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مستشارون أمريكيون يف أحضان »داعش«
»قادة« التنظيم يتحركون أمام أنظار طائرات »التحالف«.. وعناصر محلية تؤمن وصول المساعدات

     المستقبل العراقي / خاص

رجحت مصادر نيابية, أمس األحد, تأخر معركة 
الحس�م بالموص�ل بس�بب االزدواجي�ة األمريكية 
وتع�اون بع�ض األطراف م�ع عصاب�ات »داعش«, 
وفيما تحدثت عن كيفية وصول اإلمدادات لإلرهاب 
من س�وريا وتركي�ا, قالت بان األزم�ة االقتصادية 
ستنعكس بشكل سلبي على الملف األمني بالعراق.  
وبحس�ب المص�ادر, ف�ان »أط�راف كردي�ة في 
إقليم كردس�تان يسندون بش�كل مباشر الدواعش 
ويس�هلون وص�ول اإلم�دادات إليه�م من س�وريا 
أو تركي�ا«, مبين�ة أن »طري�ق واح�د يفص�ل بي�ن 
اإلرهابيي�ن والك�رد, وه�و طريق مؤم�ن يمر بين 
التالل والجبال ويتفرع الى مس�لكين احدهم يذهب 
الى سوريا واآلخر إلى تركيا«. وأردفت المصادر أن 

»األمري�كان يغضون الطرف عن تح�ركات قيادات 
)داع�ش( في الموصل وع�ن تحركاتهم«, موضحة 
أن »مستش�ارين أمري�كان يعملون م�ع العصابات 
مستش�ارون  يعم�ل  بينم�ا  بالمدين�ة,  اإلرهابي�ة 
آخ�رون مع الق�وات العراقية ف�ي موقف متناقض 
يثي�ر الريبة والش�كوك ويؤكد مدى دعم واش�نطن 
له�ذه العصاب�ات«. وبين�ت المص�ادر ان�ه »وفق�اً 
لهذه المعطيات ف�ان المعركة مع داعش لن تنتهي 
بالسرعة التي قد يتوقعها العراقيين في ظل األزمة 
االقتصادية الخانقة المقبلة وانهيار أس�عار النفط, 
فض�ال عن وجود من يدفع باتجاه ضرب اس�تقرار 
العراق من خالل تغيير مس�ار التظاه�رات القائمة 
حالي�ا للمطالب�ة باإلص�الح ومحارب�ة الفس�اد«. 
وتوقعت أن »ينعكس الوضع االقتصادي على الملف 

األمني مما  يرجح كفة الدواعش في نينوى«.
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      بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال نبيل العرب�ي، األمين الع�ام لجامعة 
الدول العربي�ة، أمس األحد، إنه يتوقع إحراز 
»تق�دم« على صعي�د الجه�ود الرامية إلنهاء 
الصراع الدائر في سوريا خالل الفترة الحالية. 
وج�اءت تصريح�ات العربي عل�ى الرغم من 
اش�تداد وتي�رة الح�رب األهلية الدائ�رة منذ 

أربعة أعوام في اآلونة األخيرة. 
وأس�فر الصراع عن مقتل م�ا يقدر بربع 

مليون شخص وتشريد أكثر من 11 مليوناً.
أنب�اء الش�رق األوس�ط  ونقل�ت وكال�ة 
المصرية الرس�مية عن العربي قوله إنه »من 
المتوقع أن تشهد جهود حل األزمة السورية 

تقدما في الوقت الراهن.«
وأض�اف أن مدين�ة جني�ف السويس�رية 
ستش�هد جولة جدي�دة من المحادث�ات بين 

الحكومة والمعارضة »قريباً«.
وتأتي تصريحات العربي بعد نحو أسبوع 
عل�ى بي�ان أص�دره مجل�س األم�ن التاب�ع 

لألمم المتحدة وعبر في�ه عن تأييده لجهود 
الوساطة في سوريا.

وص�در البي�ان في أعق�اب تقري�ر قدمه 
وس�يط األمم المتحدة ستيفان دي ميستورا 
قبل نحو ثالثة أسابيع. واقترح دي ميستورا 
دع�وة األط�راف المتحاربة في س�وريا إلى 
المش�اركة في أربع مجموعات عمل ترأسها 
األم�م المتحدة بش�أن كيفي�ة تنفيذ خريطة 
طري�ق إلى الس�الم ألن هذه الفئات ليس�ت 

مستعدة بعد لعقد مباحثات سالم رسمية.

      بغداد / المستقبل العراقي

الغاردي�ان  صحيف�ة  نش�رت 
البريطاني�ة تقري�راً مّوس�عاً ع�ن 
العراقي�ات  ال���الجئ�ات  اح�وال 
ال�دول  ف�ي  لإلقام�ة  الطالب�ات 
االوربية، التقرير سلط الضوء على 
احوالهن المأساوية وهن يتعرضن 
لمضايقات وتعم�د واضح من قبل 
ادارات الهجرة في ال�دول االوربية 

بعرقلة معامالتهن.
وتنقل الصحيفة عن امرأة تبلغ 
من العم�ر 48 عاماً كانت قد التقت 

به�ا، اذ قالت »اضط�ررت لالنتظار 
الوحي�دة  ابنت�ي  م�ع  ش�هراً   16
واعتب�اري  بمعاملت�ي  االعت�راف 
الجئة من العراق، لكن ادارة الهجرة 
االس�ترالية تتعّم�د تأخي�ر طلب�ي، 

فضالً عن عراقيين اخرين«.
الصحيفة تضيف ان »المرأة التي 
رفضت االفصاح عن اسمها خشية 
التعرف عليها بعد نش�ر قصتها الى 
ان ادارة الهجرة تمنعها بش�كل تام 
من الدخ�ول الى اس�تراليا على أثر 
تصريحها انتمائها الطائفي فقالت 
المرأة الالجئة وهي متسحرة بدأت 

افكر جدياً في العودة الى الديار بعد 
فقداني االمل في الموافقة للدخول 
الى هذا البلد«.الصحيفة ومن خالل 
اطالعه�ا على محادث�ات الالجئين 
م�ع مس�ؤولي ادارة الهج�رة عبر 
االلكترون�ي بينهم�ا، تبين  البري�د 
ان المس�ؤولين يتعم�دون عرقل�ة 
بع�د  الس�يما  العراقيي�ن  طلب�ات 
االحداث االخي�رة التي دفعتهم الى 
ت�رك بلدهم والس�فر ال�ى أوربا او 

بضعة دول عربية.

             التفاصيل ص3

نساء العراق عىل أرصفة أوربا: نعيش حياة مأساوية اجلامعة العربية تلمس »تقدم« يف حل األزمة السورية
ات منح اإلقامة يشعرهن بـ »اإلذالل« تأخير إجراء اجتماع قريب في جنيف للسلطة والمعارضة
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العدل تنتظر موافقة االدعاء العام لتنفيذ أحكام إعدام بحق مدانني باالرهاب
      بغداد / المستقبل العراقي

أك�د وزي�ر الع�دل حي�در الزامل�ي، 
أم�س االح�د، ان وزارته ال ت�زال تنتظر 
ورود موافق�ة االدعاء العام في مجلس 
القض�اء األعلى على تنفيذ حكم اإلعدام 
بح�ق 21 مداناً وفق الم�ادة الرابعة من 

قانون مكافحة اإلرهاب.
وكان الزامل�ي، قد اعلن في منتصف 
الش�هر الجاري عن تس�لم 21 مرسوماً 
جمهورياً باحكام اعدام مدانين بجرائم 
إرهابي�ة، بع�د مصادق�ة الرئي�س فؤاد 
معصوم على مراسيم االعدام المتراكمة 
في السنوات السابقة “حفاظاً على أمن 

المجتمع”.
قال الزاملي في بيان، بمعرض حديثه 
حول االصالحات الش�املة، ان »الحرب 
على االٍره�اب تتطلب من المؤسس�ات 
الحكومي�ة االرتقاء بمس�توى منجزها 
لتقدي�م أفض�ل الخدم�ات للمواطني�ن 

والضرب على يد المفسدين واالستجابة 
ومطال�ب  الديني�ة  المرجعي�ات  لن�داء 
الجماهير بتحقيق إصالحات ملموسة«، 
مؤك�دا »اج�راء جمل�ة تغيي�رات عل�ى 
مس�توى المس�ؤولين في ال�وزارة من 
اجل ضخ دماء جديدة في مجاالت العمل 
المختلف�ة ومن�ح الكف�اءات الفرص�ة 
لتحقيق األه�داف االس�تراتيجية خالل 

الفترة المقبلة من عمل الوزارة«.
وأكد ان »أولى الخطوات التي س�عت 
الوزارة لتحقيقها التنس�يق مع الجهات 
المس�ؤولة ع�ن اس�تكمال اإلج�راءات 
اح�كام  عل�ى  بالمصادق�ة  المتعلق�ة 
اإلعدام وقد تم في هذا الجانب اس�تالم 
)٢١( مرسوما جمهوريا بأحكام إعدام 
اغلبهم مدانين بجرائم ارهابية، وسيتم 
تنفي�ذ القصاص بحق الجناة حال ورود 
الموافق�ة م�ن جهاز االدع�اء العام في 

مجلس القضاء األعلى«.
وأضاف الزاملي ان »مسعى الوزارة 

الس�جون  ف�ي  المراقب�ة  تعزي�ز  ف�ي 
س�اهمت في اخر انج�از بنصب )٤٠٠( 
كامي�را ف�ي س�جن البص�رة المركزي 
لرص�د حرك�ة الن�زالء داخ�ل الس�جن 
والمراقب�ة األمني�ة خ�ارج أس�واره«، 

ترتب�ط  الس�جون  »جمي�ع  ان  مبين�ا 
منظوم�ات المراقبة الخاصة بها بدائرة 
ال�وزارة  ومرك�ز  العراقي�ة  االص�الح 
لمتابع�ة اي حال�ة ومعالجته�ا بش�كل 
مباش�ر حال حدوثها«. وتابع ان »دائرة 

رعاية القاصرين حققت معدل استثمار 
مرتف�ع سيس�اهم في تعظي�م ايرادات 
ه�ذه الش�ريحة من خ�الل الدخول في 
م�زادات البن�ك المركزي ورفع س�قف 
األرب�اح م�ن )١٠٪ – ١٥٪(«، مبين�ا ان 
»الوزارة عملت على شمول هذه الدائرة 
بمش�روع المكنن�ة االلكتروني�ة، بم�ا 
يحقق ايداع مباش�ر لألرباح المتحققة 
عل�ى اموالهم المودعة في حس�اباتهم 
وإيجاد ارشيف كامل يتضمن معلومات 
كاملة عن كل قاص�ر والمبالغ المودعة 

في حسابه«.
وأوض�ح وزي�ر العدل ان�ه »قد وجه 
لجن�ة مش�تركة م�ن ال�وزارة ومكتب 
المفت�ش ألعام لتقديم دراس�ة تس�اهم 
في تقليل اج�راءات نقل الملكية وباقي 
م�ع  تماش�يا  العقاري�ة،  المعام�الت 
ال�ى  الرامي�ة  الحكومي�ة  التوجيه�ات 
تبس�يط اإلجراءات المتعلقة بمعامالت 

المواطنين«.

التظاهر وحتريف املطالب
     التحليل السياسي /غانم عريبي

 
المشهد السياس�ي الوطني العام غارق 
في الس�كون والتظاه�ر والصخب والتوتر 
وكل التناقض�ات الموصوف�ة في التناقض 
وم�ا م�ن ح�ل ف�ي االف�ق، واالصالح�ات 
الموع�ودة لم تعد تش�كل ُعش�ر ما تطمح 
إليه التظاه�رات العارمة التي ت�زداد توتراً 

وسخونة واشتعاالً.
ال احد من قادة االحزاب السياس�ية زار 
المتظاهري�ن ف�ي التحري�ر او اطل�ع على 
المطالب الجماهيرية الواسعة ربما للخشية 
من غضب الناس او بسبب الخوف من اتباع 

االحزاب السياسية المنافسة االخرى!.
ف�ي الث�ورة المصري�ة الت�ي انطلق�ت 
مرس�ي  محم�د  االخوان�ي  الرئي�س  ض�د 
كان الكثي�ر من ق�ادة االحزاب السياس�ية 
المصرية باس�تثناء قادة االخوان يزورون 
ميدان التحري�ر، اال الق�ادة العراقيون فهم 
اح�دا  ي�زورون  اساس�اً، وال  اليت�زاورون 
خ�ارج الخضراء اال بعلم مس�بق او س�ابق 
عالقة او ترتيب معين على اساس انتخابي 
اما ان يتسللوا من الخضراء تاركين ورائهم 
المصفحات والجند والحمايات واالس�لحة 

فهذا الذي التقوم له السماوات واالرض!.
الس�بب في اعتقادي الخوف من الناس 
وهو س�بب اساس، واالهم لشعورهم انهم 
ليس�وا من تلك الفئ�ات وان التظاهرات من 

سنخ الناس وليست من سنخهم.
بعض المطالب بدات تحرف مسار 
المطالب االساس�ية ومن مزعجاتها 
ان الكثي�ر م�ن المواطني�ن ص�اروا 
يسخرون من قيمة الالفتة المرفوعة 
في التظاهرات.. احدهم كتب: »ارجو 

من الحكومة ان ترحل ام عباس من المنطقة 
النه�ا حاروكه وطيحت حظن�ه« والبعض 
االخر يتحدث عن اس�قاط حكومة العبادي 
بغية ادخال البالد في الفراغ واالنقس�امات 
وداعش على االبواب والحرب ضروس بين 

كر وفر معها.
الطاق�ة  نوظ�ف  ان  نري�د  هن�ا  نح�ن 

الش�عبية العامة في خدمة اس�تمرار زخم 
القوة الش�عبية ف�ي مواجه�ة داعش وفي 
مواجه الفس�اد السياس�ي المستشري في 
الدول�ة وتل�ك معادلة يمك�ن ان تصيب الن 
فيه�ا كل عناص�ر النج�اح والديمومة فمن 
يعتم�د الجماهير العراقي�ة مدخال لصناعة 
االس�تقرار االقتصادي والسياسي والمالي 
واالمني فان حركة التاريخ وهتاف الماليين 

سيكون معه ومن كانت الجماهير معه فان 
الله سيكون معه.

نح�ن في الصحاق�ة العراقي�ة نقف مع 
الناس ومع االصالح�ات العراقية الوطنية 
الت�ي يق�وم به�ا العب�ادي لكننا نش�عر ان 
حرارة التظاهرات وقوة المطالب وس�عتها 
اكب�ر م�ن طاق�ة االصالح�ات عل�ى انجاز 

المكاسب المطلوبة.

تع�ود  حت�ى  مطلوب�ة  االصالح�ات 
الحكوم�ة والدولة ال�ى حجمه�ا الطبيعي 
بعد س�نوات من التره�ل واالعطال والنفخ 
والت�ورم النات�ج عن وجود فس�اد عريض 
ينه�ب الدول�ة باس�م المناف�ع االجتماعية 
ومخصص�ات الرئاس�ات الث�الث والعقود 
الفاسدة وماخلقته وزارة التجارة العراقية 
وكانت السباقة في اطار اشاعة الفساد من 

اجواء تس�اعد في زيادة وتي�رة العمل على 
تقليص النافع والوطني واش�اعة الس�لبي 

والمتواطىء!.
لي�س هنالك ش�يء يدع�و ال�ى التفاؤل 
رغ�م كل الكالم السياس�ي ال�ذي يقال في 
االعالم عن وجود اصالحات جذرية وثورة 
على الفس�اد لكن منطق االشياء والطبيعي 
في معالجة الفس�اد وبقي�ة االوبئة يتطلب 

المزيد م�ن الوقت والهيكل�ة والتروي واال 
انه�ارت الحكوم�ة والدول�ة وس�قطنا في 
الفراغ وهو مايريده البعض الذي بدا يرفع 
عقيرت�ه مطالبا باالص�الح واال خرجنا في 

اليوم التالي السقاط العبادي!!.
نح�ن س�كارى مرحلة هي االش�د فتكا 
بالعراقيي�ن في تاريخ الدول�ة العراقية منذ 
الطاعون البريطاني قبل ثورة العشرين الى 

طاعون الفساد في ال2015!.
الق�ادة  وال  يري�د،  م�ا  يع�رف  اح�د  ال 
السياس�يون يعرف�ون ما يري�دون، والكل 
يتفق مع الكل والكل يختلف مع الكل وحين 
تراه�م ف�ي االحتف�االت الوطني�ة العام�ة 

تشهدهم جميعا وقلوبهم شتى!.
ال�كل يتحدثون ع�ن الفس�اد وضرورة 
ازال�ة كل االغطي�ة عنه�م وتقديمه�م الى 
العدالة والقضاء الوطني النزيه لكن اروني 
حزبا من االحزاب السياسية او قياديا بارزا 
قدم واحد فاسدا من حزبه او قومه او بيئته 

الحزبية والسياسية؟!.
هل الن تلك االحزاب تخلو من الفاسدين 
والحرامي�ة ومن باعة الس�حت الحرام، ام 
ان المس�الة تنطوي على مع�ارك تفصيلية 
بي�ن تلك االحزاب ومن ثقاف�ة تلك المعارك 
االحجام عن تقديم الس�ارق والحرامي الى 
القضاء الن قرارا مثل هذا سيقدم الحزب او 
التنظيم كله الى القضاء او الن الحزب بهذه 
الطريقة سيعرض نفسه الى المسائلة التي 
ام�ام جمه�وره والغالبية  التنته�ي 

العظمى من العراقيين؟!.
لديها  السياس�ية  غالبية االحزاب 
رج�ال فاس�دون لكنه�ا تحج�م عن 
تقديمه�م للعدال�ة بس�بب الظن من 
الس�قوط السياس�ي في نظر االتباع 
لهذا ف�ان الوتي�رة العالية م�ن التظاهرات 
بس�بب  كان  الش�ديد  والغض�ب  العراقي�ة 
اص�رار تلك االح�زاب على عصم�ة رجالها 
بينما العهد الوطني ال�ذي يحكم العراقيين 
يع�ج بالفاس�دين وهم الغالبي�ة من كوادر 

وعناصر تلك االحزاب النافذة!.
وترى الناس سكارى وماهم بسكارى!.

ال احد من قادة االحزاب السياسية زار المتظاهرين في التحرير او اطلع على المطالب الجماهيرية
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جملس الوزراء يشكل جلانًا لدمج موظفي
 الوزارات املدجمة

اعتقال عنرصين من »داعش« كانا ينقالن عبوات 
ناسفة شاميل الديوانية

اغتيال مسؤول جتنيد اطفال نينوى جنويب املوصل

كركوك متهل نازحي دياىل »شهرًا » للخروج: 
يشكلون عبئًا اقتصاديًا

     بغداد / المستقبل العراقي

ش�كل مجل�س ال�وزراء، أم�س 
االح�د، ع�دد م�ن اللج�ان لتس�هيل 
عملية دم�ج موظفي الوزارات التي 
تم الغائها، ضمن حزمة االصالحات 
مجل�س  رئي�س  به�ا  يق�وم  الت�ي 
ال�وزراء حيدر العب�ادي، بالوزارات 
االخرى.وقال مص�در في المجلس، 
أن »األمان�ة العامة لمجلس الوزراء 
قام�ت بمهام دراس�ة واس�تقصاء 
تحويل الدوائر في الوزارات الملغاة 
بموظفيه�ا او دمجه�ا ببعضها مع 
ان  موضح�ا  االخ�رى«،  ال�وزارات 

»اللج�ان تن�وي إحال�ة العدي�د من 
عل�ى  العامي�ن  والم�دراء  ال�وكالء 
تحوي�ل  إمكاني�ة  لع�دم  التقاع�د، 

الجميع على الوزارات األخرى«.
»اصع�ب  ان  المص�در  وأض�اف 
اللج�ان  به�ا  تن�اط  الت�ي  المه�ام 
الموظفين  المش�كلة ه�ي مس�ألة 
ونقله�م او تنس�يبهم عل�ى وزارات 
ودوائ�ر أخ�رى«، مبين�ا ان »بعض 
ذوي  م�ن  او  الفنيي�ن  الموظفي�ن 
االختص�اص س�يتم وضعه�م ف�ي 
دوائر محددة لتناط بهم ذات المهام 
»موظف�ي  ان  وتاب�ع  القديم�ة«. 
قس�م المقابر الجماعي�ة في وزارة 

حقوق االنس�ان هم من المختصين 
ف�ي عملي�ات التنقي�ب، وزجوا في 
دورات تدريبية دولية«، الفتا الى ان 
»اللجان تتج�ه لإلبقاء على دائرتهم 
او غيره�ا م�ن الدوائ�ر المختص�ة 
ودمجها بمفوضية حقوق االنسان، 
من اجل مزاولة أعمالهم من جديد«. 
وكان رئيس ال�وزراء حيدر العبادي 
اصدر ق�رارا بإلغ�اء وزارات الدولة 
لشؤون المراة وشؤون المحافظات 
ومجلس النواب، وحقوق االنس�ان، 
والعل�وم  البيئ�ة  وزارات  ودم�ج 
واإلس�كان  واالعمار  والتكنولوجيا 
بالصحة والتعليم العالي والبلديات.

     بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت قيادة ش�رطة الديواني�ة، الي�وم األحد، عن 
اعتق�ال اثنين من عناص�ر تنظيم )داع�ش( بحوزتهما 
عبوتي�ن ناس�فتين ش�ديدتي االنفج�ار ف�ي المدخ�ل 
الش�مالي للمدينة،) 180 كم جن�وب بغداد(، فيما اكدت 
ان المعتقلي�ن كانا يرومان اس�تهداف مرك�ز المدينة. 
وقال قائد ش�رطة الديوانية، اللواء عبد الجليل األسدي، 
في حديث الى )المدى برس(، إن »قوة )أس�د(، الخاصة 
تمكن�ت، في س�اعة متقدمة من ليل أم�س، من اعتقال 
عنصرين من )داعش( في المدخل الش�مالي لمحافظة 

الديواني�ة، وبحوزتهم�ا عبوتي�ن ناس�فتين ش�ديدتي 
االنفجار تعمل بنظام التفجير عن بعد من جهاز الهاتف 
النقال«. وأضاف األس�دي، أن »المتهمين من عش�يرتي 
)البو نمر، والبو ذياب(، وكانا يرومان تفجير العبوتين 
داخ�ل مرك�ز مدين�ة الديواني�ة«، مبين�ا أن »معلومات 
اس�تخبارية ومتابع�ة اس�تمرت لعش�رة أي�ام أدت الى 
اعتق�ال االرهابيي�ن وبحوزتهم�ا العبوتي�ن وأجه�زة 
التفجير«.وأوض�ح قائ�د الش�رطة، أن »العبوات معبئة 
بمادة C4، شديدة االنفجار، وبداخلها كميات كبيرة من 
الكرات الحديدة الصغيرة إللحاق أضرار بشرية ومادية 

جسيمة فيما لو تم تفجيرهما«.

      بغداد / المستقبل العراقي

اع�رب وزير الهج�رة والمهجرين جاس�م محمد أمس 
االح�د عن قل�ق ال�وزارة ازاء تفاقم ظاه�رة الهجرة غير 
الشرعية من البالد الى الدول االوربية عالوة على مخاطر 
االرهاب والتهري�ب المرتبطة بهما. وقال الوزير في بيان 
تلقت »المستقبل العراقي« نسخة منه ان »ظاهرة الهجرة 
غير الش�رعية تنامت بصورة كبي�رة نتيجة االوضاع التي 
تعيشها البالد العربية سيما العراق خالل الفترة االخيرة«. 
وبي�ن ان »الظروف الصعب�ة التي عصفت بالبالد بس�بب 
دخول عصاب�ات داعش االرهابية لبع�ض المدن العراقية 
فض�ال عن ت�ردي الوضع االقتص�ادي وانخفاض اس�عار 
النفط مم�ا ادى الى تفاق�م هذه الظاهرة والش�روع الى 

الهجرة عبر تركيا واليونان الى الدول االوربية«.
واوض�ح محم�د ان »الوزارة تعمل على وضع دراس�ة 
ش�املة له�ذا الملف من اج�ل تطبيقها عل�ى االرض للحد 
م�ن هذه الظاهرة«. وش�دد على »ض�رورة وضع الحلول 
الجادة وحل مش�اكل االزمات ومنه�ا توفير فرص العمل 
للش�باب وتوفير العيش الكريم فضال عن توفير االمن الى 
المناط�ق المحررة من عصابات داعش االرهابية للحد من 

هذه الظاهرة«.

     بغداد / المستقبل العراقي

أكد محاف�ظ صالح الدين رائد الجب�وري، أمس االحد، 
أن هناك تقدماً للقوات االمنية والحش�د الش�عبي بإتجاه 
مركز قضاء بيجي شمال تكريت، فيما بين أن أكثر من 12 

الف اسرة نازحة عادت الى مدينة تكريت.
وقال الجبوري، إن »القوات االمنية بمس�اندة الحش�د 
الش�عبي تتقدم بإتجاه مركز قضاء بيجي )40 كم شمال 
تكريت(«، مرجحاً أن »تتم الس�يطرة عل�ى مركز القضاء 

خالل إسبوع«.
ولفت الجبوري الى »تحرير أكثر من 20 كم من جزيرة 
سامراء بإتجاه منطقة الالين غرب قضاء سامراء«، مبيناً 

أن »هناك إنكساراً في صفوف عناصر تنظيم داعش«.
وأض�اف الجبوري أن »عدد االس�ر النازحة التي عادت 

الى مدينة تكريت بلغ أكثر من 12 الف اسرة«.
وبدأت اغلب األس�ر النازحة من محافظة صالح الدين 
بالع�ودة إلى منازلها بعد تحرير اغل�ب مناطق المحافظة 
من س�يطرة تنظيم »داع�ش« وفرض األمن واالس�تقرار 
فيها، فيم�ا تواصل الدوائر الخدمية بإع�ادة الخدمات إلى 

تلك المناطق.

املهجرين »قلقة« من هجرة العراقيني 
غري الرشعية إىل أوربا

حمافظ صالح الدين: عودة 12 ألف
 ارسة نازحة اىل تكريت

      بغداد / المستقبل العراقي

افاد مص�در محلي في ناحي�ة القيارة، أمس 
االحد، بان مس�لحين مجهولين اغتالوا مسؤول 
تجني�د اطف�ال محافظ�ة نين�وى ف�ي »داعش« 

االجرامي جنوبي الموصل.
وقال المصدر إن »مسلحين مجهولين أغتالوا 
مس�ؤول تجني�د االطفال ف�ي محافظ�ة نينوى 
والقيادي ف�ي »داعش« االجرام�ي )وحيد احمد 

السبعاوي( في ناحية قيارة جنوبي الموصل«.

واضاف المصدر أن »الس�بعاوي كان يش�غل 
منص�ب امير في داع�ش االجرامي في س�وريا، 
ثم تس�لم مهم�ة تجني�د االطفال ف�ي محافظة 
نينوى«، مش�يراً إل�ى أن »التنظيم ش�ن حمالت 
اعتقاالت في صفوف الشباب في المنطقة بغية 

معرفة منفذي العملية«.
ودائم�اً ماتتعرض قيادات داع�ش االجرامي 
في مناطق مركز الموص�ل واالقضية والنواحي 
التابعة لها لعمليات اغتياالت تنفذها مجموعات 

مسلحة مناهضة للتنظيم االجرامي.

      بغداد / المستقبل العراقي

أمهل مجلس محافظ�ة كركوك، أمس االحد، 
وزارة الهج�رة والمهجري�ن ومجل�س محافظة 
ديال�ى ثالثين يوم�اً، لغرض التنس�يق مع ادارة 
كركوك  بخصوص عودة نازحي محافظة ديالى 
الى المناط�ق المحررة، فيما عزا اس�باب القرار 
ال�ى  الع�بء االقتصادي واالمني ج�راء عمليات 
النزوح التي ش�هدتها المحافظة م�ع عدم توفر 
تخصيص�ات مالية لذلك الملف، لف�ت الى تفعيل 
ع�دد من االج�راءات لمراقب�ة انتق�ال الوظائف 

والمهمات من الوزارات الملغاة الى المحافظة.
وق�ال مجل�س محافظ�ة كركوك، ف�ي بيان 
تلق�ت »المس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه، أنه 
»امه�ل الحكوم�ة المحلي�ة في محافظ�ة ديالى 
)المحافظ، مجل�س المحافظة( ورئيس مجلس 

ولجن�ة  والمهجري�ن  الهج�رة  ووزارة  الن�واب 
الهج�رة والمهجري�ن ف�ي مجلس الن�واب مهلة 
شهر واحد للتنسيق مع مجلس محافظة كركوك 
وادارته لعودة نازحي المناطق المحررة واآلمنة 

في محافظة ديالى«. 
واوض�ح البي�ان، ان »الق�رار جاء بن�اًء على 
توصي�ة لجنتي الهجرة والمهجري�ن والقانونية 
ف�ي ضوء محض�ر االجتماع الذي عقد برئاس�ة 
رئي�س مجل�س المحافظ�ة ريب�وار الطالباني، 
نتيج�ة الع�بء ال�ذي يش�كله النازح�ون عل�ى 
مواطني كركوك م�ن النواحي االمنية والخدمية 
واالجتماعي�ة واالقتصادي�ة ودوائ�ر الدولة في 
ظ�ل عدم قيام الحكومة االتحادية ومحافظاتهم 
بواجباتهم تجاه النازحين وتوفير المستلزمات 
المطلوب�ة له�م وعدم وجود تخصيص�ات مالية 

للمحافظة لمجابهة هذا العبء الكبير«.



صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي

www.almustakbalpaper.netIssue No  ( 1034 )  Aug 24 Mon  2015    العدد ) 1034 ( 24 آب  2015          السنة اخلامسة         معتمدة في نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االثنين

      بغداد / المستقبل العراقي

وج�ه وزي�ر العم�ل والش�ؤون االجتماعية محمد ش�ياع الس�وداني، أم�س االحد، باس�تكمال جميع 
االج�راءات المتعلق�ة بتثبيت العاملي�ن بصفة عقد مؤقت ضم�ن دائرة الحماي�ة االجتماعية وفق حركة 
المالك. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل عمار منعم في بيان تلقت »المستقبل العراقي« نسخة 
منه، إن »الوزير صادق على تعيين )170( موظفا كانوا يعملون بصفة عقد مؤقت ضمن دائرة رعاية ذوي 
االحتياجات الخاصة بعد توفر الدرجات الوظيفية«، الفتا الى ان »الخطوة القادمة تتعلق بتثبيت العاملين 
بصف�ة عقود مؤقتة ضمن دائرة الرعاية االجتماعية س�يما ان عددا منهم مضى على عملهم بعقد مؤقت 
اكث�ر من خمس س�نوات وبالتالي فان الوزارة حريصة على احالة جمي�ع المتعاقدين على المالك الدائم«. 
واضاف ان »الوزارة تتلقى مناش�دات عديدة من قبل العاملين في دائرة الحماية االجتماعية بصفة عقود 
لتثبيتهم على المالك الدائم«، منوها الى ان »هيئة الحماية االجتماعية شخصت المستحقين لتلك الدرجات 
الوظيفية وس�تكون لهم االولوية في التثبيت كونه�م قدموا خدمات محمودة الى الوزارة وباجور زهيدة 

لذا فانها تحرص على استحصال تلك الدرجات ومنحها لمستحقيها«.

العمل تثبت املوظفني بصفة عقود مؤقتة يف دائرة احلامية االجتامعية

     المستقبل العراقي / فرح حمادي

طوقت القوات األمنية والحشد 
الش�عبي, أم�س األح�د, الرمادي, 
وه�ي  االنب�ار,  محافظ�ة  مرك�ز 
تس�تعد للمنازل�ة الكب�رى لتحرير 
المدينة من عصابات »داعش« التي 
أخذت تحفر الخنادق لتهرب خارج 
الطوق األمن�ي لع�دم قدرتها على 

المواجهة.
تط�ورات  االنب�ار  وش�هدت 
منه�ا  مهم�ة,  وأمني�ة  عس�كرية 
إصاب�ة قائد عملياته�ا, وما قبالها 
م�ن تحري�ر مناط�ق ع�دة وقت�ل 

عشرات اإلرهابيين .
وأصي�ب قائ�د عملي�ات االنبار 
المحم�دي  قاس�م  الرك�ن  الل�واء 
بج�روح خ�الل تفق�ده القطعات 

العسكرية في محافظة االنبار.
وقال�ت خلي�ة اإلع�الم الحربي 
في بيان صحفي، ان »قائد عمليات 
االنب�ار تع�رض إلصاب�ة طفيف�ة 
بس�قوط قنبرة هاون أثن�اء تقدم 
الش�مالي  المحور  القطع�ات ف�ي 

للعمليات في االنبار«.
ان  مطل�ع  مص�در  وبي�ن 
»المحم�دي نق�ل ال�ى مستش�فى 
المثنى العسكري في مطار المثنى 
وس�ط العاصمة بغداد« مشيرا الى 
ان »وزير الدف�اع خالد العبيدي قد 
زار قائد العملي�ات لالطمئنان عى 

صحته«.
الحش�د  كش�ف  جانب�ه,  م�ن 
الشعبي عن تطويق مدينة الرمادي 
من جمي�ع المحاور، فيما لفت الى 
ان تنظي�م »داع�ش«، لجأ الى حفر 

الخنادق للهروب من المدينة.
وقال العميد علي البيالوي، احد 
قادة الحشد بالرمادي, ان »القوات 
االمنية نجحت من تطويق الرمادي 

والمح�اور  الجه�ات  جمي�ع  م�ن 
ومحاص�رة عناص�ر تنظيم داعش 
االرهابي فيها حتى باتت خالياهم 
تحف�ر الخن�ادق هرب�ا م�ن نيران 
قوات الجيش والش�رطة ومقاتلي 

العشائر«.
البي�الوي، ان »القوات  وأضاف 
المش�تركة حققت تقدما كبيرا في 
المعارك م�ع تنظيم داعش لتحرير 
مدين�ة الرم�ادي وت�م تطهير اهم 
مناطق الرمادي المحيطة بالقاطع 

الجنوب�ي لجامعة االنب�ار، كما تم 
توجي�ه ضربة قوية لتنظيم داعش 

في منطقة حصيبة وتل مشيهد«.
واشار البيالوي، الى ان »القوات 
للمنازلة والصولة  االمنية تس�تعد 
الكب�رى لدحر داعش ف�ي الرمادي 
والمناط�ق الغربي�ة والفلوجة بعد 
اكتم�ال تدري�ب وتجهي�ز مقاتلي 
ص�والت  نف�ذوا  الذي�ن  العش�ائر 
وعمليات عسكرية منفردة الثبات 
قوته�م«. وف�ي تطور آخ�ر, قتلت 

قوة م�ن الجيش العراقي خمس�ة 
عناصر من تنظيم »داعش« ش�رق 
مدين�ة الرم�ادي. ووفق�اً لمصدر 
الجي�ش  »ق�وة م�ن  ف�ان  امن�ي, 
صدت، تعرضاً عل�ى مقر أمني في 
منطقة الصبيح�ات التابعة لقضاء 
الكرمة، )53 كم ش�رق الرمادي(، 
ما أس�فر عن مقتل خمسة عناصر 
من التنظيم وتدمي�ر مركبة تحمل 

سالحاً ثقيالً«.
»الق�وة  أن  المص�در  وأض�اف 

أجبرت بقية عناص�ر التنظيم على 
االنسحاب«.

اك�د  صل�ة,  ذات  صعي�د  عل�ى 
الش�عبي  الحش�د  ف�ي  القي�ادي 
بمحافظ�ة ديالى جبار المعموري، 
ان ق�وة م�ن الحش�د تمكن�ت من 
قتل عنص�ر بتنظي�م »داعش« في 
الصقالوية بمحافظة االنبار، مبينا 
ان ه�ذا العنصر قام بإب�ادة جميع 
افراد اسرة ش�قيقه بسبب انتمائه 

للصحوات.

وق�ال المعم�وري، إن »مفرزة 
قتالي�ة من حش�د ديال�ى تمكنت، 
تنظي�م  م�ن  عنص�ر  قت�ل  م�ن 
الف�رار  محاولت�ه  اثن�اء  داع�ش 
م�ن من�زل كان محاص�را داخل�ه 
لناحي�ة  الغربي�ة  الضواح�ي  ف�ي 
االنب�ار«. بمحافظ�ة  الصقالوي�ة 

»جث�ة  ان  المعم�وري،  واض�اف 
القتي�ل ت�م التعرف عليه�ا من قبل 
احد الس�كان المحليين، وتبين انه 
قام في الس�ابق بقتل جميع افراد 

اسرة شقيقه االكبر البالغة خمسة 
بس�بب  طف�ل،  بينه�م  اش�خاص 

انتمائه للصحوات«.
وتاب�ع ان »القص�ص المفجعة 
التي نس�معها ف�ي المناط�ق التي 
تخض�ع لس�يطرة داع�ش البد من 
توثيقها من قبل المنظمات الدولية 
والمحلية المعنية بحقوق االنسان 
من اجل اطالع الراي العام العالمي 
عل�ى وحش�ية التنظي�م وافعال�ه 
االجرامي�ة بحق كل فئات الش�عب 
العراق�ي«. ويش�ارك المئ�ات م�ن 
حشد ديالى في دعم القوى االمنية 
بمعركة اس�تعادة وتحري�ر ناحية 
الصقالوي�ة بمحافظ�ة االنبار من 

سيطرة تنظيم »داعش«.
في الغض�ون, قال قائد عمليات 
الجزيرة والبادية وكالة اللواء علي 
إبراهيم دبعون، إن »مدفعية قيادة 
عملي�ات الجزي�رة والبادية فتحت 
مركب�ة مفخخ�ة  باتج�اه  الن�ار، 
يقودها انتحاري حاول اس�تهداف 
محي�ط  ف�ي  األمني�ة  القطاع�ات 
منطق�ة البوحي�اة ضم�ن قض�اء 
حديثة، )160 ك�م غرب الرمادي(، 
ما أس�فر عن تدمير العجلة ومقتل 
أن  دبع�ون،  االنتحاري«.وأض�اف 
»ق�وة أخ�رى م�ن قي�ادة عمليات 
الجزيرة والبادية استطاعت العثور 
عل�ى ك�دس عت�اد وتدمي�ره ف�ي 
المناط�ق  المنطقة«.وتش�هد  ذات 
المحيطة بقض�اء الفلوجة التابعة 
لمحافظ�ة االنب�ار مع�ارك عنيفة 
تخوضها القوات االمنية والحش�د 
العش�ائر  ومتطوع�و  الش�عبي 
لتطهيرها من عصابات داعش، في 
وقت يزداد الخناق المفروض على 
عم�وم مدين���ة الرم�ادي تمهيداً 
لطرد تل�ك العصابات م�ن احيائها 

التي احتلتها .

تطويق الرمادي من مجيع املحاور.. و »داعش« يستخدم اخلنادق للهروب
القوات األمنية: انتهاء تحضيرات المنازلة الكبرى

      المستقبل العراقي / نهاد فالح

بينم�ا تواصل أس�عار النفط مش�وارها 
في الهبوط لألس�بوع الثام�ن على التوالي, 
ح�ذر برلمانيون من مغب�ة انهيار االقتصاد 
العراقي عل�ى خلفية هذا التراجع, في حين 
أك�د آخ�رون أن الحكوم�ة س�وف تضط�ر 
إليقاف ص�رف روات�ب الموظفين في حال 

وصل سعر برميل النفط إلى 20 دوالر.  
وس�جلت أس�عار النفط انخف�اض غير 
مس�بوق من�ذ األزم�ة المالي�ة العالمية في 
 40 األميرك�ي دون  النف�ط  ليه�وي   2009
دوالرا للبرمي�ل فيما يتبعه خ�ام برنت إلى 

ال�45 دوالرا للبرميل.
وتع�د أزم�ة انخف�اض أس�عار النف�ط, 
التح�دي األكبر ال�ذي يواجه الع�راق حالياً 
الس�يما وانه مهدد بأزمة اقتصادية خانقة 
على خلفية اإلنفاقات العسكرية في الحرب 
ض�د »داعش«  كما انه يعاني أصال من عجز 
كبير بالموازنة مما دفع الحكومة إلى إعالن 

»التقشف«.
ويتوقع خبراء السوق النفطية أن يستمر 
ه�ذا الوضع لفترة في ظل تقديرات العرض 
والطلب ووضع االقتصاد العالمي الهش، أي 
أن يدور خام برنت حول 45 دوالرا للبرميل، 

وغرب تكساس حول 40 دوالرا للبرميل.
ورغم م�ا يبدو من انزع�اج في عدد من 
ال�دول المنتجة والمصدرة للنفط، يس�تبعد 
المراقب�ون والمحلل�ون أن تلج�أ منظم�ة 
الدول المص�درة للبترول )أوبك( إلى خفض 

إنتاجها قريبا.
وبم�وازاة ذلك, ح�ذرت اللجن�ة المالية 
النيابي�ة، من مغبة انهيار االقتصاد العراقي 
النف�ط  أس�عار  تراج�ع  احتم�ال  نتيج�ة 

العالمية.
وق�ال عض�و ف�ي اللجن�ة االقتصادي�ة 
ف�ي البرلمان إن »المؤش�رات التي تناقلتها 
المراك�ز العالمي�ة المتخصص�ة بالقط�اع 

النفطي، تؤكد إمكانية تراجع وش�يك لسعر 
النف�ط إل�ى دون ال�� 25 دوالراً«، ع�اداً أن 
ذلك »يش�كل خط�ورة كبيرة عل�ى اقتصاد 
الع�راق وربم�ا يتس�بب بانهياره الس�يما 
أن موازن�ة الع�ام 2015 الحال�ي بنيت على 
أس�اس 62 دوالراً للبرميل«. وأكد النائب أن 

»ل�دى العراق مصروفات كبي�رة جداً تتعلق 
بالعمليات العس�كرية ضد داعش فضالً عن 
المتطلبات التش�غيلية التي تعتمد كلها على 
مبيعات النف�ط وما تؤمنه م�ن دوالرات«، 
محذراً من مغبة »حدوث انهيار اقتصادي بل 
والدولة بأكملها«، بحسب تعبيره. وأضاف 

عض�و اللجن�ة المالي�ة أن »مبيع�ات النفط 
العراق�ي منذ المدة م�ن 2003 وحتى العام 
الحالي، بلغت 624 مليار دوالر، بحس�ب ما 
رصدته منظم�ة أوبك«، مش�يراً إلى أن ذلك 
»المبلغ وزع بواقع 100 مليار دوالر تقريباً 
إلقليم كردس�تان، و32 ملياراً لدفع الديون 

الكويتي�ة، وقراب�ة 20 ملياراً لدي�ون نادي 
باريس وكاشتراكات دولية، في حين شكلت 
الموازن�ات التش�غيلية، بضمنه�ا الروات�ب 
ومنح المتقاعدين واالعان�ات االجتماعية، 

ما قيمته 360 مليار دوالر«.
كموازن�ة  »المتبق�ي  أن  وأوض�ح 

اس�تثمارية، ه�و 112 ملي�ار دوالر، ذه�ب 
50 ملي�اراً منها لقطاع النف�ط، و20 ملياراً 
لقطاع الكهرباء«، مبيناً أن »20 مليار دوالر 
من المبلغ المتبقي وقدره 42 ملياراً، ذهب 
للتس�ليح بكون�ه اس�تثمارياً، وخصص 22 
ملي�اراً لباقي ال�وزارات بما فيه�ا قطاعات 
الصحة والتربية والتعليم واألمن واإلسكان 
والخدم�ات، فض�اًل عن المحافظ�ات ال�15 

خارج إقليم كردستان«.
وس�بق لوزير النفط أن أكد  أن موازنات 
العراق منذ العام 2003 وحتى العام الحالي، 
بلغ�ت 850 مليار دوالر، وف�ي حين بين أن 
هن�اك ثالث�ة مس�تويات للفس�اد، رأى أن 
تلك األم�وال كان ينبغي أن تول�د ترليونات 
ال�دوالرات م�ن القيمة المضاف�ة لو ضخت 
لألس�واق ومواق�ع العم�ل واإلنت�اج بنحو 
سليم، لتسهم بإصالح أي مجتمع مهما كان 

متخلفاً أو متأخراً.
ف�ي الغضون, أش�ار عضو لجن�ة النفط 
المحم�داوي  جم�ال  البرلماني�ة  والطاق�ة 
إل�ى ان الحكوم�ة لن تس�تطيع دفع رواتب 
الموظفين في حال هبوط أسعار النفط إلى 

20 دوالرا.
وق�ال المحم�داوي إن »موازن�ة العراق 
المالي�ة للعام الحالي بنيت على اس�اس 56 
دوالرا لبرميل النف�ط الواحد، ولكن العراق 
يبي�ع ف�ي الفت�رة الحالي�ة برمي�ل النف�ط 

بحوالي 34 دوالرا«.
وأض�اف المحمداوي أن »أس�عار النفط 
في تراجع مس�تمر وقد يصل سعر البرميل 
الى عش�رين دوالرا«، مش�يرا إل�ى انه »في 
هذه الحالة ستعاني الحكومة العراقية من 
أزمة مالية حقيقية ولن تس�تطيع حتى من 

تسديد رواتب الموظفين«.
وق�د تقود خط�وة عدم ص�رف الرواتب 
للموظفين إلى احتجاجات قد تقلب الموازين 
الن المواط�ن ينظر إلى قوت�ه اليومي على 

انه خطر احمر ال يمكن تجاوزه.

برملانيون يعلقون عىل األزمة االقتصادية: ايقاف رواتب املوظفني أو ختفيضها أمر وارد
أسعار النفط تواصل تراجعها

نساء العراق عىل أرصفة أوربا: نعيش حياة مأساوية
ات منح اإلقامة يشعرهن بـ »اإلذالل« تأخير إجراء

      بغداد / المستقبل العراقي

نش�رت صحيفة الغارديان البريطانية 
الالجئ�ات  اح�وال  مّوس�عاً ع�ن  تقري�راً 
العراقي�ات الطالب�ات لإلقام�ة ف�ي الدول 
الض�وء عل�ى  التقري�ر س�لط  االوربي�ة، 
يتعرض�ن  وه�ن  المأس�اوية  احواله�ن 
لمضايقات وتعمد واض�ح من قبل ادارات 
بعرقل�ة  االوربي�ة  ال�دول  ف�ي  الهج�رة 

معامالتهن.
وتنق�ل الصحيف�ة عن ام�رأة تبلغ من 
العمر 48 عاماً كانت قد التقت بها، اذ قالت 
»اضط�ررت لالنتظار 16 ش�هراً مع ابنتي 
الوحي�دة االعت�راف بمعاملت�ي واعتباري 
الجئ�ة م�ن الع�راق، لك�ن ادارة الهج�رة 
االس�ترالية تتعّمد تأخير طلبي، فضالً عن 

عراقيين اخرين«.
الت�ي  »الم�رأة  ان  تضي�ف  الصحيف�ة 
رفضت االفصاح عن اسمها خشية التعرف 
عليها بعد نشر قصتها الى ان ادارة الهجرة 
تمنعها بشكل تام من الدخول الى استراليا 
على أثر تصريحها انتمائها الطائفي فقالت 
المرأة الالجئة وهي متس�حرة بدأت افكر 

جدياً ف�ي العودة ال�ى الديار بع�د فقداني 
االمل في الموافقة للدخول الى هذا البلد«.

الصحيف�ة ومن خ�الل اطالعه�ا على 
محادث�ات الالجئي�ن مع مس�ؤولي ادارة 
الهجرة عبر البريد االلكتروني بينهما، تبين 
ان المس�ؤولين يتعم�دون عرقل�ة طلبات 
العراقيي�ن الس�يما بعد االح�داث االخيرة 
الت�ي دفعتهم الى ترك بلدهم والس�فر الى 

أوربا او بضعة دول عربية.
االس�ترالي  الهج�رة  وزي�ر  وق�ال 
لصحيف�ة الغاردي�ان، ان »وزارت�ه بصدد 
تش�ريع قانون سيساعد على حل القضايا 
المعروضة، ويشمل معاملة 30 الف نازح 
عراقي في أوربا«، مشيراً الى ان »القانون 
من المفترض ان يحل مش�اكل تأش�يرات 
اس�باب  ومعالج�ة  للعراقيي�ن  الدخ�ول 
تأخيره�ا او تعّم�د طلب�ات العراقيين كما 
يزع�م الالجئ�ون من قب�ل ادارة الهجرة«. 
بحس�ب تصريح الوزير.النساء العراقيات 
الالجئ�ات من جهته�ن، عبرن ع�ن خيبة 
املهن بعد معرفته�ن بتعمد ادارة الهجرة 
االس�ترالية بتأخي�ر وعرقل�ة طلباته�ن، 
السيما انهن اكملن كل الشروط المطلوبة 

للدخ�ول الى اس�تراليا بوصفهن نازحات، 
فقد ت�م احالتهن ال�ى المحكمة وخضعن 
للفحص الطبي واس�توفين كل الش�روط 
س�ابق  وق�ت  منهن.وف�ي  المطلوب�ة 
م�ن الش�هر الماض�ي، حصل�ت صحيف�ة 
الغارديان على، بريد الكتروني يش�ير الى 
تعمد ضابط في ادارة الهجرة في استراليا 
برفض كل طلبات الالجئين العراقيين ومن 
ضمنهم المرأة البالغة من العمر 40 عاماً، 
مبرراً ذلك في تقرير قدمه للس�لطات يبين 
فيه، ان »الطلبات غير مستوفية للشروط 
وال يمك�ن ان ُيس�مح للم�رأة بالدخول او 
الموافق�ة عليه�ا كنازحة في اس�تراليا«. 
علماً ان النازحة اكدت وفق تقارير قدمتها 
ال�ى الفريق الصحف�ي الذي اج�رى معها 
الحوار، بأن ق�رار المحكمة يتيح لها منح 
التأش�يرة م�ن »النوع الخ�اص« ووجوب 

تنفيذ القرار من قبل ادارة الهجرة.
كم�ا يتضمن البري�د االلكتروني ايضاً، 
شرحاً مفصالً عن ضابط الهجرة واسباب 
رفض�ه ال�ذي ارتك�ز عل�ى القان�ون غير 
المش�رع الى االن، الذي يفيد بأن الالجئين 
العراقيين س�يبقون معلقي�ن لحين اقرار 

قان�ون الهج�رة الخاص�ة ف�ي اس�تراليا 
واالعتراف به�م. كاتي ريكل�ي، المحامي 
العراقي�ات  النس�اء  لقضاي�ا  الرئيس�ي 
الالجئ�ات والمعن�ي في تقديم المش�ورة 
للنس�اء بص�ورة عام�ة لطالب�ات اللجوء 
في اس�تراليا يقول في هذا الش�أن »هناك 
مش�اكل جّم�ة تواجهه�ا النس�اء، اوله�ا 
قان�ون فصل النس�اء عن اوالده�ن وهنا 
مش�كلة كبيرة تقع فيها الالجئة، الن ذلك 
به اضرار جس�يمة وال يمك�ن اية امرأة ان 
تت�رك اوالده�ا بعم�ر ع�ام او عامين الن 
القان�ون المعمول به حالي�اً يفرض قبول 
الالجئة م�ع ذويها«. وتعتبر هذه القضية 
مثيرة للقلق، خاصة ان االطفال الصغار ال 
يمكن تركهم وعدم الس�ماح لهم بالدخول 
ال�ى اس�تراليا، اذ تعان�ي الس�لطات م�ن 
ضغ�وط كبيرة من اجل الع�دول عن هكذا 

قرارات.
يخّي�ر  وف�ي حالت�ه ه�ذه،  القان�ون 
الالجئي�ن بين امرين، احدهم�ا اكثر ظلماً 
من اآلخ�ر، فأم�ا ت�رك االوالد واالعتراف 
ب�األم فق�ط او العودة الى حي�ث ما كانت 

مع اوالدها.



المملكة تقترب من اإلفالس

حال�ف الحظ المملكة العربية الس�عودية 
عندم�ا انخفضت أس�عار النفط ع�ام 1998. 

ولكن ماذا بشأن ما يحدث اآلن؟
وصل س�عر النفط إل�ى أدنى مس�توياته 
منذ أكثر م�ن عقد من الزمان، وتّم اس�تنفاد 
االحتياطي�ات النقدي�ة، كما كانت األس�واق 
الناش�ئة في حال�ة اضطراب، وم�ن ثم بدأت 
السعودية تشعر بالذعر.وقال خالد السويلم، 
الرئيس السابق لالستثمار في مؤسسة النقد 
العربي الس�عودي “لقد كان�ت لحظة مخيفة 
جًدا، ولحس�ن الحظ في تل�ك المرحلة، بدأت 
أسعار النفط في االرتفاع مرة أخرى. لم يكن 
ذلك وفق تخطيط معين، ولكن كان من حسن 
الطالع”.كان ذلك عام 1998، واآلن ثمة تهديد 
بتغّير في ثروات المملكة العربية الس�عودية 
م�رة أخرى. ه�ذه الم�رة، قد ال يك�ون الحظ 
كافياً في ظل محاولة الحكومة لحماية الثروة 
التي ازداد حج�م اقتصادها خمس مرات منذ 
ذلك الحي�ن. كما تدفع المملك�ة، وهي معقل 
اإلس�الم الُس�ني المحافظ، لتوس�يع دورها 
في الصراع�ات اإلقليمية.يتوقع بعض خبراء 
االقتصاد عجزاً في الميزانية بنسبة %20 من 
الناتج المحلي اإلجمالي، كما يتوقع صندوق 
النق�د الدولي أول عجز في الحس�اب الجاري 
الس�عودي من�ذ أكث�ر من عق�د م�ن الزمان. 
لق�د تراجعت االحتياطي�ات النقدية في البنك 
المرك�زي بنس�بة %10 عن الع�ام الماضي، 
أي أكث�ر من 70 ملي�ار دوالر.ونتيج�ة لذلك؛ 
ت�زداد الرهانات على انخف�اض قيمة الريال. 
خس�ر مؤش�ر “ت�داول” %18 ف�ي األش�هر 
الثالث�ة الماضية؛ مما أدى إلى انخفاض قيمة 
األس�هم في جمي�ع أنح�اء منطق�ة الخليج. 
كما أحدثت المتوس�طات المتحركة للمؤشر 
م�ا ُيطل�ق علي�ه اس�م “التقاط�ع الممي�ت” 
ف�ي 18 أغس�طس، وهي إش�ارة إل�ى بعض 
المس�تثمرين إلى أّنه س�يكون هن�اك المزيد 
من الخس�ائر ف�ي المس�تقبل. تباط�ؤ النمو 
االقتص�ادي الس�عودي في المس�تقبل؟لعب 
الس�عوديون لعبة االنتظار، هكذا قال روبرت 
بورغي�س، كبير الخبراء االقتصاديين في بنك 
دويتشه لألسواق الناشئة في أوروبا والشرق 
األوسط وإفريقيا. وأضاف إّن “ميزانية العام 
القادم س�تكون عالم�ة فارقة هام�ة للغاية 

س�تركز عليها األس�واق باهتم�ام كبير”.مع 
انخفاض أس�عار النفط إل�ى أكثر من النصف 
خالل االثني عش�ر شهراً الماضية إلى أقل من 
50 دوالراً للبرمي�ل، تواجه الس�عودية العديد 
من المش�اكل المالية نفس�ها الت�ي واجهتها 
عام 1998.والفارق ه�و تكلفة الحفاظ على 
الدول�ة بوصفها آلة عم�ل، وضامن للثروات، 
األمر الذي اعتاد عليه السعوديون منذ األزمة 
الماضية. يصل س�عر البنزي�ن المدعم إلى 16 
سنتاً للتر الواحد، ومع وجود الزكاة، ال توجد 
ضريب�ة على الدخل الش�خصي في دولة يبلغ 
عدد س�كانها 30 مليون نس�مة.وقال فاروق 

سوس�ة كبير الخبراء االقتصاديين بالش�رق 
األوس�ط في ش�ركة س�يتي جروب في لندن 
“الحكومة الس�عودية ال يمكن أن تستمر في 
أن تك�ون صاح�ب العم�ل األول، وال يمكنها 
أن تس�تمر في دفع عجلة النم�و االقتصادي، 
من خالل مش�اريع البني�ة التحتية الضخمة، 
وال يمك�ن أن تس�تمر أيًضا ف�ي اإلنفاق على 
اإلعانات، واإلنف�اق االجتماعي”.هذا ال يعني 
أن المملك�ة العربي�ة الس�عودية تتج�ه نحو 
خف�ض اإلنفاق، وزيادة الضرائ�ب على غرار 
التقشف الذي ضرب األوروبيين. وقال جمال 
الس�ابق  اإلعالم�ي  المستش�ار  خاش�قجي، 

لألمير الس�عودي ترك�ي الفيصل عبر الهاتف 
من الرياض، إّن الحكومة، على سبيل المثال، 
يمكنه�ا تجمي�د عملية توس�يع المس�جدين 
في مك�ة المكرم�ة، أو ف�رض ضريب�ة على 
م�الك األراض�ي األثرياء.وأضاف خاش�قجي 
“هناك قائمة طويلة من األش�ياء التي ينبغي 
على المسؤولين الس�عوديين القيام بها، قبل 
المساس بمعيشة المواطن السعودي العادي. 
نعم، هي فترة صعبة، وربما كان من الممكن 
أن تصب�ح أفض�ل بكثي�ر، إذا فعلنا م�ا نفعله 
الي�وم منذ بضع س�نوات مض�ت عندما كان 
س�عر النفط 100 دوالر”.خ�الل تلك األوقات 

الجي�دة، قام المل�ك عبد الله، ال�ذي حكم من 
2005 حتى وفاته ف�ي يناير الماضي، بزيادة 
اإلنفاق االجتماعي، في ظل إطاحة انتفاضات 
الربي�ع العربي بالقادة ف�ي دول أخرى.ولكن 
يبدو أّن الس�عودية تمتلك الق�درة على تقرير 
مصيره�ا. لقد انتعش النف�ط بعد عام 1998 
حين ارتفع س�عر برميل النف�ط الخام خالل 
11 س�نة م�ن أصل 16 س�نة، ألس�باب ليس 
أقله�ا أّن الس�عوديين اس�تخدموا نفوذه�م 
باعتباره�م القائد الفعل�ي لمنظمة أوبك.لقد 
تراجعت البالد لدرجة خف�ض اإلنتاج، ورفع 
األس�عار خالل العام الماضي؛ لكس�ب حصة 

في الس�وق من صناعة النف�ط الصخري في 
الوالي�ات المتح�دة، وغيره�ا م�ن المنتجين 
ذوي النفق�ات المرتفع�ة، حتى ل�و كان هذا 
يأتي على حس�اب موارده�ا المالية. وال تزال 
السعودية تمتلك 664 مليار دوالر صافية من 
األص�ول األجنبية؛ أي ما يع�ادل تقريًبا 90% 
من االقتصاد، والقليل من الديون.وقال ديفيد 
باتر، زميل مش�ارك في معهد تشاتام هاوس 
ف�ي لن�دن “ل�ن أق�ول إّن هن�اك أي ن�وع من 
األزمات، أو إنه توجد أزمة في األفق القريب. 
إنه�م يعملون في قطاع النفط، واس�تحوذوا 
علي�ه لفترة طويلة للغاي�ة، وهذا ليس باألمر 
النموذجي”.وحتى م�ع ذلك، يوصي صندوق 
النق�د الدولي بأن تس�يطر المملك�ة العربية 
الس�عودية عل�ى فات�ورة األج�ور المتنامية، 
وإجراء تغييرات على الدعم الحكومي للوقود 
والكهرب�اء، وجلب المزيد م�ن اإليرادات غير 
النفطية من خ�الل الضرائب. عتبة الربح من 
أس�عار النفط ف�ي البالد، وه�ي النقطة التي 
يمك�ن أن ت�وازن ميزانيته�ا، تص�ل إلى 100 
دوالر- وذل�ك بحس�ب م�ا ذكره سوس�ة من 
شركة سيتي جروب.وقالت مجموعة سامبا 
المالية، ومقرها الري�اض في تقرير لها يوم 
18 أغس�طس: إّن دعم الوقود وحده سيكلّف 
المملك�ة العربية الس�عودية 195 مليار ريال 
)52 مليار دوالر( هذا العام، أو %8 من الناتج 
المحل�ي اإلجمال�ي. كم�ا دعا محاف�ظ البنك 
المركزي فهد المب�ارك إلعادة النظر في دعم 
األس�عار.كما أّن المجلس االقتصادي الجديد 
برئاس�ة نائب ول�ي العهد محمد بن س�لمان 
يمكن أن يس�اعد في إجراء التغيي�رات إذا تّم 
التحرك بسرعة، كما قال خالد السويلم رئيس 
االستثمار السابق الذي يعمل حالًيا زميالً في 
مركز بيلفر في جامعة هارفارد.وقال سوسة 
“ف�ي حي�ن أن نصيب الفرد ف�ي المملكة أقل 
من دول خليجية صغيرة وغنية بالطاقة؛ مثل 
قطر واإلمارات العربية المتحدة، إاّل أّن الثروة 
النس�بية للمملكة العربية السعودية تعني أّن 
الحكوم�ة قد تحت�اج إلى التعام�ل بحذر؛ ألّن 
أي تعدي�ل س�وف يكون له ص�دى كبير داخل 
المملكة”.وأض�اف “ه�ذه هي األش�ياء التي 
تعد م�ن المتفج�رات السياس�ية. فالمواطن 
السعودي اعتاد نمط حياة معيًنا، وهذا النمط 
مبال�غ في�ه م�ن حي�ث الرفاهية الت�ي كانت 

سائدة في عام 1998”.

»النفط الرخيص« هيدد بقاء السعودية
   بغداد / المستقبل العراقي

حرب اليمن تقيض عىل أعداد 
كبرية من اجليش السعودي

تشومسكي: أمريكا أكرب 
هتديد للسالم العاملي

     بغداد / المستقبل العراقي

فادت وکالة األنباء الس�عودیة 
الح�دود  ح�رس  ف�ي  عنص�را  أن 
قتل ف�ي منطقة ج�ازان الجنوبیة 
باط�الق ن�ار م�ن داخ�ل االراضي 
التحال�ف  یتاب�ع  حی�ث  الیمنی�ة، 
السعودي عدوانه على اليمن.وقال 
المتحدث باسم وزارة الداخلية في 
بي�ان انه “عند الس�اعة الخامس�ة 
من عصر يوم السبت )..( تعرضت 
إحدى نقاط حرس الحدود بقطاع 
الح�رث بمنطق�ة ج�ازان لقذائف 
عس�كرية، وإط�الق نار م�ن داخل 
األراض�ي اليمنية، حيث تم التعامل 
مع الموقف بما يقتضيه، والتصدي 
للعدوان بال�رد على مصادر إطالق 
الن�ار والس�يطرة عل�ى الموقف”.

واك�د المتحدث مقت�ل الجندي أول 
بحرس الح�دود عبدالرحمن ضيف 
الل�ه مس�فر الش�مراني.وقتل 54 
ش�خصا عل�ى االق�ل ف�ي عمليات 
قص�ف وهجم�ات نفذته�ا القوات 
اليمنية عل�ى المناطق الس�عودية 
الحدودية، ردا على عدوان التحالف 
الس�عودي الذي انطلق في 26 اذار 

الماضي.

     بغداد / المستقبل العراقي

أك�د الكات�ب و المنظ�ر األميركي 
الشهير نعوم تشومسكي في مقال له 
نش�ر في موقع “س�الون” حول ايران 
و الش�رق االوس�ط و س�عي الح�زب 
المتح�دة  الوالي�ات  ف�ي  الجمه�وري 
الث�ارة الحروب ، قائ�ال ان امريكا هي 
اكبر الدول التي تش�كل تهديدا للس�الم 
العالمي من خالل اعتمادها سياس�ات 
ومب�ادرات عدائية في منطقة الش�رق 
االوس�ط.وأضاف هذا الخبير والمحلل 
الب�ارز ان هن�اك الكث�ر م�ن التف�اؤل 
وراحة البال في شتى انحاء العالم حول 
التوصل الى اتفاق نووي في فيينا بين 
إيران والمجموعة الدولية السداس�ية.

دول  “معظ�م  ان  تشومس�كي  ورأى 
العال�م تش�ارك ف�ي ه�ذا االم�ر، وان 
برنام�ج العمل المش�ترك صيغة فعالة 
و قوي�ة لمنع ايران من حي�ازة المواد 

الالزمة إلنتاج أسلحة نووية”.

تركيا: مقر حزب »التنمية والعدالة« يتعرض هلجوم بالقنابل
     بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن الجيش الترك�ي مقتل 
عسكري ووقوع هجوم استهدف 
مق�را لح�زب العدال�ة والتنمية 

الحاكم جنوب شرق البالد.
وق�ال الجي�ش ف�ي بي�ان إن 
العسكري، وهو برتبة نقيب، قتل 
ليل الس�بت في هجوم بصاروخ 
وأسلحة بعيدة المدى على موقع 
للجيش في منطقة بيت الشباب 
في محافظ�ة س�يرناك، جنوب 

شرق البالد، كما جرح جنديان.
وأض�اف الجي�ش أن الهجوم 
اإلره�اب  “منظم�ة  نفذت�ه 
العب�ارة  وه�ي  االنفصالي�ة”، 
المعهودة لوص�ف حزب العمال 

ف�ي  المحظ�ور  الكردس�تاني 
تركيا.

في الوقت نفس�ه، ألقى أفراد 
يشتبه بأنهم من الحزب، قنبلتين 
خ�ارج المق�ر اإلقليم�ي لحزب 
العدال�ة والتنمية في مدينة ديار 
بك�ر ذات األغلبي�ة الكردية، في 

جنوب شرق البالد.
وألحق الهجوم أضرارا بالغة 
بعرب�ة لمكافحة الش�غب كانت 
مركونة خ�ارج المقر، وأس�فر 
ع�ن إصاب�ة ش�رطي كان داخل 
العرب�ة بجروح، حس�بما ذكرت 

وكالة أنباء األناضول الرسمية.
تم�وز  ف�ي  تركي�ا  وأعلن�ت 
الماض�ي “حربا عل�ى اإلرهاب” 
ضد داعش والمس�لحين األكراد، 

لكنها تستهدف خصوصا، هؤالء 
منهم الذين يردون بهجمات على 

الجيش وقوات األمن.
العم�ال  ح�زب  واس�تأنف 
ض�د  هجمات�ه  الكردس�تاني 
الجي�ش والش�رطة، وقتل نحو 
50 م�ن أف�راد ق�وات األمن منذ 
نهاية تموز الماضي، وفق أرقام 

نشرتها الصحف التركية.
وق�ال الجيش في بي�ان، إنه 
قتل 41 مسلحا من حزب العمال 
الكردس�تاني، في غارات جوية 
وعمليات برية على مدى اليومين 
الماضيين، وذكر أن 12 مس�لحا 
قتلوا على يد الجيش التركي في 
عملية بري�ة وجوية في منطقة 
أولوديري في محافظة سيرناك 

الجمع�ة 21 آب، وأن 29 عنصرا 
آخري�ن م�ن “ح�زب العم�ال”، 
قتل�وا بي�ن الخمي�س والجمعة 
ف�ي غ�ارات للطائ�رات الحربية 
التركية عل�ى معس�كراتهم في 

شمال العراق.
وذكرت وكالة أنباء األناضول 
الجمع�ة أن الجي�ش التركي قتل 
771 مس�لحا كردي�ا من�ذ ب�دء 

حملته العسكرية.
وأوضح�ت أن الع�دد الكبي�ر 
م�ن الغارات الجوية التي ش�نها 
الطي�ران الترك�ي عل�ى القواعد 
الخلفي�ة للح�زب الك�ردي ف�ي 
ش�مال الع�راق، أدى إل�ى مقتل 
430 مس�لحا، بينما لقي آخرون 

مصرعهم متأثرين بجروحهم.

أزمة القاممة يف لبنان: اشتباكات بني الرشطة وحمتجني يف بريوت
     بغداد / المستقبل العراقي

اش�تبك متظاه�رون ف�ي بيروت، 
ف�ي  القمام�ة  تراك�م  أزم�ة  بس�بب 
الشوارع، مع رجال الشرطة، مما أدى 
إلى اصابة 15 شخصا على االقل.وكان 
االالف قد تجمعوا بالقرب من البرلمان 
وس�ط بي�روت، ف�ي أكبر تجم�ع منذ 

بدأت األزمة، احتجاجا على عدم جمع 
القمامة من الشوارع.ويأتي االحتجاج 
في إط�ار حملة تحمل ش�عار “طلعت 
الغاز  الشرطة  ريحتكم”.واس�تخدمت 
المس�يل للدموع، والطلق�ات المغطاة 
لتفري�ق  المي�اه  ومداف�ع  بالمط�اط، 
المتظاهري�ن، بع�د أن ح�اول بعضهم 

اختراق السياج األمني.

المتظاهرون ما يس�مونه  ويحمل 
الش�لل السياسي والفس�اد مسؤولية 

أزمة القمامة.
وتش�هد بي�روت من�ذ عدة أش�هر 
أزم�ة تراك�م القمامة، لكنه�ا ازدادت 
حدة الش�هر الماضي بع�د اغالق مكب 

النفايات الرئيسي في بيروت.
كما انتشرت تلك األزمة في مناطق 

أخ�رى م�ن لبن�ان.وردد المتظاهرون 
للحكوم�ة  مناهض�ة  ش�عارات 
والسياسيين. والقى بعضهم بزجاجات 

المياه والعابا نارية.
وحم�ل أح�د المتظاهري�ن لوح�ة 
لبنانيي�ن  لسياس�يين  ص�ور  عليه�ا 
وعب�ارة تق�ول “بع�ض القمامة بجب 

التخلص منها.

”واس�تمرت االش�تباكات وإطالق 
متح�دث  الليل.وق�ال  حت�ى  الني�ران 
باس�م الصليب األحمر اللبناني إن أحد 

المصابين في حالة خطرة.
بكمي�ات  القمام�ة  تراك�م  وم�ع 
درج�ات  وارتف�اع  للغاي�ة  ضخم�ة 
الحرارة في الصيف قام بعض السكان 
بح�رق القمامة في الش�وارع مما أدى 

انبع�اث غ�ازات س�امة.وارتدى  إل�ى 
بعض األشخاص كمامات في محاولة 
لحماية أنفسهم من الروائح الكريهة، 
بينما راح أخرون يعبرون عن غضبهم 

على وسائل التواصل االجتماعي.
وح�ذر وزير الصحة هذا االس�بوع 
من أن لبن�ان يمكن أن يش�هد “كارثة 

صحية كبرى.”

إيران وبريطانيا تتبادالن افتتاح السفارات
   بغداد / المستقبل العراقي

وصل وزي�ر الخارجي�ة البريطاني 
ال�ى  االح�د،  أم�س  هامون�د،  فيلي�ب 
وذل�ك  طه�ران،  االيراني�ة  العاصم�ة 
ف�ي وق�ت تس�عى في�ه كل م�ن ايران 
وبريطانيا العادة فتح سفارتيهما في 

البلدين.
وأكد هاموند أن إعادة فتح سفارتي 
البلدي�ن تش�كل مرحل�ة أساس�ية في 
تحس�ن العالقات الثنائي�ة، مضيفا أن 
ب�الده ترغ�ب بالتأك�د م�ن أن االتفاق 
النووي يشكل نجاحاً من خالل تشجيع 
التجارة واالستثمارات عند رفع الحظر 

المفروض على إيران.
وشدد هاموند على ضرورة استعداد 
طه�ران ولندن لبحث التحديات بما في 

ذل�ك اإلره�اب واالس�تقرار اإلقليم�ي 
وتوس�ع داع�ش ومكافح�ة االتج�ار 

بالمخدرات والهجرة غير الشرعية.
وأك�د أن الس�فارة البريطاني�ة في 
طه�ران س�يديرها ف�ي مرحل�ة أولى 
مكلف باألعمال ثم س�يتم تعيين سفير 

في األشهر القادمة.
بدوره، قال مساعد وزير الخارجية 
اإليراني مجيد تخت روانجي إنه سيعاد 
فتح سفارة البلدين بالتزامن، وستنظم 
مراسم بسيطة إلعادة افتتاح السفارة 

البريطانية.
وأض�اف أن العالق�ات بي�ن طهران 
ولندن س�تبقى عل�ى مس�توى القائم 
باألعم�ال وبصف�ة مقيم، مش�يراً الى 
أن إرس�ال سفير غيرمدرج على جدول 

األعمال حاليا.
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مم�ا ال خالف علي�ه أن موانئن�ا النفطية 
والتجاري�ة تع�د من أق�وى وأه�م ممتلكات 
الش�عب العراق�ي، وأكب�ر مكتس�باته، فهي 
الرئة الت�ي يتنفس منها االقتص�اد العراقي، 
والش�ريان المالحي الوحيد ألرض الرافدين، 
وسلة الغذاء والدواء، وهي أقوى أدوات البناء 
والتط�ور والتحضر. وأن المس�اس بها يعني 

المساس بحقوق الشعب والوطن.
نحن ندرك الفوارق الكبيرة بين ش�جاعة 
عدواني�ة  وبي�ن  ووطنيته�م،  المتظاهري�ن 
المندس�ين في التظاه�رات. ونمتل�ك الحس 
األمني واألخالقي، الذي يمنحنا الثقة الكاملة 
ف�ي التميي�ز بي�ن الخط�أ والص�واب، وبين 
الح�ق والباطل، وبين المقب�ول والمرفوض، 
الجماهيرية حق  فاالعتصامات والتظاهرات 
مش�روع يضمنه الدس�تور، وتكفله األعراف 
والتقالي�د، وتؤي�ده الش�رائع الديمقراطي�ة 

قص�ر،  أم  مين�اء  غل�ق  لك�ن  واإلنس�انية. 
ومحاولة تعطيل أرصفته وس�فنه األجنبية، 
وتأخير مراحل العمل في واجهاتنا المينائية 
الواقعة تح�ت التنفيذ، بضمنه�ا ميناء الفاو 
الكبي�ر، وم�ا إلى ذلك من ممارس�ات خاطئة 
ُتع�د م�ن األمور الت�ي ال تقبله�ا األصول وال 
األعراف وال الش�رائع، وال يقبله�ا العقل وال 
المنطق. وبالتالي فإن خنق موانئنا وتعطيلها 
ال يندرج ضمن السياقات المقبولة للتظاهر. 
فالموانئ ه�ي نافذتنا التجارية واالقتصادية 
والمالحية والس�يادية المطلة على بحار الله 
الواسعة، وال عالقة لها بالمواقف السياسية. 
وأن المس�اس بها يعني المس�اس بممتلكات 

الشعب العراقي ومكتسباته.
لق�د حذرن�ا م�رارا وتكرارا م�ن خطورة 
تخري�ب  مؤسس�اتنا الوطني�ة وتعطيله�ا، 
الم�رات م�ن مؤام�رات دول  وحذرن�ا آالف 

الجوار الرامية لتهمي�ش موانئنا وإضعافها، 
وقلن�ا أن الجه�ات الداعم�ة لإلره�اب ه�ي 
الجه�ة الوحي�دة المس�تفيدة م�ن محاوالت 
التعطي�ل المتمثلة، وإال بماذا تفس�رون منع 
خروج البضائع المستوردة بضمنها المعدات 
واللوجس�تية،  الحربي�ة  واآللي�ات  والم�واد 
الت�ي ال يمكن االس�تغناء عنها ف�ي مواجهة 

العصابات اإلرهابية ؟. 
فالموانئ ه�ي المنافذ البحري�ة الوطنية 
الُمنتجة، التي تنتظر منا حمايتها ومنع تسلل 
المخربين إليها، من هنا يحق لنا أن نلقي ظالل 
الش�ك والريبة على تصرف�ات المجاميع التي 
تركت س�احات التظاهرات العامة، وتوجهت 
نح�و بواب�ات الموان�ئ، لتمنع تدف�ق المواد 
الطبية المس�توردة، وتمنع تحرك الشاحنات 
المحمل�ة بالبضائع والم�واد الغذائية باتجاه 
أسواق ومخازن المدن العراقية، وتمنع عمال 

الموانئ من مواصلة أنشطتهم المينائية التي 
تعود عل�ى الش�عب العراقي بالخي�ر والنفع 
والفائ�دة، وتحقق لنا الموارد المالية الالزمة 
لتغطي�ة روات�ب ومس�تحقات م�ا يزيد على 
13000 عامل وموظ�ف يعملون في الموانئ 
العراقي�ة، وآالف العاملي�ن في النق�ل البري 
والبح�ري، وف�ي تش�كيالت وزارات النف�ط 
والتج�ارة والصناع�ة. فه�ل ص�ار تعطي�ل 
عجل�ة اإلنتاج وإيقافها من ضمن المكاس�ب 
الجماهيري�ة ؟. أم أن خن�ق منافذنا البحرية 
صار م�ن األهداف الثوري�ة ؟. وهل يصح أن 
نهدم ما بناه األجداد عبر هذه العقود الطويلة 
لتتحول أرصفتنا ومرافئنا في ليلة وضحاها 
إلى هي�اكل مش�لولة، بينم�ا تتوقف رحالت 
الس�فن القادم�ة إلين�ا، لتغي�ر وجهتها نحو 

الموانئ الخليجية البديلة ؟.
ث�م لمصلح�ة م�ن تتعط�ل موانئن�ا م�ن 

دون س�بب وجي�ه ؟. ولمصلح�ة م�ن ُيمنع 
مرور شحنات األس�لحة المستوردة للجيش 
العراق�ي ؟، ومن هي الجهات التي تقف وراء 
هذه الفلول المندس�ة، التي تصر على تعطيل 
الموان�ئ العراقي�ة وقت�ل أرصفته�ا ؟. وأي 
صدف�ة هذه التي جمعتهم ف�ي بوابات ميناء 
الف�او الكبي�ر، وفي بواب�ات مين�اء أم قصر 
ف�ي توقيتات متناظ�رة تثير الريب�ة، وتفجر 

هواجس الظنون ؟.
تنفي�ذ  وراء  هرع�وا  الذي�ن  أن  ش�ك  ال 
األجندات الخليجية الرامية إلفشال مشاريعنا 
المينائي�ة، وتعطي�ل موانئن�ا التجاري�ة هم 
الذين انتهزوا المواق�ف الوطنية، التي عبرت 
عنها الجماهير العراقية الغاضبة، واس�تغلوا 
ثورتها العارمة ضد المفسدين واإلرهابيين، 
فارتكب�وا ه�ذه الحماق�ة الت�ي تس�ببت في 

تعطيل مؤسساتنا الحيوية الُمنتجة.

أرمحوا موانئنا يرمحكم اهلل
كاظم فنجان احلاممي
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إلحاق�ا بكتابنا ذي الع�دد ب/1509 
2015/7/22والخ��اص  بتاري���خ 
باعالن رقم )2(  لس�نه 2015 ضمن 

تخصيصات املوازنة التشغيلية  
ن��ود ان نن���وه اىل إيق��اف إعالن  

املناقصة:
6/ديوان محافظة م�روع )تاهيل 
وصيانة وتش�غيل محطات وشبكات 
املج�اري الثقيل�ة واالمط�ار يف مركز 
العش�ار  الب�رة قواطع  محافظ�ة 
والرباط واملعق�ل مع محطات املركز 

البالغ عددها 126 محطة ( 
وذلك لوجود متطلبات جديدة .

يرسن�ا دعوتكم لالش�راك باملناقصات أدناه التي تتضمن تجهي�ز )املواد املذكورة يف الجدول 
أدناه( والواردة ضمن حسابات املوازنة الجارية واالطالع عىل املستمسكات املطلوبة يمكنكم 
زيارة موقع رشكتنا عىل االنرنت وعىل املوقع الخاص بالركة )www.Kimadia.iq( واملوقع 

 )www.moh.gov.iq( الخاص بالوزارة
علما ان ثمن مس�تندات املناقص�ة التي مبلغها اقل من مليون $ هو )60,500( س�تون الف 
وخمس�مائة دينار غري قابل للرد واملناقصات التي مبلغها اكثر من مليون $ هو )121,000( 
مائ�ة وواح�د وعرين الف دينار غري قابل للرد ويتحمل من سرس�و علي�ه املناقصة اجور 
االع�الن وع�ىل ان يتم تقديم وثائق االعم�ال املماثلة مع العرض اما التامين�ات االولية والتي 
يجب ان تكون بنس�بة 1% من قيمة االعرض تقدم عىل ش�كل خطاب ضمان نافذ ملدة س�نة 
كاملة وال يطلق املبلغ من املرف اال بكتاب من الركة يؤيد انتفاء الحاجة او صك مصدق 
او كفال�ة مرفية ضامنة او س�ندات القرض الت�ي تصدرها املص�ارف الحكومية علما ان 
طريقة الدفع ستكون )حسب رشوط املناقصة(  وطريقة الشحن  )CIP( او حسب الروط 
وان الرك�ة غري ملزم�ة بقبول أوطأ العطاءات وعىل من سرس�و علي�ه املناقصة رضورة 
تقدي�م التامين�ات القانونية )كفالة حس�ن االداء( البالغة 5% من قيمة االحالة وعىل ش�كل 
خطاب ضمان او كفالة مرفية  او صك مصدق او مستندات القرض التي تصدرها املصارف 
الحكومي�ة ولغرض االطالع يمكنكم زيارة موقع الرك�ة او الوزارة املذكورين انفا علما ان 
املؤتمر الخاص باالجابة عىل استفس�ارات املش�اركني سيعقد الساعة العارشة  صباحا  يوم 

2015/9/7
مالحظة/ يف حالة مصادفة موعد الغلق عطلة رس�مية يكون اليوم التايل للدوام الرسمي هو 

آخر موعد لتقديم العطاء ويعترب موعد الغلق ويكون اليوم التايل موعد فتح العطاء.

According to our letter numbered 
B/1509 on 22/7/2015  of 
announcement )2(for 2015 within 
the allocations of operating budget 
 We would like to intimate you 
stopping the  tender: 
6/governorate divan project 
)rehabilitation ,maintaining and 
operating stations ,nets of heavy 
sewage and water rains in the center 
of Basra governorate ,regions of ) Al-
Ashaar –Al-Ribaat –Al-Maakel with 
the center stations )126 stations(
Because there are  new 
requirements.

حمافظة البرصة 
مديرية العقود احلكومية

العدد:ب/1764قسم التعاقدات
التاريخ: 8/20/ 2015

ايـقـاف
Stopping

رئيس مهندسني
إحسان عبد اجلبار اسامعيل

مدير العقود احلكومية

Chief engineer
Ihsan A. Ismaeel

director of Government contracts
وزارة الصحة

الرشكة العامة لتسويق األدوية 
إعـالنواملستلزمات الطبية

املدير العام



 

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة التعلي�م العالي والبحث العلم�ي، عن ضوابط 
قبول الطلبة م�ن خريجي فروع الدراس�ة المهنية في المعاهد 

للسنة الدراسية 2015/ 2016.
وق�ال الناطق الرس�مي لل�وزارة  حي�در جبر العب�ودي، إن 
الضواب�ط تضمن�ت ان�ه يح�ق لخريج�ي االعدادي�ات المهنية 
)للدراس�تين الصباحي�ة والمس�ائية ( التقدي�م ال�ى الجامعات 
التقني�ة على ان تحدد نس�ب قبولهم على وف�ق متطلبات خطة 

القبول في الجامعات التقنية.
وأض�اف أن المنافس�ة س�تكون بي�ن الطالب على أس�اس 
المعدل الحاصل عليه الطالب في الدراسة اإلعدادية على اال يقل 

معدل المتقدم  عن 60بالمئة .
وتابع أن أظهار القبول يك�ون عن طريق الجامعات التقنية 
م�ع تزويد دائرة الدراس�ات والتخطيط والمتابع�ة في الوزارة 
بأس�ماء المتقدمي�ن والمقبولين ومعلوماته�م كافة ألغراض 

تدقيقية.

التعليم تعلن ضوابط قبول الطلبة
من خرجيي فروع الدراسة املهنية يف املعاهد

   المستقبل العراقي/ عادل الالمي

أك�دت وزارة التجارة، امس االحد، 
أنها اتخ�ذت حزمة إج�راءات إليقاف 
البطاق�ة  مل�ف  ف�ي  المال�ي  اله�در 
التموينية وتحسين مفرداتها وضمان 
انس�يابية توزيعها للمواطنين، مبينة 
أنها تمكنت من خفض قيمة شراء تلك 
المفردات من قرابة خمس�ة مليارات 

إلى أكثر قليالً من مليار دوالر فقط.
وق�ال المتح�دث باس�م ال�وزارة، 
محم�د الحمدان�ي، إن “الدول�ة كانت 
تص�رف عل�ى البطاق�ة التموينية ما 
يتراوح بين ثالثة إلى خمسة مليارات 

دوالر س�نوياً لتأمي�ن موادها األربع، 
وهي الرز، الس�كر، الزيت والطحين”، 
مشيراً إلى أن “توجه الوزارة للحفاظ 
عل�ى الم�ال الع�ام أثم�ر ع�ن نتائ�ج 

ايجابية لتقليص تلك المبالغ”.
وأض�اف الحمدان�ي، أن “ال�وزارة 
انفقت ملياراً ومئة و17 مليون دوالر، 
منذ بداية الع�ام 2015 الحالي، وحتى 
النصف األول م�ن آب الجاري، لتأمين 
مواد البطاقة التموينية األربع، بأنواع 
جيدة”، متس�ائالً “كيف كانت تصرف 
تلك األموال على تأمين المواد ذاتها”.

وأوض�ح الحمدان�ي، أن “ال�وزارة 
اتخذت جملة من اإلصالحات لتطوير 

البطاق�ة  مف�ردات  توزي�ع  عملي�ة 
التمويني�ة”، مبين�اً، منه�ا “توجي�ه 
وكالئه�ا في المحافظ�ات كافة لعدم 
توزيع أية مادة م�ن مفردات البطاقة 
التموينية ما ل�م يتأكد من صالحيتها 
لالستهالك البشري، وتوقيع كل واحد 
منه�م عل�ى محضر بذل�ك يتم حفظه 

لديها”.
وتابع الحمداني، أن “الوزارة قررت 
توزيع مفردات البطاقة التموينية مرة 
واح�دة دون تجزئة في كي�س واحد، 
وتحديد يوم بالشهر لتسلمها من قبل 
المواطن”، الفتاً إلى أن “الوزارة قررت 
عزل أي مس�ؤول فيها مضى عليه في 

منصبه أربع س�نوات، وتشكيل لجنة 
الب�دالء، وتخصيص  وزارية لالختيار 
أرق�ام س�اخنة وعناوي�ن الكترونية 
لتلقي الشكاوى من المحافظات كافة 
واتخاذ الالزم بشأنها خالل 48 ساعة، 
فضالً ع�ن تقلي�ل الروتين وتبس�يط 

اإلجراءات للمواطنين”.
النيابية،  المالي�ة  اللجن�ة  وأك�دت 
أم�س الجمعة،)ال��21 م�ن آب 2015 
الحال�ي(، انفاق أكثر م�ن 50 ترليون 
دينار على مفردات البطاقة التموينية 
من�ذ خ�الل الم�دة م�ن 2003 ولغاية 
2015، مبين�ة أن أغل�ب تل�ك األموال 
ذهب�ت لجيوب الوس�طاء م�ا انعكس 

س�لباً عل�ى نوعي�ة الم�واد المجهزة 
للمواطنين، فضالً عن كشفها مباشرة 
هيئة النزاهة بفتح ملفات الفساد في 

وزارة التجارة بالتعاون معها.
أعلن�ت،  التج�ارة  وزارة  وكان�ت 
في،)التاس�ع م�ن آب الحال�ي(، ع�ن 
إجراءات “س�ريعة ومهمة” لتحسين 
بع�ض  وزي�ادة  التمويني�ة  البطاق�ة 
مفرداتها، اعتماداً على مصادر عالمية 
رصين�ة، مبين�ة أنها س�تطبق “آليات 
الغذائية  المف�ردات  عاجلة” إليص�ال 
إلى دار سكن المواطن وتقليل الروتين 
في تسجيل الوالدات واالنشطار داخل 

األسرة الواحدة.

   ديالى/المستقبل العراقي

حذر المجلس البلدي في ناحي�ة مندلي بديالى، امس األحد، 
من انقراض بعض الحيوانات بس�بب الصيد الجائر، فيما أكد أن 
غياب ثقافة الصيد وعدم االلتزام بالقوانين ساهم في انخفاض 

خطير بأعداد بعض الحيوانات في السنوات األخيرة.
وقال رئيس المجلس أزاد المندالوي ، إن “بادية مندلي تضم 
أنواعاً مختلفة م�ن الحيوانات البرية كان�ت مقصد للصياديين 
من�ذ عقود طويلة، لكن بروز عمليات الصيد الجائر أصبح يهدد 
بانق�راض أنواع عدة م�ن الحيوان�ات أبرزها الغ�زالن وطيور 
الحباري”.وأض�اف المن�دالوي، أن “غي�اب ثقاف�ة الصيد لدى 
البع�ض وع�دم االلت�زام بالقوانين الت�ي تحدد مواس�م الصيد 
ساهم في انخفض خطير بأعداد بعض الحيوانات في السنوات 
األخي�رة”، مؤك�دا “ض�رورة الس�عي لتطبيق حظ�ر على صيد 
الحيوان�ات لفت�رات زمني�ة مح�ددة من اج�ل المس�اعدة على 
تكاثرها بش�كل يمنع ش�بح االنقراض”.وكانت مديرية ناحية 
قزانية في محافظة ديالى حذرت، األحد )12 تموز 2015(، من 
تفاقم ظاه�رة الصيد الجائر في بادية الناحية، فيما حذرت من 
انق�راض بعض الحيوانات البرية المتواجدة فيها.وكانت وزارة 
البيئة طالبت في وقت سابق، المحافظات كافة بإيقاف حمالت 
الصيد الجائر، معتبرة إياها تهديداً للتنوع اإلحيائي، فيما أكدت 
ضرورة تفعيل دور الش�رطة البيئية وش�رطة الحدود في الحد 

من هذه الظاهرة.

منديل حتذر من انقراض بعض احليوانات 
بسبب »الصيد اجلائر«

التجارة تتخذ إجراءات لضامن انسيابية توزيع »التموينية« للمواطنني

صحة الرصافة تتلف أكثر من 5 آالف  صندوق من الدجاج منتهي الصالحية
   بغداد / المستقبل العراقي

قامت شعبة الرقابة الصحية التابعة 
لدائ�رة صحة بغ�داد الرصاف�ة بحجز 
واتالف)5342(صن�دوق م�ن الدج�اج 
المنش�أو)4500( وااليران�ي  الترك�ي 

صندوق من البي�ض التركي وااليراني  
بانفلون�زا  االصاب�ة  ح�االت  لظه�ور 

الطيور في البلدين . 
وقال مدير ش�عبة الرقابة الصحية  
ف�ي الدائرة محمد عب�د الرضا انه” تم 
ات�الف )1843(صن�دوق م�ن الدجاج 
و)4500( صندوق م�ن البيض التركي 

وااليران�ي في منطق�ة الطمر الصحي 
بمنطق�ة النه�روان فيم�ا ت�م حج�ز 

)3499(  صن�دوق من الدجاج  لغرض 
االداري�ة والقانونية  اكمال االجراءات 

لغ�رض اتالفه�ا  وان ه�ذه االجراءات 
جاءت بموجب قرار من مجلس الوزراء 
القاضي بمنع الدجاج والبيض التركي  
وااليران�ي وكافة منتوج�ات الدواجن 
التركية وذلك لتس�جيل ح�االت اصابة 

بانفلونزا الطيور في تركيا وايران “.
يذك�ر ان الرقاب�ة الصحي�ة بصحة 
الرصاف�ة قامت خالل االي�ام الماضية 
باالتالف )8800( صندوق بيض تركي 

المنشأ.
عل�ى صعيد متصل, اقامت  ش�عبة 
الرقاب�ة الصحي�ة ف�ي مدين�ة الصدر  
الم�اء  تثقيفي�ة ح�ول س�المة  دورة 

والغذاء للعاملين في المحالت العامة.
 وق�ال محمد عبد زاي�د مدير قطاع 
الصدر أن الدورة اس�تمرت لمدة ثالثة 
ايام والتي ش�ملت المحالت  الخاضعة 
للرقابة الصحية من  حالقين و مطاعم 
ومح�الت القصابي�ن,  اذ تلقى خاللها 
المشاركون محاضرات حول االمراض 
االنتقالي�ة وط�رق االنتق�ال واهمي�ة 
الوع�ي الصحي لديهم م�ن اجل تجنب 
ه�ذه االم�راض ، فضال ع�ن االمراض 
التي تنتقل عن طريق األطعمة الملوثة 
ودور النظاف�ة ف�ي تجن�ب مث�ل هذه 

اإلمراض بإضافة إلى تعقيم المياه.

االعامر: ختصيصات صندوق اإلسكان
غري كافية وجلأنا للمصارف لسد النقص

ذي قار ختصص مبالغ من البرتودوالر 
للدوائر اخلدمية

     بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن وزي�ر اإلس�كان ط�ارق الخيكان�ي، أمس األح�د، أن 
تخصيصات صندوق اإلسكان لهذا العام ال تتجاوز ال�100 مليار 
دين�ار، وهي غي�ر كافية إلقراض المواطني�ن، مبينا أن الوزارة 
لج�أت الى المصارف لس�د النقص ف�ي األموال، فيم�ا أكد أنها 

منحت تسهيالت كبيرة للصحفيين الراغبين ببناء مساكنهم.
وقال الخيكاني ، إن “تخصيصات صندوق اإلسكان لهذا العام 
ال تتجاوز ال��100 مليار دينار”، مبينا أن “هذه التخصيصات ال 
تمثل إال نسبة 18 بالمئة قياسا بتخصيصات عام 2014 البالغة 
350 ملي�ار دينار”.وأض�اف الخيكاني، أن “ه�ذه التخصيصات 
غير كافي�ة إلقراض المواطني�ن من اجل بناء وحدات س�كنية 
له�م”، موضح�ا أن “الصندوق لج�أ القت�رض 100 مليار دينار 
من مصرفي الرش�يد والرافدين لتغطية العج�ز المالي”.وتابع 
الخيكان�ي، أن “الصندوق التابع للوزارة أس�هم في بناء 32 ألف 
وح�دة س�كنية الع�ام الماضي”، مش�يرا ال�ى أن “المبالغ التي 
ت�م إقراضها من�ذ األول من الع�ام الحال�ي 2015 ولغاية نهاية 
تم�وز الماض�ي بلغت أكث�ر م�ن 345 دينار”.ولف�ت الخيكاني 
ال�ى أن “الوزارة منحت تس�هيالت كبي�رة للصحفيين الراغبين 
في بناء مس�اكنهم من خالل إعفائهم م�ن كتب صحة الصدور 
الخاصة بإجازة البناء، فضال عن إعطائهم األسبقية في تمشية 
معامالتهم وإلغاء عامل الوق�ت الزمني”.وكان مجلس الوزراء 
ق�رر، في )5 أيار 2015(، إقراض صندوق اإلس�كان بمبلغ مئة 
ملي�ار دينار لدع�م قروض اإلس�كان.يذكر أن العراق يعاني من 
أزمة س�كن خانقة نظراً لتزايد عدد س�كان العراق قياسا بعدد 
المجمع�ات الس�كنية، إضاف�ة إلى عج�ز المواط�ن ذي الدخل 
المحدود عن بناء وحدة س�كنية خاصة به بسبب غالء األراضي 

والمواد اإلنشائية.

     بغداد/المستقبل العراقي

قال رئيس مجلس محافظة ذي قار حميد الغزي، امس االحد، 
إن الحكوم�ة المحلي�ة خصصت جزء م�ن مبال�غ البترودوالر 
للدوائ�ر الخدمية.واض�اف الغزي في بيان صحف�ي، إن “مبالغ 
البت�رودوالر الخاص�ة بالمحافظ�ة والبالغ�ة 20 ملي�ار دينار 
ت�م تخصيصها  لقطاع�ات الصح�ة والكهرب�اء ودائرتي الماء 
والمجاري وتم رفعها إلى وزارتي المالية والتخطيط”.وأضاف 
الغ�زي أن “المبالغ خصصت للتجهي�ز والصيانة وزيادة رواتب 
االجراء اليوميين”، مشيرا الى ان “تخصيص مبالغ البترودوالر 
ه�ي من صالحيات الحكومة المحلية في المحافظة بالتنس�يق 
م�ع وزارتي المالية والتخطيط”.وأوضح ان “المبالغ خصصت 
للدوائر الخدمية ألنها على تماس مباش�ر م�ع المواطنين، كما 
ان الع�ام الحالي لم يش�هد انج�از المش�اريع الخدمية، وارتأت 

الحكومة المحلية لديمومة المشاريع من خالل البترودوالر”.
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التخطيط تقرتح حذف 296 مرشوعًا وتأجيل أخرى بسبب األزمة املالية

العتبة احلسينية تتفق مع صحة كربالء لفتح جناح خاص جلرحى احلشد
   كربالء المقدسة/المستقبل العراقي

عق�دت األمان�ة العامة للعتبة الحس�ينية المقدس�ة اتفاقا مع 
دائرة صح�ة كربالء لفتح جناح خاص بجرحى مجاهدي الحش�د 
الش�عبي والقوات األمنية في المستشفى الحس�ين التعليمي، من 
اجل تقديم افضل الخدمات الطبية وعلى مدار الس�اعة.وقال صبار 
عمران الكربالئي معاون قسم الشؤون الطبية في العتبة المقدسة 
انه” تم االتفاق على فتح الجناح الخاص ومتابعة حاالت الجرحى 
حس�ب صعوبته�ا ،وإذا تطلب العالج ارس�الهم الى خ�ارج القطر 
من اجل اجراء العمليات المس�تعصية والصعبة”،مبينا ان “العتبة 
المقدسة ارسلت وجبة جديدة من الجرحى التي يصعب معالجتهم 
ف�ي داخ�ل الع�راق حي�ث باالتف�اق م�ع مستش�فى )بارس�يان( 
ومستش�فى )توس( وهما م�ن افضل المستش�فيات االهلية في 

الجمهورية االس�المية االيرانية”.واوضح, ان “العتبة الحس�ينية 
المقدس�ة بادرت بتقديم س�يارة اسعاف ش�حن داخل المستشفى 
وذلك لنق�ل المصابين داخل مدينة الحس�ين الطبية اضافة الى ان 
قس�م الش�ؤون الطبية ف�ي العتبة المقدس�ة متواصل باس�تمرار 
في تفق�د ورعاي�ة الجرحى المجاهدي�ن من جمي�ع المحافظات 
العراقية”.وتفقد االمين العام للعتبة الحس�ينية المقدس�ة الشيخ 
عب�د المه�دي الكربالئي مؤخرا جرح�ى العمليات العس�كرية من 
الحشد الشعبي الملبين لنداء المرجعية الدينية في الجهاد الكفائي 
المقدس الراقدين في الجناح الخاص لجرحى العمليات العسكرية 
بمستش�فى الحس�يني بكربالء المقدسة، وأمر بإرس�ال الحاالت 
الخاصة التي تحتاج الى عالج خارج العراق من مجاهدي لواء علي 
االكبر القتالي وباقي الفصائل المقاتلة من الحشد الشعبي والقوات 

االمنية  بالطائرات وعلى حساب العتبة الحسينية المقدسة.

   بغداد/المستقبل العراقي 

اقترح�ت وزارة التخطي�ط، امس األحد، 
حذف 296 مش�روع وتأجي�ل 2169 أخرى، 
عازية السبب الى األزمة المالية التي تعصف 
بالبل�د، فيم�ا أوضح�ت أن ع�دد المش�اريع 
المستمرة لغاية منتصف العام الحالي بلغت 

6082 مشروعا.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة 
الهنداوي ، إن “الوزارة اتخذت جملة إجراءات 
مهم�ة في إط�ار الظروف المالي�ة التي يمر 
به�ا الع�راق”، موضح�ا أن “ال�وزارة أمنت 
مبل�غ تريليوني دينار لتس�ديد مس�تحقات 
المقاولين للمش�اريع المس�تمرة بالتنسيق 
مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة 
والمحافظات لغرض معرفة مبالغ االلتزامات 
الواجبة الدف�ع للمقاولين عن ذرعات العمل 
المنج�زة أو أي التزام�ات أخرى”.وأض�اف 
الهن�داوي، أن “عدد المش�اريع المس�تمرة 

لغاي�ة منتص�ف الع�ام الحالي بلغ�ت 6082 
مش�روعا مس�تمرا، موزع�ة بواق�ع 2577 
مشروعا للقطاعات االقتصادية التي تشمل 
الزراع�ي 188 مش�روعا، والصناع�ي 381، 
والنقل واالتصاالت 332 مشروعا، والمباني 
والخدمات 1232 مشروعا، والتربية والتعليم 
444 مشروعا، وهناك 3505 مشاريع ضمن 
برنامج تنمية األقاليم عدا إقليم كردستان”، 
مبين�ا أن “كلف هذه المش�اريع بلغت قرابة 

280 تريليون دينار”.
وأش�ار عب�د الزه�رة ال�ى أن “ال�وزارة 
اقترحت حذف 296 مشروعا تبلغ كلفتها 10 
تريليون و652 مليار دينار، كونها مش�اريع 
ليس�ت ذات أولوية ف�ي المرحل�ة الحالية”، 
موضحا أن “الوزارة اقترحت أيضا تخفيض 
كلف المش�اريع المس�تمرة بمقدار تريليون 
و471 ملي�ار دينار”.وبي�ن عب�د الزهرة، أن 
“الوزارة ناقشت أيضا إمكانية تأجيل 2169 
مش�روعا بلغت كلفته�ا 36 تريليون و720 

ملي�ار دينار”، الفتا ال�ى أن “إجمالي المبلغ 
المخفض من جراء حذف وتأجيل المشاريع 
سيبلغ 48 تريليون و870 مليار دينار، تشكل 
ما نس�بته 29.5 في المائة من الكلفة الكلية 

للمشاريع المستمرة”.
وتابع عب�د الزهرة، أن “أولوي�ة التنفيذ 
أعطي�ت للمش�اريع ذات النس�ب المتقدم�ة 
في االنج�از مع األخذ بنظ�ر االعتبار مبالغ 
ه�ذه  تامي�ن  م�ع  التعاقدي�ة  االلتزام�ات 
االلتزام�ات من قبل الموازن�ة العامة للدولة 
لالستفادة من مخرجاتها القريبة التحقق”، 
موضحا أن “بقية المش�اريع يتم معالجتها 
من خالل النظ�ر الى حجم المبالغ المطلوبة 
إلكماله�ا، وإمكاني�ة تحويل المش�روع الى 
فرص�ة اس�تثمارية وعلى هذا األس�اس يتم 
تحديد صيغ�ة التموي�ل المناس�ب”.وكانت 
وزارة التخطي�ط أعلنت، ف�ي )9 أب 2015(، 
عن س�عيها الى خفض المشاريع الى 30% 

للتمكن من تمويلها.

الزراعة تعزو صعود أسعار بعض أنواع 
اخلضار اىل ارتفاع درجات احلرارة

   بغداد/المستقبل العراقي

عزت وزارة الزراعة، امس االحد، صعود أسعار بعض أنواع 

الخض�ار الى ارتفاع مع�دل درجات الحرارة، فيما اش�ارت الى 

انها ال تتحكم باالسعار.

وقال الوكي�ل الفني للوزارة مهدي ضمد القيس�ي في بيان 

صحفي, ان “صعود األس�عار الذي ش�هدته بع�ض المحاصيل 

الزراعي�ة، يع�ود ال�ى ارتف�اع درجات الح�رارة التي ش�هدتها 

المنطق�ة، وتكالي�ف التبري�د والتكييف الت�ي تحتاجها البيوت 

البالستيكية، اضافة الى ارتفاع اسعار النقل”.

وأض�اف القيس�ي ان ه�ذا “االرتف�اع هو مؤقت وس�يزول 

ب�زوال الظ�رف الج�وي”، مبين�ا ان “وزارة الزراع�ة ال تتحكم 

باألسعار”.

وتابع القيس�ي ان “بعض الحلول تكمن في اإلسناد وزيادة 

الموازنة”، مشيدا ب�”االتجاه الصحيح الذي تنتهجه الحكومة، 

والخاص بدعم القطاع الزراعي الذي يساهم في سالمة المنتج 

وتشغيل األيدي العاملة”.

وش�هدت اس�واق الخض�ر والفواك�ه ارتفاع�ا ف�ي بع�ض 



اس�تقطب قرار بكني تخفيض عملته�ا جملة من االنتقادات 
السياس�ية يف حملة االنتخاب�ات الرئاس�ية األمريكية، حيث 
ن�ر دونال�د ترامب تغري�دات مث�ل »خفض قيم�ة العملة 
يعني امتصاص الدماء من الوالي�ات املتحدة«، و»إنني أحذر 
بش�أن الصني منذ بداية ثمانينيات القرن ال��20«، كما قال 
الس�يناتور الجمه�وري »لينديس جراه�ام« إن خفض قيمة 
العملة هو »آخر سلس�لة يف تاريخ طوي�ل من الغش«، بينما 
حث الس�يناتور الديمقراطي »بوب كايس« عىل رفض تالعب 

الصني بعملتها.
وعىل ما يبدو فإن االفرتاض الذي يس�ود بعض املس�ؤولني يف 
واش�نطن هو أن الصني تحاول تعزيز آلة التصدير لديها عىل 

حساب العمال األمريكيني. ولكن األولويات االقتصادية للصني 
قد تغريت بش�كل كبري يف الس�نوات األخرية. فهي تويل كثرياً 
من االهتمام لقطاع الخدمات لديها أكثر من قطاع التصنيع. 
وإىل ذل�ك، ف�إن الحكوم�ة الصينية لديها س�بب لالعتقاد أن 
بإمكانها التفوق يف املنافس�ة ع�ىل الصناعة األمريكية، حتى 
يف غياب إش�كاالت العملة. ويف السنوات الخمس التي سبقت 

خف�ض قيم�ة العملة، ارتفع�ت قيمة اليوان املعدلة حس�ب 
التضخم بنس�بة 33% مقابل الركاء التجاريني الرئيسيني. 
ورغم ذل�ك، فإن ال�ركات الصينية احتفظ�ت بمكانتها يف 

مواجهة املنافسة.
والحقيق�ة أن خف�ض الصني لعملتها كان رداً عىل األس�واق 
املالي�ة التي حاولت دفع قيمة اليوان لألس�فل. وال ينبغي أن 

يس�بب ذلك قلقاً لواش�نطن. بل ينبغي أن يرحب املسؤولون 
األمريكيون بقيام الصني بخفض قيمة العملة، واالس�تجابة 
عرب مقايضة دبلوماس�ية: س�ننظر يف االتج�اه اآلخر )كما 
نفعل م�ع اليابان( طامل�ا أنكم ترسعون يف الجه�ود الرامية 
لتوس�يع قط�اع الخدمات. ومن ش�أن ازده�ار الخدمات يف 
الصني أن يزيد مس�تويات املعيش�ة للصينيني البالغ عددهم 
1.3 مليار نس�مة، م�ا قد يعني زي�ادة الواردات من الس�لع 

األمريكية.
لذلك فإنه إذا اختار املرشحون الرئاسيون األمريكيون انتقاد 
خف�ض قيمة اليوان، فينبغي فح�ص دوافعهم وليس دوافع 

الصني.

ويليام بي�سك

اليوان ناخب أمريكي!

لألس�ف يح�اول بع�ض املس�ؤولني االس�تخفاف بحج�م 
وتأث�ري التظاهرات الش�عبية املطالب�ة باإلصالحات، وهم 
بذل�ك يوجه�ون إهان�ة للش�عب او ع�ىل األق�ل لريح�ة 
املتظاهرين الذين يمثل�ون نخب املجتمع العراقي املثقفة، 
فضالً ع�ن املرجعية الدينية التي تدع�م املطالب املروعة 
للمتظاهري�ن والش�عب بصورة عام�ة، وم�ن الغريب أن 
يت�ذرع ه�ؤالء املس�ؤولون باملالي�ني التي صوت�ت لهم او 
لكتله�م يف االنتخابات النيابية الس�ابقة، دون ان يمتلكوا 
الق�درة عىل محاس�بة أنفس�هم او مراجعتها ع�ىل األقل، 
م�ا الذي حقق�وه لجمه�ور ناخبيهم، وع�ىل اي إنجازات 
يراهن�ون حتى تخرج املاليني التي أنتخبتهم وتحميهم من 
املتظاهرين الغاضبني، ال أعتقد ان هؤالء املس�ؤولني الذين 
يستخفون بالتظاهرات وال اي أنسان منصف يف العالم ان 
ثمة إنجازات مهمة تحققت يف البالد، بل العكس فالجميع 
وبضمنه�م املس�ؤولون  العراقيون يتحدث�ون عن حصاد 
مريع من الفش�ل املرتاكم عرب االثنتي عرة سنة املاضية،  
اليوجد غري الفس�اد وس�وء اإلدارة وغياب التنمية واإلثراء 
غري املروع لطبقات السلطة. هل يستطيع املسؤول الذي 
يستخف ويستهني بحجم التظاهرات وتأثريها ان يذكر  لنا 
إنج�ازاً واحداً قدمه لناخبيه ؟! ه�ل يخرج املتظاهرون اىل 
الش�وارع واالس�احات بطرين ظاملني مفسدين ام العكس 
يخرج�ون لطل�ب اإلصالح بع�د ان نفد صربه�م وخنقهم 

فساد املسؤولني وفش�لهم.ولقد أعلن اإلمام الحسني عليه 
الس�الم ش�عار نهضته وثورته اإلصالحية من�ذ أول تحرك 
علن�ي له، فقد ق�ال عليه الس�الم«إني لم أخ�رج أرشاً وال 
بط�راً وال ظاملاً وال مفس�داً، وإنما خرج�ت لطلب اإلصالح 
يف أم�ة ج�دي«، فثورته لم تكن من اج�ل الحكم، بل كانت 
لضمان مبدأ حرية اإلنس�ان وكرامته، ومنحه حق الكلمة 
ليطال�ب بحقوقه ويعيش حياة كريمة بعيدة كل البعد عن 
الذل والهوان، وتعد ثورة اإلمام الحس�ني«ع«من بني أشهر 
الث�ورات اإلصالحية التي حدثت يف تاريخ اإلنس�انية، هذه 
الثورة تعني كل إنس�ان مدافع عن الح�ق ورافض للظلم.

ال أدري كي�ف يزع�م هؤالء املس�تخفون انهم مس�تعدون 
للقت�ال مع الحس�ني )ع( ضد الس�لطة الفاس�دة ! وإنهم 
س�يتظاهرون خل�ف الصحاب�ي الجلي�ل اب�و ذر الغفاري 
)رض( عندم�ا يتظاهر ضد الفس�اد امل�ايل واإلداري رافعاً 
ش�عاره الش�هري )عجب�ت مل�ن يدخ�ل داره فاليجد قوت 
يوم�ه كيف اليخرج عىل الناس ش�اهرا س�يفه(  نعم ايها 
السادة املستخفون الزمن هو الزمن والتاريخ هو التاريخ، 

وفس�ادكم اليوم اليختل�ف كثرياً عن فس�اد طغاة األمس، 
انا هنا اتحدث عن املس�ؤولني الفاسدين الذين يستخفون 
بالتظاه�رات الت�ي تخرج يف بغ�داد واملحافظ�ات، أتحدث 
عن مس�ؤولني لم يحققوا شيئاً عىل الرغم من وجودهم يف 
الس�لطة ألكثر من أثني عر عاماً، ثم بعد كل هذا الفشل 
املخ�زي يزعم�ون إنه�م قادرون ع�ىل إخ�راج املاليني من 
مؤيديهم اىل الش�ارع، رباه اي منط�ق غريب هذا !.الواقع 
أف�رزت الس�نوات األثنت�ي ع�رة املاضي�ة ث�الث رشائح 
يف املجتم�ع الع�ر اق�ي، األوىل وأقدرها بنس�بة  )5باملائة( 
وتش�مل بع�ض املس�ؤولني يف الدولة وعوائله�م وأقاربهم 
وبطاناتهم ، والثانية وأقدرها أيضاً بذات النسبة )5باملئة( 
وتش�مل حديثي النعمة واملتاجرين بدماء ومعاناة الشعب 
وأصح�اب املصالح التجارية واالقتصادي�ة وأذناب النظام 
الس�ابق الذين رسق�وا أموال الش�عب وتمكن�وا بقدراتهم 
الحرباوية من التخادم مع املس�ؤولني الفاسدين يف العراق 
الجدي�د، أما الريح�ة الثالثة وه�ي األوس�ع )90باملئة( 
وتش�مل )ول�د الخايبة( الذي�ن الحول لهم وال ق�وة، وهم 

املجاهدون يف سبيل لقمة العيش البائسة والذين يلملمون 
أش�الء ضحاياه�م وأش�الءهم من ج�راء  االنفج�ارات يف 
الش�وارع واألس�واق وينظف�ون االرصف�ة م�ن دمائهم، 
لكي يس�تعملوا ه�ذه االرصفة والس�احات يف نفس اليوم 

لالسرتزاق والعمل. 
املتظاه�رون اليطالبون بإس�قاط العملية السياس�ية او  
بإس�قاط األح�زاب الديني�ة كم�ا يزعم بعض املس�ؤولني 
ص�ورة  لتش�ويه  محاول�ة  يف  بالتظاه�رات  املُس�تخفني 
التظاهرات السلمية املطالبة باإلصالحات، إن املتظاهرين 
يهتفون ويرصخون كل جمعة وكل يوم بالتفويض للسيد 
رئيس ال�وزراء الدكتور حي�در العبادي م�ن اجل اإلصالح 
والتغي�ري، العلماني�ون واليس�اريون يف س�احة التحري�ر 
وس�احات املحافظات يرفع�ون صور العب�ادي ويهتفون 
بالتفوي�ض والتأييد له وهو يعلمون إنه إس�المي وقيادي 
يف حزب الدعوة اإلس�المية ، ثم ان املتظاهرين يس�تندون 
اىل تأييد املرجعية الديني�ة وبعضهم وقف عىل باب املرجع 
األعىل الس�يد السيس�تاني يف مدينة النج�ف هاتفني ) تاج 
عىل الراس س�يد عيل السيستاني( فمن تحدث عن إسقاط 
اإلس�الميني، ومن تحدث عن إس�قاط العملية السياسية، 
لك�ن لألس�ف يح�اول بع�ض املس�ؤولني تش�ويه صورة 
التظاه�رات ألن املطالب�ات بالفس�اد س�وف تطاله�م او 

طالتهم.

حممد حمبوب

حذار من االستخفاف بالتظاهرات !

قي�ل س�ابقاً أن الحرائ�ق الكب�رية غالبا ما 
تبدأ برارة صغرية، ال تس�رتعي انتباه من 
س�يترضر بها من الن�ار، ولكن م�ع مرور 
الوقت، ومع انتش�ار هذه النار يف الهشيم، 
س�وف يتنّب�ه املعني�ون واملت�رضرون من 
الحريق اىل خطورة الوضع، وقد حدث يشء 
كه�ذا يف االحتجاجات التي حدثت مؤخرا يف 
العراق، اذ بدأت رشارتها الصغرية يف منطقة 
صغرية تابعة للبرصة، عندما خرج عدد من 
األهايل والشبان محتجني عىل قلة تزويدهم 
بالكهرب�اء، م�ع االرتف�اع الع�ايل لدرجات 
الحرارة.ول�م تتوقف املطالب�ات عند حدود 
الكهرباء، او الخدم�ات، بل بدأت الجماهري 
تعل�ن عن مطالب ذات طابع س�يايس، وتم 
الرتكيز بش�كل كبري عىل كشف الفاسدين، 
األمر الذي حدا برئيس الوزراء حيدر العبادي 
اىل اتخاذ ما س�ّمَي ب� )حزم�ة اإلصالحات 
مناص�ب  إلغ�اء  تضمن�ت  الت�ي  األوىل(، 
نواب رئي�س الجمهورية ورئي�س الوزراء، 
كذلك إلغ�اء املخصصات املالي�ة وتخفيض 
الرواتب للرئاس�ات الثالث والوزراء واملدراء 
الخاصة.كذل�ك  املناص�ب  وذوي  العام�ني 
أطل�ق العب�ادي حزمة ثاني�ة، تحت ضغط 
املظاهرات وتوصي�ات املرجعية، فضال عن 
تعهدات رئيس الوزراء للشعب العراقي من 
أن طريق اإلصالح بدأ ولن يتوقف، كما أعلن 
ذلك العبادي ملس�ؤولني يف االتحاد األوروبي 
وأم�ريكا وغريهم�ا، وقد ابدوا اس�تعدادهم 
تطبي�ق  يف  والحكوم�ة  الع�راق  ملس�اعدة 
الخطوات اإلصالحي�ة الكبرية، أما تفاصيل 
الحزم�ة الثانية فه�ي تتمث�ل باالعالن عن 
تقليص الوزارات وأعض�اء مجلس الوزراء 
م�ن 33 اىل 22 ودم�ج بعض ال�وزارات مع 

بعضها وإلغاء البعض اآلخر.
وه�ذا بدوره انعكس ع�ىل اإلصالحات التي 
أعلنه�ا رئي�س الربمل�ان س�ليم الجب�وري، 
وتتعل�ق بتخفي�ض الروات�ب واملخصصات 
والحمايات وبدل الطعام وما ش�ابه، كذلك 
بدأت الحكوم�ات املحلية باتخ�اذ إجراءات 
مقاربة مثل حل املجالس البلدية يف االقضية 
والنواحي وإقالة نواب املحافظني ورؤس�اء 
املجال�س وما ش�ابه، وهي ق�رارات حدثت 
تحت ضغ�ط املظاهرات التي بدأت تتصاعد 
يف كل جمعة، مع تصاعد س�قف املطالب!.

ومن املفارقات التي رافقت قرارات اإلصالح 
املتزامنة من اس�تمرار املظاه�رات، ظهور 
حزم�ة  بخص�وص  متناقض�ني  تياري�ن 
اإلصالح�ات األوىل والثاني�ة، فهن�اك فريق 
يرى أنه�ا تصب يف االتجاه الصحيح ويقف 
معه�ا، ويطال�ب بق�رارات أكثر ق�وة مثل 
)حل الربملان، والعم�ل عىل إقامة انتخابات 
تريعي�ة وما ش�ابه(، وهذا التي�ار يمثله 
املتظاه�رون، أم�ا التي�ار الثان�ي فهو وإن 
أعل�ن تأييده لإلصالح�ات، إال انه يرى أنها 
ينبغي أن ال تتعارض مع الدستور، بل أعلن 
بعض املقالني من مناصبهم أن هذا اإلجراء 

غري قانوني.
وقد أعل�ن رئيس ال�وزراء نفس�ه، ردا عىل 
املطالب�ني بح�ل الربمل�ان وتهدي�م العملية 
السياس�ية )أنه ال توج�د مصلحة يف تدمري 
البنية السياس�ية والتريعي�ة للدولة، ألن 
الفوىض سوف تعم كل يشء(، فيما يطالب 
املتظاه�رون بإج�راء تغي�ريات جوهرية يف 
النظام الس�يايس والتريعي القائم، فضال 
عن أهمية التغيري يف بنية النظام القضائي. 
وبخص�وص إقال�ة رئيس مجل�س القضاء 
األع�ىل مدح�ت املحمود م�ن منصبه ضمن 
تنظي�ف القض�اء، فقد رفض أعض�اء هذا 
املجل�س باإلجماع اس�تقالة رئيس�ه  التي 
قدمه�ا للمجل�س طوعيا، علم�ا أن إصالح 
القض�اء ب�ات مطلبا رئيس�اً للمتظاهرين، 
كذلك ه�و مطل�ب للمرجعي�ة الدينية التي 
أك�دت أن إص�الح القض�اء أس�اس لجميع 

اإلصالحات يف امليادين األخرى.
وهك�ذا بات األمر واضحا للجميع، أن هناك 
ل عقبات  مشكالت إدارية ودستورية، تشكِّ
واضحة أمام اإلصالحات، وأن رئيس الوزراء 
حي�در العب�ادي، ب�ات يف منطق�ة حرج�ة 
ب�ل صعبة للغاي�ة، حيث تتداخ�ل العقبات 
اإلدارية مع الدستورية إلجراء اإلصالحات، 
يف ظ�رف عصي�ب يمر ب�ه الع�راق، يتمثَّل 
بالتهديد األمني الخطري الذي يتهدد وجوده 
بالكام�ل، متمثِّ�ال بالح�رب الكب�رية الت�ي 
يخوضه�ا العراقيون ض�د تنظيم )داعش( 
اإلرهابي.إن هذا الوضع املعقد الذي يعيشه 
الع�راق الي�وم، يس�تدعي الحكمة يف أقىص 
درجاته�ا م�ن الجمي�ع، وأوله�م الحكومة 
العراقي�ة، ومن ث�م الكتل السياس�ية كافة 
الداخلة  املس�تقلة  وأحزابها، والشخصيات 
يف العملية السياس�ية، وكذلك الشعب، فهو 
مس�ؤول عن الترصف بحكمة قصوى إزاء 
املظاهرات وتداعياته�ا عىل الوضع األمني، 
يف ه�ذا الظ�رف العصي�ب الذي يح�اول أن 
يجتازه العراق بسالم، وكذلك فإن الحكومة 
العراقية مطالبة باالستمرار يف اإلصالحات، 
ومالحقة الفساد واملفسدين، والقضاء عىل 
الرتهل، ومواصلة عملية )الرتشيق الوزاري( 
واإلداري وس�واه.وال بدَّ أن يتحمل الجميع 
مس�ؤولياتهم بحزم وحكمة، السيما التيار 
املت�رضر من اإلصالحات، والتيار املؤيد لها، 

فال ينبغي تغليب مصلحة عىل أخرى .

علي ح�سني عبيد

احلكمة املشرتكة للحكومة 
والشعب

تي�د ك�روز رجل لدي�ه خطه املمي�ز، لقد فحص هذا املرش�ح 
الرئايس الجمه�وري املكروه يف حزب�ه، الطريقة التي يصبح 
بها ممث�ال للجناح اليمين�ي. وهذا ما يجعله أكثر املرش�حني 
تعرضاً لالستهداف يف مضمار السباق. وتتصاعد نسب التأييد 
له يف اس�تطالعات ال�رأي، حيث جذب املزيد م�ن االنتباه بعد 
مناظرات الجمهوريني يف كليفالند يوم السادس من أغسطس 

الجاري.
ورك�ز املتابع�ون ع�ىل األداء الجيد لج�ون كاس�يتش وكاريل 
فيورين�ا وماركو روبيو يف هذه املناظرات، باإلضافة إىل القوة 
املستمرة والالفتة لالنتباه لدى دونالد ترامب، لكن كروز الذي 
يضاه�ي ده�اؤه الس�يايس ذكاءه الحاد، ربم�ا وضع أفضل 
أس�اس للتقدم يف هذا الس�باق املفتوح، فقد ملس كل املناطق 
الحساس�ة لدى املحافظني، ورفض مهاجمة ترامب، املرشح 
األوف�ر حظاً يف اس�تطالعات الرأي األخرية. ويس�تمتع كروز 
بمهاجم�ة زعم�اء حزبه، وهذا يقلل ش�عبيته وس�ط زمالئه 
يف الكونجرس ووس�ط طبقات الصف�وة الجمهورية األخرى، 
لكن�ه يبه�ج كثريين م�ن املحافظني، فهو ي�رى وجود فرص 

الجتذابهم حتى مع قدوم معارك هذا الخريف بش�أن اإلنفاق 
وسقف الديون.

وال يوج�د مرش�ح أكث�ر يمينية من ك�روز يف قضاي�ا مهمة 
لليمني املس�يحي، مثل منع التمويل عن جمعية تنظيم األرسة 
األمريكية، ومناهضة الهجرة غ�ري الرعية، وانتقاد الرئيس 
أوباما بش�دة.. وذك�ر جيف رو، مدير حملة ك�روز أن فريقه 
يقس�م الناخب�ني الجمهوريني إىل أرب�ع كتل؛ كتل�ة املعتدلني 
نس�بياً وأصحاب األعمال املوالني للمؤسس�ة الحزبية، وكتلة 
اليم�ني املس�يحي، وكتلة حزب الش�اي املناه�ض للحكومة، 
وكتل�ة الليربالي�ني.. ويجادل بأن�ه قادر عىل املنافس�ة يف كل 

الكتل، باستثناء كتلة املوالني للحزب.

ويحظ�ى اإلنجيلي�ون باهتم�ام خ�اص يف حملة ك�روز الذي 
عقد 55 اجتماعاً مع زعماء الكنيس�ة، واملنافسة شديدة عىل 
هذه الكتلة التي تش�كل نحو 40% من املشاركني يف املؤتمرات 
الحزبي�ة يف والية أي�وا. وذكرت أحدث التقارير بش�أن تمويل 
الحم�الت أن حملة كروز حص�دت 52 مليون دوالر، وهو رقم 
أكرب من أي مرش�ح آخر فيما عدا جيب بوش. وتش�ري حملته 
إىل أنه�ا تضم 225 ألف مانح، وهو رقم يقزم معظم الحمالت 
األخرى، وتجادل حملته بأن هذا العدد يمنحه نفس�ًا طويال يف 
الس�باق. وهناك أربع منافس�ات يف فرباير القادم، يرى فريق 
خربائه أنه إذا فاز باثنتني منها فس�يحتل موقعاً جيداً لخوض 

السباقات العرة يف مطلع مارس القادم.

ويؤك�د رو، مدير الحملة، أنهم أفضل اس�تعداداً من أي حملة 
أخرى ليوم األول من مارس، »وإذا فزنا يف هذا اليوم فسندخل 
التصفيات«. وال أحد يشكك يف ذكاء كروز، فهو خريج الحقوق 
يف جامعتي برنس�تون وهارفارد، وقوي الحجة شديد املراس، 
يتصدى للزعماء الجمهوريني يف الكونجرس، وقد اشتهر عنه 
أن�ه اتهم ميت�ش مكونيل زعي�م األغلبية يف مجلس الش�يوخ 
بالك�ذب، ووج�ه اتهام�اً مش�ابها يف يونيو ض�د الجمهوري 

املخرضم كارول روف.
ويعتقد خرباء أن كروز الذي أصبح سناتوراً عن تكساس العام 
2012 لدي�ه فرصة جيدة للفوز برتش�يح الحزب الجمهوري، 
والديمقراطي�ون ي�رون أن ح�دة خطاب�ه ووجه�ات نظ�ره 
املتش�ددة وترصفاته املرتبكة، قد تجعل منه هدفاً سهال يتيح 
لهم الفوز بما يصل إىل 35 مقعداً. ويرى كروز أنه إذا لم ينجح 
هذه املرة فإن الديمقراطيني س�يفوزون، وهناك سابقة عىل 
هذا. فقد خرس رونالد ريجان ترشيح الحزب الجمهوري أمام 
الرئي�س جريالد فورد الع�ام 1976 وخرس ف�ورد االنتخابات 

العامة ثم فاز بها ريجان بعد ذلك بأربع سنوات.

�ألربت هانت

كروز.. ال تستهينوا به!

فوؤ�د ح�سون

www.almustakbalpaper.net
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تلقائي�ة وغي�ر  القاه�رة:- فنان�ة ونجم�ة 
متصنع�ة، أطلق عليها الجمهور والنقاد لقب 
ملكة المس�رح، ولكنها رفضت�ه إيماناً منها 
بأن األلقاب والنجومية ش�يء ال يدوم، فهي 
فنانة نادرة أثبتت قدراتها التمثيلية العظيمة 
عل�ى التنوع ف�ي األدوار وتقدي�م الكوميديا 
الفنان�ة  والتراجيدي�ا.. ه�ي  والرومانس�ية 
ش�ويكار التي قدمت الكثير من الفنانين في 
أعماله�ا الفني�ة وخرجوا وأصبح�وا نجوماً 
كبار لهم اسم كبير في الوقت الحالي، ولكنها 
مؤمن�ة بالنصيب وبتغير األوض�اع وفق كل 

زمن نعيشه.
وف�ي حديثه�ا تكش�ف الفنانة ش�ويكار لنا 
خفاي�ا كثيرة عن حياته�ا الخاصة وعالقتها 
بأحفادها، وعن أس�باب غيابها عن الس�احة 
الفنية لس�نوات طويل�ة، وترد على ش�ائعة 
إعتزالها، وتوضح الجدل حول مشاركتها في 
"حارة اليهود" واألخبار المغلوطة حول ذلك 

األمر وأمور أخرى كثيرة في هذا اللقاء .
 ف�ي البداي�ة.. بع�د أن كث�ر القي�ل والق�ال 
وتصريحات م�ن الجهة اإلنتاجية لمسلس�ل 
ح�ارة اليه�ود ع�ن مش�اركتك في�ه، إال ان 
الجمهور فوج�ئ بعدم وجودك ف�ي العمل.. 

فماذا حدث؟
حقيق�ة.. ال أع�رف ش�يئاً ع�ن ه�ذا العم�ل، 
ول�م يع�رض علي من االس�اس ك�ي ارفضه 
أو اعت�ذر عن�ه، كم�ا انني لم اس�مع من قبل 
عن تصريح�ات الجه�ة اإلنتاجية بخصوص 
مشاركتي في هذا العمل، وهذه المرة األولى 
الت�ي اع�رف انن�ي كنت ساش�ارك ف�ي هذا 
العمل، فهذه إجتهادات صحافية ال اساس لها 
من الصحة، واتمنى من الصحافة ان تتحرى 

الدقة فيما ُينشر عني.
 •ولكنِك صرحِت باعجابك الش�ديد بُمسلسل 
"ح�ارة اليهود" ومدح�ِت أبطال�ه من خالل 

الصحافة؟
للغاي�ة  أعجبن�ي  فالعم�ل  صحي�ح..  ه�ذا 
وشاهدته منذ الحلقة األولى وحتى األخيرة، 
وف�ي الحقيق�ة ان منة ش�لبي ه�ي أكثر من 
أعجبتن�ي وجذبتني لمتابعة هذا العمل، حيث 
أنن�ي قلقت عليها من كثرة إندماجها في أداء 
دورها، لكن�ي اوجه من خاللكم التحية لمنة 

ش�لبي والتقدير على ال�دور الصعب الذي 
قامت به ف�ي هذا العم�ل والذي ال 

يستطيع غيرها أداءه.
 •وه�ل تابع�ِت أعماالً 

درامي�ة أخرى من 
تلك التي عرضت 

ف�ي رمض�ان 
الماضي؟

بالتأكي�د.. 

تابعت "حارة اليهود" كما قلت لك، وشاهدت 
أيضاً مسلسل "طريقي" لشيرين عبد الوهاب 
واعجبن�ي أداؤه�ا ومش�اعرها وانفعاالتها 
خصوصاً انها التجربة األولى لها في الدراما، 
ولكن اعجبتني أكثر منها ممثلة شابة اسمها 
ياس�مين صبري واتوقع له�ا أن تكون نجمة 

ما  إن كان�ت محظوظ�ة بالحصول يوماً 
عل�ى ف�رص تمثيلي�ة 
فيم�ا  ممي�زة 
 ، بع�د

وكذل�ك اعجبني ش�اب اس�مه محم�د عادل 
والذي تألق في أكثر من عمل أيضا.

 •ولك�ن ما ال�ذي غّيب�ك عن المش�اركة في 
االعمال الفنية طيلة السنوات الماضية؟

لم اش�عر برغب�ة في المش�اركة في اي عمل 
فني خالل السنوات الماضية، خصوصاً أنني 
كنت مكتئبة للغاية بس�بب م�ا كانت تمر به 
مصر م�ن أحداث وظروف سياس�ية صعبة، 
ولذلك فضل�ت اإلبتعاد عن الفن ألنني لم أكن 

مهيأة نفسيا لذلك األمر.
 •إذاً.. فلم�اذا صرح�ِت من قبل أن�ِك إعتزلِت 

الفن؟
لم أصرح بذلك، ولكنني قلت انني ُمبتعدة عن 
الفن ألنني كنت مكتئبة، ولكنني لم أفكر من 
قب�ل في إعتزال الفن واإلبتع�اد عنه نهائياً 
ألن الف�ن يج�ري في عروق�ي وعملت به 
حبا فيه وليس من اجل شهرة أو ماديات 

وما إلى ذلك.
 •عدد كبير من النجمات كتبن سيرتهن 
الذاتي�ة ف�ي كتب تم نش�رها، فهل أنِت 

من هواة هذا األمر؟
المذك�رات  لس�ت م�ن ه�واة كتاب�ة 
وان�ا بصف�ة ش�خصية  الش�خصية، 
اعتبر حياتي الخاصة واس�رتي خطاً 
أحمر وتخصني وحدي، فلماذا أكتب 
للجمه�ور؟..  وأنش�رها  مذكرات�ي 
فالجمه�ور ال يهمه س�وى ما ظهر 
على الشاش�ة م�ن أي فنان س�واء 
في الس�ينما أو الدرام�ا، كما أنني 
في الوقت نفس�ه ضد فكرة إعالن 
وخباي�اه  أس�راره  ع�ن  الفن�ان 
للجمه�ور رغب�ة منه ف�ي كتابة 
مذكرات�ه أو أن يحكي اس�راره 

وكواليس�ه الفنية للجمه�ور، فالخصوصية 
شيء مهم البد ان نحافظ عليه، ولذلك أرفض 

القيام بهذا األمر.
 •وم�اذا ل�و ُع�رض علي�ِك عائد م�ادي كبير 
مقاب�ل كتاب�ة مذكراتك الش�خصية بما فيها 

من أسرار وأشياء خاصة؟
بالتأكي�د ل�ن أقبل األم�ر ألنني في االس�اس 
ل�م أدخ�ل الفن رغب�ة مني ف�ي أن أمتهنه او 
للحص�ول عل�ى عائ�د م�ادي، ولكنن�ي كما 
قلت أعش�ق الفن وال احب ان أنش�ر أسراري 
للجمهور وافضل االحتفاظ بها لنفسي، كما 
أنن�ي أنفق على نفس�ي من أموال�ي الخاصة 
الت�ي تركها لي وال�دي ووالدت�ي وليس مما 
جمعت�ه من الفن، ولذل�ك فالماديات أمر غير 

موضوع في اإلعتبار بالنسبة لي.
 •وم�ن أكثر من تش�اهدين أعماله�م الفنية 
وتس�تمعين إلى اغنياتهم من نجوم ونجمات 

الزمن الجميل؟
الحقيقة أنني ال أستمع فقط لألجيال القديمة 
ولكنن�ي مهتم�ة بمتابع�ة نج�وم ونجمات 
العص�ر الحديث، فأنا من عش�اق موس�يقار 
األجي�ال محم�د عبد الوه�اب وعب�د الحليم 
حاف�ظ وكوك�ب الش�رق أم كلثوم، ه�ذا إلى 
جانب إس�تماعي لألجي�ال الجديدة وأحرص 
عل�ى متابعة كل ما هو جديد ش�رط احتوائه 

على القيمة الفنية.
 •وم�ا حقيقة رفضك تقديم مسلس�ل يروي 
سيرتك الذاتية في رمضان الماضي، وخالفك 
مع احد المنتجين وإصرارك على اإلبتعاد عن 

حياتك الخاصة أو تقديم عمل يحكي عنِك؟
نصف الس�ؤال صحي�ح ونصف�ه الثاني غير 
ذل�ك، فأن�ا بالفع�ل رفض�ت تقديم س�يرتي 
الذاتية ف�ي أعمال فنية ومازلت على موقفي 
إل�ي اآلن ولن يتغير، ولكن بالنس�بة لخالفي 
م�ع أح�د المنتجين فه�ذا غير صحي�ح، وأنا 
لس�ت على خالف مع أي شخص، والحمد لله 

عالقتي طيبة بالجميع.
 •للجوائ�ز والتكريمات الفني�ة عائد معنوي 
كبي�ر عل�ى كل فن�ان خصوصاً كبار الس�ن، 

فماذا يعني لِك األمر؟
عائ�د  له�ا  الفني�ة  والتكريم�ات  الجوائ�ز 
معن�وي كبير على كل فنان س�واء كان كبيراً 
أو صغي�راً، ولك�ن اإلخت�الف يمك�ن ف�ي أن 
بع�ض الفناني�ن الكب�ار مبتع�دون منذ فترة 
ع�ن العم�ل واألض�واء، ولذلك فحينم�ا يأتي 
التكريم والجوائز يكون ل�ه أثر معنوي كبير 
بحيث يش�عرون بأن أعمالهم ما زالت خالدة 
والجمه�ور يتذكرهم، ولذلك فاألمر مهم لكل 

فنان وليس لي وحدي.
 •بالحديث عن حياتك الخاصة.. فماذا عنها؟

حيات�ي تس�ير بش�كل طبيعي كاي إنس�ان، 
فأجل�س ف�ي منزلي وأس�افر م�ع أصدقائي 
ضمن رحالت داخل مصر وخارجها، وأعيش 
حيات�ي مثل بقي�ة الن�اس، فالموضوع ليس 

مختلفاً عن اآلخرين.
 وماذا عن عالقتك بأحفادك؟

أحفادي هم كل شيء في حياتي.
 وفي النهاية.. ماذا عن أمنياتك؟

أتمنى الصحة والستر والسعادة لي وللجميع، 
واتمنى أن تس�تقر األمور ف�ي مصر والعالم 
العرب�ي، خصوصاً أنني س�عيدة للغاية بقناة 
السويس الجديدة، واعتقد أنها ستكون سبباً 
من أسباب عودتي للعمل في الفن، خصوصاً 
انني بحاجة إلى أن أفرح وأكون س�عيدة كي 
أكون مهيأة للعمل الفني فكما قلت لك غيابي 

عن الفن سببه أنني كنت مكتئبة.

�

نجم تونس�ي عربي يحبه الجميع، نجاحاته كثيرة وال ُتعّد بأس�طر قصيرة، لكن اس�مه بحد ذاته مرافق للنجاح 
والنجومية الدائمة.

يحبه الجميع ، والكثير من المواهب الشابة استعانت به وأدت أغنياته للوصول إلى قلوب ومسامع الجمهور.
كان لنا هذا الحديث مع الفنان صابر الرباعي أخبرنا خالله ببعض األمور الفنية .

 تصورون the voice ، ما رأيك باألجواء؟
The voice يس�تقطب اهتمام كل الفنانين الش�باب الذين لديهم موهبة وصوت ويحبون ايصاله لكل الناس ، ف� 

the voice هو افضل برنامج ممكن أن يوصلهم لهدفهم.
•صديق�ك وزميلك الفنان عاصي الحالني كان لديه تجربة خالل ش�هر رمضان المبارك في الدراما، هل تابعته؟ 

وما رأيك به؟
لم اتابعه يومياً لكن "ش�فت بعض اللقطات" ، ش�عرت بأن الناس س�عيدة من خالل ردود فعلهم على التجربة 
وانا اش�جعه عليها واتمنى له النجاح الدائم وليس من الضروري أن يكون مسلس�اًل واحداً بل أكثر من مسلس�ل 

وأفالماً أيضاً. 

قال�ت الممثلة زين�ة مكي "جمهور الس�ينما يختلف عن 
جمه�ور التلفزيون، الممثل المحظوظ هو الذي يش�ارك 
ف�ي االثنين مع�اً، ومن حس�ن حظي أنن�ي خضت غمار 
الس�ينما والتلفزيون بأدوار محوري�ة، وأحرزت النجاح 
وأن يرش�ح إس�مي للمش�اركة ف�ي جملة م�ن األعمال 
الجيدة".وأكدت مكي خالل مقابلة مع جريدة السياس�ة 
الكويتي�ة، أن�ه "أفضل الس�ينما عل�ى التلفزي�ون، فهي 
هاجس�ي األول، وأح�ب األعم�ال الس�ينمائية الت�ي يتم 
طبخها على نار هادئ�ة، على عكس األعمال التلفزيونية 
س�ريعة الوقع، لكن حبي ألحدهم�ا ال يلغي وجود اآلخر 
وأهميته بالنس�بة إلّي، وأدرس نصاً درامياً جديداً مغايراً 

للمألوف، سيتم تصويره بعد حين".

نجوى كرم تشعل محاس مجهور مهرجان امهج
 

قدم�ت الجمع�ة المطربة نجوى كرم حفال غنائيا ضمن فعاليات مهرجان " اهمج " الس�ياحى 
وخطفت االضوء بالعديد من االغانى التى تفاعل معها الجمهور. 

واس�تطاعت نجوى كرم ان تش�عل حماس جمهورها من خالل العديد من االغانى التى قدمتها 
منها :"سيد الرجال" و"بوسة قبل النوم" و"على الصخرة". 

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد

يع
�سر

ع ال

حينام تصبح املوسيقى ضوضاءا 
  يوما ما ... وانا اعيش الضوضاء وللغط الذي يحيط 
ب�ي م�ن كل جان�ب وجهة وحت�ى انه ياتين�ي عابرا 
اس�طح المن�ازل اردت ان اتعلم الموس�يقى وبعد ان 
ش�غفت بها من خالل )درس الموس�يقى والنش�يد( 
والمعل�م الذي كان يعزف لنا على أل�ة  عوده كل تلك 
االناش�يد  وحتى الطقطوقات التراثي�ة المنتقاة من 
االغان�ي العراقية القديمة المعروف�ة وفي مقدمتها 
: )ف�وك النخل ف�وك( و )الله يخل�ي صبري صندوق 

امين البصرة( و )خدري الجاي خدري( و )انا وخلي 
تس�امرنا وحجين�ه( وغيرها م�ن االغان�ي التراثية 
التي كانت مشورة لدى المجتمع العراقي  في الزمن 

الجميل..
وبالفعل اشتريت عودا بسعر زهيد ولكنه كان جديدا 
ووقته�ا كنت اعتقد ان ذلك )العود الزاهي( س�يجعل 
من�ي عازفا موس�يقيا ك�ي اعزف لالخري�ن كل تلك 
االغاني التراثية الجميلة .. لكنني لم استطع ان اعزف 

اغني�ة من االغاني س�وى تلك )الدندن�ات المزعجة( 
لكل  افراد عائلت�ي وحتى الجيران ... لكوني لم اقدم 
لحنا او اغنية يستس�يغونها ويطربون لها ... فكيف 
الحال اذ ما كانت تلك )الضوضاء الموسيقية( تضيف 
لكل تلك الضوض�اء ولذلك اللغط الدائ�رة في الزقاق 

والمحلة ضوضاء موسيقية مزعجة ؟!
والحقيق�ة انن�ي اردت ان اتعل�م الموس�يقى لتاكيد  
مقول�ة توص�ل اليه�ا العلم�اء والباحثي�ن ال�ى ان 

االس�تماع الى الموس�يقى اثناء االزمات والمشاكل 
العائلية يرفع نسبة التفكير السليم ويدعو الى ايجاد 

الحلول !!
ومن معلومة اخرى تقول : )انه لو كان في كل اسرة 
فردا واحدا يع�زف على ألة موس�يقية لكان بامكان 

تلك االسرة ان تحل مشاكلها بطريقة افضل !!(
كم�ا ان هن�اك حكيما في الصين قد ق�ال : )اذا اردت 
ان تتع�رف ف�ي بلد ما عل�ى ارادته ومبل�غ حظه من 

الحضارة والمدنية فاستمع الى موسيقاه !!(
لكن الذي حدث بالنسبة  لي ان اخي الكبير والذي كان 
عاش�قا الغاني عبد الوهاب وام كلثوم ويوسف عمر 
قد خل�ص العائلة والمحلة م�ن )دندناتي المزعجة( 
بع�د ان قام ببيع  العود في )س�وق الهرج( في غفلة 
من�ي ... وليقول ل�ي : )اعطي الخب�ز لخبازته(  وان 
الموهب�ة ه�ي التي تصن�ع الموس�يقار وليس االلة 

الموسيقية الزاهية !!  

 أعلنت المطربة اللبنانية نوال الزغبي الموعد النهائي لطرح ألبومها الجديد "مش 
مس�امحة"، حيث كتبت "تغريدة" عبر حس�ابها على موق�ع التواصل االجتماعي 

"تويتر"، تؤكد أن األلبوم سيتم طرحه في غضون ثالثة أيام مقبلة.
ويحتوي األلبوم على مجموعة من األغانى باللهجتين اللبنانية والمصرية.

وكانت "نوال" قد طرحت منذ أيام كليب أغنية "يا جدع" التي صورتها في رومانيا 
مع المخرج اللبنانى جو بو عيد.

شويكار : لـم أعتزل الفن..وحيايت اخلاصة خط أمحر

www.almustakbalpaper.net

عالم الفن8-9  العدد )1034(  االثنين 24 آب 2015

نوال الزغبي
 تكشف عن موعد طرح ألبومها اجلديد



بعد غياب طويل دام سنوات عن مسرح الغناء 
ما عدا بعض األغاني الوطنية، عادت المطربة 
السورية ميادة الحناوي )مواليد حلب 1959( 
لتطل على أدراج معبد باخوس في مهرجانات 
بعلب�ك الدولي�ة وفي اض�واء المدين�ة نجمة 
كبيرة من الزمن الكالس�يكي الغنائي العربي 

واألصوات المتمكنة والقوية.
ه�ي االطالل�ة األول�ى له�ا ف�ي مهرجانات 
بعلب�ك الدولية بعد اطاللة من�ذ عقدين واكثر 
ف�ي مهرجانات بي�ت الدين الفني�ة، وجاءت 
األمسية بحساس�ية كالسيكية جميلة تطول 
ال�ى عمق تجرب�ة غنائي�ة جميلة بن�ت فيها 
المطرب�ة الس�ورية جس�راً مهم�اً م�ع كبار 
موسيقيي وشعراء األغنية العربية وجسدت 
مش�واراً فنياً س�طع في مرحلة م�ا وما زال 
يس�كن خفيق�اً قل�وب ونف�وس الكثي�ر من 

عشاق اغنيتها.
أجواء جميلة ميزت ليلة بعلبك، اجواء طربية 
صادق�ة بص�وت ع�ذب وق�وي ذك�ر بليالي 
الراحل�ة الكبي�رة وردة الجزائرية وحضرها 
جمه�ور كبي�ر م�أ المدرج�ات ام�ام معب�د 
باخوس تقدمته الوزيرة السابقة ليلى الصلح 
حمادة واحتشد الناس تحت المدرجات ايضا 
في الس�احات امام معبد باخوس في مالقاة 
نجمته�م واحب�وا اغانيها واحبوا موس�يقى 

أغانيها.
قدمت ميادة الحناوي 7 أغان من ريبورتوارها 

القدي�م، م�ن الحان كب�ار الملحني�ن وأعمال 
الش�عراء الذين تعاملت معهم وفي مقدمتهم 
بلي�غ حم�دي وري�اض الس�نباطي وفاروق 
س�المة وص�الح الش�رنوبي.. ورافقه�ا في 
قيادة األوركسترا المايس�ترو ايلي العليا مع 

24 عازفاً على آالتهم الموسيقية.
غنت الحناوي في جملة ما غنت »أنا بعشقك« 
و »الحب اللي كان« و »نعمة النس�يان« و«انا 
»ومهم�ا  و  زم�ن«  »س�اعة  و  مخلصال�ك« 
يطفوا الشمس«، في أجواء طربية واستماع 
موس�يقى حلو ج�داً وتفاعل معه�ا جمهور 
المهرج�ان بايجابي�ة وج�رى تكريمه�ا في 
نهاي�ة الحفل بعباءة ألبس�تها اياها الس�يدة 
الحاضري�ن  تصفي�ق  وس�ط  الصل�ح  ليل�ى 
ولوح�ظ غي�اب الفعالي�ات الرس�مية ما عدا 

السيدة الصلح عن الحفلة.
فنانة اعتب�رت ذات يوم من االصوات العربية 
الت�ي حجزت له�ا موقع�اً وخرق�ت حضوراً 
كبي�راً بي�ن عمالقة األغني�ة الكب�ار وتتمتع 
بصوت رائع اكتشفه الموسيقار عبد الوهاب 
ف�ي مصيف بل�ودان وأنج�زت مش�واراً فنياً 
كبيراً وحققت حضوراً واسعاً بين المشاهير 
وأنجزت ريبورتواراتها م�ع الملحنين الكبار 
ومع الشاعر احمد رامي.. لم تراكمه لتتحول 
ال�ى قصة كبيرة بالجديد االس�تثنائي ولكنها 
»س�اعة زمن« جميلة وضعته�ا بين نجمات 

زمن الغناء العربي الجميل.

لم تك�ن المرة األولى التي تتأل�ق فيها الفنانة 
نانسي عجرم خالل احتفاالتها ، فمنذ صغرها 
س�طع نجمها لتنطلق بصوتها الى أبعد حدود 

.
ولي�س بجدي�د على أي ش�خص أن يس�تمتع 
بصوتها وحضورها ، حيث احتش�د اللبنانيون 
من كل المناطق، وضجت ساحة الحدت بأعداد 
هائل�ة م�ن محبي عج�رم ، جاؤوا لي�روا ابنة 

لبنان وهي تغني في ربوعه.
 بدأ الحفل بتقديم الفرقة الموسيقية "العناية 
االلهية" صالة لس�يدتنا مريم، لمن طلبت منا 
ان نك�ون يدا واحدة في زمن اصبح الحقد فيه 
أساس�اً الي عنوان، لمن طلب�ت منا ان نعيش 
التس�امح قبل ان نعيش الح�ب، لمن ارادت ان 
نكون زهرة يش�تم رحيق عبيره�ا كل من مّر 

على أرضنا، انها مريم البتول.
ول�م تنته الحكاية عند هذا الحد، فأعاد أعضاء 
الفرق�ة الموس�يقية امجاد لبن�ان، من خالل 
اغني�ات وطني�ة، رس�موا لوح�ة فني�ة عل�ى 
الوانه�ا، تراقص�وا ام�ام الحضور ليش�تعلوا 
فرح�ة وش�وقا الكم�ال حف�ل كان اكث�ر من 

مشوق ورائع في عيون الحاضرين.
 وقب�ل ان تعتل�ي عجرم المس�رح، اعتاله من 
رف�ض ان تمح�ى البس�مة ع�ن وجوهن�ا انه 
ج�ورج حري�ق، ال�ذي ق�دم مقطع�اً كوميدياً 

انسى الناس كل همومها.
ه�ا هي الناس تطلب محبوبته�ا تنادي بأعلى 
صوته�ا مالكه�ا المحب�وب، تن�ادي فرحتها، 

وقبل ان تصعد على مسرحها، خطفنا لحظات 
ودية راقية معها وكان لنا معها هذا الحوار .

•ماذا تخبرينا عن البومك الجديد ؟
بصراح�ة أنا ل�م احدد االغنيات التي س�تدخل 
ضمن ه�ذا االلبوم فان�ا ما ازال ف�ي المراحل 
األولى م�ن التحضيرات. وف�ي الوقت الراهن 
أعمل على تحديد االغنيات التي سأسجلها وأقرأ 
العديد منه�ا .. لكنني لم اختر بعد حرصاً مني 
على انتقاء األفض�ل لتقديمه لجمهوري الذي 
ينتظر دائماً مني االعمال المتميزة والجميلة. 
 the voice وم�اذا عن مش�اركتك في برنام�ج
kids الى جانب الفنان كاظم الس�اهر والفنان 
تام�ر حس�ني، علماً ان�ك تش�اركين أيضاً في 

الموسم الجديد من برنامج "أراب آيدول" ؟
برنام�ج "The Voice Kids" تجرب�ة اكثر من 
رائعة بالنس�بة لي.. وانا س�عيدة بمش�اركتي 
في هذا البرنامج طبعاً إلى جانب الفنان كاظم 

الساهر والفنان تامر حسني.
كما أنني أرى نفس�ي من خالل هذه المواهب، 
فه�م يذكرونن�ي بانطالقت�ي ف�ي عال�م الفن 
خصوصاً انني س�بق وش�اركت في العديد من 

البرامج.
أضف إلى ذلك انني اش�عر بس�عادة كبيرة من 
خ�الل مس�اعدتي له�ذه المواه�ب الصغيرة ، 

فمن الجميل ان تبدأ معهم من الصفر.
 مش�اركتك ف�ي مهرج�ان بيروت ال�ى جانب 
الفن�ان راغ�ب عالمة، هل س�تعيد فكرة الديو 

مجددا الى الساحة؟

"راغ�ب وعدكن بالديو مش أنا"..ولكن 
طبعاً أنا أتمنى أن أقدم عمالً مشتركاً 

مع السوبر ستار راغب عالمة الذي 
أحبه كثيراً.

 ما سبب تأخير اطالق كليب "من 
اليوم"؟

ل�م يتأخر العم�ل ألنني لم أعلن 
أصالً ع�ن موعد مح�دد لطرح 
الكلي�ب. ب�كل بس�اطة أن�ا ما 
أزال اعمل عل�ى بعض تفاصيل 

العم�ل لكي يك�ون متمي�زا كما 
كل األعم�ال المصورة التي س�بق 

وقدمتها للجمهور. الكليب سيصدر 
قريباً وس�أكون أول م�ن يعلن لكم 

ذلك عندما يحين الوقت.
قائل�ة  المس�رح  عج�رم  اعتل�ت 
"بحبك�ون، وان�ا ه�ون كرمالكون 

وتأك�دوا ان�و لبنان م�ا بيموت 
ونف�رح  نس�هر  نض�ل  ورح 
ونغن�ي" ث�م قدم�ت مجموعة 

م�ن اغانيه�ا الرائع�ة منه�ا 
"ي�ال"، "م�ا تيج�ي هن�ا"، 
وبعضاً  الش�باب"،  ش�يخ 
القديم�ة،  اغنياته�ا  م�ن 
رائع�ة  لوح�ة  فقدم�ت 
جمع�ت التاري�خ األصيل 
الحاضر فاش�تعل  بل�ون 

الجمهور على انغامها.

لوس أنجل�س - قالت متحدثة باس�م محكمة 
في لوس أنجلس إن ميغان فوكس )29 عاما( 
نجمة فيل�م “ترانس�فورمرز″، رفعت دعوى 
قضائي�ة تطل�ب الط�الق م�ن الممث�ل بريان 
أوس�تين غرين )42 عاما( أمس األول الجمعة 

بعد خمس سنوات من الزواج.
وج�اءت الدع�وى الت�ي رفعت ف�ي المحكمة 
العلي�ا في ل�وس أنجلس بعد تقاري�ر إعالمية 
في األس�بوع الماضي أشارت إلى أن الزوجين 

انفصال.
وميغ�ان فوكس وزوجها لم يش�اهدا س�ويا 
خالل الفت�رة األخي�رة، حيث ظال ف�ي منازل 
متفرقة، ولم يوض�ح المتحدثون اإلعالميون 
باس�م ميغان فوك�س وزوجها عن األس�باب 
وراء ق�رار انفصالهما.وم�ع ذل�ك أفاد مصدر 
مقرب م�ن الزوجين في األس�بوع المنقضي 
لوس�ائل إعالم أميركية أنهما سيظالن يحبان 
بعضهما رغ�م االنفصال، وأنهما سيكرس�ان 
حياتهم�ا ألطفالهما، حيث رأي�ا أن االنفصال 
هو األنس�ب ف�ي الوق�ت الحال�ي. وللزوجين 

طفالن هم�ا: ن�وا البالغ من 
 18 العمر س�نتين وب�ودي 

شهرا.
واشتهرت فوكس ببطولة 
“ترانس�فورمرز″  فيل�م 

)المتحول�ون( في عام 
2007 وف�ي جزء آخر 
من�ه ف�ي ع�ام 2009. 
 2008 ع�ام  وف�ي 
حصلت على لقب أكثر 
نس�اء العال�م جاذبية 
ف�ي اس�تطالع للرأي 
أجرته مجلة “أف إتش 

أم”.وقالت فوكس إنها 
التق�ت م�ع أوس�تين غرين 

والذي ظهر في المسلسل التلفزيوني 
في التسعينات “بيفرلي هيلز 90210″ 

وكان  عام�ا   18 عمره�ا  كان  عندم�ا 
عمره 30 عاما، وظال يتواعدان لس�نوات 

وتزوجا في عام 2010.

تس�تأنف الممثل�ة هال�ة فاخ�ر تصوي�ر 
مش�اهدها م�ن فيل�م "عي�ال حريف�ة" 
الي�وم، حيث م�ن المقرر ع�رض الفيلم 

خالل عيد األضحى.
فيلم "عيال حريف�ة" من بطولة محمد 

وبوس�ي،  الليث�ي  محم�ود  لطف�ي 
والراقص�ة صافين�ار وبيوم�ي فؤاد 
وهالة فاخ�ر وغيرهم م�ن الممثلين 
وم�ن تأليف س�يد الس�بكي، وإخراج 

محمود سليم.

�

أوش�ك المخ�رج أك�رم فري�د عل�ى 
المش�اهد  تصوي�ر  م�ن  االنته�اء 
المتبقي�ة له ف�ي مسلس�له الجديد 
"س�احرة الجن�وب" ف�ي منطق�ة 
دهش�ور، وذل�ك بع�د انته�اء بطلة 
العم�ل حوري�ة فرغلي م�ن تصوير 
كل مش�اهد في المسلس�ل المنتظر 

عرضه الشهر المقبل.
"س�احرة الجن�وب" بطولة حورية 
فرغل�ي وياس�ر ج�الل والمط�رب 
دي�اب وصالح عب�د الله وسوس�ن 

بدر، وتأليف سماح الحريري.

أك�دت الفنان�ة اإلمارتي�ة أح�الم أن ع�رض 
 Arab الموس�م الرابع من برنام�ج المواهب

Idol سيتأجل إلى مطلع عام 2016.
وقالت أحالم في مقابلة مع صحيفة "األنباء" 
الكويتي�ة: "Arab Idol راح يتأخ�ر بثه هذه 
النسخة لمدة 6 ش�هور من الموعد المقترح 
بثه، وذل�ك ألمور عند الجهة المش�رفة على 
ه�ذا البرنام�ج، ونتمنى ان تك�ون األصوات 
المخت�ارة ف�ي النس�خة الرابع�ة للبرنام�ج 
تعجب الجمهور، ألنهم سبب استمرارية هذا 
البرنامج".وأضافت أح�الم أن "ال تغيير في 

لجنة الحكم".

نيوي�ورك- تص�درت جنيفر لورانس بطل�ة فيلم “هانغر غيمز” قائم�ة فوربز للممثالت األعلى أجرا على مس�توى العالم 
بع�د أن جن�ت نحو 52 ملي�ون دوالر في العام الماضي، إال أن الفج�وة بينها وبين أعلى الممثلين أج�را من الرجال ال تزال 

واسعة.
وحصلت لورانس، التي فازت بجائزة األوس�كار في 2013 عن دورها في فيلم “س�يلفر الينينغز باليبوك”، على أجر أيضا 
لكونها الوجه اإلعالني لبيت األزياء الفرنس�ي الش�هير “ديور”، إال أن إجمالي ما جمعته ال يقارن بمبلغ 80 مليون دوالر 
ال�ذي يق�در به دخل روبرت داوني جونيور بطل فيلم “آيرون مان”. وتصدر الممثل في وقت س�ابق من ش�هر أغس�طس 

الجاري قائمة فوربز ألعلى الممثلين الرجال أجرا.
وتصدرت لورانس )25 عاما( عناوين األخبار العام الماضي بعد أن كشفت رسائل بريد إلكتروني لشركة سوني بيكتشرز 

استولى عليها متسللون، عن تلقيها حصة من أرباح فيلم “أميركان هاسل” تقل عما حصل عليه نظراؤها الذكور.
وأش�ارت فوربز إلى أن 4 فقط على قائمة هذا العام ألعلى الممثالت أجرا – والتي تضع في الحس�بان األموال التي تجنى 
من األفالم السينمائية واألعمال التلفزيونية واإلعالنات الترويجية ومصادر أخرى – تخطين حاجز 20 مليون دوالر فيما 

بلغ 21 ممثال من الرجال هذا المستوى.

شريي عادل تواصل البيوت أرسار يف 6 أكتوبر
 تواصل ش�يري عادل تصوير مشاهدها في مسلس�ل "البيوت أسرار" يوميا فى مدينة 6 أكتوبر، 

ومن المفترض أن تنتهي من التصوير 20 سبتمبر المقبل.
مسلس�ل "البيوت أس�رار" ينتمى لنوعية مسلس�الت ال�60 حلقة، وهو بطولة هنا ش�يحا وآيتن 
عامر، ويشاركهما فى البطولة كريم قاسم، بيومى فؤاد، نسرين أمين، وعمر السعيد، وهو فكرة 

محمد أمين راضى ومن تأليف ورشة عمل، وإنتاج طارق الجناينى، ومن إخراج كريم العدل.
يذكران  أس�رة مسلس�ل "البيوت اسرار"،  تس�تكمل تصوير مش�اهد العمل بعدة أماكن متفرقة 
بش�وارع القاهرة، على أن يعود االس�بوع المقبل لمدينة االنتاج االعالمي ب��6 من أكتوبر، ومن 

المقرر أن ينتهى التصوير تماما منتصف سبتمبر المقبل.

حينام تصبح املوسيقى ضوضاءا 
  يوما ما ... وانا اعيش الضوضاء وللغط الذي يحيط 
ب�ي م�ن كل جان�ب وجهة وحت�ى انه ياتين�ي عابرا 
اس�طح المن�ازل اردت ان اتعلم الموس�يقى وبعد ان 
ش�غفت بها من خالل )درس الموس�يقى والنش�يد( 
والمعل�م الذي كان يعزف لنا على أل�ة  عوده كل تلك 
االناش�يد  وحتى الطقطوقات التراثي�ة المنتقاة من 
االغان�ي العراقية القديمة المعروف�ة وفي مقدمتها 
: )ف�وك النخل ف�وك( و )الله يخل�ي صبري صندوق 

امين البصرة( و )خدري الجاي خدري( و )انا وخلي 
تس�امرنا وحجين�ه( وغيرها م�ن االغان�ي التراثية 
التي كانت مشورة لدى المجتمع العراقي  في الزمن 

الجميل..
وبالفعل اشتريت عودا بسعر زهيد ولكنه كان جديدا 
ووقته�ا كنت اعتقد ان ذلك )العود الزاهي( س�يجعل 
من�ي عازفا موس�يقيا ك�ي اعزف لالخري�ن كل تلك 
االغاني التراثية الجميلة .. لكنني لم استطع ان اعزف 

اغني�ة من االغاني س�وى تلك )الدندن�ات المزعجة( 
لكل  افراد عائلت�ي وحتى الجيران ... لكوني لم اقدم 
لحنا او اغنية يستس�يغونها ويطربون لها ... فكيف 
الحال اذ ما كانت تلك )الضوضاء الموسيقية( تضيف 
لكل تلك الضوض�اء ولذلك اللغط الدائ�رة في الزقاق 

والمحلة ضوضاء موسيقية مزعجة ؟!
والحقيق�ة انن�ي اردت ان اتعل�م الموس�يقى لتاكيد  
مقول�ة توص�ل اليه�ا العلم�اء والباحثي�ن ال�ى ان 

االس�تماع الى الموس�يقى اثناء االزمات والمشاكل 
العائلية يرفع نسبة التفكير السليم ويدعو الى ايجاد 

الحلول !!
ومن معلومة اخرى تقول : )انه لو كان في كل اسرة 
فردا واحدا يع�زف على ألة موس�يقية لكان بامكان 

تلك االسرة ان تحل مشاكلها بطريقة افضل !!(
كم�ا ان هن�اك حكيما في الصين قد ق�ال : )اذا اردت 
ان تتع�رف ف�ي بلد ما عل�ى ارادته ومبل�غ حظه من 

الحضارة والمدنية فاستمع الى موسيقاه !!(
لكن الذي حدث بالنسبة  لي ان اخي الكبير والذي كان 
عاش�قا الغاني عبد الوهاب وام كلثوم ويوسف عمر 
قد خل�ص العائلة والمحلة م�ن )دندناتي المزعجة( 
بع�د ان قام ببيع  العود في )س�وق الهرج( في غفلة 
من�ي ... وليقول ل�ي : )اعطي الخب�ز لخبازته(  وان 
الموهب�ة ه�ي التي تصن�ع الموس�يقار وليس االلة 

الموسيقية الزاهية !!  

ميادة احلناوي تتألق يف بعلبك

نانيس عجرم:راغب وعدكن بالديو مش أنا

عالم الفن

هالة فاخر تستأنف تصوير مشاهدها من عيال حريفة

ميغان فوكس تنفصل عن أوستني غرين



التس�اؤل عما هو حقيقي أو غير حقيقي ليس جوهريا في 
رواية رغد الس�هيل األولى، في حين أن التس�اؤل المطروح 
ي�دور حول م�ا هو منطق�ي أو غي�ر منطقي ضم�ن البنية 
الس�ردية نفس�ها، وهذا م�ا تنجح الس�هيل ف�ي تحقيقه، 
بالرغ�م من غرابة األحداث وتداخل الواقعي مع الخيالي، إال 
أننا نقف في رواية “أحببت حمارا”، الصادرة عن المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر أمام نص تتداخل فيه المستويات 
الس�ردية لنقرأ حكايات تح�اول أن تكون أقرب إلى محاولة 
س�اخرة وتراجيدي�ة، ب�ل وحت�ى يائس�ة إلدراك الجن�ون 

والالمنطق الذي يمّر به العراق.
غرابة عنوان رواية “أحببت حمارا”، للكاتبة رغد الس�هيل، 
تبع�ث تش�ويقا الكتش�اف حقيقة م�ا يحص�ل، فالفرضية 
الخيالي�ة )الوق�وع في حب حمار( تجعل القارئ متحمس�ا 
الكتشاف مدى مصداقيتها، إال أن الراوية تحافظ عليها دون 
إنكارها، للوصول في النهاية إلى حكمة أخالقية ما، ولنقف 
أمام فانتازيا تحمل منطقه�ا الخاص، تنعكس فيها حكاية 
الدكت�ورة أم�ل الحقيقية التي وقعت ف�ي حب حمار عوضا 
عن الرجال، الذين شوههم “الغول” وقطع آذانهم، ثم ترحل 

للبحث عنه )الحمار( بعدما ضاع.
أما الحكاية األخرى التي تقدمها األوراق التي حصلت عليها 
من صاحب الحمار ترس�م معاناة أخرى، ألولئك المهمشين 
والمقموعين، حكاية نسوة خسرن كل شيء ويعملن إلعالة 
م�ا تبق�ى من أس�رهن، كما نق�رأ حكايات أخ�رى لعذابات 
وأعمال قهر تع�رض لها عراقيون ضاعوا في خضم الحرب 

الطائفية واالنقسامات واألحداث اإلرهابية.
بالرغ�م من أن اإلره�اص األول للرواية قائم على الالمنطق 
النس�اء  لجع�ل  الحكوم�ة  و)مح�اوالت  الحم�ار(  )ح�ب 
يط�رن إلى القمر( إال أن الرواية تس�تخدم ه�ذه الفرضيات 
الالمنطقي�ة لالنتصار لألنث�ى، فإلى جانب ه�ذه “الخرافة 
الواقعّي�ة” نقف أم�ام العّرافة التي ت�زور الكاتبة )الراوية( 

وتلق�ي على مس�امعها النب�وءات حول 
حياتها كعاشقة ثم تستدعي حكايات 
أخ�رى عالمّية وأس�طورية وتاريخّية 
بل وحت�ى للكاتب�ة نفس�ها )ضحكة 
الخات�ون( وكأنن�ا أم�ام س�رد يفتت 
المكون�ات الس�ابقة لصهره�ا ضمن 
ما يش�به الهلوس�ة لحي�اة في خضم 
الجن�ون المعي�ش، أو حكاي�ة قديمة 
م�ن طفولة الراوية مازالت مس�تمرة 
حت�ى اآلن، وه�ذه الحكاي�ة مصدرها 
م�ن جدتها المصاب�ة بالزهايمر وهذا 
ف�ي ح�ّد ذات�ه تش�كيك ف�ي الحقيقة 

السردّية.

الواقع والخيال
التقنية المتبعة لسرد روايتين منفصلتين تتداخالن ليصبحا 
واقع�ا جعل�ت “أحببت حم�ارا” تختب�ر ق�درة الراوية على 
مواجهة الواقع، لنراه غرائبيا على مستويين، فاألحداث تدور 
في ذات الحيز الزمن�ي وكأن الرواية األخرى الموجودة في 
األوراق تكتب اآلن، وليست سابقة على زمن الرواية األولى، 
وهذا االختالط ساهم في خلق الحس بالتشويق لدى القارئ 

وتس�اهم في جعل الحقيقة والخيال يسيران جنبا إلى جنب 
دون الخروج من فرضية الس�رد ذاته )منطق السرد(.نشهد 
في الرواية لحظات يظهر فيها صوت الراوية بوضوح حيث 
يخاطب شخصياته ويحاورها وكأن الراوية نفسها تحاول 
إيجاد مبرر للحكاية أو نهاية لها، ثم تس�اؤالت موجهة إلى 
القارئ نفس�ه حول جدوى هذا السرد، ليجد نفسه متورطا 
في معرفة مصائر الش�خصيات ورس�م 
حكاياته�ا، أم�ا نق�اط الالحس�م التي 
تحويه�ا الرواية والمتمّثل�ة بالفراغات 
ف�ي بع�ض الحكاي�ات فللق�ارئ حرية 
ملئها قبل أن نراها في النهاية تتش�ابك 
لترس�م النهايات حي�ث ينتصر الواقعي 
منها، أم�ا المتخيل والخيال�ي فالنهاية 
تكون بص�ورة مفاجئة وخصوصا بعد 
إعالن براءة أمل م�ن الجنون، أما قصة 
باب�ا نوئيل فنكتش�ف ف�ي النهاية أنها 
قص�ة طي�ار عراق�ي تع�رض النفجار 
إرهاب�ي حي�ث تمكن من النج�اة إال أنه 

هام في شوارع بغداد جنونا.
ترس�م الرواية بص�ورة س�اخرة حالة 
وفس�ادها  الع�راق  ف�ي  المؤسس�ات 
واهتمامها بالس�طحي والمبتذل لدواع سياس�ية بعيدة عن 
حقيق�ة م�ا يحدث ف�ي البالد وما يخ�دم مصالحه�ا فنرى 
محامية بشهادة عليا تفقد عقلها للفساد االداري، باإلضافة 
إلى حضور الفس�اد االجتماعي حيث ن�رى فتيات ُيبعن في 
سبيل المال، ورغم ذلك نرى الخيالي يحضر دائما وتتعرض 
له كافة الش�خصيات ويمّر كأنه حدث اعتيادي كقطع رأس 

تس�ليمه لزوجت�ه أحدهم واس�تبداله ب�رأس كلب ثم 
على هذه الصورة.

تماسك الحكاية
له�ذه  الكاتب�ة  اختي�ار  ُيعتب�ر 
التقني�ة الس�ردية مغامرة في 
حد ذاته وذلك خوفا من ضياع 
الم�وت  فثيم�ات  الحكاي�ة، 
والجن�س وانتق�اد الس�لطة 
تحض�ر بقوة عبر إرهاصات 
يش�ّك  فرعي�ة  أح�داث  أو 
أحيان�ا في خدمته�ا لدفع 
طغي�ان  أن  إال  الحبك�ة، 
جع�ل  الراوي�ة  ص�وت 
الحكاية موج�ودة دائما 
عناص�ر  أم�ام  وكأنن�ا 
أحجي�ة لو غاب�ت منها 
لبقي  العناص�ر  بعض 
حاض�را،  المعن�ى 
الرتباطه�ا بمرجعّية 
ال�راوي ال�ذي يقدم 
م�ن  المعلوم�ات 
جهة وبالقارئ ذي 
العربية  المرجعية 
لما  المدرك جزئيا 

يم�ّر به العراق من 
جهة أخرى.

تدافع الرواية عن األنثى وتس�تخدم تش�ابيه مختلفة للذكر 

ال�ذي يتحول بوصفه رمزا للقمع من غول إلى مؤسس�ة ثم 
حي�وان من نوع ما، هذه التحوالت تجعل الخطاب الذكوري 
عرضة لالنتق�اد وانتص�ارا لصوت 
بحي�ث  األنث�ى 
الذك�ر  يك�ون  ال 
ككائن عضوي هو 
س�بب م�ا تم�ّر به 
ب�ل ما  الم�رأة فقط 
يمثل�ه م�ن منظومة 
ذكورية تجعله عرضة 
لالستهزاء، بل حتى أن 
الموج�ودة  الفانتازي�ا 
تجعل�ه مدعاة للش�فقة 
اهتمامات�ه  بس�بب 
تعتب�ر  والت�ي  الخيالي�ة 
تعويضا رمزيا عن الفحولة 
الت�ي يس�عى الذك�ر دائما 
مهم�ا  حضوره�ا،  إلثب�ات 
تغير موقعه ف�ي المنظومة 
والسياس�ية،  االجتماعي�ة 
أن األنث�ى يتغي�ر  ف�ي حي�ن 
موقعه�ا ضمن الس�رد لتكون 
مرة منتص�رة وعقالنية، ومرة 
الذي  الذك�وري  للنظ�ام  ضحية 
أفس�د عقلها، أو مس�حوقة غير 
ق�ادرة حتى عل�ى االعتراض على 

ما يحدث.

        يوسف حمادي 

في دراس�ته النقدية لديوان “رماد اليقين” 
للشاعر المغربي، محمد بلمو، يؤكد الباحث 
مصطف�ى الش�اوي، أن كل ق�راءة نقدي�ة 
تتوخ�ى الموضوعي�ة، ملزم�ة باإلنصات 
إل�ى النص واالنطالق منه، ث�م العودة إليه 
باعتباره قطب�ا مركزيا، ال يتحقق التفاعل 
المطل�وب م�ع القارئ إال به، م�ع العلم أن 
الق�ارئ له ذخيرت�ه المكتس�بة، وتجربته 
الخاصة، حول نوعي�ة الجنس األدبي الذي 
ينض�وي تحته الن�ص المق���روء، فيعمد 
بع�د القراءة إل�ى تعضي�د أف�ق انتظاره أو 

تعديله.
ال ش�ك أن دي�وان “رماد اليقين” للش�اعر 
المعرف�ي  الرصي�د  يغن�ي  بلم�و  محم�د 
الناق�د  يتس�اءل  للق�ارئ،  والش�عري 
مصطف�ى الش�اوي، ألنه دي�وان يأتي بعد 
األول “صوت التراب” سنة 2000، وديوانه 
الثاني “حماق�ات الس�لمون”، المجموعة 
الشعرية التي أنجزت مشتركة مع الشاعر 

عبدالعاطي جميل سنة 2007.
أم�ا “رم�اد اليقي�ن” فه�و م�ن األعم�ال 
الش�عرية التي تس�تفز القارئ وتدهش�ه، 
فالجدي�د يخلق الدهش�ة دائما، والدهش�ة 
من منظ�ور نظرية جمالي�ة التلقي، صفة 
جمالي�ة إذا م�ا امتلك النص نظام�ا داخليا 
يؤط�ره أي إذا كان�ت هذه الدهش�ة مبررة 
داخلي�ا، ألنه�ا تحف�ز الق�ارئ عل�ى إثراء 
أفق توقعه القبلي، وف�ي الديوان المقروء 
مستويات متعددة للدهشة الجمالية سوف 
تح�اول ه�ذه المقاربة تحيي�ن أهمها على 
مستويات فكرية وفنية وجمالية مختلفة.

بداية الدهشة
تنشأ دهشة القارئ بمجرد قراءته لعنوان 
المجموع�ة “رم�اد اليقين”، الذي يش�كل 
مركبا إضافيا أضيف فيه المركب االس�مي 
األول )رم�اد(، وه�و خبر لمبت�دأ محذوف 
للمركب االسمي الثاني )اليقين(. فإذا كان 
الرم�اد ما يتبقى من الش�يء بعد احتراقه، 
مما يرمز إلى الموت والنهاية والعدم وكل 

ما ه�و س�لبي، يتس�اءل الناقد الش�اوي، 
ف�إن اليقي�ن يدل عل�ى الثب�وت والحقيقة 
والوج�ود وكل م�ا هو إيجاب�ي، ويندهش 
الق�ارئ للدالل�ة المباش�رة المفارقة التي 
تنش�أ عن الربط بي�ن المركبين ورغبة في 
تحقي�ق الفهم يلج�أ إلى البح�ث عن داللة 
أخرى تحقق للعنوان انس�جاما عن طريق 
التأويل، وأن الش�اعر محم�د بلمو، يراهن 
على القارئ في الكش�ف عن أس�رار رماد 
اليقين، متس�ائال في قصي�دة تحمل نفس 
عنوان المجموعة وقد جعلها مسك الختام: 
“أمتيق�ن/ أن ال�ذي يق�رأ ه�ذا الرم�اد/ 

سيمضي إلى أول الحريق؟”.

وم�ن جهتها لوحة الغ�الف، للفنان محمد 
األخ�رى  ه�ي  اإلدريس�ي،  المنص�وري 
ُتده�ش القارئ نظ�را لطابعها التش�كيلي 
التجري�دي الذي يضمر الموضوع، ويراهن 
عل�ى تقنيات جديدة، ف�دالالت اللوحة غير 
محددة بشكل مباش�ر كما هو مع لوحات 
الفن الواقعي التي تكش�ف عن موضوعات 
تحي�ل عليها في الواق�ع الخارجي، يوضح 
الناقد، ويعل�ق: “على الرغم م�ن أن لوحة 
غالف الديوان على خ�الف ذلك، فإنها تثير 
إعجاب القارئ لتقاطع أبعادها، وتناس�ق 
ألوانه�ا، وانس�جام عناصره�ا، وجمالية 

محتوياتها”.
ويعلن الباحث مصطفى الشاوي، أنه يمكن 
للقارئ في س�ياق البح�ث عن تحقيق فهم 
أّولي للوحة الغالف، أن يتبين العالقة بينها 
وبين عن�وان المجموع�ة فيالحظ حضور 
اللون الرمادي الذي يحيل إلى الرماد واللون 

األحمر المفتوح، الذي يؤشر على النار.
كم�ا تتفاعل داخ�ل اللوحة أل�وان متعددة 
واألس�ود  واألصف�ر  واألزرق  كاألبي�ض 
لتح�دث  والبرتقال�ي،  والبن�ي  واألخض�ر 
تش�كيال متداخل�ة ألوان�ه تتخللها خطوط 
نصف دائري�ة، ومنعرجات ملتوية، تعكس 
في أبعادها شبه رسومات لكائنات ووسائل 
وفض�اءات غير مكتملة الهوية، كما تتخلل 
اللوحة ش�به عيون ألشكال حيوانية ترمز 
إلى الرؤيا والحقيقة واليقين في صراع مع 

الرماد الذي يؤش�ر عليه اللهيب األحمر في 
الج�زء العلوي من اللوح�ة.. وفي كل ذلك، 
يراهن الشاعر محمد بلمو على القارئ في 
الكشف عن أسرار رماد اليقين، التي تسكن 

جميع عتباته.

سواد الكتابة
في الدراس�ة النقدية التي تقدم بها الباحث 
مصطف�ى الش�اوي إل�ى فعالي�ات الي�وم 
الوس�ائطية  بالخزان�ة  للكت�اب  العالم�ي 
بمدينة مكناس الواقعة في الوسط الشرقي 
المغرب�ي، يحص�ي ناقدن�ا قصائ�د ديوان 
)رماد اليقين( في عشرة نصوص شعرية، 
هي عل�ى التوال�ي: “غي�اب”، “سيْش�َمُت 
الزرني�ج ف�ي ال�ورْد”، “ل�و بمق�دوري”، 
“حل�ْم”، “ه�ل أنا الري�ح أيها الم�داد”، “ال 
موطئ قلم.. لي”، “ورش�ات مرتبكة ضد.. 
الم�وت”، “تعريف�ات بدائي�ة ج�دا”، “هل 

يحدث أْن”، “رماد اليقين”.
فالش�اعر يعم�د إل�ى التص�رف بحرية في 
توزيع س�واد الكتابة على بياض الصفحة 
فتجنح جل النصوص الشعرية نحو اليمين 
فتطول وتقصر غالبا، وقلما تشرد الكلمات 
عن اليمين وتنزاح إلى الوسط كلمة كلمة، 
لتؤش�ر عل�ى مدلوله�ا كما ف�ي آخر نص 
“غياب”؛ حيث يوزع الجملة الشعرية على 

خمس�ة أس�طر: لكنه/ غاب/ بال هوادة/ 
في كتاب/ الحزن.

ديوان يستفز القارئ ويدهشه
كم�ا ينده�ش القارئ لبني�ة النصوص من 
حي�ث تع�دد أش�كالها وخاص�ة النصوص 
الش�ذرية القصيرة جدا وغالبا ما يقحمها 
الش�اعر تحت عنوان مركزي يكون بمثابة 
األصل ال�ذي تتفرع عنه الش�ذرات، ومثال 
ذلك في الديوان نص “ورش�ات مرتبكة… 
ض�د الم�وت” ال�ذي ينبن�ي عل�ى ثماني�ة 
مقاط�ع ش�عرية، ه�ي “خياطة، ل�م تدر، 
عدد، عش�ق، شهيد، غربة، ش�جرة، أسئلة 

غابة، لَك، أنِت”.
أم�ا ن�ص “تعريف�ات بدائية ج�دا”، يحلل 
الناقد، فتندرج تحته ثالث وأربعون ش�ذرة 
بدوره�ا مختلفة الط�ول والقص�ر وتأتي 
عناوينه�ا عل�ى الش�كل التال�ي: “الحمام، 
القطيعة، الشعر، السياسة، الظلم، اليأس، 
السعادة، المرأة، التاريخ، الرجل، التطبيع، 
الزه�رة،  اإلنترن�ت،  القن�اع،  الجلب�اب، 
الفوض�ى، النجوم، الح�ب، العدل، األرض، 
الكتاب، اليسار، الحزب، الجريدة، الجاران، 
الش�جرة، الحلم، القلم، الجن�س، الحصار، 
العام�ل،  المثق�ف،  اإلنس�ان،  القه�وة، 
الكرس�ي، المقاوم�ة، الحكمة، الش�مس، 

القمر، السجن، الصبا، الحقيقة، الصحراء.
ف�ي نص�وص ش�عرية أخ�رى م�ن ديوان 
“رماد اليقين”، يسترس�ل الناقد الش�اوي، 
يعمد الش�اعر محمد بلمو إلى التأشير على 
المقاطع بفراغات البياض الصامت البليغ، 
ال�ذي يقرأ ف�ي ظل ما هو مذك�ور من ذلك 
الن�ص الش�عري الجمي�ل “ه�ل أن�ا الريح 
أيه�ا المداد”، حيث تتقل�ص بنية المقاطع 
لتش�كل شذرات شعرية قد ال تتجاوز بضع 
كلم�ات موزعة على أس�طر قليل�ة، يقول 
مثال في ش�ذرة تح�ت عنوان “ع�دد”، من 
قصيدة “ورش�ات مرتبك�ة… ضد الموت” 
السابقة الذكر : مرتان بكيْت / حين ولدْت 

/ ويوم أحببْت.
فباإلضافة إلى المؤش�رات السالفة الذكر: 
هن�اك  والتش�ذير،  والبي�اض،  العنون�ة، 
مؤش�ر مركزي يالحظه الق�ارئ في أغلب 
النص�وص الش�عرية ف�ي الدي�وان وه�و 
التكرار كمؤشر خطابي الذي غالبا ما يأتي 
بنبرة اس�تفهامية حيث تتكرر جمل تؤشر 
عل�ى بداي�ة المقاطع والش�ذرات في كثير 
من النصوص الشعرية في الديوان من هذه 
المتوالي�ات ما ُت�وج عنوان�ا للقصائد التي 
وردت فيها، من أمثلة ذلك النص الش�عري 
“رماد اليقي�ن”، الذي يتكرر فيه المؤش�ر 
الخطابي االس�تفهامي “أمتيقن” ليش�عر 
الق�ارئ ببداي�ة المقاط�ع اإلحدى عش�ر، 
وكذل�ك الن�ص الش�عري المعن�ون بعبارة 
“ه�ل يح�دث أن”، التي تتكرر س�بع مرات 
أي مع بداية كل مقط�ع بنبرتها الخطابية 

االستفهامية وبأبعادها الفلسفية.
“ل�و  ن�ص  عل�ى  يس�ري  الش�يء  نف�س 
بمق�دوري”، حي�ث تتكرر عب�ارة العنوان 
في بداية كل مقطع من المقاطع الس�بعة، 
أما نص “ورش�ات مرتبك�ة.. ضد الموت” 
فينبني على تسعة مقاطع تتصدر بعناوين 
فرعي�ة لمقاطع ش�عرية ش�ذرية تخضع 
بدوره�ا إلى تش�ذير أدق، وق�د تحضر جل 
هذه المؤش�رات مجتمعة في نص شعري 
واحد كم�ا يلحظ القارئ ذلك ف�ي “هل أنا 
الريح أيها المداد” الذي يتوزع إلى عشرين 

مقطعا شعريا.

       عبد الزهرة الركابي

الكات�ب العراق�ي المغترب حس�ين الموزاني.. تنوع�ت نتاجاته 
بي�ن الكتابة الروائي�ة والقصصية، وكذلك كتابات�ه التي تنوعت 
ف�ي األدب والفن، وبحكم إقامته في ألماني�ا منذ أكثر من ثالثة 
عق�ود، فإن أكث�ر أعماله الروائي�ة والقصصية ق�د ُترجمت الى 
األلمانية، كما أن له إس�هامات إعدادي�ة وتقديمية في اإلذاعات 
األلماني�ة الناطقة باللغ�ة العربية، حصل في الع�ام 2003 على 

جائزة أدلبرت فون شاميسو األلمانية. 
بي�ن الحي�ن واآلخر ينتاب�ه حني�ن الع�ودة، فيكتب.. أّنن�ي أعّد 
العّدة، وإن بش�يء م�ن التمّهل، للعودة نهائياً إل�ى بلدي العراق، 
وس�أحارب االس�تعمار وعمالئه من هناك، وفي عقر داره، ولن 
أخش�ى أحداً.وسيكون مثلي األعلى الش�اعر معروف الرصافي، 
نفس�ه الذي رفض التعامل م�ع المس�تعمرين وأذنابهم، وصار 
يبيع السجائر على الرصيف، وعندما سألوه لماذا تبيع السجائر 

وأنَت أعظم الش�عراء العرب قامًة وقيمًة؟، ف�رّد عليهم بجملته 
الشهيرة: )بيع السجائر وال بيع الضمائر(.

وكذلك أنا لم أبع ضميري ثانيًة واحدًة، وسأعود إلى بغداد ألبيع 
الس�جائر على الرصي�ف، ورّبما الكتب، أّن أت�اح لي أبناء جلدتي 
هذه الفرصة األخيرة، وس�أرفض أّي رات�ب تقاعدي يأتيني من 
دول�ة العراق الفاس�دة، وأرف�ض الكتابة في جرائده الفاطس�ة 
وأرفض حّتى بيعها في )بس�طتي( على رصيف ش�ارع المتنبي 
ببغداد.وأنا )كاتب الس�طور( أقول لزميلي الذي سبقته بالعودة 
القس�رية، أن الراتب التقاعدي ل�ن تناله كما حصل معي، بل أنك 
أيضا« لن تجد عمال« في هذه )الجرائد الفاطسة( كما هو حالي، 
وإن كنت أس�ميتها )نشرات مدرس�ية(، ألن من يقف وراء هذه 
النش�رات، لن يس�مح للكف�اءات اإلعالمية بالعمل فيها بش�تى 
الذرائع والحجج!.يقول الموزاني عن أعماله، أعمالي كلّها تدور 
حول العراق في الواقع، ولم أتناول موضوعاً آخر سوى العراق.. 
واآلن فقط بّت أشعر بأنني استنفدت هذا الموضوع، بعدما كتبت 

عنه س�ّت روايات ومجموعتي�ن قصصيتين وكتابي�ن باللغتين 
العربي�ة واأللمانية، وكنت مش�غوالً في قضاي�ا العراق وأزماته 
وحروبه وحصاره ومحاربته واستباحته وتدمير ثقافته، بعدما 
صرت أنظ�ر إلى ه�ذا البلد باعتب�اره ماضياً وذكري�ات وصوراً 
قديمة.وبهذا المعنى فإن الكتاب�ة كانت محاولة لتحييد الذكرى 
وتسكين األلم قدر المستطاع، ألّن فقدان الوطن كان أمراً مؤلماً 
وقاسياً على نحو ال يطاق، ثّم إّن العراق منجم ال ينضب لألحزان 
والمآس�ي والدمار واإلب�ادة الجماعية، وما زال إل�ى يومنا هذا.

وبحكم أقامته في ألمانيا كما أس�لفت، ف�إن هذا الكاتب يتناول 
األعم�ال العالمي�ة الفني�ة واألدبي�ة لكب�ار األدب�اء والفناني�ن 
األوروبيي�ن، وعلى س�بيل المث�ال ال الحصر، كت�ب.. بين رودان 
وليمبروك:ال أعتقد أّن أحداً يش�ّك في عبقرية النّحات الفرنس�ي 
أوغس�ت رودان، ال�ذي ذاع صيته وطّبقت ش�هرته اآلفاق، وقد 
اش�تهر بصورة خاصة بنصب )المفّكر( الذي تجد له نس�خاً في 
جمي�ع المتاحف األوروبية تقريباً، ومثلم�ا نراه هنا في متحف 

Ny Carlsberg Glyptotek بمدينة كوبنهاغن.
لكّنن�ا نكاد ال نعرف ش�يئاً عن الفّنان األلمان�ي فيلهلم ليمبروك 
Lehmbruck ال�ذي تأثر برودان، لكّن�ه أصبح نقيضه في الرؤية 
الفنّية لإلنس�ان، فأش�كال ليمبروك مجردة تمام�اً من البطولة 
واالدع�اء وق�وة العضالت وصالب�ة األفكار، عل�ى الرغم من أن 
ليمب�روك كان متأث�راً ف�ي البدء بأف�كار نيتش�ه، ونظريته عن 
اإلنس�ان الكامل أيضاً. وكان يتمّثل أحياناً ش�خصية زرادش�ت، 
وس�رعان ما قلب ليمبروك المعايي�ر والموازين الفنّية كلّها في 
ألمانيا على األقل، فأصبح إنس�انه ضعيف�اً ومهزوزاً مثلما نرى 
هن�ا في تمثال )الش�اب الجالس( ال�ذي نحته عام إّب�ان الحرب 
العالمي�ة األولى وقب�ل انتحاره بعامين وعن عم�ر ناهز الثامنة 
والثالثي�ن عاماً، أي نصف عم�ر رودان تقريب�اً، وكان ليمبروك 
يحم�ل نزعة وجودية هائلة ومخيفة مع�اً، فكان يصنع تماثيله 
ب�رؤوس ضخمة وأطراف ضامرة، حّتى أّنه أخذ ينحت اإلنس�ان 

بال أطراف، دليالً على عجز اإلنسان عن حّل أزمته الوجودية !.

الدهشة الشعرية ومجالية التلقي يف ديوان  رماد اليقني 

الكاتب العراقي حسني املوزاين .. بيع السجائر وال بيع الضامئر !

ان حتبك جيهان 
 

ع�ن “ال�دار المصرية اللبناني�ة”، صدرت رواي�ة بعنوان “أن تحبك جيه�ان”، للكاتب 
والروائي المصري مكاوي س�عيد. الرواية ج�اءت في 700 صفحة تحكي عن أمكنة 

وأزمنة وأشخاص “شائكون وعالقون” على المستوى النفسي والوجودي.
تدور أحداث الرواية حول أزمة حب وأزمة اغتراب وأزمة وطن على وشك االنفجار، 
ومكاوي سعيد “يحكي” كما يليق بحكاء عظيم لكنه أبدا ال تفلت من يديه تقنيات 
الرواية.يق�و ل مكاوي س�عيد “إّن الرواي�ة تدور في العام الس�ابق على الثورة”، 
مضيف�ا أّن الرواي�ة اس�تغرقت ثالث س�نوات ونصف�ا. وبطل رواي�ة “أن تحبك 
جيهان” يقطن في منطقة وسط البلد.ويتابع سعيد أّن معظم قرائه من الشباب 
حديثي الس�ن، مس�تداّل على ذلك: “معظ�م الحاضرين في حف�ل توقيع الرواية 
من فئة الش�باب”، قائال “الرواية تحكمها الخبرات والمعلومات”.اكتمال الحب 

يعن�ي اندثاره إنم�ا ذروته حالة التجاذب والتنافر وص�راع األنا. وهذا ما رصدته 
الرواية ألن الطريق طويل حتى تقنع من تحبه بحبك أو العكس. إنما مصائر تلك العالقات متباينة.

هذا االزرق
 

صدر حديثا عن دار “الفارابي للنش�ر”، ببيروت، ديوان بعنوان “هذا األزرق أنا” 
للشاعر اللبناني طالل شتوي، والذي يعد ديوانه األول.

يق�ول الش�اعر طالل ش�توي ع�ن ديوانه “ه�ذا األزرق أن�ا”، يع�د المجموعة 
الش�عرية األولى التي تم إعدادها للنش�ر ودفعها إلى المطبعة عام 1990، غير 
أنني تراجعت آنذاك عن إتمام المشروع، واتخذت قرارا نهائيا: ال أريد أن أكون 

شاعرا، بكل شجاعة، أقر أنني غيرت رأيي بعد ربع قرن”.
ويضيف شتوي: نجاحات “بعدك على بالي”، الصادر مطلع هذا العام عن دار 

“الفارابي للنشر”، أشعلت لدّي حماسات عتيقة، وها أنا أعيد االعتبار للكتاب األول 
“الحقيقي” الذي نام في الخزائن طويال، لكنه قاوم ببسالة وبقي كما هو دون إضافات أو تعديالت.

ويتابع الشاعر قوله: لم أرغب في ضم النصوص إلى مجموعتي الجديدة “كان يكفي أن نكون معا” التي ستصدر 
أواخر العام، لكي يبقى “األزرق” ابن زمنه الجميل الذي

أحببت محارًا رواية عن العراق وما تبقى فيه من عقالء
عمار المأمون
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لماذا كلما نظرت إلى السماء
غادرتني األسئلة

وكلما عدت إلى األرض
لم أجدني؟
خذني إليك

حتى أشرق فيك
وأصوم عني٠
كل المنى أنت

كل الطرق
وكل األبعاد أنت

حصني بك أيها الكل مني
وأنت الذي تسمع ماأقوله

عندما الأقوله٠
وأنا أغرق فيك

أأدنو منك أم مني؟
هل أرثي لحالي
أم ترثيني أنت
وأنا البعض

وأنت المتعدد٠
قل للحبيب

عجبت لحالي
كيف يمشي في أحشائي

وهو الغائب
والمتوحد٠
قل للحبيب

لم يزدني البعد إال ولها
فالبركان يك%

 



القضاء املستعجل رقم 83  
لعام 1969

 
ف�ي الم�ادة 82 م�ن قان�ون المرافع�ات 
رق�م 83 لس�نة 69 يجوز وق�ف الدعوى 
اذا اتف�ق الخصوم على عدم الس�ير فيها 
م�دة ال تتج�اوز ثالثة اش�هر م�ن تاريخ 
أق�رار المحكمة التفاقه�م واذا لم يرجع 
اح�د الطرفي�ن المحكم�ة في الخمس�ة 
عش�ر يوم�ا التالي�ة لنهاية االج�ل تبطل 
عريض�ة الدعوى بحكم القانون واذا رات 
المحكم�ة ان الحك�م يتوقف على الفصل 
في موضوع اخ�ر قررت ايقاف المرافعة 
واعتب�ار الدع�وى مس�تاجرة حت�ى يتم 
وعندئ�ذ  الموض�وع  ذل�ك  ف�ي  الفص�ل 
تستأنف المحكمة السير في الدعوى من 
النقطة التي وقفت عندها ويجوز الطعن 
ف�ي هذا الق�رار بطري�ق التميي�ز وايضا 
اذا اس�تمر وق�ف الدعوى بفع�ل المدعي 
او امتناع�ه ع�ن مدة س�تة اش�هر تبطل 
عريضة الدعوى بحكم القانون وتحدثت 
الم�ادة 84 من القانون اعاله عن انقطاع 
المرافع�ة او انقطاع الس�ير في الدعوى 
بحك�م القان�ون بوفاة اح�د الخصوم او 
بفقده اهلية الخصومة او زوال صفة من 
يباش�ر الخصومة نيابه عن�ه اال اذا كانت 
الدع�وى قد تهيأت للحكم في موضوعها 
كما ان السير في الدعوى ال ينقطع بوفاة 
الوكي�ل او بانقض�اء وكالت�ه بالع�زل او 
االعتزال وللمحكمة ان تمنح اجال مناسبا 
للخص�م  الذي توف�ي وكيل�ه او انقضت 
وكالته وتبلغه بذلك حيث تستأنف السير 
في الدع�وى بتبليغ من يق�وم مقامه او 
مق�ام الخصم الذ انقطع�ن المرافعة عن 
سببه من قبل المحكمة او بناء على طلب 
الطرف االخر وعلى طلب من يقوم مقام 
الخصم وكذلك تس�تانف المحكمة السير 
ف�ي الدع�وى اذا اخط�ر الجلس�ة وارث 
المتوف�ي او م�ن يقوم مقام�ه قانونا او 
مقام من زالت عنه الصفة وباش�ر السير 

فيها .
ويترتب وفق الم�ادة 86 من هذا القانون 
انقطاع الس�ير في الدعوى ووقف جميع 
الم�دد القانونية والتي كانت س�ارية في 
حق الخصوم وبط�الن جميع االجراءات 

التي تحصل اثناء االنقطاع.
وتختص محكمة البداءة بنضر المس�ائل 
المس�تعجلة التي يخشى عليها من فوات 
الوق�ت بش�رط ع�دم المس�اس باص�ل 
الح�ق وجاء ف�ي المادة 142 م�ن قانون 
المرافعات بان للمدع�ي ان يتصدر قرارا 
من القض�اء المس�تعجل يمن�ع المدعي 
علي�ه م�ن الس�فر  ويج�وز وايض�ا كما 
تناولت ذلك الم�ادة 147 من هذا القانون 
ل�كل صاحب مصلحة في منقول او عقار 
اذا تجم�ع لديه من االس�باب ما يخش�ى 
معه خطر عاج�ل من بقاء المال تحت يد 
حائزة ان يطلب من القضاء المس�تعجل 
وضع هذا  المال تحت الحراسة القضائية 
وادارته الى م�ا يثبت له الحق فيه ويقدم 

الطلب المستعجل  

املقاضاة ودعاوي املرافعة 
الدع�وى في قان�ون المرافعات العراقي رقم 83 لس�نة 1969 طلب ش�خص 
لحق�ه م�ن اخ�ر وان يكون هذا الطل�ب امام القض�اء العراقي ويش�ترط في 
كال االط�راف في الدع�وى ان يكونوا متمتعين باالهلي�ة الالزمة في الدعوى  
الالزم�ة الس�تعمال الحقوق واالوجب ان ينوب عنه م�ن يقوم مقامه قانونا 
وان يك�ون المدعي عليه خصم�ا يترتب على اقراره حكم فائض لمال القاصر 
والمحجوز والغائب ويجوز ان يكون احد الورثة خصما في الدعوى التي تقام 
عل�ى المتوفي ويش�ترط في الدع�وى التي تقام ممكن�ه ومتحققة ومع ذلك 
ف�ان المصلحة المحتملة وقوع الضرر كما ويجوز االدعاء بالحقوق المؤجلة 
ويجوز ان تك�ون الدعوى لتالفي نزاع محتمل الحدوث ويجوز الدفع من قبل 
المدعى عليه بدعوى مقابلة الدعوى الى رد دعوى واذا كان موضوع الدعوى 
حقا ش�خصيا كانت الدعوى شخصية او دعوى دين وان كانت الدعوى عينية 
كان�ت دعوى عينية وان كان المراد من ملكية واذا كانت ملكية كانت الدعوى 
ملكية واذا كانت منها اثبات الحيازة كانت دعوى حيازة منع التعرض  ووفق 
االعم�ال الجدي�دة وال يجوز للمدعي ان يجمع بين دع�وى الحيازة والمطالبة 
بالملكية واال سقط االدعاء بالحيازة،  وعادة ما يتم التبليغ بواسطة الشرطى 
بالحي�ازة الغ�راض تبلي�غ المدعى علي�ه حيث يعتب�ر توقيع المدع�ى تبليغ 
المدعى او توقيع وكيله.. ويجوز التبليغ  بواسطة البريد وعلى ان يتم اعادتها 
بواس�طة البريد المس�جل  المرجع ويتم تحرير ورقة التبليغ بنسختين تسلم 
احدهم�ا الى الم�راد تبليغه وتعاد الثاني�ة الى التحفض ف�ي اضبارة الدعوى 
وتش�مل ورقة التبليغ رقم الدعوى مع اليوم والش�هر والس�نة واسم الطالب 
المحل وش�هرته ومهنته ووظيفته وبيان المحل الذي يختاره الطالب لغرض 
التبليغ واذا تبين للمحكمة ان المراد تبليغه ليس معروف محل االقامة فتجري 
تبليغه بواس�طة صحيفتين محليتي�ن تصدر في المنطق�ة المحكمة ويجوز 
اذاع�ة التبليغ باالضافة الى الصحف بواس�طة وس�ائل االع�الم االخرى واذا 
كان الم�راد تبليغه يعم�ل في احدى دوائر الدولة وتق�ام الدعوى في محكمة 
مح�ل العق�ار اذا تعلقت بحق عيني واذا تعددت العق�ارات جاز اقامة الدعوى 
ف�ي محل احده�ا ويجب ان تتضمن عريضة الدع�وى امامها وتاريخ عريضة 
الدعوى واس�م المدع�ى عليه ولقب�ه ومهنته ومح�ل اقامته وبي�ان المكان 
ال�ذي يختاره المدعي لغرض التبليغ وبيان موضوع الدعوى ووقائع الدعوى 
وتوقيع المدعي او وكيله وان يقوم المدعي بارفاق نسخ من عريضة الدعوى 
بق�در عدد المدعى عليهم وتكون مطابقة لالصل في كل ش�يء ..  وذلك يؤثر 
على حس�ن سير المحكمة وال يجوز ان تتجاوز مدة التاجيل اكثر من 20 يوم 
اال للضرورة وضبط الجلسة هي من قبل القاضي ويجوز للمحكمة من تلقاء 
نفس�ها ان تش�طب العب�ارات الجارح�ة والمخالفة لالداب م�ن اي ورقة من 

اوراق المرافعات   

س/ م�ن صكب�ان عباس جاس�م من مدينة الصدر يس�أل هل يش�مل 
قانون التقاعد العسكري منتسبو القوة الجوية؟

ج� يشملهم النه يسري باحكامه على كل قوات الجيش ومنها القوات 
البري�ة والبحرية والجوية وهم منتس�بو القوات المس�لحة العراقية  

وبضمنهم منتسبو القوات البحرية.
س/ من احمد من الكرادة داخل يس�ال هل يجوز تدويل قرارات هيئة 
المساءلة والعدالة اي هل يجوز للمشمولين وفقا لهذا القانون اللجوء 

الى المحافل الدولية؟
ج � ال يج�وز ذل�ك الن ه�ذا الموض�وع يعالجه قان�ون داخلي عراقي 

ومس�تند الى المادة 7 من الدستور والقانون الدولي يعالج المشاكل 
بي�ن ال�دول مثال نزاع حول نه�ر او ارض في حين ه�ذا القانون 

هيئ�ة المس�اءلة والعدال�ة رقم 10 لس�نة 2008 ه�و قانون 
خاص بالعراق وال عالقة له بالمنظمات الدولية واالتفاقيات 

الدولية

مفاهيم قانونية
المادة 10 من قانون العقوبات العسكري

انواع العقوبات
تقسم العقوبات الى :

اوال – العقوبات االصلية هي :
ا – االع�دام : ه�ي اماتة الش�خص المحك�وم عليه بها رمي�ا بالرصاص ويتم التنفيذ اس�تنادا لقانون اص�ول المحاكمات 

العسكري في الشخص العسكري رقم ) ( لسنة 2007 وقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ) 23 ( لسنة 1971 .
ب – السجن المؤبد : السجن لمدة عشرين سنة .

ج – السجن المؤقت : السجن اكثر من خمس سنوات الى خمس عشرة سنة .
د – الحبس الشديد : الحبس اكثر من ثالثة اشهر الى خمس سنوات .

ه� – الحبس البسيط : الحبس لمدة اربع وعشرين ساعة الى ثالثة اشهر .
و – الغرامة .

ز – حجز الثكنة .
ثانيا – العقوبات التبعية وهي :

ا – فسخ العقد .
ب – الطرد .

ج – االخراج .
د – االحالة على قائمة نصف الراتب .

ه� – الحرمان من القدم .

القانوني حسين الحسون
 

هناك حاالت تمنع س�ماع شهادة بعض الشهود 
بس�بب ع�دم االهلي�ة وال يجوز س�ماع ش�هادة 
االمناء على السر كالطبيب والصيدلي والمحامي 
والقابل�ة وال�وكالء وغيرهم والقراب�ة مانع من 
موانع س�ماع الش�هادة فال يجوز سماع شهادة 

الزوج�ة ضد زوجها والتقبل ش�هادة الفرع على 
اصل�ه ما ل�م يمكن منهما بجريمة ضد ش�خصه 
وال يوج�د بش�هادة االصل ضد فرع�ه المادة 68 
م�ن قانون اص�ول المحاكم�ات الجزائية وكذلك 
التعارض مع صفة الشاهد فال يجوز الجمع بين 
صفة الش�اهد والقاض�ي وعضو االدع�اء العام 
والمحق�ق وكاتب الضبط. اذا انفرد االب عن االم 

واالوالد واوالده�م ع�ن الجدات واح�د الزوجين 
حاز المال كله ولكن بحوزة القرابة عند االاممية 
والتعصيب عند الس�نة اذا كان معه احد الزوجين 
اخذ نصيبه االعلى والباقي لالب باالتفاق اذا كان 
معه ابن او بنون وبنات او ابن وان نزل ياخذ االب 

السدس والباقي لالخر واالخرين باالتفاق.
 اذا انف�ردت االم تاخذ كل الترك�ه عند الجعفرية 

واذا اجتمع�ت م�ع االخوة فه�ي تحجبهم حجب 
الحرمان ويحجبونها الثلث الى الس�دس ولكنها 
تاخذ السدس بالفرض والباقي كله بالرد فيكون 
لها كل المال واذا اجتمعت مع االب واالخوة فلها 
الس�دس ولالب الثلث والباق�ي كله واذا اجتمعت 
م�ع االب دون االوالد او االخوة فلها الثلث ولالب 
قرض�ا والثلث الثالث ردا ام�ا االبناء والبنات وان 

نزل�وا فيحجبون االم من الثلث الى الس�دس. قد 
يحدث ان يوجد شخص وارث بوصفين وفي مثل 
ه�ذه الحالة نعطيه ما يس�تحقه ف�ي الوصفين 
وتتاتى ه�ذه الحالة في مثل ان يكون الش�خص 
زوج وابن عم فانه يرث بهذين الوصفين بش�رط 
ان ال يوج�د م�ن هو اقرب من�ه فيحجبه في احد 

هذه الوصفين او في كليهما.

الورثة يف الدستور 

عاش�ت )نضال( ايام ال يش�بهها حياة 
اخرى فمنذ  والدتها مات ابوها وبقيت 
هي وامها واخيها الصغير وس�ط هذه 
الحياة )الغاية( ال قريب وال معين سوى 
الل�ه ال�ذي رزق امها بموهب�ة حياكة 
الس�جاد االرضي بع�د ان ادركت انه ال 
معيل لها ف�ي المحنة س�وى االعتماد 
على النفس ايام وايام دبرت حالها ولم 
تترك ابنتها وابنها اال وهم يسيرون في 
ايام الدراسة باس�تمرار رغم الظروف 
عانت ش�ظف العي�ش وصعوبة الحياة 
حتى انها لم تتعش�ى م�ع االوالد اليام 
طويلة لكن نضال وصلت الى الجامعة 
ومحمد ابنها الصغير تطوع في  الكلية 
العس�كرية حتى يك�ون ضابط بحجم 
الدني�ا بع�د ايام قادم�ة تحق�ق الحلم 
وصار محمد ضاب�ط وانتقلوا الى حي 
اخ�ر  وتركوا الماض�ي بكل ما تحتويه 
م�ن الم وحزن لك�ن نضال ظلت تحمل 
حظا اسود فهي ليست جميلة بالمقدار 
الكاف�ي ال�ذي يس�مح له�ا ان تت�زوج 
تج�اوزت ال 25 س�نة ول�م يتقدم احد 
لخطبته�ا حامل�ة الش�هادة الجامعية 
لكن ما الفائدة من الش�هادة الجامعية 
واالحاس�يس  العواط�ف  كان�ت  اذا 
تجاهه�ا معطلة  لكنه�ا لم تصمد امام 
النزوات والغرائز فانحرفت باتجاه اخر 

في مسالك الرذيلة واالنحالل االخالقي 
ضاعت وضاعت جهود امها التي ربتها 

احسن تربية بدات تخرج من الكثيرين 
في سلوك التفكك والفساد حتى صارت 

س�يرتها على كل لس�ان حتى جاء يوم 
واجهتها امها بهذه االش�اعات وطلبت 

منه�ا ان تكف وال تجل�ب لها الفضائح 
س�واء كام او الخيه�ا محم�د الضابط 

الذي يعادل سمعتة الحياة كلها وهكذا 
صارت نضال على المحك حتى جاء يوم 
ضبطت نضال مع مجموعة من النساء 
المنحرف�ات في بي�ت للدع�ارة واثناء 
التحقي�ق ، قال�ت ان له�ا اخ�ر ضابط 
قام المحقق باالتص�ال به ليحضر الى 
مرك�ز الش�رطة ولم ي�دم االمر طويل 
حتى ع�رف محمد التفاصي�ل الحادث 
به�دوء  يتص�رف  ان  علي�ه  كان  وادر 
وروي�ة ودون فضائ�ح واس�تلم اخته 
نضال وس�ارا معا في احدى الش�وارع 
وس�اد صمت اثقل من ص�وت المقابر  
حت�ى قالت بص�وت باكي انا س�انتحر 
وتوجه االثنان نحو  الجسر وقد طفت 
على س�طحه نجوم جاءت من س�ماء 
صافي�ة واضوي�ة كثيرة وبي�ن ترقب 
محم�د وتقدم نض�ال بخط�وات ثابتة  
نحو النه�ر اراد ان يصرخ خلفها اال ان 
كلمات�ه جم�دت على الش�فاه وقفزت 
نض�ال نح�و النه�ر في حين ن�دت من 
محمد صرخ�ة طويلة قاله�ا ال ال لكن 
غابت نضال وتجمهر الناس واخرجت 
من قبل القوى النهرية وتجمهر حولها 
الناس وراقبه�ا محمد  مصفرة الوجه 
مع ش�يء من الزرقة نظر نحوها كانه 
ال يعرفه�ا س�اله الضابط ال�ذي يقود 

الدورية هل تعرفها قال ال .
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 قد يخدعك طفلك في ذلك الوجه المالئكي البريء، الذي يخفي 
خلفه تصرفات قد تستفزك، وتدفع بك أحيانا إلى الجنون، الذي 
ال يمكنك معه الس�يطرة عما بدر من�ه من أخطاء أو معالجتها 

بروية واتزان.
الس�يدة صفية المحسن، “32” س�نه ،وجدت مؤخرا أنها أمام 
طريق مس�دود ف�ي كيفي�ة التعامل م�ع ابنها ال�ذي يبلغ من 
العمر أربعة أعوام، وسيطرت عليها الحيرة في كيفية معالجة 

تصرفاته ومحاولة إرضائه بالوقت نفسه.
وتشكو صفيه من طريقة تعامل ابنها معها، وتصفه بالعدواني 
نوعا ما، فهو دائم الصراخ وال يس�تجيب لها في بعض األمور 
الت�ي تطلبها، وتضيف “ما ان أطلب منه أن يعطيني ش�يئا ما، 
حت�ى تتعالى صرخاته، ويرفض االس�تجابة لطلبي، وإن قمت 

باإللحاح عليه أخذ بالبكاء”.
وتبدي صفيه اس�تياءها من تصرفات ابنها عندما يريد ش�يئا 

م�ا، فبمجرد رفضها طلبه، يبدأ بضربها واس�تفزازها، 
مبينة مدى اإلحراج الذي يضعها فيه، الس�يما عندما 

تك�ون ف�ي األماك�ن العام�ة، أو في مناس�بة 
يجتمع فيها أفراد العائلة كلها.

وتؤك�د أنها اس�تنفدت الوس�ائل كلها، التي 
يمك�ن اتخاذها لتعديل س�لوك ابنها، ولكن ال 

جدوى مما طبقته كله.
وحال صفيه ال يختلف كثيرا 

ع�ن حال ث�روت العبادي 
المعان�اة  تواج�ه  الت�ي 
نفس�ها مع ابنتها التي 

تبل�غ من العمر س�نة 
أش�هر،  وس�بعة 

أن  إل�ى  مش�يرة 
ابنته�ا صاحب�ة 

م�زاج متقل�ب 
تع�رف  وال 
كيف تعاملها.

تش�كو  و
أيضا  العب�ادي 

ابنتها  م�زاج  لس�يئ م�ن  ا
فطالم�ا عجزت عن الس�يطرة عليه 
وتعديله، خصوصا أن ذلك يؤثر سلبا 
عليها قبل أي ش�خص آخ�ر، الفتة 

إلى العصبية التي 
عند  عليه�ا  تبدو 
في  اس�تيقاظها 

تب�دأ الصباح  إذ  الباك�ر، 
بالصراخ والبكاء وتبقى على ما هي عليه 
بل تزداد أحيانا لدى س�ؤالها عن الش�يء 

الذي تريده.

وتضيف “بالرغم م�ن أنها تريد في هذا الوقت الحليب، إال أنها 
ال تس�تجيب لي أب�دا، وعند س�ؤالها تبدأ بضرب�ي، وهذا األمر 
يس�تفزني كثي�را، وأخش�ى أن أق�وم بضربها يوما م�ا أو أن 

أؤذيها”.
وفي هذا الش�أن يرى االستش�اري األس�ري أحم�د عبدالله أن 
الطف�ل في مرحلة ما قبل النطق، ال توجد عنده طريقة للتعبير 
إال الصراخ والضرب، كوسيلة للتعبير عن حاجاته التي يريدها، 

واألم�ور التي يرفضها، لقلة حيلت�ه وعجزه عن التعبير لفظيا 
عما يريد.

ويرى عبدالله أن اطالق صفة “العدوانية” على هذه التصرفات، 
هو أم�ر مبالغ فيه، إذ إن الطفل في هذه المرحلة ال يقصد من 
هذه السلوكيات إلحاق األذى بوالديه، منوها إلى أن الطفل في 
المرحل�ة العمرية األولى ولغاية عمر س�تة أع�وام يكون غير 
عدائي، ولزاما على الوالدين تخفيف هذه السلوكيات، من خالل 

إيجاد سلوك بديل عن الضرب والصراخ، ومحاولة التخلص من 
العادات السلبية التي قد يكتسبها من خالل البيئة المحيطة.

ويش�ير إلى أن الطفل يلجأ إلى هذا األس�لوب كوسيلة يحصل 
من خالله�ا على مصلحة ما بنفس�ه، ويتوجب على األهل من 
األصل الس�يطرة على ه�ذه التصرف�ات الخاطئ�ة، وأن ال يتم 
التوق�ف عندها فقط بمجرد الش�عور بالح�رج عن المحيطين 
ورف�ض المحيطي�ن لما يصدر م�ن الطفل، مؤك�دا أنه ال يحق 
لألهل تعديل س�لوك أبنائهم فقط، إلرض�اء الناس وتوجيههم 

لمصلحة المجتمع.
ويقول “إن التوجيه مش�كلة طويلة األمد والتربية مس�تمرة، 

ولكنها تحتاج إلى تكثيف في مراحل معينة”.
وف�ي المقابل يقول الثالثيني حازم الفياض اللوم على نفس�ه 
اتج�اه بعض التصرفات الس�لبية التي تصدر ع�ن ابنه اتجاهه 
واتجاه والدته سواء كان ذلك في شتمهما أو ضربهما، “أنا من 

أسهم في تنمية ذلك الجانب العدواني من دون قصد”.
ويش�عر حازم باألسف لتشجيعه س�لوكيات ابنه الخاطئة من 
دون أن يعل�م اآلث�ار الجانبية لذلك، مضيف�ا “عندما كان ابني 
في المراح�ل األولى من عمره، كنت أبتس�م عندما يصدر عنه 
تصرف ما غير سليم، وأشعر أنه قد قام بإنجاز كبير، وأنا اآلن 

أعاني من سلوكه”.
إل�ى ذلك ي�رى التربوي الدكتور محمد الس�عدي  أن الطفل في 
المرحل�ة المبك�رة من العمر، غالب�ا ما يكون غي�ر واع تماما 
لم�ا يصدر عنه من تصرفات، وهو بحاج�ة الى برنامج تعزيز 
وتعديل س�لوكي، وال بد من البحث في األس�باب التي تؤثر في 

السلوك.
وي�رى الس�عدي  أن البرنامج الس�لوكي ال ب�د وأن يرتكز على 
البحث في المس�ببات والمثيرات، التي ق�د تدفع الطفل للقيام 
به�ذه الس�لوكيات، وأن يك�ون ل�دى األهل برنام�ج متبع في 

التربية.
ويس�تهجن من اآلباء واألمهات الذين يش�كون من سلوكيات 
أبنائهم، مؤكدا أهمية كبح الس�لوك الس�لبي ال�ذي يصدر عن 
االب�ن ومحوه منذ بداياته، وع�دم الضحك في وجه الطفل عند 
قيام�ه بالخطأ، فاألصل بالطفل أنه “ش�ديد التأث�ر بالنموذج 

والقدوة”.
وم�ن وجه�ة نظ�ر اختصاصي عل�م النف�س الدكت�ور جمال 
الخطيب فإن “الس�لوك اإلنساني قائم في األساس على التعلم 
والتقليد”، مش�يرا إلى أن سلوك الضرب الذي يقوم به الطفل، 
ناج�م ع�ن قناعته بم�دى فائدت�ه في الحص�ول عم�ا يريده، 
وخاصة إذا اس�تجاب األهل لس�لوكيات أبنائهم ف�ي البداية أو 

مارسوا ذلك مع أحد األبناء أمامه.

تعديل السلوك العدواين لدى األطفال حيتاج لربنامج تربوي مدروس
        المس���تقبل العراقي/ ابراهيم جاس���م مهدي

تح�رص ف�دوى ظاف�ر )26 عاما( عل�ى مج�اراة الموضة، 
وتحاكي بنات جنسها فيما يعرف ب�”التاتو”، العتقادها بأنه 
“ُيكس�ب الفتاة رونقا ومزيدا من الجاذبي�ة”، لذلك اختارت 
رسم فراش�ة وقلوب، وحرف من اسم زوجها، على مواضع 

مختلفة في جسدها.
وكذلك فعلت صديقتها رندة التي تقول “فكرة التاتو جميلة، 
وأن�ا أرغب في عم�ل كل ما ه�و جديد وغري�ب، ألنني أحب 

التغيير، في مظهري الخارجي”.
بينم�ا أفصح رأفت زهي�ر )23 عاما( عن ندمه على الوش�م 
الذي وضعه، وقال “باإلضافة إلى أنني خس�رت مبلغا كبيرا، 
كذلك خسرت احترام عائلتي لي، فصرت منذ سنتين ال أرتدي 
قميصا ُيظهر كتفي العلوي بسبب انتقادات األهل واألقارب، 
ناهيك عن النظرات المشمئزة التي أراها في عيون الكثير من 

الناس في الشارع”.
ما يزال الوش�م أو التاتو، هوس�ا يجتاح عالم الشباب، وبات 
معه الجلد مس�رحا لكثير من الرم�وز ذات الدالالت الخاصة 
والغامض�ة. ورغم التحذيرات الت�ي يطلقها االختصاصيون 
من مغبة التعرض لألمراض بسبب الوشوم، فما يزال الكثير 

من الفتيات والشبان ُيقِبلون عليه دون الوعي بخطورته.
تفتح بعض عيادات التجميل أبوابها للراغبين في عمل التاتو 
بأس�عار باهظة، بحسب نوع وش�كل الرسم. وينقش التاتو 
على الجس�م بعمل ثقوب في مواضع من الجسد، تحدد بقلم 
في رأس�ه إبرة تحم�ل الصبغ�ة، وتوضع في الج�زء المراد 

الرسم عليه.
تشكو الوالدة أم زيد من ابنتها الطالبة في المرحلة الثانوية، 
الت�ي تهتم كثيرا بش�راء المكياج والمالب�س، وتتضايق من 
ترددها المستمر على صالونات التجميل، ومن عملية التاتو 

التي قد أجرتها مؤخرا.
تقول “في بادئ األمر عملت تاتو لحاجبيها ثم لشفتيها، وال 
أعلم ماذا تخطط اآلن، وال أنكر أنني ووالدها السبب في فساد 
طبعه�ا هذا، من فرط الدالل، فرغم تحذيراتي المتواصلة لها 

من خطورة هذه العمليات إال أنها لم تكترث”.
هناء عام�ر تقول “لقد عمل�ت تاتو لحاجبي، ففي الس�ابق 

كان تحديد الحاجب باليد وبأقالم زيتية، أما اليوم فقد أصبح 
التاتو بواس�طة جهاز فيه إبرة، وأحبار مختلفة ُتثبت التاتو 

على الجلد. وهكذا أصبحت جميلة بشكلي الجديد”.
وتتس�اءل إحدى الموظفات، التي أجرت عملية تجميل لنفخ 
الش�فاه بالبوتوكس، مؤخرا: “لماذا كل ش�يء جميل ُينتقد، 
فأن�ا ال أبالي بم�ا يقال ع�ن أن التاتو وعملي�ات البوتوكس 
تس�بب مرض السرطان، فإذا كان هذا الكالم صحيحا فلماذا 

ُتقبل عليه الفنانات. إنها مبالغات”.
واس�تهوت الش�اب علي حم�د عملي�ات التجميل والوش�م 
بش�كل خاص، إذ يقول “أريد أن ازداد وسامة، وأريد أن أكون 

مميزا”. 
عمل�ت  “لق�د  ويضي�ف 

وشما على شكل صقر 
بامتداد ذراعي األيمن، 
وأول حرف من اس�م 
محبوبت�ي على كفي 
األيسر، لينبض حبها 
ف�ي قلبي م�ا دمت 

حيا”.
سامية  وللش�ابة 

حطاب )27 عاما( رأي مخالف بعد التجربة التي 
وقعت فيها، إذ تقول “لقد عملت تاتو لحاجبي، 
ولك�ن صاحب�ة الصال�ون انح�رف الجهاز في 
يده�ا، فاتجهت اإلب�رة نحو عين�ي وأصابتها، 

إلجراء  اضطرن�ي  ما 
عملي�ة لعيني 

التي كدت أفقدها إلى األبد لوال عناية الله سبحانه وتعالى”.
ولذلك، ومن تجربة مريرة عايش�تها، تنصح حطاب الشباب 
والشابات قائلة “اقتنعوا بشكلكم الذي أنتم عليه، وال تقدموا 

على أمور قد تسبب خطرا على صحتكم”.
أم�ل العطار، مالكة أحد صالون�ات التجميل، تؤكد أن اإلقبال 
عل�ى التاتو من الفتيات مس�تمر على م�دار العام، ولكن مع 
اقتراب كل مناس�بة، مثل الخطب�ة وال�زواج، أو النجاح، أو 
األعياد، ترتفع تكلفة عملية التجميل، شأنها في ذلك 
شأن أسعار تسريحات الشعر وتزيين العرائس”.

وتضي�ف “أرى أن التات�و ظاه�رة حضاري�ة، 
وأستبعد أنها تس�بب السرطانات، وهي حرية 
شخصية للفتيات في تجميل أنفسهن، فشكل 
الفتاة ينقلب ثالثمائة وستين درجة بعد التاتو 

والبوتوكس”.
“الوشم تقليد أعمى”، وفق اختصاصي علم االجتماع 
الدكتور حسين خزاعي، الذي يرى أنه سلوك “يبدأ في عمر 
المراهق�ة”، ولذلك يجب على األهل توعية أبنائهم بالتواصل 
معه�م ومن خ�الل مراقبتهم ومعرف�ة أصدقائهم. ويضيف 
“األسرة بحاجة إلى المس�اندة من قبل مؤسسات المجتمع 
المدني، من خالل برامج توعية وتثقيف الش�باب في مرحلة 
المراهق�ة بش�كل خ�اص، وتوضي�ح أض�رار الوش�م على 

المستقبل المهني لهوالء الشباب”.
ويبي�ن استش�اري األم�راض الجلدي�ة والتناس�لية، د.وليد 
الناص�ر، األمراض التي قد تنتش�ر جراء اس�تخدام اإلبر في 
حقن األش�خاص دون تعقيمها، مثل الكب�د الوبائي واإليدز، 
باإلضاف�ة إل�ى أن هناك ع�ددا كبيرا من األش�خاص الذين 
تس�بب الوش�م والتاتو في إصابتهم بحساسية وحكة 
ش�ديدة نتيجة اس�تخدام األل�وان، فلكل ل�ون مواد 

معينة تسبب أضرار جلدية يصعب عالجها.
ويلفت الناصر إلى صعوبة إزالة الوش�م والتاتو، 
ففي الس�ابق كان الحرق هو الوس�يلة للتخلص 
من�ه، أو الم�واد الحامضية وهو م�ا يؤدي إلى 
تش�وه الجل�د مدى الحي�اة، ولذلك يع�د الليزر 
ه�و الحل األمث�ل الذي يخفي الوش�م والتاتو 

بمالمح غير مرئية.

 تس�تاء عائل�ة أم س�عيد م�ن تص�رف ابنته�م 
الوس�طى )هناء( التي تش�كو دائم�اً من الظلم 
وعدم المس�اواة بينها وبين باقي ش�قيقاتها؛ 
حي�ث ال تنف�ك تردد أنه�ا ال تحظ�ى باالهتمام 
الكاف�ي مثل بقية أفراد العائل�ة وأنها أقل حظا 

منهم في كل شيء.
إحساس الفتاة “ليس في محله على اإلطالق”، 
وفق م�ا أكدته والدتها التي تن�وه إلى أن ابنتها 
“المتذمرة” تأخذ نصيبها من كل ش�يء أس�وة 
بشقيقاتها، متابعة “ابنتي ال تنفك منذ طفولتها 
تش�عر بأنها “ضحية” و”مظلومة” وال ترضى 

بأي شيء مهما عملوا لها”.
وتتابع أم أس�عد أنها تقوم أحيانا “بالمغاوزة” 
م�ع )هناء( حتى تخلصها من هذا الش�عور، إال 
أنها رغم كل ش�يء تأتي بعد مدة قصيرة لتردد 
“بأنه�ا مظلومة ومغلوب عل�ى أمرها”، مبينة 
أن ابنته�ا تعان�ي م�ن “خلل وأنها ال تس�تطيع 

أن تعيش برضا بدون النظ�ر الى باقي أخواتها 
ومقارنتهن بها”.

الموظف عل�ي درويش كان يش�فق كثيراً على 
زميله في العمل الذي كان يش�كو له باستمرار 
الظل�م ال�ذي يتع�رض ل�ه م�ن باق�ي الزمالء 
والمسؤولين عنه وأنهم جميعهم ال يرون غيره 
وغير أخطائه ويقفون له على أي هفوة تصدر 
عنه ويتربصون به وال ي�رون أخطاء غيره من 

الموظفين.
ذل�ك األمر جعل دروي�ش، وخصوصا في األيام 
األول�ى م�ن عمل�ه يتقرب م�ن هذا الش�خص 
ويقف إلى جانبه ليسانده، ليتبين له وبعد فترة 
قصيرة من عمله أن زميله الذي يبرع في تمثيل 
دور “الضحي�ة”، وف�ق وصف�ه، “ال يعاني من 
أي اضطه�اد بل على العكس هو كباقي زمالئه 
ومتساو معهم في كل شيء، اال أنه يستمتع في 

أن يعيش دور المظلوم الذي أكل حقه”.
ويق�ول درويش إن زميله ال يقوم بعمل ش�يء 
س�وى مراقبة اآلخرين والنظر ال�ى ما عندهم 
وإسقاط األمر على نفسه مباشرة وأنه مظلوم 

وأن األم�ور الجي�دة دائما ما تذهب ألش�خاص 
معينين، فهو ليس لديه حظ في حياته.

ويضيف درويش “تل�ك الصفات جعلته الإرداياً 
يبتعد تماماً عن هذا الش�خص”، معلال تصرفه 
بأنه “ش�خص يبث طاقة س�لبية عل�ى المكان 
بص�ورة كبي�رة، م�ا يجعل أج�واء العم�ل غير 

صحية على اإلطالق”.
“حس�بي الله ونعم الوكيل كل يوم وكل ساعة 
وكل دقيقة”، هذه العبارة استوقفت العشرينية 
س�ميرة عماد كونها تس�معها يوميا من إحدى 
صديقاته�ا ب�دون أن تعرف الس�بب أو الظرف 

الصعب الذي تمر به صديقتها.
تك�رار مثل ه�ذه العب�ارات وما يش�بهها على 
لس�ان صديقتها والتي كلها ت�ؤدي الى المعنى 
نفس�ه، دفعت س�ميرة للجلوس مع صديقتها 
لالطمئنان عليها ومعرفة ما اذا كانت تعاني من 
ضائقة أو مشكلة ليتبين لها وبعد حديث مطول 
مع صديقتها أنه ال يوجد س�بب واحد يسترعي 
كل هذه الحالة من “معايش�ة الظلم ولعب دور 
الضحي�ة”، ف�كل م�ا س�ردته م�ن قصص عن 

حماتها وس�لفاتها “سطحي وال يحتاج إلى كل 
هذا التأزيم”.

االختصاصي النفس�ي التربوي د.موسى مطر، 
يذه�ب إل�ى أن ه�ؤالء األش�خاص يعانون من 
“عق�دة نقص وحاج�ة لجلب االنتب�اه”، فضال 
عن أنهم “دائماً م�ا تجدهم ينظرون لما يمتلك 
اآلخ�رون حت�ى وإن كانوا يتمتعون بمكاس�ب 

وحقوق أسوة بغيرهم”.
ويش�ير مطر إلى أن مثل تلك الش�خصيات التي 
تتقن تقمص دور الضحية والمظلوم عاشت في 
بيئة فيها عزلة وليست لديهم مهارات التواصل 
االجتماع�ي، الفت�اً ال�ى أنه�م ال ينظ�رون لما 
يتمتعون به من صف�ات أخرى أو ما يمتلكون، 
ب�ل نظرهم على م�ا ينقصهم ليجدوا ألنفس�م 

مبررا للعب دور المظلوم.
ويضي�ف مط�ر أن ه�ذه الش�خصية “مريضة 
وبحاج�ة الى ع�الج”، الفتا إلى أنها ش�خصية 
“متعبة جدا لمن حولها وليس لديها أي نوع من 
الرض�ا ومهما قدم اآلخرون لها س�تظل تعيش 
عل�ى أنها ضحي�ة كونها ش�خصية جاحدة وال 

تعترف وال تشكر على اإلطالق”.
وينوه الى أن هذه الش�خصيات قد تكون أفضل 
وأحس�ن بكثير من غيرها، اال أنهم ال يعترفون 
بذلك “كونهم عاش�وا في بيئة جاحدة وحاقدة 

في اسقاطاتها النفسية على اآلخرين”.
االختصاص�ي  ي�رى  الصف�ات،  ه�ذه  وع�ن 
الخزاع�ي، أن ه�ؤالء  االجتماع�ي د. حس�ين 
األش�خاص يعيشون ش�خصيتين؛ واحدة أمام 
اآلخري�ن وأخرى أمام أس�رتهم، مبين�ا أن هذه 
الش�خصية المزدوج�ة “تعان�ي م�ن انفص�ام 

تجدهم يقولون شيئا ويبطنون شيئا آخر”.
إلى جانب أن هؤالء أش�خاص دائما يتس�لحون 
ب�”ثقاف�ة الغنيمة والكس�ب، ويجي�دون دور 
الضعي�ف والمظل�وم وال�ذي غل�ب عل�ى أمره 

وحظه سيئ وهو في الواقع يتوهم كل ذلك”.
ويعتبر الخزاعي أن هذه السلوكيات اكتسبها من 
“التنش�ئة االجتماعية داخل األسرة واألصدقاء 
م�ن حول�ه الذي�ن يعيش�ون األدوار نفس�ها، 

باالضافة الى العجز واالتكالية”.
ويضي�ف أنه�م أش�خاص “ل�م يندمج�وا م�ع 

المجتمع منذ صغرهم وبقوا انعزاليين معتمدين 
على اآلخرين في كل شيء ولم يتعلموا مهارات 
تعديل الس�لوك”، باالضافة الى أن المجتمع هو 
“من يس�مح لهم ويجاريهم، ما يعزز الس�لوك 
الخاط�ئ عنده�م؛ إذ تتم االس�تجابة لطلباتهم 

لمجرد أنهم ضعفاء”.
ويش�ير الخزاع�ي إل�ى أن المجتم�ع منحه�م 
“معززات س�لبية وهم في الوقت نفس�ه القوا 
تشجيعا”، مبينا “أنهم أشخاص كثيرو الشكوى 
والتذم�ر ويلج�أون ألي مب�ررات لتبري�ر هذه 
الش�كوى”.ويلفت إل�ى أن ذلك الس�لوك “عادة 
وم�رض مزم�ن اذا ل�م يت�م تعديل�ه”، كونهم 
أش�خاصا “يتس�لحون بمبررات وهمية كاذبة 
وهؤالء األفراد من الس�هل أن يتبنوا أي موقف 

ويغيروا من آرائهم”.
ويش�دد مط�ر على ض�رورة التعام�ل مع هذه 
الش�خصيات بطريقة ال تعتمد على مجاملتهم 
واإلف�راط في التعاطف معهم ومجاراتهم للحد 
من حالته�م ومحاولة الخروج مما هم فيه من 

“تمثيل دور المغلوب على أمره”.

  المستقبل العراقي / هدى الشمري

  المستقبل العراقي / هدى الشمري
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دائرة الكاتب العدل يف الخالص
العدد/523

اعالن تسجيل
بن�اء ع�ى الطلب املق�دم اىل ه�ذه الدائرة من قبل س�الم عب�اس عبد الله 
واملؤرخ يف 2015/8/13 املتضمن طلب تس�جيل )معمل االس�فلت( العائد 
له واملنص�وب حاليا يف الخالص واملدرج اوصافها ادناه فعى من له عالقة 
به�ا وادواته�ا املوصوف�ة ان يراجع الط�رق القانونية الثبات ذل�ك وايوان 
استشهاد  لهذه الدائرة بغية ايقاف التسجيل خالل مدة خمسة عرش يوما 
من اليوم التايل لتاريخ النرش ويعترب التس�جيل متأخر لحني حسم الدعوى 
واالعرتاض ملدة س�بعة ايام لدى املحكمة املختصة وبعكسه سيتم تسجيل 
املعمل وادواتها باس�م طالب التس�جيل وفقا لقان�ون الكتاب العدول رقم 

)32( لسنة 1998 وتعطى له شهادة التسجيل . 
الكاتب العدل / احمد عبد الهادي راهي 

االوصاف 
1-ماكنة مارديني النتاج الزفت رقم 022091 أملانية املنشأ

 2-هوب�رات م�ع خ�ط متكام�ل /قايش نق�ل ودراير وف�رن وصحن مع 
خزانات زفت مع املنتوج

3-غرفة سيطرة  

رقم اإلخطار   268 / 2015
إعالن

من / محكمة قوى األمن الداخيل الخامسة بالبرصة
إىل / املته�م اله�ارب )الرشطي فاروق طارق هاش�م  
( املنس�وب إىل قي�ادة ح�رس ح�دود املنطق�ة الرابعة     
مل�ا كنت متهم�ا وف�ق امل�ادة/ 5 م�ن ق.ع.د رقم 14 
لس�نة 2008  لغياب�ك ع�ن مق�ر عمل�ك م�ن تاري�خ 
2013/10/19 ولح�د االن      وبم�ا إن محل اختفائك 
مجه�ول اقتىض تبليغ�ك بهذا اإلعالن ع�ى إن تحرض 
أم�ام محكمة قوى األمن الداخيل للمنطقة الخامس�ة 
بالب�رصة خالل مدة ثالثون يوما من تاريخ تعليق هذا 
اإلع�الن يف محل إقامت�ك وتجيب ع�ن التهمة املوجهة 
ض�دك وعند ع�دم حضورك س�وف تج�ري محاكمتك 
غيابي�ا وتحجز أموالك املنقولة والغري املنقولة ويطلب 
م�ن املوظف�ني العموميني إلق�اء القبض علي�ك أينما 
وج�دت وتس�ليمك اىل اقرب س�لطة حكومي�ة وإلزام 
األهليني الذين يعلمون بمحل اختفائك بإخبار الجهات 
املختصة استنادا  للمادة 69 / أوال وثانيا وثالثا ورابعا 
م�ن قانون أص�ول املحاكم�ات الجزائية لق�وى األمن 

الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

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

االتحادية
يف  الش�خ����صية  االح�وال  محكم�ة 

الضلوعية 
اىل املفقود ) قحطان عدنان رضا (

اعالن
قدم�ت املدعوة هن�اء ثامر جب�ار طلبا 
اىل ه�ذه املحكم�ة لنصبه�ا قيمة عليك 
لفقدانك بتاريخ 2014/6/11 واستنادا 
اىل اح�كام امل�ادة 87 بند قان�ون رعاية 
القارصين قررت ه�ذه املحكمة تبليغك 
بواسطة صحيفتني محليتني لحضورك 
ام�ام ه�ذه املحكم�ة ويف حال�ة ع�دم 
حضورك او من ينوب عنك سوف ننصب 
زوجت�ك املدعوة هناء ثام�ر جبار قيمة 

عليك حسب االصول 
القايض

اعالن قرار تثبيت عائدية عقار /تاييدا
لجنة تثبيت عائدية امللكية يف ابي الخصيب

مالحظية التسجيل العقاري يف ابي الخصيب
 بن�اء ع�ى صدور ق�رار تثبي�ت عائدي�ة العقار  
باس�م  الف�وق  الحم�زة   50 مقاطع�ة   2/220
العراقي حبيب طاهر مسلم بموجب قرار تثبيت 
العائدية بالع�دد 1 تاييد عائدي�ة عقار / 2015 
املؤرخ يف 2015/7/27 والصادر من لجنة تثبيت 
امللكية واس�تنادا اىل  احكما امل�ادة 63/ فقرة 1 
و2 / م�ن قانون التس�جيل العق�اري املرقم 43 
لس�نة 1971 املعدل نعلن هذا القرار مدة ثالثون 
يوما وع�ى من لديه عالقة او حق�وق تقديم ما 
لديه م�ن بيانات اىل دائرة التس�جيل العقاري يف 
اب�ي الخصيب خ�الل مدة االع�الن والحضور اىل 
موق�ع العقار يف الس�اعة الع�ارشة  صباحا من 

اليوم التايل النتهاء مدة االعالن .
القايض 

محمد نزار هاشم البعاج 
رئيس لجنة تثبيت العائدية

يف محكمة بداءة ابي الخصيب

اعالن قرار تثبيت عائدية عقار /تاييدا
لجنة تثبيت عائدية امللكية يف ابي الخصيب

مالحظية التسجيل العقاري يف ابي الخصيب
 بن�اء ع�ى صدور ق�رار تثبي�ت عائدي�ة العقار  
باس�م  الف�وق  الحم�زة   50 مقاطع�ة   1/220
العراقي حبيب طاهر مسلم بموجب قرار تثبيت 
العائدية بالع�دد 2 تاييد عائدي�ة عقار / 2015 
املؤرخ يف 2015/7/27 والصادر من لجنة تثبيت 
امللكية واس�تنادا اىل  احكما امل�ادة 63/ فقرة 1 
و2 / م�ن قانون التس�جيل العق�اري املرقم 43 
لس�نة 1971 املعدل نعلن هذا القرار مدة ثالثون 
يوما وع�ى من لديه عالقة او حق�وق تقديم ما 
لديه م�ن بيانات اىل دائرة التس�جيل العقاري يف 
اب�ي الخصيب خ�الل مدة االع�الن والحضور اىل 
موق�ع العقار يف الس�اعة الع�ارشة  صباحا من 

اليوم التايل النتهاء مدة االعالن.
القايض

محمد نزار هاشم البعاج 
رئيس لجنة تثبيت العائدية

يف محكمة بداءة ابي الخصيب

رقم اإلخطار   144 / 2015
إعالن

من / محكمة قوى األمن الداخيل الخامسة بالبرصة
إىل / املتهم الهارب )ن.ع بهاء جليل هييل    ( املنسوب 
إىل قيادة حرس حدود املنطقة الرابعة     ملا كنت متهما 
وفق املادة/ 5 من ق.ع.د رقم 14 لس�نة 2008  لغيابك 
عن مق�ر عملك م�ن تاري�خ 2014/8/10 ولحد االن      
وبم�ا إن مح�ل اختفائك مجهول اقت�ىض تبليغك بهذا 
اإلعالن عى إن تحرض أمام محكمة قوى األمن الداخيل 
للمنطقة الخامس�ة بالبرصة خالل م�دة ثالثون يوما 
م�ن تاريخ تعليق هذا اإلع�الن يف محل إقامتك وتجيب 
ع�ن التهمة املوجهة ضدك وعند عدم حضورك س�وف 
تجري محاكمتك غيابيا وتحجز أموالك املنقولة والغري 
املنقولة ويطلب من املوظفني العموميني إلقاء القبض 
عليك أينما وجدت وتس�ليمك اىل اقرب سلطة حكومية 
وإلزام األهليني الذي�ن يعلمون بمحل اختفائك بإخبار 
الجه�ات املختص�ة اس�تنادا  للم�ادة 69 / أوال وثانيا 
وثالث�ا ورابعا م�ن قانون أصول املحاكم�ات الجزائية 

لقوى األمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

وزارة التجارة
دائرة تسجيل الرشكات

قسم املحدودة واالشخاص 
ق�رر دم�ج رشكت�ان محدودت�ان قدم�ت الين�ا 
رشك�ة الكوث�ر للتج�ارة العامة املح�دودة قرار 
الهيئة العامة امل�ؤرخ يف 2015/4/27 املتضمن 
دمجه�ا برشك�ة )مجموع�ة الكوث�ر لل�وكاالت 
التجاري�ة املحدودة ( والت�ي وافقت هي االخرى 
عى الدمج بموجب قرار هيئتها العامة املؤرخ يف 
2015/4/27 وتعديل اس�مها ونشاطها لتصبح 
رشك�ة )مجموع�ة الكوث�ر لل�وكاالت التجارية 
املحدودة( اني مسجل الرشكات صاقت عى دمج 
الرشكتني اع�اله وبالكيفية املبين�ة يف القرارين 
اعه عى ان يتم النرش طبقا الحكام املادة 150/

ثالث�ا من قانون الرشكات رقم 21 لس�نة 1997 
املعدل كتب ببغداد يف اليوم الثامن عرش من شهر 
ش�وال لس�نة 1436ه� املوافق لليوم الثالث من 

شهر تموز لسنة2015م� 
فريال اكرم عبد الله 

مسجل الرشكات وكالة

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

مديرية التسجيل العقاري يف الزبري
لجنة تثبيت امللكية

الرقم :3528
التاريخ 2015/8/23

)قرار رئيس لجنة تثبيت امللكية( 
امل�ؤرخ  امللكي�ة  تثبي�ت  مح�رض  اىل  اس�تنادا 
2015/8/16 الخ�اص بالعق�ار تسلس�ل 106 
محل�ة الرش�يدية ونتائ�ج التحقي�ق املبينه فيه 
واس�تنادا اىل الصالحي�ات املخول�ه يل بموج�ب 
املادة )48( م�ن قانون التس�جيل العقاري رقم 
43 لس�نة 1971 املع�دل فقد ق�ررت قبول طلب 
التسجيل باس�م) وليد شداد فارس (واعالن هذا 

القرار ملدة ثالثني يوما 
وفقا الحكام املادة )49( من القانون املذكور 

القايض عالء حسني صيهود  
رئيس لجنة تثبيت امللكية

القايض االول
محكمة بداءة الزبري

رقم اإلخطار   326 / 2014
إعالن

من / محكمة قوى األمن الداخيل الخامسة بالبرصة
إىل / املته�م الغائ�ب )ش.م هان�ي خل�ف كاظ�م    ( 
املنس�وب إىل   رشط�ة نفط الجنوب     مل�ا كنت متهما 
وفق املادة/ 5 من ق.ع.د رقم 14 لس�نة 2008  لغيابك 
عن مق�ر عملك من تاري�خ 2009/11/30 ولحد االن      
وبم�ا إن مح�ل اختفائك مجهول اقت�ىض تبليغك بهذا 
اإلعالن عى إن تحرض أمام محكمة قوى األمن الداخيل 
للمنطقة الخامس�ة بالبرصة خالل م�دة ثالثون يوما 
م�ن تاريخ تعليق هذا اإلع�الن يف محل إقامتك وتجيب 
ع�ن التهمة املوجهة ضدك وعند عدم حضورك س�وف 
تجري محاكمتك غيابيا وتحجز أموالك املنقولة والغري 
املنقولة ويطلب من املوظفني العموميني إلقاء القبض 
عليك أينما وجدت وتس�ليمك اىل اقرب سلطة حكومية 
وإلزام األهليني الذي�ن يعلمون بمحل اختفائك بإخبار 
الجه�ات املختص�ة اس�تنادا  للم�ادة 69 / أوال وثانيا 
وثالث�ا ورابعا م�ن قانون أصول املحاكم�ات الجزائية 

لقوى األمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة بداءة الصويرة
العدد/75/ب/2015

اعالن
تبيع ه�ذه املحكم�ة باملزايدة العلني�ة العقار املرق�م 389 الرساي 
املوص�وف تفاصيل�ه يف ادن�اه فع�ى الراغب�ني بال�رشاء الحضور 
ام�ام هذه املحكمة خالل ثالث�ون يوما تبدأ من الي�وم التايل للنرش 
بالصح�ف املحلية الس�اعة الثانية عرش ظهرا مس�تصحبني معهم 
التامينات البالغة 10% من القيمة املقدرة ويتحمل املشرتي الداللية 

والنرش 
القايض عامر عبد الله خرض

املواصفات
رقم العقار/389 الرساي

مساحته/اولك 25,66م2 
املشتمالت دار سكن تقع يف شارع فرعي يحتوي عى مطبخ وهول 
داخ�يل وغرفة نوم ع�دد/2 يف الطابق االريض وغرف�ة نوم ومطبخ 
يف الطابق العلوي مس�احة البن�اء 100م ومجهز بامل�اء والكهرباء 

ودرجة العمران وسط 
القيمة التقديرية /55,000,000 خمسة وخمسون مليون دينار  

مديرية تنفيذ غماس
رقم االضبارة/ 152/ت/2012 

اعالن
اىل املنفذ علية/ عبد الله أزرق جواي

لقد تحقق لهذه املديرية من خالل اعادة التبليغ 
واش�عار املخت�ار ان�ك مجه�ول مح�ل االقام�ة 
ولي�س لك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن 
اج�راء التبليغ عليه واس�تنادا للم�ادة )27( من 
قان�ون التنفيذ تقرر تبليغ�ك اعالنا بالحضور يف 
مديرية تنفيذ غماس خ�الل )15( يوما تبدأ من 
اليوم الت�ايل للنرش ملبارشة املعام�الت التنفيذية 
بحضورك ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه 
املديرية بأجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون.

القايض
حيدر حسن محمد

أوصاف املحرر
الدائن/ مديرية بلدية غماس

القرار/ 408/ب/2010 يف 2010/12/30
دين االضب�ارة/ )212,500( مائتان واثنا عرش 

الف وخمسمائة دينار فقط

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ البرصة
رقم االضبارة: 797 / 2015 

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

عنوانه/ مجهول محل االقامة 
لق�د تحق�ق له�ذه املديرية م�ن   خ�الل رشح القائم 
بالتبليغ للمجل�س البلدي ملنطقة البرصة / الس�اعي 
بتاري�خ 2015/8/18 ان�ك مجه�ول مح�ل االقام�ة   
ولي�س ل�ك موطن دائ�م   يمكن اج�راء التبلي�غ عليه 
واس�تنادا للم�ادة )27( م�ن قان�ون التنفي�ذ تق�رر 
ابالغ�ك بصحيفت�ني محليتني بق�رار املديري�ة بحجز 
االم�وال املنقول�ة العائ�دة ل�ك الرافع�ة املرقم�ة 46/ 
   FB/993 وال�زورق املرقم  FB/366 برصة وال�زورق
برصة لق�اء دين الدائن /مهند جواد اس�ماعيل البالغ 
)60702535( س�تون مليون وس�بعمائة واثنان الف 
وخمسمائة وخمس�ة وثالثون دينار فيجب عليك اداء 
املبلغ اعاله خالل فرتة ثالثة ايام من اليوم التايل للنرش 

وبعكسه سوف تباع االموال اعاله وفق القانون.
املنفذ العدل / فردوس حسني شاوي

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الصويرة
العدد/673/ش/2015

اعالن 
اىل املدعى عليه/كرار عيل عويف 

اقامت املدعية نورس حميد كطران الدعوى 
املرقم�ة اعاله ام�ام هذه املحكم�ة تطلب 
فيه�ا التفري�ق للهج�ر ولثب�وت مجهولية 
محل اقامتك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ 
ل�ذا تق�رر تبليغ�ك بالن�رش يف صحيفت�ني 
يوميت�ني بالحضور امام ه�ذه املحكمة يف 
جلسة املرافعة املوافق 2015/9/1 الساعة 
التاس�عة صباح�ا ويف حالة ع�دم حضورك 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وفق القان�ون 
القايض 

ابراهيم احمد سالم

مديرية تنفيذ غماس
رقم االضبارة/ 158/ت/2012 

اعالن
اىل املنفذ علية/ محمد عبد الكاظم مارد

لقد تحقق لهذه املديرية من خالل اعادة التبليغ 
واش�عار املخت�ار ان�ك مجه�ول مح�ل االقام�ة 
ولي�س لك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن 
اج�راء التبليغ عليه واس�تنادا للم�ادة )27( من 
قان�ون التنفيذ تقرر تبليغ�ك اعالنا بالحضور يف 
مديرية تنفيذ غماس خ�الل )15( يوما تبدأ من 
اليوم الت�ايل للنرش ملبارشة املعام�الت التنفيذية 
بحضورك ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه 
املديرية بأجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون.

القايض
حيدر حسن محمد

أوصاف املحرر
الدائن/ مديرية بلدية غماس

القرار/ 413/ب/2010 يف 2010/12/5
دين االضبارة/ )214,500( مائتان واربعة عرش 

الف وخمسمائة دينار فقط

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ البرصة
رقم االضبارة: 797 / 2015 

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

عنوانه/ مجهول محل االقامة 
لق�د تحق�ق له�ذه املديرية م�ن   خ�الل رشح القائم 
بالتبليغ للمجل�س البلدي ملنطقة البرصة / الس�اعي 
بتاري�خ 2015/8/18 ان�ك مجه�ول مح�ل االقام�ة   
ولي�س ل�ك موطن دائ�م   يمكن اج�راء التبلي�غ عليه 
واس�تنادا للمادة )27( من قانون التنفيذ تقرر ابالغك 
بصحيفت�ني محليت�ني بق�رار املديرية بحج�ز االموال 
املنقولة العائدة لك تسلس�ل 48/41 الخرض لقاء دين 
الدائن /مازن جواد اس�ماعيل البالغ ) 607025359( 
س�تون ملي�ون وس�بعمائةواثنان ال�ف وخمس�مائة 
وخمس�ة وثالثون دينار  اع�اله خالل فرتة عرشة ايام 
م�ن اليوم التايل للنرش وبعكس�ه س�وف تب�اع االموال 

اعاله وفق القانون.
املنفذ العدل / فردوس حسني شاوي

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة بداءة الصويرة
العدد/391/ب/2015

اىل املدعى عليه/منذر حياوي مطر
تبليغ

س�بق للمدعية عليه زعالن جرب وان قامت ضدك 
الدع�وى البدائية اع�اله مدعية فيها انها س�بق 
وان ادعت لك السيارة املرقمة 96803 بغداد نوع 
تويوتا كورال بيضاء اللون موديل 2003 لقاء بدل 
مقداره 104 ورقة فئة مائة دوالر امريكي ولعدم 
قيامك بتسديد بدل البيع ولكون العقد باطل لعدم 
اكتمال الشكلية املنصوص عليها يف القانون فقد 
طلب�ت دعوت�ك للمرافعة والحكم باع�ادة الحال 
بينكما اىل ماكانت عليه قب�ل التعاقد وملجهولية 
محل اقامتك فقد ق�ررت املحكمة تبليغك بموعد 
بصحيفت�ني   2015/8/31 املص�ادف  املرافع�ة 
محليتني ويف حال عدم حضورك ستجري املرافعة 

بحقك غيابيا 
القايض  عامر عبد الله خرض

مديرية تنفيذ غماس
رقم االضبارة/ 165/ت/2012 

اعالن
اىل املنفذ علية/ ناجح جهادي حمود

لقد تحقق لهذه املديرية من خالل اعادة التبليغ 
واش�عار املخت�ار ان�ك مجه�ول مح�ل االقام�ة 
ولي�س لك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن 
اج�راء التبليغ عليه واس�تنادا للم�ادة )27( من 
قان�ون التنفيذ تقرر تبليغ�ك اعالنا بالحضور يف 
مديرية تنفيذ غماس خ�الل )15( يوما تبدأ من 
اليوم الت�ايل للنرش ملبارشة املعام�الت التنفيذية 
بحضورك ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه 
املديرية بأجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون.

القايض
حيدر حسن محمد

أوصاف املحرر
الدائن/ مديرية بلدية غماس

القرار/ 424/ب/2010 يف 2010/12/19
دين االضبارة/ )214,500( مائتان واربعة عرش 

الف وخمسمائة دينار فقط

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ البرصة
رقم االضبارة: 796 / 2015 

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

عنوانه/ مجهول محل االقامة 
لق�د تحق�ق له�ذه املديرية م�ن   خ�الل رشح القائم 
بالتبليغ للمجل�س البلدي ملنطقة البرصة / الس�اعي 
بتاري�خ 2015/8/18 ان�ك مجه�ول مح�ل االقام�ة   
ولي�س ل�ك موطن دائ�م   يمكن اج�راء التبلي�غ عليه 
واس�تنادا للمادة )27( من قانون التنفيذ تقرر ابالغك 
بصحيفت�ني محليت�ني بق�رار املديرية بحج�ز االموال 
املنقولة العائدة لك تسلس�ل 48/41 الخرض لقاء دين 
الدائ�ن /مازن جواد اس�ماعيل البال�غ )15007615( 
خمس�ة عرش مليون وسبعة الف وس�تمائة وخمسة 
ع�رش دينار   فيجب علي�ك اداء املبلغ اعاله خالل فرتة 
عرشة ايام من اليوم التايل للنرش وبعكس�ه سوف تباع 

االموال اعاله وفق القانون.
املنفذ العدل / فردوس حسني شاوي

مديرية تنفيذ غماس
رقم االضبارة/ 169/ت/2012 

اعالن
اىل املنفذ علية/ عبد وحيد صكبان

لقد تحقق لهذه املديرية من خالل اعادة التبليغ 
واش�عار املخت�ار ان�ك مجه�ول مح�ل االقام�ة 
ولي�س لك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن 
اج�راء التبليغ عليه واس�تنادا للم�ادة )27( من 
قان�ون التنفيذ تقرر تبليغ�ك اعالنا بالحضور يف 
مديرية تنفيذ غماس خ�الل )15( يوما تبدأ من 
اليوم الت�ايل للنرش ملبارشة املعام�الت التنفيذية 
بحضورك ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه 
املديرية بأجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون.

القايض
حيدر حسن محمد

أوصاف املحرر
الدائن/ مديرية بلدية غماس

القرار/ 428/ب/2010 يف 2010/12/20
دين االضبارة/ )214,500( مائتان واربعة عرش 

الف وخمسمائة دينار فقط

محكمة االحوال الشخصية يف البرصة
العدد /2459/ش/2015

التاريخ 2015/8/23
االعن

اىل املدعى عليه  / خالد جودة  رحيم
اص�درت  محكم�ة االح�وال الش�خصية يف البرصة 
بتاري�خ  2459/ش/2015  املرق�م  قراره�ا 
2015/8/10 غيابي�ا  بحق�ك يق�ي   بتصدي�ق 
ال�زواج بينك وبني املدعية زين�ب ماجد جبار الواقع 
بتاريخ 2009/9/29 عى مهر معجلة مليونا دينار 
ومؤجله ثالثة ماليني دينار  سبق االداء عند املطالبة 
كونه�ا باكر وانك مت�زوج وعى املذه�ب الجعفري 
ولدى محاول�ة تبليغ تبني من رشح املبلغ القضائي 
كون�ك مجهول مح�ل االقامة عليه ق�ررت املحكمة 
تبليغك اعالنا  بصحيفتني محليتني يوميتني ومنحك 
حق االعرتاض والتمييز وبعكس�ه س�وف يكتس�ب 

القرار الدرجة القطعية .
القايض

غازي داود سلمان

www.almustakbalpaper.net

اعالنات13   العدد )1034(  االثنين 24 آب 2015

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة 

االتحادية
محكمة بداءة الرصافة

العدد /49/قضاء مستعجل/ 2015 
 التاريخ 2015/8/4

اعالن
اق�ام املدعي امني بغ�داد / اضافة لوظيفته  
الدعوى املرقمة اعاله عى املطلوب الكش�ف 
ضدها )هناء ش�كر س�عيد( يطالب�ك فيها  
باجراء الكش�ف املوقعي ع�ى العقار املرقم 
92/1/2 الس�نك وملجهولي�ة مح�ل اقامتك 
حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ علي�ه تقرر 
تبليغكم بالنرش اعالنا بصحيفتني محليتني 
يوميت�ني للحضور امام ه�ذه املحكمة يوم 
صباح�ا  التاس�عة  الس�اعة   2015/8/20
وعند عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا 
س�تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا ووفق 

االصول.
القايض

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ 

االتحادية
الهيئة االس�تئنافية االوىل /بصفتها 

االصلية
العدد /227/  س/ 2015 

 التاريخ 2015/8/3
اعالن

اىل /املستأنف عليه / محمد كاظم رايض
بناءا عى الدعوى االستئنافية املرقمة اعاله 
واملقدمة من قبل املس�تأنف )امني بغداد / 
اضافة لوظيفته ( وملجهولية محل اقامتك 
وفق رشح املبلغ القضائ�ي لذا قررت هذه 
املحكمة تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني 
يوميت�ني للحض�ور ام�ام ه�ذه املحكم�ة 
يف موع�د املرافع�ة 2015/8/16 الس�اعة 
الثامنة صباح�ا وعند عدم حضورك او من 
ينوب عنك قانونا فس�وف تج�ري املرافعة 

بحقك وفق االصول.
القايض

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
الجامعة التقنية الجنوبية
املعهد التقني يف البرصة

اعالن
تعل�ن عمادة التقني�ات الصحية والطبية البرصة عن اس�تثمار ما 

ييل:
مكتب استنساخ باملزايدة العلنية وايجارها وفق قانون بيع وايجار 
ام�وال الدول�ة رقم 21 لس�نة 2013 وس�تجري املزاي�دة يف عمادة 
الكلية يف اليوم الثالثني من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحيفة  او 
اليوم الذي يليه يف حال كون املوعد عطلة يف تمام الس�اعة العارشة 
صباحا  فعى  من يرغب االش�رتاك يف املزاي�دة وللتفاصيل مراجعة 
الصن�دوق لالطالع عى ال�رشوط وتقديم املستمس�كات القانونية 
ودف�ع التامينات القانونية البالغة 20% م�ن القيمة التقديرية من 
ب�دل االيجار املق�در بصك مص�دق وتقديم ب�راءة ذمة التحاس�ب 
الرضيب�ي مقابل مبلغ قدره )50000( خمس�ون ال�ف دينار غري 
قابل  للرد وس�يتحمل من ترس�و عليه املزايدة اج�ور نرش االعالن 
والداللية واملصاريف االخرى ويدف�ع بدل االيجار دفعة واحدة عند 

توقيع العقد.
االس�تاذ الدكتور جواد كاظم مهدي

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
الجامعة التقنية الجنوبية
املعهد التقني يف البرصة

اعالن
تعل�ن عمادة التقني�ات الصحية والطبية البرصة عن اس�تثمار ما 

ييل:
النادي الطالبي من ضمنه نادي التدريسيني وصالة العاب   باملزايدة 
العلني�ة وايجاره�ا وفق قانون بي�ع وايجار ام�وال الدولة رقم 21 
لس�نة 2013 وس�تجري املزاي�دة يف عمادة الكلي�ة يف اليوم الثالثني 
م�ن اليوم الت�ايل لنرش االع�الن يف الصحيفة  او الي�وم الذي يليه يف 
حال كون املوعد عطلة يف تمام الس�اعة العارشة صباحا  فعى  من 
يرغب االش�رتاك يف املزايدة وللتفاصيل مراجع�ة الصندوق لالطالع 
عى ال�رشوط وتقدي�م املستمس�كات القانونية ودف�ع التامينات 
القانوني�ة البالغة 20% من القيمة التقديرية من بدل االيجار املقدر 
بص�ك مصدق وتقديم براءة ذمة التحاس�ب الرضيبي مقابل مبلغ 
قدره )50000( خمسون الف دينار غري قابل وسيتحمل من ترسو 
عليه املزايدة اجور نرش االعالن والداللية واملصاريف االخرى ويدفع 

بدل االيجار دفعة واحدة عند توقيع العقد.
االس�تاذ الدكتور جواد كاظم مهدي

مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس / 1014 / 2015 

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

اس�م املته�م ورتبته ووحدت�ه: الرشطي 
ليث عبد عيل رايض عبد الواحد / مديرية 

رشطة محافظة البرصة .
رقم الدعوى وتاريخها : 1507 / 2012
تاريخ ارتكاب الجريمة : 2008/4/26

تاريخ الحكم : 15/ 2015/7
امل�ادة القانوني�ة : 5 / ق.ع.د رق�م 14 

لسنة 2008 
خالصة الحكم 

حكم�ت محكم�ة ق�وى االم�ن الداخيل 
الخامس�ة عى املدان الغائ�ب )الرشطي 
ليث عب�د عيل رايض عبد الواحد( باس�م 

الشعب بما ييل :
1 � بالحبس البس�يط ملدة )ستة اشهر( 
وف�ق امل�ادة 5/ق.ع.د رق�م 14 لس�نة 
2008 بداللة املادتني 61/اوال و 69 /اوال 
م�ن ق. أ.د رقم 17 لس�نة 2008 لغيابه 
عن مقر عمله م�ن تاريخ 2008/4/26 

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

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

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

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

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

اكتساب الحكم الدرجة القطعية .
 حكم�ا غي��������ابيا ص�ادرا باتفاق 
امل�ادة 61/اوال  اس�تنادا الح�كام  االراء 
من ق.أ.د قاب�ال لالعرتاض واف������هم 

علن��ا يف   /   /2015

 مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس / 936 / 2015 

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

اس�م املته�م ورتبته ووحدت�ه: الرشطي 
حبي�ب نوري ن�ارص مط�رود / مديرية 

رشطة محافظة البرصة .
رقم الدعوى وتاريخها : 828 / 2015

تاريخ ارتكاب الجريمة : 2012/10/6
تاريخ الحكم : 29/ 2015/6

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

خالصة الحكم 
حكم�ت محكم�ة ق�وى االم�ن الداخيل 
الخامس�ة عى املدان الغائ�ب )الرشطي 
حبي�ب ن�وري ن�ارص مط�رود( باس�م 

الشعب بما ييل :
1 � بالحبس البس�يط ملدة )ستة اشهر( 
وف�ق امل�ادة 5/ق.ع.د رق�م 14 لس�نة 
2008 بداللة املادتني 61/اوال و 69 /اوال 
م�ن ق. أ.د رقم 17 لس�نة 2008 لغيابه 
عن مقر عمله م�ن تاريخ 2013/10/6 

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

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

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

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

42 / أوال ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008.
6 � تحدي�د اتع�اب محام�اة للمحام�ي 
املنتدب ماجد ه�ادي جخيم  مبلغ قدره 
ع�رشون ال�ف دين�ار ت�رصف ل�ه بع�د 

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

2015/

مقتبس الحكم الغيابي
محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة

رقم القضية / 875 /  2014
تاريخ القضية: 8/26/ 2014 

تش�كلت محكمة ق�وى االم�ن الداخيل 
املص�ادف  الثالث�اء  ي�وم  الخامس�ة  
2014/8/26 برئاس�ة عمي�د الرشطة 
الحقوقي نزار دمرتي هاش�م وعضوية 
كل م�ن العكيد الحقوق�ي خضري عويف 
ه�الل والعمي�د الحقوقي ج�رب عتيوي 
معله واصدرت باس�م الش�عب حكمها 

االتي : 
حكم�ت محكمة ق�وى االم�ن الداخيل 
الغائ�ب )ن.ع  امل�دان  الخامس�ة ع�ى 
عب�اس كري�م كاظم مه�وس  ( غيابيا 

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

2014/1/29 ولحد االن.
العمومي�ني  املوظف�ني  اعط�اء   �  2
صالحية القبض عليه اينما وجد لتنفيذ 
الحكم الصادر يف حقه اس�تنادا الحكام 
امل�ادة 69 / ثاني�ا م�ن ق.أ.د رق�م 17 

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

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

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

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

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

2014/   /

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الصويرة

العدد/2011/459
اعالن

دف�ع  ع�ن  املزاي�د  لنك�ول  بالنظ�ر 
الب�دل ورس�م التس�جيل ومصاري�ف 
العق�ار تسلس�ل  املزاي�دة ع�ى رشاء 
الصويرة  الكائن  )27م28جويميس�ة  
)جويميس�ة الغربي�ة( العائ�د للمدين 
)عاي�د مكط�وف ادهي�م( لق�اء طلب 
الدائ�ن )ع�الء حس�ني حس�ن( البالغ 
وخمس�ون  )650000000(س�تمائة 
ملي�ون دينار ل�ذا تقرر اع�ادة املزايدة 
ملدة خمس�ة عرش يوما من اليوم التايل 
للنرش فع�ى الراغب يف الرشاء مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خ�الل امل�دة املذك�ورة 
مس�تصحبا معه التامين�ات القانونية 
البالغ�ة عرشة م�ن املائة م�ن القيمة 
املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان 
رسوم التسجيل والداللية عى املشرتي 
وذل�ك اس�تنادا للمادة 99 م�ن قانون 

التنفيذ 
املنفذ العدل
املواصفات

1-موقع�ه ورقم�ه /س�هام املدين يف 
العقار 27م28 جويميسة الغربية عى 

عى وجه النبوع
2-جنسه ونوعه/مملوك للدولة /حق 

الترصف
3-ح�دوده واوصافه/كم�ا م�ؤرش يف 

الخارطة
مف�روزة  4-مشتمالته/بس�تان 
بالنخيل والحمضيات بكثافة ويحتوي 
عى س�بع دور س�كن مبني�ة بصورة 

عشوائية
5-مس�احته/18دونم مساحة سهام 

املدين وعى وجهة الشيوع
6-درجة العمران ----- 

7-الشاغل/ذوي املدين
املق�درة/504000000  8-القيم�ة 

خمسمائة واربعة مليون دينار
9-ب�دل املزايدة االخ�ري/453600000 
اربعمائ�ة وثالث�ة وخمس�ون ملي�ون 

وستمائة الف دينار  

فقدان
فق���دت  من�ي 
نقاب�ة  هوي���ة 
باسم  املهندسني 
محم�د  )ام�ريه 
عبد املحسن( عى 
م�ن يعث�ر عليها 
تسليمها اىل جهة 

االصدار

فقدان شخص
فق�د املواطن املنتس�ب 
فائز  الداخلي�ة  ل�وزارة 
هاش�م ش�اكر محمود 
بتاري�خ 1 / 7 / 2014 
ع�ى طريق س�امراء – 
بغ�داد ولم يعد لحد االن 
فمن يعثر عليه او لديه 
االتصال  عنه  معلومات 
او   –  07728134487
ول�ه  الرس�ول  جام�ع 

االجر والثواب .

محكمة االحوال الش�خصية يف 
العلم

هاش�م  مق�داد   / املفق�ود  إىل 
احمد

للطل�ب املقدم م�ن قبل زوجتك 
انتظار محسن عبد الهادي الذي 
تطلب فيه حجرك ونصبها قيمة 
علي�ك والختفائ�ك ومجهولي�ة 
مح�ل اقامت�ك لذا ق�ررت هذه 
املحكمة بتبليغ�ك بالحضور إىل 
محكمة االحوال الش�خصية يف 
العل�م ويف حالة ع�دم حضورك 
سيتم حجرك ونصب قيما عليك 

وفقا للقانون .
القايض

عبد العليم فيصل عزاوي

مجلس القضاء االعى
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف صالح 

الدين االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بلد

العدد/1858
فقدان

قدمت املدعوة ليى س�لوم حس�ون 
طلبا اىل ه�ذه املحكم�ة تدعي فيه 
فقدان زوجها مزهر خلف حس�ون 
خلف العزاوي وال�ذي فقد يف قضاء 
بل�د بتاري�خ 2014/11/9 بع�د ان 
قامت مجموعة ارهابية باختطافه 
ولم يعرف أي شئ عن مصريه لحد 
االن .. وه�و م�ن س�كنة محافظة 
ص�الح الدي�ن – قض�اء بل�د – حي 

العبور 
فع�ى م�ن لدي�ه معلوم�ات عن�ه 

االتصال بذويه 
مع التقدير 

القايض
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السفاح ورحيمة ومهام يلتحقون بصفوف املنتخب العراقي يف بريوت
اج�رى املنتخ�ب الوطن�ي العراق�ي لكرة 
الق�دم اول وح�دة تدريبية ل�ه يف يف ملعب 
صي�دا البلدي وس�ط العاصم�ة اللبنانية 
ب�روت بقيادة املدير الفن�ي يحيى علوان 
اس�تعداداً لخوض املباراة الوودية الدولية 
امام املنتخب اللبناني يوم االربعاء املقبل.
واك�د عل�وان: ان املب�اراة مهم�ة كونه�ا 
تعطينا انطباع عن قدرات الالعبني بشكل 
اكرب حتى وان لم يتم اختيار عدد كبر من 
القائم�ة الحالية بعد التحاق املحرتفني اال 
ان الص�ورة واالنطباع مه�م للمدد املقبلة 
وايض�ا اهمي�ة ان نعمل م�ع فريق كامل 
وامكانية تعويض الغائبني الي سبب كان 
خصوص�ا وان ع�دد م�ن االندي�ة ال تبدي 
تعاونا يف تفريغ الالعبني للمهمة الوطنية.
واش�ار مراس�ل الصحيفة يف ب�روت: ان 
الالع�ب همام طارق ق�د وصل ملقر اقامة 
الفري�ق وايض�ا كابت�ن املنتخ�ب يون�س 
محم�ود الذي تخلف عن الوفد يوما واحدا 
وذل�ك لجلب جواز س�فره من الس�فارة 
االملانية فيما س�مح نادي الوكرة القطري 
لالع�ب ع�ي حس�ني رحيم�ة بااللتحاق 
بصف�وف املنتخب العراق�ي.و وجه املدير 
الفن�ي للمنتخ�ب العراق�ي لك�رة القدم، 
يحيى علوان الدع�وة اىل 16 العبا محرتفا 
لالنضمام اىل وفد املنتخب الذي سيخوض 
االس�يوية  التصفي�ات  مبارات�ني ضم�ن 
روس�يا  موندي�ال  لنهائي�ات  املزدوج�ة 
ونهائي�ات ام�م اس�يا يف االمارات.واك�د 
يحيى علوان يف ترصيحات رياضية محلية 
للموق�ع الرس�مي لالتح�اد العراقي لكرة 
الق�دم ان الالعبني هم رضغام اس�ماعيل 
وعي عدنان وجستن مرام ويارس قاسم 
وهمام طارق وس�يف سلمان وسعد عبد 
االمر ومروان حسني وامجد رايض وسالم 
شاكر واحمد ياسني وشركو كريم وكرار 
جاس�م واس�امة رش�يد واحم�د ابراهيم 
وعي حس�ني ارحيمه.واشار علوان اىل ان 
مباراتي تاي�وان وتايلند ضمن التصفيات 
االس�يوية س�تكون مهم�ة ج�دا لكنن�ا 
س�نخطف النق�اط ال 6 بغي�ة املنافس�ة 
الحقيقي�ة عىل بطاقة املجموعة. يذكر ان 
الع�راق خرس يف مباراته الودية االوىل امام 
ن�ادي لخوي�ا القط�ري 3-1 يف العاصمة 
القطرية الدوحة يوم الثالثاء املايض وسط 
موجة من الغضب الشعبي والرسمي.هذا 
وقد وصل وفد املنتخب الوطني، الس�بت، 
إىل لبن�ان بع�د انتهاء معس�كره يف قطر، 

وسيلتقي املنتخب الوطني نظره اللبناني 
يف مباراة ودية هي األخ�رة قبل مواجهة 
تاي�وان يف تصفي�ات كأس العالم.وغ�ادر 

املنتخب الوطني قطر بعد انتهاء معسكره 
فيها وخوضه مباراتني تدريبيتني ليتوجه 
إىل لبن�ان التي وصل إليها عرص الس�بت، 

ويلتقي حي�ث  فس�ها  سيعس�كر 
يف ال��26 م�ن آب 
نظره  الح�ايل، 

اللبنان�ي قب�ل التوجه إىل اي�ران لخوض 
موندي�ال  تصفي�ات  يف  األوىل  مبارات�ه 
روس�يا ونهائي�ات أس�يا املزدوجة أمام 

تايوان يف الثالث من أيل�ول املقبل.وكان 
املنتخ�ب الوطن�ي خ�رس أم�ام لخوي�ا 
القط�ري بثالث�ة أه�داف مقاب�ل هدف 

واحد فيم�ا تغلب عىل مح�رتيف رشكات 
قطر بثنائية نظيفة خالل معس�كره يف 

قطر.
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يوفنتوس يؤكد ضم كوادرادو عىل سبيل اإلعارة

يعود العب تشيليس الكولومبي خوان 
كوادرادو إىل ال�دوري اإليطايل مجدًدا 
ع�رب بواب�ة ن�ادي يوفنت�وس بط�ل 

الثالثية املحلية لعام 2015.
ليوفنت�وس  الري�ايض  املدي�ر  وأك�د 
جوزيبي ماروتا يف ترصيحات لشبكة 
أن  اإليطالية  )سبورتس ميدياس�ت( 
الالعب س�يصل غًدا األثنني إىل مدينة 
تورين�و اإليطالي�ة م�ن أج�ل إجراء 
الفحوص�ات الطبي�ة واإلنضم�ام إىل 

الفريق عىل سبيل اإلعارة.
ورصح ماروت�ا قائ�اًل " هذا صحيح، 
كوادرادو غًدا يف يوفنتوس، نحن نريد 
أن نقدم أفضل الالعبني للمدير الفني 

ألغري."
واض�اف " فرصة التعاق�د مع خوان 

كوادرادو قدمت نفس�ها لنا بس�هولة، 
اآلن حان دور 

ليغ�ري،  أ
ه�و 

مدرب ممتاز."
وطبًق�ا لتقاري�ر الصح�ف اإليطالي�ة 
الصفق�ة ُحس�مت مقاب�ل 1.5 مليون 
يورو عىل س�بيل اإلعارة، ولم تكش�ف 
التقاري�ر إذا كانت إع�ارة جافة )دون 

بند أحقية الرشاء نهاية املوس�م(، 
أم سيتم نقاش األمر نهاية املوسم 

طبًق�ا ملس�توى الالع�ب وق�د يت�م 
اإلنتقال بصف�ة نهائية مقابل 25 

مليون يورو.
وإنتقل خوان كوادرادو إىل 

صفوف تش�يليس عقب 
قدم�ه  كب�رة  تأل�ق 

مواس�مة  خ�الل 
يف  فيورنتينا  م�ع 

اإليطايل  الدوري 
الق�دم،  لك�رة 
فش�ل  لكن�ه 
التأقل�م  يف 
األجواء  ع�ىل 
ي�ة  إلنجليز ا
يقن�ع  ول�م 
الفني  املدي�ر 
للفري�ق جوزيه 

من�ذ  موريني�و 
يناي�ر  يف  إنتقال�ه 

.2015
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية صباح األحد، 
أن صفق�ة انتقال حارس مرمى مانشس�رت 
يونايت�د "ديفي�د دي خي�ا" إىل ري�ال مدريد 
ستكون األخرة للفريق امللكي يف فرتة سوق 
االنتقاالت الصيفية الحالية. وكان الحارس 
اإلس�باني ق�د خ�رج تماًما من حس�ابات 
مدرب املان يونايتد "لويس فان غال" حيث 
استبعده من كل مباريات الشياطني الحمر 
منذ بداية املوس�م. وكانت بع�ض التقارير 

الصحفي�ة ق�د ربط�ت اس�م ري�ال مدريد 
بالتعاق�د م�ع مهاج�م آخر ملنافس�ة كريم 

بنزيم�ة. لكن بحس�ب م�ا ذكرت�ه صحيفة 
"آس" واملقربة للغاي�ة من البيت املدريدي أن 

النادي امللكي اكتفى بالتعاقدات الصيفية التي 
أبرمها حت�ى اآلن ويتبقى فق�ط إنهاء صفقة 

ض�م ديفيد دي خي�ا والتي س�تكون األخرة يف 
فرتة س�وق االنتقاالت الصيفي�ة. الجدير بالذكر 

أن صفقات ريال مدريد هذا الصيف كانت التعاقد 
م�ع الحارس كيكو كاس�يا، الظهر األيمن دانيلو 

ومتوسط امليدان الكراوتي ماتيو كوفاسيتش.

 
اعلن الجهاز الفني لنادي نفط ميس�ان، ان املدرب س�عد 
عبد الحميد انضم للجهاز الفني والتدريبي للفريق استعدادا 

للدوري املمتاز العراقي للموسم املقبل.وقال مدرب الفريق عباس 
عبيد: "املدرب املس�اعد سعد عبد الحميد من الكفاءات التدريبية التي 

تتمتع بالخربة والتجربة يف مجال التدريب".
واض�اف عبيد: "الفريق عزز صفوفه بالعبني جدد ومن قبل احمد خالد وعادل 

حسني وفارس حسن عادل عبد زيد واملحرتف البوسني نوفا".
يذكر ان نادي نفط ميس�ان كان قد سمى عباس عبيد مدربا للفريق خلفا للمدرب 

السابق حسن احمد وامللتحق بنادي النفط الريايض.

 
باي�رن  ن�ادي  إدارة  مجل�س  لكرة طال�ب  األملان�ي  ميوني�خ 

بنعطي�ة بتغير طريقة الق�دم، م�ن الالع�ب املغرب�ي امله�دي 
م�ن ردود األفعال خالل احتفال�ه باألهداف، والت�ي أثارت الكثر 

مباراة أول جولة من البوندس�ليغا  والتي كان بنعطية أول من قص رشيط 
أهدافها.وتعود بنعطية عىل اإلحتفال بطريقة تصويب الرشاش بكلتا يديه 
باتجاه األنصار، ع�ىل طريقة الهداف التاريخي ملنتخب التانغو األرجنتيني 
غابرييل عمر باتستوتا حني كان يحمل األخر فانيلة الفيوال" فيورونتينا". 
وتمنع أملانيا اإلحتفال بطريقة اإلشارات العكسية بكل اإليحاءات املحرضة 
ع�ىل العنف كما تحمله�ا هذه اإلش�ارات، بموجب اتفاقي�ة للبلد مع دول 

التحالف عقب الحرب العاملية الثانية وما حملته من آثار دمار وتخريب.
 وتزامنت إش�ارة التحذير التي تلقاها بنعطي�ة بعد اتهامات طالت املغربي 
اآلخ�ر املحرتف بالدوري األملاني ميمون أزواغ كونه من أتباع تيار الس�لفية 

الجهادية، قبل أن ينفي الالعب أي صلة لها بهذه التيارات.
 وسيكون عىل بنعطية الذي دأب عىل حركة الرشاش منذ كان بصفوف ذئاب 
روم�ا، أح�د األمرين إما تغي�ر طريقة احتفال�ه او اإلكتفاء والتقي�د باألدوار 
الدفاعية داخل العمالق البافاري وترك مهمة التس�جيل واإلحتفال ألريني روبن 
والبولن�دي ليف�ا وبقية أرم�ادة هجوم الباي�رن بطريقتها الخاص�ة، ليتفادى 

تعليقات األملان.

انض�م مهاج�م نادي الطلبة ع�ي صالح، لصفوف ن�ادي القوة الجوي�ة العراقي لكرة 
القدم، الذي يعس�كر حاليا يف العاصمة اللبنانية بروت اس�تعدادا للموسم املقبل. وكان 
ع�ي صالح قد ترك ن�ادي الطلبة الذي مثله املوس�م املايض والتحق بنادي زاخو الش�مايل 
اال ان مفاوضات�ه تعثرت قبل س�فر نادي زاخ�و لرومانيا تحضرا لل�دوري العراقي املمتاز 
املوسم املقبل. وعىل نحو منفصل اتم نادي الرشطة الريايض اجراءات تعاقده مع العب نادي 
الق�وة الجوية مصطف�ى كريم من دون ذكر التفاصيل املالية للعق�د. وكان مصطفى كريم قد 
مثل نادي القوة الجوية املوس�م املايض وحقق معه املركز الثاني بعد الخس�ارة امام نادي نفط 
الوسط بفارق ركالت الجزاء الرتجيحية من عالمة الجزاء. يذكر ان الدوري العراقي املمتاز بكرة 
القدم س�ينطلق يف ال 14 من شهر س�بتمرب/ايلول املقبل بمشاركة 20 ناديا تم تقسيمهما عىل 

مجموعتني، حيث ضمت كل مجموعة 10 اندية.

غالياين: ميالن ال يزال بعيدًا عن ضم سوريانو

 أك�د املدير التنفيذي لفريق مي�الن أدريانو غالياني أن النادي ما 
زال بعي�دا ع�ن التعاقد مع العب الوس�ط اإليط�ايل روبرتو 
س�وريانو من صفوف س�امبدوريا، موضحا إستمرار 
ن�ادي  برئي�س  غاليان�ي  وإجتم�ع  املحادث�ات. 
س�امبدوريا ماس�يمو فريرو واملدير الريايض 
كارل�و اوس�تي صب�اح الس�بت بمنتج�ع 
)فورت�ي دي مارم�ي( م�ن أج�ل ب�دأ 
املفاوضات لض�م الالعب البالغ من 

العمر )24 عاما(.

 وعقب إنتهاء اإلجتماع، رصح غالياني لشبكة )سكاي سبورت( 
اإليطالية قائال: "ال يوجد يشء حتى اآلن، ميالن ما زال بعيدا".

 وأض�اف: "اآلن إنتهى اإلجتماع، نح�ن يف طريقنا لتناول الغداء، 
أنطونيو نوتش�رينو ج�زءا من الصفقة ؟ نح�ن ال نعرف حتى 
اآلن". ويرغ�ب الروس�ونري يف إنهاء الصفق�ة لصالحه مقابل 
10 ماليني يورو، يتم دفعهم عىل دفعتني، لكن نادي سامبدوريا 
يرفض طريقة الدفع. ورصح رئيس نادي سامبدوريا للصحفني 
قائ�ال: "هي كرة الق�دم اإليطالية، غالياني ه�و املعلم، وبدرجة 
املاجس�تر". ويرغب املدي�ر الفني للروس�ونري ميهايلوفيتش 
بالتوقيع مع الدويل اإليطايل سوريانو، قبل إغالق سوق اإلنتقاالت 

الصيفية لتدعيم وسط ملعبه.

امل�ستقبل العراقي/ وكاالت

دي خيا آخر صفقات ريال مدريد هذا الصيف

سعد عبد احلميد مدربًا 
مساعدًا لنفط ميسان

إدارة بايرن ميونيخ حتذر بنعطية
من استخدام رشاشه!

عيل صالح يلتحق برسب الصقور
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امليزان

؟؟هل تعلم
* وضيع الهاتف الجيوال عىل وضعية الرنين بدالً من 

الهزاز يزيد من عمر البطارية بمقدار النصف. ألن الهز 

يستهلك البطارية بشكل أكرب بكثري. 

*  ال يمكنك الحصول عىل فيتامن ب12، الذي يحافظ 

عيىل صحة خاليا الدم والخاليا العصبية، إال عن طريق 

البكترييا وامليكروبات!

• تشيري الدراسات إىل أن الكسيل هو جزء طبيعي من 

حياة الشيخص يف سين املراهقة وأن املراهق ال يتعمد 

أو يتصنع الكسل.

• يف املعيدل، تنتيج البقرة 200 أليف كأس من الحليب 

تقريباً طوال عمرها.

• ليو كنت تمتلك ملييار دوالر ورصفت منها ألف دوالر 

كل ييوم، فلن تيرف املبلغ بالكاميل إال بعد أكثر من 

ألفن وسبعمائة سنة.

 *   صغري ابن آوى يسمى : الُفرُعل / الُفرُعلَة . 

* > رذاذ > تعنيي : املطير الخفيف و الضعيف و كذلك 

القطرات املتطايرة

التجربية الجدية امر مخيف احيانا و لكنه امر 
مهم ايضا عليك ان تقدم عليه .

أنيت الييوم يف رحلية استكشيافية ، و معيك 
أشيخاص من حوليك .كل يشءيذوب يف لحظة 
، مما يمكن أن يبدو مقلقاً و لكنه يف الحقيقة 

يضعك يف موضع ممتاز .

اعمل بعييداً عن موقع الرشكة ، و الحظ كيف 
تتحّسن الحياة .الرشاكة موجودة يف فلكك ، و 
لكنها أيضاً تحتاج إىل متطلبات مضادة لفلكك 
، و مين املحتميل أيضياًَ إىل تغيريات مفاجئة . 
كيف تتعامل مع ذلك ؟ تجّنب النضال القوي يف 
العمل و برهن أنك تتفهم جميع أبعاد الحياة. 

إن التنويع يف التجيارب ال يعطي الحياة نكهة 
لذييذة فحسيب بل هيو أيضياَ املفتياح لتعلّم 
اليدروس الجديدة. ال تظين أن الطريق معبدة 
تمامياً أماميك ، علييك الخيروج إىل الحيياة و 
التجرييب ، و إذا تعثيرت ميرة فيال يجيب أن 

يحبطك ذلك ، بل يجب أن يزيد من اندفاعك .

الحيب اليذي تكنه ألرستيك يجعيل تفكريك و 
نشاطك مقيدا جدا عليك ان تثق بقدرة الرشيك 
عيىل ادارة بعض االمور و تتفرغ للعمل قليال . 
إذا لم يكن لديك موعد عمل اليوم فابدأ بالبحث 
عنيه اآلن . يف العميل هنالك صعوبيات تنتظر 

الحل عليك ان تبدأ بالعمل .

الحذر هو ما يميز ترفاتك اليوم و هذا امر جيد 
ألن الكثري من الحسياد يريدون ان يروك متعثرا 
سياعد أصدقائك ملسياعدة نفسيك. رصاحتك و 
بسياطتك املمزوجية ميع القليل من السيحر و 
حالوة اللسان تجذب الناس إليك. ارستك تريد ان 

تراك يف احسن حال ال تظهر انزعاجك امامهم.

االرهاق و العمل الكثري هو نتيجة تراكم اعمال 
سابقة غري منجزة عليك اال تؤجل عمل اليوم اىل 
الغد ، تعامل باستقامة اليوم . الخطط الكبرية 
سيتؤّدي إىل التقّدم الكبري. تعرب طريقاً طويلة 
بمسياعدة صغرية من أصدقائيك، يف العاطفة 

هنالك امل جديد بلقاء كنت تطمح له.

الحيب اليذي ال يسيتطيع ان يصمد اميام اقل 
قدر من الهيزات هو ليس حبا ال تتعلق بمن ال 
يريدون منك اال منصبك او مالك ، يف العمل أبق 
عيونك وآذانك مفتوحة عىل الشخص املناسب 
يف الوقت املناسيب فرصة سيفر مع شيخص 

تعرفه منذ زمن .

الطاقية التي تتمتع بها تجعلك تتحرّك برسعة 
كبيرية، ال يمكين أن يجاريك أحيد. ال تنظر إىل 
الوراء ، فقط انطلق إىل األمام.حبك لالستقالل 
يجعليك شيخصا انطوائييا يف مشياعرك، لكن 
عليك أن ال تبالغ بذلك كثرياً. و ان تعرب للحبيب 

عىل االقل عما يقلقك .

الحيذر واجيب، لكن العميل أفضل. اسيتخدم 
طاقتيك لتحويل األشيياء مين أفيكار نظرية 
إىل واقيع ملموس .إنيك تعمل بجيّد، رغم ذلك 
تشعر كما لو أّنك ال تجني شيئاً. ال تفقد ثقتك 
بنفسك، فإن املشياريع الطويلة األجل تحتاج 

إىل وقت أطول لتجني ثمارها.

العميل يحتاج اىل تركيز اكيرب منك ان يف وضع 
قلقيل بسيبب عالقيات قديمية اتيرك االميور 
القديمية جانبا و تفرغ للمسيتقبل ، اسيتغل 
املسيتقبلية  لبنياء خططيك   ، الحيايل  وعييك 
بوضيوح . راجيع خطتك ثانية، وفّكير مجّدداً 

بإسرتاتيجيتك األساسية.

قد يكون جوهير أمر ما يف التفاصيل الدقيقة. 
تمّسيك باتخاذ القرارات املنضبطة اليوم. فّكر 
بهيدوء بعيداً عن تعقييدات العمل ، فكر وأنت 
تتميّ� يف هيذا العاليم ، حتيى يف السيوق أو 
الطرييق. و ال تفاجيأ إذا توّصلت إىل قرار مهم 

فجأة.

ُتعيريك النجوم قليياًل من إرشاقهيا و ملعانها ، 
لَيس ألّنك تحتاجه . فأنت ُترشُق بدون توّقف . 
العاطفة التي تجتاحك تجعلك تشيعر بالخوف 
مين االنجيراف اىل اميور انيت لم تخطيط لهل 
هناليك وقت للحب كما ان هناليك وقت للعمل 

اليوم.

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

بدون تعليق

طبق اليوم

1 الفأل الخري والخرب السار o أفضل
2 بلون اللبن o تسبب أملا إما بسبب نحلة 

أو بالنار
3 يقيم فيه الجن o قبل لحظة

4 ما ينزل من األعن من سائل o ما يقتل 
األحياء

5 نقيدم ليك الشيكر o جميع أبيي )من 
اإلباء(

6 وسييلة الرتاسيل التقلييدي o صدييق 
مقرب من امللك قديما

7 نصيف مرييون o رسعتيه 300 ألف 
كيلومرت يف الثانية

8 عملة عربية
9 بناها يف شمال أفريقية عقبة بن نافع

10 مين حياالت البحير o أول رائد فضاء 
)رويس(

1 أشيعر شيعراء العرب o قل بسم الله 
الرحمن الرحيم

الذهين  غيياب   o األميور  يف  خليط   2
والرتكيز

3 مرف o عاصمتها نريوبي
4 فرقة دينية متصوفة ترضب الدفوف 

o ندخل
5 نحطم o نصف إقامات

6 يف الجوار )معكوسة(
7 تماثل وتساوي o نصف رابع

 o أوعية أجنية الطيور o 8 عكيس مير
ثلثا سور

9 متشابهان o محارب ياباني
 o 10 لهيا أكيرب بيضية بين الطييور

متشابهان

اوجد الكلمة املفقودة

املقادير:
الطبقه االوىل:

3 أكواب بسكويت مطحون 
1 اصبع زبده )100 غرام(

1 ملعقة كبريه قشطه 
2 ملعقة كبريه حليب سائل 

الطبقه الثانيه:
2 علبة زبادي )روب( 

6 حبات جبن كريي 
1 كوب حليب بودره 

2/1 نصف كوب سكر 
1 ملعقة صغريه نسكافيه 

الطبقه الثالثه: 
صوص الكراميل:

2/1 نصف كوب سكر 
3 مالعق كبريه قشطه 

4/1 زبده 
للتزين: 

بسكويت لوتس مطحون
طريقة تحضري تشيز كيك اللوتس

1. تعجن مقاديير الطبقه االوىل وترص يف صينيه 
التشيز كيك وترفع االطراف.

2. تخليط مقاديير الطبقية الثانييه وتوضع عىل 
البسيكويت ثم تدخل اىل الفرن من االسفل خمس 

دقائق ثم من االعىل لحد ما تتماسك الطبقه.
3. يف قيدر عىل النار يوضع السيكر لحد ما يذوب 
ويتكرمل وتضاف عليه الزبده ثم القشطه بعدها 

يسكب فوق التشيز كيك.
اللوتيس  ببسيكويت  كييك  التشييز  يزيين   .4

املطحون.

تشيز كيك اللوتس

معلومات  عامة

فوائد آذان الدب
لعيالج داء النقيرس والشيلل ولهيذا سيميت ايضا 
بحشيشيه الشيلل وحشيشيه املفاصل حيث كانت 

توضع عىل االورام النقرسيه لتحليلها 
يسيتخدم آذان الدب كطارد للبلغيم ومطري وملن 
للجلد وملطف ومسيكن مضياد للتقلصات ومعرق 
ويفييد كثيرياً ضيد الشيخري. ,يسيتخدم آذان الدب 
لعالج الدوار ومرض الشيقيقه واويص باسيتخدام 
واملجياري  االنيف  لتنظييف  كنشيوق  مسيحوقها 
التنفسيه. وتحتوي آذان الدب عىل زيت طيار ومادة 
ارتنتين وحميض البكتن وفوسيفات الكلس وهي 

مفييده يف تطهيري االمعياء واملجاري البولييه. آذان 
الدب هي عشبة صدريه ملطفه يستخدم منقوعها 
لتلطييف عيوارض اليزكام وتسيكن االضطرابيات 

العصبيه واالوجاع عموما وجلب النوم .
تحضري آذان الدب واستخدامه :

تيؤكل اوراق آذان الدب كسيلطه مطبوخه تسيمى 
املطبوخ االبييض كما يحرض من ازهيار آذان الدب 
مرشوب اسيمه زهر الربيع حييث يتفتح معظمها 
اول الربيع ويسيتخدم نقيعها يف مختلف العالجات 

املسكنه.

مجاجم األزتيك
أعلن فرييق من علماء اآلثار إنه اكتشيف، يف قليب العاصمة 
املكسيكية مكسيكو سييتي، مجموعة ضخمة من الجماجم 
ترجع لفرتة ازدهار حضارة األزتيك.وقال راؤول باريرا، كبري 
العلمياء بالبعثية األثرية، الخمييس، إنه عثر عيىل الجماجم 
خلف الكاتدرائية الرئيسية بالعاصمة، وإنها ترجع لفرتة بن 
1485 و1502 ميالدية، ووجدت عىل مساحة طولها 34 مرتا 
وعرضها 12 مرتا.وقال باريرا يف تريحات نقلتها »رويرتز«، 
»تنطيوي الجماجم عىل قيدر كبري من الرمزيية، ونتوقع من 
خيالل مزيد مين الدراسية أن نتوصل إىل أن الكثيري من هذه 
الجماجم يخص أعداء حضيارة األزتيك ممن وقعوا يف األرس، 

وتمت التضحية بهم وقطعت رؤوسهم لعرضها هناك«.

للتصويير  األملانيية  الرابطية  قاليت 
امليزودة  الكاميريات  إن  الفوتوغيرايف 
بشيبكة “دبليو ال أي ان” الالسيلكية 
توفر العدييد من املزاييا العملية، مثل 
إمكانيية مشياركة الصيور ومقاطع 
الفيدييو السيلكيا أو مشياهدتها عىل 
الحاسيب اللوحيي دون االضطرار إىل 
الكامريا  الكابيالت.وإذا كانت  توصيل 
ال تشيتمل عيىل وحدة السيلكية، فإن 
املصور يمكنه تجهيزها بشبكة “دبليو 
ال أي ان” الالسيلكية بكل سهولة عن 

طرييق بطاقية الذاكرة، حييث تزخر 
أسيواق اإللكرتونيات حاليا بموديالت 
من بطاقة الذاكيرة “اس دي” املدمج 
بها وحدة “دبليو ال أي ان” الالسلكية 
إىل جانيب املسياحة التخزينية. وتأتي 
بطاقيات “اس دي ي دبلييو ال أي ان” 
الحالية بسيعة تخزينية ترتاوح من 8 
إىل 32 غيغاباييت. ويتعن عىل املصور 
عند رشاء مثل هذه البطاقات مراعاة 
فئات الرسعية، التي يتيم دعمها لكل 

من قراءة البيانات وكتابتها.

ذاكرة السلكية

»زاد أكس سبكرتوم« يعود بعد 33 عامًا

من هنا وهناكمن نوادر العرب

حسني الساعدي

؟؟ عالم الهمُّ
رأى إبراهييم بين األدهم رجياًل مهمومياً، فقال له: أيهيا الرجل: 

أيجري يف هذا الكون يشء ال يريده الله؟ قال: ال
قال: أينقص من رزقك يشء قدره الله؟ قال: ال

قال: أينقص من أجلك لحظة كتبها الله يف عمرك؟ قال: ال
قال إبراهيم: فعالم الهم إذن؟؟

أتدري لم وليت؟
استعمل الخليفة املنصور رجال عىل خرسان، فأتته امرأة يف حاجة 

فلم ترى عنده ما يفيدها وال قىض حاجتها
فقالت له قبل أن تنرف: أتدري لم والك أمري املؤمنن؟

قال: ال
قالت: لينظر، هل يستقيم أمر خرسان بال وال ٍ أم ال؟

سيوف يتيم قريبيا طيرح اإلصدار 
الجديد من جهياز كمبيوتر األلعاب 
الصغيري “زاد أكيس سيبكرتوم” يف 
األسيواق بعد 33 عاما، حيث أطلق 
محبوه مبادرة للتمويل التشياركي 
أكيس  “زاد  جهياز  والدة  أثميرت 
أكيس  “زاد  جهياز  فيغا”.وظهير 
سيبكرتوم” للعلين ألول ميرة منيذ 
33 عاميا، ووحيدة التحكيم هيذه 
هي من البقاييا الحقيقية يف مجال 
عيودة األلعياب. وما مين أحد كان 
يعتقيد أن تيرى نسيخة جديدة من 

الجهياز النور، لكن الجهات املانحة 
جعلت ذليك ممكنيا، ويعترب جهاز 
“زاد أكس سيبكرتوم” سيلف جيد 
لي”زاد أكيس فيغا”.وكانت كل من 
جمعية رييرتو كمبيوتر الربيطانية 
)التيي تهتم بإعيادة تصنيع أجهزة 
جانيب  إىل  القديمية(،  الكمبيوتير 
الرشكية املصممية للجهياز وهيي 
سنكلري لألبحاث املحدودة، ومصمم 
الليورد  األصليية  التحكيم  وحيدة 
كليف سيينكلري، وراء هذا املرشوع 

الطموح.
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افـقـي
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يف ذكرى كامل شياع
ات امض���اء

نعيم عبد مهلهل

مس���احة لل���رأي

ه�ل بالفعل س�أعود إىل القاهرة بعد أس�بوعني فال أجد القل�َب األنقى من بني 
القلوب التي عرفتها يف وسطنا الثقايف الصعب؟ أين ذهب قلب »ابتهال سالم« الذي 
ال يع�رف س�وى الحب؟! ملاذا طار قبل أن أمّس�ده بيدي وأخب�ئ فيه كلمة أخرية؟ 
ملاذا تختارين هذا التوقيت غري املناسب يل لتتأملي وحيدة وتميض يف هدوء كاملالئكة 
الت�ي تعط�ي وال تأخذ، كأنم�ا قلبك املمتلئ نعم�ًة ورحمة لم يع�د يتحمل املزيد؟! 
)سخونية غريبة استمرت خمسة أيام وتشتد ليال.. صداع ورغللة وفقدان توازن.. 
ق�ال الطبيب فريوس يف املعدة.. آه ياااانى! (. »س�المة رأس�ك املثق�ف من الصداع 
وقلب�ك النظيف من الوجع يا ابتهال يا حبيبتي.” هكذا همس�ُت لنفيس حني قرأت 
كلماتك الصعبة عىل فيس بوك وبيني وبينك محيطات وأميال. وقلُت لنفيس، حينما 
أع�ود للقاهرة س�وف أحضنك آلخذ عنك الس�خونة والوجع. فمثل�ك ال يجوز له إال 
أن يحم�ل الف�رح، مثلما تحملني الح�ب والفرح لكل من حولك مثل حمامة س�الم 
بيض�اء آرسة. فلماذا ل�م تنتظري قليال حتى أعود ألحمل عن�ك الوجع؟! »صندوق 
صغري يف القلب«. صندوق يف قلبك يا صديقتي. كان يحمل الكثري من الحنّو واملحبة 
ل�كل الناس. لم أضطبك يوًما تذكرين أحًدا بس�وء. ول�م أر عينيك الطيبتني يوًما إال 
وتلمع�ان بإرشاقة الحب التي يخّص الل�ُه بها األنقياء من أوالده. لم أملحك يوًما إال 
وتحمل�ني كتاًب�ا أو كتابني لكات�ب واعد أو كاتبة واعدة من الكّت�اب الجدد يف بداية 
ي�ن بالواعدين منهم وتدعمني اس�ماءهم  مش�وارهم األدبي الطويل الش�اق. ُتبشرِّ
وترتب�ني ندوات للموهوبني من النشء الطالع. نادرٌة أنت بني املثقفني واألدباء ألنك 
أجربِت الجميع عىل محبتك، األنقياء منهم واألش�قياء. ما استطاع أحٌد أن يفّر من 

أرسك، ألن لك أيادَى بيضاَء عىل الجميع. وال ينكر الجميَل إال جاحد. 
من�ذ س�نوات طوال، قرأ م�ازن ابن�ي، وكان يف بداية عامه الع�ارش، مجموعة 
قصائد فرنس�ية لألطفال من ترجمة الجميلة ابتهال سالم للعربية، وأبدى إعجابه 
به�ا مثلما أبدى بع�ض املالحظات الذكية. فنقل�ُت لها انطباعات�ه. فما كان منها 
إال أن هاتفت�ه وس�معت رأيه بنفس�ها وش�جعته ع�ىل كتابة هذا ال�رأي الطفويل، 
س�لبه وإيجاب�ه. وبالفعل نشنا مقالته »النقدية« الصغ�رية يف مجلة »أدب ونقد« 
حينه�ا. حتى األطف�ال نالوا نصيبهم من تش�جيعها عىل اإلب�داع والكتابة، وحتى 
النق�د.  يف وس�طنا الثقايف الصعب، نادًرا م�ا تصادف قلًبا مثل قلب ابتهال س�الم. 
قلب يحت�وي العالم، ألنه قلٌب مبدٌع خالق. قلٌب ممتلئ نعمة ونضوًجا واكتماال، ال 
يع�رف التهافت والتصاغر والتناحر من أج�ل صغارات. قلب نقي لم تلوثه األحقاد 
واملطام�ع والغ�رور. بعد يومني س�وف يقيم صديقنا الجميل »ش�عبان يوس�ف«، 
حفل تأبني يف ورش�ة الزيتون للجميلة التي طارت وتركتنا. مس�اء بعد غد االثنني، 
س�وف يحتش�د األصدقاء لتوديع عصفورة األدب ابتهال س�الم، ولن أكون بينهم! 
تبًّ�ا لألميال التي تمّزق خيوط الوصل وتصدّع جس�ور القربى. س�تكون الس�ابعة 
مس�اًء يف القاه�رة حني تقفون دقيق�ة حداًدا ع�ىل الجميلة التي غادرتن�ا مبكرًا، 
وس�أكون يف الصباح األمريك�ي بكاليفورنيا واقفًة معك�م يف حدادكم. لكن قلوبنا 
املصدوعة بالحزن لفراقك لن تبكي بل س�نغني ونحن نزّفك عروًس�ا بهيًة للسماء 
حيث تنتمني أكثر مما تنتمني إىل هذه األرض الش�قية بالوجع واآلالم. سأطلب من 
صديقي النبيل ش�عبان يوس�ف أن يقرأ كلمتي هذه كأنني معكم يف عرس انتقالك 
للف�ردوس يف حرضة الله الذي منحك كل هذا البه�اء، ومّن علينا بصديقة مثلك، ال 
ُتن�ىس أبًدا ألنها حفرت يف أرواحنا مالمحه�ا املشقة بالنبل. لن أنىس التماع عينيك 
وإرشاق�ة ابتس�امتك حني تلتقي عيناك بعيني عىل ب�اب حديقة األتيلييه أو يف بهو 
ورش�ة الزيت�ون أو يف قاع�ة من قاعات املجل�س األعىل للثقاف�ة أو يف مدرج اتحاد 
الكتاب. طريي ما شاء لك الطريان يا عصفورة الجنة، واتركي لنا قلَبك الذي نحتاج 
إلي�ه بيننا ليعلمنا الحب والتحرض. س�ُنبقي عليك يف صن�دوق أرسارنا كأحد أثمن 

نفائسنا. قلب ابتهال سالم. 

ذات ع�ام من أعوام ثقاف�ة الحلم جمعتني صدف�ة القدر بكامل 
شياع، قدمه يل املخرج العراقي والتجريبي الحالم بترسيحة

شعره كما خانات تاج محل وملوك سمر قند )حازم كمال الدين( 
وهو يقول: اقدم لك كامل ش�ياع هاجر الحديقة البلجيكية ليدخل يف 

رأس املفخخة.
اعقب�ه الصديق الش�اعر الس�ومري ج�واد الزلفي بالق�ول: هذا 
كامل ش�ياع مستش�ار العش�ق والدفء واملصالحة يف وزارة الثقافة 

العراقية.
ضحك كامل ش�ياع، صافحني وقبلني واعلن اعجابه بحماس�تي 

الدؤوبة يف النش وقال: لنا ليلة طويلة للحديث يانعيم.
اتذك�ر تلك الليلة املفعم�ة بعاطفة كامل ودفء رسيرته وحس�ه 
الع�ايل ونق�اء ذاكرته الت�ي خلت م�ن اي عقد لتداخل ازمن�ة الداخل 
والخ�ارج وكان يتكلم عن رؤيا حضارية لثقافة عراقية يتمناها كما 
طي�ف الحالم بحل�م ان تكون غربت�ه تجربة من اج�ل وطن تجرحه 

اقداره امللونة.
بني الشعر والضحك وتداول ما ورثناه من امكنة الوطن ومواويل 
جنوبها انتهت س�هرة جميلة ولم اَر بعد ذلك وجه كامل شياع سوى 
برسعة الربق وهو يتحرك بني مدعوي امللتقى وورشات العمل وكأنه 
يراهن عىل يشء يس�كنه، ان تكون الثقاف�ة هي وحدتنا ضد التخلف 

وخفافيش القاعدة.
بعد س�نني اتت الخفافيش واجهزت عىل هذا الحالم الرافديني. لم 
تبق يل معه متعة عطر س�وى تلك الليلة التي تحداه فيها حازم كمال 
الدين ان يس�تطيع الوصول اىل اخر طابق يف ناطحة س�حاب احالمه. 

وفعال اوقف امللثمون املصعد يف ربع الطريق واغتالوا كامل شياع.
اش�اهد االن عرب الخط الحدودي الفاصل بني املانيا وبلجيكا حيث 
اس�كن انا ويس�كن حازم دموعه الكربالئية تشكل صدى موت املآتم 

االسطورية منذ حادثة الطف...!
اسمع وقع خطى دموع الشاعر جواد الزلفي خلف الخط الحدودي 
الفاص�ل بني املانيا وهولندا ترضب بإيقاعات االنني الس�ومري لهفة 

فقدان الصديق املثقف والطيب كامل شياع.
اليشء يبقى س�وى انهم يخلدون يف جن�ة الكفن . كرسوا اضلعه 

بالرصاص، كرسوا نظارته الطبية ولكنهم عجزوا عن كرس روحه .
ه�و حمل مهمت�ه االلهية وم�ى ي�زرع بدمه حدائ�ق الجوري 
.ونحن بقينا نش�عل من اجله البخور وقداسات املعابد ومديح امللوك 

املتشبعني برغبة الورد ليكون مطر.
مات قمر الصدفة يف فندق بابل .

اوغ�اد من النوع ال�ذي اليعرف م�ن قناني العطر س�وى البارود 
والقلوب السوداء.

لهم لحن خيباتهم املريرة ولكامل ش�ياع دمل�ون التي لم تنته بعد 
من عشقها لنبض قلوب االنبياء.

ل�ك القصي�دة .ولنا ما نتمناه لوطن الثقاف�ة ان اليظل حكرا عىل 
ذوي املطبوع الوحيد والبائس...

فاطمة ناعوت

قلب عصفورة اجلنة

لتتظافر جهودنا ملساندة قواتنا االمنية واحلشد الشعبي وهم يقاتلون عصابات داعش االرهابية
اس����ب����وع                ل��ل��ت��ض���ام������ن م��ع االب��ط��ال


