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السعودية حترك »معتصمي« الفنادق
الـريـاض تـشـكــل »كتلـة« فـي األردن إلرسـاء الفــوضــى فــي العـراق

     المستقبل العراقي / خاص

قال�ت مص�ادر سياس�ية ب�ارزة أن الس�عودية تحّرك 
معتصم�ي الفنادق ف�ي العاصمة األردني�ة عّمان لدفعهم 
إلى إج�راء مصالحة مع الحكوم�ة العراقّية، الفتة إلى أن 
هذه الجهات س�تعلن في األيام القليلة القادمة مؤتمرات 
من أجل طرح حلول ألجل التوصل إلى اتفاق مع الحكومة 

العراقية.
وأكدت المصادر ل�«المستقبل العراقي« أن »السعودية 
ُتحاول صناعة نس�يج سياس�ي جديد في الع�راق بعد أن 
فش�ل كل من وظفته�م في تحقي�ق مآربه�ا الكاملة في 

العراق«.
وأوضحت أن »هؤالء الساس�ة وش�يوخ العش�ائر في 
عّم�ان يمثل�ون الورق�ة األخي�رة للس�عودية للتدخل في 
العراق«، موضحة أن »المجال يض����يق على الس�عودية 
يوم�اً بعد آخ�ر بعد أن تخلّت عنها أمي�ركا لصالح االتفاق 

النووي مع إيران«.
ووفقاً للمصادر، فإن »أّول من أعلن خّطة للتسوية مع 
الحكومة هو مثنى الضاري نجل حارث الضاري المتورط 
بأعم�ال قتل في العراق على الهوي�ة«، مبينة أن »الضاري 
رفع س�قف المطالب وهو م�ا أضحك الحكومة واألحزاب 

المنضوية في تشكيلها«.
وأك�دت المص�ادر أن »مؤتم�رات كثي�رة س�تحصل«، 
مح�ذرة الحكوم�ة العراقي�ة من اس�تماع لمطالب هؤالء 
كونهم ال يمثلون القاعدة الس�نية في المحافظات الغربّية 

والشمالية.
وتوقعت المصادر أن »تش�هد السعودية أزمات داخلية 
بسبب عدم قدرتها على تمويل المنظمات اإلرهابية بسبب 
العجز في الموازنة وانحدار أسعار النفط األمر الذي يجعل 
المنظمات اإلرهابية تقوم بعمليات إرهابية في الداخل«.

وأردف�ت المص�ادر، أن »الس�عودية تح�اول تأجي�ج 
الساحة العراقية لدفع أزماتها خارج الحدود«.

العراق.. مركز الشـرق 
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     بغداد / المستقبل العراقي

أصدر رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، 
مس�اء أمس األحد، أمراً ديواني�اً بتقليص عدد 

ء  عض�ا مجل�س ال�وزراء ليك�ون 22 أ
اً  بدالً من 33.عض�و

عل�ى  العب�ادي  وق�ال 
صفحت�ه ف�ي موق�ع 
التواصل االجتماعي، 
علي�ه  واطلع�ت 
ل���مس�ت��قبل  ا
أن�ه  العراق�ي، 
»بن�����اء عل�ى 

مقتضي�ات المصلح�ة العام�ة واس�تنادا الى 
الم�ادة )78( م�ن الدس�تور وتفويض مجلس 
النواب، قررنا باسم الش�عب ما يأتي: تقليص 
عدد اعضاء مجلس ال�وزراء ليكون 22 عضواً 
اضاف�ة الى رئي�س مجل�س الوزراء ب�دل 33 

عضوا وعلى النحو اآلتي:
1. الغاء مناصب نواب رئيس الوزراء.

لل�وزارات  الوزاري�ة  المناص�ب  الغ�اء   .2
اآلتية:

أ- وزارة حقوق االنسان.
ب- وزارة الدولة لشؤون المرأة.

المحافظ�ات  لش�ؤون  الدول�ة  وزارة  ج- 
وشؤون مجلس النواب.

د- وزارة الدولة
3. اعادة هيكلة الوزارات االتية:

أ- دمج وزارة العلوم والتكنولوجيا بوزارة 
التعليم العالي والبحث العلمي.

ب- دمج وزارة البيئة بوزارة الصحة.
ج- دم�ج وزارة البلدي�ات ب�وزارة االعمار 

واالسكان.
د- دم�ج وزارة الس�ياحة واآلث�ار ب�وزارة 

الثقافة.
4. تتول�ى االمانة العامة لمجل�س الوزراء 
اتخ�اذ االج�راءات الالزمة لتنفيذ م�ا ورد في 

اعاله.
5. ينفذ هذا االمر من تاريخ صدوه.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت اللجنة األمنية في مجلس بغداد، أمس األحد، 
أن االجتم�اع األمن�ي المنعقد في مجل�س المحافظة 
ق�رر تغيي�ر كافة القي�ادات األمنية ف�ي مدينة الصدر 
بش�كل فوري، الفتة الى أنه تقرر أيضاً جعل االجتماع 

مفتوحاً وتشكيل ورش عمل ثابتة.
وق�ال نائ�ب رئي�س اللجن�ة محم�د الربيع�ي، إن 
»االجتم�اع األمن�ي الذي عق�د في مجل�س المحافظة 
بحض�ور المحاف�ظ عل�ي التميم�ي، ورئي�س مجلس 
المحافظ�ة ري�اض العض�اض، وقائ�د عملي�ات بغداد 
الفريق الرك�ن عبد األمير الش�مري، وكاف�ة القيادات 
األمني�ة ق�رر تغيير كاف�ة القيادات األمني�ة في مدينة 

ضم�ن  »م�ن  أن  الربيع�ي،  فوراً«.وأض�اف  الص�در 
التوصيات التي تم اتخاذها حماية االس�واق في مدينة 
الص�در وباق�ي مناط�ق بغداد بش�كل ممي�ز، وتوحيد 
الجه�ود بين قيادة عملي�ات بغ�داد ووزارة الداخلية«، 

د مش�يراً إل�ى أن »االجتم�اع طالب قائد ش�رطة  ا بغد
بتغيير مدراء قواطع الشرطة والمراكز 

الفاسدين«.واش�ار الربيع�ي ال�ى أن 
االجتماع »اوصى بضرورة رفع الكتل 
الكونكريتية غير الضرورية من بعض 
شوارع بغداد«، الفتاً إلى أن »االجتماع 

سيبقى مفتوحاً، وسيتم تشكيل ورش 
ع�����مل دائمة لمعاقبة ومحاس�بة 

جميع المفسدين«.

نتائج اجتامع بغداد: تغيري القيادات األمنية يف مدينة الصدر فورًا
رفع الكتل الكونكريتية غير الضرورية من العاصمةتقليص أعضاء مجلس الوزراء إلى 22 عضورًا

العـبـادي يلغـي أربع وزارات ويـدمج ثمـان 

ـــة
اض

ري

ون
ــنــ

فـ

419

ية
اس

سي

6

ية
اس

سي

4

وزير النقل: المنظمات الدولية لـم تمنع الطائر 
األخضر من التحليق فــوق أوربــا

الـــبــحــريـــن: إدارة سجـــن الحـــوض تـمـنــع 
المعتقليــــن مــن تلقـــي العــالج

يوفنتوس يسعى فـي إعـادة 
شــــنــــايــــدر

إليسا ونانسي عجرم وراغب عالمة 
فـــي تـــونـــس

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


وزير النفط يكشف ثالثة مستويات للفساد أهدرت 850 مليار دوالر 
       بغداد / المستقبل العراقي

أكد وزي�ر النفط عادل عب�د المهدي، 
أمس األحد، أن موازنات العراق منذ العام 
2003 وحت�ى الع�ام الحال�ي بلغت 850 
مليار دوالر وفي حين بين أن هناك ثالثة 
مس�تويات للفس�اد، رأى أن تلك األموال 
كان ينبغ�ي أن تولد تريليونات الدوالرات 
من القيمة المضافة لو ضخت لألس�واق 
ومواق�ع العم�ل واإلنت�اج بنحو س�ليم، 
لتس�هم بإص�الح أي مجتم�ع مهما كان 

متخلفاً أو متأخراً.
وقال عب�د المه�دي في بي�ان، تلقت 
»المس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه، إن 
»كالم�ًا كثي�راً يجري عن الفس�اد، وهذا 
بالتأكي�د موض�وع الس�اعة«، متس�ائالً 
»ما هو الفس�اد، أهو الس�رقة والتالعب 
الش�خصي بالم�ال الع�ام، أو أن ه�دره 
بس�بب النظ�م وقواعد الص�رف والعمل 
والرقابة والتخطي�ط التي اعتادت عليها 

الدولة، أو االثنين معاً«.
وأض�اف وزي�ر النف�ط، أن »مجموع 
موازن�ات الع�راق بلغ 850 ملي�ار دوالر 

تقريباً، منذ 2003 وليومنا هذا، من دون 
ذكر الموارد األخرى«، داعياً إلى ضرورة 
»النظر للفساد الذي يستبطنه ذلك االرقام 
عب�ر ثالثة مس�تويات، علم�اً أن األرقام 
والنس�ب كله�ا حقيقية، لكنه�ا تقريبية 
وتقديري�ة، وهدفها ع�رض األفكار أكثر 

منها تقديم دراسة إحصائية«.
وأوضح عبد المهدي، أن »المس�توى 
األول هو الفس�اد الش�خصي، الذي يقدر 
البع�ض أن�ه يس�تهلك م�ا نس�بته ثالثة 
بالمئ�ة م�ن مجموع تل�ك الموازنات، أي 
أن اس�تغالل الموق�ع لتحقي�ق المناف�ع 
الخاصة، إن صحت التقديرات، اس�تنزف 
25 ملي�اراً و500 ملي�ون دوالر«، مبين�اً 
أن »ما يس�رق بطرق االحتيال والس�حت 
الحرام ال يقل عن ملياري دوالر س�نوياً، 
وه�ي كارث�ة عظيمة يج�ب التصدي لها 

والحد منها للوصول إلى إيقافها«.
وذك�ر القي�ادي في المجل�س األعلى 
اإلس�المي، أن »منظمة المس�ح الدولي، 
الع�راق  وضع�ت  الدولي�ة،  والش�فافية 
قب�ل  الس�ابعة  أو  السادس�ة  بالمرتب�ة 
األخي�رة، بدرجة 16 م�ن 100، برغم أن 

هناك نقاشاً طويالً بش�أن المعايير التي 
تس�تخدمها المنظمت�ان«، الفت�اً إلى أن 
»المستوى الثاني للفساد يتعلق بالنظام، 
وهنا تس�تبطن المس�ألة أمرين، أولهما 
ترهل الدول�ة وتحولها إل�ى دولة رعاية 
اجتماعية، رعاية ضعيفة تكرس الكسل 
واالتكالية، وليس�ت دولة خدمات عامة، 
التش�غيلية،  موازنته�ا  عب�ر  فتس�تهلك 
ومعظمه�ا رواتب وأج�ور ومخصصات 
وتقاع�د وسياس�ات دع�م، المزي�د م�ن 
اإلنت�اج  م�ن  القلي�ل  مقاب�ل  الث�روات، 

والخدمات«.

»الفس�اد  أن  المه�دي،  عب�د  ورأى 
للنظام استهلك ما ال يقل عن نصف مبالغ 
الموازنات المتعاقبة، أي نحو 425 مليار 
دوالر، ال يمث�ل العمل المنت�ج منها أكثر 
من س�تة بالمئ�ة بقليل، محس�وبة على 
أساس أن اإلحصاءات تشير إلى أن العمل 
المنتج في الدولة ال يتجاوز 20 دقيقة في 
اليوم«، مشيراً الى ان »هذا يعني ان هناك 
هدراً لقرابة 94 بالمئة من الموازنات، أي 

أكثر من 400 مليار دوالر«.
وتاب�ع الوزير أن »ثانيهما هو س�وء 
اس�تعمال األم�وال والتخطي�ط له�ا، إذ 
حوال�ي  التخطي�ط  وزارة  ل�دى  تراك�م 
تسعة آالف مشروع معطل قيمها تقارب 
ال��300 مليار دوالر، وتنفي�ذ ما يتراوح 
بي�ن 5-90 بالمئ�ة منه�ا ل�م ينج�ز في 
مواعيده�ا، ومعظمها متأخر لس�نوات، 
مما سبب ويسبب خسارة وتجميد وتآكل 
وعدم االستفادة من أموال هائلة، ضائعة 
والمص�ارف  المحاك�م  بي�ن  معلق�ة  أو 
والدع�اوى المتبادل�ة بين دوائ�ر الدولة 

والشركات والمقاولين«.
واستطرد وزير النفط، أن »المستوى 

الفس�اد، ه�و م�ا تعطل�ه  الثال�ث م�ن 
الدول�ة  عم�ل  وقواع�د  البيروقراطي�ة 
البالية وقراراتها وإجراءاتها االرتجالية، 
والس�لوكيات االجتماعي�ة والسياس�ية 
واالقتصادية الس�ائدة التي تحجز طريق 
أن  مسترس�اًل  والتنمي�ة«،  االنط�الق 
»موازنات مجموعه�ا حوالي 850 مليار 
دوالر، خ�الل 12 عام�ًا، م�ن دون ذك�ر 
الوطني�ة  االس�تثمارات  أم�وال  رؤوس 
واألجنبي�ة س�تعني لو ضخ�ت من دون 
معرق�الت إلى االس�واق ومواق�ع العمل 
واإلنت�اج تريليونات ال�دوالرات من قيم 
مضافة ومتول�دة ومحرك�ة ومضاعفة 
ل�دورات جدي�دة ومتعاقب�ة، من ش�أنها 
إصالح أي مجتمع مهم�ا كان متخلفاً أو 

متأخراً«.
»مش�روع  أن  المه�دي  عب�د  وبي�ن 
مارش�ال إلعم�ار أوروب�ا بع�د الح�رب 
العالمي�ة الثانية، قد بل�غ 15 مليار دوالر 
لألع�وام 1947-1951، وهذا مبلغ يعادل 
بالقيم�ة الحالي�ة 148 ملي�ار دوالر، أي 
تقريب�اً موازنة العراق، غير المقرة، لعام 

2014 فقط«.

العراق.. مركز الرشق األوسط
     التحليل السياسي /غانم عريبي

 
العرب�ي  النظ�ام  العرب�ي  الربي�ع  فاج�أ 
برمت�ه واس�همت الثورات التي اش�تعلت في 
اغل�ب الدول العربية في تعزيز بنية االنس�ان 
العربي واع�ادة النظر بحقوقه المدنية ورأيه 
في الحكومة والدول�ة والحاجات المجتمعية 
وبات رقماً اساس�ياً في المعادلة السياس�ية 
العربي�ة. الدول�ة العربي�ة الوحي�دة الت�ي لم 
تستفد من تفاعالت الربيع العربي السياسية 
واإلنسانية هي أسرة آل سعود وبدل أن تكون 
الرياض إلى جانب تونس بعد الثورة استقبلت 
الرئي�س المخل�وع زي�ن العابدي�ن ب�ن عل�ي 
وزوجت�ه وامواله ولم تس�تجب لكل النداءات 
القانونية واالنس�انية العربي�ة والدولية التي 
دعتها الى تس�ليم هذا الدكتات�ور الى العدالة 
التونس�ية. هذه الحالة ل�م تكن وليدة صدفة 
ب�ل هي حال�ة متجذرة ف�ي الكي�ان والهوية 
السياسية ألس�رة ال س�عود والمشكلة انهم 
وش�رف  العربي�ة  القومي�ة  ع�ن  يتحدث�ون 
وكرام�ة االمة العربية وهيب�ة الدولة العربية 
ف�ي حي�ن يس�تقبلون اعت�ى الدكتاتوري�ات 
ومنها دكتاتورية البعث العراقي في الس�ابق 
والتنسيق العالي الذي كان سائدا بين الرياض 

وبغداد. بعض الدول االقليمية تحاول ان 
تسير وفق النهج الس�عودي في اللعب 
عل�ى اللحظة الجماهيرية والسياس�ية 
العراقية الحالية. ان اللعب هذا يتلخص 
في التق�اط ماينفعها م�ن النظاهرات 
العراقي�ة والتدخل في الش�ان العراقي 

م�ن خاللها وياخ�ذ التدخل اش�كاال ومظاهر 
مختلفة ولكنها بالمجمل التدل ان التدخل هذا 
لصالح الش�عب العراقي بل للع�ب على اوتار 
االزمة الشعار العبادي انهم طرف اساس في 
اي قرار وان كان على مستوى اصالحات تطال 
بنية النظام الوطني وهي مسالة عراقية بحتة 
وليست مسالة اقليمية كما يحاول البعض ان 
يعطي هذا التصور او يوهم الناس ان المسالة 
العراقية مس�الة اقليمية ويجب ان ياخذ راي 

الع�رب واالقليم في الصغي�رة والكبيرة وفي 
ملفات محلية تقتضي اشراك المحلي الشريك 
وابع�اد االقليمي كالزيارات والنهج الذي كان 
سائدا في فترة عالوي. ومن هنا اوجه رسالة 
ال�ى امامنا السيس�تاني ان يش�مل في ورقة 
االصالحات المقترحة عل�ى العبادي ضرورة 
وض�ع ح�د للتدخ�الت االقليمي�ة الت�ي تاتي 
العراق وتتدخل في شؤونه الوطنية من ابواب 
مختلف�ة  وان يكون الرئي�س العبادي حازما 
ازاء ه�ذا التدخ�ل الذي بدا الجمه�ور العراقي 

يمقت�ه النه غي�ر منص�ف اوال والن�ه يعتمد 
اقام�ة افض�ل العالقات مع خص�وم حكومة 
الوحدة الوطنية لوهم فيهم قديم ان العبادي 
خيار امريكي وليس خيارا عراقيا بتفاهمات 
اقليمي�ة!. االم�ام السيس�تاني يع�رف جي�دا 
ان نص�ف الخ�راب الذي يجري يت�م بناء على 
تفاهمات مع االقليمي بس�بب سوء االعتماد 
على مجموعة من االشخاص الذين يفتقدون 
الخبرة والحكم�ة واالمكانية في ادارة الدولة 
لكنه�م يجي�دون ف�ن االعتماد على الش�ريك 

االقليمي ويعملون معه بقصد توس�يع نفوذ 
المسالة االقليمية وهو بدوره يعمل ما امكنه 
في تقليص نف�وذ الدولة العراقية والحكومة 
برئاس�ة العبادي!. ان تالوة نص من نصوص 
االمام من على منبر صالة الجمعة في كربالء 
ينب�ه ال�ى ض�رورة االعتم�اد عل�ى االمة في 
االصالح�ات دون االعتماد على االخر ودعوة 
االخ�ر ال�ى احت�رام ارادة الش�عب العراق�ي 
وع�دم اس�تفزاز مش�اعره باحتض�ان م�ن 
تحوم حولهم الش�بهات س�يبعث برسالة الى 

االقليم�ي ضرورة احترامه لنفس�ه من خالل 
احترام الشعب العراقي وقد حان الوقت الذي 
يحت�رم فيه االقليم�ي ارادة الش�عب العراقي 
وخي�اره الوطن�ي الممثل بحكوم�ة انتجتها 
ارادة العراقيي�ن بعيدا ع�ن التفاهم االمريكي 
االقليمي وهي المرة االولى التي تتش�كل فيه 
حكومة بعيدا عن ارادة التفاهمات الخارجية 
الكبي�رة. ان العراق دولة تنتم�ي الى خارطة 
ال�دول العربية م�ن دون ان تكون مغلولة الى 
عنقها بتوصي�ات ومقررات الجامعة العربية 

المش�لولة لكنه�ا ف�ي الوق�ت نفس�ه دول�ة 
تتمتع بعالقات ممتازة م�ع كافة دول العالم 
ماعدا اس�رائيل ودورها مح�وري في تقرير 
السياس�ات الكب�رى في العالم وله�ا تاثيرها 
ف�ي مج�رى السياس�ة الدولي�ة له�ذا اليجب 
االس�تهانة ب�دور الدول�ة العراقي�ة واهمي�ة 
وج�ود نظ�ام وطن�ي ديمقراط�ي اليتدخ�ل 
واليس�مح لالخرين بالتدخل في ش�ؤونه. ان 
الدولة العراقية الحالية لم تتدخل في ش�ؤون 
ال�دول المحيطة العربي�ة واالقليمية ابدا منذ 
الس�اعات االول�ى لس�قوط النظ�ام العراقي 
الس�ابق الذي تمي�ز بكث�رة تدخالت�ه الفجة 
وحروب�ه الق�ذرة بحق جي�ران الع�راق لكن 
ش�هوة التدخل في الش�ان العراق�ي من قبل 
العرب بدات في الحقيقة منذ الساعات االولى 
لس�قوط النظام الس�ابق ولليوم لم تس�تطع 
كل الزيارات والمحاوالت والمبادرات وحسن 
النواي�ا واالفكار االيجابي�ة ان تمنع احدا من 
شهوة التدخل وكأن ليس هنالك بلد اال العراق 
يتدخلون في ش�ؤونه!. على ال�دول االقليمية 
ان تفهم ان عجلة االصالحات ومنها استرداد 
هيب�ة االم�ة العراقية بدات ول�ن تنتهي حتى 
يرث الله االرض ومن عليها وليس هنالك قوة 
اال الل�ه في الدني�ا قادرة على من�ع تدفق تلك 
المعادل�ة في س�احة التحري�ر. العراق 
هو الس�احة االولى التي تتصارع فيها 
معادالت الكون والحي�اة وليس هنالك 
احد ق�ادرا على اركاع تل�ك المعادلة او 
التحك�م بمفرداتها م�ادام هنالك امام 
يس�مى السيس�تاني ومخلص�ون ف�ي 
الع�راق ومجاهدون يقاتلون م�ن اجل بلدهم 
وترابه�م الوطن�ي وعراقهم الواح�د. اطالب 
االم�ام السيس�تاني بال�زام الدول�ة العراقية 
تجريم اي شخص او كيان سياسي مهما كان 
ش�انه ودوره وحجم القيادات السياسية فيه 
يتعاطى السياسة الوطنية من موقع العمالة 
مع االخر االقليمي بقصد االضرار بالمصالح 
الوطني�ة واف�ادة مصال�ح االقليم�ي بدوافع 

فكرية او سياسية او حزبية او طائفية.

الـــعـــراق هــو الســـاحـــة األولى التـــي تتـصـــارع فـيـهـــا معـــادالت الكـــون والــحــيـــاة
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عشائر االنبار تطالب باملزيد من اإلصالحات 
يف احلكومة املحلية للمحافظة

محلة الشهادات العليا جيددون تظاهرهتم 
يف بغداد للمطالبة بتعيينهم

ذي قـار: اغلـب منـاطـق االهـوار شبــه منكـوبــة 

القايض مدحت املحمود يعلن ارسال مرشوعات 
قوانني السلطة القضائية االحتادية

      بغداد / المستقبل العراقي

ج�دد العش�رات م�ن حمل�ة 
الش�هادات العلي�ا، أم�س االحد، 
وزارة  مبن�ى  ام�ام  تظاهرته�م 
العلمي  العالي والبح�ث  التعلي�م 
وسط بغداد، فيما طالبوا بتفعيل 

آلية التعيين المركزي. 
المتظاهري�ن،  اح�د  وق�ال 
ويدعى مؤيد حمزة، إن »نحو 300 
متظاه�ر م�ن طلبة الماجس�تير 
والدكتوراه تظاهروا، اليوم، امام 
المبنى الجديد لوزارة التعليم في 

منطقة الكرادة وسط بغداد«.

واض�����اف ح����م�زة ان 
ال�وزارة  »المتظاهري�ن طالب�وا 
بتفعي�ل آلي�ة التعيي�ن المركزي 
لحملة الشهادات العليا المتوقفة 
من�ذ ع�ام 2007 والقض�اء على 
ف�ي  االداري  الفس�اد  مظاه�ر 

الوزارة«.

      بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت لجنة إنعاش االه�وار في مجلس 
محافظ�ة ذي ق�ار، أم�س االح�د، أن أغلب 
مناط�ق أه�وار المحافظ�ة أصبحت ش�به 

منكوبة، فيما اتهمت وزارة الموارد المائية 
بع�دم اإليف�اء بالتزاماته�ا تج�اه معان�اة 
س�كان تلك المناط�ق. وقال رئي�س اللجنة 
عب�د الرحم�ن الطائ�ي، إن »اغل�ب مناطق 
اهوار المحافظة ما زالت تعاني من شح في 

المياه الواصلة اليها عبر نهر الفرات بسبب 
عدم ايجاد حلول حقيقية لتلك االزمة وانقاذ 
س�كان تلك المناطق من مخاطر جفاف تلك 
االهوار«. وأضاف الطائي أن »اغلب المناطق 
أصبحت شبه منكوبة بسبب جفاف االهوار 

وتوقف الحياة فيها«، مبيناً أن »س�كان تلك 
المناط�ق يعتم�دون بش�كل اساس�ي على 
الزراعة والصيد ورعي الحيوانات«. وأكد أن 
»محاف�ظ ذي قار يحي�ى الناصري ورئيس 
مجلس�ها حميد الغزي التقي�ا مؤخراً وزير 

الموارد المائية محس�ن الش�مري وحصال 
عل�ى تطمينات بزي�ادة االطالق�ات المائية 
في حوض نه�ر الف�رات«، متهم�اً الوزارة 
ب�«ع�دم االيفاء بالتزاماتها تجاه ما يجري 

من معاناة لسكان تلك المناطق«.

     بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن رئي�س الس�لطة القضائي�ة االتحادية 
القاضي مدحت المحمود عن ارس�ال مشروعات 

مدونة قوانين السلطة القضائية االتحادية.
وقال القاضي مدحت المحمود، إن »الس�لطة 
القضائية أرس�لت مش�روعات قانون المحكمة 
االتحادية العليا وقان�ون مجلس القضاء األعلى 

وقانون تنظيم ش�ؤون القضاة وأعضاء اإلدعاء 
الع�ام وقانون اإلدع�اء العام وقانون اإلش�راف 
للس�لطة  العام�ة  اإلدارة  وقان�ون  القضائ�ي 
الس�ياقات  وف�ق  لتش�ريعها  وذل�ك  القضائي�ة 

الدستورية«.
وتابع المحمود انه »جاء  ذلك بعد ما تم وضع 
هذه المش�روعات بشكل ينس�جم مع متطلبات 

الحاضر وترسيخ استقالل القضاء«.

     بغداد / المستقبل العراقي

ف�ي  عش�ائر  ش�يوخ  رح�ب 
األح�د  ام�س  األنب�ار  محافظ�ة 
باإلصالحات التي قام بها المحافظ 
إياه  ال�راوي، مطالبي�ن  صهي�ب 
المزيد م�ن اإلصالحات،  بإج�راء 
فيم�ا طالب�وا بإع�ادة النظ�ر في 
القيادات األمنية »الفاسدة«.وقال 
شيخ عشيرة البو بالي عبد الوهاب 
س�رحان ، إن »عشائر االنبار تؤيد 
اإلصالحات التي قام بها المحافظ 
صهيب الراوي، وتطالبه بأكثر من 

ذلك ألنها إصالحات غير كافية«.
أن  س�رحان،  وأض�اف 
»اإلصالحات األخرى تتمثل بعمل 
إصالح�ات ف�ي الدوائ�ر الفرعية 
وليس�ت الرئيس�ة فقط ألن أغلب 
مدراء الدوائ�ر مضى على تعينهم 
10 أع�وام وان يك�ون هن�اك في 
نف�س الوقت تميي�ز بي�ن المدير 

الفاسد والصالح«.

محاف�ظ  س�رحان،  وطال�ب 
االنبار ب�«وإعادة النظر بالقيادات 
األمني�ة الن أغل�ب تل�ك القيادات 

يشوبها الفساد«.
ش�يخ  رح�ب  جانب�ه،  م�ن 
عش�يرة الب�و نم�ر نعي�م الكعود 
ب�«تل�ك اإلصالح�ات«، معربا عن 
أمل�ه بأن »يك�ون تعيي�ن المدراء 
والمسؤولين الجدد حسب الرقعة 
الجغرافية بعي�دا عن المحاصصة 
الحزبية والكتل السياسية واختيار 

أصحاب الكفاءات«.
ودعا الكعود إل�ى »حل جميع 
مجال�س األقضي�ة والنواحي في 
انتخابات جديدة،  االنبار وإج�راء 
إضافة إلى تشكيل مجالس جديدة 
الن تل�ك المجل�س مض�ى عليه�ا 

قرابة ال�13 عاما«.
ب�دوره، ق�ال ش�يخ عش�يرة 
البو حس�ين العلي ف�ي قبيلة البو 
فه�د س�عد عب�د الل�ه منس�ي ل� 
الس�ومرية نيوز، »نأمل أن تكون 

اإلصالح�ات التي قام بها محافظ 
تك�ون  ال  وأن  مهني�ة  االنب�ار 
إصالحات لمأرب أخرى«، مش�ددا 
تس�تهدف  »ال  أن  ض�رورة  عل�ى 
األش�خاص  اإلصالح�ات  تل�ك 
الذي�ن يقوم�ون ب�أداء واجباتهم 
على أحس�ن وجه«.وأكد منس�ي، 
اإلصالح�ات  »تش�مل  أن  أهمي�ة 
جمي�ع الفاس�دين دون تميي�ز«، 
مطالبا المحافظ ب�«الكش�ف عن 
األش�خاص الذين كانوا يتسلمون 
أم�وال الفضائيي�ن ف�ي محافظة 
األنب�ار  محاف�ظ  االنب�ار«.وكان 
صهي�ب ال�راوي أعل�ن، الخميس 
ع�ن   ،)2015 آب   13( الماض�ي 
إعفاء كافة مستشاريه ومعاونيه 
م�ن مناصبهم والم�دراء العامين 
الذي�ن مض�ت أربع س�نوات على 
بقائهم في المنص�ب وذلك ضمن 
حزمة أولى من اإلصالحات، فيما 
طالب الحكومة االتحادية بصرف 

موازنة المحافظة.

      بغداد / المستقبل العراقي

أكد رئي�س مجلس ناحية العظيم ف�ي محافظة ديالى 
محم�د العبيدي، أمس االح�د، أن أضرار القط�اع الخدمي 
بس�بب ع�دوان تنظي�م »داع�ش« عل�ى الناحي�ة تتجاوز 
حاج�ز ال�10 مليارات دينار، مبيناً أن الناحية تلقت وعوداً 

حكومية بإعادة اعمار ما دمر في القريب العاجل.
وقال العبيدي، إن »تنظيم داعش مارس سياسة تخريب 
ممنهج�ة بح�ق الدوائر الخدمي�ة في ناحي�ة العظيم )60 
كم ش�مال ش�رق بعقوبة( منذ اللحظات االولى لسيطرته 
عليها في ش�هر من العام الماضي«، مبيناً أن »داعش دمر 
عدة دوائر وس�رق مركبات واليات وعطل مش�اريع الماء 

والكهرباء«.
وأضاف العبيدي أن »أضرار القطاع الخدمي في العظيم 

تتجاوز حاجز ال�10 مليارات دينار«.
وأكد أن »الناحية تلق�ت وعوداً حكومية بإعادة اعمار 
م�ا دمر من خالل خطة مركزية ستش�مل جميع المناطق 

المحررة بديالى ومنها العظيم في القريب العاجل«.
يذكر أن تنظيم »داعش« سيطر، في شهر آب من العام 
الماضي، على ناحية العظيم، قبل ان تنجح القوات االمنية 
المش�تركة المدعومة بالحشد الش�عبي من تحريرها بعد 

ثالثة اشهر.

      بغداد / المستقبل العراقي

ق�دم 40 نائبا ف�ي برلمان إقليم كردس�تان، أمس 
األحد، تواقيع لعقد جلسة استثنائية من أجل مناقشة 
مسألة رئاسة اإلقليم مع اقتراب انتهاء والية مسعود 

بارزاني.
وقالت تقارير، إن 40 نائبا في برلمان كردس�تان 
من أصل 111، قدموا تواقيع إلى هيئة الرئاسة بهدف 

عقد جلسة استثنائية.
وأضاف�ت أن ذل�ك يأتي من أجل مناقش�ة مس�ألة 
رئاس�ة اإلقليم مع اقتراب انتهاء والية رئيس اإلقليم 

مسعود بارزاني.
ويش�هد إقلي�م كردس�تان ج�دال س�اخنا ح�ول 
مسألة رئاس�ة إقليم كردس�تان، حيث طالب الحزب 
رئي�س  يتزعم�ه  ال�ذي  الكردس�تاني  الديمقراط�ي 
إقليم كردس�تان مس�عود بارزاني في بيان له بتمديد 
والي�ة األخي�ر لعامي�ن آخري�ن، فيم�ا أك�د تأيي�ده 
للنظ�ام البرلماني في اإلقليم وتوزيع الس�لطات بين 

المؤسسات الدستورية.

القطـاع اخلـدمـي يف العظيــم ترضر
 بـ »10« مليارات دينار بسبب »داعش«

40 نائبًا بربملان كردستان 
يطالبون بعقد جلسة استثنائية 

ملناقشة رئاسة اإلقليم



صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي
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     بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة التجارة، أمس االحد، عن تخفيض الموازنة المق�ررة للبطاقة التموينية في موازنة العام 2015 وبثلث 
المبالغ المخصصة لألعوام الس�ابقة، وعزت الس�بب الى »سياسة التقش�ف التي اعتمدتها الحكومة«، وفيما أشارت إلى 
توفي�ر كام�ل المفردات الغذائية من مناش�ئ عالمية رصينة، أك�دت اختزال األموال بعد »منعه�ا عمليات الهدر وتقليص 
اإلس�راف«. وق�ال وزير التج�ارة مالس محمد عبد الكريم في بيان تلقت »المس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إن »الوزارة 
اس�تطاعت وبجهود متواصلة من توفير كامل المفردات الغذائية ومن مناش�ئ عالمية رصينة من دون التأثر بتخفيض 
الموازن�ة المخصص�ة للبطاق�ة التموينية«، مؤكداً »توفير مردود مالي يس�هم في تحس�ين نوعية ه�ذه المواد وتوفير 
خزي�ن س�تراتيجي«. وأضاف عبد الكري�م، أن »الوزارة وألول مرة صرف�ت ملياراً ومئة مليون دوالر لحد الش�هر الثامن 
م�ن الميزانية المخصصة للبطاق�ة والتي بلغت هذا العام ملياري دوالر فقط عكس األعوام الس�ابقة التي كان يخصص 
للمفردات الغذائية خمسة مليارات دوالر أو سبعة مليارات عندما كانت الظروف مالئمة وال توجد سياسة تقشف مالي«. 
وتاب�ع عب�د الكري�م، أن »وزارة التجارة حققت هذا العام انج�ازاً مهماً في إيصال المفردات الغذائي�ة إلى المواطنين من 

مناشئ عالمية معروفة«، الفتاً إلى أن، الوزارة »اختزلت األموال بعد منعها عمليات الهدر وتقليص اإلسراف«.

التجارة: سنوزع مفردات البطاقة التموينية كاملة للمواطنني

     المستقبل العراقي / فرح حمادي

بعد انتظار أكثر من عام، رفعت 
لجنة س�قوط مدين�ة الموصل بيد 
إل�ى  تقريره�ا  »داع�ش«  تنظي�م 
رئاس�ة البرلم�ان، وه�و يتضم�ن 
المتس�ببين  بتحوي�ل  توصي�ات 
بس�قوط المدينة إلى القضاء ليتم 
وتضم�ن  بش�أنهم،  ق�رار  اتخ�اذ 
التقرير أس�ماء ورم�وز كبيرة في 

الدولة العراقية.
اللجن�ة  عض�و  أعل�ن  وق�د 
التحقيقية الخاصة بسقوط مدينة 
ع�ن  الخزاع�ي  عب�اس  الموص�ل 
التصويت على تقرير اللجنة ورفعه 

الى رئاسة البرلمان.
ق�ال الخزاعي إنه »تم التصويت 
على تقريرها بشأن أسباب سقوط 
متهم�اً   35 ذك�ر  المدين�ة، حي�ث 
منهم قيادات سياس�ية وعسكرية 
ومس�ؤولين في الحكومة المحلية 

لمحافظة نينوى«.
وأضاف الخزاعي أن�ه »تم رفع 
التقري�ر ال�ى رئاس�ة البرلم�ان«، 
مبيناً أن »إدراج التقرير على جدول 
أم�ر  الجلس�ات  البرلم�ان  أعم�ال 

متروك لرئاسة مجلس النواب«.
اللجن�ة  رئي�س  أك�د  ب�دوره، 
النيابية الخاصة بالتحقيق بسقوط 
الموصل حاكم الزاملي أن لجنته لم 
تخضع ألي نوع م�ن »االبتزاز« أو 

»التهديد«.
وق�ال الزامل�ي خ�الل مؤتم�ر 
صحافي عقده إن »قضية س�قوط 
الموصل تسببت بحصول جرائم لم 
ي�َر التاريخ مثلها من قبل عصابات 

داع�ش اإلرهابي�ة المجرم�ة التي 
عاث�ت الخ�راب ف�ي الب�الد وقتلت 

العباد«.
وأض�اف أن »س�قوط الموصل 
جريم�ة  ح�دوث  ف�ي  س�ببا  كان 
النس�اء  آالف  وس�بي  س�بايكر 
االيزيدي�ات وقتل عش�رات اآلالف 
من العراقيين، فضال عن نزوح أكثر 
م�ن ثالث�ة آالف عراقي يعيش�ون 
ظروفا مأساوية«. وتابع الزاملي، 
أن »لجن�ة س�قوط الموصل عملت 
خ�الل الفت�رة الس�ابقة م�ن أجل 
الوص�ول إل�ى الحقيق�ة بعيدا عن 
واالنتماءات  والتوجه�ات  المي�ول 
والمصال�ح ول�م تخض�ع ألي نوع 
من االبتزاز أو الضغط أو التهديد«، 
مؤك�دا أنها »ابتعدت عن أي ش�يء 
قد يؤثر على حرفيتها وتوخت أثناء 
س�ير التحقيق وما بعده، الحقيقة 

دون مجاملة أو مهادنة«.
في الغضون، أكد رئيس مجلس 
النواب س�ليم الجب�وري أن تقرير 
الموصل سيعرض  س�قوط مدينة 
في جلسة المجلس المقبلة وبشكل 

علني.
وق�ال الجبوري ف�ي بيان تلقت 
»المستقبل العراقي« نسخة منه، إن 
»إنجاز التحقيق هو الخطوة االولى 
ف�ي عملي�ة المحاس�بة«، مطالب�ا 
القض�اء ب�أن »يأخذ دوره بش�كل 
مباش�ر في محاس�بة المتورطين 

والمتسببين والمقصرين«.
وأكد أن »تقري�ر لجنة التحقيق 
بسقوط الموصل س�يوثق مرحلة 
مهمة وخطيرة م�ن تاريخ العراق 

الحديث«.

وأوضح الجبوري أن »المجلس 
الجلس�ة  التقري�ر ف�ي  س�يعرض 
ليطل�ع  علن�ي  وبش�كل  المقبل�ة 
حقيق�ة  عل�ى  العراق�ي  الش�عب 
ما ج�رى من اح�داث تس�ببت في 
بي�د  نين�وى  محافظ�ة  س�قوط 
عصاب�ات داع�ش االرهابي�ة وم�ا 
تبعه م�ن انهيارات امني�ة في عدد 
م�ن محافظ�ات الع�راق، ومن ثم 
إرس�اله الى االدع�اء الع�ام ليأخذ 

مجراه القانوني«.
وأثن�ى الجب�وري عل�ى »جهود 
اللجن�ة الكبي�رة الت�ي بذلت خالل 
األش�هر الماضي�ة وحرصه�ا على 
حيادي�ة التحقي�ق وعدم تس�ييس 
عملها وقدرتها على مواجهة كافة 

التحديات«.
إال أن التقري�ر ال يب�دو أنه كان 
ُمرضي�اً للجميع، إذ وصفت النائبة 
عن ائتالف دول�ة القانون عواطف 

نعمة تقرير لجنة التحقيق بسقوط 
الموصل ب�«المسيس«.

وقالت النائب�ة نعمة ان »تقرير 
لجن�ة التحقيق بس�قوط الموصل 
بحس�ب ما نش�رته بعض وس�ائل 
اإلع�الم يفتق�ر ألبس�ط ش�روط 
الحيادي�ة والموضوعية في جميع 
جوانبه«. واضافت »التقرير يحمل 
المالك�ي وبابكر  بالدرج�ة االولى 
زيب�اري المس�ؤولية ع�ن انهي�ار 

الجيش واحت�الل الموصل من قبل 
تنظيم داعش اإلرهابي، فيما أغفل 
ذك�ر مس�عود بارزاني المس�تفيد 
األول م�ن س�قوط الموص�ل وتم 
اس�تبداله ببابكر زيب�اري، وهناك 
والوثائ�ق  األدل�ة  م�ن  العدي�د 
والفيديوه�ات الت�ي تثب�ت إصدار 
بارزان�ي أوامر لضباط�ه وجنوده 
باالنس�ح����اب وع�دم التص�دي 
لداع�ش بحجة انه�م يق����اتلون 

الجيش الصفوي«.
وقال�ت ان »التقري�ر لم يتطرق 
للمناطق التي احتلتها البيش�مركة 
الت�ي  باالس�تفادة م�ن الفوض�ى 

خلقتها داعش« بحسب قولها.
وأضاف�ت »كم�ا ان التقري�ر لم 
يتطرق الى دور شرطة الموصل في 
سقوط المدينة بعد استالمهم أوامر 
م�ن اثي�ل النجيفي باالنس�حاب«، 
مشيرة »على رئيس البرلمان نشر 
اعترافات اعضاء مجلس محافظة 

نينوى بهذا الخصوص«.
وبينت »م�ن غي�ر المنطقي أن 
يتحمل رئيس الوزراء المس�ؤولية 
ع�ن أي هج�وم تتعرض ل�ه بالده 
محافظاته�ا،  م�ن  محافظ�ة  أو 
فعل�ى س�بيل المث�ال م�ن يتحمل 
بالكامل،  األنبار  مسؤولية سقوط 
ع�ن  المس�ؤولية  يتحم�ل  وم�ن 
مجزرة الثرثار التي صرح بش�أنها 
وزي�ر الدف�اع قائ�ال ان ١٨ جندي�ا 
استشهدوا فيها فقط وبعد ذلك تم 

الكشف عن مقبرة جماعية«.
وأك�دت ان هن�اك العدي�د م�ن 
العوامل المباش�رة وغير المباشرة 
يج�ب أن تؤخذ بنظر اإلعتبار ويتم 
دراستها من قبل خبراء عسكريين 
مختصين عراقيين أو غير عراقيين 
بدالً من االعتماد على لجنة مكونة 

من أحزاب سياسية ».
وش�ددت نعمة عل�ى »ضرورة 
حاك�م  اللجن�ة  رئي�س  اس�تبدال 
الزاملي الذي أخفق في تقديم نتائج 
موضوعية له�ذا التحقي�ق المهم، 
وأثبت عدم مهنيته في التعامل مع 

القضية«.

جلنة التحقيق: 35 متهام يف سقوط املوصل... ودولة القانون يعرتض
البرلمان يكشف األسباب في جلسة مباشرة

      المستقبل العراقي / نهاد فالح

قال�ت مصادر أمنية أن قتال ش�ديد بين 
ق�وات م�ن الجيش والحش�د الش�عبي ضد 
ارهابي�ي »داعش« اندلع ف�ي ثالث مناطق 
ش�مال الرمادي. وأكدت المص�در »القوات 
تتقدم بمشاركة سالح الجو في مناطق البو 
شجل والبو س�اطور والبر شهاب وتجري 
معارك هناك«، الفتة إلى أن ان قتاال ش�ديدا 

يدور في جزيرة الخالدية.
األمني�ة  الق�وات  اقتحم�ت  بدوره�ا،  
المش�تركة محطة قطار الرمادي وتمكنت 
من قت�ل العديد من عناص�ر داعش. وقالت 
خلي�ة االع�الم الحرب�ي ف�ي بي�ان تلق�ت 
»المس�تقبل العراقي« ان »الق�وات االمنية 
المشتركة تمكنت من اقتحام محطة قطار 
الرم�ادي من المح�ور الغرب�ي«. واضافت 
ان »الق�وات المش�تركة كب�دت عصاب�ات 
داع�ش االرهابية خس�ائر كبي�رة باالرواح 
والمع�دات«. إل�ى ذلك، أعلن قائد الش�رطة 
االتحادي�ة الفري�ق رائد ش�اكر جودت عن 
احباط هج�وم بس�يارة مفخخ�ة يقودها 
انتحاري ش�رق الرم�ادي. وقال جودت في 
بيان تلق�ت »المس�تقبل العراقي« نس�خة 
منه، إن »القوات األمنية تمكنت من احباط 
هج�وم لتنظ�ي مداع�ش بواس�طة مركبة 
مفخخة يقودها انتحاري حاول اس�تهدف 
الق�وات األمنية في منطق�ة حصيبة )7كم 
ش�رق الرمادي(، ما دفع بتل�ك القوات الى 
اطالق النار عل�ى المركبة وتفجيرها وقتل 
االنتح�اري«. وأض�اف ج�ودت، أن »ق�وة 
الش�رطة االتحادية تمكنت من قتل خمسة 
من عناصر من تنظيم داعش واصابة ثالثة 
اخرين باش�تباكات ف�ي المحور الش�رقي 
لمدينة الرمادي«. ويشهد الوضع اإلنساني 
تط�وراً في مدن االنب�ار، إذ أعلن قائممقام 
قضاء حديثة بمحافظة االنبار عبد الحكيم 
الجغيف�ي ع�ن تحس�ن الوضع اإلنس�اني 
لألس�ر النازحة وأهالي القضاء بعد وصول 
الم�واد الغذائية والمس�اعدات اإلنس�انية. 

اإلنس�اني  »الوض�ع  إن  الجغيف�ي  وق�ال 
لألسر النازحة البالغ عددهم 2500 وأهالي 
قض�اء حديث�ة )160ك�م غ�رب الرمادي( 
تحس�ن بش�كل ممت�از بعد وص�ول المواد 
الغذائية والمشتقات النفطية والمساعدات 
اإلنس�انية م�ن األمان�ة العام�ة لمجل�س 
ال�وزراء والمرجعي�ة«. وأض�اف الجغيفي 
أن »إدارة قض�اء حديثة تتعامل مع االس�ر 
النازحة على انهم أهالي حديثة الن الحصار 
الذي تفرضه داعش على كالهما«، الفتاً الى 
أن »اي مس�اعدات إنس�انية ومواد غذائية 
تص�ل الين�ا نوزعه�ا عليهم وف�ق البطاقة 
التموينية«. وأش�ار الجغيفي الى أن »ممثل 
األمان�ة لمجل�س الوزراء زيد االس�دي قام 
فيما مضى خالل األسبوع الماضي بإيصال 
3000 سلة غذائية تم توزيع ألف منها على 
ناحية بروانة، وألف على ناحية الحقالنية، 
وألف على مركز القضاء، وش�ملت االس�ر 
النازح�ة واالس�ر المتعفف�ة ف�ي حديثة«. 
في الغضون، صادق رئيس الحكومة حيدر 
العب�ادي على جملة من الق�رارات الخاصة 
بانسحاب القطعات العسكرية من محافظة 
االنبار االمر الذي جعل من داعش السيطرة 
عليها، وذلك اثر تقرير للجنة تحقيقية. وذكر 
بي�ان حكوم�ي، ان رئيس مجل�س الوزراء 
القائد العام للقوات المس�لحة يصادق على 
قرارات المجلس التحقيقي حول انس�حاب 
قي�ادة عمليات االنب�ار والقطعات الملحقة 
به�ا من مدينة الرم�ادي وتركهم مواقعهم 
من دون اوامر. وتضم�ن التقرير توصيات 
القطع�ات باالس�تفادة م�ن  اداء  لتطوي�ر 
االخطاء التي حصلت، كما واصدر المجلس 
التحقيقي ق�رارات باحالة ع�دد من القادة 
ال�ى القضاء العس�كري لتركه�م مواقعهم 
ب�دون أمر وخالف�ا للتعليم�ات بالرغم من 
ص�دور ع�دة أوامر بع�دم االنس�حاب. كما 
واحتوى التقرير على اوامر لوزارتي الدفاع 
تحقيقي�ة  مجال�س  لتش�كيل  والداخلي�ة 
بحق الذين ترك�وا تجهيزاتهم واس�لحتهم 

ومعداتهم بارض المعركة.

تقدم رسيع للجيش واحلشد الشعبي يف االنبار: الرمادي قريبة من التطهري 
العبادي يشكل مجلسًا تحقيقيًا في »حادثة« االنسحاب

»داعش« يمول عملياته اإلرهابية من أموال موظفي املوصل
      بغداد / المستقبل العراقي

ماليي�ن  داع�ش  عصاب�ات  تجن�ي 
الدوالرات ش�هرياً م�ن رواتب موظفي 
الحكوم�ة العراقي�ة العاملين بالمناطق 
الخاضع�ة لس�يطرة التنظيم والس�يما 
الموص�ل، ك�ون حكومة بغداد تس�تمر 
بإرس�ال الروات�ب حفاظ�اَ عل�ى الدعم 
المحل�ي هن�اك. وقالت صحيف�ة »وول 
س�تريت جورن�ا«، في تقري�ر »كما هو 
معلوم، ان الس�يطرة على هذه االموال 
تس�اعد داعش ف�ي تمويل نش�اطها، اذ 
وص�ف المس�ؤولون االمري�كان ه�ذه 
العملية، بالخطرة كون التنظيم يجتجزأ 
من ه�ذه االموال ويعط�ي المتبقي الى 
االهال�ي الذي�ن يعتاش�ون عل�ى ه�ذه 
الروات�ب. وتس�عى الوالي�ات المتح�دة 
على الرغم من ه�ذه المعوقات بتدريب 
القوات العراقية لشن هجوما الستعادة 
المدينة«. ويقول مسؤولو البنتاغون، ان 
»الضربات الموجهة من التحالف الدولي 
عل�ى مواق�ع ارهابي�ي التنظي�م حدت 
بش�كل كبير واضرت بقي�ادة عملياتهم 
وجعلتهم يفقدون الس�يطرة في بضعة 
مناط�ق، لك�ن المس�ؤولين ل�م يخفوا 
الموصل،  توقعاتهم بصعوبة اس�تعادة 
نظراً لحزم )دعش( في المدينة بش�كل 
كبير بصرف النظر عن فقدان السيطرة 

على بضعة مناطق«.
وتضيف الصحيفة »المسألة المالية، 
تع�د اكث�ر المش�اكل مؤرق�ة للواليات 
اجب�ار  بي�ن  حائ�رة  فه�ي  المتح�دة، 

الحكوم�ة العراقي�ة عل�ى قط�ع ه�ذه 
الروات�ب ك�ي ال تص�ل للتنظي�م، وبين 
اقناع المجتمع الس�ني هناك، بضرورة 
العمل مع حكومة العبادي للتخلص من 
المتش�ددين«. وتوضح »تواصل االدارة 
االمريكي�ة تقدي�م المس�اعدات المالية 
للعراق التي تبلغ احياناً مئات الدوالرات 
م�ن كل ع�ام، اذ تذه�ب غالبي�ة ه�ذه 
االموال لقوات االم�ن المحلية وتطوير 
عمل جهاز مكافحة االرهاب، ومن غير 
الواضح ايضاً، ما اذا كانت هذه االموال 
تذه�ب كروات�ب للوظائ�ف الحكومي�ة 
المدنية اوال؟«. وفي السياق ذاته، بينت 
»وول س�تريت«، ان »وتي�رة الخالف�ات 
بين واش�نطن وبغداد تتصاعدت بش�أن 
لمحافظ�ة  المالي�ة  االم�دادات  قط�ع 
الموص�ل لضمان عدم وصولها للتنظيم 
المتطرف، إذ ُتعد مناقشة قطع االموال 
عل�ى المحافظ�ة، ام�ر اش�به بالخيال، 
المس�ؤولين االمريكان،  بحسب وصف 
فهم ال يستطعون الضغط على حكومة 
بغداد بقطع الروات�ب على المدينة، الن 
هناك آالف االهالي سيتعرضون لكارثة 
انس�انية، وإن بق�ت االم�ور عل�ى هذه 
االحوال، ف�أن داعش سيس�تخدم هذه 
االموال لشراء االسلحة وتحصين نفسه 

بشكل جيد قبل انطالق الهجوم عليه«.
ومم�ا زاد المش�اكل عل�ى الحكومة 
واالمري�كان معاً، ان بغ�داد حظرت بعد 
استيالء االرهابيين على مدينة الموصل 
التحويالت المالي�ة للبنوك هناك، ولكن 
هذا االجراء لم يحد من نش�اط التنظيم، 

بدليل ان مركز »كونس�ورتيوم« الدولي 
لالبح�اث االقتصادي�ة، اع�د تقريراً في 
في�ه كيفي�ة  الماض�ي وّض�ح  ش�باط 
استيالء داعش على جزء كبير من رواتب 
الموظفي�ن الحكوميي�ن ف�ي المناطق 
الخاضع�ة لس�يطرتهم، فه�م يجن�ون 
الماليين من الدوالرات س�نوياً، بحسب 
التقرير الذي اس�تند إلى ع�دة اتصاالت 

في الواليات المتحدة والعراق.
االمري�كان،  المس�ؤولون  ويؤك�د 
ان مص�ادر تموي�ل الجماع�ة الجهادية 
تب�دو متفاوت�ة مما يجعل م�ن الصعب 
تقدير ميزانيتها بدقة. ويرى مس�ؤولو 
االس�تخبارات االمريكي�ة، إن جهودهم 
س�اعدت ف�ي عرقل�ة تدف�ق االي�رادات 
المالي�ة للجماع�ة الجهادي�ة من خالل 
كان�وا  الت�ي  النف�ط  مصاف�ي  قص�ف 
ماليي�ن  جن�وا  حي�ث  يس�تخدموها، 
ال�دوالرات م�ن النفط في كل اس�بوع، 
فضالً عن االعتماد على الخطف كوسيلة 
لزيادة وارداتهم بعد دفع دفع الفدية من 

قبل ذوي المختطف.
ان  االس�تخباريون،  ه�ؤالء  واك�د 
االم�وال الت�ي حص�ل عليه�ا التنظي�م 
االرهاب�ي ج�اء نتيج�ة س�يطرته على 
المصارف العراقية في الصيف الماضي 

التي نفدت اموالها.
جيمس كالب�ر، مدير االس�تخبارات 
االمريكي�ة الوطني�ة، ق�ال ام�ام لجنة 
مجلس الش�يوخ االمريكي ف�ي لقاءات 
متكررة معهم »هناك مش�كلة حقيقية 
بش�أن هذه االموال، فقطعها س�يؤدي 

ال�ى كارثة انس�انية، وبقائه�ا على هذا 
الح�ال س�يزيد م�ن عم�ر التنظي�م في 

الموصل تحديداً«.
النق�اش بين الحكومتي�ن االمريكية 
العراقية عل�ى ما يبدو لن ينتهي بالرغم 
م�ن انطالقه منذ صي�ف العام الماضي، 
اي بعد وق�وع الموصل بيد المس�لحين 
بأي�ام، فه�م الي�وم يح�اوالن معالج�ة 
هذه القضية في ظل فرض المس�لحون 
الضريبة على هذه الرواتب التي ترسلها 
الدولة العراقي�ة، حيث تفرض الجماعة 
االرهابي�ة عل�ى الراتب الواح�د ضريبة 
ع�ن  فض�اًل  موظ�ف،  كل  عل�ى   30%
اعتماده�ا عل�ى الضريب�ة »الكمركية« 
التي تصل قيمتها 350 دوالراً للش�احنة 
الواح�دة المحملة بالبضائع الداخلة الى 
الموصل، وهذا ما اش�ار اليه مس�ؤولو 
صندوق النقد الدولي الذين اعتبروا هذه 
الضريب�ة عالية ج�داً وتزيد م�ن رصيد 

التنظيم من كل شهر.
االم�ر اآلخ�ر ال�ذي يس�اعد التنظيم 
عل�ى بقائ�ه في ه�ذا الح�ال، ان غالبية 
الموص�ل ه�م موظف�ون ف�ي  اهال�ي 
الدول�ة العراقية، نظراً النع�دام القطاع 
الخ�اص ف�ي الع�راق، فالموظفين هم 
م�ن المعلمي�ن واالطباء والمحاس�بين 
والعاملين ف�ي البنوك المملوكة للدولة، 
وهنا يتعامل المس�لحون ب�ذكاء معهم 
حي�ث  المالي�ة،  باالم�ور  خصوص�اً 
يفرضون عقوبات على الموظفين ممن 
يتخلف عن دوامه الرسمي لمنع االنهيار 

االقتصادي في المدينة.

بغداد وواشنطن تبحثان »قطعها«.. والحالة »اإلنسانية« تعرقل!



رغم ارتكابها جرائم حرب

تواص�ل الش�ركة األمني�ة الخاص�ة، التي 
كانت معروفة س�ابًقا باس�م “ب�اك ووتر“، 
“أكاديم�ي“،  باس�م  اآلن  تع�رف  وأصبح�ت 
الحصول على العقود الحكومية، حيث أعلنت 
وزارة الدف�اع األمريكي�ة ه�ذا األس�بوع عن 
منحها عقًدا بقيم�ة 8.3 مليون دوالر لتوفير 

األمن المسلح في أفغانستان.
ويظهر حصول “أكاديمي” على العقد أنه 
ال توجد منافس�ة لهذه الش�ركة. وقال إعان 
وزارة الدف�اع إن�ه كان هن�اك ع�رض واحد، 

فانتهى بالحصول على العقد.
SUSA  ووفًق�ا لموقع بيان�ات التعاق�د 

pends، تم من�ح “أكاديمي” ما قيمته 171.5 
مليون دوالر في العق�ود منذ عام 2008، في 
حي�ن تم من�ح إح�دى الش�ركات التابعة لها، 
وتدع�ى “حل�ول التنمية الدولي�ة“، ما قيمته 
685 ملي�ون دوالر ف�ي العقود خ�ال الفترة 

نفسها.
وق�د انتق�د ني�ل ج�وردن، من مش�روع 
الرقاب�ة الحكومية، ه�ذه الخط�وة، قائاً إن 
“العق�ود أحادي�ة الع�رض مث�ل ه�ذه تحمل 
إمكانية أكبر لحدوث االحتيال والهدر وس�وء 
المعامل�ة، وخصوًص�ا عندم�ا يت�م منحه�ا 
للشركات التي تعتمد عليها الحكومة اعتماًدا 
ش�ديًدا“.وأضاف: “س�وف يتطلب هذا العقد 

رقابة إضافية يقظة”.
وتعد عائدات الش�ركة الحالية أقل من تلك 
الت�ي تلقتها “باك ووتر” ف�ي ذروة الحروب 
في العراق وأفغانستان. وقد تلقت“أكاديمي” 
حتى اآلن هذا العام 12 مليون دوالر فقط في 
العق�ود الحكومية، بعد أن حصلت على عقود 

بقيمة نحو 65 مليون دوالر في عام 2014.
وكش�ف تقرير صدر مؤخ�ًرا عن المفتش 
الخ�اص بإعادة إعم�ار أفغانس�تان، ويتعلق 
الضرائ�ب  دافع�ي  أم�وال  إنف�اق  بكيفي�ة 
األمريكيين في أفغانستان، عن أن “أكاديمي” 

309 ملي�ون دوالر  و“ب�اك ووت�ر”  تلق�ت 
للعم�ل في مج�ال مكافح�ة المخ�درات بين 
عام�ي 2002S2013، مم�ا يجع�ل منها أكبر 
ثاني متلقي ألم�وال مكافحة المخدرات على 
SNort تمدى كامل الح�رب األفغانية. وكان

rup Gruman  ق�د تلقت المبلغ األكبر في هذا 
الصدد، وحصلت عل�ى 325 مليون دوالر بين 

عامي 2002 و2013.
وكان المؤس�س إريك برنس قد باع “باك 
ووت�ر”، الت�ي س�ميت  Xe، في ع�ام 2010. 
ولكن الشركة الجديدة لم تمض من دون إثارة 
الج�دل حول طبيعة مهامه�ا أيًضا. وفي عام 
2012، دفع�ت “أكاديم�ي” غرامة بقيمة 7.5 
مليون دوالر لتس�وية قضي�ة تتعلق بتصدير 
الذخيرة والدروع إلى مناطق الحرب بطريقة 
غير مش�روعة، وذلك بع�د أن كانت قد دفعت 
42 ملي�ون دوالر ف�ي دع�وى ذات صل�ة في 

محكمة مدنية.
وتواج�ه “أكاديم�ي” أيضاً ادع�اءات من 
موظفين س�ابقين يتهمونه�ا بأنها طردتهم 
م�ن وظائفهم بع�د أن أثاروا الش�كوك حول 
قي�ام زميل ف�ي العمل بتزوي�ر تقارير كفاءة 

األسلحة النارية.
وف�ي يوني�و م�ن ع�ام 2014، انضم�ت 
“أكاديمي” إلى شركة “تريبل كانوبي”، وهي 
SConste “مقاول أمني خاص آخر، لتشكيل 

lis” القابضة، والتي تضم اآلن 6000 موظف. 
ويقدر تقرير موديز اإليرادات السنوية للكيان 

الجديد ب� 800 مليون دوالر.
وكانت ش�ركة “باك ووت�ر” قد أصبحت 
مرادًفا لإلس�اءة لمه�ام المقاولي�ن، والعمل 
خارج نط�اق القانون، في أعقاب إطاق النار 
في س�احة النسور في العراق في عام 2007، 
الذي أس�فر ع�ن مقتل 17 عراقًي�ا. وقد تمت 
إدان�ة أربع�ة م�ن موظفي “ب�اك ووتر” في 
اآلون�ة األخيرة بتهم�ة إطاق الن�ار في ذلك 
الي�وم، على الرغم من تعرض االدعاء للتأخير 

واإلبطاء في البداية.

أمريكا مستمرة باستخدام »بالك ووتر« يف العمليات القذرة

يطل�ون علين�ا ه�ذه األي�ام عبر 
الفضائي�ات الرخيص�ة ليب�رروا لنا 
الطائل�ة،  ثرواته�م  حقق�وا  كي�ف 
وكيف س�جلوا هذه األرقام الفلكية. 
الت�ي يزعم�ون أنه�م ورثوه�ا عن 
آبائه�م. يتفاخرون م�ن وقت آلخر 
بمشاريعهم االستثمارية وعقاراتهم 
المربح�ة، ومنتجعاته�م المريح�ة. 
مظاهره�م  األب�د  إل�ى  واختف�ت 
الخداع�ة، الت�ي قبحته�ا أس�مالهم 
القديم�ة الممزق�ة، وس�خرت منها 
ثيابهم الرث�ة الباهتة. صارت عبارة 
)ه�ذا من فض�ل ربي( ه�ي العامة 

المصلوب�ة عل�ى بواب�ات قصورهم 
ش�ركاتهم  ومداخ�ل  الفخم�ة، 
القابضة. ف�ي تحد صلف لكل فقراء 

األرض. 
ال اخت�اف أبدا بي�ن االنتهازيين 
المرموقة،  المراكز  المتهافتين على 
وبي�ن الباحثين عن كراس�ي الحكم 
بأي ثمن، فالغاية عندهم كلهم تبرر 
الوس�يلة، مهما تباينت مخططاتهم 
وس�يناريوهاتهم. الت�ي ال تختل�ف 
كثي�راً في صيغته�ا المتأرجحة بين 
هذا وذاك. كلهم كانوا يتظلمون إلينا 
عن�د ظهوره�م األول على مس�ارح 

االنقاب�ات المتوالي�ة، فيتظاهرون 
بفقره�م وبس�اطتهم، ويتحدث�ون 
كثي�راً ع�ن تواضعه�م المصطن�ع. 
لكنهم ما أن يمتط�وا صهوة الحكم 
التعظي�م،  جلب�اب  يرت�دوا  حت�ى 
ويعتمروا تيجان التفخيم، ويحملوا 

صولجانات التضخيم والفخفخة. 
قال�وا لن�ا أنهم ولدوا ف�ي بيوت 
األدغ�ال  بي�ن  ونش�ئوا  الطي�ن، 
واألح�راش، وعاش�وا ف�ي الحقول 
البائسة، واختبئوا في كهوف الجبال 
الوعرة، وهاموا على وجوههم بين 
ضف�اف األنه�ار. قال�وا أن آبائه�م 

كانوا عماال وفاحي�ن من الطبقات 
وأنه�م  المس�حوقة.  االجتماعي�ة 
ل�م يعرف�وا الش�بع وال الت�رف، وال 
عهد لهم بالس�عادة والف�رح. قالوا 
أن الب�ؤس كان مازم�ا له�م من�ذ 
طفولتهم. وأن الس�لطات المستبدة 
الغاب�رة حرمته�م من نعم�ة األمن 
واألم�ان، كان�وا يذرف�ون الدم�وع 
علينا زاعمين أنهم ناضلوا من أجلنا، 
وانتفض�وا من أجلن�ا، وأنهم جاءوا 
ليزيحوا عنا غب�ار الماضي الكئيب، 

ويعيدوا إلينا بهجتنا المفقودة. 
تمام�اً  يختلف�ون  اآلن  لكنه�م 

ع�ن تلك الص�ورة المصطنع�ة التي 
رس�موها أول م�رة عندم�ا كان�وا 
يس�تجدون أصواتنا في االنتخابات، 
صارت العمارات الشاهقة من أعلى 
البس�اتين  وص�ارت  ممتلكاته�م، 
أم�ا  وأوس�عها،  أجمله�ا  الوارف�ة 
وس�ياراتهم  الخرافي�ة  أرصدته�م 
المدرع�ة  وعرباته�م  الفاره�ة 
ومواكبه�م البرمكي�ة الباذخ�ة فا 
تسأل عنها، ألنها تتكاثر باالنشطار، 
وتتم�دد بالطول والع�رض من دون 

حسيب وال رقيب. 
المعيشية  هل ستتحسن أحوالنا 

به�ا  تده�ورت  الت�ي  بالس�رعة 
ظروفن�ا األمني�ة ؟. وهل س�يتخلى 
البرجوازي�ون الج�دد ع�ن تبطرهم 
علين�ا نح�ن أوالد الخايب�ة ؟ الثابت 
لدين�ا أنه�م صع�دوا ف�وق أكتافنا، 
وتاج�روا بآالمنا، حت�ى وصلوا إلى 
م�ا وصلوا إلي�ه في ف�ردوس البذخ 
والثراء، لكنه�م تخلوا عنا، وتركونا 
نبح�ث عن لقمة العي�ش في مكبات 
النفايات. ليس هذا عيب�اً فينا وإنما 
في الذين تهافتوا على بسط نفوذهم 
علين�ا، ول�م ينتش�لونا م�ن مخالب 

الجوع والتخلف.

لن يضحكوا علينا بعد اآلن
كاظم فنجان احلاممي

   بغداد / المستقبل العراقي

روسيا تسلم سوريا طائرات
»ميغ  31« وصواريخ »كرونيت 5«

البحرين: إدارة سجن احلوض 
متنع املعتقلني من تلقي العالج

     بغداد / المستقبل العراقي

أفادت معلومات روس�ية عن 
تس�لّم دمشق س�ت طائرات ميغ 
31 الحربية وصواريخ “كورنيت 
5” المض�ادة للدروع ومدافع من 
موس�كو، في اطار اتفاق تسليح 

بين البلدين. 
وذك�رت وكالة “س�بوتنيك” 
س�لّمت  موس�كو  أّن  الروس�ية 
سوريا س�ّت طائرات حربية من 
طراز مي�غ – واح�د وثاثين في 

إطار اتفاق تسليح بين البلدين.
ه�ذه  إّن  الوكال�ة  وأضاف�ت 
الطائرات وصلت الى مطار المّزة 
العس�كرّي ق�رب دمش�ق، حيث 
رافقت الطائرات الروسية طائرة 

نقل وقود لتزويدها في الجو.
التس�ليم  عملي�ة  وش�ملت 
أيض�اً صواريخ مض�اّدة للدروع 
خمس�ة”  “كورن�ت  ط�راز  م�ن 
المتط�ورة ومدافع من عيار مئة 

وثاثين مليمتراً.

     بغداد / المستقبل العراقي

أكد ع�دد م�ن معتقل�ي مركز 
“س�جن  اإلحتياط�ي  الحب�س 
الحوض الجاف” ف�ي البحرين أن 
إدارة الس�جن تمع�ن ف�ي إهم�ال 
حقه�م في الع�اج، خصوصاً في 
أخذ المرضى إلى مواعيدهم الطبية 
عدد  الس�لمانية.وقال  بمستشفى 
من المرضى المعتقلين في إفادات 
إلى موقع قناة اللؤلؤة أن منتسبي 
األجهزة األمنية بالسجن يطلبون 
منه�م التوقيع عل�ى ورقة رفض 
الذه�اب إل�ى المستش�فى بحجة 
أن الموع�د ت�م حجزه ف�ي عيادة 
مختلف�ة ع�ن العي�ادة المختصة، 
ليتضح بع�د التواصل م�ع ذويهم 
أن الموع�د صحيح وأن منتس�بي 
األجهزة األمنية يمارسون “الكذب 
والتدلي�س” لحرم�ان المعتقلي�ن 
من حقهم في الع�اج الازم على 
ح�د تعبيرهم.وطال�ب المعتقلون 
المعني�ة  الجه�ات  السياس�يون 
بالتحقيق ف�ي هذا اإلهمال الطبي 
المتعمد مشدد على أن العاج حق 
إل�ى المعتقلين وم�ن واجب إدارة 

السجن توفيره لهم.

عامن العب أسايس يف حمادثات سورية- أمريكية!
     بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف موقع إيراني ع�ن محادثات أمريكية - 
سورية، تجري بشكل سري برعاية سلطنة عمان 
في مسقط.وبحس�ب موقع “ف�ردا” المقرب من 
دوائ�ر صنع  القرار في طهران، فإن الغرب ما زال 
يفضل س�لطنة عمان للعب دور ف�ي المفاوضات 
بين الواليات المتحدة وإيران في ما يتعلق بجميع 
الملف�ات العالقة.وق�ال الخبير اإليراني بش�ؤون 
الش�رق األوسط سعد الله زارعي، لموقع “فردا”: 
“يبدو أن ال�دول العظمى ما زالت ترجح س�لطنة 
عمان لتلعب دورا رئيس�ا في المفاوضات السرية 

والحساسة التي تجري اآلن بين الواليات المتحدة 
األمريكي�ة وس�وريا بوس�اطة عمانية”.وأضاف 
زارع�ي ح�ول موافق�ة الجان�ب الس�وري عل�ى 
الجلوس على طاول�ة المفاوضات مع األمريكان: 
“ال يمكن لسوريا أن ترفض من يريد أن يساعدها 
في محارب�ة اإلرهاب، خصوص�ا إذا كانت النوايا 
صادقة”وتاب�ع زارع�ي حديث�ه قائ�ا: “علينا أن 
ننتظ�ر ما تق�وم ب�ه تركيا ه�ذه األي�ام وحربها 
ضد داع�ش، وكذل�ك موق�ف وتح�رك األمريكان 
م�ن جانب آخ�ر، ألن هذين البلدين يج�ب أن يثبتا 
ص�دق نواياهما ف�ي محارب�ة اإلره�اب وتنظيم 
داعش في س�وريا”، بحس�ب تعبيره، مش�يرا إلى 

أن “األمريكان غير راضين عن اس�تمرار حكومة 
األس�د، لكنهم غي�ر موافقين على إضعاف بش�ار 
األسد لصالح تنظيم الدولة”.وزعم الخبير اإليراني 
أن “المفاوض�ات الجارية في س�لطنة عمان بين 
الجانب الس�وري واألمريكي منفصل�ة تماما عن 
المب�ادرة اإليرانية لحل األزمة في س�وريا، ولكّن 
كا المبادرتي�ن تجمع�ان عل�ى مواجه�ة تنظيم 
الدولة بشكل رئيس في أي حل سوف يطرح إلنهاء 
األزمة في سوريا” .واتهم زارعي المملكة العربية 
السعودية بمعارضة المبادرة اإليرانية لحل األزمة 
في س�وريا، وق�ال: “العداء الس�عودي � اإليراني 
وصل إلى حد الذروة بس�بب التطورات الحساسة 

الت�ي تش�هدها المنطقة”.واختت�م زارعي حديثه 
لف�ردا قائا: “في ح�ال تم طرح الحل السياس�ي 
بجانب الدعم العسكري للنظام السوري لمواجهة 
تنظيم داعش في سوريا، فسوف توافق الحكومة 
الس�ورية على هذا المش�روع”.ويرى المراقبون 
للش�أن اإليراني أن الكش�ف عن هذه المفاوضات 
من قبل اإلع�ام اإليراني رس�الة إيرانية واضحة 
لدول مجلس التعاون الخليجي وخاصة السعودية 
بعد رفضه�ا للمبادرة اإليراني�ة، مفادها أن هناك 
مفاوض�ات تج�ري اآلن ف�ي خاصرة الس�عودية 
لحل األزمة الس�ورية بغياب السعودية وبحضور 

إيراني � أمريكي.

»داعش« يصلب 12 شخصًا بعد ذبحهم يف ليبيا
     بغداد / المستقبل العراقي

أقدم “داع�ش” التكفيري على صلب 12 
ش�خصا في س�رت بعد قطع رؤوسهم عن 
أجس�ادهم، فيم�ا اته�م من�دوب ليبيا لدى 
األم�م المتح�دة، إبراهيم الدباش�ي مجلس 
األمن بالتشجيع على مذبحة سرت.وذكرت 
مواق�ع إعامي�ة ليبي�ة نق�ا ع�ن ش�هود 
عي�ان، أن داعش أقدم الجمع�ة 14 آب على 
صل�ب 12 ش�خصا وفص�ل رؤوس�هم عن 
أجس�ادهم في الحي ال�3 بسرت.وأش�ارت 
إلى أن األش�خاص الذين ج�رى صلبهم هم 
من سكان س�رت الذين يقاتلون داعش منذ 
الثاثاء.وانتقد مندوب ليبيا الدائم لدى األمم 
المتحدة، إبراهيم الدباش�ي، موقف مجلس 
األم�ن الدولي إزاء ممارس�ات “داعش” في 
س�رت.وفي تصري�ح صحف�ي، لصحيف�ة 
الشرق األوس�ط، قال الدباش�ي، إن موقف 
مجلس األم�ن واضح، ول�ن يوافق على أي 
طلب لتس�ليح الجي�ش الليبي قبل تش�كيل 
حكومة وفاق وطني حت�ى لو احتل تنظيم 
“داع�ش” كل ليبي�ا وقط�ع رؤوس جميع 
األم�ن  الدباش�ي مجل�س  الليبيين.وحم�ل 

مس�ؤولية التش�جيع عل�ى مذبحة س�رت، 
واعتب�ره مش�اركا فيه�ا، وختم الدباش�ي 
بقوله إن سرت ليست مشكلة مجلس األمن 
ب�ل مش�كلة الليبيي�ن والعرب.وفي س�ياق 
متصل، قال مس�ؤول ف�ي المجلس المحلي 
لس�رت لوكال�ة فرانس برس أمس الس�بت 
“تشهد المدينة معارك متواصلة، خصوصا 
في منطقة الحي ال�3، فقد س�قط فيها منذ 
الجمعة مزيدا من القتلى وأصيب العش�رات 
بجروح”.وتابع قوله: “س�رت تعيش حربا 
حقيقي�ة منذ الثاثاء، المعارك العنيفة التي 
يخوضها مسلحون من المدينة في مواجهة 
داعش لم تتوقف أبدا، وس�ط قصف متبادل 
مع�ارك  س�رت  جوية”.وتش�هد  وغ�ارات 
عنيف�ة منذ خمس�ة أيام قت�ل وأصيب فيها 
العشرات، بين مسلحين من المدينة الواقعة 
في ش�مال ليبي�ا، وداع�ش، الذي يس�يطر 
عليها منذ حزيران.وأضاف المسؤول طالبا 
ع�دم الكش�ف عن اس�مه “ يوجد عش�رات 
القتل�ى والجرحى، لم يس�تطيعو حتى اآلن 
إحصاء الضحايا من الش�باب الذي يقاتلون 
داع�ش، وال قتلى وجرحى التنظيم، بس�بب 

شدة المعارك.

كلينتون ترد عىل جيب بوش: ال تدافع عن فضائع شقيقك
     بغداد / المستقبل العراقي

كلينت�ون  هي�اري  ردت 
الح�زب  لتمثي�ل  المرش�حة 
االنتخابات  ف�ي  الديموقراط�ي 
عل�ى   2016 ع�ام  الرئاس�ية 
الجمهوري  خصمه�ا  اتهام�ات 
ان  اعتب�ر  ال�ذي  ب�وش  جي�ب 
“المبكر”  االمريكي  االنس�حاب 
مه�د  ال�ذي  ه�و  الع�راق  م�ن 
لقي�ام داع�ش االرهابي.وكانت 
كلينت�ون وزي�رة خارجي�ة في 
ادارة الرئيس ب�اراك اوباما لدى 
ظهور داع�ش التكفيري.وقالت 
كلينت�ون متحدث�ة ف�ي س�ياق 
حملتها االنتخابية في ايوا “اجد 
م�ن المده�ش أن يع�اود جي�ب 
بوش الدفاع عن اعمال ش�قيقه 
ف�ي العراق”.واضافت ان “كان 
س�يفعل ذل�ك، فعلي�ه عندها ان 
يعرض الصورة كاملة، والصورة 
الكامل�ة كم�ا تعلم�ون تتضمن 
االتفاق الذي ابرمه جورج بوش 

مع حكومة )نوري( المالكي في 
العراق وال�ذي حدد نهاية 2011 
موعدا لس�حب )قوات االحتال 
األمريكية(”.وبعد 12 عاما على 
جر الرئيس ج�ورج بوش االبن 
الوالي�ات المتح�دة ال�ى ح�رب 
مثي�رة للجدل في الع�راق، اتهم 
شقيقه الديموقراطيين بالتخلي 
عن الع�راق قبل انته�اء المهمة 
معتبرا ان ادارة اوباما س�محت 
بقي�ام داعش من خال س�حب 
القوات االميركية بش�كل مبكر 
من العراق.وقال ان “االنسحاب 
المبك�ر كان خط�أ مميتا انش�أ 
فراغ�ا تق�دم )داع�ش( لملئه”.

واضاف ان “التسرع في االبتعاد 
ع�ن الخطر وف�ي التوجه نحوه 
قد يتوازيان في قل�ة الحكمة”.

يش�كل  تصري�ح  ف�ي  ورأى 
مجازف�ة سياس�ية ان الوض�ع 
ق�د يتطل�ب اعادة ق�وات قتالية 
ال�ى العراق. وق�ال “حاليا هناك 
الجن�ود والمارين�ز  3500 م�ن 

)مش�اة البحرية االميركية( في 
العراق وقد يتطلب االمر ارس�ال 
هناك  “ليس�ت  المزيد”.واضاف 
حاج�ة الى الت�زام اميركي كبير 
بتوفير قوات مقاتلة ولم يطلب 
اصدقاؤن�ا ذلك. لك�ن ينبغي ان 
نبرهن على جديتن�ا وتصميمنا 
على مس�اعدة الق�وات المحلية 
ف�ي اس�تعادة بادها”.واحي�ت 
تصريح�ات جي�ب ب�وش ج�دال 
مريرا اثير تكرارا في واش�نطن 
واساء الى ارث ش�قيقه جورج 
.)2001S2009( ب�وش  دبلي�و 

وفي العام 2002، كانت هياري 
كلينت�ون عض�وا ف�ي مجل�س 
الش�يوخ االميركي وصوتت مع 
غ�زو الع�راق ولكنه�ا اعتب�رت 
ف�ي م�ا بع�د ان تصويته�ا كان 
التصويت  خطأ.وقد يكون ه�ذا 
سبب خس�ارتها في االنتخابات 
الديموقراطي�ة  التمهيدي�ة 
ف�ي 2008 ام�ام ب�اراك اوبام�ا 

المعارض للحرب.

»هاكر« خيرتق 23 موقعًا 
حكوميًا سعوديًا خالل ساعتني

     بغداد / المستقبل العراقي

قالت وسائل إعام س�عودية إن قرصاناً 
سعودياً )هاكر( اخترق 23 موقعاً إليكترونياً 
الس�بت،  أم�س  س�اعتين  خ�ال  حكومي�اً 
موضح�ة أن الهاك�ر وه�و له حس�اب على 
“تويت�ر” بمع�رف cyber of emotion، أراد 
من خ�ال هذه االختراقات إثبات أن الحماية 
في المواق�ع الحكومية ضعيفة وتحتاج إلى 

حماية أكبر.
عل�ى  مع�روف  وه�و  “الهك�ر”  وأك�د 
نطاق واس�ع في الس�عودية نتيجة عمليات 
اختراق ش�ملت مواقع أجنبية ومحلية خال 
الس�نوات الماضية أنه بعث برسائل إلى هذه 
الجهات الحكومية وشرح لهم ضعف حماية 
مواقعه�م اإلليكترونية لكنه�ا تجاهلته، ما 

دفعه إلى اختراقها.
وق�ال ف�ي رس�الة وضعه�ا ف�ي أعل�ى 
الصفح�ة األول�ى م�ن المواق�ع المخترق�ة 
“نح�ن ال نري��د إهانة هذا الموق�ع وال نريد 
الض�رر بأي ش�يء ولكن لو حص�ل واخترق 
من قبل األعداء لنشرت معلوماتكم الخاصة 
م�ن إيمي�ات وبيان�ات المس�جلين في هذا 
الموق�ع ونحن هنا لنخبركم أننا نريد حماية 
المواق�ع الحكومية من األعداء قبل وقوعها 

في فخ كبي�ر جًدا”.
وتع�ود المواق�ع المخترقة إل�ى مكاتب 
تعليمي�ة وبلدي�ات مدن، إضافة إل�ى إدارات 
صحي�ة، لك�ن األب�رز كان اخت�راق موق�ع 
إمارة المنطقة الش�رقية الت�ي ترجع إدارياً 
يس�مى  م�ا  أن  الداخلية.يذك�ر  وزارة  إل�ى 
“الجيش اإلليكتروني اليمني” اخترق موقع 
والس�فارات  الس�عودية  الخارجي�ة  وزارة 
والملحقي�ات التابعة إليها ف�ي أنحاء العالم 
وحص�ل على نح�و 150 أل�ف وثيقة بعضها 
بالغ الحساسية، وتولى موقع “ويكليكس” 

منذ نحو شهرين نشرها على دفعات.
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         المستقبل العراقي / وكاالت

أف�اد بيان ملجلس ال�وزراء أن الحكومة الليبية 
املع�رف به�ا دوليا طلب�ت من ال�دول العربية 
توجي�ه رضبات جوي�ة ضد تنظي�م "داعش" 
يف مدين�ة رست الساحلية.وس�حقت "داعش" 
عىل مدى االيام القليلة املاضية تمردا ش�اركت 
فيه جماعة س�لفية وس�كان مسلحون بهدف 
طرده�ا من املدين�ة. وقال س�كان إن عرشات 
األش�خاص قتلوا.وتجس�د االش�تباكات حالة 
الف�وىض يف الب�اد حي�ث تتناف�س حكومتان 
وبرملانان وإساميون ورجال قبائل وجماعات 
مسلحة عىل الس�يطرة عىل مدن ومناطق بعد 
أرب�ع س�نوات م�ن االطاح�ة بمعم�ر القذايف.

وقال بيان الحكومة الليبية "تناش�د الحكومة 
الليبي�ة املؤقتة ال�دول العربية الش�قيقة ومن 
واقع التزاماتها تجاه األخوة العربية وتطبيقا 
لق�رارات الجامع�ة العربي�ة بش�أن اتفاقيات 
الدف�اع العرب�ي املش�رك بأن توج�ه رضبات 
جوية محددة األهداف لتمركزات تنظيم داعش 
االرهاب�ي بمدينة رست بالتنس�يق مع جهاتنا 
املعنية."واستغل تنظيم "داعش" حالة الفراغ 
األمن�ي للتوس�ع يف ليبيا مثلما فعل يف س�وريا 
والعراق.وتتمركز الحكوم�ة املعرف بها دوليا 
يف رشق ليبي�ا من�ذ أن فق�دت الس�يطرة ع�ىل 

العاصم�ة طرابل�س قبل عام لصال�ح جماعة 
منافس�ة ش�كلت حكومة موازية. وال تسيطر 
اي حكوم�ة ع�ىل رست مس�قط رأس القذايف.

ع�ىل  جوي�ة  رضب�ات  الحكومت�ان  ونف�ذت 

"داع�ش" يف رست يف االي�ام القليل�ة املاضي�ة 
لكن قدراتهما محدودة وتس�تخدمان طائرات 
قديمة تعود لفرة الق�ذايف وال تمتلكان مدافع 
دقيق�ة التوجيه.ولم يتضح كيف س�رد الدول 

العربي�ة ع�ىل الطل�ب الليب�ي. وكان تحال�ف 
عرب�ي بقيادة الس�عودية بدأ يف ش�ن رضبات 
جوي�ة يف اليم�ن يف اواخ�ر اذار يف مس�عى ملنع 
الحوثي�ن املتحالف�ن مع إيران م�ن التمدد يف 

ارج�اء الباد.وكانت الحكوم�ة الليبية املؤقتة 
تقدم�ت بطلب لعقد اجتماع غري عادي ملجلس 
جامعة ال�دول العربي�ة الثاثاء عىل مس�توى 
املندوبن الدائمن، م�ن أجل "اتخاذ اإلجراءات 
الكفيلة للتص�دي للجرائم التي يرتكبها تنظيم 
داعش يف مدين�ة رست، ومناطق أخرى".وقال 
نائب األم�ن العام للجامع�ة العربية أحمد بن 
حيل "أن األمان�ة العامة للجامعة بصدد إجراء 
املش�اورات الازمة م�ع االْردن، الرئيس الحايل 
ملجل�س الجامع�ة، وعدد م�ن ال�دول العربية، 
املرتقب".وأعلن�ت  االجتم�اع  موع�د  لتحدي�د 
الحكوم�ة الليبية املؤقت�ة الجمعة أن "حصيلة 
جرائم اإلب�ادة الجماعية الت�ي ارتكبها تنظيم 
داعش ضد س�كان مدينة رست بلغت أكثر من 
30 قتي�ا مدني�ا"، كما اتهم�ت مجلس األمن 
الدويل بالسكوت عن مجازر التنظيم يف املدينة.

وت�دور يف مدين�ة رست من�ذ األربع�اء املايض 
معارك بن أهايل املدينة وعنارص من "داعش" 
حيث يحاول األهايل إس�تعادة السيطرة عليها، 
وطرد التنظيم منها.وسيطر تنظيم داعش عىل 
مدين�ة رست الليبية، منذ كان�ون ثاني املايض 
بعد انس�حاب الكتيبة 166 التابعة لقوات فجر 
ليبي�ا التي كان�ت مكلفة من املؤتم�ر الوطني 
العام، وه�و الربملان املنتهية واليت�ه املنعقد يف 

طرابلس، بتأمن املدينة.

         المستقبل العراقي / وكاالت

اعلنت وزارت�ا الداخلية والفاح�ة والصيد 
البح�ري يف املغ�رب يف بي�ان ص�در مس�اء 
امس الس�بت، فقدان اث�ر قارب صيد وعىل 

متن�ه 13 صيادا، بعي�د هبوب عاصفة عىل 
الس�احل األطل�ي ملدينة الداخل�ة )جنوب 

املغرب(.
وأوضح البي�ان الذي نرشت�ه وكالة األنباء 
املغربي�ة أنه جرى إنقاذ بح�ار واحد، فيما 

ال يزال البح�ث متواصا من قب�ل البحرية 
امللكي�ة وال�درك امللك�ي ومندوبي�ة الصيد 
البحري الذين عبأوا كافة الوسائل من أجل 
العث�ور عىل البح�ارة ال13 الذين ال يزالون 

مفقودين.

وينت�رش عىل طول 3500 كلم من س�واحل 
املغرب عدد من قرى الصيد التي يس�تخدم 
فيه�ا الصيادون قوارب ومع�دات ال تعتمد 

ابسط رشوط السامة.
وسبق للبحرية امللكية املغربية ان أنقذت يف 

نهاية مارس امل�ايض بالتعاون مع وحدات 
انقاذ اسبانية خمسة أشخاص فيما اعترب 
تسعة آخرون يف عداد املفقودين بعد جنوح 
ق�ارب صي�د كانوا يس�تقلونه قبال�ة بلدة 

ساحلية يف شمال املغرب.

ليبيا تطالب الدول العربية بتدخل جوي ضد »داعش« 

فقدان 13 صيادًا جنوب املغرب

         المستقبل العراقي / وكاالت

قتل جندي تركي وثاثة عنارص يش�تبه بانتمائهم اىل حزب العمال 
الكردس�تاني يف رشق تركي�ا، وف�ق االعام الركي الرس�مي أمس 
االحد.واندلعت املواجهات يف وقت مبكر االحد قرب مدينة قاغزمان 
يف محافظ�ة ق�ارص خال عملية امنية يف املنطقة، بحس�ب وكالة 
االناضول لانباء.واكدت الوكالة اصابة جندين تويف احدهما الحقا 
متأثرا بجروحه يف املستش�فى، مش�رية اىل ان القوات االمنية قتلت 
ثاثة عنارص من حزب العمال الكردس�تاني.وبعد سلسلة هجمات 
يف تركي�ا، اعلن�ت انقرة "الحرب عىل االره�اب" عىل جبهتن، االوىل 
ضد "العمال الكردس�تاني" يف ش�مال العراق وجنوب رشق تركيا، 
والثانية ضد تنظيم "داعش" يف سوريا. لكن حتى اآلن تركز الجهد 
االكرب ع�ىل املتمردين االكراد الذي�ن ردوا بهجمات ضد قوات االمن 
الركي�ة، لتنتهي بذل�ك هدنة تع�ود اىل العام 2013 ب�ن الطرفن.

واندلع�ت اعم�ال العنف يف الب�اد بعد تفجري نس�ب اىل "داعش" يف 
مدينة سوروتش قتل خاله 33 شخصا يف 20 تموز. ومنذ ذلك الحن 
قت�ل اكثر من 40 عنرصا م�ن االجهزة االمني�ة الركية يف هجمات 
نسبت اىل حزب العمال الكردستاني.ومنذ يوم الجمعة، قتل ثمانية 
عنارص من االجهزة االمنية الركية عىل االقل يف هجمات نس�بت اىل 
"العم�ال الكردس�تاني" يف رشق وجنوب رشق الب�اد ذات الغالبية 
الكردية.ويف هذه االثناء، فرضت الس�طات حظرا للتجول يف وارتو 
يف محافظ�ة موش رشقا اثر اش�تباكات عنيفة بن الجيش الركي 
وحزب العمال الكردس�تاني، وفق االناضول.واندلعت االش�تباكات 
لي�ا بعدما دمر عن�ارص من جناح الش�باب التابع لح�زب العمال 

الكردستاني جرسا بالجرافات، بحسب ما نقلت االناضول.

مقتل جندي وثالثة اكراد
يف تركيا

بعد قيامها بمجازر في سرت

مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة 

محكمة بداءة الكرادة

التاريخ /2015/8/10

العدد /1602/ب/2015

اعان
ع�يل  ن�ارص    / علي�ه  املدع�ى  اىل 

جاسم
اقام املدع�ي )امن بغ�داد( اضافة 
لوظيفت�ه الدع�وى  املرقم�ة اعاه  
يطالبك فيها مع بقية املدعى عليهم 
العقار تسلس�ل  بابط�ال تس�جيل 
م�ن  الزعفراني�ة(   4312/40(
اسماء املدعى عليهم الثاني والثالث 
والس�ادس  والخام�س  والراب�ع 
واعادة تس�جيله بأسم املدعي امن 
بغ�داد  وملجهولي�ة  مح�ل اقامت�ك  
حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ لذا 
تق�رر تبليغك    اعان�ا  بصحيفتن 
محليت�ن يوميت�ن للحض�ور امام 
ه�ذه املحكم�ة يف موع�د املرافع�ة 
املص�ادف 2015/8/23 وعند عدم 
حضورك   او ارس�ال من ينوب عنك  
قانونا  تجري املرافعة بحقك  غيابيا 

وعلنا وفق االصول. 
القايض

مديرية الزراعة يف محافظة بغداد الرصافة
اعان رقم 54 لسنة 2015

تعلن  مديرية  الزراعة يف محافظة بغداد الرصافة / لجنة تاجري االرايض 
الزراعي�ة باملزاي�دة العلنية عن اع�ان تاجري املس�احة املبينة اوصافها 
ادناه يف قضاء االستقال /  ناحية الزهور باملزايدة العلنية وفق قانون 
بي�ع وايج�ار ام�وال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 املع�دل  والقانون 35 
لس�نة 1983 والقرار 44 لس�نة 1997 يف اليوم الثاث�ن من اليوم التايل 
للنرش االعان  يف الصحيفة يوم العمل الذي يليه يف حال مصادفة  املوعد 
عطلة وستكون املزايدة  يف الساعة العارشة صباحا يف مقر شعبة زراعة 
االس�تقال  وللتفاصيل مراجع�ة مقر مديريتنا لاط�اع عىل الرشوط 
وتقديم املستمس�كات املطلوبة ودفع التامينات القانونية البالغة %20 
م�ن  القيمة التقديرية من بدل االيجار املقدر ويتحمل من ترس�و عليه 

املزايدة اجور نرش االعان

مدير الزراعة يف محافظة بغداد الرصافة

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

االتحادية
محكمة جنايات كرباء

العدد: 688/ج/2015   
التاريخ: 2015/8/10

اعان
اىل / املتهمن الهاربن : ) رائد حسن غبن 
عجيل وحسن محسن غبن عجيل واحمد 
محس�ن غبن عجيل وحسن محسن غبن 

عجيل  (
ق�ررت هذه املحكم�ة محاكمتكم صباح 
ي�وم 2015/10/15 وف�ق اح�كام املادة 

)431 عقوبات( 
 وملجهولية محل اقامتكم قررت املحكمة  
تبليغك�م بصحيفتن محليت�ن للحضور 
امامها يف اليوم املشار اليه اعاه وبخافه 
س�يتم اج�راء محاكمتك�م غيابي�ا  وفق 

االصول.
 القايض
رئيس محكمة جنايات كرباء

��������������
مجلس القضاء االعىل

كرب�اء  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية

)محكمة جنح كرباء(
العدد: 2337/ج/2015
التاريخ: 2015/8/11

اعان
اىل / املته�م  اله�ارب   : صب�اح مه�دي 

حسن    
بالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك وتعذر 
تنفي�ذ امر القب�ض الص�ادر بحقك وفق 
احكام امل�ادة )456 عقوبات( يف القضية  
املقامه ض�دك من قبل املش�تكي )محمد 
حس�ن عباس( ق�ررت املحكم�ة تبليغك 
اعانا بصحيفتن محليتن للحضور امام 
ه�ذه املحكمة صباح ي�وم 2015/9/21 
الس�اعة التاسعة صباحا وبخافه  سيتم 

اجراء محاكمتك غيابيا وفق القانون.
القايض عباس كريم العكييل

������������������
مجلس القضاء االعىل

كرب�اء  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية

)محكمة جنح كرباء(
العدد: 2275/ج/2015

التاريخ: 2015/8/9
اعان

اىل / املتهم  الهارب   : عيل حسن دايل    
بالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك وتعذر 
تنفي�ذ امر القب�ض الص�ادر بحقك وفق 
احكام املادة )459 عقوبات(  ع يف القضية  
املقام�ه ضدك م�ن قبل املش�تكي )خليل 
حم�اده فضل( ق�ررت املحكم�ة تبليغك 
اعانا بصحيفتن محليتن للحضور امام 
ه�ذه املحكمة صباح ي�وم 2015/9/16 
الس�اعة التاسعة صباحا وبخافه  سيتم 

اجراء محاكمتك غيابيا وفق القانون.
القايض
فاضل جياد الكناني

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

كرب�اء  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية

)محكمة جنح كرباء(
العدد: 2316/ج/2015

التاريخ: 2015/8/9
اعان

اىل / املتهم  الهارب   : ناظم صاح عبود    
بالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك وتعذر 
تنفي�ذ امر القب�ض الص�ادر بحقك وفق 
يف  ع  عقوب�ات(   229( امل�ادة  اح�كام 
القضية  املقامه ضدك من قبل املش�تكي 
)امري رحيم حميد( قررت املحكمة تبليغك 
اعانا بصحيفتن محليتن للحضور امام 
ه�ذه املحكمة صباح ي�وم 2015/9/16 
الس�اعة التاسعة صباحا وبخافه  سيتم 

اجراء محاكمتك غيابيا وفق القانون.
 القايض
فاضل جياد الكناني

فقدان
فق�د من�ي ب�اج دخ�ول مطار 
بغداد الدويل بأسم )امجد عادل 
رش�اش( الص�ادر م�ن وزارة 
 )00102N( النق�ل رقم الب�اج
الرجاء  العراقي  النواب  مجلس 
م�ن يعث�ر عليه�ا تس�ليمه اىل 

جهة االصدار.
������������������
مجلس القضاء االعىل

كرب�اء  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية

)محكمة جنح كرباء(
العدد: 2296/ج/2015

التاريخ: 2015/8/9
اعان

اىل / املتهم  الهارب   : فراس جواد ناجي    
بالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك وتعذر 
تنفي�ذ امر القب�ض الص�ادر بحقك وفق 
احكام املادة )459 عقوبات( ع يف القضية  
املقامه ضدك من قبل املش�تكي )حس�ن 
ابراهيم صاحب( ق�ررت املحكمة تبليغك 
اعانا بصحيفتن محليتن للحضور امام 
ه�ذه املحكمة صباح ي�وم 2015/9/21 
الس�اعة التاسعة صباحا وبخافه  سيتم 

اجراء محاكمتك غيابيا وفق القانون.
القايض عباس كريم العكييل

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

كرب�اء  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية

)محكمة جنح كرباء(
العدد: 1498/ج/2015

التاريخ: 2015/8/3
املش�تكي / كام�ل ط�راد كاظ�م واحمد 

مبدي جاسم
املتهم / حسن نعمه وناس

بناءا عىل الدعوى الجزائية املرقمة اعاه
حكمت املحكمة عىل املدان )حسن نعمة 

وناس( 
ب�� )الحبس البس�يط ملدة س�نة واحدة( 
اس�تنادا الح�كام امل�ادة )456 /1( م�ن 
قان�ون )العقوب�ات( حكم�ا غيابيا قابا 
يف  علن�ا  وافه�م  والتميي�ز  لاع�راض 

. 2015/8/3
ولصدور ق�رار الحكم باالدان�ه والعقوبة 
بحق�ك غيابي�ا فقد تق�رر تبليغ�ك اعانا 
بصحيفتن محليتن يوميتن  به للحضور 
ومراجعة ط�رق الطع�ن القانونية خال 
امل�دة القانوني�ة وبخافه س�يصبح قرار 
الحك�م باالدانه والعقوب�ة بمنزلة الحكم 

الوجاهي.
القايض عباس كريم العكييل

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

كرب�اء  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية

)محكمة جنح كرباء(
العدد: 1922/ج/2014

التاريخ: 2015/8/3
املشتكي / احمد عبد زيد 
املتهم / هاني حسن عيل

بناءا عىل الدعوى الجزائية املرقمة اعاه
حكمت املحكمة عىل املدان )هاني حسن 

عيل( 
ب� )الحبس الش�ديد  ملدة س�نتن عن كل 
تهم�ة  ( اس�تنادا الح�كام امل�ادة )  459 
/1( من قانون )العقوبات( حكما غيابيا 
قابا لاع�راض والتميي�ز وافهم علنا يف 

. 2015/8/3
ولصدور ق�رار الحكم باالدان�ه والعقوبة 
بحق�ك غيابي�ا فقد تق�رر تبليغ�ك اعانا 
بصحيفتن محليتن يوميتن  به للحضور 
ومراجعة ط�رق الطع�ن القانونية خال 
امل�دة القانوني�ة وبخافه س�يصبح قرار 
الحك�م باالدانه والعقوب�ة بمنزلة الحكم 

الوجاهي.
القايض عباس كريم العكييل.

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

االتحادية
)محكمة جنح كرباء(

العدد: 1761/ج/2015
التاريخ: 2015/8/3

املشتكي / محمد عبد الرسول كاظم 
املتهم / محمد مهدي محمد

بناءا عىل الدعوى الجزائية املرقمة اعاه
حكمت املحكمة عىل املدان )محمد مهدي 

محمد( 
ب�� )الحبس البس�يط مل�دة س�نة واحدة  
 )1/ 459  ( امل�ادة  اس�تنادا الح�كام   )
م�ن قان�ون )العقوب�ات( حكم�ا غيابيا 
قابا لاع�راض والتميي�ز وافهم علنا يف 

. 2015/8/3
ولصدور ق�رار الحكم باالدان�ه والعقوبة 
بحق�ك غيابي�ا فقد تق�رر تبليغ�ك اعانا 
بصحيفتن محليتن يوميتن  به للحضور 
ومراجعة ط�رق الطع�ن القانونية خال 
امل�دة القانوني�ة وبخافه س�يصبح قرار 
الحك�م باالدانه والعقوب�ة بمنزلة الحكم 

الوجاهي.
القايض
عباس كريم العكييل.

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

كرب�اء  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية

محكمة جنايات كرباء
العدد: 431/ج/2015   

التاريخ: 2015/7/1
اعان

اىل / املحكوم�ان الهاربان  :) مريي فضل 
حمزة يونس اس�م والدته / وحيدة خرض 
واحمد عاوي يونس محمد اسم والدته /

خضية عباس(   
حكم�ت عليكما هذه املحكمة بالس�جن 
ملدة خمس�ة عرش سنة اس�تنادا الحكام  
امل�ادة 1/406/أ/31 عقوب�ات وبدالل�ة 

مواد االشراك 47 و48 و49 منه.
وملجهولية محل اقامتكما قررت املحكمة  
لتس�ليم  تبليغكم�ا بصحيفتن محليتن 
انفس�كما اىل ه�ذه املحكم�ة ا واىل اقرب 

مركز رشطة.
القايض
رئيس محكمة جنايات كرباء

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

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

محكمة بداءة ابي الخصيب
رقم الدعوى:202//ب/2015

التاريخ:13 /2015/8
اعان

اىل املدعى عليهم 
1 � برهان الدين باشا اعيان

2 � احمد عبد الواحد باشا اعيان
3 � عب�د اللطي�ف ياس�ن باش�ا اعيان 
/ اصال�ة وبموج�ب وصايته ع�ىل  ثلث 
خ�ريات مري�م  الش�يخ عب�د الله باش�ا 

اعيان
4 � خديجة ياسن باشا اعيان/ بموجب 
وصايتها عىل ثلث خريات مريم الش�يخ 

عبد الله باشا اعيان
5 � سعد عبد السام صالح

اق�ام املدع�ي   غ�زوان فيص�ل فاض�ل  
الدعوى البدائية املرقمة 202/ب/2015  
ضدكم وال�ذي يطلب فيها ازالة ش�يوع 
املطيح�ه   83/12 تسلس�ل  العق�ار 
مح�ل  وملجهولي�ة   تبليغك�م  ولتع�ذر 
اقامتكم حس�ب رشح املبل�غ القضائي 
وتاييد املجل�س البلدي ملنطق�ة الصفاة 
علي�ه تقرر تبليغك�م اعانا  بصحيفتن 
محليتن يوميت�ن بالحضور امام هذه 
املحكم�ة صب�اح ي�وم املرافع�ة املوافق 
2015/8/27 وعن�د ع�دم حضوركم او 
ارس�ال من ينوب عنكم قانونا ستجري 
املرافع�ة بحقك�م غيابي�ا وعلن�ا وف�ق 

االصول.
القايض فيصل سلمان عطار

فقدان
فقدت  من�ي هوية غرفة تجارة البرصة 
باس�م )نجم مطر ماجد( عىل من يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار
������������������

فقدان
فقدت مني هوية غرف�ة تجارة البرصة 
)ماهر جعفر عبد الزهرة (عىل من يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار
��������������������
فقدان

فقدت  من�ي هوية الطالب الصادرة من 
معهد التدريب النفطي يف البرصة قس�م 
امليكانيك باس�م )فاح حسن عودة( من 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
����������������������

فقدان
فقد  مني وصل صادر من مديرية بلدية 
البرصة رقمه 332638 يف 2013/7/10 
بمبل�غ اربعمائ�ة ال�ف دين�ار ال غريها 
باس�م )ضي�اء جبار ش�نته( م�ن يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار
���������������������

رقم االخطار
2015/315

اعان
م�ن / محكم�ة ق�وى االم�ن الداخ�يل 

املنطقة الخامسة بالبرصة
اىل / املته�م الهارب  )الرشطي حس�ن 
طاه�ر جرب(  املنس�وب اىل قيادة حرس  
ح�دود املنطق�ة الرابعة ملا كن�ت متهما 
وف�ق املادة   /5  ق.ع.د رقم 14  لس�نة 
2008   لغيابك عن مقر عملك من تاريخ 
2010/6/27 ولح�د االن واملادة 35 من 
ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 لعدم تسديدك 
س�لفة ال�زواج  وبما ان مح�ل اختفائك 
مجه�ول اقت�ى تبليغ�ك به�ذا االعان 
ع�ىل ان تحرض امام محكمة قوى االمن 
الداخ�يل للمنطق�ة الخامس�ة بالبرصة 
خال مدة ثاثون يوما من تاريخ تعليق 
ه�ذا االع�ان يف مح�ل اقامت�ك وتجيب 
ع�ن التهم�ة املوجهة ض�دك وعند عدم 
حضورك سوف تجري محاكمتك غيابيا 
وتحجز اموالك املنقول�ة والغري املنقولة 
ويطل�ب من املوظف�ن العمومين القاء 
القبض عليك اينما وجدت وتس�ليمك اىل 
اقرب س�لطة حكومية وإل�زام االهلين 
الذي�ن يعلمون بمح�ل اختفائك باخبار 
الجه�ات املختصة اس�تنادا للم�ادة 69 
/اوال وثاني�ا وثالث�ا ورابعا م�ن قانون 
اصول املحاكم�ات الجزائية لقوى االمن 

الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة
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مجلس القضاء االعىل

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

محكمة بداءة البرصة
العدد: 1225 / ب / 2015 

التاريخ: 16 / 8 / 2015 
اىل/املدعى عليه   / رائد عيل باهض

قراره�ا     املحكم�ة   ه�ذه  اص�درت 
وامل�ؤرخ    1225/ب/2015  املرق�م 
2015/8/12    حكم�ا غيابي�ا يق�ي 
الحك�م بالزامك  بتايدت�ه اىل املدعى عبد 
العب�اس جمي�ل خري الل�ه   مبلغ  قدره 
مائه واثنان وتسعون الف دوالر   ولتعذر 
تبليغك وملجهولية  محل اقامتك حس�ب 
رشح املبل�غ القضائ�ي واملجلس البلدي 
ملنطق�ة ح�ي الخ�رضاء علي�ه   تق�رر 
تبليغ�ك اعان�ا    بصحيفتن    محليتن 
يوميتن ولك حق االعراض  واالستئناف 
والتمييز  خال املدة القانونية   وبعكسه  
سوف يكتس�ب القرار الدرجة القطعية  

وفق االصول.
القايض
علوان بربوت البزوني

دائرة الكاتب العدل يف البياع
العدد 27301 

اعان
إىل الس�يد / رحي�م جل�وب الكعبي / 
عنوان�ه – بغ�داد – ال�دورة م 806 ز 
14 مح�ل 11 / 7 – بالنظر ملجهولية 
اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ 
ملركز رشط�ة ال�دورة وتاييد املجلس 
املح�يل لحي املصايف ل�ذا تقرر تبليغك 
بمضمون االنذار املرقم 23668 يف 12 
/ 7 / 2015 والصادر من دائرة كاتب 

عدل البياع بصحيفتن رسميتن .
جهة االنذار : 

حيث انك مستاجر املحل املرقم 11 / 
7 والواق�ع يف الدورة محلة 806 ز 14 
واملش�يد عىل العقار املرقم 1524 / 5 
/ 3 – ايج�ارا ش�هريا يدفع بداية كل 
شهر ونظرا لعدم رغبة موكيل بتمديد 
عق�د االيجار الش�هري مع�ك ننذرك 
بوج�ب تخلي�ة املح�ل وتس�ليمه إىل 
موكيل خاليا من الشواغل والنواقص 
خ�ال م�دة اقصاه�ا 1 / 8 / 2015 
وبعكس�ه س�وف نظطر اس�فن إىل 
مراجع�ة القضاء واس�تحصال كافة 

الحقوق القانونية ملوكيل .
كاتب العدل
محمود ناجي جاسم
املنذر
خلف عبد كريم
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محكمة االحوال الشخصية يف العلم

اىل املفق�ود / عبد القادر عطية خلف 
عبد  

للطل�ب املقدم من قب�ل زوجتك رجاء 
س�ليمان حمي�د  ال�ذي تطل�ب في�ه 
حجرك ونصبها قيمة عليك والختفائك 
ومجهولي�ة مح�ل اقامتك ل�ذا قررت 
هذه املحكمة بتبليغ�ك بالحضور اىل 
محكمة االحوال الش�خصية يف العلم 
ويف حالة عدم حضورك سيتم حجرك 

ونصب قيما عليك وفقا للقانون .
القايض
عبد العليم فيصل عزاوي

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

االتحادية
محكمة بداءة الصويرة

العدد 135 / ب / 2015
))إعان ((

تبيع هذه املحكمة باملزيد العلنية العقار 
املرقم 168\الرساي

فع�ىل  أدن�اه  يف  تفاصيل�ه  املوص�وف 
الراغب�ن بال�رشاء الحض�ور إمام هذه 
املحكم�ة خ�ال ثاث�ون يوما تب�دأ من 
الي�وم الت�ايل للن�رش بالصح�ف املحلية 
الساعة الثانية  عرش ظهرا مستصحبن 

معهم التأمينات البالغة %10
م�ن القيمة املق�درة ويتحمل املش�ري 

الداللية والنرش.
القايض

عامر عبد الله خرض
املوصفات

• رقم العقار : 168\1 الرساي
• مساحته  : 5 اوللك 8,59م2

ارض س�كنية  : قطع�ة   املش�تمات   •
خالية من الش�واغل تقع عىل ش�ارعن 

شارع تجاري وشارع  فرعي.
 .)55,000,000( التقديري�ة  القيم�ة   •

خمسة وخمسون مليون دينار .
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فقدان
فقدت مني الهوية الصادرة من الجامعة 
التكنلوجية  قس�م الهندسة الكهربائية 
بأس�م  طال�ب الدراس�ات العليا س�ام 
محمد عطية  فمن يعثر عليها تسليمها 

إىل جهة االصدار .
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اعان
اىل املدع�ي عليه ب�ال طليف�ح محمود 
ئائ�ر  ش�ريين  علي�ك  املدعي�ه  اقام�ت 
عبدال�رزاق الدع�وى الرشعية لدى هذه 
املحكمةتطالب فيه�ا بالتفريق وقدعن 
موعداللحض�ور   2015/8/17 ي�وم 
امام الق�ايض وملجهولية مح�ل اقامتك 
رس�ميتن  بصحفت�ن  تقررتبليغ�ك 
محليت�ن ويف ح�ال ع�دم حض�ورك اىل 
املرافعة سوف يتم اجراء املرافعة غيابيا 

بحقك .
القايض االول

محكمة االحوال الشخصية يف العلم
اىل املفقود / صبحي خلف محمد الطائي 
للطل�ب املق�دم م�ن قب�ل زوجت�ك ارساء 
في�ه  تطل�ب  ال�ذي  ص�ربي  مصطف�ى 
حجرك ونصبه�ا قيمة علي�ك والختفائك 
ومجهولي�ة محل اقامتك ل�ذا قررت هذه 
املحكم�ة بتبليغك بالحض�ور اىل محكمة 
االحوال الشخصية يف العلم ويف حالة عدم 
حضورك سيتم حجرك ونصب قيما عليك 

وفقا للقانون .
القايض

عبد العليم فيصل عزاوي
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غلق اكتتاب
يعلن مرصف املوصل للتنمية واالستثمار 
عن غلق االكتتاب العام يف زيادة رأس مال 
رشكة الجنوب للتحويل املايل )مس�اهمة 
خاصة( وذلك نهاية الدوام الرسمي ليوم 
الخمي�س املص�ادف 2015/8/13 وذلك 
بالنظ�ر الكتم�ال االكتتاب الع�ام بكافة 

االسهم املطروحة لاكتتاب . 
مع التقدير... 

مرصف املوصل للتنمية واالستثمار 
���������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة الخالص 
العدد : 161/ب/2015 

اىل/املدعى عليه /فاح حسن عيل  
م/تبليغ بقرار حكم غيابي 

بتاري�خ 2015/6/30 وبموجب الدعوى 
محكمتن�ا  اص�درت  161/ب/2015 
ق�رار حكم غياب�ي يتضمن ازالة ش�يوع 
الس�يارة املرق�م 65998 دياىل ن�وع دايو 
برنس س�وداء اللون موديل 1993 ولعدم 
ولتع�ذر  املرافع�ة  جلس�ات  حض�ورك 
تبليغ�ك بمضم�ون الق�رار الرتحال�ك اىل 
جه�ة مجهول�ة حس�ب ماج�اء بكت�اب 
بالع�دد /10389  الخالص  مركزرشط�ة 
يف 2015/7/17 واش�عارمختار منطق�ة 
حي الحس�ن املؤرخ يف 2015/7/6 فقد 
تقرر تبليغك بالقرار بواس�طة صحيفتن 
يوميتن محليتن ويف حالة عدم حضورك 
او اعراض�ك ع�ىل الق�رار ضم�ن امل�دة 
القانونية سوف يكتسب الدرجة القطعية 

وفق القانون مع التقدير .
القايض

رقم 
القطعة

رقم 
المقاطعة

المساحة 
بالدونم

المواصفات
المشيدات 

والمغروسات

بدل االيجار 
السنوي المقدر 

للدونم الواحد

   � مستصلحة كليا1038/ حسينية10/57
7200 دينار 

عراقي



 إيرادات تكسي المطار ٩٤٧ مليون دينار في تموز

   بغداد / المستقبل العراقي

وج�ه محافظ بغداد علي التميمي “الوحدات اإلدارية ودائرة 
التعويض�ات في محافظة بغداد بزيارة مكان التفجير اإلرهابي 

في منطقة ) علوة جميلة ( بمدينة الصدر” .
وقال المتحدث باس�م محافظة بغداد صباح زنكنه ل�”أنباء 
المس�تقبل” الي�وم األح�د، أن�ه “ وبتوجيه من محاف�ظ بغداد 
وبإش�راف اللج�ان المختصة ف�ي دائرة التعويض�ات والوحدة 
اإلداري�ة تم جرد كافة األضرار المادية والبش�رية التي حصلت 

جراء الحادث اإلرهابي” .
وأوض�ح زنكنه أن “المحافظة ش�كلت لجن�ة خاصة لجرد 
الخس�ائر المادية والبشرية وتعويض الشهداء والجرحى الذين 
س�قطوا في ه�ذا التفجي�ر اإلجرام�ي وتعوي�ض المتضررين 

وحسب القانون رقم 20 لسنة 2009 “.
وأض�اَف إن “المحافظ قد أوعز إلى آليات المحافظة الثقيلة 
بإزالة آثار التفجير اإلرهابي من خالل إس�تنفار كافة جهودها 
.” وأش�ار إلى أن “التميم�ي قد وجه الق�وات األمنية بالحفاظ 
على ممتلكات المواطنين ومؤكداً على ضرورة التواجد بش�كل 
مس�تمر في م�كان الحادث مع غلق مؤقت لحي�ن إكمال أعمال 

رفع مخلفات اإلنفجار .

التميمي يوجه باستنفار آليات املحافظة 
لرفع خملفات التفجري اإلرهايب يف مجيلة

   المستقبل العراقي/ عادل الالمي

أعلن�ت وزارة النقل، أم�س األحد، إن 
“الشراكة بين القطاعين العام والخاص 
هي الطريق األمثل لبناء البلد، فيما أكدت 
أن إي�رادات تكس�ي المطار خ�الل تموز 
الماضي بلغت ٩٤٧ مليون دينار”.وقالت 
الوزارة ف�ي بيان صحف�ي، إن “الوزارة 
دخل�ت حقبة جديدة م�ن العمل من دون 
أي تخصي�ص للمش�اريع االس�تثمارية 
وقطع الموازنة العامة للوزارة، بعد إقرار 
قانون الموازنة لس�نة ٢٠١٥ من مجلس 
النواب”، مبينة ان�ه “كان علينا أن نفكر 
ملي�ا بكيفي�ة تطوير الخدم�ات وخدمة 
المواطني�ن اعتم�ادا عل�ى اإلمكاني�ات 
المادي�ة المح�دودة، وم�ن البديه�ي أن 
نتوج�ه إل�ى القطاع الخاص و تش�جيع 
االستثمار في الكثير من الشركات التابعة 
للوزارة”.وأضاف�ت ال�وزارة “إنن�ا قمنا 
بإع�الن فرص اس�تثمارية ف�ي مجاالت 
النق�ل البري، الموانئ وتطوير مش�روع 
الفاو الكبير، تاكس�ي المطار والتاكسي 
النهري وغيرها من مش�اريع”، مش�يرة 
إل�ى أن “الش�راكة بين القط�اع العام و 
القطاع الخاص هي الطريق األمثل لبناء 
البلد حيث إن القطاع العام معني بتوفير 
البيئة المناسبة للمستثمرين والمستثمر 
معني بتوفير األموال المناسبة للمشاريع 
مع كفاءة إدارة المش�اريع التي لديهم”.

وتابع�ت الوزارة إن “مش�روع تاكس�ي 
المط�ار نفذ على أس�اس الش�راكة بين 
ش�ركة نقل المس�افرين التابعة لوزارة 
النقل والشركة المعنية، حيث تم استثمار 
مبلغ ٢٠ مليون دوالر أمريكي للمشروع 
وقام�ت الش�ركة المنف�ذة ببن�اء البنى 
التحي�ة للمش�روع والذي تضم�ن نظام 
)جي ب�ي اس( متط�ور لمراقب�ة حركة 
التاكس�ي وتوفي�ر األم�ان للمس�افرين 
مبرم�ج،  تحاس�بي  إداري  ونظ�ام   ،
و٥٠٥ س�يارة حديثة م�ن أنواع مختلفة 
الحجم”.وأكدت ال�وزارة إن “أنها قدمت 
حساب شهر تموز ٢٠١٥ للوزارة و تبين 
إن اإليراد اإلجمالي للمش�روع كان ٩٤٧ 
مليون دينار”، مشيرة إلى أن “المشروع 
س�اهم بتوظيف ما يقارب ٦٠٠ شخص 
بين إداري وسائق للسيارات، إضافة إلى 

س�هولة دخول المواطنين إلى المطار”.
وبين�ت ال�وزارة أنه�ا “ستس�تمر عل�ى 
تشجيع المس�تثمرين لتطوير المشاريع 
الكب�رى األخ�رى ف�ي قطاع�ات النق�ل 
الج�وي والبح�ري و البري، ف�ي تطوير 
الموانئ و المخازن وغيرها من مشاريع 
أنه�ا  إل�ى  ت�م اإلع�الن عنه�ا”، الفت�ة 
“ستدعم المستثمرين إلنجاح المشاريع 
المش�تركة .وعل�ى صعي�د متص�ل أك�د 
وزي�ر النقل باقر الزبيدي إن “المنظمات 
الدولية علقت رح�الت الخطوط الجوية 
العراقي�ة بصورة مؤقت�ة ، ولم يتم منع 
الطائر األخضر م�ن التحليق فوق أجواء 
أوروب�ا” . وقالت الوزارة في بيان لها ان 

“ وزي�ر النقل تفقد مطار بغ�داد الدولي 
والخط�وط الجوي�ة العراقي�ة واجتم�ع 
مع مدي�ر عام س�لطة الطي�ران المدني 
العراق�ي ، ومدير مطار بع�داد ، ومدراء 
األقس�ام ، وتباح�ث معه�م بخص�وص 
الخدم�ات المقدم�ة للمس�افرين الكرام 
، فيما توج�ه بعد ذلك إلى مقر الش�ركة 
أس�امة  الع�ام  مديره�ا  م�ع  واجتم�ع 
الص�در ، ومدراء األقس�ام وتباحثا حول 
الخدمات الت�ي تقدمها الخطوط الجوية 
العراقية للمس�افرين “ .وناقش الزبيدي 
بحس�ب البيان خالل االجتماع موضوع 
رح�الت أوروب�ا ، وح�ث الحض�ور على 
التواصل م�ع منظمة الطي�ران العالمية 

 ، )EASA( ومنظم�ة الطيران ، )IATA(
ومنظم�ة الطي�ران )IOSA(، إضافة إلى 
تكليف إحدى الشركات االستشارية التي 
لها خبرة واس�عة وممتازة لمتابعة هذا 
الموضوع”.وأك�د إن “ش�ركة الخطوط 
الجوية العراقي�ة قد نفذت أكثر الفقرات 
التي أصدرتها المنظمات الطيران الدولية 
إال بع�ض الفق�رات وهي ليس�ت فنية ، 
وان النقاش مس�تمر حوله�ا “.وأضاف 
الزبي�دي إن “المنظم�ات الدولية علقت 
العراقي�ة  الجوي�ة  الخط�وط  رح�الت 
بص�ورة مؤقت�ة ، ول�م يتم من�ع الطائر 
األخضر من التحليق فوق أجواء أوروبا” 
. وحث مدير عام الشركة والحضور على 

ضرورة التزام ش�ركة الخطوط الجوية 
العراقية تجاه مسافريها من خالل تأمين 
نقلهم إل�ى مقاصدهم ، وإيج�اد البدائل 
المناس�بة لذلك لحين إنهاء التعليق خالل 
فترة قصيرة ج�دا “.وبين إن “الخطوط 
الجوي�ة العراقي�ة س�وف تتخط�ى هذه 
العقبة بنجاح ساحق لما تحمله الشركة 
م�ن تأريخ مش�رف امت�د إل�ى أكثر من 
)70( عاما من التألق والنجاح في خدمة 
المس�افرين الك�رام ، إضاف�ة إل�ى إنها 
انقطع�ت عن عالم الطي�ران أكثر من 26 
س�نة ، وه�ذا أدى إلى فقدانه�ا كوادرها 
) الطياري�ن ، والمهندس�ين ، والفنيين ، 

وأصحاب الخبرة( .

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة حقوق اإلنسان عن “أنها تلقت عدد من طلبات 
المتظاهرين والتي كانت موجهة إلى وزيرة الصحة”.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن “وزارة حقوق اإلنس�ان 
تلق�ت الئحة من طلبات عدد من المتظاهرين الذين خرجوا يوم 
الجمعة الماضي في س�احة التحرير ببغ�داد والتي غطتها فرق 

الوزارة الراصدة والمتابعة لسير تلك التظاهرات”.
وأضافت إن “تلك الالئحة تضمنت طلبات موجهة إلى وزيرة 
الصحة عديلة حمود والتي ناش�دت فيه�ا المتظاهرين الوزيرة 
بالعمل على تحديد أجور الكش�ف لألطباء في عياداتهم ووضع 
الرقابة على أدائه�م إضافة إلى أجور الفحص باألجهزة الطبية 
والفحوص�ات المختبرية كما تضمنت الئح�ة الطلبات ضرورة 
توفي�ر العناي�ة الطبي�ة بالمواط�ن ف�ي كافة المس�توصفات 

والمستشفيات الحكومية”.
وبين�ت إن “م�ن طلب�ات المواطني�ن أيض�ا ف�رض الرقابة 
عل�ى الصيدلي�ات والمذاخ�ر لمن�ع انتش�ار األدوي�ة المنتهية 
الصالحية وتحديد األسعار لجميع األدوية وأهمية توفيرها في 
المستش�فيات الحكومية وتجاوز اإلجراءات الروتينية المتبعة 

داخل المستشفيات.

حقوق اإلنسان تتلقى الئحة بطلبات 
املتظاهرين إىل وزارة الصحة

وزير النقل: املنظامت الدولية لـم متنع الطائر األخرض من التحليق فوق أوربا

التعليم تعلن ضوابط القبول املبارش يف كليات الرتبية البدنية وأقسام الرتبية الرياضية
   بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث 
العلم�ي عن، ضوابط القبول المباش�ر 
ف�ي كلي�ات التربي�ة البدني�ة وعل�وم 
الرياض�ة وأقس�ام التربي�ة الرياضية 

للسنة الدراسية 2015/2016 “.
وقال الناطق الرسمي الدكتور حيدر 
جب�ر العب�ودي، إن الضوابط س�محت 
للطلبة من خريجي الدراس�ة اإلعدادية 
)العلم�ي واألدب�ي( التقدي�م للقب�ول 
بنس�بة %85  م�ن خط�ة القبول  على 
أال تق�ل معدالت الذك�ور  عن )60%(، 
واإلناث عن %57 ، مشيرا الى انه يحق 
لخريجي الدراس�ة المهنية ) الصناعي 
والتجاري والزراع�ي( التقديم للقبول 
عل�ى اال تق�ل معدالته�م ع�ن )60%( 

وبنسبة  %5 من خطة القبول “.
“س�يتم  ان�ه  العب�ودي  وأض�اف 
قب�ول الطلب�ة األبط�ال من مرش�حي 
اللجنة االولمبية م�ن خريجي الفروع 

العلم�ي واألدبي والمهن�ي ) الصناعي 
والتج�اري والزراع�ي( اس�تثناء م�ن 
ش�رط المعدل وبنسبة %10 من خطة 
القبول ويحتسب المعدل التنافسي لهم 
باعتب�ار )%50( من معدل الطالب في 
الدراسة اإلعدادية و)%50( من درجة 
االختب�ار التنافس�ي، عل�ى أن تتوف�ر 

فيهم إحدى الش�روط وه�ي الالعبون 
المشاركون في إحدى فعاليات الدورة 
االولمبي�ة والالعبون الحائ�زون على 
المرك�ز األول وحتى المركز الس�ادس 
في إحدى البط�والت الدولية المعتمدة 
ل�دى االتح�اد اآلس�يوي للعب�ة، فضال 
ع�ن الالعبي�ن الحائزين عل�ى المركز 

األول حتى الثالث في إحدى البطوالت 
العربية المعتمدة ل�دى االتحاد العربي 
لالعبي�ن   “يح�ق  ان�ه  للعبة”.وتاب�ع 
الحائزين  عل�ى المركز األول أو الثاني 
أو الثال�ث ف�ي بطول�ة عراقي�ة عل�ى 
مس�توى العراق أو بطولة الجمهورية 
الت�ي تقام بإش�راف  االتحاد المركزي 
بالنس�بة لأللعاب الفردية للموس�مين 
األخيرين، موضح�ا إن الالعبين الذين 
حصلت فرقه�م على المرك�ز األول أو 
الثان�ي أو الثال�ث في بطول�ة الدوري 
العام أو بطول�ة الجمهورية التي تقام 
بإش�راف االتح�اد المرك�زي المعن�ي 
بالنس�بة لأللعاب الفرقية للموس�مين 
األخيرين عل�ى أن يتم إثبات ذلك بكتب 
رس�مية من اللجنة االولمبية الوطنية 
العراقية على ان تتولى الجامعة تدقيق 
صحة إصدار هذه الكتب من الجهة ذات 
العالق�ة دون الرجوع لل�وزارة ، فضال 
ع�ن الالعبي�ن الحائزين عل�ى المرتبة 
األولى ف�ي ال�دورات المدرس�ية على 

مس�توى العراق بكتاب م�ن مديريات 
والمحافظ�ات  بغ�داد  ف�ي  التربي�ة 

وبتصديق من وزارة التربية.
م�ن جه�ة أخ�رى “وجه�ت وزارة 
التعليم العالي والبحث العلمي، الكليات 
األهلية، بعدم توزيع وبيع أي استمارة  
تقدي�م لقبول الطلبة  الراغبين بصورة 
مباشرة  للسنة الدراسية 2015/2016 
التعليم�ات م�ن وزارة  حت�ى ص�دور 

التعليم”.
وق�ال العب�ودي إن “وزارة التعليم 
وجه�ت الجامع�ات والكلي�ات األهلية 
اس�تمارة  اي  بي�ع  او  توزي�ع  بع�دم 
تقديم لقبول الطلبة بصورة مباش�رة  
الدراس�ية  بالتقديم للس�نة  للراغبي�ن 
2015/2016 ، لحي�ن صدور تعليمات 

من الوزارة بصدد ذلك”.
وأض�اف انه “ف�ي ح�ال المخالفة 
تتحمل الكلية األهلية التبعات القانونية 
المتمثل�ة بإيقاف القبول فيها للس�نة 

الدراسية.

العيادات الطبية الشعبية تضع ضوابط 
الختيار مدير اجلناح اخلاص يف املستشفيات

   بغداد / المستقبل العراقي

قررت دائرة العيادات الطبية الشعبية اعتماد ضوابط خاصة 
لش�اغلي وظيف�ة مدي�ر الجن�اح الخاص ف�ي المستش�فيات” 
.وق�ال مدير ع�ام الدائ�رة الدكتور ح�ازم عبد ال�رزاق الجميلي 
ل�”المستقبل العراقي” أن  الدائرة وخالل اجتماع مجلس إدارتها 
قررت اعتماد ضوابط معينة للشخص الذي يشغل وظيفة مدير 
الجن�اح الخ�اص ف�ي المستش�فيات”.وذكر الجميل�ي إن “أهم 
المؤهالت لش�اغل تلك الوظيفة أن يكون مدي�ر الجناح الخاص 
طبي�ب اختصاص ) تخصص غير جراح�ي ( كاختصاص صحة 
عامة أو طبيب أسنان اختصاص أو صيدلي اختصاص “. وأشار 
إلى أن “الحد األدنى من المؤهالت أن يكون مدير الجناح حاصل 
على ش�هادة دبلوم عالي ويفضل دبلوم أدارة مستش�فيات وله 
خب�رة أكثر من خمس س�نوات في عمل المستش�فيات واإلدارة 
ولدي�ه الرغبة بالعمل بإدارة الجناح الخاص”  .يذكر أن “ردهات 
األجنح�ة الخاصة تش�كل 25 % من أس�رة المستش�فيات ويتم 
فيها إج�راء مختلف العملي�ات الجراحية والفحوص�ات الطبية 

وبأسعار مناسبة قياسا بالمستشفيات األهلية .

الكهرباء: إنتاج الطاقة وصل إىل اعىل مستوى 
له منذ سنوات

التجارة: تأسيس 82 رشكة وطنية
و27 مكتب رشكة أجنبية خالل متوز

     بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الكهرب�اء أن “إنت�اج الطاقة وص�ل إلى اعلي 
مس�توى له منذ سنوات، مشيرة إلى أن “اإلنتاج بلغ اليوم أكثر 
م�ن 12500 مي�كا واط”.وقالت ال�وزارة في بي�ان صحفي إن 
“اإلنت�اج وصل، اليوم، إلى ١٢٥٠٢ م.و  وه�و أعلى إنتاج تصل 
إليه ال�وزارة خالل س�نوات ففي عام ٢٠١٤ وص�ل اإلنتاج إلى 
٩٨٤٨م. خ�الل آب”، مؤكدة “وجود تحس�ن ملحوظ في إنتاج 
الطاقة وزيادة س�اعات التجهي�ز في بغ�داد والمحافظات بعد 
إس�ناد وزارة النف�ط والموافقة بتجهي�ز الوقود”.وأضافت أن 
“زيادة اإلنتاج هذه انعكس�ت على الزيادة الملحوظة لس�اعات 
التجهي�ز ف�ي المحافظات بش�كل عام وبغداد بش�كل خاص”، 
مبينة أن “س�اعات التجهيز وصلت الى ١٦ س�اعة بعد ان كانت 

ساعات التجهيز ١٠ ساعات عام ٢٠١٤.

     بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت دائ�رة تس�جيل الش�ركات ف�ي وزارة التج�ارة إن 
“مالكات الدائرة أنجزت معامالت تأسيس ) 82( شركة وطنية 
و)27( مكتب لشركة أجنبية خالل شهر تموز الماضي”.وأكدت 
مدي�ر عام دائرة تس�جيل الش�ركات فري�ال اكرم عب�د الله بان 
“دائرته�ا  أص�درت عدة قرارات تتعلق بتعديل عقود الش�ركات 
توزعت مابين زيادة رأس مال و دمج حسابات شركة وتصفية 
حس�ابات ش�ركة”  .وأضافت انه “ تم تسجيل 27 مكتب تمثيل 
شركة أجنبية وتسجيل 8 فرع شركة أجنبية وتوثيق 208 شركة 
مس�جلة وتأشير المحاضر وإحالة )208( ش�ركة إلى المحقق 
العدل�ي لمخالفته�ا الضواب�ط والتعليم�ات” .وأش�ارت إلى أن 
“الدائرة قامت بدراس�ة الحسابات الختامية للشركات الوطنية 
البالغ عددها )997( شركة وطنية باإلضافة إلى دمج حسابات 
21 ش�ركة وزيادة رأس مال )32( ش�ركة  وتصفية حس�ابات 
)10( ش�ركة وتعديل عقد 35 شركة  ودراسة حسابات مكاتب 
وفروع الش�ركات األجنبية ل� )43(ش�ركة” .الفت�ة إلى “قيام 
دائرته�ا بتصديق محاضر االجتماعات التأسيس�ية للش�ركات 
المس�جلة خالل الفترة من 1/7 ولغاي�ة 31/7/2015 والبالغ 
عدده�ا )86( محضر باإلضافة إلى تصديق )42( محضر خاص 

باجتماعات الهيئة العامة للشركات المساهمة .
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رشكة سعد العامة تتعاقد لتجهيز ونصب وتشغيل قاشطة دهون لصالح رشكة مصايف الوسط

اإلسكان: تنفيذ مرشوع جممع سكني يف واسط بكلفة 69 مليار دينار

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت شركة س�عد العامة عن “تعاقدها 
م�ع ش�ركة مصاف�ي الوس�ط عل�ى تجهيز 
ونصب وتشغيل قاشطة دهون لمنظ��ومة 
mDisk oil ski  معالج�ة مياه االح�واض  )

mer 50m3/hr(”.وقالت الشركة في بيا لها 
، إن “ش�ركة س�عد العامة إحدى تش�كيالت 
عل�ى  تعاق�دت  واإلس�كان  االعم�ار  وزارة 
تجهي�ز ونص�ب وتش�غيل قاش�طة ده�ون 

 Disk (  لمنظومة معالجة مي��اه األحواض
العق�د  بموج�ب   )oil skimmer 50m3/hr
المبرم مع ش�ركة مصافي الوس�ط التابعة 
لوزارة الن�فط بكلفة إجمالية قاربت  )  000 
, 000, 350 ( ثالثمائ�ة وخمس�ون ملي�ون 

دينار وبمدة عقدية قدرها ) 120 ( يوما”.
وأضاف�ت إن “ العم�ل يتضم�ن إضاف�ة 
لتجهيز قاش�طة دهون مع م�واد احتياطية 
جديدة كافة اإلعمال المدنية وتهيئة األرض 
ألغراض نصب المعدات وتجهيز وربط قابلو 

القدرة الرئيسي من محطة التغذية إلى موقع 
المشروع وأعمال ربط األنبوب بين القاشطة 

وخزان تجميع الدهون المقشوطة”.
وتابعت “فض�ال عن نص�ب حاجز داخل 
الح�وض لتجميع الدهون الم�راد معالجتها 
وأعم�ال  المنظوم�ة  وتش�غيل  وفح�ص 

ميكانيكية تتضمن تشغيل المنظومة”.
وبين�ت إن “هذا الع�م�ل يأتي ضمن عدة 
أعمال نفذتها الشركة لصالح شركات وزارة 

النفط دعما لهذا القطاع الحيوي المهم .

   بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن وزي�ر االعمار واإلس�كان طارق 
الخيكان�ي إن “الوزارة تواص�ل العمل في 
تنفيذ مشروع مجمع العزيزية السكني في 
محافظة واسط بكلفة 69 مليار دينار عن 
طريق ش�ركة المنصور العامة للمقاوالت 

اإلنشائية إحدى تشكيالت الوزارة” .
وق�ال الخيكاني إن “المش�روع يتكون 
م�ن عم�ارات س�كنية متع�ددة الطواب�ق 
بنموذجي�ن ) B_A(: ن�وع )A( يتكون من 
23 عمارة بأربعة طوابق وكل طابق يضم 
ثالث شقق شقتين منهم بثالث غرف نوم 

بمساحة ) 153(م2 وش�قة بغرفتين نوم 
بمساحة )132(م2 اذ يبلغ عدد الشقق في 

هذا النوع )276( وحدة سكنية” .
وأض�اف “أم�ا الن�وع )B( يتك�ون من 
)41( عم�ارة س�كنية بث�الث طواب�ق كل 
طاب�ق يحت�وي عل�ى ش�قتين بمس�احة 
)150 (م2 اذ بلغت بنسبة انجاز المشروع 

.“ 50,3%
يذك�ر إن “المجمع يحت�وي على أبنية 
خدمية وروض�ة مع مدرس�تين )ابتدائية 
صح�ي  ومرك�ز  وأس�واق  ومتوس�طة( 
ومبنى إداري فضال عن الشبكات الخدمية 

األخرى وأالعمال الخارجية والداخلية.



تتك�ون الس�لطة الترشيعي�ة يف الع�راق  وفقا 
للدس�تور من مجلس الن�واب ومجلس االتحاد 
، ويس�تمد  أعض�اء مجل�س النواب  املش�كلني 
ملجموع�ة رشعيته�م م�ن انتخابه�م بطري�ق 
االق�راع العام الرسي املبارش من قبل املواطنني 

 .
وتعن�ي الرشعية إضفاء الصف�ة القانونية عىل 
املجل�س ع�ن طريق انتخاب�ه وتخويل�ه العمل  
الترشيع�ي باس�م الش�عب ، وي�ؤدي مهام�ه 
ومس�ؤولياته القانوني�ة وفق�ا مل�ا ن�ص عليه 

الدستور والقوانني النافذة . 
ويع�د مفهوم الرشعي�ة ركنا أساس�يا وقاعدة 
يس�تند عليه�ا املجل�س لتضف�ي علي�ه صفة 
ملمارس�ة  الش�عبي  التخوي�ل  يف  القانوني�ة 
العم�ل الترشيع�ي ، وُتعرِّف املوس�وعة الدولية 
االجتماعية مفهوم الرشعية بانها االساس الذي 
تعتمد عليه الحكومة يف ممارس�تها للس�لطة ، 
وتمنحه�ا الح�ق يف ممارس�ة صالحياتها وفقا 
للتخويل الرشعي الذي يتمتع به مجلس النواب 

 .
ويفرض أن يكون عدد أعضاء مجلس النواب ) 
328 ( عضوا  منهم ) 8 ( أعضاء تخصص لكوتا  
املكون�ات ) وتعني الكوت�ا الحصة أو النصيب ( 
، ويتبق�ى عدد ) 320 ( عض�وا ، ووفقا للمادة  

)49( م�ن الدس�تور يش�رط  ان يحص�ل كل 
عض�و من أعضاء مجلس النواب عىل عدد من 
األص�وات ال يقل عن  مئة أل�ف صوت ،  وجاء 
يف الفق�رة  ) خامس�ا ( من املادة  نفس�ها ان 
مجلس النواب يقوم بسن قانون يعالج حاالت 
استبدال اعضائه عند االس�تقالة أو اإلقالة أو 

الوفاة. 
ويفرض أن القان�ون الذي يصدر وينظم حالة 
االس�تبدال يجب أن يلتزم بالحاالت التي حددها 

الدستور  حرصا وهي: 
استقالة عضو مجلس النواب 

إقالة عضو مجلس النواب 
وفاة عضو مجلس النواب 

وق�د ص�در القان�ون رق�م )6( لس�نة 2006 
الخاص باستبدال أعضاء مجلس النواب املعدل 
بالقان�ون رقم 49 لس�نة 2007 ونص�ت املادة 

األوىل منه عىل ما ييل: 
أوال – تنته�ي العضوية يف مجل�س النواب ألحد 

األسباب اآلتية: 
1- تبوؤ  عضو املجلس منصبا يف رئاسة الدولة 
أو يف مجلس الوزراء أو أي منصب رسمي آخر.

2- فق�دان اح�د رشوط العضوي�ة املنص�وص 
عليها يف الدستور وقانون االنتخابات.

3- اس�تقالة العضو من املجل�س يف غري الحالة 

املنصوص عليها يف الفقرة ثالثا من هذه املادة.
4- الوفاة.

5- ص�دور حك�م قضائ�ي بات بحق�ه بجناية 
وفقا ألحكام الدستور.

6- اإلصاب�ة بم�رض عض�ال أو ع�وق أو عجز 
يمنع�ه م�ن أداء مهماته يف املجلس، مش�فوعا 
ذل�ك بقرار م�ن لجنة طبية مختص�ة عىل ان ال 
يتجاوز مجموع إجازاته املرضية )ثالثة اشهر( 
خالل فصل�ني ترشيعي�ني متتالي�ني، ويف حالة 
تج�اوزه لذل�ك يحال ع�ىل التقاع�د وللمجلس 

الحق يف استئناف قرارات اللجنة الطبية.
7- إقالة العضو لتج�اوز غياباته من دون عذر 
م�رشوع ألكثر من ثل�ث جلس�ات املجلس من 

مجموع الفصل الترشيعي الواحد.
وفقا له�ذا النص أضاف القان�ون حالة تكليف 
أح�د أعضاء مجل�س النواب بمنص�ب وظيفي 
رس�مي يف الدول�ة، إال أن ه�ذا الح�ق ال يمنحه 
الصالحي�ة بان يختار بديال عن�ه من بني الذين 
خ�رسوا االنتخابات ولم ينتخبهم الش�عب، ألن 

األمر يخرج من املنطق القانوني ، يف حال إذا تم 
تكليف الخارس بعضوي�ة مجلس النواب، أو إذا 
تم املجيء بشخص لم يتمكن من الحصول عىل 
األص�وات التي تؤهله ليك�ون عضوا يف املجلس 
،  خصوصا إذا تذكرن�ا أن عضو مجلس النواب 
يمث�ل كل الع�راق، واملس�تبدل ل�م يحصل عىل 
ع�دد األص�وات يف منطقته وبني أهل�ه لتأهيله 
لعضوية مجلس النواب ممثال للش�عب العراقي 
، ووفق�ا ملنط�ق االس�تبدال يص�ار إىل الخارس 
األول مم�ن حصلوا عىل أص�وات أقل من الفائز 
األخري ضمن القائمة أو املنطقة االنتخابية.  إن 
تصعي�د الخارسين إىل عضوي�ة مجلس النواب 
ال يش�كل فقط مخالفة للدستور، وانما يشكل 
هدرا إلرادة الش�عب وتحدي�ا صارخا لرغبته يف 
االختي�ار، وبالتايل تطعيم مجلس النواب بأعداد 
م�ن الخارسي�ن ممن ل�م ينال�وا ثقة الش�عب 
ليكونوا ممثلني ترشيعيني له رغم ارادته ، فكيف 
يمك�ن فرضه�م كنواب ع�ىل الش�عب العراقي  
خالفا للرشعية الدستورية، خصوصا إزاء حالة 

اختيار أحد األعض�اء لوظيفة ومنصب إداري 
أو س�يايس ما يتوجب اعتباره مس�تقيال من 
عضوي�ة مجل�س الن�واب برغبت�ه وموافقته 
الشغال الوظيفة استنادا لنص الفقرة سادسا 

من املادة أعاله ، غري أن املنطق يقول : 
إن ال العض�و وال قائمت�ه يح�ق لهم�ا اختيار 
بدي�ل عنه م�ن ب�ني الخارسي�ن يف االنتخابات، 
حيث أن  مثل هذا األمر مروك للش�عب ولعدالة 
االنتخاب�ات. إن قان�ون االس�تبدال من�ح الحق 
لرئيس الكتلة أو القائمة، ليختار من يريد وفقا 
لرغبات�ه ومصلحت�ه، ويف ه�ذا الح�ق مخالفة 
رصيحة وخروج عىل مبادئ الدس�تور وأصول 
اللعبة الديمقراطية، ألن عضوية مجلس النواب 
ال تتم وفقا لرغبات األشخاص وال وفقا ملصالح 
الكي�ان أو القائمة، وإنما يجب فوق كل اعتبار 
أن تؤخ�ذ ارادة الناخ�ب، وثاني�ا التقيد بالنص 

الدستوري، وثالثا عدد املصوتني. 
ولي�س من املنط�ق أن يتم اختي�ار من خرس يف 
االنتخاب�ات الترشيعي�ة بديال ع�ن عضو تمت 
إقالته، إذ ال يك�ون هناك فرق بينهما، فالعضو 
الذي تمت إقالته أصبح خارج املجلس ألس�باب 
قانونية، والعضو املس�تبدل كان خارج املجلس 
ول�م يتمكن م�ن نيل الحد األدن�ى من األصوات 

التي تؤهله للفوز بالعضوية. 

إن اختيار م�ن أخفق يف الحص�ول عىل أصوات 
الش�عب وإرادته، وفش�ل يف أن يحصل عىل ثقة 
الش�عب وموافقت�ه، ليصبح عض�وا يف مجلس 
الن�واب هو أمر يع�ارض نص امل�ادة )49( من 
الدس�تور، إضافة إىل ان قانون االستبدال املعدل 
تجاوز عىل النص الدس�توري، وحيث ال اجتهاد 
يف م�ورد النص، وحتى ال يك�ون مجلس النواب 
العراق�ي مثاال س�لبيا يف العملي�ة الديمقراطية 
م�ن بني برملان�ات العال�م، وحتى تك�ون هناك 
فاعلي�ة حقيقية لنصوص الدس�تور يف احرام 
إرادة الناخ�ب وحقه يف االختيار، فانه ينبغي أن 
يكون العضو املس�تبدل من ب�ني الذين حصلوا 
عىل نس�بة تقل ع�ن الفائز األخ�ري، وليس من 
املقبول أن يحصل املرشح عىل عدد من األصوات 
ال يتجاوز العرشات ليكون ممثال لكل العراقيني 
برغم إرادتهم اس�تنادا لنص قانون االس�تبدال 

املخالف للدستور وللعدالة.
إن قان�ون االنتخابات يقيض ب�ان يكون الفائز 
من يحص�ل عىل أع�ىل األصوات ، ومب�دأ الفوز 
يقيض عىل مبدأ االس�تبدال ألن عضوية مجلس 
النواب ليس�ت وظيفة تنفيذية يمكن أن تنتقل 
من ش�خص إىل آخر ، إنم�ا هي مهمة ترشيعية 
نال�ت رشعي�ة املواطن�ني وفقا للحص�ول عىل 

أصواتهم  .  

زهري كاظم عبود 

جملس النواب.. الرشعية وغريها

املب�ادئ لوحدها ال تكفي إذا لم تكن قاعدة اإليمان بها أوس�ع 
من الكفر بها، وإذا لم يحتك�م الناس إليها باعتبارها القانون 
األخالقي األعىل. وإذا ش�ابت االلت�زام بهذه املبادئ وتطبيقها، 

املصالح الذاتية فعىل الدنيا الفوىض.
أوجب�ت متطلب�ات النظ�ام ال�دويل ال�ذي تمثله األم�م املتحدة 
أن تلت�زم جمي�ع أطراف�ه باملب�ادئ الناظمة للمجتم�ع الدويل 
املنص�وص عليها يف ميثاق املنظمة الدولي�ة، والقوانني الدولية 
الحاكم�ة للس�لم واألم�ن واالس�تقرار والتع�اون والرشاكة يف 
كوكب األرض التي يتقاس�مها الجميع، ألنهم ال يملكون مكاناً 

آخر للعيش فيه يف الكون، سوى باطن األرض أمواتاً.
أثبت�ت العومل�ة أن ال أح�د يمل�ك الح�ق يف الت�رصف يف األرض 
متف�رداً، فكل فعل هنا له عاقبة هناك. فاإلفراط يف اس�تخدام 
وااليروس�والت«  التربي�د  )غ�ازات  الكلوروفلوروكربون�ات 
أدى إىل ت�آكل طبق�ة األوزون الت�ي تحمي كوك�ب األرض من 

اإلش�عاعات فوق البنفس�جية الضارة من الش�مس، والتي قد 
تتس�بب يف حدوث تغيريات بالجين�ات الوراثية لألحياء. وفرط 
انبعاثات غ�ازات الدفيئ�ة أدى إىل ظاهرة االحتب�اس الحراري 
والتغري املناخ�ي املتمثل يف تزايد حدة ووتائر األعاصري املدمرة، 
والفيضانات والجفاف وارتفاع مس�توى س�طح البحار وغرق 

الدول الجزرية وتآكل السواحل والدلتاوات.
الق�رار والفعل القطري�ان لم تعد حدودهما ق�ارصة عىل البلد 
الواحد بل تتعداه إىل الجوار واإلقليم والعالم، عىل كل املستويات 

السياسية واألمنية واالقتصادية واإلنسانية.
عىل س�بيل املث�ال، موجة الهج�رة غري الرشعي�ة الكثيفة عىل 
محاور متعددة من الجنوب إىل الش�مال، ليست وليدة نفسها، 
ب�ل ه�ي نتيجة للح�روب األهلي�ة الت�ي تم�زق دوالً يف الرشق 
األوس�ط وش�مال إفريقيا، وواق�ع الفقر املدقع الذي تعيش�ه 
دول إفريقي�ة جنوب الصحراء. وظاهرتا الحرب والفقر نتيجة 
الختالل التوازن السيايس واالقتصادي يف العالم، وأنانية الكبار 
واألقوياء واألثرياء الذين ال يؤمنون بمبادئ التعاون والرشاكة 

وإطفاء الحرائق.
إذا ظن الكبار واألقوياء واألثرياء يف العالم أنهم يستطيعون أن 
ينعموا بالغنيمة والعيش الرغيد، فهم مخطئون ألنهم إذا عزلوا 
أنفس�هم عن العالم، فل�ن ينعزل عنهم بل س�يغزوهم يف عقر 
دارهم بأش�كال متعددة وس�يذكرهم دائم�اً بالعدالة املفقودة 
والظل�م العاملي، وس�ينعكس ذل�ك اضطراباً يف اس�تقرار هذه 
املجتمعات املتقدمة وانبعاث أمراض ظنت أنها برأت منها مثل 

كره األجانب والعنرصية والتطرف اليميني.
عىل أعت�اب الجمعي�ة العامة لألم�م املتحدة الس�بعني يحتاج 
املجتم�ع الدويل ممثالً يف منظمته األممية التذكري باملبادئ التي 
ال غنى عنها لس�الم وأمن واس�تقرار العالم، وصحته وسالمة 

كيانه وعقله.
فم�ن دون التزام باملب�ادئ واملواثيق واح�رام القوانني الدولية 

وتطبيقها بتجرد ونزاهة، لن يسود كوكب األرض السالم.

عثمان النمر

النظام أو الفوضى

يف غضون أق�ل من أس�بوع وبالتزامن 
م�ع حزم�ة اإلصالحات الت�ي أطلقتها 
اإلره�اب  رضب  والربمل�ان  الحكوم�ة 
منطق�ة الهوي�در يف محافظ�ة دي�اىل 
مخلِّف�ًا أكث�ر م�ن 100 ش�هيد بينهم 
أطفال، وصباح الخميس املايض رضبت 
ذات القوى اإلرهابية سوقا كبرية لبيع 
الخضار يف منطقة جميلة يف بغداد مما 

أدى إىل استشهاد أكثر من 60 شهيدا. 
وهنا تبدو لنا دوافع اإلرهاب الحقيقية 
يف اس�تهداف األبرياء من أبناء الشعب 
العراق�ي خاص�ة وإن الهدفني س�واء 
يف )الهوي�در( أو )س�وق جميل�ة( هي 
تجمع�ات برشية آمن�ة بعيدة كل البعد 
عن الش�أن الس�يايس واألمني لتتضح 
لنا األهداف الحقيقية لتنظيم "داعش" 
اإلرهاب�ي املتمثِّلة بالقتل الجماعي بعد 
أن فش�ل يف مواجه�ة قواتنا املس�لحة 
والحش�د الش�عبي يف األنب�ار وص�الح 
الدي�ن وه�ذا م�ا دفعه لش�ن هجمات 
إرهابية بس�يارات مفخخة استهدفت 
أملواطن العراقي ال�ذي بات هدفاً لهذه 
ع�ن  وفض�ال  الش�يطانية.  املجامي�ع 
ذل�ك ف�إن املجامي�ع اإلرهابي�ة تبحث 
عن )ن�رص وهمي( تح�اول من خالله 
رف�ع معنوياته�ا املنه�ارة يف الفلوجة 
والرم�ادي واملوصل عرب عمليات كهذه 
وتح�اول م�ن خالله�ا تصدر املش�هد 
اإلعالم�ي يف القن�وات الفضائي�ة التي 
ظلَّت تنقل هزائ�م هذا التنظيم، وأيضا 
العراق�ي  املواط�ن  تش�كيك  تح�اول 
بق�درات أجهزت�ه األمني�ة، ناهيك عن 
اختياره�ا له�ذا التوقي�ت بال�ذات مع 
حزم�ة اإلصالح�ات الحكومي�ة الت�ي 
تستهدف القضاء عىل الفساد وتحقيق 
الكث�ري م�ن مطال�ب الش�عب العراقي 
وس�راتيجية  املحافظ�ات.  جمي�ع  يف 
تنظي�م "داعش" كلما تع�رض لهزائم 
كبرية يف س�احة املواجهة م�ع القوات 
املس�لحة والحش�د الش�عبي يعم�د إىل 
القي�ام بعملي�ات إرهابية يف األس�واق 
ة بالن�اس عرب تفعيل  واألماك�ن املكتظَّ
خالياه النائمة سواء يف العاصمة بغداد 
أو بع�ض املحافظ�ات العراقية التي ال 
تزال لهذه الخاليا بصمات فيها تنشط 
بني الحني واآلخر من أجل توزيع املوت 
ع�ىل املواطنني العراقي�ني عرب األحزمة 
الناس�فة ت�ارًة والس�يارات املفخخ�ة 
تارًة أخرى. وه�ذه العمليات اإلرهابية 
تؤكد أنَّ هنالك خروقات أمنية واضحة 
خاصة وأنَّ سوقا كبرية لبيع الخضار يف 
قلب العاصمة بغداد يرتاده كل صباح 
أن�اس بس�طاء يركضون ع�ىل رزقهم 
م�ن العامل�ني يف مح�ال البقال�ة لبيع 
الخ�راوات والفواك�ه، وهم رشيحة 
بس�يطة تعتاش ع�ىل رزقه�ا اليومي، 
هذا امل�كان يحتاج لحماية أمنية كبرية 
ودقيقة بحكم أنَّ الكثري من الس�يارات 
ل�ة بالبضائع تدخل  والش�احنات املحمَّ
ه�ذه الس�وق وأنَّ الق�وى اإلرهابي�ة 
تسعى دائماً الخراق أماكن كهذه بني 
ل تجمعات  الح�ني واآلخر ألنَّه�ا تش�كِّ
س�هلة توق�ع الكث�ري من الخس�ائر يف 
حالة اخراقها وهو ما حصل أكثر من 
مرة وبنفس األس�اليب وه�و ما يحتم 
ع�ىل األجه�زة األمنية املعني�ة بحماية 
ه�ذه األماك�ن أن تط�ور من أس�اليب 
املراقبة وفحص األش�خاص واملركبات 
ن حماية املواطن بصورة أكرب. بما يؤمِّ

وأيضا أن تختار عنارص كفوءة ونزيهة 
لحماي�ة ه�ذه األماكن الحيوي�ة التي 
�اً للتنظيم  ل هدفاً مهمَّ كم�ا قلنا تش�كِّ
اإلرهاب�ي الذي يس�عى بش�تى الطرق 

للوصول إليها مهما كلفه ذلك.

علي نافع حمودي

استهداف األبرياء
يمر الطالب بعدة مراحل أثناء مس�ريته الدراس�ية، وتبدأ يف 
املرحلة االبتدائي�ة وما أجملها من أيام للطفولة والدراس�ة 
مع�اً ولكن اليشء الذي يجعلني أقف هنا هو التعليم يف هذه 

املرحلة.
قديم�اً كان التعليم ل�ُه تقديره واحرامه م�ن قبل الجميع 
وكنا متفوقني يف الدرجات وحارضنا األليم نجد ونس�مع يف 
بعض األحيان حاالت رس�وب للمرحل�ة االبتدائية وهي من 
اجمل وأبس�ط املراحل الدراس�ية يا ترى ملاذا ه�ذا التداعي 
ه�ل هو من قبل الكادر التدري�ي أم من قبل الطالب أم من 
قبل األهل، أو هذا دليل عىل فش�ل املنهج الدرايس يجب عىل 
الجهات املعنية أن تش�خص العلة وتق�وم بمعالجتها لبناء 
قادة املس�تقبل.أما بالنسبة للدراس�ة الثانوية أو املتوسطة 
فه�ذه مرحلة املراهقة يحت�اج الطالب اىل عناية مركزة من 
قب�ل القائمني عىل تدريس�ه واألهل اما بالنس�بة اىل املرحلة 

املصريي�ة وه�ي مرحل�ة اإلعدادي�ة فهن�ا ينص�دم الطالب 
بامتحانات البكلوريا من حي�ث الصعوبة والعلمية املردية 
فهو لم يكن تدريسُه مثايل يف املراحل التي سبقتُه ومن حيث 
األسئلة التي تطرح أمامُه يف االمتحان الوزاري ومع ذلك ومع 
التشديد املؤذي للطالب يكون هنالك ترسيب لألسئلة وبيعها 
وتبدليها والتصحيح املجحف يف حقهم ودفاترهم األمتحانية 
والبعض منهم يجد درجته ليس�ت لُه وينصدم بإجاباته كل 
هذا والوضع األمني املردي واالس�تحالة املادية وعدم وجود 

وس�ائل راحة م�ن كهرباء وم�اء وطعام كل ه�ذا يقع عىل 
عات�ق الطالب ومع ذلك فهو جندي عراقي أصيل ومقاتل يف 
الحشد الش�عبي املقدس أيضاً وينجح ويأخذ درجات جيدة 
ومفرحة وأيضاً يقع يف ظلم التقديم واالنسيابية التي لم يعد 
معم�ول بها فقط يف العراق والظلم ال�ذي يأتي منها وأيضاً 
يجتاز ذل�ك الظلم ويذهب اىل أجمل أي�ام حياته يف الجامعة 
أو الكلي�ة أو املعه�د وينصدم أيض�اً من االس�تحالة املادية 
واألمن واألمان ويجتاز تلك الس�نوات بحرها وبردها وينال 

البكالوري�وس أو الدبل�وم وبما ان الطال�ب العراقي جندي 
أصيل ومقاتل من مقاتلني الحشد الشعبي املقدس يرغب يف 
اكمال دراس�ته وينال اعىل الشهادات ولكنُه يجد أمامه من 
يخيب ظنه وأماله وهو القبول للدراسات العليا فيجد نفسه 
أم�ام رشوط ومطالي�ب تعجيزي�ة م�ن حيث املع�دل وعدد 
املقاعد املعدة للدراسات ملاذا عدد املقاعد محصور بني مقعد 
درايس ومقعدي�ن ملاذا ال يقبلون الطالب ويركوهم يكملون 
مس�ريتهم الدراس�ية ومن الجدير بالذك�ر املقعد واملقعدين 
محج�وز ألبن فالن وفالن وبه�ذا يجد الخريج نفس�ُه أمام 
الطريق املسدود فتذهب أحالمُه وأمالُه سدى يف مهب الريح 
وال يس�عُه إال أن يق�دم ع�ىل التعيني والتعين�ات بالطبع اله 
واس�طة وألبن فالن وفالن فيجد نفس�ه يعم�ل يف البناء ك� 
عامل بناء أو حمال يف الشورجة أو ينتسب اىل سلك الرشطة 

ويحمي الشعب مع إخوانه يف السلك املذكور أنفاً .

بالل حنويت الركابي 

مهوم الطلبة واخلرجيني

فوؤاد ح�سون
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يتناف�س نج�وم العال�م العرب�ي عل�ى مواق�ع 
التواص�ل االجتماع�ي للحصول عل�ى أكبر عدد 
ممك�ن من المتابعي�ن والمعجبين. وفي اآلونة 
االخيرة باتت حس�ابات "انس�تغرام" الخاصة 
بالنج�وم م�ن أكث�ر المواق�ع متابعة م�ن قبل 
الجمهور ووس�ائل االعالم. إليك�م الئحة بأهم 
الفناني�ن الذي�ن حصل�وا على أكثر م�ن مليون 

متابع على انستغرام. 
نانسي عجرم

تربع�ت النجم�ة اللبنانية نانس�ي عج�رم على 
ع�رش "انس�تغرام" كأكثر مطرب�ة تمتلك عدد 
متابعي�ن، حي�ث وص�ل 3.8 ملي�ون متاب�ع. 
وتعتمد نانس�ي عل�ى صفحته�ا لتنقل صور 
حياتها الخاصة وجوالتها الفنية، وجمهورها 

يتفاعل معها بكثرة.
أحالم

ج�اءت المطربة اإلماراتية أحالم في المركز 
الثان�ي بقائم�ة األكث�ر متابع�ة عل�ى 
انستغرام، من خالل 3.5 مليون متابع. 
وه�ي تنش�ر دائم�اً مقاط�ع فيديو 
وصور لها تثير جدالً كبيراً، وتحصد 
العدي�د م�ن اإلعج�اب، وال ننس�ى 
أح�الم  ومس�تلزمات  إكسس�وارت 
التي تكون دائماً من عالمات تجارية 

عالمية، وتتشاركها مع الجمهور.
ميريام فارس

يتابع النجم�ة اللبنانية ميريام فارس على 

"اس�نتغرام" أكثر من 2.9 مليون متابع، وهي 
من محبي الظهور بإط�الالت جريئة، ومالبس 
غريب�ة ومميزة. وتعمل على نش�ر صورها في 

الحفالت واالفراح الخاصة التي تحييها.
إليسا

غالباً ما تنش�ر إليس�ا عبر حس�ابها الشخصي 
عل�ى "انس�تغرام" ص�ور رحالته�ا الخاص�ة 
ونش�اطاتها الفنية وس�هراتها مع أصدقائها. 
ووصل ع�دد متابعيها الى اكث�ر من 2.5، وهي 

تسعى الى زيادة عدد متابعيها باستمرار.
هيفا وهبي

تح�رص النجم�ة اللبناني�ة هيف�ا وهب�ي على 
التقاط صور لنفس�ها في كل مناسبة أو مكان 
تذه�ب إلي�ه، كما أنه�ا تهت�م بمواكب�ة أحدث 
صيح�ات الموضة. لذلك يتابعه�ا عدد كبير من 

محبيها فوصل عددهم الى 2.1 مليون متابع.
دنيا سمير غانم

كان�ت الممثل�ة المصرية دنيا س�مير غانم من 
اول الفنان�ات العربي�ات اللوات�ي حصل�ن على 
مليون متابع على موقع "انستغرام" وذلك بعد 
 The اشتراكها في برنامج المسابقات الغنائية
X factor، وتعمد دنيا على مشاركة جمهورها 

بصورها الخاصة ومقاطع من مسلسالتها.
وفي المرتبة نفسها وبنفس عدد المتابعين )1.4 
متاب�ع(، حل�ت النجمة المغربية مريم حس�ين 
الت�ي تحظى باهتم�ام كبير من قب�ل متابعيها 
الذين يعلقون على صوره�ا ويتواصلون معها 

باستمرار.
نجوى كرم

تنش�ر النجم�ة اللبنانية نجوى ك�رم صورها 
م�ن حفالتها ونش�اطاته الخاص�ة، ويتابعها 
أكث�ر من 1.3 ش�خصاً. وهي تعمد على نش�ر 
إطالالتها المميزة وفساتينها االنيقة والغريبة 

وتلقى إعجاب االالف ومديحهم.
وف�ي نفس عدد المتابعين )1.3 متابع(، حلت 
الفنانة اللبنانية مايا دياب التي غالباً ما تنشر 
الص�ور المثيرة للج�دل بجرأته�ا وإختالفها، 

ويتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.
تامر حسني

حس�ني  تام�ر  المص�ري  الفن�ان  يح�رص 
ف�ي مش�اركة جمه�وره بأح�دث نش�اطاتخ 
ومقابالت�ه الفنية، ووصل ع�دد متابعيه 1.2 
 the voice متابع، وقد س�اهمت مشاركته في
kids، والص�ور التي يثوم بنش�رها مع النجم 
العراقي كاظم الساهر والنجمة نانسي عجرم 

في زيادة عدد متابعيه في االونة االخيرة.
عمرو دياب

اس�تطاع النج�م المص�ري عم�رو دي�اب ان 
يتخطى الملي�ون متابع بفترة قياس�ية )1.1 
متابع(، فهو ال ينش�ر عدداً كبي�راً من الصور 
او مقاطغ الفيدي�و كباقي الفنانين بل يكتفي 
بتنزي�ل الص�ور بي�ن فت�رة وأخ�رى وتحقق 
ضج�ة وانتش�اراً كبيراً على مواق�ع التواصل 

االجتماعي.

�

الرباط –انتهت الفنانة المغربية س�ميرة سعيد من التحضيرات النهائية أللبومها الجديد 
»عايزة أعيش«، ومن المفترض أن يطرح في الشهر المقبل. 

تتع�اون ف�ي ألبومها م�ع نادر عبد الل�ه ووليد س�عد ومدين ومحمد يحي�ى. وكانت قد 
استقرت على أسماء عدد من األغنيات ومنها أغنية »حب« التي تقدمها بشكل موسيقي 
جدي�د، وهي من ألحان محم�د رحيم وتوزيع الموزع المص�ري األمريكي مينو، وأغنية 
أخرى »هاوس« من كلمات تامر حسين، ومن توزيع محسن تيزاف المغربى عضو فرقة 
الراب »فناير«، وأغنية ثالثة بعنوان »ماتخصش غيري« من ألحان مدين، و»طيبة جًدا««، 
توزيع أسامة الهندي وأغنية »متغيرتش«، من ألحان محمد يحيى وكلمات محمد عاطف 
وتوزي�ع خالد نبيل و«زعلنا من بعض«، كلمات رمض�ان محمد وتوزيع أمير محروس، 
واألغنية الخليجية »فيك شيء«، من كلمات الشاعر أحمد الصانع وألحان حمد العماري، 
إضافة إلى تعاونها مع الش�اعر الغنائي نادر عبد الله في أغنية من كلماته وألحانه، كما 

تتعاون مع الملحن وليد سعد.

    بيروت: أثارت التصريحات المنسوبة للممثل والمخرج السوري سيف الدين سبيعي 
زوبعة من الغضب في الوس�طين الفني واإلعالمي اللبناني وحالة من اإلس�تنكار في 
الوس�ط الفني الس�وري. مما إس�تدعى من الفنانة س�يرين عبد النور التعقيب، ومن 

سبيعي اإلعتذار والتوضيح.
وكانت جريدة الرأي الكويتية نقلت عن س�بيعي أن�ه قد أطلق تصريحاً حمل فيه على 
الممثلي�ن اللبنانيي�ن قال فيه: "الممث�ل اللبناني الذي يعرف أنه يمل�ك كاريزما النجم 
ليس بممثل جيد، بل هو ممثل "على قّده"، بينما في سوريا شاءت الصدف أن يتوافر 
ممثل�ون جيدون، ولديه�م كاريزما النجوم، أمثال تيم حس�ن وباس�ل خياط وقصي 
خولي ومكس�يم خليل وعابد فهد". وأضاف الس�بيعي أّن "الممثل اللبناني يحتاج إلى 
إعداد ومثله الممثلة اللبنانية. وما نش�اهده اليوم في الدراما اللبناية ال يزال في طور 
االستعراض، ولم يتحول إلى شغف المهنة. ونحن نكون في بعض األحيان بحاجة إلى 

أدوار استعراضية فنستعين بالممثل اللبناني".

شريين تؤجل التمثيل
 

ث�ف الفنانة ش�يرين عبد الوهاب م�ن عملها على األلبوم الجديد مع ش�ركة نجوم  القاه�رة: ُتكِّ
ريك�وردز خالل الفترة الحالية م�ن أجل اإلنتهاء من اختيارات جميع أغان�ي األلبوم في الوقت 
المناسب لطرحه خالل موسم عيد األضحى. علماً أنها  تفرض حالًة من السرية على اختياراتها 
لأللبوم، فيما تتواجد بين القاهرة وبيروت لتصوير الحلقات المس�جلة من برنامج "ذا فويس" 

المقرر بدء عرضه يوم6 سبتمبر)أيلول( المقبل وتشارك بعضوية لجنة تحكيمه.
ه�ذا وأجلت فك�رة تكرار تجربة التمثي�ل مجدداً بعد اش�تراكها في الدرام�ا التليفزيونية خالل 
رمضان الماضي، مؤكدة على أنها ليس�ت ممثلة لتتواجد في كل عام بالدراما، خاصًة أنه لديها 

ارتباطات غنائية ال يمكن التنسيق بينها وبين تصوير أي عمل درامي.

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد

يع
�سر
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املوهبة اوالً يف عالـم الغناء 
ط�وال س�نوات عمري التي  باتت على مش�ارف السادس�ة 
والس�بعين والتي ابتدأت عند االدراك الحسي خالل الطفولة 
وتحدي�دا حينما كنت في مرحلة االبتدائي�ة ... كنت مواكبا 
للحرك�ة الطربي�ة في الع�راق وابتداءا عندما كنت اس�تمع 
للمنلوجس�ت عزي�ز علي  ولميع�ة توفيق وزهور حس�ين 
وحضي�ري اب�و عزيز عبر جه�از الراديو ف�ي مقهى قضاء 
الخال�ص حينم�ا كن�ا نتجمه�ر ام�ام المقهى لس�ماع تلك 

االصوات في الخمس�ينات  ما بين فت�رة واخرى وللحظات 
قصي�رة جدا قبل ان ينهرنا ويطردنا صاحب المقهى لكوننا 

اطفاال ومتجمهرين وسط الكبار خوفا علينا ...
في تلك المرحلة كانت البيوتات الشعبية في الخالص خالية 
م�ن اجهزة الراديو .. ومن يومها كانت اس�ماءنا تبحث عن 
الغناء العراقي خالل الحفالت االس�بوعية عبر الراديو وعند 

السابعة مساء تحديدا .

ومع توالي االي�ام اختزنت في الذاكرة الس�معية مجموعة  
من االس�ماء الطربية التي الزالت عالقة في االذهان ومنها 
وعل�ى س�بياللمثال )عزيز عل�ي والقبانجي ويوس�ف عمر 
وصديق�ه المالية وزهور حس�ين ولميعة توفيق وس�ليمة 
مراد وعفيفة اس�كندر وداخل حس�ن وناصر حكيم وناظم 

الغزالي ومائدة نزهت( 
والحقيقة التي اردت الوص�ول  لها ان النجومية الطربية ال 

تأتي من فراغ كي ترسخ في الذاكرة .. وانما تأتي من الموهبة 
المتوفرة لدى المط�رب او المطربة .. ومن ثم الوصول الى 
مرحلة االبداع .. وعند ذاك البد من وسيلة اعالمية  للوصول 
ال�ى الجمه�ور وعل�ى طري�ق صناع�ة النجومي�ة .. ولق�د 
كان�ت الوس�يلة االعالمية ان�ذاك : )الماله�ي( و )الحفالت 
الخاصة( ومن ثم االذاعة والتلفزيون بعدها .. لكن انتش�ار 
النجومية ان�ذاك كان عن طريق المالهي اوال .. حتى جاءت 

)االس�طوانات( الت�ي س�اعدت ه�ي االخرى في االنتش�ار 
والش�هرة .. كما علينا الق�ول : ان الموهبة الحقيقية يمكن 
ان تحظى بالشهرة والنجومية بعيدا عن الوسائل االعالمية 
... اال ان مثل هذه الخطوة قد تستغرق زمنا طويال .. اال انها 
في المحصلة النهائية تبق�ى في الذاكرة وحتى بعد رحيلها 
وكما بقى في الذاكرة رواد الطرب االصيل وس�يبقون زمنا 

طويال في ذاكرة االجيال القادمة !!

نجوم يتنافسون عىل   انستغرام 
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م�ن عرش الجمال إلى ع�رش التمثيل، ترّبعت 
نادين نس�يب نجي�م لتحتّل مكان�ة مهّمة في 
أضخ�م األعمال الدرامي�ة العربّي�ة. بعد »لو« 
و»عشق النس�اء«، أّدت نجيم بطولة مسلسل 
»تش�يللو« مع تيم حسن ويوس�ف الخال في 
عمل رومانس�ّي بقصة مقتبس�ة ع�ن الفيلم 

.Indecent Proposal األميركي
ف�ي هذا الحوار، تحدثنا نجيم عن »تش�يللو«، 
وأعمالها الجدي�دة وعائلتها وبعض عالقاتها 

الفنية وأمور أخرى...
•كي�ف تقّيمي�ن »تش�يللو« بعد عرض�ه على 

الشاشات العربّية؟
»تشيللو« لم يخذلني، كان عمالً أجمل وأنجح 
مما توقعت. أحّبه الجمهور كثيراً، منذ عرض 
الحلقة األولى في لبن�ان والعالم العربّي، ولم 
يصلني حتى اليوم أّي تعليق س�لبّي. اإلخراج، 
النص، الحبكة الدرامّية، التمثيل، تكاملت معاً 

بشكل جميل لتقّدم عمالً درامّياً ناجحاً.
 Indecent الى أّي حد يشبه »تش�يللو« فيلم -

Proposal؟
العم�ل ليس قريب�اً من الفيلم أبداً. من ش�اهد 
الفيلم يالحظ أننا استوحينا منه فكرة المليون 
دوالر فقط. أي أن تيمور )تيم حس�ن(، يطلب 
م�ن ياس�مين )نادي�ن نجي�م( أن تقضي 24 
س�اعة بضيافته لتحصل على ملي�ون دوالر، 
وزوجها آدم )يوسف الخال( يوافق على ذلك.

ولي�س من الضروري أب�داً أن يقي�م معها أّي 
عالق�ة، بل ه�و يحاول فق�ط أن يجلس معها 
بغي�ة جذبها وس�رقتها من زوجه�ا. عملنا ال 
يش�به الفيلم كثيراً، طريقة المعالجة مختلفة 
تماماً، نحن اس�توحينا الفك�رة وقّدمنا عمالً 

مختلفاً ومميزاً.
- أحداث المسلسل؟

طبعاً مختلفة عن نهاية الفيلم. مشهد البداية 
لي�س بالض�رورة أن يوح�ي بأن ش�خصيتي 
ياس�مين وآدم س�تبقيان مع�اً حت�ى النهاية، 
ألّن صورتهم�ا معاً تكون ممزقة ومن ثّم يتّم 
لصقه�ا، هما اختلفا وتخاصم�ا مع بعضهما 

طبعاً.
- م�ا تعليق�ك عل�ى نتائ�ج االحص�اءات التى 
وضع�ت »تش�يللو« في المرتبة الس�ابعة بين 

األعمال األكثر مشاهدًة هذا العام؟
منذ الس�نة الماضية ُوضعت عالمة استفهام 
عل�ى الش�ركات الت�ي ُتص�در نتائ�ج االعمال 
األكثر مشاهدة. مثالً، »لو« في العام الماضي 
الق�ى ضّج�ة كبيرة ف�ي لبنان وخارج�ه، أّما 

األرقام فكانت مختلفة تماماً.
ال يمكنن�ا التأكد أبداً من صحة ه�ذه األرقام، 
فعلى أّي أساس يقّيمون هذا العمل بأنه األول 

أو الثان�ي أو الثال�ث، وكيف يصب�ح عمل في 
مرتب�ة متأخرة وهو ُيش�اهد كثي�راً ويتحدث 
عنه الن�اس إلى هذه الدرج�ة؟ كيف يمكن ان 

يقولوا إن »24 قيراط« هذا العام هو االّول!
- برأيك، ما الهدف من تعميم هذه األرقام منذ 

بداية شهر رمضان؟
الش�ركة  ه�ذه  خل�ف  يق�ف  م�ن  أع�رف  ال 
اإلحصائي�ة، ولك�ن يج�ب أن يتأك�دوا من أن 
المش�اهد ذكّي وليس غبّياً، ويعرف الحقيقة 
جي�داً ويق�ّدر الواقع. ال يمكنهم أن يس�تغبوا 
الن�اس  بأرقامه�م.  ويس�تغفلوهم  الن�اس 

يسخرون منهم.
طوال اليوم كانت تصلني اتصاالت مس�تغربة 
أن كل الن�اس تابع�ت »تش�يللو« فكيف تكون 
النتيجة مماثلة؟ هناك إجماع على »تشيللو«، 
فم�ا س�ّر ه�ذه األرق�ام؟ حت�ى الصحافيون 
فوجئ�وا بذل�ك. بصراح�ة لم يع�د الموضوع 
يعنين�ي، وه�ذه األرق�ام ال أهمّية له�ا أبداً، ال 
تق�ّدم وال تؤّخر في ش�يء. الحقيقة الوحيدة 
ه�ي مراقب�ة ردود أفع�ال الن�اس وآرائه�م 

بالعمل.
- ه�ل ال ي�زال الخالف قائماً بين�ك وبين عابد 

فهد؟
ال يوجد أّي خالف بيني وبين عابد فهد أساساً، 
هو يرت�اح للعمل مع س�يرين عبدالنور أكثر، 
وهذا حقه، وأنا أيضاً أرتاح للعمل مع شخص 

آخر، وهو أمر طبيعّي في عالم الدراما.
- م�ا رأي�ك بالخالف ال�ذي حصل أخي�راً بين 

سيرين عبدالنور وماغي بو غصن؟
س�معت قليالً عما حصل بينهما، وال يمكنني 
التعلي�ق عل�ى الموضوع ألنن�ي ال أعرف عنه 
كثي�راً. لكن يج�ب أن نكون واعي�ن وأن نكّبر 
عقولن�ا على كل ما يحص�ل وأقول لهما يجب 

أن تكون صداقتهما أقوى من أّي خالف.
- ه�ل تعتقدين أّن احتكار النجمات اللبنانيات 
لبط�والت األعم�ال العربّي�ة م�رّده الجم�ال 

والجرأة؟
النجم�ات اللبناني�ات قّدم�ن ه�ذا الع�ام أداًء 
ممي�زاً، لديهن حض�ور وكاريزم�ا وجمهور 
ضخ�م. الممثل�ة اللبناني�ة اليوم ه�ي ممثلة 
»عربّي�ة«. وال تقدم أّي ش�يء ممنوع، يتعدى 
الخطوط الحم�ر أو الحدود. الج�رأة منطلقة 
أساساً ممن يتحدثون عن أّن الممثلة اللبنانية 
مطلوبة لجمالها وألنها تس�تطيع تأدية أدوار 

ال تس�تطيع األخري�ات تأديته�ا. هم »أس�ياد 
الجرأة«، وأول مشهد جريء شاهدته كان في 

الدراما المصرية وليس في الدراما اللبنانية.
وم�ا هو أكيد أنه ال يوج�د منتج يطلب ممثلة 
لبطول�ة عمله وتك�ون غير موهوب�ة، هو ال 
يريد الخسارة، لذا فلن يختارها لجمالها فقط 
بل لموهبته�ا وألنها تمتلك جمه�وراً يتابعها 
ويحّبها. الموهبة أوالً ث�م الجماهيرية ويأتي 
بعدهم�ا الجم�ال في ترتي�ب األولوي�ات في 

التمثيل.
- م�ا رأيك بكل ما يقال عن التزوير في جائزة 

»موريكس دور«؟
كل سنة يتّم الحديث عن جائزة ال� »موريكس 
دور« ب�أن البع�ض يق�وم بش�رائها، ال أعرف 
تماماً م�ا يحصل وما إذا كان�ت هذه األقاويل 
صحيحة، أنا ال أهتم وال أتدخل بهذا الموضوع 
أبداً، وال أملك وقت�ًا للتفكير به حتى. وبرأيي، 
ليس مهماً إن حصلنا على الجائزة أم ال، فذلك 

لن يغّير شيئاً في حياة الممثل الناجح.
- ما هي األعمال الجديدة التي ستقدمينها بعد 

شهر رمضان؟
 60 م�ن  طوي�ل  عم�ل  »س�مرة«،  مسلس�ل 
حلقة. من إنتاج ش�ركة الصّباح، إخراج رش�ا 
ش�ربتجي وكتابة كلوديا مرشيليان، وسنبدأ 

في تصويره خالل شهر آب/أغسطس.
ه�ذا تعامل�ي األول مع رش�ا ش�ربتجي، وأنا 
متحمسة له جداً ألنها مخرجة مميزة وعملها 
جمي�ل، وهذه المّرة األولى الت�ي أتعامل فيها 
مع مخرجة وليس مع مخرج. وأنا في مرحلة 
قراءة عمل س�ينمائّي، لك�ن ال يمكنني الجزم 

بمشاركتي فيه بعد.
- كيف تصفي�ن حياتك الش�خصية والعائلية 

في ظل هذا الضغط الكبير في العمل؟
ابن�ي الصغي�ر جيوفان�ي أصبح عم�ره اليوم 
تس�عة شهور. نعمة من الله أن يولد لي صبّي 
من بعد الفت�اة. الله أكرمني بهما وأطلب منه 

طوال الوقت أن يحميهما.
وأنا في أوقات فراغي أجلس طوال النهار في 
المنزل ال أُجيب حتى على الهاتف ألقضي وقتاً 
معهما. أش�عر بأن ول�دّي بحاجة إل�ي وأنني 
بحاج�ة اليهما احياناً وبالتقصير، لكن احاول 
التعوي�ض دائم�اً. ويعذبن�ي هذا اإلحس�اس 
كثيراً، خاص�ة عندما أقضي وقت�اً طويالً في 
العم�ل بعيداً م�ن عائلتي. العم�ل يأخذ الكثير 
من وقتي، ويحزنني أنن�ي ال أعيش مع ولدّي 
الكثير من اللحظات الجميلة، لكن كل إنس�ان 
يح�ّب العم�ل والنج�اح وتحقي�ق طموحاته، 
والمهم أن نح�اول الموازنة بين األولويات ما 

أمكننا ذلك.

نادين نسيب نجيم: كيف يمكن أن يقولوا بأن »24 قرياط« هو األول؟



اس�تطاعت خالل العامين الماضيين أن تحضر 
عل�ى الس�احة الدرامي�ة المصري�ة حض�وراً 
متوازناً ترك بصمة جميلة لدى متابعيها ولدى 
صن�اع الدرام�ا هن�اك، م�ا منحه�ا المزيد من 
المس�احة في أدوارها، إّل أّن النجمة السورية 
جيهان عبد العظي�م غابت عن دراما بلدها في 
الموسم الماضي بعد تأجيل عرض العمل الذي 
صّورته للموسم المقبل، وهي تحّل ضيفًة على 

نواعم وتتحّدث عن جديدها.
•بداية حدثينا عن س�بب وج�ودك في القاهرة 

في الوقت الحالي؟
بدأت تصوير الجزء الثاني من مسلس�ل "زواج 
باإلك�راه"، تألي�ف أك�رم مصطف�ى و إخراج 
إيمان ح�داد، حيث أتابع تأدية ش�خصيتي في 
المسلسل وهي فتاة لبنانية تسافر مع خالتها 
الت�ي رّبته�ا إلى مص�ر للتعّرف إل�ى أحد أولد 
خالتها وي�ؤدي دوره تامر يس�ري، وتقع في 
حّب�ه، حيث انتهى الج�زء األول بإبقاء العالقة 
مفتوح�ة بينها وبين ابن خالتها لتكتش�ف أنه 
يضح�ك عليها ول يحّبه�ا، فتنفصل عنه وتقع 
في حب شخص جديد يؤّدي دوره الفنان أحمد 

الشامي، وتكتشف أيضاً أّنه شخص نّصاب.
•وماذا عن مسلسل "األستاذ بلبل وحرمه"؟

س�نكمل تصوير العم�ل وهو م�ن تأليف عالء 
عب�د المنعم وإخ�راج رائد لبيب ال�ذي بدأنا به 
الموس�م الماضي، بعد توق�ف التصوير لفترة 
ألس�باب مختلفة، والعم�ل ذو طابع كوميدي 
يتن�اول موضوع ال�زواج والعنوس�ة، وأؤدي 
فيه شخصية شاهيناز وهي معيدة بأكاديمية 
الفنون تلتقي بزميلها "بلبل" الذي يؤدي دوره 
النجم فتحي عبد الوهاب لتنش�أ بينهما عالقة 
ح�ب وما يتبع ذل�ك من مواق�ف كوميدية في 

اإلطار نفسه.
•هل م�ن عروض إضافي�ة للعمل ف�ي الدراما 

المصرية؟
لم أتل�ّق أّي عروض لغاية اآلن س�وى العملين 
اللذي�ن ذكرتهما، بصراحة أش�عر بحنين كبير 
للعم�ل ف�ي الدرام�ا الس�ورية وعل�ى األرجح 

س�أكتفي بهذين العملين في الدراما المصرية، 
وأس�تثمر وقتي الباقي للمش�اركة في الدراما 

السورية.

•ه�ل أخذت�ك الدرام�ا المصري�ة في الموس�م 
الماضي أم أنت لم تتلّقي عروضاً مناسبة؟

في الموسم الماضي لم يكن لدّي الوقت الكافي 

وكان هن�اك ضغ�ط تصوي�ر في مص�ر، ومع 
ذلك ش�اركت في مسلس�ل "مذنب�ون أبرياء"، 
واعتذرت عن المش�اركة ف�ي الجزء الثاني من 
مسلسل "طوق البنات"، وأعمال أخرى، ألّنني 
بصراح�ة أري�د أن أختار م�ا يناس�بني وليس 

تسجيل حضور لمجّرد الحضور.
•برأيك هل أصبحت من الممثالت األساس�يات 

في الدراما المصرية؟
حالي�اً أن�ا ل أس�عى لذل�ك، ولكن إن ش�اء الله 
في الموس�م المقبل أو ال�ذي يليه أصبح كذلك 
وهدف�ي ه�و بناء اس�م حقيق�ي ف�ي الدراما 
المصري�ة، وفي نفس الوقت العمل في الدراما 

السورية التي أتمنى أن تعود كما كانت.
•ولك�ن من المهم للفن�ان أن يحضر بعمل في 

كل موسم في الدراما المصرية؟
نعم الموضوع هام، ولكّن األهم بالنس�بة إلّي 
ه�و أداء دور البطولة األساس�ي في مسلس�ل 

وهو ما أسعى إلى تحقيقه.
•ما ه�ي الصعوب�ات التي واجهتك ف�ي العمل 

بالدراما المصرية؟
كان�ت هناك صعوب�ات في البداي�ة، ولكن بعد 
ذلك تأقلمت على العم�ل ولكن هناك صعوبات 
تتعلق بطريقة التصوي�ر، ففي مصر يقومون 
الدرام�ا  ف�ي  بينم�ا  بكاميرتي�ن  بالتصوي�ر 
الس�ورية نصّور بكاميرا واح�دة حيث تختلف 
الطريق�ة كلياً، خضعت ألكثر من ورش�ة عمل 
مع أس�تاذ ق�ادم م�ن أمي�ركا، ألّنن�ي أحببت 
أن أخ�وض ف�ي تفاصيل المدرس�ة األميركية 
بالتمثيل، وأحسسُت أّنه ل بّد من هذه التجربة، 
وخصوص�اً أّن كل أعم�ال الدرام�ا المصري�ة 

ُتصّور بكاميرات سينمائية.
•ه�ل أنت مقتنع�ة بالدراما المش�تركة ولماذا 

أنت غائبة عنها؟
نع�م هي حالة جيدة وس�بب غياب�ي عنها هو 

عدم تلقي العرض المناسب.

بيروت: تستعد الفنانة اللبنانية نوال الزغبي لتصوير أولى أغاني 
ألبومه�ا الجدي�د الذي تعود ب�ه بعد غياب وينتظ�ر طرحه أواخر 
الش�هر الج�اري من إنتاج ش�ركة مزيكا، وقد غ�ادرت لبنان إلى 
رومانيا يوم أمس برفقة فريق عملها حيث س�يتم تصوير العمل 

الجديد الذي سيحمل توقيع المخرج جو بو عيد.
وفي معلوم�ات خاصة فإن لألغنية الرومانس�ية حض�وراً قوياً 
في العم�ل الجديد، كم�ا أن النجمة اللبنانية س�تغازل جمهورها 

المص�ري بأغان جدي�دة عليها تتعاون فيها مع ملحنين ش�باب، 
لتك�ون العودة على قدر التوق�ع، فهي تعول كثيراً على نجاح هذا 
األلبوم وتعد جمهورها اللبنان�ي والعربي بالعديد من المفاجآت 

شكالً ومضموناً. 
وكان�ت الزغبي قد بدأت حمل�ة ترويجية عب�ر مواقع التواصل 
الجتماعي الخاصة بها مس�تخدمة وس�م #يا_جدع وهو إسم 

أحد األغاني التي سيتضمنها العمل الجديد.

�

بي�روت: يختت�م الفن�ان ملح�م زي�ن الفيلم 
اللبنان�ي الجديد "ش�ي يوم رح ف�ل" بأغنية 
س�جلها بصوت�ه علم�اً أنه�ا س�تلعب الدور 
التس�ويقي له قب�ل بدء عرض�ه المتوقع في 
األس�بوع األخير من شهر س�بتمبر) أيلول(. 
وهي م�ن كلم�ات الش�اعر نزار فرنس�يس، 
ألح�ان وتوزي�ع ميش�ال فاضل ال�ذي وضع 

الموسيقى التصويرية للفيلم.
ُيذك�ر أن مدة هذه األغني�ة دقيقتين، علماً أن 
"الفيل�م" م�ن كتابة وإخ�راج لي�ال راجحة، 
ويشارك في بطولته عادل كرم ولورين قديح 

ونخبة من الممثلين.

بيروت: تعثرت ليدي غاغا بحذائها وعباءتها 
كامي�رات  أم�ام  أرض�اً  الطويل�ة فس�قطت 
الصحاف�ة حي�ث كان�ت خارج�ة م�ن أح�د 
المطاعم بعد إمضاء أمس�ية م�ع صديقاتها، 
علماً أنها كانت تضع نظارات شمس�ية يعود 
تصميمها إلى زمن الخمسينات. وبما أنها لم 
تنج�ح  م�ن التخلص من زحم�ة المصورين، 
ل�م تس�مح للح�ادث بتش�ويه إطاللته�ا، بل 
اس�تجمعت قواه�ا واس�تعادت توازنه�ا ثم 
إبتس�مت للكاميرات كأّن ش�يئاً ل�م يكن، ثم 
غ�ادرت به�دوء وس�ط مالحقتها بعدس�ات 

التصوير.

أّن  م�ن  الرغ�م  عل�ى 
الصل�ح بي�ن المنتج�ة 
مه�ا س�ليم والممثل�ة 
غ�ادة عبد ال�رازق كان 
الع�ام الماض�ي، يب�دو 
م�ع  مه�ا  تع�اون  أّن 
الفنانة سمية الخشاب 
ف�ي مسلس�لها األخير 
"ي�ا انا يا انت�ي"، جعل 
التعاون  غ�ادة تفّض�ل 
ف�ي  آخ�ر  منت�ج  م�ع 

"الكابوس".

   القاهرة: أقيم مساء أمس العرض الخاص للفيلم 
الس�ينمائي الجديد "ح�ارة مزنوق�ة" الذي تقوم 
ببطولت�ه ع�ال غان�م مع مجموع�ة م�ن الفنانين 
الش�باب. وغاب�ت "غان�م" ع�ن الحضور بس�بب 
س�فرها خارج القاه�رة، فيما حض�ر باقي فريق 
العمل وع�دد م�ن الفنانين منهم مريان، حس�ناء 
س�يف الدي�ن، محم�د أحم�د ماه�ر، عم�رو عب�د 
العزيز، خالد حمزاوي، أحمد فتحي، أيمن منصور 

باإلضافة إلي مخرج الفيلم بيتر ميمي.
هذا وُطِرَح الفيلم في دور الس�ينما رسمياً اعتباراً 
من أمس لينضم للمنافسة مع األفالم التي ُطِرَحت 

خالل موسم عيد الفطر.

دينا تسخر من األخوان يف سعيكم مشكور
 

   القاهرة: طرحت الشركة المنتجة لفيلم "سعيكم مشكو .Ya Bro" الذي تقوم ببطولته الفنانة 
اإلس�تعراضية دينا مع عدد من الفنانين الشباب الصور األولى من الفيلم الذي كتبه ويخرج عادل 
أديب ويعتبر أول فيلم س�ينمائي يس�خر من جماعة األخوان المس�لمين والمتطرفين بعد عزلهم 

عن السلطة.
وتدور أحداث الفيلم في يوٍم واحد داخل س�رداق عزاء حيث تظهر فتاة تقدم الخدمات الجنس�ية 
عبر الهاتف في ش�خصيٍة ترت�دي النقاب بعدما يقوم األخوان بدفع أم�وال لها باليومية، ويظهر 

شخص

املوهبة اوالً يف عالـم الغناء 
ط�وال س�نوات عمري التي  باتت على مش�ارف السادس�ة 
والس�بعين والتي ابتدأت عند الدراك الحسي خالل الطفولة 
وتحدي�دا حينما كنت في مرحلة البتدائي�ة ... كنت مواكبا 
للحرك�ة الطربي�ة في الع�راق وابتداءا عندما كنت اس�تمع 
للمنلوجس�ت عزي�ز علي  ولميع�ة توفيق وزهور حس�ين 
وحضي�ري اب�و عزيز عبر جه�از الراديو ف�ي مقهى قضاء 
الخال�ص حينم�ا كن�ا نتجمه�ر ام�ام المقهى لس�ماع تلك 

الصوات في الخمس�ينات  ما بين فت�رة واخرى وللحظات 
قصي�رة جدا قبل ان ينهرنا ويطردنا صاحب المقهى لكوننا 

اطفال ومتجمهرين وسط الكبار خوفا علينا ...
في تلك المرحلة كانت البيوتات الشعبية في الخالص خالية 
م�ن اجهزة الراديو .. ومن يومها كانت اس�ماءنا تبحث عن 
الغناء العراقي خالل الحفالت الس�بوعية عبر الراديو وعند 

السابعة مساء تحديدا .

ومع توالي الي�ام اختزنت في الذاكرة الس�معية مجموعة  
من الس�ماء الطربية التي لزالت عالقة في الذهان ومنها 
وعل�ى س�بياللمثال )عزيز عل�ي والقبانجي ويوس�ف عمر 
وصديق�ه المالية وزهور حس�ين ولميعة توفيق وس�ليمة 
مراد وعفيفة اس�كندر وداخل حس�ن وناصر حكيم وناظم 

الغزالي ومائدة نزهت( 
والحقيقة التي اردت الوص�ول  لها ان النجومية الطربية ل 

تأتي من فراغ كي ترسخ في الذاكرة .. وانما تأتي من الموهبة 
المتوفرة لدى المط�رب او المطربة .. ومن ثم الوصول الى 
مرحلة البداع .. وعند ذاك لبد من وسيلة اعالمية  للوصول 
ال�ى الجمه�ور وعل�ى طري�ق صناع�ة النجومي�ة .. ولق�د 
كان�ت الوس�يلة العالمية ان�ذاك : )الماله�ي( و )الحفالت 
الخاصة( ومن ثم الذاعة والتلفزيون بعدها .. لكن انتش�ار 
النجومية ان�ذاك كان عن طريق المالهي اول .. حتى جاءت 

)الس�طوانات( الت�ي س�اعدت ه�ي الخرى في النتش�ار 
والش�هرة .. كما علينا الق�ول : ان الموهبة الحقيقية يمكن 
ان تحظى بالشهرة والنجومية بعيدا عن الوسائل العالمية 
... ال ان مثل هذه الخطوة قد تستغرق زمنا طويال .. ال انها 
في المحصلة النهائية تبق�ى في الذاكرة وحتى بعد رحيلها 
وكما بقى في الذاكرة رواد الطرب الصيل وس�يبقون زمنا 

طويال في ذاكرة الجيال القادمة !!

جيهان عبد العظيم : ابن خالتي كاذب وخطيبي نّصاب

عالم الفن

نوال الزغبي يف رومانيا لتصوير جديدها

 

إليسا ونانيس عجرم وراغب عالمة يف تونس
 

يبدو أّن ش�هّية التونس�يين ُفتحت من جديد على النجوم األوائل واستضافتهم في حفالت 
غنائية، فبعد الحوادث المنية التي ش�هدتها تونس قبل ش�هرين، وخفض نسبة مشاركة 

نجوم الصف األول في مهرجان قرطاج، عادت الحياة والحفالت بحسب ما علمنا.
وب�دا معظ�م نجوم لبنان يس�تعّدون لمالقاة جماهيرهم في تونس، إذ إّن النجمة إليس�ا 
تغادر في العش�رين من الجاري، وكذلك زميلتها نانس�ي عجرم وبعدهما راغب عالمة، 
الذي يقف على ركح مس�رح قرطاج، لكن هذه الحفلة لم تكن ضمن فعاليات المهرجان 

الذي ينهي أيامه الغنائية قبل ذلك التاريخ.
راغب يتحّدى اإلرهاب

خضر عالمة، ش�قيق الفنان قال لنواعم: "كّن�ا وما زلنا مع األحّبة في تونس، وكان 
راغ�ب عالم�ة أّول م�ن تح�ّدى األوضاع األمني�ة المتده�ورة، وذهب للغن�اء هناك، 
بع�د الح�ادث اإلرهاب�ي األليم الذي حص�ل في مايو الماض�ي، ليمان�ه بثقافة الفن 
والموس�يقى نصراً على اإلرهاب"، وأش�ار إل�ى أّن عالمة راغب يتهّي�أ لحفل قرطاج 

بس�عادة ل توصف آمالً النجاح كما دائماً من جمهور يعتبره األوفى، ويس�تمتع بلقائه 
بصورٍة دورية كل سنة.

إليسا ونانسي سعيدتان
أّم�ا النجمة إليس�ا، فعّب�رت عن س�عادتها عبر أكثر من تغريدة نش�رتها عل�ى صفحتها 

الخاص�ة عبر موقع التويتر، واس�تطاعت أيضاً أن تحصد انتظاراً م�ن المتابعين فيما 
تتهّيأ زميلتها نانسي لتكون أيضاً حاضرة هناك، نظراً لشوقها لجمهور تونس الكبير 
الذي تعشقه في كل مرة تغني له، ومن المتوقع أن تكون معظم هذه الحفالت قد بيعت 

تذاكرها، خصوصاً أّن الوضع األمني أصبح مستتّباً، والصيف ما زال في منتصفه.
فهل يّتجه مزيد من نجوم لبنان في األيام القليلة المقبلة إلى تونس إلحياء حفالت 
الصي�ف هناك، خصوصاً أّنه تواردت لنا معلومات خاصة، بأّنه ُعرض على الفنان 
ف�ارس كرم عّدة حفالت هناك، وهو س�يوّفق بين حفالته ف�ي لبنان، والوقت إذا 

سمح له لمالقاة جمهور تونس الذي يعشقه.

    بي�روت: إنضم�ت الفنان�ة الس�عودية أس�يل عم�ران إلى 
طاقم عمل مسلس�ل "الخطايا الكبرى" الذي س�يخوض السباق 
الرمضان�ي لعام 2016، وذلك إلى جانب ع�دد كبير من النجوم 
أبرزه�م حمد العماني، لمياء طارق، عبدالله بوش�هري. وهذا 

العمل الدرامي اإلجتماعي من تأليف حسين المهدي، إخراج 
علي العلي وإنتاج ش�ركة "صباح بيكتشرز". علماً أنها 

تش�ارك في بطولة مسلس�ل "طريق المعلمات" الذي 
س�ُيعَرض ف�ي بداي�ة الع�ام 2016 عل�ى mbc 1 بعد 
تأجي�ل عرضه حي�ث كان يفترض أن يدخل الس�باق 

الرمضاني األخير.
من جهٍة أخرى، يتردد أن "عمران" عادت وانفصلت 
عن زوجها بهدوء عن زوجها خالد الش�اعر لكونه 

ل�م يظه�ر معه�ا ف�ي المناس�بات واإلحتفالت 
مؤخراً.

أسيل عمران تطل يف اخلطايا الكربى 



  محمد عالوة حاجي

ق�د ال ينتبه الماّر من ش�ارع "أحمد رضا 
ُحوحو"، وسط الجزائر العاصمة، إلى أن 
ذلك المبن�ى الصغير والبس�يط، هو مقّر 
جمعية "الجاحظية" التي ارتبطت باس�م 
الروائي الجزائ�ري الطاهر وّطار )1936 
– 2010(، ال�ذي أّسس�ها رفقة مجموعة 
 ،1989 س�نة  الجزائرّيي�ن  الكّت�اب  م�ن 
وظلّت ترفد المش�هد الثقافي في الجزائر 

طيلة عشريتين.
تأّسس�ت "الجاحظية" بعد س�نة واحدة 
فقط من أح�داث الخامس أكتوبر 1988، 
التي تلتها تحّوالت سياس�ية واجتماعية 
كبرى ف�ي الجزائر. في ذل�ك العام، كانت 
ق�د مّرت خمس س�نوات عل�ى إقالته من 
الح�زب الواح�د حينها، "جبه�ة التحرير 
الوطني". وفي مذّكراته الصادرة بعنوان 

"الحزب وحيد الخلّي�ة" )2007(، يعترف 
وّط�ار أن مش�روع "الجاحظي�ة" أنقذه 
من هاجس االنتحار ال�ذي راوده في تلك 

الفترة.
الثقاف�ي ع�ّدة كّت�اب  جم�ع المش�روع 
ومفّكرين، منهم واسيني األعرج ومرزاق 
بقطاش والحبيب السائح وزينب األعوج 
وعب�د الحميد بورايو وعبد القادر بوزيدة 
ويوس�ف س�بتي. لكن وّط�ار وحده من 
اس�تمّر فيه. اغتيل سبتي في التسعينيات 
في ظروف غامضة، بينما انسحب البقّية 

بسبب خالفات دّبت بينهم.
وبمعّدل عشر ساعات من العمل اليومي، 
اس�تطاع صاح�ب "ال�الز" تحوي�ل مقّر 
الجمعي�ة إلى محّج�ة ثقافي�ة ال تنقطع 
"الجاحظي�ة"  بات�ت  الفعالي�ات.  عنه�ا 
"التبيي�ن"  ه�ي  مج�اّلت  ث�الث  ُتص�در 
و"القّصة" والقصيدة"، وأطلقت "جائزة 
مفدي زكريا للشعر المغاربي" و"جائزة 

الهاشمي س�عيداني للرواية". إضافة إلى 
مكتبته�ا التي تض�ّم آالف العناوين، كان 
مقّره�ا معرضاً دائماً للفنون التش�كيلية 

باس�م الفن�ان الجزائ�ري الراح�ل محمد 
خّدة.

بع�د م�رور خم�س س�نوات عل�ى رحيل 
وّط�ار، ال�ذي تح�ّل ذك�راه الي�وم، تبدو 
"الجاحظي�ة" كم�ا لو أّنه�ا بات�ت ُجزءاً 
من الماض�ي. توّقف�ت مجلّت�ا "القّصة" 
و"القصي�دة"، ومعهم�ا جائزت�ا الش�عر 
والرواية، ولم يعد للجمعية البريق نفسه، 
بينم�ا ُتطالب عائلت�ه بتكريم�ه وإطالق 
اس�مه عل�ى جوائ�ز أدبي�ة ومؤّسس�ات 
الثقافي�ة. ُيؤّش�ر ذلك، أيضاً، إل�ى الفراغ 

الذي تركه في الحياة الثقافية.
لكن رئيس "الجاحظي�ة" الحالي، محمد 
تي�ن، يجي�ب عل�ى س�ؤال ل�� "العرب�ي 
الجدي�د" ع�ن أس�باب خف�وت حض�ور 
الجمعية قائالً: "هناك عزوف إعالمي عن 
تغطية نشاطاتنا بعد رحيل وّطار، فغياب 
اإلعالم ع�ن الفعاليات الثقافي�ة يجعلها 

وكأنها لم ُتقم أصالً".

يضيف تين: "نشاطات الجمعية الثقافية 
لم تتوق�ف بعد رحي�ل وط�ار. بالعكس، 
أصبحنا نقيم نشاطين أس�بوعياً، بعد أن 
كان نش�اطاً واحداً في الس�ابق". يوّضح 
أيضاً: "تصدر مّجلة التبيين كلّما سمحت 
الظ�روف وتوّف�رت اإلمكان�ات، بع�د أن 
أدمجنا معها مجلّتي القصة والقصيدة".

يتحّدث تين عن ملتقى ُيقام في ال� 22 آب/ 
أغس�طس الجاري، في إطار "قس�نطينة 
عاصمة الثقافة العربية" بمناسبة رحيل 
وّطار، بمشاركة كّتاب وأكاديميين، منهم 
عبد المجيد الربيعي وحس�ن الغوري من 
تون�س، ومحمد الزاوي ال�ذي أنجز فيلماً 
عن الكاتب قبيل رحيله، وواسيني األعرج 
ال�ذي يش�ارك بمحاض�رة ح�ول "م�ا لم 
ُينش�ر من حياة وطار" تتضّمن نصوصاً 
وحوارات أجراها معه خالل رحلة العالج 
الباريسية، وش�ريف لدرع حول "الجانب 

المسرحي في كتابات وّطار".

      ناظم ناصر

 عندما اس�تيقظ اإلنس�ان األول فرأى أش�عة 
الش�مس و ه�ي تتراق�ص بألوانه�ا الذهبي�ة 
من خالل فضاء واس�ع أزرق جميل فيرتس�م 
إش�راقها عل�ى األش�جار بخضرته�ا الزاهي 
و النس�يم يداع�ب أغصانها فيص�در الحفيف 
صوتا رقيقا وهي تتمايل في الهواء ثم س�مع 
خرير الماء وهو ينس�اب عب�ر النهر بموجاته 
الصغي�رة الت�ي تقب�ل ضفافها فتص�در لحنا 
يكمل ه�ذه الس�يمفونية الطبيعي�ة فتنتعش 
نفس�ه وتش�عر بالرضا والطمأنين�ة فتطرب 
لما تس�مع من موسيقى ويبدأ اإلنسان يحكي 
الطبيعة ويتغنى معها بكلمات قد تكون نثرا أو 
بكلمات أخرى تتناس�ب مع هذا اللحن الجميل 
وهذا ه�و أصل الش�عر ال�ذي يعتب�ر محاكاة 
للطبيع�ة وأهم عنصر في ه�ذه المحاكاة هي 
الموس�يقى وهذه هي القاعدة األساسية لكل 

أنواع الشعر وخاصة قصيدة النثر 
األس�طل  أحم�د  محم�د  الدكت�ور  والش�اعر 
استطاع إخضاع اللغة لفكره الخالق واستنبط 
منها مفردات جديدة استطاع من خاللها رسم 
ص�ور و لوح�ات ليس�ت موحية الى أش�كال 
جدي�دة ومعان�ي وحس�ب وإنما اس�تخدمها 
كأصوات اس�تخرج منها لحنا سنفونيا جميل 
فأن�ت تس�مع الح�روف تش�دوا ف�ي ك�ورال 
جمي�ل تتبعه�ا الكلمات مردده صدى النش�يد 

كاألجراس
وقصيدته أجراس خير دليل عن ما نقول وهي 

قصيدة طويلة اخترت منها جزئين 
تب�دأ القصي�دة بكلم�ة ريثما كأنم�ا تعلن عن 
دخول موس�يقى مكتوم�ة كاالنتظار في ليل 
ش�تائي من رم�اد تعزف على ح�رف الثاء في 
الكلم�ات كمس�يرة جنائزي�ة ي�كاد الحزن و 
األس�ى يفر منه�ا ضج�را وهذه الموس�يقى 
تتناس�ب مع الكلمات والمعان�ي فهي صوره 
جنائزي�ة فقب�ل أن يك�ون هن�اك معزين كان 
الموت وش�بح قاتل يضغط على الزناد وموت 
يتدح�رج وقتي�ل يتعث�ر بآهات الليل يتش�بث 
بأخ�ر لحظ�ات الوقت الت�ي تحتض�ن الحياة 

بهذه اللوحة التي رس�مت بريشة فنان متأني 
رسم تفاصيله ببطء المش�هد ومن ثمة عليك 
أن�ت أن تكم�ل الباقي بذهن المتوق�د والّتواق 
لمعرفة التفاصيل وهنا تكمن روعة الشاعر و 
إمكانية قصيدة النثر فهي تأخذك مع الكلمات 
الى أقاصي الخيال وتجعلك الشاهد األول على 

االبداع ألنك سوف تشارك بخيالك فيه 
ريثما ُيِطلُّ َكَفُن الُمَعزِّين

وشبٌح يتبنَّى اإلصبَع و الزِّناد 
يتدحرُج الموُت قطراٍت يابسة 

يتدحرُج اللَّيُل ُمتَعًبا على َعَثراِت الَقتيل
يتدحرجاِن  َفُتشاِكُسني ُخطاي

لك�ن هن�ا من ش�اهد القات�ل وش�اهد القتيل 
وهو يه�وى يتدحرج في ج�وف الليل المتعب 
فتشاكس�ه خط�اه مبتع�د ع�ن أنف�اس الليل 

والقاتل والقتيل الذي تدحرج في عتمة الليل 
وهن�ا يكون الع�زف على حرف الش�ين حيث 
المش�هد يغ�رق في ضب�اب التكوي�ن  األفكار 
تتبعث�ر و تتش�تت و ق�د تتالش�ى و الش�اعر 
يح�اول أن يس�تجمع ذكرت�ه يحش�د جس�ده 
في جس�ده يحاول يتوقف ويترجل من س�فر 
االنتظار يمزق الخيوط  التي نسجها عنكبوت 
الصمت على لس�انه يحاول أن يقول أن يكتب 
يدون اللحظة لكنه اليستطيع تسحبه الذاكرة 
م�ن رماد الموقف إلى م�كان بعيد كأنه يدخل 
مرآيا الزمن الى بحيرات بعيدة مثقوبة و ربما 
أشجار خاوية وريح سيستحضرها في ما بعد 
و يتعرف عل�ى نكاية الذبح بريئتين ال تتنفس 

على الذئاب وهي تبكي على الفريسة 
فيهج�س كأن�ه هواء تلفح�ه ح�رارة الهجير 
هواء كالعطش هواء ذابل ال يحمل الكالم  وال 
يرتق ثوب الحياة الممزق , هواء يشهق بخزف 
ال�كالم حي�ث ال ص�وت ال ص�دى او يختل�ط 
الص�وت والص�دى ف�ي ذاك�رة الالش�يء في 
الالنهاية ويسقط كل شيء في العدم وتخفت 
الموس�يقى و الص�ور تبه�ت روي�دا رويدا و 
تتوارى خلف الغياب س�احبة الموت والميالد 
و األل�م و قب�ل أن ينته�ي كل ش�يء ويصمت 
الصم�ت وقبل ان ينتبه المعزين وهم يحملون 
أكفانهم  تنبثق الحياة من جديد كالخروج من 

الس�راب من الحلم ال�ى الواقع ويبدأ الش�اعر 
بال�دق رجع الحياة و يحاص�ر الموت بالحياة 
غالق�ا بحيرات الظ�الم و األل�م و كل ضجيج 
يحاول ان يس�حبه م�ن الحي�اة بإبداعه الذي 

انبثق كزهرة تبتسم بوجه الفجر
أحُش�ُد جس�دي أمامي ، أحُش�دُه في ُمؤخرة 

فر السَّ
أحُشدُه متلبًدا تحَت اللِّسان

أحُشدُه ويداّي نهراِن من الورق
أتعرُف على بحيراٍت كاملِة الثُّقوب

أتعرُف على نكايِة الذَّبِح في الرِّئتين
وأحُشُد في طريقي دمَع الذِّئاب
فأهجُس كأنِّي هواٌء يجترُّ اأُلوار

 هواٌء ذابٌل يشهُق خزَف الكالم
دى حيُث ال جنوَب يلَتِهُم الصَّ

أدقُّ رجَع الحياة ، أدقُّ موًتا يبحُث عن ِحصار
أدقُّ بركًة تغرُق في التَّفاصيل

الم ُهم جميًعا متِكًئا بحَر الظَّ أدقُّ
ثم يبدأ الش�اعر حياته الجديدة فهو يستحضر 
الريح يلقنها عنفوانه في كلمات يلقنها معنى 
الحياة الري�ح التي هي أف�كاره وأحالمه التي 
كان�ت القتيل وتدحرجت في ذلك الليل المتعب 
الت�ي حاول�ت اغتيالها ي�د التخلف والفس�اد  

الذي يقف بالضد من أحالم الشاعر لكنه يعود 
يس�تحضر ريح�ه وينبث�ق من الرم�اد كطائر 
العنقاء ليعلن صرخته بوجه الظلم والتعسف 

ليوقف هذا الجرح النازف
أستحِضُر الرِّيَح ، ألَحُسها ، ألَهُجها ، 

أُولَُع بها ، أمضُغها ،
أضغُطها ب" كلتا " المبنّية على جسِد النَّزيف

أضغُط بدٍم بارٍد مبتور
ماء فتنقسُم ذاتي َعالواٍت من ردِم السَّ

تنقسُم بعيًرا وعشَر نكايات
التحليل

الش�اعر الدكتور محمد احمد األس�طل ضبط 
بوصلت�ه باتج�اه اإلب�داع وقد تمك�ن من ذلك 
عبر قصيدته ومنحها من روحه عبر التماهي 
والتمازج بين الصور والمعاني والفكرة ,فهو 
يس�تثمر تكثيف المعن�ى و التأثي�رات النثرية 
لصال�ح الموس�يقى والمعنى ف�ي آن واحد و 
االيقاع�ات ف�ي القصيدة تعبر ع�ن حالها في 
عدة صور فه�ي من خالل اس�تغالل الحروف 
الصوتي�ة ونطقها وكذلك من خالل اس�تخدام 
هذه الحروف و قوتها االيقاعية في الكلمة ثم 

بالجملة كاملة
والمش�كلة الت�ي تواجهها قصي�دة النثر هي 
ع�دم وج�ود تعريف مح�دد لها ول�ذا تجد كل 
قصيدة تأخذ شخصيتها االعتبارية والمعنوية 
من شخصية الش�اعر الذي يكتبها ويصوغها 
ولك�ن عندما تق�رأ لش�عراء معروفين بذاتهم 
تش�عر من خ�الل االحس�اس ما ه�ي قصيدة 
النثر والش�اعر الدكتور محمد احمد األس�طل 
ه�و من هذا الطراز من الش�عراء وهذا يتطلب 

الى ثقافة واسعة 
 وبم�ا أن قصي�دة النث�ر تح�ررت م�ن القيود 
والصي�غ القديم�ة وأصبح�ت تمث�ل الحياة , 
وانطالقها في أفاق واس�عة من االبداع أخذت 
عل�ى عاتقه�ا الكش�ف ع�ن الحقائ�ق والقيم 
والبحث عن عوال�م جديدة عن طريق تفاعلها 
مع الواقع الذي تول�د فيه والرؤى التي تعتمد 
على ثقافة الش�اعر وتطلعه الى عالم حقيقي 
من الخلق والتفكي�ر بما هو أفضل  لذا توجب 
على كاتبها أن يكون منفتحا على الحياة وغير 

غ�ارق في أحم�اض الذات ولدي�ه موهبة فذه 
متمكن من أدواته و هذا ما نجده عند شاعرنا 
المش�كلة نح�ن دائم�ا نعتمد عل�ى النظريات 
المنط�ق  يناق�ض  و ه�ذا  القديم�ة  النقدي�ة 
ألن القصي�دة النث�ر تتط�ور والنقد متمس�ك 
بقواع�ده القديم�ة وهذه مش�كلة ول�ذا ترى 
الش�اعر يقبل بأي قراءة نقدية فيها االش�ارة 
الى م�دارس نقدية معين�ه وأنا دائم�ا أحاول 
جاه�دا أن أجد طريقة نقدية تناس�ب قصيدة 
النث�ر ولذا ابتكرت طريقتي هذه و التي أحاول 
فيها بقراءة القصي�دة بطريقة قريبة للكتابة 
الش�عر أي كتاب�ة قصي�دة على أب�داع قصيدة 
وهي طريقة قابلة للنمو والتطور وقد تصبح 

مدرسة في المستقبل
الجزء األول من النص :

أجراس 
ريثما ُيِطلُّ َكَفُن الُمَعزِّين

وشبٌح يتبنَّى اإلصبَع و الزِّناد 
يتدحرُج الموُت قطراٍت يابسة 

يتدحرُج اللَّيُل ُمتَعًبا على َعَثراِت الَقتيل
يتدحرجاِن  َفُتشاِكُسني ُخطاي

أحُش�ُد جس�دي أمامي ، أحُش�دُه في ُمؤخرة 
فر السَّ

أحُشدُه متلبًدا تحَت اللِّسان
أحُشدُه ويداّي نهراِن من الورق

أتعرُف على بحيراٍت كاملِة الثُّقوب 
أتعرُف على نكايِة الذَّبِح في الرِّئتين

وأحُشُد في طريقي دمَع الذِّئاب
فأهجُس كأنِّي هواٌء يجترُّ اأُلوار

 هواٌء ذابٌل يشهُق خزَف الكالم
دى حيُث ال جنوَب يلَتِهُم الصَّ

أدقُّ رجَع الحياة ، أدقُّ موًتا يبحُث عن ِحصار
أدقُّ بركًة تغرُق في التَّفاصيل

الم ُهم جميًعا متِكًئا بحَر الظَّ أدقُّ
أستحِضُر الرِّيَح ، ألَحُسها ، ألَهُجها ، 

أُولَُع بها ، أمضُغها ،
أضغُطها ب" كلتا " المبنّية على جسِد النَّزيف

أضغُط بدٍم بارٍد مبتور
ماء فتنقسُم ذاتي َعالواٍت من ردِم السَّ

تنقسُم بعيًرا وعشَر نكايات

الطاهر وّطار..  اجلاحظية  يف وحدهتا

قراءةيف قصيدة أجراس للشاعر د . حممد امحد األسطل

كام لو اين نجوت
 

يحاول الش�اعر الس�ورّي تّم�ام هنيدي ف�ي مجموعته الش�عرية الجديدة 
الموس�ومة ب�”كم�ا لو أني نج�وت”، الص�ادرة، حديثا، عن “منش�ورات 
المتوس�ط”، ببي�روت، إيج�اد صيغة جدي�دة للتآلف مع الماض�ي كما لو 
أنه حال�َة صّماء ال يمكن تغييرها، فيفتح الب�اب على ذاكرته لمواجهتها 

واالنتقال منها نحو “اآلن”.
المجموع�ة الواقعة في 136 صفحة من القطع المتوس�ط، هي عبارة 
ع�ن مجموعة التقاطات وأس�ئلة هادئ�ة صامتة تح�اول أن تترك أثرا 

وسط كّم األسئلة الذي أنتجه الحدث السورّي، يطرحها هنيدي.
وتت�راوح نص�وص المجموعة من القصير جدا كلقطات س�ريعة من 
الذاك�رة الس�ورية، أو نصوص طويل�ة كتبها في المنفى الس�ويدي 
حيث يعيش منذ حوالي العامين ونصف العاموتمام هنيدي، ش�اعر 
وكاتب س�وري مقيم في الس�ويد، من مواليد السويداء في الجنوب 
الس�ورّي، يكتب في الشعر والسرد، وقد نشرت بعض نصوصه في 
ع�دد من الدوريات العربية. كما ترجم�ت بعض نصوصه وقصائده 
إلى اإلنكليزية والسويدية، وصدرت له مجموعة “وشوم الضباب”.

اإلسكندرية 
مدينة الفن والعشق والدم

 
في أحدث كتبه »اإلس�كندرية مدينة الفن والعش�ق وال�دم«، الصادر عن هيئة 
الكت�اب، يق�دم األديب االس�كندري مصطفى نص�ر، مجموعة م�ن المالمح 
الممي�زة لهذه المدينة، والتي يعتبرها مدين�ة غير عادية، بحيث تم اختيارها 
كأفضل مدينة على مر العصور، وحلّت قرطبة في المرتبة الثانية ونيويورك 
األميركي�ة في المرتبة الثالث�ة، فهي على حد تعبيره مدين�ة الفن والجمال 

وصانعة الحضارة.
يرص�د الكت�اب مجموعة م�ن الحكايات، منه�ا طقوس ال�زواج والوالدة 
والم�وت في األحياء الش�عبية في اإلس�كندرية، وحكايات عن األس�ماء 
التي تجلب الحظ ألصحابها، وأخرى عن اإلس�كندرية والسفاحين، حيث 
يبي�ن في ه�ذا الجزء، أن في الفت�رة الممتدة من 1921 إل�ى 1960، فاق 

عدد الس�فاحين في اإلس�كندرية أي مدينة مصرية أخرى، فقد ظهر فيها: ريا 
وسكينة 1921، حسن قناوي 1947، سعد إسكندر الذي اشتهر بسفاح كرموز 1948، سفاح المشتل 

1955، محمود أمين سليمان 1960، كما خصص فصالً عن أشهر المحالت االسكندرية.

يرصد كتاب »100 س�اعة على الحدود«، لمؤلفه عالء 
البدري، معاناة الالجئين الس�وريين المش�ردين على 
الح�دود األردنية الس�ورية، خ�الل رحلته إل�ى مدينة 
المفرق التي وصفها ف�ي صفحات كتابه بأنها مدينة 

الحزن واأللم.
يوضح الكاتب أنه لم يكن يتخيل قبل التوجه للمخيمات 
الكائن�ة بمحافظة المفرق األردنية المالصقة للحدود 
الس�ورية، التق�اط كم م�ن الحكايات اإلنس�انية التي 
تع�د وفق�ا لتعبيره، وصم�ة عار ستس�جل في تاريخ 

اإلنسانية التي تتغنى ليل نهار بحضارتها وتطورها.
كم�ا يرصد البدري ع�ددا من الحاالت اإلنس�انية التي 
واجه�ت الكثي�ر من المآس�ي والمواج�ع، حيث يضم 
الكت�اب 9 رواي�ات حقيقي�ة دونها بأس�لوب الس�رد 
القصصي الس�هل؛ منها: فاطم�ة ، دارين ، أبو عبيده، 

س�ارة، ناقل الموت�ى. إذ يرويها أصحابه�ا بعد رحلة 
ه�روب لم تقل في خطورتها عن معاناتهم في الداخل 

السوري من تشرد وقتل وتهجير.
يحكي البدري عن مأس�اة فاطم�ة فيقول: »فاطمة .. 
هذا هو اس�مها الذي ال أستطيع أن أنساه رغم عامين 
من�ذ أن التقيته�ا هناك، ف�ي هذه المنطق�ة الحدودية 
النائية الموحش�ة التي تس�كنها العق�ارب والثعابين، 
نبتت فيها أعشاب بين حجارة وصخور مائها القسوة 

والظمأ الذي ال ينحصر إال في فصل الشتاء القارس.
وجدته�ا وه�ي عالقة مش�ردة على الح�دود األردنية 
السورية كالجئة بال مأوى بسبب دنس الكبار وشرور 
المؤامرات والسياس�ة التي أجبرتها أن تس�كن خيمة 

بالية بال وتد، ولم تجد غير العراء تتلحف به«.
ويضي�ف: »أوجعتن�ي كلماته�ا وهي تس�رد لي قصة 
هروبها من القصف والتش�رد والضي�اع.. تاركة أمها 

وأخوته�ا وجث�ة أبيها ال�ذي قتل غدرا تح�ت أنقاض 
منزلهم العتيق دون أن تعرف مقبرة باس�مه س�يدفن 
بها، وال أي مصير ينتظر أمها وأش�قاءها الثالثة: نادر 
ومحمود وعل�ي الذين حملوا الس�الح مثل الكثير من 
الشباب هناك، رغم س�نهم الصغيرة دفاعا عن قضية 
وطن أصبح بمرور الوقت مكانا وملتقى لصراع قوى 

الشر في العالم«.
كم�ا يرى البدري أنه عندم�ا اندلعت االحتجاجات ضد 
نظام الرئيس بش�ار األس�د في عام 2011، لم يكن أي 
مراقب للمشهد السوري يتخيل وقوع كارثة بمثل هذا 

الحجم من الفظاعة.
إذ حصدت أرواح آالف األبرياء، ودمرت البنية التحتية 
وأغلب الم�دن والمباني التاريخي�ة، إضافة إلى تدمير 
النس�يج االجتماعي واالقتصادي للبلد العربي العتيق، 
بفع�ل النظ�ام وأط�راف ع�دة أخ�رى لم تت�ورع عن 

القيام بكافة أعمال العنف بما فيها ممارس�ات اإلبادة 
الجماعية واالختطاف والتعذيب.

ويوض�ح ع�الء الب�دري أن س�وريا أصبح�ت مرتع�اً 
للجماعات اإلرهابية التي أتى أفرادها من ش�تى بقاع 
األرض، وتحول�ت بم�رور الوق�ت إل�ى حلب�ة صراع 
مصال�ح تتقاس�مه دول وأجهزة مخاب�رات متنوعة. 
وتداخلت مالم�ح الصورة في بعضها البعض ولم يعد 
في اإلم�كان معرفة م�ن يناضل من أج�ل الحق ومن 

يصارع من أجل أجندات خاصة.
وماذا بعد ... ؟! ويشير البدري في خاتمة الكتاب التي 
عنونه�ا ب�»ماذا بعد.. ؟!« إلى أن المأس�اة الس�ورية، 
دخل�ت عامه�ا الخامس مخلف�ة وراءها أل�ف حكاية 
وآالف القص�ص المفجعة، ال تختلف ف�ي وجعها عن 
مآس�ي أبط�ال أطاللنا الت�ي ذكرت مآس�يهم في هذا 

الكتاب.

100 ساعة عىل احلدود
سمير أحمد الشريف 

www.almustakbalpaper.net
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نخلة الفيا�ض 
يف �ساحة التحرير

حممد �سني�سل الربيعي

عراقٌي الى اللِه فقيُر 

من بيِت الصفيِح الى بيتي الجديُد ساحُة التحريِر

ثيابي الفتاٌت ترفُض الذَل 

زادي قصيدُة رثاِء الِف ملياُر 

ذهبْت في غياهِب الطرِق ...

))))_((((

أعرُف أَن للموِت قصيدًة 

تشبُه فقداَن ذاكرَة االرصفِة 

ومضغِة تجواِل القصيدِة بيَن الحروِف 

أصعُب من الوالدْة.

 ))))�����((((

كْم سنًة تبيُع سومُر لبَن اثداِئها لحجِر زاويِة كثباِن 

القمْر ؟ 

تعجُنُه بعرِق المنسييَن لإلنتماِء الى كثرِة التعرْق ...

تطرُح )إنانا( في ترائِب األمهاِت ماَء مضغِتها 

من أجِل والدِة )الشلب( 

ومنحُر الكبِش يستردُه اللُه من إبراهيْم... 

نخلُة عبُد الجباِر الفياِض تؤبُن فسائلها كأي أٍُم ثكلى 

قتلها ملُح السنيَن ... 

ُتنشُد الفراَت في مكاٍن ما 

عرُش اللِه على الماِء 

ونحُن عرُشنا على ِتبٍر ال ُيرى

)))) ������((((

َشدْت رحالِها الى َفلٍك آخٍر أُمنيتي 

أوهَمتها شمٌس أقرُب مْن تلَك التي تعودْت أْن تراها كَل 

صباٍح 

لكن كذبَة القمِر جعلها تكُر راجعًة تطلُب العفو من 

سيِد االفالك 

هي اآلن خادمٌة في بيِت السياسة



 الثقافة القانونية
نوال العيد

اس�أل أي ش�خص عل�ى اخت�اف موقعه أو س�نه 
عما يجب له وعليه، س�تصطدم بجهله البس�يط أو 
المرك�ب بحقوقه وواجباته، وس�تراها مبنية على 
اجتهاداته الش�خصية ورؤاه الفردية التي لم تعتمد 
على م�ادة علمية مؤصلة، وكنتيج�ة طبيعية لهذه 
االجته�ادات س�تراها متباين�ة من ش�خص آلخر.

تعمدت أن أس�أل طالباتي وزميات�ي األكاديميات 
ع�ن الائحة ففوجئت بأن الكثي�ر لم يقرأها أو قرأ 
مادة تعنيه من دون بقية المواد، وسألت مجموعة 
من ربات البيوت عن بعض حقوق المرأة فتفاجأت 
بعدم معرفتهن لها، وعلى هذه األمثلة قس نس�افر 
لدول�ة أخ�رى م�ن دون أن نع�رف مالن�ا وعلين�ا، 
ونتس�وق ونت�زوج ونس�هم ونت�درب... و... م�ع 
غياب ثقافة الحقوق، ما يجعل كاً منا يتس�اءل ما 
الس�بب في غياب الثقافة الحقوقية لدى المجتمع 
؟ال شك في تضافر مجموعة من األسباب في غياب 
أو تغيي�ب هذه الثقاف�ة، تبدأ من الف�رد ذاته وتمر 
بأس�رته وتنتهي بمؤسس�ات المجتم�ع، ما يؤكد 
على ضرورة االلتفات لها واعتمادها كأس�اس في 
الخريط�ة الثقافية للف�رد ، وع�دم تحميل جمعية 
حق�وق اإلنس�ان أو الهيئ�ة المس�ؤولية الكامل�ة 
ف�ي غياب ه�ذه الثقافة، ول�ذا صار الكثي�ر يعتقد 
أن الجمعي�ة األهلية أو الهيئ�ة الحكومية هي التي 
سترفع تعسف بعض األزواج وضربهم لزوجاتهم، 
أبي�ه والعك�س،  وس�تخلص االب�ن م�ن تقصي�ر 
وس�تقلل المطالبات القضائية في المحاكم، وهي 
التي س�توفر فرص عمل للشباب العاطل، وستدعم 
الموظ�ف ليتخلص من تعس�ف رئيس�ه، وس�يظل 
الجميع يس�عى ويفكر في الحق وما له من دون أن 
يعرف واجبه وما عليه، ويفكر في الحق بعد س�لبه 
منه.إن علينا لتأصيل هذه الثقافة أن نبدأ بأنفس�نا 
كأفراد لنعرف ما لنا وما علينا في كل ما لنا ارتباط 
به س�واء في بيوتنا أم أعمالن�ا أم أوطاننا أم حتى 
ف�ي العالم م�ن حولنا من خال األحكام الش�رعية 
أو اللوائ�ح واألنظمة المعمول بها، ونخرج من داء 
اإلسقاط وتحميل األس�رة أو المجتمع تغييب هذه 
الثقافة مع أن منطلقها الفرد نفس�ه، ثم يأتي دور 
التعليم في صناعة الثقافة الحقوقية التي س�تخلق 
ثقاف�ة وطني�ة كلية يع�ي فيها المواط�ن حقوقه 
وواجباته من خال تضمينها في المناهج الدراسية 
ف�ي التعليم العام والعالي على حد س�واء، واعتماد 
م�ادة )الحق�وق( مادة أساس�ية يدرس�ها الطالب 
ف�ي المرحل�ة األولى ويختمه�ا في ع�ام التخرج، 
فيترب�ى الفرد عليها منذ نعوم�ة أظفاره ويتعلمها 
بشكل بس�يط ومتدرج يتناسب مع سنه وحاجاته 
العمري�ة، ويأتي عل�ى جميع الحق�وق والواجبات 
بدءاً باألحكام الش�رعية وم�روراً بلوائح التعل��يم 
والخدمة الم���دني�ة وغيرها.ويلعب اإلعام دوراً 
مهم�اً ف�ي نش�ر ه�ذه الثقافة م�ن خال م�ا يبثه 
المقروء منه على صفحات�ه البيضاء و في فضائه 
كإجراء لق�اءات صحافية مع محامي�ن وقانونين 
بش�كل دوري، ونش�ر اآلراء القانونية في القضايا 
اآلني�ة ف�ي كل مناس�بة ممكن�ة، ونش�ر األحكام 
القضائية الصادرة عن المحاكم الشرعية، وتغطية 
جلس�ات المحاكم ليتس�نى للجمي�ع معرفة اآللية 
المتبعة ف�ي المحاكم لحماية الحق�وق التي أقرها 
القان�ون ، كم�ا أن على مؤسس�ات المجتمع أدوار 
مهمة في تعريف منسوبيها بحقوقهم وواجباتهم 
من خال اللقاءات والن�دوات والكتيبات التعريفية 
والمطويات وغيرها.ويظل حلم نش�ر هذه الثقافة 
غاية تحتاج إلى وسائل كثيرة تتساند في خلق فرد 
واع بم�ا له وم�ا عليه، قادر على دف�ع ظلم الظالم 
وإيصال الحق ألهله، يمثل المواطن الصالح القوي 

الذي يكسب احترام نفسه والعالم حوله.

مفهوم التعويض يف الدستور  
اص�ول  لقان�ون  اس�تنادا  الش�كوى  تق�دم 
المحاكمات الجزائية المرقم 23 لسنة 1971 
ام�ا بص�ورة ش�فوية او بص�ورة تحريري�ة 
ويقصد بالشكوى االدعاء  العام الجزائي وهو 
طلب المش�تكي اتخاذ االج�راءات القانونية 
ضد مرتكب الجريمة ويمكن للمشتكي طرح 
شكواه وعرضها بصورة شفوية على قاضي  
التحقيق او ضابط الش�رطة او اي عضو من 
اعضاء الضبط القضائ�ي والطلب منه اتخاذ 
االج�راءات القانوني�ة والعقوبة ضد مرتكب 
الجريم�ة او ان تكون تحريري�ة الى الجهات 
التي ذكرناها اع�اه وال يمنع القانون مقدم 
الشكوى من المطالبة بالحق المدني اذا طالب 
بالح�ق الجزائي اال اذا ل�م يرغب بها صراحة 
الش�كوى اج�راء ع�ام يج�وز ل�كل مواطن 
ان يلجأي�ه ويمك�ن كذل�ك تقدي�م الش�كوى 
ع�ن طريق االدع�اء العام الذي يق�وم بدوره 
بتحريك هذه الشكوى وهناك شكاوى تكون 
عن طري�ق الجه�ات االدارية وفق�ا للقانون 
صاحب�ة كما هو الحال في تحريك الش�كوى 
ض�د المواطنين من قب�ل الوزير المختص او 

مجلس االنضباط العام 
اثار تحريك الدعوى الجزائية

مت�ى ما ت�م تحري�ك الدع�وى الجزائي�ة الى 
الجهات المختصة فاناه تسير الى ان تصل الى 
الق�رار النهائي حيث ال يج�وز وقف الدعوى 
او تعطي�ل س�يرها او التنازل عنه�ا او وقف 
االج�راءات اال وفقا لما حدده القانون هذا ما 
حدده الباحث القانوني وليد الشبيبي مضيفا 
: ان الدعوى ملكا لصاحبها فمن حقه التنازل 
عنه�ا وا التن�ازل ع�ن الحك�م الص�ادر فيها 
ويك�ون ذلك في الدع�اوى المدنية حصرا اما 
في الدعاوى الجزائية التي هي ملك المجتمع 
اال في الحدود التي رسمها القانون وعلى هذا 
االس�اس اذا اراد المش�تكي التنازل او ايقاف 

االجراءات القانونية فان عليه س�لوك الطرق 
القانوني�ة كالصلح  ال�وارد في المواد 194 � 
198 من قانون اص�ول المحاكمات الجزائية 
بموجب�ه كذلك بوفاة المته�م وصدور العفو 
العام ع�ن الجريمة او االف�راج وفاة المجني 

عليه واثرها على الشكوى
قد يتوفى المجني عليه قبل تقديم الش�كوى 
ويكون ذلك بس�بب ان الوفاة قد تفسر بانها 
صفح من المجني عليه عل�ى الجانيي وعلى 
ذل�ك فان الحق في الش�كوى يس�قط  حينما 
تحم�ل الوف�اة ذلك فان الحق يس�قط هذا ما 
قاله المحامي حسن هادي من مدينة كرباء 
المقدس�ة مضيف�ا: وق�د يتوفى بع�د تقديم 
الش�كوى حيث ان ذلك ال يمنع من اس�تمرار 
المطالب�ة  وكذل�ك  القانوني�ة  االج�راءات 
بالحقوق  المدنية التي تنتقل للورثة والسبب 
ف�ي ذلك هو رغبة المجن�ي عليه لتقديم هذه 
الشكوى ويمكن للمش�تكي التنازل في حين 
تحدث�ت المحامية زينب هادي قائلة ان هناك 
ضرر كبير قد يصيب المجني عليه هو الضرر 
االدبي او المعن�وي حيث تؤدي هذه االضرار 
ال�ى المس�اس بعواطف الناس ومش�اعرهم 
وقيمهم وان تقدير التعويض ومقداره يكون 
م�ن قبل المحكمة اما بنفس�ها او بواس�طة 
الخب�راء يك�ون م�ن قب�ل المحك�م نفس�ها 
ويمك�ن االعت�راض على مبال�غ التعويضات 
لدى المحاكم العليا بصفتها التمييزية حسب 
الحالة  وتحدث ياس�ر عد الحميد قانوني عن 
التامي�ن عن مس�ؤولية المدني�ة والذي عده 
امر جائ�ز حيث تقوم الش�ركة بالتامين عن 
االخطار او ه�ذا االمر ينقل المس�ؤولية من 
عات�ق المته�م الى الش�ركة المؤمن�ة بحيث 
يعاقب المتهم بالعقوبات التكميلية والتدابير 
االحترازي�ة وم�ا ع�داه تدفعه الش�ركة مثا 

مصاريف العاج واجور المحاماة. 

س-م�ن زميلن�ا اإلعامي عمار حس�ين من قناة الوط�ن التلفزيونية 
يقول:نح�ن ثاثة إخوة ورثنا أماك مختلفة عن والدنا المتوفي واحد 
هذه األماك ش�قة مشغولة من مستأجر هل نس�تطيع إخراجه منها 

؟.
ج-زميلن�ا العزيز لقد ح�ددت المادة 17 من قان�ون إيجار العقار رقم 
87لسنة1979اس�باب التخلية ومنها" عدم دفع األجرة- وااليجارمن 
الباط�ن –واالضراربالماجور-ومض�ي اكثرم�ن 12 س�نة عل�ى عقد 
حال�ة  المؤجر-وف�ي  س�معة  المس�تاجرالى  اس�اء  االيج�ار-واذا 
ه�دم العقارالع�ادة بنائ�ه اكثرمن وحدتي�ن س�كنيتين –والضرورة 

الملجئة.."
وأسباب اخرى في حالة توفرت احداها يجوز تخلية هذه الشقة كما ان 
عقد االيجار المبرم بين والدكم المرحوم ينتقل بكافة التزاماته اليكم 

..اال اذا لم يشا المستاجر في االستمرارفي شغل الشقة صراحة 
س/ م�ن االخ الدالل عدنان الع�زاوي من مدينة بغ�داد الجديدة يقول 
ما هي النس�بة المئوية التي توجب على البائع والمش�تري دفعها الى 

الدالل؟
ج � لقد حدد قانون الداللة رقم 58 لس�نة 1987 في المادة 
6 منه بان نسبة الداللة هي %2 وتتناقص هذه النسبة في 
حالة زيادة مبلغ البيع الى %1 كما ان هذه االجرة يتحملها 

الطرفان مناصفة وفي حالة تعدد اشخاص اي طرف 
من اطراف العقد كانوا متضامنين عن دفع االجرة 

ال�ى ال�دالل ويوجب القانون اع�اه على كل 
دالل فت�ح س�جل خ�اص مصدق من 

الكات�ب الع�دل والحصول على 
المهن�ة  اج�ازة ممارس�ة 

من غرفة التجارة التي 
يقع محل عمل الدالل 
اختصاصه�ا  ضم�ن 
م�ن  ان�واع  وهن�اك 

الداللية منها  

الغرامات في قان�ون العقوبات 
العراقي

ف�ي  الغرام�ة  مق�دار   �  1
المخالفات ال يقل عن )50000( 
خمسون الف دينار وال يزيد عن 

)200000( مئتي الف دينار 
2 � ف�ي الجنح مقدار الغرامة ال 
يق�ل ع�ن )200,000( مئتا الف 
دينار واح�د وال يزيد عن مليون 

دينار.
3 � ف�ي الجنايات ملي�ون دينار 
وال يزي�د ع�ن عش�رة مايي�ن 

دينار
وج�ود  يع�ادل  م�ا   �  4
بالس�جن  المحكومي�ن 
الواحد يس�اوي  الي�وم  فان 

)50,000( دينار

الباحث حسين الحسون
النجش:هو زياة سعر السلعة دون ارادة شرائها 

وهذا كثيرا ما يحصل في المزايدات العلنية 
نش�وز الزوجة :الزوجة الناشز هو التي خالفت 
زوجه�ا وخرج�ت م نبيته با اذن�ه وبغير وجه 
ش�رعي وفي ه�ذه الحالة ليس للزوجة الناش�ز 
نفقة مدة نش�وزها طالت ه�ذه المدة ام قصرت 
وان س�قوط حق النفقة عن الناشزة ليس دائما 
انما يعود لها متى عادت الى بيت زوجها او دعته 

يدخل عليها البيت التي تسكنه فيه.
وال تعتبر الزوجة ناش�زا اذا كان الزوج متعسفا 

في طلب المطاوعة قاصدا االضرار بها والتضييق 
عليه�ا ويعتبر من قبيل اتلعس�ف واالضرار عدم 
تهيئة البيت الشرعي او كان هذا البيت بعيدا عن 
مح�ل عمل الزوجة او ان االث�اث المجهزة للبيت 
الشرعي ال تعود للزوج او كانت الزوجة مريضة 
بمرض يمنعها عن مطاوعة زوجها المادة 25/2 
من قان�ون االحوال الش�خصية عل�ى المحكمة 
التريث في اص�دار الحكم بنش�وز الزوجة حتى 
تق�ف على اس�باب رفضه�ا مطاوعت�اه زوجها 

ويعتبر النشوز من اسباب التفريق.
الرضاع:عل�ى االم ارض�اع ولده�ا ف�ي الحاالت 

المرضي�ة الت�ي يمنعها م�ن ذلك الم�ادة 55 من 
قان�ون االحوال الش�خصية اج�رة رضاعة الولد 
عل�ى المكل�ف بنفقته ويعتبر ذل�ك مقابل عدائه 

المادة 56 م نقانون االحوال الشخصية
والرض�اع ش�رعا ه�و م�ض الرضيع م�ن ثدي 
امراة مقابل غذائه ويعتبر الرضاع من االس�باب 

الناشزة للحرمة المؤبدة
فكل ما يحرم بالقرابة والمصاهرة يحرم الرضاع 
اال ما استثنى شرعا المادة 61 من قانون االحوال 
الشخصية ويثبت الرضاع باالقرار بالشهادة عند 

االنكار.

الرشوة:كل موظف او مكلف بخدمة عامة طلب 
او قبل لنفس�ه او لغيره عطية  ومنفعة او ميزة 
او وعدا بش�يء  من ذل�ك الداء عمل عن االعمال 
وظيفت�ه او االمتن�اع عنه او االخ�ال بواجبات 
الوظيفة يعاقب بالس�جن مدة ال تزيد على عشر 
س�نين او بالحبس والغرام�ة على ان ال تقل عما 
طل�ب او اعطي او وع�د به وال تزيد باي حال من 
االحوال على خمس�مائة دين�ار وتكون العقوبة 
السجن مدة ال تزيد على سبع سنوات او بالحبس 
اذا حصل الطلب او المكافأة على ما وقع من ذلك 

المادة 307 من قانون العقوبات 

رج�وع الزوجة ع�ن البذل:اذا م�ا حصل الطاق 
الخلع�ي بي�ن الزوجين لقاء ب�ذل الزوجة للزوج 
ماال معينا كان يكون مهرها المؤجل او المعجل 
او كاهم�ا او مبلغا من المال او اثاثها  الزوجية 
او نفقته�ا الت�ي بذمته لق�اء ان يطلقه�ا وعند 
رجوعه�ا ع�ن الب�ذل ومطالبته�ا له بم�ا بذلت 
وخ�ال فترة الع�دة فهنا وحس�ب راي االمامية 
الجعفرية ينقلب الطاق عند رجوع الزوجة عن 
البذل خال فترة العدة من طاق بائن  الى طاق 
رجعي يج�وز معه الزوج ان يرج�ع بزوجته ما 

دامت في العدة قوال او فعا.

من املفاهيم الدستورية العامة  

 أبو حميد سائق تاكسي منضبط األخاق 
، وبعي�د ع�ن اإلش�كاالت ع�ن اآلخري�ن 
وهو حس�ن النية ومبتعد عن الصدام مع 
اآلخرين ومتس�امح فمن ال يمتلك األجرة 
يساعده ويوصله حتى بدون مقابل ، وهو 
معروف من قبل س�كان الح�ي والجيران 
بالش�هامة والنخ�وة لمن يطل�ب منه أن 
يوصل�ه آو يس�اعده ف�ي الوص�ول إل�ى 
المستشفى آو الى مكان عمل آو أي طارئ 
.. لهذا فان الله حافظه مع عائلته وأوالده 
وهو مرزوق بالكثي�ر من الخير من حيث 
ال يعلم .. ومش�كلة أبو حمي�د انه يصدق 
كل ما يقال ل�ه فهو ينظر إلى الناس وفق 
منظ�اره الداخلي ويراهم كما هي أخاقه 
الطيبة لهذا فان هذه النظرة جعلته يستغل 
من الكثيرين الذي�ن يقترضون منه المال 
بحج�ة الحاج�ة أو أنهم س�وف يرجعون 
المبل�غ لك�ن دون أن يقب�ض منهم فلس 
واح�د ال بل ال يراهم حتى بعد ذلك ، وذات 
ي�وم وفي منطقة )الباب الش�رقي( طلب 
منه رجل وقور يرتدي بدله كاملة ورباط 
جميل ويحمل حقيبة )دبلوماسية( طلب 
من )أبو حمي�د( أن يكون معه ألنه ذاهب 
إلى المنطقة الصناعية لش�راء قطع غيار 
لمحل�ة الكبي�ر وانه س�وف يدف�ع )البو 

حمي�د( ما يطلب�ه من أجور وخ�رج )أبو 
حمي�د( بهذا ال�رزق الذي س�اقه الله أليه 
وتوجه االثن�ان إلى "المنطقة الصناعية" 
وب�دأ الرجل الوق�ور باالتصال بواس�طة 
هواتف�ه الحديث�ة وظه�رت ف�ي أصابعه 

محاب�س ذهبية وبدأ الحدي�ث مع احدهم 
في الهت�اف وهو يقول )ح�ول لي المبلغ 
ال�� "100ال�ف" دوالر إل�ى رصي�دي في 
المصرف في حس�ابي .. بس�رعة( ثم بعد 
الوص�ول إل�ى المنطق�ة الصناعي�ة دخل 

الرج�ل الوق�ور مع أب�و حميد إل�ى محل 
كبير وقام بش�راء ع�دد كبير م�ن المواد 
وادخله�ا في وصوالت ثم قال البو المحل 
سوف أتي بعد الغذاء ألخذها ودفع ثمنها 
ث�م طلب من أبو حمي�د الذهاب إلى إحدى 

المطاع�م القريب�ة ليكون الغداء حس�ب 
ما يري�د )أبو حمي�د( وبعد تن�اول الغذاء 
كان س�عره )50 إلف دين�ار( طلب الرجل 
الوقور من )أبو حميد( أن يذهب للصيرفة 
القريب�ة وتحوي�ل مبل�غ 100دوالر إل�ى 

العملة العراقية حتى يتم دفع الثمن وفعا 
ذه�ب أب�و حميد وصرف وع�اد وهو غير 
مصدق بما يجري حتى بعد ش�رب الشاي 
طل�ب الوقور من )أب�و حميد( أن يصحبه 
في الس�يارة إلى مكان آخ�ر وطمأنه بان 
األجور س�وف تكون حس�ب ما يأمر هو 
إي )أب�و حميد( وفي وس�ط الزح�ام بدأ 
الوقور باالتصال مع احدهم  أال انه توقف 
فقال البو حميد رجاء أعطني هاتفك فقد 
نف�د رصي�دي وق�ام أبو حميد م�ن فوره 
بإعطائ�ه )الهات�ف الغالي( ال�ذي يملكه 
والذي اشتراه ب� )600( دوالر وبدأ الوقور 
باالتصال ونزل وترجل من الس�يارة وبدأ 
يمشي في الزحام بين الناس حتى اختفى 
تماما وقلق )أبو حميد( ونزل خلفه ولكنه 
اختفى تماما وأدرك )أبو حميد( انه سرق 
ونص�ب علي�ه � ث�م ق�ام باالتص�ال على 
هاتفه الذي س�رقه )الوقور( حيث جاءه 
ال�رد من الوق�ور بصوت ه�ادئ وخفيف 
"أنت محظوظ )ي�ا أبو حميد( كنت ناوي 
أن اس�رق س�يارتك وكن�ت مخط�ط على 
ذل�ك لكن � بالعافية على الغداء .. وبعدها 
أصبح )أبو حميد( ال يثق بأقرب المقربين 
وأصبح سيء الظن بالناس ولم يعد يعمل 

اإلحسان كثيرا.
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تقف هيفاء حائرة أمام اختيار الطريقة التي تتعامل فيها 
مع إح�دى زميالتها في العمل ذات المزاج المتقلب، فتارًة 
تك�ون ه�ذه الزميلة اجتماعي�ة ومتواضع�ة، وفي أخرى 
تبدو وكأنها تكره من حولها وتتعامل معهم بطريقة غير 

مناسبة.
وترى هيفاء أن الحل األمثل هو االبتعاد عن تلك الشخصية، 
منوهة إلى أنها غير مضطرة للتعامل مع تلك الفئة الغريبة 

المزعجة التي تصبح مع األيام منعزلة عن اآلخرين.
وكذل�ك الح�ال ل�دى ماجدة عب�د الكري�م الت�ي تعتقد أن 
األش�خاص المزاجيي�ن موج�ودون ف�ي كل م�كان وفي 
كل وق�ت، وه�م بالمقابل ج�زء من المجتمع ونفس�ياته 
المتقلبة، مضيفة “لذلك علينا أن نعرف فقط كيف نتعامل 
معه�م بدون إعطائهم أي أهمية وأي نوع من الخصوصية 
ف�ي التعامل، ألن هذا يمنحهم نوع�اً من الغرور ويجعلهم 
يعتق�دون أن مزاجيتهم تس�اعدهم ف�ي الحصول على ما 

يريدون.
وتق�ر عب�د الكري�م بأنه�ا “تتلعث�م عن�د التعام�ل م�ع 
المزاجيين”، فهي ال تس�تطيع أن تتعامل معهم بالطريقة 
“الُمس�َتِفزة” ذاتها، فهي كما تتضايق م�ن مزاجيتهم، ال 
تحب�ذ أن تعامل اآلخرين باألس�لوب ذات�ه، لذلك تحاول أن 
تكون عالقتها “رس�مية” مع الشخص “المزاجي”، حتى 

تتجنب اإلحراج.
إال أن علي خليلي يعتقد أن الشخص المزاجي غير محبوب، 
وعادًة ما يبتعد عن�ه حتى أقرب أصدقائه، لعدم معرفتهم 
في كيفي�ة التعامل معه، مضيفا “لذلك أحاول االقتصاص 

منهم بالتعامل معهم بالمزاجية ذاتها”.
فعلى سبيل المثال، يرى الخليلي أن الشخص الذي يتعامل 
معه بأس�لوب جيد في أحد األيام، يعامله بالطريقة ذاتها، 
بينم�ا يتح�ول تعامله معه ف�ي اليوم التالي، حتى يش�عر 

باإلحراج كما ُيحرج اآلخرين ف�”كما تدين تدان”.
وتناولت الكثير من الدراس�ات التي تتحدث عن النفسيات 
المزاجي�ة  الش�خصية  المختلف�ة،  بأش�كالها  البش�رية 
بالدراسة والتحليل؛ إذ بينت إحدى الدراسات المستقلة أن 
الوراثة لها دور كبير في تكوين تلك الشخصية، باإلضافة 
إلى التربية التي يستخدمها األهل في التعامل مع أبنائهم، 

سواء في مجتمع األسرة أو المدرسة أو العمل.
كم�ا بينت الدراس�ة ذاتها التي ُنش�رت على أح�د المواقع 
االجتماعية أن للشخصية المزاجية صفات عدة يمكن ألي 
فرد أن يكتشفها مع التعامل المباشر معها؛ إذ تم تشبيهها 
ب�”العاصفة” المفاجئة، مشيرة إلى أن الشخص المزاجي 

يكون في بعض األقوال مثالياً في أفعاله وأقواله، وتنقلب 
فجأًة إلى العكس، كما وتنقلب في رفضها وقبولها لآلراء، 

إلى جانب أنها متسامحة ومتشددة في أوقات أخرى.
وتش�ير الدراس�ة كذل�ك إلى وجود أس�باب ت�ؤدي إلى أن 

يكون الشخص مزاجياً، أبرزها “الشعور بالفراغ، وضعف 
القدرة على ضبط االنفعاالت، وفقدان معرفة الذات وماذا 
يريد صاحب هذه الش�خصية ومن هو؟، وانفعاالته تسبق 

أفكاره، وكثير الشك بالمحيطين”.

إلى ذلك، يعتقد اختصاصي علم النفس الس�لوكي الدكتور 
خليل أبو زناد، أن اإلنسان قد ُيغير سلوكه ووجهات نظره 
بحس�ب الحالة النفسية التي يمر بها من وقت آلخر، إال أن 
ذلك ال يعني بالضرورة أن يكون شخصية متقلبة ومزاجية 

بطريقة قد تؤدي إلى نفور اآلخرين منه.
وبين أبو زناد أن تلك الشخصية عادًة ما تفقد الكثير ممن 
يتعامل�ون معها، كون اإلنس�ان لديه الق�درة على التحمل 
بي�ن الحين واآلخ�ر، باإلضاف�ة إلى أن بعض األش�خاص 
يضطرون إلى أن يتعاملوا معه�ا “رغماً عنهم”، وبالتالي 
تصب�ح العالق�ات االجتماعي�ة فيما بينه�م “مجاملة غير 

مرغوبة” تنتهي بقطع العالقات بعد فترة من الزمن.
وه�ذا م�ا تؤك�ده غ�ادة جم�ال أن الش�خصية المزاجية 
موج�ودة في كل مجتمع، س�واًء أكان كبي�راً أو محدوداً، 
وهي ال تفضل هذه الش�خصية نهائياً في الحياة اليومية، 
مش�يرة إلى أن الش�خص يج�ب أن ُيفرق بين الش�خصية 
المزاجية والش�خص الذي يعاني م�ن ظروف معينة تؤثر 

على طبيعة تعامله مع اآلخرين.
تق�ول جمال إنها ش�خصياً ع�ادًة ما تك�ون “مزاجية في 
مواق�ف معينة” نظراً لظرف صعب تمر به خالل فترة من 
الوق�ت، ولكن ال يعن�ي هذا أنها ش�خصية مزاجية دائمة، 
كم�ا هي إحدى قريباته�ا التي يعان�ي المحيطون بها في 
التعام�ل معها، والتي عادًة ما تعتذر من األش�خاص الذين 

قد تتعامل معهم بطريقة غير الئقة أحياناً.
ويعتق�د أبو زناد أن اإلنس�ان عليه أن يك�ون متوازناً في 
تعامل�ه م�ع اآلخرين، ألن التقلب والتش�تت ف�ي التعامل 
يؤثر على النفسية والمزاج اليومي، عدا عن تأثير ذلك على 
العالقات االجتماعية بين الطرفين، باإلضافة إلى أن يكون 
اإلنس�ان واثقاً من نفس�ه ومن تصرفات�ه تجاه اآلخرين، 
كون�ه ال يس�تطيع أن يعيش حياة طبيعي�ة ومتوازنة في 

المجتمع بدون التعامل ب�”اعتدال”.
م�ن جهتها، ت�رى المختصة ف�ي مجال التنمية البش�رية 
المدربة مرام الزيادات، أن قوانين التنمية البشرية هي التي 
تحرك اإلنسان وُتسيره، ألن يكون صاحب قرار لنفسه وال 
يتأث�ر باآلخرين، وعليه أن يكون قادراً على تحمل قراراته 
وظروف حياته بنفسه، ألنه ليس كل األشخاص المحيطين 
بنا لديهم القدرة على استيعابنا وتفهم مزاجيتنا وأسلوبنا 

في التعامل مع المجتمع المحيط.
لذلك، تنصح الزيادات بضرورة أن “يغض اإلنسان الطرف 
أحياناً عن العالقات الشخصية واالجتماعية في حال كان 
على وش�ك أخذ قرار مصيري”، وليس كل قرار مبني على 
تجربة سيكون س�ليما؛ ألن كل شخص له حياته الخاصة 

المختلفة عن اآلخرين.
ولك�ن، ف�ي الوق�ت ذاته، كم�ا يق�ول الزي�ادات، يجب أن 
يحرص اإلنس�ان على عالقاته االجتماعي�ة مع اآلخرين، 
بغض النظر عن طبيعة قراراته الشخصية، والحرص على 
أن تكون العالقات الشخصية إيجابية وواضحة واالعتماد 

على الثقة بالنفس والقدرة على التحكم بالذات.

املزاجية يف التعامل تؤثر سلبًا عىل العالقات االجتامعية
         المس���تقبل العراقي / زينب الش���مري

تسيطر مظاهر التوتر واالستنفار والقلق 
على أج�واء العمل الذي تعمل فيه 
ربى عبدالله”32”سنة ، ففي 
ي�وم تذه�ب في�ه  كل 
العم�ل تتفاجأ  الى 
بقص�ة جدي�دة 
وحدث غريب 
ل�ه  و ا يتد
ء  مال لز ا

وينشغلون 
ط�وال  في�ه 

الوقت.
وتس�تغرب رب�ى م�ن 
أي�ن يأتون به�ذه القصص، 
ليتض�ح له�ا بع�د ذل�ك أن إحدى 
الزمي�الت وظيفتها األول�ى واألخيرة 
ف�ي العمل ه�ي زرع التوتر وإث�ارة القصص 
والنميمة، وخلق كل هذه األجواء السلبية بدون 

معرفة مدى صحة الخبر أو عدمه.
تقول “أس�تغرب كثيراً من ه�ذه الطبيعة التي 
تس�يطر عليها والق�درة على إحض�ار كل يوم 
قص�ة جدي�دة تثي�ر حوله�ا الفتن والش�كوك 
والنميم�ة وتزرع فيه�ا األحقاد بي�ن الزمالء، 

الى جانب أنني أس�تغرب م�ن مصادرها الذين 
يزودونها بهذه القصص ع�ن اآلخرين”، الفتًة 
الى أن هذه الفتاة ليس لها أي عمل سوى إثارة 

الفتن بين الزمالء.
وتضي�ف أن المحزن أكثر هو وجود أش�خاص 
يس�معون لها؛ فه�ي تتنقل من ش�خص آلخر 
إلثارة الفتن وتجد من يس�معها ويجاريها في 
الحديث حتى تنش�ر الموضوع في المكان في 

فترة قصيرة جداً ويصبح الجميع يحكي فيه.
ولعل ربى ليست وحدها التي تواجه هذا النوع 
من األش�خاص في بيئ�ة العمل وال�ذي تكون 
وظيفت�ه الوحيدة هي إثارة الفتن ونقل الكالم 

والنميمة والتخريب بين الزمالء.
ابراهي�م مصطفى هو ش�خص آخر يعيش في 
بيئة عم�ل يتخللها الكثير م�ن الفتن واألحقاد 
والنزاعات، اال أنه ومنذ مدة قصيرة بات يتنبه، 
اال أن هناك بعض الزمالء الذين اذا مروا بظرف 
وانش�غلوا أو س�افروا ال�ى مكان ته�دأ األمور 

وتستقر في العمل بطريقة رهيبة.
ويلف�ت إلى أن�ه في البداي�ة كان يالحظ األمر، 
لكن�ه لم يكن يعيره أي اهتمام، اال أنه بعد فترة 
ب�ات يراقب هذا الزميل ليجد أن�ه في أول ثالث 
س�اعات من الدوام ال يعمل شيئا سوى التنقل 
بين المكاتب وكأنه ينش�ر خب�را ما، الى جانب 
أنه ف�ي كل مرة كان ي�رى أي الزمالء منزعجا 
لكالم ما قيل عنه يس�أله ع�ن مصدره فيخبره 
أن�ه فالن، وهو نفس�ه م�ن نقل ل�ه الخبر من 

مصادر موثوقة.
ويش�عر باالس�تياء م�ن الناس الذي�ن يصلون 
لمرحلة من الس�ذاجة لتصديق شخص منافق، 
يح�ب النميم�ة والتخري�ب بي�ن الن�اس بهذه 
الطريقة، خصوصاً وأنه بعد فترة يصبح إنسانا 

مكشوفا أمام الجميع رغم الصفات واألساليب 
الت�ي يتقنها، مبيناً أنه ش�خص ق�ادر على أن 
“يخبص” كل الدنيا ف�ي بعضها ويوقع الناس 
في بعضه�م بدون أن يش�عر أحد أن�ه فعل أي 

شيء.
وتصف هناء علي “24” سنة ،إحدى الزميالت، 
والتي كانت في يوم م�ن األيام صديقة مقربة 
منه�ا ب�”المنافق�ة”، والس�بب ف�ي ذل�ك هو 
أنها أوقعتها بكثير من المش�اكل مع كثير من 
األش�خاص بدون أن تظهر نفسها في طريقة 
س�يئة على اإلطالق، بل على العكس كانت بعد 
أن ت�زرع في عقلها الحق�د والفتن بينها وبين 

زميلتها تذهب للطرف اآلخر لتواسيه.
وتضي�ف هن�اء أنه�ا وبع�د فترة باتت تش�عر 
بذل�ك، فال يمكن أن يكون كل الناس على خطأ، 
ووحدها االنس�انة الطيبة الحنون�ة التي تريد 
دائما تحذيرها من الناس، مبينة أنها اكتشفت 
فيما بعد أنها تفعل ذلك مع كثيرين غيرها وأنها 
تس�تمتع في زرع الفتن والك�ذب ونقل الكالم 
بين الزمالء وكأن هذه هي وظيفتها التي تأتي 

للدوام من أجلها.
ولعله وفي كل مكان عمل وكل مؤسسة هناك 
دائم�اً ش�خصية وظيفتها األولى واألساس�ية 
خلق النزاعات ونقل الكالم بين الناس وإشاعة 
حالة من الفوضى والمشاكل تعكر صفو العمل 

وتؤخر من إنجازه.
وفي ذل�ك، يذهب االختصاص�ي االجتماعي د. 
حس�ين الخزاعي إلى أن الس�بب الرئيس�ي هو 
أن هؤالء ل�م يخضعوا في حياته�م الوظيفية 
للمس�اءلة وال العق�اب وال القان�ون رغ�م أي 
مؤسسة ال بد من أن يكون فيها قوانين رادعة.

وذلك ناجم عن تساهل المديرين والمسؤولين، 

فع�دم تفعيل دور الرقابة بش�كل جي�د وإدارة 
المؤسس�ات بش�كل جيد وعدم وض�ع الرجل 
المناس�ب في المكان المناس�ب، كلها أس�باب 
تلعب دورا في وجود هذه الشخصيات في بيئة 

العمل.
الى جانب أن أس�لوب المسايرة والمداراة الذي 
واالستس�هال،  المديري�ن  بع�ض  يس�تخدمه 
وقضي�ة الواس�طة والمحس�وبية تس�هم في 
زيادة هذا الشخص لتصرفاته السلبية، مبيناً أن 
هن�اك أنماط مديرين يحب�ون وجود هذا النوع 

من الموظفين بينهم.
ويذهب أيضا الى أن طبيعة التنشئة االجتماعية 
لها دور كبير في طبيعة ش�خصية كل شخص 

وأسلوبه في التعاطي مع أموره الحياتية.
في حين يرى االختصاصي النفس�ي والتربوي 
د. موس�ى مطر، أن هذه الش�خصية هي نتاج 
بيئة أس�رية تملك هذا النمط من الش�خصيات، 
وبالتالي فهم يس�قطون هذا النقص والضعف 
والقه�ر ال�ذي عنده�م ف�ي تخري�ب أح�وال 

األشخاص اآلخرين.
وتكم�ن س�عادتهم بخلق حالة م�ن النزاع بين 
الناس ليكون لهم دور واضح في المشاكل التي 
يتس�ببون فيها، ودائما يبالغون في القصص، 
مبيناً أن هؤالء األش�خاص لديه�م “اضطراب 
نفس�ي” ويج�ب أن يخضع�وا للع�الج ألنه�م 
يسقطون كل حاالت الضعف على حياة الناس 

اآلخرين.
ويش�ير مطر ال�ى أن هذه الطبيع�ة من الناس 
“مكش�وفة” ويجب توقيفهم عند حدهم، وأن 
يبتع�د عنه�م الناس، وع�دم إعطائه�م فرصة 
االستماع أو التصديق، بدون وجود دليل وال بد 

من الحذر من هذا النوع من الناس.

 
ما زلن�ا حتى اآلن نتعرف عل�ى آراء الفتيات في 
المواقف المختلفة التي تطرحها الحياة، وفقط 
نعرفه�ا عل�ى لس�انهن ال ع�ن طري�ق  الدراما 
واإلع�الم.. والقضية هذه الم�رة عن مدى تقبل 
الفتاة بفك�رة الزواج من أرم�ٍل أو مطلق؟ وهل 
ستوافق على االهتمام باألطفال إذا وجدوا؟ وما 

رأي األهل في ذلك؟
تق�ول مه�ا محم�د، 21 س�نة: لم�ا ال؟ المه�م 
ش�خصيته، وبالنس�بة لو كان مطل�ق فالبد أن 
أعرف أس�باب الطالق، ث�م بعدها أق�رر. وأهلي 
س�يمانعون، ولكن ف�ي النهاية ه�ذا قراري.أما 

ريهام منصور، 30 سنة، فتقول: أنا سأقبل لكن 
بش�رط أال يكون لديه أطفال؛ ألنني لن أستطيع 
أن أهت�م بهم، وأهلي لن يمانع�وا أبًدا طالما هو 
مناس�ب للظروف. بينما قالت غادة عبد الناصر، 
23 س�نة: ال.. لن أوافق؛ فأن�ا أريد حياة طبيعية 

مثل أي فتاة، وأيًضا أهلي لن يوافقوا.
وبش�كل عام، قال�ت نرمين احمد، 25 س�نة: أنا 
س�أوافق لو أنني أحبه، أما عن األطفال فال أحبذ 
ذلك؛ لخوفي من المسؤولية، وأهلي لن يوافقوا 

على األطفال أيًضا.
وحاولت إيمان منير أن تؤكد أن رفض الزواج من 
شخص مطلق أو أرمل ش�يء من الجهل فتقول 

“المهم الشخصية واألخالق”.

واعترضت رنا حسام ، 23 سنة، على رأي إيمان، 
فقالت: هذه حرية ش�خصية؛ ألنه�ا في النهاية 
قد ال تستطيع العيش مع فكرة أنها تزوجت من 
ش�خص تزوج من قبل، فلماذا ال تأخذ رجل أول 

مرة له مثلها تماًما.
وتق�ول جنات الحس�ن، 23 س�نة: ممك�ن أقبل 
الزواج من رجل مطلق؛ ألنه س�يكون لديه خبرة 
في األمور الحياتية في الزواج، لكن أرمل صعب 
بع�ض الش�يء؛ ألنه لن ينس�ى زوجت�ه أبًدا.في 
النهاية تجد الفتاة سعادتها في العيش مع الرجل 
ال�ذي تتمناه وترتاح معه، أم�ا عن ظروفه فهذا 

األمر يخصها فقط. 
اميمة .. تقول

انا من جهتي أعشق األطفال كثيرا .. لكن الزواج 
من أرمل ول�ه طفلين أمر صعب خصوصا ان لم 
يسبق لي الزواج و صغيرة في السن ،أخاف كثيرا 
أن أقصر في حق الزوج أو أحد الطفلين خصوصا 

إنهما يتامى لذا سأرفض 
بينم�ا ت�رى “س�ليمة .س “ ب�ان اختياراالرمل 
والموافقة على االرتباط به ،التوجد مشكله الن 
االعمار بيد الله واذا الرجل بعده صغير ويناسب 

عمر البنت
فهذا ش�يء جيد اما بش�ان المطل�ق  فاالمراوال 
وأخي�را متوق�ف على أس�باب الط�الق اذا كانت 
مقنعه وصادق�ه فنعم والزم الوحدة تس�معها 
،من الطرفي�ن الرجل المطلق والم�رأة المطلقه 

حتى تقتنع،يمكن نتيجة سبب يعتبر قوي ولهذا 
تطلقت منه  زوجته وقد يكون هذا السبب عادي 

عند البنت الثانية
 وتق�ول “ليلى .م “ال مانع بالزواج  ان كان ارمل 
او مطلق المهم الخلق ان كان كامل وال يوجد احد 

كامل الن الكمال لله  سبحانه وتعالى فقط 
 أم�ا أن كان مطلق المهم أس�باب الطالق الغلط 

ممن، واهم شي دراسة الموضوع 
فانا  بهذه التجربة اذ اتى  من شهر شخص مطلق 
،وسالت عن رايي ففكرت وسالت المهم درست 
الموضوع ص�ح ،اذ تبين  لي العي�ب من زوجته 
وليس فيه فوافقت على االرتباط به  ولما قبلت 
حدثت مشكله  اذ جرى الشك  اذ كان في شيء  ما 

وظلوا يسالوا وكأنني انا اللي خاطبتهم ،وعندما 
لم يجدوا علينا شيئا 

احت�اروا وصارو يعجزو ويس�الو لماذا  تقبلين 
بمطلق وانت�ي صغيره وجاءوك من قبل كثيرين 

ورفضتي قلت اسبابي لهم وماقتنعوا 
وترى ش�مس ش�اكر:”لماذا ال اوافق عليه فهذا  
أرم�ل ولي�س  مطلق و عن�ده فقط بن�ت ولهذا 
سأقبل اذا كانت البنت صغيره ألنها حتتربي علي 
ايدي وسأجعلها بمثابة بنتي الكبيرة ،اما اذا كان 
عن�ده  بنت كبيره فهنا الخ�وف ألنها هتعتبرني 
مرات أبوها اللي سرقت مكان أمها وطبعا غيرة 

و حقد ونكد و مشاكل الله الغني عنها
وفي الحالتين سوف اصلي  استخاره “.
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لكن م�ع أن معظم الناس يرون 
خلفياتهم بمثابة وسام شرف، إال أن 
هؤالء يواجهون صعوبة في إقناع 
بعض الشركات أن تثق بمنتجاتهم 
بعد أن أظهرت تس�ريبات سنودين 
أن وكال�ة األمن القومي كانت تدير 
برنام�ج مراقب�ة ش�امال. الجنرال 
كي�ث ألكس�ندر، ال�ذي كان مدي�را 
لوكالة األمن القومي وقائدا لقيادة 
األمريكي�ة،  اإللكترون�ي  الفض�اء 
ترك الوكالة العام الماضي وأس�س 
ش�ركة أيرون نيت IronNet لألمن 
اإللكترون�ي، م�ع موظفي�ن كب�ار 
س�ابقين في وكال�ة األمن القومي 

وغيرها من الوكاالت األمريكية.
م�ارك يون�ج، ال�ذي عم�ل ف�ي 
وكالة األمن القومي ووزارة الدفاع 
قبل االنضمام إلى الجنرال ألكسندر 
مديرا إداريا في شركة أيرون نيت، 
ق�ال “إن الموظفين الس�ابقين من 
وكالة األم�ن القومي بارعون على 
نح�و خاص في العث�ور على أجزاء 
صغيرة مفيدة في مجموعة كبيرة 
جداً م�ن البيان�ات”. وأضاف “هي 
بالتأكي�د وكالة ب�ارزة فيما يتعلق 
الُمعج�زات  الفني�ة.  بالمه�ارات 
تح�دث هناك كل ي�وم عندما يتعلق 

األمر بالتكنولوجيا”.
وف�ي الوق�ت الذي وج�دت فيه 
ش�ركات، مثل ش�ركة أفالم سوني 
وش�ركة تأمي�ن الرعاي�ة الصحية 
“أنثيم”، نفس�ها تتع�ّرض لهجوم 
من قراصنة ُيعتقد أنهم مدعومون 
من بل�دان مث�ل كوري�ا الش�مالية 
والصي�ن، رأى كثي�ر م�ن موظفي 
وكالة األمن القومي أن الش�ركات 
ُيمك�ن أن تس�تفيد م�ن المه�ارات 
الت�ي تعلموه�ا لمحارب�ة قراصنة 
البلدان المختلفة، المعروفين باسم 

“التهديدات المستمرة المتقدمة”.
يم�ارس  كاب�الن  ج�اي  وكان 
 – القرصن�ة   - الهجوم�ي  األم�ن 
لمصلحة عمليات مكافحة اإلرهاب 
ف�ي وكال�ة األم�ن القوم�ي. وق�د 
اس�توحى إلهامه من ق�درة وكالة 
األم�ن القوم�ي على جم�ع األفراد 
الموهوبي�ن للعمل على مش�كالت 
س�ايناك  ش�ركة  وأس�س  صعب�ة 
Synack لمن�ح الش�ركات إمكانية 
األم�ن  مهندس�ي  إل�ى  الوص�ول 

اإللكتروني الُمتمّرسين.
يق�ول “رأي�ت مش�كلة كبي�رة 
تتمث�ل ف�ي عدم ق�درة الش�ركات 
على حماية نفسها بشكل كاف من 

التهدي�د دائ�م التطّور”. وحش�دت 
س�ايناك، التي حصل�ت على تمويل 
من ف�رع رأس المال الُمغامر التابع 
ل�� “جوجل” وش�ركة االس�تثمار 
ف�ي مج�ال التكنولوجي�ا القائم�ة 
“كالين�ر  الس�يليكون  وادي  ف�ي 
بيركين�ز”، معلوم�ات ع�ن نق�اط 
الضعف ف�ي أنظمة الش�ركات من 
خالل مهندس�ين ق�د ال تكون هذه 
الش�ركات ق�ادرة عل�ى توظيفهم 

بدوام كامل.
Root9b ش�ركة ناش�ئة أخرى 
رّكزت على جلب مهارات على غرار 
وكالة األمن القومي إلى الشركات. 
وه�ي توف�ر التدري�ب لمهندس�ي 

القطاع الخاص وقد أنش�أت منصة 
لمساعدتهم على مراقبة شبكاتهم. 
اإلداريي�ن  كبي�ر  هارب�ر،  ج�ون 
واح�د  الش�ركة،  ف�ي  للعملي�ات 
م�ن كب�ار المس�ؤولين التنفيذيين 
الس�ابقين في وكالة األمن القومي 
وال يزال في المجلس االستش�اري 
التاب�ع  الناش�ئة،  للتكنولوجي�ات 
للوكالة. يقول هاربر “الس�بب في 
أنن�ا جميعاً غادرن�ا الحكومة )...( 
هو أنن�ا أردنا القيام بعم�ل الخير، 
والتس�ّبب في األلم للع�دو وإحداث 
ف�رق. على الجان�ب الحكومي كان 
م�ن الصعب علينا إحداث فرق )...( 
حيث ال ُيس�مح لك فعالً بمس�اعدة 

القطاع الخ�اص”. لكن هناك أيضاً 
حوافز مالية لالنضمام إلى القطاع 
الخاص. أموال رأس المال الُمغامر 
تتدّفق إلى الش�ركات الناش�ئة في 
وق�د  اإللكترون�ي،  األم�ن  مج�ال 
تج�اوزت ملي�ار دوالر ف�ي الرب�ع 
األول من هذا العام ألول مرة، وذلك 
وفق�اً لبيانات من ش�ركة األبحاث 
مختص�ي  م�ن  وكثي�ر   .PrivCo
صناعة األمن اإللكتروني يتوّقعون 
طف�رة في عمليات ط�رح االكتتاب 
الدم�ج  وعملي�ات  األول�ي  الع�ام 

واالستحواذ في القطاع.
كذلك إدارة ش�ركة ناشئة غالباً 
م�ا توّفر مرون�ة أكبر م�ن المهنة 

ف�ي وكالة حكومي�ة، حيث يضطر 
كثي�رون إل�ى العمل أثناء س�اعات 
تمنع�ك م�ن ممارس�ة نش�اطاتك 
االجتماعية. وكان أورين فوكويتز 
وبليك دارش�يه ق�د جلس�ا بجانب 
بعضهم�ا بعض�ا في وكال�ة األمن 
القوم�ي للعم�ل على تتبع أس�لحة 
الدمار الشامل في الشرق األوسط. 
وف�ي الع�ام الماض�ي ش�اركا في 
لألم�ن،   Area1 ش�ركة  تأس�يس 
التي ُترّكز على التعامل مع رس�ائل 
االحتيالي�ة.  اإللكترون�ي  البري�د 
يق�ول فوكويت�ز “إذا كنت ش�ركة 
لديها مش�كلة أمنية، فال تس�تطيع 
الذهاب إلى معهد ماساتشيوستس 

للتكنولوجيا لتفهم كيف ستهاجمك 
الحكوم�ة الصيني�ة، أو الحكوم�ة 

السورية، أو الموساد”.
ويضيف دارشيه أن “األشخاص 
ُيغ�ادرون وكال�ة األم�ن القوم�ي 
للحص�ول على ت�وازن أفض�ل بين 
الش�خصية”.  والحي�اة  العم�ل 
ويتاب�ع “إنهم ال ُيعاملونك بطريقة 
جي�دة. أنا أعتقد أن لديهم مش�كلة 
ف�ي إدارة المواه�ب الفني�ة، فأنت 
إدوارد  تسلس�لي”.  برق�م  أش�به 
س�نودين، المتعاق�د الس�ابق م�ع 
وكالة األم�ن القومي ربم�ا األكثر 
ش�هرة، يل�وح إل�ى ح�د كبي�ر في 
أفق جميع الش�ركات الناشئة التي 

تقول إنها تواج�ه بانتظام الزبائن 
المش�بوهين. ويق�ول يونج “ليس 
بالض�رورة أن يص�دق الن�اس م�ا 
تقول�ه له�م”. ش�ركة أي�رون نيت 
ال تعم�ل حتى اآلن خ�ارج الواليات 
الزبائ�ن المحتملين  المتح�دة، ألن 
م�ن المرجح أن يكون�وا أكثر حذراً 
بش�أن التعاقد مع القادة السابقين 

لوكالة استخبارات أمريكية.
مفهوم�ه  إثب�ات  أن  والح�ظ 
وإقناع الش�ركة العميلة عمل حتى 
اآلن على تخفيف معظم المخاوف.

ويل أكيرلي، مهندس أمن خدمة 
الس�حابة الس�ابق في وكالة األمن 
القومي، أس�س مع شقيقه شركة 
ناش�ئة ف�ي مج�ال الخصوصي�ة، 
الت�ي  الش�ركة   .Virtru فيرت�رو 
توّفر تشفيرا ش�امال لخدمة البريد 
اإللكترون�ي Gmail، وقع�ت أخيرا 
عق�دا مع والي�ة ماريالن�د وتعمل 
عل�ى ُطرق لحماي�ة الفيدي�و الذي 
يتم تصوي�ره بالكامي�رات الُمثّبتة 
عل�ى الجس�م، الت�ي يرتديها رجال 

الشرطة على نحو متزايد.
لك�ن هناك أش�خاصا يس�ألونه 
إق�دام  ف�ي  الس�بب  ع�ن  بالفع�ل 
ش�خص من وكالة األم�ن القومي 
عل�ى بن�اء أداة للخصوصية. وكان 
يجي�ب “األمر كأن عبارة )مهالً، أنا 
من وكال�ة األمن القوم�ي، أنا هنا 
للمساعدة على حماية الخصوصية( 
هي تقريباً عنصر نكتة”. بالنس�بة 
إلى أكيرل�ي، فإن رؤية كم كان من 
السهل على الحكومة جمع البيانات 
كان  المواطني�ن  اتص�االت  ع�ن 
الحاف�ز عل�ى الرغبة في مس�اعدة 
الن�اس عل�ى تش�فير اتصاالته�م. 
يق�ول “قب�ل انضمامي إل�ى وكالة 
األم�ن القوم�ي، فهم�ي القان�ون 
كان التفتي�ش والُمصادرة، التعديل 
الرابع والقوانين حول ذلك أساس�اً 
كانت تعني أنه يجب أن يكون هناك 
س�بب محتمل ك�ي تحص�ل وكالة 
مث�ل وكال�ة األم�ن القوم�ي على 
بيانات األشخاص وبيانات التعريف 
الخاصة بهم في الواليات المتحدة. 
لك�ن تبّين أن�ه، بن�اًء عل�ى قانون 
س�ّري، لم يُك�ن األمر كذل�ك”. مع 
ذلك، بالنس�بة إلى كثيرين، الوثائق 
أظه�رت  س�نودين  نش�رها  الت�ي 
ببساطة مدى قدرة المهندسين في 
وكال�ة األمن القوم�ي. “فهي على 
األقل أعطت صدقية إضافية”، كما 

يقول كابالن.

    ديفيد بيلينج

في أحد األيام من عام 1964، لي 
كوان يو، رئيس وزراء س�نغافورة 
المؤِس�س، نظر خ�ارج مكتبه في 
قاعة المدينة وشعر بالذعر عندما 
رأى عدة أبق�ار ترعى في الخارج. 
بعد بضع�ة أي�ام، أح�د المحامين 
كان يق�ود س�يارته عل�ى طري�ق 
قريب اصطدم بواحدة من البقرات 
وماتت. عندها قّرر لي أن يتصرف. 
ُمن�ح أصح�اب األبق�ار واألغن�ام 
بضعة أشهر كي يضعوا حيواناتهم 
الضالة  داخل حظائر. والحيوانات 

سيتم ذبحها.
ه�ذه الحادثة ُتعتب�ر أنموذجية 
المؤِس�س  األب  إل�ى  بالنس�بة 
المدين�ة  وللدول�ة  لس�نغافورة، 
نفس�ها، الت�ي ف�ي الغال�ب كانت 
تتخلّ�ى ع�ن األيدولوجيا لمصلحة 
الحل�ول العملي�ة للمش�كالت. في 
فصل ع�ن “تخضير س�نغافورة” 
ف�ي كتاب “م�ن العال�م الثالث إلى 
األول”، ذك�ر ل�ي تفاصي�ل كي�ف 
نظف أكش�اك الباعة الجائلين غير 
النظيفة، وقيادة حمالت لمكافحة 
البص�ق، وحظ�ر األلع�اب النارية 
الخط�رة ف�ي االحتفاالت بالس�نة 
القمري�ة الصينية الجدي�دة، وبدء 
جه�ود منهجي�ة لغ�رس وصيانة 
األش�جار، حولت س�نغافورة إلى 
واحدة من الُمدن األكثر ُخضرة في 

العالم.
لي، الذي توفي في آذار الماضي 
ع�ن عمر ُيناهز 91 عاماً، عرف أنه 
حت�ى ق�رون م�ن الع�ادات ُيمكن 
إزالته�ا أو إخراجه�ا م�ن الوجود 
بالق�وة. األمر الق�وي الذي نخرج 
به حين نقرأ ُمذّكراته هو بالضبط 

وغي�ر  العمل�ي  الجان�ب  مق�دار 
األيدولوجي في شخصيته. بالنسبة 
إلى لي، االش�تراكي الس�ابق الذي 
أصبح ُمنّفذ الرأس�مالية الموّجهة 
م�ن الدول�ة وحت�ى الديمقراطية 
األكث�ر توجيه�اً، ش�غله الش�اغل 
كان ع�دم بناء مجتمع مثالي، إنما 
مجتم�ع ناج�ح ومزده�ر. “البل�د 
غي�ر المتوق�ع” الذي س�اعد على 
بنائه، ال�ذي احتفل هذا األس�بوع 
بعيده الوطني ال� 50، هو بالدرجة 
األول�ى دولة عملي�ة. وأود هنا أن 
أورد بش�كل معدل عب�ارة صاغها 
ل�ي، قال فيها “إن األم�ة الصغيرة 
ال ُيمكنها أن تتحّمل ترف الش�عر، 
وس�نغافورة ه�ي إب�داع مكتوب 

بالنثر”.
طريقت�ه العملي�ة العني�دة ل�م 
تُكن هي الش�كل السائد في القرن 
العشرين. في أقصى أحد األطراف 
الش�مولية، س�واء  ال�دول  كان�ت 
الت�ي  الفاش�ية،  أو  االش�تراكية 
كان�ت تعتم�د األيدولويجي�ا ب�أي 
ثم�ن - ودائماً م�ا كان كارثياً. في 
الطرف اآلخر كانت الديمقراطيات 
“المجتمع�ات  أو  الليبرالي�ة، 
المفتوح�ة”. ف�ي م�كان م�ا ف�ي 
الوسط كان الُحكم الفاسد الجشع 
الرأس�مالية.  المحس�وبية  ودول 
س�نغافورة، إلى جانب ع�دد قليل 
م�ن ال�دول، آس�يوية ف�ي الغالب، 
اعتمدت مش�روعا وطنيا حقيقيا 
يهدف إلى رفع مس�تويات معيشة 
كيش�ور  البروفيس�ور  ش�عبها. 
محبوبان�ي، م�ن كلي�ة ل�ي كوان 
ي�و للسياس�ة العام�ة، يق�ول إن 
المذه�ب العملي - جنب�اً إلى جنب 
م�ع الجدارة والنزاه�ة - هو حجر 
األس�اس للتحّول في س�نغافورة. 

ف�ي منتص�ف الس�تينيات، عندما 
كان�ت حص�ة الف�رد م�ن النات�ج 
دوالر،   500 اإلجمال�ي  المحل�ي 
يتذكر برنامج تغذية مدرس�ي كان 
يتم فيه ش�رب الحليب من س�طل 
باس�تخدام مغرف�ة مش�تركة مع 
األطف�ال اآلخري�ن. الي�وم، حصة 
الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 
55 أل�ف دوالر. ويق�ول “المذهب 
العمل�ي هو كلم�ة قذرة بالنس�بة 
إل�ى الُمثّقفين في الغ�رب”، لكنها 
ُيمك�ن أن تكون مب�دأ أخالقيا، إذا 

عمل على تحس�ين حياة الشعوب. 
بأبسط صورها، هذه الكلمة تعني 
التعلّم م�ن اآلخرين. اإلداريون في 
س�نغافورة طاف�وا العالم من أجل 
الحلول العملي�ة. صاغوا ميناءهم 
على غرار ميناء روتردام، وبرامج 
اإلس�كان الحكومي�ة عل�ى غ�رار 
برامج أوروبا. كان هناك كثير من 
الجدل ح�ول م�ا إذا كان�ت الدولة 
تحم�ل  ه�ذه  الصغي�رة  المدين�ة 
دروس�اً لبلدان أكبر. في فلسفتها 
الخاصة بالمذهب العملي، بالتأكيد 

هي كذلك. حتى بلد بحجم الصين، 
بع�د تغيي�ر االتج�اه ال�ذي صممه 
دين�ج زي�او بين�ج ب�دءا م�ن عام 
1979، كان�ت ق�ادرة على تخفيف 
وتنفي�ذ  األيديولوجي�ة  قيوده�ا 
البروفيس�ور  عملي�ة.  سياس�ات 
محبوبان�ي ُيج�ادل ب�أن االلت�زام 
الُمف�رط باأليدولوجي�ا ال يقتصر 
الدكتاتوري�ة  الحكوم�ات  عل�ى 
رف�ض  “إن  ويق�ول  الديني�ة.  أو 
بأنها  المتح�دة االعتراف  الواليات 
تس�تطيع تحس�ين خدمة الرعاية 

الصحية “الكارثية” فيها من خالل 
التعلّ�م من اآلخرين ه�و دليل على 
األيديولوجيا التي تُعمي األبصار”. 
وعندم�ا يتعل�ق األمر بالس�يطرة 
الوالي�ات  “ف�إن  الس�الح،  عل�ى 
المتحدة غي�ر عملية بق�در كوريا 
يأتي  العملي  المذهب  الش�مالية”. 
مقاب�ل ثمن. فبقدر ما يس�عى إلى 
تشكيل س�لوك وقيم الناس، إال أنه 
أيدولوجي�ا في حد ذاته. لقد اختار 
لي السياس�ات الس�يئة إلى جانب 
السياس�ات الجي�دة. فق�د ش�جع 

الصغيرة وتنفيذ ش�كل  العائ�الت 
خفيف من أش�كال تحسين النسل، 
من خ�الل ع�دم تش�جيع األزواج 
ذوي التعلي�م األق�ل عل�ى إنج�اب 
أطف�ال. اليوم، س�نغافورة عالقة 
بمع�دل إنج�اب منخفض بش�كل 
كارث�ي. كذلك ط�ارد الُمعارضين، 
التش�هير  قواني�ن  باس�تخدام 
الُمنتقدين.  إلس�كات  والمحاك�م، 
الش�كل الناتج من “الدولة مكيَّفة 
اله�واء”، بحس�ب تعبي�ر المحل�ل 
السياسي، ش�يريان جورج، ُيصدر 
أصوات�اً ُمتقطع�ة كأنها آل�ة. كما 
أنه�ا تفتقر أيضاً إلى ثراء النقاش، 

واالختالف، والُمعارضة.
ُهو كوان بين�ج، رئيس مجلس 
إدارة شركة الفنادق، بانيات تري، 
يص�ف س�نغافورة بأنه�ا “العالم 
-first world-m ناق�ص”  األول 

nus. ف�ي سلس�لة غي�ر عادية من 
المحاضرات، يؤّكد ضرورة وجود 
“فصل ثان من معجزة سنغافورة 
العظيمة ه�ذه”. التجديد س�يعني 
تطوير مجتمع أكثر شمولية، حيث 
والثقافي�ة  االجتماعي�ة  العوال�م 
وس�يعني  تزده�ر.  والسياس�ية 
أيض�اً أن ح�زب العم�ل الش�عبي، 
الذي يحكم البالد منذ االس�تقالل، 
س�يضطر إلى التفكي�ر في التنازل 
عن الس�لطة لقوى خ�ارج النظام 
المرس�وم ذاتي�اً. ه�و ك�وان يرى 
س�بباً للتف�اؤل ف�ي جي�ل ش�اب 
ُمستعد لطرح األس�ئلة والتحقيق 
- وجيل، فوق كل شيء، يعتقد أنه 
يملك القوة للمطالب�ة بالتغيير.لي 
وجيله جعل�وا س�نغافورة تعمل، 
وتعمل جيداً بش�كل مذهل. ما هو 
مطل�وب اآلن، في عبارة ُهو كوان 

“اإلزهار من حديقة سنغافورة”.

رجال استخبارات ينتقلون للعمل يف الرشكات الناشئة

الساسة الواقعيون ال يتحملون ترف الشعر

     هانا كوشلر 

املهند�سون املهرة املُكّلفون بتتبع اأ�سلحة الدمار ال�سامل يف ال�سرق الأو�سط، وقرا�سنة الإنرتنت املدعومون من احلكومة الأمريكية، وحتى اجلرنال الذي كان رئي�سا 
لوكالة الأمن القومي غادروا جميعًا املنظمة لإطالق �سركات نا�سئة خا�سة بهم يف جمال الأمن الإلكرتوين.

با�ستخدام خربتهم يف  الإلكرتونية،  الهجمات  القطاع اخلا�ص من  �سركات حلماية  اإن�ساء  الأمريكية على  القومي  الأمن  ال�سابقني يف وكالة  املوظفني  يعكف كثري من 
املنظمة الإلكرتونية رمبا الأكرث تطورًا يف العامل جلذب الزبائن وامل�ستثمرين.
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منتخبنا الوطني يالقي خلويا القطري غدا الثالثاء
 يخ�وض املنتخ�ب الوطن�ي بك�رة القدم 
اوىل مبارات�ه التجريبية ضمن معس�كره 
الج�اري االن يف الدوحة ضد ن�ادي لخويا 

القطري يوم الثالثاء املقبل.
وق�ال مدرب املنتخب يحيى علوان يف بيان 
التحاد الكرة تلقته )التأخي نيوز(نس�خة 
منه ان "الفريق س�يخوض ي�وم الثالثاء 
املعس�كر  يف  التجريبي�ة  مباريات�ه  اوىل 
التدريب�ي املقام يف قطر ض�د نادي لخويا 
ال�ذي يضم ضم�ن صفوف�ه 12 العبا من 
املنتخ�ب القط�ري وع�ددا م�ن الالعب�ن 
املحرتف�ن ع�ى مس�توى ع�ال ويعد من 

اقوى االندية القطرية".
وب�ن، ان�ه "باملقابل يغيب ع�ن منتخبنا 
املحرتف�ن  الالعب�ن  يمثل�ون  العب�ا   14
ن�ادي  والعب�ي  بأنديته�م  واملرتبط�ن 
الرشط�ة وكذلك العب ن�ادي زاخو صفاء 
جب�ار "منوها اىل ان "الفريق س�يخوض 
املباراة بالعبن ش�باب واعطاء فرصة ملن 
انضم مؤخرا للمنتخب من اجل خلق بدالء 

جاهزين لكل العب".
واش�ار علوان اىل ان "االس�رتاتيجية التي 
رس�مناها لخ�وض املباري�ات التجريبية 
م�ن دون املحرتف�ن تعد فرص�ة ال يجاد 
زخ�م م�ن الب�دالء يف كل مرك�ز وه�ذه 
السياسة س�تنعكس ايجابيا عى املنتخب 
يف تصفيات كأس العالم ألنها اسرتاتيجية 
بعيدة االمد لخلق العب جاهز والتصفيات 
تأخ�ذ وقتا طوي�ال وبالتايل نحن نس�تعد 
لجميع املباريات من خالل ايجاد التشكيلة 

املثالية".
صصصيذك�ر ان املنتخ�ب العراق�ي دخل 
يف معس�كر تدريب�ي مغل�ق يف العاصم�ة 
القطرية الدوحة قبل اسبوع كامل خاض 

خالله وحدات تدريبية منتظمة.
م�ن جانبه ن إبع�اد العبن م�ن صفوف 
املنتخ�ب الوطن�ي العراقي، وذل�ك بداعي 
االصابة.وق�ال مص�در ان "اإلصابة تعيد 
العب�ي الجوي�ة املهاج�م حم�ادي احمد 

والحارس فهد طالب اىل العاصمة بغداد،
يذكر ان املنتخب دخل يف معس�كر تدريبي 
مغل�ق يف العاصمة القطري�ة الدوحة قبل 
اس�بوع خ�اض خالل�ه وح�دات تدريبية 

منتظمة.

امل�ستقبل العراقي/ متابعة

أوضح ن�ادي الرشطة الريايض االس�باب التي 
أدت إىل اعتذار مدرب اللياقة الربازييل الجنس�ية 
اندرسون مواصلة العمل مع فريق الكرة للموسم 
الثالث ع�ى التوايل، وذلك بس�بب توصله اىل اتفاق 
رسمي مع أحد االندية التايلندية. وقال عضو الجهاز 

الفن�ي لفريق الك�رة اثري عص�ام :ان“م�درب اللياقة 
الجدي�د عيل حس�ن حاتم بارش مهمته الرس�مية مع 
الفري�ق” مؤك�داً أن�ه “أح�د الكف�اءات املش�هود لها 
بالتفان�ي والح�رص يف العم�ل وس�بق ل�ه العمل مع 
املنتخبات الوطني�ة بمختلف الفئ�ات العمرية، فضال 
عن عمله مع العديد من االندية الجماهريية”.وأضاف 
عص�ام أن “الفريق يواصل تدريبات�ه اليومية، عى أن 
يغ�ادر إىل جورجي�ا خ�الل اليومن املقبل�ن لالنتظام 
يف معس�كر تدريب�ي هناك يس�تمر ملدة عرشي�ن يوماً 
تتخلله�ا اقامة عدد م�ن املباريات الودي�ة مع االندية 
الجورجية”.يشار إىل  أن الجهاز الفني لفريق الرشطة 
يتأل�ف من حكيم ش�اكر واثري عص�ام وصفاء عدنان 

وسامي بحت وابراهيم سالم وعيل حسن حاتم.

 
األمريكية سريينا وليامز  املصنفة األوىل عامليا من خرجت 

قبل نهائي كأس تورونتو للتنس بخس�ارتها 3-6 و7-5 و4-6 
أمام السويرسية الصاعدة بقوة بليندا بنشيتش.

وس�تلعب بنش�يتش يف نهائ�ي البطول�ة املقام�ة يف كندا مع 
الروماني�ة س�يمونا هاليب الت�ي فازت عى االيطالية س�ارة 

إيراني 6-4 و4-6.
وه�ذه الهزيم�ة الثاني�ة لس�ريينا يف 45 مباراة هذا املوس�م 
بعدم�ا أحرزت الالعب�ة أول ثالث�ة ألقاب يف البط�والت األربع 
الكربى وتبدو مرش�حة قوية للفوز ببطول�ة أمريكا املفتوحة 

التي تنطلق نهاية الشهر الحايل.
وكانت بنشيتش )18 عاما( غري املصنفة فازت أيضا يف تورونتو 

ع�ى كارول�ن وزنياكي وآن�ا إيفانوفيتش قب�ل أن تحقق مفاجأة 
كبرية أمام سريينا لكنها بدت غري قادرة عى تصديق ما حدث.

وألقت بنشيتش بمرضبها عى األرض وغطت وجهها بيديها قبل أن 
تنهمر دموعها وقالت: "ال أصدق اآلن ما حدث.

املجموع�ة األوىل س�ارت برسع�ة كبرية لك�ن بعد ذل�ك تأقلمت مع 
األجواء يف املجموع�ة الثانية".وأضافت: "تفوقت 5-1 )يف املجموعة 

الثالثة( وأنا سعيدة جدا وهذا أمر مذهل".
وستلعب بنشيتش يف النهائي مع هاليب لكنها قالت إنها ال تفكر يف 

إحراز اللقب يف الوقت الحايل.
وأضافت: "ال أفك�ر حاليا يف إحراز اللقب يجب أن أتعاىف من هذه 

املباراة".
وبدا أن س�ريينا ستفوز بس�هولة بعدما تقدمت 5-1 يف املجموعة 

األوىل التي انتهت يف 33 دقيقة فقط.لكن بنشيتش طورت مستواها 
بش�كل كب�ري ونجح�ت يف التف�وق بع�د التع�ادل 3-3 يف املجموع�ة 

الثانية.
وبعد تقدم الالعبة الس�ويرسية 5-1 يف املجموعة الفاصلة نجحت 

سريينا يف الفوز بثالثة أشواط متتالية قبل أن تنجح بنشيتش 
يف كرس إرسال سريينا )33 عاما( لتفوز باملباراة.

يوفنتوس يسعى يف إعادة شنايدر
يس�عى نادي يوفنتوس اإليطايل لكرة القدم، الغالق س�وق االنتقاالت الحالية بصفق�ة جديدة وأخرية لتعويض 
رحيل أبرز العبيها يف الوسط بشكل خاص.ومع تعثر مفاوضات ضم دراكسلر، كشفت تقارير الصحف اإليطالية 
ع�ن ع�دة بدائل أبرزهم العب بوروس�يا دورتمون�د ماريو غوتزه، والربازي�يل رامريز، والعب ريال مدريد إيس�كو، 
وآخرهم إيركس�ن العب توتنهام اإلنجليزي.وطبًقا لتقارير ش�بكة )س�بورت ميدياس�ت( اإليطالية 
الصادرة ، كش�فت عن إهتمام جديد بالالعب الهولندي لغلطه رساي الرتكي ويس�يل شنايدر.

ليست املرة األوىل التي تكشف تقارير إيطالية عن إهتمام البيانكونريي بالتعاقد مع الدويل 
الهولندي، خالل سوق اإلنتقاالت السابقة كان الالعب عى رأس قائمة اإلهتمامام من 
اجل تدعيم صفوف الفريق.وأكدت تقارير الش�بكة أن السبب وراء إهتمام السيده 
العج�وز بالتعاق�د مع العب ريال مدريد األس�بق هو إق�رتاب إنتهاء عقده بطل 
ال�دوري الرتكي، حيث ينتهي يف صيف عام 2016 ويحق له التوقيع ألي ناٍد يف 
يناي�ر املقبل والرحيل يف صفقة إنتقال حر.ويفك�ر يوفنتوس بقيادة املدير 
التنفيذي ماروتا بتقديم عرًضا رسمًيا خالل األيام القليلة املقبلة من أجل 
التعاق�د مع الالعب، حيث تش�ري التقارير إىل إمكاني�ة موافقة النادي 

الرتكي عى بيع الالعب واإلستفادة مادًيا قبل إنتهاء العقد.

امل�ستقبل العراقي/ متابعة

املنتخب النسوي يرهن إكامل
عدد العباته بانطالق الدوري

حممد قويض يعتذر عن تدريب نفط الوسط

 أك�د مدرب املنتخب النس�وي لك�رة القدم عباس برازي�يل ، أن املنتخب 
ينتظر انطالق منافس�ات الدوري النسوي من أجل إضافة 

بعض الالعبات، مبينا أن املنتخب يواصل تدريباته 
للوقوف ع�ى مس�توى الالعبات.وق�ال املدرب 

عب�اس برازي�يل ، إن "إكم�ال ع�دد العب�ات 
املنتخ�ب النس�وي لك�رة الق�دم مره�ون 

بانطالق منافسات الدورياملقرر يف ال�20 
من شهر آب الحايل"، مبينا أن "الجهاز 
ال�دوري  مباري�ات  س�يتابع  الفن�ي 
وإتم�ام  الالعب�ات  بع�ض  الختي�ار 
قائم�ة املنتخ�ب". وأض�اف برازييل 
أن "يف ح�ال اكتم�ال ع�دد الالعبات 
س�يرشع املنتخ�ب باالع�داد الفعيل 
عرب معس�كر تدريب�ي يف قطر رغم 

أن ذل�ك مرهون ه�و اآلخر بما 
يس�تج من أمور س�يما بعد 

حل اللجنة النس�وية مع 
باقي اللج�ان العاملة يف 

االتحاد".

اكد مصدر مقرب من ادارة نادي نفط الوس�ط بأن التعاقد مع املدرب السوري محمد قويض 
ش�هد عقبة جديدة قد تتسبب بانهاء املفاوضات بش�كل نهائي. وقال املصدر: ان نادي نفط 
الوس�ط تفاجأ بوجود اتفاق اويل بن نادي ظفار العماني واملدرب الس�وري محمد قويض ما 

تس�بب بايقاف املفاوضات مع نادي نفط الوسط الذي ابدى رغبته بالتعاقد مع املدرب 
السوري.

واش�ار املصدر اىل ان املدرب الس�وري ابدى رغبت�ه بتدريب حامل 
لقب الدوري العراقي نفط الوس�ط ب�رشط ان اليخل باالتفاق 

مع الن�ادي العماني ما دفعه لتعطيل املفاوضات اليجاد 
ح�ل مثايل مع الفري�ق الُعماني قبل التفاوض بش�كل 

رسمي مع الفريق العراقي.
يشار اىل ان فريق نفط الوسط ابدى رغبته بالتعاقد 

م�ع املدرب الس�وري محمد قوي�ض بعد اعتذار 
املدرب الس�ابق عبدالغني شهد الذي حصل مع 

الفريق عى درع الدوري الرتباطه مع املنتخب 
االوملبي.

 
واصل أياكس أمس�رتدام انطالقته القوية يف املوس�م الجديد من 
ال�دوري الهولندي املمت�از لكرة القدم وتغلب ع�ى ضيفه فيليم 
تيلبورج 3 - صفر يف املرحلة الثانية من املس�ابقة.ورفع أياكس 
رصيده بذلك إىل س�ت نقاط ليعتيل الص�دارة بينما تجمد رصيد 
فيليم تيلبور عند نقطة واحدة.وافتتح أركاديوز ميليك التسجيل 
ألياك�س يف الدقيقة 18 ثم أضاف أنور الغ�ازي الهدفن الثاني 
والثالث للفريق يف الش�وط الثاني.وحقق أدو دن هاج فوزا 
ثمينا خارج أرضه وتغلب عى تفينتي أنشيخيده 4 - 1 
لريف�ع رصيده إىل أربع نقاط يف املركز الثاني ويتجمد 

رصيد تفينتي عند نقطة واحدة.
وأنه�ى أدو دن ه�اج الش�وط األول متقدما بهدفن 
س�جلهما مايك هافينار وروبن شاكن يف الدقيقتن 

12 و27 .
وي الش�وط الثان�ي ، رد تفينت�ي أنش�يخيده بهدف 
س�جله حكي�م زي�اش يف الدقيق�ة 59 ثم أح�رز فيتور 
فورمج�ور وإدوارد دوبالن الهدف�ن الثالث والرابع ألدو دن 

هاج يف الدقيقتن 72 و80 .

أياكس يواصل انطالقته القوية 
يف الدوري اهلولندي

كش�فت تقاري�ر اخباري�ة اهتم�ام نادي 
إنرت مي�الن اإليطايل بض�م الربتغايل فابيو 
كوين�رتاو الظه�ري األي�رس لري�ال مدريد 

اإلسباني.
وقالت صحيفة )ال جازيتا ديلو سبورت( 
روبرت�و  اإلن�رت،  م�درب  إن  اإليطالي�ة 
مانش�يني، ي�رى يف كوين�رتاو مواصفات 
تؤهل�ه للعب م�ع فريقه وأهمه�ا املهارة 
)أس(  صحيف�ة  والخربة.وأش�ارت 
الرياضي�ة اإلس�بانية أن�ه اذا م�ا تم�ت 
الصفقة فإن مدرب ري�ال مدريد رافائيل 
بنيتيز سيلجأ لضم أليكس ساندرو ظهري 

بورتو الربتغايل.
وأف�ادت الصحيف�ة أن العائ�ق الذي ربما 
يعرق�ل الصفقة ه�و ارتف�اع راتبه حيث 
يحصل مع ري�ال مدريد عى أربعة مالين 

يورو صافية يف املوسم الواحد. .

إنرت ميالن مهتم
بضم كوينرتا و

بنشيتش تتغلب عىل سريينا 
وتصعد لنهائي

كأس تورونتو للتنس

مدرب اللياقة لنادي الرشطة 
يعتذر عن مواصلة العمل

امل�ستقبل العراقي/وكاالتامل�ستقبل العراقي/وكاالت
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امليزان

؟؟هل تعلم
هل تعلم:رسب الجراد من الحجم املتوسط يرتاوح عدد 
الج�راد فيه حوايل مليون جرادة ، ويس�تهلكون حوايل 

20طن من الطعام يوميا .
هل تعلم أن ما يحدثه 0.47 ليرت من البرتول من انفجار 

يعادل ما يحدثه وزن 0.45 كغ من الديناميت.
ه�ل تعلم:االفاعي تغري جلدها ال�ذي يضيق عليها الن 
نمو جس�مها يفوق نمو جلودها فيصبح الجلد ضيقا 
عىل الجس�م ، وتغري جلدها عدت مرات يف السنة وذلك 

حسبما نموها .
ه�ل تعل�م أن ع�دد بحور الش�عر ه�و : س��تة عرش 

بح�راً.
هل تعلم:السمكة التي تملك أسنانا اكثر من أي حيوان 
آخر هي سمكة القطة إذ لديها 3980 سناً اما السمكة 
التي تملك اقل أس�نانا فهي س�مكة الك�ر كون وهذه 

السمكة تملك سنني فقط .
هل تعلم:الس�م املميت الذي يفرزه أخطر أنواع قنديل 
البحر، الذي يعيش قرب س�واحل اسرتاليا، يقتل رجال 

خالل مدة ال تتجاوز أربع دقائق.

مهنياً:تش�عر بالراح�ة يف عملك اليوم 
فال يوجد ما يعك�ر صفوك أو مزاجك 
عاطفياً:ب�ادر وأصل�ح وضع�ك م�ع 

الحبيب

مهنياً:ق�د تعاكس�ك ظ�روف العم�ل 
اليوم وتبذل الكثري من الجهد لتخطي 
املش�اكل عاطفياً:تعام�ل مع عالقتك 
تهم�ل  وال  أك�ر  بجدي�ة  العاطفي�ة 

مشاعر الحبيب

و  الي�وم  نش�يطاً  مهنياً:تب�دو 
اإلنج�از  و  للعم�ل  حم�اس  لدي�ك 
عاطفياً:الحبي�ب يلغ�ي موعده معك 

مما يشعرك بالحزن

مهنياً:قد تتأث�ر ببعض التغريات التى 
تح�دث يف محي�ط عمل�ك عاطفي�اً:ال 
تجع�ل م�ن كالم اآلخري�ن يؤث�ر عىل 

عالقتك بمن تحب.

وش�ارك  أناني�اً  تك�ن  مهني�اً:ال 
اآلخري�ن باملعلوم�ات الت�ى تعرفه�ا 
ه�ذا  الحبي�ب  م�ع  عاطفياً:تحتف�ل 

املساء بة رائعة وامسية رومانسية

تك�رار  بس�بب  باملل�ل  مهنياً:تش�عر 
ي�وم  كل  الروتيني�ة  األعم�ال  نف�س 
عاطفياً:تج�ذب الحبي�ب إلي�ك اليوم 

بكالمك و أسلوبك يف الحوار

مهنياً:من األفض�ل أن تخترص األمور 
وأن ال تتكل�م كث�رياً عاطفياً:تش�عر 
بالتع�ب م�ن عالقت�ك م�ع الحبيب و 

تفتش عن حلول

مهنياً:األوض�اع املادي�ة تقلقك خالل 
ه�ذه الف�رتة وال تع�رف كي�ف تدبر 
املس�اء  أمورك عاطفياً:تخصص هذا 

لقضاء املزيد من الوقت مع الحبيب

لي�س ه�ادئ وتب�دو  مهنياً:مزاج�ك 
حس�اس تج�اه أي كلم�ة توج�ه لك 
عاطفياً:ك�ن هادئ�اً م�ع الحبيب وال 

تنفعل تجاه أي كلمة يقولها

مهنياً:قد يحدث جدال يؤدي اىل خالف 
بين�ك وب�ني أحد األش�خاص يف العمل 
عاطفياً:تب�ادل وجه�ات النظ�ر م�ع 

الحبيب وال تفرض آرائك عليه

مهنياً:علي�ك أن تنه�ي األمور املؤجله 
إجتماعي�ة  عاطفياً:مناس�به  الي�وم 
تراف�ق الحبي�ب إليها و تتق�رب منه 

أكثر

ينتق�دوا  العم�ل  يف  مهنياً:رؤس�ائك 
طريق�ة تعامل�ك م�ع األم�ور تقب�ل 
النصيح�ة عاطفياً:ب�ادر اىل مصارحة 

الحبيب بحقيقة مشاعرك.

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

بدون تعليق

طبق اليوم

افـقـي
1 مخرتع الطباعة

2 مخرتع الراشوت o جسم
املفاع�ل  مخ�رتع   o رتب�ت  نص�ف   3

النووي
4 دكاكني صناعة خفيفة o جوال

5 تجنح للسلم o مرشد
6 لعبة من لعبات الطاولة

 o 7 عص�ا يف األرض تش�د به�ا الخيمة

من الساحل الرشقي للمتوسط قديما
8 ادخ�رت o من الحيوان�ات ذات الجلد 

املرتفع الثمن
9 اس�م مؤن�ث )معكوس�ة( o ح�رف 

عطف
10 مكتش������ف امل���وج������ات 
قل�م  مخ�رتع   o الكهرومغناطيس�ية 

الرصاص

1 قوة طاغية o محب إىل درجة الوله
2 أول من اخرتع ماكنة الخياطة

الحري�ر  مخ�رتع   o تام�ر  نص�ف   3
االصطناعي

4 متش��ابهان o متش�ابهان o كسب 
مسابقة

5 اظهر وجها مرحبا ومبتس�ما o بيت 
الدجاج o فصل وصنف

6 يلب�س ثيابا جميلة ومريحة وطويلة 
o مخرتع ساعة اليد )معكوسة(

7 من عنارص ماء البحر
8 مخرتع ماكنة التصوير امللون

o خش�وع  9 م�ادة الحي�اة الحم�راء 
وهدوء يف الصالة

10 مخرتع سماعة الطبيب

سـودوكـو

املقادير:
2⁄1 كيلوغرام باذنجان 

3 طماطم كبرية 
2 بصلة وسط 

3 كوب أرز 
4⁄1 كيلوغ�رام لح�م، مقط�ع اىل مكعب�ات 

صغريه
2 فلفل أخرض، حسب الحاجة

2⁄1 كوب زيت، لالرز
2 مكعب مرقة الدجاج 

3 كوب ماء 
3 ملعقة كبرية صلصة الطماطم 

طريقة تحضري مقلوبة الباذنجان العراقية
1. يف ق�در عىل النار، يوض�ع الزيت وتضاف 
صلص�ة الطماطم، بعد دقيق�ة يضاف األرز 
ويقل�ب ثم يضاف مكعب امل�رق، يوضع املاء 

ويرتك عىل نار هادئة.
والطم�اط  البص�ل  الباذنج�ان،  يقط�ع   .2
حلقات ثم يقىل الباذنج�ان والبصل ومن ثم 

الطماطم يف زيت غزير.
3. توض�ع الخض�ار يف تب�ي أي صينية ثم 
يض�اف عليها األرز املطبوخ يظغط عىل األرز 
بملعقة خش�بيه، يوض�ع يف الفرن ملدة عرش 

دقائق.
4. تقلب الصينية يف وعاء وتقدم.

مقلوبة الباذنجان العراقية

معلومات  عامة

دم االخوين
مقوي للمعدة ، ب�رشب ملعقة صغرية 

من مغيل النبات   .
مقوي للرشج   .

مطهر للثة  .
قابض للبطن   .

مقوي للجهاز الهضمي  .
مصفي لعيون الجمال  .

مدر للبول  .

مدر للحيض   .

محلل لالورام  .
مانع لتساقط الشعر  .

دم  بن�ات  يعالجه�ا  الت�ي  االم�راض 
االخوين :
النزيف   .

الق�روح اللين�ة والج�روح والحروق ، 
برش مطحون النبات عليها    .

ادمان مرشوبات الطاقة ختمد جذوة البرص
تحول�ت ام�رأة ايرلندي�ة اىل رضي�رة 
نتيج�ة ادمانه�ا ع�ىل تن�اول كميات 

كبرية من مرشوب منشط يوميا.
مل�رشوب  املكث�ف  اس�تهالك  وادى 
الطاقة »ريدبول« اىل فقدان االيرلندية 

الشمالية لينا لوباري برصها.
وكانت دراس�ة علمي�ة أملانية حذرت 
ارضار  م�ن   2014 الع�ام  نهاي�ة  يف 
مرشوبات الطاقة بأعصاب اإلنسان، 
الس�يما إذا تم مزجها مع الكحوليات 
أو تناوله�ا أثناء ممارس�ة الرياضة.

ويمك�ن أن يؤدي تناول كميات كبرية 
م�ن مرشوب�ات الطاق�ة إىل إصاب�ة 
البالغ�ني بخفق�ان القل�ب أو ارتفاع 
ضغ�ط ال�دم أو الغثي�ان أو التش�نج 

العصبي.
ويستند العلماء يف ذلك إىل بحث أجراه 
املعهد األملاني لتقييم املخاطر )بي إف 

أر(.
كما حذرت دراسة علمية امريكية من 
مخاطر تس�ببها مرشوب�ات الطاقة، 

تهدد صحة االطفال.

كش�فت تقارير صحفي�ة أمريكية 
عن عزم رشكة أب�ل تنظيم فعالية 
املقب�ل  س�بتمر  أوائ�ل  يف  ك�رى 
للكش�ف ع�ن أح�دث ط�راز م�ن 

هواتفها املعروفة »آيفون«.
ووفقا ملوق�ع »باز في�د«، فإن أبل 
س�تنظم الحف�ل ي�وم 9 س�بتمر 
هوات�ف  أح�دث  ع�ن  لتكش�ف 
»آيف�ون«، وال�ذي م�ن املحتمل أن 
يحم�ل االس�م »آيف�ون 6 إس« أو 
املوق�ع،  أش�ار  7«.كم�ا  »آيف�ون 

بحس�ب مص�ادر مقربة م�ن أبل، 
عن استغالل الرشكة للحفل لتزيح 
الس�تار أيضا عن أحدث منتجاتها 
و  »آيب�اد«  اللوح�ي  الجه�از  م�ن 
أيضا جه�از »أبل ت�ي.يف« الجديد، 
طرح�ه  املتوق�ع  م�ن  كان  ال�ذي 
أن  التقري�ر  العام.ورج�ح  بداي�ة 
يش�به الهاتف الجديد س�ابقه من 
ناحية املواصفات الش�كلية، ولكن 
التغي�ريات الك�رى س�تكون ع�ىل 

صعيد املكونات املادية.

الكشف عن آيفون جديد

اهدار األطنان من الطعام

من هنا وهناكمن نوادر العرب

حسني الساعدي

تريده جميال 
قال أبو العيناء :خطبت امرأة فاستقبحتني ولم تعجبها صورتي

 فكتب�ت لها فان تنفري من قبح وجهي فان�ي أريب أديب الغبي 
وال فدم .

فردت عيل تقول :ليس لديوان الرسائل أريدك.

قال باحث�ون تدعمهم املفوضية األوروبي�ة إن االتحاد 
األوروبي يهدر نحو 22 مليون طن من الطعام كل عام، 
وإن بريطانيا هي األسوأ عىل اإلطالق.وخلصت الدراسة 
إىل أن نحو 80% من الطعام املهدر »يمكن تفاديه«، وأن 
بريطاني�ا ه�ي أكر املخالف�ني، وتهدر ما يع�ادل علبة 
بقول لكل ش�خص يومياً. حتى رومانيا، التي يقل فيها 
إه�دار الطعام إىل أدنى مس�توى، فهي ته�در ما يعادل 
تفاحة يف اليوم.كما أشارت إىل أن هذا يصل يف املتوسط 
بالنس�بة لكل مواطني االتح�اد األوروبي إىل 22 مليون 

طن من الطعام املهدر كل عام.
وق�ال الباحثون إن توعي�ة املواطنني بقواعد التس�وق 
بحرص ووضع خطة الس�تهالكهم يمك�ن أن تخفض 
كمي�ة الطع�ام امله�درة وتخف�ض تكاليف املش�رتيات 

الغذائية وتحد من تأثري هذا اإلهدار عىل البيئة.

www.almustakbalpaper.net
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فؤاد حسونك�اريك�ات�ير

اآليس كريم واملفخخات
ات امض���اء

نعيم عبد مهلهل

مس���احة لل���رأي

عالق�ة املصلح بالفس�اد عالق�ة مقابل�ة ورصاع، فاملصلح يطلب 
إزالة الفس�اد وتطهريه واملفسد يتمسك بالبقاء والدفاع عن مكاسبه 
الغ�ري مرشوعة ومن حوله املنتفعني وبيدهم القوة والس�لطة وادوات 
الفتك وتكميم األفواه واألصوات الناقدة وإذا اش�تدت املواجهة واحس 
الفاس�دون بالخطر فإنهم ال يتوارون يف اس�تعمال ابشع انواع الفتك 
والظل�م من قت�ل وقمع ونجد ع�ر التاريخ رصاعاً أبدي�اً بني الظاملني 
املفس�دين م�ن جهة والصالح�ني واملصلحني من جه�ة أخرى ومهما 
بلغ املفس�دين من قوة وجروت فمركب سفينة االصالح مستمرة الن 
التس�ديد وإرادة الل�ه تتدخ�ل وتدفع باتجاه االص�الح لتطهري األرض 
من براثن الفس�اد وال يمكن االصالح دون تضحية الن اإلنس�ان كاملاء 
إذا توقف أصبح فاس�داً وآس�ناً وأفس�د من حوله كذلك إذا توقف عن 
التغي�ري واإلص�الح فالحياة أمام خياري�ن أم التغيري نح�و األفضل او 
الرتاجع نحو االس�وء واملصل�ح كالقلب النابض يدف�ع الدم ليجري يف 
الع�روق ويعيش هموم الناس كالواح�ة الخرضاء ليجذب الناس إليها 
وم�ن عظمة املصلح أن يعيش يف ضمري األم�ة لرتتقي العزة والكرامة 
وإن ق�ادة الفكر أرس�خ وأثبت يف وجدان الش�عوب ولن�رى جان جاك 
روس�و ومنش�يكو وروس�بري أيقظ الش�عب الفرنيس وظل�ت كلماته 
مدوية قرناً من الزمن يف وجدان الفرنسيني وانتهت بالثورة الفنرسية 
لرتفع ش�عار ناضل من أجل االحرار والهدف اإلخاء والعدالة واملساواة 
والزعي�م الهندي غاندي ليس ببعيد مازال�ت رائحة املحابر تكتب عنه 
وتمأل أنوفنا وارتب�اط األمة الهندية الوجداني به فالقائد الحق يعيش 
يف ضم�ري الجماهري وهن�ا تحرض كلمة للدكتور طه حس�ني يف الجزء 
الثاني من كتابه الفتنة الكرى حيث يقول مات معاوية وأحب الناس 
عام�ة وأهل العراق خاصة أه�ل البيت )ع( معاوية م�ات وانتهى كل 
يشء وعيل )ع( أستش�هد قبله إذا ملاذا يأجج حب اهل البيت يف وجدان 
الجماهري ألنه�ا تبحث عن القائد وتعتز بالزعي�م الذي يمثل وجدانها 
ويصغي لهمساتها ويشاطرها اللوعة ويرسم خارطة االمل بعطائه. 
وبتضحي�ة املصل�ح أيقظ األمة م�ن غفلته�ا ألن التضحية الوقود 
الدائم للتحدي وهي مدرس�ة وسلوك ورصخة مدوية لتخلص املجتمع 
من مخالب الذئاب وما أحوجن�ا وراهننا مضطرب ان نقول بال خوف 
ال للمفس�دين والتماسيح البرشية التي تلتهم أموال الشعب، وهل تتم 
عملية التغري من أعىل الهرم أم التغيري ينطلق من القاعدة الجماهريية 
وإذا استحرضنا الحديث الرشيف )صنفان من أمتي إن صلحا أصلحت 
األمة وإن فس�دتا فس�دت األمة العلماء واألمراء( من الواضح العلماء 
يمث�الن الرأي العام وضمري الث�ورات التغيريية وهذا ما حصل يف اوربا 
حيث عصفت رياح التغيري متاثرة بكتابات وأفكار عدد من الفالس�فة 
امثال روس�و ول�وك وخطابات مريابو والتأثري الكب�ري لعلماء الدين يف 
حرك�ة التغي�ري ودليل ذلك ث�ورة العرشين التي قاده�ا املرجع الديني 
املريزا الش�يخ محمد تق����ي الش�ريازي ومن هنا يب�دأ اإلصالح من 
القم�ة إىل القاعدة وم�ن النخبة إىل الجماهري فاملصلح يدخل أنش�ودة 
التغي�ري والث�ورة عىل الظلم لصناعة حارض س�عيد ومس�تقبل حميد 

وعيش رغيد. 

يف صي�ف 2004 ، كان املواط�ن العراق�ي ) س ( قد عاد بس�يارته مع 
أطفال�ه ، آتي�اً به�م من املدرس�ة اىل البي�ت ، مر عىل مح�ل للمرطبات يف 

الجادرية يسمى ) الفقمة (، صاح أحد الصغار : أبي نريد موطا .
وألن الكهرباء يف البيت ال تس�مح بوالدة الثل�ج يف الثالجة فاألب إيضا 

كانت محتاج ملا يطفئ به قيظ ظهرية العاصمة الذي ال يرحم .
ركن السيارة مع االطفال يف مكان قريب وذهب ليجلب للصغار املوطا 
، دفع الثمن ، تس�لم علب اآليس كريم وهو يفكر بحجم ابتس�امة ولديه 
ح�ني يتذوقون طع�م املانجا املثلجة . خط�وات ، وحدث إنفج�ار هائل ، 
أحتمى الرجل بحائط قربه وقد صبغت املوطا كل مالبس�ه . ركض صوب 
سيارته وجدها محرتقة بمن فيها. هذه صورة حقيقية من شاهد عيان 
ترين�ا كيف تم�وت الطفولة العراقي�ة ، وحني يستش�هد الجندي أو رجل 
قوى اآلمن من أجل الوطن أو الدين ،فأطفال العراق يستشهدون من أجل 
) املوط�ا ( وه�ذا لم يحدث يف مس�ببات أي ش�هادة يف تأريخ جهاد البرش 
من اج�ل قضيتهم .. ترينا الصورة مكابدة ما يحدث لإلنس�ان العراقي ، 
فحتما هذا الوالد املفجوع س�يكرُه ) االيس كريم ( كل حياته ولن تذوقه 
ال ه�و وال من بق�ي أحياء يف بيت�ه . إذن من موت الطفولة بهكذا س�بب 
تصاب الرجولة باملأساة فيما ترتكن أنوثة األم اىل عنوسة الدموع والكآبة 

والنع�ي .
وهك�ذا من ج�راء مايحصل نرى ص�ورة يوم عراق�ي بائس ، ال يشء 
فيه س�وى أصوات املفخخات وصفارات سيارات األسعاف ونداءات أفراغ 
الطري�ق ملوكب املس�ؤول الذي تحرس�ه فرقة خاصة م�ن األمن األجنبي 
املؤجر وهم بقايا )الكي بي جي (. وهو اختصار كان يطلق عىل مخابرات 
االتحاد الس�وفيتي ،ال�ذي يعانون البطالة بعد انهيار االتحاد الس�وفيتي 
وه�م يقتلون آبائه�م من اجل 5000 دوالر كل ش�هر . نرى حجم معاناة 
ش�عب تمنى حياة غري هذه التي يعيش�ها االن ، حيث تضاعفت هجراته 
ومواس�مها ، وقل�ت خدمات الدول�ة وخصوصا الكهرب�اء واملاء وبطاقة 

التموين ، وضاع االمان .
إذن م�اذا سنكس�ب يف الغد من طفولة تولد الي�وم وتعيش مثل هكذا 
ظرف ، وماذا س�تفعل الرجولة وهي يف خ�وف عيش الداخل ومحنة عوز 
املهج�ر ، ماذا س�تقدم انوثة العراق لطف�ل يريد أن يتعلم ويرس�م وردة 

ويكتب قصيدة .
س�تقولون ) األمل ( هو بضاعتنا . وانا معكم ، ولكن الحال من يسء 
اىل أس�وء ، وأخاف أن يغور املس�مار عميقاً يف الخش�بة ، وإخراجه ربما 
يسبب نزف كبري .. فعليه ....فأن ما نراه من تظاهرات ساحات التحرير 
يف بغ�داد واملحافظات هي بقدر ما تكون ردة فعل املواطن املس�الم فهي 
بعض األمل الذي نحسبه عالجا للحالة العراقية الكسيحة. أتمنى لطفولة 
) املوطا ( أن تغادر مشاهد ماترى ، وأن تفتح السماوات لها بوابة الحلم 
لتعي�ش زمنا غري الذي عش�ناه . فم�ن حرب الجبه�ات والحجابات ، اىل 
حرب الش�وارع واملحالت والسيارات املفخخة . وكأن قدر العراق أن ينوع 
حروب�ه كل عرشة أع�وام . أتمنى أن يذهب تنويع الح�روب اىل الجحيم ، 
ويأت�ي تنوي�ع الحدائق ومدن األلعاب .ك�ي نغادر هذه املأس�اة وامللهاة 

والدراما الحزينة ..

ماجد الحسناوي

االصالح يف ضمري ووجدان األمة

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


