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السعودية »ختنق« العراق
مــخــطـــط إفـشــال »الــقـنــاة الــجـافــة« لــقـتـل االقــتـصـــاد

     المستقبل العراقي / خاص

كش�فت مص�ادر نيابي�ة, أمس الس�بت, ع�ن مخطط 
سعودي إلفش�ال مش�روع القناة الجافة العراقية, وفيما 
أش�ارت إل�ى أن الرياض تعتزم أنش�اء قن�اة بحرية تربط 
الخليج العربي بالبحر األحمر بالتنسيق مع الكويت ومصر, 
عزت تفكير دول الجوار بقتل االقتصاد العراقي إلى تأخير 
وعدم التصويت على تنفيذ مشاريع مهمة ومنها مشروع 
الفاو الكبير بالبصرة.  وقالت مصادر نيابية ل�«المستقبل 
العراق�ي«, ان »المصي�ر المجه�ول الذي ينتظ�ر االقتصاد 
العراقي قد يش�هد اضافات دراماتيكية في الفترة المقبلة, 
حيث تقوم الس�عودية ببناء مخططات النشاء قناة بحرية 
ترب�ط الخليج العربي بالبحر االحم�ر عبر الصحراء بكلفة 
50 ملي�ار دوالر الس�تكمال مخطط االلتف�اف على القناة 
الجاف�ة العراقية التي ل�و قدر لها اإلنش�اء واالنطالق من 
خ�الل مين�اء الف�او الكبي�ر لكانت ه�ي المنق�ذ المخلص 

للع�راق م�ن االعتماد على النف�ط كمورد اساس�ي للدخل 
القوم�ي«. وبحس�ب المص�ادر, ف�ان »الس�عودية تق�وم 
باالتف�اق مع الكوي�ت وبتخطيط فري�ق »لبناني- مصري 
بوض�ع تصامي�م هذه القن�اة التي يعتقدون انها س�تقتل 
العراق كموقع جغرافي س�تراتيجي يرب�ط الخليج بالبحر 
االبي�ض المتوس�ط«. ولفت�ت المص�ادر إل�ى أن »واردات 
القناة الس�عودية المزمع انشائها تقدر ب� 48 مليار دوالر 
س�نوياً, بينما تقدر واردات القناة الجافة العراقية س�نويا 
ب65 مليار دوالر وكلفة انشائها التتجاوز 18 مليار دوالر 
اي اقل من نصف قيمة انش�اء القناة السعودية البحرية«. 
وأردف�ت المص�ادر بالق�ول ان »العقبة األبرز في انش�اء 
القن�اة الجافة هو الفاو الكبير الذي قبضت بعض األحزاب 
ثم�ن التصويت على ع�دم إقرار اموال�ه وتخصيصاته منذ 
اع�وام لكي تعطي الفرص�ة للكويت لتنش�ئ ميناء مبارك 
وهو الجزء االول من مخطط قتل العراق اقتصادياً والجزء 

الثاني هو القناة السعودية«.

حمافظ البرصة
يفتتـح مـكـتـب لتشـغـيـل 

العاطلني يف الفاو 

الـعـامـري حيـذر
سـفــارات فــي الـعـراق: 

السيادة خط أمحر

اهليئة السياسية للتيار الصدري
تقيم حفاًل تأبينيًا بذكرى استشهاد السيد 

الصدر ونجليه »قدست ارسارهم« 2 32

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

صفحة 16

»باولو كويلو«

من بني كل أسلحة الدمار

 التي اخترعها االنسان يبقى الكالم 

السالح األخطر واألقوى

بـشـائـر الـنـصـر تـلـوح بـاالنـبـار: الـجـيـش يـتــقـدم إلـى الـرمــادي
ص3واشنطن تقر باستخدام »داعش« للكيمياوي.. واحلشد يعثر عىل 20 طن »كلور«

ص3

ص4

السيد السيستاين حيذر 
الـسـيـاسـيـيـن: 

»إصالح حقيقي« أو فساد 
»يقسم« العراق

ص2واشـنـطـن تـدرس إرسـال جـنـود أمـيـركيـيـن لـحـمـايـة حـقـول الـنـفـط الـعـراقـيـة!

ص2األحـزاب الـكـرديــة تـجـتـمـع الـيـوم فـي السليمـانـيـة لبـحـث قـضـيـة »الـرئـاسـة«

      المستقبل العراقي / خاص

اتهمت مصادر نيابية جهات رقابية مسؤولة 
عن مل�ف األمن الغذائ�ي ب�«التواط�ؤ« مع دول 
خليجية في عملية إغراق السوق العراقي بالمواد 

الغذائية الفاسدة التي تسبب السرطان.
وفيما أك�دت بان التبادل التجاري المش�بوه 
م�ع الس�عودية واإلم�ارات تبل�غ قيمت�ه نح�و 
30 ملي�ار دوالر س�نويا, أش�ارت إل�ى أن ه�ذه 
األموال تذهب على ش�كل غس�يل أموال لتمويل 
العمليات اإلرهابية بالعراق. وبحس�ب المصادر 
النيابية, ف�ان »التحقيق بملف�ات األمن الغذائي 

وسياس�ة التجارة العراقية وفسادهما تصطدم 
بوجه عقب�ات كبيرة جدا«. وبين�ت المصادر أن 
»الحكوم�ة والجهات األمني�ة والمعنية بملفات 
الفس�اد كله�ا تصم�ت حينم�ا ترده�ا ملف�ات 
تخص األغذية المس�توردة م�ن الخليج وتحديدا 
السعودية واإلمارات وبالمرتبة الثالثة الكويت«. 
ولفت�ت المصادر إلى أن »ش�ركات من ش�ركات 
التصني�ع الغذائ�ي ت�ورد للعراق أس�وء نوعيات 
الغذاء التي تعود أموالها إلى المجاميع اإلرهابية 
كتموي�ل تغس�ل في�ه األم�وال التي تش�كل أهم 

مصادر غسيل األموال«. 
وبين المصادر أن »السوق العراقي اغرق بهذه 

المنتجات مض�اف أليها العصائر والمش�روبات 
المس�رطنة«, الفتة إلى أن »ذلك يعد حلقة بارزة 
من حلق�ات اس�تهداف العراقيين وتدمي�ر البلد 
المص�ادر  واإلمراض«.وأب�دت  األوبئ�ة  ونش�ر 
اس�تغرابها واس�تيائها الش�ديدين م�ن تواط�ؤ  
تج�ار عراقيين ومس�ؤولين فاس�دين م�ع تلك 
الدول, مبينة أن »هؤالء  يس�يطرون ويتحكمون 
بالس�وق وبمدخالت الس�وق العراقي�ة«.  وفقا 
لتل�ك المص�ادر, ف�ان »قراب�ة 30 ملي�ار دوالر 
س�نويا تذهب إلى هذه الدول كتب�ادل تجاري«, 
مضيفة ان »األموال تعود إلى العراق على ش�كل 

انتحاريين وأسلحة ومفخخات لقتل األبرياء«.

      بغداد / المستقبل العراقي

تعمل عائل�ة كريم العب�ودي في 
مجال التجارة منذ عام 1960، شهدوا 
كل انواع العسر التجاري خالل عقود 
م�ن العمل في ه�ذا المج�ال، وبدأت 
تجارته�م تنتعش بعض الش�يء بعد 
س�قوط النظ�ام الديكتات�وري، الى 
ان وص�ل الح�ال مرة اخ�رى لركود 

اقتص�ادي عدوه االس�وأ منذ عقود. 
العائلة تملك معامل لصناعة الزجاج 
وااللمني�وم، اس�تغنت قب�ل ايام عن 
%65 م�ن موظفيها، واغلقت س�تة 
االقتص�ادي  الح�ال  ه�ذا  مصان�ع. 
يبي�ن ان الع�راق ف�ي حال�ة صعبة، 
العام�ة  بالموازن�ة  وعج�ز واض�ح 
ناجم عن تدني اس�عار النفط، فضالً 
ع�ن التكلف�ة الباهظة للح�رب على 

مس�لحي »داعش«.ف�ي ظ�ل الحرب 
الحالية، رك�زت الحكوم�ة العراقية 
على ش�راء الذخيرة فق�ط لمحاربة 
اإلره�اب، فتعثرت أحوال الش�ركات 
والمصان�ع الت�ي كان�ت تتعاق�د مع 
الحكومة، السيما ان هذه الشركات 

تعتمد على عقود حكومية حصراً.

          التفاصيل ص3

»الفسـاد« يطيـح بمـا تبقـى من »شـركـات«:
 أحالم التجار حتترض

دول خليجية متول العمليات اإلرهابية يف العراق بـ »30« مليار دوالر
مصانع تسرح عمالها بسبب التقشف تجار يستوردون أغذية فاسدة يدعمون لوجستيًا
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وزير الداخلية يوجه بتخفيف الروتني يف دوائر الوزارة 

محودي: الربملان سيرشع قانونًا حيمي احلشد الشعبي

      بغداد / المستقبل العراقي

عقد وزي�ر الداخلية محمد س�الم 
الغبان مؤتمراً توجيهياً ضّم المفتش 
العام للوزارة ومدير الشؤون الداخلية 
العام�ة ومدي�ري  ومدي�ر الجنس�ية 
الدوائر التابعة للس�فر والجنسية في 

بغداد والمحافظات.
واكد الغبان ان ه�ذا المؤتمر يأتي 
للتذكي�ر بواجبات ه�ذه الدوائر التي 
تق�دِّم الخدم�ات للمواطني�ن، ودع�ا 
الى ض�رورة تخفيف االج�راءات غير 
الضروري�ة والحد م�ن الروتين خالل 

المراجعات.واض�اف ان عم�ل دوائ�ر 
الجنس�ية يتطل�ب الدق�ة وان ه�ذه 
الدوائ�ر ه�ي واجه�ة ال�وزارة وهي 
حلقة الوصل بين الداخلية والمواطن 
وعلي�ه يج�ب ان تكون ه�ذه الدوائر 
خاط�ب  كم�ا  للمواط�ن،  مناس�بة 
الجنس�ية  لدوائر  التابعي�ن  الضب�اط 
بالق�ول ان لديهم مهمة كبيرة ويجب 
ان يعمل�وا على مس�اعدة المواطنين 
قدر المستطاع وان يشعر المراجعون 
باالحت�رام خ�الل مراجعته�م لدوائر 
الس�فر والجنس�ية وان يك�ون هناك 
تبس�يط االجراءات ومعالجة الروتين 

ال�ذي ورثت�ه ال�وزارة وغيره�ا م�ن 
النظ�ام  س�قوط  بع�د  المؤسس�ات 

المباد.
االهتم�ام  وش�دد عل�ى ض�رورة 
بكبار السن وشريحة المعاقين وذوي 
الش�هداء.واوضح ان وزارة الداخلي�ة 
لديها تحديات من بينها التركة الثقيلة 
ومن�ذ عقود والتي ادت الى ضعف في 
االداء بعض االحيان كذلك واقع البنى 
التحتي�ة للدوائ�ر والتره�ل الموجود 
والفس�اد بأنواع�ه، بالمقاب�ل توجد 
هن�اك ايجابيات من بينها تش�ريعات 

جديدة تخص عمل دوائر الجنسية.

كما دعا الى عدم مطالبة المواطن 
بالبطاق�ة التموينية خ�الل مراجعته 
او تأيي�د الس�كن واالكتف�اء ببطاقة 
السكن وعدم مطالبة المراجع بتغيير 
الصورة التي تحملها المستمس�كات 
كبي�ر،  بش�كل  تالف�ة  تك�ون  ان  اال 
مبينا ان دوائر الج�وازات تمكنت من 
اص�دار )11( مليون جواز س�فر منذ 
ع�ام 2004 ولغاي�ة االن وه�ذا يع�ّد 
انجازا جيدا بس�بب االنفتاح والظرف 
االقتص�ادي، خاص�ة اذ م�ا قارنا ان 
النظام المباد ومن�ذ عقود ط���ويلة 

اصدر )750( الف جواز.

واشنطن تدرس إرسال جنود أمريكيني حلامية حقول النفط العراقية!
البنتاغون تعده انتحارا لجنودها

      بغداد / المستقبل العراقي
 

الح�رب  بش�أن  جدي�د  تط�ور  ف�ي 
االمريكية ضد مس�لحي »داعش«، تعتزم 
الواليات المتحدة طرح مشروع من شأنه 
إرس�ال قوات امريكية الى العراق لحماية 

الحقول النفطية.
وقال رئي�س اركان الجيش االمريكي 
الجنرال ريمون�د ري اوديرنو ان »اقتراح 
الكونغرس بشأن ارس�ال قوات امريكية 
الحق�ول  حماي�ة  لغ�رض  الع�راق  ال�ى 
النفطي�ة القريبة م�ن المناطق الخاضعة 
لسيطرة المسلحين المتطرفين، مرفوض 
تماماً«، مؤك�داً ان »هذا االقتراح جاء من 
قبل المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد 
ترام�ب ال�ذي ق�ال ان الوالي�ات المتحدة 
عليها الذهاب الى العراق لحماية الحقول 
النفطية وإنهاء سيطرة )داعش( عليها«.

وجاءت تصريح�ات اوديرنو في لقاء 
مّوس�ع م�ع الصحافيين ب�وزارة الدفاع 
يس�تعد  ال�ذي  الوق�ت  ف�ي  االمريكي�ة، 
في�ه اكث�ر م�ن 39 ضابط�اً لالحالة على 

التقاعد.
وكان المرشح ترامب االوفر حظا في 
االنتخابات الرئاس�ية، اشار خالل مقابلة 
تلفزيوني�ة مع�ه، ال�ى وج�وب حماي�ة 
الحق�ول النفطي�ة العراقي�ة م�ن تنظيم 
»داع�ش« وه�ذه م�ن مهم�ات الق�وات 

االمريكية، وفقاً لتعبيره.
ولف�ت المرش�ح ترام�ب ال�ى ان بيع 
النف�ط الخ�ام على ي�د تنظي�م »داعش« 

س�يؤدي ال�ى ش�حة اقتصادي�ة كبي�رة 
بالع�راق، وهذا من ش�أنه س�يؤدي ايضاَ 
ال�ى انهيار الس�وق العالمية إث�ر انتعاش 

السوق السوداء.
الجن�رال اوديرنو، الذي ش�غل منصب 
قائ�د القوات االمريكية في العراق للفترة 

م�ن 2008 ال�ى 2010، ق�ال ان »القوات 
االمريكي�ة لن تتح�رك قتالياً ف�ي العراق 
مالم يوجد هناك تنس�يقاً عالياً«، مضيفاً 

ان »المش�كلة االن، ه�ي نتائ�ج الجه�ود 
المبذولة التي توفره�ا الواليات المتحدة 
للعراقيي�ن التي الى االن غير واضحة، اما 

الشأنين السياس�ي واالقتصادي العراقي 
فهذا ال تحدده القوات االمريكية«.

عم�ل  ان  اوديرن�و،  الجن�رال  وي�رى 
الواليات المتحدة من مساعدة للعراقيين، 
ه�و دع�م لوجس�تي له�م، الن الواليات 
المتحدة ال تريد المشاركة في الحرب مع 
التنظيم لكنها تؤيد القضاء عليه لوجستياً 
النها تعتقد ان التنظيم المتطرف سيشكل 
مس�تقبالً تهدي�داً كبي�راً عل�ى منطق�ة 
الش�رق االوس�ط، بحس�ب تعبيره امام 

الصحافيين.
وتطرق الجن�رال االمريكي الى اهمية 
مش�اركة زعم�اء الش�رق االوس�ط في 
مساعدة العراقيين بحربهم ضد االرهاب، 
الن ذل�ك االرهاب س�يطالهم ب�كل تأكيد 
مستقبالً، وفي غضون ذلك اجاب اوديرنو 
على سؤال، مفاده، هل يتفق بكالمه هذا 
مع المشرح الرئاسي ترامب؟ بين الجنرال 
االمريكي انه على اتفاق عام مع المرشح 
الرئاس�ي، لكن�ه يع�ارض ارس�ال قوات 
امريكية للع�راق لحماية حقوله النفطية 

القريبة من وجود مسلحي »داعش«.
تنظي�م  ف�ان  مع�روف،  ه�و  وكم�ا 
»داع�ش« يجني ام�واالً من بيع�ه النفط 
الخ�ام العراق�ي ال�ذي يمول به نش�اطه 
المتط�رف في البالد، فض�اًل عن اعتماده 
االبتزاز وفرض الضرائب على المواطنين 
كنه�ج ف�ي بقائ�ه بالمدين�ة المنكوب�ة 
الموصل على سبيل المثال. ووفقاً لتقرير 
خدمة ابح�اث الكونغرس، ف�ان التنظيم 
المتط�رف، يبيع النفط الخ�ام الى تركيا 

بسعر منخفض جداً.

www.almustakbalpaper.net

سياسية2   العدد )1033(  االحد 23 آب 2015

العامري حيذر سفارات يف العراق: السيادة خط أمحر

األحزاب الكردية جتتمع اليوم يف السليامنية
 لبحث قضية »الرئاسة«

اهليئة السياسية للتيار الصدري تقيم حفاًل تأبينيًا بذكرى 
استشهاد السيد الصدر ونجليه »قدست ارسارهم«

بدر: بقاء العملية السياسية يف العراق مرهون بدعم احلشد الشعبي

     بغداد / المستقبل العراقي

أقامت الهيئة السياس�ية للتيار 
الصدري، أمس السبت، حفال تأبيناً 
لذك�رى استش�هاد الس�يد محم�د 
محمد ص�ادق الصدر ونجليه الذين 
اغتالهم النظام المقبور في شباط 
1999. وحض�ر الحف�ل ال�ذي اقيم 
في فندق الرش�يد بالعاصمة بغداد 
رئی�س الجمهوریة ف�ؤاد معصوم 
المجلس االعلى االسالمي  ورئيس 
العراقي السید عمار الحكيم ووزير 
الخارجي�ة ابراهي�م الجعفري كما 
حض�ره ع�دد م�ن ق�ادة وممثلي 
االحزاب السياس�ية ورجال الدين. 

ف�ؤاد  الجمهوري�ة  رئي�س  وأك�د 
معص�وم أن الع�راق بحاج�ة ال�ى 
لالنتص�ار  الص�در  ث�ورة  دروس 
عل�ى اإلره�اب والطائفي�ة، مبينا 
أن أف�كار الش�هيد ووقوف�ه ض�د 
االس�تبداد وتوحيده للصفوف ضد 
الدكتاتورية واإلرهاب ما زالت تنير 
درب العراقيين. وقال معصوم في 
كملته ل�ه ألقيت بالنيابة عنه خالل 
الحف�ل التأبيني للذكرى الس�نوية 
ال��17 الستش�هاد الس�يد محم�د 
محمد ص�ادق الص�در ونجليه، إن 
»الع�راق بحاجة ال�ى دروس ثورة 
الص�در الت�ي دع�ت العراقيين الى 
الوح�دة لالنتص�ار عل�ى اإلرهاب 

ميادي�ن  وإع�الء  والطائفي�ة 
أن  معص�وم  المواطنة«.وأض�اف 
»االنهي�ار الس�ريع لنظ�ام ص�دام 
برهان على أن كفاح الس�يد الصدر 
لم يذهب هدراً وهو يتحدى الحكم 
الصدامي الذي اغتال الشهيد غدراً«، 
مؤكدا أن »أفكار الشهيد والوقوف 
ضد االس�تبداد وتوحي�د الصفوف 
ضد الدكتاتورية واإلرهاب ما زالت 
تني�ر ال�درب للعراقيين«.وتابع أن 
»مواق�ف الس�يد الص�در كانت من 
أجل إحق�اق الحق، وكانت تضحية 
من أجل العراق وش�عبه«، مش�يرا 
ال�ى أن »التضحي�ة أصبح�ت مناراً 

لالجيال، وكانت لكل العراقيين«.

     بغداد / المستقبل العراقي

لمنظم�ة  الع�ام  األمي�ن  دع�ا 
ب�در ه�ادي العامري أمس الس�بت 
س�فارات دول لم يس�مها في بغداد 
الى إع�ادة النظر في حس�ابتها في 
التعامل مع العراق، محّذراً إياها من 
محاولة »اللعب بالنار«، و«المساس 
بس�يادة« الب�الد. وق�ال العام�ري 
في كلم�ة له خالل الحف�ل التأبيني 
بمناسبة ذكرى وفاة المرجع الديني 
محمد ص�ادق الصدر والتي اقامتها 
الهيئ�ة السياس�ية للتي�ار الصدري 
في بغداد، إن�ه »يجب علينا محاربة 

فالي�وم  كان�وا،  مهم�ا  الفاس�دين 
مطلوب مّنا أكثر من أي وقت إعادة 
النظر بأنفس�نا وما نق�وم به، وان 
نبادر في اخراج المسيئين«. وحّذر 
العام�ري م�ن ان »تهدي�د تنظي�م 

داع�ش اإلرهاب�ي ال ي�زال قائم�اً، 
ومن محاوالت التنظيم في س�حب 
الوس�طى والجنوبية  المحافظ�ات 
والمقاتلي�ن الى عدم االس�تقرار«، 
مبيناً ان التنظي�م »إذا نجح في ذلك 

فسيؤثر على العراق باجمعه«.
ولف�ت العام�ري ال�ى ان عل�ى 
»بع�ض الس�فارات الموج�ودة في 
وأالّ  حس�اباتها  تعي�د  ان  الب�الد 
تلع�ب بالنار ف�ي محاولتها التدخل 
بش�ؤوننا فإننا لن نسمح لها بذلك، 
وس�يادة البالد خط احم�ر«، داعياً 
تلك الس�فارات الى إعادة حساباتها 

في تعاملها مع العراق.

     بغداد / المستقبل العراقي

االس�المية  الجماع�ة  اعلن�ت 
في اقليم كردس�تان الع�راق، أمس 
السياس�ية  االح�زاب  أن  الس�بت، 
س�تعقد  الخمس�ة  الكردس�تانية 
الراب�ع  اجتماعه�ا  االح�د،  الي�وم 
لبح�ث  الس�ليمانية،  مدين�ة  ف�ي 
وق�ال  االقلي�م.  رئاس�ة  قضي�ة 
المتحدث باس�م المكتب السياس�ي 
للجماعة االس�المية ريب�وار حمد، 
لالح�زاب  الراب�ع  »االجتم�اع  إن 
السياس�ية الرئيس�ة الخمس�ة في 

ف�ي  س�يعقد  كردس�تان،  اقلي�م 
الس�اعة العاشرة من صباح يوم غد 
ف�ي مدين�ة الس�ليمانية«، مبينا أن 
»االجتماع س�يعقد في فندق جراند 

ميلينيوم لبحث مسألة الرئاسة«.
واضاف حم�د أنه »م�ن المقرر 
أن يحض�ر االجتماع وفود االحزاب 
الخمس�ة، إضافة إلى خبير قانوني 
م�ع كل طرف منها، عل�ى أن يكون 
كردس�تان  اقلي�م  رئاس�ة  قان�ون 
رقم 1 لس�نة 2015 وتقرير اللجنة 
كردس�تان  لبرلم�ان  القانوني�ة 
للبح�ث  االساس�يين  المحوري�ن 

خ�الل االجتم�اع«. وكانت االحزاب 
اختتم�ت  الخمس�ة  الكردس�تانية 
الخميس اجتماعها الثالث في اربيل 
بش�أن التوص�ل ال�ى اتفاق بش�أن 
رئاسة اقليم كردس�تان، فيما ابدى 
الكدرس�تاني  الديمقراطي  الح�زب 

مواقف اتسمت ب�«المرونة«.
وكان برلم�ان إقليم كردس�تان 
العراق قرر تأجيل جلسته »الطارئة« 
إقلي�م  رئاس�ة  مش�روع  ح�ول 
كردس�تان، لع�دم اكتم�ال النصاب 
القانوني، فيما اكد انه سيتم تحديد 

جلسة جديدة في يوم آخر.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت النائب�ة ع�ن التحال�ف الكردس�تاني بيري�وان 
خيالني، السبت، عن إنطالق موقع »دولة إقليم كردستان« 
على ش�بكة االنترنت، معتبرًة ذلك الخطوة االولى في بناء 

الدولة الكردية.
وقال�ت خيالني في بي�ان تلقت »المس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه، »اب�ارك لحكوم�ة االقليم والش�عب الكردي 
تأسيس وانطالق موقع دولة إقليم كردستان على الشبكة 
العالمية اإلنترنت«، مؤكدًة أنها »الخطوة االولى الرسمية 
ف�ي بن�اء الدول�ة الكردي�ة«. وأضافت أن »ه�ذه الخطوة 
س�يكون له�ا دور كبير ف�ي تعزي�ز النش�اط االقتصادي 
والس�ياحي والسياس�ي والرياض�ي والثقاف�ي من خالل 
ش�بكة االنترنت التي أصبحت تجمع سكان العالم بأسره 
ف�ي مكان واح�د«، معربة عن »تقديره�ا لجهود حكومة 
اإلقليم وما تبذله من خطوات إيجابية في تحقيق األهداف 
اإلنمائي�ة والبنى التحتية وخصوصا ف�ي مجال الحوكمة 
اإللكتروني�ة«. وكان رئي�س إقلي�م كردس�تان مس�عود 
بارزان�ي أكد، في وقت س�ابق، أن العوائق الس�ابقة أمام 
اس�تقالل كردس�تان أزيلت ومن حق الك�رد أن تكون لهم 
دولته�م، فيما أش�ار الى أن االقليم يحاول تش�كيل جيش 

وفق المواصفات العالمية.

      بغداد / المستقبل العراقي

أمض�ى نح�و ألف�ي مهاج�ر معظمهم من الس�وريين 
والعراقيين الراغبين في التوجه إلى أوروبا الغربية، أمس 
الس�بت، تحت المط�ر في منطق�ة حدودية بي�ن اليونان 
ومقدوني�ا حي�ث احتجزتهم الش�رطة المقدوني�ة، بينما 

يتدفق آخرون على الموقع نفسه. 
وتح�دث بعض الالجئين، انهم أمض�وا  ليلتهم بال نوم 
أو غف�وا في ارض مكش�وفة، بعضهم ف�ي خيام صغيرة 
في المنطقة الخالية بين قرية ايدوميني اليونانية ومدينة 

جيفجيليجا المقدونية. 
وتنبعث في المكان رائحة دخان بينما يتجول الالجئون 
بي�ن أكداس النفايات وهم ينظرون إلى الحدود المقدونية 
حيث تم نش�ر القوات الخاصة للش�رطة منذ الخميس بعد 
إع�الن مقدونيا حالة الط�وارئ لمحاولة الح�د من تدفق 
الالجئين. وقامت الش�رطة بمضاعفة األس�الك الش�ائكة 
الت�ي وضعتها بينما كان الالجئون يهتفون من حين آلخر 

»ساعدونا«.

     بغداد / المستقبل العراقي

أعلن وزير النقل باقر الزبيدي، أمس السبت، عن تنازله 
ع�ن راتب�ه الش�هري وامتيازات�ه المالية لصالح الحش�د 

الشعبي.
وق�ال الزبي�دي في بي�ان، إنه »انس�جاما م�ع حزمة 
اإلصالحات التي أقرها مجلس الوزراء بجلس�ته المنعقدة 
بتاري�خ 9 آب 2015، أتن�ازل عن تس�لم رواتبي الش�هرية 
والمخصصات والحوافز واألرباح ومبالغ االيفادات خارج 
العراق الخاصة بنا، وتس�جل في سجل وتودع في حساب 

خاص كأمانات لدى مدير عام الدائرة المالية واإلدارية«.
وأضاف وزير النقل أن تلك األموال »ستصرف لجرحى 

وشهداء الحشد الشعبي بموجب وصوالت أصولية«.

اإلقليم يطلـق مـوقـع »دولـة كردستــان« 
عىل األنرتنيت.. ونائبة: هذه أول خطوة 

2000 مهاجر بينهم عراقيون عالقون 
عىل احلدود املقدونية اليونانية 

وزير النقل يتنازل عن راتبه وامتيازاته 
املالية للحشد الشعبي

      بغداد / المستقبل العراقي

اعتبر مسؤول منظمة بدر في كربالء وعضو 
مجلس المحافظة أبو مرتضى الكربالئي أن بقاء 
المش�روع السياس�ي في العراق مره�ون بدعم 
وبقاء مقاتلي الحشد الشعبي في جبهات القتال. 
جاء ذلك خالل كلمة له ألقاها وس�ط حش�د من 
مقاتلي منظمة بدر والحشد الشعبي في منطقة 
الفتحة ش�مال ص�الح الدين في زي�ارة ميدانية 

لتفقد القطعات العسكرية هناك.
وقال الكربالئ�ي إن »منطقة الفتحة ش�مال 
ص�الح الدين بات�ت عصي�ة على تنظي�م داعش 

اإلرهابي ولن تستطيع العناصر المسلحة التابعة 
للتنظيم السيطرة عليها مهما كلفنا ذلك.«

وأضاف، أن »تحرير بقية مناطق صالح الدين 
بحاجة إلى صدور أوامر القيادات العليا.«

وأش�ار الكربالئ�ي في جانب م�ن كلمته إلى 
أن »أبن�اء ب�در والحش�د الش�عبي وكل فصائ�ل 
المقاومة يقاتلون بشراسة من أجل بقاء العملية 
السياس�ية ودفاعاً ع�ن العراقيين بكل طوائفهم 
وقومياته�م.« مطالب�اً الحكوم�ة العراقي�ة ب�� 
»تثمي�ن الجه�ود والتضحيات الجس�يمة ألبناء 
الحشد الشعبي في تحرير أراضي العراق وتقديم 

الدعم الكافي لهم ولعوائلهم.«

      بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال عض�و هيئ�ة رئاس�ة مجل�س 
الن�واب العراق�ي هم�ام حم�ودي أمس 
الس�بت ان البرلم�ان العراقي سيش�رع 
قانونا يحمي الحشد الشعبي الذي يقاتل 
تنظيم داع�ش. وقال حمودي في كلمته 
خالل حض�وره مؤتمر المجمع العالمي 
أله�ل البي�ت الس�ادس في طه�ران، إن 

»الع�راق أم�ام تحدي�ات كبي�رة تتمث�ل 
بالحرب ضد داعش في مختلف الجبهات 
ومحاربة الفاس�دين وتحسين الخدمات 
بش�كل كامل مما يتطلب تعاوناً حقيقياً 
بي�ن الس�لطتين التنفيذية والتش�ريعية 
للقي�ام بالواجب�ات واإلصالح�ات التي 
تس�رع بالقوانين والقرارات التي تخدم 
المواطن«. واض�اف، وفق بيان لمكتبه، 
بتش�ريع  م�اض  الن�واب  »مجل�س  ان 

قانون يحمي حش�دنا الشعبي ويؤسس 
لمجموع�ة عس�كرية وطني�ة تح�ارب 
اإلره�اب وتقف م�ع الجي�ش العراقي ، 
وقانون�ا آخر يضمن امتي�ازات وحقوق 
عوائل الشهداء منهم«. وبين النائب األول 
لرئي�س المجلس خ�الل المؤتم�ر الذي 
شارك فيه أكثر من 130 دولة إن »انعقاد 
هذا المؤتمر يأتي بوقت مهم وحساس، 
يحاول في�ه التكفيريون تش�ويه معالم 

قتلن�ا  أرادوا  حي�ث  الحقيق�ي،  الدي�ن 
الش�عب  امتل�ك  عندم�ا  ي�وم  أول  ف�ي 
إرادت�ه وحكمه وقرر مصي�ره بأختيار 
ممثلي�ن ل�ه ليكتب�وا له دس�تورا بأيدي 
عراقي�ة وبطريق�ة ش�فافة وواضحة، 
بعدها ت�م اختياره�م بالتصويت لينجز 
الدس�تور ويكون حريصا ليثبت فيه كل 
عراقي حقوق�ه وحماي�ة هويته ودينه 
وممارس�اته وش�عائره وفق�ا لبنوده 

ومضمونه«. وقال إن »فتوى المرجعية 
بوجوب الجه�اد الكفائي كانت المنطلق 
األس�اس الذي ه�ب من خالله الش�عب 
العراقي واستطاعوا بالنفس التي تربت 
عل�ى نهج أه�ل البيت عليهم الس�الم ان 
يوحدوا صفوفهم بحش�د وطني شجاع 
للدف�اع ع�ن ارض  العراقيي�ن  م�ن كل 
الوط�ن وتقدي�م انتص�ارات كبيرة ضد 

إجرام داعش«.



صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي
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      البصرة / المستقبل العراقي

اعلن محافظ البصرة ماجد النصراوي عن افتتاح مكتب لتش�غيل العاطلين عن العمل 
ف�ي قضاء الف�او )جنوب البصرة(، وقال النصراوي انه »تم االتفاق على ان تكون نس�بة 
العمالة من اهالي القضاء في الش�ركة الكورية المنفذة لمش�روع كاسر االمواج 80%«، 
معلناً في ذات الوقت عن تش�كيل لجنة توجهت مباش�رة الى الش�ركة إلخراج أي اجنبي 

يعمل في الشركة بدون اختصاص فني.
بدوره، ع�د مدير عام الموانئ العراقية الكابتن عمران راضي ابناء اهالي قضاء الفاو 

بتوفير فرص العمل داخل القضاء ولدى الشركات العاملة هناك .
وقال راضي ان »ش�ركة الموانئ وديوان المحافظة طلب من المس�ؤولين في القضاء 
بإجراء عملية جرد للشباب العاطلين عن العمل بهدف معرفة االعداد واالختصاصات التي 

يتملكها اهالي القضاء لغرض توظيفهم لدى الشركة«.

حمافظ البرصة يفتتح مكتب لتشغيل العاطلني يف الفاو 

     المستقبل العراقي/ عادل الالمي

اس�تخدام  مل�ف  يث�ار  بينم�ا 
»داع�ش« لألس�لحة الكيماوية في 
العراق بي�ن الفينة واألخ�رى, أكد 
قادة في الجيش األمريكي استخدام 
تلك العصابات »غاز الخردل السام« 
وفقا لنتيج�ة التحليل الصادرة من 
مركز التحليل الميداني العس�كري 

األمريكي.
وبم�وازاة اإلع�ان األمريك�ي, 
كش�ف قادة في الحش�د الش�عبي 
عن عثورهم عل�ى 20 طن من غاز 
الكلور كانت بح�وزة »داعش« في 

محافظة صاح الدين .
وبحس�ب  جنرال امريكي، فإن 
»نتائج تحليل شظايا قذيفة الهاون 
الت�ي أطلقه�ا ارهابي�و )داع�ش( 
عل�ى ق�وات البيش�مركة في وقت 
سابق من هذا الش�هر، أشارت الى 
اس�تخدام التنظي�م لغ�از الخ�ردل 
التحلي�ل  لنتيج�ة  وفق�اً  الس�ام، 
الصادر من مركز التحليل الميداني 

العسكري األمريكي«.
وقال العميد كيفن كيلي، الجنرال 
في ساح مشاة البحرية، ان رئيس 
االركان العس�كرية للعملي�ات ق�د 
طل�ب م�ن مرك�ز البح�وث اجراء 

تحلي�ل حول هذه الش�ظايا وتبين 
بعد االختب�ار ان هناك دلياً قاطعاً 
على ان تنظيم »داعش« اس�تخدام 
الس�اح الكيمي�اوي ض�د مقاتلي 
البيش�مركة بالق�رب م�ن مدين�ة 

كركوك.
وأك�د الجنرال كيلي، أن التنظيم 
هجوم�ا  ش�ن  حينم�ا  اإلرهاب�ي 
مواق�ع  عل�ى  اله�اون  بقذائ�ف 
البيش�مركة، كانت ه�ذه القذائف 
اس�تخدمها  نووي�ة  رؤوس  به�ا 
التنظي�م س�ابقاً، فيمك�ن الق�ول 
التنظي�م االرهابي يس�تخدم الغاز 
الكيمي�اوي منذ فت�رة بعد هيمنته 
على مراكز للغاز السام في سورية 

من العام الماضي.
وبين الجنرال كيل�ي، ان قذائف 
اله�اون الت�ي اطلقت عل�ى مواقع 
بل�دة  ف�ي  الكردي�ة  البيش�مركة 
مخمور ايضاً، شمال العراق، اكدت 
وجود ش�ظايا لغاز الخردل السام، 
اذ س�لمت حكومة كردستان هذه 
الش�ظايا ال�ى الجان�ب االمريك�ي 

لفحصها بعد ايام.
وأش�ار كيلي، الى ان الش�ظايا 
اطلق�ت م�ن قذائف المورت�ر التي 
الفحوص  تملكها داعش، وباجراء 
عليها اثبت�ت بالدليل انه�ا تحتوي 

على غازات سامة.
ويعتبر غاز الخ�ردل من المواد 
الكيمياوي�ة الس�امة الت�ي تحم�ل 

الفئة واحد من الغازات السامة.
وم�ن أض�رار ه�ذا الغ�از على 
اإلنس�ان، يس�بب حروقاً ش�ديدة 
وضي�ق ف�ي التنف�س وجح�وض 
في العينين، وفق�اً لمركز امريكي 
مخت�ص ف�ي مكافح�ة االم�راض 

الغ�ازات  انتش�ار  ع�ن  الناتج�ة 
الس�امة. ويمك�ن ان يؤث�ر الغ�از 
السام الخردل على الجهاز العصبي، 
ويزيد من كمي�ات اللعاب والدموع 
والبول الش�ديد والقيء واالسهال، 
إن رائحة غ�از الخ�ردل قريبة الى 
رائحة الثوم، الت�ي يمكن ان تكون 
قاتلة في حال زادت جرعاتها على 
االنس�ان. ولف�ت الجن�رال كيل�ي، 

الى ض�رورة اجراء مس�ح ميداني 
للمنطقة المتعرضة للغاز، ليتسنى 
للفريق التاكد من ذلك، وفي الواقع 
البحثي�ة  الطبي�ة  الف�رق  اج�رت 
مسحاً على مكان الحادث بعد ايام 
م�ن ورود معلومات بش�أن اطاق 
التنظي�م االرهاب�ي اس�لحة تحمل 
مواداً كيمياوية. ون�وه كيلي، الى 
ض�رورة اج�راء تحقي�ق بمص�در 

القذائف التي حصل عليها التنظيم، 
ولم�اذا يت�م تصنيع قذائ�ف تحمل 
م�ادة غاز الخردل؟، مؤكداً بالوقت 
سيس�تغرق  االختب�ار  ان  نفس�ه، 
بضع�ة اس�ابيع لوضع اللمس�ات 

االخيرة.
وفي 6من شهر شباط الماضي, 
أك�د وزي�ر العل�وم والتكنولوجي�ا 
فارس يوس�ف ججو ع�دم امتاك 
تنظي�م »داعش« م�واد تمكنه من 
إنت�اج أس�لحة كيمياوي�ة، عازي�اً 
س�بب ذلك إلى خلوا العراق من تلك 
الم�ادة، فيم�ا اعتبر أن اس�تحواذ 

التنظيم على الكلور »لن يؤثر«.
بينم�ا ح�ذرت وزي�رة خارجية 
م�ن  بيش�وب  جولي�ا  اس�تراليا 
اس�تخدام تنظي�م »داع�ش« غ�از 
الكل�ور كس�اح، فيم�ا رجحت أن 
يكون لدى التنظيم الخبرة الازمة 

لصنع اسلحة كيماوية.
ف�ي الغض�ون, كش�ف القيادي 
في الحشد الشعبي فالح الخزعلي، 
أن فصائ�ل المقاومة اس�تولت 20 
طن�ا من مادة الكل�ور و 12 قناصا 
من صن�ع اس�رائيلي تس�تخدمها 
مناط�ق  ف�ي  داع�ش  عصاب�ات 
قض�اء بيج�ي. وق�ال الخزعلي إن 
»العصابات اإلرهابية بدأت تتراجع 

م�ن بيج�ي إل�ى قض�اء الحويجة 
ان�ه »خ�ال  والش�رقاط«، مبين�ا 
اليومين المقبلين س�يوجه الحشد 
الش�عبي ضرب�ات صاروخية على 
بعض المناطق في بيجي التي تضم 

عناصر داعش«.
واض�اف الخزعل�ي  أن »أغل�ب 
الدي�ن  مناط�ق محافظ�ة ص�اح 
مسيطر عليها بشكل تام وتم إعادة 
العائ�ات النازح�ة إل�ى المناط�ق 
»فصائ�ل  ان  موضح�ا  اآلمن�ة«، 
المقاومة تعمل على تدقيق اسماء 
وبيان�ات العوائ�ل المتواج�دة في 
الخزعلي  الدي�ن«. وكش�ف  صاح 
ان »فصائل المقاومة اس�تولت 20 
طن�ا من مادة الكل�ور و 12 قناصا 
من صن�ع اس�رائيلي تس�تخدمها 
عصاب�ات داعش في مناطق قضاء 
»نيويورك  صحيفة  بيجي«.وكانت 
ع�ن  كش�فت  األميركي�ة  تايم�ز« 
وج�ود أدل�ة تش�ير إلى اس�تخدام 
»داع�ش« أس�لحة كيمياوي�ة ف�ي 
العراق وس�وريا، فيم�ا اعتبرت أن 
إط�اق قذائف اله�اون الكيمياوية 
عبر المسافات، بدال من نشر المواد 
طري�ق  ع�ن  الس�امة  الكيميائي�ة 
ش�احنات مفخخة أو أجهزة ثابتة، 

سيكون تكتيكا جديدا للتنظيم.

واشنطـن تقـر بـاستخـدام »داعـش« للكيميـاوي.. 
واحلشـد يعثـر علـى 20 طـن »كلـور«

استعملها التنظيم في قذائف الهاون

      بغداد / المستقبل العراقي

تعم�ل عائلة كري�م العبودي ف�ي مجال 
التج�ارة منذ ع�ام 1960، ش�هدوا كل انواع 
العس�ر التجاري خال عقود م�ن العمل في 
هذا المجال، وب�دأت تجارتهم تنتعش بعض 
الشيء بعد سقوط النظام الديكتاتوري، الى 
ان وصل الحال م�رة اخرى لركود اقتصادي 
عدوه االسوأ منذ عقود. العائلة تملك معامل 
لصناع�ة الزجاج وااللمنيوم، اس�تغنت قبل 
ايام عن %65 من موظفيها، واغلقت س�تة 

مصانع.
ه�ذا الحال االقتص�ادي يبي�ن ان العراق 
ف�ي حالة صعب�ة، وعجز واض�ح بالموازنة 
العامة ناجم عن تدني اس�عار النفط، فضاً 
ع�ن التكلفة الباهظة للحرب على مس�لحي 

»داعش«.
في ظل الحرب الحالية، ركزت الحكومة 
العراقية على ش�راء الذخيرة فقط لمحاربة 
الش�ركات  أح�وال  فتعث�رت  اإلره�اب، 
والمصانع الت�ي كانت تتعاقد مع الحكومة، 
الس�يما ان هذه الشركات تعتمد على عقود 

حكومية حصراً.
كري�م العب�ودي 65 عام�اً، أخ�ذ نفخ�ة 
عميقة م�ن س�يجارته وبعده�ا لبرهة قال 
»موظف�و وعمال مصنعي ال يعملون ش�يئاً 

سوى شرب الشاي وقراءة الصحف«.
ف�ي مطلع عام 2014، ب�دأ يعاني العراق 
م�ن التراج�ع االقتص�ادي الخطر، الس�يما 
بعد فقدان الحكومة مس�احات شاسعة من 
اراضيها إثر هيمنة مسلحي »داعش« عليها، 
وتفاقم انخفاض اس�عار النفط مع تفش�ي 
حالة الفساد في ميزانية العراق، التي تعتمد 

فيها على عائدات النفط بنسبة 95%.
في تموز الماضي، بلغ�ت عائدات النفط 
العراق�ي نحو 31 ملي�ار دوالر، وفقاً الرقام 
وزارة النف�ط، وه�ذا الرق�م ه�و اق�ل ب� 3 
مليون دوالر من العائ�دات الطبيعية للعراق 
في الشهر الواحد، ناهيك عن تمتع المنطقة 
الش�مالية ببيع النفط بشكل مستقل بمعزل 

عن الحكومة المركزية.
ميزاني�ة الع�راق المص�ادق عليها كانت 
102 ملي�ار دوالر، وبعج�ز حوالي 21 مليار 

دوالر، فضاً عن تخصي�ص حكومي بمبلغ 
27 ملي�ار دوالر ل�وزارة الدف�اع، ويمكن ان 
تحت�اج ال�وزارة الى المزيد م�ن االموال في 

ظل حربها ضد التنظيم اإلرهابي.
ويق�ول نائب ف�ي البرلم�ان العراقي ان 
»بق�اء الوض�ع على ما ه�و عليه س�يؤدي 
ال�ى عواق�ب وخيمة ما لم تك�ن هناك بدائل 
س�ريعة«.  في الس�ابق كان الدينار العراقي 

الواح�د يع�ادل ثاث�ة دوالرات، وبوص�ول 
الدكتاتور صدام حس�ين الى الس�لطة، الذي 
اعتم�د عل�ى ث�روة الع�راق النفطي�ة بجني 
االم�وال، ب�دأ اقتص�اد البلد يعان�ي في ظل 
العقوب�ات االقتصادية الت�ي فرضتها االمم 
المتحدة بعد الحرب في عام 1991. واصبح 
الدين�ار العراقي متدنياً جداً، فكان كل 3000 
دين�ار تع�ادل دوالرا واحدا فق�ط. وبحلول 

الغ�زو االميركي على الب�اد في عام 2003، 
اصب�ح كل 1.116 دينار يعادل دوالرا واحدا، 
كم�ا بلغ معدل التضخم الس�نوي نحو 2%. 
مثل غيرها من الش�ركات، ازدهرت ش�ركة 
العبودي بعد االطاحة بنظام صدام، فحظيت 
بعقود من الحكومة وبدأت بتمويل وتجهيز 
الحكوم�ة بما تري�ده في خطوة لتش�جيع 
االنت�اج المحلي، لك�ن العن�ف الطائفي في 

باالقتص�اد،  اض�را  و2007،   2006 عام�ي 
فضاً عن غياب التي�ار الكهربائي الذي دفع 
اصح�اب الش�ركات لاعتماد عل�ى مولدات 
الدي�زل لتش�غيل المكائن، وه�ذه المولدات 

ايضاً تكلفتها باهظة جداً.
الي�وم الحكوم�ة اوقف�ت انفاقه�ا على 
المش�اريع، مثل البناء وغيره�ا من العقود 
لجيش�ها  امواله�ا  ووف�رت  االس�تثمارية، 

لمحارب�ة ارهابيي »داع�ش«، منذ هيمنتهم 
على مناطق م�ن العراق. ويق�ول العبودي، 
كان الدعم الحكومي للشركات بنسبة 65%، 
ولكن من�ذ تدهور الوضع االمني وس�قوط 
الموصل، ب�دأت تدابير التقش�ف وانخفاض 

معدل العمل الى الصفر في الشركات.
ويخط�ط الع�راق اآلن، لط�رح س�ندات 
بقيم�ة 7 ملي�ار دوالر، 5 ملي�ارات تذه�ب 
للمص�ارف الحكومي�ة، وملياري�ن للبن�وك 
المحلي�ة لتضيي�ق حال�ة العج�ز، فضاً عن 
حراك الحكومة نح�و الحصول على قروض 
من البنك الدولي بقيمة مليار وسبعة مايين 
دوالر، و833 مليون دوالر من صندوق النقد 
الدولي، ناهيك عن فرض الضرائب الجديدة.

سّحاب عوض، رجل أعمال بنى مشروعاً 
لاس�كان ف�ي محافظ�ة ميس�ان جنوب�ي 
الع�راق، بلغ�ت قيمت�ه حوال�ي 33 ملي�ون 
دوالر، م�ا تزال الحكوم�ة مدينة له بحوالي 
مليوني�ن ونصف الملي�ون دوالر، فضاً عن 
اضطرار عوض للتخلي عن مشروع إسكاني 
آخر في مدينة الفلوجة، بعد هيمنة مسلحي 
»داع�ش« عليها. ويضيف عوض متحس�راً، 
وس�ّرحنا  ومش�اريعنا،  خصائصن�ا  بعن�ا 
حوالي %90 من الموظفين وما زالت الديون 
متراكمة علينا، فكانت لدينا طموحات كبيرة 
لتطوي�ر الب�اد ولكن لاس�ف اولئ�ك الذين 
يديرون�ه غي�ر مؤهلين وال يمتلك�ون رؤية 
حقيقية، وفقاً لتعبيره.ورغم المليارات من 
عائدات النفط والمس�اعدات الدولية للعراق 
من�ذ عام 2003، ما ي�زال العراقيون يعانون 
م�ن الخدم�ات العام�ة المتهالك�ة وضعف 
االقتصاد بس�بب الفساد المستشري وسوء 
االدارة المالي�ة، والتعيي�ن الحكومي المبني 

على االحزاب والوالءات الطائفية.
وانضم العبودي مؤخراً الى جانب اآلالف 
من العراقيين في س�احة التحري�ر، محتجاً 
على ت�ردي الخدمات وس�وء االدارة وتدني 
االقتص�اد العراق�ي الى مس�تويات خطرة، 
رغم االصاحات التي قام�ت بها الحكومة، 
مثل دم�ج وزارات ببعضها البعض وخفض 
االنفاق ومحارب�ة الفس�اد، مختتماً حديثه 
بالق�ول »أن�ا متفائل وس�نواصل االحتجاج 

لحين الحصول على إصاحات ملموسة«.

»الفساد« يطيح بام تبقى من »رشكات«: أحالم التجار حتترض
مصانع تسرح عمالها بسبب التقشف

بشائر النرص تلوح باالنبار: اجليش يتقدم إىل الرمادي
تدمير مصنع للمفخخات.. وتدمير زوراق لـ »داعش«

      المستقبل العراقي / نهاد فالح

خال�د  الدف�اع  وزي�ر  وج�ه 
العبيدي، أمس السبت، التشكيات 
المقاتلة باستثمار انهيار عناصر 
االنبار،  »داعش« ف�ي محافظ�ة 
وفيما أك�د أن بش�ائر النصر في 
المحافظ�ة باتت قريب�ة، أوضح 
أن الجي�ش العراق�ي ب�ات أصلب 

عوداً.
وزي�ر  توجيه�ات  وج�اءت 
الدف�اع بالتزامن م�ع انتصارات 
كبي�رة حققتها الق�وات األمنية 
بمحافظ�ة  الش�عبي  والحش�د 

االنبار. 
ف�ي  الدف�اع  وزارة  وقال�ت 
بيان تلقت »المس�تقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، إن »وزي�ر الدف�اع 
خال�د العبي�دي تفق�د القطعات 
التي  العاش�رة  للفرقة  االمامي�ة 
حررت قري�ة البوعيثة في قاطع 

عمليات االنبار«.
وأض�اف البي�ان أن »العبيدي 
المقاتل�ة  التش�كيات  وج�ه 
بض�رورة إدام�ة زخ�م المعركة 
واس�تثمار انهي�ار الدواعش في 

االنبار، وثمن إندفاع المقاتلين«.
وأكد العبيدي، بحسب البيان، 
أن »بشائر النصر باتت قريبة في 
االنبار«. وأضاف أن »جيشنا بات 
اصل�ب ع�وداً وأقوى ش�كيمة«، 
ف�ي  الق�ادة  »تواج�د  أن  مبين�اً 
الميدان يعزز معنويات المقاتلين 
ض�د  القت�ال  عزيم�ة  ويدي�م 
الدواع�ش«. وأكد العبي�دي، بان 
العراقيين عل�ى موعد مع النصر 
ف�ي محافظ�ة األنب�ار وقض�اء 

بيجي شمال تكريت.
بدوره�ا, كش����فت خلي�ة 
اإلعام الحربي، عن تدمير معمل 
للتفخي�خ تاب�ع لتنظيم »داعش« 
وقت�ل م�ن في�ه بضرب�ة جوي�ة 
لطي�ران التحال�ف الدول�ي غرب 

الرمادي.
وقالت الخلي�ة في بيان تلقت 
»المستقبل العراقي« نسخة منه، 
إن »طي�ران التحالف الدولي نفذ، 
ضرب�ة جوية اس�تهدفت معاما 
للتفخي�خ تاب�ع لتنظي�م داع�ش 

غرب الرمادي«.
وأضافت الخلي�ة أن »الضربة 
المعم�ل  تدمي�ر  ع�ن  أس�فرت 

انفج�ارات  وحص�ول  بالكام�ل 
كبيرة وقتل م�ن فيه من عناصر 

تابعة للتنظيم«.
عملي�ات  أعلن�ت  بدوره�ا، 
الجزيرة والبادية عن مقتل تسعة 
»داع�ش«  تنظي�م  عناص�ر م�ن 
وتدمي�ر زورقين تابعين للتنظيم 
وتفكي�ك 72 عبوة ناس�فة غرب 

مدينة الرمادي.
وسبق لمقاتلي عشائر االنبار 
في قض�اء الخالدي�ة، ان تمكنوا 
من تنفيذ عملية عسكرية واسعة 
وتجمع�ات  معاق�ل  اس�تهدفت 
تنظي�م داع�ش االرهاب�ي، مم�ا 
اس�فر ع�ن تطهي�ر مضي�ف ابو 
ناي�ف  الش�يخ  زعي�ان ودي�وان 
العيث�اوي في منطق�ة البوعيثة 
 13 ومقت�ل  الرم�ادي،  ش�رقي 

عنصراً من داعش«.
من جانب أخر, تمكنت القوات 
األمنية من تطهير منطقتي طوي 
وزنكورة شمال غرب الرمادي من 
عناص�ر تنظيم داع�ش االرهابي 
بعد معارك شرس�ة واش�تباكات 
عنيفة بمختلف االسلحة اسفرت 

عن مقتل العشرات من داعش«.

وبحس�ب مصدر امن�ي, فان 
»القطع�ات البري�ة تعم�ل عل�ى 
تفتيش المباني ومنازل المدنيين 
وتفكي�ك العب�وات الناس�فة من 
الطرق�ات لضم�ان تق�دم قوات 
الجيش والش�رطة ال�ى المناطق 
االخرى ف�ي الرمادي بعد هروب 

عناصر تنظيم داعش«.
وف�ي الفلوج�ة الت�ي تش�هد 
أن  بع�د  كبي�ر  عس�كري  تق�دم 
القوات األمنية والحش�د  وصلت 
الش�عبي إلى منطقة ح�ي التنك, 
قت�ل ثاث�ة م�ن عناص�ر تنظيم 
»داع�ش« بخ�اف بي�ن قي�ادي 
الش�رعي  والقاض�ي  س�عودي 

للفلوجة، وسط المدينة.
وقال امر الفوج الثالث )احرار 
الكرم�ة( ف�ي اللواء 30 للحش�د 
الش�عبي العقي�د محمود مرضي 
الجميلي ، إن »اشتباكات مسلحة 
وقعت بين مجموعة القيادي في 
تنظيم داعش ابو انس السعودي 
الش�رعي  القاض�ي  وعناص�ر 
للفلوج�ة ف�ي ح�ي الجمهورية، 
وس�ط المدينة، بعد خ�اف حاد 
نش�ب بينهم على قي�ادة التنظيم 

االرهاب�ي واعط�اء االوامر، مما 
اسفر عن مقتل ثاثة عناصر من 

التنظيم«.
واض�اف الجميل�ي أن »ق�ادة 
ف�ي  »داع�ش«  تنظي�م  وام�راء 
الفلوج�ة في خافات مس�تمرة 
مم�ا ادى الى انس�حاب وهروب 
العش�رات م�ن عناصره�م م�ن 
الفلوج�ة ال�ى المناط�ق الغربية 
وقس�م كبي�ر منه�م ه�رب ال�ى 
سوريا«، مشيرا الى أن »خافات 
واالنش�قاق  »داع�ش«  تنظي�م 
الحاصل بينهم يدل على ضعفهم 
وانكس�ارهم في الوق�ت الحالي 
م�ع عدم قدرتهم على الس�يطرة 
عل�ى الخايا الت�ي تربط بهم في 

الفلوجة ومدن االنبار االخرى«.
االنب�ار  محافظ�ة  ان  يذك�ر 
ش�هدت معارك عنيفة وسيطرة 
تنظي�م داع�ش على اغل�ب مدن 
الرم�ادي  ومنه�ا  المح��افظ�ة 
الغربي�ة  والمناط�ق  والفلوج�ة 
القتل�ى  المئ�ات م�ن  وس�قوط 
والجرح�ى بين عناص�ر الجيش 
خ�ال  والمدنيي�ن  والش�رطة 

المواجهات .



حمل السياسيين »معظم« المسؤولية عما آلت اليه االمور

حذر المرج�ع االعلى آية الله الس�يد علي 
السيس�تاني ف�ي تصريحات لوكال�ة فرانس 
برس من خطر “تقس�يم” العراق ما لم تمض 
حكوم�ة حي�در العب�ادي في تنفي�ذ “إصالح 
حقيقي” لمكافحة الفس�اد، في اش�د تحذير 

من خطر الفساد على مستقبل العراق.
وشدد الس�يد السيس�تاني، بشكل متكرر 
مؤخراً، على ض�رورة الدفع باتجاه االصالح. 
وش�كلت مواقفه جرعة دعم لتظاهرات بدأت 
منذ اس�ابيع، ودفعت العب�ادي العالن حزمة 

اصالحات.
وفي اجابات مكتوب�ة من مكتبه ردا على 
اس�ئلة، قال السيد السيس�تاني “اليوم، اذا لم 
يتحق�ق االصالح الحقيقي من خالل مكافحة 
الفساد بال هوادة وتحقيق العدالة االجتماعية 
على مختل�ف االصعدة، فان م�ن المتوقع ان 
تسوء االوضاع ازيد من ذي قبل، وربما تنجر 
ال�ى ما ال يتمناه اي عراق�ي محب لوطنه من 

التقسيم ونحوه ال سمح الله”.
وق�ال الس�يد السيس�تاني ان “المرجعية 
العلي�ا طالم�ا دع�ت ال�ى مكافح�ة الفس�اد 
واص�الح المؤسس�ات الحكومية وتحس�ين 
الخدم�ات العامة، وحذرت اكث�ر من مرة من 

عواقب التسويف وما الى ذلك”.
واعتب�ر ان�ه “لم�ا نف�ذ صب�ر كثي�ر من 
العراقيي�ن واحتجوا على س�وء اوضاع البالد 
وطالبوا باصالحها” في االس�ابيع الماضية، 
وج�دت المرجعي�ة “ان الوقت م�ؤات للدفع 
قويا بهذا االتجاه عبر التأكيد على المسؤولين 
- وفي مقدمتهم السيد رئيس مجلس الوزراء 
)...( بأن يتخ�ذوا خطوات جادة ومدروس�ة 
في س�بيل مكافحة الفس�اد وتحقيق العدالة 

االجتماعية”.
وحمل السيد السيستاني السياسيين الذين 
تب�وأوا مقالي�د الحكم في البالد منذ اس�قاط 
نظ�ام المقب�ور ص�دام حس�ين ع�ام 2003، 

مسؤولية االوضاع الراهنة.
وق�ال ان “الذي�ن حكم�وا الب�الد خ�الل 
السنوات الماضية يتحملون معظم المسؤولية 
عما آلت اليه االمور، فان كثيرا منهم لم يراعوا 
المصالح العامة للش�عب العراقي، بل اهتموا 
بمصالحهم الش�خصية والفئوي�ة والطائفية 
المواق�ع والمناصب  والعرقي�ة، فتقاس�موا 

الحكومي�ة وفقا لذلك ال على اس�اس الكفاءة 
والنزاهة والعدالة، ومارس�وا الفس�اد المالي 
المؤسس�ات  ف�ي  باستش�رائه  وس�محوا 

الحكومية على نطاق واسع”.
واوضح ان ذلك، مضافا الى غياب الخطط 
الصحيح�ة، ادى “ال�ى م�ا نش�هده اليوم من 
س�وء االوضاع االقتصادية وتردي الخدمات 

العامة”.
واعتبر الس�يد السيستاني ان الفساد كان 
من العوامل التي س�اهمت في سيطرة تنظيم 
“داعش” على مساحات واسعة من البالد في 

هجوم شنه في حزيران 2014.
وكان السيد السيس�تاني دعا العبادي في 
7 آب الى ان يكون “اكثر جرأة وشجاعة” في 

االصالح ومكافحة الفس�اد. وحض المرجع 
“ببع�ض  يكتف�ي  اال  ال�وزراء عل�ى  رئي�س 
الخطوات الثانوية”، وان يتخذ “قرارات مهمة 
واجراءات صارمة في مجال مكافحة الفساد 

وتحقيق العدالة االجتماعية”.
وفي التاس�ع م�ن الش�هر نفس�ه، اقرت 
الحكومة حزمة اصالحات لمكافحة الفس�اد 

وتحسين مس�توى الخدمات العامة. وصوت 
البرلمان على هذه الحزمة بعد يومين، مضيفا 
اليه�ا حزمة برلماني�ة “مكملة” لالصالحات 
الحكومية، وتضبط بعض ما ورد فيها ضمن 

اطار “الدستور والقانون”.
ان  الماض�ي  االس�بوع  العب�ادي  واك�د 
مسيرة االصالح ومكافحة الفساد “لن تكون 

س�هلة”، وان المتضرري�ن منه�ا س�يعملون 
بجد “لتخري�ب كل خطوة”.ورغ�م الضغوط 
الش�عبية ودع�م السيس�تاني لالص�الح، إال 
أن الطبيع�ة المتج�ذرة للفس�اد ف�ي الع�راق 
واس�تفادة معظم االحزاب والكتل السياسية 
من�ه، قد تجعل م�ن الصعب اح�داث تغييرات 
جوهرية. وح�ذر العبادي االس�بوع الماضي 
من ان مس�يرة االص�الح ومكافحة الفس�اد 
“لن تكون س�هلة”.والخميس، اعلن العبادي 
ع�ن خف�ض كبي�ر ف�ي ع�دد اف�راد الحماية 
المخصصين للمسؤولين، اضافة الى سلسلة 

خطوات اصالحية اضافية.
وج�اء ف�ي بي�ان لمكتب�ه االعالم�ي، انه 
اتخذ قرار “اجراء تخفيضات كبيرة في اعداد 
الحمايات الشخصية للمسؤولين والرئاسات 

وغيرهم تصل الى 90%”.
كما قرر العبادي “الغ�اء افواج الحمايات 
الخاصة التابع�ة الى الش�خصيات واعادتهم 
ال�ى وزارتي الدفاع والداخلية حس�ب التبعية 
لتدريبهم وتأهيلهم ليقوموا بمهامهم الوطنية 
في الدفاع عن الوط�ن وحماية المواطنين”.

واوضح المتحدث باس�م رئيس الوزراء سعد 
الحديثي ان القرار “س�يجعل اكثر من 20 الف 
عنصر امني تتجاوز رواتبهم 250 مليار دينار 
س�نويا )208,3 ماليي�ن دوالر(، يعادون الى 

خدمة المؤسسة العسكرية واالمنية”.
كم�ا ش�ملت ق�رارات العب�ادي الخميس 
“اع�ادة تخصيص�ات مكات�ب ن�واب رئي�س 
الجمهورية ونواب رئيس الوزراء الملغاة الى 

الخزينة العامة للدولة”.
الحكوم�ة  اقتراح�ات  اح�دى  وكان�ت 
االصالحية الغاء المناصب الثالثة لنواب رئيس 
الجمهورية، والتي يشغلها سياسيون بارزون 
هم ن�وري المالكي واس�امة النجيف�ي واياد 
عالوي.كما اعل�ن العبادي الخميس تش�كيل 
لجنة الص�الح نظام الروات�ب والمخصصات 
ل�كل  االس�تثنائية  المخصص�ات  والغ�اء 
الدول�ة  ومؤسس�ات  والهيئ�ات  الرئاس�ات 
والمتقاعدين، وخفض الح�د االعلى للرواتب 

التقاعدية للمسؤولين.
وتأتي هذه الخطوات بع�د اعالن العبادي 
االح�د تقليص عدد المناصب الوزارية الى 22 
بدال م�ن 33، عبر الغاء ثالث�ة مناصب لنواب 
رئي�س الوزراء وارب�ع وزارات، ودمج ثماني 

وزارات وجعلها اربعا فقط.

السيد السيستاين حيذر السياسيني: »إصالح حقيقي« أو فساد »يقسم« العراق
   بغداد / المستقبل العراقي

احلرس الثوري اإليراين 
جيهز لـ »مناورات كربى« 

للصواريخ الباليستية

     بغداد / المستقبل العراقي

أعلن قائ�د قوة الجوفضاء 
ف�ي حرس الثورة االس�المية 
العميد أمي�ر علي حاجي زادة 
أن قوات الحرس ستجري في 
المس�تقبل القري�ب مناورات 

كبرى للصواريخ الباليستية.
وأعل�ن العميد حاجي زادة 
الت�ي  المن�اورات  ه�ذه  ع�ن 
ستنفذ قريباً في كلمة ألقاها 
خالل مراس�م تكريم ش�هداء 
ش�مال  ش�هر  قائ�م  مدين�ة 

ايران.
وردا على تس�اؤالت الرأي 
المث�ارة  والش�بهات  الع�ام 
بي�ن  عالق�ة  وج�ود  ح�ول 
برنامج الصواريخ الباليستية 
األمن  االيرانية وقرار مجلس 
الدول�ي االخي�ر، أك�د العميد 
حاج�ي زاده ع�دم وج�ود أي 
تأثي�ر للق�رار االخير مش�يرا 
االختب�ارات  عملي�ة  أن  ال�ى 
الصاروخية متواصلة كما في 

السابق .
واضاف، المناورات تجري 
الموض�وع  للبرنام�ج  وفق�ا 
س�لفا لكن اإلع�الن عنها في 
وسائل االعالم من مسؤولية 
لألم�ن  االعل�ى  المجل�س 

القومي .
وأش�ار الى خط�ة الحرس 
الثوري ف�ي اج�راء مناورات 
الباليس�تية  للصواريخ  كبرى 
في المستقبل القريب ، قائال: 
“ه�ذا األم�ر من ش�أنه بعون 
الل�ه تعالى ان يصبح ش�وكة 
في عيون األعداء وسنعلن عن 

تفاصيله في المستقبل “.

  بغداد / المستقبل العراقي

تعهد مرشح حزب العمال البريطاني 
للفوز بانتخابات زعامة الحزب جيرمي 
كوربي�ن باالعت�ذار رس�ميا ع�ن حرب 
الع�راق ع�ام 2003 اب�ان فت�رة حك�م 
رئيس الوزراء توني بلير اذا فاز برئاسة 
ال�”غارديان”  حزبه.ونقل�ت صحيف�ة 
البريطاني�ة ع�ن كوربي�ن قول�ه، إن�ه 
سيعتذر عن “حرب العراق التي شاركت 
فيه�ا بريطاني�ا ف�ي الع�ام 2003 التي 
تسبب بمعاناة الشعب العراقي”، متهما 
بلير ب�”جر بريطاني�ا الى الصراع على 
اس�اس الخديعة”.وأض�اف كوربين أن 
“ق�رار بلي�ر بدع�م الرئي�س األميركي 
الس�ابق جورج دبليو بوش باالنضمام 
الى الغزو قد كلف حزب العمال الماليين 
من اصوات الناخبي�ن”، مؤكدا “أننا لن 
نضع اب�دا قواتنا تحت الن�ار في وضع 
ال داعي له ونع�رض مكانتنا في العالم 
للخط�ر ولن نقب�ل بالخطأ م�رة اخرى 

وانتهاك القانون الدولي”.

جمتهد: بن سلامن يشرتي خیتًا بـ 500 مليون دوالر

»األسوأ« ينتظر السعودية: آالف املوظفني سُيرّسحون

     بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف المغرد السعودي الشهير 
عن شراء نجل الملك ولي ولي العهد 
الس�عودي محم�د بن س�لمان يخت 
))سيرين(( من ملياردير روسي ب� 
500 ملي�ون دوالر أو م�ا يق�ارب 2 
مليار ريال.وكتب مجتهد في تغريدة 

عل�ي موق�ع تويت�ر ح�ول يخت بن 
س�لمان الجديد “وينوي بن س�لمان 
تصنيع يتف�وق على كل اليخوت في 
العالم، لكن التصنيع يحتاج سنوات، 
ولذلك لجأ لش�راء يخ�ت جاهز ألنه 
مس�تعجل على مفاخ�رة عبدالعزيز 
ب�ن فهد”وتاب�ع مجته�د “وكان بن 
س�لمان قد اش�ترى يختا أصغر قبل 

أن يس�يطر عل�ى الميزاني�ة ب�100 
ملي�ون دوالر طول�ه 80 مت�را لكن 
رأى أنه “مش قد المقام” ولذلك قرر 
شراء “سيرين وتبلغ تكاليف صيانة 
اليختين 12 مليون دوالر شهريا في 
حالة )عدم االستخدام(، و20 مليون 
دوالر عند االستخدام، وبالطبع كلها 

محسوبة على وزارة الدفاع”

     بغداد / المستقبل العراقي

توقع كاتب متخصص بالشأن االقتصادي أن يؤدي هبوط 
أسعار النفط إلى إغالق ش�ركات بالمملكة العربية السعودية 
وتسريح موظفيها خالل األشهر القادمة، مشيرا إلى أن الهدف 
م�ن التلوي�ح بضرورة النظر ف�ي خفض الروات�ب الحكومية 
هو فقط لصرف النظر عن رفعها.وألقى المستش�ار الس�ابق 
في التخطيط االس�تراتيجي بش�ركة أرامكو الكاتب بصحيفة 
الجزيرة برجس البرجس بالالئمة على الوزارات التي عجزت – 
وفقا له - عن تقديم الحلول للنهوض باالقتصاد فأخذت تمرر 
أجنداتها برفع أس�عار الوقود والكهرباء عن طريق “صندوق 
النقد الدولي”.وكان صن�دوق النقد الدولي قد أوصى المملكة 
ف�ي بيان لمجلس�ه التنفي�ذي خ�الل تقييم�ه ألداء االقتصاد 

الس�عودي باتخ�اذ إج�راءات تصحيحي�ة في أوض�اع المالية 
العامة تش�مل أس�عار الطاقة وأجور القط�اع العام لمواجهة 
هب�وط أس�عار النفط.وكت�ب البرج�س عبر حس�ابه بموقع 
“تويت�ر”: “الهدف من اقتراح )خف�ض الرواتب( إن لم تقرها 
الجه�ات العلي�ا، على األق�ل يريدونهم أن يصرف�وا النظر عن 
)رفع الرواتب(”، مضيفا: “خالل األشهر القادمة ومع ضعف 
اإلنفاق�ات الحكومية بس�بب هبوط أس�عار النفط، سنش�هد 
إغالق ش�ركات ومنها سيتم تسريح موظفين وسيتعثر سداد 
القروض الش�خصية”.وتابع: “لو ضاعفوا سعر البنزين فلن 
يفيد إال ب� 15 مليار ريال، والكهرباء مثلها، بينما نحن بحاجة 
إلى 600 ملي�ار ريال”، مختتما بالقول: “الوزارات عجزت عن 
الحل�ول للنه�وض باالقتصاد فتم�رر أجنداته�ا العقيمة رفع 

أسعار الوقود والكهرباء عن طريق )النقد الدولي(.”

املضادات السورية تتصدى لطائرة إرسائيلية اخرتقت القنيطرة
   بغداد / المستقبل العراقي

اخترقت طائرة إس�رائيلية، أمس 
السبت، أجواء القنيطرة، والمضادات 
األرضي�ة الس�ورية اطلق�ت نيرانها 
عليها، جاء ذلك بع�د االعتداء الجوي 

على سيارة مدنية في بلدة الكوم.
األرضي�ة  المض�ادات  وأطلق�ت 
الس�ورية نيرانها على طائرة حربية 
إس�رائيلية اخترقت أجواء القنيطرة. 
ثالث�ة  استش�هاد  يأت�ي ه�ذا غ�داة 
فلس�طينيين وس�وري ف�ي اعت�داء 
إس�رائيلي جوي على س�يارة مدنية 

في بلدة الكوم. 
وقال�ت تقاري�ر ب�أن المض�ادات 
األرضي�ة الس�ورية أطلق�ت نيرانها 
على طائرة حربية إسرائيلية اخترقت 

أجواء القنيطرة. 
اإلس�رائيلي  االحت�الل  جي�ش 
ادع�ى أن الغ�ارة اس�تهدفت عناصر 
م�ن الجهاد اإلس�المي الذين اتهمهم 
بإط�الق الصوراي�خ باتج�اه الجليل 

وهو ما نفته الحركة. 
اليومي�ن  ف�ي  األح�داث  وب�دأت 
الماضيي�ن ف�ي القنيط�رة بإط�الق 

أربعة صواريخ من الجانب الس�وري 
المحت�ل  الج�والن  نح�و  الخمي�س 
ومناط�ق مفتوحة من الجليل األعلى 

في الداخل الفلسطيني المحتل. 
وخالل س�اعات ش�نت إس�رائيل 
القنيط�رة  عل�ى  غ�ارات  سلس�لة 
استهدفت 14 موقعاً عسكرياً سورياً 
ف�ي الج�والن، إضاف�ة إل�ى قص�ف 
صاروخي من جمل�ة أهدافه مديرية 
النقل والدفاع المدني في القنيطرة. 

الجمعة ش�نت إس�رائيل  وصباح 
غ�ارة جديدة عل�ى القنيطرة بطائرة 
م�ن دون طي�ار اس�تهدفت س�يارة 
مدني�ة على بع�د 50 متراً من س�وق 
ش�عبي في قرية الك�وم باتجاه خان 

أرنبة. 
وتش�هد القنيطرة اشتباكات بين 
الجيش السوري ممثالً باللواء تسعين 
وكتائب�ه المنتش�رة ف�ي القنيط�رة 
من جه�ة وفصائل ارهابية مس�لحة 
وف�ي مقدمتها “جبهة النصرة” التي 
تتواج�د في ق�رى بئر عج�م وبريقة 
والحميدي�ة والصمدانية من القطاع 
األوس�ط م�ن القنيطرة كم�ا تقاتل 
النص�رة بالتحال�ف م�ع مجموعات 

تابعة لما يس�مى بالجي�ش الحر في 
بلدة جباتا الخشب وطرنجة في ريف 
القنيطرة الش�مالي وأيض�ا في بيت 

جن في سفوح جبل الشيخ.
وكثي�راً م�ا يوج�د ارتب�اط وثيق 
بي�ن إس�رائيل وه�ذه المجموع�ات 
المس�لحة من ضبط أسلحة وذخيرة 
اس�رائيلية الصن�ع م�ع المس�لحين 
وص�والً إلى قي�ام إس�رائيل بغارات 
س�ابقة واس�تهداف بع�ض المواقع 
فى محاول�ة منها لرف�ع المعنويات 
وهو ما يعزز النظرية الس�ورية بأن 
المجهولين الذي�ن أطلقوا الصواريخ 
هم من قبل الجماعات المسلحة ومن 
منطقته�ا وليس بعي�داً أن يكون هذا 

كله بالتنسيق مع إسرائيل.
االرتباط أيض�ًا ال يخرج من إطار 
التط�ورات الميداني�ة ف�ي الزبداني. 
هذه المنطقة التي تش�كل بنية أمنية 
إس�رائيلية بامتياز وقادة المسلحين 
هناك هم من أكثر الجماعات المسلحة 
تعامالً مع إس�رائيل واس�تخباراتها 
وخسارتها تشكل خطراً استراتيجياً 
بحك�م الجغرافي�ا المالصق�ة للبنان 

والقريبة من دمشق.

مرشح العامل الربيطاين يتعهد 
بـ »االعتذار« عن حرب العراق

أسلحة احلوثيني »االسرتاتيجية« تدك مواقع سعودية وتسقط أباتيش
     بغداد / المستقبل العراقي

إس�قاط  يمني�ة،  مص�ادر  اك�دت 
طائرة أباتش�ي س�عودية في منطقة 
الخوب�ة بجيزان بص�اروخ ارض جو، 
فيما أطل�ق الجيش اليمن�ي صاروخاً 
باليس�تياً من نوع توتش�كا على أكبر 
قاعدة عسكرية س�عودية في جيزان، 
ف�ي وق�ت اطل�ق الجي�ش واللج�ان 
مرك�ز  عل�ى  صاروخ�ا   25 الثوري�ة 
الجهاد وجالح و16 قذيفة هاون على 

موقع المعزاب في جيزان
الت�ي  االس�تراتيجية  االس�لحة 
واللج�ان  اليمن�ي  الجي�ش  يمتلكه�ا 
الثوري�ة ب�دأت بالظهور على س�احة 
المعركة، وذلك بعد استهداف معسكر 
قوة الواج�ب البحرية الس�عودية في 
مدين�ة جي�زان جن�وب غ�رب البالد، 
بص�اروخ باليس�تي جدي�د م�ن نوع 
“توتش�كا”.قوة الرص�د ف�ي الجيش 
اليمن�ي أكدت أن الص�اروخ تمكن من 
تحقيق هدفه بدقة داخل القاعدة التي 
تعتبر اكبر قاعدة عسكرية في جيزان 

وواح�دة من أكبر القواعد العس�كرية 
في المنطقة.طائرة اباتش�ي سعودية 
تس�قط في منطق�ة الخوب�ة بجيزان 
وذلك بع�د اس�تهدافها بص�اروخ من 
ن�وع ارض جو، فيما ت�م تدمير عربة 
بي ام بي ومدرعة عس�كرية سعودية 
ف�ي قص�ف صاروخ�ي ومدفعي على 

موقع الحثيرة العس�كري في جيزان، 
باالضافة ال�ى تدمير دبابة س�عودية 
بموق�ع غرف الش�يخ بجيزان وس�ت 
آلي�ات عس�كرية س�عودية، وتدمي�ر 
العام�ود  موق�ع  ف�ي  آلي�ات  ث�الث 
العس�كري في جيزان.ه�ذا وقتل عدد 
كبير م�ن الجن�ود الس�عوديين خالل 

محاولتهم التقدم باتجاه مواقع وادي 
جارة في جيزان والذي تس�يطر عليه 
القوات اليمنية المش�تركة.وفي اطار 
الرد المتواص�ل على العدوان، امطرت 
الق�وات المش�تركة موقع�ي الجه�اد 
وج�الح ب�� 25 صاروخاً، ال�ى جانب 
اس�تهداف موقع المع�زاب في جيزان 

ب��16 صاروخاً اصابت اهدافها بدقة، 
حيث اندفعت النيران في الموقع لعدة 
الصاروخية  الوحدات  ساعات.وكانت 
اليمن�ي قصف�ت  الجي�ش  ومدفعي�ة 
موقعي الش�بكة والعش والمدبع في 
جي�زان ب��17 صاروخ�ا، واطلقت 5 
صواري�خ عل�ى معس�كر الحاجر في 
ظه�ران عس�ير، واطلق�ت ص�اروخ 
الصرخ�ة عل�ى موق�ع الحش�اية في 
جيزان، وقصفت قيادة حرس الحدود 
في ظه�ران عس�ير بصواري�خ غراد، 
حي�ث ش�وهدت س�يارات االس�عاف 
العس�كرية المدرعة تتوجه الى موقع 
قي�ادة الحدود.داخلي�ا اك�دت ق�وات 
الجيش واللجان الثورية في محافظة 
تع�ز جن�وب غ�رب الب�الد، مواصل�ة 
عملياته�ا العس�كرية ض�د ارهابي�ي 
القاعدة ومرتزقة ه�ادي حتى تحرير 
كام�ل. وبش�كل  منه�م  المحافظ�ة 

هذا في حي�ن تواصل قوات العش�ائر 
واللج�ان الثوري�ة التص�دي لهجمات 
القاعدة والمرتزق�ة في كل من مأرب 

وإب والبيضاء.
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إلحاق�ا بكتابنا ذي الع�دد ب/ 1602 بتاريخ 
2015/8/6  الخ�اص باعالن الوجبة  رقم ) 
17(  لع�ام 2015  لقط�اع )تربية – بلدية   ( 

ضمن تخصيصات برنامج تنمية االقاليم  
نود إن ننوه إىل تمديد موعد غلق املناقصة 

27/8/ بلدية  2015 مرشوع
) االعم�ال غ�ر املنجزة مل�رشوع بناية بلدية 

البرصة مع التصاميم  (
 ليك�ون ي�وم االربعاء  2015/9/9 الس�اعة 
الواح�دة ظهرا ب�دال من يوم االح�د  8/30/ 

 2015
علم�ا ان موعد عقد املؤتم�ر هو نفس املوعد 
املحدد يف االعالن  االثنني 2015/8/24 الساعة 

الثانية عرش ظهراً.

 1535 ب/  الع�دد  ذي  بكتابن�ا  إلحاق�ا 
بتاري�خ 2015/7/26  الخ�اص بتمدي�د 
موعد غلق اعالن الوجبة  رقم )15(  لعام 
2015لقطاع)املجاري( ضمن تخصيصات 

برنامج تنمية االقاليم
ن�ود إن نن�وه إىل تمديد  ثان�ي ملوعد غلق 

املناقصة 
10/1/مجاري  2015 مرشوع 

) االعم�ال غ�ر منج�زة مل�رشوع القبلة 
املتكام�ل ) مجاري ،امطار، ثقيلة وبلدية   
 2015/9/1 الثالث�اء   ي�وم  ليك�ون   )
الساعة الواحدة ظهرا  بدال من يوم االحد  

. 2015/8/23

According to our letter numbered B/1602 
on 6/8/2015 of announcement number 
)17(   for 2015 of ) education –municipality   
) within the  allocations of regions 
development program    
we would like to intimate you 
extending the closing date of 8/27/
municipality  2015 project )the non 
–completed works of the project of Basra 
municipality building with the designs  ( to 
be on Wednesday  9/9/2015  at 1:00pm  
instead of Sunday  30/8/2015
noting that date of the conference is  at the 
same date in the announcement which is  on  
Monday 24/8/2015 at 12:00pm.

According to our letter numbered 
B/1535 on 26/7/2015 of extending the 
closing date of announcement number 
(15)   for 2015 of
 ( sewage) within the  allocations of 
regions development 
we would like to intimate you 
 second extending for the closing date of 
1/10/sewage   2015 project )the non- 
completed works of Al-Qibla completed 
project) sewage, water rain , heavy 
& municipality    ( to be on Tuesday       
1/9/2015 at 1:00 pm  instead of Sunday     
23/8/2015.

حمافظة البرصة 
مديرية العقود احلكومية

قسم التعاقدات

حمافظة البرصة 
مديرية العقود احلكومية

قسم التعاقدات

العدد:ب/1748
التاريخ: 8/20/ 2015

العدد:ب/1749
التاريخ: 8/20/ 2015

متديد موعد الغلق
Extending the closing date of

متديد موعد الغلق
Extending the closing date of

رئيس مهندسني
إحسان عبد اجلبار اسامعيل

مدير العقود احلكومية

رئيس مهندسني
إحسان عبد اجلبار اسامعيل

مدير العقود احلكومية

Chief engineer
Ihsan A. Ismaeel

director of Government contracts

Chief engineer
Ihsan A. Ismaeel

director of Government contracts



 

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة النقل ان الش�ركة العامة للنق�ل البري حققت 
ارباحاً رفدت الموازنة االتحادية بما يقارب 20  مليار دينار.

وذكر بي�ان لوزارة النقل ان “الش�ركة وزع�ت ارباحا ايضا 
على موظفي الش�ركة البالغ عدهم اربعة االف موظف بلغت  5 

مليارات دينار بواقع مليوني دينار لكل موظف”.
واشار البيان الى ان “الشركة قد اتخذت جملة من االجراءات 
التطويري�ة هدفه�ا زيادة الم�وارد وفتح قنوات للنق�ل الدولي 
والمحلي بإسطول كبير سيسهم في إدامة عملية النقل وتعظيم 

موارد الدولة”.

الرشكة العامة للنقل الربي حتقق 
أرباحًا بلغت 20 مليار دينار

   المستقبل العراقي/ عادل الالمي

ناق�ش وزي�ر الصناع�ة والمعادن 
محم�د الدراجي مع وف�د صيني يمثل 
اتح�اد الش�ركات الصيني�ة امكاني�ة 
مس�اهمة هذه الش�ركات في تطوير 

الصناعة العراقية.
وذك�ر بي�ان ل�وزارة الصناع�ة ان 
“الدراج�ي ناق�ش ايض�ا م�ع الوف�د 
امكانية مساهمتها في انشاء مصانع 
جدي�دة ف�ي مج�االت مختلف�ة منها 
صناعة الزجاج والس�يراميك والخاليا 
الشمس�ية واالطارات والبناء الجاهز 
اضافة الى تجميع المحركات وتجميع 
السيارات وصناعة االلمنيوم وغيرها 

من المجاالت الصناعية”.
ونق�ل البيان ع�ن وزي�ر الصناعة 
قوله, ان “الحكوم�ة في طور توقيع 
م�ع  المش�ترك  للتع�اون  اتفاقي�ة 
الصي�ن والوزارة بصدد مناقش�ة اهم 
المش�اريع التي يحتاجها البلد لبلورة 
ه�ذه االتفاقي�ة وه�ي ق�ادرة عل�ى 
تفعيلها بشكل قانوني, مشيرا الى ان 
ال�وزارة ترغب في التعاون مع الصين 
ف�ي العديد م�ن المج�االت خاصة ما 
يتعلق بالصناعات الحربية حيث تمتلك 
المعرف�ة والخبرة الالزمة القامة مثل 

هذه الصناعات”.
من جانب�ه عبر رئيس وف�د اتحاد 
رغبت�ه  ع�ن  الصيني�ة”  الصناع�ات 
بالتع�اون المثم�ر والناجح مع وزارة 
الصناعة واالسهام الفعلي في تطوير 
الصناع�ات القائم�ة او الدخ�ول ف�ي 

صناعات جديدة .

    بغداد/المستقبل العراقي

خولت مديري�ة الجنس�ية العامة 
تخوي�ل قس�م ج�وازات المحمودية 
النازحين  بإنجاز طلب�ات المواطنين 
بغ�داد  ال�ى  االنب�ار  محافظ�ة  م�ن 

حصراً.
وذكر بيان لوزارة الداخلية ، انه “ 
تنفيذاً لتوجيهات الوزير محمد سالم 

الغبان قررت مديرية الجنسية العامة 
تخوي�ل قس�م ج�وازات المحمودية 
النازحين  بإنجاز طلب�ات المواطنين 
من محافظة االنبار الى بغداد حصراً 
، وذل�ك لقربه�ا م�ن جس�ر بزيب�ز ، 
فض�ال ع�ن المناطق التابع�ة لقضاء 
المحمودية ، وان يتولى ضباط مكتب 
جوازات االنبار المنتس�بون الى قسم 
ج�وازات المحمودية للقي�ام بإنجاز 

تلك الطلب�ات لما لديهم من خبرة في 
الوثائق التي يقدمها أبناء األنبار “ .

واض�اف كم�ا “ ق�ررت مديري�ة 
دوائ�ر  اس�تمرار  العام�ة  الجنس�ية 
ج�وازات المحافظ�ات بالعم�ل فيما 
المواطني�ن  طلب�ات  انج�از  يخ�ص 
 ، االنب�ار  محافظ�ة  م�ن  النازحي�ن 
وبقية المحافظات المشار إليها بأمر 
مديرية الجنس�ية المرقم 66073 في 

12 آب الحال�ي ، وكالً حس�ب مح�ل 
نزوحه “ .

واش�ار ال�ى ان “ المديرية قررت 
ع�دم تروي�ج أي طل�ب م�ا ل�م يت�م 
تدقيق أس�ماء المتقدمي�ن للحصول 
على جواز الس�فر خش�ية أن يكونوا 
مطلوبي�ن قضائياً ، وبالتنس�يق مع 
الجهات األمنية ذات العالقة واعتباراً 

من تأريخ 17 آب “ .

   بابل/المستقبل العراقي

اعلن�ت الش�ركة العامة لصناعة الس�يارات، عن المباش�رة 
بالتشغيل التجريبي لخط انتاج وتجميع سيارات “كيا” الكورية، 
وفيما بينت ان الشركة تقوم بتجميع سيارات من طراز اوبتيما 
وريو وس�يراتو وكارنز وبيكانتو، اشارت الى ان الشركة ستبدأ 
بعملي�ة االنتاج والتجمي�ع الفعلي لس�يارات الصالون والحمل 

قريبا.
وق�ال مدير عام الش�ركة العامة لصناعة الس�يارات عدنان 
احم�د رزي�ن ، إن “الكوادر الهندس�ية والفنية ف�ي معمل بابل 
العائد للش�ركة العامة لصناعة السيارات في مدينة الحلة، بدأت 
بالتشغيل التجريبي لخط انتاج وتجميع سيارات كيا الكورية”، 
مبينا ان “الخطوط تجمع س�يارات من ط�راز، كارنز واوبتيما 

وريو وسيراتو وبيكانتو”.
واض�اف رزي�ن أن “الش�ركة س�وف تب�دأ بعملي�ة االنت�اج 
والتجميع الفعلي لس�يارات الصالون والحمل قريبا”، الفتا الى 
ان “جمي�ع هذه االن�واع نالت ثقة المواط�ن العراقي من خالل 

االستخدام اليومي في االجواء العراقية”.

بدء التشغيل التجريبي لتجميع سيارات 
»كيا« بالعراق

الصناعة تبحث امكانية مسامهة الرشكات الصينية يف إنشاء مصانع جديدة

التعليم حتدد أجور الدراسة املسائية يف اجلامعات

ختويل جوازات املحمودية بإنجاز طلبات النازحني من األنبار اىل بغداد

   بغداد / المستقبل العراقي

حددت وزارة التعليم العالي والبحث 
للطلب�ة  الدراس�ية  األج�ور  العلم�ي، 
المس�ائية  الدراس�ة  ف�ي  المقبولي�ن 
.2015/2016 للس�نة  بالجامع�ات 

وقال الناطق الرس�مي لل�وزارة حيدر 
جب�ر العب�ودي، إن ال�وزارة “ح�ددت 
االجور المس�توفاة للدراسة المسائية 
للسنة 2015/2016،  في التخصصات 
الهندس�ية  والتمريض بمليونين دينار 
كح�د أعلى”.وأضاف الناطق الرس�مي 
ان “الحد األعلى لألجور الدراس�ية في 
التخصصات العلمي�ة) العلوم الصرفة 

والكليات التقنية واالقسام العلمية في 
كلية التربية والزراعة والفنون الجميلة 
مليون و650 الف دين�ار ، فيما حددت 

مبل�غ مليون و300 أل�ف دينار لكليات 
القان�ون واإلدارة واالقتصاد، مش�يرا 
إلى أن األجور الدراس�ية  للتخصصات 

اإلنس�انية  العلوم السياسية والتربية 
والعل�وم  واآلداب  اإلنس�انية  للعل�وم 
اإلس�المية واألعالم مليون دينار كحد  
أعلى”.وتاب�ع  أن وزارة التعليم العالي 
خول�ت  الجامع�ات التقني�ة صالحية 
تحدي�د  األج�ور الدراس�ية للمعاه�د، 
مبين�ا أن الطلب�ة المنتظمين حاليا في 
المس�ائية سيستمرون بدفع  الدراسة 
األج�ور المح�ددة س�ابقا .وأوضح أن 
األجور  الدراس�ية أليتم استيفاؤها أال 
بع�د التأكد م�ن كون قب�ول الطالب او 
استمراره بالدراسة مطابقا للتعليمات 
والضواب�ط الناف�ذة وبخالف�ه تتحمل 
الكلي�ة والمعهد المس�ؤولية الكاملة ، 

الفتا الى انه في حالة  انسحاب الطلب 
من الدراس�ة  الي سبب كان او تاجيله 
ال تع�اد األجور الدراس�ية لتلك الس�نة 
وتس�توفى منه األجور المق�ررة عند 
تسجيل دوامه في السنة التالية .وأشار 
الناطق الرسمي  الى ان الهيئة المشرفة 
س�تتولى  المس�ائية  الدراس�ة  عل�ى 
النظ�ر بتخفي�ض االج�ور الدراس�ية 
للطلب�ة الثالث�ة األوائ�ل في الدراس�ة 
المس�ائية وألعضاء الهيئة التدريسية 
ف�ي الجامع�ات او الهيئ�ة وأوالده�م 
وموظف�ي مرك�ز ال�وزارة الملتحقين 
بالدراسة المسائية بما اليزيد على 50 

% من األجور المعتمدة.

إجراء عملية قسطرة جراحية نادرة
يف مركز ابن البيطار جلراحة القلب

بابل تدعو إلطالق حصتها املائية
لتنفيذ خطتها الزراعية

     بغداد / المستقبل العراقي

أج�رى فريق طب�ي متخصص ف�ي عمليات قس�طرة القلب 
عملية معقدة ونادرة في مركز ابن البيطار التخصصي لجراحة 

القلب.
 وق�ال رئي�س الفري�ق الطب�ي الدكت�ور امج�د المن�دالوي 
استش�اري قلبي�ة وقس�طرة الش�رايين, بان”  ادخ�ل المريض 
كحال�ة طارئة وحرجة وبع�د اجراء الفحوص�ات الالزمة تبين 
انه يعاني من انس�داد في الشرايين التاجية وقرر الفريق الطبي 

اجراء عملية القسطرة من خالل استخدام جهاز متطور “.
وبحس�ب المن�دالوي, ف�ان” ه�ذا الجه�از يقوم  بتوس�يع 
الش�رايين التاجية التي ال يمكن فتحها او توسيعها بالبالون او 
الش�بكة والجه�از عبارة عن مثقاب طبي دقي�ق جدا يمر داخل 
الش�رايين ويقوم بعملية الدوران في االماك�ن التي يوجد فيها 
انس�داد ويتم ازالة التكلس�ات داخ�ل الش�رايين التاجية وتكلل 

العملية بعون الله بالنجاح والمريض يتمتع بصحة جيدة”.
واض�اف المن�دالوي “مركزن�ا يقوم باس�تقبال العش�رات 
م�ن العمليات الجراحي�ة المتميزة وعمليات القس�طرة ويعتبر 
مركزنا م�ن اهم مراكز جراحة القلب ف�ي العراق ويضم خيرة 

االطباء والمالكات الصحية”.

     بابل/المستقبل العراقي

وصف�ت لجنة الزراع�ة في مجل�س بابل، الواق�ع الزراعي 
للموس�م المقبل بالمربك بسبب عدم وضوح المساحة المائية 
المنس�جمة مع الخطة الزراعية، داعي�ة وزارة الموارد المائية 

الى إطالق الحصة المائية للمحافظة لتنفيذ هذه الخطة.
إن   ، الخيكان�ي  س�هيلة  الزراع�ة  لجن�ة  رئيس�ة  وقال�ت 
“المحافظة تش�تهر بسلة غذائية مميزة عن باقي المحافظات 
وكان�ت االول�ى باالكتفاء الذات�ي لمحصول الحنطة للموس�م 
الماض�ي فضالً عن زراعة ال�ذرة الصفراء ومحاصيل ش�توية 
وصيفي�ة متمي�زة تف�وق المحافظ�ات لما تمتلك م�ن اراضي 
زراعي�ة خصبة”، مبين�ة أن “الواقع الزراعي للموس�م المقبل 
مربك بس�بب ع�دم وضوح المس�احة المائية بما ينس�جم مع 

الخطة الزراعية”.
وأضاف�ت الخيكان�ي أن “لجن�ة الزراع�ة ودائ�رة زراع�ة 
المحافظة حثت المزارعين على حفر آبار تروي منها األراضي 
الزراعي�ة لكن تبين ان مياه االبار ال تصلح للري بس�بب وجود 
معادن وامالح بنسبة عالية فيها”، داعية وزارة الموارد المائية 

الى “إطالق حصتها المائية كي يتم تنفيذ الخطة الزراعية”.
وكان�ت لجن�ة الزراعة في مجلس بابل أعلن�ت، في )12 آب 
2015(، عن تراجع زراعة الذرة الصفراء للموسم الحالي بنسبة 
30بالمئ�ة، فيما اك�دت ان اغل�ب المزارعين ترك�وا مزارعهم 

بسبب جفاف االرض.
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ذي قار بصدد إعفاء 12 مدير دائرة واختيار ادارات شابة لتحسني اخلدمات

الرتبية: امتحانات النازحني باخلارج 
تشمل مجيع الطلبة العراقيني

دعوات لإلرساع يف إقرار قانون
سلم الرواتب اجلديد

   بغداد / المستقبل العراقي

نفت وزارة التربية، امس الس�بت، األنباء بش�أن عدم ش�مول 
طلبة الدراس�ة المسائية باالردن في إمتحانات النازحين، مؤكدًة 
أن االمتحان�ات ستش�مل جمي�ع الطلب�ة النازحي�ن المحصورة 
أعمارهم ضمن الس�ن القانوني.وقال مكتب وزير التربية محمد 
إقب�ال ف�ي بيان صحف�ي، إن “إمتحان�ات النازحين ف�ي الخارج 
)تركي�ا ، االردن( تش�مل جمي�ع الطلبة العراقيي�ن والمحصورة 
اعماره�م ضم�ن الس�ن القانوني الذي يس�مح للطال�ب باكمال 
دراس�ته باالمتحان�ات النهائية”.وأضاف المكت�ب أن “الحق في 
آداء االمتحان�ات ممن�وح للجميع دون اس�تثناء وبما ال يتقاطع 
مع الضوابط القانونية المش�ار اليها في اعاله”، مؤكداً “حرص 
الوزارة على عدم حرمان أحد من ابنائنا الطلبة من اداء االمتحانات 
واللحاق بركب زمالئه”.يش�ار الى أن وزارة التربية قررت إجراء 
إمتحانات النازحين في الخارج في االول من شهر أيلول المقبل.

   بغداد / المستقبل العراقي

دعا النائب عن ائتالف دولة القانون رش�يد الياس�ري، امس 
الس�بت، الى االس�راع في اق�رار قانون س�لم الروات�ب الجديد 

الخاص بموظفين الدولة.
وق�ال الياس�ري في بي�ان صحف�ي، إن “اقرار قانون س�لم 
روات�ب موظف�ي الدولة ف�ي الوق�ت الحالي امر ض�روري جداً 
النصاف جميع الموظفين في البالد”, مش�يرا الى انه “من غير 
المعق�ول ان يس�تلم موظف راتباً يعادل اضع�اف راتب موظف 

آخر في وزارة ما”.
واض�اف ان “اق�رار قانون س�لم الرواتب الجديد س�ينصف 

جميع الموظفين وسيجعل عدالة في توزيع الرواتب”.
وكان�ت المرجعية الدينية العليا قد ش�ددت في على ضرورة 
االس�راع في اقرار قانون س�لم رواتب موظفي الدولة لتحقيق 

العدالة االجتماعية بين الجميع.

   ذي قار/المستقبل العراقي

كشف محافظ ذي قار يحيى الناصري، 
ام�س الس�بت، ع�ن ق�رب ص�دور أوامر 
إداري�ة بإعف�اء 12 مدير دائ�رة حكومية، 
موضحا أن هذا اإلجراء يأتي ضمن حزمة 
اإلصالح�ات الت�ي أعلنت عنه�ا الحكومة 
المحلي�ة، فيما أك�د أن المحافظ�ة تعتزم 
اختيار إدارات ش�ابة لتحسين أداء الدوائر 

والخدمات. 
وقال الناصري ، إن “المحافظة ماضية 
بتنفي�ذ حزم�ة اإلصالح�ات الت�ي أعلنت 
عنه�ا تلبية لمطال�ب المتظاهرين”، مبينا 

أن “تل�ك اإلصالحات ش�ملت إعفاء مدراء 
دوائ�ر الدولة الس�يما الخدمية، فضال عن 

مستشارين ومعاونين”.
وأض�اف الناصري، أن “األي�ام القليلة 
المقبل�ة ستش�هد ص�دور أوام�ر أداري�ة 
بإعف�اء 12 مدي�ر دائ�رة م�ن مناصبه�م 
م�ن الذين مضى على تس�لمهم مناصبهم 
أكث�ر م�ن أربع�ة س�نوات”، مش�دداً على 
س�يعمالن  ومجلس�ها  “المحافظ�ة  أن 
عل�ى اختي�ار إدارات ش�ابة وكف�وءة في 
مس�عى إلعطاء زخم أكبر لمتابعة وتنفيذ 
متطلب�ات المواطنين الخدمية وتحس�ين 

أداء الدوائر”.

وكان حافظ ذي ق�ار يحيى الناصري، 
قد أصدر في )17 أب 2015( ، أوامر إداريا 
يقضي بإعفاء مدراء ست دوائر حكومية 
م�ن مناصبهم وتكليف ب�دالء عنهم، فيما 
أك�د األخي�ر أن هذه الق�رارات تأتي ضمن 
الت�ي أعلن�ت عنه�ا  حزم�ة اإلصالح�ات 
الحكومة.وكانت محافظة ذي قار أعلنت، 
االثنين )10 أب 2015(، عن تغييرات إدارية 
تش�مل 13 مدير دائ�رة حكومية تعمل في 
المحافظ�ة، موضحة أن ذل�ك يأتي ضمن 
المرحل�ة األولى م�ن حزم�ة اإلصالحات 
اإلداري�ة التي تعتمده�ا الحكومة المحلية 

بشقيها التشريعي والتنفيذي.

التخطيط ُتعيد النظر بتنفيذ أكثر من ستة 
آالف مرشوع استثامري

   بغداد/المستقبل العراقي

أعرب�ت وزارة التخطي�ط عن 
عزمها، إعادة النظ�ر بتنفيذ اكثر 
من ستة االف مشروع استثماري 
الظ�رف  ظ�ل  ف�ي  مس�تمر، 
االقتص�ادي ال�ذي يش�هده البلد.

وق�ال المتح�دث باس�م ال�وزارة 
عبد الزهرة الهنداوي، ان “اللجنة 
االقتصادي�ة الُمصغ�رة برئاس�ة 
النائب�ة نجيب�ة نجي�ب وعضوية 
اثنين من اعض�اء البرلمان قامت 
االثنين الماضي، بزي�ارة الوزارة 
والتق�ت الوزير س�لمان الجميلي 
العامي�ن  والم�دراء  وال�وكالء 
المعنيي�ن بالجانب االقتصادي، و 
عقد اجتماع موس�ع تمت خالله 
القضاي�ا  م�ن  الكثي�ر  مناقش�ة 
التي تتعلق بالمش�هد االقتصادي 
ف�ي الع�راق وحزمة االج�راءات 
به�ا  تق�وم  الت�ي  االقتصادي�ة 
الحكومة الس�يما في ظل االزمة 
االقتصادية”، مشيرا الى “تشكيل 

لج�ان برلمانية ُمصغرة كل لجنة 
تتابع عمل وزارة معينة”.واوضح 
ان “االجتم�اع ناقش اعادة النظر 
المشاريع االستثمارية  باولويات 
نح�و  هن�اك  ان  اذ  المس�تمرة، 
س�تة االف او اكثر من س�تة االف 
مشروع سواء كان منفذ من قبل 
الوزارات االتحادية او الحكومات 
المحلية في المحافظات يجب ان 
يعاد النظر في تنفيذه بظل الظرف 
االقتصادي الذي يعيشه العراق”.

واشار الهنداوي الى “االتفاق على 
ان تقسم هذه المشاريع الى ثالث 
فئات، االولى التي س�يتم تمويلها 
من قب�ل الموازنة العام�ة للدولة 
بجانبه�ا االس�تثماري، والثاني�ة 
تمثل المشاريع التي يتم تنفيذها 
م�ن خ�الل التموي�ل باالج�ل او 
طرحها كفرص استثمارية، فيما 
تش�مل الفئ�ة الثالثة المش�اريع 
التي سيتم ايقافها او الغائها بظل 
الظ�روف الحالية من اجل ضمان 

استمرار عجلة التمنية”.



أطل�ق االتفاق الن�ووي بني اي�ران ومجموع�ة 5+1 للدول 
الخم�س الدائم�ة العضوي�ة يف مجل�س االم�ن، اىل املانيا، 
دينامية سياسية جديدة يف املنطقة توحي بمشهد مختلف.

الالعبون الكبار يف املنطقة يتحركون يف أكثر من اتجاه. 
واش�نطن وموس�كو والري�اض وطهران تتحرك يف ش�كل 
مس�تقل ظاهراً، عن مساعي االمم املتحدة لسوريا واليمن 
خصوص�اً. وتنب�ئ حرك�ة االتص�االت الدولي�ة واالقليمية 
األخرية واملساعي التي يبذلها اكثر من طرف اليجاد تسوية 
سياس�ية للحرب االهلية يف س�وريا بدينامية ديبلوماسية 
دولي�ة جديدة م�ن الصعب التكه�ن بنتائجه�ا واحتماالت 
نجاحه�ا. ولكن يب�دو ان نج�اح الديبلوماس�ية الدولية يف 
التوصل اىل اتفاق نووي مع إيران قد ش�جع الدول العظمى 
ع�ى محاول�ة تطبي�ق الح�ل الديبلوم�ايس ع�ى الح�رب 

السورية.
واملط�روح حت�ى اآلن مقاربتان أساس�يتان النهاء الحرب 
وب�دء العملية االنتقالي�ة. فمن جهة هن�اك النقاط االربع 
التي تطرحها إيران الداعمة لنظام الرئيس الس�وري بشار 
األس�د، التي تن�ص عى التوص�ل إىل وقف للنار، وتش�كيل 
حكوم�ة وح�دة وطني�ة تض�م جمي�ع االط�راف، وتوزيع 
الس�لطة مع بقاء األس�د اىل حني اجراء انتخابات جديدة يف 
إرشاف دويل. ويف املقابل، هناك املقرتحات األمريكية التي ال 

تزال تتس�م بالغموض مثل العمل عى وقف النار، ثم البدء 
بالعملية السياسية االنتقالية التي قد تستمر سنتني يمكن 
خاللهم�ا أن يبقى الرئيس األس�د يف منصبه عى ان يتعهد 
برتك�ه يف ما بعد. واملقصود، كما نقل عن أوس�اط أمريكية 

هو "اجراء تغيري يف القيادة وليس تغيري النظام".
م�ن الواض�ح تمام�اً حج�م التباعد ب�ني املقاربت�ني للحل 
السيايس يف س�وريا. وهذا ال يتناول املوقف من بقاء األسد 
ورحيله فحس�ب، بل الوجه الجديد لسوريا الدولة والوطن 
املهدد باملزيد من التفتت وربما االنهيار الكامل، اذا استمرت 

حرب االستنزاف الدائرة حالياً اىل ما ال نهاية.
م�ا يحصل يف س�وريا ه�و أش�به بتقاطع طرق ملش�اريع 
ع�دة يف املنطق�ة، بحيث نرى تكامالً ب�ني بعضها وتناقضاً 
ب�ني بعضه�ا اآلخر، لك�ن يف املحّصلة هي "مش�اريع" لها 
خصوصياته�ا اإلقليمي�ة أو الدولي�ة، وال تج�د أّن أياًّ منها 
يراهن عى حرٍب إقليمية أو عى مّد نريان الحرب يف س�وريا 
إىل جواره�ا باس�تثناء "امل�روع اإلرسائي�ي" ال�ذي وجد 

مصلحًة كبرية يف تداعيات األزمة الس�ورية وانعكاس�اتها 
التقس�يمية العربية، عى مس�توى الحكومات والشعوب. 
فإرسائي�ل ال يوافقها توّصل واش�نطن وطه�ران إىل اتفاق 
كامٍل بش�أن األوض�اع يف س�وريا، ألّن ذلك يوق�ف النزيف 
الدموي يف الجس�م الس�وري، والعربي عموماً، وألّنه يعني 
أيض�اً تفاهمات أمريكية-غربية مع إيران تتجاوز املس�ألة 
السورية، مّما قد يدفع أيضاً بإعادة فتح امللف الفلسطيني 

ومسؤولية إرسائيل تجاهه.
أيضاً، فإّن من غري املصلحة اإلرسائيلية حدوث أي تس�وية 
ن  سياس�ية ُترّسع يف إنهاء األزمة السورية، لذلك، فإّن تمكُّ
الحكومة الس�ورية من اس�تعادة س�يطرتها ع�ى مناطق 
س�رتاتيجية مهّمة يعني إخالالً يف ميزان القوى عى األرض 
وإمكان حس�مه لصالح خصوم إرسائيل يف املنطقة، ولعّل 
هذا ما يفرّس الغارات اإلرسائيلية التي حدثت أكثر من مرّة 
يف العمق الس�وري، وأيضاً الدعم والتس�هيالت اإلرسائيلية 
لبع�ض قوى املعارضة الس�ورية يف املناط�ق الحدودية مع 

سوريا.إّن املراهنات اإلرسائيلية يف األزمة السورية هي عى 
مزيٍد من التفاعالت الس�لبية أمنياً وسياسياً وعدم التوّصل 
إىل أيِّ ح�لٍّ يف القريب العاجل. فم�ن مصلحة إرسائيل بقاء 
هذا الكاب�وس الجاثم فوق املرق العرب�ي واملهّدد لوحدة 
األوطان والشعوب، واملنذر بحروٍب أهلية يف عموم املنطقة، 
واملُهّمش للقضية الفلس�طينية، واملؤّثر سلباً عى حركات 
املقاومة يف لبنان وفلسطني. كذلك، تراهن حكومة نتنياهو 
ع�ى تحريض ض�ّد إي�ران ليكون ذل�ك مدخ�اًل لرصاعات 
مذهبية محلّية يف املنطقة لتغيري خرائطها وإلقامة دويالت 
طائفية وإثني�ة، ولتعزيز حاجة أم�ريكا والغرب إلرسائيل 
بحك�م م�ا س�ينتج ع�ن الح�روب اإلقليمي�ة، "الديني�ة" 
و"اإلثنية"، من تفاعالت ألمٍد طويل تثّبت مقولة: إرسائيل 
"دول�ة يهودي�ة"!. مراهنات دولي�ة وإقليمي�ة كثرية عى 
الحرب يف س�وريا وصلت حّتى اآلن إىل طريٍق مس�دود، كما 
ه�و أيضاً خيار الحّل العس�كري عند كّل طرف. وس�تكون 
العقبة الكربى أمام أي صيغة تسوية سياسية جاّدة لألزمة 
الس�ورية هي يف جماعات التطرّف املس�ّلحة عى املستوى 
الداخ�ي، وإرسائي�ل ومن لديه�ا من عم�الء أو حلفاء عى 
املستويني اإلقليمي والدويل. فال مصلحة لهذين الطرفني يف 
إنهاء الرصاع الدموي يف سوريا أو يف التفاهمات الدولية مع 

طهران، وما قد تفرزه من نتائج سلبية عى كلٍّ منهما.  

امني قمورية

طالبت جماهري الحشد الشعبي برضورة اجراء اإلصالحات 
يف هيكل وبنية الدولة العراقية اقتصاديا وسياسيا وثقافيا 
، بمعنى اخر اعادة النظر يف مجمل السياسات التي اتخذت 
قبل اكثر من عقد من الس�نني وحت�ى يومنا هذا ، وجاءت 
ه�ذه املطالبات بعد ان ي�أس املواطن من إص�الح الخراب 
العام يف مؤسسات الدولة التنفيذية والتريعية والقضائية 

، او كما يقال بعد ان بلغ السيل الزبى.
ول�م يخ�رج الش�عب متظاهرا من اج�ل اس�قاط العملية 
السياس�ية وانما داعي�ا إلصالحها ، وهو به�ذا ينطلق من 
ادراك واع لخط�ورة ه�ذا املطل�ب يف الوق�ت ال�ذي تخوض 
فيه الحكوم�ة اكرب تحدي لها يف مواجه�ة اإلرهاب العاملي 
ال�ذي ابت�ي به الش�عب العراق�ي ، وهي لن تك�ون معركة 
س�هلة او معرك�ة اي�ام وانم�ا اريد له�ا ان تك�ون معركة 
طولي�ة االمد تح�رق االخ�رض باليابس ولن تبق�ي للعراق 
اية مقومات للنهوض .واس�قط الش�عب رهان�ات االعداء 

يف محي�ط الج�وار االقليم�ي او الدويل واوقف م�د االرهاب 
واس�تعد ملس�ك زمام مب�ادرة الهجوم للقض�اء عليه . من 
هن�ا كانت الجماهري التي خرجت م�ن مختلف املحافظات 
العراقية تقف مس�اندة لدعوات املرجعية ولخطوات رئيس 
الحكوم�ة يف اتخ�اذ الخط�وات اإلصالحية الصائب�ة والتي 
تعيد العملية السياسية اىل مسارها الديمقراطي الصحيح.

وم�ا ان اعلن�ت الحزم�ة االوىل م�ن الق�رارات او الخطوات 
اإلصالحية ملجلس الوزراء حتى انربت شخصيات سياسية 
وكيانات ومؤسس�ات حكومية مختلفة باملناداة باإلصالح 

والدعوة اليه وتشخيص مواقع الخلل يف العملية السياسية 
واملطالب�ة بالتصحي�ح ، هذه الش�خصيات الت�ي تصدرت 
املش�هد الس�يايس العراقي ع�ى مدى س�نوات التغيري منذ 
2003 وحت�ى يومن�ا هذا ، ه�ي التي ترك�ب موجه الدعوة 
اىل االصالحات وهي التي تدعو اىل تغيري الدس�تور املختلف 
عليه وهي ايض�ا تدين املحاصصة الطائفية والتوافق الذي 
نخر جسد الدولة واصابها بالرتهل واالمية الوظيفية ، وهم 
اليوم يطالبون بتفعيل القوانني التي تخدم املواطن ونوفري 

الخدمات واحرتام حقوقه املروعة وسماع صوته.

وثمة تساءل هنا ، اذا كان هؤالء الساسة يطالبون بكل ذلك 
ويدع�ون اىل تحقيقه فماذا ابقوا للجماهري املنتفضة وملاذا 
انتفضوا ؟. هل يتص�ورون ان هذه الترصيحات االعالمية 
الرنانة التي اعتاد عليها املواطن ومل من س�ماعها ، سوف 
تبعدهم عن املساءلة وتجنبهم  الوقوع تحت طائلة القانون 
، ان مثل هؤالء الساس�ة الذين يتمكنون من ركوب املوجة 
اي�ة موجة هم من اخطر العنارص عى العملية السياس�ية 
وهم م�ن يضعون العراقي�ل يف وجه االصالح�ات وهم من 
يدعم�ون حيت�ان الفس�اد يف الدولة العراقي�ة النهم الوجه 
املخفي للفساد الذي يطلق " كالم حق يراد به باطل" والبد 
م�ن ان يس�كت هؤالء عن تل�ك الترصيحات النها تش�وش 
ال�راي الع�ام يف النظر اىل هذه االصالح�ات نظرة جدية وال 
بماذا نفرس تلك االجراءات الرسيعة يف حل املجالس البلدية 
يف بغداد واملحافظات وكذل�ك اقالة مدراء الوحدات االدارية 

يف املحافظات واستبدالهم باخرين .

حممد جبري

موجة اإلصالحات

التسوية الصعبة

انتظ�ر الرئيس الرتك�ي اردوغان أربعة أع�وام كاملة 
قب�ل ان يقرر ش�ن حرب�ه الس�ينمائية ع�ى تنظيم" 
داعش "ردا عى ما سماه إرهاب "داعش" الذي يهدد 
األمة الرتكي�ة . لم يوظف اردوغ�ان حربه تلك لتدمري 
"داعش", بل انعطف منها ليشن هجمات ضد خصمه 
الك�ردي ح�زب العم�ال الكردس�تاني, حي�ث تركزت 
غالبي�ة الهجمات ع�ى مواقع حزب العم�ال  يف داخل 
العراق, حيث يقيم قواعده هناك منذ س�نوات طويلة 
والتي كانت اعالنا بنهاية الهدنة التي استمرت أعواما 
وكانت إيذان�ا ببداية ربيع جدي�د يف العالقة بني الكرد 

واألتراك قبل ان ينهار مؤخرا.
ظل�ت تركي�ا ومن�ذ ان�دالع الح�رب يف س�وريا تفتح 
حدوده�ا وأراضيها الس�تقبال آالف اإلرهابيني العرب 
واألجانب الذين تدفقوا وبشكل متواصل لتغذية نريان 
الحرب هناك واس�تمرار عجلة الخ�راب بالدوران فيه  
تلبية ملصالح وخطط ترغب  يف قضم سوريا وتشكيل 
كي�ان موال لها قريب من حدوده�ا. لقد  ارادت تركيا 
م�ن خالل دورها املتس�امح م�ع اإلرهابي�ني تصفية 
الحس�اب مع حكومة بشار االسد الذي رفض نصائح 
اردوغ�ان باالنس�حاب والتخ�ي عن الس�لطة لصالح 
حلفاء اردوغان من ائتالفات واحزاب تش�كلت رسيعا 
عقب االزمة يف اس�طنبول والتي كان تش�كيلها جزءا 
م�ن خطة اردوغاني�ة لقطف ثم�ار االضطرابات التي 
ش�هدتها املنطقة وركوب التيارات االرهابية موجتها 
,حيث رغب اردوغان الحالم باعادة امجاد الس�الطني 
االت�راك العثمانيني بان تكون س�وريا جزءا من تركيا 
وخاضعة لنفوذها بش�كل تام, بل ان اردوغان استبق 
االحداث عندما رصح وبشكل مستفز بانه سيصي يف 

املسجد االموي بدمشق قريبا. 
ل�م تس�قط س�وريا رسيعا كم�ا تمنى اردوغ�ان ولم 
يصل حلفاؤه اىل دمش�ق ليدعوه للصالة فيها ,بل ان 
خصومه الكرد نجحوا بالتنس�يق م�ع التحالف الدويل 
يف ط�رد "داع�ش "م�ن املناط�ق الس�ورية املتاخمة 
للح�دود الرتكي�ة  واقام�ة رشيط عازل يمن�ع االتراك 
من التنس�يق مع "داعش" ل�رضب الكرد واضعافهم. 
كان تفجري سوروج الذي قام به ارهابي تركي جرس 
االنذار الذي فضح دور االستخبارات الرتكية يف توظيف 
"داعش" كذراع لها داخل سوريا واملنطقة ,حيث اجرب 
ه�ذا الحادث ,فضال ع�ن الضغوط االمريكي�ة يف ادارة 
بوصل�ة االحداث ص�وب تخي األتراك  عن سياس�تهم 
تل�ك والروع بتدمري مواقع "داع�ش" ومقراتها بعد 
ان انقلبت داعش نفس�ها ع�ى الحليف الرتكي بعد ان 
ش�عرت بتزايد قوتها ووج�ود منارصين لها يف الداخل 

الرتكي . 
تح�ول  ال�دور الرتك�ي من الداع�م اىل املتص�ادم مع" 
داع�ش" جاء متأخرا ,بل متأخرا جدا نظرا لدور تركيا 
املعلن والرئيس يف دعم هذه العصابة االرهابية وتمكني 
افراده�ا من التس�لل إىل داخل س�وريا والعراق ورشاء 
النف�ط واالث�ار املرسوقة ع�رب مافي�ات تتعامل معها 
وتجني االرباح الطائلة من ورائها ,حيث حاولت تركيا 
توظي�ف الفوىض يف املنطقة من اجل حصد املكاس�ب 
وتحقي�ق نتائ�ج تخدمه�ا عى امل�دى البعي�د , لكنها 
تناس�ت ان دورها مهما كان كبريا ومؤثرا ال يمكن ان 
يتجاوز الالعبني الكبار من القوى العظمى  الذين لهم 
حس�اباتهم بعدم الس�ماح الي دولة يف املنطقة مهما 
كان دورها بان تؤث�ر يف اوضاعها رغما عنها وهو ما 
يفرس انقالب "داعش" املفاجئ عى الحاضنة الرتكية 
و خسارتهم املؤكدة لها عند قيامهم بتفجري انتحاري 
ه�دد االم�ن الرتكي الداخ�ي و هو ما جع�ل اردوغان  
يتخذ من هذا العمل مربرا ملهاجمة الكرد بشكل رئيس 
و"داعش" بش�كل اق�ل قبل ان تخفت بش�كل نهائي  

وغريب الحقا .
حرب اردوغان الحالية يف س�وريا ه�ي يف الواقع جزء 
من محاولة ملنح تركيا نفوذا مؤثرا  يف سوريا باالتفاق 
مع واشنطن ,يس�مح لها بان تقول كلمتها يف اي حل  
قادم يتناول هذه االزمة املش�تعلة منذ اكثر من اربعة 
اعوام ,خصوصا وان انقرة تش�عر وبعد انجاز االتفاق 
الن�ووي بني واش�نطن وطهران  بان مكاس�بها آخذة 
بالتقل�ص ,لذلك جاءت من�اورة االنضمام اىل التحالف 
املناه�ض لداعش يف وقت متأخر وبعد ان تحول وجود 
التنظيمات اإلرهابية يف س�وريا وخططها لالس�تيالء 
عى س�وريا إىل خط احمر بالنس�بة اىل واشنطن التي 
أخذت تغري من أولوياتها يف س�وريا من إسقاط االسد 
اىل محاربة التنظيم اإلرهاب�ي وإضعافه وهو ما يربر 
تكثي�ف ضغوطها عى انق�رة لجذبها نح�و قناعاتها 

وخياراتها يف سوريا. 
م�ن الواض�ح ان االتفاق الن�ووي االيران�ي االمريكي  
اخ�ذ يعطي اش�ارات قوية ح�ول ترتيب�ات جديدة يف 
املنطقة تعيد رسم خرائط التحالفات واالوضاع فهناك 
مفاوضات رسية تجري ين الرياض ودمش�ق برعاية 
روسية وعى مس�توى رؤساء اجهزة االستخبارات ما 
يؤرش قبوال امريكيا برعاية  موسكو لتقارب سعودي 
س�وري ع�ى ان يض�م طه�ران وأنقرة الحق�ا يضع 
أولوي�ة محاربة" داع�ش" أوال وتأجي�ل الخصومات 
السياسية بش�أن باقي امللفات يف املنطقة الحقا االمر 
الذي سيؤدي اىل تغيريات ميدانية كثرية ,اذ ان تجفيف 
الدعم للجماعات االرهابية املسلحة واقفال الحنفيات 
عنها س�وف ي�ؤدي اىل اضع�اف قدراتها كث�ريا ,لكنه 
يحت�اج اىل الت�زام جاد م�ن قبل ال�دول الداعمة لهذه 
التنظيم�ات الت�ي عملت ع�ى ايجاده�ا ودعمها  من 
اجل تصفية الحس�اب مع  سوريا ,حيث أدركت هذه 
ال�دول متأخرة ب�ان دعمها لإلرهاب م�ن اجل أهداف 
سياس�ية آني�ة ل�ه عواقب�ه الوخيم�ة ,اذ ان التقارب 
املذهب�ي والفكري من قب�ل الرياض م�ع التنظيمات 
االرهابية التكفريية املسلحة يف سوريا واليمن والعراق  
لم يجعلها بامان منها ,اذ انها تواصل خططها لرضب 
الس�عودية والخليج وتهديد امنه�ا والدليل ان اجهزة 
االمن الس�عودية تكتش�ف بني الحني واالخر العرات 
من الشبكات االرهابية الرسية يف داخل املدن واملناطق 
السعودية املختلفة . ان إعادة انتاج السيناريو االفغاني 
عندم�ا رعت اجهزة االس�تخبارات العربية واالمريكية 
تجني�د االف من الش�بان العرب واقناعه�م بالقتال يف 
افغانس�تان ضد الروس، يبدو ماثال للعيان االن ,اذ ان 
هؤالء  املجندين الس�ابقني هم  م�ن انقلب الحقا عى 
اجه�زة االس�تخبارات الراعية والداعمة ,بل واسس�وا 
الحق�ا  اخطر تنظي�م ارهابي يف العال�م اخذت تتفرع 
من�ه تنظيمات إرهابية اخرى ال تقل خطورة واجراما 
عن�ه .ان القبول بفكرة وجود منظمات إرهابية تعمل 
باتج�اه واح�د امر أثبت�ت املعطيات والوقائع فش�له 
وعدم جدواه وهو ما دفع بواشنطن وباقي حلفائها يف 
املنطقة اىل ترتيب األولويات واألجندات بشأن التعامل 
معه�ا وتحجيم دورها والرك�ون اىل الحلول العقالنية 

الواعية  بعد ان اصبحت االمور خارج السيطرة.
ح�رب  اردوغان الجدي�دة  انما يبنيها عى حس�ابات 
داخلي�ة بعد الخس�ارة الكبرية التي من�ي بها حزبه يف 
االنتخابات االخرية والتي حرمته من تش�كيل حكومة 
االغلبي�ة املريح�ة  الت�ي كان يتمناه�ا وع�دم رغبته 
بتش�كيل حكوم�ة رشاك�ة م�ع خصوم�ه القوميني 
والكرد وميله اىل اعادة االنتخابات لتعويض الخس�ارة 
واملصالح�ة م�ع الجمهور الغاضب علي�ه الذي صوت 
ملنافس�يه ولكي يس�ري يف مخططه استغل حادثة قتل 
حزب العمال الكردستاني لضابطي رشطة يعتقد بان 
لهما صلة بتنظيم "داعش "ليش�ن حربه عى التنظيم 
الكردي معلنا نهاية الهدنة مع منح هذه الحرب صفة 
دولية عرب ش�ن الحرب ع�ى تنظيم داع�ش االرهابي 
لتختل�ط االه�داف والخطط مع بعضه�ا البعض عرب 
مغازل�ة القوميني املعارض�ني لتقديم تن�ازالت للكرد 
والتقارب مع واش�نطن والتحالف الدويل عرب االنقالب 
ع�ى داع�ش ورضب وجوده�ا بالق�رب م�ن الحدود 

السورية عى االقل يف الوقت الراهن . 

�صادق كاظم

اردوغان وقرار احلرب 
املتأخر

عند قيام االحتالل املس�تحدث من قبل امريكا وارسائيل 
وبمس�اعدة بع�ض ال�دول العربي�ة وانش�ائهم داعش 
واحتالل س�وريا ومن بعدها الع�راق لكي يقتلوا الوطن 
العرب�ي وقس�م ضه�ره لتأم�ني الكي�ان الصهيوني يف 
املنطق�ة. احتل داعش بعض محافظ�ات العراق نينوى 
وص�الح الدي�ن واالنب�ار بع�د االعتصام�ات التي جرت 
يف س�احة الخ�زي والع�ار الزاخ�رة بالطائفي�ة والقتل 
والدم�ار وم�ن ش�عاراتهم "قادمون يا بغ�داد" هجرت 
العوائ�ل العراقي�ة تاركني خلفه�م منازله�م واموالهم 
واراضيه�م وكل يشء وس�كنوا يف مخيم�ات اع�دت من 

قبل الحكومة وقام اهل الوس�ط والجنوب بقسم كل ما 
يملكون اىل عوائلهم التي نزحت اليهم وكل ذلك بس�بب 
ش�يوخ العش�ائر وائمة الجوامع املوجودين يف املناطق 

الت�ي اغتصبه�ا داع�ش باإلضاف�ة اىل رصاع�ات بعض 
السياسيني.

كل هذا ادى اىل قتل وتهجري الشعب العراقي املظلوم ويف 

تلك األثناء قامت املرجعية الرشيدة بأطالق فتوى الجهاد 
الكفائي لتحرير ارض العراق وشعب العراق والقتال اىل 
جانب إخواننا يف تلك املحافظات املنكوبة وقبل ايام كان 
هنالك مؤتمر لعش�ائر ووجهاء وائم�ة محافظة األنبار 
تح�ت عنوان تحري�ر األنبار ولكنهم م�رصون عى قتل 
الش�عب العراقي مرة اخرى ألنهم متعطشني اىل الدماء 
وم�ن خالل املؤتمر الذي يهدف اىل تحرير األنبار نش�بت 
مع�ارك ومش�ادات كالمي�ة ومخجل�ة ب�ني الحارضين 
وانته�ت بح�رب الكرايس وت�م االتفاق أخرياً باس�ترياد 

الكرايس من الدول املتقدمة لتحرير األنبار.

بالل حنويت الركابي 

كريس مستورد لتحرير األنبار 

فوؤاد ح�صون

www.almustakbalpaper.net

رأي7  العدد )1033(  االحد 23 آب 2015



تؤكد أنها مس�تمرة في القضي�ة التي أقامتها 
ضد حس�ين فهمي لتحص�ل على حقه�ا منه، 

وتكشف حقيقة تدّخل عادل إمام بينهما.
الفنانة لقاء سويدان تتكلم على أدوارها الثالثة 
ف�ي رمض�ان، والوعد ال�ذي أوفى ب�ه الزعيم، 
وحالة الرهبة التي شعرت بها مع أحمد السقا، 
كما تتح�دث عن ابنتها وعائلته�ا، والكثير من 

االعترافات الصريحة في حوارنا معها.
- كي�ف كان�ت ردود الفع�ل عل�ى دورك ف�ي 

مسلسل »أستاذ ورئيس قسم«؟
أكث�ر مم�ا توقعت�ه، ول�م أتخي�ل أن يحبن�ي 
الجمهور إلى هذه الدرجة في هذه الش�خصية، 
ف� »أحالم« ش�خصية حّيرت الجمهور، بحيث 
ظه�رت ف�ي كل حلق�ة بطريق�ة مختلفة ولم 
يعرف أحد إلى أي جماعة تنتمي نظراً إلى حالة 
الغم�وض التي تل�ف ش�خصيتها، لذلك حفزت 
الجمه�ور على معرفة المزي�د عنها ومتابعتها 
لف�ك ش�يفرة غموضه�ا، ورغ�م ذل�ك أُعج�ب 
الجمهور بالبس�اطة التي أديت بها الدور وهو 

ما أسعدني كثيراً.
- من رشحك للمشاركة في بطولة هذا العمل؟

الزعيم ع�ادل إمام ه�و من رش�حني، فعندما 
عملت معه العام الماضي في مسلسل »صاحب 
الس�عادة« قال لي إنني بحاجة إلى فرصة أكبر 
ووعدني بالعمل معه مرة أخرى، فأعتقدت أنه 
سينس�اني، لكنه أوفى بوعده ومنحني فرصة 
من خ�الل هذا العم�ل إلثبات موهبتي بش�كل 
حقيقي، وأعطان�ي دوراً كبيراً وصعباً، ومهما 

توجهت إليه بالشكر فلن أوفيه حقه.
- ما الذي جذبك في شخصية »أحالم«؟

إنس�انيتها، فهي طيبة إلى أبعد الحدود، ورغم 
مأساتها وما تواجهه من صعاب ووقوعها في 
الخطأ، كان كل همها ابنها فقط، وفي المقابل 
هي ش�خصية تتمتع باألنوثة الالفتة والمظهر 
الراق�ي، وال تطم�ع بالمال بدلي�ل حبها لرجل 
فقي�ر ترغب في ال�زواج ب�ه... كل ذلك جعلني 
أتحمس لها، وأرغب في تجس�يدها وأس�تثمر 

هذه الفرصة.
- ما أصعب المشاهد التي أديتها؟

كل المش�اهد كان�ت صعب�ة بحيث أس�عى إلى 
إيصال المأس�اة التي تعيش�ها الشخصية برقة 
وبس�اطة، ورغم كل م�ا يواجهه�ا ال تفكر إال 
بابنها، كم�ا يهمها أن يصّدقه�ا فوزي جمعة، 
وه�و الش�خصية الت�ي يجس�دها ع�ادل إمام 
لتتخلص من هذه المأس�اة. وأصعب المشاهد 
كان ف�ور علمه�ا بمرضها، ما تطل�ب مني أن 
أك�ون متأثرة كي يش�عر الجمهور بها وبحجم 

معاناتها.
- كيف وجدت العمل مع »الزعيم«؟

، فهو م�ن أعاد  له�ذا الرج�ل فض�ل كبير عل�يَّ
اكتش�افي وتقديمي مرة أخ�رى، والعمل معه 

بالنسبة إلي فرصة كبيرة، 

وكنت على اس�تعداد للعمل من دون أي مقابل، 
وط�وال الوقت كان يش�جعني وتحّملني كثيراً 
أثن�اء التحضيرات، وفاجأن�ي بتواضعه، فكان 
يجلس مع الجميع في كواليس التصوير، وهو 
غي�ر مضطر لذلك، لكن تواضعه يجعله يتعامل 
مع الجميع بأسلوب راٍق، باإلضافة إلى التزامه 
بمواعي�د التصوير وس�ماعه كالم المخرج من 
دون أي اعتراض، فهذه تصرفات كبار النجوم، 
أو  وكان ال يبخ�ل عل�ى أي ممث�ل بمعلوم�ة 

نصيحة من خبرته الطويلة.
- ما رأيك بمن طالبوا بإيقاف عرض العمل؟

أصبحت موضة أن يتم رفع قضايا على األعمال 
الفني�ة، ويجب أن يدرك الجمي�ع أن الفن إبداع 
وخي�ال ونقل للواقع بالصورة نفس�ها، وعلى 
من ال يعجبه أي عمل أال يشاهده ويشاهد عمالً 

آخر.
- وم�اذا ع�ن مش�اركتك في مسلس�ل »ذهاب 

وعودة« مع أحمد السقا؟

هذا المسلسل فرصة كبيرة بالنسبة إلي للعمل 
مع أحمد الس�قا، خاصًة أنه يقدم عمالً جديداً 
ومختلف�اً ل�م يقدم من قب�ل. والقضي�ة التي 
تتم مناقش�تها، وهي خطف األطفال، واقعية 
وجعلتني أعيش الحدث نفسه طوال المسلسل، 
وكنت متخوفة، خاصًة أن مؤلف العمل أكد لي 
أنها قصة حقيقي�ة حدثت بالفعل عام 2012، 
وفور قراءتي الس�يناريو ش�عرت بالفعل أننا 
أمام حدث حقيقي يجب تجس�يده، حتى نقدم 
رس�الة قوية للجمهور بأن يحترس�وا مما قد 

يحدث.
- وما الذي حمسك لهذا الدور؟

وجدت أن ش�خصية ابنة اللواء التي تأخذ من 
طب�اع والدها ومتأثرة به�ا، مختلفة وجديدة 
عليَّ تمام�ًا بعيداً من الش�خصيات التقليدية، 
وبعيدة ع�ن أعمالي األخرى الت�ي أقدمها في 

الوقت نفسه، لذلك وافقت على الفور.
- ع�رض لك أيضاً مسلس�ل »أريد رجالً«، فهل 

أضر به العرض الحصري؟
بالتأكي�د ال، فهناك من تابعه بش�كل حصري 
عل�ى إح�دى القن�وات الفضائي�ة المش�فرة، 
وباقي الجمهور سيش�اهده بش�كل أكبر على 
القن�وات الفضائي�ة المفتوحة بع�د ذلك، وقد 
اتفق�ت من�ذ البداية على ع�رض العمل خارج 
رمضان، أي أن عرضه كان مقرراً خارج شهر 
رمضان، وبالفعل س�يتم ع�رض الجزء الثاني 
بعيداً عن رمضان، وبالتالي لن يضر به عرضه 
الحصري، على العكس تماماً، أرى أنه سيأخذ 
فرصة في المشاهدة بشكل أفضل بعد عرضه 

بعيداً من ازدحام األعمال الدرامية.
- كيف ُوفقت في تصوير كل هذه األعمال؟

مش�اركتي في أكثر من عمل أرهقتني للغاية، 
وحاول�ت منذ بدء التصوير التنس�يق بين هذه 
األعم�ال... وج�دت صعوب�ة في البداي�ة، إلى 
أن نجح�ت ف�ي ذل�ك وحاولت التأقل�م، وكان 
بإمكان�ي اختي�ار عم�ل درام�ي واح�د فقط، 
لكنن�ي ل�م أس�تطع رف�ض أي منه�ا بس�بب 
جودته�ا ورغبت�ي ف�ي العمل مع ع�ادل إمام 
وأحم�د الس�قا، فل�م أرغ�ب في تفوي�ت هذه 

الفرصة.
- أين أنت من السينما؟

أفضل عدم المش�اركة في س�ينما ال تعجبني 
ول�ن تضيف إلي، فق�د عرض عليَّ ع�دد كبير 
م�ن األعمال لكنها ال تناس�بني وال أس�تطيع 
، لن  تقديمه�ا، وفور عرض أعم�ال قيمة عليَّ

أتردد في تنفيذها إطالقاً.
- دخل�ت عال�م الغن�اء ث�م ابتع�دت عن�ه، ما 

السبب؟
طرح�ت أول ألب�وم لي ع�ام 2010، ومنذ ذلك 
الوق�ت تالحق�ت األحداث السياس�ية بش�كل 
كبي�ر، ول�م أس�تطع االس�تمرار م�رة أخرى 
بس�بب ما يحدث، باإلضافة إلى وفاة شقيقي 
بعدها مباش�رة. بالتأكيد تأث�رت بوفاته، وما 
ي�دور حولنا من أحداث ال يس�مح لي بالغناء، 
وأنا بطبيعت�ي أتحيز إلى تقدي�م أغاني الحب 
والرومانس�ية، وبالتالي توقفت لعدم قدرتي 
على االس�تمرار في ذلك الوقت، وكانت هناك 
أغني�ة أردت تقديمها أخي�راً، لكن وقع حادث 
اغتي�ال النائ�ب الع�ام وتوال�ت األح�داث ولم 

أستطع طرحها.
- ه�ل انته�ت مش�كلتك م�ع الفنان حس�ين 

فهمي؟
ل�م تنته بع�د، فق�د انتظ�رت كثيراً م�ن أجل 
العيش والملح والِعش�رة بينن�ا، لكن القضية 
س�تأخذ مس�اراً آخر، فقد اعتق�د الناس أنني 
تزوجته عن طمع، لكنني أريد أن يعلم الجميع 
أنني تزوجت من دون مهر أو شبكة أو مؤخر، 
وما أطال�ب به هو نفقة المتع�ة والعدة، وأن 
يعطين�ي حقي فق�ط، ولم أطال�ب بأكثر من 

ذلك، وال أعلم سبب رفضه إعطائي حقي.

�

أخيراً وبعد عدد من التأجيالت، تبدأ الممثلة يس�را اللوزي تصوير فيلم "براءة ريا وس�كينة"، 
الذي تعاقدت عليه منذ فترة بس�يطة لتعود من خالله للس�ينما، بعدما اعتذرت عن العديد من 
األعم�ال في الفترة الماضية، بس�بب رعايتها لطفلتها األولى، وهو م�ا جعلها تفّضل التركيز 

على مسلسل "تشيللو"، وبرنامجها الذي قّدمته بعنوان "ميكروفون".
ولكّن فيلم "براءة ريا وسكينة"، كان من المفترض أن تقوم ببطولته الممثلة رانيا يوسف، إاّل 
أّنن�ا علمنا بأّن إصرار رانيا على الحصول على أجٍر مبالٍغ فيه، كان الس�بب وراء رفض المنتج 

أن تشارك في بطولته.
وعل�ى الرغ�م من ذلك فراني�ا لم تندم عن االعت�ذار، خاّصًة أنها ترى أّن أجره�ا لم يكن مبالغاً 
فيه، ألّن من الطبيعي للفنان أن يزيد أجره بعد تحقيقه للنجاح، وهو ما دفع المخرج والمنتج 
لترش�يح الممثلة ش�يري عادل لبطولة العمل، ليذهب الدور أخيراً ليس�را اللوزي التي س�تبدأ 

قريباً بالتصوير.

وّقع الممثل المصري أحمد فهمي أخيراً على كشوف مسلسل "سمرا"، لينضم إلى النجمة 
نادين نسيب نجيم في البطولة بعد اعتذار الممثل ظافر عابدين.

 وأك�د زياد الخطيب مدير المبيعات والتس�ويق في ش�ركة "الصّب�اح المنتجة للعمل، في 
اتص�ال م�ع "له�ا"، أن اإلتفاق م�ع أحمد فهمي ت�م صباح أم�س األربعاء، ليب�دأ تصوير 

المسلسل الذي كتبته كلوديا مارشيليان وتخرجه رشا شربتجي.
وكانت نجيم أكدت في تصريح صحفي أن العمل "طويل من 60 حلقة. وسنبدأ في تصويره 
خالل ش�هر آب )أغس�طس(. هذا تعاملي األول مع رشا ش�ربتجي، وأنا متحمسة له جداً 
ألنه�ا مخرجة ممي�زة وعملها جميل، وهذه الم�ّرة األولى التي أتعام�ل فيها مع مخرجة 

وليس مع مخرج.
ووزعت شركة الصباّح بياناً إعالمياً جاء فيه أن المسلسل سيكون خارج العرض الرمضانا، 
بينما العمل الذي س�يجمع بين نادين نس�يب نجيم والنجم تيم حس�ن، ومن إخراج سامر 

البرقاوي، يتم التحضير له لموسم رمضان 2016. 

نوال الزغبي تطرح أغنية يا جدع 
بيروت: طرحت ش�ركة مزيكا عبر قناتها على اليوتيوب أغنية "يا جدع" للفنانة اللبنانية نوال 
 Lyrics" �الزغب�ي وه�ي من كلمات وألحان عزيز الش�افعي، وتوزيع أمير مح�روس، مرفقة ب
Video" من جلس�ة تصوير غالف األلبوم، وهي أولى أغنيات ألبوم "مش مسامحة" الذي تعود 
ب�ه النجم�ة اللبنانية بعد آخ�ر ألبوماتها "خالص س�امحت"وأحدثت أغنية  "ي�ا جدع" بمجرد 
صدوره�ا جدالً عبر مواقع التواصل اإلجتماعي حي�ث تباينت ردود األفعال حولها  كونها نمط 
جدي�د ومختلف عما إعتادت نوال على تقديم�ه، وتميز توزيعها بالغرابة، وحصدت أكثر من 25 

ألف مشاهدة خالل ساعات.

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد

يع
�سر

ع ال

السينام العراقية عطالة مبطنة
 فجأة .. بات العراق بدون صناعة للس�ينما وبدون صاالت 
للعرض السينمائي .. وبدون شركات سينمائية استثمارية 
.. حت�ى ان االفالم التي صرفت عليه�ا وزارة الثقافة )دم 
قلبه�ا( كم�ا يقال ف�ي مهرجان بغ�داد عاصم�ة للثقافة 
العربية بات�ت يرثى لها لكونها تجد صاالت لعرضها حتى 

اليوم ..
ولي�س هنا فقط وانم�ا المبالغ التي اه�درت والتي كانت 

مخصص�ة للمهرج�ان المذكور لم  تقم بترميم او تش�ييد 
صالة سينمائية واحدة .. عدا تلك الصالة اليتيمة الصغيرة 
الملحق�ة ببناي�ة المس�رح الوطن�ي والت�ي ال تصلح هي 
االخرى لع�رض النتاجات لمحترفي الفن الس�ينمائي في 

العراق !!.
ثم اين اصبح مصير كل تلك االفالم والتي قاربت االربعين 

فيلما روائيا طويال وقصيرا وتسجيليا ؟

وما مصير المبالغ التي تم صرفها على تلك االفالم واهدرت 
وه�ل هن�اك معاقبة الولئ�ك الذي�ن تالعبوا واه�دروا ما 
اهدروه تحت باب )اعادة دوران عجلة الس�ينما العراقية( 

بعد ان توقفت طوال تلك االعوام من  )السبات( ؟!
والمه�م .. المه�م ان نثب�ت اوال وقبل كل ش�يء بان لدينا 
س�ينما عراقية بالمعنى الدقيق للكلم�ة ومثل باقي الدول 
التي لديها سينما بذات المعنى .. الن السينما كفن يشترط 

فيها توفير المبدع المؤهل القامة سينما حقيقية بالمعنى 
المفهوم .. لكن الحقيقة التي البد ان تقال ان لدينا قس�ما 
في دائرة السينما والمسرح ينطبق عليه مفهوم )العطالة 
المبطن�ة( الن العاملين في ذلك القس�م هم س�ينمائيون 
مع ايقاف العم�ل والتنفيذ ..ز وهم والحق يقال ملتزمون 
بالدوام الرسمي اليومي حالهم كحال باقي الموظفين في 
باق�ي الدوائ�ر ... ولكننا ال نجد لديه�م اي انجاز متواصل 

يرفع الرأس  وس�ط الس�ينما هنا وهن�اك ... واالنكى من 
ذلك انهم يمرون طوال العام في اكثر من س�بات موسمي 
وفصل�ي ... حت�ى الكامي�رات المتوف�رة لديه�م تمر هي 
االخرى في س�بات وكأنها اجهزة عاطل�ة وصامتة تجتر 
س�اعات تواجدها لتؤول في المحصلة الى اجهزة سكراب 
يتراك�م عليها الت�راب ليصدر بحقها قرار تس�قيطها من 

الخدمة !!

توّرط بع�ض الفنانين في مش�اكل ومش�اجرات 
مع بعضهم، منها ما وصل إلى أقس�ام الش�رطة 
وس�احات المحاك�م، "له�ا" ترصد أش�هر تلك 

األزمات وأسبابها وإلى أي حد بلغت.

ياسمين عبدالعزيز وهشام سليم
أحدث المشاكل، كانت من نصيب ياسمين 
عبدالعزيز وهشام سليم، بعد أن وقعت 
مش�اجرة بي�ن األول�ى وابنت�ي الثاني 
أثن�اء وجودهن ف�ي أح�د المنتجعات 

السياحية بالساحل الشمالي.
وف�ي التفاصي�ل أن ياس�مين ذهب�ت البنتي 
هش�ام في الفيال المج�اورة لفيلتها، وطلبت 
منهم�ا خف�ض ص�وت التلف�از، واس�تجابت 
إحداهم�ا له�ذا الطل�ب لك�ن األخ�رى لم تفع�ل ذلك 
النش�غالها باتص�ال هاتف�ي. واعتقدت ياس�مين أن 
ابنته التي كان�ت تتحدث في الهاتف تقوم بتصويرها، 
فاقتحمت المكان وجذبتها من شعرها وتهّجمت عليها، 

فلحقت بها األخرى لتدافع عن شقيقتها.
وعقب تلك األزمة حرّر كل من ياسمين عبدالعزيز وزوجها محمد 
ح�الوة محض�راً ضد ابنتي هش�ام الذي اس�تنكر ب�دوره ما فعلته 
ياسمين وانتقدها بشدة من دون أن يتخذ أي إجراء قانوني مقابل.

شيرين وشريف منير

تعد أزمة الفنان ش�ريف منير مع جارته الفنانة شيرين عبد الوهاب، 
أبرز وأش�هر أزم�ة وقعت بين فنان وجاره، فبس�ببها كانت ش�يرين 
س�تقضي عقوبة الس�جن لمدة س�تة أش�هر، بعد أن أخطأت في حق 

شريف منير وأساءت إليه وإلى زوجته.
ول�م تنت�ه األزمة إالّ بع�د أن طلب ش�ريف منير من ش�يرين االعتذار 
عل�ى المأل عل�ى ما فعلت�ه، حتى يس�حب ش�كواه، وبالفعل رضخت 
ش�يرين لذلك واعتذرت عبر جميع صفحاتها الرسمية له، وتم سحب 

الشكوى.

غادة عبدالرازق ومحمد سامي
ال تق�ّل أزمة الفنانة غ�ادة عبد الرازق مع المخرج محمد س�امي في 
إثارتها عن قضية ش�يرين وش�ريف منير، حيث ظلت لمدة أش�هر في 

ساحات المحاكم، إلى أن انتهت بالتصالح الشكلي بين الطرفين.
وب�دأت القضية بقيام محمد س�امي بتحرير محضر يته�م فيه غادة 
باستئجار بلطجية لكي يعتدوا عليه بسبب مشاكل بينهما في تصوير 
مسلس�ل "حكاي�ة حياة"، فما كان م�ن غادة بعده�ا إالّ أن تقوم هي 

أيضاً بتحرير محضر ضده بتهمة السب والقذف.

لقاء وحسين
م�ن أبرز المش�كالت التي حدثت بي�ن النجوم خالل الفت�رة األخيرة، 
مشكلة الفنان حس�ين فهمي مع زوجته السابقة لقاء سويدان، التي 

وصلت إلى قاعات المحاكم على يد لقاء.
وتتهم لقاء، حس�ين بش�كل صريح بعدم قيامه بدف�ع نفقات المتعة 

والعدة الزوجية، والتي وصلت إلى 720 ألف جنيه مصري.

لقاء سويدان: سأضطر إىل رفع دعوى حبس بحق حسني فهمي...
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أزمات النجوم مع بعضهم... ماذا أشعلها؟ وإىل أين وصلت؟



»ل�م أهمل صحت�ي، وبرنامجي ال يس�يء إلى 
بل�دي، ومسلس�اتي ال تس�قط في ف�خ المط 
والتطوي�ل«، تصريح�ات جريئ�ة للنج�م خالد 
الص�اوي تحملها س�طور حوارنا مع�ه، الذي 
تكلم فيه أيضاً على مسلسله األخير، واإلرهاق 
الذي يعانيه، والشخصية التي يحلم بتقديمها، 

وموقفه من التأليف واإلنتاج. 
• خض�ت س�باق الدراما الرمضان�ي من خال 
مسلس�ل »الصعل�وك«، فما الذي حّمس�ك لهذا 

العمل؟
الفك�رة هي الس�بب الرئيس�ي والوحي�د وراء 
موافقت�ي عل�ى بطولة مسلس�ل »الصعلوك«، 
فه�ي جديدة عل�ى الدراما ولم ُتق�دم من قبل، 
كم�ا أن األح�داث التي يدور حولها المسلس�ل 
تعتم�د في األس�اس عل�ى اإلثارة والتش�ويق 

وأيضاً الغموض.
ش�خصية  العم�ل  ه�ذا  خ�ال  م�ن  جّس�دت 
»مح�روس أب�و خط�وة«، ال�ذي واج�ه أموراً 
بمنطقه الخاص. شخصية محروس لها ماٍض 
غام�ض وه�ي الس�بب ف�ي كل ما تع�رض له 

طوال حياته.
• هذا المسلسل ُيعد العمل الدرامي الثالث الذي 
يجمع�ك بالمؤل�ف محم�د الحناوي، فما س�ّر 

تكرار العمل معه؟
بالفع�ل ه�ذا ثالث مسلس�ل يجمعن�ي بمحمد 
الحناوي، حيث تعاونت معه من خال مسلسلْي 
»خاتم سليمان« عام 2011 و »تفاحة آدم« عام 
2014، وهناك س�بب واحد وراء تعاوني الدائم 
مع محمد الحناوي، وهو إعجابي بخياله، فهو 
مؤل�ف عبقري من وجهة نظري، وُمتمكن من 
أدوات�ه، ويهتم بكل التفاصي�ل، وحريص على 
اإللمام بكل الخطوط التي يحتوي عليها العمل 
الدرام�ي، فه�و يهتم بكل ش�خصيات األعمال 
الدرامي�ة الت�ي يؤلفه�ا، مهم�ا كان�ت درجة 

أهميتها ومساحة دورها.
•  هل تؤيد فكرة عرض المسلس�ات 
بعيداً من ش�هر رمضان وفتح مواسم درامية 

جديدة؟
بالتأكي�د، فأنا من أش�د مؤيدي ه�ذه الفكرة، 
وأكبر دلي�ل على ذلك أنني كن�ت مؤيداً لعرض 
مسلس�ل »على ك�ف عفريت« بعيداً من ش�هر 
رمض�ان، لكنه ُع�رض على قناة ُمش�فرة ولم 

يعجبني ذلك.
وفي النهاية، مسألة عرض المسلسل في شهر 
رمضان أو أي ش�هر آخر تتحكم بها ش�ركات 
اإلنتاج فقط، التي تتحكم بها مسألة التسويق 
عل�ى القن�وات الفضائي�ة وبي�ع المسلس�ل، 
صناع�ة الدراما عملية كبي�رة يتحكم بها أكثر 
م�ن عنص�ر، وليس الفن�ان وحده كم�ا يعتقد 

البعض.

• تنش�ر دائماً من خال حس�ابك الخاص على 
موقع »تويتر« قصائد وبعض األحيان قصصاً 
قصي�رة... فهل ُتفكر في تأليف عمل درامي أو 

سينمائي؟
بالفعل اتخذت هذه الخطوة منذ س�نوات عدة، 
من خال المشاركة في تأليف فيلم »السفاح« 
الذي ش�اركت في بطولته وتعاونت من خاله 
مع هاني س�امة، كما شاركت في تأليف أكثر 
من مسرحية في بداية مش�واري الفني، ومن 
الممك�ن أن أك�رر ه�ذه التجرب�ة م�رة أخرى، 
لكن بمش�اركة كاتب، ألنني ال أريد أن تؤثر أي 

خطوة مختلفة في عملي كممثل.
•أصبحت الدراما في قفص االتهام، حيث يرى 
البعض أنها س�بب رئيس�ي في انتشار الفساد 
والتحرش وغيرهما من الظواهر السلبية، فما 

ردك؟

أصح�اب ه�ذه االتهام�ات أش�خاص تافه�ون 
عليه�م،  ن�رد  أن  يس�تحقون  ال  وأغبي�اء 

فه�ل أصبح الف�ن اآلن س�بباً في كل 
المصائب والمش�اكل التي تحدث 

ف�ي المجتم�ع؟ وم�اذا ع�ن 
الفاس�دة؟  المؤسس�ات 

لماذا ال نعت�رف بأن كل 
ه�ذه  ف�ي  مؤسس�ة 

الدولة يتخللها فساد 
فالتعليم  فشل،  أو 

مصائب  يعان�ي 
والصحة أيضاً، 

ت�رك  لم�اذا 
ب  صح�ا أ

ه  ه�ذ

االنتقادات كل هذا الفس�اد وألق�وا باللوم على 
الفن؟

• بع�د النج�اح الكبير الذي حّقق�ه فيلم »الفيل 
األزرق« الذي شاركت في بطولته، هل نستطيع 
القول إن األعمال الفنية المأخوذة عن الروايات 
أصبحت تحقق نجاح�اً أكبر من األعمال الفنية 

العادية؟
هذا صحيح، لكن كتابة الحوار بشكل جيد تلعب 
دوراً ف�ي إنج�اح العم�ل الفني، وهذا هو س�ر 
نج�اح »الفيل األزرق«، وأيضاً مسلس�ل »ذات« 

المأخوذ أيضاً عن رواية تحمل االسم نفسه.
•هل أّث�ر خوضك تجرب�ة التقدي�م التلفزيوني 
من خ�ال برنام�ج »كلمة حق« ف�ي خطواتك 

التمثيلية؟
ال، وأكب�ر دلي�ل عل�ى ذل�ك أنن�ي ش�اركت في 
الموس�م الدرامي الرمضاني مث�ل كل عام من 
خال مسلس�ل »الصعل�وك«، وكل ما في األمر 
أن برنامج »كلمة ح�ق« تطلب مني بذل المزيد 
من الجهد، وأعتبره�ا من الخطوات الهامة في 

حياتي.
• بدأت مش�وارك الفني من خال المس�رح، ألم 

ُتفكر في العودة إليه؟
أعش�ق المس�رح، وأرى أن عملي في�ه ُيعد من 
أجم�ل أيام حياتي، لكن الع�ودة إليه في الوقت 
الحال�ي أم�ر صع�ب، خاصة أن حج�م جمهور 
المس�رح ال ُيق�ارن بالحج�م الكبي�ر لجمهور 

الدراما والسينما.
• ه�ل تتلقى الع�اج الجديد الخ�اص بفيروس 

سي؟
هذا العاج يحتاج إلى إصرار وعزيمة وشجاعة 
لهزيم�ة الم�رض، وأن�ا أمتلك ه�ذه المقومات 

وأطلب من جمهوري الدعاء لي.
•لكن البعض يرى أنك تهمل صحتك؟

هذا غير صحيح، وليس معنى انش�غالي الدائم 
بارتباطاتي الفنية أنني ُمهمل في صحتي، فأنا 
أحرص على ممارس�ة الرياضة باستمرار 

وتناول األدوية في موعدها.
• ما هي هوايتك الُمفضلة؟

التاريخي�ة  الكت�ب  ق�راءة 
والرواي�ات  والسياس�ية 

وكتابة القصائد.

صرحت الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة خال 
مقابل�ة م�ع جري�دة ال�راي الكويتي�ة بالقول 
"أفّضل النص الذي يعطيني وأعطيه، لو تلقيُت 
نصاً مصرياً يعطيني وأعطيه فس�أقبل به، أنا 
لس�ت متحيزة لبل�د دون اآلخ�ر، ولكنني أحّب 
الدرام�ا الس�ورية ألنه�ا احتضنتن�ي وفتحْت 
ل�ي أبوابه�ا، ولك�ن ه�ذا ال ي�دّل عل�ى التحيز 

بل عل�ى أنني وفي�ة لعملي، الدراما الس�ورية 
قّدمتني بالصورة الصحيحة، وأريد أن أس�تمّر 
به�ذه الص�ورة، ولذلك، س�أقبل بالن�ص الذي 
يس�تفّزني والدور الذي أحبه والذي أشعر أنني 
س�أعطيه وأضي�ف إلي�ه ويترك وج�ودي فيه 
بصمة إيجابية، وال مش�كلة عندي في جنسية 

العمل".

�

رغ�م االنتق�ادات الكثي�رة الت�ي تع�ّرض لها مسلس�ل 
"العراب"، يب�دو أّن الفنان عاص�ي الحاني مصّر على 
الدخول مجدداً في لعب�ة التمثيل، بدليل العرض الجديد 
الذي تقّدمت به ش�ركة س�ما الف�ن المنتج�ة المنفذة 

ل�"العراب" في جزئه األول.
تقدمت الشركة بعرض لمسلس�ل آخر جديد، لم ُيعرف 
ما إذا كان الحاني وافق عليه على الرغم من انشغاالته 
ف�ي المهرجانات والحفات وبرنام�ج "ذا فويس"، إاّل 
أّن مدي�ر أعماله ماجد الحان�ي، أّكد في اتصاٍل معنا أّن 
العروض كثيرة على عاصي الحاني لجهة المسلسات، 
"لكّننا ملتزمون بداية بتصوير الجزء الثاني من العراب 

الذي يبدأ خال األشهر القليلة المقبلة".

أك�دت الممثل�ة الس�ورية لين�ا كرم 
أن الدراما الس�ورية ت�راوح مكانها، 
الس�ورية  الدرام�ا  ان  ال�ى  مش�يرة 
ه�ذا الع�ام لم تختل�ف عن الموس�م 
الماضي وأنها ما زالت تراوح مكانها 
األوض�اع  وإزاء  بالمقاب�ل  ولكنه�ا 
الحالي�ة فيحس�ب لها ع�دم التراجع 
أن  ك�رم  اإلنت�اج.ورأت  واس�تمرار 
األعم�ال اإلجتماعية الزال�ت تكتفي 
بتصوير الواقع من دون وضع حلول 
مستقبلية وهي المس�ألة األهم التي 

تفتقدها هذه األعمال.

ف�ي دردش�ة صحفية خاص�ة  أكدت 
الفنان�ة مايا نعمة أنها تحضر الغنية 
جدي�دة تش�به اغنيته�ا الناجحة "أنا 
ح�وا" وهي ايض�ا تحم�ل موضوعاً 
ايض�ا  الغني�ة  "أحض�ر  اس�تفزازياً 
موضوعها استفزازي وتوزيع شرقي 
جميل ونعمل عليها مع الشاعر احمد 

ماضي وزوجي وليد المسيح".
وتتحضر ماي�ا اللبوم جدي�د ، لكنها 
تفضل حاليا اط�اق اغنيات منفردة 
، وس�تقدم أغني�ات مصري�ة تضمها 

لالبوم المقبل.

أين اختفت نظيل الرواس بعد شهر رمضان؟
 

تعّرض�ت النجمة الس�ورية نظلي الرواس لوعكة صحية جدي�دة، زارت على أثرها الطبيب وبدأت 
بتلق�ي الع�اج، حيث ال ت�زال تقضي فترة نقاهة وتخض�ع لنظام طبي وغذائي كما كش�فت في 
حديث خاص ل�"نواعم"، هي التي توارت عن األنظار وعن السوش�يال ميديا بعد رمضان.وقالت 
النجمة الس�ورية ف�ي حديٍث ل�"نواع�م": "تعّرضت ألزمة صّحي�ة أتعبتني وبعد زي�ارة الطبيب 
وإج�راء التحاليل والفح�وص، تبّين أّنني أعان�ي من هبوط في ضغط الدم وهبوط في مس�توى 

خضاب الدم.

السينام العراقية عطالة مبطنة
 فجأة .. بات العراق بدون صناعة للس�ينما وبدون صاالت 
للعرض السينمائي .. وبدون شركات سينمائية استثمارية 
.. حت�ى ان االفام التي صرفت عليه�ا وزارة الثقافة )دم 
قلبه�ا( كم�ا يقال ف�ي مهرجان بغ�داد عاصم�ة للثقافة 
العربية بات�ت يرثى لها لكونها تجد صاالت لعرضها حتى 

اليوم ..
ولي�س هنا فقط وانم�ا المبالغ التي اه�درت والتي كانت 

مخصص�ة للمهرج�ان المذكور لم  تقم بترميم او تش�ييد 
صالة سينمائية واحدة .. عدا تلك الصالة اليتيمة الصغيرة 
الملحق�ة ببناي�ة المس�رح الوطن�ي والت�ي ال تصلح هي 
االخرى لع�رض النتاجات لمحترفي الفن الس�ينمائي في 

العراق !!.
ثم اين اصبح مصير كل تلك االفام والتي قاربت االربعين 

فيلما روائيا طويا وقصيرا وتسجيليا ؟

وما مصير المبالغ التي تم صرفها على تلك االفام واهدرت 
وه�ل هن�اك معاقبة الولئ�ك الذي�ن تاعبوا واه�دروا ما 
اهدروه تحت باب )اعادة دوران عجلة الس�ينما العراقية( 

بعد ان توقفت طوال تلك االعوام من  )السبات( ؟!
والمه�م .. المه�م ان نثب�ت اوال وقبل كل ش�يء بان لدينا 
س�ينما عراقية بالمعنى الدقيق للكلم�ة ومثل باقي الدول 
التي لديها سينما بذات المعنى .. الن السينما كفن يشترط 

فيها توفير المبدع المؤهل القامة سينما حقيقية بالمعنى 
المفهوم .. لكن الحقيقة التي البد ان تقال ان لدينا قس�ما 
في دائرة السينما والمسرح ينطبق عليه مفهوم )العطالة 
المبطن�ة( الن العاملين في ذلك القس�م هم س�ينمائيون 
مع ايقاف العم�ل والتنفيذ ..ز وهم والحق يقال ملتزمون 
بالدوام الرسمي اليومي حالهم كحال باقي الموظفين في 
باق�ي الدوائ�ر ... ولكننا ال نجد لديه�م اي انجاز متواصل 

يرفع الرأس  وس�ط الس�ينما هنا وهن�اك ... واالنكى من 
ذلك انهم يمرون طوال العام في اكثر من س�بات موسمي 
وفصل�ي ... حت�ى الكامي�رات المتوف�رة لديه�م تمر هي 
االخرى في س�بات وكأنها اجهزة عاطل�ة وصامتة تجتر 
س�اعات تواجدها لتؤول في المحصلة الى اجهزة سكراب 
يتراك�م عليها الت�راب ليصدر بحقها قرار تس�قيطها من 

الخدمة !!

خالد الصاوي: أملك عزيمة هلزيمة املرض

دينا متثل مرص يف مهرجان اإلسكندرية
 

القاهرة: إختارت إدارة مهرجان اإلسكندرية السينمائي لدول حوض 
البحر المتوس�ط فيلم "س�عيكم مش�كور" الذي 

قامت ببطولته الفنانة االستعراضية دينا وكتبه 
وأخرجه عادل أديب، ليمثل مصر في المس�ابقة 
الرسمية للمهرجان حيث سينافس على الجوائز 
وس�ط مجموع�ة من األعم�ال الس�ينمائية التي 

س�يتم اإلع�ان عنه�ا ف�ي المؤتم�ر الصحاف�ي 
الخاص األسبوع المقبل، علماً أنه سُيطَرح للعرض 

جماهيرياً بعد انتهاء المهرجان. 
ُيذكر أن "سعيكم مشكور" هو من األفام الساخرة 

الت�ي تدور أحداثها في ي�وٍم واحد من خال عزاء أحد 
الش�خصيات، علماً أن تصويره تم بأقل من 3 أسابيع. 

والجدي�ر بالذك�ر ه�و أن الفيل�م المص�ري المغرب�ي 
"المرس�ي أبو العب�اس" الذي ُيعتبر أول إنتاج مش�ترك 
بي�ن البلدين منذ فترة طويلة، س�ُيعَرض أيض�اً في هذا 

المهرجان.

روعة ياسني تكشف عن 
أسباب إبتعادها

 
كش�فت الممثلة السورية روعة ياس�ين أّنها لم تأخذ 
فرصتها الحقيقية ألس�باب عدة تتعلق بالش�ركات 

والمنتجين والمخرجين.
وعن غيابها في السنوات الماضية قالت ياسين: 
"ال أبح�ث ع�ن ش�هرة، وإنما أبح�ث عن دور 

ناجح حتى ولو كان صغيراً".

 

عالم الفن

أمل بوشوشة :التمثيل أوصلني ملرتبة مهمة



هند جودات جودة 
ليس بالكالم وحده تعلن عن اإلنسان فيك”، وليس الصوت 
وحده يش�ّكل إعالن�اً عن اإلب�داع في الطبيعة، فالش�مس 
تس�قط في قاع البح�ر دون صوٍت وتخرج م�ن رحم الليل 

دونه.
يرهقها غيابه الذي لم يأت به بعد!

تتنفس الدمع وهي تبحث عن ثانية تفهم أنها ال تس�تطيع 
العب�ور دون يدي�ه، ثم يتنفس�ها الدمع كأن�ه الوحيد الذي 
اس�تطاع أن يفه�م، الزال�ت تح�اول القفز عن إحساس�ها 
بوجوده رغم أن كل ش�يء يؤكد أن�ه رحل رحيل الالعودة، 
ذلك الرحيل األخير ذو الخط الش�عاعي الذي له نقطة بداية 

تعني النهاية.
تح�اول أن تقتن�ع بأنها لن تصح�و ذات إغماض�ٍة لتناديه 

ويجي�ب، وأن صوتها س�يظل حي�ن يلف�ظ حروفه يخرج 
ليعان�ق فق�ط الف�راغ والصمت.هو الذي اكتش�ف مناطق 
الفرح والحّمى! والذي جعل من الليل نهاراٍت بنجوم عينيه، 
وجعل م�ن النه�ار أمنيات تتق�ن الحلم، وتحف�ل بالورود 
الجوري�ة واقتن�اص الضح�كات، تس�مع صداه�ا وتتلّفت 
بحث�ا عنه وهي ت�درك أن ذلك البحث عب�ث، وتترك الغصة 
تتكّور في حلقهاآه، لو تنطقها وتعرف أن اآله ال تجدي في 
رف�ع كاهل التعب ثانية عن الصدر وأن تلك ال�”لو” ال تقدر 
على إعادتها لرح�م الضباب قبل أن تصطدم بوجوده وهي 

مغمضٌة وترى جيدا أنها تلتصق به نخاعا لنخاع!
وتكّرر لذاتها ما قالته طويال وانتظرته طويال لو أنه منحها 
طفال يعشش في قلبها قبل رحمها لتشير إلى صورته حين 

يكبر وتقول هذا الذي جعلك تتكون قبل غيابه األخير.

تحاول أن تكّف عن تجّرع فقده، تحاول االستمرار في حمل 
الحلم، تحاول أن تصّدق، أن تتوهم بأنه س�يطرق الباب بعد 
قليل حامال قلبه وابتس�امته وغمازتين تصنعان واديا توّد 
لو تنغرس فيهما وينتهي األمر، لتصبح جزءا من ابتس�امٍة 

ملتئمٍة فيه!
يرهقها غيابه الذي لم يأت به بعد!

غ�ادر دون وداع، كان�ت تنس�اب كل يوم وليل�ة في بحيرة 
روعت�ه الوادع�ة، ل�م يت�رك لها ه�ذه المرة عالم�ات على 
الطري�ق لتلحق به، لم يترك لها وقتا للتلويح له وهو يركب 
قط�ار الراحلين، بكل عفوّية ككل ش�يء في�ه، جاء الغياب 

عفوياً.
ل�م يترك لها طف�ال ينمو داخلها ويتحرك ليح�رك قلبها، أو 
يرف�س لترف�س حزنها المقي�ت، لو أنك زرع�ت في أرضي 

غرس�ا يحمل مالمحك وصوتك وغمازتيك، وش�عرك الليل 
الذي ال مدى لعتمته.

تترّنح ف�ي كأس عينيها دمع�ة، تتركها لمج�رى ُحِفَر في 
وادي الخدي�ن، وتع�ود إلره�اق الذاكرة.. ج�اءوا لي بخبر 
موت�ك الح�ّي، وأن�ا أع�ّد لك قه�وة المس�اء، لَِم لم تش�رب 
قهوتي في الس�اعة السابعة، س�اعة عودتك ووعدك قربي 
بأن تأتي؟ال زالت قهوة الس�ابعة تعّد ويش�ربها صّبار نبت 
ف�ي فناء المن�زل الخلفي بين البرتقال�ة والزيتونة في تلك 
المس�احة الت�ي تركتها فارغ�ة وكأنك عق�دت معها عهدا 
س�رّيا لم أعرفه أبدا إال صباح رحيلك حين ش�ّق الرمل نبتُة 

صباٌر أخضٌر يحمل شوكه!
عرف�ت أنك ت�رى وتع�رف بقلب�ك، ربم�ا بحدس م�ا، أنها 
ستش�رب قهوتك ل�ذا تركته�ا دون جورية بيض�اء طالما 

طلبتها منك هناك.. وكما ش�ربت األرض مالمحك ، يشرب 
مالمح�ي غيابك.بارودتك ال زالت تعلق إصبعي على زنادها 
كلما فاض بي الش�وق للمس أصابعك!هل يكفي أن أشتاق 

لك حّد االحتراق كي تأتي؟
كان�ت الطلقة وه�ي تقصد قلب�ك ال تتوه ع�ن قلبي وكان 
عرقك في كل ليلة يركض بين احتشاد أصابعي فوق جبينك 

فيم ثورتك تركض داخل قلبك تجاه سوادهم…
هل ال زل�ت تمارس الركض، وتش�حذ الب�ارود بالرصاص 

ويعرق جسدك؟
قل لي من يمسح عن جبينك عرقه اآلن؟

دّقت الس�ابعة يا سيدي وها أنا أس�كب فنجان قهوتك إلى 
ج�ذور خلف فناء المنزل تش�به غيابك وذكراك.. أش�واكها 

كثيرة، وال تبخل بثمٍر حلو.

نحن واالخر
 

الرواية تبحث في ماهيات لقاء الشرق والغرب في الرواية العربية
بيروت- يرص�د كتاب نحن واآلخر في الرواية العربي�ة المعاصرة، لمؤلفه 
نجم عبدالله كاظم الصادر عن المؤسس�ة العربي�ة ببيروت، ماهيات لقاء 
الشرق والغرب في الرواية العربية.ويرى كاظم أنه مهما تنوعت مستويات 
عالقة الش�رق بالغرب، كما تقدمها الروايات، ف�إن االختالف يبقى ماثال 
بينهم�ا، ولكن بم�ا ال يفترض بالض�رورة رفضا للقاء، كما تعبر س�حر 
خليفة، مثال، على لس�ان زينة بطل�ة روايتها المهم�ة »الميراث«: فرق 
كبير، مس�افة طويلة بين نيويورك وواشنطن ووادي الريحان.ويجيب 
الكتاب على جوهر بحثه: هل من الطبيعي أن يلتقي الشرق والغرب أو 
الش�رقي والغربي، في ظل ما تبدو عليه الشخصية العربية، في غالبية 

الرواي�ات، م�ن القوة والثقة بالنفس والقدرة على امت�الك زمام األمور، وما 
نعرفه عن الشخصيات الغربية من حضارة وفكر وتقدم؟

كليمنسيا اجلميلة
 قادحة الصوان الكونية

 
- ص�در مؤخرا عن االتحاد العام للكتاب واألدباء الفلس�طينيين ديوان بعنوان “كليمنس�يا 

الجميلة” للشاعر والمفكر سليم دولة، جاء الكتاب في 292 صفحة من القطع المتوسط.
وق�ال االتحاد إن هذا اإلصدار يأت�ي عرفانا من االتحاد بما يقدم�ه المؤلف من اقتراحات 
مختلفة واس�تثنائية في الجماليات الشعرية المستندة إلى جذور القصيدة تاريخا ووعيا، 

مش�ّكال بعدا جديدا في التجربة الكتابية واإلبداعية مؤصال لمعرفة آنّية متقدمة في البنى 
والتش�كيل.وأضاف االتحاد أنه إذ يقدم هذا الكتاب للجمهور الفلس�طيني والعربي، فإنه بذلك يؤكد على دوره 

الس�ابق والالح�ق في ربط الثقافة األصيلة والح�رة أينما وجدت في منظومة الدفاع عن قيم الحق والعدالة واإلنس�انية.
سليم دولة، كاتب ومفكر من مدينة قفصة بالجنوب التونسي، من مواليد سنة 1953. التحق بالجامعة التونسية ليدرس 
بقس�م الفلس�فة، صاحب فكرة تأس�يس “رابطة الكت�اب األحرار”. من مؤلفات�ه نذكر “ما الفلس�فة؟” و”ما الثقافة؟” 

و”كتاب الجراحات والمدارات” و”الثقافة والجنسوية الثقافية” و”كتاب السلوان والمنجنيقات”.

عماد الدين موسى 
الجدي�دة “األّي�ام ليس�ت  الش�عرّية  ف�ي مجموعت�ه 
لنوّدعه�ا”، الصادرة ع�ن “دار الجمل” ببغداد وبيروت 
)2015(، ال تق�ف قصيدة الش�اعر اللبناني عبده وازن 
عند تخوم اللغة، بل تتوّغل في العمق الش�عرّي، إذ ثّمة 
م�زج حميم بين الواقعّي واألس�طورّي ف�ي اآلن معا، 
كذل�ك ثّمة ابت�كار حقيق�ي لعوالم مغاي�رة ومبتكرة 
تدن�و م�ن أس�طرة الجوان�ب الجمالّي�ة م�ن الوجود 
والموجودات، وال سيما أسطرة الجمال نفسه، الكامن 

في األشياء جميعا، المرئّية منها والالمرئّية أيضا.
المجموعة تتوّغل في العمق الش�عرّي عبر مزج حميم 

بين الواقعّي واألسطورّي
تنش�غل قصي�دة عب�ده وازن ف�ي مجموعت�ه “األّيام 
168 صفح�ة م�ن  ليس�ت لنوّدعه�ا”، الواقع�ة ف�ي 
القطع المتوس�ط، بالغنائّية ذات النفس العميق والمّد 
الخاط�ف، الغنائّية “الصامتة/ الصادمة” ال الصارخة، 
والمتداخل�ة مع مف�ردات الطبيع�ة البدائّي�ة ببراءتها 
وعفوّيته�ا، دون أن تس�تثنى من ذلك مف�ردات الحياة 
المعاصرة م�ن اختراقها ألجواء القصي�دة، “البنادق” 

مثاال؛ كما في قصيدة “ورود وبنادق”.
قصائد “األّيام ليس�ت لنوّدعها”، المجموعة الخامسة 
في رصيد الش�اعر وازن، تغرف من ش�عرّية التصّوف، 

ذاك اإلرث المذه�ل بصف�اء عباراته وِحكم�ه، والعابر 
للزمان والمكان، دون أن يفقد دهش�ته المرجّوة حتى 
وقتن�ا الراهن. من هنا يؤس�س وازن لقصيدته ضمن 
س�ياق م�واز ومتّم�م ألج�واء الس�لف، وه�و المطلع 
والمبح�ر في أدب التص�ّوف، )س�بق وأن أصدر ديوان 

الحالج “تحقيق وتقديم” سنة 1998(.
ولع�ّل توظيف تقنّيات ش�عرّية وال س�يما “الترصيع″ 
ال�ذي يورده�ا أبي الف�رج قدامة بن جعف�ر في كتابه 
“نقد الش�عر” وفيها )يتوّخى تصيي�ر مقاطع األجزاء 
في البيت على س�جع أو ش�بيه أو من جنس واحد في 
التصريف(، لكنها هنا تك�ون داخل القصيدة ككل بدال 
من البي�ت الواحد، كم�ا في قصيدة “س�قوط”، حيث 
نج�د تقابل حاس�تي الس�مع والبصر ف�ي المقطعين 
األّول والثان�ي، يقول: “كمن يس�قط/ دون أن يبصره 
أحد/ رجل عن شرفة/ مالك عن غصن/ امرأة في قلب 
مرآة/ كمن يسقط/ دون أن يسمعه أحد/ مزهرّية عن 
نافذة/ ش�جرة في أوج غفوته�ا/ عصفور ضاقت به 

السماء”.
س�مة أخرى نجدها لدى الش�اعر وازن وه�ي العناية 
للص�ور  البصرّي�ة  المش�هدّية  المش�هدّية،  باللغ�ة 
والرص�د  التش�كيل  لغ�ة  م�ن  القريب�ة  والعب�ارات، 
عل�ى  والمؤسس�ة  والمباغ�ت،  المتوات�ر  التفصيل�ي 

أبجدي�ة الس�يناريو وتقنّياته، كما 
في قصي�دة “عزلة”، وفيها يقول 
“الكتاب المفتوح على الطاولة/ 
ال تكس�ر عزلته نظرة/ األصابع 
التي قلّبت صفحاته/ لم يبق لها 
أث�ر/ العينان اللت�ان مّرتا فوق 
الح�روف/ ل�م تت�ركا ضوءا/ 
ربم�ا طي�ف ينحن�ي فوق�ه/ 
ربم�ا روح تحلّق من حوله./ 
الكت�اب المفتوح/ صفحاته 
ب�ال أرق�ام/ عل�ى الطاولة 
القديمة/ يستلقي بهدوء/ 
صمت�ه ل�م يعتكر م�ّرة./ 
اآلن/  المفتوحة  الصفحة 

سيطويها الهواء غدا”.
إل�ى جان�ب قصائ�د قصي�رة غاي�ة ف�ي التكثيف 

واالختزال اللفظّي، من مثل “ظل” و”صندوق” و”كآبة” 
و”أزهار” و”س�أم” و”طب�اق” و”مفارقة” و”وردة” 
و”قب�ل” و”جدلّية” و”عبث” و”جلب�ة” و”نوم”؛ ثّمة 
قصي�دة واح�دة طويل�ة )23 صفحة من أص�ل 168(، 
ه�ي قصي�دة “النائم�ة”، مختلفة ومغاي�رة عن باقي 
قصائ�د المجموعة من حيث الش�كل والمضمون، وإن 

بدت متوافقة مع 
أج�واء القصائ�د 
م�ن حي�ث اللغ�ة 
الجمل،  وتركيب�ة 
سالسة  أكثر  لكنها 
وحميمّية،  وحنك�ة 
هذه القصيدة المهداة 
سوسنة  ليليان..  إلى 
الصباح التي س�قطت 
ف�ي مه�وى األربعين! 
نجد فيها روح المرثّية 
جان�ب  إل�ى  الش�فيفة 
الزاخر  الجمالّي  الوصف 
بالغزل الرقيق، في تداخل 

إشكالّي ومحكم السبك.
الش�اعر  أن  جدي�ر بالذكر 

م�ن  ف�ي وازن   1957 ع�ام  موالي�د 
الداكون�ة ببيروت، يعمل ف�ي الصحاف�ة الثقافية منذ 
1979. س�بق وأن صدر له؛ في الش�عر “أب�واب النوم، 
س�راج الفتنة، نار العودة، وحي�اة معّطلة”. وفي النثر 
“حديق�ة الحواس، قلب مفتوح، الفتى الذي أبصر لون 

الهواء، وغرفة أبي”. 

أسطرة اجلامل يف ديوان
األيام ليست لنودعها لعبده وازن

 
كثيرة هي الش�هادات الت�ي نقلها إخوتنا 
ف�ي الع�راق ع�ن الح�رب إب�ان االحتالل 
األميرك�ي، وروى الن�اس فظاعاتها، قبل 
أن يح�ّول األدباء والفنانون بعامة مالمح 
من تلك التراجيديا إل�ى أعمال فنية تعالج 
معان�اة الش�عب العراق�ي، وصراعه ضّد 
الغاص�ب وعمالئه، ونزوح�ه داخل البالد 
وخارجه�ا هربا من الجحي�م. ولكن نادرا 
م�ا قرأن�ا وجه�ة نظ�ر مغاي�رة، لنعرف 
موقف الع�دو من تلك الح�رب وأثرها في 
نف�وس جنوده. هنا ق�راءة لكتاب “نهاية 
مهمة” وهو من تأليف أحد جنود المارينز 

يدعى فيل كالي.
ليس م�ن الس�هل أن يس�ترجع جندي ما 
عاش�ه في جبهة القت�ال، ليدّونه في عمل 
أدب�ي، وحت�ى وثائق�ي، فالح�رب كريهة 
كما يسميها العرب، ال يعود منها المقاتل 
س�ليما ولو كتبت له النجاة وحاز جيش�ه 
النصر، ألنه قد يخرج منها معافى جسديا، 
ولكن آثارها في نفس�ه ال تزول بسهولة، 
وق�د تنعك�س تل�ك اآلث�ار ف�ي س�لوكه 
وعالقته باآلخرين، حتى أقرب الناس إليه. 
“فاإلنس�ان الذي ش�هد الح�رب ورذائلها 
-كما يقول الش�اعر اإلنكليزي س�يغفريد 
ساّس�ون، وهو من دعاة السالم- انفصل 
نهائيا عن س�ائر البش�ر، باس�تثناء رفاق 

السالح”.
ولك�ن يحدث أن يغال�ب العائد من الجبهة 
كوابيس�ه وفواجعه، ويس�تعين بالكتابة 
كعالج للصدم�ة التي أحدثتها في نفس�ه 
ص�ور القت�ل والدم�ار. وإذا كان توبياس 
وولف قد انتظر ثالثين س�نة على رجوعه 
م�ن فيتن�ام ليكت�ب رواي�ة “ف�ي جي�ش 
فرعون” )1994( وه�ي خالصة ذكرياته 
عن حرب�ه الخاس�رة وتجربت�ه المرّوعة 
فيها، فإن في�ل كالي، الذي تطوع للحرب 
ف�ي العراق ضم�ن صف�وف المارينز ولم 
يبلغ الخامس�ة والعش�رين من عمره، لم 
ينتظر أكثر من أربع سنوات ليدون تجربته 
عن الس�نة التي قضاه�ا )2007-2008( 
بمحافظة األنب�ار، في مجموعة قصصية 

بعن�وان “نهاي�ة مهم�ة”. وبالرغ�م م�ن 
كونه�ا باكورة أعماله، فق�د نالت إعجاب 
النقاد والقّراء على حّد سواء وترجمت إلى 
لغات عديدة، وحاز عنها صاحبها الجائزة 

الوطنية للكتاب السنة الماضية.

صور العنف والرعب
في الجبهة، كان كالي ي�دّون مالحظاته، 
ويس�جل م�ا يش�ّد انتباه�ه أو م�ا يخرج 
عن المأل�وف، ثم عاد إليها بعد التس�ريح 
ليص�وغ منها رواية، ولك�ن اختياره وقع 
على جنس القص�ة القصيرة، ألنه لم يكن 
يريد أن يقدم ش�هادة بص�وت واحد، كما 
يقول، بل بأصوات متع�ددة، ليكون أقرب 
إلى الموضوعية، وألص�ق بالواقع. ورغم 
افتتان�ه بالواق�ع، فّضل أن تك�ون الذوات 
الساردة ش�خصيات متخيلة، حتى يكون 
أكث�ر أمانة، وأكثر صرامة في نقل حقائق 
الح�رب وويالته�ا، م�ن بش�اعة األحداث 
وعنفه�ا الرهيب إلى األف�كار المضطربة 
واألليم�ة التي ت�راود البش�ر. وكما يقول 
“التخييل يس�مح لي بأن أحافظ على نوع 
من التقم�ص الوجداني النقدي، وحس�ن 
التصرف في المضمون االنفعالي للحاالت 

التي أعرضها”.
12 قص�ة تصور أوجها ش�تى م�ن العنف 
والرع�ب اللذين يس�ودان س�احة الحرب 

وردود أفعال البشر
تض�م المجموع�ة اثنت�ي عش�رة قص�ة 
تص�ور أوجها ش�تى من العن�ف والرعب 
اللذي�ن يس�ودان س�احة الح�رب، وردود 
أفعال البش�ر وقد أصاب نفوس�هم شيء 
مكي�ن، ش�يء غي�ر قاب�ل للتس�مية وال 
للنق�ل أو العالج. وينجح الكاتب في ش�ّد 
االنتباه منذ الصفح�ة األولى، حيث يقول 
“أطلقنا الن�ار على كالب. ليس عن طريق 
الخطأ. بل بش�كل متعّم�د”. ما الذي يدفع 
قوات المارينز إلى ذلك؟ يجيب س�ارد أول 
قص�ة “حي�ن ال تت�وارد أف�كارك بكيفية 
س�ليمة.. تحاول أن تفكر في نفسك، فإذا 
أن�ت في قاع�ة التعذيب. تس�ترجع مرأى 
أش�الء جس�د آدمّي في الخزانة الجدارية، 
وذل�ك المعتوه داخل القف�ص وهو يقوق 

كدجاج�ة. تضاءل رأس�ه، فما عاد حجمه 
يفوق حبة جوزة الهن�د. تلزمك برهة كي 
تتذك�ر أن�ك س�معت الطبيب يق�ول إنهم 
حقن�وا جمجمت�ه بالزئبق، ولك�ن، برغم 

ذلك، ال يزال األمر بال معنى”.
هي إذن قصص تصور عودة المارينز بعد 
نهاي�ة مهمته�م ف�ي الع�راق، وكانوا في 
أثنائه�ا موزعي�ن بين اإلحس�اس بالذنب 
والخوف، الشعور بالعجز والفرح بالنجاة، 
وفيه�ا يح�اول “قدم�اء” تلك الح�رب أن 
منه�ا  نف�ذوا  الت�ي  الفوض�ى  يس�ردوا 
القص�د والمعنى.  ليمنحوه�ا  بجلوده�م 
والس�اردون هنا هم أيضا اثنا عشر، بعدد 
قص�ص المجموع�ة، يتن�اوب كل واح�د 
منهم في س�رد معيش الجندي، في مجال 
المهم�ة المنوطة به. واع�ظ ديني، عضو 
في مصلحة ش�ؤون الموت�ى، موظف في 
المصالح الدبلوماس�ية، مدفعي لم ير قط 
أجس�اد أعدائه، مالزم أول مكلف باإلدارة 
في الفلوجة، جندي من فرقة إزالة األلغام 
وقد تش�وهت خلقت�ه نهائي�ا بقنبلة من 
صنع يدوي ولم يفلح األطباء في تجميلها 
رغم ما يزيد عن خمسين عملية جراحية.

تطوع�وا  الجن�ود  أولئ�ك  أن  ونكتش�ف 
كله�م للحرب إما هربا م�ن الريف، أو من 
أج�ل الم�ال والترق�ي، أو بدع�وى ال�ذود 
ع�ن الوط�ن، أو حبا في المغام�رة. كانوا 
يقتل�ون المتمردي�ن نه�ارا، وف�ي اللي�ل 
يتس�لون باللعب على البالي ستايش�ن أو 
يحلمون باإلن�اث، أو يضّمدون جروحهم، 
ويجمع�ون الجث�ث، ويبك�ون م�ن قضى 
نحب�ه من رفاقهم، وحت�ى من ضحاياهم 

الصغار.
ف�ي  الص�دق  بنب�رة  تتمي�ز  المجموع�ة 
األصوات المتناوبة على سرد واقعها ودقة 

تمثل الحرب وسيكولوجيا المحارب
فال أحد من بينهم يح�س أنه بطل مغوار. 
يقول الواعظ “المارين�ز، وهم مدججون 
بالس�الح، محاربون مرعبون. ولكن عند 
الكدر يب�دون كاألطفال”. هو أيضا ينتابه 
الش�ك أحيانا، حينما يتضرع أياما وليالَي 
وال تلّبى دعواته. فإذا نحن أمام اثني عشر 
جندي�ا يروون احتدام المع�ارك، وانفجار 
األلغام عند مرور رت�ل، يتنازعهم الخوف 
والتقزز، الخ�وف من القناص�ة، والتقزز 
من رؤية جثث تتعفن تحت شمس حارقة، 
والكالب من حولها تلغ برك دماء متخثرة. 
هم يروون الم�وت في االتجاهين، الموت 
الذي يتسببون فيه، والموت الذي يتهيبون 
قدوم�ه في أّي لحظة. ويصفون س�اعات 
القلق التي ال تنتهي، والكوابيس المرعبة، 

ورغبة التفكير في أشياء أخرى.

نبرة الصدق
الجنود ال يس�توون ال في المراتب وال في 
التجرب�ة. فمنه�م من َيقتل�ون ألول مرة، 
ويري�دون حس�اب نصي�ب كل واح�د في 
قذيف�ة مدفعي�ة يطلقونه�ا. ومنه�م من 
يتس�اءلون عما إذا كان م�ا يأتونه يحظى 
بقبول بقية البش�ر. “في ناحية ما، هناك 
جث�ة مس�جاة عل�ى األرض تبي�ّض تحت 
الشمس. قبل أن تصبح جثة، كانت إنسانا 
يحي�ا، ويتنف�س، وربما َيقتل، ب�ل يعذِّب، 
أي هو نوع اإلنس�ان الذي أرغب دائما في 

قتله”.
وثمة مدنيون ليس لهم ما يفعلون س�وى 

التظاهر باالهتمام باآلخرين، أولئك الذين 
ينتظ�رون البقية حين ت�روى لهم حكاية 
مرعبة. ذلك أن محرك الكتابة األساس لديه 
ه�و العجز عن نقل ما عاش�ه المحاربون 
إلى الذين لم يذهبوا إلى الميدان. “بعضهم 
ينظر إلي�ك كبطل، والبعض اآلخر كمجرم 
أو فظ. وفي داخلك تحس أنك هذا وذاك في 
الوقت نفس�ه. الجندي الذي يعود يش�عر 
أن�ه وحيد. كان ال بّد أن أكتب ألش�رح ذلك 
للذين لم يذهبوا للح�رب، وأقول أيضا إنه 
يمك�ن إعداد المرء تقنيا وتكتيكيا ليقاتل، 
ولك�ن ال أحد يمكن أن يكون مس�تعدا لها 

من الناحية األخالقية”.
إن م�ا يميز هذه المجموع�ة نبرة الصدق 
س�رد  عل�ى  المتناوب�ة  األص�وات  ف�ي 
واقعها، ودقة َتمثُّل الحرب وس�يكولوجيا 
المح�ارب، وق�د حرص الكات�ب أال ينحاز 
للس�لم أو الحرب، فقصصه ليس�ت لسان 
دف�اع وال اتهام، بل توصي�ف جلّي والذع 
لح�ال جن�ود يخوض�ون حرب�ا نيابة عن 
مواطني�ن بعيدين ال يعلم�ون عن ويالتها 

غير ما تتناقله وسائل اإلعالم.
“إع�ادة انتش�ار” أو “نهاي�ة مهم�ة” في 
ترجمتها الفرنس�ية، كتابة جارحة، ليس 
لقيمته�ا األدبي�ة فحس�ب، وإنم�ا أيض�ا 
لجرأتها في الكش�ف ع�ن دور أميركا في 

نشر الدمار في العالم منذ قيامها.
اثنتا عش�رة قصة تكش�ف ع�ن الجوانب 
المظلم�ة للتدخ�ل األميركي ف�ي العراق، 
وتحل�ل مجم�ل التناقضات الت�ي رافقته، 
وتعّري “قلب اإلنسان في نزاع مع نفسه” 
حس�ب عب�ارة فوكن�ر، فتق�دم الجن�دي 
األميركي ال كبطل مغوار جاء ينقذ العرب 
م�ن طاغية ويهبه الديمقراطية على طبق 
من ذهب، بل كإنس�ان م�وّزع بين الموت 
والبق�اء، فالح�رب ال تخل�ف إال الدم�ار، 
المادي والنفسي، وال استقامة وال فضيلة 
عن�د كتابتها، لذلك “ينبغ�ي تصويرها من 
جهة الشر والرذيلة، س�ّيدْيها المطلقين” 
كم�ا يقول تي�م أوبري�ان. فال أح�د ينجو 
الباق�ون  األحي�اء.  حت�ى  الح�رب،  م�ن 
يس�تضيفون عدة قبور، وال ع�زاء لهم إال 

قصة يكتبونها.
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 المستقبل العراقي/متابعة 
الق�رى  س�كنة  م�ن  مجموع�ة  تعان�ي 
والنواح�ي ف�ي محافظ�ة ذي قار ش�ح 
المياه، فضال عن تلوث مياه نهر الفرات، 
حيث اش�ار مدي�ر بيئ�ة المحافظ�ة الى 
تعرض النهر لعملية تلوث خطرة بس�بب 
مخلفات المستشفيات ومحطات الطاقة 
التي تلقى في النهر دون معالجتها. مبينا 
ان "مستشفيات المدينة ومحطة الطاقة 
الكهربائي�ة تلقي بفضالتها الس�امة في 
نهر الف�رات دون معالجتها" موضًحا أن 
"وح�دات المعالج�ة إن وج�دت كما هو 
الحال في مستش�فى الحسين التعليمي، 
وغي�ر  متدني�ة  بكف�اءة  تعم�ل  فإنه�ا 

فعالة".
يذكر ان بيئة ذي قار دعت في وقت سابق 
إلى ض�رورة نصب وحدة معالجة في كل 
مرك�ز صح�ي أو مستش�فى ف�ي عموم 
المحافظ�ة، الس�يما أن تل�ك الملوث�ات 
يمك�ن أن تتس�بب ف�ي انتش�ار األوبئ�ة 
واألمراض والكثير من الكوارث الصحية 

في المحافظة.

 

موظفو األجور يف املوارد يطالبون 
برصف رواتبهم

طالب عدد من موظفي دائ�رة الموارد المائية في بابل 
الذي�ن يعملون بصفة اج�ور يومية، الجه�ات صاحبة 
العالق�ة بص�رف رواتبه�م المتأخرة منذ س�تة أش�هر 
وتثبيتهم على المالك الدائم وفق الضوابط والش�روط 
واالختص�اص، لكونه�م م�ن ذوي الخب�رة والكف�اءة 
وق�د تجاوزت خدمتهم بضع س�نين. وه�ددوا بتنظيم 

احتجاجات أوسع في حال عدم االستجابة لمطالبهم.
وقد اش�ار احد الموظفين األجراء الى ان التعيينات في 
الدائ�رة تتم من خالل تزكية المس�ؤولين وألش�خاص 
معيني�ن وال تش�مل العاملين باألج�ور اليومية بالرغم 
من أحقيته�م وخبرتهم. واضاف بقوله: إن الموظفين 
األجراء  لم يتس�لموا مس�تحقاتهم منذ أكثر من س�تة 
أش�هر، حي�ث وعدنا مجل�س المحافظة خي�را لكن لم 
يتحق�ق أي ش�يء لغاي�ة االن.يذك�ر ان ع�دد األج�راء 
اليوميي�ن وموظف�ي العقود ف�ي الدائرة يبل�غ 1400 
منتس�ب موزعين عل�ى مختلف األقس�ام المهمة، ولم 
يت�م تثبيتهم على الم�الك الدائم حت�ى اآلن بالرغم من 
سنوات خدمتهم الطويلة التي تبلغ قرابة عشر سنوات 
أو أكثر.كما ان دوائر الدولة في بابل تعاقدت منذ سنين 
مع موظفين بصفة أجور يومية وعقود مؤقتة بسبب 
عدم وجود الدرجات الوظيفية وحاجة تلك الدوائر إلى 
موظفين من مختلف المج�االت وهم يتقاضون مبالغ 

زهيدة لقاء خدماتهم التي يقدمونها.

فالحو ميسان يشكون تراجع إنتاج 
التمور يف املحافظة

ش�كا عدد من فالح�ي محافظة ميس�ان تراجع إنتاج 
التم�ور ف�ي المحافظة وتده�ور زراع�ة النخيل وقلة 
أعداده�ا، االم�ر الذي ع�زوه الى اس�باب ع�دة ، منها: 
ش�ح المياه وارتفاع نس�بة الملوحة في التربة والماء، 
ناهي�ك عن هج�رة المزارعين م�ن الريف إل�ى المدينة 
وإهم�ال البس�اتين وخاصة ف�ي زمن النظ�ام المباد، 
كذلك ضع�ف عمليات مكافح�ة األدغ�ال المؤثرة على 
النخيل وتفش�ي األمراض وانتشار حش�رتي الدوباس 
والحمّي�رة، باالضاف�ة الى  إتالف مس�احات كبيرة من 
بس�اتين النخيل بسبب التوس�ع العمراني والمدني في 
المحافظ�ة على حس�اب النخيل. ه�ذا الموضوع أكده 
مدي�ر قس�م اإلنت�اج النباتي ف�ي مديري�ة الزراعة في 
محافظ�ة ميس�ان محم�د الكعب�ي وق�ال  ان " زراعة 
النخي�ل تدهورت في المحافظة وتراج�ع إنتاج التمور 
فيها حتى بلغ عدد النخيل فيها مليوناً و250 ألف نخلة 
فقط"، مبيًن�ا أن النخيل الموجود متق�دم في العمر". 
مضيف�ا أن "معدالت إنتاج النخي�ل في المحافظة تبلغ 
نحو 20 كغم للنخلة الواحدة، وهو معدل منخفض جًدا 
مقارنة بإنتاج النخيل في محافظات أخرى مثل كربالء 
الت�ي يبلغ إنتاج نخيله�ا 60 كغم للنخل�ة الواحدة، في 
حي�ن تنتج النخيل ف�ي البلدان األخ�رى نحو 130 كغم 
للنخل�ة الواحدة".  عليه يطالب الفالحون في ميس�ان 
باتخاذ اإلج�راءات الالزمة والعاجلة م�ن قبل الجهات 

صاحبة الشأن لوقف التراجع في انتاج النخيل.

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

املوقــــع االلكرتونـــــي:
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»اورزدي باك« 
أول مول جتاري يف بلدنا

 منعم العبيدي
يتذكر كبار الس�ن م�ن مواطني بلدنا العراق ان ش�ركة 
»اورزدي ب�اك« افتتحت أول اس�واق كبي�رة وحضارية 
مطل�ع الخمس�ينيات م�ن الق�رن الماض�ي، اذ تعد تلك 
االسواق النسخة االولى للموالت التجارية التي انتشرت 
فيما بعد بالمنطقة. تميزت السلع المباعة في االوزردي 
ب�اك بالمتانة والج�ودة العالي�ة ومن افض�ل الماركات 
العالمي�ة المعروف�ة، ثم تط�ورت الفكرة وانش�ئت بدال 
عنه�ا االس�واق المركزي�ة التي تبي�ع بضاعة باس�عار 
مدعومة من الدولة ، وعلى الرغم من تذبذب منافذ البيع 
بعطائه�ا للمواطنين اال انها ظلت مصدراً مهماً للبضائع 
والس�لع الجيدة وم�ن الماركات المعتم�دة، وبعد فرض 
الحصار االقتصادي عام 1991 وما ترتب من جرائه  من 
ركود اقتصادي قاس تراجعت حركة البيع في االس�واق 
المركزي�ة واقتص�رت عل�ى بع�ض الس�لع المح�دودة 
فيما جمدت اس�واق اخرى بش�كل مؤق�ت لحين تجاوز 
االزم�ة، لكن بع�د التغيي�ر وس�قوط الدكتاتورية غابت 
هذه االسواق الكبيرة واختفت عن الساحة حيث تعرض 
الكثير منها للس�رقة والنهب والتخريب، ولم تجر أعادة 
تأهيله�ا وصيانتها ودعمها بالبضائع الجيدة المحلية او 

األجنبية من اجل تقديم خدمة للناس.
وبفضل الشكاوى العديدة من قبل المواطنين والعاملين 
فيه�ا تحرك�ت وزارة التج�ارة وه�ي الجه�ة المعني�ة 
بالموض�وع حرك�ة بس�يطة حي�ن ش�غلت البعض من 
االس�واق المركزية، اما الج�زء االعظم  فقد بقي معطالً 
الخالف�ات واالختالف�ات  ، بس�بب  ومهدم�اً ومنهوب�ا 
بوجهات النظر بين الس�اعين لالس�تفادة من مش�روع 

اعادة الحياة لالسواق المركزية، ما أجل انطالقه.
هن�ا يتطلب م�ن الجه�ات المعني�ة ف�ي وزارة التجارة 
ومجل�س ال�وزراء البح�ث والتقص�ي والتحقي�ق ع�ن 
المسؤول الذي يحرم الناس من حقها باستثمار منشآته 
ومبانيه واالس�تفادة من ثروته،  واسأل هل يحق لجهة 
معني�ة ان تحرم الش�عب من حق�ه المش�روع من اجل 
مصلحة خاصة؟ الن هذه االس�واق دوائر متكاملة وفي 
مواقع مهمة قريبا من التجمعات الس�كانية ومناس�بة 
الن تقدم خدماتها وهناك اساليب وطرق عدة لالستفادة 
منها سواء من قبل الدولة ومديرية االسواق المركزية او 
تحويلها الى اس�واق حرة بالتع�اون مع القطاع الخاص 
ووضع ضوابط وش�روط لضمان عدم االحتكار وفرض 

االسعار.
له�ا  الحي�اة  اع�ادة  المطل�وب  ناجح�ة،  انه�ا تجرب�ة 
واالس�تفادة من تجربتها وتعمير بناياتها النها تش�كل 

ثروة للشعب والوطن.

انتباه رجاء 

 وصلتنا رسالة من عدد من مقاتلي الحشد الشعبي يطرحون فيها 
مشكلتهم امام انظار وزير الدفاع والتي تتخلص بالتالي :

نحن عدد من ابناء البلد لبينا نداء المرجعية باالنضمام الى صفوف 
الحش�د الش�عبي دفاع�ا عن الوط�ن وحريت�ه، وقد نس�بنا ضمن 
صفوف الجي�ش لمقاتلة اإلرهابيين من داعش، نش�كو اليوم  من 
تأخر ص�رف رواتبنا منذ تم�وز2014 ولغاية الي�وم، ولقد راجعنا 
هيئ�ة الحش�د  وبدورها اجابت باننا منس�بون ضم�ن الجيش، ما 
ترتب عليه صرف رواتبن�ا من قبل وزارة الدفاع حيث خصصت لنا 
ارقاماً احصائية خاصة بجنود الحش�د، ولك�ن رغم ذلك لم  تصدر 
وزارة الدف�اع امراً بالتعيين ولم تصرف رواتبنا كحش�د ، والنعرف 

اسباب ذلك.
علما باننا شاركنا في العديد من المعارك وسقط الكثير منا شهداء 
وجرح�ى يتلقون الع�الج من جيبه�م الخاص بس�بب عدم صرف 
الرات�ب او تعويض�ات باعتبارهم جرحى وش�هداء ، ومن المعارك 
الت�ي خاضها الف�وج  معركة الصقالوية 2014  و ناظم التقس�يم 
الذي تع�رض لعدة هجومات من داعش، ، وبامكان الوزير او غيره 
س�ؤال قائد عمليات بغداد عن ش�جاعة الفوج في تصديه لهجمات 

االرهابيين من داعش. وحاليا تم نقلنا الى المكسر.
لق�د طرقنا كل االبواب النصافنا لكن دون جدوى ولم يتم اس�عاف 
طلبن�ا وربما لع�دم انتمائنا  الي ح�زب ولعل هذا جرمن�ا الوحيد، 
واخيرا قمنا بتس�ليم قائمة  باس�ماء الحش�د في الف�وج الى قائد 
العمليات الذي وعدنا خيرا لكن لغاية االن  لم يوف بوعده لنا.نرجو 
من وزير الدفاع  نجدتنا بصرف الراتب لحاجتنا الماس�ة اليه،  فقد 

تركنا عائالتنا دون معيل  والمصدر يؤمن معيشتهم .
 المقاتل )حشد( حسين كامل عباس محسن الدراجي

يواجه اهالي مدينة كركوك مشكلة عصيبة 
تتمثل بشح المياه الصالحة للشرب خاصة 
ف�ي الفت�رة الماضي�ة، حيث تب�رز الحاجة 
الماس�ة لوف�رة المي�اه في فص�ل الصيف، 
ويزداد حجم االس�تهالك مع االرتفاع الحاد 
في درج�ات الحرارة بش�كل ع�ام، اذ يلجأ 
معظ�م المواطنين الى اس�تخدام مضخات 
س�حب الماء ما يتس�بب بحرمان المناطق 
التي تق�ع في نهاي�ات الخطوط الرئيس�ة 

الناقلة للماء الصالح للشرب.
وقد شهدت المدينة ومنذ سنوات عدة ازمة 
مي�اه خانقة بس�بب قل�ة واردات الماء من 
المص�در. اال ان مواطنيها استبش�روا خيرا 
عن�د تنفي�ذ المش�اريع الكبيرة في ش�مال 
وجنوب كرك�وك بغية ايص�ال الماء لكافة 
المناط�ق والقرى الذين يعتمدون على مياه 
االب�ار المالح�ة ، ووجدوه�ا حال مناس�با 
لشح المياه وكثرة انقطاعات ماء اإلسالة، 
لك�ن ازمة الم�اء عن بع�ض المناطق ظلت 

متالزمة معهم وبمرور االيام.
م�ن خ�الل تجوالن�ا ف�ي بع�ض المناط�ق 
واالحياء الس�كنية لوحظت معاناة س�كنة 
منطقة ح�ي النداء, وحي ال�زوراء, والحي 
العس�كري, وواح�د حزي�ران, والمنس�ية, 
وال�دروازه  وش�وراو, ج�راء ش�ح المي�اه 

الصارخ.
ث المواطن احمد عباس يس�كن حي النداء 
حدثنا قائال: منذ اكثر من اس�بوعين ونحن 
نعان�ي ش�ح الماء الصالح للش�رب في ظل 
الحاجة الماس�ة لوفرة المي�اه بخاصة مع 

ارتفاع درجات الحرارة في الصيف.
وأكد المواطن عباس راتب يس�كن منطقة 

المنس�ية عل�ى انقط�اع الم�اء بش�كل تام 
حيث يعتمدون بصورة اساس�ية على مياه 
االبار المالحة، ويقول:  بس�بب استخدامنا 
ماء االب�ار غي�ر الصحية  كثي�را ما نصاب 
باالم�راض النه�ا غير صالحة لالس�تهالك 

البشري.
واوضح�ت المواطن�ة ام ن�ور م�ن اهال�ي 

منطق�ة ح�ي العس�كري: ان حص�ة الماء 
لمنطقتهم قليلة جدا ، وتقول : يصلنا الماء 
لساعات قليلة وفي اوقات متأخرة من الليل 
وم�ا بي�ن يوم واخ�ر بحيث ال تس�د حاجة 

البيت من الماء.
مس�ؤول وحدة اعالم ماء كركوك  هش�ام 
ابراهي�م نج�م وض�ح اس�باب ش�ح الماء 
بالق�ول : ان توق�ف مش�روع م�اء كركوك 
الموحد في ناحية تازة بسبب تلكؤ الشركة 
المتعاقد معها وهي ش�ركة الف�او التابعة 
لوزارة االس�كان والتعميرالسبب في ازمة 
الم�اء ، مضيف�ا ، كان  م�ن المف�روض ان 
يكتمل المشروع في عام 2013 لكن اهمال 
الش�ركة وعملها البطيء بس�بب الظروف 
االمنية والوضع االقتصادي ادى الى توقف 
العمل في المش�روع بنسبة انجاز تبلغ  80 

بالمائة.
واردف بقول�ه : هنالك س�بب اخر هو عدم 
ترش�يد استهالك  الماء بصورة صحيحة ما 
يؤثر على هدر كمي�ات كبيرة من الماء، لذا 
نهي�ب بالمواطنين اس�تخدام الماء حس�ب 
الحاجة اليه حتى يصل الى المناطق االخرى 
في االطراف، واضي�ف ايضا ان وجود اكثر 
من 100 الف عائلة نازحة هو سبب اخر في 

شح الماء.
ف�ي الموضوع ذاته  دع�ت الجهات المعنية 

إلى ترش�يد وتقنين اس�تخدام الم�اء وفقاً 
للحاج�ة الفعلي�ة وتجن�ب ه�دره ألغراض 
س�قي الحدائق المنزلية وغس�ل السيارات 
الم�اء  إنت�اج  الن  وذل�ك  الش�وارع.  عل�ى 
الصاف�ي يتأث�ر بش�كل كبير بالتج�اوزات 
الحاصلة عل�ى الخطوط الرئيس�ة وبطرق 
غير قانونية، ومنها المواقع غير النظامية 
لغس�ل الس�يارات من خالل كس�ر األنابيب 
وعم�ل ربط�ات غي�ر نظامي�ة واس�تخدام 
مضخ�ات بأحج�ام كبي�رة يتس�بب به�در 
االآلف من األمتار المكعبة وحرمان العوائل 

من حصتها من الماء الصافي.
كم�ا طال�ب مدي�ر م�اء كركوك ف�ي وقت 
س�ابق اهال�ي كرك�وك للتعاون م�ع دائرة 
الم�اء ومن�ع التج�اوز على ش�بكات الماء 
وخاص�ة وان الموظفي�ن والعمال يعملون 
ف�ي ظروف أمني�ة صعبة ويوف�رون الماء 
لالهال�ي والنازحين. والبد من االش�ارة ان 
قرية الصيادة الواقعة جنوب مدينة كركوك 
والت�ي يبل�غ ع�دد س�كانها اكثر م�ن 400 
عائلة تقريبا واغلبه�م من العوائل النازحة 
يعانون ايضا من ش�ح الماء ويس�تخدمون 
م�اء االب�ار االرتوازي�ة ، لذا نقت�رح ان يتم 
تزويدهم بالماء الصالح للش�رب عن طريق 
الس�يارات الحوضية ريثما يتم ايصال الماء 
من مشروع تازة الذي يقع جنوب كركوك. 

يف ظل ارتفاع درجات احلرارة.. شح ماء الرشب يف كركوك

أبناء احلشد الشعبي.. يطالبون 
وزارة الدفاع برصف رواتبهم

المستقبل العراقي/ كريم العزي

 المستقبل العراقي/متابعة
يش�كو المواطن يحيى غافل س�عيد االنتقائية التي يتعامل به�ا قائممقامية النجف في 
رف�ض وقبول الطلبات الخاصة لش�غل عم�ل المختارية في المحال الس�كنية حيث يتم 
رف�ض الطلب بالرغم من تضمنه كافة الش�روط المطلوبة وف�ي مقابل ذلك يوافق على 
طلب اخر التتوفر فيه الش�روط الكافية. ويتس�اءل عن االس�باب التي تحول دون قبول 
طلب�ه المقدم لش�غل المكان مع العلم انه من ضمن س�كنة المنطق�ة الخاصة بالمكان 
الشاغر، ويرفض طلبه بحجة ان عمره 65 سنة، في حين يقبل طلب اخر مقدم من قبل 
احدهم الذي تجاوز عمره الس�بعين وينس�ب الى منطقة غير محل س�كناه.عليه يطالب 
مجلس المحافظة بالتحقق من الموضوع ووضع الرجل المناس�ب في المكان المناسب 

وفق توفر الشروط ال بحسب المحسوبية والمنسوبة في شغل المناصب.

احتج عدد من الفالحين في محافظة النجف على تردي الواقع الزراعي، وطالبوا بإصالح 
القطاع الزراعي الذي يش�هد تردياً واضحاً بس�بب االهم�ال المتعمد من قبل الحكومة ، 
فيما شددوا على ضرورة االلتفات الى هذه الشريحة المهمة، ودفع المستحقات المالية 
المتأخ�رة من محصول الش�لب،  مطالبين بح�ل مجلس المحافظة لعدم تقديمه ش�يئاً 
للقط�اع الزراعي نظ�راُ لغياب التخطي�ط والمتابعة وضعف الدعم المق�دم من الجهات 

الحكومية للقطاع الزراعي والفالحين في المحافظة .
يذك�ر أن النجف تضم أكثر م�ن 200 ألف دونم من األراضي الزراعية الخصبة وتش�تهر 
بزراعة الرز العنبر )الش�لب( الذي يمثل أحد األصناف المش�هورة ف�ي العالم إلى جانب 
الحنطة والش�عير، غير أن شح المياه الذي تمر به البالد خفض األراضي المزروعة فيها 

إلى ما يقرب من النصف.

 يعل�م الجمي�ع ان المتقاعدي�ن م�ن الفئ�ات االجتماعي�ة 
المتض�ررة ف�ي البل�د، وذل�ك قياس�ا برواتبه�م التقاعدية 
الزهيدة في ظل غالء المعيشة وارتفاع االسعار، وليس هذا 
فحس�ب بل ان اغلب القرارات فيما يخص المنح والقروض 
ال يتم شمولهم بها ، ومنها قرار الحكومة بمنح الموظفين 
في دوائر الدولة قطع أراضى سكنية بحسب مسقط الرأس 

وال يحق للمتقاعد هذه المنحة، في حين ان المتقاعدين هم 
االحوج الى ش�مولهم بهذا القرار أس�وة بالموظفين لكون 
اغلبهم من كبار الس�ن والمرضى وال يق�درون على العمل 
او تأمين دار س�كنية خاصة بعائالتهم ، كذلك الحال ينطبق 
على الق�روض من البن�وك الحكومية وغيره�ا التي تمنح 
للموظف حصراً، بالمقابل يرغب المتقاعدون في شمولهم 

بالمنح والقروض وتحس�ين الرات�ب وغيرها من القرارات 
التي تس�هم في التخفيف من اعباء الموظفين بس�بب شح 
الخدم�ات وارتف�اع االس�عار. ندع�و اصحاب الش�أن الى 
االهتمام واعادة النظر في حقوق المتقاعدين إلنصاف هذه 

الشريحة المظلومة.
ضياء العامري

املتقاعدون يرغبون يف شموهلم باملنح

تلوث خطري يف هنر الفرات بمحافظة ذي قار

فالحو النجف و تردي القطاع الزراعيأمام أنظار جملس حمافظة النجف
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 فرح�ت الس�يدة أم مهند “ 52” س�نة ،كثي�را عندما 
اس�تيقظت من نومه�ا ووجدت أبناءه�ا وضعوا لها 
بجان�ب الس�رير تذكرة س�فر ال�ى لبن�ان، وبجانبها 
باقة ورد كبيرة، وبطاقة مكتوب عليها كلمات ش�كر 
وعرفان عن وجودها في حياتهم و”هذا جزء بسيط 
لتشعر بنفسك وإعطائك القليل من الراحة التي لطالما 
أعطيتن�ا إياها”. وعن ردة فعله�ا، تقول أم مهند إنها 
فرحت ليس للقيمة المادية، وإنما لما حملته من حب 
حقيقي وش�عور داخلي بأن “أوالدي لم ينسوني مع 

عجلة الحياة السريعة ومع مشاكلهم الكثيرة”.
أبو ناصر هو اآلخر فاجأه أبناؤه وأحفاده باالحتفال 
ب�ه وبأمهم عندم�ا حجزوا لهم�ا أياما ع�دة في أحد 
فنادق بغ�داد ليغي�را الروتي�ن ول�”تجديد الش�باب، 
وإيجاد وقت كاف للجلوس معهما واالحتفاء بهما”.

ويش�دد على أن تل�ك اللفتة “من أجمل م�ا حدث في 
حياتي، وهو أن يتس�بب لك أبناؤك بالفرح بعد الكبر، 
وأن تش�عر بأن تربيتك لم تذهب س�دى”، منوها إلى 
أن “النفس تبتهج بالهدية مهما كانت قيمتها المادية 

غير أن الجانب المعنوي أشد تأثيرا”.
وعن مشاعر األبناء في مثل هذه المناسبة، يبين وائل 
محمود”30” سنة،بأن الهدية لها معان قيمة. ويقول 
“لي�س هناك أي ش�خص ال يحب الهداي�ا مهما كانت 
قيمته�ا المادي�ة كبيرة أو صغيرة ف�إن معناها دائما 

كبي�ر”، متابعا “هي تطي�ب النفس؛ فمن كان غاضبا 
يرض�ى وهذا م�ا دائما أتبع�ه مع زوجت�ي أو أمي أو 
والدي وحتى ابنتي الصغيرة، وأش�عر بقمة سعادتي 

عندما أشاهد الفرح في أعينهم”.
التربوية رنا الكيالني، تبي�ن أن الهدية تدخل الفرحة 
والبهجة إلى النفس وخصوصا عندما تكون من االبن 
أو االبنة لألبوين، ويكون س�ببا في إدخال الفرح في 

قلبهما.
وتؤكد أن “الهدية لها فعل الس�حر على قلوب الناس؛ 
فهي تزيد المحبة لمن بينك وبينه ود، وتزيل الضغينة 
من النفوس، كما أنها وسيلة تعبير جيدة عن تقديرك 

واعت�زازك لألبوين وهي رمز ل�ه مغزى ومعنى 
رقيق يش�يع في النفس الس�عادة وعن أثر 

الهدية”.
وتبي�ن أن على األهال�ي أن يعلموا 
أبناءه�م ه�ذا األم�ر وم�ا ل�ه من 
أثر جمي�ل في النف�س، ويقولون 

“إن الهدي�ة ه�ي تعبير ع�ن الوفاء 
للصدي�ق  واإلحس�ان  واإلخ�الص 

والعدو، كما أنها المفتاح لفتح عالقات 
جدي�دة وصداقات متينة، كما أنها الحل 

األمثل واألجدى للقض�اء على العداوات 
واألحق�اد والضغائن”.من جهت�ه، يؤكد 

اختصاصي مهارات الس�لوك ماهر س�ليم، أن الهدايا 
م�ن أهم وس�ائل التعامل بي�ن األف�راد ومهما كانت 

الهدية وممن كانت ولمن فتأثيرها بالفعل كالسحر.
ويبي�ن أن الهدي�ة ال تقّي�م بقيمته�ا المادي�ة وإنم�ا 
بقيمته�ا المعنوي�ة بما ترم�ز إليه من محب�ة ونقاء 
وحس�ن سريرة وبما تس�هم فيه من ترطيب األجواء 
وتنقية العالقات، فالهدية على صغر حجمها وزهادة 
قيمته�ا تفعل ما ال يس�تطيع غيرها فعله في كس�ب 
ود الن�اس وجل�ب حبهم، وقد جاء ف�ي األثر “تهادوا 

تحابوا”.
وتبي�ن الكيالني بأنه ال ضير من تعليم األبناء 

ألطفاله�م بوضع قس�ط مادي بس�يط كل 
للج�د ش�هر  هدي�ة  لجل�ب 

والج�دة، أو توفير بعض المال وتقديم الهدايا بش�كل 
مس�تمر ولي�س فقط ف�ي وق�ت واحد، أو مناس�بة، 
وعليها يكون الجميع اس�تفاد؛ فالج�د والجدة فرحا 
لقيم�ة الهدية ويقوالن إنها من أبنائهما وأحفادهما، 
واألبن�اء علموا أوالدهم الخير ال�ذي يعود عليهم في 
الكب�ر. في حين يرى اختصاصي علم النفس د.س�عد 
محم�ود:”، أن للهدي�ة أث�را الس�حر ف�ي نف�س من 
يتبادله�ا، وق�ال “فالهدي�ة تجلب المحب�ة والرحمة 
وصف�اء النفوس وه�ي تعبر عن أجم�ل المعاني لما 
له�ا من وق�ع على كيان اإلنس�ان، كم�ا قد يكون 
لها أثر س�يئ عندما تك�ون مبطنة بمصالح 
ش�خصية أو نف�اق أو لتحقيق رغبات 
ال تتماشى مع القوانين واألعراف”.

ويزيد أنه :”في الهدية يعبر اإلنسان 
ع�ن وده وحبه أو ش�كره وامتنانه 
أو تقديره واحترامه للش�خصية 
اليه�ا، وخصوصا  المه�دى 
للوالدي�ن  كان�ت  إذا 
فهي كبي�رة األثر 
وعل�ى  وقيم�ة، 
األبن�اء أن يتأكدوا 
بأن األهالي بحاجة 
ماس�ة لهذا العمل، 
وعليهم أال يفكروا 
بأن األهالي يترفعون 

فه�م أعطوا كثيرا وال ش�يء يجزيهم ما عملوه، فهي 
حقيقة لكن هذه الهدية البسيطة مقابل ما فعلوه لها 
األثر الكبير والسعادة العظيمة. ويؤكد أن الهدية عندما 
تأتي في وقت غي�ر متوقع تكون قيمتها ومفاجأتها 
وس�عادتها أكبر بكثير”.في حين يعتب�ر د.أحمد عبد 
الل�ه،” عل�م اجتم�اع “: أن الهدي�ة تعبير رومانس�ي 
عن ال�ذوق واألخالق والمش�اعر النبيل�ة وكذلك هي 
رد الفع�ل الذي يعكس الش�عور بالفرح�ة واالمتنان 
والشكر على فعل الكرم والواجب األخالقي اإلنساني 
ال�ذي حصل عليه الفرد من اآلخر، مبينا عظمتها بين 
األبن�اء لألبوي�ن. ويؤكد عبد الله “لم�ا كانت جوانب 
االنس�انية وأسس العالقات االجتماعية تشمل الكثير 
م�ن التعام�الت باألخ�ذ والعط�اء ضمانا الس�تمرار 
التواصل بين بني البش�ر، فإن المجامالت الطيبة هي 
ش�يء ضروري يمكن ممارسته أخذا وردا في صورة 
الهدايا مع تبادل المشاعر الطيبة والتهاني الحارة في 

مختلف المناسبات السارة وأيضا األليمة”.
ويش�ير إل�ى أن الهداي�ا تع�د بمثابة رمز ل�كل ما هو 
جميل وهي إما أن تك�ون معنوية أو مادية عينية، أو 
أن تك�ون ثمينة ذات قيمة مالية عالية، أو مجرد رمز 
له معنى معنوي رقيق ومعبر عن الموقف والمناسبة 
الت�ي جعلت م�ن أجله، فحياة اإلنس�ان كله�ا عبارة 
عن فع�ل ورد فعل، وكذلك مجامل�ة ورد مجاملة في 
صور ش�تى ومناس�بات متنوعة، والهدية تعبير عن 

المجاملة والعرفان بالجميل.

تقديم اهلدايا لآلباء امتنان يزرع البهجة يف القلوب
         المس����تقبل العراقي/ مها س����امي

 رغم حالة األلم والحزن التي تس�يطر على عائلة السبعيني 
حسين علي الذي وافته المنية قبل أسابيع عدة، إال أن وقوف 
األق�ارب والجي�ران إلى جانب أهل�ه وتقديم ي�د العون لهم 
ومش�اركتهم أحزانهم، كان لها األثر الكبير الذي خفف من 

تلك الحرقة وضمد جراحهم على رحيل والدهم.
أحم�د االبن البكر للس�يد عل�ي رحمه الله، يؤك�د أن “فزعة 
“األقارب واألهل واألنس�باء أثناء فترة العزاء، خففت عنهم 
كثيرا، منوه�ا إلى أنهم أكرموا ضيوفه�م وأطعموهم أثناء 

انشغالهم بحزنهم على والدهم.
وتس�تذكر الس�يدة انتصار بدر “53 “ سنة ،المواقف النبيلة 
التي وقفها األهل واألقارب والجيران معهم عند وفاة ابنتها 
فجأة، األمر الذي تس�بب لها بألم ووج�ع كبيرين ما يزاالن 

يغصان في قلبها ويحرقانها.
وتلف�ت ب�در إلى أنه�ا ورغم األل�م الذي كان يعتص�ر قلبها 
والحزن الذي س�كن قلبها على وف�اة ابنتها المفاجئ، إال أن 
التفاف العش�يرة واألصدقاء حولها وحول أس�رتها وحالة 

التكافل االجتماعي التي كانت تشعر بها كانت بلسما لجراح 
عائلتها.

وبينت أن األقارب واألصدقاء كانوا يقومون بتقديم وجبات 
الطع�ام اليومية، من إفط�ار وغداء وعش�اء، وحتى واجب 
الضيافة من قهوة سادة وفواكه، إكراما للضيوف القادمين 

وألهل البيت، الذين ال يقوون على القيام بأي أمر.
من جانبها، تصف اللس�يدة مريم منتصر”44” س�نة ،حالة 
الذهول المفاجئة والصدمة الكبيرة التي يعيش�ها الفرد بعد 
س�ماع خبر وفاة ش�خص قري�ب عليها، خصوص�ا بعد أن 
فقدت أخاها العش�ريني بحادث س�يارة، األمر الذي جعلها 
وأس�رتها في حالة ذهول لمدة ش�هرين كاملي�ن، رافضين 
فيها حتى تقبل فكرة وفاته منتظرينه حتى يدخل عليهم في 

المنزل في أي لحظة، وفق قولها.
وتقول “فاجعتنا أنستنا كل شيء”، مقدرة وقوف األصدقاء 
واألق�ارب وأصح�اب أخيه�ا المتوف�ى إلى جانب أس�رتها، 
والذين تكفلوا بتقديم الطعام لهم ولمعزيهم أليام عدة، حتى 
انهم م�ا يزالون إلى اآلن، وبعد مرور عام يأتون ويطمئنون 

عليهم.

الس�يد مراد عطية”50”، س�نة،ومن باب التخفيف وتقديم 
المس�اعدة في حاالت العزاء، اقترح عمل صندوق خاص أو 
جمعية تتكفل بتقديم الطعام ألهل المتوفى على مدار اليوم 

ولمدة عشرة أيام.
ويجد عطية هذه الخطوة تطبيقا من أفراد العائلة لشرع الله 
تعالى وسنة نبيه والحث على إطعام أهل المتوفى والوقوف 

إلى جانبهم أيام حزنهم.
وكان عطية قد استوحى هذه الفكرة من معاناة صديقه الذي 
نس�ي حزنه على والده، وانش�غل بتأمين الطعام والش�راب 
للضيوف الذين جاؤوا للتعزية من قرى بعيدة، واصفا حجم 
المس�ؤولية الت�ي تحملها صديق�ه الذي لم يك�ن يردد على 

لسانه سوى كلمة “بدنا بياض الوجه”.
“نفس�ي أبكي على أب�وي”، به�ذه الكلمات عبرت الس�يدة 
ش�يرين محمد عن مقتها وغضبها بسبب احتشاد الضيوف 
الذي�ن الزموا من�زل والدها بعد وفاته، األمر الذي اس�تدعى 
بقاءها وأخواتها في المطب�خ طوال اليوم يحضرن الطعام 

ويقمن بواجب الضيوف.
وتس�تهجن ش�يرين عادات بعض الناس الذي�ن يتجاهلون 

ح�زن أصحاب العزاء ومصابهم، فبدال من أن يخففوا عنهم 
يزيدون م�ن أعبائهم، الفتة إلى أنها لم تجد الوقت للبكاء أو 

حتى قراءة آية قرآنية عن روح والدها.
بدوره، يش�ير اختصاصي علم النفس الدكتور موسى مطر 
إل�ى أن فق�دان أح�د األصدقاء أو أح�د أف�راد العائلة، يجعل 
اإلنس�ان بحالة من الوحدة واأللم، لذا ف�إن وقوف اآلخرين 
إلى جانبه ومواس�اتهم له تريحه من األل�م والحزن وحالة 

الخسران والشعور بعدم الحياة.
ويلف�ت مطر إلى أن م�ن يفقد عزيزا يصب�ح بحاجة للدعم 
النفسي والمساندة، وذلك بوجود أناس من حوله يساعدونه، 
مشيرا إلى أن إطعام أهل الميت ضرورة اجتماعية للتخفيف 

عنهم.
ويصف ه�ذا الس�لوك بالخل�ق الرفي�ع والحالة اإلنس�انية 
العظيمة، مش�يرا إل�ى أن ذلك له تأثيره الكبير على نفس�ية 
اإلنس�ان المص�اب وإحساس�ه بالحي�اة وك�م ه�و س�عيد 

بالمجتمع من حوله.
ويقدر مطر مثل هذه المبادرات، مؤكدا أهميتها من الناحية 
النفسية والمجتمعية واإلنس�انية واألخالقية، مشددا على 

ضرورة االهتمام بمثل هذه السلوكيات.
من جهته، يشير اختصاصي علم االجتماع األسري الدكتور 
فتح�ي طعم�ه، إلى أن فك�رة إعداد الطع�ام تخفف عن أهل 
المتوف�ى، الذين لديهم ما يش�غلهم من حزن، عن اس�تقبال 

المعزين والحالة النفسية المضطربة لفقدانهم عزيزا.
ويجد طعمه أن قيام األقارب والجيران بتقديم الطعام ألهل 
المتوف�ى يعد نوعا من التكافل االجتماع�ي، فتزداد المحبة 
بين الناس واأللفة، ويش�عر الفرد أن هناك من يش�اركه في 

حزنه ومصيبته.
وم�ن الجان�ب الش�رعي، يش�ير اختصاصي علم الش�ريعة 
الدكت�ور أحمد عبد الله، إلى أن إع�داد الطعام ألهل المتوفى 
هو تطبيق لس�نة نبي الله محمد صلى الله عليه واله وسلم، 
الفت�ا إلى أن الصحابة رض�وان الله عليهم كان�وا هم الذين 

يصنعون الطعام ألهل الميت.
ويؤكدعب�د الله أن أجر من يعد الطعام ألهل المتوفى عظيم 
عند الله، ألنه س�نة اإلس�الم، الس�يما وأنه يخفف عن أهل 
المتوفى ويش�عرهم بأن هناك أشخاصا يقفون إلى جانبهم 

ويساندونهم في محنتهم وهي من أخالق اإلسالم.

المستقبل العراقي/ متابعة 

مساندة أهل املتوىف ختفف من وجع فقد األحبة
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وزارة الكهرباء
املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية يف البرصة

اعالن  مناقصات
تعل�ن املديري�ة العامة النت�اج الطاقة الكهربائية يف البرصة  احدى تش�كيالت وزارة الكهرباء عن اع�الن املناقصة كما يف 
الجدول ادناه وذلك حسب الرشوط واملواصفات الفنية التي يمكن الحصول عليها من مقر املديرية العامة /قسم الشؤون 
التجارية الكائن يف محافظة البرصة / تقاطع الطويسة فعىل اصحاب الرشكات واملكاتب االختصاصية املسجلني بصورة 
رس�مية والراغبني باملش�اركة تقديم عطائهم ع�ىل ان يكون العطاء يف ظرفني منفصلني مختوم�ني ومؤرش عليهما رقم 
املناقصة وعنوانها واس�م الرشكة واملكتب والعنوان الكامل مع ذكر الربيد االلكرتوني عىل ان تكتب محتويات كل عرض 

عىل االغلفة وكما ييل :
الظ�رف االول : يتضم�ن الع�رض الفني والذي يحتوي ع�ىل املواصفات املبين�ة يف رشوط ووثائق املناقص�ة مؤيدة بختم 

الرشكة او املكتب مع مستمسكات الرشكة املذكورة يف وثائق املناقصة
الظ�روف الثاني  : يتضمن العرض التجاري ش�امال س�عر املواد مع التامينات االولية عىل ش�كل ص�ك مصدق او خطاب 
ضم�ان صادر من مرصف عراقي معتمد بمبلغ )4,628,400 (اربعة ماليني وس�تمائة وثمانية وعرشون الف واربعمائة 
دينار عىل ان تستكمل اىل )5%( عند االحالة وقبل توقيع العقد وسوف يهمل العطاء غري املستويف للرشوط ولن يتم استالم 
اي عطاء بعد تاريخ غلق املناقصة املثبت يف الجدول ادناه ويتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجور نرش االعالن علما بان 

املديرية غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات
وملعرفة التفاصيل يمكنكم زيارة املوقع االلكرتوني لوزارة الكهرباء : www.moelc.gov.iq     ولالجابة عىل االستفسارات 

trading@gdeepbasra.com مراسلتنا عىل الربيد االلكرتوني

اسم الموادرقم المناقصةت
مبلغ التندرالمالحظاتالمبلغ التخمينيتاريخ الغلقالمحطة

117/2015

تجهيز مادة 
الكورتن 
ستيل 

لمحطة 
كهرباء 
الهارثة

14/9/2015الهارثة
110,200,000  مائة 
وعشرة ماليين ومائتا 

الف دينار

اعالن 
جديد

75,000 خمسة 
وسبعون الف دينار ال 

غيرها

 تحسني زكي سالم
املدير العام وكالة

وزارة الزراعة
مديرية الزراعة يف محافظة بغداد الرصافة

اعالن رقم 59 لسنة 2015
تعل�ن  مديرية  الزراعة يف محافظة بغ�داد الرصافة / لجنة تاجري االرايض الزراعية 
باملزاي�دة العلنية عن اعالن تاجري املس�احة املبينة اوصافها ادن�اه يف قضاء املدائن 
/ ناحي�ة الج�ر  باملزاي�دة العلنية وفق قانون بي�ع وايجار ام�وال الدولة رقم 21 
لس�نة 2013 املعدل  والقانون 35 لس�نة 1983 والقرار 103 لس�نة 1997 يف اليوم 
الثالث�ني من اليوم الت�ايل للنرش االع�الن  يف الصحيفة يوم العمل ال�ذي يليه يف حال 
مصادفة  املوعد عطلة وس�تكون املزايدة  يف الس�اعة العارشة صباحا يف مقر شعبة 
زراع�ة الج�ر   وللتفاصيل مراجعة مق�ر مديريتنا لالطالع ع�ىل الرشوط وتقديم 
املستمسكات املطلوبة ودفع التامينات القانونية البالغة 20% من  القيمة التقديرية 

من بدل االيجار املقدر ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور نرش االعالن

  
 مدير الزراعة يف محافظة بغداد الرصافة

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

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف البرصة

العدد :1545/بحث/2015
التاريخ 2015/8/20

اعالن
اىل / املدعى عليه /محمد غضبان محمد

اقامت املدعيه زوجتك س�حر عبد العزيز 
عيل الدعوى املش�ار لعددها اعاله تطلب 
فيه�ا التفري�ق من�ك للهج�ر وملجهولية 
محل اقامتك حسب رشح املجلس البلدي 
ملنطقة التحسينية ورشح القائم بالتبليغ 
تقرر تبليغك اعالن�ا بصحيفتني يوميتني 
محليه للحضور امام الباحث االجتماعي 

بتاريخ 2015/9/3
القايض

غازي داود سلمان

محكمة االحوال الشخصية يف البرصة
العدد :2225/بحث/2015

 
اعالن

االمري  عبد  /رايض  عليه   املدعى   / اىل 
عبود

عبود    الحسني  عبد  ملى  املدعيه  اقامت 
2225/بحث/2015  املرقمة  الدعوى 
ضدك تطلب فيها الحكم بالتفريق للهجر 
وقد لوحظ من الرشح الوارد من املجلس 
مرتحل  انك  )الرباضعية(  ملنطقة  البلدي 
عليه  معلومة  وغري  مجهولة  جهة  اىل 
تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني 
املحكمة  هذه  امام  بالحضور  يوميتني 
مكتب  امام   2015/9/2 يوم  صباح 
حضورك  عدم  وعند  االجتماعي  الباحث 
او من يمثلك قانونا سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون .
القايض

ايهاب محمود زبون

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

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف البرصة

العدد :1546/بحث/2015
التاريخ 2015/8/20

اعالن
اىل / املدعى عليه /فارس ربيع هواز

اقامت املدعيه زوجتك مها عبد الباس�ط 
حس�ني   الدعوى املش�ار لعدده�ا اعاله 
للهج�ر  من�ك  التفري�ق  فيه�ا  تطل�ب 
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب رشح 
املجلس البلدي ملنطقة الجمهورية الثانية 
يف قض�اء الزب�ري ورشح القائ�م بالتبليغ 
تقرر تبليغك اعالن�ا بصحيفتني يوميتني 
محليه للحضور امام الباحث االجتماعي 

بتاريخ 2015/9/3
القايض / غازي داود سلمان

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة املعقل
العدد/599/ب/2015

التاريخ/ 2015/08/19
اعالن

اىل / املدعى  عليه )عبد الكريم كاظم مجيد(  
اقام املدعيان )جودت كاظم مجيد واحمد كاظم مجيد(  الدعوى البدائية املرقمة )559/

العقار  ايجار  )بتسليمهم حصتهم من  فيها  يطالبانك  املحكمة  لدى هذه    ) ب/2015 
املرقم 440/19 الرباط الكبري( وقد عني يوم 2015/9/1 موعدا للمرافعة وتاييد املختار 
تبليغك  قرر  مجهولة  جهة  اىل  انتقالك  الزبري  قضاء  الثانية  العسكري  حي  منطقة   يف 
بصحيفتني محليتني يوميتني ويف حالة عدم حضورك اىل املرافعة فانه سوف يتم اجراء 

املرافعة بحقك غيابيا وفق القانون .
القايض

مصطفى شاكر عيل

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ البرصة
رقم االضبارة: 797 / 2015 

التاريخ :2015/8/20
املدين /ناظم حسني محسن

عنوانه/ مجهول محل االقامة 
البرصة  ملنطقة  البلدي  للمجلس  بالتبليغ  القائم  رشح  خالل  من    املديرية  لهذه  تحقق  لقد 
يمكن  دائم    موطن  لك  وليس  االقامة    محل  مجهول  انك   2015/8/18 بتاريخ  الساعي   /
اجراء التبليغ عليه واستنادا للمادة )27( من قانون التنفيذ تقرر ابالغك بصحيفتني محليتني 
  FB/366 بقرار املديرية بحجز االموال املنقولة العائدة لك الرافعة املرقمة 46/ برصة والزورق
والزورق املرقم FB/993   برصة لقاء دين الدائن /مهند جواد اسماعيل البالغ )60702535( 
اداء  عليك  فيجب  دينار  وثالثون  وخمسة  وخمسمائة  الف  واثنان  وسبعمائة  مليون  ستون 
اعاله  االموال  تباع  سوف  وبعكسه  للنرش  التايل  اليوم  من  ايام  ثالثة  فرتة  خالل  اعاله  املبلغ 

وفق القانون.
املنفذ العدل

فردوس حسني شاوي

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ البرصة
رقم االضبارة: 796 / 2015 

التاريخ :2015/8/20
املدين /ناظم حسني محسن

عنوانه/ مجهول محل االقامة 
البلدي ملنطقة  للمجلس  بالتبليغ  القائم  املديرية من   خالل رشح  لهذه  لقد تحقق 
البرصة / الساعي بتاريخ 2015/8/18 انك مجهول محل االقامة   وليس لك موطن 
دائم   يمكن اجراء التبليغ عليه واستنادا للمادة )27( من قانون التنفيذ تقرر ابالغك 
بصحيفتني محليتني بقرار املديرية بحجز االموال املنقولة العائدة لك تسلسل 48/41 
البالغ )15007615( خمسة عرش  اسماعيل  الدائن /مازن جواد  دين  لقاء  الخرض 
اعاله  املبلغ  اداء  عليك  فيجب  دينار    عرش  وخمسة  وستمائة  الف  وسبعة  مليون 
خالل فرتة عرشة ايام من اليوم التايل للنرش وبعكسه سوف تباع االموال اعاله وفق 

القانون.
املنفذ العدل

فردوس حسني شاوي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف املعقل
العدد: 1726 / ش / 2015 

التاريخ: 18 / 8 / 2015 
 اعالن

 اىل/املدعى عليه   / رضغام طارق شهاب 
 اصدرت هذه املحكمة  قرارها    املرقم 1726/ش/2015  يف   2015/7/22  املتضمن 
ومائة  ماليني  خمسة  وقدره  يوسف  يعقوب  رواء  للمدعيية  املؤجل  املهر  بتادية  الزامك 

وثالثون الف دينار   وملجهولية 
البلدي  واملجلس  السالم(  )عليه  عيل  االمام  رشطة  مركز  رشح  حسب  اقامتك   محل    
ملنطقة حي عمان / محافظة البرصة قررت املحكمة تبليغك  بالصحف الرسمية ومنحتك 
الدرجة  القرار  يكتسب  وبعكسه  القانونية  املدة  خالل  بالقرار  والطعن  االعرتاض  حق 

القطعية .
القايض

مؤيد جرب الشاوي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف   البرصة االتحادية

محكمة بداءة املعقل
العدد :411/ب/2015
التاريخ 2015/8/18 

اعالن
اىل / املدعى عليه  )رضغام طارق شهاب(  

/411( املرقمة  البدائية   الدعوى  يوسف(     يعقوب  )رواء  املدعيه  اقامت 
ب/2015(  لدى هذه املحكمة تطالبك فيها )بمبلغ قدره سبعة وستون مليون 
دينار مدين لها به حال قيام الحياة الزوجية( وقد صدر قرار غيابي بحقك يقيض 
محل  وملجهولية  دينار    مليون  وستون  سبعة  للمدعية  مبلغ  بتأدية  بالزامك 
البلدي يف منطقة الجزائر/  القائم بالتبليغ وتاييد املجلس  اقامتك حسب رشح 
حي عمان انتقالك اىل جهة مجهولة تقرر تبليغك بصحيفتني   محليتني يوميتني  

ويف حالة عدم حضورك للطعن ينفذ القرار بحقك غيابيا.
القايض / مصطفى شاكر عيل

رقم اإلخطار   326 / 2014
إعالن

من / محكمة قوى األمن الداخيل الخامسة بالبرصة
إىل / املتهم الغائب )ش.م هاني خلف كاظم  ( املنسوب إىل   رشطة 
نفط الجنوب    ملا كنت متهما وفق املادة/ 5 من ق.ع.د رقم 14 
 2009/11/30 تاريخ  من  عملك  مقر  عن  لغيابك    2008 لسنة 
ولحد االن      وبما إن محل اختفائك مجهول اقتىض تبليغك بهذا 
اإلعالن عىل إن تحرض أمام محكمة قوى األمن الداخيل للمنطقة 
هذا  تعليق  تاريخ  من  يوما  ثالثون  مدة  خالل  بالبرصة  الخامسة 
اإلعالن يف محل إقامتك وتجيب عن التهمة املوجهة ضدك وعند عدم 
املنقولة  أموالك  وتحجز  غيابيا  محاكمتك  تجري  سوف  حضورك 
والغري املنقولة ويطلب من املوظفني العموميني إلقاء القبض عليك 
األهليني  وإلزام  حكومية  سلطة  اقرب  اىل  وتسليمك  وجدت  أينما 
استنادا   املختصة  الجهات  بإخبار  اختفائك  بمحل  يعلمون  الذين 
للمادة 69 / أوال وثانيا وثالثا ورابعا من قانون أصول املحاكمات 

الجزائية لقوى األمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

رقم اإلخطار   144 / 2015
إعالن

من / محكمة قوى األمن الداخيل الخامسة بالبرصة
إىل / املتهم الهارب )ن.ع بهاء جليل هييل  ( املنسوب إىل قيادة حرس 
5 من ق.ع.د  املادة/  ملا كنت متهما وفق  الرابعة      املنطقة  حدود 
رقم 14 لسنة 2008  لغيابك عن مقر عملك من تاريخ 2014/8/10 
ولحد االن   وبما إن محل اختفائك مجهول اقتىض تبليغك بهذا اإلعالن 
عىل إن تحرض أمام محكمة قوى األمن الداخيل للمنطقة الخامسة 
يف  اإلعالن  هذا  تعليق  تاريخ  من  يوما  ثالثون  مدة  خالل  بالبرصة 
محل إقامتك وتجيب عن التهمة املوجهة ضدك وعند عدم حضورك 
سوف تجري محاكمتك غيابيا وتحجز أموالك املنقولة والغري املنقولة 
وجدت  أينما  عليك  القبض  إلقاء  العموميني  املوظفني  من  ويطلب 
يعلمون  الذين  األهليني  وإلزام  حكومية  سلطة  اقرب  اىل  وتسليمك 
بمحل اختفائك بإخبار الجهات املختصة استنادا  للمادة 69 / أوال 
وثانيا وثالثا ورابعا من قانون أصول املحاكمات الجزائية لقوى األمن 

الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

رقم اإلخطار   268 / 2015
إعالن

من / محكمة قوى األمن الداخيل الخامسة بالبرصة
إىل  املنسوب   ) هاشم   طارق  فاروق  )الرشطي  الهارب  املتهم   / إىل 
املادة/  وفق  متهما  كنت  ملا  الرابعة      املنطقة  حدود  حرس  قيادة 
5 من ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008  لغيابك عن مقر عملك من تاريخ 
2013/10/19 ولحد االن      وبما إن محل اختفائك مجهول اقتىض 
تبليغك بهذا اإلعالن عىل إن تحرض أمام محكمة قوى األمن الداخيل 
للمنطقة الخامسة بالبرصة خالل مدة ثالثون يوما من تاريخ تعليق 
هذا اإلعالن يف محل إقامتك وتجيب عن التهمة املوجهة ضدك وعند 
عدم حضورك سوف تجري محاكمتك غيابيا وتحجز أموالك املنقولة 
القبض عليك  إلقاء  العموميني  املنقولة ويطلب من املوظفني  والغري 
أينما وجدت وتسليمك اىل اقرب سلطة حكومية وإلزام األهليني الذين 
يعلمون بمحل اختفائك بإخبار الجهات املختصة استنادا  للمادة 69 
/ أوال وثانيا وثالثا ورابعا من قانون أصول املحاكمات الجزائية لقوى 

األمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ البرصة
رقم االضبارة: 1184 / 2015 

التاريخ :2015/8/19
اىل املنفذ عليه / عبد اللطيف ياسني عبد الواحد 

البرصة  البلدي ملنطقة  املجلس  املديرية من   خالل رشح  لهذه  لقد تحقق 
بتاريخ 2015/8/17    انك مجهول محل االقامة   وليس لك موطن دائم 
للمادة )27( من  التبليغ عليه واستنادا  او مختار   يمكن اجراء  او مؤقت 
قانون التنفيذ تقرر تبليغك  اعالنا   بالحضور يف مديرية تنفيذ البرصة خالل 

التنفيذية  املعامالت  ملبارشة  للنرش  التايل  اليوم  من  تبدأ  يوما  عرش  خمسة 
بحضورك ويف حالة عدجم حضورك ستبارش هذه املديرية باجراءات التنفيذ 

الجربي وفق القانون.
 علما انك مدين بمبلغ )288,920,150(  مائتني وثمانية وثمانون مليون 

وتسعمائة وعرشون الف ومئة وخمسون دينار.
املنفذ العدل / ضاري صباح حسني

اوصاف املحرر:
قرار محكمة بداءة البرصة

رقم 1205/ب/2015
يف 2015/7/13

رقم اإلخطار   340 / 2015
إعالن

من / محكمة قوى األمن الداخيل الخامسة بالبرصة
 ) طاهر   محمد  حيدر  )الرشطي  الهارب  املتهم   / إىل 
كنت  ملا  البرصة   محافظة  رشطة  مديرية  إىل  املنسوب 
  2008 لسنة   14 رقم  ق.ع.د  من   5 املادة/  وفق  متهما 
ولحد  تاريخ 2013/11/23  لغيابك عن مقر عملك من 
االن      وبما إن محل اختفائك مجهول اقتىض تبليغك 
األمن  قوى  محكمة  أمام  تحرض  إن  عىل  اإلعالن  بهذا 
ثالثون  مدة  خالل  بالبرصة  الخامسة  للمنطقة  الداخيل 

يوما من تاريخ تعليق هذا اإلعالن يف محل إقامتك وتجيب 
سوف  حضورك  عدم  وعند  ضدك  املوجهة  التهمة  عن 
والغري  املنقولة  أموالك  وتحجز  غيابيا  محاكمتك  تجري 
القبض  إلقاء  العموميني  املوظفني  من  ويطلب  املنقولة 
حكومية  سلطة  اقرب  اىل  وتسليمك  وجدت  أينما  عليك 
بإخبار  اختفائك  بمحل  يعلمون  الذين  األهليني  وإلزام 
الجهات املختصة استنادا  للمادة 69 / أوال وثانيا وثالثا 
ورابعا من قانون أصول املحاكمات الجزائية لقوى األمن 

الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد :1354/ب/2013

التاريخ 2015/8/20
اعالن

اىل / املدعى عليها /مرصية هادي جمال
بنات  وبسمة  وسكينه  وكريمة  نعيمة  املدعيات  اقامت 
هادي جمال   الدعوى البدائية املرقمة 1354/ب/2015 
تسلسل  العقار  شيوع  ازالة  فيها  يطلبون  والذي  ضدك 

حالة  يف  رضاءا  او  بيعا  الكبري  الرباط   9934/2071
عدم قابليته للقسمة ولتعذر تبليغك حسب رشح املبلغ 
حي  ملنطقة  البلدي  واملجلس  املحكمة  لهذه  القضائي 
بصحيفتني  اعالنا     تبليغك  تقرر  عليه   2/ الحسني 
محليتني  يوميتني  بالحضور امام هذه املحكمة صباح 
يوم املرافعة املوافق 2015/9/3 وعند عدم حضورك او 
بحقك  املرافعة  ستجري  قانونا  عنك  ينوب  من  ارسال 

غيابا وعلنا وفق االصول.
القايض

علوان بربوت البزوني



www.almustakbalpaper.net

اعالنات13   العدد )1033(  االحد 23 آب 2015
وزارة البلديات واألشغال العامة

مديرية البلديات العامة
مديرية بلدية كربالء املقدسة

لجنة البيع واإليجار
اعالن/40

الحاقا باعالناتنا املرقمة )14304( يف )2015/5/31( و )16536( يف )2015/6/28( 
..  ونظرا لعدم تقدم  راغب تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلدية كربالء املقدسة 
ع�ن ايجار )العقارات( املدرجة اوصافها ادناه وذل�ك بعد مرور )15( يوما تبدا من 
اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف اليومية   فعىل الراغبني باالشرتاك  باملزايدة 
الحضور يف ديوان البلدية  يف تمام  الساعة العارشة صباحا مستصحبني معهم وصل 
التامين�ات القانوني�ة البالغة 30% من القيمة املقدره لكامل فرتة االيجار  ونس�خة 
م�ن هوية األحوال املدنية وبطاقة الس�كن ويتحمل  من ترس�و عليه املزايدة اجور 
اللجنة املساندين لها ويف حال حصول املزايدة يف يوم عطلة رسمية ستجري املزايدة 
يف الي�وم الذي ييل العلطة وال يجوز الدخ�ول باملزايدة اال صاحب وصل التامينات او 
من يخوله بتوكيل رس�مي قانوني وفقا لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 

لسنة 2013. 

وزارة البلديات واألشغال العامة
مديرية البلديات العامة

مديرية بلدية كربالء املقدسة
لجنة البيع واإليجار

اعالن
تعل�ن لجن�ة البيع وااليجار يف مديرية بلدية كربالء املقدس�ة عن ايجار )االكش�اك( املدرجه 

اوصافها ادناه وذلك بعد مرور )30( يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف 

اليومية فعىل الراغبني   باالشرتاك يف املزايدة الحضور يف ديوان البلدية يف تمام الساعة العارشة 

صباحا مستصحبني معهم وصل التأمينات القانونية البالغة 30% من القيمة املقدرة لكامل 

فرتة االيجار( .. ونس�خة من هوية األحوال املدنية وبطاقة السكن ويتحمل من ترسو عليه 

املزايدة اجور اللجنة واملس�اندين لها ويف حال حصول املزايدة يف يوم عطلة رسمية ستجري 

املزاي�دة يف الي�وم الذي ييل العطلة وال يجوز الدخول باملزاي�دة اال صاحب وصل التأمينات او 

من يخوله بتوكيل رسمي قانوني

   مدة ايجارالقيمة المقدرة سنويا المساحة   رقم العقار وموقعهت

1
حانوت )1 من 

61/9647/3(  الحي 
الصناعي/طريق النجف

ثالث سنوات18,91,890,000م2  

2
حانوت )2 من 

61/9647/3(  الحي 
الصناعي/طريق النجف

ثالث سنوات18,91,890,000م2  

3
حانوت )3 من 

61/9647/3(  الحي 
الصناعي/طريق النجف

ثالث سنوات18,91,890,000م2  

4
حانوت )4 من 

61/9647/3(  الحي 
الصناعي/طريق النجف

ثالث سنوات18,91,890,000م2  

5
حانوت )5 من 

61/9647/3(  الحي 
الصناعي/طريق النجف

ثالث سنوات18,91,890,000م2  

6
مخزن )6من3/  

/61/9647(  الحي 
الصناعي/طريق النجف

ثالث سنوات695,9253,000,000م2

7

 مخزن    
)61/6666/3جزيرة(    

الحي الصناعي/طريق 
النجف

سنة واحدة156750,000 م2

حانوت رقم /21 حي 8
ثالث سنوات15750,000م2االنصار

9
مخزن )61/9606/3( 
ضمن تصميم 585 الحي 
الصناعي /طريق النجف 

سنة واحدة3003,000,000م2

خان اغنام )40/1/7 10
ثالث سنوات275900,000م2فريحة(

خان اغنام )40/1/50,49 11
ثالث سنوات6231,750,000م2فريحة(

خان اغنام )40/1/54,52 12
ثالث سنوات5041,250,000م2فريحة(

املهندس االقدم
نارص مريي محمد العامري
مدير بلدية كربالء املقدسة

املهندس االقدم
نارص مريي محمد العامري
مدير بلدية كربالء املقدسة

العدد /19219
التاريخ/  2015/8/9

العدد / 16537
التاريخ/ 2014/6/28

مدة أيجار القيمة المقدرة   المساحةرقم العقارت

كشك مؤقت /مقابل مديرية بلديات 1
    سنة واحدة7,53,000,000م2كربالء المقدسة  

كشك مؤقت /مقابل القسم البلدي 2
    سنة واحدة7,53,000,000م2الثاني/حي االصالح

كشك مؤقت مقابل مجمع سيد 3
    سنة واحدة7,54,000,000م2االسعار 

    سنة واحدة7,53,000,000م2كشك مؤقت /شهداء سيف سعد4

كشك مؤقت/ حي النصر مقابل 5
    سنة واحدة7,53,000,000م2المستوصف

كشك مؤقت/باب بغداد قرب 6
    سنة واحدة7,55,000,000م2سيطرة الكفيل )1( 

كشك مؤقت/باب بغداد قرب 7
    سنة واحدة7,55,000,000م2سيطرة الكفيل )2( 

كشك مؤقت/باب بغداد قرب 8
    سنة واحدة7,55,000,000م2سيطرة الكفيل )3( 

كشك مؤقت/باب بغداد قرب 9
    سنة واحدة7,55,000,000م2سيطرة الكفيل )4( 

كشك مؤقت/باب بغداد قرب 10
    سنة واحدة7,55,000,000م2سيطرة الكفيل )5( 

كشك مؤقت /1 مستشفى الحسين/11
    سنة واحدة8,1223,000,000م2حي االنصار

كشك مؤقت /3 مستشفى الحسين/12
    سنة واحدة8,1223,000,000م2حي االنصار

كشك مؤقت /5 مستشفى الحسين/13
    سنة واحدة8,1223,000,000م2حي االنصار

    سنة واحدة8,1223,000,000م2كشك مؤقت/ 3 مستشفى االطفال14

    سنة واحدة8,1224,000,000م2كشك مؤقت مقابل دائرة االحصاء15

    سنة واحدة8,1228,600,000م2كشك مؤقت مقابل القائمقامية16

كشك مؤقت حي الموظفين/مقابل 17
    سنة واحدة8,1222,500,000م2مدرسة جمانة

    سنة واحدة8,1221,000,000م2كشك مؤقت / حديقة حي الغدير18

    سنة واحدة8,1223,750,000م2 كشك مؤقت /بال سيف سعد19

    سنة واحدة8,12218,100,000م2كشك مؤقت/ مستشفى الوالدة20

كشك مؤقت/حي المعلمين/مقابل 21
    سنة واحدة8,1223,500,000م2دائرة الكهرباء

    سنة واحدة124,000,000م2كشك مؤقت/2 مقابل دائرة المرور22

    سنة واحدة124,000,000م2كشك مؤقت/3 مقابل دائرة المرور23

    سنة واحدة124,000,000م2كشك مؤقت/4 مقابل دائرة المرور24

    سنة واحدة124,000,000م2كشك مؤقت/5 مقابل دائرة المرور25

    سنة واحدة124,000,000م2كشك مؤقت/6 مقابل دائرة المرور26

    سنة واحدة124,000,000م2كشك مؤقت/7 مقابل دائرة المرور27

    سنة واحدة124,000,000م2كشك مؤقت/8 مقابل دائرة المرور28

    سنة واحدة124,000,000م2كشك مؤقت/9 مقابل دائرة المرور29

كشك مؤقت/10 مقابل دائرة 30
    سنة واحدة124,000,000م2المرور

كشك مؤقت رقم 14267 حي 31
    سنة واحدة123,000,000م2النصر
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مانشسرت يونايتد يتعادل مع نيوكاسل بمرارة رغم تقدمه للصدارة
سقط مانشسرت يونايتد بفخ التعادل السلبي 
أم�ام ضيفه نيوكاس�ل يونايتد الس�بت عىل 
ملعب )اول�د ترافورد( يف إفتتاح منافس�ات 
األسبوع الثالث من الدوري اإلنجليزي املمتاز 

لكرة القدم.
وفش�ل الش�ياطني الحمر يف تحقي�ق الفوز 
الثال�ث عىل التوايل بع�د فوزهم عىل توتنهام 
واس�تون في�ا يف األس�بوعني االول والثاني 
بنتيج�ة 1-صف�ر، لكن�ه تق�دم إىل ص�دارة 
الربيمريليج بش�كل مؤق�ت عقب وصوله إىل 
النقطة الس�ابعة، يف املقابل انتزع نيوكاسل 
نقط�ة ثمينة رف�ع بها رصي�ده اىل نقطتني 
بعد تعادل أمام س�اوثهامتون وهزيمة أمام 

سوانزي سيتي 2- صفر.
وتف�وق س�تيف ماكارين م�درب املاكبيس 
الجديد عىل نظريه الهولندي لويس فان غال 
يف ادارة اللقاء تكتيكيا وانتزاع نقطة ثمينة، 
وظه�رت حاج�ة الش�ياطني ملهاجم رصيح 

وقلب دفاع متميز.
املواجه�ات  اصبح�ت  التع�ادل  وبه�ذا 
بالربيمريلي�ج بني الفريق�ان 43 مباراة، فاز 
مانشسرت ب� 25 مباراة، وفاز نيوكاسل ب� 5 

مباريات، وتعادل الفريقان يف 13 مباراة.
ولع�ب الهولن�دي لويس ف�ان غ�ال، مدرب 
مانشس�رت يونايت�د، بطريق�ة )1-3-2-4( 
معتمدا عىل رون�ي كمهاجم وحيد مع تقدم 
ثاث�ي الوس�ط الهولن�دي ممفي�س ديباي 
وعدن�ان يان�وزاي واالس�باني خ�وان مات�ا 
وخلفه�م األملاني باس�تيان شفاينش�تايجر 
عىل حساب العائد من االصابة مايكل كاريك، 
يف املقابل لعب االنجليزي س�تيف ماكارين، 
مدرب نيوكاس�ل، بنفس طريقة الش�ياطني 
الحم�ر )4-2-3-1( معتم�دا ع�ىل الرصبي 
اليكس�ندر ميرتوفيتش كمهاج�م وحيد مع 
مس�اندة العب�ي الوس�ط الفرن�ي جابريل 
أوبريتان والهولن�دي جيورجينهو فاينالدوم 

واالسباني ايوزي برييز.
 ونج�ح نيوكاس�ل يف انه�اء الش�وط االول 
بالتعادل السلبي وتمكن من اغاق املساحات 
ومراقب�ة مفاتي�ح اللعب لدى العب�ي املانيو 
م�ع االعتماد عىل الهجمات املرتدة الخطرية، 
والتي كادت ان تس�فر عن هدف من رأسية 
ميرتوفيتش الت�ي ارتطم�ت يف العارضة، يف 
املقاب�ل واج�ه مانشس�رت يونايتد مش�اكل 
كب�رية داخل منطقة ج�زاء الضيوف، وظهر 

الفريق بشكل بطيء يف بناء الهجمة.
وج�اءت بداي�ة اللق�اء هادئ�ة نس�بيا م�ن 
الفريقني مع س�يطرة واس�تحواذ ألصحاب 

األرض، الذي�ن ه�ددوا مرم�ى الهولندي تيم 
كرول، حارس مرمى نيوكاسل، عرب تسديدة 
ديب�اي الت�ي امس�كها ك�رول يف الدقيقة 4، 
تبعه�ا رون�ي بتس�ديدة أثم�رت ع�ن هدف 
غري رشعي الغ�اه الحكم بداعي التس�لل يف 
الدقيقة 5، قبل ان يتصدى حارس نيوكاسل 

لتسديدة اخرى من روني عند الدقيقة 6.

وواصل تي�م كرول تألقه متصديا لتس�ديدة 
االس�باني خ�وان مات�ا م�ن كرة ثابت�ة عند 
الدقيق�ة 12، ومحاولة اخرى من خوان ماتا 
يف الدقيق�ة 15، وكذلك م�ن روني يف الدقيقة 
16، وانطاق�ة ديب�اي ال�ذي اخ�رتق دف�اع 
نيوكاسل وسددها برعونة شديدة يف متناول 

حارس مرمى الضيوف عند الدقيقة 22.

وع�ىل عك�س س�ري اللق�اء، كاد نيوكاس�ل 
يونايت�د ان يتقدم بهدف م�ن هجمة مرتدة 
من الجانب األيم�ن عندما لعب أوبرتان كرة 
عرضية ع�ىل رأس ميرتوفيتش الذي صوبها 
قوي�ة لرتتط�م يف عارضة مرمى مانشس�رت 
يونايت�د يف الدقيق�ة 23، ورد علي�ه ديب�اي 

بانطاق�ة من الجانب االيرس راوغ 

خالها حارس مرمى الضيوف كرول ولعبها 
عرضية ابعدها دفاع نيوكاسل ليهدر ديباي 

هدفا محققا يف الدقيقة 25.
ورغم قلة محاوالت الضي�وف الهجومية اال 
انها كانت االكثر خطورة وفاعلية عىل املرمى، 
حيث س�دد بريي�ز ك�رة قوية م�رت بجوار 
القائم وه�دد ميرتوفيتش مرمى رومرييو 

بمحاولة اخ�رى، بينما غاب�ت الفاعلية عن 
روني وديباي وماتا وشفاينشايتجر لينتهي 

الشوط األول بالتعادل السلبي.
الس�يطرة  اس�تمرت  الثان�ي،  الش�وط  ويف 
أي  دون  املاني�و  مصلح�ة  يف  واالس�تحواذ 
فاعلي�ة ع�ىل مرم�ى املاكبيس، ال�ذي تكتل 
عىل املستوى الدفاعي وقدم مباراة تكتيكية 

كب�رية، ودفع ف�ان غال بماي�كل كاريك عىل 
حساب شفاينشتايجر، وخافيري هرنانديديز 
عىل حس�اب يانوزاي، يف املقابل دفع ستيف 
ماكاري�ن بالبدي�ل الفرني فل�وران توفني 
بدال من مواطنه أوبريتان، وااليفواري ش�يخ 
إس�ماعيل تيوت�ي ع�ىل حس�اب االس�باني 

برييز.

امل�ستقبل العراقي/ وكاالت

ريال مدريد يوافق عىل رحيل بنزيمة إىل آرسنال

اش�ارت وس�ائل االعام الربيطاني�ة أن فريق ري�ال مدريد، 
وصي�ف بط�ل ال�دوري االس�باني لك�رة الق�دم، وافق عىل 
رحي�ل مهاجمه الفرني كريم بنزيمة إىل صفوف آرس�نال 
االنجلي�زي، خال فرتة االنتقاالت الصيفي�ة الحالية.ووفقا 
لصحيف�ة )تيليغ�راف( الربيطاني�ة يف عدده�ا االلكرتوني 
الصادر السبت، فإن ريال مدريد ابدى موافقته املبدئية عىل 

رحيل الديك الفرني كريم بنزيمة إىل ملعب االمارات مقابل 
48 مليون جنيه اسرتليني )وهي قيمة العرض الجديد الذي 
قدمت�ه ادارة الغان�رز مؤخرا(، قبل اغ�اق نافذة االنتقاالت 
يوم 31 آب/ اغس�طس الحايل.ونفى ريال مدريد عرب مدربه 
االسباني رافاييل بينيتيز شائعات انتقال بنزيمة صاحب ال� 
)28 عاما( إىل ملعب االمارات، نظرا لوجود رأس حربة وحيد 
يف تش�كيلة اللوس بانك�وس، إال أن ارصار املدرب الفرني 
ارس�ني فينغر املدير الفني للغانرز عىل ضم بنزيمة، بسبب 

املس�توى املتواض�ع ال�ذي يقدم�ه مواطن�ه جريو يف 
هجوم ارس�نال، منحه افضلية واضحة لضم بنزيمة، 

نظرا للفائ�دة املادية الكبرية التي س�يجنيها املريينغي 
من الصفقة.وتجدر االش�ارة أن املهاج�م الفرني، الذي 

س�جل 15 هدفا م�ع ريال مدري�د يف بطولة الدوري 
االس�باني املوس�م املنق�ي، انض�م إىل الن�ادي 

امللك�ي يف تموز/ يولي�و 2009 قادما من ليون 
الفرني مقابل 35 مليون يورو.

امل�ستقبل العراقي/ وكاالت

خفق العداء العراقي عدنان طعيس، أمس السبت، 
يف اجتياز التصفيات األولية لبطولة العالم املقامة 

حاليا يف الصني.

ول�م يتمكن الع�داء عدنان طعيس م�ن اجتياز 
التصفيات األولية حيث ودع الس�باق وفش�ل 

يف التأهل للمش�اركة بسباق ال�800 مرت، 
وبذل�ك يك�ون طعي�س ودع البطول�ة 

بشكل رسمي.

أعربت وزارة الشباب والرياضة، أمس السبت، عن استغرابها 
من الحملة املضادة التي قامت بها بعض املواقع والش�خوص 
أزاء تبديل أرضية ملعب الش�عب، مبينة أن التقش�ف كان سببا 
يف محدودي�ة األعمال التي تقوم به�ا الوزارة.وقالت الوزارة 
إن "بعض املواقع األلكرتونية حاولت تش�ويه 
حمل�ة وزارة الش�باب والرياضة لتبديل 
نجيل امللعب والقيام بأعمال الصيانة 
ملنظومات الرش واملفاصل األخرى"، 
معتربة أن "ه�ذه املواقع قللت من 
ش�أن العم�ل ع�ىل الرغم م�ن أنه 
كان الي�وم األول ملهن�ديس الرشكة 
وعمالها سيما ما يتعلق بالطريقة 
اليدوي�ة التي يتم بها قل�ع الثيل".
وأضاف البي�ان أن "الوزارة طلبت 
م�ن الرشك�ة الحفاظ ع�ىل الثيل 
القديم من أجل االس�تفادة منه 
الجرداء  املس�احات  وزرع�ه يف 

املحيطة بامللعب وتحويلها اىل مس�احات خرضاء 
تش�عر الجمه�ور بجمالية املكان"، مش�ريا إىل 

أن "الوزارة تمر اليوم بحالة تقش�ف شديد 
كحال الوزارات األخرى وبالتايل هي 

التمتلك األموال الكافية مقارنة 
بالسنوات السابقة كي تكون 
واش�مل". أوس�ع  األعم�ال 

وتابع البيان أن "الوزارة تعمل 
يف ح�دود امكانياتها وعىل الرغم من 

ذلك فقد تعاقدت مع رشكة تركية متخصصة لضمان عمل 
أفض�ل وكان حرصها كبريا عىل تأهيل األرضية وملحقاتها 
م�ن أج�ل أن يظه�ر امللعب بحل�ة جديدة لخدم�ة الاعبني 
واألندي�ة الرياضي�ة"، معتربا أن "التقليل من ش�أن أعمال 
أرضي�ة امللعب بطريقة س�اخرة إنما ه�و محاولة ملجافاة 
الحقائق عىل األرض".واكد بان الوزارة ش�ددت عىل الرشكة 

املنف�ذة ع�ىل اكمال العم�ل يف االرضية بامل�دة الزمنية املتفق 
عليه�ا ويك�ون جاهزا يف ش�هر ترشي�ن الثاني املقب�ل، علما 

ان توقيت�ات الرشوع بالعمل حددته الرشكة الرتكية وليس�ت 
الوزارة.

أع�رب ال�دويل البلجيك�ي إيدي�ن ه�ازارد نجم 
تش�يلي اإلنجليزي لك�رة القدم، عن س�عادته 
الكبرية من الصفقة التي تعاقد معه النادي املتمثلة 
بقدوم الدويل اإلس�باني يبيدرو رودريجيز من برشلونة 
اإلس�باني، مشريًا إىل أنه س�يعطي البلوز قوة هائلة.وقال 
هازارد يف ترصيحات لوس�ائل اإلع�ام: "يف الحقيقة، أريد 
أن أتعلم من بيدرو، أنا ال زلت صغريًا، أس�عى دائًما ألكون 
أفضل، وأن أتعلم من األفضل".وأضاف: "عندما تلعب مع 

تش�يلي، تريد دائًما أن تجاور العبني كبار، بيدرو 
ق�ادر عىل جلب خربات جدي�دة للفريق، فهو العب 

رسي�ع للغاية، أريد أن ألع�ب معه".وتابع: "أعلم أن 
املوس�م الجاري صعب للغاية ومعق�د، وكنا نعلم ذلك 

عقب نهاية املوس�م املايض، لكن تشيلي سيعود بقوة 
وعليه أن يركز يف كل مواجهة مقبلة، لكي يعود رسيًعا 
للطريق الصحيح".يذكر أن تش�يلي قد حصد نقطة 
وحي�دة من مباراتني يف الدوري اإلنجليزي حيث خرس 
مباراة أمام مانسش�رت س�يتي وتعادل أمام سوانزي 

سيتي.

أعلن االتح�اد العراقي لكرة 
ال�دورة  افتت�اح  ع�ن  الق�دم، 
التدريبي�ة اآلس�يوية ملدربي كرة 
الق�دم الي�وم الس�بت، يف محافظ�ة 
املثنى، مبين�ا أن الدورة تس�تمر حتى 
الثال�ث من أيلول املقب�ل للحصول عىل 

.C شهادة
ونرش االتحاد عىل موقعه الرس�مي إن 

"اللجنة الفنية افتتحت أمس الس�بت، الدورة التدريبية اآلسيوية يف محافظة املثنى"، مبينا أن "الدورة 
."C تستمر حتى الثالث من شهر أيلول املقبل ويشارك فيها 28 مدربا للحصول عىل شهادة

وأض�اف االتح�اد أن "املحارضين اآلس�يويني قاس�م لزام ورحيم حمي�د يحارضان يف ال�دورة التي تقام 
بإرشاف االتحاد اآلسيوي".

كش�ف م�درب منتخ�ب 
الناش�ئني قحطان جثري 
ان�ه رفض الع�رض الذي 
الق�وة  ن�ادي  ب�ه  تق�دم 
الجوية العريق من اجل عيون منتخب الناشئني العراقي بكرة 

القدم.
وق�ال قحط�ان جث�ري" ان البع�ض م�ن املراقب�ني وجمهور 
املتابع�ني للحدث الكروي املح�ي اتهموني بالجنون فقط النني 
رفض�ت عرض نادي الق�وة الجوية وهم محقون يف ذلك بس�بب 
عراق�ة وقدم وجماهريي�ة الن�ادي االزرق الذي يتمن�ى كل مدرب 

عراقي قيادة الجهاز الفني له".
واض�اف جثري انني "قد ال احصل مع منتخب الناش�ئني العراقي عىل 
املردود املادي واملعنوي والفني والشخيص الذي كنت ساحصل عليه لو 
انني عملت مع القوة الجوية بس�بب عراقته وشهرته ولكنني عىل االقل 

ساساهم ببناء جيل جديد للكرة العراقية".
يذكر ان منتخب الناش�ئني كان قد توج الشهر الحايل بلقب بطولة غرب 

اسيا التي جرت بالعاصمة االردنية عمان.

علوان يستدعي 16 العبًا حمرتفًا للمنتخب العراقي

وج�ه املدير الفن�ي للمنتخ�ب العراقي لك�رة القدم، 
يحيى علوان الدع�وة اىل 16 العبا محرتفا 
ال�ذي  املنتخ�ب  اىل وف�د  لانضم�ام 
ضم�ن  مبارات�ني  س�يخوض 
املزدوجة  االس�يوية  التصفيات 
روس�يا  موندي�ال  لنهائي�ات 
يف  اس�يا  ام�م  ونهائي�ات 
علوان  يحيى  االمارات.واك�د 
رياضي�ة  ترصيح�ات  يف 

محلي�ة للموقع الرس�مي لاتح�اد العراقي لك�رة القدم ان 
الاعبني هم رضغام اس�ماعيل وعي عدنان وجستن مريام 
ويارس قاسم وهمام طارق وسيف سلمان وسعد عبد االمري 
ومروان حس�ني وامجد رايض وس�ام ش�اكر واحمد ياسني 
وشريكو كريم وكرار جاس�م واسامة رشيد واحمد ابراهيم 
وعي حس�ني ارحيمه.واش�ار عل�وان اىل ان مباراتي تايوان 
وتايلند ضمن التصفيات االسيوية ستكون مهمة جدا لكننا 
س�نخطف النقاط ال 6 بغية املنافسة الحقيقية عىل بطاقة 
املجموعة. يذكر ان العراق خرس يف مباراته الودية االوىل امام 
نادي لخويا القطري 3-1 يف العاصمة القطرية الدوحة يوم 
الثاثاء املايض وسط موجة من الغضب الشعبي والرسمي.

امل�ستقبل العراقي/ متابعة

طعيس خيفق يف اجتياز تصفيات بطولة العالـم

هازارد: أريد أن أتعلم من بيدرو

الشباب والرياضة تستغرب التقليل من شأن محلة تغيري 
افتتاح الدورة التدريبية ملدريب كرة القدم يف املثنىأرضية ملعب الشعب الدويل

قحطان جثري: رفضت عرض اجلوية
فاهتموين باجلنون

امل�ستقبل العراقي/ متابعة

امل�ستقبل العراقي/ متابعةامل�ستقبل العراقي/ متابعة

امل�ستقبل العراقي/ متابعة
امل�ستقبل العراقي/ وكاالت
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امليزان

؟؟هل تعلم
ه�ل تعلم أن أقرص رجل يف العالم ه�و الهندي جول إذ 

أنه ال يتجاوز طوله أكثر من إثنني و ستني سنتيمرتا

 هل تعلم أن شعر اللحية لدى الرجل قوي جدا ويعادل 

يف قوته ومتانته متانة سلك من النحاس يف نفس قطر 

شعره

 ه�ل تعل�م أن البع�د ب�ني الش�مس واألرض يع�ادل 

385ضعفا من بعد األرض عن القمر 

 ه�ل تعل�م أنه ث�م تحديد خ�ط الط�ول جرينتش عام 

1884 م 

 ه�ل تعل�م أن م�ا يحدث�ه 0.47 ليرت من الب�رتول من 

انفجار يعادل ما يحدثه وزن 0.45 كغ من الديناميت

 هل تعلم أن الش�خص املوهوب يتجاوز حاصل ذكائه 

130 درج�ة وأن 95 باملائة من الن�اس يرتاوح حاصل 

ذكائه�م ب�ني 70 - 130درجة أم�ا املغّفل�ني فيرتاوح 

ذكائه�م ما بني 50 -70 درج�ة والبله ما بني 20 - 50 

درج�ة وأخ�را املعتوه الذي تقل درج�ة ذكائه عن 20 

درجة

ُتع�رك النج�وم قليالً من إرشاقه�ا و ملعانها ، 
لَيس ألّنك تحتاج�ه . فأنت ُترشُق بدون توّقف 
. الي�وم هو ي�وم األعم�ال الكب�رة التي كنت 
تؤجلها باس�تمرار عليك ان تب�ادر اىل املبارشة 
بها قبل ان تقع ضحية االرهاق . عاطفيا عليك 

ان تكون اكثر ايجابية يف استعاب الحبيب .

الجمي�ع يش�تهي أن تع�ره انتباه�ك س�واء 
العائلة، أو األصدق�اء أو أكثر من األصدقاء. ال 
تحت�اج ألن يع�رف الجميع بم�ا تفكر به ، فال 
تنفج�ر عندما تخطر ببالك فك�رة أو مرشوع 
. و ال تكث�ر بالحديث عن نفس�ك . هنالك خرب 

جديد من العمل يجعلك تشعر بالفرح

الص�ورة الجزئية قد تق�ودك اىل حلول خاطئة 
ألق�ي نظرة عىل مجمل الص�ورة الكلية و ابدأ 
برتتي�ب ما يجب علي�ك عمله لتص�ل اىل الحل 
االمث�ل الذي كنت تبح�ث عن�ه . عاطفيا انت 
شخص لديك الكثر من االندفاع نحو اإلفصاح 

عن مشاعرك عليك كبح هذا االندفاع.

االنطوائي�ة مش�كلة معق�دة يج�ب ان تق�وم 
بحله�ا ع�رب التواصل م�ع رشي�ك حياتك عىل 
االق�ل ، عليك ان تعرب عن مش�اعرك او غضبك 
او حب�ك ألن املش�اعر الدفين�ة م�ن املمكن ان 
ت�ؤذي صاحبها كثرا ، لديك أمال جديدة لعمل 

يف خارج البالد عليك اال تترسع .

ما كل ما يلمع ذهب ، هذه هي الحقيقة التي 
يج�ب ان تفكر بها اليوم عندم�ا تطرح االكار 
الجديدة امامك. ليس هناك س�بب ألن تنس�اق 
م�ع التي�ار ، لك�ن اعمل بح�ذر األش�ياَء التي 
َتْش�عر بأنها هامة و الت�ي تحتاجها ،عاطفيا 

انت منزعج من ترصف سابق للحبيب

س�تتمّتع بالطاق�ة الطبيعي�ة املمت�ازة، لديك 
همة و نش�اط كبرين أقبل عىل عملك بقوة و 
تفاؤل .صحيا لديك بعض االالم يف تارأس تزول 
لوحده�ا ، عاطفيا الحبي�ب يطلب بعض املال 
عليك مس�اعدته قدر امكانك النجوم تنصحك 

باالبتعاد عن الغرباء حاليا .

دلّ�ل نفس�ك اليوم.املحب�ة يف صالح�ك اليوم ، 
يمكن�ك بس�هولة الي�وم أن تن�ال أهدافك مع 
رشي�ك أو مجموعة. النجوم تحرس�ك اليوم و 
تعطي�ك البصرة ل�رتى ما ال يمك�ن لألخرين 
رؤيت�ه ، يمكن�ك أن تخط�و خطوات واس�عة 

عظيمة أيضاً. انتبه من أعني الحّساد.

زمالئك يف العمل يريدون منك للمجيء باليشء 
غ�ر متوّق�ع ، فكن مس�تعداً لفج�ر طاقاتك 
الدفينة . أنت تش�عر باالرتي�اح وتبدو عظيماً، 
و هناك أمور يمكن أن تصبح أكثر جماالً هذه 
اللّيلة. العاطفة س�تؤجج نرانه�ا يف قلبك فال 

تحاول اخمادها.

أنت م�يء بالعاطفة والرومانس�ية اليوم، لذا 
انطلق قدماً.تخىل من طبعك املزاجي اليوم ألنه 
س�يضيع عليك الكثر من الف�رص ، وقد تبدو 
ترصفات�ك جنون�اً . خذ بعض الوق�ت لرتتيب 
أف�كارك . عاطفيا هنالك فرصة ممتازة للفوز 

بحب حقيقي .

تعقلك س�يخدمك كث�راً. كل م�ا تحتاجه هو 
وضع خط�ة منطقي�ة. اس�تخدم طريقتك يف 
البحث وطّور خطتك إىل مدى أبعد ، هذا ينطبق 
ع�ىل مس�اعي العم�ل وأم�ور القل�ب عىل حد 
س�واء.عاطفيا الرشيك يعطي�ك كل الحب فال 

تبخل انت ببعضه.

كن صبوراً وال تستسلم لإلغراء. ال تكن رسيعاً 
جداً يف القفز إىل تس�ّلق األعايل. اآلخرون لديهم 
الحق يف آرائهم، وإذا أتقنت االس�تماع بدالً من 
أن تنهمر بالوصايا عىل من حولك ، فقد تسمع 
بعض الحكم املفيدة جداً . عاطفيا القلب يريد 

منك امور ال يطيعها عقلك اترك

الجدية املفرطة ترهق االعصاب عليك ان تتمتع 
ببع�ض امل�رح ، كّل ش�خص يحّب�ك ، لكن كّل 
ش�خص يحّب ما لديك أيضاَ. ترّقب غرة ممن 
حولك. حان الوقت لبعض الجّدية اليوم ، برهن 
بأّن�ك يمكن أن تتغلّب عىل ح�ب االمتالك. أبعد 

الغرة ودّقق توّقعاتك ، ثّم انظر ما يحدث.

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

بدون تعليق

طبق اليوم

1 أشهر كاتب قصص خرافية لألطفال 
يف الغرب

2 يتكلم o انهض
3 روائ�ي م�رصي راحل حائ�ز جائزة 

نوبل.
4 الش�اعر كاتب قصي�دة »أخي جاوز 

الظاملون املدى«
5 نص�ف دادا o نص�ف ش�ومر o تفيد 

تفسر املعنى واالسرتسال.
6 قىض وقتا o غطى وحجب.

7 يس�هر ع�ىل الحماية م�ن الخطر أو 
الرسقة o أدي�ب وروائي انجليزي كتب 

رواية ديفيد كوبرفيلد.
8 وقت مغيب الشمس o نصف خروب

9 بحر o سهولة o تكلفة
10 أديب وفيلسوف انجليزي ساخر.

1 ملك�ي o ممثل مرصي يق�وم غالبا بدور 
األب الحنون.

2 الصفا )معكوسة( o بناء أو مكان واجبة 
حرمته.

3 جب�ل يابان�ي o حجر ابي�ض صلب ناعم 
امللمس.

4 أشهر أديب انجليزي عىل مستوى العالم.
5 دراس�ات وتمحيص o ما يبلغه االنس�ان 

من عمره.

6 توضأ دون ماء o مدينة فلسطينية جنوب 
غرب الخليل.

7 أجهزة وبرمجيات الكمبيوتر.
8 قدمت الثمني فداء لك o حاجز مائي.

9 م�ا تعط�اه العروس ي�وم زفافه�ا o دق 
وقرع o بيت العصفور.

10 الش�كل الخارج�ي o بط�ل اس�طوري 
س�ينمائيا  قصص�ه  انتج�ت  اس�باني 

وتلفزيونيا.

اوجد الكلمة املفقودة

املقادير:
الطبقه االوىل: 

2 علبة بسكوت مطحون
نص اصبع زبده 
ملعقتني قشطه 
الطبقه الثانيه: 

علبتني زبادي الحجم الصغر 
سكر بكمية علبة الزبادي

فنجان حليب مجفف 
حبتني جبنه مثلثات 

الطبقه الثالثه:
كوب حليب بالشوكوالته

ظرف كريم كراميل
بالزب�ادي  البس�كويت  ح�ىل  تحض�ر  طريق�ة 

والكراميل
1. لعمل الطبقه االوىل، تخلط الزبده مع البسكوت 

والقشطه ويمد الخليط يف الصينيه.
2. لعمل الطبق�ه الثانيه، تخل�ط جميع مكونات 
الطبق�ه الثاني�ه يف الخ�الط وت�وزع ف�وق طبقة 
البس�كوت وتدخ�ل الصيني�ة اىل الف�رن من فوق 

فقط حتى تتماسك قليالً.
3. للطبقه الثالثه، يوضع الحليب مع ظرف الكريم 
الكراميل عىل النار حتى يغي ويوضع جانبا ليربد 
ثم يسكب فوق الطبقه الثانيه وتوضع الصينية يف 

الثالجه ملده 15 اىل 20 دقيقه.

حىل البسكويت بالزبادي والكراميل

أقدم رسالة يف زجاجة
عثر زوجان أملانيان عىل زجاجة يف داخلها رس�الة 
كانت قد جرفتها األمواج إىل شاطئ مدينة أرمروم 

األملانية يف نيسان-إبريل املايض.
الجمعي�ة  إىل  الرس�الة  الزوج�ان بتس�ليم  وق�ام 
الربيطاني�ة البيولوجي�ة البحرية، لُيكتش�ف أنها 
تع�ود لوق�ت م�ا ب�ني عام�ي 1904 و1906، مما 
يجعله�ا أقدم رس�الة يف زجاج�ة يف العالم عمرها 

أكثر من 100 سنة.
وأشارت الجمعية إىل أّن الزجاجة كانت واحدة من 
نح�و 1000 رس�الة ألقيت يف بحر الش�مال ضمن 

بحث بحري قبل أكثر من 100 عام.

عثر يف بولندا عىل قطار كان يحمل س�بائك 
ذهب عائدة إىل الرايخ األملاني الثالث اختفت 
الثانية.وقال�ت  العاملي�ة  الح�رب  يف نهاي�ة 
إذاعة »بي بي يس« نقال عن وس�ائل اإلعالم 
البولندي�ة إن املقص�ود باألم�ر ه�و قط�ار 
اختف�ى ع�ام 1945 أثن�اء هج�وم الجيش 
السوفيتي يف بولندا.وأشارت وسائل اإلعالم 
إىل أن القطار عثر عليه رجالن، رفعا عىل إثر 
ذلك طلب�ا إىل املحكمة بمنحهما حصة %10 
م�ن أصل القيم�ة اإلجمالية للكن�ز النازي. 
وأضاف�ت أن الرجل�ني ق�د قدم�ا معلومات 

تؤك�د حقيق�ة اكتش�اف القط�ار املذكور.
ويعت�رب القط�ار ال�ذي يدع�ى أن�ه اختفى 
يف منطق�ة مدين�ة فروتس�الف البولندي�ة 
موضوعا للنقاش ب�ني املؤرخني منذ انتهاء 
هن�اك  وكان�ت  الثاني�ة.  العاملي�ة  الح�رب 
معلومات تشر إىل أنه مدفون يف نفق رسي 
مغل�وق. لكن البحث عنه لم يس�فر عن أية 
نتيجة.ويرى الخرباء أن الحديث يدور حول 
300 كيلوغرام من الذهب ، ناهيك عن كمية 
كبرة من املتفجرات، إذا لم يكن اإلعالن عن 

اكتشاف القطار مزيفا.

قطار حممل بذهب هتلر

اإلقالع عن التدخني يزيد الوزن

من هنا وهناكمن نوادر العرب

حسني الساعدي

أحسن الدروس
دخل الحسن والحسني ريض الله عنهما املسجد فوجدا شيخاً 
يتوضأ فال يحس�ن الوضوء، فأرادا أن يرش�داه إىل الطريقة 
الصحيح�ة يف الوضوء ولكنهما خش�يا أن يش�عراه بجهله 
فيؤذيا ش�عوره، فاتفقا ع�ىل رأى حيث اقرتب�ا من الرجل، 
وق�ال كل منهما ألخيه إنه أحس�ن وأكمل من�ه وضوءاً فلما 
رأى الرجل وضوءهما رجع إىل نفسه وأدرك ما كان يقع فيه 
من الخطأ فقال لهما: أحسنتما يف وضوئكما، كما أحسنتما 

يف إرشادي، فبارك الله فيكما.. وأعاد الرجل وضوءه

تخرب.. ويموت صاحبها
قال ع�ون بن عبد الل�ه: بنى ملك مم�ن كان قبلكم مدينة، 
فتف�وق يف بنائها ثم صنع طعاماً ودعا الن�اس إليه، وأقعد 
عىل أبوابها أناس�ًا يس�ألون كل من خرج: ه�ل رأيتم عيباً؟ 
فيقول�ون: ال، حتى جاء يف آخر الناس ق�وم فقراء وعليهم 
ثياب بالية غليظة، فس�ألوهم: هل رأيتم عيباً؟ فقالوا: نعم 
عيبني، فأدخلوهم عىل امللك . فقال: هل رأيتم عيباً؟ فقالوا: 
عيب�ني، قال: وما هم�ا؟ قالوا: تخرب.. ويم�وت صاحبها . 
ق�ال: فهل تعلمون داراً ال تخرب وال يموت صاحبها؟ قالوا: 
نع�م دار اآلخرة، فدعوه، فاس�تجاب لهم وانخلع من ملكه 

وتركه وتعبد معهم

أك�دت دراس�ة جدي�دة أن املقلع عن 
التدخني يزداد وزنه مع مرور الوقت.

الذي�ن كان�وا  أن  الدراس�ة  وأش�ارت 
يدخن�ون قليال ومن لم يبدأوا التدخني 
الذين يعانون من البدانة زادت أوزانهم 
بدرجة ضئيلة بعد اإلقالع عن التدخني، 
فقد رصحت سوزان فيلدهر من كلية 
طب والي�ة بنس�لفانيا األمركية بأّن 

النيكوت�ني يجع�ل املدخن�ني يفقدون 
الشهية للطعام.

وتبني يف الدراس�ة أّن الذي�ن يدخنون 
وزادت كمي�ة النيكوتني يف جس�دهم، 
ي�زداد وزنه�م بش�كل واض�ح عن�د 
اإلقالع عن التدخني، وذلك ألن يف فرتة 
التدخ�ني كان النيكوت�ني يؤّث�ر ع�ىل 

شهية املدخن.
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عـامـوي

افـقـي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بلد
العدد 367 / ش / 2015 

اعالن
إىل املدعى عليها / سناء حافظ محمود / مجهولة محل االقامة

بتاري�خ 10 / 8 / 2015 اص�درت محكم�ة االحوال الش�خصية يف بلد قرارها 
الغياب�ي الق�ايض بتصديق الطالق الخارج�ي الذي اوقعه املدعي س�لمان عبد 
الكريم سلمان عىل زوجته املدعى عليها سناء حافظ  محمود  امام رجل الدين 
الش�يخ ن�زار الكتبي وبغي�اب املدعى عليه�ا الزوجة بتاري�خ 15 / 1 / 2013 
والواقع خارج املحكم�ة واعتباره طالقا رجعيا واقعا للمرة االوىل . وقد انقلب 
الط�الق إىل طالق بائن بينونة صغرى النته�اء العدة بحيث التحل املدعى عليها 
للمدع�ي اال بعقد ومه�ر جديدين وبالنظر ملجهولية مح�ل اقامتك قررت هذه 
املحكم�ة تبليغ�ك بصحيفتني محليتني لغرض تبليغك بق�رار الحكم ولك الحق 
بالحضور لالعرتاض عىل القرار املذكور وتمييزه ويف حالة عدم حضورك خالل 

املدة القانونية سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية مع التقدير .
القايض يعرب عي جاسم

محكمة بداءة الخالص
العدد/210/ب/2015

اعالن
اىل املدعى عليهما /عامرة جبار صادق  

حسني عي حسن
اقام املدعون الدعوى 210/ب/2015 امام هذه 
املحكمة يطالبون فيها  ازالة شيوع العقار 721 
و724 نفس الخالص بيعا لعدم قابليته للقسمة 
وق�د اعدت ورقة التبليغ مرشوحا عليها من قبل 
القائ�م بالتبلي�غ مجهولي�ة محل اقامت�ك عليه 
اقتىض تبليغك اعالنا بصحيفتني يوميتني بموعد 
املرافعة املصادف 2015/9/9 الس�اعة التاسعة 
صباح�ا ويف حالة ع�دم حضورك او ارس�ال من 
ينوب عن�ك قانونا تجري املرافع�ة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق القانون .
القايض

محكمة بداءة الخالص
العدد/211/ب/2015

اعالن
اىل املدعى عليها /عامرة جبار صادق 

اق�ام املدعون الدع�وى 211/ب/2015 امام 
ه�ذه املحكمة يطالب�ون فيها  ازالة ش�يوع 
العقار 723 نفس الخالص بيعا لعدم قابليته 
للقس�مة وقد اعدت ورق�ة التبليغ مرشوحا 
عليه�ا من قب�ل القائ�م بالتبلي�غ مجهولية 
مح�ل اقامت�ك علي�ه اقت�ىض تبليغ�ك اعالنا 
بصحيفتني يوميتني بموعد املرافعة املصادف 
2015/9/9 الس�اعة التاس�عة صباح�ا ويف 
حالة عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك 
قانون�ا تجري املرافع�ة بحقك غيابي�ا وعلنا 

وفق القانون .
القايض

فقدان
فق�دت من�ي الهوي�ة الصادرة م�ن الرشكة 
العام�ة لتوزي�ع املنتج�ات النفطي�ة / فرع 
دي�اىل  املرقمة  4992  املدعو / باس�م احمد 

عبود مطر
��������������������������

فقدان
فق�دت مني الهوي�ة الصادرة م�ن الجامعة 
التكنلوجية قس�م هندس�ة كهربائية بأسم 
/ ضي�ف ابراهي�م عب�ود فمن يعث�ر عليها 

تسليمها إىل جهة االصدار .
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خضير الحميريك�اريك�ات�ير

ربع قرن عىل غياب غائب
ات امض���اء

كاظم الموسوي

مس���احة لل���رأي

الظ�رف الراهن ال�ذي يمر به البلد م�ن محاربة الدواعش وتفاقم الفس�اد 
واألوض�اع املرتدي�ة للنازح�ن ونقص الخدم�ات أجربت الحكوم�ة الخوض يف 
مارثون طويل للوصول إىل حل واقعي يحقق الخروج من هذه األزمات..يف هذا 
الوق�ت املتكالب تظهر صيحات مؤذي�ة للجميع ال يعرف أبعادها من تقول بها 
س�وى قبضه عدة دوالرات م�ن قبل فضائية بعثية الج�ذور ومعروفة االتجاه 
ركب�ت موج�ة التظاهر وأخرجت مف�ردات عىل أفواه البع�ض وأفعال تنم عن 

تاريخ مؤسس�يها وس�لوكهم الش�اذ  !!
أخط�اء ومس�اوئ املرحلة تس�خر وتس�تخدمها طريقا لإلم�اء والتهجم 
والتحري�ض ولي�س التحكم يف لغة الح�وار الذي يخدم الف�رتة الراهنة والطرح 
الذي يبني وال يهدم .ما عاقة مواطن بسيط مسحوق يرفع الفتة عليها صورة 
أعىل مسئول يف الدولة من املؤكد اليعرفه وال يرتبط به ويتهجم عليه ان لم يكن 
مدف�وع ..وآخر يرفع ص�ورة ال يعرفها احد ويطالب برفع�ه من القضاء وهي 
صور فردية ال تتواءم مع الس�لوك الجمعي للمتظاهرين.ان اإلساءة إىل الرموز 
الوطنية وعدم االلتزام باملهنية والحيادية وإتباع سياس�ة التحريض واستعداء 

طرف ضد آخر ما هو اال نهج ومرشوع عدائي ينفذ أجندات من اشرتاهم
نح�ن مع وضع الفاس�دين وحرامي�ة البلد يف قفص االتهام ومحاس�بتهم 
واإلجابة عن مايطرح يف الش�ارع من اتهامات وأس�ئلة عن ثرواتهم وأماكهم 
التي تصاعدت يف فرتة قياس�ية..وكذلك محاس�بة الساس�ة الذين يس�تجدون 
الحل�ول م�ن دول الج�وار وأمري�كا ..والفضائيات التي تش�كك ؟ اليس�ت هي 
موض�ع ش�ك ؟ من أين لها ه�ذه األموال الضخمة ؟ وهي تح�ث عىل الكراهية 

وتتحدث بغضب وتوزع البيوت وسجادات الصاة ؟
ان تقص�ر وفش�ل الحكوم�ات الس�ابقة ال�ذي ي�رتدد عىل لس�ان غربان 
فضائيات السوء لها أسبابها الظاهر منها والباطن والكل يعلم أعمدة التعطيل 
واستغال الربملان و الفاسدين لتصل النار اىل الضحية املواطن التي تعتاش عىل 
آالم�ه هذه األبواق تغطية لرسقة مالكيها م�ال العراقين ... ان مطالبة الناس 
باملاء والكهرباء وغرها ..هي نتيجة لرتدي أوضاع البلد بسبب الحروب العبثية 
التي س�لكها النظام املقبور.. والفس�اد املسترشي وله مساس بخدمات الناس 
بع�د التغير ..وإال ماذا تعني رصف املليارات من الدوالرات دون نتيجة وطائل؟ 
وه�ل أصبحت متطلب�ات الحياة األساس�ية جوهرا لبناء بل�د متحرض.. ان لم 
يقم اإلعام والثقافة بتنوير الناس برحلة تمنح بادنا صورة ترس�يخ مفاهيم 
ال نختل�ف عليها }املواطنة{ ؟ عرش س�نن من أموال الش�عب رسقت والرساق 
معروفون ..ونتناىس أربعة وعرشين س�نة تمدد فيها حاكم وحاشيته بمفهوم 
س�لطوي وتحدي�د ذاته بمن�ح }املكرمات {وضياع س�لطة العق�ل }بالكونات{ 

فضاع البلد .
م�ن غر املعق�ول أن ظل تراوح هذه فضائيات بنف�س لم يعد مقبول لدى 
رشائح كثرة من املجتمع وتس�هم يف خلق مناخ ال يخدم املصالح العليا للبلد .. 
بعد افتضاح أمرها برشاء ذمم البس�طاء واملتاجرة بمطالب ومشاعر الناس .. 
ضيق�ة االفق وتبعية عمياء...ال تدرك أهمية الج�و الديمقراطي واالنفتاح بعد 

الخروج من النظام االستبدادي واملساهمة يف خلق مجتمع ناهض
..أفضل من الس�وق يف مهات�رات ظلت ترواح يف مكانها ومن الس�ذاجة أن 
تقنع الناس بها رغم امتاكها للمادة ..فصوت الس�اعة املسموع يف التصدي اىل 

التطرف ألناصبي والخيام السوداء املراد نصبها .

رب�ع قرن، خمس�ة وعرشون عام�ا مرت عىل اخر ي�وم من حياة/ رواي�ة غائب طعمة 
فرم�ان الواقعي�ة.. يوم 18 من ش�هر آب عام 1990 غ�اب غائب يف غربته يف موس�كو التي 
ع�اش فيها آخر س�نوات عمره وكتب فيها كل الروايات الت�ي نصبته واحدا من رواد الرواية 
العراقية والعربية الفنية الحديثة.  ولد الكاتب يف بغداد عام 1927 يف حي شعبي، وفيه عاش 
س�نواته األوىل التي ظلت منقوش�ة يف ذاكرته، مع ما أحدثته مناخات الحرب العاملية الثانية 
والحياة السياس�ية العراقية يف تكوين ش�خصيته اإلبداعية والسياسية، والتي نقل أجواءها 
يف اس�رتجاعاته وحنين�ه اىل مرابع�ه االوىل وحبه لل�رتاث والتاريخ يف معظ�م رواياته.  وترك 
الع�راق إىل القاهرة وهو ابن عرشين عاما الس�تكمال دراس�ته اللغ�ة اإلنجليزية، ليبدأ منها 
رحل�ة الغربة والهج�رة، وهناك التقى بأعام الثقافة واألدب وع�اش حياة القاهرة الثقافية 
وابه�ر يف مجالس�ها، وقبل عودت�ه إىل العراق للعم�ل يف الصحافة والكتاب�ة لرفض تعينه يف 
مؤسس�ات الحكومة، نرش عددا من القصص القصرة واملق�االت االدبية، عربت عن تطوره 
االدبي والفكري، وعكس�ت قدراته وإمكانات بروزه الفني والثقايف.  وبعد مش�اركته يف عدد 
من املؤتمرات الثقافية اصدر كتابه الس�يايس األول: الحكم األسود يف العراق، فأسقطت عنه 
جنس�يته العراقية، وتوج�ه إىل الصن، عاد منها بعد ثورة 14 تم�وز 1958 وحن ضاقت به 
مدينت�ه بغداد هاجر إىل موس�كو ليميض ما تبقى له من العم�ر ويبدع فيها كل تلك الروايات 
الت�ي خلدت اس�مه ووضعته يف مكانت�ه الرائدة.   اص�در غائب ع�ام 1954 مجموعته األوىل 
بعن�وان: حصي�د الرحى، وتلتها ع�ام 1959 مجموعت�ه الثانية مولود آخ�ر ، وتتالت بعدها 
روايات�ه املعروفة: النخلة والجران، خمس�ة أصوات، املخاض، القرب�ان، ظال عىل النافذة، 
آالم الس�يد معروف، املرتجى واملؤجل، املركب. كما ترجم نحو ثاثن كتابا معظمها قصص 
ورواي�ات ومقاالت للعديد من أعمال رواد وكتاب عظ�ام يف األدب الرويس وغره إىل العربية.   
عكس غائب يف رواياته املجتمع العراقي يف مراحل سياسية مهمة يف تاريخه، منذ األربعينات 
م�ن الق�رن املايض، راس�ما لوحة بانورامي�ة لواقع الطبق�ات الكادحة يف ظ�روف االحتال 
الربيطاني قبل الثورة، ومن ثم الرصاعات السياسية بن أحزابها فيما بعد اندالعها، متعمقا 
يف ش�خصياتها وأزمنتها ومكانها وظالها وآالمه�ا وغربتها ومعاناتها ورصاعاتها من اجل 
حي�اة كريم�ة وخاص من القي�ود واألغال واالغ�رتاب.  عربرّ غائب عن املنف�ى، يف كلمته إىل 
املؤتمر الذي عقد يف ترشين اول 1988 يف يوغس�افيا تحت عنوان األدب واملنفى »ان للمنفى 
تاريخ�ا طوي�ا يف العراق يعرف�ه املثقفون العراقي�ون، ومع تقدم الزمن، وش�يوع املفاهيم 
الديمقراطي�ة، وارتفاع أصوات متزايدة الحرتام حقوق اإلنس�ان صارت اع�داد متزايدة عىل 
النقي�ض م�ن روح العرص تجد نفس�ها مضطرة ملغ�ادرة وطنها، واللج�وء إىل أي بلد يؤمن 
اإلقامة لها، حتى رشق املثقفون العراقيون املنفيون وغربوا وهم املعروفون بتعلقهم بأرض 
وطنه�م. واآلن ال ي�كاد يوجد بلد يف العالم ال يضم أعدادا منه�م..«. وبحرارة غائب وبصرته 
اإلبداعي�ة، وهو من أوائ�ل الروائين املعارصين املنفين، ويف تلك الفرتة املبكرة نس�بيا الحظ 
حي�اة املنف�ى الحقيقية ألع�داد املثقف�ن العراقين يف املن�ايف البعيدة عن وطنهم وش�عبهم 
وكتابهم ولغتهم وأحاسيس�هم اإلبداعية. اهتمت أوس�اط ثقافية ومؤسسات أكاديمية بعد 
وفات�ه يف إعادة البحث والكتابة عنه )اغلبها خارج وطنه(، حيث صدرت دراس�ات أكاديمية 
عن�ه للنق�اد والباحثن خالد املرصي، وزهر ش�ليبة وفاطمة عيىس وعيل إبراهيم وأس�امة 
غانم، وميساء نبيل، ومقاالت ومقابات عنه ومعه ألحمد النعمان. وهناك عدد من الدراسات 
الت�ي مازال�ت مخطوطة او انتهت مناقش�تها اكاديمي�ا قريبا.. كما كتب عن�ه ابرز الكتاب 
والنق�اد العرب يف مناس�بات االحتفاء به وتذك�ره. مثلما قال عنه غس�ان كنفاني بانه من 
احس�ن من يمسكون القلم، ويضيف له دارسه، ليس من حيث الشكل وحسب، بل من حيث 
الصي�غ الفنية )الرسد، الحوار، البن�اء الدرامي(. ومع كل ذلك فان غائب يس�تحق االهتمام 

اكثر بإبداعه وتعريف األجيال الجديدة من الكتاب والروائين بدوره ومساهماته الثقافية. 

خالد القيسي

فضائيات ضيقة االفق وطاعة عمياء

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


