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معمل يف اإلقليم يبيع صناعات »مغشوشة« للجنوب
اشتراه مسؤول من »داعش« بعد احتالل الموصل.. ويرسل البضائع »فاسدة« الى المدن العراقية

     المستقبل العراقي / خاص

أك�دت مص�ادر سياس�ية ب�ارزة، أمس الس�بت، أن ابن 
مسؤول متنفذ في إقليم كردستان ُيدير أكبر مصانع تزييف 
»الم�اركات« ف�ي اإلقليم، الفتة إلى أّنه س�رق معّدات قبيل 
احتالل الموصل استوردها النظام المقبور للغرض نفسه.

وقال�ت المص�ادر، في حدي�ث ل�«المس�تقبل العراقي« 
أن »ابن المس�ؤول المتنفذ يتولى اب�رز المناصب واكثرها 
حساس�ية في اقليم كردستان ويدير منذ عام 2007 وحتى 
الي�وم اكبر مجموع�ة لمصانع تزييف الم�اركات التجارية 
والصناعي�ة واألغذية وتقليده�ا ومن ثم توريده�ا لبغداد 

وباقي المحافظات العراقية«. 
ولفت�ت المصادر إلى ان »المجموعة الصناعية للتزييف 
والتحري�ف والغ�ش الصناع�ي اضي�ف إليه�ا ثان�ي اخطر 
خط�وط االنتاج ف�ي المنطقة العربية الذي تم االس�تحواذ 
عليه من منطقة الدواس�ة في الموص�ل بعد 2014/6/10 

وبعد ان سقطت الموصل بيد داعش«.
ووفق�اً للمصادر، ف�إن »هذا الخ�ط االنتاجي الصناعي 
العم�الق كان قد تم نصبه ابان تس�عينيات القرن المنصرم 
بام�ر م�ن الطاغي�ة المقب�ور لتقلي�د الم�اركات والغ�ش 
الصناع�ي وتغذي االس�واق العراقية الجنوبية والوس�طى 
بالمنتجات التي يصنعه�ا ابان الحصار وهو مصنع الماني 

ضخم جداً«. 
وأش�ارت المص�ادر إل�ى ان »عائلة المس�ؤول الكردي 
احتفل�ت احتفال كبير في الش�هر الثامن من العام الماضي 
عندم�ا ت�م نق�ل اخ�ر قطع ه�ا المصنع ال�ى االقلي�م وقد 
اش�تروه من الدواعش بمبلغ 50 ملي�ون دوالر فقط بينما 

تفوق قيمته 400 مليون دوالر«، بحسب المصادر.
وتابعت المصادر بالقول أن »المصنع اآلن داخل الخدمة 
وق�د تم تحديثه من قبل خبراء أجان�ب لهذا لغرض ليصبح 
بذلك االقليم اكبر مزور للماركات العالمية والغش الصناعي 

في العراق وفي المنطقة العربية«.
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     المستقبل العراقي / نهاد فالح

التطّورات األمنية في االنبار أخذت 
تبّشر بالخير، إذ أكد وزير الدفاع خالد 
العبي�دي أن العراقيين على موعد مع 
النص�ر ف�ي محافظ�ة األنباروقضاء 

بيجي شرق تكريت.
وقال العبيدي خالل زيارته قاعدة 
بل�د الجوي�ة، بحس�ب بيان لل�وزارة 
تلق�ت »المس�تقبل العراقي« نس�خة 
من�ه، إن »العراقيي�ن عل�ى موعد مع 
النص�ر في االنب�ار وبيجي«، مش�يراً 

إلى أن »جيش�نا الباسل اس�تعاد ثقة 
المؤسس�ة  الش�عب ونه�ج إص�الح 
العس�كرية وضرب المفس�دين يسير 

بخطى حثيثه«.
وأض�اف أن »التكات�ف الملحم�ي 
بين أبناء الضلوعية والحشد الشعبي 
المجاهد اس�قط رهان�ات الطائفيين 
وجس�د لحمة الوطن الواح�د«، الفتاً 
أله�ل  الباس�لة  »المقاوم�ة  أن  إل�ى 
الضلوعية لعصابات داعش اإلرهابي 
للعراقيي�ن  الحي�اة  إرادة  جس�دت 

ودفاعهم الباسل عن كرامتهم«.

ناحي�ة  ال�ى  العبي�دي  ووص�ل 
الضلوعي�ة بمحافظ�ة ص�الح الدين 
الفتتاح جس�ر الناحية الرئيسي الذي 

يربطها بقضاء بلد.
اللجن�ة  رئي�س  اعل�ن  ب�دوره، 
األمني�ة ف�ي مجلس قض�اء الخالدية 
إبراهي�م الفه�داوي عن قي�ام قوات 
جهاز مكافحة اإلرهاب بالدخول الى 

منطقة الملعب جنوب الرمادي.
»الق�وات  إن  الفه�داوي  وق�ال 
األمنية وبإس�ناد كبير من الفرقة 16 
بالجيش تقدمت من منطقة الحميرة 

باتجاه الرمادي ووصلت إلى مشارف 
مناط�ق ح�ي الضاب�ط وح�ي البكر 

جنوب المدينة«.
»ق�وات  أن  الفه�داوي،  وأض�اف 
اإلره�اب  مكافح�ة  لجه�از  تابع�ة 
تمكن�ت م�ن الدخ�ول إلى أج�زاء من 
منطقة الملعب جن�وب الرمادي، بعد 
مواجه�ات واش�تباكات م�ع عناصر 
تنظي�م داع�ش تكب�د فيه�ا األخي�ر 

خسائر مادية وبشرية كبيرة«.

           التفاصيل ص3

      بغداد / المستقبل العراقي

ل�م تُك�ن أهدافه�م ب�ث العن�ف أو 
التخري�ب، فأعلنوا الس�الم ف�ي مقدمة 
شعاراتهم، ومنذ أن إنطلقت مظاهرات 
العراقيي�ن ض�د الفس�اد حت�ى الي�وم 
كان أولئ�ك الش�باب الذين ق�ادوا أحالم 
الكثيري�ن وإس�تطاعوا أن يثلجوا قلوب 
الكثيري�ن في خطوته�م الجريئة والتي 

إال  تخطيه�ا  الكثي�رون  يخش�ى  كان 
إنهم أثبتوا بأنهم أهل للمس�ؤلية وإنهم 
يستطيعون كسب أخوانهم في المواطنة 
فلم يبثوا شعارات ُتسيُء ألحدهم حتى 
لمن إختلف معهم، إال إنهم طالبوا بدولٍة 
مدني�ة تجم�ع ابن�اء الع�راق بمختل�ف 
دياناته�م واطيافهم ومس�مياتهم ولم 
يتناس�وا بذلك قوات األمن التي حاولت 
قدر الُمس�تطاع أن توفر األمن وُتحسن 

الُمعامل�ة م�ع المواطنين، فق�ام أولئك 
الش�باب بتوزيع الزهور وأعالم العراق 
عل�ى الق�وات االمنية وق�وات مكافحة 
الش�غب التي ُتحي�ط المنطقة الخضراء 
فق�ط ُيثبت�وا إن الجيش والش�رطة هم 
جزء من الشعب وسيقفون مع الشعب 

في حال حدوث أي طاريٍء أخر.

          التفاصيل ص3

متظـاهـرو التحرير يطلقـون احلامئـم البيضـاء 
والرشطة ترد: نقف معكم ونحميكم

التنديد بالفساد مستمر

كارثة تفجير علوة جميلة

»امللعب« بيد القوات األمنية.. والرمادي مطوقة بانتظار احلسم
الجيش األميركي: العراقيون لديهم خطة جيدة وجدول زمني 

ـــة
اض

ري

ون
ــنــ

فـ

8111

ية
اس

سي

2

ية
اس

سي

2

السلطة القضائية تواصـــل اجتمـــاعـــاتهـا 
الموسعة لتطوير العمل القضائي

الخدمات البرلمانية تطالب بتشكيل مجلس 
اعلى للخدمات ومطاردة السارقين

50 توقيع برملاين
اللزام الكليـات بتعييـن 

الطلبة األوائل

خانقني يف تظاهرة 
حاشدة: نطالب بمحاسبة 

الــفــســاد 

الـتـربـيـة تـعـلــن
تعميم جتربة نظام »الكورسات« 

ص3الـعـام الـمـقـبـل ص2

مسؤولون أمريكيون:
البغدادي اغتصب موظفة إغاثة

ص2ص24قبل مقتلها

حورية فرغلي تصور »حرام الجسد« 
منتصف الشهر المقبل

غاري نيفيل يفتح النار على مانشستر 
يونايتد بسبب دي خيا

http://www.kvisoft.com/pdf-merger/


حمافظ البرصة يكرم عددًا من الطلبة املتفوقني
       البصرة / المستقبل العراقي

ق�ال محافظ البصرة ماجد النصراوي مخاطباً الطلبة 
المتفوقين من أبناء المحافظة، ان العراق يبنى بالطاقات 
الش�بابية المتفوقة الواعدة، واالمل كبير ان يكونوا بناة 
للوطن في مج�االت عدة ونحن الي�وم نفتخر بهم ألنهم 
حقق�وا بجهوده�م واصراره�م ه�ذا النج�اح والتفوق 

الباهر.
ج�اء ذل�ك خ�ال لقائ�ه وتكريم�ه ع�دد م�ن الطلبة 
بدي�وان  الرس�مي  المتفوقي�ن وعوائله�م ف�ي مكتب�ه 
المحافظة.واض�اف محاف�ظ البصرة »نقدم ش�كرنا الى 
عوائلك�م الذين كان لهم الفضل بالتأكيد في تهيئة المناخ 
ال�ازم وقت االمتحانات والس�هر عل�ى راحتكم وتوفير 
كافة متطلباتكم، وايضاً نقدم شكرنا للكوادر التدريسية 
الت�ي لها الفض�ل األكبر في تطوير العملي�ة التربوية من 

خال هؤالء الطلبة المتفوقين في بصرتنا الحبيبة«.
وناش�د النصراوي الطلبة »بأن ال تقتصر اختياراتهم 
في الكليات الطبية فقط ألن البلد يحتاج الى طاقات علمية 
اخرى مثل الهندس�ة والفيزياء الطبية واختصاصات في 
الهندسة النفطية«، مشيراً الى ان »الحكومة المحلية في 
محافظة البصرة س�تقوم بأرس�الكم الى خ�ارج العراق 
إلك������مال الدراس�ة ان رغبتم خاصة ولنا كمحافظة 
البص�رة توأم�ة م�ع والي�ة ه����يوس�تن االمريكي�ة 

وجامعاتها العلمية«.
بدوره�ا قالت آيات صفاء احدى الطالبات المتفوقات 
»اش�كر عائلت�ي كونه�م وفروا ل�ي االج�واء والظروف 
المائمة قبل وخال االمتحانات وكذلك اش�كر مدرستي 
وكادره�ا وايضا اخص بالثناء والش�كر محافظ البصرة 
د. ماجد النصراوي على هذا التكريم واللقاء األبوي الذي 

خصنا به اليوم«.

حذار من املندسني
     التحليل السياسي /غانم عريبي

 
ل�كل ث�ورة عل�ى الفس�اد 
تل�ك  ان  واأله�م  راكبيه�ا، 
الصاعدة  الثوري�ة  الموج�ات 
العالية المرتفعة اذا ما حلقت 
سيتس�اوى  الممتط�ي  ف�ان 
المحل�ة  واب�ن  الخل�ص  م�ع 
المطالب  والمدين�ة  والقري�ة 
وهنا  العميق�ة  باالصاح�ات 

مكمن الخطورة!.
العراقية  الث�ورة  كلنا م�ع 
الفس�اد  عل�ى  الح�����الي�ة 
والمفس�دين والقت�ل والقتلة 
له�ذا  اس�اؤوا  الذي�ن  وكل 
نق�ف  أيض�ا  لكنن�ا  الش�عب، 
بالمرص�اد للقتلة والمجرمين 
الب�اب  وه�م يخرج�ون م�ن 
الث�ورة  هاربي�ن م�ن رج�ال 
ليدخلوا من ش�باكها بعناوين 
ثورية مختلف�ة اولها تصفية 
الحك����وم�ة والدول�ة م�ن 

الفاسدين!.
الس�ورية  الث�ورة  عش�ت 
عل�ى  انطاقته�ا  بداي�ة  ف�ي 
ش�كل هبات في ح�ي الزهور 
وبع�ض  الجدي�دة  والزاه�رة 
االحي�اء الدمش�قية القديم�ة 
التظاه�رات  تل�ك  وكان�ت 
والهبات ترفع نفس الشعارات 
الثوري�ة التي ترفعه�ا الثورة 
العراقية، وسرعان ما انطلقت 
الهبات االرهابية والس�يارات 
المفخخ�ة م�ن خ�ال معتلي 
موج�ات الث�ورة العربي�ة في 
س�وريا على الفس�اد وكساد 
الحي�اة السياس�ية الس�ورية 
والرغب�ة ف�ي االص�اح وهنا 
تدخ�ل النظام واعتب�ر الثورة 

النظ�ام  الس�قاط  محاول�ة 
باالصاح�ات  والمطالبي�ن 
الس�رائيل  عم�اء  العميق�ة 

والسعودية وامريكا.
ان�ا ال اري�د له�ذه الث�ورة 
العراقية التي ارى فيها نفسي 
قب�ل ثاثي�ن عام�ا م�ن االن 
وان�ا ف�ي خلية س�رية لحزب 
اس�امي بانتظ�ار مس�ؤولي 
الحزب�ي ف�ي س�احة التحرير 
ان ي�ؤول امره�ا ال�ى ث�ورة 
راكب�ي موج�ات الث�ورة م�ن 
التي  اتباع االحزاب السياسية 
هي س�بب االزمة السياس�ية 
وكث�رة الفس�اد والمفس�دين 

في الباد.
م�ن  يمتط�ي  ان  نري�د  ال 
وتكري�ت  الموص�ل  اس�تباح 
وتدمير اثار الحضارة العراقية 
التظاهرات وهو يمولها  هذه 
من اموال الس�حت السياس�ي 
الح�رام عب�ر مئ�ات ش�بكات 
ومواق�ع التواصل االجتماعي 
الت�ي  الفوتوش�وب  واف�ام 

بامكانه�ا ان تدمر ش�خصية 
نبي فضا عن تدمير شخصية 
وزي�ر او مس�ؤول نزي�ه ف�ي 

الدولة العراقية .
ابن�اء  اخوت�ي  اح�ذر  ان�ا 
وش�باب هذه الثورة العراقية 
م�ن نب�اء الكلم�ة وفرس�ان 
واش�قاء  الس�لمي  التظاه�ر 
الجمي�ل  الوطن�ي  الخط�اب 

م�ن تس�رب ه�ذه الجماعات 
نف�س  اتب�اع  م�ن  المارق�ة 
الوجوه القبيحة التي س�ببت 
ازمة ضياع البل�د وان يكونوا 
انتب�اه  لحركته�م  منتبهي�ن 
ابناء وش�باب ث�ورة 25 يناير 
المصري�ة للجماع�ات االمنية 
الثورة  التي حاول�ت اخت�راق 
وتدمير اسسها وثوابتها وقتل 

رجالها الشرفاء.

انا مع التظاهرات المعبرة 
ونب�ض  االم�ة  ضمي�ر  ع�ن 
المطال�ب  ونظاف�ة  الش�ارع 
الحق�ة للعراقيي�ن لكنني ضد 
م�ن ين�دس واطال�ب االخوة 
لجان�ا  ينش�أوا  ان  الش�رفاء 
لمراقب�ة التظاه�ر والافتات 
المرفوعة والجماعات القادمة 
الى ساحة التحرير وان يراقبوا 
االج�واء جي�دا وان يتعاون�وا 

مع االجه�زة االمنية من اجل 
تقديم االش�خاص المندس�ين 
ال�ى العدالة العراقية والقضاء 
المس�تقل بغي�ة محاكمة من 
يسعى لتدمير ساحة التحرير.

يحاول�ون  المندس�ين  ان 
الي�وم ان يخرب�وا كل الصفاء 
الث�ورة  علي�ه  جبل�ت  ال�ذي 
العراقي�ة وهن�ا اق�ول اذا ل�م 
ينتب�ه االخ�وة القيم�ون على 

الث�ورة لهؤالء المندس�ين في 
الصفوف فان الحال س�يؤول 

الى نفس الحال المصرية.
 التدعوا المندسين يرفعوا 
الش�عارات المغرضة المسيئة 
الجواء التظاهر الس�لمي فاذا 
س�محتم له�ا سيفس�ح ف�ي 
المج�ال لاس�لحة ان تن�دس 
وس�يطلق  التظاه�رات  ف�ي 
الن�ار عل�ى المتظاهري�ن اوال 

وعلى الش�رطة والجيش ثانيا 
وس�يقع المحذور والمحظور 
للتظاهرات  ماالنتمن�اه  وهو 
ش�عبنا  وابن�اء  الهلن�ا  وال 

واخوتنا المتظاهرين.
تظاه�رات  كان�ت  ربم�ا 
للمطالب�ة  انطلق�ت  الغربي�ة 
ايدتها  التي  »الحقوق«  ببعض 
ف�ي البداي�ة الق�وى الوطنية 
لك�ن  الس�ابقة  والحكوم�ة 
»الغفل�ة« ه�ي الت�ي اباح�ت 
ال�ى س�احة  التس�لل  للقتل�ة 
االعتصام وتحويل الخيام الى 
مخابىء اسلحة واالعتصامات 
اس�تعراضات حماس�ية  ال�ى 
على وق�ع االغنية الداعش�ية 
»احن�ه  القبيح�ة  الش�هيرة 

تنظيم واسمنه القاعدة«!.
ح�ذار من ان تق�وم القوى 
ف�ي  الموج�ودة  السياس�ية 
فيم�ا  المختلف�ة  الحكوم�ة 
الفجيعة باس�تثمار  بينها حد 
وط�رح  التظاه�رات  اج�واء 
الشعارات التي تشير الى واقع 

وتصفية  الحزب�ي  االخت�اف 
الحسابات اكثر من المشاركة 
التغيي�ر وبناء حكومة  بهدف 
وطني�ة ق�ادرة عل�ى المضي 
ح�رب  وادارة  باالصاح�ات 
التحري�ر وتنقية اج�واء البلد 

ومحاربة االرهاب والفساد.
نريد لهذه الثورة ان تستمر 
الى نهاية ش�وط االصاحات 

اقترحته�ا  الت�ي  المهم�ة 
الديني�ة وس�ارت  المرجعي�ة 
على نهجها الحكومة العراقية 
العب�ادي على  برئاس�ة حيدر 
ذات الوتيرة التي انطلقت منها 
وعبره�ا تظاه�رات االطاحة 
بالفس�اد في روماني�ا وبلدان 
اورب�ا الش�رقية وف�ي تونس 
ومصر وكل البلدان المتضررة 
م�ن واقع الفس�اد لكن الفرق 
ان تل�ك الثورة تحت�رم رئيس 
الحكومة وتعل�ق عليه االمال 
العريض�ة بالتغيي�ر ش�ريطة 
ان يتعام�ل معها بج�د ويبعد 

تاثيرات قوى الضغط الموج.
قل�ت للرئي�س العبادي في 

مقال سابق ..
اذا ارت ان تت�������ح�ول 
ف�ي  خ�ط  ال�ى  االصاح�ات 
تعب�ر  وان  العراقي�ة  الدول�ة 
الت�واق  ش�عبك  ضمي�ر  ع�ن 
ال�ى التغيير المع�ذب في قعر 
الفس�اد ال�ذي نم�ى وترعرع 
ف�ي كنف االحزاب السياس�ية 
الطائفية  واالخرى  االسامية 
والقومية ماعليك اال ان تنبري 
وزراء  كرئي�س  لاصاح�ات 
يتحرك بنبض الشعب وضمير 
االم�ة وق�رار المرجعي�ة وانا 
اضمن للرئيس نجاح مشروع 
التغيي�ر واالصاح السياس�ي 
والمال�ي  واالقت�����ص�ادي 
تح�دي  وف�ي  والمجتمع�ي 
الداعشي وعلو كعب  االرهاب 
في الملف االمن�ي واضمن له 
اربع سنوات اخرى في رئاسة 
تواق�ة  الن�اس  الن  ال�وزراء 
الن ياتيها رج�ل دولة وخبرة 

ومتعلم وليس رجل سلطة.
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اخلدمات الربملانية تطالب بتشكيل جملس اعىل للخدمات 
ومطاردة السارقني

خانقني يف تظاهرة حاشدة: نطالب بمحاسبة الفساد 
      بغداد / المستقبل العراقي

س�كان  م�ن  المئ�ات  تظاه�ر 
خانقي�ن وس�ط المدين�ة للمطالبة 
الفساد  المس�ؤولين عن  بمحاسبة 
المالي واالداري وتفعيل االجراءات 
القانوني�ة بحقهم وافتت�اح مكتب 
ف�ي  كردس�تان  اقلي�م  لبرلم�ان 

المدينة.
وق�ال الناش�ط المدن�ي واح�د 
منظم�ي التظاهرة امي�ر خانقيني، 
ان خانقي�ن تعان�ي كم�ا هائا من 
المش�اكل من س�وء ف�ي الخدمات 
متفش�ي  ومال�ي  اداري  وفس�اد 
في اغل�ب دوائر القض�اء، مبينا ان 
التظاهرة جاءت استكماال وامتدادا 
المطالب�ة  الس�ابقة  للتظاه�رات 
بتحس�ين الخدم�ات والقضاء على 

الفساد االدارى والمالي.
الي  وج�ود  ال  ان�ه  واض�اف 
تحس�ن او تط�ور في عم�ل االدارة 
المحلية في خانقين او تحس�ن في 

مس�توى الخدمات ما دفع االهالي 
الى التظاهر اسوة ببعض الوحدات 

االدارية في ديالى.
وبين خانقين�ي ان ابرز مطالب 
المتظاهري�ن ه�ي تفعي�ل االدعاء 
الع�ام ف�ي خانقين والعم�ل بمبداء 
)م�ن اي�ن لك ه�ذا( وح�ل المجلس 
البلدي لقض�اء خانقين واس�تقالة 
مديري الدوائر الخدمية الذين فشلوا 
في اداء مهامهم والذين مضى على 
بقائه�م في الس�لطة اكثر من ثاث 
المس�ؤولين  محاكم�ة  و  س�نوات 

الفاس�دين والمتجاوزين على المال 
العام والمقاولي�ن الذين فروا بمال 
الن�اس وفتح مكت�ب لبرلمان اقليم 

كردستان في خانقين.
واك�د ان المتظاهري�ن امهل�وا 
الس�لطات المختصة 3 اي�ام لتنفيذ 
المطال�ب وبخاف ذلك س�يتخذون 
اخ�ر،  وس�لمية  مدني�ة  خط�وات 
مش�يدا ب�دور الق�وات االمني�ة في 
حماية المتظاهرين وتأمين االجواء 
بحقوقه�م  للمطالب�ة  المائم�ة 

المشروعة.

50 توقيع برملاين اللزام الكليات بتعيني الطلبة األوائل

العدل تعلن تسلم 21 مرسومًا مجهوريًا باحكام اعدام

حريق كبري يلتهم أقدم سوق يف املوصل

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت عضو لجن�ة التعليم 
العال�ي النيابي�ة النائب�ة غيداء 
كمبش، أمس السبت، عن جمع 
تواقيع إلكثر من 50 نائبا لدعم 
مش�روع قانون ال�زام الكليات 
بتعيي�ن  واالهلي�ة  الحكومي�ة 
الطلبة االوائ�ل. وقالت كمبش 

ف�ي بي�ان تلق�ت »المس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، »انها 
تبن�ت مش�روع قان�ون يل�زم 
الكلي�ات الحكومي�ة واالهلي�ة 
العراقية بتعيين الطلبة االوائل 
لديها كخطوة تس�هم في دعم 
التف�وق العلمي وتنهي عناوين 
»انه�ا  المحس�وبية«، مؤك�دة 
جمع�ت تواقي�ع اكث�ر من 50 

نائبا لدعم المشروع«. واضافت 
ان »مشروع القانون سيعرض 
عل�ى هيئ�ة الرئاس�ة تمهي�دا 
لمناقش�ته في جلس�ة رسمية 
قبل التصويت عليه في القريب 
اهمي�ة  ال�ى  الفت�ًة  العاج�ل، 
دع�م التفوق العلم�ي واعطائه 
االولوية في التعيين في عموم 

الموسسات الحكومية«.

      بغداد / المستقبل العراقي

اعلن وزي�ر العدل العراقي حي�در الزاملي، عن 
تسلم 21 مرسوماً جمهورياً باحكام اعدام مدانين 
بجرائم ارهابي�ة. وأعلن رئي�س الجمهورية فؤاد 
معص�وم، ام�س األول، المصادق�ة على مراس�يم 
االعدام المتراكمة في الس�نوات السابقة »حفاظاً 
عل�ى أمن المجتمع«. ودعا الزاملي »جهاز االدعاء 
العام الى االسراع بارسال الموافقة الخاصة بتنفيذ 

اح�كام االع�دام ب�كل من تلطخ�ت ايديه�م بدماء 
الشعب العراقي«، مبينا ان »الوزارة مستعدة الداء 
دورها التنفيذي بتطبيق القصاص العادل بحق كل 
من يثبت القضاء ضلوع�ه بجرائم بحق االبرياء«. 
واضاف »اننا ندعم المطالب الجماهيرية بتسريع 
تنفيذ احكام االعدام بحق االرهابيين دعما للقوات 
االمنية في حربها ضد تنظيم داعش، وبما يساهم 
ف�ي رفع الحيف عن ذوي الضحايا ويحقق العدالة 

وفقا لنصوص القانون العراقي«.

     بغداد / المستقبل العراقي

افاد ش�هود عي�ان في محافظ�ة نينوى، 
أمس الس�بت، ان حريقاً كبيراً اندلع في اقدم 
س�وق، وس�ط مدين�ة الموص�ل، ) 405 كم 
ش�مال بغداد(، فيما اكدوا ان الحريق تسبب 
ف�ي  تدمير ع�دد كبير من المح�ال واحتراق 
بضائعها.وقال الشهود، أن »حريقاً اندلع  في 
اقدم اس�واق مدينة الموصل وهو ما يسمى 
بس�وق باب الس�راي«، مبيني�ن أن »الحريق 
س�رعان ما توسع وانتشر في امكنة السوق 
بع�د تأخر وصول س�يارات االطفاء بس�بب 
تعطل  ش�بكات االتص�ال المتوقفة من قبل 

تنظيم )داعش( منذ بداية العام الجاري«.

واض�اف الش�هود ان »الحري�ق أتى على 
البضائع الموجودة في المحال والتي اغلبها 
م�ن الماب�س ولع�ب االطف�ال مما تس�بب 

بانهيار عدد كبير من المحال التجارية«.
ف�رض  ق�د  )داع�ش(  تنظي�م  أن  يذك�ر 
مرك�ز  الموص�ل،  مدين�ة  عل�ى  س�يطرته 
محافظة نينوى، )405 كم ش�مال العاصمة 
بغ�داد(، ف�ي )العاش�ر م�ن حزي�ران 2014 
المنص�رم(، قب�ل أن يفرض س�يطرته على 
مناط�ق أخرى عديدة من الع�راق، قد ارتكب 
»انتهاكات« كثيرة بحق األهالي الس�يما من 
األقلي�ات، والمواق�ع الديني�ة والحضاري�ة، 
عدتها جهات محلية وعالمية عديدة »جرائم 

ضد اإلنسانية، وإبادة جماعية«.

     بغداد / المستقبل العراقي

طالب�ت عض�و لجن�ة الخدمات 
النيابي�ة عن التحالف الكردس�تاني 
امي�رة زنكنة، أمس الس�بت، رئيس 
ال�وزراء حي�در العب�ادي بمطاردة 
الس�ارقين عبر االنتربول واسترداد 
وتش�كيل  ال�دوالرات  ملي�ارات 
مجلس اعل�ى للخدمات يضم خبراء 
متخصص�ة  عالمي�ة  وش�ركات 
لتحقي�ق انتقال�ة عاجل�ة ونوعي�ة 
في واقع الخدم�ات الهزيل. وقالت 

زنكنة ف�ي مؤتمر صحف�ي عقدته 
ف�ي مجل�س الن�واب ان�ه »في ظل 
االجراءات وحزمة االصاحات على 
الحكومة ان تستجيب للمتظاهرين 
الح�د  فق�دان  بس�بب  الغاضبي�ن، 
االدنى من الخدمات«. واوضحت ان 
الخدمية وواقعها  المشاريع  »فشل 
الهزيل اليتناس�ب وث�روات العراق 
وسمعة ش�عبه جراء سوق وضياع 
عش�رات المليارات من الدوالرات«، 
مطالبة »رئيس الوزراء الى تشكيل 
مجلس اعل�ى للخدمات يضم خبراء 

عالمي�ة  وش�ركات  ومتخصصي�ن 
متخصصة ف�ي الخط�ط والبرامج 
الس�تراتيجية لتضع خارطة طريق 
لتحقيق انتقالة عاجلة ونوعية في 

توفير الخدمات«.
وش�ددت زنكن�ة عل�ى ضرورة 
»فتح ملفات التحقيق من قبل رئيس 
الوزراء لتحقيق خ�اص في ملفات 
االموال التي خصصت للخدمات منذ 
ع�ام 2003 ومطاردة المس�ؤولين 
عن ملفات الفس�اد عب�ر االنتربول 

السترداد االموال المسروقة«.

      بغداد / المستقبل العراقي

قّررت السلطة القضائية االتحادية عقد اجتماعات 
موسعة لتقديم المقترحات الخاصة باستمرار تطوير 
العم�ل القضائي وتعزيز العدالة وترس�يخ اس�تقال 

القضاء.
وق�ال القاض�ي عب�د الس�تار بيرق�دار، المتحّدث 
الرس�مي أن�ه »تق�رر عق�د اجتماع�ات ف�ي كل من: 
المحكمة االتحادية العليا، ومحكمة التمييز االتحادية، 
ورئاس�ة جهاز االّدعاء العام، ورئاسة هيئة اإلشراف 
القضائي، وجميع مراكز رئاسات محاكم االستئناف، 

والمحكمة الجنائية المركزية«.
وتابع بيرق�دار أن »االجتماعات يحضرها القضاة 
وأعض�اء االّدع�اء الع�ام«، الفت�اً إل�ى »أنه�ا ته�دف 
تقدي�م المقترحات الخاصة باس�تمرار تطوير العمل 
القضائي وف�ي المحاكم واألجه�زة القضائية ورفع 
أداء منتسبيها وتعزيز العدالة وتقريبها من المواطن 

وإبعاد القضاء عّما يؤثر في استقاله«.
لمجل�س  اس�تثنائياً  »اجتماع�اً  أن  إل�ى  وأش�ار 
القض�اء األعلى س�يعقد ي�وم اإلثني�ن 17\8\2015 
لمناقش�ة هذه المقترحات تهميداً لتطبيقها من قبل 

المراجع«.

      بغداد / المستقبل العراقي

 اوع�ز النائ�ب األول لرئيس مجل�س النواب همام 
حمودي، أمس الس�بت، باإلس�راع في تقديم التعديل 
الثاني لقانوني مؤسس�ة الش�هداء وضحايا اإلرهاب 
إلدراجه في جدول اعمال مجلس النواب بأقرب وقت 

ممكن.
واكد حمودي خال ترؤس�ه اجتماعاً هاماً للجنة 
الش�هداء والضحايا والس�جناء السياس�يين بحسب 
بيان تلقت »المستقبل العراقي« نسخة منه، »ضرورة 
اس�تكمال حق�وق وامتي�ازات ش�هدائنا األب�رار بما 
يتناس�ب وتضحياتهم الكبيرة في سبيل عزة وكرامة 
ه�ذا الوطن«، مبين�اً » ان »ال مس�اومة بنيل الحقوق 

الكاملة لعوائل الشهداء » .
وبحث النائب االول لرئي�س المجلس وفقاً للبيان 
»مع رئيس اللجنة عقيل عبد الحسين وبقية األعضاء 
مشروع قانون المؤسسة والعمل على تعديل الهيكل 
التنظيمي لها، الفتاً إلى اهمية »تشريع قانون لشهداء 

الحشد الشعبي في الفترة القليلة المقبلة«.

السلطة القضائية تواصل اجتامعاهتا 
املوسعة لتطوير العمل القضائي

محودي يوعز بترشيع قانوين 
الشهداء وضحايا اإلرهاب
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     بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة التربية، أمس السبت، تعميم تجربة نظام »الكورسات« على الصفوف غير المنتهية 
للمرحلتين المتوسطة واالعدادية ابتداًء من العام الدراسي المقبل، معتبرة أن إقرار وتعميم النظام 
سيس�همان بالقض�اء على التدري�س الخصوصي. وقال وزي�ر التربية محمد إقبال ف�ي بيان تلقت 
»المستقبل العراقي« نسخة منه على هامش لقائه لجنة التربية النيابية، إن »تجربة الوزارة لنظام 
الكورس�ات عل�ى الص�ف الرابع االعدادي اثبتت نجاحها وبش�كل كبي�ر«، مبيناً أن »نس�بة النجاح 
ارتفعت كما لمسنا ارتياحاً لدى الطلبة وعوائلهم«. وأكد إقبال »تعميم تجربة نظام الكورسات على 
الصفوف غير المنتهية للمراحل المتوس�طة واالعدادية ابتداًء من العام الدراسي المقبل«. وأضاف 
أن »احدى وس�ائل القضاء على التدريس الخصوصي هي اقرار وتعميم نظام الكورسات ألنه يتيح 
للطالب قراءة المادة بشكل ميسر ومبسط فضالً عن قلة المواد المطالب بها في االمتحانات النهائية 
مما يقلل اعتماد الطلبة على التدريس الخصوصي«. وتابع أن »نظام الكورسات عالمي ومعتمد في 

اغلب دول العالم المتطورة وال بد للعراق من اللحاق بركابهم في ميدان العلم والمعرفة«.

الرتبية تعلن تعميم جتربة نظام »الكورسات« العام املقبل

     المستقبل العراقي / فرح حمادي

مع تواصل حدة التظاهرات ضد 
الفس�اد في بغ�داد ومدن الوس�ط 
والجنوب، يس�عى رئي�س الوزراء 
الوزراء والمس�ؤولين  إلى تنحي�ة 
الفاسدين، وتشكيل حكومة يتقلد 

مناصبها ذوو االختصاص.
إال أن ه�ذه الرغبو تقف أمامها 
عقبات كبيرة ف�ي طريق االصالح 
الحقيق�ي ف�ي الب�الد، خاصة من 
ق�ادة الكت�ل السياس�ية وم�ن م�ا 
يطل�ق عليه�م »حيت�ان الفس�اد« 
الذي�ن نجح�وا ف�ي تأجي�ل عق�د 
جلس�ة مجل�س ال�وزراء الخميس 
الماض�ي إلقرار الحزمة الثانية من 

االصالحات.
وس�رد مصدر سياس�ي مقرب 
من العب�ادي الخالفات بي�ن الكتل 
العبادي  الت�ي يح�اول  السياس�ية 
تجاوزها من خالل استيزار أساتذة 
جامع�ات، وخب�راء ف�ي مناص�ب 
بالتقصي�ر  المتهمي�ن  ال�وزراء 
والفس�اد. وق�ال المص�در، ال�ذي 
أن  اس�مه،  إل�ى  اإلش�ارة  رف�ض 
»رئي�س الحكومة س�يحقق بعض 
السياس�ية،  الكت�ل  رغب�ات ق�ادة 
المطالب�ة ب�أن يراع�ي أي تغيي�ر 
الطائفي�ة  المحاصص�ة  وزاري 
والقومي�ة والحزبي�ة، م�ن خ�الل 
البحث عن وزراء ب�دالء من جميع 
الطوائف والقوميات العراقية لكن 

بعيدة عن األحزاب العراقية«.
»خط�ة  أن  المص�در  وأوض�ح 

العب�ادي تقتض�ي بتقليص ودمج 
ال�وزارات م�ن 31 إل�ى 15 وزارة، 
لك�ن عدًدا م�ن ال�وزراء رفض في 
اإلجمتاعات الخاصة ترك المنصب، 
والس�بب أن هؤالء الوزراء اشتروا 
هذه المناصب من ق�ادة كتلهم أو 
رعاة قوائم كتلهم االنتخابية بمبالغ 
طائلة يطالبون باستعادتها، اذا ما 

اضط�روا لت�رك ه�ذه المناصب«، 
حسب تأكيده.

وأشار المصدر إلى أن »العبادي 
بات يواجه مشكلة أخرى في تردد 
اعت�ذار م�ن فاتحه�م من أس�اتذة 
الجامع�ات والخب�راء ع�ن قب�ول 

المناصب التي عرضها عليهم«.
»العب�ادي  أن  المص�در  وأردف 

يتجه ال�ى إقالة وزي�ري الكهرباء 
المتص�اص  المائي�ة،  والم�وارد 
غض�ب المتظاهري�ن عل�ى تأخ�ر 
الحزم�ة الثانية م�ن االصالحات«، 
مضيف�اً أن »هذي�ن الوزيرين ربما 
الوحيدان لم يمانعا في التخلي عن 

منصبيهما«.
لكن المصدر توق�ع عدم تهدئة 

غضب المتظاهرين بأقالة وزيرين 
حي�ث يرتف�ع كل اس�بوع س�قف 

مطالبهم.
م�ا  »اذا  أن�ه  بالق�ول  وتاب�ع 
سارت عجلة اإلصالح في طريقها 
الوزير  الصحيح، س�يكون منصب 
تح�ت األنظ�ار ولن يتهاف�ت عليه 
المص�در  وكش�ف  الفاس�دون«. 

أن »العب�ادي يتس�مر أمام شاش�ة 
تلفزي�ون خاص�ة، فاتح�اً خطوط 
األمنيي�ن  الق�ادة  م�ع  هواتف�ه 
مس�اء كل جمع�ة يتاب�ع تطورات 
ويخش�ى  الش�عبية  التظاه�رات 
حصول اختراقات أمنية أو صدامات 
ق�د تق�ود إل�ى فوض�ى وعن�ف«.  
وق�ال إن رئيس ال�وزراء يأمل في 

كل جمع�ة أن تك�ون التظاه�رات 
وج�دود  المص�ر  وأك�د  األخي�رة. 
خالف�ات حزبي�ة داخ�ل التحال�ف 
الوطن�ي، وق�ال إن الخالفات باتت 
داخ�ل ح�زب الدعوة نفس�ه ومن 
ترف�ض  االئت�الف  داخ�ل  أح�زاب 
للعبادي،  أن تحس�ب اإلصالح�ات 
وتقود بع�ض الكتل حملة ضغوط 
التظاهرات  العب�ادي اليق�اف  ضد 
بمحاصراته�ا أو اس�تخدام العنف 
ض�د من يطلق�ون ش�عارات تطال 

قادة كتلهم.
وأضاف أن تب�ادل اتهامات بات 
يتكرر بي�ن قادة الكت�ل التي لديها 
وزارء فاس�دون أو يش�غل قادتها 
مس�اكن أركان النظام السابق، في 
أحي�اء راقية م�ن العاصم�ة بغداد 

رفضوا ومازالوا تسليمها للدولة.
العراقي�ة  التظاه�رات  وكان�ت 
انطلقت ش�رارتها منتصف الشهر 
الماض�ي ف�ي محافظ�ة البص�رة 
عل�ى  احتجاج�ا  الع�راق  جن�وب 
ت�ردي الخدم�ات وانقط�اع التيار 
الكهربائي لساعات طويلة وتسبب 
بمقتل الش�اب منتظ�ر الحلفي من 
قب�ل الش�رطة العراقي�ة، وانتقلت 
بغ�داد  العاصم�ة  إل�ى  ش�رارتها 
مطلع الش�هر الحالي، لتتطور من 
إص�الح  بالخدم����ات  المطالب�ة 
مش�كلة انقط�اع الكهرباء وس�ط 
درج�ات ح�رارة تف�وق 50 درجة 
مئوي�ة إلى القض�اء على الفس�اد 
الذي ينخ�ر في مؤسس�ات الدولة 

العراقية منذ عام 2003.

قائمة اإلصالحات الثانية: منح الوزارات ألساتذة جامعات وأكفاء مغرتبني
العبادي أمام التلفزيون لمراقبة التظاهرات.. وخالفات داخل التحالف الوطني بسبب »اإلقاالت«
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التط�ّورات األمني�ة في االنب�ار أخذت 
تبّش�ر بالخي�ر، إذ أكد وزي�ر الدفاع خالد 
العبي�دي أن العراقيي�ن عل�ى موع�د مع 
النصر ف�ي محافظة األنباروقضاء بيجي 

شرق تكريت.
وق�ال العبي�دي خ�الل زيارت�ه قاعدة 
بلد الجوية، بحس�ب بيان لل�وزارة تلقت 
»المس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه، إن 
»العراقيي�ن عل�ى موع�د م�ع النصر في 
االنبار وبيجي«، مش�يراً إلى أن »جيش�نا 
الباسل استعاد ثقة الشعب ونهج إصالح 
المؤسسة العس�كرية وضرب المفسدين 

يسير بخطى حثيثه«.
وأض�اف أن »التكات�ف الملحم�ي بين 
أبناء الضلوعية والحشد الشعبي المجاهد 
اس�قط رهانات الطائفيين وجسد لحمة 
الوطن الواحد«، الفتاً إل�ى أن »المقاومة 
الباسلة ألهل الضلوعية لعصابات داعش 
اإلرهابي جس�دت إرادة الحياة للعراقيين 

ودفاعهم الباسل عن كرامتهم«.
ووصل العبي�دي الى ناحية الضلوعية 
بمحافظ�ة ص�الح الدي�ن الفتتاح جس�ر 
الناحي�ة الرئيس�ي الذي يربطه�ا بقضاء 

بلد.
بدوره، اعلن رئيس اللجنة األمنية في 
مجلس قضاء الخالدية إبراهيم الفهداوي 
عن قي�ام قوات جه�از مكافحة اإلرهاب 
بالدخ�ول ال�ى منطق�ة الملع�ب جن�وب 

الرمادي.
وقال الفه�داوي إن »الق�وات األمنية 
وبإس�ناد كبير م�ن الفرق�ة 16 بالجيش 
تقدم�ت م�ن منطق�ة الحمي�رة باتجاه 
الرمادي ووصلت إلى مشارف مناطق حي 

الضابط وحي البكر جنوب المدينة«.
»ق�وات  أن  الفه�داوي،  وأض�اف 
تابع�ة لجه�از مكافحة اإلره�اب تمكنت 
م�ن الدخ�ول إل�ى أج�زاء م�ن منطق�ة 
الملع�ب جنوب الرمادي، بع�د مواجهات 
واش�تباكات م�ع عناصر تنظي�م داعش 
تكبد فيها األخير خس�ائر مادية وبشرية 

كبيرة«.

وتاب�ع الفه�داوي، أن »فوجي�ن م�ن 
الط�وارئ وبإس�ناد م�ن ق�وات الجيش 
بقيادة قائد عمليات االنب�ار اللواء الركن 
قاس�م المحمدي وصال إلى مشارف مقر 

قيادة العمليات شمال المدينة«.
وتس�تمر العملي�ات العس�كرية ض�د 
»داع�ش« في محافظة األنبار بمش�اركة 
التحال�ف  وطائ�رات  العراق�ي  الطي�ران 
الدول�ي لتحري�ر مناط�ق المحافظة من 

سيطرة عناصر التنظيم.
إلى ذلك، افاد مصدر امني في محافظة 
االنبار ب�أن طيران التحال�ف الدولي قتل 
العش�رات م�ن »داع�ش« بينه�م قي�ادي 
س�وري بارز بقص�ف اس�تهدفهم غربي 

المحافظة.
وق�ال المص�در ان »الطي�ران الحربي 
للتحال�ف الدولي وبالتنس�يق م�ع قوات 
الجيش تمكن من قصف موقعين للتنظيم 

احدهما مق�ر واالخر ملعب لك�رة القدم 
يت�درب فيه�ا عناصر داعش ف�ي منطقة 
ال�دوالب التابع لمدين�ة هيت 70كم غرب 

الرمادي«.
وأض�اف المص�در ال�ذي طل�ب ع�دم 
الكشف عن اسمه، ان »القصف اسفر عن 
مقتل العشرات من عناصر التنظيم بينهم 
القيادي البارز أبو انس الش�امي )سوري 
الجنسية( والحاقهم خسائر مادية كبيرة 

نتيج�ة القصف المركز الذي اس�تهدفهم 
غربي االنبار«.

وتس�تمر العملي�ات العس�كرية ض�د 
»داع�ش« في محافظة األنبار بمش�اركة 
التحال�ف  وطائ�رات  العراق�ي  الطي�ران 
الدول�ي لتحري�ر مناط�ق المحافظة من 

سيطرة عناصر التنظيم.
في الغض�ون، اعلن الجيش األميركي، 
العراقي�ة تخط�ت منتص�ف  الق�وات  أن 

لتطوي�ق  المعق�دة  بالعملي�ة  الطري�ق 
مسلحي »داعش« في الرمادي.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية 
األميركي�ة الكولوني�ل بس�الح الجو بات 
راي�در في حدي�ث نقلته »س�كاي نيوز«، 
إن »الق�وات العراقي�ة تح�رز تقدم�ا في 
األس�بوع الرابع من جهودها الرامية إلى 
ع�زل مقاتلي داعش الذين اس�تولوا على 
الرم�ادي وتخطت منتص�ف الطريق في 
عملي�ة تطويقهم«، موضح�ا أن »الهدف 
هن�ا هو قط�ع خطوط اتص�االت داعش 
لمنع إع�ادة اإلمداد والتعزي�زات أو الحد 

منها«.
وأض�اف راي�در أن »الق�وات العراقية 
نف�ذت أعم�اال ش�اقة وخط�رة لتطويق 
المدين�ة وم�ن ثم من�ع داعش م�ن جلب 
المزيد من القوات أو اإلمدادات«، مش�يرا 
ال�ى أن »المتش�ددين يحاول�ون إبطاء أو 
وقف القوات العراقية بالعبوات الناس�فة 
والمتفجرات بدائية الصنع في الس�يارات 
والمقاتلي�ن،  االنتحاريي�ن  والمفجري�ن 
واس�تخدم العراقيون الجرافات المدرعة 
وغيرها من المع�دات المتخصصة إلزالة 

المتفجرات«.
وبي�ن راي�در أن »العراقيين يواصلون 
المض�ي قدم�ا وينف�ذون ه�ذه العملية 
المعقدة ألنهم خططوا لها ولديهم خطة 
جيدة وينفذون هذه الخطة وفقا لجدول 
زمن�ي وضعوه ألنفس�هم«، الفتا الى أن 
»الهدف هو محاصرة الرمادي تماما قبل 
المرحلة التالي�ة للعملية وهي اس�تعادة 
الس�يطرة على المدينة عاصمة محافظة 

األنبار«.
وتابع راي�در أن »قوات التحالف، الذي 
تق�وده الواليات المتحدة، دعمت الجيش 
العراقي بش�ن غارات جوي�ة وعن طريق 
تقدي�م المس�ؤولين العس�كريين الذي�ن 
يقدمون المشورة والمساعدة في مراكز 

العمليات المشتركة«.
عملي�ات  األمني�ة  الق�وات  وتنف�ذ 
عس�كرية في األنبار بمس�اندة متطوعي 
الحشد الش�عبي وأبناء العش�ائر لتطهير 

المحافظة من عناصر تنظيم »داعش«.

»امللعب« بيد القوات األمنية.. والرمادي مطوقة بانتظار احلسم
الجيش األميركي: العراقيون لديهم خطة جيدة وجدول زمني 

متظـاهـرو التحـريـر يطلقـون احلمـائـم البيضـاء 
والرشطة ترد: نقف معكم ونحميكم
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أو  العن�ف  ب�ث  أهدافه�م  تُك�ن  ل�م 
التخري�ب، فأعلنوا الس�الم ف�ي مقدمة 
ش�عاراتهم، ومنذ أن إنطلقت مظاهرات 
العراقيي�ن ض�د الفس�اد حت�ى الي�وم 
كان أولئ�ك الش�باب الذين ق�ادوا أحالم 
الكثيري�ن وإس�تطاعوا أن يثلجوا قلوب 
الكثيري�ن في خطوته�م الجريئة والتي 
إال  تخطيه�ا  الكثي�رون  يخش�ى  كان 
إنهم أثبتوا بأنهم أهل للمس�ؤلية وإنهم 
يستطيعون كسب أخوانهم في المواطنة 
فلم يبثوا ش�عارات ُتسيُء ألحدهم حتى 
لمن إختلف معهم، إال إنهم طالبوا بدولٍة 
مدني�ة تجم�ع ابن�اء الع�راق بمختل�ف 
دياناته�م واطيافهم ومس�مياتهم ولم 
يتناس�وا بذلك قوات األمن التي حاولت 
قدر الُمس�تطاع أن توفر األمن وُتحسن 
الُمعامل�ة م�ع المواطنين، فق�ام أولئك 
الش�باب بتوزيع الزهور وأعالم العراق 

عل�ى الق�وات االمنية وق�وات مكافحة 
الش�غب التي ُتحي�ط المنطقة الخضراء 
فق�ط ُيثبت�وا إن الجيش والش�رطة هم 
جزء من الش�عب وسيقفون مع الشعب 
في حال حدوث أي طاريٍء أخر، ليثبتوا 
بذل�ك إن الجيش العراق�ي لم ولن يكون 
قوًة مس�خرة لجه�ة معين�ة و إنما هو 
االول  هدفه�ا  مس�تقلة  ح�رة  س�لطة 

واالخير خدمة المواطنين.
وف�ي تصري�ِح ألح�د ضب�اط قوات 
مكافحة الشغب التي أحاطت بالمنطقة 
الخض�راء لمنع مرور المتظاهرين، قال 
»نحن م�ع المواطن ومع ابناء الش�عب 
جه�ة  أي  تس�تطيع  وال  المتظاهري�ن 
سياس�ية او دينية أن تتحك�م بقراراتنا 
االمني�ة  والق�وات  العراق�ي  فالجي�ش 
هدفها ه�و خدمة الش�عب والدفاع عن 

الوطن من الخراب«.
وأضاف رافضاً الكش�ف عن إس�مه، 
وأن  االح�داث  تتصاع�د  ال  أن  »نتمن�ى 

ُتلب�ي الجه�ات السياس�ية والبرلمانية 
مطال�ب الش�عب, أما في حال�ة تصاعد 
االحداث وإضط�رار المواطنين للدخول 
الى المنطق�ة الخضراء لن يقف الجيش 
ضده�م ول�ن تح�ول ق�وات مكافح�ة 
الش�غب ضد رغبة المواط�ن وخطواته 
ألن المواط�ن اليوم يمل�ك الحق الكامل 

في كل خطوة يخطيها«.
وق�د ب�ادر الش�باب المواطنين بتلك 
والس�الم  الح�ب  بث�ت  الت�ي  الخط�وة 
مؤكدين من خاللها إنهم لم ينتفضوا من 
أجل الخراب بل إنتفضوا من إجل السالم 
و الحص�ول على الحق�وق وما اهدافهم 
س�وى الحصول على حق�وق المواطن 
كما إن على المواط�ن القيام بواجباته, 
كما أطلق الشباب المتظاهرين حمامات 
الس�الم مع ق�وة مكافحة الش�غب في 
وس�ط س�احة التحري�ر, وبي�ن كل من 
الشباب إن »هذه الفعالية البسيطة التي 
قام�وا به�ا ما ه�ي إال محالة إلس�كات 

جمي�ع االلس�ن الت�ي تح�اول أن تب�ث 
ش�ائعات ُتس�يء الى القوات االمنيه او 
ت�زرع روح الفتنه والخالف بين القوات 

االمنية والمتظاهرين«.
و أض�اف الش�باب المتظاهري�ن إن 
»الق�وات االمنية قام�ت وال زالت تقوم 
بمس�اعدة المتظاهري�ن وحمايته�م و 
إنهم س�يكونون مع المتظاهرين دائما 
ذل�ك إنهم م�ن ابناء الش�عب، ول�ن يتم 
تس�ييس الق�وات الحكومي�ة او ضمها 
الى اي جهة«. وبالرغم من ذلك ش�هدت 
التظاه�رات الكثي�ر من حاالت الش�غب 
حي�ث إندس�ت مجموعات م�ن االفراد، 
وبالرغ�م من ذلك لم يس�تطيعوا االفراد 
المندسين تش�تيت التظاهرات ومطالب 
المتظاهري�ن، فبمج�رد دخ�ول هؤالء 
تتش�تت  المتظاهري�ن  االف�راد وس�ط 
غالبي�ة  ألن  ومحاوالته�م  اصواته�م 
المتظاهرين ينادون بأس�م عراق واحد 

والقضاء على الفساد.

التنديد بالفساد مستمر



بمساعدة دول إقليمية

عّبر الس�يد حسن نصر الله، األمين العام 
لحزب الل�ه اللبناني، في احتف�االت الذكرى 
التاس�عة النتصار تموز، عن رفضه القاطع 
لمش�روع التقس�يم ف�ي المنطق�ة، قائ��اً 
إن “ه�ذا م�ا تعمل علي�ه  الوالي�ات المتحدة 
وإس�رائيل، ولألس�ف معه�ا بع�ض القوى 

اإلقليمية من حيث تعلم أو ال تعلم”.  
وقال السيد نصر الله إن مشروعااً مماث�اً 
“ ’سيدخلنا في حروب أهلية وعرقية طويلة، 
ول�ن يك�ون نتاجه�ا إال الدم�ار والخ�راب 
والتهجير، يريدون تقس�يم سوريا والعراق 
حت�ى  الس�عودية وكل المنطق�ة ألن ه�ذه 
مصلحة أميركا وإس�رائيل، وذلك الستيعاب 

النهضة التي حصلت في منطقتنا”. 
وفي حديثه عن “داعش”، قال السيد نصر 
الله إن “الواليات المتحدة تستخدم )داعش( 
من أجل تقسيم المنطقة، وهي ليست جادة 
في  محاربة داعش، بل تسعى لرسم خرائط 

جديدة وإسقاط أنظمة وإقامة أخرى”. 
وتوق�ف األمي�ن الع�ام عن�د م�ا أعلن�ه 
المسؤولون األتراك قبل أيام بوقف العمليات 
ض�د “داعش” بطلب أميركي، قائ�اً: “لماذا؟ 
ألن أمي�ركا ال  تريد أن تح�ارب داعش اليوم 
لتوظيفها في س�وريا، كما هي توظفها في 
العراق. فيقول لنا إن النظام الحالي ال يمكن 
أن يواج�ه  داع�ش، فيجب أن يرح�ل النظام 
الحالي وتسليم السلطة للمعارضة السورية 

والمعتدلة، فيوظف داعش سياسيااً”. 
وتس�اءل الس�يد نص�ر الله ع�ن القراءة 
األميركية القائلة بتسليم المعارضة السورية 
المعتدل�ة الس�لطة، فقال “ه�ذه المعارضة 
خارج داعش  والنصرة، قادرة على مواجهة 
داع�ش”؟ ولف�ت إل�ى االعت�راف األميركي 
بالفش�ل ف�ي تدري�ب المعارضة الس�ورية، 
كم�ا ذّكر بالوعود الت�ي  قطعها األميركيون 
لمواجه�ة  والتس�ليح  بالدع�م  للعراقيي�ن 

)داعش( في حال تغيير حكومتهم”.
وعاد السيد نصر الله، التأكيد على وقوف 
اً التيار  حزب الله إلى جانب حلفائه، وتحديدا
الوطني الحّر برئاس�ة  النائب ميش�ال عون 
قائ�اً “نحن في حزب الله ال نقبل أن يكس�ر 
أي م�ن حلفائن�ا أو يع�زل أي م�ن حلفائنا. 
وخصوصااً أولئك الذين  وقفوا معنا في حرب 
تموز، ووضعوا رقابهم مع رقابنا ودماءهم 

مع دمائنا”. 
وتوج�ه الس�يد نص�ر الل�ه إل�ى القوى 
السياسية ومنح حليفه الدعم الكامل مشيرااً 
إلى أّن “العم�اد عون ممر إلزامي النتخابات 
الرئاس�ة، ومم�ر  إلزام�ي لحكوم�ة منتجة 
وفاعلة”. وطالب القوى السياسية بالعودة 
إل�ى الحوار والبح�ث عن الحل�ول، قائ� “ال 
تتعاط�وا مع األزمة  القائم�ة على أنها أزمة 
تيار أو ش�ريحة، بل أزمة وطنية بحاجة إلى 
قامات من مستوى الوطن ليجدوا الحلول”.

تن�اول  ق�د  الل�ه  نص�ر  الس�يد  وكان 
األزم�ة العام�ة التي يمر بها لبن�ان على كل 
المستويات، فقال ‘أنا ابن الحركة اإلس�مية 
والحزب اإلس��مي، م�ع  قيام الدول�ة التي 
يش�ارك فيها الجميع، ويش�عر فيها الجميع 
بالثق�ة، وال يش�عر أي مك�ون أنه�ا تتآم�ر 

عليه”.
وأش�ار إلى أن “ ’منط�ق الطائفة القائدة 
أو التي�ار القائد للدول قد انتهى”، مضيفااً أن 
“الجمي�ع باتوا متس�اوين بالخوف والغبن. 
الدول�ة هي الحل، ال  التقس�يم وال الفدرالية، 
وال حل دولة تكون فيها الش�راكة الحقيقية 
وتعطي طمأنينة وثقة، والمطلوب الشراكة 
بي�ن كل مكون�ات ب��د  دون أي حدي�ث عن 

العدد والنسب”. 
ووجه السيد نصر الله نداءاً آخر ل�’القوى 
المسيحية الوطنية’، أي تكتل عون من دون 
أن يس�ّميه، فدعاه�ا إلى إعادة فت�ح أبواب 
المجل�س  النياب�ي ل�هتم�ام بقضاي�ا البلد 

والناس، وإعاة فتح أبواب الحوار.

السيد نرصاهلل: أمريكا وإرسائيل تعمالن عىل تقسيم املنطقة

م�ع اس�تمرار انخف�اض أس�عار 
النف�ط إل�ى أكث�ر م�ن النص�ف من�ذ 
الصيف الماضي تلجأ السعودية بشكل 
متزايد إلى إصدار المزيد من السندات 
الحكومية لتمويل العجز المتزايد في 
ميزانيتها. كما تستمر بسحب المزيد 
من المليارات من صندوقها الس�يادي 
االحتياط�ي الذي تش�كلت أمواله من 

فوائض الطفرات النفطية.
ويق�در صن�دوق النق�د الدولي أن 
الس�عودية تواج�ه خ�ل ع�ام 2015 
أكب�ر عج�ز ف�ي تاري�خ ميزانيتها قد 

يصل إلى 150 مليار دوالر.
 وتذه�ب تقاري�ر غربي�ة إلى حد 
القول بأن المملكة تتجه نحو اإلف�س 
في ح�ال اس�تمرار التده�ور الحالي 

ألسعار النفط.
 ب�دوره ي�رى الكات�ب والصحفي 
عب�د الباري عط�وان أن ه�ذا االتجاه 
يتس�ارع بس�بب “حروب الس�عودية 
في اليمن وس�وريا وإنفاقها الضخم 

على التسلح”.
ترتي�ب  أّن  هن�ا  بذك�ره  الجدي�ر 
الس�عودية ج�اء الثال�ث عالمي�ا بعد 
الواليات المتحدة والصين على صعيد 
ش�راء األس�لحة خ�ل العام الماضي 
2014 والت�ي أنفقت عليه�ا 82 مليار 

دوالر.
الغاردي�ان  صحيف�ة  وذك�رت 
البريطانية أن السعودية أصدرت خ�ل 
الفت�رة المنصرمة من الع�ام الجاري 

2015 سندات بقيمة حوالي 27 مليار 
دوالر لتموي�ل العج�ز المتزاي�د ف�ي 
ميزانيتها. وكان آخر هذه اإلصدارات 
ي�وم الث�ثاء ف�ي 11 أغس�طس/ آب 

الجاري بقيمة 5.3 مليار دوالر.
 غي�ر أن الحكوم�ة الس�عودية ال 
تكتفي فقط بإصدار السندات، بل أنها 
تلجأ لتمويل العجز بس�حب عش�رات 
المليارات م�ن صن�دوق االحتياطات 
المالية الس�يادية الذي ُق�درت قيمته 
أواخ�ر  دوالر  ملي�ار   732 بحوال�ي 
الع�ام الماض�ي 2014. غي�ر أن ه�ذه 
االحتياط�ات تراجعت إلى 673 مليارا 
في أغس�طس/ آب 2015. “وفي حال 
اس�تمرار تراج�ع اإلي�رادات النفطية 
إل�ى أكثر م�ن س�نتين ف�إن المملكة 
ستواجه مش�كلة مالية كبيرة بسبب 
الزيادة الكبيرة في اإلنفاق الحكومي 
ال�ذي ارتف�ع س�نويا بنس�بة 17 إلى 
18 بالمائ�ة س�نويا خ��ل الس�نوات 
العش�ر الماضية”، كما يق�ول الخبير 
االقتص�ادي الس�عودي عب�د الرحمن 
الس�لطان ف�ي مقابل�ة م�ع برنامج 
م�ع الحدث م�ن DWعربي�ة مضيفا : 
“أن معظم اإلنفاق يت�م على الرواتب 
والقطاع العام وعلى مشاريع طويلة 

األمد يتطلب إنجازها عدة سنوات”.
وتذه�ب تقدي�رات عدي�دة إلى أّن 
أس�عار النف�ط لن تتحس�ن بس�رعة 
هذه الم�رة كما حصل خ��ل العقود 
الث�ث�ة الماضي�ة. ويعود ه�ذا األمر 

ألس�باب عدة ف�ي مقدمته�ا التخمة 
الحالي�ة في الس�وق النفطية بس�بب 
رفض السعودية ومعها دول خليجية 
أخ�رى تخفي�ض كمية اإلنت�اج خ�ل 
قمة منظمة ال�دول المصدرة للنفط/ 
أوب�ك األخيرة. ويزيد من حدة التخمة 
اس�تمرار الرك�ود العالم�ي على وقع 

األزمة المالية العالمية.
يضاف إلى ذلك أّن االتفاق النووي 
اإليراني سُيفس�ح المجال أمام إيران 
لزي�ادة إنتاجها النفط�ي وصادراتها 
منه إلى أكث�ر من الضعف بحلول عام 
2017. كم�ا أّن الع�راق ف�ي طريق�ه 
إلنتاج 4 م�يين برلين يوميا ما يعني 
ضخ المزيد من الصادرات في األسواق 
العالمي�ة. ومع تحس�ن تقنيات إنتاج 
النفط الصخري في الواليات المتحدة 
س�تكون األخي�رة ق�ادرة عل�ى ضخ 
المزيد من النفط ل�س�ته�ك المحلي 
والتصدير. ويس�اهم اإلقبال المتزايد 
عل�ى اس�ته�ك الغ�از واالعتماد على 
الطاقات المتجددة بدوره في الحد من 
الطل�ب على النفط. كل ه�ذه العوامل 
تنبئ بس�نوات عجاف قادمة بانتظار 
االقتصاد الس�عودي ال�ذي يعتمد في 
إيراداته على النفط الخام كونه يشكل 
مع مشتقاته أكثر من 90 بالمائة من 

الصادرات السعودية.
ه�ل تس�تطيع الس�عودية القيام 

بإص�حات اقتصادية؟
اس�تمرار تراج�ع أس�عار النف�ط 

من جهة، والوتيرة الحالية الس�ريعة 
السته�ك أموال صندوق االحتياطات 
أخ�رى س�يقود  المالي�ة م�ن جه�ة 
خ��ل أع�وام قليل�ة الس�ته�ك هذه 
االحتياط�ات. وف�ي حال حص�ل ذلك 
سيصعب على الس�عودية بيع المزيد 
من الس�ندات الحكومي�ة واالقتراض 
من األسواق الدولية. ومن هنا تطرح 
القي�ام باإلص�حات  أهمي�ة  مج�ددا 
تنوي�ع  إل�ى  الهادف�ة  الضروري�ة 
اقتصادها والتقليل من اعتمادها على 

النفط.
الخبير  ويطال�ب ولي�د خ�دوري، 
في ش�ؤون الطاقة السعودية والدول 
DW النفطية األخ�رى في مقابلة مع

عربي�ة بإص�ح�ات عميق�ة مضيفا 
بالق�ول: “آن األوان لل�دول النفطي�ة 
وم�ن ضمنها الس�عودية لك�ي تقوم 
لمواجه�ة  اقتصادي�ة  بإص�ح�ات 
مش�اكل تدني األسعار، الس�يما وأن 
بع�ض ه�ذه ال�دول كالع�راق يواجه 
مش�اكل حتى على صعيد دفع رواتب 
موظفي�ه”. وفي الحقيق�ة فإن هذه 
بغ�ض  ضروري�ة  كه�ذه  إص�ح�ات 
النظ�ر ع�ن مس�توى أس�عار النفط، 
ألن االعتماد على تصدي�ر مادة أولية 
وحي�دة طري�ق محف�وف بمخاطر ال 
تحص�ى. وبالنس�بة للس�عودية فإن 
عدد الس�كان الذي وصل إلى نحو 30 
مليون نس�مة ونس�بة البطال�ة التي 
تص�ل إل�ى أكث�ر م�ن 40 بالمائة في 

صفوف الش�باب يجع�ل من اإلص�ح 
أمرا ال مفر منه.

غير أن السؤال المطروح هو كيف 
يمكن للس�عودية القيام باإلص�حات 
االقتصادي�ة الضروري�ة ف�ي الوق�ت 
الذي يتم فيه رس�ميا تجاهل الحديث 
عن الصعوبات الت�ي تواجه االقتصاد 
الس�عودي. كما ال يتم إعداد المواطن 
السعودي لتقبل فكرة هذه اإلص�حات 
سياس�ات  اعتم�اد  أوال  تعن�ي  الت�ي 
تقش�فية تؤدي إلى تقلي�ص اإلنفاق 
الحكومي وفرض ضرائب على الدخل 
الحكوم�ي  الدع�م  ورف�ع  واألرب�اح 
عن المحروقات وس�لع أخ�رى. على 
صعي�د متص�ل ُتظه�ر تج�ارب دول 
عربي�ة كتونس ومصر وس�وريا قبل 
اندالع ما يسمى باحتجاجات “الربيع 
العرب�ي” أن اإلص�ح�ات االقتصادية 
ل�م  إذا  مس�دود  طري�ق  إل�ى  تص�ل 
يواكبه�ا إص�ح�ات سياس�ية تع�زز 
دول القانون وس�لطة البرلمان ودور 
اإلع�م. الس�ؤال المط�روح هنا، هل 
هناك اس�تعداد ل�دى العائل�ة المالكة 
السعودية للقيام بإص�حات سياسية 
مواكب�ة لعملي�ة إص��ح اقتصادي ال 

يمكن تجنبها؟
شبح اإلف�س قائم !

م�ا ت�زال الس�عودية بل�دا نفطيا 
بامتياز منذ تأسيس�ها ف�ي ث�ثينات 
الق�رن الماض�ي. وعل�ى الرغ�م م�ن 
الطف�رات النفطي�ة الت�ي وف�رت لها 

تريليونات ال�دوالرات اإلضافية خ�ل 
الس�نوات الخمس�ين الماضي�ة، فإّن 
هدف تنوي�ع مصادر دخ�ل االقتصاد 
السعودي ما يزال بعيد المنال. وكلما 
اس�تمرت أس�عار النف�ط بالتده�ور، 
ع�ورات  فأكث�ر  أكث�ر  ستنكش�ف 
الس�عودية  االقتصادي�ة  السياس�ات 
الت�ي تركز على اإلنفاق االس�ته�كي 
المتزاي�د لتموي�ل الميزاني�ة العام�ة 
والحروب في اليمن وسوريا ومناطق 

أخرى.
عل�ى  س�يفرض  الوض�ع  ه�ذه 
الس�عودية القيام بإجراءات تقشفية 
صارمة ف�ي المس�تقبل القريب على 
ح�د ق�ول اإلع�مي الس�عودي جمال 
خاش�قجي، الذي أع�اد إل�ى األذهان 
“اإلج�راءات التقش�فية التي أصدرها 
المل�ك الراح�ل فيصل بن عب�د العزيز 
أواخر الخمسينات وطوال الستينات، 
والت�ي أنقذت الب�د وليتها اس�تمرت 
وحان الوقت لها”. الس�ؤال المطروح 
اآلن ه�و، إلى أي حد يمكن لإلجراءات 
التقش�فية المس�اهمة ف�ي مواجهة 
أزمة مالية كبيرة تواجهها السعودية؟ 
وه�ل س�تتجرأ العائل�ة المالكة على 
االقتصادي�ة  باإلص�ح�ات  القي�ام 
لسياس�يات  المواكب�ة  والسياس�ية 
التقشف في الوقت المناسب؟ إن عدم 
القيام بذلك في الوقت المذكور يجعل 
من س�يناريو اإلف�س أمرا واقعا بعد 

استنزاف االحتياطات المالية.

السعودية تقرتب من اإلفالس: زمن النفط انتهى!
بغداد / املستقبل العراقي

   بغداد / المستقبل العراقي

احلوثيون يدمرون آليات 
عسكرية وخيلفون قتىل وجرحى 

يف صفوف اجليش السعودي

اعتقال »األسري«: بحوزته جواز 
مزّور وخضع لعمليات جتميل

     بغداد / المستقبل العراقي

تمكنت قوة اإلس�ناد الصاروخية 
ف�ي الجي�ش واللج�ان الش�عبية في 
الثغ�ور م�ن إح�راق آليتي�ن ودباب�ة 
سعودية، إضافة إلى سقوط عدد من 
القتل�ى والجرحى ف�ي صفوف جنود 
س�عوديين إثر قص�ف موقع الرمضة 
بعش�رات  الس�عودي  العس�كري 
الصواري�خ .وأك�د مص�در عس�كري 
في الجيش واللجان الش�عبية بصعدة 
لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أنه سقط 
عدد من القتلى والجرحى في صفوف 
جن�ود الع�دو الس�عودي، إضافة إلى 
إح�راق آليتي�ن ودبابة إث�ر دك القوة 
الصاروخي�ة ف�ي الجي�ش واللج�ان 
الش�عبية لموقع الرمضة العس�كري 
الس�عودي بأكث�ر م�ن 28 صاروخااً، 
اس�تهدف  القص�ف  أن  إل�ى  اً  مش�يرا
الموقع واآلليات التي بداخله مباشرة.

ولفت إلى أن قوة اإلسناد الصاروخية 
في الجيش واللجان الش�عبية أطلقت 
أم  باتج�اه  15 صاروخ�ااً  أكث�ر م�ن 
شعلول والعين الحارة بجيزان.وأشار 
المصدر إلى أن القوة الصاروخية في 
الجيش واللجان الش�عبية س�تواصل 
دك مواقع العدو الس�عودي الغاش�م 
ال�ذي يقص�ف منه�ا من�ازل وق�رى 
المواطنين اليمنيي�ن ويقتل أطفالهم 
ونس�اءهم وحتى أغنامهم في جميع 

المناطق الحدودية دون أي مبرر.

     بغداد / المستقبل العراقي

تمكنت األجهزة األمنية اللبنانية، 
أمس الس�بت، م�ن اعتق�ال االرهابي 
المطل�وب، أحمد األس�ير، ف�ي مطار 
العاصمة بيروت، بعد إجرائه لعمليات 
التجمي�ل، للتموي�ه، مع جواز س�فر 
ب�أن  الميادي�ن  موق�ع  مزور.وأف�اد 
األجه�زة األمني�ة اللبناني�ة، اعتقلت 
المطلوب االرهابي أحمد األسير الذي 
تزع�م مجموع�ة تكفيري�ة يقوده�ا 
لتنفي�ذ عمليات ارهابي�ة طائفية في 
طرابلس ش�مال لبنان.وقالت الوكالة 
الوطني�ة، أن توقي�ف أحم�د األس�ير 
تم في مط�ار بيروت اثن�اء محاولته 
الفرار الى خارج الب�د.وأشار مصدر 
أمني لبناني الى أن األسير تم اعتقاله 
وبحوزته جواز سفر مزّور، الفتا الى 

خضوعه لعمليات تجميل، للتمويه.

مسؤولون أمريكيون: البغدادي اغتصب موظفة إغاثة قبل مقتلها
     بغداد / المستقبل العراقي

أك�د مس�ؤولون أميركي�ون إن زعيم 
تنظيم )داعش( أبو بكر البغدادي اغتصب 
موظفة إغاثة أميركية تدعى كاي� مولر 
م�رارا أثن�اء احتجازها في س�ورية قبل 

مقتلها بغارة.
وقال�ت المتحدثة باس�م عائلة مولر، 
إميلي لينزن�ر، إن مس�ؤولين حكوميين 
أميركيي�ن أبلغ�وا، وال�دي كاي��، كارل 
ومارش�ا مول�ر، أن البغ�دادي اغتص�ب 
ابنتهم�ا الت�ي تعرض�ت للتعذي�ب خ�ل 

احتجازها.
وقال�ت لينزن�ر ‘بإمكانن�ا تأكي�د أن 
عائل�ة مول�ر علم�ت بطريق�ة معامل�ة 
كاي� في حزي�ران من مكتب التحقيقات 

االتحادي’.
وكانت ش�بكة ‘إي�ه. بي. س�ي نيوز’ 
أول م�ن ذك�ر اعت�داء البغدادي جنس�يا 
عل�ى مول�ر، كم�ا أك�د ذلك مس�ؤولون 

أميركيون.

ونقل�ت الش�بكة ع�ن وال�دي مول�ر 
قولهم�ا إن الحكومة األمريكية أبلغتهما 

أن ابنتهما ‘كانت ملك البغدادي’.
وكان تنظيم داعش  قد قال في شباط 
إن مول�ر ُقتل�ت عندما قصف�ت طائرات 
أردنية مقاتلة مبن�ى كانت محتجزة فيه 
خ�ارج الرقة، وهي أحد معاق�ل التنظيم 
في س�وريا. وأبدى مس�ؤولون أردنيون 
وأميركيون تش�ككهم في رواية التنظيم 
ع�ن موته�ا بع�د احتجازه�ا رهينة 18 

شهرا.
يش�ار إل�ى أن مولر احتج�زت رهينة 
في آب م�ن العام 2013 أثن�اء مغادرتها 

مستشفى في حلب بشمال سوريا.
وقال مسؤولون في مكافحة اإلرهاب 
لشبكة ‘إيه. بي. س�ي نيوز’ إن البغدادي 
أحضر بشكل ش�خصي مولر كي ُتسجن 
داخ�ل المنزل ال�ذي كان يقط�ن فيه في 
س�وريا أب�و س�ياف، وهو تونس�ي من 
تنظي�م داع�ش، ُقتل في غ�ارة أميريكية 

في أيار.

ونقل�ت ‘إي�ه. ب�ي. س�ي ني�وز’ ع�ن 
المس�ؤولين قولهم إنه تم الحصول على 
المعلومات المتعلقة ب�دور البغدادي في 
احتج�از مولر واالعتداء الجنس�ي عليها 
من مص�ادر كثيرة م�ن بينه�ا مقاب�ت 
أميركية مع ما اليقل عن فتاتين يزيديتن 
كانتا محتجزتين الس�تغ�لهما جنس�يا 
ف�ي مجم�ع أبو س�ياف، واس�تجواب أم 
سياف، زوجة أبو سياف، والتي اعتقلتها 
الق�وات األميركي�ة في الغ�ارة التي ُقتل 

فيها زوجها.
وكان�ت مول�ر قد ذهب�ت إل�ى تركيا 
ف�ي كانون األول من الع�ام 2012 للعمل 
م�ع منظم�ة تركية تق�دم المس�اعدات 
عل�ى  الس�وريين  ل�جئي�ن  اإلنس�انية 

الحدود مع سوريا.
وقالت لينزنر إنه تم إب�غ والدي مولر 
خ�ل اجتماع عقد في واش�نطن باعتداء 
البغ�دادي عل�ى مول�ر وتعذيبه�ا أثن�اء 
احتجازها. ولم توضح لينزنر ما إذا كان 

البغدادي مسؤوال عن تعذيب مولر.

داعش يدعو اإلخوان ملبايعته إلسقاط نظام السييس 
     بغداد / المستقبل العراقي

التكفي�ري  داع�ش  ج�دد 
اإلخ�وان  جماع�ة  مطالب�ة 
إل�ى  مص�ر  ف�ي  المس�لمين 
وإع��ن  التنظي�م  “مبايع�ة” 
“والي�ة” تابعة له�م في مصر 
تحت راية التنظي�م االرهابي، 
“والس�عي إلى إس�قاط نظام 

عبد الفتاح السيسي”.
جاء ذل�ك في ذك�رى فض 
قوات الجيش واألمن المصرية 
العدوي�ة  رابع�ة  لميدان�ي 
والنهض�ة من أنص�ار الرئيس 
الس�ابق محم�د مرس�ي ع�ام 

.2013
أبو أس�امة القاه�ري، أحد 
التكفي�ري،  داع�ش  قي�ادي 
وخ�ل بي�ان له دع�ا اإلخوان 
المسلمين إلى مبايعة التنظيم 
قائ�اً “اإلخوان أمامهم فرصة 

ذهبية ل�نضم�ام إلى صفوف 
)داع�ش(، بتفخي�خ أنفس�هم 
وتفجير األجهزة األمنية، وإال 
الحال�ي  بالوض�ع  فليرتض�وا 
واالنسحاب من المشهد كله”.

كما أوضح القاهري “على 
أنص�ار مرس�ي التوق�ف ع�ن 
الكافرة،  تنظي�م المظاه�رات 
الت�ي ينظمونه�ا يومي�ااً ض�د 
منه�ا  فائ�دة  وال  السيس�ي 
القتلى، عليهم  سوى س�قوط 
إع�ن الحرب وحمل الس��ح، 
والتخل�ص من تبعي�ة الغرب” 

حسب البيان.
ويحاول داع�ش التكفيري 
التمرك�ز ف�ي مصر، وإنش�اء 
وج�ذب  ل�ه،  تابع�ة  والي�ات 
جماع�ات تكفيري�ة منحرف�ة 
اإلخ�وان  كجماع�ة  إلي�ه، 
المسلمين، بعد أن أعلن )والية( 
سيناء شمالي مصر، ومبايعة 

ما يس�مى جماعة أنصار بيت 
القدس التكفيري له.

كان  التكفي�ري  داع�ش 
اإلخ�وان  جماع�ة  دع�ا  ق�د 
إل�ى  مص�ر  ف�ي  المس�لمين 
مبايعت�ه منتصف ش�هر تموز 
إل�ى  واالنضم�ام  الماض�ي، 
›والية القاه�رة‹، التي أطلقها 

التنظيم في مصر.
محم�د  أب�و  ق�ال  حي�ن 
الجي�زاوي، أحد قياديي داعش 
التكفي�ري وقتها عب�ر مواقع 
عل�ى  اإللكتروني�ة  التنظي�م 
شبكة االنترنت »هذا هو الوقت 
المناسب حتى ينضم اإلخوان 
إلى )داع�ش(، ويج�ب عليهم 
حل الجماعة، والمش�اركة في 
تح�ركات التنظي�م، لتأس�يس 
ومبايع�ة  القاه�رة  والي�ة 
البغدادي” عل�ى حد زعم بيان 

التنظيم.
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رئيس مهندسني
احسان عبد اجلبار اسامعيل

مدير العقود احلكومية
وزارة الكهرباء

املديرية العامة لتوزيع كهرباء الفرات االوسط
قسم الشؤون التجارية / شعبة  املناقصات

اعالن املناقصة املحلية املرقمة ت 2015/1 لتجهيز قابلوات للمرة الثانية

Engineers chlef
Ihsan A. Ismaeel

Director of Government contracts

إلحاقا بكتابنا ذي العدد ب/ 1509 بتاريخ 
2015/7/22  الخاص باعالن الوجبة  رقم 
) 2(  لعام 2015  لقطاع )ديوان محافظة( 

ضمن تخصيصات املوازنة التشغيلية
نود إن ننوه إىل تمديد موعد غلق املناقصة

6/ ديوان محافظة 2015 مرشوع
) تاهيل وصيانة وتشغيل محطات وشبكات 
املجاري الثقيلة واالمطار يف مركز محافظة 
البرصة قواطع العشار والرباط واملعقل مع 
محطات املركز والبالغ عددها )126محطة( 
( ليكون يوم االربعاء  2015/8/26 الساعة 
الواح�دة ظهرا بدال من ي�وم االحد  8/16/ 

.2015

According to our letter numbered B/1509 
on 22/7/2015 of announcement number 
)2(   for 2015 of ) governorate divan  ( within 
the  allocations of operating budget  
we would like to intimate you
extending the closing date of 6/governorate 
divan 2015 project )rehabilitation 
,maintaining and operating stations, nets 
of heavy sewage and water rains in the 
Basra governorate center ,regions of )AL-
Ashaar, Al-Rbaat, Al-Maakel with center 
stations
)126 stations(( to be on Wednesday    
26/8/2015  at 1:00pm  instead of Sunday     
16/8/2015  .

حمافظة البرصة
مديرية العقود احلكومية

قسم التعاقدات
متديد موعد الغلق

Extending the closing date of1654/العدد: ب 
التاريخ: 8/12/ 2015

مجلس القضاء االعىل
اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

البرصة االتحادية
محكمة بداءة البرصة

العدد:1428//ب/2015
التاريخ:12 /2015/8

اعالن
اىل املدع�ى علي�ه هيث�م هادي 

جفات 
اقام املدعي   عادل عبد الله هزاع 
الدع�وى      البدائي�ة   املرقم�ة 
1428/ب/2015  ضدك والذي 
يطلب في�ه اعادة ب�دل العقار  
الرب�اط  تسلس�ل 3385/259 
الكب�ر والبالغ مائ�ة وثمانون 
ملي�ون دين�ار ولتع�ذر تبليغك 
وملجهولية محل اقامتك حسب 
رشح املبلغ القضائي واملجلس 
البل�دي ملنطقة حي االس�اتذه 
تقرر تبليغك اعالنا  بصحيفتني     
بالحضور  يوميت�ني  محليت�ني 
ام�ام هذه املحكمة صباح يوم 
املرافع�ة املوافق 2015/8/24 
وعند عدم حضورك او ارس�ال 
من ينوب عنك قانونا ستجري 
املرافع�ة بحق�ك غياب�ا وعلنا 

وفق االصول.
القايض علوان بربوت البزوني

�������������
رقم اإلخطار   572 / 2015

إعالن
م�ن / محكم�ة ق�وى األم�ن 

الداخيل الخامسة بالبرصة
إىل / املتهم اله�ارب )الرشطي 
اح�د مزعل كاظم  ( املنس�وب 
إىل مديري�ة رشط�ة محافظ�ة 
الب�رصة  ملا كن�ت متهما وفق 
رق�م  ق.ع.د  م�ن   5 امل�ادة/ 
لغياب�ك    2008 لس�نة   14
ع�ن مق�ر عمل�ك م�ن تاري�خ 

2008/12/18 ولحد االن   
وبما إن محل اختفائك مجهول 
اقت�ى تبليغ�ك به�ذا اإلعالن 
ع�ىل إن تحرض أم�ام محكمة 
ق�وى األمن الداخ�يل للمنطقة 
الخامس�ة بالبرصة خالل مدة 
ثالثون يوما م�ن تاريخ تعليق 
ه�ذا اإلع�الن يف مح�ل إقامتك 
وتجي�ب ع�ن التهم�ة املوجهة 
ض�دك وعن�د ع�دم حض�ورك 
سوف تجري محاكمتك غيابيا 
وتحج�ز أموالك املنقولة والغر 
املنقولة ويطل�ب من املوظفني 
العمومي�ني إلقاء القبض عليك 
اىل  وتس�ليمك  وج�دت  أينم�ا 
اقرب س�لطة حكومي�ة وإلزام 
األهليني الذي�ن يعلمون بمحل 
الجه�ات  بإخب�ار  اختفائ�ك 
املختص�ة اس�تنادا  للمادة 69 
ورابع�ا  وثالث�ا  وثاني�ا  أوال   /
من قان�ون أص�ول املحاكمات 
الجزائي�ة لق�وى األمن الداخيل 

رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

وزارة الداخلية 
وكاله الوزارة لشؤون االمن االتحادي

قيادة قوات رشطة الطاقة
مديرية رشطة الكهرباء

قسم رشطة كهرباء الجنوب
مركز رشطة كهرباء البرصة الحركات

اعالن
يعلن مركز رشطة كهرباء البرصة عن فتح مزايدة )حانوت( يف مقر مركزنا الكائن يف منطقة النجيبية قرب جرس 
خال�د فعىل الراغبني باالش�راك يف املزايدة مراجعة مقر املركز للتعرف عىل ال�رشوط املطلوبة من تاريخ نرش هذا 

االعالن من تاريخ 2015/8/13 ولغاية 2015/8/18 .
املقدم الحقوقي
اياد قاسم نارص

ضابط مركز رشطة كهرباء البرصة
املستمسكات املطلوبة:

1 � شهادة الجنسية العراقية مصورة عدد )2(
2 � هوية االحوال املدنية / مصورة ملون عدد )2(

3 � بطاقة السكن / مصورة ملونة  عدد )2(
4 � البطاقة التموينية / مصورة ملونة عدد )2(

5 � طلب اىل مديرية رشطة  الكهرباء  لغرض تاجر باسم صاحب الطلب
6 � براءة الذمة من املحاسب الرضيبي

7 � يقدم صك مصدق بنسبة 5% من قيمة بدل االيجار السنوي
8 � كفاله ضامنة لصاحب الطلب مصدقة من كاتب العدل

9 � يتم رشاء التندر بقيمة )25000( خمسة وعرشون الف دينار
10 � يكون اخر موعد لتقديم العطاءات يوم 2015/8/18

11 � يتحمل من ترس�و عليه املزايدة تقديم تعهد خطي بااللت�زام بالقوانني وامن الدائرة واملحافظة عليها وعدم 
استخدامها لغر الغرض املخصص لها

12 � يتحمل من ترسو عليه املزايدة تكاليف نرش االعالن
13 � يتعهد من ترسو عليه املزايدة بتقديم الشهادات الصحية وخلوه من اي امراض معدية ومن خالل التقارير 
الطبية التي تثبت ذلك وليس لديهم قيد جنائي بالنسبة للعاملني يف الحانوت مع تقديم مستمسكاتهم  االصولية 

تاريخ الغلق : يوم االربعاء املوافق 2015/9/2
يرس مديريتنا مشاركة الرشكات الحكومية والخاصة واالجنبية )التي لها فرع يف العراق( 

باملناقص�ة الخاص�ة بتجهيز قابل�وات :)1×400ملم2( 33 ك.ف بطول 3000 م من منش�ا  
تركي و )3×150ملم2( 33 ك.ف بطول 7500م من منشأ اسيوي 

وفق املواصفات الفنية املبينه يف   CD املرفق طيا  والرشوط التجارية املرفقة طيا واملناقصة 
قابلة للتجزئة وبكلفة تخمينية قدرها )696,000,000 دينار عراقي فقط س�تمائة وس�ت 

وتسعون مليون  دينار عراقي ال غر( 
وضم�ن تخصيص�ات امليزانية التش�غيلية )مرشوع غر( وع�ىل التبويب الحس�ابي املرقم 

26611
املني تقديم عطاءكم بموعد اقصاه الساعة الثانية عرش ظهرا بتوقيت بغداد  ليوم االربعاء 
املصادف 2015/9/2 يف مقر املديرية الكائن يف مدينة الحلة / شارع 60 متضمنا التامينات 
االولي�ة 1% م�ن  مبل�غ العطاء عىل ش�كل صك مصدق او خط�اب ضمان نافذ مل�دة ال تقل 
ع�ن 120 ي�وم م�ن تاريخ  الغلق من خالل كتاب  رس�مي صادر من امل�رصف املختص عىل 
ان يك�ون م�ن املصارف املعتمدة حالي�ا لدى البنك املركزي وذات التقيي�م جيد فما فوق مع 
مراعاة عدم اس�تالم العطاء الذي يرد بعد هذا التاريخ واذا صادف اليوم املحدد للغلق عطلة 
رس�مية يك�ون موعد الغلق يف نفس الوقت م�ن اليوم الذي يلي�ه وبامكانكم  الحصول عىل 
رشوط ومستندات املناقصة بموجب )هوية الرشكة او تخويل رسمي او وكالة( لقاء مبلغ 
قدره )150,000( فقط مائة وخمس�ون الف دينار عراقي غر قابل للرد � يس�لم اىل امانة 

الصندوق يف املديرية.
وس�يتم اعتماد املعادلة )LME(  الحتس�اب س�عر النحاس للقابلو وحس�ب بورصة لندن  
وبال�دوالر وبم�ا يعادلها بالدين�ار العراقي وس�وف يهمل اي عطاء غر مس�تويف للرشوط 
ويتحم�ل من ترس�و عليه املناقصة اجور نرش االعالن  ورس�م الطابع املايل ورس�م الطابع 

الهنديس واي مصاريف اخرى تتطلبها املناقصة واملديرية غر ملزمة بقبول اوطأ االسعار
وستعقد املديرية مؤتمر يف يوم االربعاء املصادف 2015/8/26 الساعة العارشة  صباحا  يف 

توقيت بغداد لالجابة عىل استفساراتكم 
كما يمكنكم االتصال خالل الدوام الرسمي بالرقم )07823286353( 

او املراسلة بالربيد االلكروني عىل العنوان التايل :

com@dfme.moelc.gov.iq :عنوان القسم
املدير العام

قرار الحكم غيابيا
محكمة قوى االمن الدخيل الخامسة 

رقم القضية 2015/822
تاريخ القرار/ 2015/6/29

شكلت محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة 
يوم االثنني املصادف 2015/6/29 برئاس�ة 
عميد الرشطة الحقوقي نزار دمري هاش�م 
وعضوي�ة كل م�ن العمي�د الحقوقي خضر 
عويف  ه�الل والعميد الحقوق�ي جرب عتيوي 

معله واصدرت باسم الشعب حكمها االتي :
حكمت محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة 
باس�م الش�عب عىل املدان الغائب )الرشطي 
نرباس عباس حسني عباس( غيابيا بما ييل:

1 � بالحبس البس�يط ملدة )ستة اشهر( وفق 
املادة 5 ق.ع.د رقم 14 لس�نة 2008 وبداللة 
املادت�ني 61/اوال و 69 اوال وف�ق رق�م 17 
لسنة 2008 لغيابه عن مقر عمله من تاريخ 

2014/6/9 ولح�د االن
2 � اعط�اء املوظف�ني العمومي�ني صالحي�ة 
القبض عليه اينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر 
يف حقه اس�تنادا الحكام امل�ادة 69 ثانيا من 

ق.أ .د رقم 17 لسنة 2008
3 � ال�زام املواطنني االخبار عن محل اختفاء 
املحك�وم اعاله اس�تنادا الح�كام املادة 69/ 

ثالثا من ق.أ .د رقم 17 لسنة 2008 
4 � حج�ز اموال�ه املنقول�ة وغ�ر املنقول�ة 
اس�تنادا الحكام املادة 69/رابع�ا من ق.أ .د 

رقم 17 لسنة 2008
5 � اخراجه من الخدمة اس�تنادا للمادة 42/

ثانيا ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008
6 � تحديد اتعاب محام�اة للمحامي املنتدب 
ماج�د هادي جخيم مبلغ قدره عرشون الف 
دينار ترصف له بعد اكتس�اب الحكم الدرجة 

القطعية.
حكم�ا غيابيا ص�ادرا باتفاق االراء اس�تنادا 
قاب�ال  ق.أ.د  م�ن  61/اوال  امل�ادة  الح�كام 

لالعراض وافهم علنا .

مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس / 811 / 2015 

اس�م املحكم�ة : محكم�ة ق�وى االم�ن الداخيل 
الخامسة بالبرصة

اس�م املته�م ورتبت�ه ووحدت�ه: الرشط�ي ادور 
نعيم درهم ررسي�س/ مديرية رشطة محافظة 

البرصة .
رقم الدعوى وتاريخها : 624 / 2015

تاريخ ارتكاب الجريمة : 2012/10/12
تاريخ الحكم : 3/ 2015/6

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

خالصة الحكم 
حكم�ت محكمة ق�وى االمن الداخيل الخامس�ة 
عىل امل�دان الغائ�ب )الرشط�ي ادور نعيم درهم 

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

2012/10/12 ولحد االن.
2 � اعطاء املوظفني العموميني صالحية القبض 
علي�ه اينما وج�د لتنفيذ الحك�م الصادر يف حقه 
اس�تنادا الحكام امل�ادة 69 / ثانيا من ق.أ.د رقم 

17 لسنة 2008.
3 � ال�زام املواطن�ني االخب�ار عن مح�ل اختفاء 
املحكوم أعاله اس�تنادا ألحكام املادة 69 / ثالثا 

من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008.
4 � حج�ز امواله املنقولة وغر املنقولة اس�تنادا 
ألحكام املادة 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 � تحديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب جبار 
عاتي جرب مبلغ قدره عرشون الف دينار ترصف 

له بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية .
 حكما غيابيا باتفاق االراء استنادا الحكام املادة 
61/اوال من ق.أ.د قابال لالعراض وافهم علنا  يف   

/   / 2015م

مجلس القضاء االعىل
محكمة بداءة البرصة

العدد: 1308/ب/2014   
التاريخ: 26 / 7 / 2015 

اعالن
املدعي / يحيى هادود عليوي

املدعى عليه   /محمود هادود عليوي
تبي�ع محكم�ة بداءة الب�رصة العقار تسلس�ل 827 
/ 2959 القبل�ه   مس�احته 300م2 يق�ع يف منطقة 
القبلة )حي املهندسني( عىل شارع فرعي غر مبلط  
مشيد عليه دار س�كن مؤلف من طابق واحد تحوي 
غرف�ة اس�تقبال وه�ول وث�الث غرف ن�وم ومطبخ 
وحم�ام ومرافق صحي ع�دد )2( والبناء من البلوك 
ومس�قفة بالشيلمان س�طح الدار مبلط باالسمنت 
درج�ة عمران الدار قديمة    فمن له الرغبة  بالرشاء 
مراجع�ة هذه املحكمة لدف�ع التامين�ات القانونية 
بنسبة 10% من  قيمة املقدار  للعقار البالغة مائتان 
واربعة وعرشون ملي�ون دينار   وبصك مصدق المر  
ه�ذه املحكم�ة  م�ن م�رصف حكومي  وس�تجري 
املزايدة الساعة الثانية عرش من ظهر   يوم الخامس 

عرش   التايل  للنرش  واجور املناداة عىل املشري.
القايض
علوان بربوت البزوني

مجلس القضاء االعىل
محكمة بداءة البرصة

العدد: 174/ب/2015   
التاريخ: 5 / 8 / 2015 

اعالن
املدعيان / مهدي وداود ابناء سلمان خلف

املدعى عليهم : /هادي ومحمد ومريم وفاطمة ابناء سلمان خلف
تبيع محكمة بداءة البرصة العقار تسلسل 826 / 1398 القبلة     مساحته  
216م2 يق�ع يف منطق�ة القبلة عىل ش�ارع رئييس غر مبلط مش�يد عليه 
دار س�كن مؤلفة من طابقني مع وجود مش�تمل قيد عىل جزء من حديقة 
ال�دار الطاب�ق االريض يحوي ك�راج وطارمة وهول وغرفت�ني نوم ومطبخ 
وحم�ام ومرفق صحي ودرج يدؤي اىل الطابق الثان�ي الذي يحوي غرفتني 
ن�وم وحم�ام ومرفق صحي مش�رك ال�دار مبنية من الطابوق ومس�قفة 
بالكونكريت املسلح والطابق الثاني مبني بالطابوق ومسقف بالكونكريت 
املس�لح املش�تمل مبني  بالطابوق ومس�قف ج�زء منه بالش�يلمان درجة 
عمران الدار قديمة املش�تمل مش�غول من قبل املدعي عليه هادي س�لمان 
ويرغ�ب بالبقاء كمس�تأجر بعد البي�ع   فمن له الرغب�ة  بالرشاء مراجعة 
ه�ذه املحكمة ودفع التامينات القانونية بنس�بة 10% م�ن القيمة املقدرة 
للعق�ار والبالغة مائة واربعة وخمس�ون مليون وثالثمائ�ة وعرشون الف 
دينار    بصك مصدق المر  هذه املحكمة  من مرصف حكومي  وس�تجري 
املزايدة الس�اعة الثانية عرش من ظهر  الي�وم الخامس عرش   التايل  للنرش  

واجور املناداة عىل املشري.
القايض ليث جرب حمزة

فقدان
فق�دت من�ي  ش�هادة كي�ل ص�ادرة م�ن رشكة 
املنتوج�ات النفطي�ة والعائ�دة للس�يارة املرقمة 
236460 / فحص بغداد واملس�جبه بأسم عباس 

جبار شغيدل
النوع مارسيدس عىل من يعثر عليها تسليمها اىل 

جهة االصدار
�������������������������������������

اعالن
بن�اء عىل الطلب املقدم من الس�يد  )خر الله عبد 
الصم�د محم�د(    ال�ذي يطلب فيه تبدي�ل اللقب    
من  )التعبان (  اىل )االمر طه( فمن لديه اعراض 
مراجع�ة هذه املديرية خ�الل مدة اقصاها عرشة 
ايام وبعكس�ه سوف تنظر هذه املديرية يف الطلب 
وفق احكام امل�ادة 21 من القانون االحوال املدنية 

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

mufratd1@moelc.gov.iq-33عنوان املديرية:



 حمالت تفتيش مفاجئة

   بغداد / المستقبل العراقي

أكلد محافظ البنك المركزي علي العلاق إن “العراق بحاجة 

إللى نهضلة اقتصادية قلادرة على تحقيلق موارد للبللد، فيما 

أشلار إلى أن “إطاق قروض المشلاريع سليكون خلال األيام 

المقبلة”.

وقلال العاق في كلمته خال المؤتمر االقتصادي السلنوي 

للمجلس العراقي لسليدات األعمال إن “العراق أمام أزمة مالية 

ويجب أن نتدارك ذلك عبر التخطيط الحقيقي لتحقيق االستقرار 

االقتصادي”، داعيا إلى “وضلع قاعدة إصاح جوهرية ناجحة 

وفاعلة”.

وأضلاف إن “العراق بحاجة إلى نهضة اقتصادية قادرة على 

تحقيق موارد للبلد وبدونها لن يكون هناك استقرار اقتصادي”، 

الفتلا في الوقلت ذاته إلى “حاجة العراق إلى سلوق قادرة على 

استيعاب النهوض االقتصادي”.

القلروض لتمويلل  المركلزي سليطلق  وتابلع إن “البنلك 

المشاريع الصغيرة والمتوسطة خال األيام المقبلة لدعم النمو 

االقتصادي في العراق.

البنك املركزي يطلق القروض لتمويل 
املشاريع الصغرية واملتوسطة

   المستقبل العراقي/ عادل الالمي

أعلنلت دائلرة صحلة الكلرخ في 
العاصملة بغلداد عن إغلاق مطاعم 
األوللى  الدرجلة  ملن  أنهلا  قاللت 

لمخالفتها للشروط الصحية.
وقال نازك لهمود كاظم الفتاوي 
مدير قسلم الصحلة العاملة “قامت 
ملاكات دائرتنلا ودوائرنا السلاندة 
بإجلراء حملات تفتيشلية مفاجئة 
ملع  بالتعلاون  مسلتمرة  وكبلرى 
جهاز األمن الوطنلي ودائرة الصحة 
العاملة لبعلض المطاعلم والتلي تم 
اختيارهلا بصلورة مفاجئلة للقيام 
بالكشف والمراقبة ومعرفة نوعيات 
الملواد الغذائية واللحلوم والدواجن 
ومناشلئها وطلرق الخلزن وفتلرة 
الصاحية وفحص بطاقات الفحص 
التابلع  والسلكن  للعامليلن  الطبلي 
لهم والمرافق الصحيلة العامة لهذه 

المطاعم”.
هلذه  بيلن  ملن  “كان  وأضلاف 
المطاعلم التي تلم معاقبتها وغلقها 
مطعم شليف سليتي فرع المنصور 
حيلث تلم غلقله لملدة ثاثلة أيلام 
وتغريمهم بمبلغ مالي كعقوبة أولية 
الصحة والسامة  لمخالفة شلروط 
ملن ناحيلة حفلظ الملواد الغذائية 
واللحلوم والدواجلن وعلدم وجلود 
أختام على اللحوم والدواجن وبيض 
المائدة وتم اخذ التعهدات بتحسلين 
هذه اإلجراءات المقدمة من المطعم 

خال فترة زمنية”.
زيلارات  “سلتجري  انله  وأكلد 
مفاجئة أخرى للمطعم وفي حال لم 
يتم تحسين الواقع الصحي والخدمي 
في المطعم سلتكون العقوبات اشد 

واقسى”.
وأضلاف الفتلاوي “قمنلا أيضا 
بزيلارة مطعلم بيسلتون صمد فرع 
المنصلور وبعلد إجلراء المشلاهدة 
والفحلص للمواد الغذائيلة وطريقة 
حفظهلا وفحص بطاقلات الفحص 
وكانلت  المطعلم  عملال  لجميلع 

النتيجلة جيلدة ومطابقة لشلروط 
الصحة وسليتم زيارة هذه المطاعم 
ثانيلة  ملرة  األخلرى  والمطاعلم 
وبصلورة مفاجئلة من اجلل جميع 
الخدملات  أفضلل  تقلدم  المطاعلم 

الصحية لجميع المواطنين”.
وعللى صعيلد متصل قلام فريق 
عملل ملن قسلم التفتيش / شلعبة 
المؤسسلات الصحية غير الحكومية 
بحملات تنفيذيلة في مناطلق عدة 
من بغداد والتي شملت حي الجامعة 

غللق محلل عوينات لفحلص البصر 
علدد ) 1 ( مع غلق مختبر أهلي لعدم 
حصولهلم على الموافقات األصولية 
من وزارة الصحة إضافة إلى متابعة 

غلق ) 2 ( مختبرات أهلية”.
تملام  الصيدالنلي  وأضلاف   
أميلن محملد مديلر قسلم التفتيش 
والشلكاوى فلي الدائلرة أن “هلذه 
الحمات شلملت مناطلق أخرى من 
بغلداد ومنها منطقة الكاظمية ،غلق 
صيدلية عدد ) 1 ( ولمدة أسبوع ّوذلك 

لتعاملها في شراء األدوية من مكتب 
علملي لألدويلة غيلر مجاز رسلميا 
الصيدالنيلة صاحبة  وعلدم تواجلد 
اإلجلازة ) االمتياز ( وال تفتح اال بعد 
حضلور صاحبة العاقة إللى الدائرة 
ألجلراء اللازم مع اخلذ تعهد خطي 
بعدم التعامل مع هذه المكاتب الغير 

مجازة رسميا” .
وأشلار إلى أن “الحمات شلملت 
تنفيذ غلق ) 4 ( صيدليات في منطقة 
حي العامل لمدة أسلبوع واحد لعدم 

تواجلد صاحب العاقلة وال تفتح أال 
بحضلور الصيدالني صاحب األجازة 
بعد مدة الغلق مع غلق محل عوينات 
لفحلص البصلر لعلدم حصوله على 

الموافقات األصولية” .
وبين محمد أن “الحمات شلملت 
أيضلا غللق ثلاث صيدليلات ولمدة 
منطقلة  فلي  متتاليلن  أسلبوعين 
تواجلد  لعلدم  واألعلام  المعاللف 
الصيدلية ووجود شلخص  صاحلب 

ليس له عاقة بالمهنة.

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلنلت وزارة المالية “عن توفير أكثر من 700 مليار دينار 

لغلرض دعم متطلبلات التنمية، وفيما أشلارت إللى أن “تلك 

األموال سيخصص جزء منها للمشاريع المستمرة في الخطة 

االسلتثمارية وتغطية نفقلات العقود وأجلور العمال، أكدت 

البدء بتوزيعها خال األسبوع المقبل”.

وقاللت وزارة الماليلة، فلي بيلان صحفلي ان “اللوزارة 

واسلتجابة لدعم متطلبات التنمية فلي هذه الظروف الدقيقة 

التلي تملر بهلا البلاد، تمكنت ملن توفيلر مبللغ 750 مليار 

دينار”.

واضلاف البيلان، ان “تلك االموال سلتكون لغلرض تأمين 

متطلبات الوزارات والمحافظات وتنمية االقاليم والمشلاريع 

المسلتمرة في الخطة االستثمارية بما في ذلك تغطية نفقات 

العقود وأجور العمال”.

بنسلب  “المبللغ سليوزع  أن  الماليلة  وأوضحلت وزارة 

متسلاوية بيلن الجهلات المسلتفيدة”، مؤكلدة ان “الصرف 

سيكون بدءاً من االسبوع المقبل.

املالية توفر 750 مليار دينار وختصص
جزء منها لنفقات العقود وأجور العامل

الصحة تغلق مطاعم »درجة أوىل« يف بغداد ملخالفتها الرشوط الصحية

القايض املحمود يوجه برضورة حماسبة الفاسدين بغض النظر عن عناوينهم الوظيفية
السلطة القضائية تنجز قوانين مكوناتها وترسلها إلى البرلمان

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت السلطة القضائية االتحادية 
عن استكمال قوانين مكوناتها، مؤكدة 
إرسالها إلى مجلس النواب عبر مجلس 
الوزراء لتشلريعها.وقال القاضي عبد 
السلتار بيرقدار، المتحّدث الرسمي إن 
“السللطة القضائية استكلمت مؤخراً 
مدونة جميع قوانينها”.وتابع بيرقدار 
ان هذه المدونة تشمل) قانون المحكمة 
مجللس  وقانلون  العليلا،  االتحاديلة 
القضاء األعلى، وقانون تنظيم شؤون 
القضاة وأعضاء االدعاء العام، وقانون 
جهلاز االدعلاء العلام، وقانلون هيئة 
اإلشلراف القضائلي، وقانلون اإلدارة 
القضائية(”.ونلوه  للسللطة  العاملة 

المتحلّدث الرسلمي إللى أن “القوانين 
تم أرسلها إلى مجلس النواب بواسطة 
مجلس الوزراء لغرض تشلريعها”.من 
جهلة أخرى أفادت السللطة القضائية 

االتحاديلة بأن االجتماعات الموسلعة 
التلي عقلدت ،أمس السلبت، في مقار 
محاكم االستئناف لجميع المحافظات 
تناقلش  توصيلات  اتخلاذ  ستشلهد 

فلي جلسلة مجللس القضلاء األعللى 
االسلتثنائية ليلوم االثنيلن المصادف 
17/8/2015، مؤكدة أن رئيس السلطة 
القضائيلة القاضلي مدحلت المحمود 
أعطلى توجيهلات مباشلرة وصريحة 
ومحاكمتهلم  محاسلبة  بضلرورة 
الفاسدين بغض النظر عن عنوانيهم”.
وقال بيرقدار، أن “اجتماعات موسعة 
لمنتسبي السلطة القضائية من قضاة 
وأعضاء ادعاء علام وموظفين عقدت 
في مقار محاكم االستئناف الموجودة 

في جميع المحافظات”.
“الناقشلات  إن  بيرقلدار  وتابلع 
تنصب عللى مواطن الخللل إن وجدت 
فلي مسليرة الجهلاز القضائلي، على 
صعيلد األشلخاص أو الممارسلات”.

وأكلد أن “إجلراءات سلريعة سلتتخذ 
لمعالجة أي خللل عبر تقديم توصيات 
بشلأنها، وعرضها على جلسة مجلس 
القضاء األعلى االسلتثنائية التي تعقد 
صبلاح االثنين”.واشلار بيرقلدار إلى 
أن “الجلسلة االسلتثنائية ستخصص 
لمناقشة التوصيات والمقترحات التي 
توصلت إليها االجتماعات كاشلفاً عن 
“توجيه واضح ومباشر أصدره رئيس 
السللطة القضائيلة مدحلت المحمود 
بتفعيلل دور القضلاء فلي محاكملة 
الفاسلدين مهملا كانلت عناوينهلم”.

وأكملل الناطلق الرسلمي بالقلول إن 
“جلسلة مجلس القضاء االسلتثنائية 
صللة  ذات  قلرارات  اتخلاذ  ستشلهد 

بالموضوع.

النفط: وصول إنتاج حقل الرميلة
إىل مليون و 350 ألف برميل يوميًا

   بغداد / المستقبل العراقي

نفلط  شلركة  احتفللت 
خملس  بملرور  الجنلوب 
هيلأة  لتأسليس  سلنوات 
تشغيل حقل الرميلة النفطي 
،بحضور وكيل وزارة النفط 
فياض  االسلتخراج  لشؤون 
حسلن نعملة ، وعلدد ملن 
المسلؤولين فلي اللوزارة ، 
وبين نعمة إن “ إنتاج الحقل 
وصل إلى نحو مليون و 350 

ألف برميل يوميا”.
وذكلر نعملة إن “ إنتلاج 
الحقل في الوقت الحاضر بلغ 
)1،350 ( مليونلا وثاثمائة 
وخمسين ألف برميل يوميا ، 
ويمثل هذا اإلنتاج من الحقل 
)40 %( من اإلنتاج النفطي 

العراقي “ ، مشليرا إلى أن “ 
الوزارة تسلعى إلى االرتقاء 
بإنتلاج الحقلل للوصول إلى 
مليونيلن ومائة أللف برميل 

يوميا “ .
وأضاف إن “ الوزارة تعمل 
عللى زيادة اإلنتلاج النفطي 
الخملس  السلنوات  خلال 
المقبلة إلى مسلتويات أعلى 
، وفقلا للخطلط والبراملج 
التلي وضعتهلا بالرغلم من 
التحديات التلي تواجه الباد 
“.وأوضلح إن “ ذلك يتطلب 
جهلداً إضافيلا ملن كلوادر 
المشغلة  والشركات  الوزارة 
للحقلول النفطيلة ؛ لتحقيق 
هلذه الزيادة في اإلنتاج التي 
يقابلهلا ارتفلاع فلي معدل 

الصادرات النفطية.

تشغيل أربع وحدات توليدية عىل النفط األسود 
يف حمطة كهرباء النجيبية الغازية

النزاهة متنع سفر املتهمني بقضايا فساد 
وتعمم أسامئهم عىل املطارات

     بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الكهرباء عن “تشلغيل أربع وحدات توليدية 

عللى النفط األسلود في محطلة كهرباء النجيبيلة الغازية ، 

وربط 350 ميكا واط بالشلبكة الوطنية من أصل 500 ميكا 

واط “.

وأفلاد المتحدث الرسلمي باسلم وزير الكهربلاء محمد 

الفتحي في بيان صادر عن الوزارة انه “ سليتم التجهيز عن 

طريق أنبوب ممتد من الشلعيبة لغاية مشروع شط البصرة 

، ثلم ينقل اللى مشلروع النجيبية بواسلطة صهاريج تدفع 

تكاليفها وزارة الكهرباء” .

وأضلاف “وتصل كميلة الوقلود بحدود مليلون ونصف 

المليلون لتر ، عادا النفط األسلود من ارخلص أنواع الوقود 

للمحطات الكهربائية.

     بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت هيئة النزاهة، عن منع سفر المتهمين بقضايا الفساد 
ّممن ال يزالون قيد التحقيق”.

وذكلر بيان للهيئة انله “تقرر منع سلفر المتهمين بقضايا 
الفسلاد الذين ما زالوا قيلد التحقيق، أو الذيلن صدرت بحقهم 

احكام غيابية
كما عممت هيئة النزاهة، أسلماء المتهمين بقضايا الفساد 

على المطارات والمنافذ الحدودية.
وقال رئيس الهيئة وكالة حسلن الياسري، في بيان صحفي 
“عممنا قوائم بأسماء المتهمين بقضايا الفساد على المطارات 

والمنافذ الحدودية لمنعهم من السفر.
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حمافظ بغداد يشكل جلنة خاصة لتعويض مترضري العملية اإلرهابية يف مدينة الصدر

الرشكة العامة لنقل املسافرين والوفود حتقق ارباحًا بلغت 1302569 لشهر متوز

   بغداد / المستقبل العراقي

أكلد محافلظ بغلداد عللي التميملي عللى 
استنكاره الشديد للعملية اإلرهابية التي طالت 
األبريلاء فلي مدينة الصلدر مطالباً باسلتبدال 
القيادات األمنيلة الفاشللة.وقال التميمي في 
بيلان أورده مكتبله اإلعاملي “ندين وبشلدة 
العملية اإلرهابية التي استهدفت مدينة الصدر 
وسقَط جراءها العديد من المواطنين األبرياء ، 
مطالباً القائد العام للقوات المسلحة باستبدال 
كل ملن يثبت فشلله فلي إدارة المللف األمني 
للعاصملة ، واصفلاً تلك العمليات بالوحشلية 
لزعزعلة  اليائسلة  والمحلاوالت  والهمجيلة 
أملن واسلتقرار العاصمة “.وأضلاَف التميمي 

إن “المحافظلة ستشلكل لجنلة خاصلة فلي 
المحافظة لجرد الخسلائر المادية والبشلرية 
وتعويلض ضحايلا العمليلة اإلرهابيلة الذين 
سلقطوا في هلذا التفجير اإلجرامي وحسلب 
القانون رقم 20 لسلنة 2009”.من جهة أخرى 
دعلا التميملي “المتظاهريلن إلى االسلتمرار 
على النهج السللمي واحتلرام كافة التوجهات 
سلواء الدينيلة أو الثقافيلة واإلبتعلاد عن أي 
سللوك أو شلعار يسلتفز أي مكلون وطني أو 
دينلي ألن المفسلدين يمثلون أنفسلهم فقط 
وال يمثللون العناويلن المحترمة والمقدسلة 
لمكونات الشلعب العراقي” .وقاَل التميمي أنه 
“وبعد إن أثبت الشلعب العراقلي للعالم أجمع 
أنه شلعب يملك وعيلا وطنيا كبيلرا من خال 

تظاهراتلِه السللمية والحضاريلة والتلي كان 
لها أثراً إيجابياً في تصحيح المسلار السياسي 
ومحاربلة الفسلاد” .وأضلاَف “كنلا ومازلنا 
داعميلن ومؤيديلن لكل ممارسلة دسلتورية 
سللمية تنادي بحقوق الشلعب العراقي ، ومن 
الماحظلات اإليجابيلة إن التظاهلرات كانلت 
شعبية وعفوية ووطنية وتعكس التعدد الديني 
والثقافي واإلجتماعي للشلعب العراقي ، لذلك 
نتمنى من المتظاهرين اإلسلتمرار على النهج 
السللمي” .كما دعا األجهلزة األمنية أن تكون 
بمستوى عالي من المسؤولية واإلستمرار في 
توفير الحمايلة للمتظاهرين ومنلع المظاهر 
المسلحة وعدم السماح بحمل اآلالت الجارحة 

خوفاً على أرواح المتظاهرين .

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلنلت الشلركة العاملة لنقلل المسلافرين 
والوفود عن “تحقيقهلا أرباحا زادت عن المليار 
وثاثمائلة مليون دينار لشلهر تملوز الماضي”.

وقاللت الشلركة فلي بيلان ورد لل”المسلتقبل 
العراقلي” انله وبتوجيله ملن وزير النقلل  باقر 
الزبيدي بتحويل الشلركات الخاسلرة إلى رابحة 
من خلال جملة ملن اإلجراءات التي تسلهم في 
رفد هذه الشركات بمقومات النجاح فقد حققت 
الشلركة العامة لنقل المسلافرين والوفود ألول 
ملرة أرباحلا ماليلة بلغلت )1302569( مليلار 
وثاثمائلة واثنلان مليون وخمسلمائة وتسلعة 

وسلتون اللف دينار بعلد أن كانت من الشلركات 
الخاسرة”.وأشلارت إللى أن “الشلركة في العام 
الماضي وفي شهر ذاته كانت خاسرة حيث بلغت 
خسلارتها )477( أربعمائلة وسلبعة وسلبعون 
مليون دينار .”وبينت ان “ هذا االنجاز ثمرة يأتي 
لتوجيهات وزير النقل بتحويل الشركات الخاسرة 
إلى رابحة وتفعيل أداء تشكيات الوزارة من اجل 
تحويلهلا إلى شلركات رابحة وتحقلق انجازات 
لخدملة الموظفين والمواطنين ودعلم الموازنة 
االتحادية”.من جهة اخرى اعلنت الشركة العامة 
للسلكك الحديلد العراقي عن “تحميلل أول قطار 
بحموللة 1000 طن حنطلة من سلايلو ام قصر 
الى سلايلو خان ضاري في بغلداد لصالح وزارة 

التجارة”.وقالت الشركة “بناء على االتفاق الذي 
جرى بيلن وزارتي النقل والتجلارة وما تمخض 
علن االجتماع الموسلع بين وزير النقلل و وزير 
التجلارة والذي تم فيه االتفاق على قيام السلكك 
بنقلل مفلردات البطاقلة التموينية ملن الموانئ 
العراقية إلى بغداد والمحافظات األخرى من اجل 
دعلم هذا القطاع”. فقد جلرى  تحميل أول قطار 
بلل 1000 طن من الحنطة الفل من سايلو ام قصر 
الى سلايلو خان ضلاري في بغلداد وبذلك وضع 
االتفاق بين الوزارتين حيز التنفيذ”.وأشارت إلى 
انه “بذلك ستكون السلكك الحديد الناقل الوطني 
لمفلردات البطاقلة التموينيلة وبقيلة البضائع 

لوزارة التجارة والوزارات العراقية األخرى.



من كنوز الش�عر العربي التي ش�اعت وانترشت واستمرت 
تالم�س وتعرب بصدق وعمق عن هم�وم الناس يف كل زمان 
وم�كان، بي�ت للش�اعر الطغرائ�ي )أعل�ل النف�س باآلمال 
أرقبه�ا .. ما أضي�ق العيش لوال فس�حة األم�ل( ولعل هذا 
البيت الش�عري يصور معاناة الش�عب العراقي مع الفساد 
االداري وامل�ايل، فل�م يعد هناك ثمة أم�ل يعللون به النفس، 
هناك ش�عور ط�اغ باإلحب�اط والخيب�ة ل�دى املواطنني، ال 
س�يما رشيحة الش�باب منهم، لق�د صرب ش�عبنا العراقي 
طوي�اًل عىل أمل اإلصالح، ومازال يواجه اإلرهاب بش�جاعة 
وصرب ويتجرع أوزار الفس�اد املايل واإلداري، فبينما يحارب 
املقاتل�ون الش�جعان تنظي�م" داع�ش" اإلرهابي ببس�الة 
يف ه�ذا الحر القائ�ظ ويقدمون دماءه�م رخيصة من اجل 
الوطن، تعاني عوائلهم ويتلظى اطفالهم من جراء انقطاع 
الكهرباء وتردي الخدمات، لقد اصبحت العبارة التي اطلقها 
طاغي�ة يف يوم ما )الصوت يعلو فوق صوت املعركة( عبارة 
مس�تهلكة وال معن�ى له�ا، فمن غ�ر املعق�ول ان يتحالف 
اإلرهاب والفساد عىل قتل وقهر هذا الشعب املظلوم وال امل 
يلوح يف األفق بس�بب توحش الفس�اد ورشاهة املفس�دين، 
ث�م يأتي من يق�ول ان الوقت غر مناس�ب للتظاهر ونحن 
نخ�وض حرباً مفتوحة ضد اإلرهاب )!(، والواقع ان النرص 

عىل اإلرهاب لن يتحقق يف ظل الفساد املايل واإلداري.
بع�د تصاعد التظاهرات الش�عبية الواس�عة والتحذير الذي 
اطلقت�ه املرجعية م�ن اجل اإلصالح، يواج�ه رئيس الوزراء 
الدكت�ور حيدر العب�ادي لحظة مصري�ة فارقة يف الرضب 
بيد من حديد عىل الفس�اد والفاسدين، السيما وهو يحظى 

بدعم الش�عب واملرجعي�ة الدينية فضالً ع�ن الدعم الدويل، 
وتتوف�ر امام الس�يد العبادي الي�وم فرص�ة تأريخية يف أن 
يتحول اىل احد اآلباء املؤسس�ني للدول مثل جورج واشنطن 
وكون�راد ادين�اور وعبدالكري�م قاس�م، والش�عب العراقي 
س�يلتف حول رئيس ال�وزراء العبادي ويؤي�ده ويؤازره يف 
برنامج�ه الإلص�الح، وإذا م�ا وضع الس�يد العب�ادي ثقته 
الكاملة بش�عبه، س�وف يحمي�ه ويكون س�نداً منيعاً له يف 
مواجهة حيتان الفس�اد ومؤامرات الكتل السياس�ية، أقول 
الش�عوب تخل�د الزعم�اء اإلصالحيني ح�د التقديس كما يف 
حال�ة الزعماء الذين أرشن�ا اليهم، ربما ل�م يتمكن الزعيم 
الخالد عبد الكريم قاس�م من تقديم الكثر لش�عبه بس�ب 
قرص فرتة حكمه، لكنه قدم مثاال فريداً يف النزاهة والوطنية 
واإلخالص والرغبة الصادقة يف خدمة الشعب، وسوف يبقى 

اسمه خالداً يف ذاكرة العر اقيني اىل األبد.
الش�عب العراقي يتفهم طبيعة تعقيدات النظام الس�يايس 
والضغوط والعراقيل التي تمارس�ها الكتل السياس�ية عىل 
الس�يد العبادي، لذلك يدعمه بقوة وس�وف يزداد هذا الدعم 
الش�عبي ق�وة وصالبة وس�عة، كلما توجه الس�يد العبادي 
اىل الش�عب وصارحه وكش�ف ل�ه الذين يعرقلون مس�رة 
اإلص�الح، ولي�س بمقدور الكتل السياس�ية املتنف�ذة اليوم 

امام دعم الشعب واملرجعية واملجتمع الدويل، إقالة او عرقلة 
الس�يد العبادي، لن يتحقق النرص عىل اإلرهاب إال من خالل 
محاربة الفس�اد الذي ينخر جس�د الدولة واملواطن.البد من 
وق�ف كل ابواب هدر املال العام، الس�يما والبالد تمر بأزمة 
مالي�ة خانق�ة وتواجه حرباً رشس�ة ومكلفة ض�د تنظيم 
)داع�ش( اإلرهابي وتفعي�ل هيئة النزاهة وجه�از اإلدعاء 
العام وحمايتهما من تأثرات الكتل السياس�ية، ومشاركة 
املجتم�ع املدني ووس�ائل اإلعالم يف ثورة إصالحية ش�املة 
الجتثاث جذور الفس�اد املسترشي، لقد اصبح الفساد املايل 
وباء رسطانياً خطراً ينخر يف جس�د البلد والشعب ويعرقل 
مس�اعي التنمية ويتسبب يف انتش�ار الفقر، وانترش بشكل 
كبرعىل مس�توى الوزارات واملؤسس�ات الحكومية االخرى 
وأجهزة الجي�ش والرشطة والقوات االمنية وعىل مس�توى 
املحافظات كافة، حتى اصبح للفساد )مخالب( قادرة عىل 

مواجهة اجهزة النزاهة وليس العكس.
وبالعودة لتصاعد الس�خط الشعبي بس�بب أزمة الكهرباء 
يف ظ�ل ارتف�اع درجة الح�رارة فإن�ه وحس�ب ترصيحات 
حكومية كثرة وآخرها لنائب رئيس الوزراء بهاء األعرجي، 
ف�إن الحكوم�ة أنفق�ت نح�و 37 ملي�ار دوالر ع�ىل قطاع 
الكهرب�اء منذ العام 2003، وهو مبل�غ كبر يتجاوز بكثر 

التكالي�ف الحقيقية إلص�الح وبناء البني�ة التحتية لقطاع 
الكهرباء حس�ب تقديرات الخ�رباء، وُيعتقد ان معظم هذه 
األموال قد ذهبت هدراً بس�بب الفس�اد او سوء اإلدارة، لقد 
توقفت معظم املش�اريع، إْن لم يكن كلها بس�بب العمليات 
العس�كرية واألزمة املالية، وقد انس�حب املقاولون األجانب 
مما ال يقل عن س�تة مشاريع توليد كهرباء كان من شأنها 
أن تق�دم أكثر م�ن )2.500( ميغ�اواط م�ن الطاقة، ومع 
انخف�اض أموال االس�تثمار يف قطاع الكهرب�اء إىل النصف، 
ليص�ل إىل ثالثة ملي�ارات دوالر فقط يف الع�ام 2015، وفقاً 
ألرق�ام امليزانية االتحادية، وتعرض خط�وط نقل الكهرباء 
لهجمات اإلرهابيني، وإغالق العديد من املحطات التي تعمل 

بالطاقة الحرارية، 
أو املائي�ة، أو تل�ك التي تعم�ل بالغ�از يف محافظات صالح 
الدي�ن ونين�وى واألنبار وكركوك، مما أس�فر عن خس�ائر 

بلغت )8.000( ميغاواط وفقاً ملا أعلنته الوزارة.
إن مشكلة الكهرباء يف العراق ليست جديدة، فلقد عانى هذا 
القطاع  من الفساد املايل واإلداري وغياب التخطيط السليم 
منذ العام 2003، وقد أدى العنف وعدم االستقرار الناجم عن 
وجود "داع�ش" اإلرهابي إىل تفاقم املش�كلة، ومن الغريب 
أال يوج�د تقدير دقيق لحجم الطلب الحقيقي، فبينما كانت 
وزارة الكهرب�اء يف الحكومة الس�ابقة تتح�دث عن 16 ألف 
ميغ�ا واط هي كل حاجة البالد اىل الطاقة الكهربائية، يؤكد 
وزي�ر الكهرب�اء الحايل قاس�م الفه�داوي ان الحاجة تصل 
اىل 30 أل�ف ميغا واط، ويعكس هذا التفاوت الش�ديد، مدى 

التخبط يف إدارة هذا القطاع الحيوي.

حممد حمبوب

الع�راق الي�وم بحاج�ة اىل توحي�د الجبه�ة الداخلي�ة اكثر 
م�ن اي وقت مىض وه�و يواجه أكثر من تح�د يف أكثر من 
اتج�اه، فاملعركة مع "داعش" بالرغم من أولويتها اال انها 
تس�ر جنبا اىل جنب مع اإلصالحات التي تنفذها الحكومة 
العراقية، استجابة ملطالب املتظاهرين وتوجيهات املرجعية 
الدينية يف النجف األرشف. والبد من تضافر جهود العراقيني 
يف املعركت�ني وتعزي�ز الوح�دة الوطني�ة وتقوي�ة الجبهة 
الداخلية من اجل السر بالبلد نحو تحقيق النرص واإلصالح 

معا وهو ما يطمح اليه العراقيون جميعا .
عندم�ا تواج�ه اي دول�ة من ال�دول عدوان�ا خارجيا تقوم 
بتوحي�د جبهتها الداخلية وهذا ما يجب ان يقوم به العراق 
وهو يواجه خطر "داعش" التكفري الذي يس�تهدف حياة 
ومس�تقبل العراقيني .ومن هنا انتب�ه العراقيون لهذا األمر 
فتوحدت جهوده�م ووقفوا بكل رشائحهم وطوائفهم ضد 
الخطر الخارجي دون ان يسمحوا ألحد من اخرتاق جبهتهم 

الداخلية عرب أكثر من أس�لوب وطري�ق. فالتفجرات التي 
تس�تهدف املناطق وفق االنتماءات املذهبية والطائفية هي 
إحدى وس�ائل أع�داء العراق لرضب التعايش الس�لمي بني 
مكونات الشعب العراقي ومحاولة تأجيج الفتنة الطائفية 
مرة أخرى .وكذلك يحاول أعداء العراق استثمار التظاهرات 
ورك�وب موجته�ا من خ�الل التحري�ض الواض�ح لبعض 
الفضائي�ات املعادية وبع�ض املندس�ني يف محاولة لحرف 
التظاه�رات الس�لمية عن مس�ارها اإلصالح�ي ومحاولة 
ج�ر املتظاهري�ن لالصط�دام بالق�وات االمني�ة وتصعي�د 
التظاهرات من خالل وصفه�ا بالثورة واالنقالب وأوصاف 

اخرى ومطالب لم يطالب بها املتظاهرون أنفسهم .
العراقي�ون الي�وم يدركون بانهم يف حالة ح�رب وجود مع 
تنظيم�ات ارهابي�ة مدعوم�ة من ق�وى اقليمي�ة ودولية 
والب�د من تقدي�م االولوي�ة له�ذه املواجه�ة املصرية مع 
االره�اب، فاملطلوب اليوم ه�و العمل ع�ىل صيانة الوحدة 
الوطنية وقيام الجميع بالدور املنوط بهم من اجل افش�ال 
املخططات الخارجية لتصديع الجبهة الداخلية.ومن خالل 
متابعة االحداث التي مرت عىل العراق يف الس�نوات االخرة 
يمكنن�ا ان ندرك ب�ان هناك الكثر من الجه�ات الخارجية 
س�عت اىل تقس�يم العراق بما يؤثر يف قوة الجبهة الداخلية 

وكذل�ك العدي�د من ال�دول تتعامل مع العراق عىل اس�اس 
املكونات وعىل انه مجموعة دول وليس دولة واحدة وكانت 
املحاوالت علنية ومكشوفة انطلقت منذ تحرير العراق عرب 

مرشوع بايدن لتقسيم العراق .
والب�د م�ن اإلش�ارة هن�ا اىل حقيقة مهم�ة للغاي�ة وهي 
ان "داع�ش" كان�ت ومازال�ت تم�ر من خ�الل الرصاعات 
السياس�ية واالختالف�ات التي عاش�تها التجرب�ة العراقية 
ف�"داع�ش" تس�تغل الضع�ف يف البنية الوطني�ة العراقية 
وتس�تثمر تش�تت املواقف الداخلية ولذلك فاننا بحاجة اىل 
افش�ال محاوالت االعداء وتعزيز مفاهيم التعايش السلمي 
وترس�يخ مفاهيم الوح�دة الوطني�ة والتاكي�د عىل وحدة 
البالد واملحافظة عىل س�المة املواطنني وتوعية الناس عرب 
االعالم الوطني وعرب الدور املهم للمثقفني واصحاب املنابر 
واالق�الم لنتوحد جميعا لصد الع�دوان الخارجي الذي وّحد 

الجبهة الداخلية.

حممد �صادق جراد

احلرب عىل أكثر من جبهة

استحقاقات اإلصالح ومرحلة الالعودة

أقرت لجنة برملانية يابانية مختصة مشاريع قوانني طرحها 
رئيس الوزراء املحافظ سينزو آبي تهدف اىل تغير جذري يف 
سياس�ة الدفاع اليابانية.  وشهد الربملان، جراء هذا اإلقرار، 
فوىض وشغب من جانب النواب ممثيل املعارضة الذين كانوا 
رفعوا، أيضاً ش�عارات احتجاج له�ذه القوانني التي اعدوها 
تمري�را قرسي�ا لتغي�رات س�وف تح�ول الدور العس�كري 
الس�لمي املع�روف للياب�ان ال�ذي إختطته إث�ر هزيمتها يف 

الحرب العاملية الثانية. 
وكان ه�ؤالء دخل�وا الغرفة، بع�د دقائق عىل دع�وة رئيس 
اللجنة ياس�و كازو هامادا، وهو عض�و يف "الحزب الليربايل 

الديمقراطي" الحاكم اىل التصويت.
ورفع النواب الفتات كتب عليها "ال لسياسات آبي" وال لقرار 
قرسي"، فيما سارع زمالؤهم املحافظون اىل التصويت عىل 

النص الذي مر بسهولة.
وقال كاتسويا أوكادا، رئيس "الحزب الديمقراطي لليابان" 
أبرز ح�زب معارض: "هذا األمر س�يغر جذرياً سياس�اتنا 
الدفاعية وهو غر دس�توري. أحتج بش�دة عىل تمرير هذه 

القوانني قرساً عرب اللجان".
وستعرض مشاريع القوانني عىل  مجلس  النواب، علماً أنها 
تقلق اليابانيني الذين يعتمدون دستوراً سلمياً منذ 70 سنة. 
وق�د عارض ه�ذا األمر، نح�و 20 ألف متظاه�ر يف طوكيو، 

حيث رفعوا الفتات كتب عليها "ال للحرب".
رئيس الوزراء آبي أس�ف ملا حصل م�ن احتجاجات واعد أن 
"اليابانيني ما زالوا ال يملكون الفهم الكايف" لهذه املشاريع، 
مؤك�داً أن�ه "س�يبذل جهداً أك�رب ليفهم الجمهور يف ش�كل 
أعم�ق" وع�ىل رغم معارض�ة مراجع�ة القانون األس�ايس 
السلمي، والتي يعدها خرباء "مخالفة للدستور"، يبدو آبي 
وحزب�ه قادرين عىل تمرير النصوص برسعة داخل الربملان، 
مس�تفيدين م�ن غالبية س�احقة لهم في�ه، ولضمان تبني 
ه�ذه القوانني، مددت الدورة الربملانية 95 يوماً، يف س�ابقة 

يف البالد.
يذكر أن إعادة تفس�ر الدس�تور التي نصت عليها مشاريع 
القوانني، س�تتيح إرسال قوات الدفاع الذاتي اليابانية، وهو 
االس�م الرس�مي للجيش الياباني، اىل الخارج ملساعدة دولة 
حليف�ة، ال س�يما الوالي�ات املتح�دة، وال يس�تطيع الجيش 
الياباني حالياً التحرك، إال يف حال وقوع هجوم خارجي عىل 

األرايض اليابانية.
حظ�ي تغي�ر السياس�ة الدفاعي�ة بتأيي�د 26 باملئ�ة م�ن 
الياباني�ني، يف مقاب�ل 56 باملئ�ة يرفضون�ه، كم�ا تراجعت 

شعبية رئيس الوزراء آبي اىل 39 يف املئة. 
ه�ذا الرتاجع يف ش�عبيته يذكر بما حدث لجده نوبوس�كي 
كييش الذي إضطر لالستقالة، حني كان يشغل املنصب ذاته، 
بسبب تراجع شعبيته إثر دعمه اتفاقاً أمنياً أبرمته طوكيو 

مع واشنطن العام 1960.
يف غضون ذل�ك، أعلنت وزارة الخارجي�ة الصينية أن رئيس 
مجلس األمن القومي الياباني شوتارو ياتيش سيزور بكني، 

ما أثار تكهنات بعقد قمة بني زعيمي البلدين قريباً.
وأش�ارت اىل أن الزي�ارة التي تت�م بدعوة م�ن يانغ جييش، 
مستش�ار مجلس الدولة الصيني، "ستشهد حواراً سياسياً 
صينياً – يابانياً عىل مس�توى عال، وتب�ادالً لوجهات النظر 
يف ش�أن العالقات الصيني�ة – اليابانية وقضايا ذات اهتمام 

مشرتك".
ماذا يعني هذا التحول يف السياس�ة الدفاعي�ة اليابانية وما 

هي خلفيته؟
يف أعق�اب الحرب العاملية الثانية التي خرجت بعدها اليابان 
مهزومة وش�به مدم�رة، إنتهجت بتوجيه�ات وضغوطات 
مبارشة م�ن قوات الحلفاء وعىل رأس�هم الوالي�ات املتحدة 
األمركية، سياسة سلمية اجتماعية واقتصادية وعسكرية 
حرم جراءها جيش�ها من التسلح بأس�لحة هجومية، كما 

منع من الخروج اىل خارج حدود 
البالد. 

وق�د أصبحت الياب�ان قاعدة عس�كرية للق�وات األمركية 
واألطلس�ية يأتم�رون بأوام�ر القي�ادة العس�كرية العلي�ا 

للواليات املتحدة واألطليس.
هذه السياس�ة التي تكرس�ت طوال مرحلة الحرب الباردة 
بني الرشق والغرب، اس�تتبعت عىل الصعيد الداخيل الياباني 
اعرتاض�ات سياس�ية وأخ�رى ش�عبية، من جان�ب القوى 
املعارضة داخل وخارج السلطة الحاكمة، استلزمت يف بعض 
األحيان قمعاً من جانبها اعرتاضاً عىل السماح بوجود هذه 
القواعد العسكرية وتجاوزها يف عدد من املنعطفات الدولية 

مهامها ودورها.
وق�د اس�تفادت الق�وى املعارضة م�ن جراء ه�ذه الحرب 
الباردة بتوسيع قاعدتها الشعبية وتجير التواجد العسكري 

األجنبي يف البالد لصالح دورها السيايس ونهجها
املعارض. 

وكانت الصني كما كوريا الش�مالية املدعومة منها يؤججان 
العداء لهذا التواجد معتمدين عىل القوى املناوئة له، ولطاملا 
اس�تعملت الخالفات حول بعض الجزر واالتفاقات س�بيالً 
لتحري�ك االعرتاض العس�كري، كما فعلت كوريا الش�مالية 
عندم�ا أطلقت صواريخها لتعرب فوق األجواء اليابانية أثناء 

الحرب الباردة وبعدها.
حالياً، جددت كوريا الش�مالية م�ن اعرتاضاتها، كما زادت 
الص�ني من تح�رش س�فنها ودورياتها العس�كرية بزوارق  
وس�فن الصي�د اليابانية. وأصبحت تنف�ق ثالثة أضعاف ما 
تنفقه الهند عىل الدفاع، وأكثر من الدول املجاروة، كاليابان 

وكوريا الجنوبية وتايوان وفيتنام مجتمعة. 
ه�ذا األمر أج�رب هؤالء عىل زي�ادة إنفاقهم العس�كري عىل 
مس�ائل الدفاع. يذكر أن القوات املس�لحة اليابانية تتشكل 
عىل النحو التايل: القوات األرضية 140 ألف، القوات البحرية 
50 أل�ف، والق�وات الجوي�ة 48 ألف. وق�د زادت اليابان من 

ميزانية إنفاقها عىل املسائل العسكرية وعديد 
جيشها.

إن التح�ول الدفاع�ي العس�كري الياباني الحاص�ل، راهناً، 
جاء بتأثر م�ن الواليات املتحدة وبناء عىل توجهاتها، حيث 
أقرت سرتاتيجية عسكرية مستجدة، حفاظاً عىل مصالحها 
األمنية ودرءاً ألي تهديد قد تواجهه. وقد رأى الناطق باس�م 
الكرمل�ني ديمرتي بيس�كوف يف هذا التوجه نهج�ًا صدامياً 
لن يس�هم يف محاوالت توجي�ه العالقات الثنائي�ة يف اتجاه 

التطبيع "بني موسكو وواشنطن".
وكان ورد يف وثيقة السرتاتيجية الجديدة التي نرشتها وزارة 
الدف�اع األمركية )البنتاغون( أن الدول األربع وهي روس�يا 
والصني وإيران وكوريا الشمالية، "تسعى اىل تهديد املظاهر 
الرئيس�ة للنظام ال�دويل" واعدت أن "أياً م�ن هذه الدول ال 
يسعى اىل نزاع مسلح مبارش مع الواليات املتحدة وحلفائها. 

مع ذلك تطرح كل واحدة منها مشكالت أمنية جديدة".
يبقى القول ان مش�اريع القوان�ني اليابانية الجديدة جاءت 
إنس�جاماً مع رغب�ة أمركية ب�أن تكون اليابان مس�تعدة 
إلرشاك جيشها يف مهمات عسكرية تريد الواليات املتحدة أن 
تكون يف عدادها. وال ش�ك أن هذا اإلجراء س�يلقى معارضة 
داخلية يابانية قد تتنامى يف حال أرادت واش�نطن مستقبالً 
توسيع تحركها الخارجي، انسجاماً مع أي تطورات قد تربز 
مستقبالً تس�تدعي مثل هذا التحرك املدعوم بقرارات دولية 

تلتزم اليابان بتنفيذها واملشاركة فيها.
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أم�ام منعطفات خط�رة، وح�ادة بحضورها اإلنس�اني، 
ومظاه�رات مفخخة باألل�م، نكاد نجزم بأن األش�جار ال 
تغادر جذورها، حتى لو ودعنا نعوش�اً جديدة من األحرار، 
يف س�احات الجهاد والرشف، فالف�رق كبر جداً بني تأريخ 
الس�لطة، وتأري�خ املهمش�ني، الذين يس�كنون الصفائح، 
وبني من يقطنون املنطقة الخرضاء، وألن املسافة شاسعة 

بني املنطقتني.
 لقد خرج البس�طاء من خوفهم، وجمعوا مواطن قوتهم، 
وأطلقوه�ا يف س�احة التحري�ر، نح�ن نؤي�د إصالحاتك يا 

رئيس!
الربيع املقبل للعملية السياسية، التي بدأت بعد مظاهرات 
الرشفاء، ملحاس�بة الفاس�دين، يجب أن تكون متعطش�ة 
إلجراء اإلصالح، وتغير الواقع فحارضنا يستشعر معنى، 
أن تهمش مطالب القلم باملحاكمة العادلة، وتطلق البنادق 
رصاصه�ا بوج�ه األع�داء، ونش�طب م�ن الع�راق قائمة 

الخونة الس�وداء، ألصع�ب حقبة تأريخية، وأش�دها فتكاً 
وعنفاً، وتدمراً وتطرفاً، ل�ذا فالعناية القصوى بتوصيات 
املرجعي�ة، وتحقي�ق املطالب هو نقط�ة اإلنتصار الكربى، 

لقيادة الحياة يف عراق ما بعد التغير!
رئي�س الوزراء الس�يد حي�در العب�ادي، مطال�ب بالجرأة 
والش�جاعة، يف إتخ�اذ الق�رارات، التي من ش�أنها إصالح 
م�ا أعطبته، حكومات الفش�ل والفس�اد، وصناعة القرار 
الس�يايس الناج�ع للمواجه�ة، وتأدي�ب كل م�ن يح�اول 
اإللتف�اف عىل ثورة التغير، الت�ي صنعتها رؤية املرجعية، 

ووقف�ة املتظاهرين يف عم�وم محافظاتنا العزي�زة، فلقد 
تعل�م العراقي�ون الف�رق، بني الس�لطان والحاك�م، وامللك 
والقائد، والطاغية الذي وضع نفس�ه يف صندوق األخطاء، 

لذا سيحاكم وبقوة!  
مهمة العط�اء، قد تكون حرجة وخط�رة يف نفس الوقت، 
وق�د تب�دو كالحراث�ة يف البح�ر، والزراع�ة يف املحيط، ألن 
الفاس�دين ال يرتض�ون لعصورهم امللياري�ة، يف أن تنتهي 
بش�تى الوس�ائل، ويجعلون حياتنا بال إرث وال مس�تقبل، 
فالخي�وط الحزين�ة تنس�ج أملها م�ن دماء الش�باب، فال 

يموتون أبداً، وإنما يموت السارقون.
 لحظ�ات الفرح العراقي س�تدوم، إذا م�ا حققة الحكومة 
املطل�وب،  لكن املتظاهرين يف خضم هذه اإلنتكاس�ات، ال 
يعرفون سوى املحاكمة، وتحقيق املطالب، فهم مستمرون 

بالتأييد والتأديب!
حجي ضمد بائع ليف، منذ أكثر من عرشين س�نة، يقول: 
أن�ا أرشف م�ن معظم الساس�ة، ألني أكس�ب قوتي بعرق 
جبيني، وال أرسق املال العام، وعليه فواجب رئيس الوزراء، 
أن يح�رتم جميع أبناء الع�راق، ومن ضمنهم حجي ضمد، 
علماً بأنه يرس�ل ب�ني الفينة واألخرى، كمي�ات من الليف 
يصنعها بنفسه للحشد الشعبي، مردداً بصوت حزين: هذا 
كل ما عن�دي ألقدمه ألوالدي، وس�أخرج الجمعة القادمة 

يف املظاهرات!
ختاماً: نحن نريد أن يكون حجي ضمد نائباً لرئيس الوزراء 

ألنه أرشف من ساسة املنطقة الخرضاء.

قي�س النجم

حجي ضمد



 تحمل طقوس اس�تقبال المولود الجديد الكثير من مشاعر 
الف�رح والترقب واالنتظار، م�ن ِقبل جميع أف�راد العائلة. 
تقول رزان، التي استقبلت مولودها الثاني منذ أشهر قليلة، 
إن الهدايا التي حصل عليها مولودها الجديد “سند” تنوعت 
م�ا بين األلع�اب والمالب�س والهدايا المادي�ة. فالمقربون 
للعائلة قدموا هدايا مادية، في حين تنوعت هدايا األصدقاء 
بين الشوكوالتة والورود والمالبس، ومنهم من أهدى قطع 

ذهب “تعليقة للمولود”.
وتشير س�ناء إلى أنها قبل اس�تقبال مولودها األول تركت 
قائم�ة بالهداي�ا ف�ي إحدى مح�الت مس�تلزمات األطفال، 
وأبلغ�ت العائل�ة والمقربين واألصدقاء باس�م المحل حتى 
يتس�نى لهم تقديم الهدايا الت�ي تحتاجها لمولودها. وترى 
س�ناء أن ف�ي ه�ذه الطريق�ة “توفي�ر لمتطلب�ات الطفل، 
وتجن�ب ح�رج الهدية الت�ي ال نحتاجه�ا”، مش�يرة إلى أن 
الهداي�ا الت�ي تضمنتها القائمة “تنوعت بين س�رير للطفل 
وكرسي للسيارة وعربة الطفل وحوض استحمام وطاولة 

تغيير الحفاظات”.
يق�ول صاحب أحد محالت بيع مس�تلزمات األطفال محمد 
الالم�ي ان “اختيار هدايا المولود يعود إلى ذوق المش�تري 
والمبل�غ الم�ادي ال�ذي يرص�ده للهدي�ة”، مردف�اً “تتنوع 
الخي�ارات بي�ن مجموع�ة من أغطية الس�رير الت�ي يمكن 
الحص�ول عليه�ا بمقاس�ات متنوع�ة وأس�عار متفاوت�ة، 
باإلضاف�ة إلى اللح�اف )غط�اء صغير لألطف�ال الرضع(، 
ال�ذي يعد من أكثر الهدايا طلباً خصوصا إذا ما كان مطرزا، 

باإلضافة إلى ألبوم الصور”.
اما بالنس�بة للمالبس، فيش�ير الالمي إلى أنه “يغلب عليها 
القم�اش القطني، كونها آمنة على بش�رة األطفال حديثي 
ال�والدة. وتتن�وع بين القبع�ات القطنية وقف�ازات لليدين 
وجوارب وأحذيه لينة، ومالب�س للنوم ذات أقدام مفتوحة 

أومغلق�ة، باإلضاف�ة إل�ى البيجامات، وصدري�ات الطعام، 
الداخلي�ة بأكم�ام قصي�رة وطويل�ة وب�دون  والمالب�س 

أكمام”.
ويلف�ت إلى “أغراض ومع�دات الرضاعة ومنها علبة حليب 
بودرة وزجاجات الحليب وجهاز التعقيم وفرشاة لتنظيف 

زجاجات الحليب”، باإلضافة إلى أغراض االستحمام ومنها 
“مستحضرات الطفل من شامبو ولوشن وبودرة واسفنجة 
االس�تحمام، وأعواد قطنية لتنظي�ف األذن وكريم. وكذلك 
حوض االس�تحمام ومناشف االستحمام التي تكون ناعمة 

وقطعها صغيرة، وصابون خاص لغسل مالبس الطفل”.

ويش�ير إل�ى إمكانية ش�راء هدي�ة للطفل تتمث�ل ب�”طقم 
اس�تحمام كام�ل، يحتوي على المعطف ومنش�فة الش�عر 
والجس�م، أو طقم من العط�ور والكريمات التي تتكون من 
الكريم المرطب وكريم اليدين والمقش�ر وجل االس�تحمام 

ومعطر الجسم”.

وما ت�زال بع�ض العائالت تح�رص على االحتف�ال بمرور 
أس�بوع على والدة الطفل الجديد، حرص�ا منها على تقديم 
المولود الجديد للعائلة بطريقة بهيجة، واألسبوع هو اليوم 
الذي تمضي فيه س�بعة أي�ام على قدوم المول�ود، وأما ما 
يس�مى بالعقيقة فهو أن تقوم العائلة بذبح ش�اة أو كبش 

فيدعى للعقيقة كل من قدموا التهاني لألسرة.
تق�ول رن�ا، التي أقام�ت مول�دا لمولودتها األول�ى، “قمت 
بدع�وة النس�اء المقرب�ات والصديق�ات، وقم�ت بتجهيز 
الحلويات ووضعها في لفة وربطها وتزيينها لتوزيعها على 
المدعوات”، مش�يرة إلى أن عائلته�ا “ما تزال تحيي عادات 

استقبال المولود الجديد وتقديم الحلوى للمهنئين”.
وت�روي أم زيد قصة المولد الذي أقامته عندما أنجبت ابنها 
زيد بهدف مباركة البيت والمولود على حد تعبيرها. وتقول 
“دعوت إح�دى الس�يدات المتخصصات في إقام�ة الموالد 
وتدع�ى أم إبراهيم، وكانت تنش�د من كتاب يحكي س�يرة 

النبي عليه السالم”.
وع�ن الطق�وس التي رافق�ت المولد تق�ول “هنالك عادات 
وتقالي�د جميل�ة، وه�ي أن يتم وضع وعاء أم�ام من يقوم 
باإلنشاد يحتوي على الش�عير والحمص والبخور والشبة، 
وزجاجات م�ن الماء وأطباق مليئة بالتم�ر، وبعد أن ينهي 
المنش�د مهمته يتم توزيع ما في الوعاء على الحضور، كما 

يقومون بشرب الماء ويأكلون التمر”.
ويوضح العط�ار علي الزامل أن الخلطة الت�ي تباع للموالد 
تضم بخورا مش�كال منه�ا: الجنزارة والج�اوي، والفونة، 
والصالحي�ن س�اندروس، عين الج�ان، فك�وك، إلى جانب 
الش�عير والحمص والش�بة والفاسوخ والكس�برة والملح 
الخش�ن. ويضي�ف “ه�ذه الخلطة م�ن الت�راث القديم وما 
زالت تس�تخدم في الموالد حتى اآلن، وإقب�ال الناس عليها 
ل�م ينقطع بع�د، كما تح�دد الكمية المطلوبة بحس�ب عدد 

المدعويين”.
ويش�ير الزامل إلى أن بعض الزبائ�ن يطلبون إضافة العنبر 

والمسك عليها، لتبعث روائح عطرة في البيت.

االحتفاء باملولود اجلديد وقوائم اهلدايا املتنوعة
         المس���تقبل العراقي /هيفاء احمد 

 تم�ر األعوام س�ريعة في حياة أم س�امي، وفي 
حياتها الكثير من األحداث والتفاصيل مع أبنائها 
وزوجه�ا، غي�ر أنه�ا ش�عرت بالس�عادة عندما 
فاجأه�ا زوجها بهدي�ة “متواضعة” بمناس�بة 

ذكرى زواجهما العاشرة.
وفي خضم انش�غال ام س�امي ببيتها وأبنائها، 
ببهج�ة كبي�رة م�ن حرك�ة زوجه�ا  ش�عرت 
“الرومانسية” وتقديره لها، ولم يخطر ببالها أن 
تحص�ل على هدية في ذك�رى زواجها، إذ أنها ال 

تحتفل بالعادة بذكرى هذه المناسبة.
ويعتبر االحتفاء بذكرى الزواج من المناس�بات 
بع�ض  األزواج ف�ي  به�ا  يحتف�ل  قلم�ا  الت�ي 
المجتمع�ات، على الرغم من أن الس�واد األعظم 
من الزوجات يسعدن باالحتفاء بهذه المناسبة، 
ونها تعبيرا عن الحب والتقدير بعد عدة س�نوات 

من ال�زواج، والتي يتخللها الكثي�ر من المواقف 
المتفاوتة.

وهذا ما تؤكده أم سامي، إذ أن تقديم الهدية من 
زوجها جعلها تش�عر بمدى حبه لها، وأنه يقدر 

ما تقدمه ألسرتها من حب واهتمام.
أمل الس�اعدي توافق أم سامي على كالمها بأن 
االحتف�اء بذكرى ال�زواج يعيد للحي�اة الزوجية 
الحيوي�ة والذكري�ات الجميل�ة، خاص�ة إن كان 
أح�د الزوجين يمر بفترة “فت�ور عاطفي” أو أن 
مش�اغل الحياة أنهكته، كما ف�ي العمل المرهق 

للزوج.
وت�ردف الس�اعدي بالقول بأنها وبع�د 13 عاماً 
من الزواج، ما ت�زال تحتفي بذكرى زواجها مع 
زوجها، ولو بشكل بسيط ودون تكليف، خاصة 
وأن “مصاري�ف الحياة تزايدت مع وجود األبناء 
ومتطلباته�م”، عل�ى ح�د تعبيره�ا، إال أنه�ا ال 
تتوانى عن اإلحفاء بهذه المناسبة ولو بتحضير 

حفل بسيط في البيت.
وما تشجع عليه الساعدي  هو أن يشارك األبناء 
في االحتفال بهذه المناس�بة مع والديهما، فهي 
ال تتوانى عن إشراك ابنائها في التحضير للحفل، 
وإخبارهم بأنها قضت العديد من الس�نوات مع 
زوجه�ا وأنه�م هم نت�اج ه�ذا ال�زواج الناجح، 
وتؤك�د أن تلمس مدى فرحة األبناء والمش�اعر 

اإليجابية، تنعكسان عليهم على المدى البعيد.
“كلمة كل عام وأن�ِت بخير تعني الكثير وال يهم 
إن كانت هناك هدية أو ال”، تقول الساعدي، فهي 
تقدر ظروف زوجها وتعل�م بأن الوضع المادي 
ال يس�اعد كثيراً في تب�ادل الهدايا، إذ أنه قدم لها 
مجموعة من الهدايا في سنوات زواجهم األولى، 
وتؤكد أن الكالم اللطيف والتذكير بالمناسبة قد 

يكفيان!!.
من جانبها، ترى االستشارية األسرية والتربوية 
ريم خلف أن االحتفاء بهذه المناسبة بشكل غير 

مبال�غ فيه يعتبر م�ن األمور التي تع�زز الحياة 
والتواص�ل ال�ودي بين الزوجي�ن، وهو نوع من 
“كسر الروتين اليومي لدى األزواج”، باعتبارها 
مناس�بة له�م االثني�ن، بل وألف�راد الس�رة من 

االبناء.
وتؤكد خلف أن ما يميز االحتفاء بتلك المناس�بة 
هو التب�ادل العاطفي والمعن�وي بين الزوجين، 
وأن ال يك�ون التركيز على األمور المادية وقيمة 
الهدايا التي يت�م تبادله�ا، إذ أن التأثير المعنوي 
والنفسي له كبير األثر على الزوجة، والتي تشعر 
بم�دى تقدير زوجها لها وحب�ه الذي يتجدد من 

عام آلخر.
وفي المقابل، ترى أم حم�زة أن احتفاء األزواج 
بذكرى زواجهم هي عادة أكثر منها تقديرا وحبا 
وغيره، إذ أنها تحاول أن تحتفي بتلك المناس�بة 
م�ن ب�اب “التقلي�د والتعوي�د فق�ط”، فالحياة 
الزوجي�ة مليئ�ة بالمش�اغل اليومي�ة، فالزوج 

مش�غول بعمله، والزوج�ة كذل�ك عندما تكون 
موظفة مشغولة بعملها وبيتها في ذات الوقت.

وعل�ى الرغ�م من ذل�ك، ال تنفي أم حم�زة بأنها 
بحاج�ة وزوجها إلى بعض الوقت لالس�تجمام 
والراحة من مش�اغل الحياة، وتبادل الهدايا بين 
الحي�ن واآلخر، إال أنها ال تتعمد أن يكون ذلك في 
عي�د ال�زواج، حتى ال يك�ون هذا األم�ر تقليدياً، 
ويمكن أن ينس�اه ال�زوج أو الزوج�ة مع مرور 
الوقت.وتش�ير خل�ف عل�ى األزواج أن يعط�وا 
هذه المناسبة حيزاً من األهمية، كون الزوجات 
بحاج�ة لالحتفاء بهذه المناس�بة، والمرأة أكثر 
عاطفي�ة من الرجل، وتؤثر فيه�ا تلك المبادرات 
الزوجية بش�كل كبير وإيجابي دائماً، خاصة أن 
الزوجي�ن يمكن أن يجلس�ا ويتب�ادال الذكريات 
الجميل�ة التي م�رت في حياتهما مع�اً، واألمور 
اإليجابية التي حصلت معهما والطموحات التي 
حققاها، وابناءهما والتطور الذي حصل معهما 

منذ سنوات.
وتش�دد خل�ف عل�ى أهمي�ة أن يش�ترك األبناء 
األطفال في االحتفاء بتلك المناس�بة الس�عيدة 
عل�ى األس�رة، إذ أن رؤي�ة األطف�ال للوالدي�ن 
يحتف�الن بذك�رى إرتباطهم�ا وتبادل مش�اعر 
الح�ب واالحت�رام فيما بينهما يعزز من ش�عور 
األمان واالس�تقرار لدى الطف�ل، لكون الوالدين 
مس�تقرين ويطمحان إلكمال الحياة سوياً، كما 
أن ذلك ينعكس على عالق�ة األبناء مع والديهما 
وعالقته�م مع بعضهم البعض، ع�دا عن أن ذلك 

سينعكس على حياتهم الزوجية فيما بعد.
وتج�د الكثير م�ن العائ�الت أن االحتفاء بذكرى 
ال�زواج لكب�ار الس�ن فرص�ة جي�دة لالحتف�اء 
به�م، وبخاصة عندم�ا يقوم األبن�اء أو األحفاد 
بالتحضي�ر لتلك الحفل�ة، والتي ينعك�س أثرها 
اإليجاب�ي عليهم، ك�ون كبار الس�ن بحاجة إلى 

الدعم النفسي والمعنوي دائماً.

 بع�د مضي أكثر من س�اعة، تنبهت الس�يدة  أم 
رائ�د”32” س�نة ،لعدم وج�ود ابنته�ا الرضيعة 
حوله�ا، عندما كانت في زي�ارة لعائلتها برفقة 
أبنائها الصغار، بينما قض�ت الطفلة هذا الوقت 

غافية على كرسي السيارة.
تق�ول األم “عن�د خروجنا للزي�ارة طلبت ابنتي 
الكبرى )8 س�نوات( احتضانه�ا وكان لها ذلك، 
وعند وصولنا نزل الجميع متلهفين للقاء األحبة، 
وبعد الس�الم جلس�نا وبدأن�ا الحدي�ث ومن ثم 
تناول اإلفطار، فجأة، تذكرت وسألت عن ابنتي، 
واعتدت أن تكون بين األيادي لمناكفتها واللعب 
معه�ا، لكن هذه المرة ل�م ألمحها، وبدأنا البحث 

وصوال للسيارة التي مكثت بها وقتا طويال”.
تضيف أم رائد “لم أصدق ما جرى في هذا اليوم، 
وشعرت باس�تياء وألم كبيرين، بأنني استطعت 
نس�يان طفلت�ي الغالية”، متابع�ة “ال أنكر أنني 
أتع�رض للعديد م�ن المواقف المحرجة بس�بب 
النس�يان، لكن أن أنس�ى ابنتي، فه�و أمر مقلق 
جدا”.ويب�دو أن االته�ام األول يرمى على الزمن 

بأنه السبب بتردي كثير من أمور الحياة والناس 
وأن همومه جلبت كثيراً من اآلفات ومن أبرزها 
النس�يان؛ حي�ث يكاد كثير من الناس يش�تكون 
م�ن هذه المس�ألة التي قد توقعه�م في مواقف 
محرج�ة كثيرة، ول�م يعد هناك ف�رق كبير بين 
الرج�ال والنس�اء حيث يص�رخ االثن�ان بأنهما 
س�يصالن لمرحل�ة نس�يان كل ش�يء، وبعدما 
كانت كلمة )نسيت شنو تعشيت البارحه( تقال 
من باب التظاهر بأهمية قائلها وكثرة المشاغل، 
أصبحت الي�وم ال تقال ولكنها تح�دث فعال، إنه 

حقا “مرض العصر”.
وللسيد أبو مهند”مقاول” قصة من النسيان؛ إذ 
يقول “من ش�دة األفكار التي تتوارد على ذهني 
وتزاحمه�ا، أجد نفس�ي أنس�ى كثي�را”، متابعا 
“كثيرا ما أخطط لمواعيد واجتماعات في مكتبي 
ألكتش�ف أنني أعطيت لثالثة أو أربعة أشخاص 
الموعد في الوقت ذاته، من دون تركيز، ما سبب 

لي الكثير من اإلحراج”.
ويلف�ت إل�ى أن النس�يان يضع�ه ف�ي مواق�ف 
محرجة، خصوصا أنه ينسى األسماء والوجوه، 

م�ع أش�خاص يفترض أن�ه تربطه به�م عالقة 
جي�دة، فض�ال عن نس�يانه أحيانا الم�كان الذي 

ينوي الذهاب اليه وهو يقود مركبته.
وف�ي هذا الس�ياق، يبين االختصاصي النفس�ي 
د. خليل العبيدي ، أن النس�يان الذي يشتكي منه 
الن�اس مؤخ�را، ناتج ع�ن انش�غال الذهن بكل 
صغي�رة وكبيرة ت�دور حول�ه، فكثير ج�داً من 
الناس أصبحوا منش�غلين فارغين، فإذا لم يكن 
اإلنس�ان يم�ر بحالة معينة تس�تدعي انش�غال 
الذه�ن مثل المرض أو خس�ارة مادي�ة أو حياة 
مهددة باالنهيار وليس�ت لديه مش�اكل عضوية 
ويعاني من نس�يان حاد، فهذه مشكلة حقيقية 
ف�ي الغالب يكون الوضع النفس�ي هو الس�بب، 
والدليل عندما تجد شخصاً سعيداً ومرتاحاً تجد 

ذاكرته جيدة ونسيانه طبيعيا.
ويضي�ف “ل�ذا على الش�خص الذي يش�كو من 
النسيان الذي قد يوقعه في إحراج أو مشاكل مع 
من حوله أن يعالج نفسه نفسيا، وأن يساعدها 
من خ�الل التعاطي مع األمور التي حوله بهدوء 
وحكمة؛ فقلق�ه وتفكيره وم�ا يصاحبهما من 

ترد في الوضع النفسي لن تغير في الواقع شيئا، 
بل على العكس قد تتس�بب في تشويش تفكيره 
بالش�كل الصحيح، عالوة على إصابته بعوارض 

نفسية مختلفة تؤثر على حياته سلبيا”.
وينص�ح، باالطالع على كل ما من ش�أنه تقوية 
الذهني�ة  والتماري�ن  األطعم�ة  مث�ل  الذاك�رة 

وغيرها.
وتق�ول الموظف�ة هن�اء الس�عدي )28 عام�ا( 
“ل�دي كثي�ر من المش�اكل في حيات�ي رغم أني 
حديثة الزواج، هذه المش�اكل جعلت ذهني دائم 
االنشغال فال يهدأ، لذا أضطر بعملي أن أكتب كل 
صغي�رة وكبيرة يجب عل�ّي أن أعملها وال أعتمد 

على ذاكرتي”.
وتتاب�ع “غي�ر أنني أنس�ى أين وضع�ت الورقة 
المس�جل فيها المعلومات أيضا، وأحيانا أنس�ى 
أني س�جلت ملحوظات يجب أن أرجع لها، وفي 
كل مرة أكتشف نسياني ألمر معين أشعر بضغط 

نفسي كبير يعكر مزاجي طوال اليوم”.
أما رب�ة المنزل فاطمة عبدالل�ه )34 عاما( فقد 
سبب لها النسيان كثيرا من المشاكل خاصة مع 

زوجها الذي يحاول أن يس�تغل هذا األمر ضدها، 
وتقول “مثال قد يفتعل مش�كلة م�ا على أثر أنه 
طلب مني أمرا معينا، ولم أنجزه بسبب نسياني 

المتكرر”.
وتضي�ف “حقيقة ال أكره ش�يئاً في حياتي قدر 
كرهي وبغضي لكلمة النس�يان، وقد يكون كثر 

المشاكل سببا في زيادة النسيان”.
وتبي�ن اختصاصي�ة التغذي�ة د. ربى العباس�ي، 
أهمية تناول الطعام الصحي، والذي يساعد على 
تقوي�ة الذاكرة مثل األطعمة الت�ي تحتوي على 
البروتين مثل البيض، اللحوم، الفول، أو األطعمة 
التي تحتوي على دهون أوميجا 3، مثل األسماك 
الزيتي�ة مث�ل الس�لمون أو التونا، والمكس�رات 
مث�ل )اللوز النيئ، جوز القل�ب وغيرها( بمقدار 
فنجان ف�ي اليوم.وتوض�ح أن الفواكه الملونة 
تس�اعد على إيصال األكس�جين للدماغ بش�كل 
جي�د، وأيضا األغذية الغنية بفيتامين B12 )مثل 
الكب�دة( مناس�بة وتدعم الذاكرة، وأيضا ش�رب 
الماء بش�كل كاف يوميا ومش�روبات األعشاب 
)مث�ل الزعتر( له دور كبير في تنش�يط الذاكرة.

وتنصح العباس�ي م�ن يعانون )فق�دان الذاكرة 
قصيرة الم�دى( بضرورة عم�ل فحص مخبري 
يوضح النقص لديه�م وإمكانية عالجه، فهنالك 
بع�ض الح�االت ال تكف�ي األطعم�ة الصحي�ة 
لعالجها، بل تستدعي صرف األدوية، ومتابعتها 
بعد ثالثة أش�هر للتأكد من امتصاص الجسم لها 

وفاعليتها.
وفي السياق ذاته، يؤكد االختصاصي االجتماعي 
د. حسين الخزاعي، أن كثرة المشاكل وتراكمها 
وتضاربها تسبب حدوث النسيان، ويعلل ذلك بأن 
واحدة من هذه المش�اكل ستتغلب على األخرى.

ويلفت الخزاع�ي إلى أننا في الوط�ن العربي لم 
نعت�د بعد على إدارة الوقت، وهذا ما يجعل كثيرا 
م�ن مواعيدنا تتض�ارب مع بعضه�ا بعضا، ما 
يقود في النهاية إلى إغفال ونس�يان جزء منها.

وينسب النسيان الش�ائع بين الناس هذه األيام، 
، إل�ى “كثرة األعباء االقتصادية التي تغلبت على 
الحي�اة االجتماعية، حتى أن الواح�د منا أصبح 
في ظل الضغوط�ات المتزايدة يتمنى النس�يان 

ويطلبه”.
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  سماح دبور

ه�ذا المس�اُء جلس�ُت أرس�مها، أغمضت 
عينيه�ا به�دوء وتركتن�ي أنق�ل مالمحها 
بدقة، لم تتحرك لثالث ساعاٍت كاملة، حين 
نهضُت وهززتها كي أغادر كان جسدها قد 

أصبح بارداً تماماً.
كانت ترّت�ب األطباق على طاولة مغش�اٍة 
بمف�رٍش م�ن حري�ر، وعش�رة أزواج من 
العيون تتلصص من ثقوب الس�ور القصير 
يتنبأون بم�ا س�تفعله ويتضاحكون كلما 
صدق�ت توقعاتهم، تدمدم بأغني�ٍة ما، وإذ 
�ُهم بعصاً غليظة  تنتب�ه على األطفال َتُهشُّ
ترتك�ز عليها لت�درأ عن عودها الس�قوط، 
كن�ُت أراه�م وأمضي إل�ى رفاق�ي أطفاالً 
مهذبي�ن ج�داً ال يس�ترقون النظ�ر لبيوت 
اآلخري�ن، ذات ي�وم ضربن�ي أبي، لش�يء 
ل�م أفعل�ه أب�داً لكنه يؤم�ن أني قم�ُت به، 
وحرمن�ي م�ن الطع�ام، وحي�ن ضبطني 
متلبساً بمحاولة سرقة تفاحة من الثالجة 
ق�ام بصفعي م�ن جدي�د ثم ركلن�ي حتى 
س�قطُت على عتبة البيت، وبجنوٍن غريب 
لمعت عيناه ثم هدر بي طرداً خارج البيت، 

الشمس حمراء والشوارع تستعد للعتمة.
وأن�ا تائ�ٌه جائ�ٌع ومنفّي، وج�دُت طفلين 
يراقبان بيت العج�وز، وبتلقائية انضممت 
الممنوع�ات  قواع�د  كل  متناس�ياً  لهم�ا 
واألخ�الق التي يس�تدعي كس�رها )علقة 
محترم�ة( ق�ال ل�ي أطولهم�ا إنه�ا امرأة 
تكل�م  بأنه�ا  اآلخ�ر  وجادل�ه  مجنون�ة، 
أصدقاءه�ا م�ن الج�ن، مبهوتاً بم�ا قالوا 
ألربع�ة  المع�ّدة  الطاول�ة  أتأم�ل  أخ�ذت 
أش�خاص وحري�ر المف�رش يهفه�ف مع 
مداعبات الريح، ورأيتها تتقدم من الس�ور 
تتحام�ل عل�ى عكازه�ا الغلي�ظ، مبهوراً 
بالخط�وط الجاح�دة على وجهه�ا أخذت 

أتأملها دون أن أهرب.
وصلت ورفع�ت عصاها عاليا تهددني وأنا 
واق�ٌف أمامها بال خ�وف أرصد األعمق من 
ثني�ات وجهها وأفكر ك�م توحي مالمحها 
بجم�اٍل رح�ل مخلف�اً نق�اوًة ف�ي بياض 
بش�رتها، وب�دأُت أح�دد ف�ي رأس�ي كيف 
سأرس�م وجهه�ا، انتبه�ت عل�ى ضرب�ة 
عكازها على طرف الحائط وبدأت أعي أنها 
تسألني سؤاالً كررته من جديد: ماذا تريد؟ 

لماذا لم تهرب مع أصدقائك؟

ثماني س�نواٍت كان عمري وقتها، وثماني 
س�نواٍت مضت من�ذ أن طردن�ي أبي ألجل 
تفاح�ة، اس�تضافتني لديه�ا، وضع�ت لي 
طبقاً خامساً وس�عدُت يومها ألني عرفت 
أنه�ا ل�م تكن مجنون�ة، ولم تك�ن تجالس 
جنياً، كان�ت ُتجالس خياالت أوالدها الذين 
رحلوا، ابتلعتهم الغربة بشراس�ة، وبقيت 
هي تنتظ�ر أن يأتوا، تعّد ل�كل واحٍد منهم 
طعامه المفض�ل، وتعد طعامه�ا الصحّي 

الذي يوصي به طبيبها.
تأكل من طبقها وتسكب في طبق كل واحد 
منهم ما يحب، تنتقل على الكراسي األربعة 
وت�أكل م�ن أطباقه�م، تتذك�ر حكاياهم، 
ونكاته�م، ترفع قطع اللحم من طبق ابنها 
البك�ر وتضع�ه في طب�ق الصغي�ر فيهم، 
فاألول ال يأكل اللحم واألخير يعشقه، تزيد 
كمي�ة الطعام ف�ي طبق األوس�ط بأمل أن 
يزيد ذل�ك في وزنه الخفيف ش�يئاً، تحكي 
نكات�اً كان�وا يطلقونه�ا تضح�ك عليه�ا، 
وُتكش�ر كلم�ا ق�ام أحدهم بإزع�اج أخيه 
بلق�ب يكرهه، ذات يوٍم س�قطت مغش�ياً 
عليه�ا وفي المش�فى علمُت أن�ه ال ينبغي 
له�ا أن ت�أكل البطاط�ا المقلي�ة أب�داً، تلك 

الت�ي تتناوله�ا حين تجل�س مكان 
ابنها األصغر، وعق�دُت معها اتفاقاً 
ب�أن نغّير اللعب�ة، كنُت أتخ�ذ مكان 

كل واح�ٍد منه�م وتحكي ل�ي عنهم، 
ومرة بعد مرة أخ�ذت بتقليدهم، وبدأنا 

نخت�رع ألعاب�اً أخ�رى كأن تعص�ب عيني 
قبل أن تس�كب الطعام ثم أجلس بجوارها 
تطعمني لقمة من طب�ق أحدهم )وأحزر( 
صاحب الطعام م�ن أبنائها ثم أبدأ الحديث 
كأنم�ا أنا ه�و، وتضحك هي كثي�راً وتبدو 

أكثر صحة وجماالً.
لم تع�د بحاجة لتن�اول األدوية، وأصبحت 
تهتم برس�وماتي أكثر مم�ا تذكر ذكريات 
أوالده�ا الغائبي�ن، تش�تري ل�ي األل�وان 
وأدوات الرس�م المختلف�ة كلما اس�تلمت 
راتبها التقاعدي، وتأخذني لنزهاٍت جميلة 
حيثما أريد، ص�رُت ضيفها اليومي عصراً، 
ه�ذا المس�اُء جلس�ُت أرس�مها، أغمضت 
عينيه�ا به�دوء وتركتن�ي أنق�ل مالمحها 
بدقة، لم تتحرك لثالث ساعاٍت كاملة، حين 
نهضُت وهززتها كي أغادر كان جسدها قد 

أصبح بارداً تماماً.
كاتبة من فلسطين 

       أفراح شوقي

ل�م ت�زل الق�راءة س�يدة المش�هد الثقاف�ي العراق�ي، رغم 
س�خونة أجواء الصي�ف الت�ي زادت على الخمس�ين درجة 
مئوي�ة، واضطراب األوضاع األمنية والسياس�ية في البالد، 
يحرص مثقفون وأدباء ونق�اد على إدامة صالتهم بالكتاب 
باعتباره�ا إح�دى أه�م عاداتهم الت�ي ال تتغي�ر بالمناخات 
المعيش�ة والظ�روف الس�ائدة، رغم تفضي�ل بعضهم لنوع 
ووق�ت خاصي�ن م�ن الق�راءات بحس�ب أمزج�ة الفصول 
وتقلباتها وما تمنحه لهم من خيارات، باعتبار القارئ الجيد 
ال يف�رق بين المواس�م، كونها فعال إبداعي�ا تتعدى الترفيه 

وتزجية الوقت.
يقول الق�اص والروائ�ي عبد الس�تار البيضان�ي: »القراءة 
عادة متصلة وليست موس�مية، لكن هذا ال ينفي خضوعها 
لتأثي�رات أمزجة الفصول؛ ففي فص�ل الصيف تنزع النفس 
البش�رية للخروج إلى الفضاءات، بينما تميل في الشتاء إلى 
دفء البي�ت، لذل�ك فالصيف يأخ�ذ من وقت الق�راءة، بينما 
يمنحها الشتاء وقتا أكثر. وقبل عصر الفضائيات كنا نؤجل 
قراءة الروايات الضخمة إلى الشتاء.. فليل الشتاء كان يعني 

في الغالب بطانية صوفية ورواية روسية!«.
ويضي�ف: »من�ذ عمل�ي ف�ي الصحاف�ة والتزامات�ي م�ع 
مؤسس�ات ثقافي�ة كخبي�ر، انته�ت بالنس�بة ل�ي القراءة 
الممنهج�ة وطقوس االختيار، لكن�ي أحاول وضع أولويات 
للقراءة، لكن كل فترة أجد الكتب قد تكدس�ت عند رأس�ي أو 
على مكتبي من دون أن يصل إليها الدور فأرحلها إلى رفوف 
مكتبتي لتأتي غيرها على الئحة االنتظار، لكن أفضل أوقات 
القراءة والكتابة لدي فت�رة الصباح، وخصوصا أيام الجمع 
والعطل.. حيث أكون قد قررت قراءة كتاب بعينه، أس�تيقظ 
مبكرا وأواصل القراءة طوال اليوم وال أفعل شيئا سوى ذلك، 
وعندما أنهي قراءة الكتاب أش�عر بانسجام روحي يجعلني 

مترفعا على شواغلي اليومية.. وكذلك األمر مع الكتابة«.
وآخ�ر م�ا ق�رأه البيضان�ي كت�اب يحم�ل عنوان »الس�جن 
الملع�ون« وهو مجموع�ة قصصية للكاتب اليوغوس�الفي 

إيفو أندريتش الحائز على جائزة نوبل عام 1961.
وعن طقوس�ه في القراءة، فضل القاص واإلعالمي حسين 
رش�يد تعريف الكت�اب أوال بالق�ول: »هو مجموع�ة أوراق 
يجمعه�ا غالف مل�ون تزينه لوح�ة فني�ة أو تخطيط، هذه 
األوراق برائحته�ا األريج�ة وحروف كلمته�ا بمثابة مفتاح 
س�حري يفت�ح طي�ات العق�ل البش�ري ويني�ر كل جوانبه 
وزواياه المعتمة، طبعا ما أقصده هنا الكتب األدبية والعلمية 
واالجتماعي�ة المرتبط�ة باإلنس�انية والتق�دم والتحض�ر 
واالزدهار. وليس�ت الكتب األخرى الس�يئة والمسيئة، ففي 
حين قالوا خير جلي�س بالزمان كتاب، في وقتها كان هناك 
كت�اب أو اثن�ان، أما اآلن في جه�از الهاتف أخزن عش�رات 
الكت�ب، والقراءة ف�ن مثلما وصفها ألبرت�و مانغويل مثلما 
هي غذاء روحي ال بد منه مثلما ال يمكن للنحلة العيش دون 

إنتاج العسل«.
وع�ن االخت�الف ما بين قراءت�ي الصيف والش�تاء، قال: »ال 
يوج�د اخت�الف كبي�ر لكن أج�واء الش�تاء غالبا م�ا ترتبط 
بالرواي�ات وكتب الس�رد. أما الصيف فالق�راءات مفتوحة، 
وبالطب�ع الش�عر هو القاس�م المش�ترك ف�ي كل األوقات. 
القراءة ال تحتاج إلى طقس معين فقط لحظة ربط نفس�ي 
وذهني مع الكتاب. أس�تمتع كثيرا بالقراءة أثناء السفر. أما 
آخ�ر ما قرأت، فهو )كل البش�ر كاذب�ون( أللبرتو مانغويل، 
وكتاب )متعة المتخي�ل.. حوارات مع كتاب عالميين(.. هذا 

فيما يخ�ص الكتب أما القراءة اليومي�ة األخرى أثناء العمل 
وعب�ر التج�وال ف�ي المواق�ع اإللكتروني�ة غالبا م�ا تكون 
قصًصا قصيرة ج�دا مترجمة أو قصائ�د مترجمة وعراقية 

وعربية«.
واختلف�ت القاص�ة والناقدة المس�رحية أطياف رش�يد مع 
القاص حس�ين بالقول إن »القراءة هي نفس�ها س�واء في 
الصيف أو الش�تاء، بالنس�بة لي ال تتغير ش�هيتي لها.. وأنا 
ال أمس�ك قلم�ي للكتاب�ة إال إذا كانت الفك�رة أو الصورة أو 
المش�هد قد بدأ يتكون في فكري. عندها أبدأ بالكتابة، وتبدأ 
الفك�رة بالنمو والتطور حتى تأخذ ش�كلها النهائي.. ولكن 
في كثير من األحيان أشعر أن ال نهاية أو حد لتلك الفكرة أو 
المش�هد. أش�عر لو أنني أعدت قراءتها ألضفت شيئا جديدا، 
قرأت أخيرا رواية )الحمامة( لزوسكيند وهي رواية جميلة 
تهتم بتلك التفاصيل الصغيرة التي تحيط بنا، وتأثيرها، وكل 
تلك الخلجات التي تعتمل في الذات اإلنسانية بسبب مخاوف 

قديمة زرعتها الظروف المحيطة«.
أما الكاتب والش�اعر جمال المظفر فقال: »طقوس الكتابة 
ق�د تختلف م�ن كاتب آلخر.. هن�اك من يتف�رغ للكتابة في 
أوقات محددة يعتكف لوحده ويمارس طقوسه، بينما هناك 
م�ن ينتظ�ر أن تداهم�ه الفكرة، فم�ا إن يتلقفه�ا حتى يبدأ 
بالشروع في تدوينها والعمل عليها، وقد تنتهي في اللحظة 
نفسها وقد يؤجلها إلى وقت آخر.. بالنسبة لي ال أعد نفسي 

للكتابة وال وقت لها عندي باس�تثناء المقالة التي هي نتاج 
فع�ل أو رد فعل آني ال يس�توجب تأجيلها.. أما القراءة فهي 
مفتوحة حس�ب أوقات الفراغ أو أهمية المنجز األدبي الذي 
يق�ع بين يدي.. أس�تغل أحيانا أوقات الف�راغ لقراءة الكتب 
النقدية والش�عرية والقصصية رغم األج�واء غير الطبيعية 
التي نعيش�ها من انقطاع التيار الكهربائي لس�اعات طويلة 
وارتفاع حرارة الجو، إال أن القراءة تعد الغذاء الروحي األهم 

ألدمغتنا التي نخرها الفساد السياسي«.
عالء المفرجي الناقد السينمائي والكاتب، فيرى أن »القارئ 
الجي�د ال يف�رق بين المواس�م بافتراض أن الق�راءة تتعدى 
الترفي�ه أو تزجي�ة الوقت، الق�راءة فعل إبداع�ي آخر تماما 
كم�ا النص المقروء.. والقراءة ل�دي طقس وضرورة أيضا، 
وق�رأت أخيًرا كت�اب )حديقة في بغ�داد( إلليزابيث هوريم، 
و)ال أبط�ال في طروادة( رواية الش�اعر إبراهيم البهرزي.. 
الكتاب األول يغوص في تفاصيل الحياة البغدادية بين عامي 
2003 - 2006 من وجهة نظر اآلخر، وهي الكاتبة الفرنسية 
السويس�رية األصل.. أما ما شدني لرواية البهرزي فهو أنها 
تناول�ت الجيل ال�ذي أنتمي إلي�ه خالل الس�بعينات بخلفية 
تاريخ اليس�ار العراقي خالل هذه الفترة«. وعن مش�اريعه 
»الصيفي�ة« ذكر أنه يعكف حاليا على إنجاز كتابه »الس�يرة 

في السينما« الذي سيجد طريقه للطبع قريًبا.
»ف�ي الصي�ف أحب أن أق�رأ الش�عر«، هكذا قالت الش�اعرة 
العراقية الش�ابة س�مرقند الجابري، ووصفت الش�تاء بأنه 
فاتح لش�هيتها في الس�هر والقراءة مًعا، وخصوصا قراءة 
الروايات، وأضافت: »قبل أيام بدأت إعادة قراءة رواية لميالن 
كونديرا )خفة الكائن التي ال تحتمل( فقد كنت قرأت الرواية 
بترجم�ة الكويت، واآلن أقرأ الرواي�ة ذاتها بترجمة لبنانية، 
حيث وجدت هناك فوارق في رؤية النص السردي وترجمته 
من ش�خص آلخ�ر، فأنا أحب تلك الرواي�ة ودفعني الفضول 
لقراءته�ا بترجم�ة دار أخ�رى، إذ حملت الترجم�ة الجديدة 
عن�وان )كائ�ن ال تحتمل خفته( وهي تتح�دث عن اإلحباط 
والخذالن في الحب، كما أن لها جانبا سياس�يا يشابه ما مر 

به العراق من صراعات بعد تغير أنظمة الحكم فيه«.

لعبة الغياب

مثقفون عراقيون: الشتاء يرتبط بالرسد..والصيف بالقراءات مفتوحة

عصفور يغفو بأضلعي 
 

القاهرة - صدر عن دار “ضاد للنش�ر والتوزي�ع”، بالقاهرة، ديوان “عصفور 
يغف�و بأضلع�ي” للش�اعرة رهام م�روان، وق�د امتزجت ح�روف قصائدها 
بمعاني الغربة والحنين للوطن والحب، إذ س�رعان ما يتضح للقارئ ذلك من 

خالل محاكاتها لنا بحروفها.
ويعّب�ر الديوان ع�ن الغرب�ة والحنين للوطن وح�ب اإلنس�ان لوطنه، وقد 
استلهمت اسم ديوانها من األحداث التي تجري في وطنها دمشق وكأن تلك 
الحرية تغفو في ذاك الجس�د المنهك، ولعله يأت�ي ذاك اليوم الذي تنتفض 
فيه الحرية وترفرف بأجنحتها بعيدا عن األلم، بعد سنوات الحرب والدمار 
والبكاء واآلالم.ورهام مروان، ش�اعرة س�ورية، من مواليد دمشق، منذ 

طفولته�ا كان�ت الورقة صديقتها الت�ي ترافقها دائما، 
ورغ�م كل الظ�روف بعي�دا ع�ن وطنه�ا 

اس�تطاعت أن تبن�ي لنفس�ها قصرا 
خيالي�ا قائم�ا على ع�رش من تلك 
األحرف الت�ي تغفو على مش�اعر 

بريئة طفولية.

آخر كلامت نزار 
بع�د عام على رحي�ل نزار قباني ف�ي 30 نيس�ان/ابريل 1998، أصدر صديق�ه الصحافي 
والكاتب عرفان نظام الدين كتاباً عنه القى صدًى طيباً عند قّراء الش�اعر الكبير ومحبيه. 
وه�ا ه�و اليوم يعيد إصدار »كلمات ن�زار«  بطبعة ثانية عن دار الس�اقي، تحوي مقدمة 
جديدة وصوراً ورس�ائل متبادلة بينهما تكش�ف عن الوجه اآلخر لش�اعر المرأة والحّب 
والحرية.يس�تفيد عرف�ان نظام الدين من معرفته الش�خصية ب� »ش�اعر العصر« كما 
يحلو له تسميته ليرسم له صورة قد ال يعرفها عنه كثيرون. هي صورة الصديق واألب 
واإلنس�ان المحّب لآلخرين. يكتب عرفان نظام الدين مقدم�ة خاصة بالطبعة الثانية 
يتن�اول فيه�ا التغيرات الكبرى التي ط�رأت على عالمنا العربي من�ذ رحيل قباني في 
1998 حتى اللحظة الراهنة، فيخاطبه مس�توحياً الكالم من مطلع قصيدة له: »ماذا 
أقول له لو جاء يس�ألني؟«. راح الكاتب ُيجيب عن أس�ئلة عن أش�خاص وأشياء تهّم 
ومما جاء في المقدمة: »نعم يا صديقي نزار: ماذا أقول لك؟ وكيف أفّسر لك حقيقة 
م�ا جرى، من�ذ رحيلك، ألمة الع�رب التي أحببته�ا وبادلتك الح�ّب والوفاء؟ وكيف 

س�أصف لك ش�الالت الدم التي تنزف من جس�دها بدالً من ش�الالت الحّب والجمال 
التي تغنيت بها في قصائدك، أنت الذي ش�كوت مّرات ومّرات من أنك متعب بعروبتك وتس�اءلت: أشكو 

العروبة أم أشكو لِك العربا

رواي�ة “عجائ�ب بغ�داد”، للكات�ب العراق�ي وارد بدر 
السالم، نص عن الدهش�ة والحفر والكشف في منابت 
األل�م، نص يتماهى فيه تأريخ وتوثيق فظائع االحتالل 
األميرك�ي مع النبش في الذاك�رة التي احتفظت لبغداد 
بص�ورة البهاء والثقافة، وقارن�ت بعد أن عاد صاحبها 
إل�ى بغداد كيف كان�ت وكيف ضّيع�ت بوصلتها القدرة 
عل�ى تحديد الجه�ات، وأيضا هي نص ع�ن إدانة القتل 

اليومي وتطاحنات الداخل وإمالءات الخارج.

الكشف في منابت األلم
في ن�ص “عجائب بغداد” ل�وارد بدر الس�الم، يتضافر 
الواق�ع مع الخي�ال، والس�خرية م�ع الدمع�ة والرمز 
والغرائبي�ة م�ن خالل البن�اء الفني على مس�ار داخلي 
للس�رد، يت�وازى م�ع مس�ار خارج�ي يمتح م�ن أدب 
الرحل�ة، كل ذل�ك معجون بلفيف متقن م�ن توظيفات 

تقنية حديثة كاإليميل والشات.

إنها أكثر من رواية، إنها تأريخ ومتابعة ورصد إلحداث 
2006 وح�رب الطوائ�ف والعصاب�ات وتعري�ة كاملة 
ألبعاد التآمر على العراق، رواية الوطن المسروق الذي 
لطخت�ه الدماء، رواي�ة الوطن الذي خرج م�ن تاريخه 
وأدخل إلى تاريخ الفس�اد.“تعال إل�ى وطن يأكل الدود 
تفاَحُه وينخر الس�وس أفكاره. أحّسني أنتمي إلى هذه 
الفوضى كي أتصالح مع شكوكي، وأبني جسري بيني 
وبين نفس�ي ألقول ألب مهاجر تع�ال يا أبي وتعلم من 
الفوض�ى ما ل�م تتعلمه من أس�فار تدّر الم�ال وتنفخ 
البط�ن، تعال ابح�ث عني ف�ي زكام بغ�داد وأمراضها 

وحروبها التي ال تنتهي”.
إنه�ا رواية الرم�ز بالوق�وف على رقم س�تة، ورمزية 
جمجم�ة األميرك�ي الت�ي أصبحت بي�ن أق�دام الطفل 
العراقي مجّرد كرة، واألستاذ الذي جمع حوله السكان 
الجدد والبيوت الجديدة، والصياد الذي يكش�ف عمليات 
القتل والتصفية الجسدية وكل ملفوظات الدهشة التي 
يرصدها الصحفي العائ�د إلى وطنه، وغرائبية األصبع 
اليتيم ال�ذي حمل في تابوت بمق�اس قامة األخ ودفن 

في مراسم عادية وعاد يبكي في الصباح.
كم�ا أنه�ا رواي�ة غرائبية حي�ث كان يحم�ل معه أخاه 
اإلصب�َع في راحة ي�ده، فيتحرك قائال إن أخاه اش�تاق 
إل�ى النه�ر والم�اء والصيادي�ن، وأيضا س�خرية األلم 
عندم�ا تصير الجثث في نهر دجلة مص�درا للرزق على 
اعتب�ار أن ه�ذا باب فتحه الل�ه على الفق�راء في وقت 
حرج، وانتفاضة اإلصبع المقطوع في وجه األميركّي، 

والجثة مقطوعة الرأس تتحرك طبيعيا.
م�ن خالل الس�رد والح�وار والوص�ف أب�رزت الرواية 
بطول�ة الم�كان، إذ يمك�ن النظ�ر إلى ذلك ف�ي الرواية 
رغ�م صفحاتها الت�ي تج�اوزت المئتين بقلي�ل ورغم 
تأريخها لحالة نفس�ية سياس�ية اجتماعي�ة مّرت بها 
بغداد الرش�يد ب�كل مفاصله�ا وتش�عباتها، إاّل أنها لم 
تقل كل ش�يء، ب�ل إن الكثير م�ن اآلالم والجراح ظلت 
تدفنها الس�طور ويمكن اكتشافها من خالل النبش في 
الكثير من المحذوفات التي خال منها النص وعكس�تها 
الح�االت والح�روف والمواقف.ه�ل نحت�اج إل�ى أبلغ 
من هذا المش�هد لكي نش�خص الحال�ة أكثر؟ “هذا هو 

الرصاف�ي، بش�اربه الهتل�ري يقف على قاع�دة تحيط 
بها أزبال الديمقراطية”.هم�رات ومارينز وصحفيون 
ومراسلون ووجوه عراقية متلبسة بالغموض والبالدة 

والحزن وأطياف من األسئلة.
ه�ذه أول مرة أرى فيها وجوه�ا عراقية بهذا التكرار، 
نس�اء متش�حات بعباءات س�ود، ش�اردات األنظار، 
محجب�ات، وجوها قلقة. وهناك رج�ال محاصرون 
يفترس�هم اله�ّم والغد المقب�ل بالوع�ود، يحملون 
فايالت ملونة ويلّوحون بها كأنهم سيدخلون الجنة 

من بوابة الشيراتون بحماية جنود المارينز!
وارد بدر الس�الم، سبق أن صدرت له مجموعة من 
األعمال نذكر منها “ذلك البكاء الجميل” و”أصابع 
الصفص�اف” و”ج�ذوع ف�ي الع�راء” و”بيتن�ا” 
و”انفج�ار دمعة: يومي�ات ح�رب” و”المعدان” 
و”انفجار قلب: رس�ائل ح�ب” و”جنة العميان” 
و”فص�ول الحص�ار” و”طيور الغ�اق” و”مولد 
غراب” و”ش�بيه الخنزير” و”الب�ار األميركي” 

و”آخر حروب الرئيس”.

»عجائب بغداد« رواية عراقية عن الوطن املرسوق
سمير أحمد الشريف 
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خلف اجلدار
مرفت غطا�س 

شرايين تنبض 

ببطء

اقاصيص تخبأ

ازرار ان أينعت 

تبسط شاال للعتمة

خلف الجدار

دموع محفورة 

ك�� الخريطة

ان تهت عن الموت 

اتبعها 

خلف الجدار

أمنيات مرسومة

بالحبر السري

بالخوف

بالكلمات الملغمة

فتجول

في شوارع حرفي

علك تصطدم  بظلي

وهو يحلم

علك تتعثر بجثتي

حينها فقط اترك

شالل  دمعك  

ينهال

و  ما تبقى منك

يحتال

انني كعادتي محفورة 

في زوايا الذاكرة 

مهما خبأتني

الذاكرة ..؟؟؟؟!!

وهل ترضيني 

وتكفي المساحة

لجنون امرأة فصولها 

كلها

صراع  االسطورة...

مع الحب المخبأ بعناية 

بحرفة 

ب���  ...!



"ال للسينما النظيفة" هو الشعار الذي 
ترفع�ه أغل�ب األعم�ال المنتظرة 

ف�ي الفت�رة المقبل�ة، إذ يب�دو 
أن الج�رأة س�تكون ش�عار 

المرحل�ة المقبل�ة الت�ي 
ال تقتص�ر فق�ط على 

القوية بل  المشاهد 
أيض�اً عل�ى جرأة 
التي  المواضي�ع 
تل�ك  تتناوله�ا 

االفالم.

ما هي تلك 
األفالم

ه�ذه  أول 
األف�الم هو 

"ق�درات 
غي�ر 

عادية" للمخرج داوود عبد الس�يد 
ال�ذي آث�ار ج�دالً واس�عاً منذ 
ع�رض البروم�و الدعائ�ي 
للفيلم، حيث ظهرت نجالء 
بدر بطل�ة العمل في أحد 
المش�اهد وهي ترتدي 
"البكين�ي"،  الماي�و 
وليس ذلك فحسب بل 
جاء مشهد آخر في 
الفيلم وهي ترتدي 
النق�اب لتثير جدالً 
وعالم�ات  أكب�ر 
م  س�تفها ا
ة  د متع�ّد
ل  ح�و

الشخصية التي تجّس�دها بدر، وقد تأّجل الفيلم 
أكثر من مرة على خلفية طبيعة أعمال داوود عبد 
الس�يد الموّجهة لفئة خاصة من الجمهور وغير 
المناسبة لمواسم األعياد واالحتفاالت مما جعل 
ق�رار عرضه خالل األس�ابيع المقبلة هو القرار 

األقرب لشركة االنتاج الخاصة بالفيلم.

نجالء بدر مستغربة الهجوم
وفي تعلي�ق خاص لموقع نواع�م تقول نجالء 
بدر إنها متعّجبة جداً م�ن إثارة كل هذه الجلبة 
ح�ول الفيل�م قبل عرض�ه، ورّدت نج�الء على 
الهج�وم الكبي�ر ال�ذى تعّرضت ل�ه فور عرض 
بروم�و الفيل�م، فبرأيها من الطبيع�ي الظهور 
بماي�وه عل�ى الش�اطئ أو في حمام الس�باحة 
فم�اذا يرت�دي الناس ع�ادًة في ه�ذه األماكن، 
وه�ي لم تمان�ع تقديم المش�هد خاص�ة أن له 
ضرورة درامية وليس دخيالً على حبكة القصة، 
وأضافت "الهجوم سابق ألوانه وحينما يشاهد 
الجمه�ور الفيل�م سينس�ى "الماي�وه" وذل�ك 

لروعة القصة.

قصة الفيلم
تدور أحداث الفيلم حول يحيى الذي يسافر في 
إج�ازة قصيرة الى اإلس�كندرية، ويس�تقر في 
أحد الفنادق المطلة على كورنيش البحر، حيث 
ُيعج�ب بصاحبة الفندق، التي تجّس�دها نجالء 
بدر وهي س�يدة جميلة لديها ابنة وحيدة تدعى 
مريم، فتربطهما قصة حب بعدما تعلقت ابنتها 
ب�ه، أّم�ا الفيلم فيش�ارك في بطولت�ه محمود 

الجندي وعباس أبو الحسن.

هنا فخورة بالتعاون مع خان
أم�ا تجربة المخرج محمد خان من خالل فيلمه 
"قب�ل زحم�ة الصي�ف" فج�اءت على ش�اطئ 
البح�ر، حيث يتناول حي�اة الكثيرين في القرى 
الس�ياحية في الس�احل الش�مالي، وتظهر في 
البروم�و الخاص بالفيلم بعض الفتيات يرتدين 
الماي�وه عل�ى الش�اطئ، وهو م�ن بطولة هنا 
ش�يحا التي لم تترّدد في المش�اركة في العمل 
خاص�ة انها اعتب�رت أن التعاون م�ع خان هو 
إضافة كبيرة لها، ويشاركها في بطولته ماجد 

الكدواني وأحمد داوود.

سامح عبد العزيز والسينما الجريئة
ق�رر المخرج س�امح عب�د العزيز دخ�ول عالم 
السينما الجريئة ولكن بشكل مختلف من خالل 
فيلمه "الليلة الكبيرة" حيث يناقش من خالله، 
ألول مرة، فك�رة الم�زارات واألضرحة الدينية 
وكي�ف يلج�أ إليه�ا الكثي�رون للحص�ول على 
البرك�ة وكأنها الوس�يط بين الش�خص وربه، 
كما يب�رز العمل هذه الش�ريحة م�ن المجتمع 
من خالل يوم واحد داخل أحد الموالد الش�عبية 
وحلق�ات الذكر، فتظهر فيه الطق�وس الدينية 
داخل هذه االحتفاالت، والفيلم من تأليف أحمد 
عبد الله وبطولة آيتن عامر، عمرو عبد الجليل، 
وف�اء عامر، س�مية الخش�اب، صب�ري فواز و 
أحمد رزق، ومن المقرر عرضه منتصف الشهر 

الجاري.

�

كش�فت الفنانة اللبنانية داليدا خليل عن مشروعين تحضر لهما في الوقت الحالي مستبعدة في الوقت نفسه 
أي مشروع زواج قريب، معبرة عن إعجابها بالتجربة التي قامت بها في مسلسل العراب في سورية.

وف�ي تصريحات صحفية امتدحت داليدا مسلس�ل "العراب" وعبرت عن س�عادتها لوقوفها فيه مع المطرب 
عاصي الحالني، مشيرة إلى أن التعاون مع المخرج المثنى صبح مشجع جدا وتتمنى تكرار العمل في مواسم 
الحقة.وأضافت:" المسلسل نجح وحقق المطلوب منه، وتوفر على نجوم كبار في الدراما السورية وبالنسبة 

لي حققت فيه ما أردته".
إلى ذلك كش�فت داليدا عن مش�روعين دراميين لها في لبنان أحدهما مش�ترك س�وري لبناني واآلخر لبناني، 

وستكشف عن تفاصيلهما في وقت الحق بحسب تأكيدها.
أم�ا بش�أن الزواج وما راج ف�ي مواقع إلكترونية ع�ن احتماليته فأكدت أنها ال تس�تعجل ذل�ك، وتترك األمر 

للنصيب معبرة عن رغبتها بحدوث ذلك لكن حين يصبح الوقت مناسبا.
ويعتبر مسلس�ل العراب أول تجربة لداليدا في الدراما الس�ورية ويأتي بعد موس�م على نجاحها في مسلسل 

دوائر الحب.

غّص مهرجان تيميتار األمازيغي بحش�ود جماهيري�ة كبيرة ترحيباً 
بالفنان�ة اللبناني�ة ديان�ا حداد الت�ي تلقى أغانيه�ا رواج�اً كبيراً في 
الس�احة الغنائية العربية منذ تس�عينات الق�رن الماضي، خاصة لدى 
فئة الش�باب، وقّدم�ت ديانا مجموعة من أغني�ات ألبومها الجديد »يا 
بش�ر«، إلى جان�ب أغنياتها القديمة بش�كل »ميدلي« طوال س�اعات 
الحف�ل. اختارت ديانا أن تظهر لجمهوره�ا بقفطان مغربي، وعّبرت 
ف�ي ن�دوٍة صحافّية ُعقدت قبي�ل الحفل عن س�عاتدتها بوجودها في 
المغرب، مؤكدة اس�تعدادها ألداء أغنّية مغربي�ة »مئة بالمئة«، الفتة 
إلى أّن األغنية المغربية انتشرت بقّوة في العالم العربي، بفضل نجوم 
الغناء المغارب�ة الجدد. وأضافت قائلة : »أفتخ�ر بكوني فنانة عربية 
تغني كل لهجات الوطن العربي وألوانه، وأحمل رس�الة جميلة من بلد 

عريق وبلد حضارة بكل المقاييس«.

ياسمني عبدالعزيز: ليست يل عالقة بضابطة التحرش
 في محاولة منها لتقديم فيلم يتناول موضوعاً جديداً لم يسبق ألحد التعرض له، قّررت الفنانة 
ياسمين عبدالعزيز أن يكون فيلمها الجديد عن الشرطة النسائية ودورها في مكافحة التحرش، 
حي�ث تراهن عل�ى هذا الموضوع لتحقيق إيرادات ضخمة به. وبدأت ياس�مين بالفعل التحضير 
لفيلمها الجديد »الشرطة النسائية« مع المخرج سامح عبدالعزيز والمؤلف خالد جالل والمنتج 
أحمد الس�بكي، وتؤدي ياس�مين دور ضابطة ش�رطة، وتؤكد أنها ال تجسد ش�خصية »العقيد 
نشوى«، أحد أفراد الشرطة النسائية المكلفة بمكافحة التحرش في دور سينما وسط القاهرة، 
وصاحبة واقعة ضبط أحد المتحرش�ين في عيد الفطر، وتقول: »صحيح أن الخطوط الرئيسية 
في الفيلم عن دور المرأة في الش�رطة النس�ائية، لكن ليست العقيد نش�وى بالتحديد، بدليل أن 

الفيلم مكتوب بالكامل منذ شهرين، أي قبل ظهور العقيد نشوى تحت األضواء«. 

يع
�سر
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أصالة تنرش صورة جتمعها بابنتها شام
نشرت المطربة أصالة صورة مع ابنتها شام أثناء 
رحلة اس�تجمام على أح�د الش�واطئ، عبر موقع 
التواص�ل االجتماع�ى "فيس ب�وك"، وانهال�ت عليها 
التعليق�ات و"الي�ك" حيث أع�رب جمه�ور أصالة عن 
إعجابهم بها وبابنتها "شام" التى وصفوها بالرقيقة 
وتش�به والدته�ا. يذك�ر أن آخ�ر ألب�وم أصالة ه�و "60 
دقيقة حياة" وال�ذى حقق نجاحا كبي�را الفترة الماضية، 
ويضم األلبوم 10 أغنيات هى »س�ؤال بسيط«، و»ملهمته 

الوحيدة«، و»عايش�ة على اللى فات«، و»عل�ى إيه«، و»مواقف 
مؤلمة«، و»الورد البل�دى«، و»بعدك عنى«، و»منازل«، "خانات 
الذكريات"، و"60 دقيقة حي�اة" وتعاونت فيه أصالة مع نخبة 
من الشعراء والملحنين منهم نادر عبد الله، وباسم عادل، حسين 
مصطف�ى مح�رم، ومصطف�ى حس�ن، وناصر الجي�ل، وأحمد 
الجندى، ومدين وسامح كريم، ومؤمن سالم ومحمود خيامى، 
وزي�اد الطوي�ل، ومحمد رحيم، وم�ن الموزعين الموس�يقيين 

أحمد إبراهيم، ومحمد مصطفى، عبد الوهاب الرفاعى.

هارى بوتر.. الطفل الذى أهبر العالـم بمواهبه السحرية 
harry potter »ه�ارى بوت�ر« تألي�ف  ش�خصية 
الكاتب�ة اإلنجليزي�ة ج�وان رولين�ج م�وراى ت�م 
تقديمه�ا ألول م�رة ف�ى كتاب يحمل اس�م هارى 
بوتر وحجر الفالس�فة ف�ى ع�ام 1998، وهارى 
بوت�ر هو طف�ل يتيم يعي�ش مع خالت�ه بعد وفاة 
والدي�ه على يد س�احر عظي�م، وي�درك الطفل أن 
لدي�ه قدرات غريبة تجعله يفهم الثعابين ويتحدث 
معه�ا، ويق�وم ببع�ض األعمال الس�حرية، ولكن 

هذه األمور ال تعد غريبة بالنس�بة له بعدما يلتحق 
بمدرس�ة لتعلي�م فنون الس�حر فى س�ن الحادية 
عش�رة، ويدخ�ل خ�الل س�نوات دراس�ته بها فى 
الكثير م�ن المغامرات والمواجهات والمش�كالت 
بس�بب محاربته للس�احر الذى قتل والديه. حقق 
الكت�اب نجاح�ا جماهيري�ا كبيرا دف�ع المنتجين 
لتقديم الش�خصية فى عمل س�ينمائى يحمل اسم 
Harry Potter and the Sorcerer>s Stone ع�ام 

2001 ووقع االختيار على الطفل دانيال رادكليف، 
لتجس�يد ه�ذه الش�خصية الت�ى كانت س�ببا فى 
شهرته، حيث حقق الفيلم نجاحا منقطع النظير، 
وبلغ�ت إيرادات�ه 974 مليون دوالر على مس�توى 
 Harry« العالم، وت�م تقديم الجزء الثان�ى بعنوان
الع�ام   »Potter and the Chamber of Secrets
ال�ذى يليه اس�تغالال لنج�اح الج�زء األول وحقق 

إيرادات وصلت 878 مليون دوالر.
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»حيات�ي مس�تقرة م�ن دون رج�ل وأرف�ض 
مقارنت�ي بهند صبري« »حياتي مس�تقرة من 
دون رج�ل وأرف�ض مقارنت�ي بهن�د صبري« 
»أفك�ر في ش�كل العالق�ة بين ابنت�ي والرجل 
الذي س�أرتبط به...« »أفكر في ش�كل العالقة 
بي�ن ابنت�ي والرجل الذي س�أرتبط ب�ه...« »ال 
تعرف أنغ�ام أصول التمثي�ل وأرى أنها ظلمت 
نفس�ها« »ال تعرف أنغام أص�ول التمثيل وأرى 
أنها ظلم�ت نفس�ها« »ارتبط وجه�ي بالفتاة 
المصري�ة »ابن�ة الني�ل« وكنت أتس�اءل: »هل 
سيناسبني الش�عر األش�قر؟« »ارتبط وجهي 
بالفت�اة المصرية »ابنة النيل« وكنت أتس�اءل: 
»ه�ل سيناس�بني الش�عر األش�قر؟« »أح�ب 
ممارس�ة رياضة األيروبيك، وهن�اك رياضات 
أخرى لكنني ال أستطع القيام بها بشكل دوري 

بسبب انشغالي الدائم...« 
اعترفت بأنه�ا تتمنى تكرار العم�ل مع جميع 
زمالئها الذين ش�اركتهم أعماالً فنية من قبل، 
باس�تثناء فنانة واح�دة فقط. دالي�ا البحيري 
كش�فت لنا أس�راراً تعلنه�ا للم�رة األولى عن 
الحب والزواج وحياتها الشخصية، كما تحدثت 
ع�ن أحمد حلم�ي والزعيم عادل إم�ام، وأبدت 
رأيه�ا في نجم�ات جيلها، هند صب�ري وغادة 
ع�ادل ونيللي كري�م، وتكلمت على مسلس�لها 
الرمضان�ي »يومي�ات زوجة مفروس�ة أوي« 

وردود األفعال عليه.
-كي�ف تلقي�ت ردود األفع�ال على مسلس�لك 

الرمضاني »يوميات زوجة مفروسة أوي«؟
في بداية عرض المسلسل كنت قلقة جداً، رغم 
أنها لم تكن الم�رة األولى التي أقدم فيها عمالً 
كوميدياً، لكنه�ا المرة األولى التي أتحمل فيها 
مس�ؤولية عمل كوميدي، ولكن بمجرد عرض 
المسلسل، انهالت عليَّ التعليقات من الجمهور 
عبر مواقع التواصل االجتماعي »فايسبوك« و 
»تويتر«، وس�عدت كثيراً إذ أكدوا لي إعجابهم 
بالفك�رة والمواق�ف التي تجمع بي�ن الزوجة 
وزوجه�ا، س�واء ف�ي العم�ل أو ف�ي المنزل، 
وأنهم قد يتعرضون لهذه المواقف في حياتهم 
اليومي�ة، وه�ذا ما كن�ت أحرص علي�ه، أي أن 
نقدم عم�اًل كوميدي�اً قريباً م�ن الناس وليس 

بعيداً عنهم.
-هل غيابك عن رمضان 2014 جعلك تحرصين 
عل�ى المش�اركة بعم�ل درام�ي ف�ي رمضان 

2015؟
ل�م أفكر في المس�ألة بهذا الش�كل، فكان لديَّ 

مسلس�ل العام الماضي لكنه توق�ف لتعرضه 
لبع�ض المش�اكل اإلنتاجي�ة، وع�رض عل�يَّ 
بعده�ا العديد م�ن الس�يناريوات التي اعتذرت 
عنه�ا ألنه�ا ال تناس�بني، ول�و لم أج�د العمل 
الجي�د هذا العام لكنت ابتع�دت مرة ثانية، ألن 
كل ما يهمني هو تقديم مسلس�ل يحافظ على 
المس�توى ال�ذي اعتادن�ي علي�ه الجمه�ور أو 
يدفعن�ي خطوة إلى األمام، وليس مجرد إثبات 
الوجود أو حج�ز مكان على شاش�ة رمضان. 
كما ال أشترط عرض أعمالي في شهر رمضان 
الكري�م، فالجهة المنتجة ه�ي التي تحدد ذلك، 
وال أتدخ�ل أب�داً في توقيتات الع�رض، أيضاً ال 
أحزن إذا عرض المسلس�ل في موسم آخر، ألن 
الجمه�ور يتابع عادة عمالً أو اثنين على األكثر 
في ش�هر رمضان ويش�اهد باقي األعمال في 

العرضين الثاني والثالث.

وبي�ن  بين�ك  مقارن�ة  ح�دوث  تخش�ين  -أال 
هند صب�ري التي قدم�ت نوعية المسلس�الت 
األع�وام  خ�الل  الكوميدي�ة  االجتماعي�ة 

الماضية؟
لم أفك�ر في ذلك على اإلط�الق، ألن الكوميديا 
ليس�ت حكراً على أحد، وكل فن�ان له طريقته 
الخاصة التي يستطيع من خاللها تقديم شيء 
مختلف للمش�اهد، فقد قدمت م�ن قبل أفالماً 
كوميدي�ة وحقق�ت نجاح�اً وش�هرة كبيرين، 
منها »محامي خلع« مع هاني رمزي و »حريم 
كري�م« م�ع مصطف�ى قم�ر و »الس�فارة في 
العمارة« مع الزعي�م عادل إمام... وجاءت من 
بعدي فنان�ات أخريات قدمن كوميديا الموقف 
في أفالم س�ينمائية أخرى ول�م يقارنهن أحد 
ب�ي، رغ�م أنني س�بقتهن في التجرب�ة، ولهذا 
ال أش�عر بأي شكل من أش�كال المقارنة بيني 

وبين هند صبري.
-ه�ل غي�رت ش�كلك ول�ون ش�عرك م�ن أجل 

المسلسل؟
ش�كلي الجديد ال يرتبط بالمسلسل بل له قصة 
أخ�رى، فط�وال حياتي ارتبط وجه�ي بالفتاة 
المصري�ة »ابن�ة الني�ل«، وأتس�اءل دائماً: هل 
سيناس�بني اللون األش�قر؟ وكنت أت�ردد في 
اتخ�اذ الخطوة وتغيير لون ش�عري خوفاً من 
رد الفع�ل العكس�ي، حت�ى جاءتن�ي الفرصة 
ه�ذا العام واس�تغللت عدم ارتباط�ي بتصوير 
أي أعم�ال فني�ة جدي�دة ونفذت تل�ك الخطوة 
الجريئ�ة وغي�رت ل�ون ش�عري إلى األش�قر، 
لكنني فوجئت بأن ش�كله غير مناسب لي على 
اإلطالق، فذهبت في اليوم التالي وعّدلت درجة 
اللون حتى تناس�بت مع ش�كلي، لكنني غيرت 
هذا اللوك من أجل المسلسل، ألن هذا الشكل ال 

يتماشى مع الشخصية التي أجسدها.
-وما س�بب غيابك الطويل عن تقديم أي أفالم 

سينمائية؟
لس�ت وح�دي م�ن ابتعدت ع�ن تقدي�م أفالم 
س�ينمائية ط�وال تل�ك الفت�رة، ب�ل إن غالبية 
فنان�ات جيل�ي غبن عن الس�ينما، وه�ذا ليس 
تقصي�راً من�ا، بل هو ح�ال الس�ينما التي تمر 
بأزمة صعبة أدت إلى تراجع األعمال المنتجة. 
مثالً منى زكي لديها فيلم »أس�وار القمر« الذي 
يعرض حالياً في دور العرض، لكنه مؤجل منذ 
أكثر من أربعة أعوام، وعرض عليَّ خالل الفترة 
الماضية بعض السيناريوات السينمائية، لكنها 
من نوعية األفالم التي ال أس�عى الى تقديمها، 
ألنها ال تضيف إلى مشواري الفني، كما فضلت 
االبتع�اد حتى أجد ال�دور الجي�د والفيلم الذي 

يسمح لي بالعودة من جديد الى السينما.
-تحس�بين خطواتك الفنية بدقة ش�ديدة، هل 

ترين أن ذلك أحد أسباب نجاحك؟
بالتأكي�د ه�ذا هو س�ر النج�اح، رغ�م أنني ال 
أحسب كل خطواتي بش�كل عقالني، بل أختار 
أحيان�اً بع�ض الموضوعات الت�ي تمس قلبي، 
واألهم بالنسبة إلي دائماً هو التجديد والتغيير، 
س�واء في نوعي�ة األدوار التي أقدمه�ا أو في 
شكلي، فيمكن أن أتحمس لتجربة معينة ألنها 
س�تضعني ف�ي منطق�ة مختلفة عم�ا اعتدت 
عليه، وأعتقد أن الجمهور أيضاً يحتاج لذلك من 
الفنان، ألنه ينظر إلى الممثل على أنه الشخص 
الذي يس�تطيع أن يجس�د كل م�ا يحلم به هو، 

ولذلك يتعايش معه في األدوار كافة.

داليا البحريي: أفكر يف شكل العالقة بني ابنتي والرجل الذي سأرتبط به...



الرب�اط –ظ�ل اس�مها ووجهها، ال�ذي يحمل 
الكثي�ر من الجم�ال المغربي األصي�ل مرتبطا 
ف�ي ال ش�عور المغارب�ة باألغني�ة المغربي�ة 
األصيلة. فنصبوها س�لطانة على عرش الغناء 
المغرب�ي مع أنها تواضع�ا تعتبره لقب تكليف 
أكثر منه تشريفا، واجهت كل إغراءات الهجرة 
إلى الش�رق ف�ي عز رك�ود وانحس�ار األغنية 
المغربية. فنقش�ت لنفس�ها اس�ما هو أش�به 
ب�«بالعالمة الفنية المغربية« إلى جانب أهرام 
كنعيمة س�ميح وعب�د الوه�اب الدكالي وعبد 

الهادي بلخياط. 
ف�ي رصيدها أغ�ان كثي�رة تعتبر م�ن أهم ما 
جادت به ساحة الغناء المغاربي، مثل »مغيارة 
»خيي« »أنا في عارك يام�ا« »جبال األطلس«. 
وفي خضم النجاح غير المس�بوق الذي تعرفه 
األغني�ة المغربية حاليا أص�درت أغنية جديدة 
»كنا وكنتوا« فيها روح وبصمة لطيفة رأفت، 
كما اعتادها المغاربة لكن أيضا بنكهة شبابية. 
مباشرة بعد أدائها األغنية، وألول مرة في حفل 
مباشر أمام الجمهور التقتها »القدس العربي« 

في بيتها في الرباط في هذا الحوار:
■ حدثينا عن جديدك أغنية »كنا وكنتوا«؟

□ الفنان ال�ذي بنى حياة فني�ة تناهز الثالثين 
س�نة وراكم تجارب كثيرة حتى يس�تمر أكثر 
في النج�اح والتواجد علي�ه أن يدقق اإلختيار، 
لهذا أردت ش�يئا يس�تجيب للعصر ولمتطلبات 
األغنية الشبابية، لكن عبر اختيار كلمات جيدة 
ولحن جيد وتنسيق موسيقي وإيقاعات جيدة. 
والحم�د لله وجدت األغنية ص�دى جيدا، وهذا 
لمس�ته من التعليقات، ومن نس�بة المشاهدة 
الكبيرة التي حققتها األغنية ساعات قليلة جدا 

على تنزيلها في موقع »يوتوب«.
■ ما رأيك في موجة األغاني المغربية الحديثة 

التي يقودها عدد من الفنانين الشباب؟
□ هي بالنسبة لي ثورة محمودة وساعدهمت 
باإلنتشار العولمة والثورة الرقمية واإلنترنت، 
بعك�س م�ا عانين�اه ف�ي حياتن�ا الفني�ة من 
مفه�وم  دخ�ول  أيض�ا  هن�اك  محدودي�ة. 
الماركيتين�غ وش�ركات اإلنت�اج الت�ي طورت 
من أس�اليب الترويج، وأيضا موقع »يوتيوب« 

العالمي. 
وأنا س�عيدة ج�دا ألني أعيش اآلن ش�يئا كثيرا 
م�ا تمنيت�ه وحلمت ب�ه ولو أنه ليس باس�مي 
بل باس�م كوكبة الفنانين الش�باب الذين بذلوا 
مجهودا ف�ي إنعاش األغني�ة المغربية، مضى 
الوق�ت الذي كان يقال في�ه إن الكالم المغربي 
غي�ر مفه�وم، بل صرنا نش�اهد فناني�ن عربا 
يبحث�ون عن األغني�ة المغربي�ة، وأصبح الكل 
يعرف كلمات من قبيل »واخا، صافي، س�الينا 
…« تمام�ا كم�ا تعرفنا يوما م�ن خالل عمرو 
دياب مثال على معنى كلمة »تملي معاك« وعلى 

الجمهور المغاربي أن يفرح لهذا التطور.
لُنس�مع  اآلن  متاح�ة  الفرص�ة  وألن  له�ذا 
الموس�يقى المغربية علينا أنا نركز في الكالم 
الش�اعري الجمي�ل واللح�ن واإليق�اع الجيد. 
خصوصا وأننا نمتلك أصوات�ا رائعة، فمثال أنا 
معجب�ة جدا بالفنانة الش�ابة دنيا باطمة التي 
غن�ت أغنية »الم�اء يجري قدامي« بإحس�اس 

ال مثي�ل له، وأرى أن صوتها قادر بش�كل كبير 
على خدمة األغنية المغربية.

■ لكنه�ا انتقدت كثيرا مثل كونها أحيانا توجه 
للجمه�ور الخليج�ي عب�ر إدخ�ال نغم�ات أو 

إيقاعات خليجية؟
□ هن�اك م�ن وص�ف ذل�ك بكلم�ة »الطع�م«، 
الذي اس�تعمله الفنانون الش�باب إلثارة انتباه 
الجمه�ور العربي إلى لون جديد على الس�احة 
العربية، واآلن بعدما نجحت التجربة أنا أرى أن 
هذا هو الوقت المناسب لخدمة وتقديم األغنية 
المغربية األصيلة، صحيح ربما قد لن نستطيع 
تقدي�م روائع كبي�رة مثل »راحل�ة« أو »قطار 
الحياة« أو »خيي« أو »ياك اجرحي«، خصوصا 
وأن روافد اإلبداع ف�ي األغنية المغربية كثيرة 
وغني�ة وم�ا لدين�ا م�ن ث�رات فن�ي وفلكلور 
وإيقاعات قادر على خلق وتقديم »األعاجيب« 
في حل�ل عصرية، وعل�ى الش�باب أن يعوا أن 
الجه�ود عليها أن تنص�ب اآلن أكثر على جودة 
الكلمة واللحن واإليقاع ألجل ترس�يخ النجاح 

والحفاظ على االستمرارية.
■ ه�ل م�ن الممك�ن أن نرى لطيف�ة رأفت في 
ديو مع أحد الش�باب المش�هورين في الساحة 

اآلن؟

□ هن�اك وصال ومحب�ة كبي�رة تجمعني بهم 
فأغلبه�م حضر تس�جيلي وتحضيراتي ألغنية 
»كن�ا وكنت�وا« مث�ل س�عد المج�رد وأحم�د 

ش�وقي ووضعوه�ا ف�ي حس�اباتهم على 
ال�«فيسبوك« وش�اركوا أصدقاءهم في 

اإلس�تماع لها، لهذا جميعهم يرغبون 
في لق�اءات فني�ة أو تجربة »ديو« 
وال مش�كل ل�دي ف�ي ه�ذا، لكن 
األه�م بالنس�بة ل�ي ه�و عنصر 
اإلنتاج وظروفه والش�كل العام 

الذي ستخرج به األغنية.
■ ألم تغويك يوما فكرة الهجرة 
إل�ى الش�رق م�ع الصعوب�ات 
الكثيرة التي كانت قد مرت بها 
الن�جاح  المغربية قبل  األغنية 

الح�الي؟
□ لم أن�دم أبدا عل�ى اختياري 
التش�بث باألغنية المغربية و 
ف�ي األعوام األخيرة بت أقول 
كن�ت ذكي�ة جدا في ق�راري، 
فم�ا حلمت به تحق�ق وأنا ال 

زلت في مكاني الذي رسمته 
لنفس�ي لم أهاجر أو أغير 

جلدي كنت وال زلت وس�أبقى حتى آخر نفس 
مغربية بفني. لطالما واجهتني إغراءات ال تعد 
وال تحص�ى للتوج�ه نحو الش�رق، لكني كنت 
دائم�ا مص�رة وأردد مغربي وليس ش�يء آخر 
غيره، صحيح مرت فترة ركود تام في األغنية 
المغربية صدح�ت بالتزامن معها في الش�رق 
أصوات من هاجروا، لكني أبدا لم أغتر أو أندم. 
ويشاء الله أن يتغير الحال وأن نحيي من جديد 

فنيا وأنا باقية هنا في جذوري المغاربية.
■ عرفت األغنية المغربية سنوات الخمسينيات 
والس�تينيات نجاحا. ثم فترة ركود طويلة قبل 
أن تتعاف�ى حاليا، ما الذي توف�ر لها آنذاك ولم 

يتوفر اآلن؟
□ بالفعل تلك الفترة أنجبت روائع مثل »عالش 
ياغزالي« و»سولت عليك العود والناي« »ياللي 
صورت�ك بين عينيا« .. وه�ي أغاني أعيدت في 
التسعينيات وحققت مرة أخرى نجاحا ساحقا 
وال ت�زال في القمة، باختصار كانت البس�اطة 
واإلبداع في أروع صوره. وهو ما استحضرته 
بش�دة في أغنيتي »كنا وكنتوا« له�ذا أنا دائما 
أقول للش�باب اليوم ع�ودوا للماضي وتعلموا. 
وهن�ا أحيي زكرياء بيقش�ة كاتب كلمات »كنا 
وكنتوا« فهو ش�اب اس�تطاع تحقيق الس�هل 
الممتنع بالنس�بة لي عب�ر كتابة قطعة يمكنك 
أن تحفظها بسهولة، وهذا ما كان في الماضي 
الس�هل الممتنع في أغاني تخل�د في الوجدان 
م�ن أول س�ماع ، بعكس ما س�قط فيه بعض 
ش�باب اليوم وليس الكل وهو البحث فقط عن 
كلم�ة واحدة »تض�رب«. في حي�ن أن األغنية 
عليه�ا أن تراعي من كل الجوانب حرفا بحرف. 
وعلى الفنان في هذا أن يكون ذكي ال بأس من 
أن تخالف السائد وتبتكر جديدا لكن حب وثقة 

الجمهور عليه أن ال يتزعزع.

القاه�رة –تبدأ الفنانة حوري�ة فرغلى تصوير 
الجدي�د »ح�رام  الفيل�م  أول مش�اهدها ف�ي 
الجس�د« منتصف الش�هر المقبل، مع المخرج 
خالد الحج�ر الذي يعود للس�ينما بعد غياب 3 

سنوات منذ فيلمه األخير »الشوق«. 
وق�ال المنت�ج غاب�ي خ�وري إن العم�ل يضم 
مجموع�ة م�ن الفنانين، منهم أحم�د عبد الله 
محم�ود  والفن�ان  كم�ال،  وأحم�د  محم�ود، 
الب�زاوي، والفنانة س�لوى محم�د علي، وجار 

اآلن اختي�ارات باقي األبطال مع المخرج خالد 
الحجر، الفت�ا إلى أن تصوير المش�اهد األولى 
تكون ف�ي أماك�ن متفرقة عدة ف�ي القاهرة، 

وبعدها ينتقلون في محافظات عدة.
وأضاف أن فيلم »حرام الجسد« يناقش شهوة 
الجس�د، وكيف تؤثر على اإلنسان في قراراته 
المصيرية، وكيفية التنازل عن الثوابت بس�بب 

رغب�ة الجس�د وع�دم التفكي�ر ف�ي الح�الل 
والح�رام.

�

صف�اء  الممثل�ة  تحدث�ت 
الخيان�ة،  ع�ن  س�لطان 
وقال�ت" الخيان�ة موجع�ة 
جداً، حدث ف�ي الماضي ان 
تعرضت له�ا من قبل احدى 
وأحسس�ت  الصديق�ات 

بوجعها كثيراً".
وتابعت سلطان، في مقابلة 
صحفي�ة ، "الخيان�ة لي�س 
فق�ط خيانة الرج�ل للمرأة 
األصدق�اء  خيان�ة  وانم�ا 

أصعب ومؤلمة أكثر".

واشنطن- قالت الممثلة المكسيكية ذات األصول اللبنانية سلمى حايك إن الواليات المتحدة األميركية ال 
تزال تعاني من العنصرية والتمييز، بس�بب العرق واللون واللكنة، وفوجئت سلمى، البالغة من العمر 48 
عاما، خالل اس�تضافتها في ندوة لصحيفة “هافينغتون بوس�ت”، األحد، بسؤال من أحد الحضور حول 
مدى معاناتها من التمييز بس�بب جنس�يتها وبش�رتها الس�مراء ولكنتها منذ قدومها الواليات المتحدة 
من مس�قط رأس�ها المكس�يك، خاصة مع أصولها العربية.وردت حايك بأنها عان�ت بالفعل من التمييز 
والتحيز ضدها، ولم تس�تطع في بداية مشوارها س�وى الحصول على أدوار هامشية للفتاة الجميلة إلى 
جوار البطل، ولم تلتفت السينما األميركية إلى موهبتها إال متأخرا.وكشفت سلمى عن تعرضها لموقف 
محرج بس�بب ذلك قبل شهرتها عندما اصطحبتها صديقتها، وهي سمراء أيضا، لمشاهدة أحد العروض 
المس�رحية، وُطلب منهما التخلي عن مقعديهما، اللذين كانا في وس�ط القاعة، وُسّبتا بأنهما التينيتان، 
ويجب أن تجلس�ا في أي جانب.وفاجأت س�لمى الحضور بالتأكيد على أنها رغم اكتس�ابها شهرتها، فال 
تزال تعاني من تلك العنصرية، بسبب لكنتها الالتينية، ولكونها امرأة وعربية ومكسيكية، وقالت “تخيلوا 

أنني مكسيكية وعربية وامرأة.. فكيف ال أتعرض للتمييز؟”

في معلومات خاصة علمنا من خاللها 
ان الفنان�ة رلى س�عد س�تعود مجدداً 
الى شاش�ة التلفزيون لتقدم برنامجاً 
جديداً بع�د تجربتها الس�ابقة "ليالي 
االن�س" الذي قدم�ت منه موس�مين 
على شاش�ة ال�otv، ورل�ى تتكتم عن 

تفاصيل وفكرة البرنامج.
م�ن ناحية اخ�رى تتحضر رلى س�عد 
الط�الق الب�وم غنائ�ي جدي�د قريباً، 
تعامل�ت فيه م�ع العديد من االس�ماء 
الالمع�ة م�ن عال�م الش�عر واللح�ن 

والتوزيع.

كايتي هوملز سعيدة يف نيويورك!
 

تكش�ف كايتي هولمز عن ابتس�امة كبيرة أينما حلّت.فالممثلة البالغة من العمر 36 عاماً سعيدة 
جداً على ما يبدو ومقتنعة بعيشها في مدينة نيويورك. لكنها تحرص على زيارة الساحل الغربي 
بي�ن الحي�ن واآلخر. هولم�ز التي عرفناه�ا خجولة ورزينة في ش�خصية »جوي« في مسلس�ل 
Dawson، وف�ي زواجها م�ن توم كروز، حيث بدت مس�حوقة تحت ثقل ش�خصية زوجها، تبدو 

اليوم امرأة حرة وسعيدة بعد طالقها منه عام 2012.
ال تزال إطالالت هولمز تتسم بالبساطة التي عهدناها. تتجول في شوارع نيويورك بمالبس عفوية 

بعيدة كل البعد عن التكلف، وتطلق العنان لخصالت شعرها حتى تتطاير بحرية في الهواء.
 تحرص على إبقاء حس�ابها نشطاً على االنس�تغرام، وتعرض بين الحين واآلخر صوراً ومقاطع 

فيديو تظهر مدى سعادتها في نيويورك.

هارى بوتر.. الطفل الذى أهبر العالـم بمواهبه السحرية 
harry potter »ه�ارى بوت�ر« تألي�ف  ش�خصية 
الكاتب�ة اإلنجليزي�ة ج�وان رولين�ج م�وراى ت�م 
تقديمه�ا ألول م�رة ف�ى كتاب يحمل اس�م هارى 
بوتر وحجر الفالس�فة ف�ى ع�ام 1998، وهارى 
بوت�ر هو طف�ل يتيم يعي�ش مع خالت�ه بعد وفاة 
والدي�ه على يد س�احر عظي�م، وي�درك الطفل أن 
لدي�ه قدرات غريبة تجعله يفهم الثعابين ويتحدث 
معه�ا، ويق�وم ببع�ض األعمال الس�حرية، ولكن 

هذه األمور ال تعد غريبة بالنس�بة له بعدما يلتحق 
بمدرس�ة لتعلي�م فنون الس�حر فى س�ن الحادية 
عش�رة، ويدخ�ل خ�الل س�نوات دراس�ته بها فى 
الكثير م�ن المغامرات والمواجهات والمش�كالت 
بس�بب محاربته للس�احر الذى قتل والديه. حقق 
الكت�اب نجاح�ا جماهيري�ا كبيرا دف�ع المنتجين 
لتقديم الش�خصية فى عمل س�ينمائى يحمل اسم 
Harry Potter and the Sorcerer>s Stone ع�ام 

2001 ووقع االختيار على الطفل دانيال رادكليف، 
لتجس�يد ه�ذه الش�خصية الت�ى كانت س�ببا فى 
شهرته، حيث حقق الفيلم نجاحا منقطع النظير، 
وبلغ�ت إيرادات�ه 974 مليون دوالر على مس�توى 
 Harry« العالم، وت�م تقديم الجزء الثان�ى بعنوان
الع�ام   »Potter and the Chamber of Secrets
ال�ذى يليه اس�تغالال لنج�اح الج�زء األول وحقق 

إيرادات وصلت 878 مليون دوالر.

لطيفة رأفت: أردت شيئًا يستجيب للعرص وملتطلبات األغنية الشبابية

عالم الفن

حورية فرغيل تصور »حرام اجلسد« منتصف الشهر املقبل

 

هند صربي تكّرم والدهتا يف عيد املرأة التونسية
 

تونس – احتفلت الفنانة التونسية المقيمة بالقاهرة هند صبري بيوم المرأة التونسية 
أم�س االول على طريقتها، حيث نش�رت فيديو على صفحتيها على فيس�بوك 

وتويت�ر يلخص مش�اركتها ف�ي ندوة نس�ائية بالجامع�ة األميركية في 
القاهرة.

وأرفق�ت هن�د الفيديو بتعلي�ق كتبت فيه “هذا حديث�ي بالكامل في 
فاعلي�ة ‘Tedx Cairo Women’ بعن�وان ‘أم�ي والنظرية النس�بية’، 
أنش�ره الي�وم احتف�االً بعيد الم�رأة التونس�ية. وبمناس�بة نظرية 
النس�بية، ف�إن لنا كام�ل الحق، ف�ي أن نقول: نس�اء بالدي نس�اء 
ونصف”.ويحتفل التونس�يون يوم 13 أغس�طس م�ن كل عام بعيد 

الم�رأة، ال�ذي يوافق ذك�رى إصدار مجلة األحوال الش�خصية س�نة 
1956، ف�ي عهد الرئيس األس�بق الحبيب بورقيبة.وتس�تعد هند 

حاليا للمش�اركة في فيلم جديد يحمل اس�م “زهرة حلب” 
من إخراج مواطنها المخرج رضا الباهي.

ويناقش الفيلم تجربة النس�اء الالتي يقررن االنضمام 
إلى صف�وف تنظيم “داعش” المتط�رف. وتلعب هند 
في الفيلم دور صحفية تغطي األحداث في س�وريا، 
وتكش�ف م�ا يح�دث للنس�اء والفتيات م�ن عنف 

جنسي وجسدي تحت اسم الدين.
ومن المقرر أن يتم البدء في تصوير أحداث فيلم 
“زه�رة حل�ب” الذي س�يعيد هند إلى الس�ينما 

التونسية بعد غياب 7 سنوات، الشهر المقبل.
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يرس محافظة البصرة / مديرية العقود الحكومية أن 

تعلن عن إعادة إعالن رقصم )10( لعام 2015والخاصة 

بصص قطاع)كهربصاء توزيصع- طصرق وجسصور- تربيصة 

وزاري- تربيصة( ضمصن تخصيصصات  )برنامج تنمية 

األقاليصم وبرنامصج انعاش االهوار( فعصى الراغبني من 

الصركات األجنبية واملحلية واملقاولني من ذوي الخربة 

واالختصصاص مراجعصة محافظصة البصرة )مديريصة 

العقود الحكومية/ قسصم التعاقصدات( الكائن يف بناية 

ديصوان املحافظة لراء مسصتندات املناقصصة )التندر( 

بسعر غري قابل للرد ومبني إزاء كل مناقصة اعتبارا من 

يوم االحد  املصصادف 2015/8/16 علما إن آخر موعد 

إليداع العطاءات الساعة الواحدة ظهراً من يوم االربعاء 

املصادف 2015/8/26علما انه قبل ذلك سيعقد مؤتمر 

خاص باإلجابة عى استفسارات املشاركني يف املناقصات 

بمقر ديوان محافظة البرة يف الساعة الحادية عر 

ظهراً من يوم الخميس املصادف 2015/8/20

 وبحضور ممثيل الصركات املتقدمة خالل فرتة الفتح 

عى أن يتضمن العطاء املقدم ثالثة ظروف داخل ظرف 

واحد  تحتوى عى ما ييل

ظرف يتضمن العرض التجاري .   -1

2-  ظرف يتضمن العرض الفني . 

ظرف يتضمن كافة املستمسصكات املطلوبة :  -3

رشوط التقديصم :

يلتصزم مقدم العطاء بتقديم تأمينصات أولية بمبلغ  أ - 

مقطوع بنسصبة 3% مصن الكلفة التخمينية عى شصكل 

خطاب ضمصان أو صك مصدق أو سصفتجة نافذ إىل ما 

بعد انتهاء مدة نفاذية العطاء املحدد يف وثائق املناقصة 

والتصي تم تمديدها بمدة ال تقل عن 28 يوما  صادر من 

مرف معتمد من عموم محافظصات العراق وال تقبل 

أي أوراق تجاريصة عند تقديم العطاءات كما ال يقبل أي 

عذر بشصأن تأخري دفع التأمينات اعصاله عى ان يكون 

خطصاب الضمصان موجصه اىل الطصرف االول )محافظة 

البرة- مديريصة العقود الحكومية(ويذكر فيه اسصم 

ورقصم املناقصصة املعنية وأن ال يكصون خطاب الضمان 

مروطاً وان يدفع حني الطلب

ب- يجب أن يكون املتقدم لراء تندر املناقصة وكذلك 

مقدم العطاء إما املدير املفوض للركة أو حاصل عى 

Basra Governorate / Directorate of government 
contracts is pleased to  announce the re-
announcement number )10( for 2015 of the 
sector  )electricity distribution- roads & bridges- 
ministerial education- education( within the 
allocations of )regions development program & 
reviving marshes(.Thus, the interested specialized 
foreign and local companies and contractors should 
attend Basra Governorate Directorate of government 
contracts /Contracts Department( located in the 
governorate office  to  purchase tender documents  
in a non-refundable price that is explained in front 
of the tender starting from Sunday on 16/8/2015  
noting that the last date for submitting proposals is 
Wednesday  on  26/8/2015 at 1:00 pm knowing that 
a special conference will be held to reply bidders' 
questions about the tenders in Basra governorate 
Office  at eleven o'clock on Thursday  20/8/2015
 in the presence of representatives of presented 
companies during the Opening period   that includes 
the three envelopes of the tender submitted in one 
envelope
contains the following
1 –An envelope includes commercial offer.
2 – An envelope includes the technical offer.
3 – An envelope includes  all the  required documents  
:
Submitting  conditions :
A - The bidder is committed to submit a bid bond of 
3% which is equal to the estimated cost as a letter of 
credit, bank check or certified check and the expiry 
date of this bond should be after the validity of 
the specified bid in the tender documents that will 
be extended for no less than 28 days issued from 
a certified bank for all Iraqi provinces. Any bank 
statement would not be accepted when  submitting 
the bid .Also, any apology for delaying the payments 
of the bond will not be accepted. 
The letter of credit should be addressed to Basra 
Governorate- directorate of government contracts 
and the bidder should  mention the name and the 
number of the specified tender in this letter of 
credit. Also, it should be unconditioned and paid 
when requested.
B - The bidder should be either the company 
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توكيل أو تخويل رسمي من الرشكة بالنسبة للرشكات 

األجنبية والعربية .

ج- يلتزم مقدم العطاء بتقديم الكفاءة املالية للرشكة 

من خالل تقديم الحسابات الختامية للرشكة  للسنتني 

االخريتني )مربحة( كح�د ادنى مصادق عليها من قبل 

املحاسب القانوني للرشكة ومؤيد من قبل املرصف . 

ه- يلتزم مقدم العطاء بتقديم األعمال املماثلة من خالل 

تقديم قائمة مفصل�ة باألعمال التي قام بتنفيذها مع 

بي�ان الجهة التي قام بالعمل لحس�ابها ويعتمد يف ذلك 

عىل الكتب الرس�مية الصادرة ع�ن الجهات الحكومية 

التي تؤيد القيام باألعمال املحالة أو املنجزة عىل حسب 

حالته.

د- كتاب براءة الذمة من الهيئة العامة للرضائب / قسم 

الرشكات نسخة ملونة نافذة للرشكات املحلية.

ز- حجم االلتزام امل�ايل من خالل تقديم قائمة مفصلة 

باألعمال التي يقوم بتنفيذها حاليا والتي لم تنجز بعد 

عند تقديم العطاء والجهة التي يقوم بالعمل لحسابها 

ح- تقديم م�ا يؤيد الكفاءة بالتنفيذ مع بيان مؤهالت 

الجهاز الفني واملعدات واآلليات التخصصية

ط- تلت�زم الرشك�ة بتقدي�م ج�دول تق�دم عم�ل أويل 

للم�رشوع عىل ان يتم تقديم ج�دول عمل تفصييل بعد 

توقيع العقد لغرض املصادقة عليه.

ي- يف حالة اش�راك اكثر م�ن مناقص يف تقديم عطاء 

واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية 

يف ذل�ك لتنفيذه ع�ىل ان يقدم عقد املش�اركة مصادق 

عليه اصولياً مع العطاء مع تقديم كافة املستمسكات 

املطلوب�ة للرشكت�ني

ك- تقدي�م حرك�ة مرصفية من قبل الرشك�ة املنفذة ) 

حركة أموال الرشكة يف املصارف لستة اشهر االخرية( 

ل- تلت�زم الرشك�ة بتقديم ق�رص ) CD ( يحتوي عىل 

جميع األوراق واملستمسكات املقدمة من قبل الرشكة

م- عىل الرشكة تقديم كافة املستمسكات باللغة العربية 

و اللغ�ة االنكليزي�ة .

ن- تلت�زم الرشك�ة بتقدي�م جمي�ع الوثائ�ق الخاصة 

بالرشك�ة وبمديره�ا املف�وض ووكالءه أو مخولي�ه 

مرجمة إىل العربية ومصدق�ة من قبل مرجم قانوني 

معتمد

س- عىل الرشكة املجهزة التي س�تحال عليها مناقصة 

قطاع الكهرباء تزويد ديوان محافظة البرصة- مديرية 

العقود الحكومية- قس�م التعاق�دات بكتاب صادر من 

authorized manager or a person  having an official 
authorization letter of the company in regard with 
foreign companies.
C – The bidder is committed to submit  financial 
capability  via presenting the bank statement of 
the company for the last two years )profitable( 
at minimum assured by a legal accountant and a 
certified by the bank.
d – The bidder is committed to provide similar works 
through providing a detailed list of the works which 
he implemented with  referring to the party for 
which he worked ,and is based on the official letters 
issued by government al authorities that certify the 
awarded or implemented works according to the 
work type .  
F - clearance  letter from the GCT / companies 
department colored  copy valid for local 
companies. 
G –The amount of the financial commitment via 
providing a detailed list of the works that he is 
implementing and which are not completed yet  at 
the tender offer  and the party for which he works. 
H – presenting what provide the implementation 
efficiency and explaining the technical qualifications, 
equipment and specialized machines.
I- The company is committed to present a preliminary 
time schedule of work progress on the condition that 
a detailed work schedule be presented after signing 
the contract to be approved.
J- In case of  sharing of more than one bidder in 
presenting one bid to implement the contract 
)project(, both parties should be responsible to 
implement it on the condition that the join venture 
contract be presented assured with the bid. Also, all 
the required documents of both companies should 
be presented.
K – presenting a cash flow by executing company 
)the company cash flow for the last six months(
L - the company should present a )CD( containing 
all documents presented by the company
M- the company should provide all the documents 
in Arabic and English language.
N - the company is committed to provide all the 
documents of the company and its authorized 
manager, his agents and authorized people translated 
into Arabic and certified by a certified translator.
O-  the supplying company  to which  the tender 
of electricity  will be awarded should supply Basra 
Governorate Office- Directorate of Government 
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الرشكة املصنعة يؤيد بأن املواد املطلوبة ستجهز باملوعد 

املح�دد يف املناقصة عىل ان يكون ه�ذا الكتاب مصادق 

من الس�فارة العراقي�ة او من ينوب عنه�ا يف ذلك البلد 

ويقدم التعهد مع العطاء

مالحظة /عىل مقدمي العطاءات مراعاة ما ييل:؛

*أن يكون العرض نافذ حسب ما ورد يف) أ( من الفقرة 

 )3 (

*أن تق�وم الرشكة بتثبي�ت عنوان مكتبه�ا مع أرقام 

الهواتف والربيد االلكرتوني عىل الظرف

*يتحم�ل م�ن ترس�و علي�ة املناقص�ة أج�ور الن�رش 

واإلعالن 

*إذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون موعد 

الغلق يف يوم الدوام الرسمي الذي ييل يوم العطلة

* يخض�ع ه�ذا اإلع�الن إىل تعليم�ات تنفي�ذ العق�ود 

الحكومي�ة رقم )2( لس���2014�نة وكاف�ة القوانني 

والتعليمات والضوابط النافذة 

* ال يج�وز ذك�ر اي رشط أو تحف�ظ يخال�ف ما ذكر 

أعاله 

* تلتزم الرشكة بالعمل مدة 16 / ساعة . 

* يف حالة طلب تمديد فرتة اإلعالن من قبل احد الرشكات 

يكون تقدي�م طلب التمديد قبل س�بعة أيام من تاريخ 

غلق املناقصة 

* تلت�زم الرشكة بامل�دة املحددة يف اإلع�الن إال يف حالة 

تقديمها مدة اقل من املدة املحددة يف اإلعالن . 

* أن الدرجة والصنف تخص الرشكات املحلية فقط .

*يف ح�ال اخت�الف املعنى ب�ني اللغ�ة العربي�ة واللغة 

االنكليزية تعتمد اللغة العربية

*اليت�م اص�دار ق�رار احال�ة اال بع�د مصادق�ة وزارة 

التخطيط وورود تبويب املش�اريع 

* للدائ�رة الح�ق يف إلغ�اء املناقص�ة يف أي مرحلة من 

مراحله�ا وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة وحس�ب 

مقتضي�ات املصلح�ة العام�ة وال يحق للمش�رتكني يف 

املناقصة املطالبة بأي تعويض جراء ذلك.

*يتحم�ل م�ن ترس�و عليه إح�دى املناقص�ات تجديد 

خطاب الضمان ولحني ورود تبويب املرشوع من وزارة 

التخطيط .

contracts- Contracts dept. with a letter issued by the 
manufacturing company certifying  that the required 
materials will be supplied at the fixed time in the 
tender in the condition that this letter approved by 
Iraqi Embassy or an agent in that country and the 
commitment is to be present with the proposal

Note / bidders should consider the following:;
* The bid should be valid as stated in )a( of item 
)3(
* The company should write its office address 
with phone numbers and e-mail address on the 
envelope
* the bidder to whom the tender is awarded  should  
bear the cost of publishing and advertising
* If it the closing happened an official holiday, the 
closing date of the official working day will follow 
the day of holiday  
* This announcement is subjected to the instructions 
of contracts implementation No. )2( for 2014 and 
all the valid laws and instructions  
* Any condition or reservation that contradicts with 
the conditions mentioned above is not allowed
* The company is committed to work for 16 / 
hours.
* In case of making a request to extend the closing 
date via one of the companies, the extension request 
should be presented before seven days of the bid 
closing date
* Company is committed to the time limit in the 
announcement , except in the case provided for less 
than the period specified in the announcement.
* The degree and class belonging to local companies 
only.
*In case of the difference in meaning between 
Arabic and English, Arabic language is depended .
*The awarding decision will not be issued unless 
planning  ministry assures  projects categorization 
is received .     
*- the office has the right to cancel the tender at 
any time  before awarding , and not to make the 
superlative according to the public interest. The 
bidders have no right  to ask for any compensation. 
*the bidder for which one of the tenders is awarded 
should renew the letter of credit till receiving the 
project categories from Planning Ministry .

www.almustakbalpaper.net

اعالنات14  العدد )1028(  االحد 16 آب 2015

رئيس مهندسني
احسان عبد اجلبار اسامعيل

مدير العقود احلكومية

Engineers chlef
Ihsan A. Ismaeel

Director of Government contracts



www.almustakbalpaper.net

اعالنات15  العدد )1028(  االحد 16 آب 2015
قائمة بإعادة اعالن رقم )10( لعام 2015  والخاصة بـ قطاع )كهرباء توزيع- طرق وجسور- تربية وزاري- تربية(  ضمن  تخصيصات برنامج تنمية األقاليم وبرنامج انعاش االهوار

 A list of the re-announcement number )10( for 2015 of the sector)electricity distribution- roads & bridges- ministerial education- education ( within the allocations of regions development

program & reviving marshes program

ت 

.No

رقم المناقصة 

Tender number

اسم المشروع 

Project name

الموقع 

Loca-
tion

الدرجة 

Grade

الصنف 

Class

مدة االنجاز

Comple-
 tion time

كلفة المشروع 

) بالدينار( 

Project cost

كلفة التأمينات 
االولية

 Cost of
initial insur-

ances

رقم التبويب 

.Classification No
سعر 
التندر 

 (

المالحظات  

Notes
مادة

ma-
te-
rial

نوع

ت 
نوع

تسلسل

Se-

1

29/كهرباء/توزيع ج/2015

electricity/ distribu�/299
tion s/29015

برنامج تنمية االقاليم لسنة 2015 

 Regions development
program for 29015

استحداث مغذي 33 ك.ف من 
محطة النجيبية )33/132( 

ك.ف الى محطة المعقل 
)11/33( ك.ف

 Construction of a
 feeder 33 kv from
 Najeebyya station

 )132/33(kv to Al-Maqel
station )33/11( kv

المركز 

Cen�
 ter

الخامسة

Fifth

كهرباء/ شركات 
متخصصة في هذا 

المجال

Electricity/ special�
 ized companies in

this field

100 يوم

days 100
1,871,29295,00056,136,750150

عرض فني

tech. specification

29

26/1/1/طرق وجسور/انعاش 
اهوار /2015

roads & bridges//1/1/296
reviving marshes/ 29015

برنامج انعاش االهوار لسنة 
2013

Reviving marshes pro�
gram for 29013

صيانة الطريق الرئيسي من سيد 
سامي الى جسر المسحب مع 

انشاء جسر جديد لنهر حميان / 
المسحب

 Maintaining the main
 road from Sayyed

 Sami to Al-Masehub
bridge with con�

 structing new bridge
for Hamian River/ Al-

 Masehub

الهارثة
السادسة 

 Sixth

إنشائية

Construction

270 يوم

days 2970
1,2978,2900,00038,346,00031690150

بدون عرض فني

No tech. specifica�
tion

3

4/2/طرق وجسور/انعاش 
اهوار/2015 

roads & bridges/re�/29/4
 viving marshes/29015

برنامج انعاش االهوار لسنة 
2013

Reviving marshes pro�
gram for 29013

انشاء جسر على نهر ابو ملح

 Construction of a
 bridge on Abu Mileh

River

ابو ملح 
الهارثة

 Abu
 Mileh

السادسة

Sixth

إنشائية

Construction

180 يوم

days 180
1,2978,2900,00038,346,000818156150

بدون عرض فني

No tech. specifica�
tion

4

14/3/3/تربية وزاري/2015 

 ministerial/3/3/14
 education/29015

برنامج تنمية االقاليم لسنة 2013 

 Regions development
program for 29013

بناء روضة نموذجية في ساحة 
متوسطة النعمان القديمة

 Construction of a
 typical nursery in the
yard of Al-No'man in�
termediate old school

المركز

Cen�
ter

التاسعة

Ninth

انشائية

Construction

210 يوم

days 2910
550,000,00016,500,000101819175

بدون عرض فني

No tech. specifica�
tion

5

25/4/تربية وزاري/2015 

 ministerial/4/295
 education/29015

برنامج تنمية االقاليم لسنة 2013 

 Regions development
program for 29013

هدم وبناء مدرسة المثنى 
االبتدائية 18 صف 3 طوابق

 Demolishing and
constructing Al-Muth�
 anna primary school

18 classes 3 floors

القرنة

Qur�
na

الخامسة

Fifth

انشائية

Construction

360 يوم

days 360
1,600,000,00048,000,00010181110150

بدون عرض فني

No tech. specifica�
tion

6

124/7/تربية/2015 

/education/7/1294

29015

برنامج تنمية االقاليم لسنة 2012 

 Regions development
program for 290129

هدم واعادة بناء مدرسة االمام 
موسى الكاظم 12 صف/ نهر 

العز

Demolishing and re�
 constructing Al-Imam

 Musa Al-Kadhim
 school 129 classes/

Nahr Al-Izz

عز الدين 
سليم

Izz Al-
 Deen

sal�
eem

السابعة

Sev�
enth

إنشائية

 Construction

270 يوم

days 2970
9299,885,000297,896,5501018151100

بدون عرض فني

No tech. specifica�
tion



 

النازحون بحاجة اىل جهد الدولة 
النتشاهلم من األوضاع املرتدية

 
جنان علي

طال�ب ناش�طون مدنيون ف�ي محافظ�ة ديالى 
الش�ؤون  والعم�ل  والم�رأة  الهج�رة  وزارات 
االجتماعي�ة ومفوضية حقوق االنس�ان بالعمل 
عل�ى اتخ�اذ اج�راءات س�ريعة النتش�ال أس�ر 
النازحي�ن م�ن االوض�اع المعيش�ية المتردي�ة 
التي يعيش�ونها ف�ي مخيمات الن�زوح ومناطق 
اللج�وء المتوزعة عل�ى عدد من احي�اء بعقوبة 
بع�د ان فقدوا المعيل او بس�بب فق�دان الرجال 
مصدر رزقهم واعمالهم عقب النزوح اثر احتالل 
مناطقهم م�ن قبل عناصر داعش، خاصة ناحية 
جلوالء الت�ي لم تتمكن االس�ر النازحة فيها من 
الع�ودة اليها بس�بب الخراب والدم�ار الذي طال 
البن�ى التحتي�ة فيها وكذل�ك من�ازل المواطنين 
.  وذك�ر عب�د الواح�د محس�ن، رئيس "ش�بكة 
وط�ن" ان جهود المنظمات غي�ر الحكومية  لم 
تع�د كافية الغاثة النازحي�ن وتلبية احتياجاتهم 
بس�بب كثرة اعدادهم وس�عة الرقعة الجغرافية 
الت�ي تتوزع عليها تل�ك العوائل فضال عن ضعف 
المس�اعدات الدولي�ة المقدم�ة له�م م�ا يتطلب 
تفعي�ل جه�د المؤسس�ات الحكومي�ة للنهوض 
بالبرامج المناس�بة ومعالجة اوضاع النازحين، 
سيما النس�اء الالئي يعانين مشاكل معقدة على 
المستوى المعيشي والنفسي.  واشارت النازحة 
نوال حواس، من ناحية جلوالء الى ان مدخوالت 
اس�رتها المؤلفة من س�تة اف�راد ال تكفي حتى 
الطع�ام العائلة خبز الكفاف،  بعد فقدان زوجها 
مصدر رزقه بس�بب النزوح، مضيفة انها تسكن 
ف�ي منزل مؤج�ر بع�د تع�رض منزله�ا للدمار 
والتخري�ب، وتابع�ت حديثها: ان�ا وزوجي نجد 
صعوبة كبي�رة في تلبية احتياجات بناتنا الثالث 
من االلبس�ة ولوازم الدراس�ة وكذلك احتياجات 
المعيش�ة اليومي�ة، علم�ا ان وال�د زوجي مقعد 
وال تتمكن االس�رة من اقتناء كرس�ي خاص له.  
من جانبها تقول جليلة ابراهيم وهي نازحة من 
منطق�ة المنصورية: نعتمد واس�رتي في توفير 
احتياج�ات المعيش�ة اليومي�ة على مس�اعدات 
 ، الت�ي نس�كن فيه�ا  المنطق�ة  الخيري�ن ف�ي 
فزوجي معاق بس�بب بتر ي�ده، اما ولدي الوحيد 
فه�و مص�اب بالعمى وباق�ي افراد االس�رة من 
النس�اء وليس لنا معيل او راتب تقاعدي لضمان 
معيش�تنا،لذا نناش�د الجه�ات المعني�ة تقدي�م 
المس�اعدات الممكن�ة لن�ا لغرض انتش�النا من 
وضعن�ا االقتصادي المتده�ور، او منحنا فرص 

عمل مناسبة لتكون مصدر رزق نعتمد عليه.

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

املوقــــع االلكرتونـــــي:

www.almustakbalpaper.net 

أهايل حي الزيتون يف حمافظة واسط 
يطالبون باخلدمات

 

شاكر كاظم الناهي
تعد ناحية الزبيدية من أقدم النواحي في محافظة واسط، 
حيث تأسست في عشرينيات القرن الماضي، وهي ترتبط 

ادارياً بمدينة الصويرة التي تبعد عنها قرابة 40كم شرقاً.
تش�كل احي�اء ح�ي الجدي�دة، ح�ي دجل�ة، ح�ي الزيتون 
"الحلفاية" س�ابقاً اقدم واهم االحياء في ناحية الزبيدية، 
اما مطالب اهالي حي الزيتون التي يوجهونها الى الجهات 
ذات العالق�ة فتتمث�ل بمطالبتهم بتمليك دورهم المش�يدة 
عل�ى األراض�ي الزراعي�ة وفق س�ند "طاب�و زراعي" في 
اربعينيات القرن الماضي، ألغراض الس�كن وشمول الحي 
بالخدمات من ش�بكات الصرف الصحي وتبليط الش�وارع 
وتحس�ين ش�بكة الكهرباء، علم�اً ان ح�ي الزيتون منظم 
ضمن التخطيط العمراني المستقبلي وهو حي متكامل من 
البناء الجيد.وقد خاطب أهالي حي الزيتون الجهات المعنية 
ووزارة البلديات ووزارة المالية من خالل الكتب الرس�مية 
والمخاطبات ومقابلة المس�ؤولين الذي�ن اوعدوهم خيراً 
لك�ن م�ن دون جدوى.عليه يك�ررون مناش�دتهم الجهات 
ذات العالقة الحكومة المحلي�ة والوزارة المعنية تمليكهم 

بيوتهم خدمة للصالح العام ومن اجل سكن يليق بهم.

مناشدة اىل وزير التعليم العايل والبحث العلمي..

اجلامعة التكنولوجية تناقض نفسها  !
 ان�ي الخريج�ة زين�ة ص�الح الدي�ن الحاصل�ة عل�ى ش�هادة 
بكالوري�وس فيزي�اء تطبيقية.قم�ت ف�ي وقت س�ابق بتقديم 
شكوى الى الوزير السابق لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
الس�يد علي االديب لغرض الموافقة عل�ى  تعييني في الجامعة 
التكنولوجي�ة ضمن حركة الم�الك، وفعال حصلت الموافقة، ما 
ترتب في ضوء ذلك مراجعتي الى الجامعة الستكمال االجراءات 
لكن�ي تفاج�أت باجابة دائ�رة العالقات واإلعالم ف�ي الجامعة  
وبكتابها الرس�مي الذي لم  يتضمن بش�كل صريح االعتذار عن 
تعييني او الموافقة إنما سلكت طرقاً دبلوماسية لالعتذار حيث 
اوض�ح رئيس الجامعة انه تم توفي�ر عنوان معاون وظيفي لي 
في زمن الوزير الس�ابق عندما تم تبليغهم بالموافقة الرس�مية 
عل�ى تعينني والي�وم ال اعرف ماذا حصل له�ذا العنوان االن، ثم 
اضاف رئيس الجامعة ان الوزارة أبلغتهم عدم النظر في طلبات 
التعيين الفردية انما يجري العمل من خالل االعالن في الصحف 
الرسمية، علما ان طلبي لم يكن شخصياً او فردياً للجامعة، إنما 
مناشدة انسانية وكان هامش الوزير السابق واضحاً بالموافقة 
على تعيين�ي، وختم رئي�س الجامعة الكتاب بالق�ول ان وزارة 
المالية لم تس�تحدث درجات وظيفية ف�ي موازنة2015 . وأود 
ان اش�ير الى ان تعييني ضمن حركة المالك ال يحتاج الى درجة 
وظيفية جدي�دة وإال كيف وضعت الجامعة ل�ي عنواناً وظيفياً 
"مع�اون فيزياوي" وأكمل�ت كافة إجراءات التعيي�ن ولم يتبق 
س�وى اصدار االمر الجامعي في حينها.عليه اناشد معالي وزير 
التعليم العال�ي والبحث العلمي لما عرف عنكم من احقاق الحق 
التحقي�ق في الموضوع مع العلم ان كافة اولياتي ورد الجامعة 
موجودة في دائرة العالقات واإلعالم التي ابدت تعاونها بايصال 

صوتي ومناشدة معاليكم.. ولكم االمر.

 محمد صادق المحاويلي
يش�كو أهالي منطقة الصباغية ومنطقة علي ابن الحسين التابعتين 
لقض�اء المحاوي�ل ف�ي محافظ�ة بابل ت�ردي الخدمات االساس�ية 
المقدم�ة له�م، وفي مقدمتها ش�ح مياه الش�رب بخاصة في فصل 
الصيف اذ تزداد الحاجة الى توفره من اجل التخفيف من وطأة الحر 
باالضافة الى االستخدامات المنزلية االخرى، كما يعاني االهالي من 
طفح المي�اه الثقيلة في الش�وارع، االمر الذي ينعك�س تأثيره على 

صحة المواطنين، فضال عن االضرار المادية.
أم�ا االجراءات التقش�فية الت�ي وقع ضرره�ا على عم�ال النظافة 
بتس�ريحهم فق�د أدت ال�ى تراك�م النفايات ف�ي األزقة والش�وارع 
وحصول تلوث بيئي صارخ في المنطقة. لذا يطالب االهالي الجهات 
المعني�ة بتوفي�ر الحد األدنى م�ن الخدمات وتخليصه�م من الواقع 

المأساوي الذي يعيشونه.

ش�هدت االس�واق المحلية في االي�ام القليلة 
الماضية ارتفاعا ملحوظا في اس�عار المواد 
الغذائية وخاصة الفواكه والخضراوات، االمر 
ال�ذي اثقل كاه�ل المواطني�ن، بخاصة ذوي 
الدخل المحدود والبسطاء، واضاف هما اخر 
الى قائمة معاناتهم التي تبدأ بتردي الخدمات 
كانقط�اع الكهرب�اء وش�ح المي�اه ف�ي ظل 
ارتف�اع درجات الحرارة، وقل�ة فرص العمل 
وارتف�اع نس�ب الفق�ر وغيره�ا، وال تنتهي 
بف�رض الضرائب واقرار التعرف�ة الكمركية 
بالرغ�م من التري�ث في تنفيذه اخي�راً، وهذا 
االمر تسبب في رفع االسعار لمختلف المواد 
والس�لع بحس�ب قول مواطنين، فيما يعزوه 
آخرون الى ان السبب وراء ارتفاع المواد هو 
جش�ع التجار، وافتقار الجه�ات المعنية الى 
الرؤي�ة الصحيحة في اع�ادة تأهيل وتطوير 
القط�اع الزراعي لزيادة المنت�ج المحلي بما 
يحق�ق االكتف�اء الذات�ي ويغط�ي متطلبات 

السوق منه.
وق�ال )ص�ادق محم�د عل�ي( الموظ�ف في 
وزارة العل�وم والتكنولوجي�ا : بع�د تطبي�ق 
ق�رار التعرف�ة الكمركي�ة، ارتفع�ت اس�عار 
الفواكه والخضراوات الى الضعف وأصبحت 
الس�لة التي ابتاعها يوميا من المواد الغذائية 
كالطماطم والخيار والبطاطا )6500( دينار 
بعد ان كان سعر الكيلو الواحد للمادة الواحدة 

ال يتجاوز االلف دينار قبل تطبيق هذا القرار، 
م�ا أضاف هم�ا وعبئاً آخر عل�ى الراتب الذي 
اتقاض�اه والذي يقدر ب�� )750( الف دينار ، 
علما ان عدد افراد عائلتي خمسة، مضيفا: لم 
تتقاض زوجتى راتبها منذ اربعة اشهر أسوة  
باقرانها من موظفي شركات التمويل الذاتي، 

ل�ذا نعان�ي عج�زاً اقتصادي�ا على مس�توى 
االس�رة، والنستطيع تغطية كافة احتياجات 
العائل�ة اليومي�ة، ومؤك�دا ان الح�ل هو في 
تأهي�ل القط�اع الزراع�ي ودع�م المزارعين 
وتزويده�م باالس�مدة والبذور ليتس�نى لهم 
زراعة ارضهم وس�د حاجة السوق وباسعار 

مناسبة لذوي الرواتب المحدودة.
وأش�ارت المواطنة )ام س�يف( م�ن منطقة 
الغزالي�ة ال�ى ان ارتف�اع االس�عار يتأث�ر به 
المواطن البس�يط حي�ث ال يتمكن من تأمين 
غذائه اليومي بسبب هذا االرتفاع، خاصة في 
ظل الظروف الصعبة بس�بب تردي الخدمات 
كالكهرباء والماء وفرض الضرائب والتي تقع 
بالنتيج�ة على كاهل المواطن البس�يط دون 
المس�اس بالطبقة المترف�ة الغنية، مضيفة، 
ان ف�رض الضرائ�ب ظاه�رة صحي�ة وقرار 
صائب ف�ي حالة توفير الخدمات االساس�ية 
وارتفاع دخول المواطني�ن، فضال عن وفرة 
المنت�ج المحلي م�ن الزراع�ة المدعومة من 
الدولة لتس�تطيع منافسة المس�تورد وكبح 

جماح التجار الجشعين.
وعل�ل احد بائع�ي الجملة، في عل�وة جميلة 
لم يذكر اس�مه الس�بب وراء ارتفاع االسعار 
ف�رض  ف�ي  الخاط�ئ  الحكوم�ي  بالق�رار 
التعرفة الكمركية والضريبة المس�توفاة من 
المناف�ذ الحدودية عل�ى المحاصيل الزراعية 
المس�توردة، م�ا ادى بالنتيج�ة ال�ى ارتفاع 
االس�عار ال�ى الضع�ف تقريبا، وعل�ى الرغم 
م�ن التري�ث في تطبي�ق القرار، ف�إن اصرار 
بعض التجار الجش�عين على االبقاء على تلك 
االسعار المرتفعة، وقد انسحب االرتفاع على 
بائع المفرد في االسواق وبدوره اضاف ربحاً 
على تلك المحاصي�ل  وبالتالي كان المتضرر 

الوحيد من كل هذا ، هو المواطن البسيط.

م�ن جانب�ه ق�ال البق�ال اب�و احم�د: اق�ول 
وبصراحة ان المواط�ن هو المتضرر الوحيد 
من ارتفاع االس�عار الذي يثقل كاهله بس�ب 
محدودية وقلة راتبه، ام�ا نحن باعة المفرد 
والتج�ار المس�توردين ف�ال نتأثر كثي�راً، اذ 
نض�ع هامش�اً ربحياً عل�ى المحاصي�ل التي 
نبيعها من الفواكه والخضراوات، مس�تدركا 
بقول�ه: الكثير من المواطنين لم يس�تطيعوا 
ش�راء م�ا يكفيهم م�ن فواكه وخض�راوات 
لس�د احتياجاته�م الغذائي�ة اليومية بس�بب 
ارتفاع اسعارها وعدم قدرتهم على توفيرها 
لعوائله�م، وخاصة ان اغلبه�م عاطلون عن 

العمل ومن الفقراء.        
الكمركي�ة  التعرف�ة  ق�رار  ان  جي�دا  ن�درك 
ومراقبة الحدود وفرض الضرائب على السلع 
المس�توردة تعتب�ر م�ن الق�رارات الصائبة، 
لكن في حالة وج�ود صناعة وزراعة محلية 
متط�ورة  لتعزيز مصادر االقتص�اد الوطني 
للبلد ال�ذي يعتمد على النفط مص�دراً وحيداً 
للخزينة العامة، فضال عن تحس�ين مستوى 
الخدم�ات األساس�ية ورفع مس�توى الدخل 
الش�هري للمواط�ن والقض�اء عل�ى البطالة 
المتفش�ية بمن�ح ف�رص عم�ل للخريجي�ن 
والشباب وتقليل نسب الفقر في المحافظات 
اخ�ر  ف�ي  والجنوبي�ة وغيره�ا،  الوس�طى 
المط�اف يمك�ن للحكومة النظر في مس�ألة 
تطبيق القرارات الخاصة بالضرائب والتعرفة 

الكمركية.

سبب ارتفاع أسعار األغذية.. التعرفة الكمركيةأم جشع التجار؟!

اهايل الصباغية يشكون طفح 
املجاري وشح املياه

عامر عبود الشيخ علي

 انتباه رجاء 

ردا عل�ى مانش�رناة تح�ت عنوان)امام 
انظار الش�ركة العامة لنقل المسافرين 
والوفود / النق�ل الداخلي(وردتنا اجابة 
م�ن وزارة النقل مش�كورة وفي ما يلي 

نص الرد
ال�ى / الس�يد رئي�س تحري�ر صحيف�ة 

المستقبل العراقي المحترم
م/مناشدة

نهديكم تحياتنا ...
المنش�ورة  المناش�دة   ال�ى  اش�ارة 
بصحيفتكم العدد 987 في 14/6/2015 
تحت عنوان )امام انظار الشركة العامة 
النق�ل   / والوف�ود  المس�افرين  لنق�ل 
الداخل�ي( والمتضم�ن تش�غيل حافالت 
م�ن منطق�ة البي�اع ال�ى ح�ي الجه�اد 
اعلمتنا الشركة العامة لنقل المسافرين 

والوفود بما يلي :
ت�م الكش�ف الموقعي من قبل الش�ركة 
على مسار الخط المشار اليه وتم تدوين 

االمور التالية :

1 . يوج�د كيب�ل رئيس�ي وكبي�ر ق�رب 
س�يطرة منطقة حي الس�الم وبارتفاع 

منخفض
2 . عل�ى ط�ول الطريق المق�رر كيبالت 
للمول�دات  واس�الك  رئيس�ية  كهرب�اء 

االهلية وعلى ارتفاع منخفض
3 . انقط�اع الطري�ق الم�ؤدي الى كلية 
االمن القومي ويصبح الشارع ذو اتجاه 

واحد بدل من اتجاهين )ذهابا وايابا( 
4 . ف�ي الش�ارع التج�اري الم�ؤدي الى 
الك�راج توج�د مجموع�ة كثي�رة  م�ن 
واس�الك  االهلي�ة  للمول�دات  االس�الك 

للكهرباء الوطنية
5 . توج�د اع�داد كثي�رة م�ن س�يارات 
النق�ل الخاص عن�د مدخل ح�ي الجهاد 
ف�ي المنقطة مما يعرق�ل عمل حافالت 
الش�ركة وباالمكان تسيير حافالت ذات 
طابق واحد على هذا الخط فور االنتهاء 
المروري�ة  عل�ى  االرق�ام  تثبي�ت  م�ن 

حافالت الطابق الواحد.

مع التقدير
مدير 

مكتب االعالمي 
 5/8/2015

 وزارة الداخلية ترد
كما تلقينا من وزارة الداخلية مش�كورة 

اجابتين االول عن رواتب االجازات 
والثان�ي ش�كوى لرئي�س الوزراءوف�ي 

مايلي نص الردود 
تهديك�م  مديريتنا  اطي�ب وارق التحايا 

...

اش�ارة ال�ى الخب�ر الصحفي المنش�ور 
في صحيفتك�م بعددها )1003( بتاريخ 
)ام�ام  عن�وان  وتح�ت   )7/6/2015(

انظار السيد وزير الداخلية( 
بعد مفاتح�ة الجه�ات ذات العالقة تبين 
بأنه ال توجد عالقة بيت رواتب االجازات 
االعتيادية المتراكمة والمعاملة التقاعدية  

وال يتوقف احدهما على االخر.

راجي�ن نش�ر ال�رد ف�ي صحيفتكم مع 
التقدير

ابراهيم طه العبادي
مدير العالقات واالعالم
4/8/2015
اش�ارة ال�ى الخب�ر الصحفي المنش�ور 
في صحيفتك�م بعدده�ا )967( بتاريخ 
)17/5/2015( وتحت عنوان )ش�كوى 

الى رئيس الوزراء( 
نرج�و م�ن حضارتكم تبليغ  الش�خص 
موضوع بح�ث خبركم اع�اله بمراجعة 
المنش�ات  لحماي�ة  العام�ة  المديري�ة 
والش�خصيات الكمال اج�راءات اعادته 
للخدمة حيث تمت الموافقة على اعادته 
برتب�ه م�الزم اول على  م�الك المديرية 

اعاله.
ف�ي  ال�رد  ونش�ر  باالط�الع  للتفض�ل 

جريدتكم مع التقدير
وزارة الداخلية
مدير العالقات واالعالم

فاروق بابان
كنت قد كتبت عن هزالة الخدمات في منطقة حي الش�عب 
والت�ي تعد من المناط�ق الحيوية في العاصم�ة بغداد من 
حي�ث الكثافة الس�كانية ووج�ود عدد كبير من االس�واق 
ومح�ال البقالة.. ومن ابرز اس�واقها، س�وق ش�الل الذي 
نوه�ت مرارا ع�ن حديقة األزبال في وس�ط هذا الس�وق 

واهمية ازالة هذا المنظر غير الحضاري. حيث لم تستجب 
الجه�ات المعنية. لكن االس�تجابة جاءت م�ن خالل روح 
ابداعية عراقية تؤمن برسالة بناء وطن، وهما المواطنان 
فالح حس�ن وياس�ر هاش�م، اللذان بادرا مب�ادرة تنم عن 
الذوق والجمال ، وقاما برفع النفايات من وس�ط الس�وق 
وتحويل المكان الى حديقة صغيرة، زرعت بشتالت جميلة 

وس�يجت بسياج يضفي على المكان جمالية.هذه الصورة 
الحية تعطي المسؤولين درساً، بان الصبر العراقي قد نفد 
والف�رد العراق�ي مبدع ومنتج ويحب وطنه.ش�كرا لفالح 
حس�ن وياس�ر هاش�م، النهما صرفا من مالهم�ا الحالل 
على ه�ذا االنجاز رغم تواضعه لكن�ه صفعة عملية بوجه 

الفاسدين والمفسدين سارقي قوت الشعب.

 المستقبل العراقي/متابعة
يعان�ي أهال�ي ح�ي الس�عيدي ف�ي قضاء 
القاس�م التاب�ع لمحافظة بابل ش�ح مياه 
الش�رب، عل�ى الرغ�م  من وج�ود محطة 
تصفي�ة خاص�ة ف�ي الحي، لك�ن ال تتوفر 
فيها مياه بس�بب انخفاض مناسيب المياه 
في نهر القاسم الذي يعتبر المصدر الرئيس 
لتغذية إس�الة الس�عيدي األول�ى والثانية. 
ونتيجة لش�ح المياه تنامي نبات الشنبالن 
وامتأل النهر بالنفاي�ات التي تلقى فيه من 
قبل المواطني�ن وغيرهم، وقد تم االعتماد 
على مب�دأ المراش�نة من نه�ر الجربوعية 
م�ن قب�ل الم�وارد المائي�ة.  ام�ا اخ�ر ما 

يخش�اه االهال�ي في ح�ي الس�عيدي فهو 
حدوث مش�اكل صحية واحتم�ال اإلصابة 

باإلم�راض  الوبائية كالكولي�را والمالريا 
التي تنتش�ر بفضل تلوث المي�اه في النهر 

النخفاض المناس�يب ، لذا يهيب أهل الحي 
ب�إدارة القضاء ومجل�س المحافظة إيجاد 
الحلول الالزمة لمش�كلتهم وباسرع وقت 
ممكن لمس�اس الخدمة االساس�ية بحياة 
الناس اليومية وصحتهم ، فالماء ش�ريان 
الحي�اة وال يمكن االس�تغناء عنه، بخاصة 
ف�ي فصل الصيف حيث ت�زداد الحاجة الى 
وفرت�ه بش�كل كاف.  وبالنظ�ر ل�كل ذلك 
يطال�ب اهال�ي الحي بإلغاء المراش�نة من  
نه�ر الجربوعي�ة وتنظيف نهري القاس�م 
والجربوعية من الش�نبالن والنفايات ومد 
أنبوب مباش�ر الى محطة إسالة السعيدي 

لغرض ايصال المياه للمواطنين.

مبادرة تستحق الثناء

حرمان 300 عائلة من املاء الصايف يف قضاء القاسم ببابل

اجا بات وردود
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وزارة النقل تجيب



مجللس القضلاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ االتحادية

محكمة بداءة البياع
العدد 896 / ب / 2015 

اعالن
املدعى عليه / رشكة مجموعة الرياد الدولية / مجهول محل االقامة.

اصدرت املحكمة قرارها املؤرخ يف 30 / 4 / 2015 الدعوى 896 / ب / 
2015 يقلي بالزام املدعى عليه اضافلة لوظيفته بتاديته اىل املدعي ) 
عالء شون املشايخي ( مبلغا مقداره خمسة ماليني ومائتان وخمسون 
الف دينار وتحميله املصاريف غيابيا يف حقك ولظهور كونكم مجهولني 
محل االقامة حسلب رشح القائم بالتبليلغ وتاييد املجلس البلدي تقرر 
تبليغلك بصحيفتني محليتلني يوميتني ولك حق االعلراض عليه خالل 

املدة القانونية وبعكسه سيكتسب القرار الدرجة القطعية .
القايض

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ االتحادية

محكمة بداءة البياع
العدد 1336 / ب / 2014 

اعالن
املدعلى عليه / نعمه رحيم مهاوي / مجهول محلل االقامة . اصدرت املحكمة 
قرارهلا امللؤرخ يف 7 / 7 / 2014 الدعلوى 1336 / ب / 2014 يقلي باللزام 
املدعى عليه / نعمه رحيم مهاوي بتاديته للمدعي / عالء شون املشايخي مبلغا 
مقلداره ثالثة االف وخمسلمائة دوالر امريكلي وتحميله الرسلوم واملصاريف 
غيابيلا يف حقلك ولظهلور كونكم مجهولني محلل االقامة حسلب رشح القائم 
بالتبليغ وتاييلد املجلس البلدي عليه تقرر تبليلغ بصحيفتني محليتني يوميتني 
ولك حق االعراض عليه خالل املدة القانونية وبعكسه سيكتسب القرار الدرجة 

القطعية .
القايض

جبار جمعة الالمي

فقدان
هوية  مني  فقدت 
املدنيلة  االحلوال 
بأسلم / عيل تقي 
املرقملة  حسلن 
 0 0 0 8 7 3 1 2
عليها  يعثلر  فمن 
تسلليمها اىل جهة 

االصدار .

فقدان
فقلدت منلي هويلة 
املدنيلة  االحلوال 
الصلادرة ملن دائرة 
بغداد  املدنية  االحوال 
االوىل  الرصافلة   /
بأسلم / هدى صالح 
يعثلر  فملن  مهلدي 
اىل  عليهلا تسلليمها 

جهة االصدار .

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ االتحادية

محكمة بداءة البياع
العدد 1772 / ب / 2014 

اعالن
املدعى عليه / املدير املفوض لرشكة القمم الشاهقة للمقاوالت العامة املحدودة  
/ مجهلول محل االقامة . اصدرت املحكملة قرارها املؤرخ يف 21 / 12 / 2014 
الدعلوى 1772 / ب / 2014 يقلي الحكم بالزام املدعى عليه / املدير املفوض 
لرشكة القمم الشلاهقة للمقاوالت العامة املحدودة اضافة لوظيفته باداء مبلغ 
تسلعة عرش مليونا وخمسلمائة الف دينار اىل املدعي / عالء شلون املشلايخي 
وتحميلله املصاريلف .  غيابيا يف حقك ولظهور كونكلم مجهولني محل االقامة 
حسلب رشح القائم بالتبليغ وتاييد املجلس البلدي عليه تقرر تبليغ بصحيفتني 
محليتلني يوميتلني ولك حلق االعراض عليله خالل امللدة القانونية وبعكسله 

سيكتسب القرار الدرجة القطعية .
القايض / جبار جمعة الالمي

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الضلوعية
اعالن

قدملت املدعلوة ربيه دهام شلبيب طلبا اىل هلذه املحكمة 
لنصبهلا قيملة على زوجها املفقلود طالب كريلم ابراهيم 
والذي فقد بتاريخ 6 / 7 / 2014 واسلتنادا اىل احكام املادة 
87 ملن قانون رعايلة القارصين قلررت املحكمة النرش يف 
صحيفتلني محليتني لغلرض التثبت من حيلاة املفقود من 
عدمله ويف حاللة علدم حضلوره او من ينوب عنه سلوف 

تنصب زوجته قيمة عليه حسب االصول .
القايض

عبد الله حسن خلف

قرار الحكم غيابيا
محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة

رقم القضية: 824/ 2015 
تاريخ القرار: 29 / 6 / 2015 

تشلكلت محكملة قلوى االملن الداخيل الخامسلة يلوم االثنني 
املصلادف 29 / 6 / 2015 برئاسلة عميلد الرشطلة الحقوقي 
نزار دمري هاشلم وعضويلة كل من العميلد الحقوقي خضري 
عويف هالل والعميد الحقوقي جرب عتيوي معلة واصدرت باسلم 

الشعب حكمها االتي:-
حكمت محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة باسم الشعب عى 
امللدان الغائب )الرشطي جعفلر ابراهيم بصيلو خزعل( غيابيا 

بما ييل:-
1- بالحبس البسليط ملدة )سلتة اشلهر( وفق املادة 5/ ق.ع.د 
رقلم 14 لسلنة 2008 بدالللة املادتلني 61/ اوال و 69/ اوال من 
ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008 لغيابه عن مقر عمله من تاريخ 17/ 

12/ 2008 ولحد االن.
2- اعطاء املوظفني العموميني صالحية القبض عليه اينما وجد 
لتنفيذ الحكم الصادر من حقه اسلتنادا الحكام املادة 69/ ثانيا 

من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008 .
3- اللزام املواطنلني االخبلار عن محلل اختفاء املحكلوم اعاله 
استنادا الحكام املادة 69/ ثالثا من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008 .

4- حجلز اموالله املنقولة وغلري املنقولة اسلتنادا الحكام املادة 
69/ رابعا من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008 .

5- اخراجلة من الخدمة اسلتنادا للملادة 42/ ثانيا ق.ع.د رقم 
14 لسنة 2008 .

6- تحديد اتعاب محاملاة للمحامي املنتدب ماجد هادي جخيم  
مبللغ قدره علرشون الف دينار ترصف له بعد اكتسلاب الحكم 

الدرجة القطعية.
حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء استنادا الحكام املادة 62/ اوال 

من ق.أ.د قابال لالعراض وافهم لعنا يف  /  / 2015 م

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة بداءة الخالص
العدد 161 / ب / 2015 

اىل / املدعى عليه / فالح حسن عيل
 م / تبليلغ بقلرار حكلم غيابلي

بتاريخ 30 / 6 / 2015 وبموجب الدعوى 161 / ب / 2015 اصدرت محكمتنا 
قرار حكم غيابي يتضمن ازالة شليوع السليارة املرقلم 65998 دياىل نوع دايو 
برنلس سلوداء اللون موديلل 1993 ولعدم حضلورك جلسلات املرافعة ولتعذر 
تبليغك بمضمون القرار الرتحالك اىل جهة مجهولة حسلب ماجاء بكتاب مركز 
رشطة الخالص بالعدد 10389 يف 17 / 7 / 2015 واشلعار مختار منطقة حي 
الحسلني املؤرخ يف 6 / 7 / 2015 فقد تقرر تبليغك بالقرار بواسطة صحيفتني 
يوميتلني محليتني ويف حالة علدم حضورك او اعراضك على القرار ضمن املدة 

القانونية سوف يكتسب الدرجة القطعية وفق القانون مع التقدير.
القايض / عدنان حسني عيل

اعالن
قدم املستدعي ) صدام مجيد خلف ( طلبا يروم فيه 
تصحيح اسلمه وجعله ) سليف ( بلدال من ) صدام 
( فمن لديله االعراض مراجعلة املديرية خالل مدة 
اقصاهلا عرشة ايلام ملن تاريخ نرش هلذا االعالن 
وبخالفله سلوف تنلر املديرية يف دعلوى املواطن 
استنادا اىل املادة ) 21 من قانون االحوال املدنية رقم 

65 لسنة 1972 املعدل ( 
اللواء 

مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام / وكالة

محكمة االحوال الشخصية يف العلم
اىل املفقود / صبحي خلف محمد الطائي

للطللب املقلدم ملن قبلل زوجتلك ارساء مصطفى 
صربي الذي تطلب فيله حجرك ونصبها قيمة عليك 
والختفائك ومجهولية محلل اقامتك لذا قررت هذه 
املحكملة بتيليغلك بالحضلور اىل محكملة االحوال 
الشلخصية يف العللم ويف حالة عدم حضورك سليتم 

حجرك ونصب قيما عليك وفقا للقانون .
القايض

عبد العليم فيصل عزاوي

رقم اإلخطار   489 / 2015
إعالن

ملن / محكملة قلوى األملن الداخليل الخامسلة 
بالبرصة

إىل / املتهم الهارب )املفوض مشلتاق اسلعد ثاني( 
املنسلوب إىل مديرية رشطلة محافظلة البرصة  ملا 
كنلت متهملا وفق امللادة 37/  ملن ق.ع.د رقم 14 
لسلنة 2008  لتسلببك يف حصول االرضار يف العجلة 

الحكومية املرقمة )806( نوع شفر لومينا   
وبملا إن محلل اختفائلك مجهلول اقتلى تبليغك 
بهلذا اإلعلالن على إن تحر أملام محكملة قوى 
األملن الداخليل للمنطقة الخامسلة بالبرصة خالل 
ملدة ثالثون يوما ملن تاريخ تعليق هلذا اإلعالن يف 
محلل إقامتلك وتجيب علن التهملة املوجهة ضدك 
وعند عدم حضورك سلوف تجري محاكمتك غيابيا 
وتحجز أموالك املنقوللة والغري املنقولة ويطلب من 
املوظفني العموميني إلقاء القبض عليك أينما وجدت 
وتسليمك اىل اقرب سللطة حكومية وإلزام األهليني 
الذيلن يعلملون بمحلل اختفائلك بإخبلار الجهات 
املختصلة اسلتنادا  للملادة 69 / أوال وثانيلا وثالثا 
ورابعا من قانلون أصول املحاكمات الجزائية لقوى 

األمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة
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يبدأ “عالج” المواد الخام باألدوات 
األعنلف: حين تكون الشلجرة ال زالت 
الطبيعلّي ُتسلتخدم ضّدها  بحجمهلا 
أضخلم المناشلير، وكلملا “اكتملت” 
السللعة قلّت الحاجلة للعنف فصغرت 
أدواته، صارت سلكيناً صغيراً أو ورق 
ل  الزجلاج. أملا فلي السلجن، فتشلغِّ
منهجّيلة العلزل أعنلف أدواتهلا فلي 

مرحلة االعتقال األولى ل التحقيق.

الوقوع في هاوية اإلنسانّية
المخابرات اإلسلرائيلّية كل  ُتشغل 
المناشلير اللذي توّفرهلا قواعد إنتاج 
القمع، أي القانون اإلسلرائيلي. تمنع 
لقلاء المعتقلل بمحلاٍم، تمنع النشلر 
علن االعتقلال، تملدد اعتقالله غيابياً 
من دون عرضه أملام قاٍض، ُتبقي كل 
ملواد التحقيق سلرّية، تلزّج به داخل 
إللى  االنفراديلة، وُيضلاف  الزنازيلن 
ذللك القانون اللذي ُيعفلي المخابرات 
ملن توثيلق التحقيلق ملع المعتقلين 
السياسليين الفلسلطينيين بالصلوت 
والصلورة، بخلالف التوثيلق اإللزامي 
للجنائيين اإلسرائيليين، وهو ما ُيحّول 
غرفة التحقيق وما يمارس داخلها من 
تعذيب وحشّي إلى ثقٍب أسود ال يمكن 
استرجاعه مكانياً أو زمانياً. كل طريق 
يسللكه المعتقل، حّتى إن كان الطريق 
القصير بين الزنزانة وغرفة التحقيق، 
يجتازه وهو معصلوب العينين. وهذا 
التفصيلل األخيلر ليس مجلّرد إجراء، 
لكّنله واحد ملن أعنف تمظهلرات آلة 
الزنزانلة تحلت  أن  العلزل: ال يكفلي 
حّتلى  أو  نوافلذ  دون  وملن  األرض 
منفلذ هلواء صغيلر، وال يكفلي أنها 
كلّها مصممة بالللون البائس والداكن 
المعدوم التفلاوت، والذي يكاد يطابق 
لون الرداء البّنلي الذي يفرضونه على 
المعتقليلن، حّتلى يتحّول اللرداء إلى 
جزء من الزنزانة ال جزء من اإلنسلان 
الذي يرتديه.. ال يكفي تحّول القميص 
والسروال الذي يلبسه إلى أضيق دوائر 
السلجن وأكثرها خنقاً حميمياً لجسد 
المعتقلل، لكلّن األعنلف ملن ذللك أن 
المعتقل ممنوع من استيعاب الزنزانة 
التي يمكث بها كامتداد ألماكن أخرى، 
ألّن الطلرق تحّول األمكنة إلى نسلبّية 

لعالقتهلا باألمكنلة األخلرى. وحيلن 
ُيمنع ملن رؤية الطريلق أثناء حركته 
فلي السلجن، فهلو ُيجَبلر بذللك على 
استيعاب الزنزانة كمكاٍن ُمطلق القاع 

ال مخرج منه.
إن وظيفة العزل األساسلّية خالل 
التحقيلق هي أن ُيهندس أمام المعتقل 
ملا تبّقى له ملن منافذ إلى إنسلانّيته: 
يمنعله ملن ممارسلة أي شلكل ملن 
أشلكال إنسانّيته، ثم يرسم له الثغرات 
بحيث تحرص هندسلة القمع على أن 
تصب ثغرات الممارسلة اإلنسانّية في 
مصلحلة النظلام القاملع، أي باتجاه 
االعتراف الذي ُيمّكلن من الُحكم عليه 
ألطلول ملدٍة ممكنلة. وسلط انعدام 
األللوان داخلل الزنزانلة وحّتلى الزّي 
الموّحد للسلجانين في األقبية، يكون 
المحقلق وحلده ملن يرتلدي قميصاً 
ملّونلاً كما ُيحلب. الُمحقق هو الوحيد 
الذي ُيمكنله أن ُيحِضر لك قهوة تفوح 
رائحتهلا بلدل الشلاي العديلم الللون 
والرائحلة الذي تشلربه فلي الزنزانة. 
العلزل يهنلدس وهماً متكاملاًل، ُيقنع 
المعتقل بأن الُمحقق هو المنفذ الوحيد 
لتحريلره وعودته إلى إنسلانّيته. وإن 
فشلوا بذلك، يدخل إلى الُمعتقل سجين 

آخلر مثلله، لكّنله يحمل قصلًة أخرى 
من خلارج المكان المعلزول، فيتحّول 
رأسلاً إللى منفلٍذ لتفريلغ السلكوت. 
ثلم يظهر بلأن السلجين اآلخلر ليس 
إال جاسوسلًا ملن المخابرات يسلّجل 
اعترافلات المعتقليلن خفيلًة. تحلت 
هلذه األدوات، ُيصبلح المنفلذ الوحيد 
بين المعتقل وإنسلانّيته هو االعتراف 
بالُتهملة، أّي الخضوع آللة القمع. إذاً، 
فاالعتلراف هلو وقلوع المعتقلل في 

هاوية إنسانّيته!

اللحظة الوجودّية لإلضراب عن الطعام
إن الجسلم القابلع داخل السلجن 
لسلنوات وعقلود طويلة هو السللعة 
التلي يسلعى القاملع للحفلاظ عليها 
ضمن “معالجلة” طويلة األمد. فكلما 
زادت مّدة السلجن اّتسعت ندبة القمع 
ُيحلرم  المنتلوج.  “جلودة”  فلزادت 
الجسلم ملن قدرته على تنفيلذ إرادته 
إال بتصريح من النظام. ُيروَّض بحيث 
يتوّقلف علن محاوالت تطبيلق رغبته 
على جسده وإعادة اإلنسانّية لجسمه. 
ُيحرم من األكل إال كما ُيحدد السلّجان 
له، وُيحرم من التعلّم ل التعلّم الطبيعي 
مما نسلتوعبه ملن خارجنلا، والتعلّم 

األكاديملي اللذي شلرَّعت المحكملة 
اإلسلرائيلّية العليا منعه للفلسطينيين 
ل وُيحلرم ملن الجنس )هناك تشلريع 
يمنع األسلرى الفلسلطينيين من لقاء 
أزواجهم/أزواجهلّن(، والحركة ُتحدَّد 
بالجدران، وُيقمع حق األسير بالظهور 
ل أّي بالتعبير السياسلي واالحتجاج ل 
وُيمنع ملن تناول مسلاحته الخاّصة، 
إذ يحّتلم السلجن ظلروف اجتماعّيلة 
داخلّية بين السلجناء، والمشترك لكل 
هلذه العواملل هلو منع السلجين من 

السيطرة على كل ما هو خارجه.
في هلذه اللحظة الوجودّية تحديداً 
يوللد اإلضلراب علن الطعلام. يقلرر 
األسير، بعدما فقد إنسانّيته المرتبطة 
بما هو خلارج جسلده، أن ُيقاتل على 
إنسلانّيته عبلر ملا هو داخل جسلده، 
بمعنى سيادته على أعضائه الداخلّية. 
يسللب من آلة القمع منتوجها، ينفيه، 
فتفقد اآللة صوابهلا. ليس الجوع هو 
األساسلي فلي اإلضراب علن الطعام، 
إنملا ُمجملل الحاللة التلي تنشلأ في 
أعقابه. ال يلأكل المضلِرب، وبعد أياٍم 
طويلة من االضراب تقلّل جدّيا قدرته 
عللى االسلتيعاب، تنعلدم قدرته على 
الحركة، تضعلف قدرته عللى الكالم، 

وُيصبلح شلأنه الطبّي الخاص شلأناً 
جماهيرياً عاماً. هنا تجسليد للموقف 
الوجلودي )موقلف سلارتر تحديلداً( 
بشلأن حرّيلة االختيلار المطلقلة: ال 
أسلتطيع أن أدخل ما أريد إلى جهازي 
الهضمّي؟ أختار إذاً أن أتركه خاوياً. ال 
أتعلّم ما أريد؟ سلأغمض عينّي وأذنّي 
نهائياً. حركتي مقّيدة؟ لن أكون قادراً 
عللى الحركة حتى لو أردتم. وإن أردنا 
أن نلمس أخشلن تعبير لهذا التناقض، 
ننظلر إللى الظهلور والخصوصّية: ال 
ُيمكلن أن أطلِق نداء احتجلاج للعالم؟ 
ستنكفئ نفسلي على الصمت حتمياً. 
ال ُيمكننلي أن أحصلل عللى مسلاحة 
خصوصّيتي؟ سلأحّول ملفلي الطبّي، 
شأني الخاص جداً، إلى قضّية رأي عام 
عالمّيلة. ولعل أوضلح رمزّية لهزيمة 
اإلسلرائيلي العبثّية في هلذه اللحظة، 
هو المشلهد المعروف للمضربين عن 
الطعلام وهلم مكّبللون في أسلّرتهم 
داخل المستشلفيات. اإلسرائيلي يكّبل 
رجلال )أو املرأة طبعلاً( ال يسلتطيع 
جسلدياً أن يهلرب حتلى للو أراد ذلك، 
لكّنهم يتمّسكون بآخر ذرة من إظهار 
سيطرتهم على جسده بمنتهى العبث.

قمع األحشاء
قانون التغذية القسرّية الذي سّنته 
إسلرائيل قبل أسلبوع ُيتيح للمحكمة 
اإلسلرائيلّية أن ُتصدر أمراً، بطلب من 
المخابرات أو إدارة السلجون، بإطعام 
األسير رغماً عنه. أنبوب عبر األنف أو 
الفم ُيوصل الغذاء إلى الجسد من دون 
حاجة لألسلير بأن يشلارك في عملية 
“األكل”. ال يعني ذلك أن إسرائيل حّتى 
اليلوم لم تقم بالتغذية القسلرّية، فقد 
حاولت ممارسلتها في قمع إضرابات 
األسرى في العام 1970 )استشهد عبد 
القلادر أبو الفحم(، وفلي العام 1980 
وراسلم  الجعفلري  عللي  )استشلهد 
حالوة(، وغيرهم شهداء كثر تدهورت 
حالتهم الصحّية على مدار شلهور في 
أعقلاب التغذية القسلرّية وقضوا في 
السجون.يسهل علينا أن نتخّيل ما يعّبر 
عنه اسلمنت األسلوار وحديلد القيود 
من نظلام قمٍع مهول. سلهل دائماً أن 
نفّكر كيف يسليطر حوت النظام على 

أجسلادنا من الخارج. لكّننلا هنا أمام 
مشلهد وحشلّي تحفر فيه أداة القمع 
أحشلاء األسلير، تنهشله من الداخل. 
ال تصفعله عللى خلّده، لكّنها تسلبب 
تمّزقلات خطيرة في جهازه الهضمّي. 
األسلير الذي، خلالل التحقيق معه، لم 
يكلن يملك حّتى اللرداء الذي يلبسله، 
ال يمللك اآلن حّتى أحشلاءه، فيتحّول 
الجسلم إلى مجّرد وعلاٍء جلدّي داخله 

وخارجه ملكاً آللة إنتاج القمع.
حيلن ذكرُت ملا يحملله اإلضراب 
عن الطعلام من عوامل حريلة اختيار 
النقيض التام، ذكرُت األكل واالستيعاب 
)التعلّم( والحركة )التنّقل( واالحتجاج 
)الظهلور( والخصوصّيلة. ما لم ُيذكر 
هلو الجنس، ألن الجنلس من بين هذه 
العوامل كلّها يحتاج إلى وجود اآلخر، 
والنقيلض التلام لهذا اآلخلر يظهر لنا 
اآلن بصلورة التغذية القسلرّية. حين 
تمنع السللطة عن األسلير ممارسلة 
غريلزة إنسلانّية، عاطفّيلة، حميمّية، 
يتمّكلن اإلضراب عن الطعلام من جّر 
النظلام إللى ممارسلة النقيلض التام 
بنفسه: الولوج إلى الجسد بما يناقض 
بملا  الجسلدّية،  اإلنسلانّية  الغريلزة 
يناقض العاطفة من حقٍد ووحشلّية، 
بانعدام تلام للحميمّية )وجود طواقم 
طبّيلة وقضائّيلة ومالييلن المتابعين 
حلول العاللم(، بإجبار عللى اكتفاء ال 

ُيريد األسير أن يصل إليه.
أزقلة  فلي  ليلاًل  ذللك  يحصلل  ال 
المدينلة، ال يحصلل في غلرف البيوت 
الموصلدة، ال يحصل بعد غلزٍو لقريٍة 
في البوسنة، هذا النوع من االغتصاب 
يحلدث بقانوٍن منصلوص صّدق عليه 
البرلملان الصهيونلي بأغلبّية 46 ضّد 
المحاكلم، علنلاً  40، بمصادقلة ملن 
مسلتويات  مختللف  ملن  وبإشلراٍف 

القيادة اإلسرائيلّية الرسمّية.

عقالنّية الشر
احتكام الخيار اإلسرائيلّي إلى هذه 
المسلتويات السياسّية والقانونّية يدل 
عللى أن السلجن كآللة قملع ليلس إال 
جلزءاً صغيراً ملن مصنٍع كبير اسلمه 
الكيان الصهيونلي. لكن األهم من ذلك 
بكثير هو أن ترسليخ التغذية القسرّية 

بالقانلون يوّفر لهلا أعملدة عقالنّية، 
وبالتالي فهو يضعها في سلياق سؤاٍل 
مصيلرّي في فهم النظلام الصهيوني: 
سلؤال العقالنّيلة. التغذيلة القسلرّية 
ليسلت جنوناً انتقامياً، ليست مجزرة 
ضملن عدوان وال إحلراق طفل على يد 
المسلتوطنين. التغذيلة القسلرّية هي 
خيلار عقالنلي جداً ملن حيلث الربح 
والخسارة. فعلى الرغم من أنها أخطر 
وأعنف ما ُيماَرس ضد األسلير من أجل 
منعه علن حرّيلة إرادته، وهلي أقرب 
إلى الملوت، لكّنها تبقلى الخيار األقل 
مجازفة بين خياري خسارة “المنتوج”: 
موت األسير أو تحريره. هذا النوع من 
الحسابات هو حساب عقالنّي بامتياز.

التغذيلة القسلرّية هي أقوى تجسليد 
لعقالنّيلة النظلام الصهيونلّي عاملًة، 
وجهازه العسلكري خاصًة – عقالنّية 
تقبلل  أداتّيلة متطّرفلة وخالصلة، ال 
بالتنّبله إللى أّي عاملٍل، ال حقوقّي وال 
إنسانّي وال أخالقّي، غير عوامل الربح 
والخسارة. في حالة السجن فالربح أن 
يبقى األسلير فيه ألطول فترٍة ممكنة، 
في الحالة العاّمة لل بالنسبة إلسرائيل 
للل أن تبقلى إسلرائيل ألطلول فتلرٍة 
ممكنة. هلذه العقالنّية األداتّية ُتصبح 
أوضح أن رّكزنا على المنشأ األوروّبي 
الفيلسلوفان  يربلط  إذا  للصهيونّيلة، 
أدورنلو وهوركهايمر هلذه العقالنّية 
بجلذور الثقافة األوروبّية )األوديّسله 
تحديلداً(  أوديسليوس  وأسلطورة 
كمثلال إلهلدار إنسلانّية اإلنسلان من 
أجل الحصول على أنجلع عمٍل ممكٍن. 
التغذية القسلرّية تذّكرنلا، وقت يحلو 
للكثيرين فهم إسلرائيل فهماً مؤنسلناً 
اجتماعياً وثقافياً، أننلا أمام آلة صلبة 
وجاملدة وُمهندسلة بدقلة وُمحكمة، 
وهلي ال تفّكلر إال بربحهلا )قمعنلا( 
وخسلارتها )انتصارنلا(. حيلن كتلب 
الفيلسلوفان “جدل التنوير” في العام 
1944، كانا يحاوالن االستعانة بتحليل 
المصطلح الفلسفي، “العقل األداتي”، 
من أجل تفسير قّوة األنظمة الفاشّية، 
النازّيلة منهلا تحديداً. أملا اليوم، فإن 
سلطوة إسلرائيل ووحشلّية نظامها، 
هي بحلّد ذاتهلا ملا يفّسلر للعالم كل 

اصطالحات الجريمة الممكنة.

    جانان جانيش 

المدينلة لديهلا أعلداء أخالقيلون. 
في العصلور القديملة والحديثة، بين 
المحاربيلن الدينييلن وأتبلاع العقائد 
العلمانية، كانت الحياة الحضرية تقارن 
بصلورة الذعلة باإلباحية الجنسلية، 
والماديلة المشلوهة. لقد تملت إدانة 
بابل. والخمير الحمر أفرغوا العاصمة 
فنوم بنه. وملزق تنظيم القاعدة خط 
أفلق من صنع اإلنسلان. لقد تم توثيق 
nOccide  هذا العداء في كتاب بعنوان

talism، وهو عبارة علن تأريخ للفكر 
المعادي للغرب من اليابان إلى ألمانيا، 
تم تجميعه بعد آخر األحداث المذكورة 
على يد الكاتب إيلان بوروما والباحث 
أفيشلاي مارجاليت. إذا كانت المدينة 
عبلارة علن ليبراليلة متجسلدة، فإن 
المناهضين لليبرالية يعرفون أنفسهم 
على أنهم أعداء لليبرالية. وهذا يشلمل 
المحافظين المسلالمين بشلكل أمين 
فلي الديمقراطيلات الحديثلة، الذيلن 
يتبيلن أن أنماط تصويتهم هي األقوى 

في المناطق الريفية والمدن الصغيرة. 
وفي تصويرهلم للخصلوم بأنهم من 
الشياطين، الخصم لن يكون أبدا مجرد 
“النخبة”، ولكلن “النخبة الحضرية”. 
لندن فلي القلرن الحادي والعشلرين 
تمللك عديلدا ملن األعملال البطوليلة 
المربكة السمها. من بينها توجد إثارة 
العداء من اليساريين الليبراليين، أيضا. 
الخطابلات الطويلة ضد هلذه المدينة 
هلي اآلن أكثر شليوعا فلي صحيفتي 
تايملز”  و”نيويلورك  “الجارديلان” 
مما هي فلي صحيفتلي “التليجراف” 
المظاللم  المحافظتيلن.  و”الميلل” 
القداملى:  األصدقلاء  بقلدر  مألوفلة 
أسلعار المسلاكن، وعلدم المسلاواة، 
ملن  األجانلب  المليلارات  وأصحلاب 
ذوي الفضيلة المشلكوك فيها، وجعل 
األحياء الشجاعة بمنزلة سلعة، ونهب 
األفق. يسلجل الكتاب وقائع قراراتهم 
المؤلملة لمغادرة العاصمة، كما لو أن 
مشلهد اآلباء في منتصف العمر الذين 
يغادرون المدينلة الكبيرة هو أمر غير 
مألوف. منذ أن وجد اليسلار الليبرالي 

كان مؤيلدا للمدينلة، وملن المدينلة. 
الحركات اإلصالحية نشأت من الحياة 
الحضريلة التلي وضعلت المفكريلن 
بجانب بعضهم على مسافة قريبة بما 
فيه الكفايلة لتبادل األفلكار، وجذبت 
التفكيلر  لعرقللة طلرق  المهاجريلن 
القديمة. بالتاللي، من المهم أن هؤالء 
األشلخاص ينقلبون اآلن على المدينة 
الحديثلة، أو جوانب معينة منها. وهذا 
يلدل على أن عوامل اسلتيائهم تتالقى 
على نحو متزايد مع استياء الرجعيين. 
كل جانب منهما يلرى المدينة، ولندن 
أكثلر من أي مدينلة أخرى، عللى أنها 
مرحللة للفردية غير المقيلدة. عندما 
يشلعر أي شلخص محافلظ بالرعلب 
من الهجلرة الجماعية وعندما يغضب 
الديمقراطي االشلتراكي ملن األثرياء 
جدا، المحميين، فكالهما يهاجم شكال 

من أشكال الحرية الشخصية.
لنلدن الحديثلة هلي الليبرالية - أو 
“الليبرالية الجديدة”، إذا أردنا استخدام 
الكلملة الدارجة للكل متطرف مراهق 
مخلادع - فلي األعاللي. لقلد أخلذت 

حريلة انتقال األشلخاص، والبضائع، 
والخدملات، ورأس الملال، واألفلكار 
إلى أقصى جوانب التطرف الفوضوي 

الذي قد ال تكون له سابقة.
بإملكان أي شلخص الحديلث عن 
الحرية والتنوع بإسهاب؛ والعيش هنا 
بمنزلة اختبار عملي اللتزام الشلخص 
بهذه األشلياء. ال يوجلد ما هو غريب، 
أو مخجل بشلأن فشلل بعلض الناس 
- التغييلر االجتماعلي عالي السلرعة 
ال يسلتوعبه الجميلع - لكنه أمر مهم 
يجاهلرون  الذيلن  “التقدمييلن”  أن 
بتقدميتهلم ملن بين هلؤالء. عادة ما 
يكون المتشككون في التنوير هم من 
يلرى الخطيئة فلي المدينة. سليقول 
اليساريون الهاربون إن لندن هي التي 
تغيلرت، وليس هم. الحقيقة هي أنهم 
أيضا قد تغيروا. بالنسلبة لألشلخاص 
الذين يعيشلون بموجب فكرة التقدم، 
فقلد حصلوا عللى موهبلة النظر إلى 
الماضي. إذا كان لدى اليمين أي حنين 
إلى الماضي على اإلطالق، فهو لم يعد 
كذلك. كل بيان يسليء إلى ما أصبحت 

عليه لندن يجعل نسلخة السلبعينيات 
ملن المدينلة ذات طابلع رومانسلي، 
عندما كانت منطقة هامبستيد بأسعار 
معقوللة للمهنيين فلي القطاع العام، 
ومنطقلة إيسلت إند تخلو ملن فنادق 
تحملل عدة نجلوم في كتب ميشلالن 
عمليلا  كان  شليء  وكل  السلياحية، 
بشكل آسلر، حيث إن األشخاص الذين 
يغادرون هلم أكثر ملن الذين يصلون 
عاملا بعد علام. األمر اللذي يثير فعال 
غضب المحافظين من اليمين واليسار 
هو أن المكان يمكن أن يكون متراخيا 
جلدا وناجحا جدا. الفجوة تتسلع بين 
قصة لنلدن التلي يعرفهلا المطلعون 
والواقلع العملي للنملو الهائل. بعد أن 
تجاوزت أخيلرا ذروتها فلي كل وقت 
بعدد سلكان يبلغ 8.6 مليون نسلمة، 
من المتوقع أن يتجاوز سكان المدينة 
تسلعة ماليين شلخص بحللول نهاية 
العقد. لندن الداخليلة والخارجية، من 
الشلرق والغلرب، تمتلئ. بيلن عامي 
الوثنيلة،  األعلوام   - و2011   2001
حسلب بعض الحساسليات - منطقة 

واحلدة فقلط ملن المناطلق اللل 32 
)كينسلينجتون وتشيلسلي( تكبلدت 

خسارة صافية من السكان.
أسلطورة شلوارع لنلدن المليئلة 
باألشلباح، والمهجورة لحراس األمن 
المرهقيلن، الذيلن يشلعرون بالملل 
بسلبب اللروس الغائبيلن، أصبحلت 
التافهلة  األجلزاء  تللك  ملن  واحلدة 
الصغيلرة للكالم الفارغ الذي اسلتقر 
فلي عقيدة حفل العشلاء غير القابلة 
للطعلن. ويؤملن بهلا ذللك النوع من 
األشخاص الذين يعتقدون أن األطباء 
األمريكييلن يتحققلون ملن الجدارة 
االئتمانيلة لمرضى الحلاالت الطارئة 
قبل منحهلم أي عالج إلنقاذ حياتهم. 
النوع نفسله هو الذي يتوق إلى لندن 
القديملة، التي كانت تخلو بالفعل من 
السكان. الوقاحة هي الكلمة المناسبة 
فقلط  مالئملة  لنلدن  أن  للو  لذللك. 
لألثرياء، عندها المهاجرون الفقراء، 
والبريطانيلون القادمون ملن أجزاء 
أخرى من البالد، والسكان المقيمون 
الذين يختارون إنجلاب األطفال هنا، 

ال بلد أنهلم جميعا قد وقعوا فريسلة 
الوعي الزائف. البديل - الذين يتخيلون 
بحلق فرصهلم فلي فوضلى إنتاجية 
لمدينة مفتوحة - من الصعب بشلكل 
غريلب أن يصدقه بعضهلم. مع إنهاء 
الثمانية  أعوامله  بوريس جونسلون 
التلي قضاها في منصلب عمدة لندن، 
سلوف نبحث فلي جميع أنحلاء لندن 
للعثلور عللى إرث ململوس. سلوف 
تعاني في سلبيل العثلور على الكثير. 
إنجلازه هلو ارتياحه مع ملا تحولت 

إليه لندن خالل حياته. 
وفلي حيلن أن كثيريلن يبتعدون 
عن الجانب شلبه العدمي للمدينة، إال 
أنه يسلتمتع بها للغايلة. ال يوجد هنا 
أي جزء من ميل بيل دي بالسيو للحد 
ملن جوانب التطلرف فلي نيويورك. 
التاريلخ،  ملع  منسلجما  باعتبلاره 
جونسلون قد يتفق مع اليسار شديد 
الحساسلية بأن القواسلم المشتركة 
nLondon and Bab )بين لندن وبابل 

lon( هي أكثر من مجرد ثالثة حروف. 
لكنه قد يعتبر ذلك بمنزلة إطراء.

التغذية القرسية: اغتصاب عقالين يف سجون إرسائيل

اليساريون يشعرون بالتعب من لندن الليربالية

     مجد كيال

ال�سجون اآلة لإنتاج القمع. العزل منهج عملها والإن�سان ماّدتها اخلام. يعزل ال�سجن الإن�سان عن مكامن حاجته وُمتعته الإن�سانّية ـ عن الأكل والتعّلم، عن اجلن�س 
والتنّقل، عن الظهور واخل�سو�سّية ـ وي�سعها كّلها بيد النظام الذي ُيديرها بدّقٍة عالية، بتقييد �سارٍم للأزمنة وحتديٍد خانٍق للم�ساحات. يف ال�سجن، قد تكون الإرادة 
حّرة يف تبلُورها، لكّنها ل تكون اأبدًا حّرة يف جت�ّسدها. ميت�ّس ال�سجن من اجل�سد اإن�سانّيته اإذ يقطع العلقة بني الرغبة والفعل، وتت�سع الفجوة حّتى يتحّول اجل�سد 
ج�سمًا. تخّيلوا كيف تدخل �سجرًة �سخمة اإىل منجرة، ثم ُتنتزع منها �سفات الطبيعة الكامنة فيها ـ من جذوٍر اأو ثماٍر، من وروٍد اأو فروٍع، من اأوراٍق اأو ُلقاح ـ لتتحّول 

بعد �ساعات قليلة اإىل طاولة للتلفزيون.
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إنريكي: أحتمل مسؤولية اخلسارة .. وأثق بالعبي فريقي
 

أكد لويس إنريكي، املدير الفني لربشلونة 
أنه يتحمل مس�ئولية الهزيم�ة التي مني 
به�ا الفريق أم�ام أتلتيك بيلب�او يف ذهاب 
كأس السوبر اإلس�باني برباعية نظيفة، 
مبديا ثقته يف قدرة الربس�ا عىل العودة يف 

النتيجة.
وق�ال إنريك�ي، يف مؤتم�ر صحفي عقب 
املب�اراة، "التفك�ر يف امكاني�ة العودة يف 
النتيج�ة ليس من قبيل الغ�رور. اليوم لم 
نظه�ر بأفضل مس�توياتنا، ولكن ال يزال 

هناك مباراة اإلياب".
وتاب�ع "أهن�ئ أثلتي�ك بلب�او ع�ىل الفوز 
واألج�واء الت�ي صاحبت املب�اراة وصبت 
يف صالح�ه، واالثنني عىل ملعبنا ووس�ط 
جماهرنا سنحاول تس�جيل هدف مبكر 
وتشكيل خطورة عىل مرمى بلباو للعودة 

يف النتيجة".
وأق�ر إنريكي بأنه يش�عر ب�"القلق" إزاء 
كمية األهداف التي مني بها مرماه خالل 
الفرتة املاضية، فف�ي املباراتني األخرتني 

اهتزت شباكه ثمان مرات.
وأش�ار "ليس الوقت املناسب للبحث عن 
أع�ذار" بع�د رباعي�ة أتلتيك بيلب�او، مثل 
االره�اق البدن�ي بع�د أن خ�اض الفريق 
الكتالوني كأس السوبر األوروبي الثالثاء 
يف جورجي�ا، أمام اش�بيلية، وهي املباراة 
التي احتكم فيها الفريقان إىل وقت اضايف 

وانتهت لصالح الربسا )4-5(.
وأوضح "هذه ه�ي املعطيات املتاحة وال 
يمكنن�ي تغيره�ا. البد من م�رور بعض 
الوق�ت لتحليل املباراة بروي�ة. كان هناك 
الكثر م�ن التغيرات ففي هذا الوقت من 
املوس�م ال ينبغ�ي اثق�ال كاه�ل الالعبني 
اتخ�اذ  ه�و  كم�درب  دوري  بالدقائ�ق. 

القرارات، وأتحمل كامل املسئولية".
وح�ول مجري�ات اللقاء، ق�ال إن "خطأ" 
فردي س�مح لبلباو التقدم يف النتيجة بعد 
أن ضغط فريقه خ�الل الدقائق األوىل من 

املباراة.
وأردف "بع�د التأخ�ر به�دف س�نحت لنا 
فرصتان جيدت�ان، وبعدها من�ي مرمانا 
باله�دف الثاني وما ت�اله. ولكن األخطاء 
الفردي�ة جزء من كرة الق�دم. ال زلت أثق 

بهؤالء الالعبني".

امل�ستقبل العراقي/ وكاالت

 
 أك�د العب املنتخب الوطني ونادي الرشطة لكرة القدم حس�ني 
ع�ي واحد أن�ه لم يرتك ن�ادي املين�اء من أج�ل املال.وقال 
واح�د: ال انك�ر أن لن�ادي امليناء الفض�ل الكبر 
يف وص�ويل للتش�كيلة الوطني�ة”، موضحاً 
بوابت�ي  س�يكون  الرشط�ة  “ن�ادي  أن 
للنجومي�ة والش�هرة، وربم�ا اللعب يف 
املالع�ب العربي�ة والعاملية”.يذك�ر ان 
الالعب حس�ني عي واحد حل وصيفاً 
للقب هداف الدوري العراقي املمتاز يف 
املوسم املايض بعد العب نادي الرشطة 

السابق مروان حسني.

 
 

طال�ب الحكم ال�دويل عي صباح بتأس�يس جمعي�ة عمومية لكل 
حكام العراق بغية اختيار لجنة جديدة تمثل كل الحكام يف العراق.

وقال عي صباح: انا كنت افضل ان نرسل لحكمني من كل محافظة 
بهدف عقد اجتماع طاريء يف العاصمة بغداد بغية دراسة وتقويم 
االح�داث االخ�رة التي جرت يف ملع�ب التحكيم والنظ�ر بمطالب 
قضاة املالع�ب". واضاف صباح :" اجراء تغير فوري وش�امل يف 
لجن�ة الحكام املركزية وبه�ذه الطريقة ال تخدم مهنة التحكيم يف 
الع�راق ال س�يما يف ظل عدم االتفاق عىل بدي�ل يقود لجنة الحكام 
مس�تقبال". يذك�ر ان اكثر من 50 حكم�ا دولي�ا واتحاديا عراقيا 
طالب�وا بحل لجن�ة الحكام برئاس�ة طارق احمد وتش�كيل لجنة 

حكام جديدة تراعي واجبات وحقوق الحكام يف العراق.

 
 أعل�ن الجه�از الفن�ي للمنتخب الوطن�ي بكرة اليد عن تقلي�ص قائمة املنتخ�ب إىل 24 العباً فق�ط، وذلك تحضراً 
لالس�تحقاقات الخارجي�ة املقبلة.وقال مدرب املنتخب قتيب�ة أحمد: إن “الالعبني ال� 24 الذي�ن تم االبقاء عليهم 
هم بالل حس�ن ومنر قاسم واحمد مكي وشروان حمه محمد ونعمان منذر وحسني عي حمزة ورائد عبد زيد 
ومصطف�ى محمود وقيص جبار ومحمد عب�د صاحب وعي عبد الرضا وعي عدن�ان ومصطفى محمد وميثم 
عودة ورضغام عادل وعي طارق وعي س�عدون وبدر حمودي نارص ومصطفى بكري وايوب عادل وجاس�م 
غص�اب وماج�د عبد الرضا وعي وس�ام ومصطفى عادل”.وأش�ار أحم�د اىل أن “املنتخب خ�اض 12 وحدة 
تدريبية خالل معسكره الذي أقيم يف قاعة نادي الكرخ الريايض بالعاصمة بغداد، وذلك يف اطار التحضرات 

للمشاركة يف التصفيات االسيوية املؤهلة إىل أوملبياد ريو دي جانرو يف الربازيل العام املقبل.

 
قال فياريال املنتمي لدوري الدرجة االوىل االسباني لكرة القدم اليوم الجمعة إنه 
توصل اىل اتفاق للتعاقد مع روبرتو سولدادو مهاجم توتنهام يف صفقة قدرتها 
وس�ائل اع�الم بنحو عرشة مالي�ني ي�ورو )11.12 مليون دوالر(.وس�يعود 
الالع�ب االس�باني البالغ م�ن العمر 30 عام�ا اىل بالده بعد ف�رتة مخيبة 
لالم�ال قضاها يف الدوري املمتاز أخفق خاللها يف االرتقاء اىل مس�توى 
التوقع�ات ومبل�غ 26 مليون جنيه اس�رتليني )40.68 مليون دوالر( 
دفعها توتنهام مقابل التعاقد معه من فالنسيا قبل عامني.وسجل 
مع توتنهام 16 هدفا يف 76 مباراة يف كل املسابقات.وقال فياريال 
يف بي�ان عىل موقعه عىل االنرتنت "اتف�ق فياريال وتوتنهام عىل 
صفق�ة انتق�ال املهاج�م االس�باني روبرتو س�ولدادو."وتابع 

"سرتدي قميص فياريال عىل مدار املواسم الثالثة املقبلة."

حسني عيل واحد: املال لـم يكن
وراء تركي امليناء

عيل صباح يقرتح تأسيس مجعية 
عمومية جديدة حلكام العراق

احتاد الكرة يعتذر عن املشاركة ببطولة غريب اسيا
 

اعلن االتحاد العراق�ي لكرة القدم انه اعتذر 
ع�ن املش�اركة يف بطول�ة غرب اس�يا بكرة 
الق�دم والت�ي س�تقام العاصم�ة القطرية 
الدوحة اواخر ش�هر ايلول / سبتمرب املقبل.

واكد االتحاد يف بيان نرشه عىل موقعه:" ان 
سبب االعتذار عن املشاركة يف البطولة يعود 
لالزم�ة املالي�ة الت�ي يعاني منه�ا العراق يف 
الوقت الراهن".واشار البيان اىل ان " االتحاد 
ق�رر ع�دم املش�اركة يف البط�والت الكروية 
العربية واالسيوية غر املعتمدة رسميا لدى 
االتحاد الدويل لكرة القدم)فيفا(".يذكر 

ان االتحاد العراقي لكرة القدم كان قد قرر يف 
وقت س�ابق من االسبوع الحايل الغاء جميع 
املعس�كرات والبطوالت الداخلية والخارجية 
للمنتخبات الوطنية العراقية بس�بب االزمة 
املالي�ة التي يعان�ي منها االتح�اد يف الوقت 
الراهن.وكان االتحاد العراقي لكرة القدم قد 
اس�تثنى بطول�ة دورة كاس الخليح العربي 
بك�رة القدم من القرار االخر بس�بب تاريخ 

العراق الكبر يف هذه البطولة.
عىل صعيد اخ�ر قرر االتح�اد العراقي لكرة 
الق�دم يف اجتماع طارئ له حل جميع لجانه 

دون استثناء.
واك�د االتح�اد يف بي�ان: "ان االتح�اد ق�رر 

وباالجم�اع حل جميع لجان�ه العاملة تحت 
قبته دون اس�تثناء وتش�كيل لج�ان جديدة 
وف�ق ضواب�ط ومعاي�ر جديدة".ولم يرش 
البي�ان اىل االس�باب الت�ي دفع�ت االتح�اد 
العراقي لكرة القدم لحل جميع لجانه، حيث 
اكتف�ى اىل حل اللج�ان فق�ط دون التطرق 

لالسباب.
يذك�ر ان االتحاد العراقي لك�رة القدم يضم 
العديد من اللجان داخل اروقته ومنها لجنة 
الح�كام ولجن�ة املدربني ولجنة املس�ابقات 
واللجن�ة الفنية، اىل جانب لج�ان االنضباط 
ش�ؤون  ولجن�ة  والنس�وية  والتس�ويق 

الالعبني.

امل�ستقبل العراقي/ متابعة
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فند نادي أمانة بغداد، ان يكون إبعاد املدرب ثائر 
احمد عن الفريق عن طري�ق مؤامرة، معتربا أن 
تسمية احمد خلف أمر متفق عليه وبعلم املدرب 
ثائر احمد. وقال أمني رس النادي محمد فرحان: 
إن "ادع�اءات إبعاد امل�درب ثائر احمد عن فريق 

أمانة بغداد من خالل مؤامرة عارية عن الصحة"، 
مبين�ا أن "املدرب ثائر احمد هو من فضل االبتعاد 
عن الفريق وأن تس�مة املدرب احمد خلف تمت يف 
بيته بعلم�ه وموافقته". وأض�اف فرحان أن "أي 
مؤامرة ال توج�د المن النادي وال من املرشف غانم 
عريب�ي وأن اإلتفاق كان يف بي�ت املدرب ثائر احمد 

عىل تسلم املدرب املساعد مهمة قيادة الفريق".

يح�اول نادي مي�الن ال�ذي ينافس 
الق�دم  لك�رة  اإليط�ايل  بال�دوري 
الرصب�ي  الفن�ي  املدي�ر  بقي�ادة 
بتدعي�م  ميهايلوفيت�ش  سيس�نا 
خط الوسط خالل فرتة اإلنتقاالت 
الصيفي�ة لع�ام 2015 إس�تعداًدا 
للموس�م املقبل.وأف�ادت تقاري�ر 
ديلو سبورت(  صحيفة )الغازيتا 
اإليطالية أن املدي�ر الفني للفريق 
ميهايلوفيتش يفكر يف ضم املوهبة 
الكرواتي�ة للغري�م التقليدي إنرت 
كوفاش�يتش  ماتي�و  مي�الن 
الوس�ط. خط  لتدعيم 
وأضافت الصحيفة 

أن العائ�ق الوحي�د أمام الروس�ونري 
لض�م الالع�ب البالغ م�ن 21 عاًما هو 
القيم�ة املادي�ة الضخم�ة، حيث أكدت 
أن إدارة النرات�زوري ل�ن تتخ�ي ع�ن 
كوفاشيتش بأقل من 30 مليون يورو، 
وميالن غ�ر قادر عىل دف�ع ذلك املبلغ 
يف الوقت الحايل عق�ب إبرامه صفقات 
كثرة خالل املركات�و الصيفي الحايل.

وكش�فت الصحيفة أن الخي�ار الوحيد 
أم�ام مي�الن ه�و التعاق�د م�ع الع�ب 
س�امبدوريا روبرت�و س�وريانو الذي 
ق�ام بتدرب�ه ميهايلوفيتش يف املوس�م 
املنق�ي عندم�ا كان مدرًبا للس�امب، 
نظ�رًا لقيمت�ه املادية املنخفض�ة التي 
تقدر بح�وايل 10 ماليني يورو.وأضافت 
تقاري�ر صحيفة )كالتش�يو مركاتو( 
اإليطالي�ة أن الروس�ونري ق�د يتقدم 
بعرًض�ا رس�مًيا خالل األس�بوع املقبل 

لض�م الالعب البالغ م�ن العمر 
24 عاًما، لكنه سيواجه منافسة 

رشس�ه من قبل نادي ناب�ويل الذي 
يرغب يف ضم الالعب ايًضا.وأكدت أن 

فقراء الجن�وب بقيادة رئي�س النادي 
دي الورينتس ق�د يقحم العبه املغربي 
عمر القادوري ضمن الصفقة من أجل 
إقناع مسؤولو سامبدوريا بالتخي عن 

الدويل  اإليطايل.الالعب 

العراقي  االتح�اد  أعل�ن 
املرك�زي للك�رة الطائرة، 
اندية  أن منافس�ات دوري 
النس�اء باللعبة س�تقام بنظام املناطق.وح�دد اتحاد 
الك�رة الطائ�رة، يف وقت س�ابق، ي�وم االول من ش�هر ترشين 
االول املقبل موعدا اخرا لتس�لم كش�وفات االندية املش�اركة يف 
منافس�ات دوري النخب�ة للموس�م الجديد.وق�ال النائب األول 
لرئيس اتحاد اللعبة مظفر هاش�م: إن “منافسات دوري اندية 
الع�راق للنس�اء بالك�رة الطائرة س�تنطلق ي�وم العرشين من 
ش�هر اب الحايل، وسيتم تقسيم االندية املشاركة يف املنافسات 

املحلية اىل اربع مناطق”.وس�بق أن فتح اتح�اد اللعبة باب 
االنتق�االت بني االندية املش�اركة يف منافس�ات دوري أندية 

النخبة.وتابع هاشم أن “منافسات املنطقة الوسطى ستقام 
يف العاصمة بغداد، وستضيف محافظة السليمانية منافسات 

املنطقة الشمالية، وس�تقام منافسات منطقة الفرات االوسط 
يف محافظة كربالء، بينما ستنطلق منافسات املنطقة الجنوبية 

يف محافظة ميس�ان”.يذكر أن االندية الس�تة املشاركة 
يف دوري النخب�ة وه�ي غاز الجن�وب والبحري 

والرشطة والبيش�مركة والصناعة وشقالوة 
يح�ق ل�كل واحد منه�م تقديم كش�وفات 

الالعب�ني ع�ىل ان يكون الح�د االعىل لكل 
قائمة 18 العبا.

غاري نيفيل يفتح النار عىل مانشسرت يونايتد بسبب دي خيا

ش�ن االنجليزي غاري نيفي�ل مدافع 
مانشس�رت يونايت�د االس�بق هجوما 
بس�بب  الحم�ر،  ادارة  ع�ىل  ح�ادا 
الضج�ة الكبرة التي احدثها االس�باني 
ديفي�د دي خي�ا، خ�الل ف�رتة االنتقاالت 
الصيفي�ة الحالية.ونقل�ت صحيف�ة )ديي 
مي�ل( الربيطاني�ة يف عدده�ا االلكرتون�ي 
املداف�ع  ترصيح�ات  الس�بت،  الص�ادر 
الدويل االس�بق غاري نيفي�ل والذي يعمل 
محلال يف ش�بكة قنوات )سكاي سبورت 

 ، ) ز حي�ث انتقد نيفيل ني�و

ادارة الش�ياطني الحمر بس�بب عدم تجديد 
عق�د ديفي�د دي خيا منذ عام�ني وليس مع 
ق�رب عقده عىل النهاية.واش�ار اس�طورة 
مانشسرت يونايتد أنه كان يتوجب عىل ادارة 
الحم�ر أن تجدد عق�د دي خي�ا صاحب ال� 
)25 عام�ا( منذ عامني، حيث لم يكن وقتها 
يمتلك الخربة الكافية، ولم يقدم نفس�ه عىل 
الساحة االوروبية كما يفعل اآلن بعد تأقلمه 
مع اج�واء اللعب يف الربيمرليج، خاصة انه 
اظه�ر ش�خصيته الحقيقي�ة تح�ت قيادة 
االس�كتلندي ديفيد مويس.وتس�اءل غاري 
نيفيل عن اس�باب عدم تجديد عقد دي خيا 
منذ عامني، مؤكدا أن ما حدث س�ببه س�وء 

االدارة، التي انشغلت بامور اخرى بعيدا عن 
التطوير.واس�تبعد امل�درب الهولندي لويس 
فان غال، الحارس االس�باني ديفيد دي خيا 
ع�ن املب�اراة االفتتاحية ملانشس�رت يونايتد 
يف الدوري االنجليزي املمت�از امام توتنهام، 
قبل ان يستبعده ايضا عن مواجهة استون 
فيال، حيث يعمد مس�ؤويل الشياطني الحمر 
بتوصية من ف�ان غال إىل اجالس دي خيا يف 
مدرجات ملعب اولد ترافورد ملدة عام )وهي 
املدة املتبقية يف عقده( بدال من املوافقة عىل 
رحيله إىل ريال مدريد االس�باني، بسعر اقل 

من 35 مليون جنيه اسرتليني.

أمانة بغداد يرد عىل اهتامات ثائر امحد

ميالن يدرس التعاقد مع كوفاشيتش العب اإلنرت

فياريال يوافق عىل ضم سولدادو من توتنهام

مدرب منتخب اليد يقلص قائمة الالعبني إىل 24

احتاد الطائرة: دوري النساء سيقام بنظام املناطق
امل�ستقبل العراقي/متابعة

امل�ستقبل العراقي/وكاالت

امل�ستقبل العراقي/ متابعةامل�ستقبل العراقي/ وكاالت

امل�ستقبل العراقي/متابعة

امل�ستقبل العراقي/وكاالت



امليزان

؟؟هل تعلم
ه�ل تعلم أن العنرب يس�تخرج من أمع�اء حوت العنرب 

وهو مادة قيمة يف صناعة العطور
 ه�ل تعل�م أن زرق�اء اليمامة كانت تب�ر اليشء من 

مسرية ثالثة أيام
 هل تعلم أن أول من أشاروا إىل تفتيت الحىص يف املثانة 

هم األطباء العرب
 هل تعلم أن - الرأرأة - تعني تحريك العينني و إدارتهما 

لتسديد النظر عىل الهدف
 ه�ل تعل�م أن ع�دد بح�ور الش�عر هو : س��تة عرش 

بح�راً
ه�ل تعل�م أن الحيت�ان الزرق�اء تس�تطيع التخاطب 

بواسطة غنائها عىل مسافة850 كم 
 ه�ل تعل�م أن طول أطول ذيل فس�تان زفاف يف العالم 
هو 80 مرتا . وقد إرتدت�ه إحدى املمثالت يف أحداألفالم 

األجنبية
ه�ل تعل�م أن حجم القلب يختلف من ش�خص اىل آخر 
وكذل�ك أبع�اده . أم�ا وزن�ه املتوس�ط فه�و 325غم 
بالنس�بة للرجال أما متوس�ط وزنه عند النس�اء فهو 

245غم ولكن يتفاوت مع حجم الجسم ووزنه

س�يكون عن�دك عالق�ات عاصف�ة م�ع 
محيطك، يف موقع عمل�ك وكذلك يف بيتك. 
عىل أية حال، س�تكون إيجابياً و مستعداً 
لتقديم التن�ازالت وملعرفة أخطائك. تحىل 
بالصرب و التأني لكي تستوعب العاصفة 

فطاقت�ك  بالح�ّب،  تح�ّس  أن  بإمكان�ك 
الرومانسية املغناطيسية تجذب املعجبني. 
إذا كان لديك اهتمام بالحّب، فإنك ستكون 
ملفت�اً لألنظار اليوم ، و س�تجد أن عيون 

جميع من حولك محملقة بك. 

س�تتعلّم من خالل املالحظ�ة أكثر بكثري 
القضاي�ا  يف  باالندم�اج  س�تتعلمه  مم�ا 
املطروح�ة ، الرتّوي سيس�مح ل�ك برؤية 
بع�ض الرواب�ط الت�ي كنت غاف�اًل عنها. 
تمع�ن ب�كل ما يحي�ط بك كي تس�تطيع 

دمج املعطيات املطروحة

لي�س من الرضوري أن تب�ذل جهداً كبرياً 
من أجل أي ش�خص ، لك�ن حاالت معينة 
تتطلّ�ب مرون�ة إضافي�ة. علي�ك بأخ�ذ 
وجه�ات النظر األخ�رى بع�ني االعتبار ، 
وأن تك�ون جاهزاً للتغي�ريات املفاجئة يف 

الخطة.

اكب�ح جم�اح اندفاع�ك للتفاخ�ر ح�ول 
إنج�ازك األعظ�م األخ�ري. و ك�ن راضي�اً 
هادئاً ، وابدأ بتخطي�ط مهامك القادمة . 
الن التفاخر س�وف يقود عليك الكثري من 
الحس�د و من الضغوط الخارجية مما قد 

يفشل مهامك الالحقة

أن�ت تحافظ عىل أدوات�ك و احتياجاتك يف 
ص�ّف مرّتب ولطيف، و ترف بعضاً من 
وقت�ك يف مس�اعدة اآلخري�ن ع�ىل تنظيم 
أمورهم . و مكافأتك هي الش�عور بدفء 

املجموعة و التعاون.

تبدأ محادثة عادية و بسيطة ، لكنها تتعمق 
ش�يئاً فش�يئاً، إذا كنت تريد اكتشاف يشء 
مع�ني تري�ده اطرح س�ؤالك بجدي�ة ، و ال 
تخف من املايض . اتبع الراحة و املبارشة 
و التك�ن م�رتددا و حاول ان تس�تغل هذه 

اللحظة لكي تكتشف حقائق الطرف اآلخر

أنت مس�تمع جيد، لك�ن وجهة نظرهم ما 
زالت تبدو سخيف بالنس�بة إليك. انتباهك 
امله�ذب ق�د ينتهي نهاي�ة غ�ري مهذبة، و 
ربما تك�ون ردة فعلك وقحة. ل�ذا ال تتابع 
االستماع يف أي محرض غري مناسب و ابتعد 

عن مخالطة من تجده ليس اهال للنقاش

يف وقت م�ا خالل اليوم، يصب�ح التوّتر ال 
يط�اق. س�تقوم بمحاول�ة نكت�ة لطيفة 
أو ته�رب رسيع�اً ، أو كالهما. قم ببعض 
التماري�ن الرياضية، ارقص مع األصدقاء 
هذا املساء. او اذهب اىل السينما او حاول 

الذهاب اىل مكان مريح لالعصاب 

حج�م الصعوب�ات التي تع�رتض طريقك 
تحب�ط رغبت�ك بأن تك�ون املايس�رتو. ال 
تقلق أب�داً ؛ قريباً س�تكون أن�ت البطل ، 
و س�تجد بعض املتع�ة يف ه�ذا املزيج. ال 
تس�تعجل عىل بلوغ القمة آلن العجلة قد 

تقودك اىل الخلف

هذا هو يومك املحظوظ ، و الحظ السعيد 
م�ا زال يرافق�ك ، وكذلك غ�داً. يمكنك أن 
تنهي مش�اريعك بمهارة، إن�ه وقت واعد 
لبدء أّي يشء جديد. اس�تغل الفرص التي 
تأتيك و ب�ادر اىل اكتس�ابها دون تردد او 

تفكري احد هذه الفرص

أمام�ك جاذبي�ة ال تق�اوم ع�ىل م�ا يبدو 
، س�واء م�ن ش�خص أو يف م�رشوع، يف 
الحقيقة، ما كل ما يلمع ذهب . وإذا كنت 
ذكياً، س�تقاوم عىل األق�ل اندفاعك األول. 
ال تنخ�دع بالفرص بش�كل مبارش و كان 

هادئ عند اتخاذ أي قرار مصريي.

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

بدون تعليق

طبق اليوم

افـقـي
1 م�كان البي�ع وال�رشاء o – أصل كلمة 

Guitar
Leo أصل كلمة o 2 يشء قليل

3 يصيح عليه طالبا إياه
Jasmin أصل كلمة Jar o 4 أصل كلمة

5 م�ا يكت�ب ب�ه o ثالث�ة ح�روف م�ن 
خسارة

6 مس�د وملس الثوب o اسم علم بمعنى 
الشخص الالمتهاون

7 ينف�خ بالهواء وذو ألوان o من الجهات 
األربع

8 أص�ل كلمة Loafa o صفة الطعم الذي 
ال يستسيغه البعض

 – o 9 حزم ووضع يف قطعة من القماش
Sugar أصل كلمة

10 أصل كلمة Chemistry o خروف كبري 
ضخم

Cable أصل كلمة o 1 رضس
2 أص�ل كلمة Vezier o كلمة انجليزية 

بمعنى ملاذا
3 أص�ل كلم�ة Corner o كان الس�بب 
يف التمك�ن م�ن إنج�از فك�رة املح�رك 

البخاري
Coffee 4 أصل كلمة

5 أص�ل كلم�ة Candle o ثلث�ا كلم�ة 
صام

6 أب�و زوجت�ي )معكوس�ة( o مذك�ر 

مرأة
 o 7 بالعامي�ة بمعن�ى صه أو اس�كت

مقابل مادي لعمل ما
 Magazine o أص�ل كلمة o 8 للتعريف

عملية صناعة النقود
 o يتع�اىل عن الصغائر o 9 أرواء الزرع

رمز الكربيت يف الكيمياء
10 عك�س ذك�ورة )معكوس�ة o أصل 

كلمة Syrup )معكوسة

سـودوكـو

املقادير:
500 غرام لحم مفروم 

1 كيلوغرام كوسا، مقطع دوائر
1 كيلوغرام لبن زبادي 

2 مكعب مرق دجاج، ماجي
1 بيضة 

4⁄1 ك�وب كزب�رة طازجة، خ�رضاء مفروم 
ناعم

1 ملعقة كبرية نعناع يابس 
3 فص ثوم 

طريقة تحضري الكوسا مع اللبن والنعناع
1. يف قدر نضع اللبن مع 2 كوب ماء وبيضة 

ونحرك املقادير بمرضب شبكي
2. ث�م نض�ه القدر عىل ن�ار هادئ�ة ونحرك 
بش�كل مس�تمر حت�ى يغ�ي اللب�ن ،نضيف 

املاجي
3. يف قدر اخر نضيف زيت ربع كوب ونشوح 
اللحم�ة ثم نضيف الكوس�ا ون�رتك املقادير 

تنضج عىل نار هادئة
4. نسكب اللبن عىل الكوسا واللحمة

5. يف مق�الة نض�ع الث�وم امله�روس م�ع 2 
ملعقة زيت والكزبرة الخرضاء ونقي املزيج 

حتى يشقر ونضيفه للبن
6. نرش النعناع الناش�ف ثم نس�كب يف طبق 

التقديم ونقدم األكلة مع أرز أبيض

الكوسا مع اللبن والنعناع

معلومات  عامة

فوائد السنامكي
السنامكي عند  أوراق  تستخدم 
الحاج�ة إليه�ا خصوص�ا قبل 
استخدام أي عالج طبيعي بيوم 
واح�د أو أثناء فرتة اس�تخدامه 
ملا له�ا م�ن أهمية يف تحس�ني 
ق�درة الجه�از الهضم�ي ع�ىل 
امتصاص املكون�ات الفعالة يف 
العالج، كما ُيس�تحب استخدام 

أوراق الس�نامكي بشكل دوري 
م�رة واحدة يف الع�ام عىل األقل 
يف  وعالج�ي  وقائ�ي  كجان�ب 
نف�س الوقت، وال مش�كلة من 
كل  واح�دة  م�رة  اس�تخدامها 
ش�هر رشيط�ة أن يك�ون ذلك 
املفصلة  العلمية  الطريقة  وفق 

يف األعىل.

اكـبـر قـط مـعـمـر
قال مسؤولو موسوعة غينيس لألرقام القياسية، 
إن قط�ا من أوريغون يف الوالي�ات املتحدة، مغرم 
بالجبن الش�يدر واصطياد الفرئان، أصبح أطول 
الحيوان�ات املنزلي�ة األليف�ة عم�را بالعالم، بعد 
أن بل�غ 26 عام�ا و13 يوما.وقال�ت موس�وعة 
غينيس يف بيان إن )كوردوري( يعيش يف منطقة 
سيس�رتز الريفي�ة بوالية أوريغ�ون الواقعة عىل 
بعد نحو 160 كيلومرتا جن�وب رشقي بورتالند، 
ويقيض وقتا طويال خارج املنزل.وقال مس�ؤولو 
املوسوعة إن )كوردوري( يعيش مع مالكته آشي 
ري�د أوكرا من�ذ كان هرا صغريا، ودخ�ل حياتها 

ح�ني كان عمره�ا 7 س�نوات فقط.وقال�ت ريد 
أوك�را يف بيان »الرس يكمن يف أن�ي تركته يعيش 
حيات�ه قطا.. يط�ارد وينعم بكثري م�ن الحب«. 
وبخ�الف مطاردت�ه للف�رئان يهوى الق�ط أيضا 
أكل الجبن الش�يدر، بحس�ب ما يقول مس�ؤولو 
غينيس.وأق�رت كريس�تن أوت، املتحدثة باس�م 
غينيس لألرقام القياسية، بأنه ربما يكون هناك 
ق�ط أليف أطول عمرا من )ك�وردوري( يف مكان 
ما.ومن أجل الحصول عىل اللقب يتعني عىل مالك 
الحيوان األليف تقديم أدلة، مثل تسجيالت فيديو 

للحيوان عىل مدى السنني.

مجل�ة  أجرت�ه  لل�رأي  اس�تطالع  أف�اد 
)فرويندن( النس�ائية االملاني�ة إن الرجل 
يمكن�ه أن يهدي زوجته زه�ورا أكثر من 
املعتاد وأن يحرض لها االفطار يف الفراش 
إلظهار حبه لها من خالل هذه اللمسات 
البسيطة التي تدعم وشائج الحب ويكون 
له�ا وقع عاطفي مؤث�ر.    وقال نحو 92 
يف املئ�ة م�ن النس�اء الالئ�ي اس�تطلعت 
آراؤهم إن مثل هذه الهدايا البس�يطة لها 
فعل السحر وهي أفضل وسيلة يمكن أن 
يظهر بها الرجل حبه لزوجته.    وشعرت 

أرب�ع من كل خمس نس�اء ب�أن االعتذار 
املناس�ب بعد نش�وب ش�جار أهم بكثري 
من تقدي�م هدي�ة غالية الثم�ن, وتنتاب 
امل�رأة الش�كوك عندما يقدم له�ا زوجها 
الهداي�ا الثمين�ة مثل االمل�اس ومعاطف 
الف�راء وغريها حيث اعتق�دت 65 يف املئة 
أن الرج�ل عندما يهديها مثل هذه الهدايا 
الفاخ�رة يخفي وراءها ش�عورا بالذنب, 
وأجرى االستطالع معهد جيفيس ومقره 
هامب�ورج وش�اركت في�ه 1058 س�يدة 

ترتاوح أعمارهن بني 20 و60 عاما.

اهلدايا البسيطة هلا فعل السحر

حب عباد الشمس يقوي املناعة

من هنا وهناكمن نوادر العرب

حسني الساعدي

قال رجل اس�مه عمر لعي بن س�ليمان األخفش: علمني مس�ألًة 
من النحو؟

قال: تعلم أن اسمك ال ينرف. فأتاه يوماً وهو عىل شغل.
فقال: من بالباب. قال: عمر. قال: عمر اليوم ينرف.

قال: أوليس قد زعمت أنه ال ينرف؟
قال: ذاك إذا كان معرفة وهو اآلن نكرة

يتن�اول الكث�ريون ح�ب عب�اد 
الش�مس لطعم�ه اللذيذ بغرض 
التسلية أو لتمضية الوقت أثناء 
مش�اهدة التلف�از أو التن�زه يف 
بأهميت�ه  الحدائ�ق، دون عل�م 
الغذائي�ة والعدي�د م�ن فوائده 
الصحية التي يمكن أن تدفع إىل 
تن�اول هذا النوع من املس�ليات 

بشكل يومي.
واس�تخدمت منذ أكثر من 500 
س�نة عند األوروبيني واألسبان، 
ثم انت�رشت تدريجي�ا يف جميع 
بل�دان العالم.وعىل الرغم من أن 
حب عباد الش�مس من أرخص 
أن�واع املس�ليات، إال أنه يحتوي 
عىل العديد من الفوائد وهو مهم 

لجسم اإلنسان
ويحتوي حب عباد الشمس عىل 
زي�وت أوميغا التي تس�اعد عىل 
تجّن�ب تصلّب الرشايني وارتفاع 
ضغط الدم. هذا بجانب حمض 
الفوليك الذي يس�اهم يف تكوين 
الجنني أثناء فرتة الحمل، ومفيد 
أيض�ا مل�رىض فقر ال�دم ويمنع 
ه�ذه  واس�تعملت  التس�وّس. 
النبت�ة من�ذ زمن بعي�د لخفض 
ال�دم  يف  الكولس�رتول  نس�بة 
الحتوائها عىل أحم�اض دهنية 
غري مش�بعة. ووظفه�ا األطباء 
أ  فيتامين�ات  ع�ىل  الحتوائه�ا 
وب، لع�الج املالري�ا ولتخفي�ف 

كولسرتول الدم.
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فؤاد حسونك�اريك�ات�ير

العراق بني القبلة والقنبلة
ات امض���اء

نعيم عبد مهلهل

مس���احة لل���راي 

تهدف الحرب النفس�ية الدعائية بث اليأس والش�ك 
والقطيعة بني أفراد املجتمع وتركز دعايتها عىل القوات 
املس�لحة لت�زرع يف نفوس أفرادها القناعة باس�تحالة 
بأس�اليب مدروس�ة  الصم�ود  يف  والتش�كيك  الن�ر 
ومختلف�ة والتأكي�د ع�ىل الطائفي�ة وإيج�اد األرضية 
ملرشوع صهيوني يف بناء دويالت ضعيفة عىل حس�اب 
الجس�د العراقي وزرع الرتاخي والتوق�ف عن الصمود 
ومن اجل مواجهة ماكنة العدو بدراس�ة الفهم العميل 
العمي�ق والتنب�ؤ بفه�م الحرك�ة املس�تقبلية ومعرفة 
حجمه�ا ومدى أبعادها واالس�لوب الدعائ�ي يهدف إىل 
تحطيم ش�خصية اإلنس�ان وتش�ويه صورة اإلس�الم 
املرشق�ة وخلق الكراهية والبغضاء بني أفراده والتأثري 
عىل االتجاهات واآلراء وترس�يخها يف الضمائر وبعد ان 
ترك اإلس�الم لدى الغرب صورة مرشقة تبدو يف ثناياها 
صفات وشمائل اعجب بها الغرب من الكرم والشجاعة 
والنخ�وة واإلباء والحل�م والذكاء وظه�ر ذلك اإلعجاب 
يف كت�ب الكثريي�ن منهم وأس�هم اإلس�الم حضارياً يف 
ش�تى املجاالت والحقول لخدمة اإلنس�انية مما أغاض 
الصهيونية فجندت وصنعت مخترباتها وحركت أدواتها 
م�ن الدواعش واإلرهابي�ني ووضعت خرباته�ا لتمزيق 
املس�لمني ورضب بعضه�م ببعض وتش�ويه صورتهم 
بالتوح�ش والقتل ومحو نظرة العالم لصورة اإلس�الم 
املرشقة واإلس�اءة للش�خصية اإلس�المية بأنها شاذة 
وأصبح�ت الخربة الصهيونية الدعائية يف خدمة جرذان 
الدواعش التي تخوض الحروب لتمزيق وفرقة املسلمني 
نياب�ة عن الصهيوني�ة بدعم وتأهيل وتمويل مش�ايخ 
النفط مقابل البقاء يف عروش�هم وليتمتعوا بشقراوات 
الغ�رب وتبدي�د ثرواتهم عىل نزواتهم ب�دالً من وضعها 
لخدمة اإلس�الم وفقرائه والدواع�ش واإلرهاب صناعة 
صهيوأمريكي�ة لجع�ل هؤالء م�ن مالمح الش�خصية 
اإلس�المية لتش�ويه الوقائع والتصدي لهذه األساليب 
والحمالت املش�بوهة بوضع اسرتاتيجية موحدة وعمل 
مخطط ومدروس لتعرية اإلرهاب ومن صنعه وكش�ف 
زيفه�م وخبثهم وتوعية املواطن وطلبة العلم يف الغرب 
لضبط س�لوكياتهم وتوحيد الخطاب واالضطالع بدور 
دبلوم�ايس إعالمي ه�ادف يلزم خط�ة واضحة وطرح 
صورة الدواعش الرشيرة والحقيقية وهذا يتطلب جهد 
كبري ويتحمل املس�ؤولية كوزارة الخارجية والسياحة 
وتوحي�د الخطاب اإلعالمي لتش�جيع األق�الم الرشيفة 
والصادق�ة ألنه�ا معركة وجود حقيقي�ة وخلق ماكنة 
تتص�دى بفعالية ملواجهة الحرب النفس�ية للمنظمات 

اإلرهابية ودحر خططهم ماكنتهم الدعائية. 

إذا أري�د للعس�ل أن ُي�راق بني أجمل ش�فتني ، فلي�س هناك س�وى العراق ، 
ش�فتان لضفتني من اللهف�ة ) دجلة والفرات ( وإذا أُري�د للقبلة أن تطبع أجمل 
لحظات لقاء املودة فأرض العراق لها حظوة العناق ، آلن العراق مؤسس لعاطفة 
أول ش�وق حني حرك النس�يم ضفائر اللهفة يف عشق ش�بعاد لتعزف اول قطعة 
موسيقية لقبلٍة طبعتها عشتار عىل خد انكيدو وهو يفارق جلجامش خله بموت 
أس�طوري ليواجه ملك أوروك لحظة مصري البحث عن الخلود لوحده. ويبدو إن 
هاج�س )وحدُه هذا( ظل لصيق الذاكرة العراقية وأقدارها منذ ش�عور اإلحباط 
بضياع حلم جلجامش يوم اكلت االفعى العش�بة . لهذا بقيَّ العراقيون يمتلكون 
الشعور الذاتي بأنهم يستطيعون دوما تجاوز محنهم من خالل تلك العشبة التي 
س�تأتي بمعجزات ال تحىص ومنها تخليص البالد م�ن أزماتها . واألن أفرتُض أن 
جلجامش عاد اآلن ، ولديه طريقني لبحثِه الجديد من أجل أزل وخلود وطن تحيط 
به أعاصري العنف والتقسيم  والتظاهرات وشبح الفوىض )ال سامح الله ( . واحد 
مؤرش بإشارة قبلة ، وآخر إشارته قنبلة . اآلن يأتي الخيار التأريخي للجلجامش 
الجدي�د ) بني القبلة والقنبلة ( . فاألوىل رقيقة واليمكنها ان تهزم داعش املعتوه 
ال�ذي يرتبع عىل صدر الدبابة رسقها من محنة ضي�اع املوصل .وبالرغم من هذا 
فالعراقي ومنهم امللك السومري يدركون أن القبلة مساحة لصناعة األمل وعليها 
أن تس�لك بعاطفتها الطريق األجمل لزرع مواسم ربيع عراق خاٍل من مفخخات 
امل�وت والخ�راب ) والنعي ( لهذا توكل ع�ىل الله وأبي الحس�نني وأرشاف طرائق 
املدرس�ة البغدادية ومىض يحمل قيث�ارات الحب ويصنع منها القبالت واألمنيات 
، وجال مثلما إبن بطوطة يف رحلته املوس�ومة ) تحفة النظار يف غرائب االس�فار 
وعجائ�ب األمص�ار ( ل�ريى العراق ويصفُه : ) ب�الد زينها الله بالحس�ن الغريب 
وأعطاها كل يشء (.. ومىش يوزع قبالته يف مظاريف الرسائل وعىل باقات الورد 
، يف بطاق�ات التموي�ن وقوائم الرات�ب وأرغفة الخبز وحتى ع�ىل دموع األمهات 
املغ�دورات ، ومرات تجرأ وأستس�مح وزراًء وقادة رشطة ومرتجمني ليطبع عىل 
خدوده�م رغبته التي حملتها القبلة بمعنى أن يبقى الوطن وطن للجميع وليس 
) بطيخ�ة للمحاصصة والفس�اد والبيع ( . جال وم�ىش ..زار الزبري وعني كاوه 
والش�نافية والحي وبيجي وسوق الشيوخ والفلوجة واملقدادية ووصل حتى آخر 
دكة حدودية يف قضاء بنجوين . وعاد ليكتب تقريره اىل االلهة وليس اىل بان كي 
م�ون ، وكان يف العني دمعة ويف الحلق غص�ة إن القبلة لم تعطي مفعولها ولهذا 
أُق�رتَح علي�ه أن يبدله�ا بالقنبلة .  وألنه ل�م يتعود عىل عن�ف الديناميت ، إال إنه 
جربه�ا مغلوبا عىل حرست�ه فرآها تقتل األمريكان والعراقيني معا ، وألنه يرى يف 
الجس�د العراقي ) راس�ماالً اليعوض ( .ودع القنبلة وجل�س مع حريته . أغمض 
عينيه لينام تحت س�درة آدم  ع يف القرنة ملتجأً اىل حكمة من ولدنا من ُصلبه .. 
آدم ع رسب طيف�ه خياراً لحلم األنبياء وهم�س اليه بالعودة اىل درب القبلة فهو 
األم�ل الذي قد يوصل أمنية اإلنس�ان ليكون تحت ظ�ل خيمة وطن ، ال تحت ظل 
خيم�ة بدن ممزق باملفخخات. مرة أخرى تعود القبل�ة خياراً لجلجامش الجديد 
ولكنه زرع فيها هاجس�ني .واحد للربيع ، وآخر للصيف ..وس�يظل يجرب حظه 
مع الفصلني لحني يفرجها الله عىل الناس والوطن .  فإن كان الهوى ربيعيا عند 
أهل الش�ورى واالم�ر أعطاهم الربيع بقبالته ووروده وس�ماحته وتقواه ..وان 
أحس بأن العراق مع القبلة والورد س�يظل ناعس�اً كل عمره وموزع بني الدبابة   
ودشاديش قندهار فأن الصيف سيكون لهبا عىل كل الذين يريدون يف العراق رشاً 

ومسخاً لذاكرته وحضارته وتأريخه ..

ماجد الحسناوي

مواجهة ماكنة داعش الدعائية  

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

                 تت��ض���ام������ن م��ع االب��ط��ال


