحملة األمريكية في الب�اد في العقد 
الماضي. وتم طرد “داعش” من ضمن تنظيم 
القاع�دة ف�ي فبراي�ر 2014، بس�بب العن�ف 
الطائفي بشكل مفرط والوحشي للمجموعة، 

ورفض االستماع للقيادة العالمية للتنظيم.
وعل�ى الرغم م�ن أن تنظي�م القاعدة في 
ا عندما انس�حب الجيش  الع�راق كان متعث�راً
األمريك�ي من الع�راق في ع�ام 2011؛ إال أن 
انهيار سوريا قدم لتنظيم القاعدة في العراق 
ا آمناًا جديداًا. وخال مقابلة قناة الجزيرة،  ماذاً
ا بأن السياس�ات العسكرية  اعترف فلين أيضاً
للواليات المتحدة في الشرق األوسط تتحمل 
ا من المس�ؤولية عن الحرب  على األقل ج�زءاً
ف�ي س�وريا، وأن الوالي�ات المتح�دة قامت 
بع�دد من األخطاء االس�تراتيجية التي جعلت 
.واعت�رف مدير مركز  الص�راع أكث�ر احتماالاً
�ا بأن الس�جون  االس�تخبارات الس�ابق أيضاً
األمريكي�ة ف�ي الع�راق كانت مس�ؤولة عن 
تط�رف اآلالف من الش�باب العراقيين، وكثير 

منهم يقاتلون اآلن مع “داعش”.

خمابرات أمريكا: نعرف بقدوم »داعش« وتغاضينا عنه

نأم�ل أن يب�ادر الدكت�ور حي�در 
م�ن  سلس�لة  بتنفي�ذ  العب�ادي 
اإلصاحات التكميلية الشاملة تطال 
مختل�ف قطاعات الدول�ة، وحبذا لو 

تبدأ بالخطوات التالية:
التش�اور م�ع أس�اتذة القان�ون 
في الجامع�ات العراقية الس�تصدار 
تعدي�ات دس�تورية صارم�ة تمنع 
تمدي�د الرئاس�ات الث�اث ألكثر من 
مرحلتين متعاقبتين، وتمنع تسليح 

العشائر العراقية. 
وتس�عى لوقف انتهاكات حقوق 
اإلنس�ان، وتس�تغني نهائيااً عن دور 
المخبر الس�ري. وتلغي المؤسسات 
الرقابية الدخيلة التي صنعها الحاكم 
العسكري )بول بريمر(، وتبدأ بإلغاء 
بعض الدوائ�ر الرقابية في الوزارات 
كاف�ة، وتعزيز قوة القضاء العراقي، 

وتقوية مؤسسات الرقابة المالية.
ببن�اء تش�كيات  النظ�ر  إع�ادة 

الجي�ش والش�رطة العراقي�ة عل�ى 
االنضباطي�ة  والقواع�د  األس�س 
الصحيح�ة والكف عن تسييس�ها أو 
إش�راكها ف�ي النزاعات السياس�ية، 
الف�رق واأللوي�ة  وتس�ليم قي�ادات 
واألفواج لق�ادة أكفاء يكون والئهم 
للع�راق، والعم�ل على نب�ذ المحاباة 
والمحسوبية والمنسوبية في الترقية 
العس�كرية وف�ي الت�درج المهن�ي، 
الجيش والش�رطة  وإعف�اء عناصر 

من التصويت في االنتخابات.
تسليم المواقع الوزارية واإلدارية 
ألشخاص أكفاء يتمتعون بقدر كبير 
من المهنية والحيادية واالستقالية، 
فضااً عن تغليبه�م المصلحة العامة 
الحزبي�ة والفئوية  المصال�ح  عل�ى 
يكون�وا  ال  أن  ش�ريطة  والخاص�ة. 
الوطني�ة  ال�والءات  أصح�اب  م�ن 

المزدوجة.
المباشرة ببناء المدن والمجمعات 

الس�كانية الحديثة إلس�كان األس�ر 
العراقي�ة الفقيرة، وإزالة التجاوزات 
ع�ن الممتل�كات العام�ة، والقض�اء 
نهائي�ااً عل�ى ظاه�رة )الحواس�م(. 
ومن�ع أعض�اء البرلم�ان وال�وزراء 
وال�وكاء والس�فراء والم�دراء من 
التجاوز على الس�احات والش�وارع 
المضافة  المباني  واألرصفة، وإزالة 

إلى منازلهم.
نبذ الطائفية والعمل على إرس�اء 
قواع�د الع�دل واإلنص�اف وصيان�ة 
األوض�اع  وتحس�ين  الحري�ات، 
االقتصادي�ة واالجتماعية، وإرس�اء 
أس�س نظ�ام سياس�ي ديمقراط�ي 
حديث ينب�ع من الش�عب وال يرتبط 

بالمحاصصة الطائفية. 
ال�والءات  ظاه�رة  م�ن  الح�د 
العشائرية المنحازة، ومنع تجاوزاتها 
المتكررة على التشريعات والقوانين 
العقوب�ات  أش�د  وإن�زال  الناف�دة، 

المس�تهترة،  العش�ائرية  بالتكتات 
والك�ف عن اس�تنفار العش�ائر لنيل 
دعمها وتأييدها عن طريق األهازيج 
واالس�تعراضات المس�لحة، ومن�ع 
أط�اق العي�ارات النارية الطائش�ة 
ف�ي المآتم واألع�راس، والعمل على 
الداخلي،  تجفي�ف مناب�ع التس�ليح 
وإلغ�اء تراخي�ص حيازة األس�لحة 

للمدنيين.
منع تداول األلق�اب الدخيلة على 
مث�ل:  م�ن  العراقي�ة،  المؤسس�ات 
فخام�ة ودول�ة الرئي�س، ومعال�ي 
الوزي�ر، وم�ا إل�ى ذل�ك م�ن ألقاب 
فضفاضة ال تنس�جم مع التوجهات 

الديمقراطية.
إزالة القيود والضوابط السياسية 
المفروضة على وسائل اإلعام ومنع 
التدخ�ل ف�ي الش�ؤون التلفزيوني�ة 

واإلذاعية والصحافية.
الح�دود  ضب�ط  عل�ى  التأكي�د 

وصيانتها للحد من ظاهرة التس�لل، 
والحد م�ن تهري�ب المخ�درات عبر 

الثغرات البرية والبحرية. 
االلكتروني�ة  الهوي�ات  إص�دار 
الهوي�ات  غ�رار  عل�ى  للمواطني�ن 
التي أصدرته�ا المفوضية العليا في 
االنتخاب�ات الس�ابقة، واالس�تفادة 
م�ن التجرب�ة اإلماراتي�ة ف�ي ه�ذا 

المضمار.
التن�ازالت  ظاه�رة  م�ن  الح�د 
المتكررة عن حقوقنا الس�يادية في 
ممراتنا الماحية ومياهنا اإلقليمية 
والتعجي�ل  به�ا،  التفري�ط  وع�دم 
بإص�دار قان�ون الس�لطة البحري�ة 
العراقية، واإلسراع بتحرير الوكاالت 
البحري�ة م�ن قبضة الدول�ة، آخذين 
بنظ�ر االعتبار أن الع�راق هو الدولة 
الوحيدة م�ن بين أقطار الس�ماوات 
واألرض التي ال تمتلك سلطة بحرية، 
والت�ي مازالت تحتكر عمل الوكاالت 

البحرية من دون أن يكون لها أي دور 
إيجابي في تعزيز التجارة البحرية.

اختزال مواكب كبار المس�ؤولين 
إلى الحد األدنى، وعدم الس�ماح لهم 
بانته�اك قواع�د األنظم�ة المرورية 
مهما كان�ت درجته�م ومهما كانت 

األسباب والمبررات.
التحقي�ق ف�ي ملفات ال�وزارات 
األم�وال  ع�ن  والبح�ث  الفاس�دة، 
والمس�روقة  المه�دورة  العراقي�ة 
والمنهوب�ة والضائع�ة وإنزال أش�د 
العقوبات بالسراق والفاسدين الذين 
تثبت أدانتهم. نأمل أن ال يكون سفيرنا 
في بريطانيا بريطاني الجنسية، وأن 
ال يكون سفيرنا في هولندا هولندي 
الجنس�ية، وال س�فيرنا في فرنس�ا 
فرنس�ي الجنسية، وال س�فيرنا في 
ألمانيا ألماني الجنسية، وال سفيرنا 
في أسبانيا أسباني الجنسية. وليكن 

الوالء للعراق أوالاً وأخيرااً.

من عباد اهلل إىل العبادي
كاظم فنجان احلاممي

   بغداد / المستقبل العراقي

أردوغان هيدد االكراد: 
سأحول تركيا إىل »بحرية دم«

كريي: الصني وروسيا 
تتجسسان عىل رسائيل 

اإللكرتونية

     بغداد / المستقبل العراقي

أك�د الرئي�س الترك�ي رج�ب 
طي�ب أردوغان أن ب�اده تواصل 
حملتها العس�كرية ض�د مقاتلي 
حزب العمال الكردستاني التركي 
“حت�ى ال يبقى إرهاب�ي واحد”. 
وق�ال في كلمة متلفزة في أنقرة 
“س�نواصل قتالن�ا حت�ى إلق�اء 
الس�اح وحتى ال يبق�ى إرهابي 
واح�د داخ�ل حدودنا”.واض�اف 
، أن الحمل�ة العس�كرية الجوي�ة 
المستمرة منذ أسبوعين، ألحقت 
الكردس�تاني  العم�ال  بح�زب 
خس�ائر فادح�ة, حس�ب قول�ه.

وشنت المقاتات التركية الثاثاء 
17 غارة على موقع حزب العمال 
الكردس�تاني في والي�ة هكاري 
في ش�مال كردستان الواقعة في 
المثلث الترك�ي اإليراني العراقي 

المشترك.

     بغداد / المستقبل العراقي

الخارجي�ة جون  اتهم وزي�ر 
كي�ري الصي�ن وروس�يا بقراءة 
“عل�ى  اإللكتروني�ة  رس�ائله 
األرج�ح“، الفت�ا إلى أن مس�ألة 
القرصن�ة المعلوماتية س�تكون 
موضع بحث بي�ن الرئيس باراك 
أوبام�ا ونظي�ره الصين�ي ش�ي 
جينبينغ خال لقائهما في أيلول.

وقال كيري بحسب مقتطفات من 
 CBS مقابلة أجرتها معه ش�بكة
على أن تبث كاملة مساء الثاثاء 
في الواليات المتح�دة، “الجواب 
ه�و أن األمر حصل على األرجح.

األمر ليس خ�ارج إطار االحتمال 
ونحن نعلم بأنهم هاجموا بعض 
المصالح األميركي�ة خال األيام 

الماضية“. 
مضيف�ا أن�ه يأخ�ذ ذل�ك في 
االعتب�ار أثناء اس�تخدامه للبريد 
اإللكتروني.وجاء كامه ردا على 
الصحافي الذي سأله ما إذا “كان 
وال�روس  الصينيي�ن  أن  يعتق�د 
اإللكترونية“.  رس�ائله  يق�رأون 
وأض�اف كي�ري “األم�ر محتمل 
ج�دا، وأن�ا أكتب بالتأكيد أش�ياء 

وفي ذهني هذا األمر“.

اخلارجية األمريكية: الدوالر سيترضر إذا رفض الكونغرس االتفاق النووي
     بغداد / المستقبل العراقي

الخارجي�ة  وزي�ر  اعتب�ر 
االميركي جون كيري انه في حال 
ل�م يوافق الكونغ�رس االميركي 
عل�ى االتف�اق الن�ووي الموق�ع 
م�ع جمهورية ايران االس�امية 
ف�ان ال�دوالر ل�ن يبق�ى عمل�ة 
لاحتياطي النقدي العالمي.وقال 
كي�ري ف�ي مؤتم�ر عقدت�ه في 
نيويورك وكالة تومسون رويترز 
“في ح�ال رفضنا االتف�اق فهذا 
يعن�ي وصفة س�ريعة ج�دا ايها 
االصدق�اء لك�ي يتوق�ف الدوالر 
االميرك�ي ع�ن ان يك�ون عمل�ة 
لاحتياط�ي النق�دي العالم�ي”.

واذ اق�ر بان التأثي�ر على الدوالر 
“ل�ن يت�م بي�ن ليل�ة وضحاها”، 

التعقيدات س�تكون  تدارك “لكن 
هائل�ة، مع فكرة ض�رورة توافر 
عملة احتياط اخرى الن الواليات 
المتح�دة تكون ق�د تصرفت في 
ش�كل س�يء” عب�ر ع�دم التزام 
االتف�اق الذي وقع ف�ي 14 تموز 
ف�ي فيين�ا بي�ن اي�ران والق�وى 
الكبرى.واعرب كيري عن خشيته 
في حال رفض االتفاق من “تاثير 
س�لبي كبي�ر عل�ى الفك�رة التي 
ل�دى الن�اس ع�ن قي�ادة اميركا 

وصدقيتها”.
نحت�رم  ل�م  “اذا  واض�اف 
االتفاق، فل�ن نتخلى عن حلفائنا 
فحس�ب، مثل بريطانيا وفرنسا 
والمانيا، وعن الطرفين المعنيين 
روس�يا والصين، )لكننا( سنخل 

)ايضا( بواجبنا االخاقي”.

ح�ال  “ف�ي  كي�ري  وتاب�ع 
تصرفت الوالي�ات المتحدة بهذه 
الطريقة فلن نخس�ر دعم بعض 
ش�ركاء الوالي�ات المتح�دة في 
مجال العقوبات فحسب، بل ايضا 
دعمهم في حال قررنا اللجوء الى 

القوة العسكرية”.
ع�ن  بق�وة  كي�ري  ويداف�ع 
اتفاق الرابع عشر من تموز امام 
الكونغرس وامام اسرائيل ودول 
الخليج.وم�ن المتوقع ان يعرض 
ف�ي ايلول نص عل�ى الكونغرس 
يرفض اتف�اق فيينا وس�يحصل 
عل�ى الغالبي�ة العادي�ة. وبعد ان 
يس�تخدم الرئي�س ب�اراك اوباما 
حق�ه بالفيتو ال بد م�ن موافقة 
ثلثي اعض�اء الكونغرس لكس�ر 

هذا الفيتو ومعارضة االتفاق.

»إعدام« نائب رئيس الوزراء يف كوريا الشاملية
     بغداد / المستقبل العراقي

قال�ت كوريا الجنوبية إنه�ا تلقت تقارير 
ع�ن إعدام نائ�ب رئي�س الوزراء ف�ي كوريا 
الش�مالية، تش�و يون�غ غون، بأم�ر من كيم 

جونغ أون.
وج�اء في وكال�ة يونهاب أن تش�و أعدم 
بس�بب عدم رضاه ع�ن سياس�ة الزعيم في 

مجال التشجير.
مس�ؤوال   70 نح�و  إن  الوكال�ة  وقال�ت 

أعدم�وا في فت�رة حكم كيم جون�غ أون.ولم 
يتس�ن التأك�د م�ن صح�ة التقاري�ر، كما أن 
كوريا الش�مالية نادرا ما تؤك�د التقارير عن 

اإلعدامات التي تنشرها كوريا الجنوبية.
ول�م يظهر تش�و للجمه�ور من�ذ كانون 
كوري�ا  ف�ي  الوح�دة  وزارة  حس�ب  األول، 

الجنوبية.
ول�م تق�دم يونه�اب إال معلوم�ات قليلة 
بش�أن اإلعدام، وهي الوكال�ة األكثر اطاعا 

على أخبار كوريا الشمالية.

ويش�غل تش�و يون�غ غون منص�ب نائب 
رئي�س ال�وزراء المكل�ف بالبن�اء وصناع�ة 
م�واد البناء.وت�م تعيين�ه ف�ي حزي�ران من 
العام الماضي، كأحد س�بعة من نواب رئيس 
ال�وزراء، ووصفت ترقيته بأنه مؤش�ر على 
رغب�ة بيونغيان�غ في الحفاظ عل�ى عاقات 

وطيدة مع الجنوب.
وقال�ت وكالة االس�تخبارات ف�ي كوريا 
الجنوبية في نيس�ان، إن كيم جونغ أون أمر 
بإعدام 15 مس�ؤوال في األربعة أشهر األولى 

من العام.ومن بين هؤالء مسؤول في قطاع 
التشجير انتقد مخطط التشجير الذي وضعه 
الزعي�م، وال يعرف ما إذا كان المس�ؤول هو 

نائب رئيس الوزراء.
وأف�ادت الوكال�ة في أي�ار بإع�دام وزير 
الدفاع، هيون يونغ تش�ول، بصاروخ مضاد 

للطيران، بسبب عدم احترام الزعيم.
وتق�ول كوريا الش�مالية إنه�ا تعاني من 
أس�وأ جفاف منذ قرن، وإن ثلث حقول األرز 
جفت.وج�اء على أم�واج إذاعة آس�يا الحرة 

أن الب�اد أطلق�ت برنامج�ا مكثف�ا للبي�وت 
الباس�تيكية العام الماض�ي، ووفرت المزيد 

من الطاقة للمشاريع.
وق�ال كي�م جون�غ أون في وقت س�ابق 
ف�ي خط�اب: “إن غاب�ات الباد ف�ي مفترق 
الطرق، فإما أن تزول تماما وإما أن تعود إلى 

الحياة”.
وانتق�د المس�ؤولين لس�عيهم معالج�ة 
تبع�ات الفيضان�ات ب�دل من�ع الفيضان�ات 

بغرس المزيد من األشجار.

فورين بولييس: العاهل السعودي قد يتنازل عن احلكم لنجله
     بغداد / المستقبل العراقي

بوليس�ي”  “فوري�ن  مجل�ة  نش�رت 
األمريكية تحليااً ل�”سيمون هيندرسون” 
المتخصص في ش�ؤون الش�رق األوس�ط 
ا م�ن المراقبين  تح�دث في�ه ع�ن أن كثي�راً
الس�عوديين يعتق�دون حالياً�ا أن العاه�ل 
الس�عودي المل�ك س�لمان بن عب�د العزيز، 
س�يعلن تخليه ع�ن الحك�م لصال�ح نجله 
محم�د بن س�لمان ول�ي ولي العه�د وزير 

الدفاع.
وأشارت المجلة إلى أن العاقة بين ولي 
العه�د األمير محم�د بن ناي�ف، وابن عمه 
ا  ا كبيراً األمير محمد بن سلمان، أثارت نقاشاً

في دوائر السياسة الخارجية حول العالم.
وأضاف�ت أنه يوجد قليل من الش�ك في 
أن الملك س�لمان يرغب في أن يصبح نجله 
�ا ما، إال أن الس�ؤال فقط  ا يوماً محم�د ملكاً

يتعل�ق بم�ا إذا كان “ب�ن نايف” سيس�مح 
له ب�أن يتولى الحكم في الفت�رة بين الملك 
س�لمان ونجل�ه محمد.وذك�رت أن هن�اك 
معلوم�ات متضارب�ة بش�أن م�ا إذا كانت 
هن�اك منافس�ة موج�ودة بي�ن األميرين، 
فالبع�ض يتح�دث ع�ن أن “ب�ن ناي�ف” أو 
على األقل بعض المس�تفيدين من وجوده، 
الذين سيخسرون من تصعيد “بن سلمان” 
ا  للحك�م، يخطط�ون لوصوله للحك�م خلفاً
للملك س�لمان، على أن يت�م تهميش األمير 
محمد بن سلمان، لكن هناك بعض التقارير 
من أجانب على اتص�ال باألميرين، تتحدث 
ع�ن أن فريقي “بن نايف” و”بن س�لمان” 

بإمكانهما العمل سوياًا كفريق واحد.
أش�ارت إل�ى أن العاقة بي�ن األميرين 
س�يجري اختبارها ف�ي األش�هر المقبلة، 
حي�ث يدفع الرج�ان المؤسس�ة الدفاعية 
في المملكة نحو هدف مشترك، على الرغم 

م�ن أنه من المع�روف تقليدياً�ا أن وزارتي 
الداخلية التي يديره�ا “بن نايف”، والدفاع 
التي يقودها “بن سلمان”، ال يعمان جيداًا 

مع بعضهما البعض.
وأضافت أن هن�اك قوة ثالثة ممثلة في 
الح�رس الوطن�ي بقيادة األمي�ر متعب بن 
عبد الله، ال�ذي تقلصت آماله في أن يصبح 
ا بع�د وفاة وال�ده في يناي�ر الماضي،  ملكاً
�ا بعدما اختار العاهل  ثم قضي عليها تماماً
السعودي نجله “بن س�لمان” ليصبح ولياًا 

لولي العهد في أبريل الماضي.
 وتحدث�ت ع�ن أن متع�ب ينظ�ر إلي�ه 
�ا ل�”ب�ن ناي�ف”، ومازال  باعتب�اره حليفاً
ا بدوره في قيادة الحرس الوطني،  متمسكاً
عل�ى الرغ�م م�ن التقاري�ر الت�ي تتح�دث 
ع�ن رغبة “بن س�لمان” في ض�م الحرس 
الوطن�ي للق�وات البري�ة الس�عودية، مما 

يعني اإلطاحة بمتعب.
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         المستقبل العراقي / وكاالت

اعل�ن الرئيس التش�ادي ادري�س ديبي 
اتن�و ان جماعة بوكو حرام االس�امية 
النيجريي�ة ق�د "انته�ت"، مضيف�ا ان 
التح�دي حالي�ا ه�و "تح�ايش حصول 
اعمال ارهابية" يف منطقة بحرية تشاد.

وبينم�ا كان ديبي يبرش ش�عبه بنهاية 
كاب�وس اإلرهاب رقم واح�د يف منطقة 
دول الس�احل والصحراء، كانت نجرييا 
ع�ى موعد مع هج�وم ارهاب�ي دموي 
جديد يحمل بصم�ات الحركة اإلرهابية 

وأوقع عرشات القتى والجرحى.
التش�اديني  للصحافي�ني  ديب�ي  وق�ال 
بمناسبة الذكرى ال�55 الستقال تشاد 
ان "بوك�و حرام قطع رأس�ها.. ال تزال 
هناك مجموعات صغرية مبعثرة يف رشق 
نيجرييا ع�ى الحدود م�ع الكامريون.. 
نحن ق�ادرون عى القض�اء نهائيا عى 

بوكو حرام".
واضاف "الحرب س�تكون قصرية وهي 
س�تنتهي قبل نهاية العام وبوكو حرام 
س�تختفي م�ع تش�كيل قوة مش�ركة 
س�تكون عمانية خال االيام املقبلة"، 
وهي ستنس�ق اعمال مختلف الجيوش 
يف املنطقة )نيجرييا وتشاد والكامريون 

والنيجر وبنني(.
وتحدث الرئيس التش�ادي ايضا وللمرة 
االوىل ع�ن خليفة البو بكر ش�يكو الذي 
كان يعترب حتى االن زعيم جماعة بوكو 
حرام والذي لم يظهر يف رشائط الفيديو 

التي توزعها الحركة منذ عدة اشهر.

وقال ايضا "هناك شخص يدعى محمد 
داود حل محل ابو بكر شيكو وهذا االخري 
يريد التفاوض مع الحكومة النيجريية.. 
انا ال انصح بالحوار مع ارهابي" ولكنه 
لم يعط تفاصيل اضافية.واش�ار اىل ان 

التح�دي هو "تحايش حص�ول عمليات 
ارهابي�ة وله�ذا الس�بب نح�ن ننظ�م 
انفسنا عى مستوى املنطقة كي نمنتع 
دخول معدات صنع القنابل واملتفجرات 
االخ�رى اىل دولنا".وش�دد عى رضورة 

"تحايش االرهابيني"، مؤكدا عى اهمية 
املخابرات.

وش�ن االساميون يف االس�ابيع االخرية 
سلس�لة م�ن العملي�ات االنتحاري�ة يف 
نيجرييا والكامريون وتش�اد التي يلعب 

جيش�ها دورا اساسيا يف التصدي لبوكو 
حرام.

والثاثاء، قال العقيد الكامريوني عيىس 
بوب�ا إن مواجه�ات وقع�ت الثاث�اء يف 
بلدة "أرشيغاش�ا" أقىص ش�مال الباد، 

أس�فرت ع�ن مقت�ل جن�دي كامريوني 
و20 عن�را من جماعة بوك�و حرام.

وقال�ت مص�ادر محلي�ة الثاث�اء أيضا 
إن ح�وايل 50 ش�خصا قتل�وا يف انفجار 
قنبلة بس�وق مزدحمة يف ش�مال رشق 
نيجريي�ا يحمل بصم�ات جماعة بوكو 
حرام املتشددة.وقال شهود إن االنفجار 
دوى نح�و الس�اعة الواح�دة والنصف 
ظهرا بالتوقيت املح�ي )1230 بتوقيت 
غرينتش( يف بلدة س�ابون غاري بوالية 
بورنو وهي معقل للجماعة اإلس�امية 
املتش�ددة.وقال عم�ر كي�دا وهو عضو 
بقوة مقاومة شعبية "حتى اآلن تم نقل 

52 مصابا و47 قتيا من السوق".
وأض�اف كيدا ال�ذي ش�اهد عملية نقل 
الجثث أن السوق كان مكتظا حني دوى 

االنفجار.
وقال مصدر عس�كري طل�ب عدم ذكر 
اسمه إن نحو 50 شخصا القوا حتفهم 

يف الهجوم.
األمريكي�ة  الخارجي�ة  وزارة  وأدان�ت 
بالهج�وم  ووصفت�ه  بش�دة  الهج�وم 
اإلرهابي.وقالت الوزارة يف بيان "يف حني 
ل�م تعل�ن أي جماع�ة مس�ؤوليتها عن 
الهج�وم فقد وقع يف منطق�ة قتل فيها 
مئ�ات األش�خاص يف األس�ابيع األخرية 
عى يد أفراد يش�تبه يف أنهم ينتمون إىل 

جماعة بوكو حرام اإلرهابية".
وقتلت بوكو حرام آالف األش�خاص منذ 
بدأت عملياتها املس�لحة س�عيا إلقامة 

دولة إسامية يف شمال رشق نيجرييا.
وقتل أكثر من 600 ش�خص يف هجمات 

وتفجريات للمس�لحني منذ توىل الرئيس 
محمد بخاري حك�م نيجرييا يف 29 أيار 
وتوعد بسحق الجماعة.ويف بداية العام 
كانت لبوكو حرام الس�يطرة عى أراض 

تساوي مساحة بلجيكا.
وق�ال الجيش إن�ه طرد عن�ارص بوكو 
ح�رام م�ن غالبي�ة تل�ك األرايض خال 
األشهر القليلة املاضية بمساعدة قوات 
م�ن تش�اد والنيج�ر والكام�ريون لكن 
الجماع�ة صعدت عملياتها املس�لحة يف 
الف�رة األخرية.ول�م تعل�ن أي جماع�ة 
مس�ؤوليتها ع�ن هجوم الثاث�اء حتى 
اآلن.وتشن قوات من تشاد والكامريون 
ونيجريي�ا منذ منتصف كان�ون الثاني، 
عملي�ات عس�كرية ض�د بوك�و حرام، 
أس�فرت ع�ن مقت�ل م�ا يزيد ع�ن ألف 
عنر من التنظي�م، مقابل مقتل 100 
جن�دي من ق�وات التحالف.ومنذ مطلع 
الت�ي  االنتص�ارات  ادت   2015 الع�ام 
حققه�ا االئت�اف العس�كري االقليمي 
الذي يضم نيجرييا وتش�اد والكامريون 
والنيج�ر اىل طرد املتمردين االس�اميني 
من معظم معاقلهم يف نيجرييا فانكفأوا 
الوص�ول  يصع�ب  وع�رة  مناط�ق  اىل 
اليها مث�ل غابة سامبيس�ا القريبة من 
الكام�ريون وبحرية تش�اد.والتزال دول 
املنطقة تنتظر نرش قوة اقليمية س�تعد 
كان  بعدم�ا  عس�كري  و700  آالف   8
متوقعا أن يتم انتشارها يف نهاية تموز. 
وستس�مح الق�وة لائتاف العس�كري 
بتنس�يق عملياته بش�كل افضل بعدما 

كانت جهود دوله مشتتة.

تـشـاد تـقـضـي عـلـى »بـوكـو حـرام«
تتخوف من مجموعات متناثرة

إىل السادة مساهمي مرف التنمية الدويل لاستثمار والتمويل / مساهمة خاصة
م / اعان دعوة اجتماع الهيئة العامة

اس�تنادا الحكام املادة 87 / 86 ثانيا من قانون الرشكات رقم 21 لسنة 1997 املعدل 
وتنفي�ذا لق�رار مجل�س االدارة امل�ؤرخ يف 13 / 5 / 2015 يرسن�ا دعوتكم لحضور 
اجتماع الهيئة العامة للمرف يف الساعة ) 10 ( من صباح يوم االثنني املصادف 31 
/ 8 / 2015 الذي سيعقد يف بناية املرف الرئييس / االدارة العامة الكائن يف منطقة 

الكرادة – عرصات الهندية للنظر يف جدول اعماله :
اوال : االس�تماع إىل تقري�ر مجلس ادارة الرشكة حول نش�اط املرف للس�نة املالية 

املنتهية يف 31 / 12 / 2014 ومناقشته واتخاذ القرارات الازمة .
ثانيا : االس�تماع إىل تقرير مراقب الحس�ابات ومناقش�ته واتخاذ الق�رارات الازمة 

بشانه .
ثالثا : مناقش�ة الحس�ابات الختامية للمرف للس�نة املنتهية يف 31 / 12 / 2014 

واملصادقة عليها .
رابعا : االطاع عى تقرير لجنة مراجعة الحسابات .

خامس�ا : اقرار نس�بة االرباح الواجب توزيعها عى املس�اهمني من االرباح املتحققة 
لغاية 31 / 12 / 2014 .

سادسا : ابراء ذمة اعضاء مجلس االدارة وتحديد مكافاتهم لعام 2014 .
سابعا : تعيني مراقب حسابات املرف لعام 2015 وتحديد اجوره وفق الضوابط.

ثامنا : انتخاب لجنة مراجعة الحسابات .
راج�ني تفضلكم بالحض�ور اصالة او انابة احد املس�اهمني عنكم بصك�وك انابة او 
توكيل الغري بوكالة مصدقة من كاتب العدل مع ابراز ش�هادة االس�هم االصلية التي 
عليها الوكيل او املناب باالضافة إىل شهادة اسهمه يف حالة االنابة او الوكالة استنادا 
إىل اح�كام امل�ادة 91 م�ن القانون ويف حال�ة عدم اكتم�ال النص�اب القانوني يؤجل 
االجتماع إىل االسبوع الذي يليه يف يوم االثنني املصادف 7 / 9 / 2015 يف نفس الزمان 

واملكان املعنيني .
رئيس مجلس االدارة
معني حسني اسماعيل

رقم اإلخطار   432 / 2015
إعان

م�ن / محكم�ة ق�وى األم�ن الداخ�ي 
الخامسة بالبرة

إىل / املتهم اله�ارب )م.اول لؤي محمد 
جاس�م  ( املنس�وب إىل مديري�ة رشطة 
محافظ�ة الب�رة  مل�ا كن�ت متهم�ا 
وف�ق امل�ادة/ 35 م�ن ق.ع.د رق�م 14 
لسنة 2008 الختاس�ك جهاز االتصال 
  012 TDYN 627(( الاس�لكي املرق�م
نوع مونرال يدوي واملسدس الحكومي 
املرقم ))FWR510 نوع كلوك مع كافة 
ملحقات�ه م�ع غم�د مس�دس وجعبة 
مخ�ازن م�ع )102( اطاق�ه بندقي�ة 

كاشنكوف   
وبم�ا إن محل اختفائك مجهول اقتىض 
تبليغك بهذا اإلعان عى إن تحرض أمام 
محكم�ة قوى األمن الداخ�ي للمنطقة 
الخامس�ة بالبرة خال م�دة ثاثون 
يوم�ا م�ن تاري�خ تعلي�ق ه�ذا اإلعان 
يف مح�ل إقامت�ك وتجي�ب ع�ن التهمة 
املوجه�ة ض�دك وعن�د ع�دم حضورك 
س�وف تجري محاكمتك غيابيا وتحجز 
أموالك املنقول�ة والغري املنقولة ويطلب 
من املوظفني العمومي�ني إلقاء القبض 
علي�ك أينما وجدت وتس�ليمك اىل اقرب 
األهلي�ني  وإل�زام  حكومي�ة  س�لطة 
الذي�ن يعلمون بمح�ل اختفائك بإخبار 
الجه�ات املختصة اس�تنادا  للمادة 69 
/ أوال وثاني�ا وثالثا ورابع�ا من قانون 
أصول املحاكمات الجزائية لقوى األمن 

الداخي رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

�����������������
مقتبس الحكم الغيابي

رقم املقتبس / 1012 / 2015 
اس�م املحكم�ة : محكم�ة ق�وى االمن 

الداخي الخامسة بالبرة
اس�م املتهم ورتبت�ه ووحدته: الرشطي 
ش�وقي يحي�ى مناح�ي خ�ري الل�ه  / 

مديرية رشطة محافظة البرة .
رقم الدعوى وتاريخها : 910 / 2015

تاريخ ارتكاب الجريمة : 2012/2/15
تاريخ الحكم : 15/ 2015/7

امل�ادة القانوني�ة : 5 / ق.ع.د رق�م 14 
لسنة 2008 

خاصة الحكم 
حكم�ت محكمة ق�وى االم�ن الداخي 
الخامس�ة عى املدان الغائب )الرشطي 
الرشطي شوقي يحيى مناحي خري الله  

( باسم الشعب بما يي :
)س�تة  مل�دة  البس�يط  بالحب�س   �  1
اش�هر( وف�ق امل�ادة 5/ق.ع.د رقم 14 
لس�نة 2008 بدالل�ة املادت�ني 61/اوال 
و 69 /اوال م�ن ق. أ.د رق�م 17 لس�نة 
2008 لغياب�ه عن مقر عمله من تاريخ 

2012/2/15 ولحد االن.
العمومي�ني  املوظف�ني  اعط�اء   �  2
صاحية القبض عليه اينما وجد لتنفيذ 
الحكم الصادر يف حقه اس�تنادا الحكام 
امل�ادة 69 / ثاني�ا م�ن ق.أ.د رق�م 17 

لسنة 2008.
3 � ال�زام املواطن�ني االخب�ار عن محل 
اختفاء املحكوم أعاه اس�تنادا ألحكام 
املادة 69 / ثالثا من ق.أ.د رقم 17 لسنة 

.2008
4 � حج�ز امواله املنقولة وغري املنقولة 
اس�تنادا ألحكام امل�ادة 69 / رابعا من 

ق.ا.د رقم 17 لسنة 2008 .
5 � اخراجه من الخدمة استنادا للمادة 

42 / أوال ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008.
6 � تحدي�د اتع�اب محام�اة للمحامي 
املنت�دب جبار عات�ي جرب مبل�غ قدره 
ع�رشون ال�ف دين�ار ت�رف ل�ه بعد 

اكتساب الحكم الدرجة القطعية .
 حكم�ا غيابي�ا ص�ادرا باتف�اق االراء 
اس�تنادا الح�كام امل�ادة 61/اوال م�ن 
ق.أ.د قاب�ا لاع�راض وافه�م علنا  يف 

2015 /   /
�������������������
مجلس القضاء االعى

رئاسة محكمة اس�تئناف صاح الدين 
االتحادية

يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 
الضلوعية

اعان
قدمت املدعوة ربية دحام ش�بيب طلبا 
اىل ه�ذه املحكم�ة لنصبه�ا قيم�ة عى 
زوجه�ا املفق�ود طالب كري�م ابراهيم 
 2014 /  7  /  6 بتاري�خ  وال�ذي فق�د 
واستنادا اىل احكام املادة 87 من قانون 
رعاية القارصين قررت املحكمة النرش 
يف صحيفت�ني محليتني لغ�رض التثبت 
من حي�اة املفقود من عدم�ه ويف حالة 
عدم حضوره او من ينوب عنه س�وف 
تنص�ب زوجت�ه قيم�ة علي�ه حس�ب 

االصول .
القايض
عبد الله حسن خلف

مقتبس الحكم الغيابي
رق�م املقتب�س / 1011 / 2015 

اس�م املحكم�ة : محكم�ة ق�وى االم�ن 
الداخي الخامس�ة بالبرة

اس�م املته�م ورتبته ووحدت�ه: الرشطي 
عي الزم حسني محمد  / مديرية رشطة 

محافظة البرة .
رقم الدع�وى وتاريخه�ا : 909 / 2015

تاريخ ارتكاب الجريمة : 2013/10/13
تاريخ الحكم : 15/ 2015/7

امل�ادة القانوني�ة : 5 / ق.ع.د رق�م 14 
لسنة 2008 

خاصة الحكم 
حكم�ت محكم�ة ق�وى االم�ن الداخي 
الخامس�ة عى املدان الغائ�ب )الرشطي 
الرشطي عي الزم حسني محمد  ( باسم 

الشعب بما يي :
1 � بالحبس البس�يط ملدة )ستة اشهر( 
وف�ق امل�ادة 5/ق.ع.د رق�م 14 لس�نة 
2008 بداللة املادتني 61/اوال و 69 /اوال 
م�ن ق. أ.د رقم 17 لس�نة 2008 لغيابه 
عن مقر عمله من تاريخ 2013/10/13 

ولحد االن.
2 � اعطاء املوظفني العموميني صاحية 
القب�ض علي�ه اينما وج�د لتنفيذ الحكم 
الصادر يف حقه استنادا الحكام املادة 69 

/ ثانيا من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008.
3 � ال�زام املواطن�ني االخب�ار ع�ن محل 
اختف�اء املحكوم أعاه اس�تنادا ألحكام 
املادة 69 / ثالثا من ق.أ.د رقم 17 لس�نة 

.2008
4 � حج�ز امواله املنقول�ة وغري املنقولة 
اس�تنادا ألح�كام امل�ادة 69 / رابعا من 

ق.ا.د رقم 17 لس�نة 2008 .
5 � اخراجه من الخدمة اس�تنادا للمادة 

42 / أوال ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008.
6 � تحدي�د اتع�اب محام�اة للمحام�ي 
املنت�دب جب�ار عاتي ج�رب مبل�غ قدره 
ع�رشون ال�ف دين�ار ت�رف ل�ه بع�د 

اكتساب الحكم الدرجة القطعية .
االراء  باتف�اق  ص�ادرا  غيابي�ا  حكم�ا   
اس�تنادا الحكام املادة 61/اوال من ق.أ.د 
قاب�ا لاع�راض وافه�م علن�ا  يف /   / 

2015
������������������

فقدان
فق�دت من�ي الوص�والت بأس�م )كريم 
حس�ني ظاه�ر( بالرق�م )533577( يف 
 /22 يف   )537859( و   2009  /10  /14
10/ 2010 والوص�ل رقم )959537( يف 
2/ 8/ 2011 والوص�ل رقم )16587( يف 
18/ 3/ 2012 والوصل رقم )892359( 
فق�دان  وكذل�ك   2014  /1  /29 يف 
الوصوالت  بأس�م )محمد عي حس�ني( 
بالرق�م )584438( يف 31/ 10/ 2013 
والوص�ل املرق�م )892748( يف 14/ 5/ 

2014 من دائرة بلدية املوفقية.
������������������
مجلس القضاء االعى

رئاس�ة محكمة اس�تئناف صاح الدين 
االتحادية

يف   الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 
الضلوعية

اعان
قدم�ت املدع�وة ) بيداء صال�ح عبد الله 
( طلب�ا اىل هذه املحكم�ة لنصبها قيمة 
ع�ى زوجها املفق�ود ) محمد حمود عبد 
الل�ه وال�ذي فقد بتاري�خ 6 / 7 / 2014 
واس�تنادا اىل احكام املادة 87 من قانون 
رعاي�ة القارصين قررت ه�ذه املحكمة 
الن�رش يف صحيفت�ني محليت�ني لغ�رض 
التثب�ت من حياة املفقود م�ن عدمه ويف 
حال�ة عدم حض�وره او من ين�وب عنه 
س�وف تنصب زوجته قيمة عليه حسب 

االصول .
القايض

عبد الله حسن خلف 
**

مجلس القضاء االعى
رئاس�ة محكمة اس�تئناف  صاح الدين 

االتحادية
محكمة االحوال الش�خصية يف بلد

العدد 1730 
نرش فقدان

قدمت املدعوة اش�واق فائق محمد طلبا 
اىل ه�ذه املحكم�ة تدع�ي في�ه فق�دان 
زوجه�ا وليد عبد املس�لم محمد العبيدي 
والذي فقد يف قض�اء بلد – منطقة عزيز 
بل�د بتاريخ 6 / 7 / 2014 بعد ان قامت 
مجموع�ة ارهابية باختطافه ولم يعرف 
اي يشءع�ن مصريه لح�د االن وهو من 
سكنة محافظة صاح الدين قضاء بلد – 
حي العبور فعى من لديه معلومات عنه 

االتصال بذويه مع التقدير .
القايض

يعرب عي جاسم

مجل�س القض�اء االع�ى
دي�اىل  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف هبهب

العدد 18 / ش / 2015 
اعان

بتاري�خ 31 / 5 / 2015 اص�درت هذه 
املحكم�ة حكما غيابي�ا قابا لاعراض 
والتمي�ز واملتضم�ن الحك�م بالتفري�ق 
القضائي بني املدعية ) ارساء عادل احمد 
( واملدع�ى عليه ) نزار اس�ماعيل صالح 
( وملجهولي�ة مح�ل اقامتك ت�م تبليغك 
عن طري�ق الصحف املحلي�ة ومن حقك 
االع�راض عى القرار خ�ال مدة عرشة 

ايام اعتبارا من اليوم التايل للنرش .
القايض فالح حس�ن محمود

��������������
مجل�س القض�اء االع�ى

محكمة االحوال الشخصية يف الخالص
العدد 478 / ش / 2015 

اعان
املدعي / عامر خضري محمود

املدع�ى عليه�ا / زه�رة ط�ه ياس�ني / 
مجهولة محل االقامة

بن�اءا عى الدع�وى املرقم�ة 478 / ش 
االح�وال  محكم�ة  اص�درت   2015  /
الحك�م  الخال�ص ق�رار  الش�خصية يف 
 2015  / ش   /  478 بالع�دد  الغياب�ي 
بتاري�خ 21 / 6 / 2015 وال�ذي يقيض 
بتصدي�ق الط�اق ال�ذي اوقع�ه املدعي 
عامر خضري محمود ع�ى املدعى عليها 
زهرة طه ياس�ني بتاريخ 6 / 5 / 2015 
خ�ارج املحكم�ة وعن�د ارس�ال ورق�ة 
التبلي�غ لغرض تبليغ�ك بالحكم الغيابي 
اع�اه تبني ان�ك مجهولة مح�ل االقامة 
حس�ب كتاب مرك�ز رشط�ة  الجويتلة 
بالعدد 7647 يف 3 / 8 / 2015 واش�عار 
مخت�ار قري�ة اب�و تم�ر املدع�و خلي�ل 
داود نج�م لذا تقرر تبليغ�ك بصحيفتني 
محليتني يوميتني بالقرار الغيابي اعاه 
وعن�د ع�دم االع�راض او التميي�ز عى 
القرار اعاه س�وف يكتسب قرار الحكم 
الغياب�ي اع�اه الدرج�ة القطعية وفقا 

للقان�ون .
القايض عي منشد خلف
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مجل�س القض�اء االع�ى

محكمة بداءة الخالص
العدد 17 / ب / 2015
اعان

املدعي / عاء مرض حسن
املدع�ى عليه�ا / رنكني حس�ن احمد / 

مجهولة محل االقامة
بن�اءا عى الدع�وى املرقم�ة 17 / ب / 
2015 اص�درت محكمة ب�داءة الخالص 
ق�رار الحكم الغيابي بالع�دد 17 / ب / 
2015 والذي يقيض بالزام املدعى عليها 
رنكني حس�ن احمد بتاديته�ا اىل املدعي 
عاء مرض حسن مبلغا مقداره خمسة 
وثاثون ملي�ون دين�ار وتحميلها كافة 
الرس�وم واملصاريف وعند ارس�ال ورقة 
التبلي�غ لغرض تبليغ�ك بالحكم الغيابي 
تب�ني ان�ك مرتحل�ة اىل جه�ة مجهول�ة 
حس�ب كت�اب مرك�ز رشط�ة الخالص 
بالعدد 11172 يف 4 / 8 / 2015 واشعار 
مختار منطقة حي العمال املدعو صباح 
مهدي حسن لذا تقرر تبليغك بصحيفتني 
محليتني يوميتني لاعراض عى الحكم 
الغيابي خال امل�دة القانونية وعند عدم 
حض�ورك او م�ن ين�وب عن�ك لغ�رض 
االع�راض عى الحك�م الغيابي س�وف 
يكتس�ب القرار اع�اه الدرجة القطعية 

وفقا للقانون .
القايض

�����������������
مجل�س القض�اء االع�ى

محكمة االحوال الشخصية يف الخالص
العدد 684 / ش / 2015 

اعان
املدعية / شيماء محمد غريب

املدع�ى عليه / س�اطع حكي�م ناجي / 
مجهول محل االقامة

بن�اء عى الدعوى املرقم�ة 684 / ش / 
2015 واملقامة من قبل املدعية ش�يماء 
محم�د غريب والتي تطل�ب فيها الحكم 
بتصدي�ق الطاق الخارج�ي بتاريخ 1 / 
7 / 2005 وعن�د ارس�ال ورق�ة التبليغ 
لغ�رض تبليغك تبني ان�ك مجهول محل 
االقام�ة حس�ب كت�اب مرك�ز رشط�ة 
 /  8  /  3 يف   10963 بالع�دد  الخال�ص 
2015 واش�عار مخت�ار منطق�ة ح�ي 
الن�ور يف قض�اء الخال�ص املدع�و عب�د 
الرحم�ن احمد خلف .. ل�ذا تقرر تبليغك 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني بموعد 
املرافع�ة املواف�ق 18 / 8 / 2015 وعند 
عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك 
قانون�ا س�وف تج�ري املرافع�ة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق القانون .
القايض عي منشد خلف

مجلس القضاء االعى
رئاسة اس�تئناف بغداد / الرصافة 

االتحادية
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

املدائن
العدد 1360 / ش / 2015 

اعان
إىل املفقود / صدام عي

اقامت املدعية س�ليمة سلمان عبد 
عي الدعوى الرشعية  املرقمة 1360 
/ ش / 2015 ام�ام ه�ذه املحكمة 
ضد دائرة رعاي�ة القارصين طالبة 
الحك�م باثب�ات وفات�ك وملجهولية 
محل اقامتك تقرر تبليغك بواس�طة 
صحيفتني محليتني بموعد املرافعة 
املص�ادف 26 / 5 / 2015 ويف حال 
ع�دم حض�ورك او من ين�وب عنك 
قانونا س�وف تنظر املرافعة بحقك 
غيابي�ا وف�ق القان�ون كم�ا تطلب 
املحكم�ة م�ن كل مواط�ن لديه اي 
معلوم�ات مراجعة ه�ذه املحكمة 

باملوعد املذكور .
القايض ياسني حسني خلف

������������������
يف  الش�خصية  محكمةاالح�وال 

املحمودية
العدد 160 

تعلن هذه املحكمة عن فقدان املدعو 
ح�ازم كامل بدي�وي الذي خرج من 
داره بتاري�خ 10 / 9 / 2014 ول�م 
يعد لح�د  تاريخ نرش هذا االعان .. 
فعى من تتوفر لدي�ه اية معلومات 
عن املفقود مراجعة املحكمة اعاه 
وبعكس�ه ف�ان املحكمة ستس�تمر 

باالجراءات القانونية .
القايض

سعد محي عباس 
����������������

فقدان
فق�دت من�ي الهوية الص�ادرة من 
الطاق�ة  لنق�ل  العام�ة  املديري�ة 
الوس�طى  املنطق�ة  الكهربائي�ة 
الهوي�ة  رق�م  االوىل  الش�بكة   /
مصطف�ى   / بأس�م   75316293
عب�اس كلي�خ فم�ن يعث�ر عليه�ا 

تسليمها إىل جهة االصدار .

 مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف صاح الدين االتحادية 

محكمة االحوال الش�خصية يف بلد
العدد 367 / ش / 2015 

اعان
إىل املدعى عليها / سناء حافظ محمد / مجهولة محل االقامة

بتاريخ 10 / 8 / 2015 اصدرت محكمة االحوال الش�خصية يف بلد قرارها 
الغيابي القايض بتصديق الطاق الخارجي الذي اوقعه املدعي س�لمان عبد 
الكري�م س�لمان عى زوجته املدعى عليها س�ناء حافظ محم�د  امام رجل 
الدين الش�يخ نزار الكتبي وبغياب املدعى عليه�ا الزوجة بتاريخ 15 / 1 / 
2013 والواق�ع خارج املحكمة واعتباره طاق�ا رجعيا واقعا للمرة االوىل . 
وق�د انقلب الطاق إىل طاق بائن بينونة صغرى النتهاء العدة بحيث التحل 
املدع�ى عليه�ا للمدع�ي اال بعقد ومه�ر جديدين وبالنظ�ر ملجهولية محل 
اقامت�ك قررت هذه املحكم�ة تبليغك بصحيفتني محليت�ني لغرض تبليغك 
بق�رار الحكم ولك الحق بالحضور لاعراض عى الق�رار املذكور وتمييزه 
ويف حالة عدم حضورك خال املدة القانونية س�وف يكتسب القرار الدرجة 

القطعية مع التقدير .
القايض يعرب عي جاسم
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قرار تصفية رشكة محدودة

قدم�ت الينا رشك�ة باب الروان للتج�ارة العامة  محدودة املس�ؤولية قرار 
الهيئ�ة العام�ة امل�ؤرخ يف 11 / 7 / 2015 املتضم�ن وض�ع الرشكة تحت 
التصفي�ة وتعيني ع�ي كاظم عليوي مصفي�ا لها . اني مس�جل الرشكات 
صادق�ت عى القرار املذكور اع�اه عى ان يتم نرشه طبق�ا الحكام املادة 
160 من قانون الرشكات رقم 21 لسنة 1997 املعدل . كتب ببغداد يف اليوم 
التاسع عرش من شهر شوال لسنة 1436 خ / املوافق لليوم الرابع من شهر 

اب لسنة 2015 م .
فريال اكرم عبد الله
مسجل الرشكات وكالة
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مجلس القضاء االعى

رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ االتحادية
محكمة بداءة البياع

العدد 459 / ب / 2015 
اعان

املدعى عليه / اسعد هاشم حسن / مجهول محل االقامة اصدرت املحكمة 
قراره�ا املؤرخ يف 19 / 3 / 2015 الدعوى 459 / ب / 2015 يقيض بالزام 
املدعى عليه ) اسعد هاشم حسن ( بتاديته إىل املدعي ) عاء شون املشايخي 
( مبلغا مقداره 60000 ستون الف دوالر امريكي مع الفائدة القانونية 4 % 
اعتبارا من تاريخ املطالبة بتاريخ االدعاء يف 16 / 2 / 2015 ولغاية التادية 
الفعلي�ة ورد الدع�وة بالزيادة وتحميل الطرفني املصاري�ف غيابيا يف حقك 
ولظهور كونكم مجهولني محل االقامة حسب رشح القائم بالتبليغ وتاييد 
املجلس البلدي تقرر تبليغ بصحيفتني محليتني يوميتني ولك حق االعراض 

عليه خال املدة القانونية وبعكسه سيكتسب القرار الدرجة القطعية .
القايض

اس�تنادا الح�كام قان�ون الرشكات رقم 21 لس�نة 1997 املع�دل وقرار الهيئ�ة العامة للرشكة املتخذ بجلس�تها 
املنعقدة بتاريخ 26 / 7 / 2015 واملتضمن زيادة رأسمالها وفق احكام املادة ) 55 / اوال ( من قانون الرشكات 
آن�ف الذكر ليصبح ) 000 ، 000 ، 000 ، 45 ( خمس�ة واربع�ون مليار دينار عراقي بدال عن ) 000 ، 000 ، 500 
، 21 ( واحد وعرشون مليار وخمس�مائة مليون دينار عراقي وذلك باصدار اس�هم جديدة قدرها ) 000 ، 000 ، 
500 ، 23 ( ثاثة وعرشون مليار وخمس�مائة مليون س�هم ، لذا يرس ادارة رشكتنا دعوة املس�اهمني والجمهور 
الكريم لاكتاب العام باالس�هم املطروحة والبالغة ) 000 ، 000 ، 500 ، 23 ( ثاثة وعرشون مليار وخمس�مائة 

مليون وفق التفاصيل التالية :
اوال : ادناه عقد تأسيس الرشكة وهو كاالتي :

عقد تأسيس الرشكة العراقية للتحويل املايل مساهمة خاصة
اوال : اسم الرشكة : الرشكة العراقية للتحويل املايل / مساهمة خاصة .

ثاني�ا : مرك�ز الرشكة : الع�راق / بغداد ولها حق فتح فروع داخل وخارج البلد وبموجب خطة س�نوية للرشكة 
وبموافقة البنك املركزي العراقي .

ثالثا : غرض الرشكة وطبيعة العمل : تحويل ونقل االموال من داخل العراق اىل خارجه وبالعكس وبني محافظاته 
واقاليمه ووفقا للتعليمات الصادرة من البنك املركزي العراقي بهذا الشأن بعد اجازة الرشكة من الجهة اعاه .

وللرشكة يف سبيل تحقيق غرضها ونشاطها القيام باملعامات االتية :
1 – تحويل ونقل االموال من خارج العراق اىل داخله وبالعكس وبني محافظاته واقاليمه .

2 – فتح فروع  للرشكة يف داخل العراق وخارجه بموجب خطة س�نوية للرشكة وبعد اس�تحصال موافقة البنك 
املركزي العراقي / املديرية العامة ملراقبة الصريفة واالئتمان ووفقا للتعليمات الصادرة منه .

3 – التوس�ط ببي�ع ورشاء الح�واالت الخارجي�ة والداخلي�ة بالعملة االجنبي�ة واملحلية وايداعه�ا يف املصارف يف 
حس�ابات بأس�م الرشكة داخل العراق وخارجه لصالح املس�تفيدين يف الداخل والخارج ووفق�ا للتعليمات التي 

يصدرها البنك املركزي العراقي .
4 – رشاء وبيع وتملك ورهن وايجار واس�تئجار االموال املنقولة وغري املنقولة واجراء كافة الترفات القانونية 
عليها وبما يحقق تنفيذ نشاطها واعمالها مع مراعاة قانون البنك املركزي العراقي والقوانني النافذة والتعليمات 

الصادرة بموجبها .
5 – تمل�ك واس�تعمال براءات االخ�راع والعام�ات التجاري�ة واالمتيازات الت�ي تراها الرشكة مناس�بة لتنفيذ 

اغراضها.
6 – رشاء وبيع صكوك املسافرين والصكوك االخرى املسحوبة عى املصارف االجنبية خارج العراق .
7 – التامني واعادة التامني عى اموال الرشكة وموجداتها وموظفيها وعمالها لدى رشكات التامني .

8 – للرشكة حق الحصول عى تس�هيات ائتمانية مبارشة وغري مبارشة من املصارف املجازة بالحدود املسموح 
بها للرشكة بموجب القوانني والتعليمات الصادرة من البنك املركزي العراقي .

9 – االحتفاظ بحسابات العمات االجنبية لدى املصارف املجازة داخل العراق وخارجه .
10 – رشاء وبيع العمات االجنبية .

11 – دفع وقبض الحواالت لاش�خاص الطبيعيني واملعنويني بالعملة االجنبية ويتوس�ط املصارف املجازة وبما 
اليتج�اوز املبلغ املح�دد يف تعليمات البنك املركزي العراقي وبما ينس�جم مع الضوابط املق�رة يف قانون مكافحة 

غسل االموال وتمويل االرهاب رقم ) 93 ( لسنة 2004 .
12 – اس�تيفاء العموالت بالدينار العراقي عن عمليات التحويل املايل عى ان يتم تقييم العمات االجنبية بالسعر 

املعلن لدى البنك املركزي العراقي .
13 – املس�اهمة واالنتم�اء يف االتحادات العراقي�ة واالقليمية والدولية ذات العاق�ة باختصاصها ومجال عملها 

وكذلك الحضور واملشاركة بمؤتمراتها ولجانها وانشطتها .
14 – للرشك�ة ح�ق االقراض من خارج العراق بع�د الحصول عى موافقة مجلس ادارة البن�ك املركزي العراقي 
وطلب القروض من االشخاص والرشكات او املصارف وتقديم الضمانات الازمة ورهن اموال الرشكة وموجداتها 

لغرض تسهيل تنفيذ اعمالها .
15 – اجراء البحوث املالية واملرفية لتطوير وتنفيذ اعمالها واالستعانة بالخرباء العراقيني او االجانب لتحقيق 

ذلك .
16 – االلت�زام الت�ام بقانون مكافحة غس�ل االموال وتمويل االرهاب رقم 93 لس�نة 2004 والتعليمات الصادرة 

بموجبه .
17 – االلتزام التام باية تعليمات او ضوابط تصدر عن البنك املركزي العراقي تتعلق بمهام ونشاط عمل رشكات 

التحويل املايل واالنشطة املحظورة .
اليجوز للرشكة القيام باالعمال االتية :

1 – فتح اي حسابات لديها للمتعاملني معها باي شكل من االشكال .
2 – منح القروض او اي نوع من انواع التسهيات االئتمانية املبارشة والغري مبارشة داخل العراق او خارجه .

3 – اصدار الكفاالت او فتح االعتمادات بالعملة املحلية او االجنبية داخل العراق او خارجه .
4 – خصم االوراق التجارية .

5 – املضاربة غري املرشوعة بالعمات االجنبية باية طريقة او وسيلة كانت بما يف ذلك اشاعة وقائع غري صحيحة 
او مزاع�م كاذب�ة او القيام باعمال من ش�أنها احداث بلبل�ة يف التعامل بالعمات االجنبية تؤدي اىل رفع اس�عار 

رصفها او تخفيضها .
6 – اجراء عمليات الوساطة ببيع رشاء العمات االجنبية عى اساس الدفع االجل .

7 – اي�ة اعم�ال تتع�ارض مع اح�كام قانون البن�ك املرك�زي العراقي وقانون املص�ارف وقانون غس�ل االموال 
والتعليمات الصادرة بموجبها .

8 – اليجوز ألي مس�اهم ان يقدم قرضا للرشكة اال بموافقة البنك املركزي العراقي عى ذلك بعد بيان االس�باب 
الازمة كما اليجوز ان يكون له حسابا مع الرشكة وكما اليجوز له ان يقرض من الرشكة مهما كان السبب .

رابعا : رأسمال الرشكة :
رأسمال الرشكة ) 000 ، 000 ، 500 ، 21 ( واحد وعرشون مليار وخمسمائة مليون دينار مقسم اىل ) 000 ، 000 

، 500 ، 21 ( واحد وعرشون مليار وخمسمائة مليون سهما قيمة السهم الواحد دينار عراقي واحد .
خامسا : مجلس االدارة 

يتك�ون مجلس ادارة الرشكة من خمس�ة ) 5 ( اعضاء اصليني ومثلهم احتي�اط تنتخبهم الهيئة العامة للرشكة 
وفق احكام قانون الرشكات رقم ) 21 ( لسنة 1997 املعدل .

ثاني�ا : ع�دد االس�هم املطروح�ة لاكتت�اب ) 000 ، 000 ، 500 ، 23 ( ثاثة وعرشون مليار وخمس�مائة مليون 
سهم .

ثالثا : سعر السهم الواحد دينار عراقي واحد .
رابعا : مكان االكتتاب يف مرف :

1 – مرف التعاون االس�امي لاس�تثمار الفرع الرئييس ) بغداد – عرصات الهندية املس�بح محلة 929 شارع 
17 بناية 59 .

2 – مرف الوطني االسامي / الفرع الرئييس  - بغداد – العرصات .
خامسا : مدة االكتتاب وبدايته :

أ – التقل عن ثاثون يوما والتزيد عن ستني يوما .
ب – يكون االكتتاب لكل مس�اهم حس�ب نس�بة اسهمه يف رأس�مال الرشكة مع مراعاة املادة ) 56 / ثالثا ( من 
قان�ون الرشكات النافذ باعطاء حق االفضلية باالكتتاب للمس�اهمني خال الخمس�ة ع�رش يوما االوىل من بدء 

االكتتاب وبموجب استمارة خاصة .
ت – يكتت�ب الجمهور واملس�اهمني غري املكتتب يف الخمس�ة عرش يوما االوىل خال الخمس�ة عرش يوما الثانية 
ولغاية الثاثني يوما ويخضع االكتتاب اىل قس�مة الغرماء ويتم غلق االكتتاب عند انتهاء حالة حصول االكتتاب 

بكامل االسهم واليجوز اكتتاب املساهم مرة ثانية .
ث – يتم اكتتاب املساهمني والجمهور بعد مرور ثاثني يوما يف حالة عدم االكتتاب بكامل االسهم .

ج – تاريخ بدء االكتتاب 16 / 8 / 2015 ويغلق االكتتاب بعد انتهاء املدة وعند االكتتاب بكامل االسهم .
ح – يتم االكتتاب بموجب استمارة منظمة وفق احكام املادة ) 41 ( من قانون الرشكات املعدل النافذ .

اعـالن
اىل/مسامهي الرشكة العراقية للتحويل املايل/ مسامهة خاصة

واجلمهور الكريم املحرتمني
م/ بيان االكتتاب

رئيس جملس االدارة
اسامعيل رياض اسامعيل اخلاصكي



 كوادرها الهندسية توفر مليون دوالر

   واسط / المستقبل العراقي 

أعلن�ت كلي�ة التربية في جامعة واس�ط عن “مناقش�ة  86  
رسالة ماجستير وأطروحة العام الدراسي 2015-2014 ضمن 

نشاطها في مجال البحث العلمي والدراسات العليا”.
وقال عميد كلية التربية األستاذ المساعد الدكتور علي حسن 
الدلفي ل�”المس�تقبل العراقي” إن الكلية  ناقش�ت )5( اطاريح 
دكتوراه في قسم التأريخ ، اثنان منها في قسم التاريخ الحديث 
واثنان في قسم التاريخ القديم ، و واحدة في التاريخ اإلسالمي 
. كما ناقش�ت الكلية )81( رس�الة ماجستير موزعة على )28( 
رس�الة في قس�م التاريخ و)10( رس�الة في قس�م الجغرافية  
و)20( رس�الة  في قس�م اللغة العربية  و)23( رسالة في قسم 

العلوم التربوية والنفسية”.
وأض�اف إن “ع�دد البح�وث التي تم نش�رها ف�ي المجالت 
العربي�ة والعالمية التي تم نش�رها في نفس الع�ام )58( بحثا 
بينما كانت عدد مؤلفات األساتذة المنجزة) 5 ( مؤلفات موزعة 
كتابين للدكتور فاضل جاب�ر ضاحي و)3( كتب للدكتور محمد 

فهد، وأصدرت الكلية )7( أعداد من مجلة كلية التربية.

كلية الرتبية يف جامعة واسط تناقش
86  رسالة ماجستري وأطروحة دكتوراه

   المستقبل العراقي/ عادل الالمي

حققت الش�ركة العام�ة للخطوط 
الجوي�ة العراقي�ة أرباح�ا مضاعف�ة 
ع�ن الع�ام الماضي ، فيم�ا وعد وزير 
النق�ل باق�ر الزبيدي بح�ل المعوقات 
طائ�رات  تواج�ه  الت�ي  والمش�اكل 

الشركة في الطيران بأوربا”.
تلقت�ه  للش�ركة  بي�ان  وذك�ر 
“تحقي�ق  إن  العراق�ي”  “المس�تقبل 
األرباح ج�اء نتيجة االهتم�ام الكبير 
ال�ذي يوليه وزير النق�ل باقر الزبيدي 
العراقية  الجوي�ة  لش�ركة الخط�وط 
الناجح�ة”، مبينة “وألجراء  واإلدارة 
مقارنة بمبيعات شهر تموز من العام 

الماضي مع مبيعات نفس الشهر لهذه 
الس�نة 2015 ن�رى الف�رق تصاعدي 
حيث حققت شركة الخطوط الجوية 
العراقي�ة في ش�هر تموز ع�ام 2014 
أرباح مبيعات تقدر أكثر من 29 مليار 
دين�ار أما ف�ي هذه الس�نة 2015 فأن 
أرب�اح المبيع�ات أكث�ر م�ن 42 مليار 

دينار عراقي”.
البي�ان  بحس�ب  الزبي�دي  وح�ث 
العاملين في ش�ركة الخطوط الجوية 
الجه�ود  مضاعف�ة  عل�ى  العراقي�ة 
الناق�ل  تمث�ل  الت�ي  خدم�ة لش�ركة 
الوطني للعراق وتحمل تأريخ مشرق 
امت�د ألكث�ر م�ن 70 عام م�ن النجاح 

والتفوق”.

وعد الزبيدي العاملين في الشركة 
ب�أن المعوق�ات بخص�وص الطيران 
فوق أوربا س�تحل في القريب العاجل 
ال�وزارة  وخ�الل فت�رة وجي�زة وان 
األخض�ر  بالطائ�ر  اهتمامه�ا  تب�دي 
م�ن خالل تحدي�ث أس�طولها الجوي 
وأيض�ا االنفتاح عل�ى العالم بخطوط 
جديدة لغ�رض تقديم أفضل الخدمات 

للمسافرين الكرام”.
من جهة أخرى، وف�رت المالكات 
الهندسية والفنية في شركة الخطوط 
الجوي�ة العراقي�ة مبال�غ هائل�ة من 
العملة الصعبة المحلية من خالل إجراء 
الفحص التش�غيلي )السي جيك( على 
طائراته�ا داخل الش�ركة وق�ال مدير 

عام الش�ركة أس�امة الصدر  “تنفيذاً 
لتوجيه�ات الوزي�ر بض�رورة توفير 
العملة الصعبة والمحلية للش�ركة من 
خ�الل الفحص على طائرات الش�ركة 
وإجراء الصيانة لها بكوادر عراقية من 
المهندسين والفنيين حيث أخذو على 
عاتقه�م بأجراء الفح�ص دون تدخل 
أي خب�رة أجنبية بهذا ت�م توفير أكثر 
من مليون دوالر كانت تدفع للشركات 
المصري�ة والتركية والتي كانت تقوم 

بصيانة الطائرات العراقية”.
وأضاف أنهت هذه الكوادر الفحص 
طائ�رات  إح�دى  عل�ى   )  C cheek  (
الش�ركة وهي نوع بوينغ 737 – 800 
وهي م�ن الطائرات الحديث�ة التي تم 

اس�تالمها مؤخ�راً من ش�ركة بوينغ 
وقد أنه�ت المالكات عملي�ة الفحص 
أم�س “.وأض�اف إن “عملية الفحص 
استغرقت 12 يوم فقط وبتوفير عملة 
صعبة للشركة أما لو كانت تجرى في 
الش�ركات المذكورة لكانت استغرقت 
أكث�ر م�ن 30 يوم�اً وهذا ي�ؤدي إلى 
خس�ارة بس�بب توق�ف الطائ�رة عن 
العمل م�دة أطول ،إضاف�ة إلى مبالغ 
الصيانة العالية ج�داً”. وبين انه “في 
نفس الوقت قامت الكوادر الهندس�ية 
والفنية ذاته�ا بانجاز فحص من نوع 
وه�ذا   300  –  767 لطائ�رات   )  A  (
الفحص أيضا كان ينجز في الشركات 

األجنبية ويكلف مبالغ طائلة أيضا .

   بغداد / المستقبل العراقي

أكدت هيئة الح�ج والعمرة ، تخصيص أكثر من 300 مقعد 
لعوائل ش�هداء الحش�د الش�عبي والقوات األمنية ، وال صحة 

ألنباء تأجيلها أو إلغائها”.
ونف�ى رئي�س الهيئ�ة العليا للح�ج والعمرة خال�د العطية 
ف�ي بيان صحفي تلقته “المس�تقبل العراق�ي” إلغاء المقاعد 
المخصصة لعوائل ش�هداء وجرحى القوات المسلحة والحشد 
الش�عبي البال�غ عدده�ا )307( مقاع�د”، مؤك�دا إن “ الهيئة 
ماضية ف�ي منح المقاع�د الممنوحة لذوي ش�هداء وجرحى 
القوات المس�لحة والحش�د الشعبي في موس�م الحج الحالي 
الت�ي تم إس�تحصال الموافقة عليها من رئي�س الوزراء حيدر 
العب�ادي وال يوج�د هناك أي إلغاء أو تأجيل لس�فرهم في هذا 

العام “. 
وأشار العطية بحسب البيان إلى أن “الهيئة بصدد استكمال 
اإلجراءات اإلدارية بالتنس�يق م�ع وزارتي الدف�اع والداخلية 
وهيئة الحش�د الش�عبي من اجل تس�هيل س�فرهم إلى الديار 
المقدسة ، مشددا على أن هذه الخطوة تأتي تثمينا للتضحيات 
الجس�يمة والبط�والت الكبي�رة الت�ي يخوضها أبن�اء القوات 
المسلحة والحشد الشعبي في ساحات القتال دفاعا عن أرضنا 

ومقدساتنا.

احلج والعمرة: ال صحة لتأجيل 300 مقعد حج لعوائل 
شهداء وجرحى القوات األمنية واحلشد الشعبي

اخلطوط اجلوية حتقق أرباحًا مضاعفة.. والزبيدي يعد بحل قريب ملعوقات الطريان يف أوربا

أوبك تتوقع نمو الطلب العاملي عىل النفط بالعام احلايل
   بغداد / المستقبل العراقي

توقعت منظم�ة البل�دان المصدرة 
للنفط “أوبك” نمو الطلب العالمي على 
النفط ف�ي العام الحالي بواقع 90 ألف 

برميل يوميا”.
التقري�ر  ف�ي  المنظم�ة  وقال�ت 
الش�هري إن “الطل�ب العالمي في عام 
 92.7 مس�توى  إل�ى  س�يصل   2015
ملي�ون برميل يوميا، وهو أعلى بواقع 
1.38 مليون برميل يوميا عن مستوى 

عام 2014”.
المنظم�ة  أن”  التقري�ر  وأض�اف 
توقع�ت نم�و الطلب العالم�ي في عام 
2016 بواق�ع 100 أل�ف برميل يوميا، 
برمي�ل  ملي�ون   94.04 إل�ى  ليص�ل 

يوميا”.
انهي�ار  تأثي�ر  أن”  إل�ى  وأش�ارت 
األسعار على النفط الصخري ومنتجين 
آخرين منافس�ين يستغرق وقتا أطول 
مم�ا كان يعتقد من قبل، حيث توقعت 
“أوب�ك” زي�ادة اإلم�دادات م�ن خارج 

“أوبك” لعام 2015 بنحو 90 ألف برميل 
يوميا”.وكانت المنظمة قد توقعت في 
الش�هر الماضي, أن يبل�غ حجم إنتاج 
روس�يا م�ن النف�ط ع�ام 2015 نحو 

10.68 مليون برميل يوميا.”
وعلى صعيد متصل أكدت المنظمة 
ط�ارئ  اجتم�اع  عق�د  نيته�ا  “ع�دم 
لمناقشة هبوط األسعار قبل االجتماع 
األول  كان�ون  ف�ي  المق�رر  ال�دوري 
المقبل”.وق�ال مندوب بالمنظمة إنه” 
ال يوجد مقترح بعق�د اجتماع طارئ، 

ولي�س ثمة احتمال لعق�د اجتماع قبل 
أوائل كانون األول القادم”.

م�ن جانبه, أكد وزير الطاقة صالح 
خبري, إن” المش�اورات جارية التخاذ 
قرار بشأن احتمال عقد اجتماع طارئ 
ل�� “أوبك”.وتوقع خيري أن” يس�جل 
المع�روض م�ن النف�ط في االس�واق 
العالمي�ة ارتفاع�ا متزاي�دا ف�ي بداية 
كانون األول الق�ادم في ضوء االتفاق 
المب�رم بي�ن إي�ران والق�وى الكبرى 

بشأن برنامج طهران النووي.

البنك املركزي يبيع أكثر من »336« 
مليون دوالر يف مزاده

   بغداد / المستقبل العراقي

البن�ك  مبيع�ات  ارتفع�ت   
المرك�زي العراق�ي ف�ي مزاده 
ببي�ع  األجنبي�ة  العمل�ة  لبي�ع 
أكثر م�ن )336( ملي�ون دوالر 
، بع�د أن بلغ�ت في اخ�ر تداول 
.وذك�ر  )286( ملي�ون دوالر” 
بيان للبن�ك المركزي إن “حجم 
المبل�غ المب�اع اليوم م�ن قبل 
البنك بس�عر الم�زاد من الدوالر 
ألف�ا  و991  مليون�اً   336 بل�غ 
ص�رف  بس�عر   ، دوالرا  و311 
ال�دوالر  مقاب�ل  دين�ارا   1166
الواحد ، وبمشاركة 22 مصرفا 
وثمان شركات للتحويل المالي 

“ .وأض�اف ان “ حج�م مبال�غ 
الحواالت واالعتمادات بلغ 298 
مليون�ا و91 الفاً و311 دوالرا ، 
فيما كانت الكمية المباعة نقداً 
دوالر  أل�ف  و900  مليون�ا   38
“ .وتاب�ع إن “البن�ك المرك�زي 
العراق�ي يس�تمر ببيع وش�راء 
ال�دوالر بس�عر 1166 دينارا “ 
، مش�يرا إل�ى أن “س�عر البي�ع 
للحواالت 1187 دينار/ دوالر ، 
البنك المركزي  بضمنها عمولة 
وقدره�ا 21 دينارا ل�كل دوالر 
، فيما يبلغ س�عر البيع النقدي 
 ، دين�ار/دوالر   1190 لل�دوالر 
البنك المركزي  بضمنها عمولة 

وقدرها 24 دينارا لكل دوالر.

الغبان يشدد عىل رفع الروتني عن مراجعي 
دائريت اجلنسية واجلوازات

جتهيز مناطق اخلالدية واحلبانية وعامرية 
الفلوجة باملفردات البطاقة التموينية

     بغداد / المستقبل العراقي

ش�دد وزير الداخلية محمد س�الم الغبان ، على ضرورة رفع 
الروتين عن عن مراجعي دائرتي الجنسية والجوازات”.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي ورد ل�”المستقبل العراقي” 
إن “ وزير الداخلية محمد س�الم الغبان تفقد دائرتي الجنس�ية 

والجوازات في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد”. 
وأش�ار إل�ى أن “ زي�ارة الوزير إل�ى هاتي�ن الدائرتين تأتي 
بغية الوقوف على المعوقات والمش�اكل التي تحول دون انجاز 
معام�الت المواطنين ، كذلك لالس�تماع إلى ش�كاوى وطلبات 

المراجعين والمنتسبين في هاتين الدائرتين على حد سواء”.
وتابع انه “ ش�دد عل�ى ضرورة بذل أقص�ى الجهود لخدمة 

المواطنين ورفع الروتين الذي ُيعقد مراجعتهم.

     بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة التجارة عن “تجهيز مناطق الخالدية والحبانية 
وعامري�ة الفلوج�ة وكذل�ك الوف�اء وبزيبز بجمي�ع المفردات 
الغذائي�ة وم�ن خ�الل ف�روع ش�ركات ال�وزارة ف�ي محافظة 

االنبار”.
وذكر مدير عام الش�ركة العامة لتجارة الحبوب سعد فارس 
الحمدان�ي ف�ي بيان صحفي إن “مالكات الش�ركة اس�تطاعت 
إيصال كامل المفردات إلى تلك المناطق من خالل التنس�يق مع 

األجهزة األمنية وأبناء تلك المناطق”.
وأضاف إن “الشركة وزعت مادة الرز والطحين من النوعيات 

الجيدة وعبر خطة اشتركت فيها محافظات بغداد وكربالء”.
وأضاف إن “الشركة تعاقدت مع ناقلين لنقل المواد الغذائية 
من كرب�الء إلى مناطق االنبار بغية تس�هيل إيصال هذه المواد 
بس�رعة وتجاوز حلقات الروتين ومعالجة الوضع الغذائي في 

مناطقنا التي حررت أو التي تحت قبضة أجهزتنا األمنية”.
وأش�ار إلى أن “خطة ال�وزارة تقوم على إيص�ال المفردات 

الغذائية إلى عموم المناطق التي تشهد مواجهات عسكرية.
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أمانة بغداد تدعو إىل ترشيد استهالك املياه

حمافظ بغداد يستقبل عرشات املواطنني ملعاجلة مشاكلهم
وتلبية طلباهتم

   بغداد / المستقبل العراقي

دع�ت أمان�ة بغ�داد المواطني�ن كاف�ة 
والمح�ال  وال�ورش  المعام�ل  وأصح�اب 
المي�اه  اس�تهالك  ترش�يد  إل�ى  التجاري�ة 
الهدر”.ونقل�ت  م�ن  عليه�ا  والمحافظ�ة 
أمي�ن  ع�ن  واإلع�الم  العالق�ات  مديري�ة 
بغ�داد ذك�رى عل�وش في رس�الة موجهة 
“مناش�دتها جمي�ع المواطني�ن وأصحاب 
التجاري�ة  والمح�ال  وال�ورش  المعام�ل 
بض�رورة المحافظ�ة على الم�اء الصافي 
من اله�در الذي يكلف الدول�ة مبالغ طائلة 

إلنتاج�ه وتعقيم�ه وإيصال�ه إل�ى جمي�ع 
إن  بغداد”.وأضاف�ت  العاصم�ة  مناط�ق 
“دائرة ماء بغداد التابعة ألمانة بغداد تقوم 
بتجهيز الماء الصالح للش�رب ضمن حدود 
التصميم األس�اس لمدينة بغداد بعد القيام 
بتنقيته وتعقيمه وتوزيعه عبر مشاريعها 
بجانب�ي الكرخ والرصاف�ة”. وأوضحت إن 
“أمانة بغداد شخصت أهم أسباب الهدر في 
الماء  بس�بب النضوح والكس�ور الحاصلة 
في ش�بكات التوزي�ع وعدم اإلب�الغ عنها 
من قب�ل المواطنين لتقوم أجه�زه األمانة 
بإصالحها واالستخدام غير الصحيح للمياه 

من قبل المواطنين”.وأش�ارت إلى أن “من 
أهم أس�باب اله�در  في الم�اء الصافي هو 
استعماله  ألغراض السقي والزراعة والرش 
وغسل الشوارع والمعامل الصناعية وربط 
المضخات بشكل مباشر على شبكات الماء 
الصاف�ي وعدم وجود مقايي�س الماء على 
المنافذ المجهزة للمس�تهلكين”.وبينت إن 
“أمانة بغداد س�تتخذ اإلجراءات القانونية  
بح�ق المتجاوزي�ن عل�ى ش�بكات الم�اء 
الصافي وفرض الغرامات وقطع الماء عن 
المخالفي�ن وإغالق المحال لمدة من الزمن 

بحسب طبيعة المخالفة.

   بغداد / المستقبل العراقي

أس�تقبل محاف�ظ بغداد علي محس�ن 
التميم�ي عش�رات المواطني�ن والوف�ود 

لمعالجة مشاكلهم وتلبية طلباتهم”. 
واطلع خالل اس�تقباله المواطنين في 
قسم شؤون المواطنين بديوان المحافظة 
على جمي�ع االحتياجات والمتطلبات التي 

قدمها المواطنين بغية معالجتها .

وأوعز التميم�ي “إلى دوائر المحافظة 
بحلحلة مش�اكل واحتياج�ات المواطنين 
وتلبي�ة متطلباته�م م�ن عم�وم مناط�ق 

العاصمة بغداد واألطراف واالقضية”.
 كم�ا بحث التميمي أيض�ا مع عدد من 
وفود العش�ائر والتي ضم�ت مناطق عده 
في العاصم�ة واقع الخدم�ات ومتطلبات 
هذه المناطق من المشاريع والخدمات مع 

عدم وجود السيولة المالية”. 

جمي�ع  نفس�ه  الوق�ت  ف�ي  داعي�ا 
المواطني�ن إلى التعاون م�ن اجل األرتقاء 

بالعاصمة”.
يش�ار إلى أن التميمي كان قد خصص 
بمقابل�ة  خاص�اً  أس�بوع  ك  م�ن  ي�وم 
المواطني�ن والوف�ود من عم�وم مناطق 
بغداد في قس�م شؤون المواطنين بديوان 
المحافظ�ة من اج�ل النظر ف�ي طلباتهم 

وتلبية احتياجاتهم.

الرشكة العامة لتجارة املواد اإلنشائية حتقق مبيعات أكثر من 280 مليون دينار
   بغداد / المستقبل العراقي

العام�ة لتجارة  الش�ركة  أعلنت 
المواد اإلنشائية في وزارة التجارة 
“تحقي�ق  ع�ن  األربع�اء،  ،أم�س 
 )282,125,145( بلغ�ت  مبيع�ات 

ملي�ون دينارا خالل ش�هر حزيران 
الماضي”.

وقال مدي�ر عام الش�ركة خليل 
إبراهي�م ع�زو في بيان ص�ادر عن 
وزارة التجارة إن “إجمالي مبيعات 
النقدي�ة واآلجلة ف�ي بغداد وفروع 

الش�ركة ف�ي المحافظ�ات لش�هر 
بلغ�ت   2015 الماض�ي  حزي�ران 

)282,125,145( دينارا”.
وأض�اف “فيم�ا بلغ�ت مبيعات 
التس�ليح )29,0665(  مادة حدي�د 
ط�ن ومبيعات مادة خش�ب الصاج 

)505,301( قدم3، كما بلغت كمية 
مبيعات كاشي الجدران )195,13( 

م2”.
الش�ركة  ان  بالذك�ر  والجدي�ر 
المواد اإلنش�ائية  العام�ة لتج�ارة 
تس�عى إل�ى تحس�ين أدائه�ا م�ن 

اإلنش�ائية  الم�واد  تأمي�ن  خ�الل 
ذات المواصف�ات العالي�ة الج�ودة 
وبأس�عار تنافس�ية والتعاق�د مع 
ش�ركات أجنبي�ة ومحلي�ة به�دف 
اإلس�هام في حملة االعمار والبناء 

التي يشهدها العراق.



عندما أوجعت األزمة املالية االقتصاد العاملي، خرجت النرويج 
دون خس�ائر تذكر، لكن عندما تراجعت أسعار النفط إىل أدنى 

من خمسني دوالراً للربميل، يبدو أن هذه قصة أخرى.
وبلغ�ت معدالت البطالة يف النروي�ج ذروتها يف عام 2010 إبان 
األزمة املالية مس�جلة 3.7٪، لكن م�ع انخفاض أسعار النفط 
ارتفع معدل العاطلني عن العمل إىل 4.3٪ يف مايو املايض، وهو 

أعىل مستوى منذ 11 عاماً.
ولعله من الصعب عىل النرويج التعامل مع هبوط أسعار النفط 
أكثر من األزمة املالية العاملية ألسباب عدة، منها أن اقتصادها 
يعتم�د كثرياً ع�ىل املحروقات، م�ا يجعلها أساس�اً للنمو، كما 

أن ثروته�ا النفطية هي ما جعلتها تنجو م�ن تداعيات األزمة 
املالية.وبينم�ا يواج�ه القط�اع األس�ايس يف النرويج مشكالت 
صعب�ة، ثمة قطاعات أخرى قليلة تعول عليها النرويج لتعزيز 
النمو االقتصادي. ويف ه�ذه األثناء كان ازدهار البرتول يوشك 
عىل االنتهاء، فالنفط يخ�ر قيمته منذ أن بدأت االستثمارات 

يف القط�اع البرتويل تتج�ه للرتاجع منذ ع�ام 2000، ومن أجل 
التكي�ف مع هذا التح�ول، عكفت رشكات مث�ل »شتات أويل« 
عىل استئناف اإلنفاق منذ عدة أشهر قبل تراجع »خام برنت«، 

وهو ما يزيد معاناة النرويج.
وربم�ا يتع�ني عىل النروي�ج اللج�وء الحتياطها النق�دي، وإذا 

ق�ررت سحب أموال م�ن صندوقها الس�يادي، واملقدرة قيمته 
ب�875 مليار دوالر، فستكون خطوة تاريخية، لكنها قد تكبح 
بشدة نفقاتها املالية يف وقت تحتاج فيه لإلنفاق بشدة، غري أن 
اإلنف�اق الحكومي قد يتجاوز اإلي�رادات النفطية التي تضخها 

الحكومة يف صندوق ثروتها من أجل األجيال املستقبلية.
ول�م يك�ن سحب أموال م�ن الصندوق مخططاً ل�ه قبل عقود 
قليلة، ولم يرغب أبداً أي وزير مالية يف أن يكون ذلك هو مرياثه. 
وبالطب�ع، سيثري االقرتاب من الس�حب نقاشاً ح�اداً بشأن ما 
دف�ع النرويج إىل مثل هذه النتيجة بوت�رية أرسع من املتوقع، 

وقد يقتيض األمر ترشيعاً جديداً.

�ساحلة حم�سن

النرويج وأسعار النفط

لم يصل القبول االمريكي بدور رويس رئيس يف حل االزمة السورية اىل مستوى 
التسليم الكامل بهذا الدور وبالنتائج التي يمكن ان يسفر عنها. ال تزال هناك 
تحفظ�ات كث�رية عىل الدور الرويس. وما يصح ع�ىل موسكو يصح ايضا عىل 
طه�ران. واذا كانت واشنطن ق�د سلمت ربما للمرة االوىل من�ذ اندالع الحرب 
الس�ورية بأن ثمة دورا رئيسا لروسيا وايران يف ايجاد الحل، فإن ذلك ال يعني 
ان ادارة الرئي�س االمريكي باراك اوباما سلمت باملبادرات التي تطلقها روسيا 

وايران .    
لقد اتى التسليم االمريكي بالدورين الرويس وااليراني بعد اخفاق كل املحاوالت 
الت�ي بذلته�ا الوالي�ات املتح�دة منذ اكث�ر من اربع�ة اعوام ونص�ف الحداث 
تغي�ري سيايس يف سوريا عن طريق الدعم العس�كري والس�يايس الذي قدمته 
واشنطن الطراف املعارضة السورية  ال سيما "االئتالف الوطني لقوى الثورة 
واملعارضة الس�ورية" بصفته املمثل الرشعي الوحيد للشعب الس�وري بعدما 
قال�ت ان الرئيس بشار االسد فقد ك�ل رشعيته وانه يجب أال يشكل جزءا من 
سوري�ا الجديدة. لكن عمليا فشل االئتالف يف ان  يحوز عىل موطئ قدم داخل 
االرايض الس�ورية وق�ت كانت التنظيم�ات االرهابية م�ن "داعش" و"جبهة 
الن�رة" هي الت�ي تحتل االرايض التي خرجت عن سيطرة الدولة الس�ورية. 
ولجأت امريكا اىل البحث عن فصائل سورية مسلحة اقل تطرفا من "داعش" 
و"النرة" ، فوجدت حركة "حزم" و"جبهة ثوار سوريا" وامدت التنظيمني 
اللذين يتألفان بشكل اسايس من بقايا "الجيش السوري الحر". لكن "جبهة 

الن�رة" صفت هذين التنظيمني واستولت ع�ىل مخازن االسلحة التي كانت 
يمتلكانه�ا ومن بينه�ا صواريخ حراري�ة متطورة من طراز "ت�او" امريكية 
الصن�ع. وعندما اخف�ق خيار "ح�زم" و"جبهة ثوار سوري�ا"، بالتزامن مع 
اكتس�اب "داعش" مزيدا من االرايض سواء يف سوريا او العراق، لجأت امريكا 
اىل سرتاتيجية جديدة يف سوريا قوامها تدريب عنارص "معتدلة" من املعارضة 
الس�ورية يف معس�كرات تقام يف تركيا واالردن والس�عودية وقطر لتخريج ما 
يص�ل اىل 15 الف مقات�ل يشكلون نواة قوة سورية جديدة مهمتها الوقوف يف 
وجه "داعش" والحلول يف املناطق التي ينس�حب منها التنظيم االرهابي تحت 
وط�أة الغ�ارات الجوية التي يشنه�ا االئتالف الدويل بقي�ادة الواليات املتحدة، 
عىل اساس ان واشنطن ال تريد للنظام الس�وري ان يستفيد من املناطق التي 

ينسحب منها االرهابيون، بل تخطط كي يتوىل مقاتلون حصلوا عىل 
تدري�ب امريك�ي ان يتولوا مهمة ملء الفراغ يف املناط�ق التي سريغم التنظيم 
االرهاب�ي عىل االنس�حاب منه�ا يف سوريا.      غري ان ه�ذه الخطة االمريكية 
الجديدة اخفق�ت بدورها بعدما عان�ى برنامج التدري�ب االمريكي صعوبات 

عدي�دة، منها صعوب�ة العثور ع�ىل مقاتل�ني "معتدلني" وعراقي�ل وضعتها 
تركي�ا امام برنامج التدريب من جه�ة البتزاز امريكا اىل اقىص الحدود وانتزاع 
منها تنازالت يف ملفات اخرى ومن جهة ثانية لعدم ثقة انقرة بالس�رتاتيجية 
االمريكي�ة وتفضيلها االتك�ال عىل التنظيم�ات املتش�ددة يف مواجهة النظام 
الس�وري بينم�ا محاربة "داعش" لم تدخل يف القام�وس الرتكي اال اخريا مع 
الس�ماح المريكا باستخ�دام قاعدة انجريليك الجوي�ة يف اضنة لشن هجمات 
ع�ىل التنظي�م االرهاب�ي يف سوريا والع�راق بعدما كانت املقات�الت االمريكية 
تقطع مس�افات طويلة م�ن قواعدها يف الخليج او البح�ر املتوسط كي تنفذ 

مهماتها.   
وبحلول تموز املايض اعلنت وزارة الدفاع االمريكية جاهزية 60 مقاتال سوريا 
تلقوا تدريبا يف تركيا . لكن لم تكد طليعة من هؤالء تجتاز الحدود الرتكية نحو 
سوريا حتى وجدوا "جبهة النرة" يف انتظارهم، حيث عمدت اىل خطف عدد 
منهم بينما قتل بعضهم يف مواجهة مع "النرة" . وهذا ما جعل سالح الجو 
االمريك�ي يقصف مقرات ل�"الن�رة" يف اعزاز عىل الحدود م�ع تركيا. لكن 

النتيجة كان�ت باعرتاف البيت االبيض فشال ذريعا لربنامج التدريب االمريكي 
وللسرتاتيجية التي وضعتها ادارة اوباما يف هذا الشأن.   

وقبل اشهر، واجهت الس�رتتيجية االمريكي�ة التي اعتمدت عىل ما يطلق عليه 
"الجبهة الجنوبية" فشال ذريعا يف الهجوم السقاط مدينة درعا وما تبقى من 
محافظة القنيطرة انطالقا من االردن يف عمليات ارشفت عليها ما باتت تعرف 
بغرف�ة عمليات "املوك" التي تتخذ االردن مقرا له�ا. وكان الهجوم الذي شنه 
اكث�ر من 32 فصيال تحت لواء "الجي�ش االول" التابع ل�"الجبهة الجنوبية"، 
يه�دف اىل تضييق الحص�ار عىل دمشق من خ�الل اسقاط درع�ا والقنيطرة 

والسويداء. لكن االمور اتجهت عكس ما كان مخططا له.
وامام واقع اخفاق كل الجماعات الس�ورية املحس�وبة ع�ىل امريكا يف احراز 
موطئ قدم اساس يف الجبهات السورية، ويف ظل تزايد التهديدات التي تشكلها 
التنظيمات الجهادية ، حدث التحول يف املوقف االمريكي لجهة السماح لروسيا 
بلعب دور اساس يف ايجاد حل سيايس لألزمة الس�ورية. وكذلك االمر بالنسبة 
اىل اي�ران الت�ي مهد االتفاق الن�ووي معها يف 14 تموز امل�ايض ، الطريق نحو 
اضطالع ايران بدور بارز يف حل القضايا االقليمية يف الرشق االوسط وال سيما 
يف اليم�ن وسوري�ا.    ومما ال شك في�ه ان امريكا كانت مجربة عىل التس�ليم 
بالدوري�ن الرويس وااليراني، بعدما واجه�ت الفشل الذريع يف سياساتها التي 
اعتمدتها يف االعوام االربعة االخرية حيال سوريا، وكانت التنظيمات االرهابية 

هي وحدها من استفاد من زرع الفوىض االمنية والسياسية يف سوريا.

�سميح �سعب

تسليم أمريكي لروسيا وإيران

عندما بلغ السيل الزبى، بعد أن يئس الشعب من تحقيق 
أبس�ط رشوط العيش الكريم، وبعد أن تأكد الجميع أن 
املس�ؤولني ال يعنيهم أمر الشعب العراقي، لم يبق سوى 
اللج�وء إىل املث�ل املع�روف )آخ�ر العالج الك�ّي(، وألول 
مرة تلج�أ املرجعية الرشيدة إىل ه�ذه الدرجة القصوى 
م�ن الوضوح يف التحذير للجه�ات الحكومية التي تقود 
الع�راق، وك�ان كالم املرجعي�ة واضحا ودقيق�ا، عندما 
طالب�ت بوضوح ال يقب�ل اللبس، رئيس ال�وزراء حيدر 
العب�ادي، باتخ�اذ الخط�وات الجريئة ملعالج�ة أوضاع 

البالد املتدهورة.
زت املرجعية الرشيدة عىل تحقيق األهداف التالية:  وركَّ

أوال- التصدي للفساد وشبكاته كافة بقوة، وتم توجيه 
الك�الم مب�ارشة إىل الرج�ل األول يف الس�لطة التنفيذية 
)رئيس ال�وزراء حيدر العب�ادي(، وعلي�ه )الرضب بيد 
من حديد(، عىل رؤوس الفاسدين واملفس�دين وشبكات 

الفساد بكل أنواعه.
ثانيا- طالب�ت املرجعية الرشيدة أيض�ا، رئيس الوزراء 
باعتم�اد الكفاءة قبل أي معيار آخر يف اختيار الشخص 

املناسب للمكان املناسب.
أو  ثالث�ا: ع�دم االنصي�اع إىل املحاصص�ة الس�ياسية 
الطائفي�ة أو مس�اندة األح�زاب والس�اسة للعن�ارص 
الفاسدة واملفس�دة، فينبغي مالحقة املسؤول الفاسد، 
بغض النظر عن طائفته أو أثنيته، او قربه من السلطة 

التنفيذية او سواها.
رابعا- أن يكون املسؤول التنفيذي األول يف العراق )رئيس 

الوزراء( جريئا يف تطبيق البنود أعاله، وسواها. 
السيم�ا أن البطال�ة تضاعف�ت وتزاي�دت أكث�ر وأكثر، 
ليكون وقودها الفق�راء الذين ذهبت فرص تعيينهم إىل 
أبناء وأقارب املس�ؤولني الحكوميني، ولم تكتف الطبقة 
الحاكم�ة بك�ل االمتي�ازات الت�ي حصلت عليه�ا، عرب 
الترشيع الخاط�ئ، فأخذت تتجاوز عىل املال عن طريق 
االختالس وغس�يل األموال، وعقد الصفقات املشبوهة، 
ورشاء الذم�م، والتج�ارة املشبوهة والفاس�دة، وما إىل 
ذلك من طرق احتيال لجمع الس�حت الحرام من حقوق 

الشعب.
ك�ل هذا وسواه من حاالت الفس�اد املس�تمرة، لم ترتك 
خي�ارا للشع�ب، غ�ري االنتف�اض م�رة أخ�رى، بعد أن 
انطلقت ال�رشارة يف البرة من الجنوب، عندما تظاهر 
عدد من مواطني البرة، مطالبني بحياة كريمة وقليال 
م�ن الطاقة الكهربائية، يف ظل ارتف�اع درجات الحرارة 
بصورة غري مسبوقة، فما كان من الرد إال بقتل الشاب 
)منتظ�ر(، وجر ع�دد آخر من املتظاهري�ن، األمر الذي 

شكل استهتارا بكل 
القيم الوطنية واألخالق والتعامل املسؤول.

فك�ان استشه�اد )منتظ�ر( يف البرة، نقط�ة انطالق 
لتظاه�رات شملت العاصمة بغ�داد ومعظم محافظات 
الع�راق يف الوس�ط والجن�وب، األمر ال�ذي شكل نقطة 
تغيري يف مجريات األمور، السيما أن البالد تخوض حربا 
متواصلة مع عدو إرهابي رشس، متمثال بتنظيم داعش 
ال�ذي يح�اول توسيع مناطق نف�وذه يف العراق، وهكذا 
أعلن�ت املرجعية الرشيدة موقفه�ا الواضح من الوضع 

الخطري الذي يمر به العراق حاليا.
ل�ذا ل�م يبَق أمام الس�يد العب�ادي، س�وى )الرضب بيد 
من حديد( عىل أيدي الفاسدي�ن، والبد أن يخطو الرجل 
التنفي�ذي األول يف الس�لطة، نحو اتخاذ ق�رارات فورية 
حاسم�ة لإلص�الح، ورضب الفس�اد، واعتم�اد معايري 
الكفاءة أوال يف إدارة الوزارات ومؤسسات ودوائر الدولة 
كاف�ة، فال يجوز بعد الي�وم أن يتم منح أي منصب كان 
لكائن من كان عىل أساس االنتماء الحزبي لهذه الكتلة 
أو تل�ك، او له�ذا الح�زب وذاك، ب�ل كفاءت�ه ومؤهالته 
وذكاؤه وخربته هي املعيار الوحيد الستالمه هذا املوقع 

الوظيفي او ذاك.
بقيت تس�اؤالت مهمة تدور يف أروقة الطبقة السياسية 
نفس�ها، واملراقب�ني، واملواطن�ني أيض�ا، ه�ل سينجح 
الس�يد العبادي يف مهمته الصعبة ه�ذه، وهل سيكون 
قادرا ع�ىل إخراج العراق م�ن أزمته الحالي�ة الخانقة، 
وه�ل يمكن للعبادي، ان يكون قويا وجريئا بشكل تام، 
وه�و مكبل باملحاصص�ة واالنتماء الحزب�ي والطائفي 
واالثني وما شابه؟؟، وهل يمكنه أن يكون أمينا وقادرا 
ع�ىل تنفيذ توصي�ات املرجعي�ة الرشي�دة الحاسمة. ال 
شك ان ه�ذه املهمة بالغة الصعوب�ة والتعقيد، ولكنها 
ليس�ت مس�تحيلة، وم�ا ع�ىل الس�يد العب�ادي س�وى 
الرشوع امل�دروس، باتخاذ الخط�وات اإلجرائية الالزمة 
للح�د من الفس�اد، وإعالن خطة اإلص�الح، التي ينبغي 
أن تعط�ي أكله�ا بصورة رسيع�ة ودقيق�ة، السيما ما 
يتعل�ق بالخدم�ات األساسية، واإلصالحات الس�ياسية 
واالقتصادية. مع أهمية أن يدعمه الحزب والكتلة التي 
ينتم�ي لهما، بل ينبغ�ي أن تدعمه الطبقة الس�ياسية 
كلها بما يف ذلك املختلف�ون معه يف الرؤية واألفكار وما 
شاب�ه، كي ينج�ح يف مهمته الخطرية ه�ذه، ألن نجاح 
السيد العبادي يف هذه املهمة، هو الطريق الوحيد املتاح 
للخ�روج بالعراق م�ن )كارثة(، تتهدد وج�وده وكيانه 

وتاريخه وحارضه بالكامل.

علي ح�سني عبيد

طريق
 اإلصالحات الطويل

تضع اإلجراءات الس�ياسية التي إتخذه�ا الدكتور حيدر 
العبادي رئيس مجلس الوزراء املشهد الس�يايس العراقي 
أم�ام واقع جديد، وأمام رصاعات جديدة ليس بني فرقاء 
املشه�د، بل ب�ني ارادة تمثل الس�كون والنمطية، وإرادة 
تس�عى للتغيري، وإط�الق فعالية مواجه�ة حقيقية مع 
سياسات التضليل والتعويم واإلفس�اد، وبإتجاه رشوع 

عملياتي نحو تبني خطاب الدولة املدنية..
هذه اإلجراءات تعكس وجود أزمة عميقة، مثلما تعكس 
رضورة حياة إرادة حقيقية للتغيري واإلصالح، السيما وأن 
مس�ار الدولة العراقية قد أخذ يف السنوات األخري إتجاها 
معق�دا، إحتدمت فيها الراعات بني الكتل الس�ياسية، 
وتفاقم�ت داخل�ه روح املنافس�ة غ�ري النزيه�ة، وب�ات 
الفس�اد ظاهرة مرعبة يف ال) سس�يولوجيا السياسية( 
والتي  وجدت لها من ينظْمها، ومن يحميها، حتى بْتنا يف 
زمن أقرب اىل مرحلة)القطط السمان( التي وضعت البلد  
أم�ام مس�تقبل غامض ومجهول، وأم�ام تضخم مرعب 

للراعات واملحاصصات، وتحت عناوين شتى.
إرتب�اط إرادة التغي�ري بالش�ارع العراق�ي أعط�ى زخما 
قوي�ا إلجراءات الس�يد العب�ادي، يف توقيته�ا ويف طبيعة 
رسالته�ا، ويف تعاطيها مع ظواه�ر عشش فيها لألسف 
الكثري من مقاويل الس�ياسة، وصّن�اع األزمات، بما فيها 
األزمات األمني�ة، واألزم�ات اإلقتصادية..كما أن إرتباط 
ه�ذه اإلرادة باملوقف الحازم للمرجعية الدينية يف النجف 
أعطى وجها رشعيا لفاعلية التغيري واإلصالح الحقيقي، 
وأكس�ب قوته�ا دافعي�ة، وإجراءته�ا مرشوعي�ة، وهو 
مايعني إستدراكا ملا ينبغي إستدراكه كما تقول القاعدة 
الفقهية إلعادة الثقة باملس�ار السيايس الوطني، وبهوية 
الدول�ة املدنية، وإلب�راز ق�وة األمة يف لحظ�ات املواجهة 

الحرجة..

توجي�ه املس�ار باإلتج�اه الصحي�ح اليعن�ي أن االم�ور 
ستك�ون بأم�ان كامل، بق�در م�ا أن تكون  أم�ام هذه 
اإلجراءات الكثري من التحديات والرهانات، وهو ماينبغي 
الوق�وف عن�ده، السيم�ا وأن البع�ض يض�ع معوق�ات 
دستوري�ة، والبع�ض اآلخ�ر يراه�ن عىل املعوق�ات التي 
له�ا عالقة بالطاب�ع التوافقي الذي قام�ت عليه العملية 
الس�ياسية، رغ�م أن طابع أغلب هذه اإلج�راءات يدخل 
يف صالحيات الس�لطة التنفيذية، لكنها غري ُمفعلة!! كما 
أن م�ن صالحيات رئيس الوزراء الدستورية إتخاذ الكثري 
من اإلجراءات الت�ي تدخل يف إطار حماية األمن الوطني، 
وأحس�ب أن مانواجه�ه اآلن م�ن وقائ�ع ته�دد األم�ن 
اإلقتص�ادي والس�يادي، السيما مع خط�ورة التهديدات 
األمنية، وفتح جبهات اإلستنزاف العسكري واإلقتصادي 

والخدماتي..
حقيقة هذه اإلج�راءات تضع رهانها أيضا عىل خطورة 
املشك�الت العام�ة، وعىل م�ا  يتعل�ق بتوصي�ف الفشل 
السيايس، وعجز الجهاز املؤسساتي من النهوض بمهامه، 
خاص�ة يف الجان�ب الخدماتي، ومعالجة أزم�ة الكهرباء 
الت�ي عاشت اكثر من عقد دون إج�راءات حقيقية، رغم 
امليزاني�ات  الضخم�ة الت�ي تم تخصيصها له�ا، كما هو 
الفشل يف صناعة مؤسسات وطنية لها هويتها الجامعة، 
فض�ال عن خط�ورة هشاشة إدارة ملف�ات خطرية، مثل 
امللف النفطي، وامللف األمني، وهما ملفان ظال مفتوحني 

ع�ىل الكثري من الخروقات، والتدخ�الت، وهو مايؤرش يف 
جوه�ر الضعف الس�يايس يف تكريس الهوي�ة اإلتحادية 
للدولة..كم�ا أن خطورة هذه اإلج�راءات تمّس منظومة 
م�ن التشك�الت الخارجة ع�ن التوصيف املهن�ي للدولة، 
والتي وجدت رشعنتها عرب نظام التوافق السيايس، وعرب 
طبيع�ة املحاصصة التي جعلت الدول�ة أشبه بالرشكات 
القابضة، لذا سيجد الس�يد العبادي نفسه أمام تحديات 
كب�رية، وأمام مواقف مرتددة قد ترض�خ للشارع، لكنها 
غري مؤمنة بهذه اإلجراءات، وستعمل بالر عىل تعويقها 
وإفشالها، وهذا مايجب أن ُيدرك، وأن ُيعمل عىل مأسسة 
وقونن�ة هذه اإلج�راءات، وإيجاد الدعام�ات املادية لها، 
فضال عن إيجاد معالجات واقعية للمشكالت التي تحدث 
جراء تنفيذ ه�ذه اإلجراءات، ألن الواق�ع العراقي ليس) 
سه�ال( ومن الصعب التوافق عىل إج�راءات تمّس الكثري 
م�ن مصال�ح الكت�ل الس�ياسية وأحزابه�ا وجماعاتها، 
السيم�ا م�ع تضخ�م ظواه�ر املس�تشارين الفضائيني 
وأف�واج الحماي�ات الكب�رية، والوظائ�ف املحاصصاتية، 
والت�ي كانت تكلّف امليزانية اإلتحادية مبالغ خيالية، كما 
أن مل�ف إقليم كوردستان يحتاج ه�و اآلخر اىل مواجهة 
واقعية، ومسؤولة، عىل مستوى الصالحيات الدستورية، 
وعىل مس�توى ملف�ات النفط والرضائ�ب والبيش مركة 
واملناف�ذ الحدودية والس�ياسة الخارجية، والتي كثريا ما 

تسبب حرجا ملرشوعية الدولة اإلتحادية وصالحياتها..

الدولة والحكومة..
ثمة م�ن يضع هذه اإلجراءات يف خان�ة الحكومة، وأنها 
تحتاج اىل رشعية من مؤسسات الدولة األخرى القضائية 
والترشيعي�ة، وه�ذا الفص�ل اإليهامي مابني الس�لطات 
سيكون من الحلقات الخطرية التي يراهن عليها البعض 
من الفاسدين ومن سياسيي األزمات، وهو ما يس�تدعي 
تداركه من خالل تشكيل لجان قانونية لها خربة يف الفقه 
الدست�وري ملعالج�ة أي ارباك قد يح�دث يف هذا الجانب، 
وقراءة الدستور عىل وفق مايمنحه من صالحيات حقيقة 
للس�لطة التنفيذي�ة، وبعيدا ع�ن املزاي�دات والتهويالت 
والق�راءات القصدي�ة، فضال ع�ن رضورة أن تأخذ هذه 
اإلج�راءات طابع�ا شمولي�ا، ع�ىل مس�توى معالجة كل 
امللف�ات العالقة، وليس اإلكتفاء بمل�ف الخدمات فقط، 
ألن األزم�ة الحقيقية يف العراق هي أزم�ة سياسية، وأن 
صّناع األزمات والفاسدين يف العراق هم من الس�ياسيني، 
والذي عمدوا عىل صناعة مؤسسات خاصة لهم تضخمت 
عىل حس�اب الدولة والحكومة، وعىل حساب املال العام، 
وعىل حس�اب قوة الدولة وحضورها يف املحافل اإلقليمية 

والدولية..
كما أن ضعف إدارة امللف السيايس إنعكس بشكل خطري 
ع�ىل الس�ياسة الخارجية، وع�ىل إدارة مصال�ح العراق 
يف الخ�ارج، ومس�ؤوليات إب�راز هويت�ه الجدي�دة، وهو 
مايحتاج اىل سلس�لة م�ن اإلجراءات الفاعل�ة والجريئة، 
لكي تقف بوجه فساد إختيار السفراء وادارة القنصليات 
واملوظف�ني، ووضع معايري لذلك وعىل أسس واضحة من 
املهني�ة والعلمي�ة، وبعيدا ع�ن املحاصص�ة  التي حولت 
الس�فارات يف الخ�ارج اىل دول داخ�ل ال�دول، وأحس�ب 
واح�دا من أخطر امللفات الت�ي تحتاج اىل إصالح حقيقي 

وعميق.. 

علي ح�سن الفواز

احلقائق واملعوقات

فوؤاد ح�سون

www.almustakbalpaper.net
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القاه�رة :- لم يس�قط من ذاك�رة الجمهور 
وجه هذا الفتى الوس�يم كمال في أول أدواره 
الس�ينمائية إل�ى جانب الفن�ان الكبير يحيى 
ش�اهين، إن�ه الفنان الس�احر نور الش�ريف 
الذي بدأ مش�واره الس�ينمائي في دور اإلبن 
األصغ�ر للس�يد أحمد عبد الجواد أحد أش�هر 
الش�خصيات ف�ي األدب الروائ�ي، ف�ي فيلم 
»قص�ر الش�وق« المأخوذ ع�ن ثالثية نجيب 
محفوظ، مس�يرة فنية كبيرة خلفت وراءها 
أكثر م�ن 240 عم�ال س�ينمائيا وتليفزيونيا 

ومسرحيا وإذاعيا.
رح�ل ع�ن عالمنا عن عم�ر يناه�ز 69 عاما 
بعد ص�راع طويل مع الم�رض، عرف الفنان 
نور الش�ريف بأدواره المميزة على الشاش�ة 
الكبيرة والصغيرة الت�ي ال زالت تترك عالمة 
ب�ارزة م�ع الجمه�ور، ويع�د م�ن الفنايي�ن 
القالئل الذين دخلوا مجال اإلنتاج السينمائي، 
ومن أش�هر األفالم الذي قام الشريف بأدائها 
شخصية الفنان الفلسطيني ناجي العلي في 
فيلم يحمل االس�م نفس�ه عام 1992االس�م 
الحقيق�ي للفن�ان نور الش�ريف محمد جابر 
محم�د عبدالله ، ول�د في 28 إبريل/نيس�ان 
1946 ف�ي منطق�ة الس�يدة زين�ب وس�ط 
القاه�رة، حصل عل�ى دبلوم المعه�د العالي 
للفن�ون المس�رحية بتقدير امتي�از وترتيبه 
األول ع�ام 1967 ت�زوج من الفنانة بوس�ي 
منذ ع�ام 1972 وله بنتان هما س�ارة ومي، 
انفص�ال ثم عادا في ع�ام 2014، توفي والده 
عن عمر 26 عاماً وكان عمر نور وقتها سنة 

واحدة بدأ التمثيل في المدرسة.
انضم إل�ى فريق التمثيل فيها وكان العًبا في 
أشبال كرة القدم في نادي الزمالك ولوال حبه 
للتمثي�ل التجه لك�رة القدم، وبع�د أن حصل 
عل�ى الثانوية العام�ة التحق بكلي�ة التجارة 
ث�م تركه�ا وإلتح�ق بالمعهد العال�ي للفنون 
المسرحية وتعرف على سعد أردش ورشحه 
للعم�ل مع�ه ف�ي دور صغير في مس�رحية 
الش�وارع الخلفية، ثم اخت�اره المخرج كمال 
عيد ليمثل في مس�رحية »روميو وجولييت« 
وأثناء البروفات تع�رف على عادل إمام الذي 
رش�حه للمخ�رج حس�ن اإلم�ام ليقدمه في 
فيل�م »قصر الش�وق«، حصل عن ه�ذا الدور 
على ش�هادة تقدير وكانت أول جائزة يحصل 
عليه�ا ومن المسلس�الت التي ش�ارك فيها: 

»القاهرة والناس«، »أديب«، »لن 
أعي�ش ف�ي جلب�اب أبي«، 

ب�ن  »الثعل�ب«، »عم�ر 
»هارون  عبدالعزيز«، 

»عائل�ة  الرش�يد«، 
متول�ي«،  الح�اج 
والسبع  »العطار 
بن�ات«، »رج�ل 

األقدار«.

كما قدم برنامجا تلفزيونيا بعنوان »ش�وف 
أول  المس�رحي  باإلخ�راج  وق�ام  بخت�ك«. 
م�رة عل�ى مس�رح الهناج�ر في مس�رحية 
الكاهن، حص�ل على جوائز عدي�دة عن فيلم 
»قطة عل�ى نار«، وحصل عل�ى 4 جوائز عن 
فيل�م »ي�ا رب توب�ة« وفيلم »وض�اع العمر 
و«الكرن�ك«  دائًم�ا«  و»حبيب�ي  ول�دي«  ي�ا 
و»حدوتة مصرية« و»الط�اووس« و»العار« 
و»أه�ل القمة«، وحصل على جائزة مهرجان 
نيودلهي عن فيلم »س�واق األتوبيس« وعلى 
جائزة أحس�ن ممثل عن دوره في فيلم »ليلة 
القاه�رة  س�اخنة« ف�ي مهرج�ان 
ق�ام   1996 ع�ام  الس�ينمائي 
بإخراج فيلم »العاشقان« 

عام 2001.
الس�ينمائي  الناق�د 
محم�ود قاس�م ق�ال 
ف�ي تصري�ح صحفي  
نور  الراحل  :"الفن�ان 

الشريف كان أكثر أوالد جيله موهبة وعمال، 
كان�وا ثالثة ف�ي هذة الفت�رة نور الش�ريف 
ومحم�ود ياس�ين وحس�ين فهم�ي، عندما 
يجتمع مع أي منهما في عمل يترك هو بريقا 

خاصا به.
الفن�ان ن�ور الش�ريف كان نموذج�ا للفنان 
المثقف، لديه التزام من ناحية اليسار، وقدم 
العديد من المس�رحيات واألفالم السياسية، 
وعمل م�ع معظ�م مخرجي جيل�ه، قدم في 
بدايات�ه بع�ض األدوار الخفيف�ة م�ن أج�ل 
اإلنتشار، لكنه تطور مع الوقت، وقدم فيلما 
هاما مع المخرج الراحل يوس�ف شاهين هو 
»المصير« في ش�خصية ابن رشد، وقدم معه 

أيضاً فيلم »حدوته مصرية« و»المهاجر«.
كان  الراح�ل  الفن�ان  إن  قاس�م  وأض�اف 
يمتلك وجه�ا مرنا يمكن أن يرت�دي أي قناع 
للش�خصية، وه�و فن�ان صاح�ب موق�ف، 
أو  للس�ينما  قدم�ه  دور  كل  أن  ويضي�ف 
للتلفزي�ون كان يس�هم ف�ي تط�وره الفني، 

على قائمة األمال الس�ينمائية فيلم »س�واق 
األتوبي�س« أم�ام المخ�رج الراح�ل عاط�ف 

الطيب.
تزوج الفنان نور الش�ريف والفنانة بوس�ي 
ع�ام 1972 بع�د قص�ة ح�ب كبي�رة عرفها 
الوسط الفني والجمهور، وبقيت على ألسنة 

الناس إلى اآلن.
بدأ اللقاء بين العاشقين أمام مبنى التلفزيون 
في »ماسبيرو« في أحد أيام عام 1967، حيث 
وقفت فتاة صغيرة تدعى صافيناز مصطفى 
ق�دري، مع أخته�ا »قدرية«، تنتظ�ر برنامج 
»جن�ة األطف�ال« ف�ي التلفزي�ون المصري، 
ووقتها رآه�ا الممثل الصاعد نور الش�ريف، 
فنظ�ر إليها طويال، ودق قلبه بش�دة، وتمنى 
الزواج م�ن فتاة مثلها، لكنها ل�م تنظر إليه، 

ورحل كل منهما في طريقه.
ب�كل  »أحببت�ه  بوس�ي:  رواي�ة  وبحس�ب 
أحاسيس�ي ومشاعري وأنا في الصف الثالث 
اإلعدادي، وعمري ال يتخطى 15 عاما وكنت 
ال أستطيع أن أبوح بحبي ألنني كنت صغيرة، 
لكنني كنت جريئة أيضا وحينما لمس�ت أمي 
التغيرات الت�ي طرأت علّي وكثرة س�رحاني 
واجهتن�ي فصارحته�ا فقال�ت »أنت صغيرة 

على الحب«.
 عندما عرفت أسرتها بالقصة عارض والدها 
فك�رة االرتباط ألنه كان يرف�ض زواج ابنته 
من ممث�ل حتى ال تتعرض حياته�ا للتقلبات 
وع�دم االس�تقرار، وكذلك لم يك�ن »نور« قد 
حقق نفس�ه بعد، وال يزال في أولى خطواته 
الفني�ة، كم�ا كان يس�كن ف�ي أح�د األحياء 

الشعبية ليظل الحب معلقا لمدة 4 سنوات.
في أحد األيام تقدم إلى »بوس�ي« ش�اب من 
عائلة ثرية وتتمن�اه أي عائلة، لكنها رفضت 
بش�دة، وأم�ام إص�رار أهله�ا أقدم�ت عل�ى 
محاول�ة انتح�ار باءت بالفش�ل، لتن�زل األم 
ف�ي النهاية على رغبة ابنتها، وبعد وس�اطة 
وتدخل من المخرج عادل صادق، والصحافي 
عبدالعاط�ي حام�د تم�ت الخطوب�ة في يوم 

ميالد »بوسي«.
 اشتركت بوسي مع زوجها نور الشريف في 
10 أعم�ال فنية التي خلدت اس�م هذا الثنائي 

كواحد من أهم وانجح الثنائيات المصرية
بعدم�ا يقرب م�ن 34 عاما من ال�زواج، دبت 
الخالفات بين الزوجين، واهتزت أرجاء البيت 
عام 2006 معلنة انفصال وخروج بوسي من 
منزل الزوجية إلى ش�قتها القديمة، وانتقال 

نور الشريف إلى شقة بجوار مكتبه الفني.
 وبعد 9 س�نوات م�ن اإلنفصال، وتحديدا في 
النج�م  2014، ق�رر  األول  ديس�مبر/كانون 
الع�ودة لحبيبته األولى بوس�ى، قبل خطوبة 
ابنت�ه س�ارة بأس�بوع، حيث تم ال�زواج في 
فيال نور الش�ريف، بحض�ور عدد محدود من 

األصدقاء.

�

نفى الفنان هش�ام س�ليم في تصريح خاص ل�"لها" األخبار التي 
ت�م تداوله�ا حول تقديمه ببالغ ض�د الفنانة ياس�مين عبد العزيز 

يتهمها فيه باالعتداء على ابنتيه.
وأك�د س�ليم أنه ال ُيمك�ن أن يتق�دم ببالغات ضد زمالئ�ه بمجال 

الفن.
وأوضح أنه فوجئ بنشوب خالفات ومشادات كبيرة بين ياسمين 
وابنتيه اللتي�ن يبلغان من العمر 16 و17 عاماً أثناء وجودهما في 
الساحل الشمالي، وعّبر عن إستيائه الشديد من تعامل عبد العزيز 

السيئ معهما خاصًة وأن أعمارهما صغيرة مقارنة بعمرها.
وكشف عن غضبه لعدم إتصالها به لتخبره بما حدث حتى يتمكن 
من حل المشكلة التي نشبت بينهن، لكنه أكد أنه في جميع األحوال 

لم يتوجه إلى أي قسم شرطة ولم يحرر أي بالغ ضد عبد العزيز.

رافقنا ماغي بو غصن في رمضان ومسلس�ل "24 قيراط"، واليوم نسألها عن أصداء المسلسل 
بع�د انته�اء عرضه، فقالت إن األصداء كانت إيجابية جداً حتى إن المسلس�ل جاء كأحد أفضل 5 
مسلس�الت عربية وهو فخر لها خاصة لكونه عمالً درامياً بإنتاج لبناني فقط، تعاملت فيه مع 
كل النجوم الذين أس�عدها الحظ للعمل معهم، لذا هي س�عيدة بالمسلس�ل وسعيدة لنفسها بهذا 

الدور وردود الفعل.
وعن فيلمها المقبل"الس�يدة الثانية" قالت إنها ُتحب العمل بالسينما، كما تحب حضور أفالمها 
في السينما وأخذ ردود فعل الجمهور مباشرًة. وعن دورها في الفيلم فهي تقوم بدور ذهب التي 
تخرجت من الجامعة ولم تجد وظيفة ولكن بعد فترة ُتقبل للعمل في القصر الجمهوري فتحاول 

أن تكون حلقة الوصل بين الطبقة الحاكمة والشعب الذي ُيعاني.
وع�ن الل�وك الجديد الخاص بها وهو نتيجة عملها مع مايا حداد والذي جعلها تبدو أصغر س�ناً، 
قالت إنه مجّرد تغيير بالمكياج ولون الش�عر أو الطول ولكن ليس من خالل عمليات تجميل كما 

يظن البعض، على الرغم من أنها ليست ضد تلك العمليات.

باميال الكيك فرصة ثانية كّرس نجوميتي عربيًا
     

في حوار مع الممثلة باميال الكيك باركنا لها على تجربتها الس�ينمائية األولى، وعلى الرغم من 
غيابها لفترة عن الشاشات اللبنانية تابعها الجمهور بمسلسل "فرصة ثانية" رغم عرضه على 

قناة ُمشفرة، وقد نجح دورها خاصًة والعمل عاّمًة وجاءت أصداؤه جيدة وإيجابية.

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد

يع
�سر
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نصري شمة يعزف صهايل اخليل
  لم التق بالموس�يقار نصير ش�مة في يوم من االيام 
... ولكنن�ي التقيت به م�ن وراء الس�تار )كما يقال( 
حينما اوكل اليه  االذاعي الراحل مهند االنصاري يوم 
كان مديرا الذاعة بغداد في بداية التس�عينات .. مهمة 
الموس�يقى التصويري�ة لبرنامج�ي االذاع�ي )الخيل 
عند العرب( بثالثين حلقة زمن الحلقة الواحدة )30( 

دقيقة بالتمام والكمال ..

ومعن�ى انن�ي التقيت به )م�ن وراء الس�تار( انه قام  
بوضع الموس�يقى التصويرية من خ�الل عزفه على 
أهل العود لمقدمة البرنامج والفواصل الموسيقية .. 

وكان كل ذلك يتم بعيدا عني !!.
والجدير بالذكر انني وحينما استمعت الول وهلة الى 
المقدمة الموسيقية انش�ددت لها لكون انامله كانت 
تداعب اوت�ار عوده تارة ... وف�ي ذات الوقت (تنقر( 

على )س�طح العود( تارة اخرى .. ولتكون المحصلة  
قطعة موس�يقية تصويرية اذاعية توصل للمس�تمع 
مجموع�ة م�ن االص�وات تمت�زج خالله�ا )حواف�ر 
وصهايل الخيل( وكأناه معزوفة لمعركة تاريخية من 

معارك العرب الخالدة !!
والحقيق�ة التي الب�د ان تقال انني اعترف�ت  بالفنان 
نصير ش�مة )موس�يقارا( عالميا ولي�س  عراقيا  او 

عربي�ا .. ووقتها كم كنت اتمنى ان التقي به القدم له 
ثنائي وش�كري على مقدرته الموسيقية والتي تجلت 

من خالل عزفه على ألة العود فقط !.
بق�ي ان اذك�ر هن�ا ان الثالثي�ن حلقة الت�ي اعددتها 
لبرنامج�ي )الخي�ل عن�د الع�رب( تقاضي�ت عنه�ا : 
)ثالثمائة( دينار فقط .. وان الموس�يقار نصير شمة 
تقاضى ع�ن الموس�يقى التصويرية ل�ذات الحلقات 

)الثالثمائة( دينار ايضا !!.
واخي�را وليس اخ�را صرح الموس�يقار مؤخرا خالل 
مقابل�ة ل�ه لوزي�ر الثقافة راون�دوزي قائ�ال : )من 
الممكن ان نحول االنسان بواسطة الثقافة من انسان 
يتعاط�ى العن�ف الى انس�ان اخ�ر تمام�ا .. حيث ان 
الموسيقى والفن  ال يمكن ان يخلقا انسانا متطرفا( 

.!!

يب�دو أّن الحدي�ث الصحافي الذي أدل�ى به المخرج 
سيف الدين سبيعي، وحديثه عن الفنانين اللبنانيين 
ونف�ي المخ�رج الس�وري لم�ا ورد ف�ي الحدي�ث 
الصحاف�ي وتداعياته لم تنت�ه فصوله بعد ولم تنته 

التعليقات عليه.

النجم جمال سليمان يرد
النجم الس�وري جمال س�ليمان الموجود في القاهرة 
نش�ر على صفحت�ه الخاصة على موقع الفايس�بوك، 
رأي�ه في كل م�ا قي�ل: "ال أعرف حقيق�ة ومصداقية 
التصريحات التي ُنسبت للزميل سيف سبيعي، والتي 
ق�ال فيها ما معناه أّن س�وريا لديها فنانون يملكون 
مواصفات النجومية، بينما لبنان ليس لديه الش�يء 
نفسه. و هي تصريحات مستغربة و غير مقبولة، و 
إذا صّحت نسبتها لسيف فإنها تمثل رأيه و حده، و 
ه�و رأي غير ناضج وال يجوز أن يصدر عن مخرج 

و ممّثل مهما كانت جنسيته و حجم إنجازاته".
في لبنان مواهب رائعة

وح�اول س�ليمان أن ُيصّح�ح خط�أ زميله الذي 
وّجه إلي�ه المالمة في بادئ األمر، وأردف قائالً: 

"ف�ي لبن�ان مواه�ب رائع�ة كان ل�ي الش�رف أن عملت مع 
بعضهم، واس�تمتعت بمشاهدة بعضهم اآلخر، وأنا سعيد أن 
الظروف اإلنتاجية تتحس�ن في لبنان فب�دأت هذه المواهب 

تصنع لنفسها مساحة من النجومية".
وأضاف: "أريد أن أذّكر أخي س�يف بأنه كان يقال في مراحل 
س�ابقة إنه ليس لدى الس�وريين مواه�ب ونجوم كي يكون 
له�م م�كان في صناع�ة الدرام�ا العربي�ة، و إن مواهبهم و 
نجوميته�م ال تس�مح لهم بتج�اوز المحلية، و لك�ن عندما 
أتيحت الظروف أثبت الفنان السوري للعالم العربي انه جدير 
بالثقة و يستحق نجومية عربية تتجاوز حضوره المحلي، و 

هذا بالتأكيد ينطبق على غيرنا كما انطبق علينا".

سيف سبيعي: اصطادوا بالماء العكر
ب�دوره المخرج س�يف الدين س�بيعي، رّد عل�ى كالم جمال 
س�ليمان وق�ال: "صديق�ي جم�ال، ال�كالم غي�ر صحي�ح 
ومحّرف، ومصوغ بطريقة استفزازية. وال يمكن أن أتحّدث 
به�ذه الطريقة، وهذا التعميم الغبي ال�ذي برأيي هو ما تريد 
أن تقول�ه الصحافية التي أجرت الح�وار معي على ما أذكر. 
هذا الحوار عمره أكثر من ش�هرين وأس�تغرب نش�ره اآلن، 

فالصحافة حاولت االصطياد بالماء العكر مّرة أخرى".
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تعت�رف بأنها ش�عرت باإلحباط ف�ي بداياتها، 
ألنها ل�م تتوّق�ع الصعوب�ات الت�ي واجهتها، 
لكنه�ا س�رعان م�ا تج�اوزت هذا اإلحس�اس 

وبدأت تثّبت أقدامها من دور الى آخر.
الفنان�ة الش�ابة ميريهان حس�ين تؤك�د أنها 
بدأت تتمّرد على أدوار الفتاة الش�ريرة، وتعلن 
س�ر خوفها من الدور الذي لعبت�ه أمام محمد 
رمضان، كما تكشف أسرار الوجوه الثالثة التي 
ظهرت بها في رمضان، وعودتها إلى السينما، 
وأول قصة حب عاش�تها، والرجل الذي تنتظر 

ظهوره في حياتها.
• ما الذي ش�جعك على المشاركة في مسلسل 

»المطلقات«؟
»نادية« في مسلس�ل »المطلق�ات« دور جديد 
عليَّ وشخصية مختلفة عني، ألنها بنت شقية 
تبح�ث دائم�اً ع�ن مصلحته�ا وتح�ب التدخل 
في كل ش�يء تس�تفيد من�ه، وال تؤمن بالحب 
والعالق�ات الفاش�لة ف�ي الحي�اة، وبع�د ذلك 
تتطور الش�خصية وتقع في مشاكل وأزمات، 
والدور أعجبني وش�عرت بأن�ه فرصة إلظهار 

قدراتي كممثلة.
• ماذا عن األعمال التي تشاركين بها أخيراً؟

شاركت في ثالثة مسلسالت هي: »الصعلوك« 
بوخارس�ت«،  »ح�واري  و  ح�ب«  »قص�ة  و 
واخترت الشخصيات التي أقدمها بحيث تكون 
مختلفة تماماً عن بعضها، وال يوجد دور يشبه 

اآلخر تماماً.
• وما أوجه االختالف بين هذه الشخصيات؟

قّدم�ت ف�ي مسلس�ل »الصعلوك«، ش�خصية 
كنت أحل�م بتقديمها دائماً، وهي بنت ش�عبية 
اسمها »عواطف« من طبقة فقيرة جداً، تعمل 
لك�ي تنفق على أس�رتها، وتح�اول في الوقت 
نفس�ه أن تخف�ي أنوثته�ا لتس�تطيع العي�ش 
ف�ي مجتمعها بعي�داً من مضايق�ات اآلخرين 
لها... ه�ي بنت »جدع�ة« والمسلس�ل بطولة 
الفنان خالد الصاوي، فيدرا، نجالء بدر، فراس 
الس�عيد، تألي�ف »محم�د الحن�اوي« وإخراج 

»أحمد صالح«.
أما في مسلس�ل »حواري بوخارست« فقدمت 
ش�خصية »بوس�ي«، وهي بنت قوي�ة محددة 
أهدافه�ا ومصالحه�ا، تعرض�ت لصدمات في 
حياتها جعلت منها شخصية قوية ترى الحياة 

بطريقة معينة.
، والعمل من  الش�خصية مركب�ة، جديدة عل�يَّ
بطول�ة أمي�ر ك�رارة، الفنان�ة االس�تعراضية 
دينا، أحمد س�المة، ودنيا. أما مسلسل »قصة 
ح�ب« فهو إنت�اج لبناني ويش�ارك في�ه كثير 
من فناني مص�ر وس�ورية واألردن، وهو من 
بطولة الفنان ماجد المصري وباس�ل الخياط 
ونادين الراس�ي، إنت�اج زياد ش�ويري، تأليف 
نادين جابر، وإخراج فيليب أس�مر الذي س�بق 
لي أن تعاونت معه في مسلسل »جذور«، وهو 
يدور في إطار رومانسي اجتماعي وأُجسد فيه 
ش�خصية »الرا«، فتاة مصرية تعمل في مجال 
المونت�اج ف�ي لبن�ان وتعيش قص�ة حب مع 
باس�ل الخياط، هي جزء من أحداث متش�ابكة 

وعالقات حب مركبة.
• هل صحيح أنك كن�ت خائفة من قبول دورك 

في مسلسل »ابن حالل« مع محمد رمضان؟
بالفع�ل كن�ت خائفة ج�داً من ال�دور، وظللت 
لفت�رة مترّددة ف�ي توقيع العق�د، لخوفي من 
أن يتم فهم دوري بشكل خاطئ بسبب جرأته. 
صحيح أنني كن�ت أعتقد بأن الناس على وعي 
كاٍف إلدراك الف�رق بي�ن ال�دور وش�خصيتي 

الحقيقية، لكن هذا لم يمنع خوفي منه.
• وم�اذا ع�ن ردود الفع�ل الت�ي جاءت�ك على 

مسلسل »إكسالنس« مع أحمد عز؟
في ه�ذا المسلس�ل، أّديت ش�خصية مختلفة، 
وإن كان فيه�ا ش�يء م�ن الش�ر، وطبعاً كنت 
س�عيدة بدوري في المسلسل، ألنني عملت من 
خالله م�ع أحمد ع�ز، والمنتج وائ�ل عبدالله، 
وال�ذي كثي�راً م�ا كان يرس�ل إلي ف�ي الفترة 
السابقة سيناريوات، لكنها كانت في الحقيقة 
مح�اوالت لم يت�ح لها أن تكتم�ل، ودوري في 
المسلس�ل الذي جس�دت فيه شخصية نسائية 

انتهازية، حقق نجاحاً جيداً.
•ماذا حققت لك مش�اركتك في مسلس�ل »آدم 

وجميلة«؟
هذا المسلس�ل كان أول عمل فني شعرت بأنه 
حق�ق نجاح�اً باهراً ل�ي وبجد، فهن�اك أعمال 
تنج�ح ألن فئ�ة معين�ة م�ن الجمه�ور تحبها 

وتش�اهدها، لكن هذه كانت المرة األولى 
الت�ي أش�عر فيه�ا بأنن�ي قدم�ت 

مسلسالً حقق نجاحاً مدوياً، 
مس�تويات  كل  وعل�ى 

الجمه�ور، م�ع 
أنن�ي صورته 

ضم�ن 
ت  مسلس�ال
في  أخ�رى 

ل�ك  ذ
الوقت.

• ماذا عن 
السينما 

ودورك في فيلم »الخلبوص«؟
أقّدم دور بنت ُتدعى »ليلى«، إحدى البنات التي 
يقابلها الفن�ان محمد رجب خ�الل رحلته في 
الفيل�م للبحث ع�ن الفتاة المثالي�ة، وهو دور 
كوميدي، ورغم صغر مساحته، لكنني أحببته 
كثي�راً، وأس�تطيع الق�ول إن�ه دور جديد عليِّ 
تمام�اً، وهو م�ن بطولة محمد رج�ب، إيناس 
كام�ل، رانيا المالح، إخراج إس�ماعيل فاروق، 

وتأليف محمد سمير مبروك.
• كي�ف ترين نفس�ك بي�ن نجم�ات جيلك على 

الخريطة الفنية حالياً؟
ال أع�رف كيف يمكن حس�اب ذل�ك بدقة، وإن 
كنت أالحظ أنن�ي أصبحت في مكان جيد اآلن، 
وأح�ب توضيح أنن�ي لو كنت أس�ير بخطوات 
بطيئة في الفن أثناء البدايات، لكنني اكتس�بت 
الكثي�ر من الخبرة، فضالً عن أنني كنت أش�عر 
في البداية بإحباط لع�دم معرفتي بأن النجاح 
في الفن صعب، لكنني سرعان ما تخلّصت منه 

وبدأت أثّبت خطواتي.
• ما هي طموحاتك في الفن؟

ليس�ت ل�ي طموح�ات س�وى تأكي�د ذات�ي، 
وإثبات المزيد من قدرات�ي في التمثيل، وأقول 
للمخرجي�ن والمنتجين، في داخلي مس�احات 

أخرى، شاهدوها واحكموا!
• ما هي الحالة العاطفية لميريهان؟

خالية تماماً، فأنا قلبي »خاٍل«، ولم يش�أ القدر 
أن يكون مشغوالً حتى اآلن.

•ما هي طموحاتك على المستوى الشخصي؟
أتمنى الزواج عن حب، فالحب شيء مهم جداً، 
وأن أقابل الش�خص الذي يحبني لشخصي أنا، 
لنك�ّون معاً أس�رة وبيت�اً، فأنا أح�ب األطفال 

جداً.
• ما هي أسعد أوقات حياتك؟

تلك التي أكون فيها مع عائلتي.

ل�م تنكر الفنان�ة إيمان العاص�ي أن فيلم "ن�وم التالت"، 
لم يحقق النج�اح المتوقع، واعتبرت أّن الس�بب في ذلك، 
كان إع�الن الفيلم الذي لم يك�ن موفقاً في التوضيح عنه، 
ولكّنها س�عدت بالتجربة خاصة مع الفنان هاني رمزي.

واعتبرت أن الفيلم أيضاً تعّرض للظلم حيث ُرفع من بعض 
دور العرض باكراً، ما أضّر بتحقيقه لإليرادات، وعن فيلم 
"الخلبوص"، كذلك اعتبرت أّن األفيش�ات والتريلر جعلت 
الجمه�ور يظّن أنه فيلم فيه مش�اهد إغراء ولكّن ذلك غير 

حقيقي ألن الفيلم كوميدي وبعيد عن اإلغراء.
ال تقع في الحب بسهولة

وكشفت أّنها كانت متخوفة في البداية من الموافقة على 
الفيل�م، لتخوفها من تقديم الكوميديا، ولكن ما ش�ّجعها 
هو مخ�رج العمل إس�ماعيل فاروق الذي س�اعدها كثيراً 
وطمأنها. واعتبرت أّن ما ش�ّجعها على تقديم الشخصية، 
ه�و أّنه�ا غّيرت كثي�راً من جلده�ا في العم�ل، وقالت إن 
شخصية "ملك"، بالفعل تشبهها في أمور عّدة، منها أّنها 
ال تقع ف�ي الحب بس�هولة وأّنها تحب ش�خصيتها كثيراً 

وكبرياءها، دون أن تكون مغرورة.
كسلها سبب ُبعدها عن الجمهور

وع�ن تأجي�ل ع�رض الفيل�م ألكثر من 
مرة، أش�ارت إيم�ان إلى أّن ه�ذا يرجع 
لش�ركة "دوالر فيل�م"، الت�ي أرادات أن 
تخلق مواسم أخرى، وأّكدت أنها ستنتج 
أفالماً عديدة ف�ي الفترة المقبلة، وتريد 
أن تك�ون هناك مواس�م أخ�رى جديدة، 
بعيداً عن عي�دي الفطر واألضحى، وكّل 
هذا يصّب في مصلحة صناعة الس�ينما.

م�ن ناحي�ة أخ�رى، اعترف�ت العاص�ي 
بأّنه�ا كانت بعيدة ع�ن جمهورها ألنها 
بطبيعته�ا كس�ولة وال تس�عى لتقدي�م 
أعمال كثيرة، إاّل إذا صادف وجود أعمال 
تلي�ق به�ا وتناس�ب تطلّعها، كم�ا أّنها 
بس�بب انش�غالها بالس�ينما، اضط�ّرت 
لرفض بعض األعمال الدرامية هذا العام.

�

كثرت األحاديث في الفترة األخيرة عن األخت غير الشقيقة 
لكيم كارداش�يان كايلي جينر وارتبط اسمها بمسألة نفخ 

شفتيها والشبه الكبير بينها وبين كيم.
وأم�س، احتفل�ت جينر بعي�د ميالده�ا الثامن عش�ر على 
طريقته�ا الخاّص�ة والمتمّي�زة. فاخت�ارت أن تغّي�ر قصة 
وتسريحة ش�عرها ولونه واعتمدت مكياجاً بأسلوب قديم 
وخضع�ت لجلس�ات تصوي�ر طويل�ة. ففي ص�ورة، بدت 
ش�بيهة لصور كليوبات�را التي نراها، بش�عٍر أس�ود حالك 
وغّرة وس�طّية إضافة الى اآليالين�ر األيقوني. وفي صورة 
أخرى، بدا ش�عرها أزرق واختارت الحم�رة القوية إضافًة 
الى الرموش الطويلة واآليالينر. وكانت جينر قد عّبرت عن 

أّنها أحّبت هذا الستايل وأنها ستعتمده!

   بي�روت: بع�د أن أحي�ت حفلها بمناس�بة عي�د الجيش 
اللبنان�ي ف�ي مدين�ة مغدوش�ة الجنوبي�ة، لّب�ت النجمة 
اللبناني�ة فيفيان مراد، دعوة خاص�ة إلحياء حفل غنائي 
ضخ�م ف�ي فن�دق الكارلت�ون على ش�اطئ مدين�ة كان 
الفرنس�ية، باإلش�تراك مع الفنانين نجوى كرم وعاصي 
الحالني، حيث قّدمت باقًة من أغنياتها، وأبرزها "كل شي 
توقعتو" واختتمت الس�هرة باألغنيات الطربية.وفاجأت 
"مراد" الحضور بتقديم أغني�ة La Vie En Rose للفنانة 
الفرنس�ية إديث بياف، وتحدثت قائل�ة: "الحمدلله الحفل 
كان ناجح�اً جّداً، والجمهور كان في قّمة اإلنس�جام، وال 
يسعني إاّل أن أقول بأّنه كّرس نجاح أعمالي وآخرها "كل 

شي توقعتو".

ف�ي ح�وار مع كريس�تينا صواي�ا قال�ت إن التكريمات 
الت�ي تتم في لبنان مح�ل َفخر للجمي�ع، خاصة أن تلك 
التكريمات ال يحظى بها اللبنانيون فقط بل كل الُمبدعين 
م�ن ُمختلف ال�دول العربية، وهذا َفخ�ر أن يكون لبنان 

عاصمة للفنون وتكريم الُمبدعين.
وع�ن العم�ل الوثائقي ال�ذي تقوم بتصوي�ره فهو عن 
لبنان وكل ما يختص بالس�ياحة س�واء البيئية أو اآلثار 
أو المعم�ار، كذل�ك ُتنقل كل اإليجابي�ات الموجودة في 

لبنان من جميع الجهات.
وعن مشاريعها الغنائية المقبلة قالت إن هناك أغنيتين 
تعم�ل عليهم وكلتاهما باللهجة المصرية، األولى س�لو 

والثانية شعبية.

س�تيفاني صليب�ا قال�ت إنه�ا موج�ودة 
بصفته�ا ُمقدم�ة للحفل وتلك ليس�ت أول 
مرة لها في ذلك المجال، ورغم ذلك ما زالت 
كّل مّرة تش�عر بالرهبة من الحدث س�واء 
الُمكّرمين  بالمس�ؤولية لمنح  لش�عورها 
التقدي�ر الكافي لمجهوداته�م وما قّدموه 
ف�ي مج�ال الفن، أو ألن المس�رح نفس�ه 
له رهب�ة يعلمه�ا الجميع.أما ع�ن إيقاف 
تصوير مسلس�لها "أمي�ر الليل" فقالت إن 
هذا غير صحيح ومحض إشاعات، فهم ما 
زالوا ُمس�تمرين بالتصوير. وعن إطاللتها 

قالت إّنها للمصمم طوني ورد.

تكريم كاظم الساهر لفلسطني بعد ذا فويس
 

يب�دو أّن انش�غاالت النج�م العراقي كاظم الس�اهر، لم تثنه ع�ن التفكير بمعجبيه في فلس�طين 
المحتل�ة، فق�د علم من مصادر مؤك�دة، أّن القيصر يتحضر بداية الش�هر المقبل إلقامة حفل في 
منطقة البحر الميت في األردن.ومعروٌف أّن هذه المنطقة ال تبعد كثيراً عن األراضي الفلسطينية، 
وذلك إفس�احاً في المجال أمام عش�اقه من فلس�طين لحضور الحفل والتفاعل مع نجمهم، الذي 
ي�رى أّن من واجبه تقديم هذا الحفل لما يربطه وجدانياً بالفلس�طينيين وفي لفتٍة تكريمّيٍة منه. 
وعلمت نواعم أيضاً، أّنه تجرى مفاوضات مع الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي لتشارك القيصر في 
هذه الحفلة، فيما بدأت التحضيرات لمس�رح سيتس�ع ألكثر من خمس�ة آالف شخص، وهو حفٌل 

سيكون ضخماً حسب كل االستعدادات الجارية له اليوم.

نصري شمة يعزف صهايل اخليل
  لم التق بالموس�يقار نصير ش�مة في يوم من االيام 
... ولكنن�ي التقيت به م�ن وراء الس�تار )كما يقال( 
حينما اوكل اليه  االذاعي الراحل مهند االنصاري يوم 
كان مديرا الذاعة بغداد في بداية التس�عينات .. مهمة 
الموس�يقى التصويري�ة لبرنامج�ي االذاع�ي )الخيل 
عند العرب( بثالثين حلقة زمن الحلقة الواحدة )30( 

دقيقة بالتمام والكمال ..

ومعن�ى انن�ي التقيت به )م�ن وراء الس�تار( انه قام  
بوضع الموس�يقى التصويرية من خ�الل عزفه على 
أهل العود لمقدمة البرنامج والفواصل الموسيقية .. 

وكان كل ذلك يتم بعيدا عني !!.
والجدير بالذكر انني وحينما استمعت الول وهلة الى 
المقدمة الموسيقية انش�ددت لها لكون انامله كانت 
تداعب اوت�ار عوده تارة ... وف�ي ذات الوقت (تنقر( 

على )س�طح العود( تارة اخرى .. ولتكون المحصلة  
قطعة موس�يقية تصويرية اذاعية توصل للمس�تمع 
مجموع�ة م�ن االص�وات تمت�زج خالله�ا )حواف�ر 
وصهايل الخيل( وكأناه معزوفة لمعركة تاريخية من 

معارك العرب الخالدة !!
والحقيق�ة التي الب�د ان تقال انني اعترف�ت  بالفنان 
نصير ش�مة )موس�يقارا( عالميا ولي�س  عراقيا  او 

عربي�ا .. ووقتها كم كنت اتمنى ان التقي به القدم له 
ثنائي وش�كري على مقدرته الموسيقية والتي تجلت 

من خالل عزفه على ألة العود فقط !.
بق�ي ان اذك�ر هن�ا ان الثالثي�ن حلقة الت�ي اعددتها 
لبرنامج�ي )الخي�ل عن�د الع�رب( تقاضي�ت عنه�ا : 
)ثالثمائة( دينار فقط .. وان الموس�يقار نصير شمة 
تقاضى ع�ن الموس�يقى التصويرية ل�ذات الحلقات 

)الثالثمائة( دينار ايضا !!.
واخي�را وليس اخ�را صرح الموس�يقار مؤخرا خالل 
مقابل�ة ل�ه لوزي�ر الثقافة راون�دوزي قائ�ال : )من 
الممكن ان نحول االنسان بواسطة الثقافة من انسان 
يتعاط�ى العن�ف الى انس�ان اخ�ر تمام�ا .. حيث ان 
الموسيقى والفن  ال يمكن ان يخلقا انسانا متطرفا( 

.!!

مريهيان حسني: أرفض اإلغراء الرصيح

   بيروت: إجتمع نجما بوليوود الحبيبان الس�ابقان رانبير كابور 
وديبي�كا بادوكون مجدداً بلقاٍء خ�اص بعيداً عن موقع التصوير 
ليحتفال بفيلمهما المشترك "Tamasha،" واستمتعا بوقتهما معاً 
برفقة المخ�رج إمتياز علي والمنتج س�اجد ناديادواال وزوجته 
وردة، علماً أّن آخر عمل س�ينمائي جمعهما كان في العام 2013 

."Yeh Jawaani hai Deewani" وهو فيلم
وحض�رت "بادوك�ون" بإطالل�ٍة طبيعي�ة بدون "ماكي�اج"، إال 
أن مالمحه�ا بدت س�عيدة بهذا اللقاء الذي الق�ى اهتماماً خاصاً 
من كامي�رات الصحافة، خاصًة بعد أن ص�درت تقارير تفيد بأّن 

"كاب�ور" لم يكن ين�وي الزواج بها، 
علم�اً أن "األخي�ر" حض�ر منف�رداً 
بدون حبيبته كاترين�ا كيف مرتدياً 
س�روال جينز وقميص أسود ُطبع 
علي�ه عب�ارة "Tamasha"، إال أنه 
رغ�م انكم�اش تعابي�ر وجهه لم 
يترّدد بالتقاط الصور مع شريكته 
ف�ي دور البطولة كم�ا أنه تبادل 

معها األحاديث السرّية.

عالم الفن

إيامن العايص : كسولة جدًا وال أقع
 يف احلب بسهولة

رانبري وديبيكا حيتفالن بإنجاز 
Tamasha



يش�كل هاجس الحرية المفقودة ملمحا 
هاما، ورئيس�ا في رواية “أوراق ميت”، 
الصادرة، ع�ن “دار س�اوند”، بالقاهرة، 
للكات�ب المص�ري مم�دوح عبدالس�تار، 
حي�ث تتجمع عناصر هذا الفقد من خالل 
تداعي�ات العالق�ات مع الواق�ع المحيط 
المرتب�ط بحقب�ة تاريخي�ة، عل�ى نح�و 
م�ا يصنع فك�ر األزم�ة لش�خص النص 
الرئي�س، ال�ذي تش�كل رحلت�ه أيضا مع 

المكان والزمان.
مي�ت”،  “أوراق  رواي�ة  أح�داث  ت�دور 
للروائي ممدوح عبدالستار، حول التاريخ 
الش�فهي لبل�دة “الدلجمون” ف�ي أواخر 
أيام الملك فاروق حتى أيام نكسة 1967، 
من خالل أس�رة مصرية بسيطة، عائلها 
الحاج عبدالواحد صاحب س�يارات النقل 
وتاجر العلف، والذي مات له س�تة أوالد، 
ول�م ي�رزق بذري�ة إال بع�د م�وت أوالده 

الستة، ليكون صبحي االبن األول له.
الث�ورة،  م�ع  ويك�ون  صبح�ي  ويكب�ر 

ووالده مع الملكي�ة، ويكون الصراع بين 
الفكرتي�ن داخ�ل الرواي�ة، كل واحد من 
منظوره. كما تستعرض التاريخ الثوري، 
ومدى تعامل البشر العاديين مع القرارات 
الفوقية، وكيفية صياغتها، بما يتناس�ب 
م�ع واقعهم، ال�ذي ال يعلمه أحد غيرهم، 
وأيض�ا التاري�خ الش�خصي لعبدالواح�د 
وطريق�ة حيات�ه، والتاري�خ الش�خصي 
لصبحي -االبن- من الطفولة حتى تاريخ 

النكسة.
كما نالحظ في الرواية زخما من األحداث 
ال�ذي يؤج�ج صراع�ات تل�ك األط�راف 
بخلفياته�ا  تش�هد  والت�ي  المتش�ابكة، 
المختلط�ة بي�ن الع�ام، والخ�اص، على 
مرحلة من تاري�خ وطن مرتبط بالثورة، 
ومن ثم مفه�وم الحرية المفتقد في هذا 

الفضاء، المؤجج لفكر الثورة.
ويقول عنه�ا الروائي إبراهيم عبدالمجيد 
ف�ي الغ�الف الخلف�ي للرواي�ة “في هذه 
الرواية صبوات للروح لشخصيات ريفية، 

تت�وزع بي�ن الغن�ى والفقر، بي�ن التجار 
والمزارعي�ن والبس�طاء، ف�ي مجتم�ع 
تحركه ثورة يولي�و، فيدفع بالطموحات 
لألجي�ال الجدي�دة، وتجس�د الحي�رة في 
الجي�ل األق�دم، ويتغي�ر ش�كل المجتمع 
والن�اس، ف�ي الوقت ال�ذي يتح�رك فيه 
المجتم�ع وراء أهدافه. مس�ار، ومصير 
وعالمه�ا،  الرواي�ة  أرض  ه�و  الوط�ن، 
واللغة التي يقترها الكاتب تقتيرا، تعطي 

الجو حالة من الغرائبية الفاتنة”.
يذكر أن ممدوح عبدالستار، روائي وقاص 
مصري، ول�د في الدلجم�ون عام 1960، 
ص�درت ل�ه ع�دة أعم�ال منها: الس�مان 
يس�تريح ف�ي النه�ر، مقام�ات التف�رد 
واألحوال، الس�امرى، ظ�الل. وقد حصل 
عل�ى ع�دة جوائز منه�ا: جائزة إحس�ان 
عبدالقدوس في الرواية، وجائزة س�عاد 
الصب�اح في القصة القصي�رة، والرواية، 
باإلضافة إلى جائزة مجلة دبي الثقافية، 

وأخبار األدب، ونادي القصة بالقاهرة.

هاجس احلرية املفقودة 
يف رواية أوراق ميت

كالم طري
 

صدر عن دار “فضاءات للنشر والتوزيع”، بعّمان، كتاب بعنوان “كالم 
ط�ري” للكاتب واإلعالمي رش�اد أبوداود، وقد زين�ت الغالف لوحة 
للفنان التشكيلي محمد العامري.من أجواء الكتاب نقرأ: الشعر أيضا 
يتعت�ق، يصبح مذاقه أل�ّذ خاصة حين يتعمق في م�ن يمضي حياته 
ف�ي بحر من الكلم�ات. يصحو على وردة تقول ل�ه “صباح الخير”، 
تبتس�م وهي تقّدم ل�ه قهوته بيد وباألخرى تجهز مالبس�ه، ترّبت 
على كتف�ه، “حان وقت العمل”. وعلى الب�اب توّدعه بقبلة وردية 

تخفف عنه عتمة المكتب.
وق�د وض�ع الشاعر البحرين�ي قاسم ح�داد إمكاني�ات قلمه في 
تشخي�ص أسلوب أبوداود عن�د تقديمه لكتاب�ه األول “لكم أنِت 
ب�ي” بقوله: إنه صوت حميم يق�در على أن يأخذك بيده إلى قلب 

المفكر، ويغرف من نهر األدب والشعر أحيانا.
ها ومضات أو توقيعات  غير أن رشاد أبوداود ترّدد سنوات في إصدار نصوص، سمِّ

أو م�ا شئ�ت، بعيدا عن الس�ياسي والحرب قريبا جدا م�ن القلب والحب. وجاءت تجرب�ة اإلصدار األول 
مؤخرا عن دار “فضاءات” في عّمان بإشراف صاحبها الشاعر جهاد أبوحشيش بعنوان ” كالم طري”. 

األعامل الشعرية الكاملة
 للشاعر حممد الشحات

 ع�ن دار »وع�د«، ص�درت األعم�ال الش�عرية الكاملة للش�اعر محمد 
الشحات، التي تضم تجربته الشعرية منذ بدايتها في وسط السبعينات 
وحت�ى اآلن. ومن عناوي�ن الدواوين: »الدوران ح�ول الرأس الفارغ«، 
»آخر ما تحويه الذاكرة«، »عندما تدخلين دمي«، »تنويعات على جدار 
الزم�ن«، »مكاش�فة«، »كثيرة هزائمي«، »المت�رو ال يقف في ميدان 
التحري�ر«، »أدخلون�ي على مه�ل«، »يومي�ات ث�ورة 30 يونيو«، و 

»عندما هّدني وجعي«.
وتق�ع األعمال الكاملة ف�ي ما يزيد عل�ى 854 صفحة من القطع 
المتوسط، وتبدأ بقصيدة »برقية« التي يقول فيها: »إن/لم تقدر/ 
أن ترفض ش�يئاً تكرهه/ فانزع رأسك/ وابحث عن رأس تحمله/ 
ك�ي تحيا/ ح�راً/ أبدياً/ فأنا/ أبحث/ كّل مس�اء عن وجهي/ أو 

ع�ن كّفي/ أخش�ى أن يأتيني يوم/ ألبس وجه�اً/ ال أعرف�ُه/ أو أملك كّفاً/ 
تصنع أش�ياء/ ال أرغبها/ أو تمش�ي قدماي إرغاماً/ من أش�باح الخ�وف/ المزروعة في عالمنا/ 

وأسوأ/ أن نحيا قتلى/ ال عين/ تنظر الى ما يجري أو كّف/ تصنع أحداثاً«.

تم�ّر هذه األي�ام الذكرى الس�ابعة لرحيل ش�اعر 
الجليل محمود درويش )1941 /2008(، الش�اعر 
الذي رّس�خ مفهوم الوطنية، والش�اعر العاش�ق 
لريت�ا والحالم بوطن أخضر. س�بع س�نوات على 
وفاة درويش وش�عره مازال ينبض فينا، وكلماته 
مازالت في الذاكرة والبال. عاشق عصافير الجليل 
وصاحب البندقية وغصن الزيتون األخضر، الرجل 

الذي يحن دائما إلى خبز أمه وقهوتها.
وجدت نفسي أعيد قراءة قصيدة محمود درويش 
“ه�ي ال تحّبك أنت”، م�ن ديوان “كزه�ر اللوز أو 
أبعد” قرأتها بش�غف عل�ى الرغم من أنني كنت قد 
قرأته�ا عدة مرات، وأحف�ظ مطلعها الجميل الذي 
ش�اع كثيرا على ألس�نة الكثيرين من العاش�قين 
المنكسرين المتكسبين بالشعر قلوب الفتيات هنا 
أو هن�اك، وربما وجدت نفس�ي ذات نّص أو أكثر، 
وذات لحظة بدت متش�ابهة أعيد الكلمات نفس�ها 
دون وع�ي ألقول كما قال دروي�ش “هي ال تحبك 
أنت/ يعجبها مجازك/ أنت شاعرها/ وهذا كل ما 

في األمر”.
العاشق الجميل

أعيد قراءة العاشق الجميل محمود درويش، ألراه 
بعين الح�ب، ليعزز ما “يليق بخيبتي” في مس�اء 

ش�بيه بمس�اء درويش الحافل باأللم واالنكسار، 
في�رى الش�اعر كل ش�يء م�ن حوله باهت�ا، وقد 
تبدل الحال كل الحال، وانتش�رت الكآبة في أرجاء 
الم�كان، وس�كن كل نب�ض، وخف�ت كل ضي�اء، 
وب�ردت األوصال، ول�م يعد ألي ش�يء أي معنى؛ 
فلم يعد هناك داع للهب الش�موع وال للس�تائر وال 
للنبي�ذ وال للقصي�دة القديمة، فلتعد كل األش�ياء 
على طبيعتها كما كانت، إنه مش�هد خيبة عاش�ق 
انتظر لحظة بسيطة لم تكن لتحدث، فيلجأ إلى ما 
يلج�أ إليه الخائبون من العاش�قين، إنها القصيدة 

ملجأ الشاعر/ العاشق األخير:
وكتب�ت ك�ي أنس�ى إس�اءتها، قصي�دْة/ ه�ذي 

القصيدة”.
وفي مقابل هذه اللحظة القاسية من انتظار حبيبة 
ال تأتي، ماذا سيحدث؟ كما جاء في قصيدة “وأنِت 
معي”، سيصبح إنس�انا آخر، فال يقف التبدل عند 
حدود الم�زاج، بل يتعداه إلى أبع�د من ذلك ليطال 
طبيعته ومعهوده وعاداته وفلسفته ونظرته لكل 
ما حاوله، وينس�ى كل ش�يء إال أنهما معا، ليصل 

إلى هذا الجنون:
درويش كان شاعرا غزليا وعاشقا منكسرا حينا، 
وحين�ا منتش�يا بالح�ب وكأس الح�ب، لكنه كان 

جميال غير عبثي
“وال حب في الحّب

لكنه شبق الروح للطيران”.
يبدو لي اآلن وأنا أفتش عن وجه آخر لدرويش، أنه 
ش�اعر غزلّي مرهف وحس�اس، لم يقف عند ريتا 
التي حالت بينه وبين عيونها بندقية، بل بحث عن 
الحب بكل تفاصيله وأش�يائه الصغيرة، الصغيرة، 
ربما كن نس�اء كثيرات، ربما أحبته جمهرة نساء 

ذوات حس�ن وجم�ال ومناص�ب، وربم�ا لم يكن 
كيوس�ف معهّن، كان عاش�قا راصدا وجعا شامال 
ذكوريا- رجوليا- طفوليا- بشريا- إنسانيا، ليس 
بالض�رورة -وه�و الش�اعر المق�اوم- أن يك�ون 
عفيفا، وليس ش�رطا أن يصنف حسّيا، ربما كان 
حب�ا وحبا فقط، فليس الحب إال هكذا، فيه من كل 

شيٍء شيٌء، ال تكتمل فيه لحظة وال يكبر فيه ظل، 
فمتعة الحب ربما عدم االكتمال!

ومن جانب آخر تفتح هذه القصائد أس�ئلة مثيرة 
لالهتم�ام بالغة الداللة، ومن بينها: هل يس�تطيع 
الش�اعر -ولو نسي أو تناسى الهم عند احتضاره- 
أن يعيش من دون أنثى تركض في دمائه كالفرس، 
وتخّض�ه كزلزال عني�ف، وترج�ه كزجاجة عطر 

فاره، وتشربه ويشربها ككأس خمرة معتقة؟
في ش�عره لم يع�د هن�اك داع للهب الش�موع وال 

للستائر وال للنبيذ وال للقصيدة القديمة
ربما كان الجواب قطعيا ب�”ال” وال كبيرة موجعة، 
حتى وإن لم يجد الش�اعر أنثاه وملهمته سيخترع 
شيطاُن الش�عر له مالكا ينضح من عميق خيالها 
مسارح ألحانه! لقد اخترع الشاعر الجاهلي امرأة 
وألهها ف�ي مطلع قصائده، وظل�ت هذه القصيدة 
هي س�ّر الش�عر والحياة معا، ألم تك�ن حواء أول 
ملهمة آلدم، ولكن هل كان آدم ش�اعرا؟ وإن كان، 
ه�ل كان ش�اعرا وجودي�ا باعتب�اره كل الوج�ود 
آنذاك؟ أم كان مجرد شاعر غزلي؟ ألم تخلق الحياة 
والقصيدة وحواء في اللحظة ذاتها؟ أكاد أجزم أن 
الوجود أنثى كذلك حتى آدم نفسه هو أنثى بصيغة 

رجل!
المرأة واألرض

ل�م يكن درويش غزليا هنا فقط في “زهر اللوز أو 

أبعد”، فقد أصدر قبل ذلك ديوان “س�رير الغريبة” 
ذلك الديوان الجامع لكل شتات الفكر اإلنساني في 
الحّب؛ عذريا وحس�يا، ولكن درويش في “س�رير 
الغريبة” كتب عن الحب أكثر، ولم يكتب الحّب كما 
عاشه أو تصوره في ديوان “كزهر اللوز أو أبعد”، 
وخاصة المجموعة الخامس�ة من قصائد الديوان 
الت�ي اختار لها عنوان “ه�ي”، وتتكون من إحدى 

عشرة قصيدة.
كما تح�دث ف�ي قصائد هن�ا وهن�اك مبثوثة في 
كتب�ه الس�ابقة، ولكنها ل�م تخلص للح�ب وكان 
يمزج بي�ن الم�رأة واألرض، ربم�ا كان ذلك حيلة 
فني�ة ليس�تطيع أن يكون غزليا ف�ي وقت لم يكن 
فيه الغزل مسموحا به للش�اعر المقاوم، ولعلني 
أذّك�ر هن�ا بقص�ة الش�اعر الصوف�ي اب�ن عربي 
وكتاب�ه “ترجمان األش�واق” الذي قي�ل إنه كتبه 
البنة أستاذه وقد وقع في حبها، فتقنع بالصوفّية 
والحب اإللهي هروبا، ربما وجدُت في ذلك ش�بها 
بينهم�ا. وبعد، أس�تطيع أن أقرر أن درويش�ا كان 
ش�اعرا غزلي�ا، وعاش�قا منكس�را حين�ا وحين�ا 
منتشيا بالحب وكأس الحب، لكنه كان جميال غير 
عبثي، ألجل ذلك وجبت قراءة وجهه اآلخر الذي ال 
بّد أن يتضح أكثر بدراسات الدارسين المنهجية، لو 
أرادوا إغناء المشهد الشعري العام من خالل عالم 

درويش الزاخر والمتنوع والممتّد!

 ركنُت نفسي على جهة من رصيف الشارع. 
كنت بانتظار س�يارة تقلّني الى مقر عملي. 
الجو الهب والريح تعصف فتعبث بأالكياس 
وقناني الماء الفارغة. بحثت يميناً وش�ماال 
عن ظ�ل اتفيأ ب�ه. كانت الش�مس عمودية 
عل�ى األش�ياء،وال وجود لم�كان ظليل على 
الرصي�ف. الح�رارة تلفح وجهي ويرش�ني 
الغبار المتطاير من الشارع بين حين وآخر.

تأخر قدوم السيارة. تعبت.تمنيت ان أنتشل 
نفس�ي ب�اي طريق�ة كان�ت. قلت لنفس�ي 
بغضب: يجب ان اركب أي ش�ئ حتى لوكان 
صاروخاً! وجاء الصاروخ، جاءت سيارة كّيا 
كالقّفة وحطت قربي. ركب�ت بها. إنطلقت 

القّفة. فتالشى جسمي بين الركاب..
مابين الزحمة والح�رارة المرتفعة، وجوف 
الس�يارة الضي�ق، ب�دوت أتع�رق بغ�زارة. 
س�رحُت بذهني خارج القّفة. تمنيُت لو اني 
أنهُض من فراشي صباحاً فأجُد نفسي طيراً. 
سأقبُل حتى لو كنت عصفوراً صغيرا،ال يضر 
ذلك. فس�وف ل�ن أحتاج الى بيت. سأس�كن 
فوق أسالك الكهرباء ! وسأضع فراخي بعد 
التفقي�س )في حالة التناس�ل ( على  فتحة 

المزراب.
ول�وكان جمي�ع أهال�ي المدين�ة عصافيراً 
مثلي، لما عانينا من مشكلة إسمها نفايات. 

ال  االنتظ�ار ألي�ام طويل�ة لحين ق�دوم عمَّ
البلدية، أمر في غاية الس�وء. ربما س�تلغى 
جميع دوائر البلدية،ألن طعامنا ال يتعدى ما 
تناثر من حّب بفعل الريح، وفضالتنا ستكون 
أصغر من حبة الرز. سوف أمتنع عن الكالم 
الكثير ولغو الحديث فأتجنب غيبة الناس. ال 
أعرف تمام�اً كيف أقضي وقتي بعد إنتهائي 
من توفير ما يلزم من مأكل ومشرب. فأنا ال 
أح�ب الركون الى الصمت. َعليَّ أن أحمد الله 
كون حياتي أصبحت سهلة بسيطة. سأُسّبح 

وأنا في مكاني، فوق أسالك الكهرباء. 
ولك�ن هل العصافير ُتس�ّبح ؟م�ا أعرفه انَّ 
العصافي�ر تغرد فق�ط، تغرد وه�ي واقفة، 
وف�ي حال�ة الطيران،تغريده�ا ال يع�دو اال 
زقزق�ة. الهم�وم الكبي�رة ال تحله�ا زقزقة 
بس�يطة. م�ن اي�ن تأت�ي الهم�وم الكبيرة؟ 
س�أمتلك جناحين أرفرف بهما وأحلق فوق 
الهم�وم  والمعاناة،أرتف�ع عالي�اً بجس�مي 
الصغي�ر ف�ي الس�ماء بعي�داً ع�ن الصخب 
وموج�ات الحر والغبار ولكن�ي ال أفضل ان 
أكون كالطيور المهاجرة بعيداً عن مدينتي.
أنا نس�يت باني حري�ص بأن تك�ون ألواني 
زاهي�ة جميلة، الن اغلب الناس يتأثرون في 

هذه األيام بالمظهر.
بدأت أشعر بالضيق من الشاب الجالس على 
يمين�ي، فرائحته ال تطاق والرجل الذي على 
يس�اري يحاول ان ينافس�ني على المسافة 

التي أض�ع فيها قدمي، كان نصف جس�مي 
ملتصق�ا به..إحترت أين أضع بصري ،توجد 
نس�اء في الص�ف المقابل ولكنن�ي ال أحبذ 
النظر الى احد حتى ال تفس�ر نظراتي بسوء 
نية.وم�ع ذل�ك كان�ت هنال�ك ش�ابة رأيتها 
تحدِّق ف�ي وجهي كحمام�ة، تنظر لي دون 
أن تواجهن�ي ، ولكنني ما زلت في حيرة أين 

أعلّق ناظري!
غ�دت نظرات�ي مشّوش�ة وأن�ا أرم بها من 

خالل الشباك الصغير، بسبب سرعة السيارة 
وجنون السائق. فأدركت صدق نبوئتي وانا 
على الرصيف، حين جاءت على لساني كلمة 

صاروخ! 
الس�ائق كالع�ادة ّهم�ه ان يجم�ع األج�رة 
ويعّده�ا أكثر م�ن مرة وينس�ى قدمه حين 
تهبط ثقيلة على دواسة البنزين. فوق الجسر 
وفي ذروة زحمة الش�ارع، جه�از الموبايل 
دائم�اً يلتص�ق باذنه. وفي أبس�ط المواقف 
يلج�أ لضرب مق�ود الس�يارة بق�وة، مثيراً 
جلبة مزعج�ة تعكر الم�زاج. يجمع لوحده 
كل عوامل وأس�باب نش�وء الحادث، عاداته 
سيئة وأكثرها سوءاً تدخينه المتواصل اثناء 
الس�ياقة،دخان س�يجارته تص�ل دواماتها 
حتى المقعد الخلفي. وش�رارها المتطاير ال 
يس�تبعد ان يؤدي الى نشوب حريق خطير، 

في اي لحظة داخل السيارة.
ال مجال لخيارات بديل�ة حينما تكون واقفاً 
على الشارع وفي منطقة بعيدة عن المركز. 
ف�ي ه�ذا الي�وم بال�ذات كان الكل�ب ال�ذي 
ينتظرن�ي واقف�ا ف�ي رأس الش�ارع قد قّل 
. لكن تأخر قدوم سيارة مناسبة،  نباحه علىَّ
س�بب ظهور خمس�ة آخري�ن تناوب�وا في 
النباح! س�ّجل السائق ما ال يقل عن عشرين 
مخالف�ة ونح�ن ما زلن�ا في رب�ع الطريق، 
س�ائق محترف يلهث وراء األرقام القياسية 
ناهيك عما تسمع منه من كالم سوقي وغير 

الئق. 
 ش�عرت ب�ان الخ�وف والقلق، ه�ذا الثنائي 
الذي يرافقنا دائماً يظهر واضحاً على وجوه 
ال�ركاب، الش�باب صامت�ون رغم كل ش�ئ 
والنس�اء تخ�رج همهمات أش�به بصرخات 
منفلت�ة. اال ان هذه قد لم تك�ن دائماً معبرة 

وقوية . 
-لوكنت تقود صاروخاً ماذا س�تفعل؟ قلت 
ذلك للس�ائق بصوت عال وضحكت سراً مع 

نفسي من كلمة صاروخ.
رد علىَّ بوقاحة:

-م�ن ال  يعجب�ه فلينزل، أن�ا أُري�د أن الحق 
بالدور في الكراج!

-وم�اذا لو ح�دث لنا حادث ! م�ا ذنبنا نحن 
الركاب؟

 إرتفعْت همهمة خفيفة مس�اندة من بعض 
الركاب ولكنه�ا إختفت بس�رعة..فالركاب 
دائماً يميلون لالصطفاف مع السائق، حتى 
ل�و كان االخي�ر متهوراً..هذا الس�ائق ليس 
متهوراً فقط بل عديم الذوق وقليل التهذيب، 
حاول�ت التطل�ع اليه م�ن مكاني فل�م أُمّيز 
بس�هولة وجهه من رأسه فقد كان ملطخاً، 

بزيت المحرك .. وكذلك قميصه وذراعيه.
-ستندم ذات يوم وتتذكر نصيحتي : السياقة 
الرعناء ت�ودي بحياتك وم�ن معك!وزعقت 

به:
-توقْف هنا ؟ 

ألول مرة تواجهني تل�ك الفتاة وجهاً لوجه 
وبإهتم�ام وتعاطف..كنت في أش�د حاالت 
عصبيت�ي، حاولت ان اس�تغل ه�ذه اللحظة 
ر   حتى اتمع�ن ولو لفترة ف�ي وجهها المدوَّ
المخضب  الس�وداوين وش�عرها  وعينيه�ا 
بش�قرة خفيف�ة، فب�دت ل�ي خائف�ة ه�ي 
االخرى، ولهذا فقد س�بقتني الى النزول من 

السيارة..
حينما انطل�ق الصاروخ مرة اخ�رى، كانت 
تق�ف بجانبي عل�ى الرصيف، ابتس�مت لي 
، وش�دت عل�ى ي�دي ب�كل ق�وة، فش�عرت 
باالطمئن�ان وخ�ف اضطراب�ي ،لق�د كانت 
مدّرسة جديدة التحقت قبل ايام في المدرسة 

النموذجية المختلطة.التي ادرس فيها.
بع�د ثالث�ة ايام حي�ن كّنا نس�ير مع�اً على 
رصيف الش�ارع ، المحاذي للكراج، سمعت 

أحداً يناديني من الخلف:
-ست! ست!

إلتفتُّ اليه، عرفته، كانت ال تزال بقع دهون 
وآث�ار كدمات عل�ى وجهه..اح�دى ذراعيه 
ملفوفة بمادة الجبس ومربوطة الى عنقه، 
عرفته سائق سيارة الكّيا الصاروخ، فحاذرت 
إقترابه مني ، لكنه فاجئني بابتس�امة وهو 

يقول:
-ل�و كن�ت أخ�ذت بنصيحت�ك يا س�ت، لما 

أصبحت على هذه الحال ! 
قالها وعاد من حيث أتى.

سبع سنوات عىل غياب درويش صاحب القصيدة وغصن الزيتون

مهوم ركاب الكيا

فراس حج محمد 

هادي المياح 

تلكوء 
د. �سجال الركابي

عقارُب الساعِة... ... تلسُع
... ... بتجاهلها الُمفَرِط

نزلة صمٍت... ُمدّوية
خنقت ......الهاتَف  

َغَفت األمانيُّ  
أمام اإلنتظار الُمشرئّب

في محّطة ِالقلوب الواجفة 
آٍه ... ... ...

ما اكَر آفات العطل
ما الذي أخّر الوصول

 أهَو الملْل...؟
ارتعاشتردٍد...!

تحّسس ...غروٍر...!
خيانة روٍح ...؟

بالدة َجَسد... ... !
ما عاَد لجحوِد التلكِؤ... ... 

سوى ... الكّي ... 
 أيُّها الشموخ ...

وشِوش أسى الُجرِح 
ينتفُض  ... مبتسماً

ينثُر الغناء زكاًة... لألماني الُمهّدمة
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دبي - كش�ف تحالف إمارات�ي عالمي توقيع 
أكبر عقد في صناع�ة النماذج ثالثية األبعاد 

للمدن على مستوى العالم.
بالطبع ليس مهما أن يكون ذلك العقد األكبر 
في تل�ك الصناعة، لكن المهم بالفعل أن دبي 
تطرق بابا لم يس�بقها إلي�ه أحد، ففكرة هذا 
المش�روع هي تحوي�ل المدينة إل�ى نموذج 
ثالثي األبع�اد مطابق ألرض الواقع بنس�بة 
مئ�ة بالمئ�ة يض�م كل م�ا يمك�ن أن ت�راه 
العين في دبي الحقيقية من مبان وش�وارع 
وعالمات مرورية وحتى أصغر جس�م فيها، 
وم�ن ث�م تج�ري برمج�ة النم�وذج الثالثي 
األبعاد لتسمح ألي مستخدم للهواتف الذكية 
داخل وخ�ارج دول�ة اإلمارات م�ن التجوال 

داخل المدينة.
وهنا يصبح المشروع رباعي األبعاد، وهكذا 
تجري برمجة النموذج لتس�مح للمس�تخدم 

المعام�الت  وإتم�ام  والتواص�ل  بالتج�وال 
والخدم�ات الحكومي�ة أو خدم�ات القطاع 

الخاص.
ويقضي العقد تطوير نم�وذج ثالثي األبعاد 
لمدينة دبي لمس�احة تغطي 200 كلم مربع، 
وبذلك تكون دبي أول مدينة في العالم تتحول 
بالكام�ل إل�ى منص�ة مجاني�ة على ش�بكة 
اإلنترن�ت، ويمك�ن لم�ن يجلس ف�ي أميركا 
الالتيني�ة أو أس�تراليا التج�وال في ش�وارع 
دبي وزيارة معالمها ومعرفة أسلوب الحياة 
وطرق االستثمار والدراسة والعمل فيها عبر 

الكمبيوتر أو الموبايل.

ف�إذا كن�ت تتج�ول في بيئ�ة ثالثي�ة األبعاد 
بش�خصية افتراضية أنت تختاره�ا وتنتقل 
من ش�ارع الش�يخ زايد إلى أعل�ى قمة برج 
خليف�ة، يكون الزمن ف�ي ه�ذه الحالة بعدا 

رابعا، وتك�ون أنت قد أصبحت تمارس حياة 
مثيرة.

م�ن المثير ج�دا أن تك�ون رجل أعم�ال في 
الصين ويمكنك عبر المنصة أن تختار ش�قة 
أو فيال في دبي وتتعرف على أقرب مدرس�ة 

أو كلية ألوالدك
وم�ن المثير ج�دا أن تكون رج�ل أعمال في 
الصين ويمكنك عبر المنصة أن تختار ش�قة 
أو فيال في دبي وتتعرف على أقرب مدرس�ة 
أو كلي�ة ألوالدك والمنه�ج الدراس�ي فيه�ا، 
كما يمكنك أن تعرف مواعيد وحركة المترو 
وحرك�ة المرور وكم يبعد أقرب مستش�فى 
وأقرب مول. ولن ينتهي ما يمكن للمستخدم 
أن يعرف�ه أو يس�تفيد من�ه باس�تخدام هذا 

االبتكار.
ويؤكد أصحاب المش�روع أنك تس�تطيع أن 
تستأجر ش�قة أو فيال أو تشتريها وتسجلها 

في السجالت الرسمية وأنت لم تحرك ساكنا 
وال تزال تجلس في بكين أو روما.

وربما يثير هذا األمر حماسة الجهات المعنية 
بجذب االس�تثمارات، إال أن دبي ترى في ذلك 
إنجازا مهما لحماية البيئة، فبهذا المش�روع 
تخفض اإلمارة من البصمة الكربونية أيضا، 
وتخفف الضغط على بنيتها التحتية المكلفة. 
كما تخفض نفقاتها التش�غيلية بالمليارات، 

وتزيد ناتجها القومي بالمليارات.
وإذا ما تمكنت دبي من تنفيذ هذا المش�روع 
الجب�ار، فإنها س�تحدث ث�ورة تقنية بمعنى 
الكلمة، وس�تقلب رأس�ا على عق�ب صناعة 
التكنولوجي�ا والعوالم الرقمية واالفتراضية 
وط�رق حماي�ة البيئ�ة ومفاهي�م االبت�كار 
واقتص�اد المعرف�ة وإدارة الم�دن وإس�عاد 
الناس.وس�تجبر دبي، فعال ال قوال، أنش�طة 
عالمي�ة  وصناع�ات  عمالق�ة  اقتصادي�ة 

ضخمة كتخطيط المدن والتطوير العمراني 
والنق�ل والبناء والتش�ييد والصحة والتعليم 
والس�ياحة والترفيه وحتى اإلعالم، ستجبر 
كل ه�ؤالء عل�ى الجل�وس جميع�ا لتلق�ي 
الدروس وتعلم المس�تقبل م�ن هذه المدينة 

الصغيرة بمساحتها والكبيرة بأفعالها.
يؤكد خبراء أن المشروع سوف يغير صناعة 
العوال�م الرقمية واالفتراضي�ة، بل وطريقة 

حياة الناس وكيفية إدارة الحكومات للمدن
المش�روع إماراتي وتش�ارك فيه 5 شركات 
الش�ركة  تقوده�ا  متخصص�ة  عالمي�ة 
اإلماراتية. ويحمل المش�روع اسم “دي فور 
دي” اختصارا ل�)دبي بأبعاد 4(، وقد انطلق 

منذ عام بعد عامين من التأخير.
ورغ�م أنه م�ازال يواج�ه الروتي�ن اإلداري، 
ف�إن ه�ذا المش�روع س�يمثل الحق�ا نقطة 
تحول عمالقة في تاريخ اإلنجازات البشرية 

الحديث�ة على يد دبي. وتري�د دبي أن تفاجئ 
العالم بهذا المش�روع الخ�اّلق عندما تنجزه 
على مراح�ل ليكتمل في 2020، أي في العام 
الذي تحتضن فيه معرض “إكسبو” العالمي، 
لكن ليس مس�تبعدا أن تكشف دبي تفاصيل 
المش�روع في مع�رض “جيتك�س 2015 أو 
ربما تستعرضه أمام رؤساء حكومات العالم 
في القمة الحكومية في فبراير 2016، وهي 
بذل�ك تؤكد مقدرتها عل�ى أن تصبح الرقم 1 
حتى فيما يتعل�ق باالختراعات التكنولوجية 

وباالبتكار واقتصاد المعرفة واالستدامة.
ويؤك�د خب�راء أن المش�روع س�وف يغي�ر 
صناع�ة العوالم الرقمية، ب�ل وطريقة حياة 
الناس وكيفي�ة إدارة الحكومات للمدن. لقد 
س�بق تطوير نم�وذج ثالثي األبع�اد مصغر 
وبس�يط للن�دن، لكن ال�ذي طلبته الش�ركة 

اإلماراتية يفوق الخيال.

ديب .. أول مدينة افرتاضية رباعية األبعاد يف العالـم

 

رقادة املدينة التي نام فيها األمري 
فأصبحت مزارًا حيوي تراثًا 

 

من بين المدن الرئيسية في التاريخ العربي اإلسالمي والتي ال يمكن 
المرور عليها مرور الكرام في دراس�ة هذا التاريخ وتفاصيله، هي 
مدينة القيروان بالوس�ط التونسي. فقد كانت المدينة وال تزال من 
بين المرجعيات التاريخية لرصد تطور حركة اإلس�الم وانتش�اره 
في العالم اإلسالمي اليوم. كيف ال وقد مثلت المدينة نقطة إشعاع 
حضاري وتاريخي لكل العرب، ومنبعا لالجتهاد الديني وللفلس�فة 
والعل�وم والفنون والمنط�ق. وبفتح كتاب القي�روان، ال يمكن إال 
أن نقف عند تفاصيل منطق�ة “رقادة” التي تخبرنا عن تاريخ تليد 

واستثنائي.
رقادة، مدينة أغلبية تقع وس�ط البالد التونس�ية وعلى مسافة 10 
كيلومت�رات جنوب غ�رب مدينة القيروان. أسس�ها األمير األغلبي 
إبراهي�م ب�ن أحمد س�نة 264ه��/870م ف�ي ضواح�ي العاصمة 
األغلبي�ة، لتصب�ح مق�ر اإلمارة بع�د مدين�ة العباس�ية أو القصر 

القديم.
وال يمك�ن الم�رور على مدين�ة رق�ادة دون االنتباه إل�ى متحفها 
الوطني للفنون الذي يحوي قطعا نادرة من التاريخ اإلس�المي، إذ 
يحتوي على نسخة من أندر وأثمن نسخ القرآن الكريم في العالم.

فالمصح�ف األزرق هو نس�خة من القرآن الكري�م مكتوب بالخط 
الكوف�ي المذهب على ال�ورق األزرق النادر. ويع�ود المصحف إلى 
القرن الرابع للهجرة، وتثبت س�جالت الجام�ع األعظم بالقيروان 
أن وجوده بمكتبته يعود إلى القرن الخامس. وخالل القرن التاسع 
عش�ر للميالد تم نهب المكتبة وس�رقت عدة صفحات منه نجدها 
الي�وم في مجموع�ات خاصة وف�ي بعض متاح�ف أوروبا، ولكن 

أغلب صفحات المصحف محفوظة في متحف رقادة إلى اآلن.
وتروي بعض المصادر من األهالي وكبار الش�يوخ والقائمين على 
الجامع األعظم عقبة ابن نافع، أن األمير أصيب بأرق ش�ديد وشرد 
عنه الن�وم فنصحه األطباء بالخروج والمش�ي طويال، فلما وصل 
إلى موقع المدينة الذي كان س�هال منبسطا وقليل الهضاب، غالبه 

النعاس فنام. وسميت بذلك رقادة وأمر ببناء قصر بها.
وبعد انتقال األمير إلى قصر الفتح سنة 270ه�/876م، بدأت تظهر 
معال�م هذه المدينة فش�ّيدت به�ا القصور واألس�واق والحمامات 
وجامع كبير. ويذكر علي بن أس�لم البكري، تلميذ اإلمام سحنون، 

أن قطر المدينة بلغ ما يقارب 10 كيلومترات.
متح�ف رقادة يح�وي صفحات من نس�خة ثمينة للق�رآن الكريم 

كتبت بالذهب على الورق األزرق النادر
وبع�د هروب آخ�ر األمراء األغالبة س�نة 296ه��/909م أقام بها 
عبيد الله المهدي حتى سنة 308ه�/921م تاريخ انتقال العاصمة 
إل�ى المهدية، ففقدت المدينة منزلته�ا تدريجيا حتى خّربت تماما 
أيام الخليفة المعز لدين الله الفاطمي، ولم يبق منها غير بساتينها 

وحدائقها.

يطل علينا الصيف كل عام وقد ال نتحمل أحيانا حرارته، 
لك�ن هنالك أماك�ن ال يمكننا حتى أن ندخلها لقس�اوة 
ظروفه�ا صيف�ا، وهن�ا أعل�ى 10 مناطق تبق�ى فيها 

معدالت الحرارة عالية طوال السنة:
1 -صحراء لوت أو دش�ت لوت- وتقع في جنوب شرق 
إي�ران، وه�ي صحراء ملحي�ة، من أكب�ر الصحاري في 
آس�يا الوس�طى. هي قاحلة جافة لدرجة أن�ه ال يمكن 
االقتراب منها . وقد س�جلت أقمار ناسا الصناعية أعلى 
درج�ة حرارة عرفت على كوكبن�ا فيها امس وقد بلغت 

81 درجة مئوية.
2 -أراضي أستراليا الوعرة، تقع في صحاري أستراليا، 
وه�ي أكبر بقعة جغرافية في أس�تراليا تش�كلت بفعل 

الظواه�ر الطبيعية، وألن من�اخ هذه األرض صعب جدا 
وقاحل، هناك القليل من البش�ر من يس�كنها، وبحسب 
ناس�ا فق�د بلغت درج�ة حرارة س�طح ه�ذه األراضي 

المميتة في عام 2003 اكثر من 69 درجة مئوية.
3 - جب�ال تي�ان ش�ان الملتهب�ة وتق�ع ضم�ن ح�دود 
السنجان، شمال غربي الصين. تشكل االسم وفقا لهيئة 
هذه الجبال وما تش�كل فيها م�ن أخاديد حمراء قاحلة 
ومدهش�ة جراء عوام�ل الطبيعة والتي تب�دو كاللهب، 
ولم تسم فقط لشكلها وإنما لضراوة لهيبها، إذ سجلت 

أعلى درجة حرارة عام 2008 وبلغت 67 درجة مئوية.
4 -صحراء الربع الخالي في شبه الجزيرة العربية، أكبر 
بقاع األرض الرملية مس�احة، وتش�كل ثلث مس�احة 

ش�به الجزيرة العربية، وتتشارك فيها المملكة العربية 
الس�عودية وعم�ان واإلم�ارات واليمن. مع�دل درجة 
الح�رارة فيها يوميا 47 درجة مئوية وس�جل لها أعلى 

درجة حرارة بلغت 56 درجة مئوية.
-5العزيزية-ليبيا، وهي مدينة صغيرة تقع في الشمال 
الغربي لليبيا. دخلت سجل األرقام القياسية عام 1922 
حي�ث س�جلت أعلى درج�ة ح�رارة وبلغ�ت 58 درجة 
مئوية، وتس�جل عادة درجات صيفي�ة تبلغ 48 درجة 

مئوية.
6 -قبلي-تونس، تقع في الجنوب وهي غنية باألعراق؛ 
منه�ا العربي والبرب�ري واألفريقي. جم�ال صحرائها 
جذاب إال أنها أحد أسخن بقاع أفريقيا وقد سجلت أعلى 

درجة حرارة لها بالمقاييس القديمة 55 درجة مئوية، 
وحديثا سجلت أعلى درجة لها 48 مئوية.

7 -وادي الم�وت- ف�ي الج�زء الش�رقي م�ن والي�ة 
كاليفورني�ا. طول�ه 209 كل�م، وعرضه م�ا بين 10 و 
23كل�م، وتقع فيه أش�د المناط�ق انخفاضا في نصف 
الكرة الغربي، يبلغ انخفاضه 86 م تحت س�طح البحر. 
ال يزيد متوس�ط هطول األمطار عن 5 س�م. ودرجات 

الحرارة فيه صيفا 52 درجة مئوية.
8 -تيراتز بالقرب من مدينة بيسان، تنخفض تحت 220 
م تحت س�طح البحر. تعرف هذه المنطقة بخصوبتها 
لقربه�ا م�ن نه�ر األردن. في عام 1942 س�جلت أعلى 

درجة حرارة في آسيا وتبلغ 54 درجة مئوية. 

أعىل 8 مناطق حرارة عىل وجه األرض

زنجب�ار )تنزاني�ا( - من موس�م إل�ى آخر ترتفع أس�هم، 
مجموع�ة من الج�زر الواقعة ف�ي عمق المحي�ط الهندي 
والتابعة إداريا لدولة تنزانيا شرق أفريقيا وتدعى زنجبار، 
ف�ي س�وق الس�ياحة العالم�ي العتب�ارات عديدة.يتكون 
األرخبيل الس�احر والذي يتمتع بس�لطة ذاتية واسعة، من 
نح�و 52 جزيرة تتراوح مس�احتها بين الكب�ر والمتناهية 
الصغر، وأهم تل�ك الجزر أنغوجا وجزي�رة بمبا وتومباتو 
و جزيرة مافيا.تعد جزي�رة أنغوجا إحدى أكبر تلك الجزر، 
وهي عاصمة زنجبار وتس�مى بس�تان أفريقيا الش�رقية 
ويبل�غ طولها 85 كل�م، وعرضه�ا حوال�ي 40 كلم.تتميز 
جزيرة زنجب�ار بأرضها الحجرية التي تصلح لزراعة األرز 
والطلح والمهوغو والجزر والحبوب، وفيها حوالي مليون 
ش�جرة قرنفل، ويقطعه�ا نهر كبير يس�مى مويرا، وهو 

أكب�ر أنهارها.أما ثاني أكبر تل�ك الجزر فهي جزيرة 
بمبا وتسمى أيضا الجزيرة الخضراء ويبلغ طولها 

قراب�ة 78 كل�م وعرضها 23 كل�م أرضها 
خصب�ة ج�دا وتش�تهر بزراع�ة القرنف�ل 
والنارجي�ل وفيه�ا حوال�ي ثالث�ة ماليين 
ش�جرة قرنف�ل. وأرضه�ا رملية وليس�ت 

حجرية مثل أنغوجا. توفر جزيرة بمبا مناظر 
طبيعية غاية في الحس�ن والجمال ومن خالل 
تالل ترابية متماس�كة يمكن للزائرين مشاهدة 

زرق�ة البح�ر الس�احرة تتماوج فوق رؤوس�ها 

أشجار القرنفل والنارجيل، يحيط بها الماء األزرق فيبعث 
ف�ي النفس روعة وجماال.أما الجزر األخرى فتقع ش�مال 
جزيرة بمبا مثل: قوته�ا أنغوما ومونغوه ويكاتي وإمباال 
وأنجي�ا أوزي، وغيره�ا كثير.الس�فر إل�ى زنجبار س�هل 
مقارن�ة بوجهات كثي�رة أخرى، فالحصول على تأش�يرة 
الدخول متوفر ألغلب الجنس�يات مقاب�ل مبالغ مالية غير 
مكلفةالمدين�ة الرئيس�ية أو عاصم�ة األرخبيل هي مدينة 
زنجبار، وهي مش�يدة باألحجار المرجانية المس�تخرجة 
م�ن قاع البح�ر، وتتألف من امتداد ال نهائي من الش�وارع 
الضيقة، التي تغمرها الظالل واألبواب الخشبية المنحوتة 

ت  فا لش�ر ا واألس�واق و البديع�ة 
 ، ت بيا لمش�ر ا و
لت�ي  ا
تختل�ط 

جميعا وتعك�س الضوء والظالل.وقد ط�ورت زنجبار في 
الس�نوات األخيرة، لتغدو مقصدا للسياح من جميع أرجاء 
العال�م، وبفض�ل تاريخه�ا الممت�د، وطبيعته�ا المتألق�ة 
ومناخه�ا المثالي، وتربتها الخصبة، ف�إن جزيرة زنجبار 
تعرف في مختل�ف أرجاء العالم بجوهرة المحيط الهندي.

ولحماي�ة وتطوي�ر موق�ع من أفض�ل المواق�ع الطبيعية 
ف�ي العالم، ف�إن زنجبار تكرس جانبا كبي�را من جهودها 
للحف�اظ عل�ى تراثه�ا الطبيع�ي، ويعد من أب�رز الجوالت 
العديدة التي يقوم بها السياح في الجزيرة، زيارة مشروع 
المدينة الحجرية، الذي يهدف لحماية هذا الموقع الثقافي 
الغن�ي، ويت�م حاليا أيض�ا اتخاذ خط�وات فعال�ة لحماية 
نبات�ات وحيوانات الجزيرة.وفي أس�واق مدينة زنجبار ال 
ب�د لك من أن تتوقف عند حش�د التواب�ل ذات العبق البديع 
والفواكه الجميلة التي تس�تقطب األنظار واأليدي، وهكذا 
ف�إن زنجبار مدين�ة يغمرها س�حر عالم ألف ليل�ة وليلة.

وهك�ذا يمكنن�ا الق�ول إن زنجب�ار ه�ي جزي�رة الفواكه 
والتوابل، ويمكنك أن تجد فيها ما يزيد على 50 نوعا 
م�ن التواب�ل والفواكه المختلفة، وف�ي مقدمتها 
القرفة والفلفل والزنجبيل، وغيرها الكثير. ومن 
المالم�ح المهم�ة ف�ي زنجبار، تل�ك األبواب 
المنحوتة بش�كل بديع، التي تنتمي إلى تقليد 
عري�ق ويج�د الس�ائح هذه األب�واب على 
امتداد الشاطئ الشرقي ألفريقيا.زنجبار 

أصبحت مقصدا للس�ياح م�ن جميع أرج�اء العالم بفضل 
تاريخها الممتد وطبيعتها المتألقة ومناخها المثاليوحسب 
آخر إحصاء يبلغ عدد سكان زنجبار حوالي مليون شخص 
أغلبه�م م�ن المس�لمين )98 بالمئة( والبقية مس�يحيون 
وهن�دوس. وأص�ول المس�لمين باإلضاف�ة إل�ى األص�ل 
األفريق�ي تعود إلى عمان وفارس والهند وباكس�تان.كان 
الس�كان يتحدثون العربية كلغة رسمية في العهد العماني 
كم�ا كانت كذلك أغلب الدول المس�لمة غير العربية، واآلن 
أصبحت لغة زنجبار هي الس�واحلية رس�ميا بجانب اللغة 
اإلنكليزية الت�ي خلفها االحتالل البريطاني.يعتبر الس�فر 
إل�ى جزر زنجبار س�هال مقارن�ة بوجهات كثي�رة أخرى، 
فالحصول على تأش�يرة الدخول متوفر ألغلب الجنس�يات 
مقابل مبالغ مالية غير مكلفة.الس�فر إلى زنجبار يتم عبر 
الطائ�رة إلى مدينة دار الس�الم، عاصمة تنزانيا الس�ابقة، 
ومن هناك يمكن اس�تقالل طائرة أخ�رى أصغر إلى مطار 
زنجب�ار ف�ي جزي�رة أنغوج�ا وال�ذي يبع�د ع�ن مدينتها 
الرئيس�ية 10 كيلومترات. أو يمكن أيض�ا ركوب العبارات 
من دار السالم إلى مدينة زنجبار. وللمقعد الحجري الواقع 
قبالة الس�ور الخارجي للدور أهمية اجتماعية كبيرة، فهو 
يتي�ح للمرء أن يس�تقبل الزوار ويقودهم، أو ينال قس�طا 
م�ن الراحة في نهاية اليوم مع احتس�اء ق�دح من القهوة 
العربي�ة، ومعالم الحياة المنتمية إلى ه�ذه النوعية جلبها 
العرب معهم.وقد سميت زنجبار أيضا المدينة بين السماء 
والبح�ر، حيث تش�يد مآذن عالي�ة عديدة بي�ن البيوت 
والقصور، كم�ا توجد في زنجب�ار كاتدرائيتان ومعبد 
هندوس�ي، األم�ر الذي يوض�ح مدى التس�امح الكبير 

الذي تتسم به زنجبار.

زنجبار أرخبيل أفريقي فريد يف عمق املحيط اهلندي
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 لطعام الجدات طعم مميز ومذاق رائع ال يمكن أن ينس�اه 
الكب�ار قبل الصغار، هكذا عبر حس�ام أحمد”22 “ س�نة 
،ال�ذي ف�ي كل مرة يصل فيه�ا إلى بيت جده يس�ارع إلى 
المطبخ ليتناول ما يراه في وجهه من طعام، حيث يعتبر 

المطبخ وجهته األولى.
“ال أشعر بالش�بع إال عندما آكل عند جدتي”، وفق حسام 
الذي يقول األكل عندها “غير” حتى األكالت التي اليحبها 

يستسيغ طعمها من يدي جدته.
أما صحن الزيتون واللبنة المكبوسة في الزيت هي الوجبة 
المثالية التي يتناولها الطالب الجامعي صابر علي برفقة 
أبن�اء وبنات عمومته الذين يجتمعون كل يوم خميس في 

بيت جدهم، واصفا تلك األطباق “بالخرافية”.
ويق�ول “تصغ�ر أكب�ر المطاعم أم�ام نف�س جدتي على 
األكل”، مش�يدا بإتقانه�ا للعدي�د م�ن األكالت ونفس�ها 
الطيب والمختلف في األطباق التي تحضرها، حيث يعتبر 

يوم الخميس األفضل على اإلطالق عنده.
الس�يدة  أم بش�ير”54 “ س�نة ،الت�ي اعتادت عل�ى زيارة 
بناتها وأبنائها لها كل خميس تبدأ يومها بعمل المعجنات 
وورق العنب أو المحاش�ي وجمي�ع الطبخات التي يحبها 

أحفادها ويشتهونها.
تقول أم بشير “في كل خميس أقوم بتجهيز طبخة كبيرة 
وطب�ق حل�و”، ألنه�ا تع�رف أن احفادها يحب�ون تناول 
الطعام عندها ويستمتعون بمذاق أكلها، واصفة فرحتها 

الكبيرة وهي تراقبهم يأكلون بشراهة ومتعة.
“قالية الطماطة وسندويش�ة بيض الدج�اج العربي غير 
في بيت جدي”، هكذا يبرر وس�ام محمد 16 س�نة س�بب 
متعت�ه في تناول طعام األكل ورغبت�ه الدائمة باألكل في 
بيت جده، وإن لم تكن لديه الرغبة في األكل وما يستغربه 

أكثر هو إجماع أصدقائه على األمر ذاته.
ف�ي حي�ن تب�دأ الس�يدة أم ح�ازم “42” س�نة ،بتحضير 
األكالت الطيب�ة و”أق�راص الس�بانخ” والفواكه، فرحة 

بقدوم أحفادها يوم الجمعة.
“ما أن يدخل أحفادي المنزل يركضون إلى المطبخ، بحثا 
ع�ن الطعام”، متابعة وهي تبتس�م “حت�ى حفيدتي ذات 

الثالثة أعوام تسأل عن األرز قبل حتى أن تسلم علي”.
“صينية ج�وز الهند والحلبة أطباق حلوى تتصدر ضيافة 
ي�وم الجمعة في بيت أم حازم تلبية لرغبة أحفادها الذين 
ما أن يروها حتى يبدأوا بالش�كوى م�ن أمهاتهم اللواتي 

يرفضن تجهيز األطباق الصعبة النشغالهن.
بيد أن الس�يدة  س�هام  االمامي تأخ�ذ الموضوع بصورة 
ش�خصية نوعا ما، حيث تستفزها تصرفات أبنائها الذين 
م�ا أن يصل�وا إلى بيت جدتهم ليس�ارعوا بطل�ب الطعام 

وكأنهم لم يتناولوا األكل منذ الصباح.
تق�ول االمام�ي  “مج�رد وصولن�ا إلى بيت أهل�ي أو عند 
حمات�ي تصب�ح السندويش�ات رايح�ة جاي�ة”، وتكم�ن 
المصيب�ة، وفق وصف االمامي، في قصص “التش�هون” 
وش�كاوى الحرمان التي يبدأ أطفالها بسردها استعطافا 

لمن حولهم تبريرا لطلبهم تناول الطعام.
وتشارك الس�يدة منال شكري” 30 “ سنة ،عشق أوالدها 
لتن�اول طع�ام جدتهم وال يش�كل لها األمر أية مش�كلة، 
خصوصا وأنها هي األخرى ال تس�تلذ ف�ي طعم المفتول 
إال من ي�دي جدتها، متابع�ة وأنها في كثي�ر من األحيان 
تنضم إلى أبنائها في تناول الطعام، قائلة “عن جد طعمه 

غير”.
بدوره يش�ير اختصاص�ي علم االجتماع الدكتور حس�ين 
الخزاع�ي إل�ى أن أكل الجدات فيه ح�الوة ومذاق خاص، 
عل�ى الرغم من أن الكثير منهن ال يطبخن بمقادير معينة 

وف�ي كثير من األحيان يختصرن بعضا من مقادير االكلة 
لعدم توفرها في المنزل لحظة تحضيرها.

ويلف�ت الخزاعي إلى ارتباط األجداد بالبركة والخير وكل 
م�ا يأتي منه�م يحم�ل الصفة ذاته�ا، متابع�ا أن طريقة 
الجدات في الطه�ي والمواد التي تدخل في تحضير بعض 
األطباق كالعدس الحب، الحمص والسمس�م وغيرها من 
المواد التي ال تلتفت له�ا ربات بيوت في الوقت الحاضر، 
س�يما وأن هن�اك كثيرا منه�ن ابتعدن ع�ن األطباق التي 
تتطلب وقتا وجهدا ف�ي التحضير مثل الدولمة، المقلوبه 

والمعجنات لضيق الوقت خصوصا لدى المرأة العاملة.
وي�رى الخزاعي أن حديث اآلب�اء واألمهات عن ذكرياتهم 
وخاص�ة في مرحل�ة قبل الزواج، والحدي�ث عن األوقات 
الجميلة ومذاق الكثير من األكالت التي تناولوها في بيت 
أجدادهم تزرع في نفوس أبنائهم حب الجد والجدة وحب 

كل ما يتعلق بهم.

ويلف�ت الخزاعي إلى أن ظاهرة انتش�ار المطاعم بش�كل 
واس�ع، وعلى األخص مطاعم الوجبات الس�ريعة، وذلك 
نظ�را لطول س�اعات العمل خ�ارج المنزل تجع�ل الكثير 
م�ن األبناء واألحف�اد يرون بيت الجدة ه�و المكان الذين 
يتناول�ون في�ه الطبي�خ التقلي�دي، موضحا أن انش�غال 
الوالدي�ن، وخروج النس�اء ال�ى اماكن العم�ل وعودتهن 
متعب�ات يمنعهن من إعداد الكثير من األطباق التي يحبها 
األبناء.ويع�زو اختصاص�ي علم النفس الدكتور موس�ى 
مطر ما سبق إلى حالة ديناميكية لدى الشخص ناتجة عن 
الش�عور باالرتباط والحنين وهي حال�ة وجدانية خاصة 
تؤثر عليه وعلى عالقته بالمكان واألش�خاص، فالرائحة 
له�ا دور كبير في ذلك وكل األش�ياء لها إحس�اس خاص 
لدى األشخاص ألنها كلها تتعلق بالطفولة، المكان األول 

والتراث وحبات التراب التي خطا عليها خطواته األولى.
ويبين مطر أن الجدة تعني لدى الكثيرين األصول والعمق 

اإلنس�اني واالتصال بالماضي، لذلك لها تأثير ساحر على 
اإلنسان فتش�عره بحالة من األمان، فهذه التفاعالت هي 
التي تأخذ الش�خص إلى حالة خاصة تجعله يش�عر معها 

عر  مختلفة.بمش�ا

االبناء وطعام اجلدات..طعم مميز ومذاق رائع
        المس���تقبل العراقي/ متابعة

الملل واإلحس�اس باإلهانة هو م�ا تشعر به 
سل�وى سعد الت�ي تعبت من االنتظ�ار. فمنذ 
أكثر من عامين ارتبطت بشاب يصغرها بثالثة 
أع�وام، تعلقت به وتعلق به�ا، إال أن المشكلة 
ب�دأت عندما ق�رر مفاتحة والدت�ه بموضوع 
خطبتها. تقول سلوى”ط�ال انتظاري كثيرا. 
ف�ي بداية األمر كان يتحجج بالفرص التي لم 
تكن سانحة لكي يع�رض األمر على والدته”، 
مضيف�ة “لك�ن تبين ل�ي فيما بعد أن�ه فاتح 
والدته بالفع�ل لكنها رفضت رفض�اً قاطعاً، 
وحذرت�ه م�ن أن يفتح الموض�وع معها مرة 
أخرى “ما ال�ذي ينقصك حتى تتزوج بواحدة 
تكب�رك سنا؟”.رفض األم ك�ان، وفق سلوى، 
بحج�ة “أنني ق�د ال أستطيع أن أنج�ب له ما 
يري�د، وأنني سأكبر، وأصبح عجوزا وهو في 
عّز شباب�ه”، متابعة من�ذ أن عرفت الحقيقة 
وهي تناشده بض�رورة إنهاء العالقة بينهما، 
لكن�ه يرف�ض ذل�ك في كل م�رة بدع�وى أنه 
متمس�ك بها وأنه ال يرغب ف�ي التخلي عنها. 

لكنه مع ذلك ال يحرك ساكناً.
ليس�ت سلوى الحالة الوحيدة ف�ي هذا النوع 
من العالقات العاطفية التي تقف في منتصف 
الطريق وال تصل إلى نهايتها السعيدة، بسبب 

هذا الفارق في السن.

االرتباط بشاب اصغر سناً
الفت�اة نج�الء هي األخ�رى ارتبط�ت بشاب 
يصغرها بعامين. المشكلة أنها أنهت دراستها 
في الجامعة، وبدأت حياتها المهنية، واستمرت 

ف�ي التقدم، بينما ما ي�زال الشاب الذي أحبها 
وأحبته، طالبا في الجامع�ة. تقول “ال أعرف 
ما العمل، فنحن مرتبط�ان كثيراً، بالرغم من 
فجوة السن التي بيننا، فأنا أعمل وهو ما يزال 
ي�درس، أي أن األم�ر صار معكوس�ا. عدا عن 
معارضة والدته التي ال تفتأ تصفه ب� “الشاب 

اللي تزوج واحدة بعمر أمه”.
سلوكيات اجتماعية متوارثة

وف�ي ذلك يرى اختصاصي عل�م االجتماع، د. 
حسين الخزاعي، أن السبب الرئيس في وجود 
مث�ل هذه الس�لوكيات م�ن قبل األه�ل، ومن 
الوالدين تحديدا، أن األم دائماً تطمح ألن تكون 

زوج�ة ابنها كاملة األوص�اف والمواصفات، 
بحسب معاييرها الخاصة.

ويضيف أن هذه سلوكيات اجتماعية متوارثة، 
ولي�س له�ا عالق�ة بالس�عادة واستمراري�ة 
الفت�اة  أن  ال�زواج. مبين�اً  الحي�اة، ونج�اح 
تس�تطيع المحافظة على حيويتها وجمالها 

وعك�س  ووجوده�ا، 
ذل�ك يع�د موروث�ات 

اجتماعية خاطئة.
أشخاص�ا  هن�اك  أن  جان�ب  إل�ى 

كثيري�ن يخاف�ون من المعاي�رة، لذلك 
ف�إن التفاه�م بي�ن الزوجين ه�و األساس، 

الفت�اً إل�ى أن�ه إذا رضخ الشخ�ص للضغوط 
االجتماعية والعادات والتقاليد فس�وف تؤثر 
عليه هذه الضغوط كثيرا. ويعتبر الخزاعي أن 
نجاح الزواج يعتمد على مدى قناعة الطرفين 
واتفاقهم�ا وانعزالهما عن األس�رة الممتدة، 

وعدم فتح المجال للقيل والقال.
الثقة المطلوبة

في حين تنصح اختصاصية العالقات الزوجية، 
د. نج�وى ع�ارف، ك�ل فتاة ارتبط�ت بشاب، 
أن تب�ادر بإنه�اء العالقة بينه�ا وبينه لمجرد 

تأكده�ا أن هذا الشاب بدأ يتلكأ أو 
يتردد في اتخ�اذ القرار وفي 

تقديم الحجج تلو الحج.
أن  الش�اب  ه�ذا  عل�ى  إذ   
يخب�ر والدته أن ه�ذا قراره 

النهائي، وأن عليها احترامه، 
هكذا يجب أن يكون الشخص، 

مقتنع�ا بم�ا يق�رره، وبما هم 
مقتنع به.

إال أنه�ا تعتب�ر أن الفتاة بع�د الزواج 
تكون أكثر نضج�ا من الرجل، بينما 
الشاب ينض�ج على مهله، وبالتالي 
ي�ؤدي ف�ارق العم�ر إل�ى حدوث 

فجوة بينهما وتبدأ الفتاة تشعر 
للمس�ؤولية،  تحمل�ه  بع�دم 

وبأنه شخص غير ناضج، 
ويبدأ هو يشعر بأنها 

فتاة كثيرة اإللح�اح، والنكد، بالتالي ال ينجح 
الزواج، خصوصا إذا ك�ان هناك اعتراض من 
قب�ل األهل.وتشير عارف إلى أن�ه ال بد من أن 
تكون الفتاة على يقي�ن من أن الشاب مقتنع 
بال�زواج به�ا، وال مج�ال عنده للش�ك، الفتًة 
إلى أن فارق الس�ن ال يج�ب أن يزيد على سنة  

واح�دة، خصوص�ا وأنه م�ع تقدم 
المرأة في العمر، ومع اإلنجاب، 

سيح�دث ف�رق كبي�ر بينها 
فينتابه�ا  زوجه�ا،  وبي�ن 
الشعور بالقلق، ولن تعيش 
مرتاح�ة، وتبق�ى ف�ي 

توتر دائم.
فارق 

العمر ليس مهماً !
يصف الشاب محمد محسن )33 عاما( نفسه 
بأن�ه من أكثر األزواج سع�ادة، بالرغم من أن 
زوجته تكبره بأربعة أع�وام. ويؤكد أن فارق 
العم�ر ال أهمي�ة له، فه�و وزوجت�ه متفقان 
تماما، وأنه لن يستطيع تحقيق هذا االندماج 
مع أية فتاة أقل منه سنا، مبيناً أنه مر بتجارب 
كثيرة مع فتيات يصغرنه، ولم يشعر معهن 
أبداً باالرتياح والنضج والحديث كما يشعر 

مع زوجته.
وف�ي ذل�ك ي�رى االختصاص�ي النفس�ي 
د.محم�د حس�ان أن الف�روق الكبي�رة في 
العم�ر ترب�ك الطرفي�ن، ك�ون أن ال�زواج 
مؤسس�ة لها مواصفات معينة، مبيناً 
تربكه�ا  ال  المؤسس�ة  ه�ذه  أن 
الناحية النفسية أو البيولوجية، 
االجتماع�ي  التص�ور  إن  ب�ل 
للزواج هو السبب الرئيس في 

ذلك اإلرباك. 
والس�بب ف�ي ذلك، ف�ي رأيه، 
أن هن�اك نمطي�ة قائم�ة في 
أن فارق  المجتم�ع، مفاده�ا 
س�ن ال�زواج يج�ب أن يكون 
متقارب�ا، وأن�ه إذا كان هناك 
اختالف ف�ي العم�ر يجب أن 
يكون من ناحية الزوج، الفتاً 
إلى أن مثل هذه العالقة التي 
تكون فيها الزوجة أكبر من 
الزوج هي عالق�ة قد يغلب 
عليها عامل عدم األمان 
االجتماعي، مع مرور 

الوقت.

خرج الس�يد أب�و مصطفى “70” س�نة ،من هذه 
الدني�ا بثالث�ة أبن�اء وابنة واح�دة وزوجة وبيت 
متواض�ع، الذك�ور تزوجوا وانش�غلوا بحياتهم، 
أما الفتاة فقد س�افرت برفقة زوجها منذ خمس 
س�نوات، ول�م يَره�ا منذ ذل�ك الحين.يق�ول أبو 
مصطفى “بقيت وحدي مع زوجتي العجوز، وقد 
تده�ورت صحتنا، ورغم مس�اعدة بعض أقاربنا 
لنا في ظروف معينة، إال أننا نفتقد وجود أبنائنا 
حولنا، فنحن نقدر مش�اغلهم، إال أنهم يتناسون 
الس�ؤال عن أحوالن�ا، أو القي�ام بزيارتنا لقضاء 
أوقات توق�ف وحدتنا لس�اعات فقط”.ويضيف 
“ال أعل�م هل جميع األبناء يقصرون تجاه آبائهم 
هك�ذا؟، ال أعتق�د، وأذك�ر أنن�ي ووالدته�م قمنا 
بتربيتهم جيدا وغرس�نا قيم األخالق والواجبات 

في نفوس�هم، حقا أصبح�ت دنيا عجيبة، ال نرى 
أبناءنا وأحفادنا إال في المناسبات”.

تمر السنين بسرعة وتتعاقب مراحل الحياة وفي 
لحظة ما يجد اإلنس�ان نفس�ه ش�به وحيد، وقد 
ذهب الش�باب والصحة وضعف الجس�د، ويكون 
األمر أكث�ر صعوبة حين يفارق�ه األهل واألحبة 
م�ن األبن�اء، أو أنه�م ينش�غلون عن�ه بحياتهم 

الخاصة، فيظل يقاسي الوحدة والعزلة.
أما الحاج المسن أبو يحيى فقصته غريبة، لكنها 
تتك�رر دائم�ا؛ إذ يقول “رزقني الل�ه ثروة كبيرة 
وأربع�ة أبناء، وعندما كب�ر أبنائي أخذوا يديرون 
عمل�ي، لكنهم اتفق�وا على تقاس�م أموالي وأنا 

على قيد الحياة، بحجة إدارة األعمال جيدا”.
وي�ردف “صحي�ح أنه�م ال يعملون أي ش�يء إال 
بموافقت�ي، لكن مع مرور الوق�ت أخد كل واحد 

نصيب�ه من األم�وال، وذهب كل منه�م وزوجته 
وأبن�اؤه، ول�م أع�د أراه�م إال ف�ي المناس�بات 
واألعياد”.ويضحك بحس�رة “في آخر مرة دخلت 
للمستش�فى ل�م يهتم ب�ي أحد منهم، ب�ل جاؤوا 

مثلما جاء األقارب والجيران والغرباء”.
االختصاص�ي النفس�ي د. خلي�ل العبي�دي، يبين 
أن كب�ار الس�ن تنتابهم ح�االت نفس�ية خاصة 
منها الش�عور بأن ما كان في الماضي أفضل من 
الحاضر، ومنها الش�كوى الدائمة ومنها التمسك 
بال�رأي وادعاء الصواب دائما والعزلة والش�عور 

بأنهم قد بلغوا نهاية المطاف.
ويق�ول “مهما بذلنا م�ن عناية مع اآلب�اء، فإنه 
من الطبيعي أن تستمر مشاكلهم الصحية، فعلى 
األبن�اء أن يكون�وا أكثر ايجابية ف�ي التعامل مع 
آبائه�م وأمهاته�م بصب�ر وتفهم، فم�ن الصعب 

أن تطل�ب م�ن المس�ن أن يحم�ل نف�س أفكارنا 
وأن يكون س�عيدا ومرحا، فال يتقبل كبار الس�ن 

مفاهيم جديدة من أبنائهم ال تناسبهم”.
ويضيف “لكبار الس�ن حق مقدس في ممارس�ة 
دوره�م ف�ي الحي�اة كما هم الش�باب، ب�ل ربما 
يستحقون منا أن نوليهم اهتماما أكبر من خالل 
متابع�ة حاالته�م الصحية والنفس�ية والمادية، 
كذلك ندع�و المنظمات اإلنس�انية ومؤسس�ات 
المجتم�ع المدن�ي والجه�ات المعني�ة كافة إلى 

االهتمام بالمسنين ورعايتهم”.
وي�رى الموظف س�عيد )42 عاما( أن�ه قد أذنب 
بحق والدته المس�نة، ف�أراد أن يخفف من ألمه، 
فقال “إنني لن أس�امح نفس�ي مهم�ا طالت بي 

الحياة ألنني قصرت في حق والدتي”.
ويضي�ف “تص�ورت أن توفير الغ�ذاء والمالبس 

وال�دواء يكون كافيا لالهتمام به�ا، وكنت أوكل 
مهمة العناية بها إلى زوجتي، وكم كنت مخطئا؛ 

إذ إن زوجتي أهملتها هي األخرى”.
ويوضح “كانت النتيجة أن ماتت والدتي ولم نعلم 
بوفاته�ا حينها إال من جيرانه�ا المجاورين لها، 
بحكم اطمئنانهم عليها بين الحين واآلخر، أعترف 
أنن�ي أهملته�ا، واآلن أدعو الل�ه كل يوم أن يغفر 
لي”.وفي ذلك، يقول استشاري االجتماع األسري 
مفيد س�رحان “إن اإلنس�ان يمر بمراحل عمرية 
مختلف�ة ول�كل مرحل�ة خصائصه�ا وميزاتها، 
وف�ي كل هذه المراحل ال يس�تغني اإلنس�ان عن 
اآلخرين، فهو بحاجة إليهم وهم بحاجة إليه، ألن 
اإلنس�ان بطبعه اجتماعي، وتك�ون هذه الحاجة 
أكثر كلما تقدم اإلنس�ان في العمر؛ حيث تضعف 
قدرت�ه عل�ى تلبي�ة احتياجاته وقضاي�اه وأيضا 

لوج�ود وقت فراغ طوي�ل، خصوصا بعد مرحلة 
التقاعد أو االنقطاع عن العمل”.وهنا، كما يقول 
“تأتي أهمي�ة تواصل األبناء واألحفاد مع آبائهم 
وأجداده�م وهذا التواص�ل له أهداف ع�دة منها 
خدمتهم ومس�اعدتهم على قض�اء احتياجاتهم 
وتلبية مطالبهم المادي�ة، والجانب اآلخر والذي 
ال يق�ل أهمي�ة عن ذلك ه�و الجان�ب االجتماعي 
والنفس�ي؛ حي�ث يش�عر اإلنس�ان بالحاجة إلى 
من يق�ف إلى جانب�ه ويحدثه ويخف�ف عنه من 
آالم�ه، وأن ال يش�عر كبير الس�ن بالوح�دة التي 
ستؤثر س�لبيا على نفسيته وبالتالي على صحته 
الجس�دية”.ولذلك ال ب�د م�ن تواص�ل األبناء مع 
اآلباء، بحس�ب س�رحان، بشكل مس�تمر وعدم 
االنقط�اع عنه�م س�واء بالزي�ارات أو من خالل 

استضافتهم في بيوتهم.
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محكمة بداءة البرة
العدد: 17/ اجراء/ 2015 

التاريخ: 10/ 8/ 2015 
اعالن

اىل/ املدعى عليهما/ ارمني يرجانيك واهان تاجريان
لينا يرجانيك واهان تاجريان

اق�ام املدع�ي )ف�وزي مك�ي عب�د الرس�ول( الدعوى 
البدائي�ة املرقم�ة 17/ اج�راء/ 2015 . والت�ي يطلب 
الحك�م فيها تثبيت اقراركما يف عق�د االجارة الطويلة 
عى ج�زء من العقار تسلس�ل 89/ 5 العب�اس، عليه 
تقرر تبليغك�م اعالنا بصحيفت�ني يوميتني بالحضور 
امام ه�ذه املحكمة صباح يوم املرافع�ة املوافق 23/ 
8/ 2015 وعن�د ع�دم حضوركم او ارس�ال من ينوب 
عنك�م قانونا س�تجري املرافعة بحقك�م غيابيا وعلنا 

وفق االصول.
القايض

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف البرة االتحادية

محكمة بداءة املعقل
العدد: 2/ انابة/ 2015 
التاريخ: 11/ 8/ 2015 

اعالن
تبي�ع محكمة بداءة املعقل باملزاي�دة العلنية العقار 7/ 40 
م1 الجبيله وهو عبارة عن دار سكن تقع يف منطقة الجبيلة 
يف نهاية ش�ارع امليثاق وبداخل ش�ارع فرعي والدار مؤلفة 
من طابقني االريض مؤلف م�ن حديقة امامية تحتوي عى 
ك�راج واربع نخالت مثمرة وغرفة اس�تقبال وحمام صغر 
وه�ول وغرفتي منام ومطبخ ام�ام الطابق العلوي يحتوي 
ع�ى غرفتي نوم منام وحمامات داخلية وان الدار مش�يدة 
من الطابوق ومسقفة بالكونكريت املسلح ودرجة عمرانها 
متوس�طة ومس�تغل العمال املدعي وليس للسكن فمن له 
الرغبة بالرشاء الحضور امام هذه املحكمة الكائن يف قر 
القض�اء يف البرة ويف تمام الس�اعة )12( من ظهر اليوم 
الثالثني الت�ايل لنرش االعالن مس�تصحبني معهم التامينات 
القانوني�ة البالغ�ة 10 % من القيمة املق�درة للعقار البالغة 
س�تمائة وس�تة وثالثون ملي�ون ومائتان وخمس�ون الف 

دينار وبصك مصدق المر هذه املحكمة.
القايض

محكمة االحوال الشخصية يف البرة
العدد: 4593/ ش/ 2015 

اعالن
للمدعى عليه/ رحمن حسن عزيز

اص�درت ه�ذه املحكم�ة بتاري�خ 18/ 11/ 
2014 حكم�ا غيابي�ا بحقك يتضم�ن الحكم 
بالتفري�ق للهج�ر بينك وب�ني املدعي�ة زينب 
موفق عب�د الجب�ار وملجهولية مح�ل اقامتك 
حس�بما ورد ب�رشح القائم بالتبلي�غ لذا قرر 
تبليغ�ك اعالنا بصحيفت�ني محليتني يوميتني 
ولك حق االعرتاض خالل املدة القانونية عرشة 
ايام من تاريخ النرش وبعكسه سوف يكتسب 

القرار الدرجة القطعية وفق القانون.
القايض / شاكر محمود حمود

محكمة االحول الشخصية يف البرة
العدد: 1276/ بحث/ 2015 

اعالن
اىل املدعى عليه/ عيل مطر شويل

اقام�ت املدعية سوس�ن عبد الخال�ق عبد الكريم 
الدع�وى املرقم�ة 1276/ بح�ث/ 2015 ض�دك 
تطلب فيه�ا الحكم بالتفريق للهج�ر وقد لوحظ 
م�ن ال�رشح ال�وارد من املجل�س البل�دي ملنطقة 
الس�بيليات الرشقي�ة قض�اء ابي الخصي�ب انك 
مرتح�ل اىل جه�ة مجهول�ة وغر معلوم�ة. عليه 
تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني 
بالحض�ور امام ه�ذه املحكمة صب�اح يوم 25/ 
8م 2015 ام�ام مكتب الباح�ث االجتماعي وعند 
ع�دم حضورك او من يمتلك قانونا س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون.
القايض / غازي داود سلمان

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف البرة االتحادية

محكمة بداءة البرة
العدد: 1221 / ب/ 2014 

التاريخ: 10/ 8/ 2015 
اعالن

اىل/ املدعى عليه/ عدي سعدون عاشور
اصدرت ه�ذه املحكمة قرارها املرق�م 1221/ ب/ 2015 
وامل�ؤرخ 21/ 7/ 2015 حكم�ا غيابي�ا يق�ي الحك�م 
بالزام املدعى عليه عدي س�عدون عاشور بمنع معارضته 
للمدعي�ة كاظمي�ة عبد الق�ادر عزيز يف االنتف�اع بالعقار 
تسلسل 65/ 19 التميمي وتسليمه لها خاليا من الشواغل 
واعتبار املرتس�م املقدم من قبل مساح التسجيل العقاري 
املؤرخ 13/ 7/ 2015 جزء متمم من قرار الحكم الغراض 
التنفيذ ولتعذر تبليغك ملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك 
اعالن�ا بصحيفت�ني محليتني يوميتني ول�ك حق االعرتاض 
واالستئناف والتمييز خالل املدة القانونية وبعكسه سوف 

يكتسب القرار الدرجة القطعية وفق القانون.
القايض / محمد قاسم عبود

فقدان
فق�دت من�ي  الهوي�ة الص�ادرة من 
الهوي�ة  رق�م  املائي�ة  امل�وارد  وزارة 
بأس�م   2013  /4  /22  )12730(
)ناجي بالسم سلطان( عى من يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار.

فقدان
فقدت  من�ي هوية غرفة تجارة 
البرة بأسم )خالد عيل حسن( 
عى من يعثر عليها تسليمها اىل 

جهة االصدار.

دائرة التسجيل العقاري/ الحمزة
طلب تسجيل عقار مجدد

بن�اءا عى الطل�ب املق�دم اىل هذه الدائ�رة بتاريخ 
)5/ 2/ 2015( لتس�جيل تم�ام العق�ار تسلس�ل 
)2042( محل�ة )الحم�زة( الص�وب الكبر بأس�م 
)تركية محس�ن احم�د( مجددا باعتب�ار حائزا له 
بصفة املالك للمدة القانونية ولغرض تثبيت امللكية 
تمهي�دا للتس�جيل وفق اح�كام قانون التس�جيل 
العقاري رقم )43( لسنة )1971( قررنا اعالن هذا 
الطل�ب فعى كل من يدعي بوجود عالقة او حقوق 
معين�ة عى هذا العق�ار تقديم ما لدي�ه من بينات 
اىل ه�ذه الدائرة خالل مدة ثالث�ني يوما اعتبارا من 
اليوم الت�ايل للنرش هذا االع�الن وكذلك الحضور يف 
موق�ع العقار الس�اعة العارشة صباح�ا من اليوم 
الت�ايل النتهاء مدة هذا االعالن وذلك الثبات حقوقه 
موقعيا يف الكش�ف الذي س�يجري يف اليوم املذكور 

لهذا الغرض.
مالحظ التسجيل العقاري يف الحمزة

عامر محمد عطية

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف البرة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف املعقل
العدد: 436/ ش/ 2015 

التاريخ: 9/ 8/ 2015 
اعالن

اىل املدعى عليه )حكمت عبود محمد(
اقام�ت املدعي�ة )ش�يماء لطيف كم�ال( الدع�وى املرقمة 
)436/ ش/ 2015( ل�دى ه�ذه املحكم�ة تطالب�ك فيه�ا 
)بإثبات نس�ب اطفالها القارصي�ن يقني تولد 2004 وبنني 
تول�د 2005 ولي�ث تول�د 2009 وزه�راء تول�د 2008 اوالد 
حكم�ت عبود محمد( وق�د اصدر فيها ق�رار غيابيا بحقك 
يق�ي بثبوت نس�ب االطف�ال كل من )يق�ني وبنني وليث 
وزه�راء( بإع�الم الحكم الصادر من ه�ذه املحكمة بالعدد 
مح�ل  وملجهولي�ة   2015  /7  /26 يف   2015 ش/   /436
اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ مركز رشطة الرشاد/ 
بغ�داد وتأييد املجل�س البلدي ملنطقة الرش�اد والنتقالك اىل 
جه�ة مجهولة ق�رر تبليغك بصحيفت�ني محليتني يوميتني 
ويف ح�ال ع�دم تقديمك طعنا بالقرار خالل امل�دة القانونية 

فان القرار سوف يكتسب الدرجة القطعية.
القايض

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الصويرة
العدد: 579/ ش/ 2015 
التاريخ: 11/ 8/ 2015 

اعالن
اىل/ املدعى عليه/ ايمان محمد عطية

اقامت املدعية سعدية كاظم زغر الدعوى املرقمة 
اعاله ام�ام هذه املحكم�ة تطلب فيه�ا عزلك عن 
وصاي�ة القارصي�ن تب�ارك وع�ذراء ودع�اء ابناء 
عصام حليس وتنصيب سعدية كاظم وصيه عنهم 
ولثبوت مجهولية محل اقامتك حسب رشح القائم 
بالتبلي�غ. ل�ذا تق�رر تبلغ�ك بالن�رش يف صحيفتني 
يوميت�ني محليت�ني بالحضور امام ه�ذه املحكمة 
يف جلس�ة املرافعة املوافق 18/ 8/ 2015 الس�اعة 
التاس�عة صباح�ا ويف حالة عدم حض�ورك تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وفق القانون.
القايض

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية التنفيذ الصويرة
رقم االضبارة: 279/ 2015 

التاريخ: 9/ 8/ 2015 
اعالن

تبيع مديري�ة تنفيذ الصويرة العقار تسلس�ل 
3/ 7265 م26 الحس�ينية الواق�ع يف الصويرة 
العائ�د للمدين غي�داء توفيق محم�د املحجوز 
لق�اء طل�ب الدائ�ن )ازه�ار مكط�وف كعيد( 
البالغ 50000000 خمسون مليون دينار فعى 
الراغب بال�رشاء مراجعة ه�ذه املديرية خالل 
م�دة ثالث�ني يوما تبدأ م�ن اليوم الت�ايل للنرش 
مس�تصحبا مع�ه التأمين�ات القانونية عرشة 
من املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية 
العراقي�ة وان رس�م التس�جيل والداللي�ة عى 

املشرتي:
املنفذ العدل
املواصفات:

1- موقع�ه ورقمه: الصوي�رة 3/ 7265 م26 
الحسينية

2- جنسه وموقعه: دار مشيدة
3- ح�دوده واوصاف�ه: الش�مال الرشق�ي 3/ 
7264 الجن�وب الغربي طريق فرعي الش�مال 
الغربي 3/ 7213 والجنوب الرشقي 3/ 7217 
4- مش�تمالته: يحت�وي ع�ى طابق�ني االول 
يحت�وي غرفتني نوم وه�ول صحيات ومطبخ 

والطابق الثاني غرفتني نوم وصحيات وهول
5- مس�احته: 250 م2 ع�ى وج�ه الش�يوع 

واملساحة املراد وضع اليد عليها 150 م2
6- درجة العمران:

7- الشاغل:
8- القيمة املقدرة: 84000000 اربعة وثمانون 

مليون دينار

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف البرة االتحادية

محكمة بداءة البرة
العدد: 803/ ب/ 2015 
التاريخ: 10/ 8/ 2015 

اعالن
املدع�ون/ ع�يل ونجل�ه وسوس�ن وزينب وميس�ون 
وعبد العزيز وعب�د الرحيم ابناء حبيب نجم/ وكيلهم 

املحامي طارق االبريسم
املدعى عليهما/ 1-  عبد الله حبيب نجم

2- مدير رعاية القارصين اضافة لوظيفته/ بالنسبة 
للقارصة زهرة نجم عبد الله

الشخص الثالث/ زهرة نجم عبد الله
تبي�ع محكمة ب�داءة البرة العقار تسلس�ل 255/ 
150 الرب�اط الصغ�ر مس�احته 334,08 م2 يقع يف 
منطقة الطويس�ة وعى ش�ارع فرعي مبلط بالقرب 
م�ن املفوضية املس�تقلة لالنتخابات مش�يد عليه دار 
سكن افرزت اىل ثالث مش�تمالت بصورة غر رسمية 
القس�م االول املش�غول من قبل املدعى عليه عبد الله 
حبي�ب مؤلفة من غرفة اس�تقبال وهول وغرفة نوم 
واح�دة وحم�ام ومرف�ق صح�ي ومطب�خ بالطاب�ق 
االريض وغرفتني فوقانية مع مشتمالت عدد/ 2 مبني 
م�ن الطاب�وق ومس�قف بالكونكريت املس�لح درجة 
عمرانه متوس�طة القس�م الثاني والذي هو جزء من 
الدار االصلية يحوي ه�ول وغرفة نوم واحدة وحمام 
ومرفق صحي مش�غول من قبل املدع�ي عبد الرحيم 
حبي�ب نج�م مبني م�ن البلوك مس�قف بالش�يلمان 
مبلط بالسراميك درجة عمرانه جيده القسم الثالث 
مش�يد من الطابق الثاني يتم الصعود اليه بواس�طة 
س�لم مبن�ي م�ن الطابوق يح�وي غرفة لالس�تقبال 
م�ع ثالث غرف ن�وم ومطبخ وحم�ام ومرفق صحي 
البن�اء من الطابوق ومس�قف بالكونكريت املس�لح. 
فمن ل�ه الرغبة بالرشاء مراجعة هذه املحكمة ودفع 
التأمين�ات القانونية بنس�بة 10 % من القيمة املقدرة 
البالغة اربعمائة وثمانية وستون مليون وخمسمائة 
واربعون الف دينار وبصك مصدق المر هذه املحكمة 
وستجري املزايدة الساعة الثانية عرش من ظهر اليوم 

الثالثني التايل للنرش واجور املناداة عى املشرتي.
القايض
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يقول جيسنر “الناس يرتاحون 
بش�أن فك�رة المبادل�ة”. ويضيف 
“أنماط أموال الس�فر بي�ن البلدان 
متس�اوية إلى حد كبي�ر. ما تنفقه 
المملك�ة المتحدة من أموال س�فر 
ف�ي أس�تراليا ُيس�اوي تقريب�اً ما 
ُينفق�ه األس�تراليون ف�ي المملكة 

المتحدة”.
م�ع ذل�ك، الحف�اظ عل�ى ه�ذا 
المختلف�ة  األزواج  بي�ن  الت�وازن 
من العم�الت التي يت�م تبادلها هو 
بمثابة تحّد رئيس�ي لهذا األنموذج 

من العمل.
خدمة “وي سواب” تتبع خطى 
شركات تحويل األموال الدولية من 
النظير إلى النظير، مثل “ترانسفير 
واي�ز”، الت�ي تتول�ى اآلن تس�يير 
معامالت تبل�غ 500 ملي�ون جنيه 
شهرياً، بعد حمالت إعالنية رفيعة 
المستوى جذبت االنتباه لما تصفه 
بأنه رس�وم المص�ارف “الضخمة 

التي تصل إلى حد السرقة”.
كذلك “َكرنس�ي فير”، الش�ركة 
التي يوجد مقرها ف�ي دبلن، تقدم 
ه�ي األخرى خدم�ة األف�راد الذين 
يرس�لون األموال عبر الحدود، في 
حي�ن إن ش�ركة كانتوك�س تعتبر 
بمثابة س�وق للش�ركات الصغيرة 
ومتوس�طة الحجم لتبادل العمالت 

بين أفراد من النظير إلى النظير.
لك�ن خدم�ة وي س�واب، الت�ي 
مستش�ار  جيس�نر  م�ع  أسس�ها 
تمويل الش�ركات السابق، سايمون 
س�اكردوتي، ه�ي أول خدم�ة في 

سوق أموال السفر.
أجرت�ه وكال�ة  لبح�ث  ووفق�اً 

ينف�ق س�كان  أن  يتوق�ع  مينت�ل، 
المملك�ة المتح�دة في ع�ام 2018 
نحو 38 ملي�ار جنيه ف�ي الخارج. 
وسوق هذه العملة األجنبية ُمجّزأة، 
تتوزع بين مكاتب البريد المملوكة 
للدولة، والمصارف، ومحال السوبر 
مارك�ت، ومتاجر التجزئة األخرى، 
ووكالء الس�فر، ومكاتب الصرافة 

مثل ترافيليكس.
ومع أن كثي�را من هذه الجهات 
ال تتقاضى أي عمولة، إال أن أسعار 
الص�رف الت�ي توّفرها للمش�ترين 
والبائعين ُيمكن أن تختلف بنس�ب 

تصل إلى 14 في المائة.
“وي  مس�تخدمو  ويحص�ل 
سواب” على س�عر صرف منتصف 
الس�وق الحال�ي، لكنه�م يدفع�ون 
المائ�ة  ف�ي   1 بنس�بة  عمول�ة 
للتحويالت التي تس�تغرق أسبوعاً، 
و1.3 ف�ي المائ�ة للت�ي تس�تغرق 
ثالثة أيام، و1.4 في المائة للتحويل 

الفوري.
التح�ّدي  ه�و  الحج�م  وبن�اء 
الرئيس�ي أمام الخدم�ة، إلى جانب 
تطبيق أنظمة تنظيمية مختلفة في 
كل بل�د وموازنة الع�رض والطلب. 
وبحسب سايمون تشامب، الرئيس 
التنفيذي ل�� “إيجل�وود يوروب”، 
وهي ش�ركة إلدارة األص�ول ُتدير 
صن�دوق إق�راض م�ن النظي�ر إلى 
لتب�ادل  الكبي�ر  “العائ�ق  النظي�ر 
العم�الت من النظير إلى النظير هو 
الس�يولة”. مثل منصات اإلقراض، 
الشركات تعمل على تحويل األموال 
به�ذه الطريقة يج�ب أن تضمن أن 
أحج�ام المعام�الت متوازن�ة بين 

العم�الت.  م�ن  زوج  كل  جانب�ي 
وه�ذا ق�د يكون أم�راً صعب�اً حتى 
بالنس�بة لمجموعات اإلقراض من 
النظي�ر إلى النظي�ر الناضجة، التي 
في بع�ض األحيان ُتكاف�ح للعثور 
على ُمقترضين ليتناس�بوا مع عدد 
الُمقرضين المحتمل. يقول جيسنر 
“إن تب�ادل العم�الت بي�ن الجني�ه 

االسترليني واليورو في خدمة “وي 
س�واب” يمثل نحو 50 ف�ي المائة 
من التب�ادالت الحقيقية من النظير 
إل�ى النظي�ر، ف�ي حين إن أس�واق 
الص�رف األجنب�ي القياس�ية للبيع 
بالجملة ُتس�تخدم لباقي العمالت. 
وم�ع نمو خدمة وي س�واب، يأمل 
إل�ى  النظي�ر  م�ن  المعام�الت  أن 

النظير إلى 100 ف�ي المائة. طارق 
عطية، رئيس قس�م عمالء القطاع 
الخاص في شركة األسهم الخاصة 
“آي دبلي�و كابيت�ال”، الت�ي قادت 
جولة التمويل لخدمة وي س�واب، 
يقول “إن الحصول على الزبائن هو 
الجزء الصعب، لكن لديهم إعالنات 
في أنح�اء مترو أنفاق لن�دن كافة 

ونعتقد أنها ستحدث تأثيرا كبيرا”.
ويحصل مس�تخدمو خدمة وي 
س�واب على بطاق�ة ماس�تر كارد 
مدفوع�ة ُمس�بقاً، يت�م تحميله�ا 
بعملته�م األجنبي�ة. أن�درو هاجر، 
مخت�ص التموي�ل الش�خصي، قال 
“إن هناك ش�ركة واح�دة فقط في 
الس�وق البريطاني�ة ُتقّدم أس�عارا 

أفضل م�ن خدمة وي س�واب، هي 
س�نتريب Centtrip، وهي ش�ركة 
ناشئة تأسست هذا العام وتتقاضى 

رسوما بنسبة 0.5 في المائة.
إنها ليست مزّودا من مؤسسات 
النظير إلى النظير، لكنها تهدف إلى 
بناء حصة سوقية من خالل توفير 
إل�ى  المباش�ر  الوص�ول  إمكاني�ة 
س�وق عمالت حية، كالتي تقّدمها 
 CurrencyCloud ”َكرينسي كالود“
- وهي أنموذج مختلف تصدى أيضا 

ألعمال المزّودين الحاليين”.
يق�ول جيس�نر “إن المنافس�ة 
الحديث�ة أدت بالفع�ل إلى تخفيض 
األس�عار. على مدى العام الماضي، 

أصبحت أقل وأقل”.
وهدف�ه طويل األجل ه�و إزالة 
العمولة من خدمة وي س�واب، من 
خالل تقديم صرف مجاني للعمالت 
بأسعار منتصف الس�وق، وتسييل 
قاع�دة الزبائن عن طريق وس�ائل 
أخرى. ومؤِسس خدمة وي سواب 
موج�ود اآلن ف�ي نيوي�ورك للقاء 
مستثمرين محتملين للحصول على 
تموي�ل جدي�د يأمل أن يك�ون أكبر 
“بكثي�ر” م�ن التموي�ل البالغ 4.5 
مليون جنيه الذي تم جمعه في العام 
الماضي. وينوي كذلك التوّسع إلى 
آس�يا والواليات المتحدة، وتسويق 
الخدم�ة خصيصاً لرج�ال األعمال 
المس�افرين. كذل�ك س�توفر “وي 
س�واب” خي�ار المدرس�ة القديمة 
القائ�م على تس�ليم النق�ود مقابل 
رس�وم إضافية. وبحس�ب جينسر 
“النقود ليس�ت المس�تقبل، لكن ال 

يزال الناس يرغبون فيها”.

    مارتن ساندبو

الس�ؤال األكبر الذي أث�اره فوز 
حزب س�يريزا ف�ي االنتخابات في 
كان�ون الثاني )يناي�ر( الماضي لم 
يُك�ن يتعلّق باليونان. كان الس�ؤال 
هو م�ا إذا كان أي عدد س�كان في 
بلد معي�ن اعتمد اليورو يس�تطيع 
التعبي�ر بش�كل ج�اد ع�ن الخي�ار 

الديمقراطي.
للي�ورو  اختب�ار  حال�ة  ه�ذه 
النق�دي  االتح�اد  كان  إذا  نفس�ه. 
والديمقراطية غير متوافقين، حتى 
أصدق�اء اليورو األكثر التزاماً يجب 
أن يخت�اروا الديمقراطية. لحس�ن 
الحظ هما متوافقان. لكن السياسة 
األوروبية ترتكز على وجهة النظر 
الُمعاكس�ة. بدون تغيير في النهج، 

ال بد أن ننتهي إلى الفشل.
قائمة الضغوط على اليونانيين 
فيم�ا يخ�ص تحديده�م مصيرهم 
طويلة بش�كل فريد. فهي تتضمن، 
أوالً، اإلدارة الجزئي�ة غي�ر العادية 
ِقب�ل  م�ن  االقتصادي�ة  للسياس�ة 
التدخ�ل  ثاني�اً،  الدائن�ة.  الجه�ات 

الج�ريء في االنتخاب�ات اليونانية 
م�ن ِقبل الق�ادة األوروبيي�ن الذين 
أوضح�وا تمام�اً ف�ي كل م�ن عام 
2012 وع�ام 2015 أنهم أرادوا من 
اليونانيي�ن إع�ادة انتخ�اب النخب 
نفسها التي فقدت صدقيتها. ثالثاً، 
الجهود الهائلة المبذولة لتجّنب أي 
اضط�راب ينج�م عن اس�تفتاء، أو 
حتى دع�م، لبرنامج السياس�ة في 

منطقة اليورو.
ف�ي تش�رين الثان�ي )نوفمبر( 
2011، أنجي�ال ميركل، مستش�ارة 
ألمانيا، ونيكوال ساركوزي، رئيس 
فرنسا في ذلك الوقت، أجبرا رئيس 
ال�وزراء، ج�ورج باباندري�و، على 
التوق�ف ع�ن محاول�ة إثب�ات حق 
اليونان ف�ي الحص�ول على قرض 
إنق�اذ ث�ان )والش�روط الُمرافقة( 
م�ن خ�الل إج�راء اس�تفتاء. وفي 
حين إن منطقة اليورو فش�لت في 
إخافة ح�زب س�يريزا لكيال يجري 
االقت�راع في حزي�ران )يونيو( من 
هذا العام، إال أن ذلك لم يُكن بس�بب 
عدم المحاولة. لم�اذا هذا الموقف 
تج�اه  مده�ش  بش�كل  العدائ�ي 

الس�ماح للناس باالختيار؟ الجواب 
واضح بقدر م�ا هو ُمثير للقلق: أن 
القادة في أوروبا يخشون أن الناس 

سيتخذون الخيار الخاطئ.
اليونان كانت اس�تطالعات  في 
ال�رأي متناس�قة بش�كل ملح�وظ 
بش�أن أمرين: أن معظم اليونانيين 
الي�ورو  عل�ى  الحف�اظ  يري�دون 
أيض�اً  ومعظمه�م  له�م،  عمل�ة 
الت�ي فرضتها  السياس�ات  يرفض 
المعروف�ة  الدائن�ة  المؤسس�ات 
س�ابقاً باس�م التروي�كا. ه�ذا م�ا 
كان يعنيه “الرفض” الس�احق هذا 
الصي�ف؛ وه�و م�ا كان اس�تفتاء 
باباندريو س�ُيظهره أيضاً لو لم يتم 

إحباطه.
إن�ه التعبير ع�ن ه�ذا التفضيل 
الخاص - الحفاظ على اليورو، لكن 
مع سياسات مختلفة - الذي فعلت 
النخبة السياسية في منطقة اليورو 
كل م�ا في وس�عها لمنعه. هل هذا 
ُمبّرر؟ هناك ثالثة تفسيرات: واحد 
ُمخ�ادع؛ وواح�د خي�ري؛ وواح�د 
س�اخر. وجميعه�ا ُمقلق�ة للغاية 

بالنسبة إلى أي ديمقراطي.

القصة الُمخادعة هي أن سكان 
عل�ى  للحص�ول  اليون�ان صوت�وا 
مزي�د م�ن أم�وال اآلخري�ن مقابل 
ال ش�يء. وهذا ليس ش�يئاً تمنحه 
الديمقراطي�ة إل�ى أح�د باعتب�اره 
لك�ن  الختي�اره.  ش�رعيا  خي�ارا 
حكوم�ة اليونان تمّكن�ت من تلبية 
االحتياجات منذ عام 2013؛ وحتى 
قبل أن يذهب ُعش�ر القروض فقط 
لتغطي�ة اإلنف�اق األساس�ي. وفي 
الغال�ب “البق�اء ف�ي الي�ورو م�ع 
سياس�ات بديلة” يعن�ي العجز عن 

السداد داخل منطقة اليورو.
التفس�ير الخي�ري ه�و أن قادة 
منطق�ة الي�ورو يعتق�دون أن�ه ال 
يوجد بديل - باستثناء انهيار اليورو 
بالكامل - للسياسات التي دعموها، 
وهي تأمين الدعم المالي من ألمانيا 
والبل�دان الدائن�ة األخ�رى مقاب�ل 
سياس�ة مالي�ة ونقدي�ة ُمتش�ّددة 
وإصالحات هيكلي�ة مفروضة من 
المركز. ماريو دراجي، رئيس البنك 
المؤّيد  األوروب�ي، ه�و  المرك�زي 
األوضح لهذه الفك�رة. فهو ُيجادل 
ب�أن جميع أعضاء منطق�ة اليورو 

لديهم مصلحة في تأكيد أنه ال يوجد 
أي عضو س�يكون أفض�ل حاالً عند 
مغادرة االتحاد النقدي، ولديهم ما 
ُيبّرر المطالب�ة بإصالحات هيكيلة 

لجعل اليورو يعمل بشكل أفضل.
التفس�ير غي�ر الخي�ري هو أن 
النخ�ب ف�ي المؤسس�ة األوروبية 
ربطت صدقيتها بسياس�ات ُيمكن 
لومه�ا، عن حق، على أنها الس�بب 
ف�ي تقيي�د النم�و االقتص�ادي في 
أوروبا، وبالتالي ال تستطيع تحّمل 
االعت�راف بأنه�ا كانت عل�ى خطأ. 
فحي�ن تدعي أنه ال يوجد بديل، فإن 
ه�ذا االدعاء ال ُيمكن�ه الصمود في 
حال إقامة الدلي�ل على وجود بديل 
ناجح. بالتالي، الضرورة السياسية 
تقتض�ي اإلص�رار عل�ى أن اليورو 
يتطلب اإلجم�اع على احترام فكرة 
“النق�ود مقاب�ل الس�يطرة” - وأن 
تح�ّدي ه�ذا اإلجم�اع ه�و بمثابة 

التخلّي عن اليورو.
لكن ه�ذا ليس صحيح�اً. إعادة 
الس�يادية وديون  الدي�ون  هيكل�ة 
المص�ارف ف�ي وق�ت ُمبك�ر ف�ي 
اليونان كان من شأنها إزالة الحاجة 

للحصول على قروض إنقاذ رسمية 
سياس�ة  إل�ى  التح�ّول  ضخم�ة. 
التقّش�ف والتش�ديد النق�دي ف�ي 
الفترة 2011-2010 كان خياراً من 
خيارات السياس�ة؛ وهناك خيارات 
أخ�رى كان من الممك�ن اتخاذها. 
وأجن�دة اإلصالح التي ُتش�ّكل اآلن 
األيديولوجي�ة الُمهيمنة في أوروبا 
قد تكون، أو ال تك�ون، جيدة للنمو 
على المدى الطويل - صندوق النقد 
الدول�ي ُيعط�ي ُحكم�اً متباين�ا - 
لك�ن بالكاد هي ش�رط ال غنى عنه 
لبقاء الي�ورو. إذا اختار أحد البلدان 
سياس�ات أق�ل مالءم�ًة للنمو من 
غيره، فيجب أن يتقّبل ببس�اطة أن 
يكون متخلف�ا عن غي�ره. هذا هو 
ما ينبغي أن تك�ون عليه الحال في 

اتحاد الديمقراطيات.
م�ن  تحص�ى  ال  أع�دادا  لك�ن 
المراقبين المستقلين دققوا بشكل 
ضعيف في خطاب “ال يوجد بديل”، 
إذا كان صحيح�اً،  أن�ه  إدراك  دون 
فه�و بمثابة إدانة فظيع�ة لالتحاد 
النقدي. هدف اليورو كان تس�هيل 
التجارة واالستثمارات عبر الحدود 

وتعزي�ز الرواب�ط السياس�ية التي 
تمنع العودة إلى العداوات الماضية. 
الهدف لم يُكن إزالة أي خيار بشأن 
النم�اذج االقتصادي�ة الت�ي ترغب 

البلدان المختلفة العيش بموجبها.
موج�ودة  البدائ�ل  إن  حقيق�ة 
هي أم�ر يبعث على االرتياح، لكنها 
أيض�اً تبعث على الي�أس. من خالل 
التظاهر أنه�ا غير موجودة - وفي 
اليون�ان، محاول�ة جعل ه�ذا يبدو 
حقيقي�اً من خ�الل إغ�الق النظام 
المصرف�ي ب�دالً م�ن ف�رض إعادة 
هيكلته - ف�إن أوروبا تخون القيم 

الخاصة بها. 
وواحدة م�ن القي�م األثمن عبَّر 
عنه�ا فولتي�ر: الدف�اع ع�ن ح�ق 
الشخص في التعبير عن � والعيش 
وف�ق � وجه�ة نظر تختل�ف معها 

بشدة.
أوروب�ا يج�ب أن تتمس�ك بهذا 
المب�دأ بدرج�ة أعل�ى م�ن ش�ّكها 
الُمب�ّرر ف�ي أجندة حزب س�يريزا. 
القيام بالعكس هو بمثابة خيانة ال 
ُيمك�ن إال أن تؤدي إلى زيادة الدعم 
لليساريين واليمينيين الُمتطرفين.

اقتصـاد املشـاركـة يغيـر مشهـد تبـادل الـعـمـالت

الديمقراطية يف قلب الدراما اليونانية

     جوديث إيفانز

باإمكانك ا�ستئجار منزل عطلتك من موقع اإيربنب Airbnb، والعثور على �سائق من تطبيق اأوبر، ومقاي�سة اأموال ال�سفر اخلا�سة بك مع �سائح اآخر ُي�سافر يف االجتاه 
االآخر. واإذا حقق جاريد جي�سرن االأمر على طريقته، فاإن مكتب ال�سرافة التقليدي �سيكون ال�سحية التالية لـ “اقت�ساد املُ�ساركة”.

متداول العملة ال�سابق يعتقد اأن االختالف الكبري يف اأ�سعار �سرف العمالت االأجنبية املُقّدم لل�سّياح يعني اأن التكنولوجيا اخلا�سة به ُيكن اأن ُتِدث هزة يف ال�سناعة.
قبل عامني، اأ�س�س جي�سرن “وي �سواب” WeSwap، خدمة �سرف اأموال ال�سفر من النظري اإىل النظري. وبف�سل جولة متويل بقيمة 4.5 مليون جنيه من جمموعة من 
امل�ستثمرين متكنت من اإطالق حملتها الت�سويقية الكبرية االأوىل هذا العام. لقد مت هذا ال�سيف تبادل مليون جنيه على االأقل على املن�سة التي توّفر 16 عملة وتعمل 

يف ع�سرة بلدان اأوروبية.
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االحتاد اآلسيوي يسمي طاقام عامنيا لقيادة لقاء املنتخب الوطني أمام الصني تايبيه
س�مى االتح�اد االس�يوي لك�رة الق�دم 
طاقم�اً تحكيمي�اً دولي�اً عماني�اً الدارة 
ونظ�ره  الوطن�ي  منتخبن�ا  مب�اراة 
التايوان�ي الت�ي س�تقام يف الثال�ث م�ن 
ايلول املقبل ضمن منافس�ات تصفيات 
مونديال روس�يا وكاس اسيا عىل ملعب 
نادي باص االيراني ال�ذي اختاره اتحاد 
الكرة العراق�ي ملعبا رس�ميا للمنتخب 

الوطني.
وق�ال ع�ادل القص�اب ام�ن رس لجنة 
املرك�زي: ان  الك�رة  اتح�اد  الح�كام يف 
الطاق�م التحكيمي العمان�ي يتالف من 
يعقوب س�عيد عبد الله حكما للس�احة 
وحمي�د س�ليمان مرهون مس�اعداً اول 
وعب�د الل�ه عيل عب�د الله مس�اعداً ثانياً 
وعمر مبارك مزروع حكماً رابعاً مضيفا 
ان االتحاد االسيوي سمى االردني نارص 
دروي�ش مقيما للحكام يف املب�اراة فيما 
س�يقوم بمهم�ة االرشاف ع�ىل اللق�اء 
اس�ماعيل ش�اه من املالديف وس�يتوىل 
مهمة املنس�ق االمني للمب�اراة الياباني 

جوكو سومينوري.
ويف س�ياق متصل اعلن امل�اك التدريبي 
للمنتخ�ب الوطني بكرة القدم ان مباراة 
املنتخ�ب الودي�ة م�ع لخوي�ا القط�ري 
س�تقام يوم الثاث�اء املقب�ل والتي كان 
من املقرر ان تجري اليوم بسبب انشغال 
االندية بمعس�كرات خارجية اس�تعدادا 

لدوري نجوم قطر.
وق�ال باس�ل كوركي�س املدي�ر االداري 
للمنتخب الوطن�ي بكرة القدم: ان املاك 
التدريبي س�يعتمد يف معسكره بالدوحة 
خ�ال االيام املقبلة عىل تكثيف الوحدات 
التدريبي�ة اليومي�ة اذ س�تصل اىل ث�اث 
وحدات تدريبية الغاية منها رفع اللياقة 
البدنية وتطبيق الخطط لغرض الوصول 
اىل املس�توى الفن�ي والبدن�ي املطلوبن 
مبين�ا ان ادارة ن�ادي لخوي�ا حريص�ة 
عىل اج�راء اللقاء الودي النه ياتي ضمن 
تحضرات النادي استعدادا ملباراة الهال 
الس�عودي التي ستقام يوم 25 من شهر 
اب الجاري يف ذهاب دور الثمانية بدوري 

االبطال االسيوي.
واك�د كوركي�س ان اج�واء الطق�س يف 
العاصم�ة القطري�ة الدوح�ة مش�ابهة 

الجواء منتخبات رشق اسيا .
ويش�ارك يف معس�كر الدوح�ة 19 العبا 
بع�د انضمام يون�س محمود اىل صفوف 
الفريق تحت قي�ادة املدرب يحيى علوان 
وكان منتخبنا الوطني قد وصل الس�بت 
امل�ايض اىل دولة قطر للدخول بمعس�كر 

تدريبي تحضرا ملواجهة تايلند يف الثالث 
من ايلول املقبل.

وكان اتحاد الكرة اتخذ عددا من املقررات 
حس�ب بي�ان حصل�ت علي�ه )التأخي ( 
اذ تق�رر ع�دم املش�اركة يف اي بطوالت 
غر معتمدة م�ن قب�ل االتحادين الدويل 

واالس�يوي ع�دا بطول�ة الخلي�ج وذل�ك 
لضمان استمرارية الدوري كما قرر عدم 
اقامة اي معسكرات تدريبية للمنتخبات 
العراقي�ة والحكام خارج الباد تماش�يا 
مع سياس�ة الدولة بالتقش�ف.واوضح 

البي�ان ان اتح�اد الكرة قرر تس�مية 

املدرب عبد الغني ش�هد مدربا للمنتخب 
األوملب�ي خلف�ا للم�درب يحي�ى عل�وان 
مبينا أن تس�مية مدرب منتخب الشباب 
والجهاز الفني املساعد للمنتخب األوملبي 

ستحدد يف اجتماع الحق.
واشار البيان اىل ان سبب 

تاخر طبع كراس منهاج الدوري الكروي 
املقب�ل ه�و عدم تس�مية بع�ض االندية 
وهي الرشطة والزوراء والطلبة والحدود 
االندي�ة  مطالب�ا  ملاعبه�ا  والكهرب�اء 
املذكورة بتسمية ماعبها لضمان توفر 

الكراس الذي يخدم جميع االندية.

واشار االتحاد اىل انه قرر تكريم منتخب 
الناش�ئن لحصوله عىل لقب غرب اسيا 
ملنتخب�ات تح�ت 15 عام�ا، كم�ا اوع�ز 
برضورة هيكلة لجنة املسابقات الحالية 
بحيث ال يتواجد ضمن اعضائها اي ممثل 

لاندية املشاركة يف الدوري املمتاز.

امل�شتقبل العراقي/ بغداد

ًً

كش�ف الع�ب نادي امليناء عمار عبد الحس�ن عن األس�باب الحقيقي�ة التي وقف�ت وراء رفضه عدد من 
الع�روض الت�ي تقدمت ل�ه خال امل�دة املاضية من ف�رق العاصمة بغداد , مش�راً يف الوق�ت ذاته اىل ان 
امليناء بات واحد من اهم املنافس�ن عىل لقب الدور املمتاز خال املوس�من املاضين وزاحم بقوة الفرق 
الجماهرية.وق�ال عبد الحس�ن : بالرغم من العروض التي تقدمت يل خ�ال املدة القليلة املاضية من 
ف�رق العاصم�ة بغداد ,ولكن رغبتي كانت بالع�ودة اىل امليناء جاءت عطفاً عىل جملة من األس�باب 
والتي يأتي يف مقدمتها التواجد بالقرب من عائلتي اىل جانب امتلك الفريق البرصي مقومات النجاح 
التي يتمناها اي العب , ال س�يما االستقرار االداري والفني الذي يكتنف النادي.واضاف عبد الحسن: 
اع�ول كثرا عىل املوس�م املقب�ل ليكون بوابة عودتي لصف�وف املنتخب الوطني م�ن خال تقديمي 
للمستوى الفني الذي يسهم يف املنافسة عىل اللقب مع بقية زمائي , بعد ان تغيبت عن التواجد مع  
اسود الرافدين ملدة ليست بالقصرة.واختتم عبد الحسن حديثه قائاً: كرة امليناء باتت واحدة من 
اهم املنافس�ن عىل لقب درع الدوري ال س�يما من خال املوسمن املاضين ووصولهم اىل مراحل 

متقدمة من املنافسة االمر الذي يجعل من الفريق ال يقل شأن عن بقية الفرق الجماهرية.

تعهد جورجي جيس�وس املدرب الجديد 
لفري�ق س�بورتنج لش�بونة ب�أن تكون 
املنافس�ة عىل لق�ب دوري الدرج�ة األوىل 
لك�رة الق�دم يف الربتغ�ال ثاثي�ة األطراف 
وك�ر هيمن�ة بورت�و وفريق�ه الس�ابق 
جيس�وس  البطولة.وأحي�ا  ع�ىل  بنفي�كا 
مس�رة بنفي�كا ع�ىل مدار س�تة مواس�م 
قضاها معه وق�اده للتتويج بلقب الدوري 
ث�اث م�رات وبالكأس م�رة واح�دة بجانب 
الوص�ول لنهائ�ي ال�دوري األوروب�ي مرتن.

وانتقل املدرب املخرضم إىل س�بورتنج لش�بونة 
مطلع حزيران/ يونيو يف خطوة أذهلت األوس�اط 
إلنه�اء  جيس�وس  الربتغال.ويس�عى  يف  الكروي�ة 
هيمن�ة بورتو وبنفيكا عىل لقب الدوري منذ آخر مرة 
فاز بها س�بورتنج بالبطولة يف موسم 2002-2001.

وقال املدرب أثناء مراسم تقديمه رسميا أمام وسائل 
االعام: "حان الوقت لنؤكد رغبتنا يف املنافس�ة عىل 
كل لق�ب يف الربتغ�ال .. من اآلن فصاعدا س�تكون 

املنافس�ة بن ثاثة فرق وليس اثنن. يجب أن يستيقظ 
األس�د النائم".ويس�تهل سبورتنج مش�واره يف املوسم 
الجديد من الدوري الجمعة بزيارة فريق تونديا الصاعد 
حديثا لدوري األضواء بعد فوزه بكأس الس�وبر املحلية 
األح�د املايض عق�ب تغلبه ع�ىل بنفي�كا 1-صفر.وقال 
جيسوس إن فريقه الس�ابق بنفيكا ظهر: "خائفا" من 
س�بورتنج يف صورته الجديدة، وغادر جيسوس بنفيكا 
وس�ط تقارير تش�ر إىل أن الس�بب هو رفض تخفيض 
أجره فيما اضطر سبورتنج إلقالة مدربه ماركو سيلفا 
إلفس�اح املجال أمام انضمام امل�درب الجديد".واضاف: 
"وبرر برونو دي كارفاليو رئيس س�بورتنج االس�تغناء 
عن سيلفا بعد موسم واحد رغم التتويج بالكأس بأمور 
مثل الغياب عن االجتماعات وعدم ارتداء الزي الرس�مي 
للنادي".وأصبح�ت األندي�ة الربتغالية رائ�دة يف تطوير 
وبي�ع املواهب الصاع�دة إىل كربى أندي�ة أوروبا بمبالغ 
ضخمة ولم يكن هذا الصيف استثناء.وجمع بورتو نحو 
92 ملي�ون يورو من بيعه العبن م�ن بينهم الكولومبي 
جاكسون مارتينيز، هداف الدوري الربتغايل يف آخر ثاثة 
مواس�م، والذي انتقل إىل أتلتيكو مدريد اإلسباني مقابل 

39 مليون يورو.

عبد احلسني : امليناء سيكون بوابتي للعودة 
لصفوف املنتخب

مانشيني يطلب تدخل توهري حلسم صفقة برييسيتش

ي�رص املدرب اإليطايل روبرتو مانش�يني ع�ىل التعاقد مع 
العب فولفس�بورغ األملاني إيفان بريش�يتش، خال 

فرتة اإلنتقاالت الصيفية الحالية.
ديلل�و  )الجازيت�ا  صحيف�ة  وأك�دت 
س�بورت( االيطالية أن املدير الفني 
اإليط�ايل طلب من رئي�س النادي 
اإلندونييس إيريك توهر التدخل 
بشكل ش�خيص يف مفاوضات 
م�ع النادي األملان�ي من أجل 

حسم الصفقة.
ويري املدير الفني السابق 

ملانشس�رت س�يتي اإلنجلي�زي أن الاعب س�يكون إضافة 
تكتيكية قوية للفريق يف املرحلة املقبلة، وال يمانع التعاقد 

مع الاعب الكرواتي مقابل قيمة مادية كبرة.
ورصح املدير التنفيذي لفولفس�بورغ كاوس ألوفس أنهم 

لن يتخلوا عن إيفان بريسيتش يف الوقت الحايل.
ويرغ�ب النراتزوري يف ضم الاعب البال�غ من العمر )26 
عاما( عىل س�بيل اإلعارة مقابل 5 مليون يورو مع أحقية 
الرشاء نهاية املوسم مقابل 12 مليون يورو، لكن مسؤولو 
الن�ادي األملان�ي يرغب�و يف التخيل ع�ن الاع�ب مقابل 17 
ملي�ون يورو.وأفادت التقاري�ر اإليطالية أن الاعب توصل 
إلتفاق مع مس�ؤويل إنرت ميان حول البنود الش�خصية يف 
العقد، حيث سيحصل عىل 2.5 مليون يورو كراتب سنوي، 

ومن املرجح أن يزيد خال املواسم املقبلة.

امل�شتقبل العراقي/ متابعة

امل�شتقبل العراقي/ وكاالت

ُمن�ح األرجنتين�ي ليونيل مييس جائ�زة أفضل العب يف 
مب�اراة نهائ�ي كأس الس�وبر األوروب�ي لك�رة القدم، 
الت�ي أقيمت الثاثاء بن برش�لونة وإش�بيلية وانتهت 
بف�وز الفري�ق الكتالون�ي 5-4 بصعوبة، س�جل منها 
"الربغوث" هدفن من كرتن ثابتتن.وبدأ مييس املباراة 
بش�كل قوي للغاي�ة، وتمكن يف غضون ع�رش دقائق من 
تس�جيل هدفن حول بهما تأخر الربس�ا بع�د هدف إيفر 
بانيج�ا املبكر للفري�ق األندليس.ورصح مهاج�م الفريق 

الكتالوني وصاحب جائزة الكرة الذهبية ألفضل 
العب�ي العال�م أربع م�رات من قب�ل، عقب رفع 
زميله أندريس إنييس�تا لل�كأس: "كنا مجهدين 
للغاي�ة وبالتايل تعقدت مهمتنا يف املباراة"، حيث 

كان الربس�ا متقدم�ا 4-1 قبل أن يعود إش�بيلية 
ويتعادل 4-4، ليحتكم الفريقان لشوطن إضافين.

كم�ا حيا مي�يس زميل�ه بي�درو رودريجي�ز، بط�ل الهدف 
الخامس الحاس�م ال�ذي منح الفريق الكأس يف الش�وطن 
االضافين.وق�ال: "بي�درو يس�تحق ه�ذا لكل م�ا أعطاه 

للنادي"، يف إشارة لرحيله الوشيك عن القلعة الكتالونية.

تقدم املنتخب الوطني بالكرة الش�اطئية اىل املركز 
53 يف  تصنيف االتحاد الدويل للعبة يف ضوء االشعار 
ال�ذي تلقاه اتحاد ك�رة القدم املركزي أمس لش�هر 
تموز املايض.وق�ال امن رس لجنة الكرة الش�اطئية 
عيل حم�دان  ان" ش�اطئية العراق تقدم�ت اىل املركز 
53 بعد ان كان�ت يف املركز ال� 70 يف التصنيف الدويل"، 
مبين�ا ان" التق�دم الكب�ر يأت�ي يف ضوء املش�اركات 
الخارجية االخرة للكرة الش�اطئية، فضاً عىل املنهاج 

املحيل الذي ش�هد اقامة منافس�ات للرجال 
والنس�اء ولش�تى الفئات، اىل جان�ب تنظيم 

ال�دورات التحكيمي�ة والتدريبية".واش�ار اىل 
ان" تق�دم اللعب�ة يف التصني�ف يض�ع اللعبة يف 

الطريق الصحيح ويضاعف مسؤولية اللجنة التي 
تقوده�ا"، مبينا انه" س�يعمل وزمائ�ه يف اللجنة 
التي يرأسها يحيى زغر ونائبه فاح خشان وبقية 
االعض�اء عىل تطوير العمل يف امل�دة املقبلة وتعزيز 

النجاح�ات التي تحققت يف امل�دة املاضية للعبة التي 
دخلت اىل العراق بدعم االتحاد الدويل للعبة يف العام.

مصطفى كريم يوضح اسباب ابعاده عن صفوف القوة اجلوية

إدارة الرشطة تسمي مرشيف فرقها الرياضية

اس�تغرب املنتقل حديثاً لصفوف زاخو مصطفى كريم من 
طريقة إبع�اده عن صفوف فريقه الس�ابق القوة الجوية 
بالرغم من تصدره هدايف الكتيبة الزرقاء , مشرا يف الوقت 
ذاته إىل إن إدارة القوة الجوية كانت السبب الرئييس يف عدم 

تجدي�د عق�دي مع وصي�ف دوري الكرة املمت�از من خال 
وضع العراقيل للوصول اىل االتفاق مايل يليق بسمعته .

وق�ال كري�م يف ترصي�ح ل�)    (: اس�باب ابع�ادي عن كرة 
القوة الجوية لم تكن الس�باب فنية كما يدعي البعض من 
اج�ل اخفاء الوجه الحقيقي عن الجماهر العاش�قة لكرة 
الصقور , بل كانت ادارية بحتة ال سيما بعد وضع عدد من 

العراقيل لعدم اتمام صفقة تجديدي مع الفريق للمومس 
املقبل.واضاف : عدم التوصل اىل اتفاق مايل يليق بسمعتي 

كهداف للفريق وضع حد الس�تمراري مع الفريق الذي اكن 
ل�ه ولجماهري�ه كل الح�ب والتقدير االمر ال�ذي رسع يف 

عملية انتقايل لتمثيل كرة زاخو والدفاع عن الوان 
الفريق للموسم املقبل.

اعلن�ت الهيئ�ة االداري�ة لن�ادي الرشطة الري�ايض خ�ال اجتماعها الذي 
عقد ي�وم الثاثاء املايض عن تس�مية مرشيف الف�رق الرياضية املنضوية 
تح�ت لواء ن�ادي الرشطة م�ن الكابين�ة االدارية للنادي حس�ب قانون 
االندي�ة يف الع�راق .وق�ال عض�و الهيئ�ة االداري�ة لن�ادي الرشطة عيل 
عب�د الزه�رة : اس�تنادا اىل امل�ادة )16( الفقرة )2( من قان�ون االندية 
الرياضي�ة ت�م تكليف الس�ادة اعض�اء الهيئة االدارية ل�ارشاف عىل 
فرق النادي اس�تعداداً النطاق منافسات املوسم املقبل .واضاف عبد 
الزهرة: االجتماع تمخض عن تس�مية رئيس الهيئة اإلدارية لنادي 
الرشطة رياض عبد العباس مرشفا عىل فريق كرة القدم بالنادي 
فيما تم تسمية عضو الهيئة االدارية رعد عبد رمضان لارشاف 
عىل فريقي كرة اليد وخمايس الكرة , وتم تس�مية عدنان اكرب 
مرشفا عىل فريقي كرة الس�لة والسباحة , وسيرشف عضو 
ادارة النادي غازي فيصل عىل فريقي الجودو والعاب القوى 
, وس�مت االدارة عض�و الهيئ�ة االداري�ة فائز عبد الحس�ن 
لارشاف عىل فريق بناء االجس�ام و رفع االثقال واملصارعة 
, وعض�و الهيئ�ة االدارية خال�د عبد النب�ي مرشفا عىل فرق 

التايكواندو والكيك بوكسينغ والوشو كونغ فو.

مييس يفوز بجائزة أفضل العب يف كأس السوبر األورويب

جيسوس يتعهد بمنافسة ثالثية عىل لقب الدوري الربتغايل

العراق يتقدم بالتصنيف الدويل لكرة القدم الشاطئية

امل�شتقبل العراقي/متابعة

امل�شتقبل العراقي/متابعة

امل�شتقبل العراقي/وكاالت

امل�شتقبل العراقي/متابعة

امل�شتقبل العراقي/وكاالت



امليزان

؟؟هل تعلم
 ه�ل تعل�م أن ش�عر اللحية ل�دى الرجل قوي 
ج�دا ويعادل يف قوته ومتانته متانة س�لك من 

النحاس يف نفس قطر شعره
 هل تعلم أن البعد بني الشمس واألرض يعادل 

385ضعفا من بعد األرض عن القمر 
 هل تعلم أنه ث�م تحديد خط الطول جرينتش 

عام 1884 م 
 ه�ل تعل�م أن وزن الط�ن من الحدي�د بعد أن 

يصدأ تماما يصبح ثالثة أطنان 
ه�ل تعل�م أن امل�اء الب�ارد هو أخف م�ن املاء 

الساخن
هل تعلم أن - الرأرأة - تعني تحريك العينني و 

إدارتهما لتسديد النظر عىل الهدف
 ه�ل تعلم أن الذه�ب يوزن بالج�رام و املاس 

بالقرياط

مهنيا:بعد فرتة صعبة من الضغوطات 
تش�عر ان الي�وم جي�د و خ�ايل م�ن 

املشاكل
عاطفي�ا:ال تدع خالفات�ك مع الحبيب 

تكرب و قم بحلها.

مهني�ا:ال تكن مزاجي�ا اليوم و تعامل 
مع زمالء العمل بهدوء

عاطفيا:اح�ذر م�ن اي ق�رار طائش 
تتخذه قد ينهي العالقة مع الحبيب.

مهنيا:ترتأس منصب هام اليوم حاول 
ان تك�ون ع�ىل ق�در م�ن املس�ؤولية 
عاطفيا:يع�ود االس�تقرار اىل عالقتك 

العاطفية بعد فرتة من التوتر.

مهنيا:تعي�د التفك�ري يف مرشوع كنت 
قد رفضته س�ابقا و تحاول العودة له 

من جديد
عاطفيا:تشعر ان الحبيب يخفي عنك 

شئ.

مهنيا:الح�ظ يرافقك الي�وم فأمورك 
تس�ري ع�ىل م�ا ي�رام دون مش�اكل 
عاطفيا:تع�رتف مل�ن تح�ب بحقيقة 

مشاعرك.

مهنيا:اح�ذر ان تقع الي�وم باالخطاء 
املادية

عاطفيا:االوضاع املادية الصعبة تعيق 
ارتباطك بالحبيب.

مهنيا:عليك ان تنفذ تعليمات رؤسائك 
يف العم�ل بدق�ة كي تتجن�ب االخطاء 

عاطفيا:شارك من تحب اهتماماته.

مهنيا:تعيش اجواء متقلبة اليوم فقد 
تمر يف ف�رتة هدوء بالصب�اح و تزداد 

الضغوطات عليك مساءا
عاطفيا:ال تستفز الحبيب بترصفاتك 

الال مبالية.

مهنيا:ح�اول ان تتأقل�م م�ع الوضع 
الحايل يف العمل حتى تتحسن الظروف 
عاطفيا:تقيض س�هرة مميزة برفقة 

الحبيب.

مهنيا:تش�عر انك ضائ�ع اليوم لكثرة 
املش�اكل و ال تع�رف م�ن اي�ن تب�دأ 
عاطفيا:تشعر انك لوحدك وان الحبيب 

ال يقف اىل جانبك.

مهنيا:الكث�ري م�ن املس�ؤوليات التى 
تلقى عىل عاتق�ك اليوم و التى تنتظر 

ان تنهيها
عاطفي�ا:ال تناقش اية مش�اكل اليوم 

مع الحبيب.

مهنيا:عليك ان تتخذ اليوم قرار لس�ت 
مقتنع به حاول ان تكون اكثر شجاعة 
عاطفيا:حب قديم يلوح باالفق و يعيد 

اليك ذكريات جميلة.

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

بدون تعليق

طبق اليوم

افـقـي
1 جدباء ال خرضة فيها وال ماء o ينتسب 

إليه سكان فلسطني والشام
2 ظاهرة طبيعية تحدث لالجس�ام خارج 

نطاق جاذبية األرض )كلمتان(
3 ق�در قلي�ل )كلمت�ان( o حس�م األم�ر 

وقطعه )معكوسة(
4 وس�ائل مواصالت ونقل o ع�دم القدرة 

عىل النوم
5 ابن�اء فالن )معكوس�ة( o يضع نظاما 

يتبع�ه اآلخ�رون فيم�ا بع�د
6 بح�ر عظيم o متعط�ر بالعطر والطيب 

)معكوسة(
7 من شهور السنة امليالدية

8 ح�رف جر o رشاء الس�لع م�ن بلد آخر 
بغرض التجارة

9 نظام اقتصادي عاملي سائد اليوم
10 الس�م األول لرئي�س أمريك�ي اس�مه 
الثاني كارتر o التعرف عىل الروائح بالنف

1 نبات يرشب كمهدئ لألعصاب ومسكن 
للمغص والسعال o طبيخ

2 م�ن مش�تقات الب�رتول o من اس�ماء 
الرمح )جمع(

أح�س   o البادي�ة  ع�رب  م�ن  رج�ل   3
)معكوسة(

4 االس�م الثان�ي ملمث�ل م�رصي طوي�ل 
)االس�م األول احم�د( o والي�ة أمريكي�ة 

جنوبية رشقية
5 قاع�دة يرتك�ز عليها كل بن�اء o قالدة 

تعطى مكافأة لعمل عظيم

6 لون بني االس�وداد واالحم�رار وصفت 
بها الخي�ل قديما o طراز من الس�يارات 

الربيطانية
7 أئ�ر الض�وء فيما يحيط بنا o خمس�ة 

حروف متشابهة
8 ق�ل ون�در o األص�ل العربي م�ن كلمة 

Story
9 شبكة املعلومات الدولية

10 ح�رشة قارص�ة مزعج�ة تعي�ش يف 
الشقوق o شجاع يتقدم القوم

سـودوكـو

املقادير:
1 كيلوغرام لحم غنم 

3 كوىس، مبشورة او مقطعة اىل رشحات
5 جزر، مبشور او مقطع اىل رشحات

1 بصلة كبرية 
1 كوب عصري برتقال، طازج

3 ملعقة كبرية دقيق 
4⁄1 كوب مشمش مجفف، مقطع

عصري 1 ليمونة حامضة 
القيق�ب  رشاب  أو  أس�مر،  س�كر  ك�وب   4⁄1

)اختياري(
2 فص ثوم مهروس، مع قليل من امللح

1 ملعقة صغريه يانسون ناعم 
1 ملعقة صغريه كزبرة 
1 ملعقة صغريه كركم 

2⁄1 ملعقة صغريه كمون 
2⁄1 ملعقة صغريه هال 

1 2⁄1 ملعقة صغريه ملح 
2⁄1 ملعقة صغريه بهار 

فلفل حار او البابريكا املدخن
2 ملعقة كبرية زيت، حسب الحاجة

طريقة تحضري لحم املوزات بصوص الحامض
1. ي�رش اليانس�ون ع�ىل الس�يقان ويغم�س 
بالدقيق. يس�خن الزيت يف قدر وتقىل الس�يقان 

بشكل متساو.
2. يقطع البصل ويقىل بالزيت ويضاف املزيد يف 

حال لزم األمر. يضاف الثوم وكل التوابل.
3. يق�ىل لبضع�ة دقائق ومن ث�م يضاف الجزر 
والكوىس واملش�مش وتقىل كلها لبضعة دقائق 

مع التحريك.
4. يعرص الربتق�ال والحامض ويضاف العصري 

اىل القدر مع السيقان و 3 اكواب من املاء.
5. يغطى القدر وتطهى السيقان عىل نار هادئة 
لساعة ونصف او حتى يطرى اللحم وينزع عن 

العظام.
6. تزال العظ�ام والغضاري�ف والدهن ويقطع 

اللحم اىل قطع صغرية.
7. تقدم اليخنة مع األرز او اي نشويات اخرى.

حلم املوزات بصوص احلامض

معلومات  عامة

فوائد صبار هوديا
مخفف من الشهية والرشاهة يف االكل .

مثري للشهوة الجنسية .
معزز لفقدان الوزن .

مخفف للدهون .
مخفف للوزن .

معزز للشعور بالشبع وامتالء املعدة .
مس�اعد ع�ىل اس�تهالك الدهون املوج�ودة يف 

الجسم .
مزيد للطاقة .

مقاوم للعطش والجوع .
االمراض التي يعالجها نبات صبار هوديا :

تقلصات البطن الشديدة .
البواسري .

عرس الهضم .
السل .

ضغط الدم املرتفع .
مرض السكر .

االجهاد .

أكرب تلسكوب يف العالـم
سيمنح أكرب تلسكوب يف العالم حني يكتمل 
بناؤه عام 2019 العلماء الفرصة لدراس�ة 
الش�مس بشكل تفصييل لم يسبق له مثيل 
ويعطيه�م الق�درة ع�ىل التكه�ن بتأثريها 
عىل االقم�ار الصناعية والهواتف املحمولة 
وأنظم�ة االتص�االت يف األرض.ويطلق عىل 
أك�رب تلس�كوب يف العال�م اختصارا اس�م 
التلسكوب الشميس )دي.كيه.آي.إس.تي( 
ويج�ري بن�اؤه عىل أع�ىل قم�ة يف جزيرة 
ماوي، وهي جزء من سلس�لة جزر هاواي 
يف املحي�ط الهادي.ويقول توم�اس ريميل 

رئي�س امل�رشوع إن هذا التلس�كوب مزود 
بأنظم�ة برصية متطورة ومرآة أساس�ية 
طولها أربعة أمتار، وسيكون بمثابة مخترب 
للفيزياء الفلكية ويمكن العلماء من رؤية 
ما يحدث تماما عىل س�طح الشمس يوما 
بيوم.ويضي�ف »تحتاج فع�ال إىل فهم هذه 
العمليات الفيزيائية االساسية حتى تتمكن 
من التنبؤ بأحوال الطقس يف الفضاء. نحن 
حالي�ا ال نفهمها بش�كل جي�د حتى نملك 
الق�درة عىل التكهن، مثلم�ا نفعل هنا عىل 

األرض بالنسبة ألحوال الطقس.«

س�تطلق روس�يا عام 2021 مركبة 
فضائي�ة من جيل جديد من ش�أنها 
أن تح�ل مح�ل مركبتي »س�ويوز« 

و«بروغريس«.
الفضائية  املركب�ة  ويخطط إلطالق 
الجديدة من مطار »فوستوتش�ني« 

باستخدام صاروخ »أنغارا«.
املركب�ة مك�وكا متع�دد  وس�تضم 
االستخدام وقس�م املحرك. وسيبلغ 
ط�ول املركب�ة 6 أمت�ار، وقطره�ا 
يف الوض�ع املتفت�ح 14 م�رتا، أخ�ذاً 

بالحس�ب��ان أبع��اد البطاري��ات 
الشمسية.

املركب�ة- ويخط�ط لهب�وط ه�ذه 
املك�وك بع�د عودته�ا إىل االرض يف 
إح�دى املناط�ق الروس�ية، ولي�س 
يف أرايض كازاخس�تان، كم�ا ج�رت 

العادة حتى اآلن.
ويتوقع أن تجري أول رحلة فضائية 
مأهول�ة بهذه املركب�ة بعد 3 أعوام 
من تحقي�ق الرحل�ة األوتوماتيكية 

غري املأهولة، أي يف عام 2024.

مركبة فضائية من جيل جديد

»ماتريوشكا« تراث رويس صنعه اليابانيون

من هنا وهناكمن نوادر العرب

حسني الساعدي

دخل رجل دكاناً ليحلق ذقن�ه وكان الحالق غري بارع فصار كلما 
ج�رح الرجل جرحاً يضع علي�ه قطناً وملّا أتم نص�ف ذقن الرجل 

وق�ف وقال له كفى خذ أجرتك فس�أله الحاّلق ملاذا ال تصرب حتى 
تنتهي .. 

فأجاب�ه ألنك زرع�ت نصف ذقني قطناً وم�رادي أن أزرع النصف 
اآلخر كتاناً

تش�كل دمي�ة “ماتريوش�كا” 
للكث�ري م�ن الس�ياح ت�ذكارا 
إلزاميا من روس�يا، إال أن قلة 
منه�م تعرف أن ه�ذه الدمية 
املتداخلة املتعددة األلوان أصلها 
م�ن اليابان قبل أن تس�تحيل 
رم�زا للبل�د ال�ذي ارتبطت به 
معرض  وثيقا.ويلقي  ارتباطا 
بعنوان “ماتريوش�كا ليس�ت 
مج�رد لعبة” يق�ام يف متحف 
الزخرف�ة يف موس�كو  فن�ون 
ويستمر حتى سبتمرب الضوء 
الدم�ى  ه�ذه  تاري�خ  ع�ىل 
املجهول  الش�هرية،  الروس�ية 
نس�بيا.فهذه الدمى الخشبية 

املتداخلة تش�كل منذ أكثر من 
قرن مرآة ل�كل الحقبات التي 
مرت بها البالد وتستمر يف ذلك 
يف متاجر التذكارات السياحية. 
الباسمات يف  فهناك الفالحات 
أي�ام القيارصة والعمال ورواد 
الفضاء يف الحقبة السوفييتية 
ولين�ني وس�تالني وفالديم�ري 

بوتني..
وكذل�ك فرقة “ب�ويس رايوت” 
املناهض�ة للرئي�س ال�رويس.

وتق�ول أمين�ة املتح�ف إيلينا 
روس�ية  عائل�ة  “كل  تيتوف�ا 
تقريبا تملك دمية ماتريوشكا 

واحدة عىل األقل”.
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فؤاد حسونك�اريك�ات�ير

ماو بدون وجهُه الصيني
ات امض���اء

نعيم عبد مهلهل

لث���ة لثا لعي���ن ا ا

صباح األمل ، صباح املطر ، صباح االنتصارات ايها العراقيون مع بشارة 
تحرير مناطق يف االنبار . وغدا البقية .. صباح الهالهل الحلوة للنشامي من 
ابناءالحشد الشعبي وهم يتقدمون بصدور عامرة باإليمان للفداء .  صباح 
الغضب املقدس عىل رشاذم داعش ومرتزقة اإلرهاب حيثما دنست إقدامهم 
النجس�ة مناطق من البالد . صباح االندفاع�ات العزوم للعراقيني من أبناء 
قواتنا املس�لحة والقوات األمنية وردفيهما الحشد الشعبي وأبناء العشائر 
العربي�ة األصيل�ة ا لتحرير باقي املحتل من أرضن�ا . صباح الصباحات عن 
إنباء ترتى النتصارات متتالية يف ساحات املنازلة لكنس وقرب فاشية داعش 

ومن أنتجها .
-2-

مس�اء الخ�راب ملن احرقوا الب�الد ورقصوا عىل تالل األزم�ات يقتاتون 
عليه�ا. مس�اء الجور ملن ج�ار علينا ،وتج�را عىل مصادرة عافي�ة حياتنا 
وضحك�ة أطفالنا. مس�اء الغربان الس�ود ،ملن يحاول »تس�ويد »عيش�تنا 
بالكذب والنه�ب ورسقة اموال الفقراء . مس�اء الطاعون والرسطان ، ملن 
يتظاهر بمحبتنا ويطعننا من الخلف غيلة وغدرا . مساء اللعنة ملن يحاول 
ان يجع�ل الفس�اد والرش�وة والجش�ع والتكالب واملنازعة غ�ر املرشوعة 

والرتبح الفاجر عنوانا س�ائدا ويبقي القانون منزوع األس�نان . 
-3-

يقول الصيني يل كوان يو :«تنظيف الفس�اد مثل تنظيف الدرج يبدأ من 
األعىل نزوال لألس�فل »فمن يمنحنا وعدا كهذا فيما بطون اغلب املسؤولني 
يف بالدنا تتكرش يوما بعد آخر .من يتجرا برفع العصا والتلويح بها حقا ؟! 
فالفساد لم يعد مجرد أموال وحسابات بلغت ما يقارب ال700 مليار دوالر 

الحزابنا وسياسينا كما أوردها تقرير السفارة األمريكية مؤخرا باالسم .
وال عنوانا قالت فيه منظمة الش�فافية العاملي�ة الكثر وإنما غدا وباء 
ومرض وبيل يكاد يسمم حياتنا يف كل كبرة وصغرة وكأنه لعنة حلت علينا  
. وإنما الفساد طال اغلب مفاصل حياتنا .فهو ليس يف الرتبة التي ترشبت 
س�موم الطائ�رات األمريكية لدرجة االرت�واء من اليوراني�وم املنضب الذي 
انتج لنا رسطانات متعددة األنواع تش�هد عليها تل�ك األجنة التي تحتويها 
قمامة املش�ايف يف جنوب البالد او تلك التش�وهات الخلقية املرعبة لحديثي 
الوالدة التي يتم تجاهلها والصمت عنها وكان األمهات العراقيات مسؤولة 
عن جريمة التش�وهات وليس ماتم إلقاؤه علينا م�ن طائرا ت »األصدقاء 
»األمري�كان . ب�ل وهناك هناك فس�اد األدوي�ة واملتاجرة به�ا والروتني يف 
اإلدارات الحكومية ناهيكم عن الفضائيات التي تعلب لنا الس�موم بأغلفة 
براق�ة وتحاول تجريعنا إياها يف ترويج للتفاهة ،واإلس�فاف ، والعنرصية 
والب�ذاءة السياس�ية واالنحط�اط الثق�ايف املري�ع، وتصني�ع الفضائحية 
واستس�اغتها للتحري�ض املذهب�ي اليوم�ي وتربية األحق�اد والحض عىل 
الكراهي�ة.. الفس�اد العميق يراد له ان يتجذر يف تربتن�ا وفضائنا وعقولنا.
وله�ذا نح�ن اليوم مطالبني كل م�ن موقعه ان نحارب الكراهية والرش�وة 
والثقافة الرخيصة والروتني وان نتصدى لفضح املس�ؤؤل الذي يخون ثقة 
الشعب عندها ستتحطم كل أعمدة اإلرهاب وركائزه الن الفساد أوكسجني 
اإلرهاب . ولهذا س�نبقى نبرشونتف�اءل بصباحات األمل لعراق يحارب من 

اجل حارض ابناؤه ومس�تقبلهم.

مأل وج�ه ماو وجوهننا حت�ى مع انتفاخ خدي�ه ونحافة بعض خدود 
املعلم�ني ونحن نبادل بال�دور قراءة مجلة الصني الي�وم التي تطبع باللغة 
العربي�ة ، وت�وزع كث�را يف الع�راق وه�ي تنق�ل تجرب�ة الص�ني الزراعية 
والصناعي�ة يف ظل حكم ماوت�ي تونغ . لقد كان أغل�ب الذين ينتمون اىل 
اليس�ار املاركي من املعلمني أولئك الذين لديهم االنتماء اىل الشيوعية التي 
تنتمي اليها تجربة االتحاد الس�وفيتي ، وقلي�ل منهم من يتحدث بحماس 
م�اوي ربم�ا غيضا من البلط�ة التي نزلت ع�ىل رأس ليون تروتيس�كي يف 
املكس�يك . وبالرغم م�ن هذا فأن األمر ل�ن يتعدى اثن�اء النقاش يف فرص 
االس�رتاحة ح�ني نقلب املجل�ة ، لن يتعدى وجه�ات النظ�ر ، وربما الكثر 
قلوبهم يف موس�كو والقل�ة قلوبهم يف بكني . وعندما س�ألنا ريكان : وأنت 

وين قلبك .؟
أجاب : قلبي جنب ابو الحسنني عيل ) ع ( يف النجف ومرات يطفر حنينا 

اىل كربالء .. قلت :تحب أن تزور موسكو ، بكني ؟
ق�ال : اذا هم�ا ابعد م�ن النجف وكرب�الء والكاظ�م ومعصومة فاألمر 
مستحيل ويحتاج اىل طيارة ، وانا لم اشاهد بحياتي طيارة ، فكيف يتسنى 
يل أن اركبه�ا . ويقولون انها تحتاج لدفرت مثل هذا الذي يس�افر فيه معلم 
الحياتي�ة كل ع�ام اىل ب�الد ) النس�وان العريانة ( وأنا جنس�ية اخرجتها ) 
بطلعان ( الروح ولوال الوظيفة لم اخرجها ، فيا اس�تاذ : نحن نمد اقدامنا 

بمقدار ما نش�تاق اليه. القباب والنوم بهدوء قرب رضيح االمام.
قل�ت :إال تريد ان تتعرف عىل ماو ، وتتعلم م�ن تجربته حتى يف مداواة 
الجواميس وبناء حضائره�ا. قال : الكي بالنار يداوي كل علل الجاموس ، 
وزرائبه�ا نعتني بها ، وتأكل جيدا ،حتى تعطي جيدا. قال آخر : يف روس�يا 

ليست هناك جواميس لكنهم يعلموك زراعة البطاطا واللهانة والخس .
قال :هذه متوفرة يف س�وق الجبايش نش�رتيها متى نشاء ولكن اسأل 
الروس هل لديهم خبز الطابك والش�بوط . قال املعلم :لديهم ، فعندهم نهر 
عظيم اس�مه الفولكا ، اما الرز فالش�عوب الباردة  ال تحبه كثرا ألنه غذاء 
املناطق الحارة. قال :وهو ماء نهرهم مالح.؟ قال املعلم :رشبت منه ، كان 
حلوا . قال :لن يكون س�مكهم لذيذا ،فس�مك املياه الحلوة ) باهت (. ذات 
يوم اتى الينا ش�غاتي بخرب اقلق القري�ة ، عندما اخربنا أن زورق من رجل 
الرشطة واألمن جاء يبحث عن أربعة رجال مسلحني ، وهل مرورا بالقرية 
.. اخفى ريكان رأس�ه ، وملحت يف وجهه تعابر أن يعرف من االمر شيئا. يف 
الليل زرته بمضيفه وتمنيت أن يكون معي رصيحا ؟. قال : نعم يا أس�تاذ 
هؤالء أربع رجال مسلحني ،اقرتبوا بزورقهم من القرية ذات ظهرة وطلبوا 
من�ا خبزا ، وس�كرا وقد اعطيتهم دون اس�ألهم وتكرر االم�ر لثالث مرات 
،كنت اظن انهم مس�تطرقني ، وعندما تكرر االمر سألتهم :انتم اوالدي من 
اي�ن.؟ قالوا :ياعم وثقنا ب�ك وبطيبتك ، نحن ثورا ماويون ، ملننا الحكم يف 
بلدنا ،وش�عرنا انها اشرتاكية زائفة ونؤس�س هنا ثورتنا املاوية . سألتهم 
: ماوية ألن جميع بنادقكم كالش�نكوف صين�ي .؟ ضحك احدهم وقال :ال 

ياعم نحن نؤمن بالتجربة الصينية ، البندقية واملنجل ..
تركتهم ، ومنذ حوايل اسبوع لم يقرتبوا من قريتنا ...

قلت :لن يقرتبوا ، مادامت اتى رجال األمن يس�ألون عنهم هنا هنا فلم 
يقرتبوا اىل القرية ، اآلن لدينا ماو ولكن بدون وجهه الصيني.!

مؤيد عبد الزهرة

صباحات األمل 

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